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Abstract: Most of the studies that have
been done at the international level in the
field of social sciences have been based
on the principles of western philosophy
and attitude to person and human
phenomena. Using of these achievements
have caused some conflict in the national
curriculum of Iran. Therefore, in this
article the curriculum goales of social
sciences which are compatible with
philosophical foundations of Islam and
with the fundamental approach to
evolutional traditionalism and structural
realism have been disccused. Then,
correspond to the mentioned purposes,
the content of training, ethics of teaching,
ethics of learning and evaluation in the
social
science
curriculum
were

defined.
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مقدمه
فکر فوسفی در لرصه لوزا امامالی بوا پیورو اه لووزا طبیعوی آغواه گردیود و لووت آن هوم
پیروه و مزفقیتهائی بزد که در این لوزا حاصل شده بزد ،یعنوی دانرومندان در حوزهه لووزا
امامالی به مانند لوزا طبیعی ،به دنبال آن بزدند که بوا اسوافاده اه روش اسواقرائی ،بوه قوزانین
منظم ،ریاضی گزنه و پیشبینی کننده در لرصه فرد و ممع دست یابند و بدین ترتیو

بوزد کوه

لوم االماماع ت ربی ای اد گردید که مامعه را در حکم پارها اه طبیعت نگریسوت و اه بیورون
به حزادث نگاه کرد و تماشاگرانه به کاوش پرداخت و به ما معنا کاو  ،لووت کواو کورد و
انسانها را همچزن امرامی فیزیکی دید که تحت تأثیر قزا غضوبیه و شوهزیه خوزیش حرکوت
میکنند .اما به مرور همان ،با گسارش بینش و وسوعت دیود افوراد ،سو االت اساسویا در ایون
لرصه مطرح گردید که راه را برا طرح دیدگاهها نظر مدید فراهم ساخت و همینه تحوزلی
لمیق در مزضزلات مزرد بررسی و روشها آمزهشی و پژوهری فراهم ساخت.
این نزشاار ،به دنبال آن است که مبانی بر مبانی فوسفی ساهگار با آمزههها دینی اس ا و بوا
نظر به رویکرد اساسی سنت گرایی تحزلی و واقع گرایی ساهه گرایانه به طرح اهوداف مورتبط بوا برناموه

درسی مطالعات امامالی بپرداهد .سپس مانارر با اهداف مطرح شده؛ اصوزل مربوزط بوه محاوز ،
آمزهش ،اخ ق تدریس ،یادگیر و ارهشیابی را در برنامه درسی لووزا اماموالی بوا تزموه بوه
ارهیابی وضعیت کااب ها درسی لوزا امامالی مزرد اسافاده در نظاا برنامه درسوی کروزر در
سالها  1639و  1635مزرد تبیین قرار دهد.
روششناسي مقاله
در بخش نظر  ،برا تعیین مبانی فوسفی تربیوت اماموالی ،موان پوژوهش ان واا پذیرفاوه بوه
سفارش ساهمان پوژوهش و نوزآور هوا آمزهشوی وهارت آموزهش و پورورش تحوت لنوزان
پژوهری برا دسایابی به فوسفه تعویم و تربیت ممهوزر اسو می ایوران و محزرهوا فوسوفی
مزرد بحث ذیل مبانی انسانشناسی ،معرفتشناسی ،ارهششناسی مزرد مطالعه قرار گرفاه سوپس
با نظر به اهداف واسطی تعویم و تربیت اسانااج گردیده اه این مبانی؛ اهداف فوسوفی مربوزط بوه
درس مطالعات امامالی مرخص شده است ،سپس اصزل مربزط به محازا ،یادگیر  ،آمزهش و
ارهشیابی با تکیه بر دو رویکرد اساسی یعنی سنتگرایوی تحوزلی و واقوعگرایوی سواهه گرایانوه
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مربزط به این درس معین شده است .در بخش میدانی؛ مان کاابها درسی تعویمات اماموالی
چهارا ،پن م ،اول راهنمایی ،دوا راهنمایی ،سزا راهنمایی و مامعوه شناسوی سوال دوا و سوزا
مازسطه و لوزا امامالی پیش دانرگاهی مربزط به سالها  1639و  ،1635مبانی بر اهوداف و
اصزل مزرد نظر با روش تحویل محازا کیفی صفحه به صفحه بررسی و همراسااییهوا و نواهم
راسااییها تبیین شده است.
اهداف درس علوم اجتماعي مبتني بر مباني فلسفي سازگار با آموزههای ديني اسالم
 -اندیره وره و کس

بینش و دانش در مزرد پدیدهها انسانی.

 افزایش قابویت مرارکت و مداخوه م ثر امامالی در مهت بسط غنا ،لفت و لدالت /رأفت.به ل وه ،برخی اه اهداف واسطی دیگر نیز به طوزر ضومنی در درس لووزا اماموالی بایود
تحقق یابند که اه مموه میتزان به دو مزرد هیر اشاره کرد:
 تدبیر اخ قی در مزرد تمای ت درونی؛ -الا

دریافت هیباشناخای بهویژه در برقرار رابطه میان هیبایی و خیر؛

در ادامه ،به تزضیح مبسزط تور اهوداف درس لووزا اماموالی بور حسو

دو هودف نخسوت

خزاهیم پرداخت و بکارگیر دو هدف دیگر در این درس ،در ضمن مباحث موزرد تزموه قورار
خزاهد گرفت.
انديشه ورزی و کسب بینش و دانش نسبت به پديدههای انساني
اندیرهوره در خصزص پدیدهها انسانی در درس لوزا امامالی در گورو دسوایابی بوه
یکسر اه لزامل بینری و دانری میباشد که در این نزشاار مزرد اشاره قرارمی گیرد:
قلمرو بینشي
در اندیره اس می ،بینش معینی در مزرد مامعه برر ومزد دارد .هوایا مخاوف این بینش،
به شرح هیر است:
الف -بنیاد جامعه بر همبستگي استوار است :دو گزنه همبساگی امامالی در اندیروه اسو می
مطرح شده است .نخست ،همبساگی فراگیر است که می تزان آن را همبساگی انسانی نامید .بر
این اساس ،همه افراد مامعه ،اه حیث این که انسانند ،مرابه یکدیگرند و ایون همواوایی بنیواد
7

