
  

 
  

  

    

  هایی اصلی انقالب اسالمی به مثابه ظرفیت يها مؤلفهبررسی فلسفی 

 براي تحول در نظام آموزش و پرورش 
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 چکیده

 
حول در ت يبرا ییها تیبه مثابه ظرف یانقالب اسالم یاصل يها مؤلفه یفلسف هدف اصلی این پژوهش، بررسی

. براي دستیابی به این هدف از روش پژوهش پدیدارشناسی بهره گرفته شـد.  باشد یم نظام آموزش و پرورش

از منابع اصلی  ییک ،گذاري فراتر از تغییر حاکمیت دارند ریمحدود تأثکبیر که  يها انقالببا این توضیح که 

کبیـر بـه جهـت      يها انقالباي یکی از آموزش و پرورش هستند. انقالب اسالمی در رد يها نظامتحول در 

پـیش از خـود اسـت. جـنس و سـطح       يها انقالبمتفاوت با  بستر تاریخی متفاوت خود داراي ماهیتی کامالً

موثر بر خود دارنـد. ایـن مهـم     يها انقالب يها تیماهآموزشی همبستگی قابل توجهی با  يها نظامتحوالت 

براي تحول در نظـام آموزشـی    ییها تیظرفالمی ایران به مثابه هاي بنیادین انقالب اس مؤلفهضرورت تحلیل 

. در این پژوهش سـه عنصـر مردمـی بـودن، اسـالم خـواهی و نفـی سـلطه سیاسـی و          سازد یمایران را روشن 

هر یک براي تحول در نظام آمـوزش   يها تیظرفهاي اساسی انقالب اسالمی بیان و  مؤلفهفرهنگی به عنوان 

   .شدندو پرورش مطرح 

  انقالب اسالمی ایران، تحول، نظام آموزش و پرورشهاي کلیدي: واژه

                                                
 hosain.da@gmail.com ،کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تربیت مدرس ي. دانشجو 1

تحول در هایی براي  اصلی انقالب اسالمی به مثابه ظرفیت يها مؤلفهبررسی فلسفی  ).1392(حسین پور، داود 

  .173 -194)، 2( 3،نامه مبانی تعلیم و تربیت پژوهش .نظام آموزش و پرورش
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  مقدمه

-اجتمـاعی  تهـاي فکـري و تحـوال    جریـان  هاي آموزشی دست کم از دو منبع کلی نظامدر  تحول

شناسـی و معرفـت شناسـی     عامل نخسـت بـا نظـر بـه گـره خـوردگی انسـان        ریتأث. ردیگ یمسرچشمه  سیاسی

بـه   1969(بـرودي،  دشو ها در تعلیم و تربیت روشن می وش، اصول و رها هدفهاي فکري مختلف با  جریان

غیـر قابـل    ریتـأث سیاسی نیز بر تحوالت آموزشی  -عامل دوم یعنی تحوالت اجتماعی. )1389نقل از باقري، 

نهادهـا و    هاي اجتماعی دانسـته و رابطـه   انکاري دارند، تا آنجاکه دورکیم آموزش و پرورش را یکی از نهاد

). در 1381(کـاردان،  هاي دیگر را در آثـار خـود مـورد تاکیـد قـرار داده اسـت       آراي تربیتی با جامعه و نهاد

ها به  توان به نقش پررنگ انقالب همبستگی میان تحوالت اجتماعی و تحوالت آموزش و پرورش می  نتیجه

  هـا بـه مثابـه    انقـالب  ،بنـابراین  عنوان تغییرات بنیادین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این زمینه توجـه نمـود.  

بر  رگذاریتأثهاي اجتماعی، یکی از منابع اساسی  ها و حاکمیت سیاسی و جریان تحوالتی بنیادین در ساختار

  شوند. نظام آموزشی تلقی می

هـاي   پیش از انقالب، از فرهنگ غربی به ویـژه از مـدل   نظام آموزش و پرورش ایران ریتأثبا نظر به 

در نظـام   یتحـول خـواه  طبیعی اسـت کـه انگیـزه     )1361؛ محسن پور،1387(باقري،  یکاییفرانسوي و آمر

رهبران انقـالب   سخناندر  تکرارآموزشی در اولویت اصلی انقالب اسالمی قرار گیرد. این امر به وضوح و 

ن نظـام  توجـه قـرار گـرف    ،بدین ترتیب ).1389(درونه، خورد تا اکنون به چشم می ها مبارزهاسالمی از شروع 

گـره خـورده اسـت. هـر چنـد تغییـر        مستقیم به انقالب اسالمی به طور تحول  لبهآموزش و پرورش ایران در 

چنـین   و –سرعت در نظـام آموزشـی محقـق نشـد     هدفعی و به اصطالح انقالبی حاکمیت و ساختار سیاسی ب

داشـته اسـت.    وجـود الب هاي تحول در نظـام آموزشـی همـواره پـس از انقـ      اما انگیزه -توقعی نیز نارواست

قابـل بررسـی اسـت.     پـرورش اثرگذاري پدیده انقـالب اسـالمی در دو سـطح بـر نظـام آمـوزش و        ،بنابراین

سـطحی   ،کـالن و غیـره شـد و دوم   ن سطحی ظاهري که محدود بـه تغییـر برنامـه درسـی و مسـئوال      ،نخست

هـاي   هـاي معرفتـی، جریـان    جریـان با بسترسازي براي رشـد و توسـعه    به طور مثالتر و غیر مستقیم که  عمیق

توانسـت بـر    مذهبی، مشارکت عمومی مردم، کادرسازي، تغییر ساختار موجود و بسیاري عوامـل دیگـر مـی   

هـا بـا تحـول نظـام آموزشـی       گذار باشد. عـالوه بـر آن، ماهیـت تحـولی انقـالب     اثرنظام آموزش و پرورش 

اهمیـت را بـراي تحـول در     امر بـا هاي چنین  یتدارد. نکته مذکور ضرورت تحلیل ظرف یتأملقابل  ینینش هم

  کند. می روشننظام آموزشی به عنوان فرصتی براي تحقق این هدف 
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هایی براي تحول در نظـام   انقالب اسالمی به مثابه ظرفیت يها مؤلفههدف اصلی این پژوهش تبیین  

هـاي   در عرصـه نظریـه   آموزشی است. نگارنده بر این باور است که تحول در نظام آمـوزش و پـرورش چـه   

هـاي فلسـفی از جامعیـت الزم     هـا، بـا اتکـاي صـرف بـر مطالعـات و اسـتنتاج        تحول و چه در مقام تحقق آن

 ها يپرداز هینظرهاي تاریخی و فرهنگی در  برخوردار نیست. به عبارت دیگر، فهم تاریخی شرایط و ظرفیت

اسـت. بـه ویـژه آن زمـان کـه      عملـی بـراي تحـول در آمـوزش و پـرورش امـري ضـروري         يهـا  کوششو 

و » دهایـ با«خواهیم نظریه هاي علمی و فلسفی را رداي تحقق عملی بپوشانیم، توجه به فاصـله عمیـق بـین     می

رسد؛ انقالب  تر به نظر می هاي ما در کاهش این فاصله، ضروري و توجه به امکانات و ظرفیت» ها تحقق آن«

راي فهم شرایط تاریخی و اجتماعی ایران است. عالوه براین، ترین عناصر ب اسالمی به طور قطع یکی از مهم

از آمــوزش و پــرورش مــدرن و  متــأثر -پــیش از انقــالب -گــوییم تــاریخ آمــوزش و پــرورش مــا اگــر مــی

گـوییم انقـالب    )، اگـر مـی  1969؛ آراسته، 1992؛ منشري،1961وقت است (بنانی،  تجددطلبانههاي  سیاست

) 1379هاي پیش از خود قرار گرفته است (فوکـو،   در نقطه مقابل انقالب اسالمی ماهیتی پست مدرن دارد و

تحول در آموزش و پرورش و نه همه، بخش زیادي از آن با تعیین نسبت بـا مدرنیتـه و     گوییم ایده و اگر می

حرکت پیشین نظام آموزش و پـرورش در تبعیـت از تجـدد گـره خـورده اسـت؛ چـرا نگـوییم کـه انقـالب           

  هایی براي تحول در آموزش و پرورش شایان توجه ویژه است؟ ابه ظرفیتاسالمی به مث

این مقاله سعی دارد افق جدیدي بر روي پژوهشگران و مجریـان تعلـیم و تربیـت بگشـاید و توجـه       

هایی براي تحقق تحول در نظام آموزشـی جلـب    بنیادین انقالب اسالمی به عنوان ظرفیت مؤلفهآنها را به سه 

ــده  ــا نگــرش پدیدارشناســانه بــه ســوي فهــم ایــن   کنــد. نگارن حرکــت کنــد و از  هــا مؤلفــهتــالش نمــوده ب

کـه بـا روش    شـود  یمـ مطـرح   سـؤال ایـن   ،خاص علوم اجتماعی فاصله بگیرد. از ایـن رو  يها يپرداز هینظر

 يها همؤلفتوان  توان ارائه داد؟ و چگونه می بنیادین انقالب اسالمی می يها مؤلفهشناسی چه تبیینی از پدیدار

  هایی براي تحول در نظام آموزشی تبیین نمود؟ بنیادین انقالب اسالمی را به مثابه ظرفیت

  

  روش پژوهش

ــن  در ــژوهشای ــعی پ ــده س ــت ش ــا اس ــاذ ب ــرد اتخ ــی، رویک ــی در پدیدارشناس ــالب بررس  از انق

 و )1937 هوسـرل، ( کـرده  عبـور  آن دربـاره  اجتمـاعی  و سیاسـی  علـوم  هاي نظریه و عوامانه يها تیمحدود

. شـوند  بـازخوانی  فلسفی تأمل و اندیشی ژرف اب نظام در تحول هاي ظرفیت مثابه بهشناسایی شده  يها مؤلفه

 دار عهـده  بایـد  تربیـت  و تعلیم  فلسفه و است خارج مرسوم کیفی و کمی هاي روش عهده از پژوهشی چنین

  شود. یتأمل چنین
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خـورده اسـت. هوسـرل بـا      پیوندن نوزدهم فیلسوف مشهور قر ،رویکرد پدیدارشناسی با نام هوسرل

