
 
 
 
 

 رويكردي: هاي آموزشي مدارس سيماي مهدويت در برنامه

  تربيتي انتظاري به فلسفه
 

 *له مرزوقيدكتر رحمت ا

 

 چكيده

سؤاالتي كه در اين    . هدف اين مقاله بررسي سيماي مهدويت در برنامه آموزشي مدارس است          
 :تحقيق به آنها پرداخته شده عبارتند از

آيا آموزش و پرورش عمومي كشور اساساً اهدافي را در زمينه گسترش تفكـر و فلسـفه مهـدويت                
 تحقق چنـين اهـدافي اسـت؟ آيـا در ايـن بـاره       ند در پيم مد نظر قرار داده است؟ و يا به طور نظام       

 آموزشي و درسي مناسبي طراحي شده است؟ آيـا تصـوير مطلـوبي از سـيماي مهـدويت در                     برنامه
هـاي مزبـور بـا اسـتفاده از روش            شود؟ به منظور پاسخگويي به پرسـش      هاي درسي ارايه مي   برنامه

نـدرج در طـرح كليـات آمـوزش و پـرورش      تحليل محتواي كمي به بررسي اهداف كلي و اصول م  
هـاي سـه گانـه ابتـدايي، راهنمـايي و        جمهوري اسالمي ايران، اهداف آموزش و پـرورش در دوره         

هـاي آسـماني، فارسـي و       هاي درسي هديه    متوسطه مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش و كتاب        
ليمـات اجتمـاعي و     تعليمات اجتماعي دوره ابتدايي، كتب فرهنـگ اسـالمي و تعليمـات دينـي، تع              

. فارسي دوره راهنمايي و كتب قرآن و تعليمات ديني و دانش اجتماعي دوره متوسطه پرداختـه شـد                
اي در  شـده   ريزي  مند و برنامه    ها به طور كلي حاكي از آن است كه در منابع مزبور توجه نظام               يافته

جزئيـات  . دگذاري و تدوين محتوا در خصوص گسترش تفكر مهـدويت وجـود نـدار               حوزه هدف 
 .ها در مقاله به تفضيل ارايه شده است يافته
 

هـاي آموزشـي و درسـي، اهـداف تربيـت،           تعليم و تربيت عمومي، برنامـه     : هاي كليدي   واژه
 محتواي كتب درسي، فلسفه مهدويت
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 مقدمه

 جوامع ايفـا    ي  انبه در توسعه  ج   نقشي كليدي و همه    ، در دنياي امروز   ،نهاد تعليم و تربيت   
 مهمي براي برقراري ارتباط بين نسل جـوان         ي   وسيله ،اين نهاد از طريق مدارس    . كند مي

نمايـد تـا     مدارس از طريق اين ارتباط تالش مي      . سال است  و جديد با نسل بالغ و بزرگ      
از . ها، انتظارات، باورها، اميدها و افكار مورد نظر جامعه را به نسل نو منتقل سـازد   آرمان

 است كه زنـدگاني اجتمـاعي       مهماي   هزاري اين ارتباط به اندا     برقر ،نظران ديدگاه صاحب 
تعلـيم و تربيـت      ،از اين منظـر   ). ۵ـ۴، ص ۱۹۶۰ديويي،  (بدون آن بقايي نخواهد داشت      

توانـد    چرا كه مـي    ؛شود سازي تلقي مي   پذيري و فرهنگ   ترين مجاري و منافذ جامعه     مهم
 .ازدبه انتقال فرهنگي و هدايت فكري و رفتاري نسل نو بپرد

هـا و    ها، گـرايش    به پرورش و رشد نگرش     د مدارس باي  ،)۱۹۹۴ (1از نظر استفان مان   
بـه نقـل از     ( اي بهتر ايجـاد كنـد       تا جامعه  ختههايي بپردازد كه نسل نو را قادر سا        مهارت
اي براي ايجـاد      مدارس ابزار بالقوه   ،)۸۲، ص ۱۹۹۲ (2از نظر ژيرو  ). ۶۴، ص ۱۹۷۹آنريز،  

