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چکیده
ادیان مختلف آسمانی ،ظهور منجی رهاییبخشی را بشارت دادهاند که حکومتی سرشار از
اعتدال را در سراسر جهان برپای میسازد ،اما باید گفت این اندیشه منجیگرایی و انتظار ظهور
در میان شیعیان دارای جایگاه بسیار واالیی است .ازآنجاکه ظهور منجی و بشارتدهنده
آخرالزمان ،بدون فراهمساختن بستر و زمینه الزم محقق نمیشود ،تربیت نسلی مهدیباور و
منتظر ضرورت مییابد .دراینراستا ،استفاده از نیروی نفوذ و اثرگذاری تعلیموتربیت درراستای
تربیت انسانهایی منتظر اساسی میباشد .مطالعه حاضر ،با هدف تحلیل فلسفه تربیتی انتظار و
نقش مدارس در تربیت نسل منتظر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع
اسنادی نگاشته شده است .در این نوشتار ،تالش شده است تا ضمن مفهومشناسی انتظار و
فلسفه تربیتی انتظار با رجوع به سند تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران،
تمامی گزارههای مندرج در آن که مرتبط با تربیت نسل منتظر و مهدوی میباشد ،استخراج
شود .نتایج حاصل نشان داد ،اگرچه گزارههای سند مذکور از بعد نظری قوی میباشند ،اما در
حیطه عمل ،موفقیت چندانی حاصل نشده است .لذا در این مطالعه ،برمبنای مطالعات اسنادی
صورتگرفته ،چارچوب مفهومی یک برنامه آموزشی برای پیادهسازی آرمانهای تربیت نسلی
مهدیباور در مدارس ارائه شد .در انتها نیز پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی برای توجه بیشتر
به این موضوع در حوزه اندیشه و عمل مطرح شد.
کلیدواژهها :انتظار؛ فلسفه انتظار؛ نسل منتظر؛ تعلیموتربیت؛ آموزشوپرورش؛ سند تحول
بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران
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مقدمه و بیان مسأله
شاید در بین ادیان نتوان دینی را یافت که بهنوعی اندیشه آینده در آن یافت نشود؛ از اعتقااد باه
ظهور مسیحا در یهودیت ،مفهوم فارقلیط بهمعنای نجاتدهنده و اندیشه عروج مسیح باه آمانان در
مسیحیت ،از موشیانت در زرتشت گرفته تا اعتقاد به اوتارها در بودیسم و مظااهر بارهنن ،باهنوعی،
هنه موضوعاتی درباره فرجاماندیشی در ادیان ابراهینی و غیرابراهینی بودهاناد ففح رفیا:6831 ،،
 .)502بهطورکلی ،ادیان مختلف آمنانی ،ظهور منجی و رهاییبخشی را بشارت دادهاند که ظلام و
امتکبار جهانی را ریشهکن کرده و حکومتی منلو از اعتدال و حقانیت را برپای میمازد ،اما اندیشه
"منجیگرایی" و "انتظار" در میان شیعیان ،عنیقتر بوده و دارای جایگاه بسیار واالیی امت .اندیشه
"مهدویت" بهعنوان یکی از ارکان امامی اندیشه شیعه ،موجا