-هاي عرفی روزمـره  علمی و باور يها اصطالحو  ها فیتعرپدیدارشناسی خود سعی دارد ما را از میان غبار 

جـاري   عبور داده و ما را بـه هسـتی   -اند زیسته خویش فاصله ایجاد کردهبه نظر او هر دو بین ما و هستی که 

هاي علمی بـا فروکاسـت واقعیـت،     کند. هوسرل معتقد بود تئوري زدیک هاي اطراف خود، ن در بطن پدیدار

دهنـد،   واژگان فنی رایج، یا انسان را جدا از دیگران و جهان مورد توجه قـرار مـی  «کند.  ما را از آن دور می

هایی از  نیست و در جهان حضور ندارد، یا به جنبه» ارتباط اساسی«یعنی همچون موجودي که با دیگران در 

بـر  ). در این مقالـه نگارنـده   1374(لینگ، ».ین موجود جدا افتاده که به نحو کاذب تجسم یافته اشاره دارندا

بنیـادین دسـت پیـدا     مؤلفـه بـه سـه    ،رویکرد پدیدارشناسانه با در اپوخه قرار دادن پدیده انقالب اسالمی پایه

هاي متفکرینی  هاي کیفی و تحلیل ارشگز ،. نخستفتگر  و براي بیان آنها از دو منبع کلی دیگر بهره کرد

هـاي آن از نگـاه    ویژگـی  نگـارش با پدیده انقالب اسالمی را نقل کرده و به  شان مواجههکه به طور مستقیم 

سو به ماهیت پدیده انقالب اسالمی در یک هاي انقالب. به وسیله این دو منبع از  خود پرداختند و دوم شعار

بـا   ،از سـوي دیگـر   دادیـم. ها را مبنا قرار  و فصل مشترك این تحلیل شدهذهن ناظران و رهبران آن نزدیک 

هـا طـی    مطالعه شعارهاي انقالب به ماهیت پدیده انقالب در ذهـن خـود انقالبیـون و مردمـی کـه در خیابـان      

  .یمکردند، نزدیک شد دوران انقالب با این شعار آن را همراهی می

  

  نگاهی دوباره به انقالب اسالمی ایران

) 1968، سـاموئل هـانتینگتون (  طـور نمونـه  مختلفی ارائه شده است. بـه   يها فیتعرها  انقالب  بارهدر

آمیز  یک تغییر و تحول داخلی سریع، بنیادین و خشونت«جامعه شناس مطرح آمریکایی، انقالب را به عنوان 

سـی، سـاختارهاي   هـاي سیا  زمـان در نهـاد   هاي حاکم بر یک جامعـه، یـک تغییـر هـم     ها و اسطوره در ارزش

) نیـز  1949. از نظـر زیگمونـد نیـومن (   کنـد  یمـ تعریـف  » هاي سیاسی و رهبران حکـومتی  اجتماعی، فعالیت

یک تغییـر و تحـول بنیـادین و اساسـی در سـازمان سیاسـی، سـاختار اجتمـاعی، بافـت          « از انقالب عبارتست

تکاملی مستمر و موجـود را   هاي معنوي و فرهنگ حاکم بر یک نظام اجتماعی که روند اقتصادي و شاخص

 يهـا  فیـ تعرهرچنـد پـیش از ایـن دو متفکـر،     » کنـد.  قطع کرده و در آن وقفه و شکاف عمیقی ایجـاد مـی  

هاي اجتمـاعی و تغییـرات حـاکمیتی     تري از آشوب ها ارائه شده بود که دامنه وسیع در مورد انقالب  حداقلی

هاي بزرگی چون انقالب کبیـر فرانسـه،    پدید آمدن انقالب شدند، اما با مانند کودتاها و غیره را نیز شامل می

مهمـی چـون    يهـا  مؤلفـه تـر شـده و    کامـل  هـا  فیـ تعرانقـالب اکتبـر روسـیه و انقـالب اسـالمی ایـران ایـن        

مورد توجه قرار گرفتند. این مهم به ویـژه  » فرهنگ حاکم«و » هاي معنوي شاخص«، »هاي اجتماعی ساختار«
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ران بارزتر است. تا آنجا که افراد زیادي چون بن بال از رهبران انقـالب الجزایـر،   در مورد انقالب اسالمی ای

  ). 1390نامیدند (خرمشاد،» نخستین انقالب مبتنی بر فرهنگ جهان«انقالب ایران را 

ادعاي این پژوهش این است که اگر انقالب اسالمی ایران را در کنار انقالب کبیر فرانسه و انقالب 

هـاي تحـولی در    انقـالب کبیـر در نظـر بگیـریم بایـد وجـود ظرفیـت        ی روسیه در زمـره سـه  تکبیر سوسیالیس

هـاي   نهادهاي اجتماعی از جمله نهاد آموزش و پرورش را از آن انتظار داشـته باشـیم. وجـوه تمـایز انقـالب     

هــاي سیاســی اجتمــاعی پیرامــون و ســپس در  ، نخســت در اثرگــذاري بــر جنــبشهــا انقــالبکبیـر از دیگــر  

). نکته حائز اهمیت این است که میان 1390هاي مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی است (کچویان، عرصه

از آنها در آموزش و پرورش گره خـوردگی معنـاداري    متأثرها و نوع تحوالت  ایدئولوژي و ماهیت انقالب

  وجود دارد.

ار تحقـق، از هـیچ   انقالب اسالمی ایران هم از حیث ایدئولوژي حاکم، و هم از حیث روش و ساخت

کنـد. لـذا، یـک نقطـه عطـف تـاریخی در تحـوالت سیاسـی          هاي پیش از خود پیـروي نمـی   یک از انقالب

رود. مسئله حاکمیت دین در عرصه سیاسی که در قرن بیسـتم   اجتماعی و فرهنگی ایران و جهان به شمار می

لی مهم در نگاه بشر به دین ایجاد نموده ماند، با ظهور انقالب اسالمی به یکباره تحو به رویایی غیر واقعی می

). تغییر حاکمیت و ساختار سیاسی تنها یکی از جلوه هاي انقالب اسالمی اسـت. فهـم   1390است(کچویان،

باشـد. امـا    تـر مـی   ژرف یتـأمل تحوالت فرهنگی و اجتماعی اثرپذیر و برخاسته از انقـالب اسـالمی نیازمنـد    

کـه شایسـته    آن گونهالفعل انقالب اسالمی در نظام آموزش و پرورش هاي بالقوه و اثرات ب ظرفیت متأسفانه

  است تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است.

هـاي جهــان سـومی و حتــی    هــاي مـاهوي انقــالب اسـالمی بـا انقــالب    تاکیـد ایـن پــژوهش تفـاوت   

نگـی اجتمـاعی   هـاي فره  هاي کبیر در ایجاد تحول هاي انقالب هاي کبیر دیگر از یک سو، و ظرفیت انقالب

توان ادعا کرد کـه بـا انقـالب اسـالمی ایـران نسـل        به راحتی می«در جامعه از سوي دیگر است. در این باره 

هاي انقالب با نسـل قبـل از خـود     هاي انقالب زاده شد. تفاوت چشمگیر این نسل از نظریه جدیدي از نظریه

). 94، 1390خرمشـاد، »(پیشـین اسـت.   يهـا  بانقـال اسالمی ایـران بـا    انقالب ریگدقیقاً به خاطر تفاوت چشم

ماهیـت دینـی انقـالب ایـران، تضـاد ایـن انقـالب بـا         «کند که  کچویان نیز با تاکید بر همین مطلب اشاره می

سازد؛ زیرا نفی و انکار هرگونـه نقشـی بـراي دیـن در      اي ظاهر می عقالنیت تجددي... را به صورت برجسته

قالبی آن در تاریخ جهان پـس از ظهـور تـاریخ تجـدد، یکـی از اصـول       تحوالت اجتماعی به ویژه از نوع ان

). نتــایج مطالعــات ســه 103، 1390کچویــان،»(باشــد. هــاي و عقالنیــت تجــددي ...مــی  بنیــادین ایــدئولوژي
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نیز اهمیت انقالب » ایران در قرن بیستم«) در کتاب 1996فرانسوي دیگارد، هورکاد و ریچارد ( شناسان رانیا

توان گفت این است که ایـن   حداقل چیزي که در مورد انقالب ایران می: «دهد یمخوبی نشان اسالمی را به 

انقالب جایگاه عظیمی را در تاریخ پایان این قرن (قرن بیستم) به خود اختصاص داده است...این انقالب در 

ید کـه تـا آن   اي را بـه قـدرت رسـان    مخالفت آشکار با ایاالت متحده آمریکا شکل گرفت و روحانیت شیعه

رسید در آن اسالم در حال حاشیه نشین شدن  زمان کمتر شناخته شده بود، آن هم در کشوري که به نظر می

شکل گیري انقالب در مخالفت با آمریکا و مرجعیت روحانیت  يها مؤلفه). اشاره به 1390خرمشاد،»(است.