فصونامه مطالعات برنامه درسی ،شماره  ، 63سال نهم ،بهار 1649

مامعه را شکل می دهد .نزع دوا همبساگی ،ایمانی و الاقاد است .بر این اساس ،افراد که به
خدا ایمان دارند ،رابطه لمیق اخزت میان آنها برقرار است .این نکاه در سخن حضرت امیر (ع)
به مالک اشار آشکار است که به و میگزید مردا مصر که تز بر آنها فرمانروایی خزاهی کورد،
یا برادر دینی تزاند و همبساگی و همسانی ایمانی با تز دارند ،یا نظیر توز مخووزق خداینود و در
انسانیت با تز همبساگی و همسانی دارند .به این نکاه باید تزمه داشت که این سوخن ،در مقواا
تزصیف است نه در مقاا ت زیز و تزصیه؛ به لبارت دیگر ،سخن این است که افراد دیگر ،با توز
مرابهاند؛ خزاه در انسانیت و خزاه در ایمان .این مرابهت ،پیراپیش همبساگی را رقم هده است.
اگر هم تزصیها در خصزص این همبساگی مطرح شزد ،فرع بر وضع تزصویفی موذکزر اسوت
مبنی بر این که نباید همبساگی پیرین بنیاد مذکزر را به هم هد.
ب -اختالف در دامنه همبستگي ،تحکیم کننده همبستگي است :نباید اه ویژگوی نخسوت ،بوه
این نای ه راه یافت که هرگزنه اخا ف نظر را مطرود و خ ف همبساگی دانست .در واقع ،دو
گزنه اخا ف می تزاند ومزد داشاه باشد :اخا ف شکننده همبساگی و اخوا ف تحکویم کننوده
همبساگی .گزنه نخست اخا ف ،فصل مرارکی را مفروض نمیگیرد بوکه در پوی آن اسوت کوه
هرگزنه فصل مرارکی را اه میان بردارد .چنین اخا فی به انفصوال و گسسوت اماموالی من ور
میشزد و اه همین مهت ،حیات امامالی را تهدید میکند و درست به هموین دلیول اسوت کوه
مذمزا شمرده شده است .در مایی که قرآن ،اهول اخوا ف را بوه دور اه رحموت خودا معرفوی
میکند ،به چنین اخا ف گسوندها نظر دارد (وال یزالزن مخاوفین اال من رحوم ربوک و لوذلک
خوقهم .هزد .)116 :در گزنه دوا اخا ف ،فصل مرارکی میان طرفین مفوروض اسوت و محاورا
شمرده میشزد .چنین اخا فی نهتنها ناقض همبساگی نیست بوکه تحکیم کننوده آن اسوت هیورا
ومزه مغفزل مانده برا هر فرد یا گروه را به نحز ماقابل آشکار میسواهد و بسوط ایون آگواهی،
همبساگی را ژرفتر میساهد .در وضع اولیه ،افراد یا گروهها ،با سزگیر هایی که دارند ،خزد را
میبینند و اه دیدن برخی واقعیتها امامالی محرومند .اخا ف نظور و نقود و اناقواد ماقابول،
چنین نقطهها کزر را مییابد و آشکار مویسواهد و پوس اه آن ،بصویرت فراگیرتور فوراهم
میآید .تأکید بر نقد و سن ش سخنان دیگران ،حاکی اه گرانقدر دانسوان ایونگزنوه اه اخوا ف
است ،چنان که در حدیثی آمده است که ناقد سخن باشید (کزنزا نقّاد الک ا).
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ج -تعامل پويای فرد و جامعه :در اندیره اس می ،تأکید محض بر رو فرد نیست به گزنوها
که اه هر محدودیت امامالی به دور باشد و بازاند فراتر اه این گزنه محدودیتها تعیوین کننوده
وضع و حرکت آینده مامعه باشد .اه سز دیگور ،فورد بوه دلیول دارا بوزدن فطورت ،کراموت و
حریت ،مقهزر مامعه نیز نیست .در این میان ،تنها رابطها که میتزاند قابل تصزر باشد ،رابطوه
ماقابل تأثیرگذار و تعامل پزیا فرد و مامعه است.
د -اکثريت نگری حق گرايانه :در مامعه اس می تبعیوت اه حوق مطورح اسوت نوه لزوموا نظور
اکثریت ،بنابراین اگر نظر اکثریت در رابطه طزلی با حق باشد ،محارا است .چنانکه اماالووی (ع)
می فرمایند :اطالت مخووزق در معصویت خوالق روا نیسوت (نهوال الب غوه ،حکموت  .)1353در
خصزص نظر اکثریت ،اگر اه مزضع هدایاگر خداوند بخزاهیم به مزضزع بنگریم باید گفت اه
آن ائی که خداوند در مقاا هدایت انسانها میباشد و اه سز دیگر ،انسانها شاهد ارسال رسل
در تماا همانها نبزدهاند؛ میتزان چنین نای ه گرفت که چند قضیه ذیل در اندیره اس می صادق
محسزب میشزند:
الف) چنین نیست که اکثر انسانها همیره حق بگزیند .آیاتی اه قرآن که نظر اکثریوت را تخطهوه
کرده ،قرینها بر این سخن است (مانند... :بل اکثرهم الیعقوزن .لنکبزت.)36 :
ب) چنین نیست که اکثر انسانها همیره اشاباه بکنند .آیواتی اه قورآن کوه بوه حرکوت اکثور و
تزدها مردا صحه گذاشاه ،قرینها بر این سخن است (مانند :اذا ماء نصر اهلل و الفاح و رایت
الناس یدخوزن فی دین اهلل افزاما .نصر)9-1 :
ج) اکثر انسانها در اکثر اوقات راه را درست میروند .اه همین رو است که در سوخن حضورت
امیر (ع) آمده است که با اکثریت همراه باشید هیرا دست خدا بر سور ممالوت اسوت (و الزموزا
السزاد االلظم فان یداهلل لوی ال ماله) (نهال الب غه ،خطبه )190
بنابراین می تزان نای ه گرفت که در دیدگاه اس می ،اکثر انسانها در بیرار مزاقع درست لمل
میکنند .این قالده در مزرد اکثریت مامعه خزاص و دانرمندان نیز صادق است ،چنانکه اممواع
بهلنزان یک منبع فقهی شیعی میتزاند م ید این نکاه باشد.
حیات اجتماعي در گرو غنا ،عفت ،و عدالت/رأفت است .مفهزا حیات پاک (حیات طیبوه) در
بعد امامالی آن ،ماضمن آن است که پوید فقر ،شوهزت پرسوای ،روم/تعود اه بسوار روابوط
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امامالی حذف شزد .به لبارت دیگر ،هنگامی مامعه انسانی هنده و پزیا خزاهد بزد کوه در آن،
غنا ،لفت ،لدالت/رأفت فراهم شده باشد.
قلمرو دانشي
کس

دانش امامالی ،به منزله بخوش دیگور اه هودف آموزخان لووزا اماموالی ،ماضومن

منبهها هیر است:
الف) شنايي با واقعیتهای اجتماعي :یک بخش اماناب ناپذیر اه کس

دانش اماموالی ،ایون

است که فرد با واقعیتها امامالی آشنا شزد .این واقعیتها به منزله دادههایی است که بودون
آنها نمی تزان اه دانش امامالی سخن گفت .بنوابراین ،آگواهی اه مسوائل و مروک ت مزموزد
امامالی در ابعاد مخاوف در سطح موی و بینالمووی و آشنایی با حقزق مودنی و مسوهزلیتهوا
شهروند  ،اه مموه آشناییها الها با واقعیتها امامالی است.
ب) اطالع از تفسیرهای مختلف در مورد واقعیتهای اجتمااعي :واقعیوت هوا اماموالی اه
ویژگی تفسیرپذیر باالیی برخزردارند .اه این رو ،تفسیرها و تبیینها مخاوفی اه آنها صزرت
میگیرد .برا کس

دانش در مزرد واقعیتها امامالی ،باید به بعد تفسیر آنها وارد شود و

این در تبیینها مخاوفی که دیدگاهها مخاوف اه واقعیتها فراهم میآورند موزهگر مویشوزد.
اه این رو ،فرد باید با تفسیرها مخاوف آشنایی حاصل کند.
ج) توانايي داوری در مورد تبیینهای مختلف بر اساس شواهد اجتمااعي :هموه تفسویرها اه
قزت یکسانی برخزردار نیساند هیرا شزاهد امامالی ،آنها را به نحز یکسان پرایبانی نمویکنود.
فرد باید به این تزانایی دست یابد که با تزمه به شزاهد مربزط ،بوه داور در موزرد تفسویرها
مخاوف بپرداهد.
د) توانايي همدلي کردن با افراد يا گروههای اجتماعي :اه آن وا کوه واقعیوتهوا اماموالی،
برخ ف واقعیتها فیزیکی ،اه منس خزد پژوهرگر این واقعیتهاسوت ،بنوابراین ،بخروی اه
کس
01
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دیگر است .به لبارت دیگر ،اتخاذ منظر لامل ،به ما منظر نارر ،اه شرطها الها کس

دانش

امامالی است.
و) توانايي ارزيابي سنتهای اجتماعي و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها :دانش اماموالی بوا
سنتها امامالی سروکار مد دارد هیرا واقعیتهوا اماموالی بوه سونتهوایی در گذشواه
حیات ممعی افراد مبانی است .ویژگی دیگور واقعیوتهوا اماموالی ،بورخ ف واقعیوتهوا
فیزیکی ،این است که واقعیتها امامالی ،ممکن است در حالت انحراف و انحطاط باشوند .اه
این رو ،شناخت واقعیتها اماموالی ،نواگزیر منبوها اناقواد دارد .بودون تزانوایی ارهیوابی
سنتها امامالی و تعیین نقاط قزت و ضعف آنها نمیتزان گفت کوه فورد بوه قوابویای بورا
کس

دانش امامالی رسیده است.

ه) توانايي مقايسه و تطبیق میان سنتهای اجتماعي مختلف :به همان دلیول کوه واقعیوتهوا
امامالی ممکن است در حالت انحراف و انحطاط باشند ،مقایسه و تطبیق سونتهوا اماموالی
مخاوف ،همینه مناسبی برا ارهیابی اناقاد نسبت به سنتها امامالی فراهم میآورد .اه ایون
رو ،بخش مسوم دیگر اه کس

دانش اماموالی ،تزانوایی مقایسوه و تطبیوق میوان سونتهوا

امامالی مخاووف اسوت .تزانوایی هوایی کوه در بواال ذکور شود ،ماضومن آن اسوت کوه فورد ،اه
سزگیر ها خزد اط ع حاصل کند و نسوبت بوه آنهوا خزدآگواهی بیابود و اه سوزگیر هوا
قابلاماناب ،اماناب ورهد و با روشها تحقیق کیفی آشنایی حاصل کند.
افزایش قابویت مرارکت و مداخوه م ثر امامالی در مهت بسط غنا ،لفت و لدالت /رأفت
اه آن ایی که یکی اه ابعاد اساسی رشد انسانها ،بعد اماموالی آنوان مویباشود؛ آموزخان لووزا
امامالی باید به تحکیم و ارتقا این بعد کمک کند اه این رو ،یکی اه اهداف مارت

بور لووزا

امامالی ،افزایش قابویت مرارکت و مداخوه م ثر امامالی در افوراد بورا بسوط غنوا ،لفوت و
لدالت/رأفت در مامعه است.
این هدف ،ماضمن مزارد هیر است:
-

گرایش مثبت نسبت به مطالعه پدیدهها انسانی و احساس مسهزلیت در قبال آنها

-

الاماد به نفس و خزدباور در فرد
00
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-

دارا بزدن مهارتها امامالی و ارتباطی ،مانند تزانایی ان اا کار گروهی ،احاوراا گوذاردن
نسبت به نظرات دیگران ،اناقادپذیر  ،و تحمل دیگران.
قابل ذکر است که مزضزع ارتقا بینش امامالی و تقزیوت صو حیتهوا اماموالی و امور