امیادواری افاراد و پایاداری بیشاتر

آنان در برابر ظلم و امتکبار دشننان میشاود .باه هناین د یات امات کاه دشاننان اماحم و باهویاهه
دشننان شیعه ،در تحشند تا تبلیغاتی را علیه اعتقاد به ظهور منجی ا هی رواج دهند تا بدینومایله باه
تدریج منجیگرایای را کاه نیاروی ا الی پایاداری و مقاومات شایعیان مایباشاد ،متل الل ماازند.
ازمویدیگر ،باید به این نکته توجاه داشات کاه ظهاور منجای و بشاارتدهناده آررا لماان ،بادون
فراهممارتن بستر و زمینه الزم محقق ننیشود .هنانگونهکه رداوند در موره مبارکه رعد آیاه 66
میفرمایند" :إِنَّ اهللَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ" فرداوند مرنوشت های قاوم و ملتای را
تغییر ننیدهد ،مگر آنها رود را تغییر دهند)؛ ذا تربیت نسلی مهدیباور و منتظر حقیقی ،امری الزم
و ضروری امت .زیرا مهدویت و انتظار در رویکرد شیعی ،تنها ناظر به آینده نیسات ،بلکاه باهعنوان
مکتبی تربیتی برای انسان معا ر امت که با دربرداشتن اهداف ،ا ول و روشهای راص راود ،او
را برای آینده پرورش میدهد فنجفی و هنکاران .)6835 ،توجه به این موضوع بهویاهه در رابهاه باا
کودکان و نوجوانان که زمینه پذیرش بیشتری دارند ،حاازل اهنیات بسالایی امات ،اماا اکناون ایان
مؤال پیش میآید که آیا انجام این مهم تنها برعهده رانواده امت یا جامعه و نظام تعلیموتربیت نیال
در آن دریت میباشند؟
در دوران فعلی و در کشور ما ،نظام تعلیموتربیت ،نقاش مهنای در تارویج ایادزو وری برعهاده
گرفته امت و در امار تارویج دیان باه به اورت برناماههاای آشاکار یاا اریح و باه به اورت
برنامههای ضننی ،نقش مهم و کارآمادی را ایفاا مایکناد فراا قراواه و مساعودی.)655 :6833 ،
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درعینحال ،پدیده جهانیشدن و آثار و تبعات مختلف آن و نیل ورود و شیوع انواع ناهنجاریهاای
ارحقی ،رفتاری ،اجتناعی و فرهنگی در جوام ،بشر امروز ،که بهعنوان نتایج و دمتاوردهای منفای
و ناروشایند پیشرفتهای مادی و نعتی انسان قارن بیساتویکم تلقای مایشاود ،ضارورت توجاه
مازمانیافته به تربیت دینی و تربیت نست منتظار باهعنوان یکای از مؤ فاههاای مهام تربیات دینای را
دوبندان کرده امت فامینی و هنکاران6836 ،؛ قاممنهاد و کزایی.)6833 ،
درحقیقت ،تعلیموتربیت بهعنوان مهمترین عامت جامعهپذیری و فرهنگمازی ،قادر به انتقاال و
هدایت فکری نست نو میباشد فمرزوقی .)653 :6831 ،ازاینرو ،امتفاده از نیروی نفوذ و اثرگذاری
آن دررامتای تربیت انسانهایی دیندار و منتظر بسیار کارامد امت .اما این مسئله در ورتی محقق
میشود که نظام تربیتی ما مبتنیبر رویکرد و فلسفه تربیتی انتظار باشد فمرزوقی .)532 :6831 ،بادین
معنا که اهداف ،محتوا و روشهای بهکارگیری در نظام تعلیموتربیت برای تربیات نسالی باشاد کاه
اینان قوی به حضور و ظهور منجی داشته و زمینههای فرج آن حضرت را فاراهم آورناد .ازایانرو،
ازجنله گلارههای ارزشی نظام تعلیموتربیت که در قسنت بیانیاههاای ارزشای ماند تحاول بنیاادین
آموزشوپرورش نیل بدان اشاره شده امت ،توجه به آموزههای بنیادین مهادویت و انتظاار باهعنوان
مهمترین رما ت منتظران میباشد.
علیرغم توجه به این مهم در حوزه نظاری ،پاهوهشهاا نشاان داده امات کاه در حاوزه عنات،
برنامههای درمی و آموزشی نظام تعلیموتربیت با ضعف و کامتیهایی روبهرومات کاه راود ماان،
ننودیافتن آرمانهاای تربیات نسات منتظار در حاوزه عنات مایشاود فهرنادی و هنکااران6832 ،؛
نیکپناه و هنکاران .)6836 ،ضعف محتواهای آموزشای ،شایوههاای آموزشای ،محایط یاادگیری،
مواد تربیتی معلنان در این حوزه از جنله علت کاهش کیفیت عنلکردی برناماههاای تربیات نسالی
منتظر در مدارس امت فنیکپناه و هنکاران 6836 ،میرعارفین ) 6830 ،که نیازمند توجاه ا او ی و
مدبرانه میامتگذاران ،برنامهریلان و مجریان نظام تعلیموتربیت کشور امت.
نظر به آنچه گفته شد ،ازیکمو باتوجهبه اهنیت و ضرورت مسئله انتظار و تربیت نست منتظار و
ازمویدیگر ،جایگاه تأثیرگذار نظام تعلیموتربیت در فراهمآوردن بساتر تربیات بناین افارادی ،در
مها عه حاضر تحش شده امت تا نقش مدارس در تربیت نست منتظر را با نگاه به فلسفه تربیتی انتظار
مورد تحلیت قرار داده و درانتها باربوب مفهومی یک برنامه آموزشی برای بهبود روند تحشهاای
نظام مذکور در تربیت منتظران موعود ارازه شود .باربوب مذکور باتوجهبه هشت عنصر کلیادی و
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امامی هر برنامه آموزشی فاهدف آموزشی ،مفهوم یاادگیری ،مفهاوم فراگیرناده ،منااب ،یاادگیری،
محیط یادگیری ،روشهای یادگیری ،نقاش معلام و ارزشایابی) ارازاه شاده امات و در هار عنصار،
پیشنهادها و راهکارهایی برای تدوین برنامههای تربیتی نسلی مهدیباور و منتظار حقیقای بیاان شاده
اماات .امیااد اماات کااه ایاان مها عااه ضاانن فااراهمآوردن دیاادگاه نظااری نساابتا جااام ،باارای دیگاار
پهوهشگران عحقهمند در این حوزه ،به مسئوالن و برنامهریلان آموزشای کشاور کناک کناد تاا در
پیادهمازی و اجراییمارتن اهداف مذکور در مند تحول بنیاادین درراماتای تربیات نسات منتظار و
زمینهماز حکومت عدل جهانی حضارت مهادی فعاج) ،تجدیاد نظرهاایی را اعناال و تاحشهاایی
جدیتری را در حوزه عنت پیش گیرند.

مبانی نظری
مفهومشناسی انتظار
واره انتظار و مشتقات آن در غت بهمعنای "بشمداشتن " و "بشمبهراهبودن" امات ففرهناگ
غت عنید .)612 :6833،انتظار هنانگونهکه از معنای غاوی آن برمایآیاد ،ناوعی امیادواربودن را
دربر دارد؛ این ویهگی انتظار تنها مختص دین یا مذه

را ی نبوده ،بلکاه باهعنوان ا الی فهاری

برای ادامه بقا و حیاات تناامی انساانهاا شانارته شاده امات فاماعدی .)6838 ،درحقیقات ،هناین
احساس امیدواری و بشمداشاتن باه آینادهای روشان امات کاه موجا