  است. تأملاین نوشتار از انقالب اسالمی قابل  درشیعه و اسالم 

  

  نسبت انقالب اسالمی با تحول در آموزش و پرورش

 يهـا  مؤلفـه چرا که  شود یممطرح این پرسش  ،اساسی انقالب اسالمی يها مؤلفهپیش از برشمردن 

؟ قـرار گیرنـد  بررسـی  مـورد   بایـد هایی براي تحول در نظام آموزشی  بنیادین انقالب اسالمی به مثابه ظرفیت

همبستگی پیشینی مسئله آموزش با فرهنگ، نظام سیاسی، فلسفه سیاسی  توجه بهنیازمند پاسخ به این پرسش 

هـاي آموزشـی در    میـزان اثرگـذاري آنهـا بـر نظـام     ، اجتماعی گذشته -بررسی تحوالت سیاسینیز حاکم و 

در بررسـی   .باشـد  یمالت هاي اساسی این تحو جهان و بررسی همبستگی تحوالت نظام آموزشی با ویژگی

مسائل نظام آموزش و نهاد تربیت با فرهنـگ حـاکم، نظـام     یختگیدرهم آم هسیاري بعامل نخست محققان ب

نهـاد تعلـیم و   « کـه  کنـد  فاضلی اذعان می به طور نمونه،اند.  اجتماعی و حتی فلسفه سیاسی رایج تاکید کرده

نگی از ساختار فره متأثرتربیت به صورت عام و نظام آموزش و پرورش جدید ... به نحو خاص از یک سو 

 ».باشـد  .. است، و از سویی دیگر دولت و سـاختار سیاسـی کشـور تعیـین کننـده هویـت و عملکـرد آن مـی        

مسائل تربیتی [به طور عام و نظام  اصوالً« که دارد یمبیان آقازاده در این باره  ،). همچنین56، 1390(فاضلی،

هـاي ملـی    ی، فرهنگـی و ویژگـی  اجتمـاع  يهـا  هدف، عقاید، ها ارزشتربیت به طور خاص] در جامعه ما با 

نهادهاي اجتماعی بر نظام تعلـیم و تربیـت را مـورد مطالعـه قـرار       اثراتعلم الهدي نیز  .».رابطه نزدیکی دارد

هـاي   و اصول تربیتی، بـر جسـتجوي ایـده    ها هدفبا وجود سنت رایج که براي تبیین « است که معتقدداده و 

بیان بزرگ تاکید دارد، ماهیت اجتمـاعی تعلـیم و تربیـت، مقتضـی     هاي فیلسوفان نامدار و مر اصیل و اندیشه

گیري نظام آموزشی است. تعلیم و تربیت از تنوع و شدت روابـط   توجه به نقش نهادهاي اجتماعی در شکل

 ،1383آقازاده، »(.کند ها را دنبال می پذیرد و تحوالت پدید آمده در آن می ریتأثهاي گوناگون جامعه  بخش

انقالب اسالمی هم به عنـوان یـک نظـام سیاسـی مبتنـی بـر        يها مؤلفهاین سخنان اهمیت بررسی ). 126و 98



 179  ..اصلی انقالب اسالمی به مثابه يها مؤلفهبررسی فلسفی                                           1392زمستان پاییز و ، 2، شماره 3سال 

تحقـق   ی براي بازگشت به فرهنگ اسـالمی جهـت  اي عموم فلسفه سیاسی خاص و هم به عنوان تحقق اراده

  سازد.  عملی تحول در نظام آموزش و پرورش را نمایان می

انقالب اسالمی بـا تحـول در نظـام آمـوزش و پـرورش       اساسی يها مؤلفهدوم که در نسبت  موضوع

کـه هـم وزن بـا انقـالب ایـران در فرانسـه و روسـیه        -هایی کبیر دیگر  است، مطالعه تجربه انقالب تأملقابل 

را هر یک از آنها بر نظام آموزشی است. در اینجا دو فرضیه مجال شـکل گیـري    ریتأثو  -اتفاق افتاده است

اسـت   به همراه نـدارد. فرضـیه اول ایـن   را اي جز تصدیق این همبستگی  از آنها نتیجههر یک تایید د که ندار

تـر نیـز بـه     هاي آموزشی شده است و فرضیه دوم که موجه در نظام هااین تحول منشأکه خود انقالب علت و 

 اجتماعی که در طول تاریخ یک ملت منجر بـه ظهـور   و فرهنگی ،که جریانی فکرياست  رسد این نظر می

هاي فرهنگی و اجتماعی از جمله نظـام آمـوزش و پـرورش     ها شده، پس از انقالب خود را در تحول انقالب

تکمیـل کننـده و اوج مـوج تجـددگرایی و ایجـاد نظـم سیاسـی        بـه عنـوان   نشان داده است. انقـالب فرانسـه   

ن منطقه و مقابله با سـیر  ظهور اسالم خواهی تاریخی مسلمانابه مثابه و انقالب اسالمی ایران   اجتماعی جدید

هـایی هسـتند کـه آن انقـالب      ها و زمینـه  هر یک داراي پیشینه )1390(کچویان،تجدد طلبی حکومت پهلوي

  هاي سیاسی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادي و اجتماعی شده است. آنها بر عرصه ریتأثظرف شکوفایی و 

هـاي   فرانسه در اندیشه 1789انقالب سیر آراي تربیتی در غرب بخشی را به آثار «در کتاب  کاردان 

فرانسه عالوه بر تغییر نظام سیاسی، در کلیه شئون اجتماعی دوره  1789انقالب «که  نویسد میچنین   »تربیتی

با پیروزي «به نظر کاردان  ».هاي تربیتی بسیار موثر بوده است خود از جمله نظام آموزش و پرورش و اندیشه

(ابتدایی) و نظـارت بـر    هاي آموزش و پرورش هزینه نیتأمسئولیت سازماندهی، انقالب فرانسه نخستین بار م

انقـالب فرانسـه بـر نظـام      آثـار دربـاره   او ».شـود  آن [از عهده کلیسا برداشته و] به عهده دولـت گذاشـته مـی   

آموزش و پرورش به مواردي چون مطالبه عدالت آموزشی، آموزش رایگان و عمـومی، توجـه بـه آمـوزش     

طرفی سیاسی و عقیدتی مدرسه، ایجاد فرصت تحصـیلی بـراي نخبگـان     آزادي تعلیم و تربیت، بی کودکان،

آن بر نظام آموزش و پـرورش نیـز    آثاردر مورد انقالب روسیه و  ).131-1381،133(کاردان، کند اشاره می

ب گاسـتون  و تنها به کتـا  شود یموضعیت به همین ترتیب است که در اینجا از ذکر جزئیات آن صرف نظر 

 ه هـاي کـه در مقالـ   شـود  یمـ اشـاره   »تاریخ جهان آمـوزش و پـرورش  «عنوان  ا) ب1371میاالره و ژان ویال (

آمـوزش و پـرورش در   «بـا عنـوان   ی در فصـل به طـور نمونـه،   اشاره شده است.  تأثرهاو  ریتأثمتعددي به این 

به  »و تربیت نوین در کشور فرانسهتعلیم «و فصل دیگري با عنوان  »اتحاد شوروي و چند کشور سوسیالیستی

ها بر نظام آموزش و پرورش اشاره شده اسـت. نکتـه حـائز اهمیـت در ایـن       تحوالت این کشور آثاربررسی 
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ها اسـت. از ایـن رهگـذر وجـه      همبستگی معنادار تحوالت نظام آموزشی با روح حاکم بر این انقالب آثار،

هایی بـراي تحـول در نظـام آموزشـی روشـن       ه عنوان ظرفیتانقالب اسالمی ب يها مؤلفهدیگري از توجه به 

  . شود می

انقـالب اسـالمی بـه عنـوان      يهـا  مؤلفـه دعاي این مقاله یعنی لـزوم توجـه بـه    اکه صدق  پایانینکته 

کـه نـه از روي اتفـاق بلکـه از روي     اسـت   ایـن  ،سـازد  تـر مـی   هاي تحول در نظام آموزشی را روشن ظرفیت

. افـرادي چـون   انـد  بـوده بران انقالب اسالمی، رهبران تحول در نظام آموزشی نیـز  ره ،ضرورتی انکار ناپذیر

اولین پـرچم داران تحـول در نظـام آمـوزش بـوده و       ءاي جز بهشتی و آیت اهللا خامنه ،شهیدان باهنر، رجایی

 هاير تاکید. رهبر کبیر انقالب اسالمی، اما خمینی نیز عالوه باند دادههاي بسیاري در این عرصه انجام  تالش

(امـام خمینـی،    مکرر بر لزوم تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و فاسد خواندن نظام تعلـیم و تربیـت شـاه   

. نهضـت سـوادآموزي، وحـدت حـوزه و دانشـگاه و      انـد  نمـوده سازي عملی در این باره اقدام ) به نهاد1359

کـه   شـود  یمـ تر ایـن نتیجـه حاصـل     عه دقیقکه با مطال هاست ينهادسازهایی از این قبیل از جمله این  فعالیت

  هاي انقالب اسالمی کار دشواري نیست.  تکیه آنها بر ظرفیت

  

  هاي تحول در نظام آموزشی ظرفیت و بنیادین انقالب اسالمی يها مؤلفه

هـا، تحـت شـرایط تـاریخی      هاي اجتماعی و انقـالب  از دهه دوم قرن گذشته میالدي، تمامی جنبش

از دو انقالب کبیر فرانسه و شوروي و پذیرش تلفیقـی از   يریرپذیتأثنتیجه آن  که وستندیپ مشترکی به وقوع 

و متمـایز   جدیـد  يهـا  یژگیواین روند با ظهور انقالب اسالمی ایران با  .مدل و الگوي این دو انقالب است

هان، شـاهد شـکل   بعد از وقوع انقالب کبیر اسالمی در ایران، در هیچ نقطه از ج«خورد تا جایی که  می رقم

. فوکـو،  )1390(کچویان،ایم هاي فرانسه و شوروي نبوده انقالب  نمونه هیبر پاهایی  ها و  انقالب گیري جنبش

و مشـاهده عینـی    57حضـور در ایـران در سـال     امکـان  مشهور فرانسوي در قرن حاضـر  اندیشمندانیکی از 

 نامـد  مـی » انقالب ما بعد تجددي یا پسا مـدرن  اولین«این انقالب را  ،تحوالت انقالب اسالمی را داشته است

پرسش اساسی این است که انقالب اسالمی ایران بنـابر شـرایط تـاریخی و هویـت     ). 17-23، 1379(فوکو، 

هایی براي تحول در نظـام آموزشـی    هاي بنیادینی دارد که بتوان آنها را به مثابه ظرفیت مؤلفهدینی خود، چه 

ایرانـی و غیـر ایرانـی کـه بـه       اندیشـمندان شود بـا اسـتفاده از آراي    سعی می دامه،در امورد مطالعه قرار داد؟ 

به تبیین ایـن مسـئله پرداختـه     سپس،د. نشو مشخصبنیادین آن  يها مؤلفه، اند پرداختهمطالعه انقالب اسالمی 

  .شوند هاي تحول در نظام آموزشی مطرح می چگونه به مثابه ظرفیت یاد شده يها مؤلفهکه  شود یم
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  مردمی بودن  .1

-در فرایند انقـالب اسـت. انقـالب ایـران    » همه مردم«انقالب اسالمی ایران حاصل تشریک مساعی 