تربیت امامالی دانشآمزهان فقط در ذیل دروس لمزمی مطالعات امامالی سوال اول مازسوطه،
تعویمات امامالی سه سال دوره راهنمایی تحصیوی و کااب تعویموات اماموالی مقطوع اباودایی
مزرد نظر قرار گرفاه است .اه سال دوا مازسطه ،درس مامعهشناسی بوه لنوزان یکوی اه دروس
اخاصاصی رشاه ادبیات و لوزا انسانی مزرد نظر بزده است و هودف اه ایون درس کسو
لومی یا لموی مناس

پایوه

برا ورود به باهار کار و اشاغال یا ادامة تحصیل در سوطزح لوالیتور در

یک رشاه یا گرایش خاص بیان گردیده است( .کااب مامعهشناسی  1سال دوا آمزهش مازسطه،
 ،1635مقدمه)
به نظر میآید مزضزع تزمه خاص به امر تربیت امامالی با تزمه به اقاضائات این گروه سنی
و نزدیکی همانی مهت ورود به لرصه مامعه و ایفا نقشهوا مخاووف اماموالی و برقورار
ارتباطات در مامعه ،ضرورت مضالف پیدا میکند .اما این هدف در ارائوه ایون درس اه سوطزح
دوا دبیرساان به بعد مزرد نظر قرار نگرفاه است و هدف ای اد آمادگی مهت ورود به باهار کوار
و اشاغالوره اه اولزیت برخزردار بزده است.
پس اه مرخص شدن اهداف آمزخان لوزا امامالی ،اکنزن به بیان اصزل مربزط به این درس
خزاهیم پرداخت که با نظر به م لفهها مخاوف برنامه درسی مزرد بحث قرار میگیرد.
اصول مربوط به محتوی
اه آن ائی که دو مزضزع محزر مزرد تزمه در محاز درس لووزا اماموالی ،فورد و مامعوه
میباشد ،ابادا اصزل مزرد نظر در ارتباط با فرد مزردنظر قرار خزاهد گرفت ،در ادامه بوه اصوزل
مرتبط با مامعه اشاره خزاهد شد.
الف) اصل حفظ و ارتقای کرامت آدمي :این اصل با نظر به هدف نخسوت (اندیروه وره و
کس

بینش و دانش نسبت به پدیدهها انسانی) و مبانی انسان شناخای نظیور فطورت ،لقول ،و

اراده و اخایار به دست میآید .طبق دیدگاه قرآن کریم ،آدمی دارا دو نزع کرامت ذاتی یا هسای
01
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شناخای و کرامت اکاسابی یا ارهش شناخای مویباشود .مقصوزد اه کراموت ذاتوی آن اسوت کوه
خداوند انسان را بهگزنها آفریده است که در مقایسه بوا برخوی مزموزدات دیگور ،اه دارائوی و
غنا بیرار برخزردار است .در واقع لوت دسایابی آدمی به این نزع اه کرامت ،بهرهمند او اه
قزة تعقل ،فطرت الهی و نیرو اراده و اخایار میباشد .مقصزد اه کرامت اکاسوابی ،دسوایابی بوه
کمالهایی است که انسان در پرتز ایمان و المال صالح اخایار خزد به دست میآورد ،این نوزع
کرامت ،برخاساه اه ت ش آدمی بوزده و معیوار ارهشهوا انسوانی و مو ک تقورب در پیروگاه
خداوند است.
تحقق هدف اندیره وره و کس

بینش و دانش نسبت بوه پدیودههوا انسوانی ،مسواوزا آن

است که در محازا درس لوزا امامالی ،مطالبی گن انده شزد که دید دانشآمزه را نسوبت بوه
انسان ها دیگر ،در سرتاسر دنیا ،دید همراه با احاراا به کرامت آنها باشد .نای ة این امور ،در
لرصة فرد برا دانش آمزهان ،پی بردن بوه ارهشومند خوزد و تو ش در مهوت حفو ایون
مزقعیت و مقاا و خدشهدار نکردن هزیت انسانی خزیش میباشد .در لرصة امامالی نیز تزموه
به این اصل ،مناال به آن خزاهد گردید که انسانها در برقرار ارتباطات اماموالی بوا دیگوران و
در هنگامی که در مامعه نقش آفرینی می کننود تزموه بوه لوزت و کراموت آحواد افوراد چوه در
ارتباطات موی و چه در ارتباطات بینالمووی داشاه باشند.
مزضزع حف و ارتقا کرامت آدمی در هیچ یک اه کاابها تعویموات اماموالی دورههوا
مخاوف تحصیوی مزرد اشاره قرار نگرفاه است.
ب) اصل تبیین همبستگي اجتماعي :با نظر به هدف نخست (اندیروه وره و کسو
دانش کس

بیونش و

به پدیدهها انسانی) و مبنا انسانشناخای هزیت ممعی آدموی مویتوزان بوه ایون

اصل نائل شد .چنان که گذشت ،طبق اندیره اس می ،بنیاد نهائی روابط امامالی آدموی را بایود
در همبساگی امامالی مست که مفهوزا اخوزت یوا بورادر  ،حواکی اه سوطح ژرف آن اسوت.
(انماالم منزن اخزة .)1درواقع در اخزت ،ارتباط امامالی در سطحی ژرف مزردنظر می باشود و
مفاهیم ضمنی الفت و دلبساگی؛ ارتباط میان منوافع ،یعنوی برخوزردار دیگور را برخوزردار
خزد نیز دانسان ،تزاحم مانبی میان منافع ،و اشایاق به ارتبواط داشوان بوا دیگور در ایون نوزع
 .1سزره ح رات ،آیه 13
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ارتباط مساار است .در کاابها لوزا امامالی دورهها مخاوف ،هیچ ذکر اه ایون اصول بوه
میان نیامده است.
ج) اصل حفظ و ارتقای آزادی فردی :این اصل با نظر به هدف دوا (افزایش قابویت مروارکت
و مداخوه م ثر امامالی) و مبناها انسانشناخای چزن آهاد و اراده و اخایار به دست میآیود.
اه آن ائی که یکی اه ویژگی ها آدمی ،ومزد نیرو اراده و اخایار در انسان میباشود .بنوابراین
در محاز درس لوزا امامالی ،مزضزع حف و ارتقا آهاد آدمی به وضزح مویبایود در دو
لرصه فرد و امامالی و به دو شکل سوبی و ای ابی مزرد نظر قرارگیرد ل وه بور آثوار فورد
این اصل ،مامعه نیز میتزاند اه آثار مفید چنین اصوی بهرهمند گردد چرا که تزموه بوه ایون امور،
همینه مناس

برا اسافاده اه آراء مخاوف مردا و بهره بردن و شریک شودن در لقوزل موردا بوا

مرزرت خزاسان اه آنها در تصمیمات و برنامهریز هوا اماموالی را فوراهم مویکنود .وموه
ای ابی آهاد  ،همراه با تزصیف چگزنگی آهادانه لمل کردن و مبانی مزرد نیاه آن و ومه سووبی
همراه با فراهم نمزدن مقدمات الها برا ان اا فعالیت آهادانه میباشد .به نظور مویآیود مطالو
بیان شده در بحث آهاد در کااب تعویمات امامالی پن م دبساان( ،سال  ،1639صوص  169وو
 )166صرفا با تزمه به مزضزع آهاد بیان و آهاد لمل مطرح گردیده است.
د) اصل تبیین ضرورت عدالت اجتماعي :اه آن ائی که لدالت یکی اه وموزه اساسوی هنودگی
پاک در مامعه است و قزاا و بنیان اماماع بر اساس آن بنیان گذارده میشزد؛ یکی اه اصزلی کوه
در هنگاا تدوین محاز کاابها لوزا امامالی بهطزر ویژه باید مزرد نظر قورار گیورد ،اصول
لدالت میباشد؛ بنابراین محاز کااب ها لوزا امامالی باید به ترتیبی تنظیم گردد که مزضزع
لدالت و چگزنگی نهادینه ساه آن در فرد و اماماع به طزر مد موزرد نظور قورار گیورد .در
م مزع کااب ها لوزا امامالی دورهها مخاوف نظاا آمزهشی ،تزمه اساسی به این مزضوزع
نرده است ،فقط در ذیل بحث مزایا و نابرابر ها امامالی فصل دوا کااب مامعوه شناسوی 1
سال دوا مازسطه  ،1635ص ،93اشارها اممالی به مزضزع بیلدالای شده است.
ر) اصل شناخت علمي پديدههای اجتماعي :با نظر به هدف نخسوت (اندیروه وره و کسو
بینش و دانش نسبت به پدیدهها انسانی) و مبنا معرفتشناخای اکارافی بزدن لوم ،مویتوزان
01
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این اصل را اساخراج نمزد .بو ر ایون اسواس بایود محاوزا آمزهشوی لووزا اماموالی ،آشونائی
دانشآمزهان را با واقعیتها امامالی به صوزرت لوموی و بوا تکیوه بور شوزاهد فوراهم آورد.
بکارگیر روشها کمی و کیفی همراه با شزاهد مربزط به هر یک ،الهمه این گزنه مزامهوه بوا
پدیدهها امامالی اسوت .فوراهم آوردن چنوین محاوزایی ،ذهون و ضومیر دانوشآموزهان را بوا
روشمند در بررسیها امامالی آشنا میساهد و آنها را اه پیرو خرافات و قزالود مروهزر
نادرست باه میدارد.
ز) اصل تعمیق اجتماعي شدن فرد :با نظر به هدف دوا (افزایش قابویوت مروارکت و مداخووه
م ثر امامالی) و مبنا انسانشناخای هزیت ممعی آدمی ،میتزان این اصل را اسانااج نمزد .بور
این اساس ،محازا لوزا امامالی باید چنان باشد که امامالی شدن دانشآمزهان را به صوزرت
مطوزب تعمیق کند .به لبارت دیگر ،لوزا امامالی باید به تربیت امامالی دانشآموزهان من ور
شزد .با تزمه به بینشهایی که در مزرد مامعه مطرح شد ،تربیت امامالی را نمویتوزان مریوان
انفعالی امامالی شدن فرد دانست .فرد به لحاظ ویژگیها بنیادین خزیش مانند فطرت ،کرامت
و حریت ،نباید به صزرتی انفعالی ماأثر اه مامعه و وضوعیت اماموالی خوزیش باشود .درلوین
حال ،و ل وه بر برخزردار اه این ویژگیها ،لضز اه مامعها معین نیوز هسوت کوه ایون
لضزیت ،فرد را در دامنه و بسار وضعیت فرهنگی و امامالی خاصوی قورار مویدهود .بنوابراین
میتزان گفت که آدمی در دو مدار فرد و امامالی درحرکت است کوه هویچ یوک اه دو مودار
فرد و امامالی به آن دیگر فرو کاساه نمیگوردد و هور یوک دارا اسواق ل نسوبی اسوت.
اساق ل مدار فرد اه مدار امامالی ،مربزط به سرمایهها نزلی است کوه فورد در آفورینش اه
آن ها برخزردار شده است ،اما این اساق ل اه آن مهت نسبی است که رهوزر ایون سورمایههوا
نزلی درگرو قرار گرفان در حیوات اماموالی و مودار اماموالی اسوت .اه سوز دیگور ،مودار
امامالی نیز به شکل نسبی اه مدار فرد مساقل است و این اسواق ل ناشوی اه شوأن ممعوی و
مرارکت دیگران است که شکل دهنده مدار امامالی است .به لبارت دیگر ،در لوین حوال کوه
فرد نیز یکی اه الضا مدار امامالی است ،چنین نیست که این مدار ،قائم به او باشد .در واقوع
به سب

