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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،تبیین تربیت اجتماعی موردنظر سند تحول بنیاادنن آماوز وپارور
تحلیل آ بر اساس اندنشههای تربیتی در تربیت اجتماعی است .رو

انارا و

مورداستفاده در انان پاژوهش ،اساتنتاجی و

توصیفی ا تحلیلی بود که در مرحله نخست ،مباانی تربیات اجتمااعی در ساند تحاول بنیاادنن آماوز وپارور
توصیف شد؛ بعد دندگاه فارابی به عنوا اولین فیلسوف اسالمی که نظرنه اجتماعی دارد مورد تحلیل و تبیاین قارار
گرفته است ،سپس از انن نظرنات داللتهای تربیتی استنتاج شده است و درنهانت تربیت اجتمااعی و مؤلفاههاای
آ در سند تحول بنیادنن آموز وپرور

بر اساس نظرنات تربیتی فارابی مورد تحلیل قرار گرفت .نتاان حاصاله

از پژوهش حاکی از آ است که تربیت اجتماعی در سند ،مبتنی بر کسب شانساتییهاانی بار اسااس نظاام معیاار
اسالمی است که متربیا را قادر می سازد برای دساتیابی باه مراتبای از حیاات یباه در اجتماام و جامعاه صاال ،
ارتبا ات مناسب و سازندهای با دنیای پیرامو خود داشته باشند؛ اماا در دنادگاه فاارابی ،بیشاتر تربیات اجتمااعی
مبتنی بر کسب توانمندیها بر اساس نظام معیار عقالنی است که متربیا را قاادر مایساازد بارای دساتناابی باه
سعادت غانی در مدننه فاضله ،تحت نظر رئیس مدننه تربیت شاوند و از رنا تعااو در آ مدنناه باه ساعادت
حقیقی نانل آنند.
کلیدواژهها :تربیت اجتماعی؛ سند تحول بنیادنن؛ فارابی؛ تحلیل.
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** نونسنده مسئول :دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشیاه شاهد ،تهرا  ،انرا
*** دانشیار ،گروه علوم تربیتی ،دانشیاه تربیت مدرس ،تهرا  ،انرا
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مقدمه و بیان مسئله
درحالیکه جهان معاصر بهطور فزایندهای به سمت نقض حقوق بشرر نرابرابری ف فقرر در حرا
حرکت است صلح ف امنیت پایدار جهانی مورد تهدید جردی رررار مریگیررد سراممان ممومیری
علمی ف فرهنگی ساممان ملل (یونسکو) 1ممومش یهرفندی جهانی 2را ام طریق نظامهای ممومیی
دنیا برای پاسخ به این چالش بهمنظور ایجاد دهکده جهانی امن ف پایدار پیشنهاد میدهرد (یونسرکو
 ) 2020در این میان یکی ام ابعاد تربیتی ممومش یهرفندی تربیرت اجتمراعی اسرت کره کرارکرد
اجتماعی تعلیم ف تربیت را نشان میدهد لی ف کیت )471:2020( 3بر این بافرند که تربیت اجتماعی
در طو تاریخ عمدتاً بر رفی ممادهسامی دانشممرومان بررای تیریرگریاری برر سیاسرت ف سیاسرت
دفلتها در راستای بررراری صلح ف امنیرت متمرکرز بروده اسرت در ایرن راسرتا اریر

ف فیولترا

4

( )355:2020معتقدنررد تربیررت اجتمرراعی یایسررتگیهررای میسررتمحیطرری ف جهررانی (مگرراهی ام
محیطمیست صلحجویی رانونگرایری ففراق همردلی ف ) را ام طریرق گنجانردن دیردگاههرای
جهانی تربیت یهرفندی برای دانشممومان به ارمغان میمفرد
ام سرروی دیگررر ام گییررته یکرری ام د د ررههررا ف د مشررغولیهررای فیلسرروفان مسررلمان بح ر
علماالجتماع بوده است که در کنار مباح

هسرتییناسری ف خدایناسری همیشره بره ایرن مو روع

پرداختند (دافری اردکانی  )1379در این میان فرارابی برهعنروان مسسرف فلسراه اسردمی در برین
فدساه اسدمی افلین فیلسوفی است که در خصرو

اجتمراع علرماالجتمراع ف ررفرز منردگی

اجتماعی سخن به میان میمفرد اهتمام فارابی به بح

اجتماع ف جامعه انسانی تا این حد اسرت کره

برخی ام مهمترین مرار خود امجمله کتب «مراء اهل المدینره الاا رله» ف «السیاسرت المدنیره» را بره
علم االجتماع مندگی اجتماعی انسرانهرا ف تعرافن اختصرا
اندیشمندانی ام ربیل مدصدرا نیز به بح

داده اسرت عردفه برر فرارابی سرایر

علم اجتماع پرداخته اند در اندیشه تربیتی مدصدرا ام من

بهعنوان حکمت متعالی سیاسی ف در دیدگاه امام خمینی(ره) ام من بهعنوان سیاسرت متعرالی یادیرده
است (صدرا  )13 :1387در جهان معاصر بح

علماالجتماع در رالب مبانی جامعهیناسی بهفیرهه

تربیت اجتماعی مطرح یده است امرفمه تربیرت اجتمراعی ف ممراده سراختن افرراد بررای منردگی
)1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO
2. global citizenship education
3. Li & Keith
4. Erik &Violeta
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اجتماعی به یکی ام مهمترین نیامهای تعلیم ف تربیت مبد یده اسرت کره ررفرز تحرو نظرام
تعلیم ف تربیت را به دنبا دارد (یوسف ماده ف یاهمرادی )1399
سند تحو بنیادین بهعنوان مهمترین منبع تصمیمگیری ف کاملترین سند باالدستی نظام تعلیم ف
تربیت جمهوری اسدمی ایران که مبانی نظری ف فلسای دریقتر ف فیهگیهای اسدمیتری نسبت به
سایر اسناد موجود دارد بهمنزله چارچوب نظری ف راهنمای عملی فرایند تحرو در نظرام ممومیری
نقشمفرینی میکند سند تحو بنیرادین تربیت را برر اسراس ابعاد ف ساحتهای فجودی متربیان ف
توجه به چگونگی یﺌون مختلف حیاز طیبه به یش ساحت تقسیم کرده که یکی ام من ها ساحت
تربیت اجتماعی ف سیاسی اسرت ایرن سراحت بخشری ام تربیرت رسرمی اسرت کره نرا ر بره کسرب
یایستگیهایی ام ربیل مهارز ارتباط مناسب با دیگران تعامل یایسته با نهاد دفلت ف سایر نهادهای
مدنی کسب دانش اخدق اجتماعی ف مهارزهای ارتباطی در راستای ممادهسرامی فردی ف جمعی
متربیان در مسیر یﺌون اجتماعی حیاز طیبه است (سرند تحرو بنیرادین )301-302:1390 1تربیرت
اجتماعی بهعنوان یکی ام ساحتهای اساسی نظام ممومشفپرفرش در پری ایجراد دانرش مهرارز
نگرش ف ارمشهایی است که دانشممومان را رادر میسامد بهعنوان یهرفند فعا ف مگاه در جامعه
مشارکت کنند ف اماینجهت با تربیت یهرفندی جهانی پیوندی ناگسستنی دارد تربیرت اجتمراعی
بهطور گسترده یامل ممادهسامی دانشممومان برای نقشها ف مسﺌولیتهایشان بهعنوان یهرفند در
اجتماع است (یوسف ماده چوسری ف یاهمرادی  )1399یواهد حراکی ام من اسرت کره در ممینره
تحلیل ف نقد سند کارهای پهفهشی ف فلسای میرادی انجرام یرده اسرت فلری در خصرو

تحلیرل

تربیت اجتماعی در سند ام منظر فیلسروفان مسرلمان مخصوصراً فرارابی تابرهحرا کرار پهفهشری ف
مطالعاتی انجام نگرفته است بر این اساس این مطالعه درصردد اسرت تربیرت اجتمراعی سرند تحرو
بنیادین در ممومشفپرفرش ایران را تبیین سپف من را طبق نظریه اجتماعی فارابی تحلیل کند ف به
این سسا پاسخ دهد که تحلیل تربیت اجتماعی سند تحو بنیادین ممومشفپرفرش بر اساس نظریه
اجتماعی فارابی چیست؟

 .1کتاب مبانی نظری تحول بنیادنن در نظام تعلیﻢ و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی انرا ()1390
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مبانی نظری
تربیت اجتماعی ام ترکیب دف ماهوم «تربیرت» ف «اجتمراعی» برهدسرت ممرده اسرت کره ام ایرن
ترکیب چند بردایت متاافز استخراج می یود مرفر مبانی نظرری تربیرت اجتمراعی حراکی ام من
است که ماهوم من در رالب سه رفیکرد جامعهپییری ارتباطاز اجتماعی ف نهادی موردبح

ررار

گرفته است (کویا فر  )1394جامعهیناسان تربیت اجتمراعی را جامعرهپرییری 1مریداننرد در ایرن
راستا بارری ( )1389جامعهپییری را فرایند اجتماعی کردن افراد در جامعه ام طریق انتقا فرهنر
ام نسلی به نسل دیگر می داند که به دف رفش میکار ف پنهان استوار است کره رفش میرکار من برر
«تربیت» مبتنی است در رفیکرد ارتباطاز اجتماعی کاردان ( )1384نخستین یرط تربیت اجتماعی
را ارتباط با دیگران می داند فی معتقد است فرتی مرا مریگروییم تربیرت اجتمراعی یعنری یراددادن
ییوه هایی که ما در ارتباط با دیگران باید رعایت کنیم تا در سامگاری با محیط یرا تغییرر من موفرق
باییم در رفیکرد ماهوم تربیت اجتماعی در نهاد جامعه تربیت اجتماعی فسیعتر ام دف معنای ربرل
بوده بهنحویکه عدفه بر ارتباطاز عمومی ارتباطاز خا

سیاسی ارتصادی ف نیز موردتوجره

ررار می گیرد در این رفیکرد تربیت اجتماعی به این معناست که نهاد جامعه در ربا افراد ف محراد
جدیدی که به من ملحق مییوند چه ف یاهای دارد بر اسراس ایرن رفیکررد جامعره امررفم بررای
پرفرش اجتماعی مردم خود ام چند نهاد استااده میکند که یکی ام منها نهراد ممرومشفپررفرش
است (عدرهمند )1393
یعاری نهاد ( )90:1385معتقد است یکی ام رفرز های تربیت اجتماعی این است کره انسران
ناچار است اجتماعی مندگی کند ف مندگی اجتماعی سرالم ف سرودمند بردفن تربیرت (البتره تربیرت
صحیح) امکان ندارد مندگی اجتماعی انسانها حقوق ف ف ایف یا مسﺌولیتهای اجتماعی به فجود
میمفرد ف مینایی با من ها نیام به تربیت اجتماعی دارد امرفمه اندیشههای اجتماعی بیش ام گییته
موردتوجهاند این بدان دلیل است که حیاز اجتماعی ف مناسرباز اجتمراعی در مقایسره برا گییرته
حیاز مدمی اهمیتی رفمافزفن پیدا کرده است جوامع بشری برای حل تاکراز فردی ف اجتماعی
یهرفندان خود با مراجعه به اندیشههایی که در خصو

نحوه تربیت اجتماعی ارائه یدهاند سرعی

دارند بهترین یا معقوالنهترین یکل مندگی اجتماعی را برای مردم خود ایجاد کنند در ایرن ممینره
1. socilizition
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یافتن الگوهای نظری ف ماهومی ف توسعه دانش در ابعاد مختلف تربیت اجتماعی ام دیدگاه فدسراه
اسدمی ام رفرزهای نظری این مطالعه است
متاکران مسلمان نیز درباره نقش سیاسی ر اجتماعی تربیت مباحثی را مطرح نمودهاند طباطبایی
( )5:1360معتقد است هر فرد انسانی فطرتاً اجتماعی است ف این خصیصه اجتماعی به کمر
دف نیرفی علم ف اراده بهتدریج به حد کما میرسد فارابی انسان را موجودی مدنی بالطبع میداند
که سعادتش در گرفه فعالیتهای اجتماعی است فی ام مدینه فا له بهعنوان جامعه مرمرانی خرود
سخن میگوید که رهبری من به دست فرد یا افررادی اسرت کره مجموعرهای ام فضرائل مطلروب را
دارند (جمشید نهاد  )168:1388ابنسینا همچون فارابی انسان را مدنی بالطبع میداند به این دلیرل
که تیمین نیاممندیهای مدمی را جز با تجمع ف گردممدن با دیگران امکانپییر نمیداند فی تعلریم
ف تربیت را امری صرفاً فردی نمیداند بلکه برای من صبغهای اجتماعی رائل اسرت (دفترر همکراری
حومه ف دانشگاه  )168-272:1387امنظر امام محمد زالی انسان موجودی مدنی بالطبع است کره
برای رسیدن بره کمرا نراگزیر ام معایررز برا دیگرران اسرت (دفترر همکراری حرومه ف دانشرگاه
 )168-272:1387ابن خلدفن اجتماعی بودن انسان را برای رسیدن به نیاممندیهای خود ررفری
میداند فی دراینباره بیان میدارد انسان سریت مدنی دارد (ابن خلدفن )77-79:1375
امرفمه تربیت اجتماعی همواره بهعنوان یکری ام سراحتهرای نظرام تربیتری جوامرع موردتوجره
است اممنجاکه تربیت اجتماعی با حقوق ف ایف ف مسﺌولیت افراد ف تعامل برا نهادهرای رسرمی ف
مهارز های ارتباطی بین افراد جامعه ف سامفکارهای تعامدز برینالمللری ارتبراط دارد ف رفتارهرا ف
هویت اجتماعی افراد ی

جامعه بخشی ام فرهن

اهمیت بسزایی در نظام تعلیم ف تربیت ی
می تواند بنیان اجتماعی ی

ی

جامعه محسوب مییود؛ بنابراین توجره ف

کشور دارد کوتراهی در توجره بره ایرن سراحت تربیرت

جامعه را در رالب مسریبهرای اجتمراعی متزلرز ف درنهایرت تخریرب

کند در سند تحو تربیت اجتماعی ف سیاسی بهعنوان یکی ام ابعاد مهم فجودی انسران بخشری ام
جریان تربیت رسمی ف عمومی نا ر به کسب یایستگیهایی است که متربیان را ررادر مریسرامد ترا
یهرفندانی فعا ف مگاه بایند تا در فعالیت های سیاسری ف اجتمراعی مشرارکت کننرد ایرن سراحت
تربیتی بر مشارکت فعرا سیاسری ف اجتمراعی دانرشممرومان در جامعره تیکیرد دارد (سرند تحرو
 )304:1390بر اساس سند تحو بنیادین نظام تعلیم ف تربیت ایران تربیتیافتگان یرهرفند جامعره
صالح مییوند که یایستگیهایی را در ابعاد فردی ف اجتماعی کسب نمودهاند ف در جامعره صرالح

 / 220نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،52پاییز 1400

نقشمفرینی میکنند بُعد اجتماعی حیاز طیبه در ماهوم «جامعه صالح» تجلی مییابد جامعه صالح
در نگرش اسدمی اجتماعی است که بر رفی مفردن به خدا در حالت تسلیم ف ر ا استوار مییود
نه بر رفابط نهادی خویشافندی یا ربیلره ای رفابرط انتاراعی ف سرتمگرانه یرا رفابرط ررراردادی کره
رفیکرد استخدامی دارد ف بر مناعت های ی