 در هـر    ، گرچـه نـوع تعلـيم و تربيـت         3،رايبـا به نظر    .استد نظر   تغييرات اجتماعي مور  
 تحوالت آن جامعه است، عامل مهمي بـراي ايجـاد تغييـرات             ي  كننده  منعكس ،اي جامعه

 و متـأثر از     »پـذير  شـكل « تعليم و تربيـت تنهـا نهـادي          ، به عبارت ديگر   ؛اجتماعي است 
 .)۹۱ص، ۱۹۹۷ا، رابي (هست نيز »دهنده شكل« بلكه ؛تحوالت اجتماعي نيست

. انـد   كـرده جانبه و مؤثر تعليم و تربيت توجه         كاركرد همه به  متفكران و فيلسوفان نيز     
  و تكامل معنوي فرد و جامعه تـا برتـرين مقـام در گـرو تربيـت اسـت                  ،از نظر افالطون  

 اسـت  ممكـن  مطلـوب و نيـك، تنهـا بـر بنيـاد تربيـت صـحيح        ي ريزي يك جامعـه    پي
هاي اجتمـاعي بايـد      راسل معتقد است كه ارزش     برتراند). ۴۹ـ۴۸، ص ۱۳۷۴زاده،   نقيب(

 ،ها هستيم   اگر خواهان نظامي از ارزش     ،از نظر وي  . از طريق نظام آموزشي گسترش يابد     
، ص  ۱۳۶۳راسـل،   ( و آموزش دهـيم   كنيم  ها را رعايت      آن ارزش  ،بايد در نظام آموزشي   

تواند ميان افراد جامعـه   تربيت ميدر اين باره دوركيم معتقد است كه تنها تعليم و      ). ۳۴۵
 ).۵۵، ص۱۳۷۶دوركيم، (اشتراك افكار و احساسات به وجود آورد 

از نظـر   . اند هكردكاركردهاي مهم تعليم و تربيت توجه جدي        به  متفكران مسلمان نيز    
توانـد بـراي رشـد و        كـه تعلـيم و تربيـت مـي        دارد  هاي گوناگوني     انسان قابليت  ،فارابي

                                                           
1. Stephen mann 2. Giroux 
 

3. Ryba   
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 تعلـيم و تربيـت      ،از نظـر وي   . باشـد اوراندن نظام مطلوب به آنان مؤثر       شكوفايي آن يا ب   
 تربيـت نمايـد     » آرمـاني  ي  جامعـه « يـا    » فاضـله  ي  مدينـه «بايد افراد را براي دستيابي بـه        

 رسـيدن بـه   ، هدف نهايي تربيـت ،از ديدگاه امام محمد غزالي). ۱۴۷، ص ۱۳۷۸قادري،  (
 ي   انسـان در زمـره     ،يرالدين طوسـي  خواجه نص   نظر به). ۲۷۲،  ۲۷۱ص(قرب الهي است    

د و كمال تربيت نيـز دسـتيابي        نند پذيراي تعليم و تربيت باش     نتوا موجوداتي است كه مي   
گردد، فيلسـوفان و   گونه كه مالحظه مي  همان.)همان(به عالم توحيد و مقام اتحاد است     

 پرورش  پذيري، پذيري، فرهنگ  نظران كاركرد اساسي تعليم و تربيت را در جامعه         صاحب
 .دانند  مي آرمانيي  فاضله يا جامعهي  الهي شدن و دستيابي به مدينه،معنوي
 

 لهئبيان مس

سـازاني هسـتند كـه بهتـرين دوران          هـاي اجتمـاعي و آينـده       كودكان و نوجوانان سرمايه   
 يعني عمر و زمان را در اختيـار نهـاد آمـوزش و              ي خود   زندگي و ارزشمندترين سرمايه   