حضزر و مرارکت دیگران در مدار امامالی ،اساق ل نسبی آن اه فرد روشن مویشوزد،
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خزاه این حضزر و مرارکت درگذشاه باشد که در سنتها امامالی آشکار مویشوزد و خوزاه
درحال که درلرصه فرهنگی وامامالی موزهگر میشزد (باقر ،1604،صص.)933-936
بنابراین چنین دیدگاهی اه تربیت امامالی میباید در محاز درس لوزا امامالی موزردنظر
قرار گیرد .الباه باید دقت داشت که امر تربیت امامالی با تزموه بوه چنوین رویکورد ماضومن
تزمه به اصزل مزرد نظر میباشد .اه اساسیترین این اصزل میتوزان بوه اصول حفو و ارتقوا
فردیت؛ اتکا بر سنت و فرهنو

و گوزینش اه آن و غوبوه بور خزدمحزرهوا هسوای شوناخای،

شناخای ،لاطفی و ارتباطی اشاره نمزد (همان).
با بررسی کاابها تعویمات امامالی در مقاطع تحصیوی ،مرخص میگردد که آشنا ساخان
دانشآمزهان با ورایف امامالی خزد بهلنزان شهروندان مامعه ،هدف اصوی کاابها تعویمات
امامالی بزده است( .تعویمات امامالی ،سال دوا دوره راهنموایی تحصویوی ،1635 ،مقدموه).
بنابراین مطال

بیان شده در کااب تعویمات امامالی سال اول دوره راهنما تحصیوی (صص

11و )9تحت "لنزان چه نیاههایی داریم" در دو محزر نیاهها ماد و نیاهها غیرماد  ،شوامل
نیاه به روابط دوساانه ،همکار با دیگران ،شرکت در کارها هنر (هور چنود تعریوف مزبوزر
مامع و مانع نمیباشد) و مطال

بیان شده تحت لنزان شکلگیور گوروه و مزضوزع اماموالی

بزدن انسان در کااب مطالعات امامالی سال اول دبیرسواان (ص ،)5مویبایود باتزموه بوه اصول
امامالی بزدن آدمی مزرد تاکید و تبیین واقع گردنود و ضورورت آن بورا فراگیوران مروخص
گردد .قالدتا فقط ذکرلنزان چنین نیاههائی آن هم در درس تعویمات امامالی برا تحقق هدف
مامعه پذیر کردن ماربیان کفایت نخزاهد کرد ،همچنین باید درکنار طرح مزضزع امامالی کردن
آدمی ،ورایف و نقشها مزردنیاه مهت پاسخ گزئی به این نیاه به صزرت منس م و مرتبط نیز
برا فراگیران بیان گردد .ل وه بر آن مناس

است که مزضزع مطووق گرائوی گروهوی و بحوث

تبعیت بی چزن و چرا در گوروه (کاواب مطالعوات اماموالی ،اول دبیرسواان ،1635 ،ص )93اه
هاویه تضاد آن با مبانی فوسفی انسانشناسی در دین اس ا به صزرت ساده و روان مزرد نظر قرار
گیرد.
م) اصل قانون گرايي :این اصل در ضمن اصل پیش قورار دارد اموا اه حیوث اهمیاوی کوه دارد،
مناس
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تربیت امامالی افراد وهندگی کردن با دیگران و برقرار ارتباط ،ومزد خصیصه قوانزن گرایوی
است ،در محازا درس لوزا امامالی باید بهطزر خواص ضورورت دارا بوزدن ایون خصیصوه،
این ویژگی ،راهها تقزیت و رفوع محودودیتهوا و

مایگاه آن ،پیشهمینهها الها برا کس
مزانع بروه و رهزر آن مزردنظر قرار گیرد.

در کاابها تعویمات امامالی سالها مخاوف ،مزضوزع قوانزن گرایوی موزرد نظور قورار
گرفاه است .با این حال ،به نظر میرسد ما تزمه بیرار به این مزضزع ومزد دارد و مویتوزان
به آثار فرد و امامالی آن ،پیشهمینهها الها برا آن ،راهها تقزیت و رفع محدودیتهوا و
مزانع بروه و رهزر آن پرداخت.
ن) اصل تبیین ضرورت و نحوه بهرهگیری از آراء مختلف :چنوان کوه در بحوث اه همبسواگی
گذشت ،اخا ف در دامنه همبساگی ،خزد تحکیم کننده آن است .به لو وه ،کسوی کوه اه آرا
مافاوت با رأ خزد اماناب و به رأ خزد بسنده کند ،در معرض هوال خزاهد بزد ،چنانکه اماا
لوی (ع) میفرمایند« :من اسابد برأیه هوک»« 1هر که خزد رأ باشد؛ ه ک شزد».
بنابراین ،یکی اه اصزل مربزط به محازا لوزا امامالی این است که ضرورت و نقوش آرا
مخاوف امامالی را در شکلدهی به همبساگی ژرفتر امامالی آشکار ساهد.
و) اصل تعامل مؤثر فرد با واقعیتهای اجتمااعي :بوا نظور بوه هودف دوا (افوزایش قابویوت
مرارکت و مداخوه م ثر امامالی) و مبنا معرفتشناخای ابدالی بزدن لوم ،مویتوزان بوه ایون
اصل راه یافت .طبق این اصل ،باید همینه تعامل م ثر فرد با واقعیتها را فراهم آورد و در چنوین
تعاموی است که دانش امامالی به معنا لمیق کومه در فرد تحقق مییابد .ابدالی بوزدن دانوش
امامالی با نقری که فرد باید در تعامل با واقعیتها امامالی ایفا کند م همت دارد .به لبارت
دیگر ،دانش امامالی ،صرفا منبه اط عیابی ندارد بوکه مرارکت خ قانوه در روابوط اماموالی،
خزد به رهزر دانش امامالی در فرد من ر میشزد.
بنابراین برا تحقق چنین اصوی میباید محازا درس لوزا امامالی بوه ترتیبوی اناخواب و
ساهماندهی گردد که تنها تکیه بر مطال

نزشاار نداشاه باشد و بعضا امکان آن فراهم گردد که
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برا تقزیت تزانمند دانشآمزهان مهت تبیین واقعیتها امامالی ،مزامهه مسواقیم آنوان بوا
واقعیتها ،چالشها و حزادث امامالی صزرت پوذیرد .ایونگزنوه مزامهوه لمووی و رو در رو،
ل وه بر آشنایی مساقیم دانشآمزهان با واقعیتها امامالی ،بسار مناسبی برا اندیروه وره ،
تأمل و به کارگیر قابویتها خ قانه آنان فوراهم مویآورد و آنوان را بوا ضورورت بکوارگیر
روشها تحقیق و کس