مایشاود ،دشاواریهاا و

مختیهای زندگی برای انسانها تحنتپذیر شود .هدف ا لی ما در این پاهوهش توجاه باه معناای
واره انتظار در فرهنگ امحمی و بهویهه شیعی میباشد .ا هح انتظار در فرهنگ شیعی کاه اغلا
با پسوندهایی ازقبیات ،فارج ،قیاام و ظهاور هناراه امات ،باهمعنای امیاد باه آیناده روشان ،امیاد باه
دگرگونی و گشایش عظیم ،امید به رویدادی نجاتبخش و علتآفرین و امید به فرارمایدن ظهاور
موعود منجی امت ف ندی .)6833 ،انتظار فرج ،انتظار گشایش و پیروزی حکومت عدل علوی بار
حکومتهای کفر و بیداد و انتظار تحققیافتن آرمانهاای بالرع عادا تراواهی ،ا اح طلبای و
ظلممتیلی به رهبری و ی عصر میباشد فداوودپور .)6833 ،انتظار یا آیندهنگاری باه حا ات کسای
گفته میشود که از وض ،موجود ناراحت امت و برای ایجاد وضاعی بهتار تاحش مایکناد فمکاارم
شیرازی .)61 :6831 ،باایننگاه ،انتظار تنها یک احساس درونی و فارغ از عنات نیسات .در فرهناگ
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شیعی شخص منتظر دارای احساس انتظار منفعحنهای نیست ،بلکه احساس انتظار وی با نوعی قیاام و
ایستادگی در برابر ظلم و امتکبار زمانه هنراه امت تا زمینه را برای ظهور آن منجای موعاود آمااده
مازد .بنین انتظاری ،بگونهبودن و ویهگیهای شخص منتظر را نیل مشخص میمازد کاه دراداماه
بدان اشاره رواهد شد.
ویژگیهای انسان منتظر
هنانگونهکه بیان شد ،انتظار تنها یک احساس و حا ت روانی ننیباشد ،بلکه اماس و شاا وده
آن "عنتکردن" امت .در ادبیات پهوهشی ،دمتهبندیهای متعددی از ویهگایهاا و شاارصهاای
نساات منتظاار برمبنااای آیااات و روایااات ارازااه شااده اماات .قاماامنااهاد و ااکزایی ف ،)6833بااه بیااان
ویهگیهای انسان منتظر از دیدگاه امام رضا فع) پردارتهاناد .ایان ویهگایهاا عبارتناد از :توجاه باه
آینااده و اینااان بااه آن ،آمااادگی ،تفکاار جهااانی ،زیسااتن بااا یاااد او ،راادامحوری ،دیاانمحااوری،
عدا ترواهی و تجلیگاه ویهگی امامزمانبودن .نینی ف )6830نیل به معرفای ویهگایهاای انساان
منتظردر بهار بعد فکری فشنارت امام عصر و وظایف شخص منتظر برمبنای عقت و فهم) ،روحی ـ
روانی فامید به آینده ،تحرک و پویایی ،بر و مقاومت در برابر مشکحت ،آرمانراواهی و آرماان
طلبی) ،ارحقی فتربیت و پرورش فات ارحقی نیک در فرد) و عنلای فدیانداری ،روحیاه ظلام-
متیلی ،امر به معروف و نهی از منکر) پردارته امت .حیادریفار و مقدمای ف )6832در رویکاردی
نسبتا مشابه ویهگیهای یاران حضرت مهدی را در بهار شارص جسنی فجوانبودن ،برراورداری
از روحیه جهادی) ،روحی فاینان عنیق و امتوار ،بصیرت و روشند ی ،داشتن روحیه ملحشوری و
شهادتطلبی ،داشتن روحیه شکساتناپاذیری) ،ارحقای فرداهرامای ،عباادت و بنادگی راماتین،
دومتداری متقابت آنان و رادا) و رفتااری فوالیتماداری ،داناش و تاوانش هنهماویه ،فروتنای در
برابر مؤمنان ،حبت و نستوهی در برابر ماتنکاران ،اماتوارگامی و بایبااکی از محماتکننادگان)
تبیین ننودهاند.گرجیان و کبیری ف )6832نیل به تبیین ویهگیهای یااران اماام مهادی فعاج) از نگااه
امام ادق فع) پردارتهاند .تقوا و ورع ،دق ،درمتی و تحش ،ادای امانت باه نیکوکاار و بادکار،
طوالنیترکردن مجدهها ،قیام و ش زندهداری ،دوری از گناهان و محاارم و انتظاار فارج باا ابر،
بخشش ،نشر نیکیها ،رودداری از زشتیها ،پلیدیها ،روشرویی ،نصیحیت و رحنت و د ساوزی
نسبت به مؤمنان از جنله این ویهگیها میباشند فمجلسی ،6608 ،ج.)816 :60
علیرغم تعدد و تنوع ویهگیهای یادشده ،باهطاورکلی ،ویهگایهاای منتظاران حقیقای ظهاور
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موعود آررا لمان و یاران آن حضرت را میتوان در ابعاد فکری ،روحی و رفتاری طبقهبندی نناود.
فکر ،زیربنای اعنال و رفتار انسان امت و باورهای امامی ،حیات آدمای را در حصاار راود حفا
میکند ف نینی .)6830 ،دراینرامتا ،شارصهای ادراکی و معرفتی باتأکیادبر افالایش آگااهی و
معرفت مبتنیبر بصیرت و تعقت افراد پیراماون اماام عصار ،فلسافه غیبات و انتظاار و مسائو یتهاای
رویشتن در عصر انتظاار مهار مایشاوند فگاودرزی6831 ،؛ امینای و هنکااران .)6836 ،در بعاد
روحی ،تسکین و آرامش روانی ،برراورداری از روحیاه امیادواری باه آیناده و راوشبینی باه آن،
اینااان بااه راادا ،محاا

راادا و امااام عصاار بااودن ،آرمااانطلبی ،داشااتن روحیااه شااهادتطلبی و

شکستناپذیری و ملحشوری بیان میشود فحیدریفر و مقدمی6832 ،؛ امینی و هنکااران6836 ،؛
نینی .)6830 ،درنهایت ،در بعد رفتاری یا عنلی شارصهای امر به معروف و نهی از منکر ،بر
و مقاومت در برابر مشکحت ،افلایش قابلیتها و تخصصهاای راود باهمنظور آمااده ماازی راود
برای کارگلاری در حکومت جهانی حضارت و ای عصارفعج) ،رودماازی فاردی و دگرماازی و
والیتمااداری حااازل اهنیاات اماات فنجفاای و هنکاااران6835 ،؛ حیاادریفاار و مقدماای6832 ،؛
گودرزی6831 ،؛ قاممنهاد و کزایی.)6833 ،
شایان ذکر امت باتوجهبه اینکه مهدیپروری و انتظار ،ناوعی مکتا

تربیتای امات ،هریاک از

ویهگیهاای مهر شاده نیال درحقیقات ،نشاانگرهای تربیتای هساتند کاه الزم امات در محوریات
برنامههای تربیتی قرار گیرند .درنتیجه ،از این ویهگایهاا باهعنوان اهاداف و بشامانادازهای کلای
میتوان یاد کرد و برمبنای آنها برنامههای عنلیاتی و تفصیلیتر را طراحی و پیادهمازی ننود.
فلسفه تربیتی انتظار
مهدویت درحقیقت ،نوعی مکت