ه توسط یک طبقه و یا گروه خاص انجام نشد و تمـام مـردم از همـه طبقـ     -هاي پیشین خود برخالف انقالب

در آن شرکت داشـتند. تظـاهرات   ، از دانشجو و طلبه تا بازاري و کشاورز ها شغلاجتماعی، و از تمامی  هاي

گرفـت. بـازه    ها را در سراسر ایران در بر می شد و تمام شهر چند هزار نفري و میلیونی در تهران محدود نمی

تمـامی  « شـد.  زمانی این حضور نیز به یک یا دو تجمع محدود نشده و سراسـر دوران انقـالب را شـامل مـی    

مان اجتماعی و نیروهاي مردمـی درگیـر در آن بـه عمـومیتی     صاحب نظران انقالب اسالمی، در رابطه با ساز

از  ،فـوران بـراي ایـن ویژگـی     بـه طـور نمونـه   کنند که در هیچ انقالبی سابقه آن دیده نشده اسـت.   اشاره می

 »فراگیـر «معنـاي ماهیـت    بـه نه به معناي اتحـاد میـان طبقـات مختلـف بلکـه       البته »ائتالف چند طبقه اي«تعبیر

 با عنـوان   روسو موردنظر ). فوکو با اشاره به ماهیت انتزاعی566-567 ،537، 1377وران، (ف مردمی آن است

  پدیـده یـک  را چـون   این اراده جمعـی توان  تنها در انقالب اسالمی ایران میکه  کند یمبیان  »اراده جمعی«

ــامالً    ــت ک ــه از ماهی ــرد ک ــاهده ک ــی مش ــی و واقع ــی و  عین ــات مردم ــرا طبق ــت   یف ــن انقــالب حکای  داردای

در یک سو بودند و در  اوکند که در این انقالب شاه و ارتش  همچنین اضافه می او). 57-62، 1379(فوکو،

اي که هیچ گونه تضاد اجتماعی و جبهه بندي  به گونه )58، 1380و،(فوک »همه در یک سو«برابرشان، مردم 

). دیلیـپ هیـرو نیـز در    100، 1390کچویـان، »(.شـد  اجتماعی میان مردم، در معناي بسیار عام آن، دیده نمـی 

هـا نفـر از    این نخستین باري بود کـه میلیـون  « که کند اشاره به عنصر مردمی بودن انقالب اسالمی تصریح می

و نـه تنهـا    کردنـد هـا دوام یافـت، شـرکت     شهروندان عادي غیر مسلح، فعاالنه در فراینـدي سیاسـی کـه مـاه    

 )48-49، 1379شانه چی، »(.ایی چون ارتش را نیز متالشی کردنده فرمانروایی را سرنگون کردند، بلکه نهاد

رمـز ایـن   « مشهور است از حضور همگانی مـردم در انقـالب بـه عنـوان     شناسان رانیاعشقی که از و باالخره 

انقالب ایران قبل از هر چیز اراده بودن بود، بودن به عنوان مردم ایـران و نـه    او عقیدهبه . کند یاد می» انقالب

 ریـ درگانقالب اسالمی متکی بر توانایی بسیج کل ملت و  ).123، 1378(عشقی، ».عنوان آن مقوله یا طبقه به

از  شیتا پـ هاي چند هزار نفري و چند میلیون نفري در میدان مبارزه بود که  اکثریتی از مردم در دسته کردن

تري نیز  هاي به مراتب نازل در مقیاسهاي انقالبی، حتی  اي به ویژه در جنبش آن تاریخ بشري، در هیچ زمینه

   .)108 ،1390(کچویان، 1تجربه نکرده بود

                                                
شده است، خاصه اگر بدانیم  انقالب فرانسه تنها به شهر پاریس، آن هم مرکز آن و نه حومه هایش محدود می مثالبه عنوان .  1

در مورد انقالب . ی در این انقالب کبیر حداکثر هشتادهزار نفر آن هم در یک مورد اتفاق افتاده استکه بزرگترین تجمع جمعیت
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بررسی شعارهاي انقالب نیز با توجه به اینکه روایت مناسب و نزدیکی از تشریک مساعی مـردم در  

انقالب است و تصویر انقالب در ذهن خود انقالبیون را در طـول دوره طـوالنی دسـت کـم دو سـاله شـکل       

هـر انقالبـی داراي شـعارهایی    «دهد، خالی از لطـف نیسـت.    ها با این حرکت را نشان می راهی آنداده و هم

است که ریشه در ایدئولوژي انقالب و فرهنگ آن جامعه دارد. این شعارها بیان کننـده نگـرش ایـدئولوژي    

هاي نظام آرمانی، و  و ویژگی ها هدفهاي انقالبی نسبت به وضع نابسامان موجود،  انقالب، انقالبیون و توده

و  بهـا  گـران شعارهاي هر انقالب اسناد  ،نحوه انتقال جامعه از وضع موجود به وضع آرمانی هستند. از این رو

 .)17، 1379پناهی، »(.روند آن انقالب ... به شمار می يها آرمانها و  ترین منابع مطالعه ... ارزش یکی از مهم

پنـاهی ایـن اسـت کـه تاکیـد سـرنگونی رژیـم حـاکم،          مطالعـات ق نکته قابل توجه درباره شعار انقالب طبـ 

در سطح مردم و عدم تعلـق آن  » فراگیر بودن این شعارها«اسالمی و فرهنگی در آنها نشان دهنده  يها مفهوم

  است. خاصیا احزاب  ها طبقهها و یا  به گروه

مـوزش و پـرورش، بـا    انقالب اسالمی براي تحـول در نظـام آ   »مردمی بودن« مؤلفهدر مورد ظرفیت 

هـاي   مدیریتی و تعریف نقـش  نهـاد   -فکري -اجتماعی ول در نظام آموزشی به مثابه امريتوجه به مسئله تح

تحول در نظام آموزشـی داراي   هاي تربیتی، مساجد و غیره باید گفت که اساساً مردمی  مثل خانواده، تشکل

و لبه دیگر آن در دسـت مـردم اسـت. فهـم      سیاست مداران و نخبگان علمی دستدو لبه است که یکی در 

یک پدیده اجتماعی محکوم به شکل گیـري یـک جریـان اجتمـاعی بـراي        تحول در نظام آموزشی به مثابه

ها شـکل نگیـرد، تـدوین     ترین سطح اجتماعی و خانواده تحقق آن است. تا زمانی که چنین جریانی در پایین

لگوهاي تغییر به منزله پرواز با یک بال گشوده و یـک بـال بسـته    هاي تحول، ا هاي تعلیم و تربیت، سند فلسفه

هـاي   جنـبش دیگـر  انکـار ناپـذیر آن بـا     هايظرفیت مردمی انقالب اسالمی یکی از تمایز ،است. حال آنکه

ماهیت آن است.  این مهـم در مسـائل مختلـف از جملـه مسـائل اقتصـادي،        ء) و جز1390انقالبی (کچویان،

عینی پـس از انقـالب    يها مصداقو غیره به روشنی نمود دارد. این مسئله حتی در مشارکت عمومی سیاسی 

است. مشارکت و بسیج مردمی در جنگ تحمیلی و تشکیل سازمان جهـاد سـازندگی تنهـا دو     نیز ثابت شده

امـا قابـل    قصهاي آغازین انقالب به صورت نا هاي آموزشی سال ست. این مهم حتی در پدیدهآنهانمونه از 

                                                                                                                        
در ... شده است و رخدادهاي جمعیتی یا تظاهرات انقالب عمدتا به شهر سن پترزبورگ محدود می تحوالت اکتبر شوروي نیز...

ار نفري ارتش سرخ از مهمترین تظاهرات جمعیتی در این پر مورد چین نیز علی رغم جمعیت میلیاردي آن، راهپیمایی صدهز

جنبش انقالبی مسلمانان ایرانی، در اجراي  این شرایط در حالی است که در نقطه مقابل ...ترین کشور جهان بوده است جمعیت

،... با حفظ طوالنی هاي سراسري بود راهبرد بسیح مردمی فراگیر و گسترده که مستلزم تظاهرات تودهاي کثیر مردم و اعتصاب

  ها اعجاب انگیز عمل کرد. مدت حضور مقام و پایدار مردم در صحنه و تداوم تظاهرات و اعتصاب
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رخ نمود و آن مسئله نهضت سواد آموزي بود. نهضت سواد آموزي به عنوان یک مصداق کوچک از  لتأم

هـاي رشـد    هـاي قابـل تـوجهی در شـاخص     پتانسیل تحقق نیافته ظرفیت مردمی بودن انقالب اسالمی، رکـود 

  ).1385(آقاپور،  جاي گذاشته استه سواد عمومی و عدالت آموزشی ب

به مثابه ظرفیتی براي تحول در نظام آموزشـی، نسـبت بـین    مردمی بودن  مؤلفهمسئله دوم در بررسی 

حکومت اسالمی و نظام تعلیم و تربیت است. تعریف نظام تعلیم و تربیت به عنوان یک نهاد مردمی یـا یـک   

نهاد دولتی نتیجه توجه یا عدم توجه به ظرفیت مردمی بودن انقالب اسالمی اسـت. پـس از انقـالب اسـالمی     

بد، نگرشی در مردم وجود آمد که مسئولیت تعلیم و تربیت افراد را از خانواده بـه سـوي حکومـت    خوب یا 

 اسالمی سوق داد. اعتماد مردم به حکومت اسالمی در مقایسه با حکومت نامشروع پیش از انقالب در انتقال

عدیـده اقتصـادي،   نبود. حال آنکه حکومت با توجه بـه مسـائل    ریتأثاین مسئولیت بی  تدریجی و نامحسوس

هـاي   هـا و مـدل   بـا سـاختار   آن هـم توانست بار سـنگین تعلـیم و تربیـت را     سیاسی، نظامی و غیره چگونه می

فاضلی نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی در ایـران از  وارداتی پیشین به تنهایی به عهده گیرد؟ به گفته 

هاي تـاریخی گونـاگون طـی یـک      ر دورههاي مختلف د ابتداي تاسیس آن دولت محور بوده است و دولت