مهارتها امامالی آشونا مویسواهد .بنوابراین ،یکوی اه اصوزلی کوه

محازا درس لوزا امامالی باید تأمین کننده آن باشد ،نوارر بوه مزامهوه مسواقیم و لام نوه و
لامدانه دانشآمزهان با واقعیتها امامالی است.
در کااب تعویمات امامالی پن م دبساان ( ،1639ص )159که مزضزع تعاون مطرح گردیوده
است ،برا آنکه دانش آمزهان ،به صزرت لموی همکار و کمک بوه یکودیگر را یواد بگیرنود،
می تزان قسمای اه محاوز ایون درس را اخاصواص داد بوه بسارسواه مناسو

بورا حضوزر

دانش آمزهان مهت حل مرکوی که در فضا مدرسه یا خوارج اه مدرسوه رد داده اسوت .بورا
مثال ،در خارج اه مدرسه می تزان امکان دیدار اه مراکز بهزیسای ،خانه سالمندان و مراکز خیریوه
و کمک رسانی را فراهم آورد و در داخل مدرسه نیز همکوار دانوشآموزهان در حفو محویط
بهداشای ،س مت مسم و روان خزیش و دیگران ،فعالیتهوا فرهنگوی و  ...مویتزانود امکوان
تمرین لموی برا فهم مفهزا تعاون و آشناساه با آثار و ناایال آن را فراهم آورد.
همچنین ،در کااب تعویمات امامالی سال دوا دوره راهنمایی ( ،1635ص )69که مزضوزع
پاکیزگی محیط هیست مطرح شده است ،بهار است در کنار مباحث تزصیفی ،بسار ساه مناس
مهت حضزر دانشآمزهان در طبیعت صزرت پوذیرد توا اه نزدیوک آثوار آلوزدگیهوا هیسوت
محیطی را که تزسوط افوراد مامعوه صوزرت گرفاوه ببیننود و سوپس مقودماتی فوراهم گوردد توا
دانشآمزهان با بیان نظرات خزیش در راساا اص ح و پاکساه محیط بوه طوزر لمووی تو ش
نمایند و خزد اه نزدیک مراهدهگر آثار ساماندهی و بهبزد آن باشند.
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ه) اصل تبیین شکوه و زيبايي در روابط اجتماعي :این اصل با نظر به هدف نخسوت (اندیروه
وره و کس

بینش و دانش نسوبت بوه پدیودههوا انسوانی) و نیوز هودف «الوا

دریافوت

هیباشناخای بهویژه در برقرار رابطه میان هیبایی و خیر» مطرح شده است .در تودوین محاوزا
درس لوزا امامالی باید ت ش داشت که هیباییهایی روابط امامالی تبیین شوزد .ایون امور نوه
تنها بینش و دانری نسبت به پدیودههوا انسوانی فوراهم مویآورد ،بوکوه دریافوت هیباشناسوانه
دانشآمزهان را نیوز الوا مویبخرود .برخوی اه روابوط اماموالی اه شوکزه و هیبوایی ویوژها
برخزردارند که نمزنهها آن را میتزان در فداکار ها بوزر

و ایثارهوا چرومگیر م حظوه

نمزد .اگر چه افراد لاد چنین رفاارهایی را کماور اه خوزد آشوکار مویسواهند ،اموا بایود ذائقوه
هیباشناخای آنان اه م حظه چنین موزههایی برخزردار باشد.
هر چند در کاواب تعویموات اماموالی پون م دبسواان ( ،1639صوص ،)150-190سوخن اه
نرانهها مامعه اس می (شزرا ،تعاون ،ایثار و فداکار ) به میان آمده است ،اما سوخن گفوان اه
این موزهها باشکزه روابط امامالی ،خزد نیز باید بوهصوزرت بوا شوکزه و در قالو

دلانگیوز

هنر مطرح شزد که بازاند هیباییها مزرد نظر را به افراد بنمایانود .در تودوین محاوز درس
لوزا امامالی باید به ذائقه هیباشناخای معوموان و بوه خصوزص دانوشآموزهان تزموه داشوت.
بنابراین باید ت ش گردد که اه سبکها هنر مزمزد در همینوه خطواطی موان ،طراحوی موان،
گرافیک مان و نظیر آنها اسافاده گردد تا همینة مناس

و مطوزبی برا انگیوزه تزموه بیروار بوه

محاز فراهم گردد.
اصول مربوط به آموزش
این دساه اه اصزل را میتزان در دو شاخه اصزل مربزط به معرفتشناسوی و اصوزل مربوزط بوه
اخ ق آمزهش (ارهش شناسی) بیان کورد .ایون اه آن رو اسوت کوه در آموزهش ،رابطوه معووم و
شاگرد ،لنصر اخ ق را چزن لنصر مهمی اه امر آمزهش به میان میآورد .بنابراین ،به ترتی  ،بوه
تزضیح این دو دساه اه اصزل خزاهیم پرداخت.
اصول مربوط به معرفت شناسي تدريس
با نظر به اصزل معرفت شناخای ،الم اه آنچه نارر به معوزا یا نارر به لالم اسوت ،اصوزلی در
آمزهش لوزا امامالی قابل ذکر است.
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الف) اصل مشارکت اجتماعي :با نظر به هدف دوا (افزایش قابویت مرارکت و مداخووه مو ثر
امامالی) و تصزیر لامویت اه انسان به طزر کوی و مبنا معرفت شناخای ابدالی بزدن شناخت،
بهطزر خاص ،می تزان این اصل را اسانااج کرد .بر اسواس ایون اصول ،آموزهش بایود مو ها بوا
مرارکت دانشآمزهان باشد .معوم در هنگاا ارائه محاز درس لوزا امامالی باید بوا تزموه بوه
اصل مرارکت امامالی برا تحکیم هزیت ممعی افراد ت ش نماید .الهمه دسوایابی بوه چنوین
هدفی ،تقزیت مهارتها امامالی و ارتباطی دانشآمزهان میباشد .بنابراین روش ارائه محاز
درس لوزا امامالی باید به ترتیبی باشد که به کارگیر این مهوارتهوا در فعالیوتهوا داخول
ک س و یا فعالیتها خارج اه ک س را به دنبال داشاه باشد.
ب) اصل تبیین حقايق ارزشها به جای تلقین آنها :با نظر به هدف ( 1اندیره وره و کس
بینش و دانش نسبت به پدیده ها انسانی) و مبنوا معرفوت شوناخای مطابقوت لووم بوا واقوع،
می تزان این اصل را اسانااج نمزد .طبق ایون اصول ،معووم بایود بوه هنگواا بحوث اه ارهشهوا
امامالی و فرهنگی ،اه توقین ارهشها خزددار کند و در پی آن باشد کوه هیرسواخت حقیقوی
آنها را تبیین کند .هر چند ارهشها منبه الابار دارند ،اما ومه الابار آنها مسواوزا تزموه بوه
واقعیت ها انسانی و امامالی است .این نکاه هم در مزرد حقایق امامالی در سطح موی و هم
در سطح بینالمووی صادق است .در بیان ارهشها امامالی مووی اه توقوین ای وابی و در بیوان
ارهشها سایر مزامع اه توقین سوبی باید خزددار کرد.
ج) اصل اقناع نیازهای اساسي :با نظر به هدف ( 9افوزایش قابویوت مروارکت و مداخووه مو ثر
امامالی) و مبنا معرفت شناخای تنارر لوم با نیاهها آدمی این اصل قابل اسوانااج اسوت .بوا
تزمه به این اصل ،معوم باید نظر به اقنواع نیاههوا اساسوی دانوشآموزهان داشواه باشود .نروانه
بکارگیر این اصل ،برانگیخاگی دانشآمزهان است هیرا هنگوامی کوه نیواه فورد ،مخاطو

قورار

میگیرد ،انگیزه برمیخیزد و در نهایت ،خرسند به رهزر خزاهد رسید .به طزر مثال ،در کاواب
لووزا اماموالی دوره پویشدانروگاهی  1639در ذیوول مباحوث رسووانههوا ممعووی (ص،)111
شووکلگیوور روابووط فرهنگووی فراموووی (ص ،)115اینارنووت (ص )113و امکانووات موواهزارها
(ص ،)193تزضیحاتی (بیرار با مهتگیر منفی) ارائه گردیده است .به نظر میآیود اه آن وائی
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که مزضزلات مطرح شده اه چالشها اساسی مامعه میباشند که افراد تا حد هیاد درگیر این
مسائل میباشند اما هنزه چگزنگی بهرهمند مطوزب اه این فنآور ها برا مردا به خصوزص
نسل مزان تبیین نگردیده است .معوم باید فضائی را در ک س فراهم آورد تا دانشآمزهان آهادانه
بازانند اندیرهها و نیاهها خزد را بیان دارند و ابعواد مخاووف بحوث (الوم اه مثبوت و منفوی)
منصفانه مطرح گردد و سپس چگزنگی اسافاده مناس

بیان گردد.