تربیتی امت که در آن منتظران با آماادهماازی راود ،زمیناه

ظهور آن حضرت را فراهم میآورند .حقیقت آن امت که مهدیباوری ،رفا یک مسئله اعتقاادی
نیست ،بلکه تحوالت گوناگون هیجانی ،عاطفی ،احسامی و رفتاری را در فرد ایجاد میکند و او را
بر میانگیلاند تا رود را براى یاورى امام مهدى فعج) مهیاا ماازد فبااقری .)88 :6830 ،مهادویت و
تربیت از دو منظر دارای ارتباطی نلدیک و عنیق با یکدیگر میباشند :ازیکماو ،تربیات احیح و
پرورش نیروهای مخلص و معتقاد باه مهادویت زمیناه هرباه ماری،تار قیاام آن حضارت را فاراهم
میآورد و ازمویدیگر ،براماس روایات متعددی که از پیامبر اکرم فص) نقت شده امت ،باا ظهاور
مهدی موعود فعج) تربیات ا های و معناوی در عصار ظهاور آن حضارت باه بااالترین ماهح راود
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میرمد فاحسانی .)11 :6830 ،درواق ،،اندیشه مهدیباوری و انتظار بر ا ول رفتاری و تربیتی افاراد
تأثیرگذار بوده و در ورت هدایت حیح افراد ،زمینه رشد و تربیت مهلوب آنان به مانت کناال
میسر میشود.
دراینرامتا ،موموی ف )6833دال اتهاای تربیتای مهادویت را در ماه بعاد بینشای ،گرایشای و
رفتاری معرفی کرده امت .دال تهای تربیتی در حوزه بینشها عبارت امت از کناک در شانارت
معیارهای حق و باطت ،راردورزی ،نجاات از دام شاکگرایی و تل الل در حاوزا اندیشاه و تعنیاق
بینش و بصیرت مهدوی؛ در حوزه گرایشها شامت تخلّق به فضایت انسانی ،امیاد باه آینادا روشان،
بر و امتقامت ،وابستگینداشتن و تسلیمنشادن باه اوضااع موجاود ،شاجاعت و شاهامت در تغییار
اوضاع و شرایط ،جوشش عواطف معنوی مازنده ،هویتبخشی و رهایی از پوبی و بیهدفی امت
و درنهایت در حوزه رفتارها ،پویایی و مازندگی ،تعهد و مسئو یت ،مدیریت تحاول ،مجاهادت در
برپایی حق ،عدا تگرایی ،وحدت و هنگرایی را دربر میگیرد فموموی.)6833 ،
الزم به ذکر امت بهمنظور نهادینهکردن فرهنگ انتظار در جامعاه و عناق و ومعتبخشایدن باه
آن ،وجود برناماهریالیهاای احیح و واقا،بیناناه و فراهمماارتن بساترهای الزم ،ضاروری امات
فپهلااوان .)6832 ،دراینرامااتا بهاارهگیااری از ظرفیاات نظااام تعلیموتربیاات رماانی کشااور بااهد یت
گستردگی نفوذ و مشروعیت اجتناعی آن بسیار راهگشامت .برای این منظور ،نظام تعلیموتربیت باا
اتخاذ مجنوعه تدابیر و اقدامات منجیده و منظم میتواند زمیناهمااز نهادینهشادن فرهناگ انتظاار و
تقویت مهدیباوری در افراد گردد .باتوجهبه اهنیت این مسئله ،در ادامه باه بیاان نقاش مادارس در
تربیت نست منتظر پردارته رواهد شد.
نقش مدارس در تربیت نسل منتظر
نهاد تعلیموتربیت رمنی از دیرباز تاکنون نقش بسیار مهنی در توماعه و پیشارفت جواما ،ایفاا
کرده امت .دراینمیان ،مادارس باهعنوان نظاام تربیتای کاه باه تعلیموتربیات کودکاان و نوجواناان
بهعنوان مارمایههاای مهام هرکشاوری هنات مایگنارناد ،از جایگااه ویاههای برراوردار هساتند.
ازمویدیگر ،یکی از مسازت بسیار مهم در فرهنگ شیعی ،آشنایی نست نو با امام عصر راود و رواج
فرهنگ ظهور امت .زیرا تربیات مهادوی نسات ناو ،نقشای محاوری و مهام در زمیناهماازی ظهاور
حضرت و ی عصرفعج) فراهم میآورد .بنابراین ،ضروری امت که نظام آموزشوپروش حاکم بار
جامعه منتظر ،برمبنای مکت

مهدویت و فرهنگ انتظار بنا نهاده شود .باایننگاه ،اهداف ،روشهاا و
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ا ول و هنچنین محتوای دروس ارازهشده در نظام آموزشوپرورش مهادوی نیال متفااوت رواهاد
بود.
پس از پیروزی انقحب امحمی و اماتقرار نظاام جنهاوری اماحمی ایاران ،شااهد تاحشهاایی
بهمنظور گسترش اندیشههای مرتبط با انتظار و مهدویت بودهایم که باا تادوین ماند تحاول بنیاادین
آموزشوپرورش برای نخستینبار در متن آن به راحت به برری ا ول ،مباانی و اهاداف در زمیناه
تربیت مهدوی فراگیران ،انتقال آموزههای مهدویت و ترویج فرهنگ مهدویت بارای زمیناهماازی
ظهور آن حضرت اشاره شده امت فبقایی و هنکااران .)6835 ،دراداماه ،مها ا
مهدوی کاه در ماند تحاول بنیاادین آماوزشوپرورش درقا ا

مارتبط باا تربیات

گالارههاای ارزشای ،بشاماناداز،

هدفهای کحن ،هدفهای راهبردی و هدفهای عنلیاتی و راهکارها بیان شده امت انتخاب و در
جدول ف )6نشان داده شده امت.
جدول .9تعلیموتربیت مهدوی در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران
 .1آموزههای قرآن کریم ،نقش معنوی ،اسوهای ،هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم (ص) و حضرت فاطمه
(س) و ائمه معصومین (ع) بهویژه امام زمان (عج) و والیتمداری در تمام ساحتها برای تحقق
جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی) (ص  ،11مورد  ،1سطر )02-11
گزارههای
ارزشی

چشمانداز

 .0آموزههای بنیادین مهدویت و انتظار که رمز هویت اسالم ناب و عامل حیات و بقای آن در عصر
غیبت است ،بهعنوان مهمترین رسالت منتظران در عصر غیبت (ص  ،11مورد  ،0سطر )3
 .3وطندوستی و افتخار به ارزشهای اصیل و ماندگار به ارزشهای اصلی و ماندگار اسالمی ـ ایرانی
و اهتمام به برپایی جامعه مهدوی (ص  ،11مورد  ،02سطر )1
نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی در افق  ،1121با اتکا به قدرت الیزال الهی ،مبتنیبر نظام معیار
اسالمی ،فرهنگ و تمدن اسالمی ـ ایرانی و قوامبخش آنها و زمینهساز جامعه جهانی عدل مهدوی
(عج) و برخوردار از توانمندیهای تربیتی ممتاز در طراز جهانی ،توانمند در زمینهسازی برای
شکوفایی فطرت و استعدادها و شکلگیری هویت یکپارچه اسالمی ،انقالبی ،ایرانی دانشآموزان
باتوجهبه هویت اختصاصی آنان؛ کارآمد ،اثربخش ،یادگیرنده ،عدالتمحور و مشارکتجو ،برخوردار
از مربیان و مدیران مؤمن آراسته به فضائل اخالق اسالمی ،عامل به عمل صالح ،تعالیجو و تحول-
آفرین ،انقالبی ،آیندهنگر ،عاقل ،متعهد ،امین ،بصیر ،حقشناس (ص  ،01سطر )13-1
 .1تربیت انسانی موحد ،مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیتها و وظایف در برابر خدا،
خود ،دیگران و طبیعت ،حقیقتجو و عاقل ،عدالتخواه و صلحجو ،ظلمستیز ،جهادگر ،شجاع و
ایثارگر و وطندوست ،مهرورز ،جمعگرا و جهانیاندیش ،والیتمدار و منتظر و تالشگر در برای تحقق
عدل جهانی (ص  ،01مورد  ،1سطر )1-1
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 .0ارتقای نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور ،بسط و اعتالی فرهنگ
عمومی و زمینهسازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسالمی ـ ایرانی درراستای تحقق
جامعه عدل مهدوی (عج) باتأکیدبر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی (ص  ،01مورد  ،0سطر
)11-11
 .1نهادینهکردن نگاه یکپارچه به فرایند تعلیموتربیت با رویکرد تعالیبخشی در کلیه مؤلفههای نظام
تعلیموتربیت رسمی عمومی (ص  ،01مورد  ،0سطر )11 – 13
 .0بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوین در نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی مبتنیبر نظام معیار
اسالمی (ص  ،01مورد  ،1سطر )1-1