طرف یا دف طررف رررارداد متکری اسرت در جامعره

صالح ارتباط میان اعضای جامعه به ارمشهای انسانی ف اخدری معرفت محبت ف اطاعرت ام خردا
(پیرفی مگاهانه ف اختیاری ام نظرام معیرار دینری) معطروف اسرت (سرند تحرو )133-134:1390؛
بنابراین منچه سند تحو بنیادین ممومشفپرفرش ایران در ساحت تربیت اجتماعی برای نظام خرود
ترسیم میکند کسب یایستگیهایی در متربیان است که بر اساس این یایسرتگیهرا فضریلتهرا ف
ارمشهای فردی ف جمعی خانواده ها ف جوامعی صرالح تشرکیل یرود کره در رسریدن بره مراتبری ام
حیاز طیبه در این جهان اهتمام ف سعی بلیغ دایته بایند

پیشینه پژوهش
در ممینه نقد تربیت اجتماعی در سند پهفهشهای مختلای صورزگرفته اسرت برخری ام ایرن
پهفهشها عبارزاند ام:
هایمی ( )1399پهفهشی را با عنوان «تبیین مبانی تربیت سیاسی ر اجتماعی سند تحرو بنیرادین
در اندیشه های دیویی ف مطهری به منظور تدفین الگوی یهرفندی بررای ممرومشفپررفرش» انجرام
داد یافتهها نشان داد که اندیشههای سیاسی ر اجتماعی مطهری ف جان دیویی داللتهرای مهمری در
تدفین الگوی یهرفندی برای ممومشفپرفرش دارد
یوسف ماده چوسری ف یاهمرادی ( )1399پهفهشی را با عنوان «ارائه مد برنامه درسری تربیرت
سیاسی بر اساس سراحت تربیرت اجتمراعی ر سیاسری سرند تحرو بنیرادین ممرومشفپررفرش بررای
دانشممومان دفره متوسطه اف » انجام دادند یافتهها نشان داد مبانی فلسرای برنامره درسری تربیرت
سیاسی ر اجتماعی رئالیسم اسدمی ف ساختار ماهومی برنامه درسی تربیت سیاسی ر اجتمراعی یرامل
عدالت عزتمندی رانونمداری انتخراب مسرﺌولیتپرییری یناسرایی ف رایف نهادهرای سیاسری
مشارکت ف میهندفستی در تربیت سیاسی تاسیری ف انتقادی است
کما پور هایمی ف نجاتی حسینی ( )1399پهفهشی را با عنوان «جامعهیناختی موا ع سیاسی
تربیت دانشمموم بهمثابه یهرفند مطلوب در اسناد رسمی جمهوری اسدمی ایران (مطالعره مروردی
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سند تحو بنیادین ممومشفپرفرش ف سند چشماندام  20ساله)» انجام دادند نتایج حاصل ام تحلیل
اسناد نشان میدهد که هر دف سند رسیدن به ررب الهی را هدف ایی مرمان تربیت میدانند مقوله
استخراجی یهرفند دیندار در محورهرای دینری (اعتقرادی ف عبرادی) ف مقولره یرناختی (ارمیری
اخدری علمی ف فرهنگی) در هر دف سند این سنخیت را نشان میدهد؛ اما در بررسی مقوله یهرفند
اجتماعی با محورهای مورد بررسی (مناعت اجتماعی مشارکت اجتمراعی ر سیاسری نقرشمفرینری
مجزای اجتماعی ف منشی رید اجتماعی) مسیر متاافتی برای رسیدن به هردف معرفری مریکننرد برر
اساس این نتایج سند تحو دستیابی به ایدها هرای یرهرفند مطلروب را در افلویرت دادن بره اراده
فردی میبیند؛ درحالیکه سند چشماندام رمن درنظرگررفتن ایرن تارافزهرا نقطره م رام تربیرت
یهرفندی را ایجاد ساختار مناسب ف ررار گرفتن افراد در این نهادها برای فراگیری الگوهای رسمی
نظام حاکم تدفین میکند
مظاهری ( )1398در پهفهشی با عنوان «مقایسه مبانی ارمش یناختی فلساه تربیتی پراگماتیسم با
مبانی ارمش یناختی اسناد تحو بنیادین ممومشفپرفرش جمهروری اسردمی ایرران» نشران داد در
نگاه اسناد تحولی اعتبار ارمش ها بر ررب الهی فابسرته اسرت ارمشهرا بره رایی ف ابرزاری تقسریم
مییوند ف تعیین مراتب من بر اساس ایرت منردگی اسرت معیرار تعیرین ارمش در دیردگاه اسرناد
تحولی مبتنی بر سه معیار دین عقل ف فطرز اسرت ف در بحر

متافیزیر

دسرتیابی بره مراتبری ام

حیاز طیبه محور مندگی است
صحبت لو ( )1395در پهفهشی با عنوان «نقد مبانی فلسای ممومشفپرفرش ایران درباره انسران
فرهیخته بر اساس دیدگاه ابنسینا» نشان داد که انسان فرهیختره سرینوی در فیهگریهرا ف مختصراتی
نظیر دایتن نگرش یر ابزاری به دانش حرفه گرایی ف فراگیری یغل ابعاد تربیت مراحل تربیرت
دانش ف معلوماز عقدنیت تاکر انتقادی جامعیت ف یکپارچگی متمرایز ام انسران فرهیختره سرند
ممومشفپرفرش است در نظام تربیتی سینوی تربیت عرفانی (کشرف ف یرهود) نقرش برجسرتهای
دارد در تربیت انسان فرهیخته سینوی اهداف فاسطهای برهف روح مشرخو ف رابرل تحقرق اسرت
ابنسینا به انسان بیشتر ام مافیه عقل مینگریسته ف گوهر انسان را همان عقل اف میدانسرته درنتیجره
انسان تربیتیافته در نظام تربیتی سینوی عقلگرا ف انسران فرهیختره سرند فاررعگررا اسرت در نظرام
تربیت سینوی اهداف میستی ر جسمانی اعتقادی ر اخدری فرهنگری ر هنرری (موسریقی ف ادبیراز
عرفانی) عقدنی ارتصادی ف اجتماعی بهعنوان اهداف فاسطهای (میانی) در تربیت انسران فرهیختره
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مورد توجه ررارگرفته است در سند ساحتهای یشگانه اعتقادی عبادی ف اخدری اجتمراعی ف
سیاسی میستی ف بدنی میبایناختی ف هنری ارتصادی ف حرفهای ف علمی ف فنافری جهت رسیدن
به حیاز طیبه به عنوان اهداف میانی درنظرگرفته یده اسرت در هرر دف دیردگاه اهرداف اعتقرادی
عبادی ف اخدری اجتماعی میستی ف جسمانی ف هنری مورد توجه بوده است
نی لو ف یریای ( )1395پهفهشی را با عنوان «بررسی مبانی نظری تربیت سیاسی اجتماعی سند
تحو بنیادین ام منظر اندیشه اجتماعی مطهری» انجام دادند یافترههرا نشران داد فطررز مهرمتررین
عامل در تربیت سیاسی ر اجتماعی دانشممومان در اندیشه مطهری ف سرند اسرت رررمن کرریم نیرز
الگوی ی

یهرفند سیاسی را در یش اصل کلیدی میداند کره عبرارزانرد ام فطررز عقدنیرت

عدالت کرامت اختیار ف مسﺌولیت هدف ام تربیت اجتماعی را جامعهپرییر کرردن دانرشممرومان
میداند که در تحقق این مهم عوامل متعددی امجمله خانواده گرفه همساالن رسانهها ف مهمتر ام
همه مدارس ف معلمان تیریرگیار هستند
فاتحی ابراهیممبادی یمفمبادی ف درخشان فر ( )1394پهفهشی را با عنروان «بررسری تربیرت
سیاسی ر اجتماعی ف معلم بر اساس سند تحو بنیادین ممومشفپرفرش» انجام دادند یافتههرا نشران
داد که تربیت سیاسی ر اجتماعی بهعنوان ی

سراحت تربیتری در تعلریم ف تربیرت متربیران را ررادر

میسامد بهعنوان یهرفندی فعا ف مگاه در فعالیتهای سیاسی ف اجتماعی مشارکت کنند
عابرردی ف نیلرری احمرردمبادی ( )1392در پهفهشرری بررا عنرروان «بررسرری تحلیلرری اهررداف تربیررت
اجتماعی ممومشفپرفرش ایران ف مقایسه من با دیدگاههای عدمه طباطبایی» نشان دادند که رفابط
خانوادگی سالم نظم تولی ف تبری ایثار تعافن ملی ف همبستگی فراملی احترام ف مراعاز حقروق
ف مسﺌولیتپییری اممنظر عدمه ابعاد گستردهتری دارد البته جهتگیری تربیت اجتمراعی ایرران در
نیز حا بهبود ف تعمیق بیشتر است هدف سعهصدر در کنار هدف مقافمت در برابر تبلیغاز سوء با
دیدگاه عدمه مطابقرت دارد ف برا خره دف هردف (امربرهمعررفف ف نهری ام منکرر ف ایجراد رفحیره
برابری) در تربیت اجتماعی ایران بهعنوان هدف ف در مرای عدمه بهعنوان رفش مطرح میگردد
نکته رابل ذکر منکه تعافن برابری ف همبستگی در نظام ممومیی ایران بهعنوان ی

هردف مطررح

مییود
ترکایرروند ( )1392در مقالررهای بررا عنرروان «بررسرری ف نقررد مبررانی نظررری سررند تحررو بنیررادین
ممومشفپرفرش» نشان داد که در گزینش فاژهها ف مااهیم کلیدی سند تحو ی

جامعه مرمرانی
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با فیهگی های نظام معیار اسدمی ف حیاز طیبه طراحی یده است این فاژهها کره ام رررمن ف مترون
فلسای اسدم ف ییعه گرفته یده است ف نیز این کلیدفاژهها گویای رمز تصویب ف تییید سند تحو
است ف نه احتماالً راهگشای نظام ممومشفپرفرش ایران که باید پیوسته مورد برامبینی ف اصردحاز
ررار گیرد در مبانی نظری انسان یناختی نگاه به انسان فقط معطوف به نگرش اسردمی یرده اسرت
درحالیکه امرفمه هویرت انسران معاصرر بره سرمت جهرانییردن حرکرت مریکنرد ف نیاممنرد نظرر
جامعتری در مورد انسان هستیم
احمدی هدایت ( )1392پایاننامهای با عنوان «تبیین سرند تحرو بنیرادین ممرومشفپررفرش برر
اساس مرای تربیتی ژان پیاژه» انجام داد نتایج نشان داد در ارکران تربیرت برین سرند تحرو ف مرای
پیاژه انطباق ف همخوانی فجود دارد در اصو تربیت بین دیدگاه پیاژه بهجز اصل اف که اف فقرط
بر مسائل این جهان توجه نموده است در بقیه موارد انطباق کامل با سند تحو مشاهده گردیرد در
اهداف تربیت بین سند تحو ف مرای پیاژه در مقولههای پرفرش یخصیت ف یکوفا سراختن من ف
تااهم ف دفستی ف صلح بینالمللی انطباق کامل مشاهده ید
مطالعه پهفهشهای داخلی در این ممینه نشان میدهد تحقیقی با فیهگیهای این پهفهش انجام
نشده است تنها پایاننامههای هایمی ( )1399ف نی لو ف یریای ( )1395که در پری تبیرین تربیرت
اجتماعی ر سیاسی سند بر اساس مرای تربیتی اندیشمندان مسلمان بودند برهنروعی برا ایرن پرهفهش
مرتبط هستند سایر تحقیقاز بر مو وعاز خاصی همچون تبیین مبانی نظری سرند ف بررسری سرند
تحو اممنظر اجتماعی تمرکز دارند ف هیچکدام به تحلیرل تربیرت اجتمراعی سرند برر اسراس مبرانی
تربیت اجتماعی فارابی نپرداختهاند

روش پژوهش
پهفهش حا ر امنظر هدف کاربردی؛ امنظر رفیکرد کیای ف امنظر نوع رفش تحقیق تحلیلی
ر استنباطی است رفیکرد کیای برای درک ف تبیین پدیدهها ام دادههای کیاری اسرتااده مریکنرد ف
ا لب در پی یرناخت معرانی ماراهیم تو ریحاز ف فیهگری مو روع موردمطالعره اسرت (دالفر
 )308:1389تحلیلی استنباطی بودن رفش تحقیق نیز اممنرف است که پهفهشگران تحقیق حا ر برا
استااده ام بردایتها ف تاسیرهای خود در پی بیرفن مفردن مبانی تربیت اجتماعی ام سند ف استنتاج
داللت های تربیتی ام مبانی ف تحلیل مبانی تربیت اجتمراعی سرند برر اسراس مبرانی تربیرت اجتمراعی
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فارابی برممدهاند رفش گردمفری اطدعاز کتابخانهای است ابزار پهفهش نیز برگرههرای فریش-
برداری است نمونه پهفهشی کتاب یامل مبانی نظری سند تحو بنیادین ممرومشفپررفرش منرابع
دست افلی فارابی در ممینه مبانی اجتماعی تربیت کلیه گزارشهای تحقیقاتی مقراالز منتشریرده
بهصورز مکتوب ف الکترفنیکی ف منابع موجود مرتبط با مو وع در اینترنت است در اسناد تحلیل
ماهومی محتوا رفش تحلیل اطدعاز بوده است هدف رفش «تحلیل ماهومی» یا تحلیرل فلسرای
فهم ف بهبود بخشیدن به مجموعه مااهیم یرا سراختارهای ماهرومی اسرت کره حسرب من تجربره را
تاسیر مقاصد را بیان مسرائل را سراختاربندی ف پرهفهشهرا را اجررا مریکنریم (کرومبز 1ف دانیلرز

2

 )43:1991در سس ا اف ف دفم ابتدا با رفش تحلیل ماهومی اسناد مبانی تربیت اجتمراعی در سرند
تحو بنیادین ف منابع اجتماعی فارابی موردبررسی ف تاسیر ررار گرفت که پف ام مشخو یردن ف
تبیین مبانی تربیت اجتماعی در سند ف فارابی داللت های تربیتری ام مبرانی اجتمراعی سرند ف فرارابی
استنتاج گردید در سسا سوم نیز مبانی تربیت اجتماعی سند بر اساس مبانی اجتماعی فرارابی مرورد
تحلیل ررار گرفت این تحقیق به سساالز ذیل خواهد پرداخت:
1

مبانی تربیت اجتماعی در سند تحو بنیرادین ممرومشفپررفرش ف داللرتهرای تربیتری من
کدام است؟

2

مبانی تربیت اجتماعی ف داللتهای تربیتی من در اندیشههای اجتماعی فارابی کدام است؟

3

تحلیل تربیت اجتماعی سند تحو بر اساس نظریه تربیت اجتماعی فارابی چگونه است؟

یافتهها
سؤال اول :مبانی تربیت اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و داللتهای
تربیتی آن کدام است؟
در سند تحو بنیادین مهمترین مبانی تربیت اجتماعی برحسب مو وع در چهار مبنرا بره یررح
ذیل طبقهبندی یده است (سند تحو بنیادین :)48:1390
مبنای هستی شناختی :در سند تحو مقصود ام مبنای هستی یناختی تربیت اجتماعی بخشی ام
1. Coombs
2. Daniels
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گزارههای توصیای ر تبیینی درباره خدافند هستی ف اجتماع است که در مباح