الباه معوم باید به دنبال آن باشد که در ضمن ان اا چنین لموی ،دانشآموزهان را بوا قزالود و
اصزل نقدکردن و نقد پذیر به طزر کاربرد آشنا ساهد .بعضی اه مزضوزلات مطورح شوده در
م مزع کاابها لوزا امامالی دورهها مخاوف ،بهاور اسوت کوه هموراه بوا موسوات نقود و
بررسی مطرح گردد تا هم ماذبیت بیرار برا دانشآمزهان داشاه باشد و هم آموادگی آنوان در
تزمه به مطو

و فهم آن بیرار گردد .برا نمزنه میتزان به مزارد ذیل اشاره نمزد:

آسی ها گروه ص10؛ آسی ها نظاا خانزاده ص33؛ اه کاواب مطالعوات اماموالی سوال
اول دبیرسوواان ( .)1635تغییوور هزیووت ص 131اه کاوواب مامعووه شناسووی  1سووال دوا مازسووطه
( .)1635تهامم فرهنگی ص  133اه کااب لوزا امامالی دوره پیشدانرگاهی (.)1639
د) اصل انتقاد و انتقادپذيری :با نظر بوه هودف ( 9افوزایش قابویوت مروارکت و مداخووه مو ثر
امامالی) و مبنا معرفت شناخای پزیایی لوم ،این اصل را میتزان اسانااج کرد .طبق این اصل،
بایود رویکورد اناقواد در کو س مریوان داشواه باشود و هووم اه سوز معووم و هوم اه سووز
دانشآمزهان آشکار گردد .اه این حیث ،ممکن است الها باشد گاه معوم محازا کااب را هموراه
با نقد و سن ش مطرح کند و با تزمه بوه توزهین دقیقوی کوه بوه لمول مویآورد ،واقعیوتهوا
امامالی را بیان کند .در واقع ،معوم با لموکرد خزیش در هنگاا ارائه محاز میتزاند به خوزبی
این اصل را در بین دانشآمزهان نهادینه ساهد .یعنی خزد الگز و اسزة خزبی برا ماربیان درایون
مهت باشد ،به ترتیبی که آمادگی پذیرش اناقادات وارد شده به خزیش را اه سز دانشآموزهان
داشاه باشد و در صزرت ومزد ضعف لومی و یا لموی در کیفیت تدریس خزیش ،بوا پوذیرش
صادقانه ایراد وارد شده اه سز دانشآمزهان و یا همکاران ،در صدد اص ح لموکرد خزد برآید.
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اصول مربوط به اخالق تدريس
این دساه اه اصزل ،نارر به بعد اخ قی آمزهش است که بوا تکیوه بور مبوانی انسوان شوناخای و
ارهش شناخای مطرح میشزد.
الف) اصل تکريم :با نظر به هدف ( 9افزایش قابویوت مروارکت و مداخووه مو ثر اماموالی) و
مبنا انسان شناخای کرامت آدمی میتزان به اسانااج این اصل پرداخت .طبق این اصل ،معوم بوه
هنگاا تدریس درس لوزا امامالی باید تزمه خاصی به تکریم دانشآمزهان داشواه باشود .ایون
امر ،هم به طزر نظر مطرح است که طی آن معووم دانوشآموزهان را اه منزلوت خزدشوان آگواه
میکند و هم خزد به طزر لموی به رلایت منزلت انسانی آنان میپرداهد.
پیامد چنین اقداماتی آن خزاهد بزد که1 :و همینه الاماد به نفس و لزتنفس در دانشآموزهان
تحکیم و تقزیت گردد9 .و ماربیان بیامزهند که شخصیت فرد را اه رفاارهوایش مودا کننود و در
صزرتی که فرد دچار خطائی گردد ،اناقادات میباید مازمه رفاار فرد باشود ،نوه مازموه خوزد
فرد6 .و تزمه به کرامت انسانی ،همینه را برا پرورش انسانهوا کوریم در سوطح مامعوه و در
روابط امامالی فراهم خزاهد ساخت .بنابراین تزمه به این اصل ،بسار مناسبی را نیز بورا امور
تربیت امامالی فراگیران مهیا میساهد.
ب) اصل آزادمنشي :این اصل را میتزان اه هدف ( 9افزایش قابویت مرارکت و مداخووه مو ثر
اماماع) و مبنا انسان شناخای آهاد اسانااج نمزد .معوم در فضوا کو س و در فعالیوتهوا
خارج اه ک س باید این اصل را در رویارویی با دانشآمزهان ،مصدر کوار خوزیش قورار دهود و
بسار مناس

را برا آهاد اندیره ،آهاد بیان و آهاد لمول فوراهم آورد .رلایوت ایون اصول

میتزاند پیامدها ذیل را به دنبال داشاه باشد:
 همینها فراهم آورد که فراگیران تزانمند ها بالقزه خزیش و طبیعت خزد را آشوکار سواهندو معوم بهار بازاند شاگرد خزد را برناسد و مزمبات رشد بیرار او را فراهم ساهد.
 همینها برا ایفا نقش م ثر و فعال ماربیان در مریان یادگیر مهیا خزاهد شد. احساس آهاد در دانش آمزهان ،در س مت و تقزیت روحیه و الاماد بوه نفوس و فردیوت واساق ل آنان م ثر خزاهد بزد.
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الباه باید تصزیر نادرست اه آهاد در ارتباط معوم و شواگردان تصوحیح شوزد .ایون تصوزیر،
آهاد را تنها به صزرت سوبی در نظر میآورد که نفی مزانع را در صدر قرار میدهد .اموا آهاد
شکل ای ابی نیز دارد که مساوزا لاق نه قضاوت کردن و تسوط بر تمای ت خوزد و آنهوا را بوا
تزمه به ناایال داور لق نوی سون یدن اسوت .آهاد در دو شوکل سووبی و ای وابی آن در دو
گساره اخ قی و امامالی مزرد نظر میباشد (باقر  ،1633 ،ص.)913
ج) اصل عدل :این اصل با نظر به هدف ( 9افزایش قابویت مرارکت و مداخوه مو ثر اماموالی)
و مبنا ارهش شناخای لدل قابل اسانااج است .یکی اه اصزلی که معوم در هنگاا تدریس درس
لوزا امامالی مویبایود بوه آن تزموه داشواه باشود تزموه بوه رلایوت اصول لودالت وره در
فعالیتها آمزهشی و کمکآمزهشی میباشد .این اصل ،اشاره به آن دارد که باید معوم در هنگاا
تدریس درس لوزا امامالی ،حق و حقزق دانش آمزهان را مزرد نظر قرار دهد ،الباه باید تزموه
داشت ،حق دانشآمزهان مخاوف ،میتزاند یکسان و برابر یا مافاوت و نابرابر باشود .در موزارد
که حق افراد ،یکسان و برابراست ،لدالت به معنا برقرار برابر فرصت میان افراد است یعنی
لدالت تنها مساوزا برابر فرصتها امامالی برا دسارسی بوه مزایوا شوغوی ،تحصویوی و
نظیر آن است؛ اما هنگامی حق دانشآمزهان می تزاند مافاوت و نوابرابر باشود کوه ایون نوابرابر
حاکی اه روم نباشد بوکه با لدالت قابل ممع باشد ،منظزر اه این نابرابر آن است که هر کوس
ماناس