راهبردهای
کالن

 .3تعامل اثربخش و فعال نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی با سایر نهادها و دستگاههای مرتبط بهویژه
نهاد خانواده و رسانه باتأکیدبر کاهش مرزهای تعلیموتربیت رسمی و غیررسمی (ص  ،01مورد ،12
سطر )11-10
 .1ارتقای معرفت و بصیرت دینی ،انقالبی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی و اخالقی معلمان و
دانشآموزان و مشارکت برای ارتقای معنوی خانواده (ص  ،01مورد  ،12سطر )11 – 10
 .1پرورش تربیتیافتگانی که دین اسالم را حق دانسته و آن را بهعنوان نظام معیار میشناسند و به آن
باور دارند و آگاهانه ،آزادانه ،شجاعانه و فداکارانه برای تکوین و تعالی اخالقی خود و دستیابی به
مرتبهای از حیات طیبه و استقرار حکومت عدل جهانی مهدوی از آن تبعیت مینمایند و به رعایت
احکام و مناسک دین و موازین اخالقی مفید هستند (ص  ،32سطر :)1 -1
راهکار .9طراحی ،تدوین و اجرای برنامه درسی ملی براساس اسناد تحول راهبردی و بازتولید برنامه-
های درسی موجود باتأکیدبر بهرهگیری از تجهیزات و فناوریهای نوین آموزشی و تربیتی درراستای
اهداف (ص  ،33سطر )1 ،0 ،1
راهکار .1ایجاد سازوکارهای ترویج و نهادینهسازی فرهنگ والیتمداری تولی و تبری ،امر به معروف
و نهی از منکر ،روحیه جهادی و انتظار ،زمینهسازی برای استقرار دولت عدل مهدوی باتأکیدبر بهره-
گیری از ظرفیت حوزه علمیه و نقش الگوی معلمان و اصالح روشها (ص  ،33سطر )1-1

هدفهای
عملیاتی و
راهکارها

 .0تعمیق تربیت و آداب اسالمی ،تقویت اعتماد و التزام به ارزشهای انقالب اسالمی (ص  ،33مورد
 ،0سطر 11و)11
راهکار .استفاده از ظرفیتهای برنامه درسی ،منابع آموزشی ،شبکه ملی اطالعات و ارتباطات،
کتابخانه ،فرصت اردوها و فعالیتهای بدون مدرسه بهویژه مساجد و کانونهای مذهبی برای تقویت
معرفت و باور به معارف الهی بهویژه اعتقاد به توحید و معاد و والیت و انتظار با رویکرد قرآنی،
روایتی و عقالنی در دانشآموزان (ص  ،31سطر )11-1
 .3افزایش مشارکت نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی و مدرسه و معلمان و دانشآموزان در رشد و
تعالی کشور در عرصههای دینی ،فرهنگی و اجتماعی در سطح محلی و ملی بهعنوان نهاد مولد سرمایه
انسانی ،فرهنگی ،اجتماعی و معنوی (ص  ،10مورد  ،1سطر )1-1
راهکار .تبیین دستاوردهای علمی و فنی تمدن اسالمی – ایرانی در برنامههای درسی و آموزشی و
تقویت باور و روحیه مسئولیتپذیری دانشآموزان برای تحقق تمدن نوین اسالمی درراستای دستیابی
به جامعه عدل مهدی (عج) (ص  ،10سطر )3-1

منب :،مند تحول بنیادین آموزشوپرورش ف)6830
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بهمنظور بررمی مسئله مهدویت در مند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،نخست به میلان توجاه
محتوای مند مذکور به ویهگیهای منتظران واقعی پردارته میشود .اینان به ردا و آموزههای دین،
والیتمداری و عدا ترواهی را میتوان جلو مشخصههای ا لی و بنیادین یاک منتظار حقیقای و
رامتین دانست .برهنیناماس ،در قسنت گلارههای ارزشی مند نیل به این ماه ویهگای مهام اشااره
شده امت فجدول .)6ویهگیهای دیگر نیل که در پرتاو برراورداری از ویهگایهاای ا الی شاکت
میگیرند درقا

هدفهای کحن مند مهر شده امت .درحقیقت ،در بخش هدفهای کحن باه

بیان ویهگیهاایی ازقبیات ایناان ،حقیقاتجاویی ،ظلامماتیلی ،جهاادگری ،شاجاعت ،ایگاارگری،
مهرورزی و  ...پردارته شده امت که به نوعی هنان ویهگیها و فات ا هی امات کاه الزم امات
در شخص منتظر تبلور یابد .الزم به ذکر امت ،اگربه بهطور مستقیم به بگونگی پرورش رصیصاه
شنارت منجی و مح

وی بودن اشارهای نشده امت ،اما زمانیکه بحث آگاهی افراد به آموزههای

بنیادین مهدویت در گلارههای ارزشی بیان میشود و یا در قسانت بیاان اهاداف کاحن کاه مسائله
تعنیق بصیرت و معرفت دینی و میامی طر میشود ،با هب ،شنارت منجی باهعنوان رکان امامای
این انتظار و رهبر این راه و هنچنین شکتگیری محبت قلبی بین منتظران ،ضرورت مییابد.
با تأمت در مها ا