هاي خاصـی را در آمـوزش ایـران     هاي متفاوت، هر کدام فرهنگ قرن گذشته با فلسفه سیاسی و ایدئولوژي

و این امر به مثابه یک جریان تاریخی، آموزش و پرورش پس از انقالب ) 47، 1390(فاضلی، اند کردهخلق 

  لتی حفظ نموده است.دو کامالًعنوان یک نهاد را نیز همچنان به 

شود و وظیفـه پرورانـدن فضـایل اخالقـی بـه       در تفکر افالطون و ارسطو اخالق نوعی از سیاست می

مدرن تبیین ماهیـت دولـت بـه جـاي فضـایل اخالقـی بـر          ) اما در دوره1386اطبایی، (طب هاست دولتعهده 

هـاي دولـت    مردم... یکی از رسالتشود و برقراري نظم و سامان روابط  مادي زندگی متمرکز می يها مؤلفه

کـه  نویسـد   مـی چنـین  در دوره مـدرن   هـا  دولتروکراتیک وعلم الهدي با اشاره به ماهیت ب. شود شناخته می

روکراسی نه تنها ابزار اعمال قدرت دولت بلکه همچنین تضمین کننده مشروعیت تسلط آن بر تمـام امـور   وب

خـود در   ه هـاي جستجوي هر نوع مبنایی براي توجیه مداخلـ روکراسی دولت را از وب ،جامعه است. در واقع

چنـین   .)108، 1391علـم الهـدي،  ( ».کنـد  زندگی مردم و مشروعیت تسلطش بر امور گوناگون بی نیـاز مـی  

هاي اخالقی، ماهیت هنجاري خـود   انقطاع از دین و ارزش با وجوددولت غیردینی مدرن که توان گفت  می

ماهیـت مردمـی انقـالب     بـا وجـود  نقالب اسالمی شاهد این مسئله هستیم که را حفظ کرده است. در مسئله ا

روکراسی دولتی با ایدئولوژي خاص اسالمی پیوند خـورده و فربـه شـده اسـت. ایـن      واین ب در عملاسالمی 

مسئله موجب غفلت از ماهیت مردمی و یا دست کم مانعی براي شـکوفایی ایـن ظرفیـت عظـیم در راسـتاي      
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  ده است. شوزش و پرورش تحول در نظام آم

کنـد.   هایی را براي تحول در آموزش ایجـاد مـی   مردمی بودن انقالب اسالمی ظرفیت مؤلفهتوجه به 

نخست اینکه تحول در آموزش و پرورش تنها تابع اراده حاکمیت نیسـت و سـوي دیگـر آن بـه اراده مـردم      

 ،در نظام آموزشی شکل نگرفته باشد گره خورده است. تا زمانی که یک اراده عمومی در مردم براي تحول

هـا و یـا حـد اکثـر تغییـرات       ها و بخش نامه سخن گفتن از تحول به معناي بی نتیجه ماندن ابالغ دستورالعمل

   صوري و قالبی در ساختار آموزش و پرورش است.

وزارت آمـوزش و پـرورش اسـت، امـا اگـر همـه        بـر عهـده  تغییر و اصـالح نظـام آموزشـی گرچـه     

ها در این تحول درگیر نشوند و مشارکت نکنند یا حداقل مهیـاي قبـول    هاي کشور و مردم و خانواده ازمانس

باید به این ظرفیت مهم و منحصر بـه   ،). بنابراین69، 1390(داوري، رود نظام تازه نباشند، کاري از پیش نمی

اي تحـول در آمـوزش و پـرورش    هاي عظیمـی مردمـی را در راسـت    فرد انقالب اسالمی توجه نمود و سرمایه

هاي مهم بعد  و منحصر به فرد استفاده از سرمایه مردمی در نهادها و رویداد بها گرانهاي  فعال ساخت. تجربه

هـاي مردمـی پیشـبرد دفـاع      از انقالب تضمینی بر صدق این مدعا است. جنگ هشت ساله در قلـه مشـارکت  

چـون نهضـت سـواد آمـوزي،      ییهـا  تجربـه ورش ر نهـاد آمـوزش و پـر   دو  یجهاد سازندگمقدس، نهضت 

اي دیگر شکوفایی اندکی از ایـن   آن، از نمونه دنبالمعلمین داوطلب پرورشی و تاسیس معاونت پژوهشی به 

رونـد طبیعـی توسـعه در پیونـد بــا      ریتـأث اسـتعداد تـاریخی اسـت. اقتـدارطلبی و انحصـارطلبی دولـت تحــت       

بـر سـر راه شـکوفایی بیشـتر      متأسـفانه آن، چالشـی اسـت کـه     ایدئولوژي اسالمی و تعلق دولت اسـالمی بـه  

توقف آنها شـد و اکنـون نیـز خـود را بـر فضـاي تحـوالت آمـوزش و پـرورش           گاهیهاي نامبرده و  جریان

هاي نظام آمـوزش و پـرورش سـبب     تحمیل نموده و روندي از باال به پایین و یک طرفه را در تصمیم سازي

فرهنـگ و نظـام آمـوزش و پـرورش کـه پـیش از انقـالب در راسـتاي         شده است. رونـد سـیطره دولـت بـر     

، کاهش نیز نیافت. به طـوري  یافتپس از انقالب اگر نگوییم گسترش بیشتري  ،آغاز شده بود ونیزاسیمدرن

نظام مدیریتی نقـش جـدي دارنـد و نـه در دو طـرح مهـم تحـول در نظـام          يها يسازتصمیم در که مردم نه 

راي تغییر در نظام آموزش و پرورش در دهه شصت و سند ملـی تحـول بنیـادین    آموزش و پرورش یعنی شو

کـه   آن گونـه نقش مردم در تحول در نظـام آمـوزش و پـرورش     ،اخیر يها سالنظام آموزش و پرورش در 

مردمی انقالب اسالمی به عنـوان ظرفیتـی بـراي     مؤلفهتوجه به  است که یدر حالنشده است. این باید لحاظ 

  :تواند به دنبال داشته باشد ام آموزشی نتایج زیر را میتحول در نظ
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اي براي تغییر نظام آمـوزش و پـرورش از نهـادي دولتـی بـه نهـادي مردمـی یـا نهـادي           ایجاد زمینه )1

  مردمی. -دولتی

هاي تربیت غیر رسمی، به رسمیت شناختن و برنامـه ریـزي بـراي گسـترش و تقویـت       توجه به نهاد )2

  بکه سازي میان آنها.هاي تربیت محور و ش تشکل

در ایـن راسـتا    .برنامه ریزي در جهت ایجاد مطالبه تحول در نظام آموزش و پرورش در بدنه مـردم  )3

هـاي خـرد و کـالن نظـام آمـوزش و       هـاي مردمـی در تصـمیم سـازي     عالوه بر نقش دهی بـه نهـاد  

 کند. اي و تبلیغاتی را طلب می هاي رسانه پرورش، فعالیت

  

  اسالم خواهی .2

، 1390(خرمشـاد،  نوان انقالب به یک پدیده کافی است تا آن را داراي ایـدئولوژي بـدانیم  اطالق ع

(جانسـون   ها به راه رفتن بدون پا یا اندیشیدن بدون مغز تعبیر شده اسـت  فقدان ایدئولوژي براي انقالب .)26

د؟ بـه نظـر   ایـن اسـت کـه ایـدئولوژي انقـالب اسـالمی چـه بـو         سـؤال ). امـا  1390به نقل از کچویان، 1363

 زیک ایرانی نهفته اسـت یانقالب اسالمی ایران رویدادي است که کلید فهم آن در دل متاف ،کریستیان ژآمبه

عشـقی در   .سیاسـی اسـت   فقـط عرفـان شـیعی و یـک رویـداد     معناي درهم آمیخته شدن دو عنصر  و این به

کـه در جریـان انقـالب نقـش      ین تشیع مردمی یا شـیعه کربالیـی اسـت   که ا کند توضیح این مسئله اذعان می

برد، فرهنگی بود که از کربال  آنچه مردم را در جریان این انقالب به پیش می . کند اصلی و اساسی بازي می

بـا در  معتقـد اسـت کـه    اسـتمپل  ). 1378(عشـقی،  و بزرگداشت سالیانه آن شکل گرفته و تـداوم یافتـه بـود    

مارکسیسـم   کـه  شود یمم، شق دیگري از انقالب ارائه آمیختن ایدئولوژي حکومت الهی و قدرت انبوه مرد

). فوکو درباره محوریت اسـالم در انقـالب ایـران    435، 1378(استمپل،  بخشد ها را تکامل می و دیگر نمونه

اسالم فقط دینـی سـاده و بسـیط نیسـت، بلکـه یـک روش زنـدگی، یـک وابسـتگی بـه           « که گوید میچنین 

مدنی مشخص است، اکنون این قابلیت و خطر را دارد که به یک انبـار  تاریخی معین و یک تعلق خاطر به ت

  ).32، 1384فوکو، »(.مهمات عظیم با توان و ظرفیت صدها میلیون انسان تبدیل شود

هـا، پـس از انقـالب اسـالمی ایـران بـا        مطرح انقـالب  پردازان هینظر) یکی دیگر از 1892اسکاچپل(

ري و انکارناپـذیر ایـدئولوژي و فرهنـگ اسـالمی را در انقـالب      تجدید نظر در نظریه قبلی خود، نقش جوه

آنچه در نهایـت ایـن حرکـت    «اذعان دارد که ) 1982(). اسکاچپل 1390دهد(کچویان، مورد توجه قرار می

اي را معنادار، جهت دار و نظام مند نمود، اسالم شیعی بود. در این انقـالب نقـش تشـیع چـه بـه       انقالبی توده

ی و چه به لحاظ فرهنگی بسیار حیاتی و تعیین کننده بود. روحانیون... طرفدار امام خمینـی  لحاظ سازمان ده
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هــاي سیاســی مبتنــی بــر تشــیع انقالبــی خــود، رژیــم شــاه را تحقیــر کردنــد و بــه مبــارزه    بــا تــرویج اندیشــه

یـان  بچنـین  ). دیلیـپ هیـرو نقـش اسـالم خـواهی در پیـروزي انقـالب را        94-95، 1390خرمشاد،»(.طلبیدند

خمینی رهبر جنبش، مرجعی مذهبی بود و  مساجد پایگاهی براي انقالب شده  از آنجا که [امام]« که کند می

حبیـب شـطی، دبیـر     .)48-49، 1379شانه چـی،  »(.این جنبش به انقالبی اسالمی تبدیل شد در نهایتبودند، 

همـه نشـان داد کـه اسـالم چقـدر       انقالب ایران بـه « که گوید ین باره میاکل وقت کنفرانس اسالمی نیز در 

ــی     ــان م ــه ایم ــت و اینک ــد اس ــود          قدرتمن ــواه خ ــت دلخ ــه حکوم ــا ب ــد ت ــک کن ــلمین کم ــه مس ــد ب توان

شود کـه   می چنین دریافتو افراد برجسته  اندیشمندان). از مجموعه سخنان این 46، 1390خرمشاد،»(.برسند

ست که بدون آن تصور انقـالب اسـالمی   اسالم خواهی آنچنان با ماهیت انقالب اسالمی عجین شده ا مؤلفه

  ضروري است.هاي انقالب چه  ر شعاراسالم خواهی د مؤلفهلذا، بررسی نمودهاي ایران ممکن نیست. 