با حق خزد برخزردار گردد .پس معیار حق مطرح است اما حوق افوراد ،یکسوان نیسوت

بوکه مافاوت است .دسارنال مافاوت درنای ه ت ش و کزشش مافاوت الهمه لدالت است.
د) اصل فضل :با نظر به هدف ( 9افزایش قابویت مرارکت و مداخوه مو ثر اماموالی) و مبنوا
ارهش شناخای رأفت/احسان قابل اسانااج است .در واقع اصل فضول ،مکمول اصول قبووی یعنوی
لدالت وره است؛ چرا که همانگزنه که بدون لدالت ،مامعه انسوانی توداوا نخزاهود داشوت،
بدون تزمه به اصل فضل نیز مامعه انسانی سامان نمییابد .الباه باید دقت داشت کوه تزموه بوه
این اصل ،تعارضی با اصل لدالت وره ای اد نکند .باید در ک س درس ،معوم بر اساس اصول
فضل ،فعالیتها و ت شها دانشآمزهان را مزرد نظر قرار دهد .در این صزرت معوم با نظر بوه
اصل تکریم اه یکسز باید نسبت به دانشآمزهان مهر و لطزفت نران دهد و اه سوز دیگور بوا
نظر به اصل ضعف ،باید مازمه نیاهها و کم داشتها آنان باشد .بنابراین همان طزرکه یکوی اه
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ویژگی ها خداوند ،سریع الرضا بزدن او است ،معوم نیز در مقاا تکویف و ان اا ورایف دانوش
آمزهان ،باید اه خطاها آنان بگذرد و یا بعضی اه خطاها آنان را نادیده بگیورد و همچنوین در
برخزرد با دانش آمزهان مخاوف با تزمه به شناخای که نسبت به آنان دارد ،بعضوا لکوس العمول
یکسان در برابر خطاها آنان نران ندهد .در واقع معوم با المال این رویه به نزلی به امر تسامح
و چرمپزشی در خطاها صزرت گرفاه اه سز دانشآمزهان میپرداهد که هموین امور مزمو
آن خزاهد شد تا دانشآمزهان با الگزگیر و تأثیرپذیر صحیح اه معوم ،در مراحول بعود کوه
وارد لرصة فعالیت ها امامالی در مامعه میشزند ،ت ش نمایند در ارتباطات اماموالی و در
هنگاا تصد مس ولیتها امامالی ،با دیگران نیز بر اساس لطزفت و احسان برخزرد نماینود
و این امر ،همینه مناسبی را در روابط امامالی برا کاهش تونشهوا و کرومکشهوا و برقورار
روابط حسنه در سطح موی و بینالمووی فراهم میآورد .مربیان باید تزمه نمایند اه دادن تکوالیفی
که هم اه نظر کمی در حد وسع دانشآمزهان نیست و هم ان اا آن بالث ای اد دردسر و هحمت
ماربیان و والدین آنها میگردد ،خزددار کنند.
ه) اصل توجه به آراستگي ظاهر :با نظر به هدف ( 9افزایش قابویت مروارکت و مداخووه مو ثر
امامالی) و مبنا انسان شناخای مذبه هیبایی ،می تزان به این اصل راه یافت .طبوق ایون اصول،
بخری اه اخ ق معومی ،نارر به آراساگی راهر معوم است .آراساگی رواهر ،هنگوامی بوه امور
اخ قی بدل می شزد که حاکی اه حرمت نهادن به حضزر فرد دیگر باشود .معووم بوا حضوزر در
ک س ،وارد لرصهها اخ قی میشزد و اهمموه ،راهر و میتزاند حاکی اه حرمتگذار به
افراد ک س یا بیحرمای نسبت به آنها باشد .بکارگیر این اصل ،هوم بالوث برقورار ارتبواط
لاطفی بیرار با دانشآمزهان میگردد و هم انگیزه و رغبت بیرار را مهت تزمه به محاز در
آنان فراهم میآورد .اه سز دیگر ،اه آن ما که دانشآمزهان در سالها آتی قرار است بهلنزان
شهروند در مامعه به ایفا نقش بپرداهند ،با الگزگیر صحیح اه معوم ،میتزانند با رلایت راهر
هیبا ،هیست مناسبی در اماماع داشاه باشند.
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ی) اصل همدلي :این اصل بوا نظور بوه هودف ( 9افوزایش قابویوت مروارکت و مداخووه مو ثر
امامالی) و مبنا ارهش شناخای رأفت/احسان قابل اسانااج است .یکی اه ویژگیهوا اخ قوی
که معوم باید دارا باشد آن است که نباید اه مرک ت دانشآمزهان بیخبر باشود و یوا نسوبت بوه
مسائل آنان بیتفاوت باشد .درواقع معوم باید همچزن یک دوست مهربان ،هموراه دانوشآموزهان
خزیش باشد و درمهت رفع نیاهمند ها و تنگناها آنوان بکزشود .بوا ایون اقوداا ،معووم همینوه
مناسبی را فراهم میآورد تا دانشآمزهان در آینده همین نزع نگاه را نسبت به افراد مامعه داشواه
باشند و بدین ترتی

همینهها تعاون و نیکزکار در اماماع گسارش یابد .در چنوین وضوعیای

خزاهد بزد که همینهها نهادینهساه این اصل در دانشآمزهان تقزیت میگردد و بهطزر لمووی
خزاهند آمزخت که چگزنه در ارتباطات امامالی ،همدالنه به دیگران یار رسانند.
اصول مربوط به يادگیری
در مزرد یادگیر لوزا امامالی ،اصزل هیر قابلذکر است:
الف) اصل ارتباط فعال :با نظر به هدف ( 1اندیره وره و کسو

بیونش و دانوش نسوبت بوه

پدیدهها انسانی) و لامویت آدمی بهطزرکوی و مبنا ابدالی بزدن لوم ،بهطزر خاص ،میتوزان
به این اصل راه یافت .لامویت انسان در امزر امامالی به معنا آن است کوه فورد خوزد نوارر و
باهیگر صحنه باشد تا بازاند واقعیت مسائل امامالی را درک کند .تحقق لامویت انسوان مسواوزا
تزمه به اصل ارتباط فعال ماربی است .تزمه به این اصل باید هم در قال

فرد و هم در قال

فعالیت ها گروهی و مرارکای مزرد نظر قرار گیرد تا ماحصل ت شهوا ان واا گرفاوه بازانود
مزم

فهم واقعیتها امامالی و ارائه راهکار مهت حل مسائل امامالی گردد .بورا تحقوق

اصل فعالیت باید دانشآمزهان را درگیر محاز و مسوائل مطورح شوده در راسواا درس لووزا
امامالی نمزد .این درگیر میتزاند به ترتیبی باشد که دانشآمزه خوزد نسوبت بوه مزضوزلات
مزرد بحث در درس لوزا امامالی ایده پرداه کند .بنابراین میتزان قسومتهوایی اه محاوز
کااب درس لوزا امامالی را طزر طراحی نمزد که تکمیل بحث یا پاسخ بوه سو االت مطورح
شده یا بسط و تفصیل مزضزلات ،نیاهمند درگیر لموی ماربیوان بوا موان و ارائوه دیودگاههوا
نظر آنان باشد و یا آنکه در مهت حل مسائل و مرک ت امامالی بهطزر لموی دانشآموزهان
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را با واقعیت ها امامالی رو در رو ساخاه و شرایط مسالد را برا اقداا لموی آنان در مهوت
اص ح و بهبزد شرایط فراهم آورد.
ب) اصل سودمندی :با نظر به هدف ( 9افزایش قابویت مرارکت و مداخووه مو ثر اماموالی) و
مبنا تنارر لوم با نیاهها آدمی ،این اصل قابل اسانااج است .طبوق ایون اصول ،یوادگیر بایود
معطزف به لوم سزدمند باشد و فرد ارضا نیاهها خزد را در مریان یادگیر م حظه کند .در
م مزع تزمه به اصل سزدمند  ،من ر بوه تقزیوت مروارکت اماموالی مو ثر در دانوشآموزهان
خزاهد گردید که یکی اه اهداف اساسی مزرد تأیید در درس لوزا امامالی است.
ج) اصل فرضیه پروری :با نظر به هدف ( 1اندیره وره و کسو

بیونش و دانوش نسوبت بوه

پدیدهها انسانی) و مبنا ابدالی بزدن لوم ،میتزان به این اصل راه یافوت .بوا تزموه بوه ایون
اصل ،یادگیر در لوزا امامالی باید با فرضیه پرداه دانش آمزه همراه باشد .یعنی ماربیان باید
در مقابل س االت و مسائل و واقعیتها پیچیده امامالی قراربگیرند .سپس با تزمه به منظزموة
معرفت شناسی خزیش ،به تدوین فرضیه و ارائه راهحلها اولیه مهت حل مسوائل بپرداهنود و
بدین ترتی

اه همان دوران تحصیل ،تزانمند نظر و لموی خزیش را در برخوزرد بوا مسوائل

قزت بخرند و قدرت اندیریدن و تفکر و لقل وره خوزیش را تقزیوت نمایود .بنوابراین بایود
همینهها مسالد چه در قال

محاز درس لوزا امامالی و چه در قال

فعالیتهوا داخول

و خارج اه ک س و فزق برنامه ،فراهم گردد تا دانشآمزهان بوه ابوداع و خ قیوت و نوزآور و
طرح ایدهها مدید در راساا مسائل امامالی بپرداهند.
د) اخالق پژوهش :با نظر به هودف ( 9افوزایش قابویوت مروارکت و مداخووه م ثراماموالی) و
مبنا لدالت می تزان به این اصل راه یافت .بر اساس این اصل ،یادگیر باید با الازاا به اخو ق
پژوهش صزرت پذیرد .امروهه به دلیل در دسارس بزدن اط لات گسارده ،یادگیرنده در معرض
نقض اخ ق پژوهری است .رلایت اصزل امانتدار در اسافاده اه آثار دیگران و تأکید و تزمه
به نقل قزلها مساقیم و غیرمساقیم اه صاحبان آثار دیگر ،امزر است کوه اخو ق پوژوهش را
اساقرار خزاهد بخرید .ویژگیها اخ ق پژوهروی بایود بوهصوزرت خصیصوههوایی ثابوت در
یادگیرندگان شکل بگیرد و به تعبیر قدما ،بهصزرت مووکهوا نفسوانی در آنهوا اسواقرار یابود.
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هشای و رذیوت سرقت ادبی باید در فضا یادگیر به قدر کوافی روشون و مروخص گوردد توا
یادگیرنده فاصوه خزد را اه آن همزاره حف کند.
و) اصل يادگیری گروهي :با نظر به هدف ( 1اندیره وره و کسو

دانوش و بیونش در موزرد

پدیدهها انسانی) و مبنا انسان شناخای ضعف میتزان به این اصل راه یافت .بور اسواس ایون
اصل ،به سب

ضعف آدمی و سزگیر هایی که و را اه دست یافان به دانش امامالی مناسو

و مامع باه میدارد ،یادگیر گروهی طریقها را فراهم مویآورد کوه افوراد مخاووف بازاننود در
ارتباط و گفاگز با یکدیگر ،هر یک به سزگیر ها خاص خزد واقوف گوردد و اه ایون طریوق،
دانش امامالی خزد را بسط دهد .تحقق این اصل مزم