جهانبینی اسدمی

یا در حومه دانش فلساه اسدمی بهطور مدلل ف مبرهن مطرحیده یا مارفﺽ ررار گرفته است (سرند
تحو بنیادین  )49:1390در جدف میر به یکل نظاممند مبنرای هسرتی یرناختی اجتمراعی تربیرت
ممده است:
جدف  1مبنای هستی یناختی تربیت اجتماعی در سند
استخراج مبنای هستی شناختی تربیت اجتماعی از سند
جهان هستی فارعیت دارد؛ فلی هستی به طبیعت منحصر نیست (سند
)49

خدافند مبدأ ف منشی جهان ف یگانه مال

)52
مدبّر ف رب حقیقی همه

موجوداز
عالم است (سند

بر اساس این مبنا ام انسان خواسته یده
که محیط خویش را فارغ ام پندارها به
یکل فارعی بشناسد

مفرینش جهان هستی ایتمند ف خدافند ایت همه موجوداز در جهان
هستی است (سند

تبیین مبنای هستی شناختی

خدافند ایت هستی ف اجتماع است
رابطه خدا با جهان مفرینش ف اجتماع
رابطه خالقیت ربوبیت مالکیت ف
رحمت است

)50

بر اساس این بند ام مبنا انسان به
جهان مفرینش نظامی یکپارچه دارد ف سراسر من میت نشانه علم ف ردرز
ف حکمت ف مهر نامتناهی خدافند است (سند

)55

طبیعتیناسی دعوز یده است تا ام این
طریق مدمی در اجتماع میاز الهی را
بنگرد ف به صاحب میاز برسد

عالم ماده ف همه موجوداز فابسته به من فجود تدریجی ف در ممان دارند
ف
همواره در حا ِ یدن دگرگونی ف حرکت مدافماند (سند

)56

تمام موجوداز در اجتماع در ذاز خود
در حرکتاند ف سیر تکاملی خود را در
حرکت مدافم بهسوی کما مطلق (خدا)
طی میکنند

بنابراین مبنای هستی یناختی تربیت اجتماعی سند در مرورد فجرود خدافنرد ف اینکره هسرتی ام
افست بهسوی افست علت فجود هستی ف بارینگهدارنده من است بح

میکند همچنرین ذکرر

عبارز «بامگشت همه بهسوی خداست» ف معاد حاکی ام ایتمنردی هسرتی ف اجتمراع اسرت برر
اساس این مبنا جهان هستی میه ف نشانهای است که فجود خدا را نشان میدهد پف انسان ام طریق
فجود این میاز الهی در اجتماع بهسوی کما مطلق (خدا) حرکت میکند
مبنااای انسااانشااناختی :مراد ام مبنررای انسانیناختی تربیررت اجتمرراعی در سررند من دسته ام
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گزارههای توصیای است که ام تعالیم اسدمی معارف اصیل اسدمی تبیینیِ مدلل درباره فارعیت
مربوط به تعریف انسان در فلساه اسدمی (علمالناف فلسای)

فجود انسان ف اجتمررررراع یا ام مباح

استخراج یرردهانررد (سررند تحررو بنیررادین  )57:1390در جرردف میررر برره یررکل نظرراممنررد مبنررای
انسانیناختی اجتماعی تربیت ممده است:
جدف  2مبنای انسانیناختی تربیت اجتماعی در سند
استخراج مبنای انسانشناختی تربیت اجتماعی از سند
انسان موجودی اجتماعی است که فجود مدمی تا حدی رابلتوجه ام
یرایط اجتماع تیریر میپییرد ف اجتماع را تحت تیریر خود ررار میدهد
(سند

)70

تبیین مبنای انسانشناختی
انسان ف اجتماع ارتباط تنگاتن

ف

عمیقی دارند

انسان حسب فطرز ف مفرینش جویای همه مراتب کما (تا حد

مدمی خواهان کما مطلق است

بینهایت)

حرکت در این مسیر ام کماالز طبیعی

است (سند

در اجتماع م ام میگردد

)59

روانین ف سنتهای اجتماعی بخشی ام
سنتهای الهی بر مندگی انسان حاکم است (سند

)61

طرح خلقت ف سنن الهی در مندگی
مدمی است

انسان هم کرامت ذاتی دارد ف هم میتواند کرامتی اکتسابی بهدست مفرد
(سند

)61

انسانها

)63

من دایتن طبیعت ف فطرز مشترک خصوصیاز متاافز
دارند (سند

)67

هویت دف فجه فردی ف جمعی دارد ف در انواع ف جنبههای مختلف رابل
تحقق است (سند

پرتو ایمان عمل صالح ف تقوا به دست
میمید

همه انسانها حسب مفرینش برابرند ف ام حقوق ف تکالیف عادالنه
برخوردارند (سند

کرامت اکتسابی انسان در اجتماع در

)73

در اجتماع همه انسانها صاحب حقوق
ف تکالیای عادالنه هستند
در اجتماع توجه به تاافزهای فردی
رفری است
فجه جمعی هویت نا ر بر بعد مشترک
مندگی مدمی با دیگر انسانها در اجتماع
است

بر اساس این مبنا انسان موجودی اجتماعی معرفری یرده اسرت کره هویرت جمعری اف ترا حرد
رابلتوجهی در عرصه مندگی اجتماعی ساختهفپرداخته مرییرود؛ یعنری بیرنش گررایش کرنش ف
منش انسان ام نظام فرهنگی ارتصادی ف سیاسی اجتماع تیریر میپرییرد ف حتری انسران مریتوانرد برا
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یناخت جامعه ف روانین حاکم بر تحوالز اجتماعی ف عمل مناسب تیریر مناسبی بر نظرام اجتمراعی
بگیارد ف جویای همه مراتب کمالش در اجتماع باید در این راستا انسانها برا مگراهی نسربت بره
سنن تاریخی ف تیزبینی در یرناخت بافرت جوامرع تاسریر حرواد تراریخ میرنایی برا سرگییرت
پیشینیان ف رفینبینی نسبی به نهادها گرایشها سنن اجتماعی ف عوامرل یرکلدهنرده هرر جامعره
میتوانند با ارداماز متناسب ف بهمورع در تحوالز اجتماعی رمربخش بایند
مبنااای معرفااتشااناختی :منظور ام مبنررای معرفتیناختی تربیررت اجتمرراعی در سررند بخشی ام
گزارههای توصیای ف تبیینی درباره یناخت مدمی ف فارعیررتهررای اجتمرراعی اف بررا توجرره برره مبررانی
اسدمی ف مباح

فلسای است (سند تحو بنیادین  )77:1390در جردف میرر بره یرکل نظراممنرد

مبنای معرفتیناختی اجتماعی تربیت ممده است:
جدف  3مبنای معرفتیناختی تربیت اجتماعی در سند
استخراج مبنای معرفتشناختی تربیت اجتماعی از سند
انسان نسبت به یناخت اجتماع ف درک مورعیت خود ف دیگران در
)78

اجتماع توانایی دارد (سند

تبیین مبنای معرفتشناختی
انسان ام توانایی دستیابی به فارعیتهای
اجتماعی ام طریق یناخت خود ف اجتماع
برخوردار است

انسان هم در مقام نظر ف هم در عرصه عمل توانایی تعقل (عقل فرمی)

لیا تعقل مهمترین فعالیت مدمی جهت

دارد که در یناخت حقیقت اجتماع ف کسب سعادز جافید نقش

کسب معرفت ف فارعیت در اجتماع

اساسی دارد (سند

)85

است

مدمی منابع ف ابزار یناخت متعددی در اختیار دارد که مکمل یکدیگرند ف

حواس عقل یهود ف مکایاه فحی ف

برای یناخت منسجم ف جامع فارعیاز ف حقایق اجتماع باید ام همه منها

الهام ام ابزارهای گوناگون انسان برای

بهره بگیرد (سند

)82

دستیابی به معرفت در اجتماع هستند
محدفدیتهای ذاتی عقل لجاجت
سطحینگری مدحظاز اجتماعی

یناخت فارعیت توسط مدمی در اجتماع با موانع ف محدفدیتهایی همراه
است (سند

)86

سیاسی ارتصادی ف فرهنگی در نحوه ف
رضافز جامعه علمی نسبت به نظریاز
مطرحیده در اجتماع در ممینه فارعیتها
است

مبنای ارزش شناختی :مقصود ام مبنای ارمش یناختی تربیت اجتماعی در سند تحرو «مباحثی
درباره ماهیت ارمشها در اجتماع نحوه درک ف اعتباربخشی ف چگونگی تحقق منها در اجتماع بر
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اساس نظام معیار مقبو در جامعه اسدمی است (سند تحو بنیادین  »)87:1390در جدف میرر بره
یکل نظاممند مبنای ارمش یناختی اجتماعی تربیت ممده است:
جدف  4مبنای ارمش یناختی تربیت اجتماعی در سند
استخراج مبنای ارزش شناختی تربیت اجتماعی از سند

تبیین مبنای ارزش شناختی
ماهیت ارمشها در اجتماع ی

اعتبار ارمشهای حقیقی در اجتماع بر فارعیتهای مربوط به عمل مدمی ف
نتایج من تکیه دارد (سند

)87

امر

فارعی است ف رفح رفتار اخدری ف
ارمیی تابعه فارعیتهای اجتماعی
است
سند معیار تعیین ارمشها را در اجتماع

اعتبار ارمشها در اجتماع هم ام طریق عقل ف فطرز انسانی ف هم با
مراجعه به نظام معیار دینی معلوم میگردد (سند

)89

در درجه نخست حسن ف ربح عقلی ف
در موارد دیگر فحی تعالیم دین ف
ایت مندگی (ررب الهی) معرفی کرده
است

ارمشها انواع ف مراتب مختلف دارند ف به یکل سلسلهمراتبی با ایت
اصیل مندگی مدمی ر یعنی ررب الی اﷲ ر ارتباط دارند (سند
سند در ی

)90

تقسیم افلیه ارمشها در اجتماع را به دف رسم ارمشهای

ایی ف ابزاری تقسیم نموده است همچنین در بیان انواع ارمشها میتوان
به ارمشهای دینی اخدری اجتماعی علمی میبایییناختی هنری ف
ارتصادی ایاره کرد (سند

)90

در سند ارمشها امنظر اهمیت یکسان
نیستند ف ام مراتب تشکیکی
برخوردارند؛ اما مدک مرتبه بندی منها
نقشی است که در عرصه حیاز
اجتماعی انسانی ایاا میکنند
مهمترین مبنای ارمشیناسی در سند

حیاز طیبه ماهومی یکپارچه ف کلی است که همه ابعاد فردی ف اجتماعی
مندگی انسان را در برمیگیرد ف یﺌون گوناگونی دارد که در ارتباط ف
تعامل با همدیگر ف با محوریت یین اعتقادی عبادی ف اخدری من را
محقق میسامند (سند

)94

پیرامون ایت مندگی انسان «ررب الی
اﷲ ف حرکت بهسوی خدا» است سند در
این ممینه نیل مدمیان به ررب الی اﷲ را
مستلزم تحقق اختیاری نوعی مندگانی
یایسته انسان بر اساس نظام معیار دینی
در رالب ماهوم حیاز طیبه میداند

مماده یدن افراد جامعه برای تحقق مگاهانه ف اختیاری حیاز طیبه

کسب یایستگیهای المم برای تبدیل به

مهمترین

فرد صالح در اجتماع مهمترین ممینه

ممینه تحقق این نوع مندگانی است (سند

)100

تحقق حیاز طیبه است
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تبیین مبنای ارزش شناختی

استخراج مبنای ارزش شناختی تربیت اجتماعی از سند
عدالت اساسیترین ارمش اخدری ف اجتماعی در نظام معیار اسدمی است
(سند

)101

میرا همواره مدیمت ف تناسب اعما
عادالنه با استواری ف سعادز انسان ف
جامعه رابت است
بههرحا تکمیل ف اتمام رفند تکوین ف

رأفت احسان گییت ف بخشش مهمترین ارمشهای متمم عدالت
هستند (سند

)102

تعالی فرد ف جامعه درگرف من است که
عدفه بر عدالت رأفت ف احسان نیز در
رفابط بشری فارد گردد

بدفن ی

بر اساس مبنای ارمش یناختی تربیت اجتماعی سند تحقرق حیراز طیبره فاالتررین

ارمش محسوب میگردد
مهمترین ممینه تحقق حیاز طیبه من است که هر ی

ام افراد جامعه ممراده تحقرق مگاهانره ف

اختیاری مراتب حیاز طیبه یوند (بر اساس ایمان انتخاب ف التزام نظام معیار متناسرب برا ایرن نروع
مندگی برتر ف مهیای انجام عمل صالح فردی ف جمعی) تا این نوع ممادگی در کلیت جامعره ایجراد
یود که جامعه صالح (اجتماع انسانی مطلروب برر اسراس نظرام معیرار ربروبی) برافجوداین ممرادگی
بهمسانی تشکیل یود؛ لیا باید گات ایجاد اینگونه ممادگی در محاد جامعه به لحاظ تکیره حیراز
طیبه بر فجود انسانهایی بامعرفت ایمان ف توانا در انتخاب اراده خیراز ف اهل عمل صالح فرردی
ف جمعی ف نیز دارای رفابط جمعی بر اساس نظام معیار اسدمی در سطح اجتماعی مهمترین ممینه ف
عنصر اصلی فارعیت یافتن این نوع مندگی یایسته است
استنتاج داللتهای تربیت اجتماعی از مبانی سند تحول بنیادین
مبنای هستی شناختی :یکی ام مهمترین داللتهای تربیتی در خصو

تربیت اجتمراعی کره ام

مبنای هستی یناختی سند رابل استنتاج است تدفین هردف رایی تربیرت اجتمراعی بررای دسرتگاه
تعلیم ف تربیت است بر اساس این مبنا هدف ایی ف نهایی ام تربیت اجتماعی دانشممومان ربرو
فالیت خدافند ف افلیای خدا پییرش توحید ربوبی تن ندادن به حاکمیت یر الهری ف فصرو بره
ررب الری اﷲ اسرت (سرند  )95:1390مسریر رسریدن دانرشممرومان بره ایرن هردف رایی تربیرت
دانشممومان حقیقتمدار عقلگرا عدالتمحور رانونگرا مسرﺌولیتپرییر اجتمراعی ف مهررفرم
است (سند  )96:1390بیی

