
 

 

 

 است؟« ریاست جمهوری»کجای کار طالبان « تربیت»

رسیی اریرا  انجمن علمی مطالعات برنامه د« فصلنامه مطالعات برنامه درسی»انتشار شماره بهار 

وارد  شود با انتخاب رراست جمهوری برای مدرررت امور کشور که بیا دیداب ر ارشیا همراه می

 دهم شمسییچهیارپ ش ارران ا  وارد قیر  شمسی خواه م شد. وقتی رکصد سال  زدهمپانقر  

ری،، شدند، ام دوار بودند که حکومت به گسترش درب یت عادننیه اقیدان کنید و ان ارین  رمی

راهم های سانمانی، اقتصادی، س اسی و اجتماعی را بیرای ملیت فیدسترسی عادننه به موقع ت

کلی ان آورد.  ی رکصد سال گذشته، با همّت دو حکومیت پهلیوی و جمهیوری اسی می، شی

درب ت نورن در کشور گسترش رافت و دسترسی عمومی به آ  ممکن شد. اکنیو  جیای  یر  

 ؟ های خود نشانده استارن پرسش است که رئ س جمهور آرنده، درب ت را در کجای برنامه

 شیود کیه اسی ن بیرای درب یت اهم یتو گفته می« درب ت مهم است»ارم که همواره شن ده

ر د و هم دن ان درب ت هم در فرارند انق ب اس می ملت اررا  مطر  بوبن ادرن قائل است. سخ

ه بینما  استقرار نظان جمهوری اس می همواره دنبال شده است. در ارن موضیو،، دسیت کیم 

رب ت ملت های درنی و به دبع ت ان مقررات ملی و جهانی، مدرررت کشور گاه ان داحتران آمونه

هنگیان ببوده است؟ آرا واقعا درب ت رکی ان ارکا  امور ملیت گورد. اما حاصل آ  چه سخن می

شیود؟ واجیدرن سخن گفتن ان دواناری برای مدرررت جامعه و گسترش عدالت محسیوب میی

 غیات و درشرارط برای استقرار در جارگاه رراست جمهوری اس می اررا  در گفتارها و در دبل 

 اند؟ت ملت را در کجا نشاندههای خود ان مسائل مهم اررا  امرون، درب دب  ن

درب ت در دن ای امرون و در اررا  کنونی رکی ان موضوعات حقیو  ملیت اسیت. در ب ان یه 

آمیونش و »(، که اررا  بیه آ  رای مببیت داد، آمیده اسیت  1948)مصوب  1جهانی حقو  بشر

 ه،راو پ ریابتدا یهارهودست کم در د ست،ربایاست. آمونش و پرورش م حق همگانپرورش 

و  یباشد. آمیونش فنی یاجبار ستربایم ری. آمونش ابتداردیهمگان قرار گ اریدر اخت گانیرا

 یشکلبیه  یبه آمونش عال یاب همه مردن بوده و دست یدسترس برا قابل ستربایم ز ن یاحرفه

                                                 
1. https://shenasname.ir/laws/asasi/1294-elamie 
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و پیرورش  آمیونش .ردرصیورت پیذ یفررد یهایستگیشا هیافراد و بر پا یتمام یبرا ربراب

 یهیایحقو  بشر و آناد تررعا ترانسا  و دقو تشخص جانبه جهت رشد همه رد ستربایم

 ی]دسیام[  و دوسیت یرربه گسترش حسن دفاهم، دگرپذ درباشد. آمونش و پرورش با یاساس

در راه حفی  « ملیل متحید» یهابیه برنامیه ز و ن ینرد ار ینژاد یهاها و گروهملت یدمام ا  م

 یفرننیدا  خیود بردیر یر انتخاب نو، آمونش و پرورش بیراو مادر د پدر رساند. یاررصل[ 

 («. 26)ماده  دارند

 اسیت موظی  دولیت»( ب ا  شده است  1989/1368) 1در قانو  اساسی جمهوری اس می

و  سرازد فرراه  متوسطه دوره انیپا تا ملت همه یرا برا گانیرا و پرورش آموزش لروسا

)اصیل  دهید گسیترش گیا ر یور را کشور بیه ریخودکفا دا سرحدرا  یعال  ت دحص لروسا

لی .  لیع علیم ری  ا»( گفته شده  1990) 2همچن ن، در اع م ه اس می حقو  بشر«. ان(سی

بر دولرت زز  اسرت  ره و  ،فررضه است و آمونش ر  امر واجع است بر جامعه و دولت

ى کیه مصیلحت جامعیه را ابیه گونیه ،او متنو، بود  آ  ر راهها و وسایل آن را فراه  نموده

دأم ن نمارد و به انسا  فرصت دهد که نسبت به درن اس ن و حقیار، هسیتم معرفیت  ،برآورد

ب. حی، هیر انسیانم اسیت کیه م سسیات  حاصل کند و آ  را براى خ ر بشررت به کار گ رد.