فهم بهار مسائل امامالی ،پاسخگزئی

بهار به مرک ت امامالی و تحکیم و تثبیت ارتباطات امامالی میگردد .به نظر میآید ،تربیوت
لاطفی دانش آمزهان ،خزد یکی اه ره آوردها این اصل خزاهد بزد.
ه) اصل نقد و ارزيابي سنت اجتماعي :با نظر به هدف ( 9افزایش قابویت مروارکت و مداخووه
م ثر امامالی) و مبنا پزیایی لوم می تزان به اسوانااج ایون اصول پرداخوت .طبوق ایون اصول،
یادگیر در لوزا امامالی ،مساوزا رویارویی اناقاد با سنتها امامالی است .دانشآمزه نوه
تنها نباید در این درس اه اناقاد ترسانده شزد ،بوکه باید راه خزد را برا ایون امور هموزار ببینود.
تنها چیز که باید پروا آن را داشت ،اناقاد بدون پرازانه و فاقد شزاهد کافی است .اناقادهوا
مخرب نیز به طزر غال  ،تعص آمیز و فاقد شزاهد کافی است .پزیایی دانش اماموالی در گورو
بروه این خصیصه اناقاد نسبت به سنتها به ارث رسیده است .نقاد بهطزر طبیعی مسواوزا
اناقواد پوذیر نیووز اسوت و یادگیرنوودگان بایود تحمول نظوورات دیگوران را در مووزرد ایودههووا و
لموکردها خزیش داشاه باشند .در این صزرت است که امکوان اصو ح ضوعفهوا و معایو
فراهم خزاهد گرت و ارتباطات سالم امامالی گسارش خزاهد یافت .بنوابراین در درس لووزا
امامالی بهطزر خاص باید تأکید خاصی بر این اصول گوردد توا بسوارها مناسو

در راسواا

هیبنده شدن یادگیرندگان به خصیصه نقدپذیر فراهم گردد .الباه محقق شدن این اصل بوه نحوز
مطوزب اه سز دانش آمزهان ،نیاهمند آگاهی اه مقدمات و تزانمنود هوا و خصیصوههوا الها
برا ان اا چنین امر مانند خزب شنیدن ،خزب قضاوت کردن ،تخصوص در مزضوزع ،صوبزر
بزدن ،سعهصدر داشان ،لدا تعص

وره و سزگیر نداشان میباشد.
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ی) اصل احساس مسؤولیت اجتماعي :با نظر به هدف ( 9افزایش قابویت مروارکت و مداخووه
م ثر امامالی) و مبنا انسان شناخای اراده و اخایار ،می تزان به این اصل راه یافوت .طبوق ایون
اصل ،یادگیر در لوزا امامالی ،تنها یک امر اط لات یابی نسبت بوه اموزر اماموالی نیسوت
بوکه هنگامی یادگیر به واقع رد میدهد که احساس مسهزلیت امامالی در فرد تحقق یابد .این
اصل در درس لوزا امامالی مهت تحقق هدف افزایش قابویت مرارکت مو ثر اماموالی اه دو
سز ضرورت مییابد .اهیوک طورف بوا تزموه بوه مبنوا اراده و اخایوار در آدموی ،انسوان بایود
غایتهایی را که بهسز آنها حرکت میکند ،به اراده خزد اناخاب نماید و نسوبت بوه اناخواب
خزد پاسخگز باشد .اه سز دیگر ،ایفا م ثر نقش امامالی فرد در گرو آن است کوه بوه ایون
احساس مسهزلیت مسوح گردد .بنابراین باید با نظر به اصل مس ولیت پذیر  ،برا کیفیتبخری
به حیات فرد و امامالی یادگیرندگان ،خصیصه مس ولیت پذیر در آنان نهادینه شزد توا هوم
نسبت به ان اا تکالیفی که در درس لوزا امامالی برا آنان در نظر گرفاوه مویشوزد ،در قبوال
معوووم و مازلیوان مدرسووه احسوواس مسو ولیت نماینوود و هووم در ارتباطووات امامووالی خووزد بووا
همک سیها ،اولیا مدرسه ،اولیا خانه و هم وطنان در داخل کرزر و هوم نزلوان در سراسور
مهان و هم در ان اا تعهدات خزیش نسبت به محیط امامالی و محیط هیست خزیش احساس
مس ولیت نمایند.
اصول مربوط به ارزشیابي
با تزمه به اهداف واسطی درس لوزا امامالی و با نظر به اصزل مربزط به محازا ،آمزهش و
یادگیر  ،می تزان به ارهشیابی در این درس پرداخت .به لبارت دیگر ،اگر ارهشیابی معطزف بوه
محازا برنامه درسی باشد ،باید به کموک اصوزلی کوه در موزرد آن مطورح شود ،بوه ارهشویابی
پرداخت .این اصزل لبارت بزدند اه:
-

حف و ارتقا کرامت آدمی

-

تبیین همبساگی امامالی

-

حف و ارتقا آهاد فرد

-

تبیین ضرورت لدالت امامالی

-

شناخت لومی پدیدهها امامالی
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-

تعمیق امامالی شدن فرد

-

قانزن گرایی

-

تبیین ضرورت و نحزه بهرهگیر اه آراء مخاوف

-

تعامل م ثر فرد با واقعیتها امامالی

-

تبیین شکزه و هیبایی در روابط امامالی
اگر ارهشیابی ،معطزف به آمزهش و کار معوم باشد ،باید به کموک اصوزلی کوه در خصوزص

آمزهش و روشها آن مطرح شد ،به ارهشیابی رو آورد .این اصزل که خزد مروامل بور بعود
معرفت شناخای و اخ قی آمزهش است ،به شرح هیر بزد:
الف) معرفتشناسي آموزش

 مرارکت امامالی ،تبیین حقایق ارهشها بهما توقین آنها ،اقناع نیاهها اساسوی ،اناقواد و
اناقادپذیر
ب) اخالق آموزش


تکریم ،آهاد منری ،لدل ،فضل ،تزمه به آراساگی راهر ،همدلی

سران اا ،اگر ارهشیابی ،معطزف به دانشآمزه باشد ،باید به کموک اصوزلی کوه بورا یوادگیر
مطرح شد ،به این کار مبادرت ورهید .این اصزل لبارت بزدند اه:
 ارتباط فعال ،سزدمند  ،فرضیه پرور  ،اخ ق پوژوهش ،یوادگیر گروهوی ،نقود و ارهیوابی
سنت امامالی ،احساس مسهزلیت امامالی
هر دساه اه این اصزل ،همچزن معیارهایی هساند که به کمک آنهوا مویتوزان بوه ارهشویابی در
قومرو مزرد نظر پرداخت.
نتیجهگیری
این مقاله بر آن بزد با نظر به مبانی فوسفی ساهگار با آمزههها دینی اسو ا و بوا نظور بوه رویکورد
اساسی سنتگرایی تحزلی و واقعگرایی ساهه گرایانه به طرح اهداف مرتبط بوا برناموه درسوی مطالعوات

امامالی بپرداهد .سپس مانارر با اهداف مطورح گردیوده؛ بوه تبیوین اصوزل مربوزط بوه محاوز ،
آمزهش ،اخ ق تدریس ،یادگیر و ارهشیابی در برنامه درسی لوزا امامالی با تزمه به ارهیابی
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وضعیت کااب ها درسی لوزا امامالی مزرد اسافاده در نظاا برنامه درسی کرزر در سالهوا
 1639و  1635بپرداهد .پیرنهاد میگردد سیاساگذاران در لرصه برنامه درسی کرزر با بهرهگیر
اه دسااوردها حاصل اه این نزشاار ،باهنگر و اص حات الها را در مازن کاابها لوزا
منابع
-

باقر  ،خسرو ،1604 ،اصول تربیت اجتماعي در انديشه امام علي (ع) ،مقاالت برگزیده هموایش
تربیت در سیره و ک ا اماا لوی (ع) ،نرر تربیت اس می

-

باقر  ،خسرو ،1633،پژوهشي برای دستیابي به فلسفه آماوزش و پارورش جمهاوری اساالمي
ايران ،ساهمان پژوهش و برنامهریز آمزهشی

-

تعلیمات اجتماعي چهارم دبستان ،1639،شرکت چاپ و نرر کاابها درسی ایران

-

تعلیمات اجتماعي پنجم دبستان ،1639،شرکت چاپ و نرر کاابها درسی ایران

-

تعلیمات اجتماعي سال اول دورهی راهنمايي تحصیلي ،1635،شرکت چواپ و نرور کاوابهوا
درسی ایران

-

تعلیمات اجتماعي سال دوم دورهی راهنمايي تحصیلي ،1635،شرکت چاپ و نرور کاوابهوا
درسی ایران

-

تعلیمات اجتماعي سال سوم دورهی راهنمايي تحصیلي ،1635 ،شرکت چاپ و نرر کاوابهوا
درسی ایران

-

جامعه شناسي  1سال دوا آمزهش مازسطه ،1635،شرکت چاپ و نرر کاابها درسی ایران

-

جامعه شناسي  2سال سوم آموزش متوسطه ،1635،شرکت چاپ و نرر کاابها درسی ایران

-

علوم اجتماعي دوره پیشدانشگاهي ،1639 ،شرکت چاپ و نرر کاابها درسی ایران

-

قرآن کريم

-

نهج البالغه
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