مقاصد دینی و ارزشی،  که دهد یمها و بیانات رهبري انقالب نشان  ها، اعالمیهبر روي شعار مطالعه 

شعار مطـرح   659از . کنشگران بر عهده داشتند  آگاهانهترین نقش را در شکل دهی به ذهنیت و رفتار  عمده

فرهنگی  يها ارزشو  ها هدفاین شعارها در مورد  بیشترهاي انقالب اسالمی،  و ارزش ها هدفشده درباره 

هـاي انقالبـی در    . این حجم از شعارباشد یم) شعارهادرصد از این  54شعار (حدود  259که تعداد آن  است

، نشان دهنده نارضایتی بیشتر مردم از وضعیت فرهنگی جامعه و رژیـم باشـد. همچنـین   مورد فرهنگ چه بسا 

 41کـه   باشد یمت و جانبازي در راه اسالم دشعار مربوط به ارزش شها 148 ،از مجموعه شعارهاي فرهنگی

بـه ارزش و هـدف دیـن اسـالم و      دسـته یعنـی فرهنـگ،   درصد از این شعارهاست... بیشترین شعارهاي ایـن  

 درصد این شـعارها  31شعار، که  111. مردم ایران با شود یممربوط یت و ضرورت آن براي مردم ایران اهم

کـه   انـد  دادههدف و آرمان اسالم و اسالم خواهی کرده و نشـان   ،بر ارزشمستقیم تاکید ، دهد یمرا تشکیل 

  .)1390(کچویان، هاي جامعه اسالمی بوده است قیامشان براي اسالم و تحقق آرمان

زمینه را براي تحول در نظـام آموزشـی مهیـا     ،در دو جهت دست کمتوجه به ظرفیت اسالم خواهی 

هاي تولید علم دینی و مسئله  جریان زیرتعلیم و تربیت اسالمی در  ه هايسازد. جنبه اول مسئله بسط نظری می

شـود. بـی    اشاره مـی  دوم تربیت دینی در نظام آموزش و پرورش رسمی است که به طور اجمال به هر کدام

هـا و تعـالیم دینـی در عرصـه      تردید یکی از اثرات مهم اسالم خواهی توجه دوباره جامعه نخبگان بـه ارزش 

در اجالس  تر شیپهاي حرکت به سمت اسالمی سازي علوم و تعلیم و تربیت اسالمی  تولید علم است. بارقه

ن شده بود. این حرکت با وقوع انقـالب اسـالمی   نمایا »تعلیم و تربیت مسلمان«مکه در کنفرانس  1997 سال

هـاي متنـوع علـم دینـی در      به طوري که اکنون جریـان  .آن دمید دراي  د و روح تازهشوارد مرحله جدیدي 
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نیست اگر بگوییم پس از گذشت سی و پنج سـال از انقـالب    جهتایران در حال رشد و تکوین هستند. بی 

از سایر کشورهاي مسلمان در ایران بسط و عمق یافتـه اسـت. امـا     جریان اسالمی سازي علوم بیش ،اسالمی

اي حـداکثري از تعـالیم دینـی     هاي متعالی مسلمان گاه مطالبـه  باقري اشاره کرده است، انگیزه همان طور که

ی غیر سرعتهاي متقن دینی را با  ) که روند تکوین نظریه1385(باقري،  کند هاي مختلف ایجاد می در عرصه

هـاي   کند. بحث پیرامون جزئیات و آسیب شناسی جریان جیه از روند طبیعی و علمی خود خارج میقابل تو

توجـه معقـول و منصـفانه و پرهیـز از      ، امـا علم دینی در کشور پس از انقالب در حوصـله ایـن مقالـه نیسـت    

 مسـئله اي خصوص عدم برخورد سیاسی بـا آن،  به  علم دینی و  ه هايدر تکوین و توسعه نظری یزدگ شتاب

اسـالم خـواهی در رسـیدن بـه افـق تعلـیم و تربیـت اسـالمی محقـق           مؤلفهست که در سایه توجه صحیح به ا

  .شود یم

اسالم خواهی در انقالب اسالمی در آن به مثابه ظرفیتی بـراي تحـول    مؤلفهمسئله دومی که توجه به 

و نگـرش مناسـک محـور     یزدگـ  شـتاب رسـد   مسئله تربیت دینی در مدارس است. به نظر می ،شود تلقی می

کنونی در تربیت دینی مدارس نتیجه عدم توجه به این ظرفیت است. نظام آموزش و پرورش خود را متـولی  

دانـد، حـال آنکـه تحقـق حـداکثري       مسلمان ساختن و پایبندي دانش آموزان به اخـالق و تعـالیم دینـی مـی    

مسئولیت و وظایف نظـام آمـوزش و پـرورش و    دینی در دانش آموزان نه در توان و نه در حدود  يها هدف

هاي دولت و نظام آموزش و پرورش در مسـئله تربیـت    دولت اسالمی است. این سخن به معناي نفی رسالت

اسالم خواهی به عنـوان یـک ظرفیـت و سـرمایه      مؤلفهبلکه به این معنی است که عدم توجه به  ،دینی نیست

هـاي مردمـی،    و سرمایه ها و در سایه عدم توجه به زمینه گذاریملقمه را از پشت سردر دهان ب شدمهم باعث 

ه کـ تربیت دینی در دانش آموزان بـدانیم. چنان  يها هدفنهاد رسمی مدرسه را تنها مسئول تحقق حداکثري 

، یکی از فیلسوفان برجسته و از اعضاي اصلی شوراي تغییر نظام آموزش و پرورش )1390اردکانی ( داوري

ظاهراً بعضی از ما محقق شدن نظام اسالمی را با فراگیر شدن اجراي مراسـم و مناسـک   « هک کند تصریح می

دانیم. بله، اجراي مناسک مهم است اما حکومت و سیاست در وعظ و تبلیغ و اجـراي مراسـم    دینی یکی می

انـد کـه   خواهد مردم مسلمان باشند؛ ولی باید بد حکومت حق دارد که می ،شود. البته و مناسک خالصه نمی

رونـد. پـس لزومـی نـدارد      گیرند، بـه مسـجد هـم مـی     شان را می خوانند روزه مردم مسلمانند، نمازشان را می

کـافی نیسـت .. بخـواهیم و دوسـت بـداریم      « ،به عبارت دیگر .».مسجد و نماز و روزه، دولتی و رسمی شود

مهم ایـن اسـت کـه بـدانیم از چـه      باسواد و کاردان و متخلّق به اخالق پسندیده باشند.  ،که محصول مدارس

رسد کـه بـا اعـالم ایـن      راهی و با چه زاد و توشه راه باید رفت تا به این مقاصد عالی رسید.گاهی به نظر می



 1392زمستان پاییز و ، 2، شماره 3سال                     دانشگاه فردوسی مشهد                 نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   188

داوري اردکانی بر آن است که در نتیجه رویکرد رسـمی  ». .مقاصد و نیات خوب مقصود حاصل شده است

که در آن، سیاست به آموزش و پرورش، «آید که  ید مینوعی سکوالریسم جدید پددر تربیت دینی نوعی..

اقتصاد، مدیریت، و امور عمومی کشور و به اخالق و روحیات جوانان و حتی به مفاسد بزرگ کاري ندارد 

  ».هاست ارزشبلکه بیشتر نظرش به حفظ حرمت صوري و ظاهري  ،دهد ها اهمیت چندانی نمی یا به آن

بـه طـرح مسـئله پرداختـه اسـت و زمینـه شـکل گیـري          فقـط  ژوهشپاین ه محدودیت نا بنگارنده ب 

و ارائـه الگوهـاي دقیـق و جـامع در ایـن مسـائل را بـه         دارد یمـ را بیـان  یـاد شـده   الگوي مطلوب در مسـائل  

  .نهد یمهاي مستقل و مجال دیگري وا  پژوهش

  

  سیاسی و فرهنگی نفی سلطه  .3

به دالیـل متعـدد از    ، اماانقالب اسالمی استمخالفت با شاه و نظام حاکم عنصري بدیهی در تحلیل 

-هـاي همـه جانبـه آمریکـا از شـاه و همچنـین حافظـه تـاریخی ایرانیـان از اسـتعمار انگلیسـی            جمله حمایت

اسالم خواهی، مخالفت با سلطنت حاکم را به مخالفـت کلـی    مؤلفهگذشته در پیوند با  دوره هايآمریکایی 

ند. با توجه به ماهیت فرهنگی انقالب اسالمی این نفـی سـلطه بـه دایـره     ز با آمریکا و استکبارستیزي گره می

نمایند. فهـم ایـن مهـم بـا      شود و ملت ایران نفی سلطه فرهنگی را نیز مطالبه می مناسبات سیاسی محدود نمی

بـا فرهنـگ غربـی     -کردنـد  که رهبران انقالب ارائـه مـی   سخنانیدر  -اسالم خواهی  توجه به تقابل فرهنگی

بـه صـورت    شود و ماهیت دینـی انقـالب ایـران، تضـاد ایـن انقـالب بـا عقالنیـت تجـددي... را          تر می روشن