التزام همیشگی متعلمان به این مسلاهها در ساختارهای اجتماعی ف
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رفابرط جمعری ف اعمرا ارتبراطی ممینره پیشررفت مردافم جامعره صرالح را فرراهم مریمفرد برا
یکلگیری جامعه صالح ف پیشرفت مدافم من هدف ایی تربیت اجتماعی (به ررب الی اﷲ) محقق
خواهد ید
بر اساس تعریف سند ام تربیت اساساً تربیت عمل اجتماعی هدفمندی تلقی مییود که در من
ممینهسامی برای هدایت همه افراد جامعه امطریق بررراری رابطه تعاملی بین مربیان ف متربیان عدفه
بر حصو ف ع مطلوب برای متربیان ف ایت ف اهداف فردی ف اجتماعی ایشان در راستای پهفهش
رﺽ معین دیگری -یعنی یکلگیری جامعه صالح ف پیشرفت مدافم من  -توسط نظام اجتماعی
صورز میپییرد که جنبه اجتماعی فرایند تربیت به یمار میمید (سند  )144:1390همچنین
مهمترین مظاهر توجه به جنبه اجتماعی تربیت توجه به ابعاد جمعی هویت ف بعد اجتماعی حیاز
طیبه (یکلگیری جامعه صالح ف پیشرفت مدافم من) تیکید بر لزفم کسب یایستگیهای جمعی
توسط متربیان (عدفه بر یایستگیهای من) ف توجه به نقش عوامل ف نهادهای سهیم ف مسرر
اجتماعی در فرایند تربیت است؛ همچنان که در تبیین چرایی تربیت نیز به نتیجه اجتماعی تربیت
رید ف تعالی رفیتهای فجودی افراد جامعه (سرمایه انسانی جامعه) ف گسترش ف ارتقای تجارب
متراکم بشری (سرمایه فرهنگی معنوی ف اجتماعی جامعه) توجه یده است (سند  )144:1390پف
بر اساس مبنای هستی یناختی تربیت اجتماعی یعنی مماده یدن افراد جامعه برای تحقق مگاهانه ف
اختیاری مراتب حیاز طیبه در ابعاد اجتماعی که تنها با تکوین ف تعالی پیوسته هویت افراد جامعه
بر اساس نظام معیار اسدمی در راستای تشکیل جامعه صالح ف پیشرفت مدافم من بر همین اساس
محقق مییود
تعیین هدف کلی تربیت اجتماعی یکی دیگر ام داللتهای تربیتی استنتاجیده ام مبنای هستی
یناختی است بر اساس این مبنا هدف کلی ام تربیت اجتماعی ممادگی متربیان برای تحقق
مگاهانه ف اختیاری مراتب حیاز طیبه در ساحت تربیت اجتماعی ف سیاسی است (سند
 )152:1390اما این ممادگی نیز در صورتی محقق خواهد ید که همه مسلاهها ف ابعاد هویت
متربیان به یکلی یکپارچه در راستای یکلگیری جامعه صالح ف پیشرفت مدافم من بر اساس نظام
معیار اسدمی تکوین ف بهطور پیوسته تعالی یابد
مبنای انسانشناختی :بر اساس این مبنا اجتماع ف جامعه بهعنوان محیط تربیتی متربیان بهحسراب
میمید (سند  )70:1390نهادهای اجتماعی با ممومش مستقیم ف یرمستقیم ارمشهای اجتمراعی ام
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ربیررل تعررافن ف نیکوکرراری احسرران ف رأفررت عرردالت اجتمرراعی اخرروز رعایررت حقرروق مررردم
لمستیزی دفاع ف جهاد ایثار اطاعت ام روانین ف حسرن معایررز (سرند  )75:1390بره متربیران
ممینه نیل به سعادز را در منان فراهم میسامند در راسرتای تربیرت اجتمراعی برر اسراس ایرن مبنرا
بایستی ام طریق برنامههای درسی میرکار ف پنهران در مردارس مداب رسوم هنجارها ف ارمشهای
جامعه در پرتو نظام معیار اسدمی به دانشممومان منتقل گرردد (سرند  )155:1390ف تیکیرد گرردد
که در بامیناسی حاﻆ ف اصدح منهرا تردش نماینرد همچنرین بهمنظور ساختن میندهای رفین ف
تیریرگیار بر مینده خود ف جامعه در سطح ملی ف جهانی درک مناسب مورعیت اجتماعی ف سیاسی
خود ف جامعه ف مواجهه خردمندانه با تحوالز اجتماعی ف سیاس ری بررر اسرراس نظام معیار اسدمی ام
ابترردا برره دانررشممررومان ممررومش داده یررود ف بررهمنظررور تشکیل خانواده حاﻆ ف تدافم من بهمثابه
مهمترین نهاد تحقق بخرش جامعه صالح برر اسراس ارمشهای نظام معیار اسدمی ممرادگی المم در
متربیان ایجاد گردد (سند )155:1390
یکی دیگر ام داللتهای تربیتی استنتاجیده ام مبنای انسانیناختی استخراج فیهگیهای
تربیت اجتماعی است که فیهگی فراگیری تربیت اجتماعی نسبت به محاد جامعه ام اهم
منان است (سند  )240:1390همه انسانها در مفرینش برابرند (فطرز ف طبیعت مشترک دارند) ف
در امکان کسب ارمشهای مشترک انسانی یبیه هم هستند؛ لیا تربیت باید حدی ام ارمشهای
مشترک را در ساحت فجودی همه انسانها محقق سامد این ماهوم همان یمو اجتماعی تربیت
رسمی ف عمومی است (سند  )240:1390این فیهگی نا ر به هدف مهم ایجاد فحدز ملی ف
انسجام اجتماعی در محاد اجتماع نیز هست؛ لیا دفلتها مو فاند ترتیبی فحدزمفرین ارائه
دهند بهگونهای که افراد گرفهها صاحبان خردهفرهن

ها ف اروام مختلف بتوانند در چارچوب

فاحدی به نام ملت ف بهطور مسالمتممیز در کنار هم مندگی کنند؛ بنابراین دفلتها برای اینکه
بتوانند مجموعهای ام افراد متنوع را در چارچوب مرمهای خود با مرمانها ف ارمشهای مشترک
تحت عنوان ملتی فاحد سامان دهند ف همجهت نمایند ناگزیرند ام نظام تربیتی فاحدی بهره
بگیرند نظام تربیت رسمی ف عمومی فاحد با نزدی

سامی مبانی ف فرهنگی بین متربیان ف

همچنین ترفیج رفحیه بردباری فرمندان اروام ف صاحبان خردهفرهن
کشور را به یکلگیری تثبیت ف ارتقای فرهن

های متعدد ف متنوع در هر

ف ارمشهای مشترک به همدیگر نزدی

ف نتیجتاً بین افراد جامعه تحت عنوان ملت فاحد منجر مییود (سند )240:1390

میکند
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یکی دیگر ام فیهگیهای رابل استنتاج ام این مبنا فیهگی حضور در حیاز بالنده خانوادگی ف
اجتماعی است (سند  )247:1390که بر اساس این فیهگی تربیت اجتماعی باید ممینهسام کسب
یایستگیهایی باید که متربیان بتوانند به مدد منها به صورتی فعا در عرصههای مختلف حیاز
خانوادگی ف اجتماعی مداخله ف مشارکت کنند ماهوم اصدح ف بهبود مورعیت خود ف دیگران (که
در بند  1-2-12مبانی انسانیناسی فلساه تربیت به من ایاره ید) در فجه جمعی ف مشترک من
مستلزم کسب یایستگیهای متعدد امجمله توانمندی یناخت ف فهم یرایط اجتماعی ارتباط فعا
با دیگران درک ف حساسیت اخدری ف ارمیی نسبت به مسائل مواجهه خردمندانه با مسائل ف
مشکدز نقد خود ف دیگران ف سامفکارهای اجتماعی تحمل نقد ف سعهصدر ف مدارا است که
افراد جامعه با استااده ام من پیوسته برمبنای نظام معیار ف ع موجود را نقد میکنند ف به اصدح ف
بهبود من همت میگمارند
مبنای معرفتشناختی :سند تحرو کسرب معرفرت ف یرناخت در اجتمراع را محصرو تقابرل ف
تعامل استدال عقلی درک یهودی ف مکایاه فحی ف الهام ف حواس مریدانرد (سرند )77:1399
که با توجه به ماهیت معرفت میتوان ام رفش های فوق برای کسب معرفت استااده کررد در رفش
استااده ام حواس سند بر این عقیده است که ام طریق تجربه حضوری ف حصولی متربیان میتوانند
پارهای ام حقایق را مستقیم ف بدفن میانجی ف پارهای دیگر را به یکل یرمستقیم بشناسند ف به منها
علم پیدا کنند (سند  )78:1399یا در رفش درک یهودی متربیان میتوانند برخی ام فارعیتهرا را
مانند معرفت به خود ف توانشهای درفنی خرود بردفن فاسرطه ف بره یرکل حضروری درک نماینرد
(سند )82:1399؛ لیا این نوع معرفرتیناسری مسرتلزم یرکل فیرههای ام اهرداف اصرو معلرم ف
یاگرد برنامه درسی ف ارمییابی در تعلیم ف تربیت بهطور عام ف بهفیهه در تربیت اجتماعی برهطرور
خا

است
مرفری بر معرفتیناختی تربیت اجتماعی نشان میدهد که اصو تربیت اجتماعی تحت راعده

خاصی بیان مییود که میتوان من را دستورالعمل کلی در نظر گرفت ف ام من بهعنوان راهنمای
عمل در تدابیر تربیتی مخصوصاً تربیت اجتماعی استااده کرد این اصو با توجه به گزاره
معرفتیناختی تربیت اجتماعی عبارزاند ام :توجه به رفابط سامنده متربی ف جامعه فراهم ساختن
ممینه خرفج متربی ام خودمحوری خودکامگی ف استبداد نگریستن به حقوق ف مسﺌولیتهای
خانوادگی ف اجتماعی بهصورز دف عنصر مکمل تیکید بر رانونمندی ف رانونمداری توجه به
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یایستگیهای پایه برای مشارکت فعا

متربیان در مدیریت مندگی اجتماعی توجه به

یایستگیهای پایه ف فیهه (با رفیکرد نرم) برای تشکیل خانواده صالح بهمثابه مؤلاه اساسی ف
تدافمبخش حیاز جامعه صالح (سند )304:1399
در مبنای معرفتیناختی تربیت اجتماعی سند مقام معلم همچون مقام رسالت انبیا در نظر
گرفته یده است که مو وع کار اف پرفرش انسانهای کما یافته موردنظر سند است؛ اماینرف
معلم باید به تیسی به رفش کار حکیمان در ادای ف یاه خود بکوید سند در چرخشهای
تحو مفرین خود ام معلم بهعنوان انتقا دهنده دانش مربی ف اسوه تربیتی ف ساممان دهنده
فرصتهای تربیتی متنوع برای احیا ف ارتقای مراتب حیاز طیبه متربیان ف همچنین بهعنوان مجری
تصمیماز برنامه درسی به معلم تصمیمسام در فرمیند برنامهریزی درسی یاد میکند (سند تحو
بنیادین )417:1390
مبنای ارزش شناختی :بر طبق این مبنا ارمشها در اجتمراع ف تربیرت اجتمراعی امنظرر اهمیرت
یکسان نیستند ف مراتبی تشکیکی دارند؛ اما مدک مرتبه بندی منهرا نقشری اسرت کره در عرصره
حیاز اجتماعی انسان ایاا میکنند ارمیی که نگاهش تنها به حیراز دنیروی یر

نارر بایرد در

مقایسه با ارمیی که به حیاز جمعی انسانها نظر دارد در مرتبه پایینتری ررار دارد به این منوا
ارمشها هرچه مطلوبیت اساسیتری در پی دایته بایند جایگاه ف مرتبه منها در اجتماع باالتر ف
مهمتر خواهد ید (سند تحو )91:1390
در سند یکی دیگر ام داللتهای تربیتی مهم در ممینه تربیت اجتماعی بر مبنای بُعد ارمیی این
است که در تربیت اجتماعی متربیان ایت مندگی (ررب الی اﷲ) درفارع همان ارمش نهایی است
که منشی تمامی ارمشهای دیگر است (سند تحرو )91:1390؛ بنرابراین تنهرا برا توجره بره ایرت
مندگی است که میتوان فهرست ارمشهای معتبر را در اجتماع مشرخو ف میرزان ربراز دفام ف
اطدق هر ی

ام ارمشها را تعیین کرد همچنان که بر اساس همین معیار نهایی رابطه ارمشها با

یکدیگر را باید در سلسلهمراتب ارمشها معلوم کرد ف نسبت ارمشهرا را برا یررایط ف ارتضرائاز
محیطی (اعم ام محیط طبیعی ف اجتماعی ف یرایط مکانی ف ممرانی) ف یررایط یخصری یناسرایی
نمود؛ لیا با توجه به فجود سلسلهمراتب ارمشها این رتبهبندی را باید در ارمشگریاری امرور ف
مو وعاز درنظرگرفت (سند تحو )91:1390
بر این مبنا برای دستیابی به ایت مندگی (ررب الی اﷲ) ف به هر ی

ام مااهیم ایی
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مفرینش انسان باید تحقق حیاز طیبه را بهمثابه مقدمهای رفری ف پیشنیام به یمار مفریم
اینگونه مندگانی در حقیقت حاصل ارتقا ف استعدی حیاز طبیعی انسان با صبغه بخشی الهی به
من است که مستلزم ارتباط مگاهانه ف اختیاری با حقیقت هستی (ایمان به خدافند متعا ) ف تشدید
رابطه با اف در همه یﺌون اجتماعی مندگی بر طبق ایمان است برایناساس یکی ام مشخصاز
اصلی حیاز طیبه تکیه بر ارمش ایی مندگی (ررب الی اﷲ) ف نظام معیار متناسب با من در
اجتماع است (سند تحو )93:1390؛ لیا با عنایت به ایت جریان تربیت در دیدگاه اسدمی یعنی
مماده یدن متربیان برای تحقق مراتب حیاز طیبه در همه ابعاد خانوادگی ف اجتماعی ف نیز با توجه
به اصل عقدنی تناسب بین فسیله ف هدف المم است فضاهای تربیتی ف بهخصو

مدرسه ف

مندگی مدرسهای که درفارع ممینه اجتماعی سامانیافتهای برای تحقق حیاز طیبه است ام
فیهگیهای جمعی حیاز طیبه برخوردار باید تا بهمثابه کانون تجلیبخش حیاز طیبه امکان تجربه
این نوع مندگانی را برای همه متربیان فراهم مفرد
بر اساس سند مسررترین بستر تحقق حیاز طیبه در بُعد اجتماعی من است که جامعه به لحاظ
حیثیت جمعی خود (رفابط ف افصاف متکی بر جمع) مماده تحقق مگاهانه ف اختیاری حیاز طیبه
یود (سند  )124:1390هرچند یکلگیری حیاز طیبه صرفاً در پرتو مشیت الهی ف با استمداد ام
عنایاز اف امکانپییر است حیاز طیبه را خدای متعا به انسانهای باایمان ف عمل صالح ارمانی
میدارد؛ اما بر اساس سنت الهی لزفم تهیه اسباب ف علل تحقق این مهم نیاممند تمهید انواع
مقدماز ف فراهم مفردن ممینهها ف یرایط مناسب اجتماعی ارتصادی سیاسی ف

برای من است

که مداخله مسرر فردی ف اجتماعی را جهت ایجاد مقتضیاز ف رفع موانع این نوع مندگانی یایسته ف
تشکیل جامعه صالح طلب میکند (سند  )124:1390پف ایت تربیت اجتماعی در جامعه صالح
فصو انسان به جایگاه یایسته خود (ررب الی اﷲ) است سند تحو در فرایند تربیت اجتماعی در
خصو