نشـان  ) ۱۹۹۵ (1اريكر  لوگان و  ي  هاي تحقيقاتي مانند مطالعه    يافته. ددهن پرورش قرار مي  
 تحصيلي ابتدايي توانـايي و آمـادگي شـناخت و كسـب             ي  آموزان دوره  دهد كه دانش   مي

از . نـد  دار»عدالت «و جهاني را در چارچوب مفهوم   موضوعات سياسي  ي  دربارهمعرفت  
ها و رفتارهاي اساسي خـود       ها، نگرش آموزان برخي از باور     دانش ،)۱۹۸۹ (2نظر شوفيلد 

، )۱۹۸۳ (3هاي ديگـري نيـز ماننـد هاكـل         پژوهش. نمايند را در دوران تحصيل كسب مي     
 از طريـق    ،هـا  دهـد كـه آمـوزش ارزش       نشان مـي  ) ۱۹۹۳( 5، نعيمي و جون   )۱۹۹۱ (4آبر

 .است مختلف، بسيار مؤثر هاي درس

ها و اهداف ويـژه       آرمان ،تلف در جوامع مخ   ،هاي تعليم و تربيت     نظام ،ز سوي ديگر  ا
تعليم و تربيـت اسـالمي تحـت تـأثير     . درا دارو متناسب با نظام ارزشي و اعتقادي خود     

 غاياتي مانند رشد و هدايت، طهارت و حيـات          ،بيني اسالمي  هاي جهان  ها و آرمان   ارزش
از جملـه   ). ۶۰ـ۵۵، ص ۱۳۸۲باقري،  (دارد  طيبه، تقوا، قرب، رضوان، عبادت و عبوديت        

 انتظار فـرج يـا رويكـرد        ي   مزبور هماهنگ است، باور يا فلسفه      اهدافهايي كه با     آرمان
گيـري    جهـت  بايـد  شـيعي    ، به ويژه  ، كه از منظر باورهاي اسالمي     ست»گرا منجي«تربيتي  

                                                           
1. Logan and Erricker 2. Schofield  
 

3. Huckle 4. Aber 
 

5. Niemei and Junn 
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ــد   ــي باش ــت دين ــالن تربي ــب و ك ــفه. غال ــهي فلس ــار از جمل ــمندترين و ي  انتظ  ارزش
 ضـمن صـيانت از آن،   بايـد  معنوي است كـه   هاي اجتماعي و   سازترين سرمايه  سرنوشت

.  انتقال مطلوب و مناسب آن به نسل جديد نمـود          رايسازي ب  به گسترش و فرهنگ   اقدام  
 در  ،اي ديني و الهي است كه بايد       سازي اين باور، وظيفه    نهادينهبراي   تالش   ،از اين منظر  

 . تعليم و تربيت مورد توجه قرار گيردي حوزه
 است كه بايد از طريق      »پداگوژي انتظار « تربيتي انتظار نوعي     ي   فلسفه ،از سوي ديگر  

 فراگيران را هدايت نمود تا نظامي آرماني و الهـي را كـه رهبـري آن از سـوي يـك                      ،آن
.  تحقـق آن تـالش نماينـد       براي، بشناسند و    است واقعي خداوند    ي  انسان كامل و خليفه   
بخـش   ژي و تعليم و تربيت رهايي     ، نوعي پداگو  راظ عملي تربيتي انت   ي  پداگوژي يا نظريه  

 و نيروها و موانـع  ، نيروها و اميال درونيي تواند انسان را از سلطه و انقالبي است كه مي    
 بايـد اين نوع پداگوژي    از اين رو،     ؛ تعالي فرد و جامعه رهايي بخشد      ي  بيروني بازدارنده 

ح و تغييـر    اي تربيـت نمايـد كـه بـا اصـال           نسل نو و كودكـان و نوجوانـان را بـه گونـه            
 .براي ظهور مصلح الهي و منجي جهاني آماده سازندرا  الزم وضعيتها،  واقعيت