ى دبل غادم و غ یره هادرب تم و دوج هم مختل  ان خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته دا دستگاه

بیراى درب یت کامیل و متیوان  او  ،نماریدکه کوشش در جهت پرورش درنم و دن وى انسا  مم

اى که ارمانش به خدا و احترامش به حقیو  به گونه ،د ش کنند و شخص تش را پرورش دهند

 «. )ماده نهم( و وظار  و حمارت ان آ  فراهم شود

 ت ر  ح، فردی و اجتماعی اسیت. رعنیی ان سیوری دهد که دربمفاد ارن قوان ن نشا  می

فرد دارای ارن ح، است که ان شارستگی نرستن در جامعیه و جهیا  کنیونی برخیوردار باشید 

ای که ان عهده امور خورش برآرد و در نندگی خیود بیه خوشیبختی برسید و ان سیوری گونهبه

اعضیاری دانیا، مسی،ول،  جامعه دارای ارن ح، است که ان اعضاری فره ختیه برخیوردار باشید 

گذاری اقتصادی برای ملیت اخ قی، دگرپذرر، خ رخواه و هم ار. احقا  ارن ح،، نوعی سرماره

                                                 
1. https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution 

2. https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/5509/537101 
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شود. پروردگی ملت، بزرگتررن سرماره کشور است کیه ان  رری، درب یت حاصیل محسوب می

 شود.می

گیذاری کند. حکومت با دوسیعه درب یت و سیرمارهدرب ت امکا  فره ختگی ملت را مه ا می

ای ی دخصصیی و غ ررسیمی، آشیکار کافی و ننن در درب ت رسیمی عمیومی، رسیمی حرفیه

، خواهد. ملت فره خته هم با میدرررت و هیم بیا همّیت خیودساند که ملت را فره خته میمی

جهانی که  های مداون، خود را درافزارد و با نوآوریکند، داراری آ  را میکشور را محافظت می

سیانر، هیای میردنساند. ارنچن ن ملتی البته در دحت حکمرانیکند سرآمد میمی در آ  نندگی

سیانر، هیم ن انمنید فره ختگیی ملیت اسیت و هیم مقبول  بع حاکما  است. حکمرانی مردن

میراه، جورید در قابل یت ملتیی هاست به سبع آنکه آنچه ان قدرت میی« ن انمند»سان آ . نم نه

 ت بیه آ  است به سبع آنکه بر مشارکت ملت بنا شیده و بیا شیفاف« ساننم نه»رابد و ظهور می

نیوعی فرصیت بیرای دمیررن میدرررت دوسیط ابنیاس ملیت اسیت و « مشیارکت»رود. پ ش می

ر آ  نوعی امکا  برای نقادی و دقدرر ملت ان حکومت. ملتی که در عمل اسیت و بی« شفاف ت»

 ، همیواره در نرسیت درب تیی اسیت.ورند و نسبت به دستاوردهای آ  حساسی ت داردمل میأد

شود و مردن بیدرن درب ت نوعی محافظت ان ک ا  ملت است. با درب تِ ملت، دواناری حاصل می

ی کنند. ملت قوی و قدردمند، ملتی اسیت کیه صیاحع دانیارم ن و ددارک میأ رر، خود را د

 ع دانیاری وای و دخصصی شده است، راه کسیاست. در جها  امرون که امور مختل  آ  حرفه

 گذرد.دواناری ان درب ت عادننه و همگانی می

ش ننیده قرار دارد. در پ رامو  معلم، که بخ« معلم»وقتی سخن ان درب ت است، در قلع آ  

انت کرد  رکی ان اشیتغشوند. معلمیدرب ت است، برنامه درسی، مدرررت و امکانات مطر  می

ر ددر ، همه به نحوی ان سختی ارین کیار و سخت و مهم جامعه است. متفکرا  بزرگ دوره م

انید. در ع ن حال ان اهم ت و آثار ارن کار برای ح ات انسانی و دوسعه اجتمیاعی سیخن گفتیه

گیر اودند کیه دوره مبارنه با استبداد، برخی ان رهبرا  فکری نهضت اس می اررا  بر ارن باور ب

سانی کیه رگری را خواهند ساخت. آرا کاخت ار آنا  قرار گ رد، جامعه د در« آمونش و پرورش»