چگونگی فصو انسان به جایگاه یایسته خود در هستی ( ایت تربیت اجتماعی)

میگوید که باید در مسیر ررب الی اﷲ افراد جامعه را جهت تحقق مراتب حیاز طیبه در ابعاد
اجتماعی بر اساس انتخاب ف التزام مگاهانه ف اختیاری نظام معیار اسدمی مماده ساخت تا ممینه
اصلی یکلگیری ف پیشرفت مدافم جامعه صالح بر همین اساس فراهم یود همچنین باید در
راستای تحقق حیاز طیبه ممینههای المم را جهت تکوین ف تعالی پیوسته هویت جمعی افراد
جامعه بهمنظور یکلگیری ف تحو مدافم جامعهای صالح بر اساس نظام معیار اسدمی فراهم
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مفرد (سند )125:1390
جدف  5خدصه یافتههای مبانی اجتماعی ف داللتهای تربیتی من در سند تحو بنیادین
داللتهای تربیتی آن

مبانی اجتماعی سند
در

مبنای هستی یناختی (بح
مورد خدافند جهان ف

جامعه ف مدرسه صالح
استنتاج هدف کلی :تربیت متربیان برای تحقق مگاهانه ف اختیاری مراتب حیاز طیبه

اجتماع)
مبنای انسانیناختی (بح

استنتاج هدف ایی تربیت اجتماعی :فصو به ررب الی اﷲ ام طریق یکلگیری

در ساحت تربیت اجتماعی ف سیاسی
در

مورد درباره فارعیت فجود
انسان اجتماع ف تربیت

اجتماع ف جامعه بهعنوان محیط تربیتی متربیان
انتقا مداب رسوم هنجارها ف ارمشهای جامعه در پرتو نظام معیار اسدمی به
دانشممومان
استنتاج فیهگی فراگیری تربیت اجتماعی نسبت به محاد جامعه

اجتماعی)

استنتاج فیهگی حضور در حیاز بالنده خانوادگی ف اجتماعی
کسب معرفت ف یناخت در اجتماع ام طریق تقابل ف تعامل استدال عقلی درک
یهودی ف مکایاه فحی ف الهام ف حواس

مبنای معرفتیناختی (بح
در مورد رفشهای کسب
معرفت در اجتماع)

استنتاج اصو تربیت اجتماعی
استنتاج فیهگیهای معلم ف برنامه درسی در ساحت تربیت اجتماعی
کسب یایستگیهایی اساسی در اجتماع که متربیان را رادر میسامد تا یهرفندانی
فعا ف مگاه بایند ف در فعالیتهای سیاسی ف اجتماعی مشارکت کنند
سلسلهمراتبی بودن ارمشها در اجتماع

مبانی ارمش یناختی (بح
مورد ماهیت ارمشها در
اجتماع)

در

مطلوبیت ارمشهای جمعی نسبت به ارمشهای فردی در اجتماع
تکیه بر ارمش ایی مندگی (ررب الی اﷲ) ف نظام معیار متناسب با من در اجتماع
یناسایی نسبت ارمشها با یرایط ف ارتضائاز محیطی (اعم ام محیط طبیعی
اجتماعی یرایط مکانی ف ممانی) ف یرایط یخصی
دستیابی به ارمش نهایی (ررب الی اﷲ) ام طریق جامه ف مدرسه صالح حیاز طیبه

سؤال دوم :مبانی تربیت اجتماعی و داللتهای تربیتی آن در اندیشههای اجتماعی فارابی
کدام است؟
مبنای هستی شناختی :فارابی در مبنای هستی یناختی اجتماعی خود به متافیزی

ف بح هرایی

درباره یناخت خدای متعا ام طریق مدینه فا له ف عقل پرداخته است (جمشید نرهاد )113:1388
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به نظر فارابی موجود در اجتماع ف جهان هستی یا فاجبالوجود است یا ممکنالوجود ف بهجز ایرن
دف گونه دیگر هیچ موجودی نیست (الاارابی  )57:1890فرارابی در «مراء اهرل المدینره الاا رله»
میگوید« :خردای متعرا فاجربالوجرود اسرت (فرارابی  »)15:1361چرون ذاز مفریننرده متعرا
کاملترین موجود است پف المم میمید که یناخت ما نسربت بره خدافنرد ررادر ام طریرق جهران
هستی مدینه فا له ف عقل بهعنوان کاملترین معرفتها صورز گیرد (جمشید نرهاد )115:1388
معلم رانی در راستای یناخت خدافند ام طریق مدینه فا له ده عقل را مطرح میکند ف عقل دهم را
عقل فعا مینامد فارابی در
«عیون المسائل» میگوید« :عقل فعا ام جهتی سبب فجود ناوس ار ی ف ام جهت دیگر سبب
فجود ارکان اربعه؛ یعنی مب هوا متش ف خاک است (الارارابی  »)9:1325فرارابی معتقرد اسرت
اگر ناف انسان متحد با عقل فعا باید ایرن انسران بره کامرلتررین مراترب انسرانیت ف عرالیتررین
درجاز سعادز در مدینه فا له نائل ممده است (الاارابی  )50:1325فرارابی فیلسروف ایرتگررا
است ف در همهجا ایتال قصوی ف کما مطلق را که همانا در فجود خدافند است در نظر میگیرد
این ایتانگاری در همه منظومه فکری اف بهفیهه ام یکلگیری اجتماعاز تا استقرار نظام سیاسری
دیده مییود معلم رانی در فلساه اجتماعی ر سیاسی خود بره چهرار عنصرر رایی کمرا سرعادز
فضیلت ف خیر پرداخته است (مهاجر نیا )143:1393
مبنای انسانشناختی :فارابی در بح

انسانیناسی نظریه فطرز را بیان ف درنهایت به طرح مدینه

فا له پرداخته است فطرز در مدینه فا له فارابی عامل اصلی تعیینکننده سلسلهمراتب اجتماعی ف
گوناگونیها است (مماد ارمکی  )228:1387ام نگاه فارابی انسان موجودی مرکب ام رفح مجرد
ف جسم مادی ف اجتماعی الطبع است ف رفحش ایرف ام بدن افسرت (الارارابی  )24:1971فرارابی
من اینکه انسانها را دارای فطرز مشترک میداند املحاظ اسرتعداد بهررهگیرری ام معقروالز ف
نائلیدن به درجاز برتر متاافز میداند اف انسان کامل را فردی میداند که برا عقرل فعرا متصرل
است احکام ف روانین را ام اف گرفته در جامعه پیاده میکند ف ام ایرن طریرق انسرانهرا را بسرته بره
استعدادیان به سمت کما میکشاند (الاارابی  )137:1405معلم رانی معتقد است که انسران بررای
رسیدن به سعادز ف کما به اجتماع نیام دارد فی رفرز احتیاج انسان بره اجتمراع را ایرنچنرین
تبیین میکند« :هر ی

ام مدمیان بر سریت ف طبیعتی مفریده یدهاند که هم در روام فجودیِ خرود

ف هم در نیل ف فصو به برترین کمراالز ممکرن خرود محتراج بره امروری بسریارند کره هرر یر
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به تنهایی نتواند متکال انجام همه من امور بایند بلکه در انجام من احتیاج به گرفهری برود کره هرر
ی

ام من ها متکال امری ام مایحتاج فی بود هیچ فردی به کمالی که فطرز طبیعی برای اف نهاده

است نمیرسد مگر بهفاسطه اجتماع» (فارابی )205:1371
مبنای معرفتشناختی :فارابی یریفترین علوم در اجتماع را علم الهی میداند؛ میرا مو روع ف
مبنای من معرفت خداست (میررما محمردی  )138:1393معلرم ررانی در کتراب ارمیرمند سیاسرت
مدنیه انواع معرفت انسانی در اجتماع را به معرفت فطری حسی عقدنری ف ایرراری تقسریم نمروده
است (فارابی  )85-92:1371معرفت فطری یامل امروری هسرتند کره انسرانهرای سریلمالریهن در
اجتماع ام من مگاهاند این معارف در اجتماع برای هر انسان ام ابتدای عمر به نحرو ریرزی حاصرل
مییود (فارابی  )82:1371در معرفت حسی انسان در اجتماع ام طریق حواس معارف را تحصیل
میکند (فارابی  )38:1371فارابی سومین منبع یناخت در اجتماع را معرفرت عقلری معرفری کررده
است ف میگوید« :ناف انسان صور محسوساز را بهفسیله حواس ف صرور معقرو را نیرز برهفاسرطه
صور محسوس ادراک میکند (فارابی  »)38:1371معرفت ایراری ر در مقابل معرفرت مشرایی کره
مبنای من بر استدال ف منطق عقلی است ر برر کشرف ف یرهود ف ذفق ف عرفران مبتنری اسرت پرف
معرفت ایراری که ام طریق فیض الهی است برای هر انسانی حاصرل نمرییرود بلکره تنهرا ناروس
ماکیه میتوانند ام این فیض بهرهمند یوند (فارابی )12:1371
مبنای ارزش شناختی :سن

بنا ف محور همه فلساه فارابی را مریتروان در بخرش ارمشیناسری

فی جستفجو کرد در منظومه فکری فارابی رساندن انسران بره سرعادز ایرت اجتمراع اسرت ف
مبح

سعادز بهعنوان یاهبیت منظومه فلسای فارابی مو وع اصلی ارمش یرناختی اسرت (میررما

محمدی  )50:1393فارابی در التنبیه (

 37تا  )39سعادز را رایتی مطلروب مریدانرد کره همره

انسان ها مشتارانه خواهان من هستند ف با تدش خرویش برهسروی من حرکرت مریکننرد فرارابی در
کتاب احیاءالعلوم سعادز را به دف رسم دنیوی ف رصوی تقسیم میکند (الاارابی  1996ب )80:ام
دیدگاه فی سعادز رصوی ف حقیقی در این دنیا به دست نمیمید ف تنهرا ام طریرق انجرام کارهرای
خیر ف متصفیدن به فضائل بعد ام مرر

ف در حیراز اخررفی حاصرل مرییرود (فرارابی 1996

ب )80:همچنین فارابی به سعادز اجتمراعی در رالرب مدینره فا رله توجره بیشرتری نمروده اسرت
برایناساس فارابی اندیشه تشکیل مدینه فا ل را مطرح کرد ف خواسرتار نیرل انسران بره سرعادز ف
خویبختی در ایرن مدینره یرد فرارابی در توصریف مدینره فا رله مریگویرد« :مرردمش بره امروری
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مشغو اند ف به فضایلی مراستهاند ف هدفشان رسیدن به سعادز اسرت ف چنرین جامعرهای را بره بردن
سالم تشبیه میکند ف در فیهگیهای معیم مدینه فا له عدفه برر خصوصریاز فیزیکری ف اخدرری
فاال به عالیترین درجه سعادز بشری ایاره می نماید؛ یعنی اتصا با عقل فعا ف ارتبراط برا ملر
فحی بهگونهای که بتواند مصالح ف یرایع را بهف وح دریافت کنرد ف در اختیرار مرردم رررار دهرد»
(الاارابی  )113:1971اف بدفاصله اجتماع را مقید میکند ف میگوید« :اجتماعی کره تعرافن در من
موجب نیل به سعادز است همانا اجتماع فا ل است» (الاارابی )118:1991
استنتاج داللتهای تربیت اجتماعی از مبانی اجتماعی فارابی
مبنای هستی شناختی :اجتماع ایده م انسانی در اندیشه فرارابی مدینره فا رله خوانرده مرییرود
(الاارابی  )118:1991بر اساس این مبنا جهتگیری تعلیم ف تربیرت در اندیشره اجتمراعی فرارابی
هدایت فرد بهفسیله فیلسوف ف حکیم برای عضویت در مدینه فا له جهرت دسرتیابی بره سرعادز ف
کما اف در این دنیا ف کما نهایی در مخرز یعنی رسیدن به مقام ررب الهری اسرت (پهفهشرکده
حومه ف دانشگاه  )272:1387تربیت اجتماعی در بح

هستی یناختی باید ممینه یناخت خدافند

جهان را ام طریق مندگی در اجتماع ف مدینه فا له به یاگردان بدهد؛ بنابراین باید مجموعرهای ام
این معارف را در اختیار منان بگیارد برای درک من معارف نظام تعلیم ف تربیت باید ممادگیهای
جسمی ف رفحی را در یاگرد ایجاد کند (ایمانی ف بابایی )89:1387
مبنای انسانشناختی :فارابی انسان را موجودی مدنیالطبع ف اجتمراعی مریدانرد کره برهتنهرایی
نمیتواند مندگی کند ف با خره باید به اجتماع بپیوندد (فارابی ترجمه سرجادی  )230:1379پرف
انسان برای ادامه مندگی به اجتماع نیاممند است که ام طریق میست گرفهی ابتردا حروائج افلیره ف
رفری مندگی خود را برمفرده ساخته ف برای رسیدن به کمرا در اجتمراع تربیرت یرود در ایرن
خصو

فارابی میگوید « :هیچ فردی به کمالی که فطرز طبیعی بررای اف نهراده اسرت نمریرسرد

مگر بهفاسطه اجتماع ف تعافن در من» (فارابی  )205:1371اما اجتماعی که انسانها را به سعادز ف
کما برساند یالوده بح

انسان ف تیریر اجتماع بر اف نزد فرارابی را تعرافن ف همکراری میران افرراد

جامعه برای فصو به ایت فاحد من (سعادز) تشکیل میدهرد بره همرین دلیرل فرارابی در بحر
انسانیناختی تعافن را همسن

اصل اجتماع تلقی میکند فی بر این بافر است که انسان بهتنهایی

نمی تواند به رفریاز مندگی ف کما نهایی خویش برسد مگر منکه برای اف یرافران ف همکرارانی
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باید که هرکدام عهدهدار بخشی ام نیامهای جمع بایند (مهاجر نیا )24:1393
مبنای معرفتشناختی :هدف اصلی تربیت اجتماعی برمبنای معرفتیرناختی هردایت متربری ام
مرحله عقل بالقوه به مرحله عقل مستااد (نزدی