بخشـي، هوشيارسـازي،     انتظـار آگـاهي   ي  عناصر اين نـوع تربيـت مهـدوي يـا فلسـفه           
يـك انسـان مهـدوي و       . اسـت شناسي، خودسازي و نوسـازي اجتمـاعي         شناسي، امام  دين

 انتقادي  يتابد و با رويكرد     جهان و جوامع برنمي    هاي موجود را در سطح     عدالتي منتظر، بي 
 سـيمايي  ، ايـن رويكـرد تربيتـي   ، بـه عبـارت ديگـر   ؛پـردازد  و هوشيارانه به نقد امـور مـي      

 ابعاد سياسي، اخالقـي،  ، تربيتي انتظاري فلسفه.  دارد گرا آفرين و تحول   بخش، بيداري  آگاهي
از حيـات اجتمـاعي، سياسـي و         و فراگيران را براي نـوع خاصـي          دارداجتماعي و معنوي    

 ي   پـرورش و تربيـت يـك انسـان منتظـر، از جملـه              ، به همين دليـل    ؛سازد فردي آماده مي  
انسان منتظر نيز شعاعي از انسان كامل است كـه در           .  رويكرد تربيتي انتظار است    هاي  آرمان

 . به دنبال دستيابي و تحقق آن هستيم،شناسي و تربيت ديني آرمان نهايي انسان
هـاي آموزشـي و      هاي متعدد و مشخصـي بـراي برنامـه         كرد تربيتي انتظار داللت   روي
هـا بايـد بتوانـد ضـمن انتقـال           برنامـه .  درسي تربيت ديني دارد    ي   برنامه ، به ويژه  ،درسي

هاي فردي و اجتماعي افراد را در تحقق اهداف آرمـاني            دانش، نگرش و رفتار و آمادگي     
 تحقق چنين هدف و رسالت بزرگي كه آرمان الهـي   چرا كه؛ انتظار افزايش دهد  ي  فلسفه

هـاي تربيتـي و پـرورش        گردد، نيازمنـد كسـب آمـادگي       خلقت و نظام آفرينش تلقي مي     
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 ، به همـين دليـل     ؛هاي آگاه، مصمم، عميق و داراي فضايل اخالقي و معنوي است           انسان
اشـت  انتظار نقش بسيار مهمي در تربيت، خودسازي، تحـرك و اميـد و نويـد خواهـد د      

ماننـد اميدبخشـي،    را   اعتقاد به حضرت منجي اموري       .)۱۰۵، ص ۱۳۸۴مكارم شيرازي،   (
مي، انتظار عالي، پاسداري از آيين الهي، مبارزه با انحرافـات و تحريفـات در               يمراقبت دا 
نمايي   قطب ؛كند نماي الهي را ايفا مي      نقش يك قطب   ،و به طور كلي   ايجاد   دين   ي  عرصه

وري از معنويت و سردرگمي انسان معاصر، امكان اتصال به منبع           كه در عصر نااميدي، د    
 .سازد اليزال و الهي نورانيت و هدايت را فراهم مي

 رسـالت و اهـداف      بايـد، بـه   اجماالً بايد گفت كه نهـاد آمـوزش و پـرورش عمـومي              
 هــر چنــد نتــايج برخــي از مطالعــات ماننــد .توجــه كنــد انتظــار را بــه خــوبي ي فلســفه
دهد كه در اهداف اجتماعي تعليم و تربيـت جمهـوري اسـالمي              نشان مي ) ۱۳۷۹( مرزوقي
 هـاي الزم نگرديـده اسـت        انتظار و كسب اگاهي و نگـرش       ي  اي به مقوله   اشاره  هيچ ،ايران
 ميـزان اهتمـام و   كـه  حاضر تـالش خواهـد شـد     ي   در مطالعه  ؛)۱۵۹ص،  ۱۳۷۹مرزوقي،  (