امرون در استمرار هما  نهضت، درپی نشستن بر جارگیاه رراسیت جمهیوری هسیتند همچنیا  

ه چیاندرشیند، چیه نگیاهی بیه درب یت دارنید و باشند؟ و اگر چنا  مییها میدارای آ  اندرشه

 ای برای آ ؟برنامه
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انید. پاسخ ماندهرآمده است، که بیدهه گذشته ب چهارهاری بس ار  ی در ارن عرصه پرسش

ب ر، مربیی، )اعم ان آمونگار، د« معلمان»محور  چهارشارد  ر  برخی ان آنها در ارنجا در دحت 

طه، آمیونش )اعم ان آمونش ابتداری، آمونش متوسی« برنامه درسی»استادرار، دانش ار و استاد(  

 )اعم ان مدرررت ر  واحد خٌرد مبیل ری  مدرسیه در« مدیریت»عالی و آمونش غ ررسمی(، 

های مربیو  و آمونش و پرورش را گروه آمونشی در دانشگاه دا ک   نظان درب ت مبل ونارت

( و ه ات امنای مراکز آمونشی و شورارعالی آمونش و پرورش و شیورارعالی انقی ب فرهنگیی

ات ی و مجیانی، لیوانن و اقتضیائ)اعم ان مکا ، وسیارل فضیای واقعی« امکانات و اقتضائات»

ای هدرب ت( بتواند موجبی برای اندرشه کسانی شود که درپی رراست جمهوری هسیتند و ع قی

 هم به مسائل اساسی عرصه درب ت دارند 

  وضع ت معلما  چگونه رقم خواهد خورد؟ مساله اساسی وضع ت معلما ، معلمانی 

و « چگونگی کسع شارستگی»و « م درب تمشارکت آنا  در امور مه»و « مع شت»موضوعات 

فرسای خود که در شرارط کروناری و آمونش است. آنا  برای کار  اقت« دعالی سانمانی»

در همراه شده است، چه مزدی دررافت خواهند کرد مجانی با سختی ب شتر و درگ ری گسترده

های ه نقشی در برنامهکه کفاف نندگی آبرومند در شرارط کنونی اقتصاد کشور را بدهد؟ آنا  چ

درسی و درب تی خواهند داشت؟ معلما  ان چه ح ب تی در اداره امور سانمانی خود برخوردار 

خواهند بود؟ معلما  چگونه درب ت خواهند شد دا کسع شارستگی کنند؟ آرا همچنا  درب ت 

و  معلم برای خدمت در آمونش و پرورش در انحصار ر  واحد فق ر دانشگاهی خواهد ماند

باشند، برای هاری که سرماره ملت میهای آمونش عالی کشور و دوا  دانشگاهرا ان فرصت

مشارکت در درب ت معلم بهره گرفته خواهد شد؟ آرا همچنا  درب ت آمونشگر برای 

هاری برای دحص ل های داخلی محدود خواه م کرد را فرصتهای کشور را به دانشگاهدانشگاه

ای و ر جها  فراهم خواه م ساخت؟ اردقای شغلی معلما  )نظان مدرسههای معتبدر دانشگاه

های صنفی معلما  با چه دعررفی و دانشگاهی( به کدان سو سو  خواهد رافت؟ فعال ت

 و صدای معلما  چگونه شن ده خواهد شد؟  1دصورری معرفی خواهند شد

                                                 
 هریادحاد ،حفاظیت ان منیافع خیود ی، دارد که بیراح یهر شخصاع م ه جهانی حقو  بشر آمده است   23ماده  4در بند  .1

 .وندد بپ یصنف یهاهربه ادحاد اردهد و  ل دشک یصنف
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علیم داشت؟ نسبت ب ن مهای درسی و درب تی چه جارگاهی خواهند   برنامهبرنامه درسی -

)بخش گورای برنامه درسی( و کتاب درسی را سرفصل )بخش صامت برنامه درسیی(، چگونیه 

 وبون و فرهنی  و نبیا  و ن انهیای محلیی دعرر  خواهد شد؟ برنامه درسی چگونه با نرست

 ل بومی، دعامل خواهد کرد؟ برنامه درسی برای درورج کیدان فرهنی  اجتمیاعی و بیرای دشیک

هیای های جهانی و برای دحق، کدان شارسیتگیباورهای درنی و برای دحک م کدان ارنشکدان 

واهد سانی(، مس،ول ت خگراری را جها آموختگا  برای نرست در کدان جها  )بونواقعی دانش

 ای آرنده(،آموختگا  برای نندگی در کدان نما  )دن ای گذشته، دن ای اکنو  را دن داشت؟ دانش