ترین مرتبه به عقل فعا ) است تا اف رابلیرت کسرب

فیض را پیدا کند ف به باالترین کما برسرد (الارارابی  )50:1987ام نگراه فرارابی نیرل بره سرعادز
بهعنوان ایت کسب معرفت برای انسان در تربیت اجتماعی عبارز است ام صعود انسران برهسروی
خالق جهان (الاارابی  )45:1987در این مرحله یخو هیچ ایتی را فراتر ام نیرل بره خدافنرد در
اجتماع پیشِ رفی خود نمیداند ف در جستفجوی من برنمریمیرد (الارارابی  )57:1987پرف در
تربیت اجتماعی باالترین مرتبه معرفت در اندیشه فارابی یناخت خدافند است بر اساس این مبنرا
ایجاد تحو در مورعیت اجتماعی بهعنوان یکی ام راههای کسرب معرفرت رابرل اسرتنتاج اسرت کره
یاریگر انسان در رسیدن به سعادز در اجتماع است طبق این اصل باید مورعیت اجتمراعی ف محریط
مندگی افراد را برای تربیت اجتماعی مطلوب به سمت مدینه فا له سوق داد ترا سرعادز فرردی ف
اجتماعی اعضای جامعه حاصل گردد
مبنای ارزش شناختی :در تاکر اجتماعی نظامدار فارابی سعادز کما تعافن فضیلت خیر ف
تعافن بهعنوان فاالترین ارمشها در اجتماع بهحساب میمیند (الاارابی  )154:1991فارابی در بعد
ارمش یناختی تربیت اجتماعی نظریه سعادز را طرح کررده ف برافر دارد سرعادز برتررین رایتی
است که انسان در جستفجوی من است ف باید انسان در مدینره فا رله تحرت ممرومههرای تربیتری
رئیف مدینه ررار گیرد ف ام طریق تعافن ف همکاری با سایر افراد مدینه به سعادز دنیوی ف اخرفی
نائل مید (فارابی  )109:1371همچنین مهمترین اهداف ایی در تربیرت اجتمراعی فرارابی در بعرد
ارمیی یناخت ف ایمان به خدا تقرب به خدا ف سعادز است امنظر فارابی ایت انسان رسریدن بره
سعادز ام طریق ررار گرفتن در مسیر تربیت اجتماعی صحیح است رسیدن به سعادز بررای انسران
ام طریق اجتماع در گرف انجام رفتار صحیح در اجتماع ف انجام رفتار صرحیح مسرتلزم یرناخت من
است ف یناخت من به یناخت سعادز مربوط مییود (فارابی )180:1371
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جدف  6خدصه یافتههای مبانی اجتماعی ف داللتهای تربیتی من در اندیشه اجتماعی فارابی
داللتهای تربیتی آن

مبانی اجتماعی سند

فراهمسامی ممینه یناخت خدافند در متربیان ام طریق مندگی در اجتماع ف مدینه
در

مبنای هستی یناختی (بح

فا له

مورد یناخت خدای متعا ام

ایجاد یوق ف عدره در متربیان جهت نیل به سعادز در اجتماع

طریق مدینه فا له)

مسیر رسیدن به سعادز نهایی (خدافند) انجام دادن اعما فضیلتمند توسط متربیان
تحت تربیت ف هدایت ریاست مدینه فا له
انسان اجتماعی است ف برای برمفردن حوائج افلیه ف رسیدن به سعادز در اجتماع

مبنای انسانیناختی (بح

در

مورد انسان فطرز ف تیریر
اجتماع)

باید تربیت یود
اجتماع یکی ام بااهمیتترین محیطهای تربیتی انسان بهحساب میمید

رفری

است دستگاه تعلیم ف تربیت ممینه حضور ف مشارکت فعا متربیان را در اجتماع ف
مدینه فا له فراهم سامد تعافن ف همکاری افراد در جامعه ی

اصل مهم تربیت

اجتماعی است
نیل به سعادز حقیقی در مدینه فا له ف اجتماع ام طریق کسب معرفت فطری
حسی عقلی ف یهودی

مبنای معرفتیناختی (بح

یناخت خدافند بهعنوان باالترین مرتبه معرفت در فرایند تربیت اجتماعی

در مورد انواع معرفت ف
راههای کسب من در اجتماع)

هدایت متربی ام مرحله عقل بالقوه به مرحله عقل مستااد (نزدی

ترین مرتبه به عقل

فعا )
ایجاد تحو در مورعیت اجتماعی بهعنوان یکی ام راههای کسب معرفت
سعادز کما تعافن فضیلت خیر ف تعافن بهعنوان فاالترین ارمش در تربیت

مبانی ارمش یناختی (بح
مورد ماهیت ارمشها در
اجتماع)

در

اجتماعی
مهمترین اهداف ایی در تربیت اجتماعی فارابی در بعد ارمیی یناخت ف ایمان به
خدا تقرب به خدا ف نیل به سعادز ام طریق اجتماع
ایت انسان در اجتماع رسیدن به سعادز ام طریق ررار گرفتن در مسیر تربیت
اجتماعی صحیح

سؤال سوم :تحلیل تربیت اجتماعی سند تحول بر اساس نظریه تربیت اجتماعی فارابی
چگونه است؟
فارابی بهعنوان فیلسوف مسلمان بیشتر در بیان نظریه اجتمراعی خرود بره نظریرهپرردامی ف ارائره
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مبانی پرداخته راهکارهای عملی ف اجرائی ارائه نداده ف سپف فلساه اجتمراعی را گاتره اسرت امرا
سند در ساحت تربیت اجتماعی ف سیاسی خود بیشتر به راهکارهای عملری پرداختره ف در ایرن ممینره
مبانی اصو رفش ف رفیکرد خود را معرفی کرده است (میررما محمردی  )1393در نگراه سرند
رفیکرد ف جهتگیری در ساحت تربیت اجتماعی ف سیاسی تربیت برای عضویت فضیلتمدارانره
در خانواده صالح ف جامعه صالح است بهکارگیری فاژه فضیلتمدار در این رفیکرد نیز حاکی ام
اهمیت توجهکردن به مباح

ارمیی ف اخدری ف لحراظکرردن منهرا در ایرن نروع تربیرت اسرت

اخدق بهمنزله مییننامهای است که انسان را به لحاظ انسان بودن مو ف میسامد من را رعایت
کند چنین دستورالعملها ف مییننامههای اخدری در دین ف دستوراز دینی به بهترین نحو مرورد
تیکید ررار گرفتهاند دین که درفاررع سرپهر فراگیرر تمرام سراختارها ف سرامفکارهای اجتمراعی ف
سیاسی ف منبع هنجار فرست (نظام معیار) در تربیت اجتماعی ف سیاسی اسرت بایرد مروردنظر رررار
گیرد ف نقش بیبدیل خرود را در هردایت ف اعرتدی مناسرباز اجتمراعی در سرطح خرانوادگی ف
اجتماعی ایاا کند؛ چراکه اصدح رابطه با خدا که اصدح رابطه با خود دیگران ف طبیعت را نیرز
به همراه خواهد دایت در تربیت اجتماعی ف سیاسی عنصری کلیدی است ف به من جهت خواهد
داد (سند

)304

در این راستا ارتباط با خانواده یکی ام اساسیترین مسلاههای ارتباط است که در یکلگیری
بنیادهای هویت انسانها نقشی انکار نشدنی دارد برایناساس مندگی خانوادگی ممرادگی بررای
من ف یکلگیری ف تدافم این یرکل ام حیراز اجتمراعی ام مسلارههرای اصرلی ف اساسری تربیرت
اجتماعی است (سند

 )303ایجاد ممادگی برای عضویت در جامعه صالح به لحراظ اهمیرت

کلیدی فاژه یهرفندی در مباح

مربوط بره تربیرت اجتمراعی ف سیاسری موردتوجره ررارگرفتره

است بیگمان تربیت یهرفندان خوب یکی ام د مشغولیهای اکثر نظامهای تربیتی در بسیاری ام
کشورهای دنیاست مسائل ف مشکدتی هم که در حرومه اجتمراعی در کشرورمان پدیرد مریمیرد
رفرز باماندیشی در تربیت یهرفندی را میطلبد
سند در مبنای انسانیرناختی انسران را موجرودی دففجهری درهمتنیده ف مرتبط مریدانرد کره
مرکب ام جسم ف رفح اسرررت کررره این دف فجه ف دف جنبه فجود انسان بر هم تیریر ف تیرر مدافم ف
متقابل دارند (سررند

 )57هررمچنررین ام نگرراه ایررن مبنررا حقیقت انسان رفح افست ف کما ف

جافدانگی مدمی به کما ف بقای رفح مربوط مییود (سرررند

 )58درمبنرررای انسرررانیرررناختی
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فارابی انسان موجودی مرکب ام رفح مجرد ف جسم مادی است که رفح ف ناف اف ایرف ام جسم
ف بدن است فارابی معتقد است ناف ف بدن برر یکردیگر تریریر مریگیارنرد ف ارتبراط نارف ف بردن
سرچشمه مراری در روای ناف ف سعادز انسان است (فاخوری ف خلیل  )35:1393پرف ام لحراظ
دففجهی بودن انسان ایرفیت رفح ف تیریر متقابرل رفح ف بردن بررهم مبنرای انسرانیرناختی سرند
نزدیر

برره مبنررای انسرانیررناختی فررارابی اسررت فلری چررون فررارابی یر

فیلسرروف اسرت در بعررد

انسانیناختی به انسان ف ماهیت اف بیشتر ام طریق تعقل مینگرد فارابی ام طریق استدال عقلی سعی
کرده تا فهم بهتری ام انسان ف ماهیت اف عر ه کند ف معتقد بود که سعادز انسان ام طریرق کسرب
علوم با رفش عقدنی میسر مییود سند در بخشی دیگری ام مبنرای انسرانیرناختی خرود بره تریریر
اجتماع برر انسران پرداختره طروری کره در سرند ممرده اسرت کره انسران هرم ام یرایط اجتماع تیریر
میپرییرد فهم مریتوانرد با توسعه فجودی خویش با دیگران ارتباط برررار کند ف اجتماع را تحت
تیریر خود ررار دهد (سند

 )70در بند دیگری ام سند ممده اسرت« :انسان بره دلیرل نیاممندی یا

کما جویی ف به لحراظ ساختار یخصیت موجودی اجتماعی اسرت ف هویت اف تا حد رابلتوجهی
در م ام مندگی) در عرصه مندگی اجتماعی سرررراختهفپرداخترررره مییود یعنی بینش

(بهخصو

گرایش کنش ف منش انسان ام نظام فرهنگی ارتصادی ف سیاسی اجتماع تیریر میپییرد؛ هرچند
این تیریر هرگز به من یررکل نیست که اف را بهصورز تابعی مطلق ام ف ع محیط اجتماعی درمفرد
(سند

 )75همچنین انسان در مرا ف اندیشههای معلم رانی بهگونرهای توصریف یرده اسرت کره

عدفه بر اینکه ام یرایط تیریر میپییرد میتواند در برابر یرایط ف مورعیتها مقافمرت کنرد یرا برر
منها تی ریرگیار باید معلم رانی معتقد است که انسان برای رسیدن به سرعادز ف کمرا بره اجتمراع
نیام دارد؛ لیا در تربیت اجتماعی مبنرای انسران یرناختی سرند املحراظ ارتبراط ف پیونرد عمیرق برین
اجتماع انسان ف سعادز منطبق با مبنای انسانیناختی فارابی است
در مبنای انسانیناختی سند ف فارابی به بح

فطرز پرداختند در بند  1-2-3سند ممده اسرت:

«انسان فطرتی الهی دارد که رابل فعلیت یافتن ف یکوفایی یا فراموشیدن در اجتماع ف جهان هستی
است» (سند

)58؛ یعنی مدمی نسبت به مبدأ عالم هستی معرفت ف گرایشی اصیل ف یر اکتسابی

دارد هررمچنررین در بنررد  1-2-4سررند ممررده اسررت« :انسان برحسب فطرز ف مفرینش جویای همه
مراتب کما (تا حد بینهایت) در اجتماع است» (سند

 )58در این راستا فارابی نظریره فطررز

را بیان ف درنهایت به طرح مدینه فا له پرداختره کره فطررز در مدینره فا رله فرارابی عامرل اصرلی
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تعیینکننده سلسلهمراتب اجتماعی ف گوناگونیهاست (مماد ارمکی )228:1387؛ بنرابراین فطررز
در مبنررای انسررانیررناختی سررند عامررل اصررلی جویای همه مراتب کما ف در نررزد فررارابی عامررل
تعیینکننده سلسلهمراتب اجتماعی است که ام این لحاظ نگاه سند متاافزتر ام نگاه فارابی است
در مبنای معرفتیناختی سند ممده است که انسان ام طریق حواس یهود مکایراه ف فحری ف
الهام نسبت به فارعیتها در اجتماع معرفت ف یناخت پیدا میکند (سند

 )78سرند در معرفری

انواع معرفتها بهنوعی افلویتبندی تقدم ف تیخر رتبی در تحصیل ف تعلیم دانشها در اجتماع رائل
است مدک ف یاخوهای اعتبارسنجی معرفتها در اجتماع ف تربیت اجتماعی منطبرق برا یرواهد
عینی سودمندی نتایج ف اعتبار مرجع معرفی یده است (سند

 )80فارابی یریفترین علوم در

اجتماع را علم الهی می داند ف انواع معرفت را به معرفت فطرری حسری عقدنری ف ایرراری تقسریم
نموده است (فارابی  )85-92:1371بر این اساس فارابی در مبنای معرفتیناختی تربیرت اجتمراعی
در ممینه راههای کسب معرفت در کتاب «مرا اهل مدینه فا له» میگویرد« :انسران معرفرت خرود را
مستقیماً ام ناحیه فحی یعنی عقل فعا دریافت میکند هرمنچه ام ناحیه خدای متعا به عقل فعرا
ا افه مییود ام عقل فعا ر به فساطت عقل مستااد ر به عقل مناعل اف ف ام منجا بره رروه مخیلرهاش
افا ه مییود (الاارابی 1959

 )118پف امنظر مبنرای معرفرتیرناختی فرارابی انسران بیشرتر

انسان عقدنی است که با کسب معرفت ام طریق عقل فعا به سعادز میرسد؛ اما در سند بر اسراس
مبنای معرفتیناختی تربیت اجتماعی انسان بیشتر ی

انسان دینی است ف انسانی عقلی که سعادز

را ام طریق کسب علروم دایرته بایرد نیسرت؛ میررا رفیکرد حاکم بر فلساه ف سند تحرو در ممینره
تربیت انسران بافر عمیق به اسدم ف اندیشهها ف ارمشهای فاالی من ف جامعیت ف یمو من است
اماینرف تدش یده است با نگاه نظامفار به اسدم ف منابع ف مصادر اصیل من مراجعه ف ام من بهره
برده یود به عبارتی بهتر؛ سرند تحرو بنیرادین تصرویری کره ام انسران در مبنرای انسرانیرناختی ف
معرفتیناختی ارائه میدهد برگرفته ام متون نی اسدمی است
یکی دیگر ام مهمترین تاافزها بین مبنای معرفتیناختی تربیت اجتماعی فارابی برا سرند ایرن
است که فارابی در معرفتیناختی خویش نمودگرا ف ایتگراست؛ بنابراین اماینجهت معتقد بره
تعدد معرفتها ف رفشهای کسب من در اجتمراع اسرت بررایناسراس اف علرم را یرناخت توأمران
نمودها بودها ف ایت پدیدههای اجتماعی میداند خواه جهاز رابل مشاهده یعنی نمودها که اعم
ام افعا رفابط رفتار ف ساختارهای مدنی هستند ف بیشتر نیام به توصیف تحلیرل ف تبیرین بره یریوه
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استشهادی دارند خواه جهاز یررابلمشاهده یعنی بودها ف ایتهرا اعرم ام هنجارهرا ارمشهرا ف
نهادها در اجتماع که بنیان نمودها میبایند ف بیشتر نیام به تعلیل نهان یرابی معنرا کرافی ف تاهرم بره
ییوه استداللی دارند (مهاجر نیا )1393؛ اما مبنای معرفتیناختی تربیت اجتماعی سند دیرنگررا ف
استداللی است
در مبنای ارمش یناختی تربیت اجتماعی سند ماهیت ارمش ها را در اجتمراع یر