 مهـدويت بررسـي و   ي تظـار و فلسـفه   اني به مقولهرا  توجه نهاد آموزش و پرورش كشور       
 .ه گرددي تقويت كاركردهاي تعليم و تربيت در اين زمينه اراايرب پيشنهاداتي كرده،تحليل 
 

 هاي آموزشي و درسي  ارزيابي برنامه

هاي آموزشي به گسترش تفكر مهدويت، اهداف كلـي و            بررسي ميزان توجه برنامه    براي
ي اسـالمي ايـران، اهـداف آمـوزش و          اصول طرح كليات آمـوزش و پـرورش جمهـور         

هـاي درسـي      ابتـدايي، راهنمـايي و متوسـطه، كتـاب         ي  گانـه  هـاي سـه    هرپرورش در دو  
 ي   دوره تعليمـات اجتمـاعي    و   فارسـي ،  تعلـيم و تربيـت اسـالمي       يـا    هاي آسماني  هديه

 فارسـي  و   تعلميـات اجتمـاعي   ،  فرهنـگ اسـالمي و تعليمـات دينـي         هاي  باابتدايي، كت 
 و دانـش   دين و زندگي   يا   قرآن و تعليمات ديني    هاي  بايي تحصيلي و كت    راهنما ي  دوره

 انتظـار   ي   فلسفه ي  توانند به نشر آگاهي و دانش در زمينه        رسد مي  اجتماعي كه به نظر مي    
 .دشبپردازند، بررسي 

سـت كـه     ا  اهداف مورد نظر آموزشي و پرورشـي حـاكي از آن           ي  ها در زمينه   يافته
، پرورشـي   ) هـدف  ۵(شده در ابعاد اعتقـادي و اخالقـي          نوع هدف ذكر   ۴۱مجموع   از
، سياســي ) هــدف۵(، فرهنگــي و هنــري ) هــدف۶(، علمــي و آموزشــي ) هــدف ۳(
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 انتظـار  ي هيچ نوع هـدفي دالل بـر توجـه بـه مقولـه     )  هدف۷(و اقتصادي   ) هدف ۶(
 .)۱جدول (مشاهده نگرديد 

 

 رح كليات آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايرانميزان توجه به رويكرد مهدويت در اهداف و اصول ط :۱جدول 

 اصول كلي اهداف كلي تعليم و تربيت
 رديف

 اصول مرتبط تعداد اصول نوع اصول موارد مرتبط تعداد مورد نوع هدف
 ـ ۲۰ كلي ـ ۵ اعتقادي و اخالقي ۱
 ـ ۲۰ ريزي و محتوا برنامه ـ ۳ پرورشي ۲
 ـ ۱۰ معلم ـ ۶ آموزشيو علمي  ۳
 ـ ۹ آموز دانش ـ ۵ ي و هنريفرهنگ ۴
 ـ ۱۲ سازماني ـ ۹ اجتماعي ۵
 ـ ـ ـ ـ ۶ سياسي ۶
 ـ ـ ـ ـ ۷ اقتصادي ۷
 ۰ ۷۱ ـ ۰ ۴۱ ـ جمع

 
 اصـل از اصـول آمـوزش و         ۷۱ از مجموع    ،گردد  مشاهده مي  ۱گونه كه در جدول      همان

مربـوط   اصـول ، ) اصل۲۰(ريزي و محتوا  ، برنامه) اصل۲۰(پرورش در ابعاد اصول كلي    
وجـود نـدارد   ، هيچ اصلي ) اصل۱۲(و سازمان )  اصل۹(آموز  انشد، ) اصل ۱۰(به معلم   

 .باشدمرتبط كه با اصول تربيت معطوف به مهدويت 
هـاي تحصـيلي ابتـدايي، راهنمـايي تحصـيلي و متوسـطه از               در بررسي اهداف دوره   