). ملت ایران در حافظـه تـاریخی خـود ورود مدرنیتـه را بـا      103، 1390(کچویان، سازد  اي ظاهر می برجسته

هنگی در انقالب داند و از نظر فر می هم سو، اجباري شدن کشف حجاب و غیره يبندوبار یباشاعه فحشا و 

 هاي اسالمی است. حساسیت این مسئله تا حدي اسـت  اسالمی به دنبال بازیابی هویت تاریخی خود در سنت

در ایـران  دیوید منشري یکی از محققان مطرح درباره انقالب اسـالمی بـا اشـاره بـه رونـد مدرنیزاسـیون        که

در .) 1390فاضلی،( داند انقالب اسالمی مینارضایتی از ماهیت غربی نظام آموزشی را یکی از عوامل بروز  

واقع مشکل اصـلی بـر سـر راه غربـی سـازي منطقـه خاورمیانـه و گسـترش اسـتعمار سیاسـی و فرهنگـی در            

فرهنـگ   همانـا  ،ه بـود شـد هاي اخیر که با وقوع انقالب اسالمی به شکلی تازه و نیروي تهـاجمی فعـال    دهس

کچویان در ایـن بـاره    .آن است و سلطه با غربموم مردم اسالمی، گرایش ضد تجددي و مخالفت بنیانی ع

از تعبیر شـکل گیـري هویـت بـومی در تقابـل بـا هویـت غربـی در تقابـل بـا اسـتعمار نـوین اسـتفاده کـرده               

 هشود که چگونه نفی استبداد شاهنشاهی در ایران به یـک بـاره بـ    روشن می ،بنابراین ).1390(کچویان،است
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شود. براي فهم بیشتر مسئله نفـی سـلطه فرهنگـی و ربـط آن بـا       رب تبدیل مینفی سلطه سیاسی و فرهنگی غ

  نظام آموزش و پرورش ناگزیر به مرور فرآیند مدرنیزاسیون در آموزش و پرورش ایران هستیم.

یابـد.   زمانی با شباهت معناداري در ایران تکوین مـی  ریتأخآموزش و پرورش جدید غرب در یک 

لتی در عرصه آموزش رسمی در ایران را باید در اقـدام خواجـه نظـام الملـک در     دو يها اقدامهرچند اولین 

بـا تاسـیس دارالفنـون  در    امـا  ، و حتی قبل از آن تاسیس جندي شاپور جسـت و جـو کـرد،    ها هینظامتاسیس 

شود و بـراي نخسـتین بـار دولـت مرکـزي       ریزي می قمري نظام آموزش و پرورش جدید در ایران پی 1268

شـود و   در زمان مشروطیت تحصیل اجباري می. کند اي در سطح متوسطه و عالی می تاسیس مدرسهاقدام به 

طـی قـرن    ،بـه طـورکلی  ). 1383(آقازاده، پـذیرد  دولت آموزش و پرورش  را در حـوزه وظـایف خـود مـی    

بـه   هاي خاورمیانه شاهد تحوالت عمیقی از نظر نظام آموزشی بودند و این تحوالت کشور م،و بیست منوزده

، به نقل 1992(منشري،  نوبه خود سهم زیادي در مدرنیزاسیون این جوامع و تحوالت دیگر آنها داشته است

نیزاسیون ررا آغاز ظهور نظام آموزشی جدید و شروع مد 1851فنون در سال ل). تاسیس دارا1390،از فاضلی

  ).1390به نقل از فاضلی، 1961بنانی،  ؛1931(صدیق، دانند یمدر ایران 

تـالش  » آمـوزش و سـاختن ایـران مـدرن    «با مطالعه نظام آموزشی ایـران در کتـاب    )1992( منشري

فرآینـد توسـعه در    اوکند تا نقش ایدئولوژي و سیاست در تحوالت نظام آموزشی ایـران را نشـان دهـد.     می

کـه   دارد یمـ  شناسی ایـن رونـد اذعـان    در آسیب و داند از تحوالت مدرنیته غربی می متأثرایران را به شدت 

اغلب اندیشمندان جهان سوم با نادیده گرفتن این واقعیت که جامعـه فرهنـگ و آمـوزش بازتـاب یکـدیگر      

انـد کـه    این باور بوده بر يا لوحانه سادهود است، به نحو اي نیازمند نظام آموزشی خاص خ هستند و هر جامعه

بـه  . هـاي خودشـان انتقـال دهنـد     ا به کشورها و نهادهاي آموزشی اجباري و سکوالر غربی ر توانند روش می

نارضایتی از ماهیت غربی نظام آموزشی یکی از عوامل وقوع  انقالب اسالمی است. این نارضایتی  اواعتقاد 

هاي نظام آموزشـی ماننـد پـایین بـودن سـطح آمـوزش،        ها و ناتوانی الف) کاستی :شود دو عامل را شامل می

هاي آموزشی، وابستگی به نیروهاي خارجی بـه   مورد نیاز جامعه و برنامه عدم تناسب بین نیروي انسانی ماهر

فلسفه  و ب) هاي مختلف اجتماعی هاي آموزشی بین گروه خصوص در آموزش عالی و نابرابري در فرصت

و دور سـاختن   یزدگـ  غـرب و ایدئولوژي نظام آموزشی است که از نظر آیت اهللا خمینی و انقالبیون، عامل 

هـاي مسـئولین آمـوزش و     محتـواي سـخنرانی   ).1390(فاضـلی،  هاي سنتی و دینـی بـود   ارزش نسل جوان از
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  .1پرورش بعد از انقالب نشان دهنده شکل گیري هویت ضد غربی در اداره نظام آموزشی است

شعار انقالبی در زمینه ماهیت سیاسی رژیم پهلـوي و شـاه نشـان دهنـده نارضـایتی       863قرار گرفتن 

هـاي شـاه و    هـاي سیاسـی و سیاسـت    هاي سیاسی، نظام و رژیم سیاسی، نبود آزادي صیتشدید مردم از شخ

عمال اوست که باعث سلب مشروعیت از نظام شده و مردم را علیه آن شورانده است تـا شـاه و رژیـم او را    ا

و  هاي خارجی براي حمایت گـرفتن انداختـه بـود    سرنگون کنند. نبود پایگاه مردمی رژیم را به دامن قدرت

تشدید بحران مشروعیت رژیم و دشمنی بیشـتر مـردم شـده، آنـان را بـراي برانـداختن و        باعثاین وابستگی 

) در مـورد  1996در تحلیل دیگـارد و همکـارانش (  ). 1379(پناهی،  کرد تر می سرنگون کردن رژیم مصمم

بـر ایـن عقیـده    فـوران  جـان  . انقالب ایران بر مسئله ماهیت ضد آمریکایی انقالب اسالمی تاکید شده اسـت 

در ایران و طوفـانی کـه در نتیجـه آن برخاسـت، امـواج       1979-1978 يها سالحوادث شور انگیز است که 

المللی و نیز محافل دانشگاهی کـرد کـه تـا     اي را متوجه ایاالت متحد امریکا، سیاست سازان بین تکان دهنده

  ). 1390(خرمشاد، امروز نیز ادامه دارد

هاي نظام آموزشی است. مسئله فرهنگ پـس از   افق  بر آموزش و ترسیم کننده روح حاکم ،فرهنگ

نظام حـاکم پـیش    تجددطلبانههاي  عقبه فرهنگی مردم ایران، سیاست  مؤلفهانقالب اسالمی با توجه به چهار 

از انقالب، ماهیت ضد تجددي انقالب اسالمی و  جبر تاریخی تحمیـل تجـدد بـر تمـام کشـورهاي جهـان،       

شـتابی کـه پـیش از انقـالب در راسـتاي مدرنیزاسـیون نظـام         داشـت بایـد توجـه   اي بس پیچیده است.  مسئله

سرعت خود  ،ماهیت ضد تجددي انقالب اسالمی با وجود ،گرفتشکل آموزش و پرورش جدید در ایران 

را تحـت   را پس از انقالب ادامه داده است. تاریخ تجدد اتمسفر فکري و فرهنگی اکنون و آینده تمام جهان

سوداي نفی تمام عیار مدرنیته را در سـر پرورانـد؟ اضـافه بـر ایـن       توان یمقرار داده است. پس چگونه  ریتأث

باید توجه داشت که پس از انقالب در نتیجه توسعه جامعه شهري، افزایش حضور زنان در اجتمـاع، توسـعه   

ي جمعـی و غیـره خـواه نـا خـواه زمینـه       هـا  توسعه رسـانه  ،جاده ،برق مانندهاي مادي در روستاها  زیرساخت

نفی سلطه ظرفیتی است که در صورت فهم مناسب  مؤلفهگسترش مدرنیته در ایران مهیا شده است. توجه به 

ترین چالش پیش روي فرهنگ و نظام آموزشی امروزمان یاري کند و آن مسـئله   ما را در اصلی تواند یمآن 

 هـایی وسـیله ه زمانی که توجه کنیم تجـدد و سـنت هـیچ کـدام     به ویژ تعیین نسبت میان سنت و تجدد است؛

                                                
 12و آیت اهللا حائري شیرازي » به سوي تعلیم و تربیت اسالمی«. براي نمونه رجوع کنید به سخنرانی هاي شهید رجایی همایش  1

رشی و اعضاي ستادهاي تربیتی استان چهارمحال بختیاري، مجله تربیت سال دوم در گردهمایی مشترك مربیان پرو 65فرودین 

  . 1365شماره اول مهر 
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ی هستند که در آن سکنی داریم یـا  املنیستند که در اختیار ما قرار داشته باشند و آنها را به کار بریم. آنها عو

  ).214، 1390،اردکانی (داوريگزینیم رویم که در آن سکنی  می

جملـه آمـوزش    ازتوسعه نیافته در تمام شئون،  ياز کشورهاگرفتاري بسیاري  در حقیقت اکنون که

بیننـد و آرزویشـان    و پرورش، این است که در بهترین صورت، آینده خود را در یـک جامعـه مصـرفی مـی    

چـون ایـران کـه انقـالب اسـالمی را در اوج       اي براي جامعه .هاي غربی است رسیدن به وضع موجود کشور

از سوي دیگر گریزي از این جبر تاریخی ندارد، تعیین نسـبت   تقابل با روند غربی شدن تجربه کرده است و