امرر فارعری

میداند که تابعه فارعیتهای اجتماعی است اعتبار ارمشها در اجتماع هم ام طریق عقرل ف فطررز
انسانی ف هم با مراجعه به نظام معیار دینی معلوم میگردد در سرند معیار ارمشهرا در درجه نخست
براساس حسن ف ربح عقلی تعیین می گردد اما در مواردی که عقل توانایی درک ارتباط فارعی برین
اعما اختیاری ف نتایج اخرفی ارمش ها را در اجتماع ندارد فحی ف تعالیم دین در این موارد بشر
را با من حقائق ف ارمشها در اجتماع مینا میسامد بر اساس این مبنا ارمشها در تربیت اجتمراعی
ام مراتبی تشکیکی برخوردارند که معیار مرتبهبندی منها نقشی است که در عرصه حیاز اجتماعی
ایاا میکنند با این نگاه ارمشهایی که به حیاز جمعی انسان ها مربوط است املحاظ بعرد ارمیری
در مرتبه باالتری رررار مریگیررد همینطور ارمیی که به حیاز جافید مدمی نظر دارد ام مرتبهای
باالتر نسبت به مرتبه ربلی برخوردار است
فارابی در مبنای ارمش یناختی خود ماهیت ارمشهرا در اجتمراع را امرری عقدنری ر فجردانی
میداند که منهرا را مریتروان ام طریرق نمودهرای اعتقاداز اهداف امیا ف گرایشها مرمانها ف
رفتارهای افراد در جامعه بامیناخت (فارابی  )15:1371در نزد فارابی مدک ف معیار تعیین حسن ف
ربح ارمشها عقل است در نظام ارمش یناختی فارابی مقصود انسان رسیدن به سرعادز اسرت کره
برای نیل به من نیاممند یناخت عواملی است که درگرف انجام رفتار صحیح ف انجام رفترار صرحیح
مشرفط به من است ف ام طریق تربیت اجتماعی (تربیت در مدینره فا رله) بایرد تمرام رفیرتهرای
فجودی انسان یکوفا یود
یکی ام مسلاه های مهم تربیت اجتماعی مسلاه سعادز ف بستر رسریدن بره من اسرت کره سرند ف
فارابی در مبنای ارمش یناختی خود به من پرداخته اند در این مبنا هر دف سعادز را کما نهایرت
ف ایت چیزی می دانند که انسان با سعی ف تدش خود بهسوی من حرکت میکنرد ام نگراه مبنرای
ارمش یناختی سند ف فارابی سعادز به دنیوی ف اخرفی تقسیم یده است در نگراه فرارابی بیشرتر
بعد عقدنی سعادز مدنظر است که این نگاه متیرر ام دیدگاه ارسطو است؛ میرا ارسطو هم سرعادز
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را بیشتر عقدنی ف نظری می پندایت همچنین فارابی بره سرعادز اجتمراعی در رالرب مدینره فا رله
بیشتر توجه نموده است خادمی ( ) 1387معتقد است که فارابی جدای ام مندگی مردنی یرا منردگی
در میان امت در میان سعادز فردی بح

نمیکند بلکه به نظر اف مدک تشخیو سعادز حقیقی

ام سعادز مظنون من است که مشخو یود فرد عضو مدینه فا له است یا جاهله ف نیل به سعادز
منوط به من است که حکیم در جامعه حکومت کند
بنابراین فارابی در مبنای ارمش یناختی خود تیکید میادی بر کسب سعادز ف رسیدن به کمرا
دارد فی برای همین منظور به ترسیم مدینه فا لهای میپردامد تا در پرتو من بتواند یهرفندان را به
سعادز ف کما برساند؛ چراکه فارابی مدینههای ممان خرود را راله مریدانرد ف معتقرد اسرت کره
سعادز فقط در مدینه فا له ف جامعه عدالتمحور تحقق مییابرد سرعادزطلبری در نظرام تعلریم ف
تربیت رسمی ف عمومی با موانع ف چرالشهرایی همچرون دنیاپرسرتی دیرنگریرزی ف سرعادزهرای
پنداری مواجه یده است که دنیای مدرن امرفمی بدان دامن مده است فارابی نیز در ممانه خرود برا
این چالش مواجه بوده است ف بررای رسریدن بره سرعادز ف کمرا بره ترسریم مدینره فا رله عادلره
میپردامد تا در پرتو من بتواند انسان را به سعادز برساند
این هدف در رلمرف تربیت اجتماعی موجب رید ف ترری نظام تعلیم ف تربیرت اسردمی خواهرد
گردید ف مربیان ف دانشممومان را به سعادز حقیقی که همان ررب الری اﷲ اسرت نزدیر

خواهرد

کرد بهعبارزدیگر ام دیدگاه دینی تحقق سعادز جافید مدمیان مستلزم نروعی منردگانی مسمنانره
است که من را حیاز طیبه مینامند که این خود گویای اهمیت تربیت اجتماعی در راستای رسیدن
به کما ف جامعه مطلوب است همچنین امنظر سرند تحرو سرعادز کمرا تعرالی فررد ف جامعره
بهعنوان ارمش مدنظر است؛ بنابراین در سند تحو ممده که جمهوری اسدمی ایران سعادز انسان
در کل جامعه بشری را مرمان خود میداند ف استقد ممادی ف حکومت حق ف عرد را حرق همره
مردم جهان مییناسد (سند
تربیت اجتماعی به بح

 )65برایناساس می توان گات که سند در مبنرای ارمش یرناختی

سعادز بهصورز کلی ف ام مسیر دینی پرداخته است فلی فارابی سعادز

را به یکل گسترده ف با رفیکرد عقدنی در درفن مدینه فا له موردبح

ررار داده است

سند برمبنای هستی یناختی تربیت اجتماعی بستر رسیدن بره سرعادز را حیراز طیبره ف جامعره
صالح میداند ام نگاه هستی یناختی سند باید در راستای تحقق حیاز طیبره ممینرههرای المم را
جهت تکوین ف تعالی پیوسته هویت فردی ف جمعی افراد جامعه بهمنظرور یرکلگیرری ف تحرو
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مدافم جامعهای صالح بر اساس نظرام معیرار اسردمی فرراهم مفرد در ایرن مبنرا پرییرش توحیرد
ربوبی ربو فالیت خدافند ف افلیای خدا ف تن ندادن به سرپرستی طا وز (حاکمیت یر الهری)
ام مبادی تشکیل جامعه صالحاند ف منتهای من نیز فصو به ررب الی اﷲ (تحقق حیاز طیبه) است؛
هرچند دستیابی به رفاه ف ردرز (نه همچون هدف اصلی بلکره برهمنزلره پیامردی مهرم) در جامعره
صالح ممکن ف رفری است فارابی برمبنای هستی یرناختی تربیرت اجتمراعی بسرتر رسریدن بره
سررعادز را مدینرره فا ررله مرریدانررد فی بررا طرررح مدینرره فا ررله در مبنررای هسررتی یررناختی نرروعی
مرمانگرایی عقدنی مبتنی بر اندیشه اسدمی را در خصو
مرمانگرایی ی

بستر نیل به سعادز ررم مده است

نوع الگو پردامی است که هدف من تغییر ف بهبود یرایط موجود در اجتماع

است فارابی در طرح مدینه فا له به چگونگی رسیدن انسان بره سرعادز ام طریرق اجتمراع انسرانی
میکند مدینه فا له جایی است که مقصرود ام اجتمراع در من تعرافن برر امروری بایرد کره

بح

موجب سعادز یود فارابی بافر دارد که اجتماع افراد با این هدف اجتمراع فا رل اسرت ف امتری
امت فا له است که یهرهای منان بر اموری تعافن کنند که موجب حصو سعادز باید (فرارابی
1361

 )113ریاست مدینه در طرح مدینه فا له فارابی محرور ف مهرم اسرت برهطروریکره ام

دیدگاه فارابی رئیف مدینه فا له انسانی است که خدا برر اف توسرط عقرل فعرا فحری مریکنرد؛
بنابراین فارابی ریاست مدینه فا له را نبی رلمداد میکند که با خدافنرد ام طریرق فحری در ارتبراط
است؛ اما سند چنین دیدگاهی در خصو
صالح محور نیست ف تیکیدی رفی این بح

ریاست جامعه صالح نردارد ف در سرند ریاسرت جامعره
مشاهده نمییود

با مقایسه مبانی تربیت اجتماعی ام دیدگاه فارابی ف سند تحو بنیادین مشخو مییرود کره در
بسیاری ام موارد مبانی تربیت اجتماعی موردنظر فارابی در سند تحو مشاهده مییرود ف مریتروان
مابه امای مبانی تربیت اجتماعی موردنظر فارابی را در سند پیدا کرد امجمله این ایتراکاز میتوان
به موارد میر ایاره کرد:

جدف  7تحلیل تربیت اجتماعی سند تحو بر اساس نظریه تربیت اجتماعی فارابی
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دیدگاه

مبانی تربیت اجتماعی در دیدگاه

مابهازای مبانی تربیت اجتماعی در سند

فارابی

تحول بنیادین

مبانی اجتماعی

بح
مبنای هستی
یناختی

در مورد خدای متعا ف جهان هستی

خدافند ایت رصوی ف کما مطلق در
هستی است
ایتانگاری در همه منظومه فکری فارابی
بهفیهه در یکلگیری اجتماعاز
انسان موجودی اجتماعی است
انسان برای رسیدن به سعادز ف کما به

مبنای انسانیناختی

اجتماع نیام دارد
انسانها ام فطرز مشترک ف استعداد متاافز
در اجتماع برخوردار هستند
یناخت خدافند ام طریق جهان هستی مدینه

مبنای
معرفتیناختی

فا له ف عقل کاملترین معرفتها است
انواع معرفت معرفت فطری حسی عقدنی
ف ایراری است

بح

در مورد خدای متعا جهان هستی ف
اجتماع

خدافند ایت همه موجوداز در جهان هستی ف
بالطبع در اجتماع است
انسان به دلیل کما جویی موجودی اجتماعی
است
انسان ام یرایط اجتماعی تیریر میپییرد
انسان بر اجتماع تیریر میگیارد
هویت انسان در عرصه مندگی اجتماعی
ساختهفپرداخته مییود
انسان نسبت به درک مورعیت خود ف دیگران
در اجتماع توانایی دارد
تعقل مهمترین فعالیت مدمی جهت کسب
معرفت در اجتماع است
رفشهای کسب معرفت حواس یهود ف
مکایاه ف فحی ف الهام است

مبنای ارمش
یناختی

فاالترین ارمش در مدینه فا له سعادز

ایت مندگی انسان «ررب الی اﷲ ف حرکت

است

بهسوی خدا» مهمترین ارمش است

رسیدن به ررب الهی سعادز ایی است

حیاز طیبه در جامعه صالح بستر نیل به ایت

نیل انسان به سعادز ایی ام طریق مدینه

مندگی

فا له است

اعتبار ارمشهای اجتماعی بر ررب الهی استوار

تعافن در مدینه فا له موجب نیل انسانها به

است

سعادز مییود

انواع ارمشها :ارمشها به ایی ف ابزاری تقسیم

انواع سعادز سعادز دنیوی ف سعادز

ف تعیین مرتب من بر اساس ایت مندگی است

رصوی است

مدک تعیین ارمشها دین عقل ف فطرز است
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علیر م فجود مبانی تربیت اجتماعی مشترک فوق برخی ام مبانی تربیت اجتماعی ام دیردگاه
فارابی که در سند تحو کمتر موردتوجه ررارگرفته یا اصدً به منها توجه نشده است ر که میتوان
این مورد را جزء نقاط عف سند تحو در مو وع مبرانی تربیرت اجتمراعی برهحسراب مفرد ر بره
یرح میر است:
 جامعیت نگاه فارابی به اجتماع مبانی اجتماعی تربیت ف داللتهای تربیتی من :همانگونه کهگاته ید فارابی مبانی اجتماعی تربیت را در رالب اندیشه مدینه فا له بهصورز کامل ف در رابطره
با سه مسلاه اساسی نظام ممومیی (که امرفمه به من مسلاههرا مثلر

کیایرت ممومیری مریگوینرد)

یامل رئیف مدینه بهعنوان معلم متربیان بهعنوان یاگردان ف درس ف محتوای درنظرگرفتهیده بیان
میکند؛ درس ف محتوایی که رئیف مدینه علوم را ام عقل فعا دریافت میکند ف بهمراتب مختلف
مدینه انتقا میدهد ف هر مرتبه نیز افزفن برر ادراک من علروم ف عمرل برهمقتضرای من بایرد من را
متناسب با فهم دیگر طبقاز میرین تنز دهد تا منچره دربراره تعرافن اهرل مدینره بررای رسریدن بره
سعادز حقیقی یرح دادیم معنا یابد ایرن نگراه بسریار دریرق ف عالمانره در حرومه مبرانی اجتمراعی
تربیت کمنظیر بوده ف در سند تحو بنیادین ممومشفپرفرش دیده نمییود
 اهتمام بیشتر فارابی به جایگاه ف چیستی انسان در یکلدهی فلساه اجتماعیاش :معلم رانی درمبنای انسانیناختی تربیت اجتماعی خویش کویریده مدمری را ام تعریرف فلسرای در مابعدالطبیعره
بهسوی انسانسامی در متن فارع ف اجتماع بکشاند تا فلساه اجتماعی اف نهتنها مطالب انتزاعی نبایرد
بلکه انسان انتزاعی را به انسان متحقق ف اجتماعی در خارج پیوند دهد انسان در مدینه فا له فارابی
اصل است ف تمام ساختارهای مدینه بر پایه معرفت عقدنی فحیانی به ساحتهای فجودی اف یکل
گرفته است؛ اماینرف مدینه فا له فی هم در بُعد اخدق رانون فرهن

معرفت ف هنرر ف هرم در

تعریف مااهیم کما ف سعادز کامدً بر اساس دف الگوی عقل ف فحی یکل گرفته است تا انسران
را ام گیر مندگی رفممره در مدینه به سعادز موردنظر فیلسوف ف نبی سوق دهد این میزان توجره
ف اهتمام به تربیت انسان ام طریق اجتماع در سند تحو بنیادین به چشم نمیخورد
 توجه بیشتر به سعادز حقیقی ف چگرونگی رسریدن بره من در مبنرای ارمش یرناختی :فرارابیپیرامون چگونگی ممینه سامی ف هدایت افراد در مدینه فا له بره سرمت سرعادز رایی برهصرورز
کامل راهکارهای مطلوبی را ارائه داده است معلم رانی اصرل تعرافن را یکری ام رفشهرای نیرل بره
سعادز در اجتماع معرفی کرده است فارابی معتقرد اسرت انسرانهرای فا رل در مدینرهای فا رل
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ممانی میتوانند تعافنی منجر به سعادز همگانی دایته بایند که معنایی فاحد را ام سرعادز مردنظر
دایته بایند در اینجا میتوان بهخوبی ابتنای تمام نظاماز فرهنگی ارتصرادی اجتمراعی ف سیاسری
مدینه را بر عقل نظری ف عملی انسان مشاهده کرد فارابی کار را در اینجا تمامیده نمیدانرد بلکره
گام بعدی را پف ام فحدز رأی فحدز ف انسجام عملی مردم در مدینه میداند فرارابی فحردز
رأی ف عمل را منجر به ایجاد نوعی رابطه عاطای فراگیر حف صمیمیت ف محبت در جامعه میداند
تا این توهم پیش نیاید که جامعه موردنظر اف جامعهای مکانیکی است که افراد تنها مکلف به انجام
ف ایفاند ف صرفاً رابطهای مبتنی بر تکلیف ف ف یاه دارند اما سند تحو در مبانی ارمش یرناختی
به این یکلِ کامل در خصو