و متوسـطه   )  هدف ۱۰۵(، راهنمايي   ) هدف ۹۵(هاي ابتدايي      هدف در دوره   ۳۰۳مجموع  
 متوسـطه تحـت عنـوان اينكـه         ي   اهـداف دوره   ي  تنها يك مـورد در زمـره      )  هدف ۱۰۲(

 از لحـاظ    ،ن را در زمـان غيبـت      انابا معني انتظار آشناست و وظـايف مسـلم        «آموز   دانش
هـاي ابتـدايي و       در دوره  ،بـه ايـن هـدف     . ذكـر شـده اسـت     » .دانـد  مبارزات سياسي مي  

 ).۲جدول ( است نشدهراهنمايي توجه 
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 هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه يزان توجه به رويكرد مهدويت در اهداف دورهم: ۲جدول 

 متوسطه راهنمايي ابتدايي
 نوع هدف رديف

 مورد مرتبط تعداد مورد مرتبط تعداد مورد مرتبط تعداد
 جمع

 ۵۲ ـ ۱۶ ـ ۱۸ ـ ۱۷ اعتقادي ۱
 ۶۲ ـ ۱۸ ـ ۲۳ ـ ۲۱ اخالقي ۲
 ۳۴ ـ ۱۳ ـ ۱۳ ـ ۸ آموزشيعلمي و  ۳
 ۲۶ ـ ۹ ـ ۹ ـ ۸ فرهنگي و هنري ۴
 ۴۴ ـ ۱۴ ـ ۱۴ ـ ۱۶ اجتماعي ۵
 ۲۱ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ زيستي ۶
 ۳۴ ۱ ۱۳ ـ ۱۱ ـ ۱۰ سياسي ۷
 ۳۰ ـ ۱۳ ـ ۱۰ ـ ۷ اقتصادي ۸

 ۳۰۳ ـ ۱۰۲ ۰ ۱۰۵ ۰ ۹۵ جمع

 
 و  نيمفارسـي بخـوا   ،  تعليمـات اجتمـاعي   ،  هـاي آسـماني    هديه درسي   هاي  بابررسي كت 
 سـوم   ي  و پايـه  ) ۵۲ ي  صـفحه ( دوم   ي   در پايه  ، ابتدايي نشان داد كه تنها     ي   دوره بنويسيم

 بـه موضـوع   ، به طور بسـيار محـدود  ،هاي آسماني هديه كتاب در   ،)۳  و ۵۲ هاي  هصفح(
 .)۳ جدول(است شده در قالب جشن ميالد آن حضرت پرداخته ) عج(امام زمان

 
  ابتداييي اي درسي دورهه موزش مهدويت در كتابآ: ۳جدول 

 كتاب
  تحصيليي پايه  

 تعليمات اجتماعي فارسي بنويسيم فارسي بخوانيم هاي آسماني هديه

 بدون مورد بدون مورد بدون مورد بدون مورد اول
 بدون مورد بدون مورد بدون مورد ۵۲ ي صفحه دوم

 بدون مورد بدون مورد بدون مورد ۵۳ و۵۲ هاي هصفح سوم

 بدون مورد بدون مورد بدون مورد  موردبدون چهارم

 بدون مورد بدون مورد بدون مورد بدون مورد پنجم

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ۱۳۸۷تان پاييز و زمس / ۷ ش /۳س/ تربيت اسالمي             ۱۳۴

 

 ي  فرهنگ و تعليمات اسالمي، تعليمات اجتمـاعي و فارسـي دوره   هاي  درسارزيابي  
گونـه مطلبــي در    هــيچ،سـوم  هــاي اول و د كــه در پايـه دارراهنمـايي تحصــيلي نشـان   

 ، در بخـش ۷۹ــ ۷۵ هاي هتنها صفح. ر نشده است مهدويت ذك  ي   درسي درباره  هاي  باكت
موضـوع پرداختـه   ايـن   در قالب جانشيني امام يـازدهم بـه        ،فرهنگ اسالمي ششم كتاب   