 يزیهر چتواند،  ها و تعلقاتش می این تصور که آدمی صرف نظر از بستگی. هاست چالشترین  با آن از مهم

و هر کاري را یاد بگیرد و صالح کار خـود و راه درسـت را بـاز شناسـد و عـالم و محقـق و هنرمنـد شـود،         

). 78 و 25 ،1390،اردکـانی  (داوري ست که با غفلت از فرهنگ و انکار آن تناسـب دارد اي ا سوداي بیهوده

عصـر  «نسبتی آزاد هم بـا  تواند ادعاي موفقیت کند که  آموزش و پرورش پسا انقالب اسالمی زمانی می لذا،

  پیدا کند.  » عهد دینی«و هم با » تجدد

نظـام   قوام بخشجهت دهنده و  ،کند سیم میبنابراین فرهنگ عصر و افق نهایی که او براي انسان تر

آموزش و پرورش است و ایران پس از انقالب در آشفتگی میان نیروهاي متضاد سنت و تجدد قـرار گرفتـه   

اینکه بخواهیم بـه یـک بـاره     نخست. زدند دو نگرش ناصحیح به این آشفتگی دامن می ،است و در این میان

احبانش حواله دهیم و دیگري اینکه بخواهیم بـه سـادگی میـان    بساط تجدد و فرهنگش را همچون شاه به ص

انحطاط و نتیجه دومی التقاط است و ایـن   ،. نتیجه اولیکنیمو تعالیم اسالمی هم زیستی برقرار  ها سنتآن و 

دو به نظر در سایه غفلت از فهم صحیح نفی سلطه فرهنگی در انقالب اسالمی شکل گرفتـه اسـت. انقـالب    

و  نسـان نسـبت بـه آنچـه کـه تجـدد ترسـیم کـرده        از ا يتـر  یمتعـال تاریخی براي ترسیم افق  اسالمی ظرفیتی

بـه مـا عرضـه داشـته اسـت. افقـی کـه در آن         ،فرهنگ و نظام آموزش و پـرورش را وقـف آن کـرده اسـت    

ف کننـده  محصول آموزش و پرورش یک شهروند متجدد، یک مصرف کننده خوب یا یک مهندس تصـر 

جامعه اي، چشم و انـداز و افقـی دارد و امـور اساسـی آن جامعـه از جملـه آمـوزش و        هر در طبیعت نیست. 

و آن افق وضـوح و همـاهنگی و توجیـه و     کنند پرورش، علم، سیاست و غیره، در آن افق هماهنگی پیدا می

). 1390،اردکـانی  (داوري آیـد  اشد، آشوب و اختالف پـیش مـی  بکند؛ اما اگر افق پوشیده  حقانیت پیدا می

توانـد   توجه به بنیـان فرهنگـی و ماهیـت ضـد تجـددي انقـالب اسـالمی مـی         که توان گفت می ،دین ترتیبب

  و آموزش و پرورش را از این آشوب و اختالف برهاند. باشداي براي ترسیم این افق  زمینه
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  نتیجه گیري

دارنـد.   اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی  يها انیجرتحوالت نظام آموزشی گره خوردگی معناداري با 

یکـی از منـابع    ،آنها فراتر از تغییـر حاکمیـت اسـت    يرگذاریتأث  کبیر که محدوده يها انقالببه همین دلیل 

. انقــالب اســالمی در رداي یکــی از شــوند یمــآمــوزش و پــرورش محســوب  يهــا نظــاماصــلی تحــول در 

پیشـین   يهـا  انقـالب بـا   متفـاوت  کبیر به جهت بستر تاریخی متفاوت خود داراي مـاهیتی کـامالً   يها انقالب

دارنـد. ایـن    ها انقالبآموزشی همبستگی قابل توجهی با ماهیت این  يها نظاماست. جنس و سطح تحوالت 

بـراي تحـول در نظـام     ییهـا  تیـ ظرفهاي بنیادین انقالب اسالمی ایـران بـه مثابـه     مؤلفهمهم ضرورت تحلیل 

 مؤلفـه شناسانه بـراي دسـت یازیـدن بـه ماهیـت و      . با اتخاذ رویکرد پدیدارسازد یمآموزشی ایران را روشن 

مردمی بودن، اسالم خواهی و نفـی سـلطه سیاسـی و فرهنگـی بیـان و       مؤلفههاي اساسی انقالب اسالمی سه 

 بی نظیـري  يها تیظرف ها مؤلفه. این شد هر یک براي تحول در نظام آموزش و پرورش مطرح  يها تیظرف

براي تغییر نظام آموزش و پرورش از نهـادي دولتـی بـه نهـادي      يساز زمینهمختلف از جمله در عرصه هاي 

به رسـمیت شـناختن و برنامـه ریـزي بـراي گسـترش و تقویـت         ،رسمیهاي تربیت غیر دمی، توجه به نهادمر

تحول در نظام آموزش و پرورش  براي ایجادهاي تربیت محور و شبکه سازي میان آنها، برنامه ریزي  تشکل

و نیـز عرصـه فرهنـگ،    تعلیم و تربیت اسالمی و تربیـت دینـی در مـدارس    ه هاي نظری در بدنه مردم، تکوین

یـا بـه    تعیین نسبت مناسب میان سنت و تجدد و ترسیم افـق مطلـوب آمـوزش و پـرورش قابـل طـرح هسـتند       

  تعیین نسبت میان سنت و تجدد و ترسیم افق آموزش و پرورش قابل طرح هستند. ،تر روشنعبارت 
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موسسـه فرهنگـی قـدر     :تهـران  .در شکل گیري آموزش و پـرورش و آمـوزش عـالی در ایـران     یتأمل). 1382بی نا (

  .والیت

  سازمان تبلیغات اسالمی، تهران. .. انقالب اسالمی ایران در چشم انداز دیگران)بی تا( بی نا

فصلنامه   .انقالب اسالمی ایران بر اساس شعارهاي انقالب يها هدفها و  ی زمینه). بررس1379پناهی، محمد حسین (

  .12و  11، دانشگاه عالمه طباطبایی، شماره علوم اجتماعی

  .انتشارات سمت :تهران .هاي انقالب انقالب اسالمی ایران در نظریه يها بازتاب). 1390خرمشاد، محمد باقر (

  .انتشارات سخن :تهران .یم و تربیت در ایرانتعل). 1390، رضا (اردکانی داوري

تهران: منشور تحول بنیادین آموزش و پرورش از نگاه مقام معظم رهبري. ). 1389درونه، جعفر؛ رضایی، محمد حسین (   

  انتشارات منادي تربیت.

  .دانشگاه تهران :محمد کاردان، تهران ترجمه علی .تربیت و جامعه شناسی ). 1376دورکیم، امیل (

علـی اکبـر    . درهـاي سیاسـی اسـالمی    لوژیک فهـم اندیشـه  و). مفهوم سعادت، کلید متد1386طباطبایی، محمدرضا (

  .دانشگاه امام صادق :، تهرانروش شناسی در مطالعات سیاسی اسالمعلیخانی و همکاران، 

مرکز بازشناسی اسالم و  :تهرانترجمه احمد نقیب زاده،  .(امام شیعه و ایران) ها زمانزمانی غیر ). 1378عشقی، لیلی (

  .ایران

انتشارات دانشگاه  :جلد دوم، تهران. (مبانی آموزش رسمی) نظریه اسالمی تعلیم و تربیت ).1391علم الهدي، جمیله (

  .امام صادق

  .پژوهشکده مطالعات فرهنگی :تهران .مدرن یا امروزي شدن فرهنگ ایران). 1387فاضلی، نعمت اهللا (

 .مردم نگاري آموزش: چند مطالعه مردم نگارانه در زمینه آموزش و پرورش امروز ایـران  ).1390( فاضلی، نعمت اهللا

  .نشر علم :تهران

  .رسا :ترجمه احمد تدین، تهران .مقاومت شکننده؛ تاریخ تحوالت اجتماعی ایران). 1377فوران، جان (

  .هرمس :جمه  حسین معصومی همدانی، تهرانتر .پرورانند؟ ها چه رویایی در سر می ایرانی). 1379فوکو، میشل (

  .مرکز بازشناسی ایران و اسالم :ترجمه محمدباقر خرمشاد، تهران .انبار باروتی به نام اسالم). 1384( فوکو، میشل

  .نشر نی :ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان دیده، تهران  .ایران روح یک جهان بی روح). 1387(فوکو، میشل 

  .سمت :تهران .سیر آراء تربیتی در غرب). 1381( کاردان، علی محمد

  .سوره مهر :تهران .انقالب اسالمی ایران و انفتاح تاریخ). 1390کچویان، حسین (

 .رشد :ترجمه خسرو باقري، تهران .گسیخته هم از خویشتن). 1374د (.ر لینگ،

  ، مهر.1، شماره علمرشد م .و پرورش ایران بر آموزش). نفوذ فرهنگ غرب 1361محسن پور، بهرام (

جلد دوم ترجمه محمدرضا شـجاع رضـوي،    .تاریخ جهانی آموزش و پرورش). 1371میاالره، گاستون و ژان ویال (

  .آستان قدس رضوي: مشهد



 1392زمستان پاییز و ، 2، شماره 3سال                     دانشگاه فردوسی مشهد                 نامه مبانی تعلیم و تربیت،  پژوهش   194

  .انتشارات آییژ :ترجمه محمد رضا آهنچیان و یحیی قائدي، تهران .انسان شناسی تربیتی ). 1379نلر،  جورج (

  .انتشارات علمی و فرهنگی :ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران .شناسی پدیده ایده ).1937ادموند ( هوسرل،

 
Huntington, S. (1968). political Order in changing Sosieties. New haven, Yale University 

Press. 
Neumann, S. (1949). The international civil war. World politicI, 1(3). 
Digard, J., Hourdcade, B., and Richar, Y. (1991).  L Iran ou XX siècle. Paris, Fayard. 
Skocpol, T. (1982). Rentier State and Shi’a Islam in Iranian Revolution. Theory and 

Society, Vol. 11 
Menashri, D. (1992). Education and the Making of Modern Iran. Ithaca: Coornell 

University Press 

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

  