سعادز ف رسیدن به من ام طریق حیاز طیبه بح

نکرده است در

سند اساسیترین مو وع در این ممینه یعنی چگونگی ممینهسامی ف هدایت افراد بهسروی سرعادز
در جامع صالح تو یح داده نشده است چگونه میتوان افراد را برهسروی سرعادز ام طریرق حیراز
طیبه ف جامعه صالح هدایت کرد ف نارض اختیار ف اراده منان نشد؟ چه عواملی برر گرزینش یرا عردم
گزینش حیاز طیبه بهعنوان جریان ف ایت مندگی مسرر است؟ چگونه میتوان کسانی را که دچار
بحران اخدری یدهاند بهسوی سعادز ام طریرق حیراز طیبره ف جامعره صرالح هردایت کررد؟ ایرن
سسا ها مواردی است که سند در مبنای ارمش یناختی تربیت اجتماعی خویش به منها پاسخ نداده
است
البته نباید امنظر دفر دایت که برخی ام مسلاهها در مبانی تربیت اجتماعی سرند تحرو در نظرر
گرفته یده است که در مرار ف مرای اجتماعی فارابی ردپایی ام منهرا فجرود نردارد ایرن مسلارههرا
یامل هویتبخشی (هویت دینی ف ملی) ممومش مداب ف مهارزهای مندگی اجتماعی توجره بره
خصوصیاز ف نیامهای بومی ف منطقهای ممرومش ف توسرعه فنرافریهرای اطدعراتی ف ارتبراطی در
جامعه میبایند در من باید توجه دایت که نبودن این مسلارههرای اجتمراعی در اندیشره فرارابی
دلیل بر عف این مربی نبوده؛ بلکه این مسلاهها ارتضای مبرانی اجتمراعی تربیرت در عصرر حا رر
است ف در ممان مندگی فارابی اصوالً این مسلاهها مطرح نبوده است

نتیجهگیری
پهفهش حا ر با هدف تبیین تربیت اجتماعی سند تحو بنیادین ف تحلیل من برر اسراس نظریره
اجتماعی فارابی به رفش تحلیلی ر استنباطی انجرام یرد برا بررسری مبرانی تربیرت اجتمراعی سرند ف

 / 250نشریه علمی پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی

سال  ،29دوره جدید ،شماره  ،52پاییز 1400

فارابی همگرایی ف تقابل دیدگاههای منها مشخو ید؛ بدین گونره کره برمبنرای هسرتی یرناختی
سند ف فارابی یکلگیری اجتماع ف جامعه صالح ایتمند ف ایت اجتماع خدافنرد اسرت فرارابی
بهعنوان فیلسوف ایتگرا به اجتماع در رالب مدینه فا له پرداخته ف ایت رصوی ف کمرا مطلرق
را خدافنررد متعررا معرفرری کرررده اسررت ایررن ایررتانگرراری در همرره منظومرره فکررری اف بررهفیررهه ام
یکلگیری اجتماعاز تا استقرار نظام سیاسی دیرده مرییرود در مبنرای انسرانیرناختی هرر دف برر
دففجهی (جسم ف رفح) ف اجتماعی بودن انسان تیکید دارند؛ اما سند در مبنای انسانیناختی خود
سیمای کلی انسان را بهطور ماصل اممنظر رفیکرد اسدمی تبیین نموده است درصورتیکه فرارابی
اممنظر رفیکرد عقدنی به توصیف انسان پرداخته بود یافته این مطالعه با نترایج تحقیرق صرحبت لرو
( )1395همخوانی دارد؛ میرا فی در پهفهش خود امنظر ابنسینا انسان را بیشتر عقلری دیرده اسرت
نتایج حاصل ام این مطالعه نیز نشان داد که ام دیدگاه فارابی انسان بیشرتر عقدنری اسرت؛ امرا سرند
انسان را بیشتر دینی میداند ف هر دف سعادز را بهعنوان محور اصلی مبنرای انسرانیرناختی معرفری
کردهاند نکت ه دیگر ایاره به مندگی اجتماعی ف گرفهی در جامعه صالح اسرت کره هرر دف برر من
تیکید دایتند به عقیده من ها انسان برای رسیدن به سعادز ف کما بره منردگی در اجتمراع نیاممنرد
است که هم بر اجتماع تیریر بگیارد ف هم ام اجتماع تیریر بپییرد تا ام این مسیر به کما نهرایی کره
ررب الی اﷲ است نائل مید
در مبنای معرفتیناختی سند حواس عقل یهود ف مکایاه ف فحی ف الهام بهعنوان ابزارهرای
یناخت فارعیت در اجتماع معرفی یده که در این ممینه سند ام تعقل برهعنروان مهرمتررین فعالیرت
مدمی جهت کسب معرفت در اجتماع نامبرده است پف سند رفرز یناخت را در راستای نظرام
حیاز اجتماعی معقو می بیند ف معتقد است حواس طبیعری عقرل نظرری یرهود ف فحری ام ابرزار
کسب معرفت است فارابی در معرفی انواع معرفت به معرفت فطری حسی عقدنی ف ایراری برافر
دارد امنظر فارابی معرفت ایراری که بر یهود ف ذفق ف عرفان مبتنی است در مقابل معرفت مشایی
که مبنای من بر استدال ف منطق عقلی است ررار دارد هر دف یریفترین علوم در اجتماع را علرم
الهی میدانند
در مبنای ارمش یناختی سند راه تحصیل کماالز انسانی ف رسیدن به سعادز ایی را ام طریق
حیاز طیبه (نوعی مندگانی یایسته انسان بر اساس نظام معیار دینی) در جامعره صرالح مریدانرد در
دیدگاه سند بستر ف راه رسیدن به سعادز ام رهگیر مدرسه صرالح جامعره صرالح ف حیراز طیبره
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است که در این دنیای مادی بسیار انتزاعی ف تا حدفدی یررابرلدسرترس اسرت فرارابی در مبنرای
انسانیناختی خود مبح

سعادز ف رسیدن به من ام طریق مدینه فا له را مهم فاصلیتررین ارمش

می دانرد در ایرن مبنرا معلرم ررانی در بسرتر تعرالیم اسردمی مبحر
موردبح

سرعادز را برا رفیکررد عقدنری

ررار می دهد ف به مراتب درجاز ف انواع من (دنیوی ف رصوی) برهطرور گسرترده ایراره

میکند؛ اما سند تحو سعادز را بهصورز کلی در بستر ممومههای دین مبین اسدم مطرح میکند
ف درباره انواع مراتب ف درجاز سعادز مطلق ف نسبی بودن به من صورز عمیق که نرزد فرارابی
مطرحیده بح

نکرده است بااینکه دیدگاههای هر دف در مو وع سرعادز در بسرتر رفیکردهرای

حاکم بر اندیشههای تربیتی یکل گرفته است ف بااینکه فارابی فیلسروفی عقرلگررا ف سرند ماهیرت
دینی دارد؛ اما هر دف بر ارتباط سعادز با معرفت ف یناخت تیکید ف بیان میکنند سعادز هنگرامی
اتااق میافتد که معرفت خدافند حاصلیده باید (ررب الری اﷲ) هرر دف برر نقرش اراده انسران در
تحصیل سعادز تیکید میفرمند ف گناه را مانع رسیدن به سعادز میدانند همچنین بستر سعادز در
نزد فارابی مدینه فا له است که این هممرمانی ف انتزاعی اسرت مدحظره مرییرود کره هرر دف بره
ایت هستیِ انسان نگاه مرمانی دایتند که راه ف رفش چگرونگی نیرل بره ایرن مرمران برا توجره بره
یرایط حاکم در هر دف دیدگاه مبهم است این بخش ام یافتره برا نترایج مطالعره ترکایروند ()1392
همراستا است ترکایوند در پهفهش خود نشان داد در مبانی نظری انسانیناختی سند تحو نگراه
به انسان فقط معطوف به نگرش اسدمی یده است درحالیکه امرفمه هویت انسان معاصر به سمت
جهانییدن حرکت میکند ف نیاممند نظر جامعتری در مورد انسان هسرتیم برهطرورکلی فرارابی در
اندیشههای اجتماعی خود بهطور مستقیم به تربیت اجتماعی ایاره نکرده است در این ممینه به بح
اجتماع ف مندگی اجتماعی در مدینه فا له پرداخته ف نظریه اجتمراعی خرود را برهطرور گسرترده در
طرح مدینه فا له بیان دایته است؛ اما سرند تحرو مسرتقیم ًا تربیرت اجتمراعی را در رالرب سراحت
تربیت اجتماعی ر سیاسی مطرح کرده؛ رلمرف رفیکرد ف اصو این ساحت تربیتی را معرفی ف برای
من راهکارهای عملی ارائه کرده است
درنهایت تحلیل مبانی اجتماعی این دف دیدگاه میتواند داللتهرا ف نکراز ارمنرده ذیرل را در
تربیت اجتماعی همراه دایته باید:
-

تربیت اجتماعی در سند بیشتر بر اساس نظام معیار اسدمی ف میر چتر دین تبیین یده است؛
اما فارابی در اندیشه اجتماعی خود ام مافیه عقل به تبیین تربیت اجتماعی پرداخته است
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اعتقاد به خدا ف پییرش توحید ربوبی تمامی عناصر تربیرت اجتمراعی را در جامعره تحرت
پویش ررار دهد بهطوریکه متربی موحّرد در بیرنش رفترار ف کرنش اجتمراعی توحیردی
بیندیشد ف عمل کند ف سراسر مندگی اجتماعیاش حضور توحید باید.

-

هدفمندی ارادی بودن ف نتیجهبخشی در مسیر سعادز ام مردکهرا ف فیهگریهرای رفترار
اجتماعی متربی هستند

-

متربی در مبدأ حرکت اجتماعی ف در ایت تربیت اجتمراعی خرود برر اسراس ایرتراک در
فطرز ف کما نهایی که با دیگران دارد همراه ف همسو است

-

در راستای کرامت انسانی متربری اسرتااده ام رفشهرای تربیتری ماننرد تکرریم ف تغافرل در
تربیت اجتماعی موردنیام است

-

الگوبرداری در اجتماع رفیی بررای تغییرر ف رعیت متربری ام رذائرل اخدرری بره فضرائل
اخدری در تربیت اجتماعی است

-

اممنجاکه تکرار ف مدافمت بر انجام رفتارهای مطلوب اجتماعی منجر به تقویت رفتارهای
مطلوب اجتماعی در متربیان مییود ممومش مهارز های اجتماعی مطلوب بایرد اسرتمرار
دایته باید

به نظر میرسد دیدگاههای مطرحیده در سند ف اندیشههرای اجتمراعی فرارابی پیرامرون مبرانی
تربیت اجتماعی مکمل خوبی برای یکدیگر بایند؛ به این صورز که هنگامیکه سند ام انسان دینی
صحبت میکند فارابی انسان عقلی را بیان میکند ف من هنگام که سند سعادز را اممنظرر دینری ف
رفیکردهای اسدمی مورد بح

ررار میدهرد فرارابی بره سرعادز در بسرتر رفیکرردهرای عقدنری

می پردامد با توجه به اینکه سرند تحرو بنیرادین ممرومشفپررفرش در حرا اجرایری یردن اسرت
رفری است که بهطور مستمر مورد بامنگری ارمیابی ف نقد ررار گیرد در این راسرتا نترایج ایرن
ربیل مطالعاز که ماهیت فلسای ر اجتماعی دارند میتواننرد در ارمیرابی ف برامنگری مبرانی تربیرت
اجتماعی سند بر اساس مرای تربیتی اندیشمندان مسلمان ام ربیل فارابی ف استنتاج داللتهای تربیتی
من مورد بهرهبرداری ررار گیرند
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خالصة المقاالت باللغة العربیه

تبیین التربیة االجتماعیة في وثیقة التحول األساسي لنظام التعلیم التربیة وتحلیلها
بناءً على نظرية الفارابي للتربیة االجتماعیة
ياسر النانکلي 

محمد حسن المیرزا محمدي 
محسن اإليماني 
الغرض من هذه الدراسة هو شرح وثیقة التربیة االجتماعیة للتحول األساسي لنظام التعلیم و التربیة في اإليران
وتحلیلها على أساس األفکار التربوية في التربیة االجتماعیة .كانت الطريقة المستخدمة في هذا البحث استنتاجیة
وتوصیفیة  -تحلیلیة  ،و أنه في المرحلة األولى  ،تم توصیف مبادئ التربیة االجتماعیة في وثیقة التغییر األساسي في
نظام التعلیم و التربیه ؛ بعد ذلك  ،تم تحلیل وجهة نظر الفارابي باعتباره الفیلسوف اإلسالمي األول الذي لديه نظرية
اجتماعیة  ،ثم تم استنتاج اآلثار التربوية من هذه النظريات  ،وأخیراً تم تحلیل التربیة االجتماعیة ومکوناتها في وثیقة
التحول األساسي لنظام التعلیم و التربیة ،على أساس نظريات الفارابي التربوية .تشیر نتائج الدراسة إلى أن التربیة
االجتماعیة في السند تقوم على اكتساب الکفاءات على أساس النظام المعیاري اإلسالمي الذي يمکّن المتعلمین من
العثور علي درجة من الحیاة الطیبة في الجماعة و المجتمع الصالحین  ،للتواصل المناسب والبنّاء مع العالم البیئه .؛ لکن
من وجهة نظر الفارابي  ،فإن معظم التربیة االجتماعیة تقوم على اكتساب الکفاءات على أساس نظام معیاري عقالني  ،و
يمکّن المتعلمین للعثور الي السعادة النهائیة في المدينة الفاضلة  ،أن تتم تربیتهم تحت نظر قائد المدينة الفاضلة  ،و ان
ينالوا من خالل التعاون في تلك المدينة الفاضلة إلى السعادة الحقیقیة

الکلمات الرئیسیة :التربیة االجتماعیة؛ وثیقة التحول األساسیة ؛ الفارابي .التحلیل.
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Explaining Social Education in the Fundamental Transformation
Documents of Education and Its Analysis based on Farabi’s
Theory of Social Education
Yaser Nankoli 
Mohammad Hasan Mirza Mohammadi 
Mohsen Imani 
The purpose of this study is to explain the social education document of the fundamental
transformation of Iranian education and its analysis based on educational ideas in social education.
The method used in this study was inferential and descriptive-analytical In the first stage, the
principles of social education are described in the document of fundamental change in education
And then the view of Farabi as the first Islamic philosopher who has a social theory has been
analyzed and explained Then educational implications are inferred from these theories. Finally,
social education and its components in the document of fundamental transformation of education
were analyzed based on Farabi educational theories. The results of the research indicate that social
education in the document is based on the acquisition of competencies based on the Islamic
standard system which enables educators to have appropriate and constructive relationships with
the community around them in order to achieve a degree of good life. But in Farabi's view, most
social education is based on the acquisition of competencies based on a rational standard system
which enables educators to achieve ultimate happiness in the utopia to be trained under the head of
the utopia and to achieve prosperity through cooperation in the utopia.
Keywords: Social Education, Fundamental Transformation Document, Farabi, Analysis.
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