ذکرشاده در جادول ف )6روشان میشاود کاه در ماند تحاول بنیاادین نظاام

آموزشوپرورش در مهح کحن و ررد به موضوع مهدویت و تربیت نست منتظر توجه شاده امات.
اما تحقق وضعیتی ایدزال که در آن ،مفهوم نست منتظر و مهدیباور بهمعنای واقعای نناود پیداکناد،
در عر ه عنت با موفقیت بندانی روبهرو نبوده امت .گواه این مسئله ،ضعف کتابهای درمای در
آشنایی با اندیشههای مهدوی فنیکپناه و هنکاران)6836 ،؛ توجاه انادک باه ننادهاا و مؤ فاههاای
مهدویت و آموزش آن در مناب ،آموزشی فامینی و هنکااران )6836 ،توجاه باه اهاداف شانارتی و
غفلاات از اهااداف حیهااه عنلاای و هنچنااین بااهروزنبودن دانااش حرفااهای معلنااان در ایاان حااوزه
فمیرعارفین )6830 ،میباشد .شاید بتوان مهمترین علت این امر را عدم بیان شیوههای انجام و پیاده-
مازی ایدهها و آرمانها به نحو دقیق و بارز که در مها عات نظاممند پهوهشی مرموم امت ،دانست؛
درواق ،،در مند مذکور بین مبنا ،بنا و برنامه ،رابهه منظم ،روشنند ،نظاممند و مادونی وجاود نادارد
فمرزوقی.)38 :6836 ،
درادامه ،تحش شده امت تا باتوجهبه عنا ر هشتگانه برنامه درمی و مها عات اورتگرفته در
حوزه مهدویت در مدارس ،باربوب مفهومی برنامه آموزشی با محوریت تربیت نسلی منتظر ،ارازه
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شود .در باربوب مذکور تحش شده امت تا مهمترین عنا ر دریت و نقاشآفارین در هار برناماه
آموزشی را حاظ کند و متنام

با هریک ،شارصها و راهکارهایی بارای نناود عنلییاافتن آنهاا

ارازه دهد.
چارچوب مفهومی برنامه آموزشی تربیت نسل منتظر
طراحی برنامههای آموزشی هنهجانبهنگر و واق،بینانه ،یکی از مهمترین ابلارهای درارتیار نهااد
تعلیموتربیت رمنی کشور امت که امکان محققمارتن اهداف و آرماانهاای تربیتای ازطریاق آن
منکن و میسر میشود .ازاینرو ،بهمنظور پیشبرد تحشها و اقدامات این نهاد به ماوی تربیات نسالی
که ضنن بررورداری از اینان قلبی به موعود آررا لمان ،در حوزه رفتاری و عنلی نیل اعتقاد راود
را ننایان مازد ،بهرهگیری از ظرفیت برنامههای آموزشای ضارورت ماییاباد .هار برناماه آموزشای
مشتنت بر عنا ر متعددی امت ،اما در یک نگاه کلی تأثیرگذارترین عنا ر یک برنامه را مایتاوان
شامت اهداف ،مفهوم یادگیری ،فراگیرنده ،نقش معلم ،مناب ،یادگیری ،محیط یادگیری ،روشهاای
یادگیری و ارزشیابی دانست فمرزوقی.)665 :6832 ،
بهطورکلی ،در حوزه تربیت نسلی منتظر ،اهداف آموزش را میتوان در مه بعد :فکری ،روحی
ـ عاطفی و رفتاری یا عنلی طبقهبندی ننود فحیدریفر و مقدمای6832 ،؛ انینی .)6830 ،شاایان
ذکر امت طراحی و تدوین تنامی اهداف بایاد بار محوریات بیانش ،آگااهی ،عقحنیات و پاذیرش
درونی امتوار باشد فعبدا هی و موموینس  .)6838 ،مفهوم یادگیری نیل باتوجهبه تغییر و تحوالت
عصر حاضر و ظهور فناوریهای اطحعات و ارتباطات شکلی نو باه راود گرفتاه امات و از حا ات
یادگیری محدود و معلممحور به موی یادگیری نامحادود و فراگیرناده محاور در حاال دگرگاونی
امت .ازاینرو ،در برنامههای آموزشای مهادویت الزم امات ایان مایر تحاول مادنظر قارار گیارد.
هنچنین باتوجهبه نقش مهم هریک از دانشآموزان ،الزم امات تفااوتهاای فاردی آنهاا در ابعااد
مختلف وجودی مورد توجه معلم و مایر مسئوالن نظاام آموزشای قارار گیارد فامینای و هنکااران،
 .)6836معلنااان نیاال در جایگاااه تسااهیتگااران و راهننایااان در ایاان مساایر بایااد رااود را مجهاال بااه
ویهگیهای علنی و ارحقی ضروری مازند و با بهرهگیری از روشهاای متعادد و متناوع آموزشای
پیشاابرد برنامااههااای تربیتاای مهاادویت را درعناات کارآمااد و اثااربخش مااازند فمیرعااارفین.)6830 ،
بهعحوه ،مناب ،آموزشی موردامتفاده در کحس درس نیل شایسته امت که ضنن دربرداشتن مفااهیم
و ا ول امامی ،از تنوع و جذابیت الزم نیل برروردار باشد .این مسئله میتواند موج

بارانگیختن
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دانشآموزان و افلایش رغبات آنهاا باه فراگیاری شاود .ازماویدیگر ،معلناان و ماایر مسائوالن و
دمتاندرکاران نظام تعلیموتربیت باید تحش رود را بهکارگیرند تا محایط یاادگیری را باهگوناهای
تنظیم کنند که دانشآموزان ،بسیاری از آموزههای امامای مهادویت را ازطریاق مشااهده عینای و
دعوتپذیری عنلی در درون رود نهادینه مازند فعبادا هی و موموینسا  .)6838 ،درنهایات نیال
بهمنظور اطنینان از موفقیتآمیلباودن برناماهها ،ارزشایابی ضارورت ماییاباد فمیرعاارفین.)6830 ،
دراینمیان ،تأکید بر رودارزشیابی از جنله مسازت مهنی امت که در آموزههاای مهادویت شایساته
توجه میباشد فمرزوقی)668 :6832 ،؛ به این معنا که آمورتهها بهگونهای در درون فرد نهادینه شده
امت که رود قادر به ارزشیابی اعنال و رفتار رود باشد .در جدول ف ،)5بهطور دقیقتر شارصها و
راهکارهای هریک از عنا ر مذکور برای پیادهمازی اهداف تربیتی نست منتظر ارازه شده امت.
جدول .1چارچوب مفهومی برنامه آموزشی تربیت نسل منتظر
عناصر