های دخصصی و انحصاری ان چه های عمومی و مشترک و شارستگیند؟ شارستگیشوآماده می

 نوعی خواهند بود و معطوف به دحق، چه شخص تی و چه عضوی برای جامعه هستند؟

سیله های آ  چگونه رقم خواهد خورد  ر  سل  مدرررت نظان درب تی و نررنظانمدیریت - 

گیر کیارگزارا  سان و هیدارتمشارکت فعال و انگ زهای انسانی با سانر ناکارآمد را شبکهدروا 

هییای نظییان درب تییی، دییا چییه م ییزا  واقعییی درب ییت؟ در دع یی ن مییدررا  و دعرریی  س اسییت

 ونی رق یعاندرکارا  و کارگزارا  واقعی آ  سه م خواهند بود و دا چه م زا  نهادهای ب ردست

گیذاری عرصه مدرررت و س استو مدعی فهم و عمل بهتر؟ نسبت ب ن دو نهاد علم و درن در 

 حونۀ درب ت چگونه دعرر  و دع  ن خواهد شد؟ آرا همچنیا  بناسیت عالمیا  عرصیه درین و

و  کردگا  حونه علم ه در عرصه درب ت نورن اعم ان آمونش و پرورش و آمیونش عیالیدجربه

هیا در کردگا  ارن عرصیهدرب ت غ ررسمی، بر صدر نش نند و قدر بب نند و متخصصا  و دجربه

است در مانده ان کارنار، عمل کنند؟ مدرررت و س نقش فرودستِ فرمانبردار را شخص ت ب رو 

لمی عرصه درب ت نورن، ن انمند دانش و آگاهی ان علم نورن و دخصص مربو  است و چن ن ع

ر آرنده شود. آرا رئ س جمهوها و مدارس به شاگردا  آ ، آموخته میهما  است که در دانشگاه

 های متفاوت دانش )دانیش فلسیفی، دانیش عرفیانی، دانیشبخشی ب ن ارن حونهکار ساما  در

قیش ندرنی، دانش علمی، دانش هنری، دانش ادبی و ...(، برخی را نقیش سیلطانی و برخیی را 

 بردگی خواهد بخش د؟
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« م یا  خیو »در « میردا  راه»  دا چه نمانی بناست دصور شود که امکانات و اقتضائات -

ده گذشیته بیدا   چهیاردهید کیه  یی ارن شعاری است که عملی را نشا  می 1ند رفت؟خواه

نام د. وقتی که مدررا  بدو  عناریت بیه اقتضیائات « نظرره ارشان»دوا  آ  را پرداخته شد و می

ننند ی که ارشان درست شیود ی ر  عمل )مخصوصا علم و شارستگی مربو (، فقط کلن  می

نورسند و کنند. ارنا  کسانی هستند که به ادکای آرنوها برنامه میل میدر قالع هم ن نظرره عم

دارنید و سانند و برای آ  گیان برنمییکنند و ه چ   ان اقتضائات آ  را فراهم نمیدصورع می

 یر  دغ  یر بن یادی نظیان »( و 1384« )1404انیدان سند چشم»نورسند! بان هم برنامه درگر می

قرار « اول بود  در منطقه»اند! در کجای در هم ن قاعده قابل  ر ( 1368« )آمونش و پرورش

، کیه محرومیا  امیرون «کودکیا  کیار»کرد  آمونش عمومی هست م؟ داررم؟ در کجای همگانی

شیوند درب ت هستند، چه فرداری خواهند داشت و با کدان شارستگی به عضورت جامعه وارد می

  خود، چه م زا  نرا  کرده اسیت؟ آریا کسیی پاسیخ و جامعه با محروم ت ان دوا  ارن فرنندا

گ رد؟ آریا ای با  ول نما  بلنددر روی م ز قرار میخواهد داد که چرا چن ن است را آنکه برنامه

باشد که درب ت ن انمند امکانات اسیت و بیرای آ  اقتضیائادی مطیر  ارن باور مطر  می اصونَ

ده چ ست؟ آرا همچنیا  بناسیت دل بیه دول ید است؟ اقتضای درب ت در نگاه رئ س جمهور آرن

های درب تی و نی، به انتظار بنش ن م را باور داررم که در ارین نظرره ملی بسپاررم و به ام د  ر 

ناپذرر بر ملیت، اسیتفاده های جبرا عرصه، اقتضای پره ز ان کوشش و خطا و واردساختن نرا 

ی دبادنت درب تی اندرش ده شده است؟ آرا ان دجربه بشری در جها  کنونی است؟ چه راهی برا

هیای بیه حی، میردن را پاسخ گذاشتن پرسشهای درب تی درگرا  و بیناآگاهی ملت ان پ شرفت

 بناست س است خود قرار ده م؟
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