ه يشده ترسيم جامع و مطلوبي از سيماي مهدويت ارا         هيمطالب ارا البته   ؛)۴جدول  (است  
د مباني نظـري  ه نشده است كه بتوانياي ارا   موضوع به گونه   دست كم، كه    چرا ؛نمايد نمي

 .ه نمايديقي و جامع از مهدويت اراطو تصويري من
 

  راهنماييي هاي درسي دوره آموزش مهدويت در كتاب :۴جدول 

  درسيتابك
  تحصيليي پايه  

 فارسي تعليمات اجتماعي فرهنگ اسالمي

 بدون مورد بدون مورد بدون مورد اول

 دوم
 بخش ششم

 ۷۹ـ۷۵هاي  هصفح
 بدون مورد بدون مورد

 بدون مورد بدون مورد بدون مورد سوم

 

د دا متوسطه نشـان     ي   و دانش اجتماعي دوره    قرآن و تعليمات ديني    درسي   هاي  باارزيابي كت 
 .)۵جدول ( است نشدهه ي مهدويت تدوين و اراي  هيچ محتوايي درباره،كه در اين دوره

 

  متوسطهي هاي درسي دوره آموزش مهدويت در كتاب :۵جدول 

  كتاب
  تحصيليي پايه   

 دانش اجتماعي قرآن و تعليمات ديني

 بدون مورد بدون مورد اول

 بدون مورد بدون مورد دوم

 بدون مورد بدون مورد سوم

 

 گيري نتيجه

مـورد   در   ، در آموزش و پرورش كشور     ،دهد هاي پژوهشي نشان مي    گونه كه يافته   همان
 درسـي  هـاي  باو محتـواي كتـ  هاي تحصيلي  اهداف و اصول طرح كليات، اهداف دوره     
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گـذاري و     هـدف  ي  ريـزي منظمـي در حـوزه       مند و برنامـه     توجه نظام  ،هاي مختلف  دوره
.  صورت نپذيرفته اسـت    »تفكر مهدويت «تدوين محتوا در خصوص آموزش و گسترش        

هـا و   سـازد كـه چـرا از پتانسـيل      ايـن پرسـش اساسـي را مطـرح مـي           ،هاي مزبـور   يافته
 بـه طـور مناسـب و        ،»تربيـت مهـدوي   « در مسير    ، كشور هاي آموزش و پرورش    ظرفيت

 آيـا بـاور و اعتقـاد بـه مهـدويت و منجـي اسـاس تفكـر و                    ؟گردد مند استفاده نمي   منظا
هاي آموزشي نبايد به اين موضوع مهـم   دهد؟ آيا در برنامه باورهاي شيعي را تشكيل نمي  

 در آمـوزش  ، زيرهايه پيشنهادب رفع اين مشكل الزم است    ايبر... .  و ؟دكرتوجه جدي   
 :دتوجه شوو پرورش كشور 

 ي  بـر اسـاس فلسـفه   ،كرد تعليم و تربيت ديني در آموزش و پرورش كشـور      روي .۱
 .دشومهدويت بازنگري و اصالح 

 ، مهدويت به عنوان يكـي از اهـداف اساسـي    ي  اهداف رويكرد انتظار و فلسفه    به   .۲
 .دشوه تفكيك توجه  ب،هاي تحصيلي در مجموع اهداف نظام آموزشي و دوره

 .دشوهاي درسي توجه   مهدويت در كتابي ترسيم سيماي مطلوب از فلسفهبه  .۳

ها و سـطوح مختلـف        در پايه  ،آموزان  متناسب با طرح درك و فهم دانش       محتواي .۴
 . درسي طراحي گرددهاي با در كت،تحصيلي

 در  ، گسـترش تفكـر و فرهنـگ مهـدويت         ي  اي فـوق برنامـه در زمينـه       ه  فعاليت .۵
 .ريزي گردد  سازماندهي و برنامه،مدارس
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