شاخصها

اهداف آموزشی

بعد فکری :توجه به بینش و آگاهی در اصول تربیتی ،کسب معرفت الزم (معرفت امام ،معرفت
الهی ،خودشناسی ،دشمنشناسی ،شناخت طبیعت)
بعد روحی ـ عاطفی :روحیه امیدواری و خوشبینی به آینده ،ایمان به خدا ،محب خدا و امام
عصربودن ،آرمانطلبی ،روحیه شهادتطلبی و شکستناپذیری
بعد رفتاری :امر به معروف و نهی از منکر ،صبر و مقاومت ،افزایش قابلیتها و تخصصهای
موردنیاز ،والیتمداری

مفهوم یادگیری

مفهوم فراگیرنده
نقش معلم
منابع یادگیری
محیط یادگیری
روشهای
یادگیری
ارزشیابی

فرایندی کنترل ناپذیر و نامحدود
تلفیق یادگیری و تحقیق
گسترش رویکرد فراگیرندهمحور
توجه به تفاوتهای فردی ،جسمی ،روحی ،اخالقی ،رفتاری فراگیرنده
فراگیرنده بهعنوان یک عامل فعال در یادگیری و بهعنوان محقق
توجه به مسئولیت اساسی فراگیرنده در یادگیری
یادگیرنده بهعنوان فراگیرنده جهانی
فراهمگر منابع آموزشی ،تسهیلگر و همیار فراگیر
دارای قابلیتهای اخالقی (ایمان ،صداقت ،صبر و حلم ،خالق) و اطالعاتی الزم
منابع متعدد چاپی و الکترونیکی
قصه ،شعر ،نمایش ،نقاشی ،موسیقی
یادگیری مشاهدهای و دعوتپذیری عملی
تأکید بر روشهایی با محوریت فعالبودن دانشآموزان :روشهای حل مسئله ،پروژهمحوری،
شیوه یادگیری خودراهبر ،خودپایی و خودتنظیمی ،همیاری ،پرسش و پاسخ ،داستانگویی،
نمایش ،طرح الگو و اسوه
ایجاد فرصت تأمل با خود
تحقیق و مطالعه

ارزشیابی فرایندمحور و خود ارزشیابی

منب :،مرزوقی 6832 ،حیدریفر و مقدمی6832 ،؛ نجفی و هنکاران6835 ،؛ امینی و هنکاران)6836 ،
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نتیجهگیری و پیشنهادها
مرور مها عات و پهوهشهای انجامشده در حوزه مهدویت و انتظار نشان میدهد که اغل

آنها

به ذکر ویهگیهای امام زمان و منتظران آن حضرت بسنده ننوده و در کمتار پهوهشای ا تالامهاای
عنلی دررامتای ترویج فرهنگ مهدویت و ظهور و تربیت نست منتظر مورد توجه قرار گرفته امات.
این در حا ی امت که یکی از ضرورتهای عصر حاضر که در آن ،امحممتیلی و مبارزه با عقیاده
منجیگرایی ازموی دشننان به اوج رود رمیده امت ،تربیت نسلی امت که با اینان رامخ در برابر
تیرهای دشنن که اینان افراد را نشانه گرفتهاند پایداری کرده و حنه را برای ظهور منجی موعاود
و فرج آن حضرت آماده ماازند .دراینمیاان ،نقاش نظاام آماوزشوپرورش رمانی ،باهعنوان نهااد
زمینهماز رشد و شکوفایی کودکان و نوجوانان بسیار حازل اهنیت میباشد .دراینرامتا ،الزم امات
که آموزشوپرورش ،تدابیر الزم جهت شنامایی حضرت و ی عصارفعج) باهعنوان رهبار و هاادی
امت امحمی و بهدنبال آن آگاهمازی افراد نسبت به لوم پیروی از آن حضرت را اتخاذ کند.
ازاینرو ،هدف عنده در این مها عه ،بررمی نقش مدارس در تربیت نسات منتظار باوده امات.
برای این منظور در گام نخست به بیان مفهومشنامی انتظار درمعنای عام و معنای راص مورد توجاه
در فرهنگ شیعی که مورد نظر بوده امت و هنچنین ویهگیهای شخص منتظر پردارته شده امات.
با روشنشدن مفهوم انتظار بهعنوان مفهوم بنیادین بحث پیش رو ،در گاام بعادی باه مسائله انتظاار و
مهدویت با نگاهی تربیتی نگریسته شد .برایناماس ،مهدویت ،مکتبی امت کاه شااگردان آن درس
امید ،عشق و انتظار را در حضور امتاد عشق بهروبی فرا میگیرند و زمینه ظهور وی بارای برقاراری
حکومتی مرشار از عدل و داد را فراهم میآورند .مپس به نقش مدارس بهعنوان نهااد مهام تربیتای
در تربیت شاگردان مکت

مهدویت پردارته شد .دراینرامتا ،ارزشها و اهداف ذکرشاده در ماند

تحول بنیادین آموزشوپرورش جنهوری امحمی ایران بهعنوان مرج ،عنت مدارس به تفصیت بیاان
شد .درنهایت نیل به بیان باربوب مفهاومی برناماه آموزشای تربیات نسالی منتظار برامااس عنا ار
هشتگانه یک برنامه آموزشی پردارته شد.
نتایج حا ت از این مها عه نشان داد که اگربه در مند تحاول بنیاادی آماوزشوپرورش بارای
نخستینبار به بیان شارصهایی برای تربیات نسات منتظار اشااره شاده امات اماا تنهاا بیاان اهاداف،
تضنینکننده کیفیت مهلوب اجرای آنان ننیباشد .اکنون آنچه بیش از توجاه باه مقو اه انتظاار در
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نظام آموزشوپرورش و بیان رمانی آن اهنیات ماییاباد ،برناماهریالیهاای دقیاق و تاوان اجارا و
عنلیمارتن اهداف و برنامهها میباشد .شایان ذکر امت ،بهمنظور پیاادهماازی اهاداف ماذکور در
مند تحول بنیادین ،پهوهشهایی کاربردی کنک میکنند تاا ضانن آمای شنامای موانا ،اجارای
اهداف مذکور ،بتوان راهکارهایی واق،بینانه برای تربیت نسلی منتظر ارازه داد.
دراینرامتا ،درادامه ،پیشنهادهای پهوهشی و کاربردی ارازه میشود؛ با این امید کاه راهگشاایی
برای بهبود وضعیت موجود و دمتیابی به هدف واالی موردنظر جامعه که هنان پرورش نسلی منتظر
امت ،باشد.
 .6بررمی وضعیت موجود برنامههای آموزشی کشور دررامتای تربیت نست منتظر؛
 .5انجام پهوهشهای میدانی در مقاط ،تحصیلی مختلف باهمنظور کاربردیماارتن بااربوب
مفهومی برنامه آموزشی ارازهشده؛
 .8بررماای مواناا ،پیااادهمااازی و اجاارای عنلاای اهااداف بیانشااده در مااند تحااول بنیااادین
آموزشوپرورش؛
 .6بررمی میلان ننودیافتن ویهگیهای کلیدی شخص منتظر در معلنان بهعنوان ا گوهای عینی
دانشآموزان؛
 .2تحلیت محتوای کتابهای درمی در تنامی مقاط ،تحصیلی و منجش میلان و کیفیت توجاه
آنان به مسئله منجیگرایی و مهدویت؛
 .1بررمی میلان موفقیت و عدم انحراف دانشآموزانی که مهابق با آموزههای راماتین مکتا
مهدویت پرورش یافتهاند هنگام ورود به دانشگاه و هنچنین زمان فارغا تحصیتشدن؛
 .1بازبینی و تجدیدنظر در برنامههای درمی مقاط ،گونااگون باهمنظور پیاادهماازی ارزشهاا و
اهداف مهدویت در مند تحول بنیادین آموزشوپرورش؛
 .3برگلاری هنایشهایی در حوزه مهدویت برای دانشآموزان و آگاهماازی آناان باه تاحش
دشننان برای ازبینبردن اعتقاد به منجی ،بهگونهایکه دریابناد منجایگرایای تنهاا مخاتص باه دیان
امحم ننیباشد و نگاه رود را فراتر برده و بهعنوان مسئلهای جهانی به این موضوع بنگرند؛
 .3برگلاری دورههای مهدویت برای معلنان برای افلایش آگاهی آنان و آموزش مهارتهاایی
برای توان انتقال بهتر آموزههای مهدویت به دانشآموزان و ترغی
مکت .

آنان به عنت به آموزههای ایان
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در کتب درسی معارف اسالمی آموزشوپرورش از سال  1332تا  ،1311پژوهش در برنامـهریـزی درسـی،
س ،13ش .133-113 :01
حیدریفر ،مجید و مقدسی ،روحاله ( ،)1331بررسی سندی و تحلیل داللی روایات پیشگوییهای عصر ظهـور بـا
موضوع شاخصها و کارکردهای یاران مهدی موعود ،انتظار موعود ،س  ،11ش .11-01 :11
خالقخواه ،علی و جهانگیری ،مسعود ( ،)1313رویکرد تربیت دینی باتوجهبه دو مؤلفـه عقـلمحوری ،مطالعـات
تربیت روانشناسی ،س  ،11ش .111-101 :0
داوودپور ،مرتضی ( ،)1311نقش انتظار فرج در انسجام اسالمی گروههای سیاسی  -اجتمـاعی و وظـایف دولـت
زمینهساز ،مشرق موعود ،س  ،3ش .31-11 :11
شورای عالی آموزشوپرورش ( ،)1332سند تحول بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران.
صمدی ،قنبرعلی ( ،)1311آموزه انتظار و زمینهسازی ظهور ،مشرق موعود ،س  ،3ش .111-131 :11
صمیمی ،سیمین ( ،)1332عرصههای تأثیرگذاری اعتقاد به مهدویت در اصـالح فـرد از دیـدگاه قـرآن و حـدی ،
آموزش معارف اسالمی ،دوره  ،33ش .11-11 :1
عبداللهی ،ابراهیم و موسوینسب ،محمدرضا ( .)1333نقش روش تلقین در نهادینهسازی آمـوزه مهـدویت بـرای
کودکان ،انتظار موعود ،س  ،11ش .112-10 :11
عمید ،حسن ( ،)1313فرهنگ فارسی عمید ،تهران :راه رشد.
فالح رفیع ،علی ( ،)1311مهدویت ،فرجاماندیشی تاریخ هگل ،شیعهشناسی ،س  ،1ش .001-023 :02
قاسمنژاد ،زهرا و لکزایی ،صغری ( ،)1313امام رضا و تربیت نسل منتظر ،انتظار موعود .ش .112-132 :33
گرجیان ،محمد مهدی و کبیری ،زینب ( ،)1331تحلیل کارآمدی انتظار در حیات طیبه ،انتظار موعود ،س  ،11ش
.01-1 :11
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گودرزی ،مجتبی ( ،)1311بررسی رابطه آموزههای مهدویت و تعلیموتربیت اسالمی ،مشرق موعـود ،س  ،1ش:0
.111-110
مجلسی ،محمدباقر ،بحارالنوار ،ج ،11بیروت :دارالمعرفه.
مرزوقی ،رحمتاله ( ،)1331نقد متدیک و تئوریک اسناد تحول بنیادین آمـوزشوپرورش جمهـوری اسـالمی
ایران ،چاپ اول ،تهران :انتشارات آوای نور.
مرزوقی ،رحمت اله ( ،)1311سیمای مهدویت در برنامههای آموزشی مدارس :رویکردی به فلسفه تربیتـی انتظـار،
تربیت اسالمی ،س  ،3ش .101-131 :1
مرزوقی ،رحمتاله ( ،)1331نظریههای ساختاری در پارادایم تعلیموتربیت ،چاپ سوم ،تهـران :انتشـارات آوای
نور.
مکارم شیرازی ،ناصر ( ،)1311حکومت جهانی مهدی (عج) ،قم :انتشارات نسل جوان.
موسوی ،سیدمهدی ( ،)1311مدرسه مهدوی؛ درآمدی بر فلسفه و نظام آموزشوپرورش زمینهساز ،مشرق موعود،
س  ،3ش .11-111 :12
میرعارفین ،فاطمهسادات ( ،)1332نقد و ارزیابی محتوای کتـاب درسـی معـارف اسـالمی (دیـن و زنـدگی) دوره
پیشدانشگاهی از دید صاحبنظران و دبیران ،دانشور رفتار ،س  ،11ش .110-113 :10
نجفی ،محمد؛ هاشمی ،فاطمه؛ کیانی ،سمیه و رجاییراد ،حسین ( ،)1330نگاهی به فلسفه تربیتی انتظار موعود در
رویکرد شیعی باتأکیدبر اهداف تربیتی ،مشرق موعود ،س  ،1ش .03-11 :01
نیکپناه ،منصور؛ مظلومزاده ،سیدمیثم و پورجعفر ،منصوره ( ،)1331بازکاوی ضرورتهای فرهنگی و ادبی انتظـار
و ارزیابی میزان آشنایی جوانان با مبانی مهدوی و معیارهای مربوطه ،انتظـار موعـود ،س  ،10ش -110 :33
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