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اندیشمندان پیشرو و صاحبنظر یا در مجموعۀ آثار خود از یک مفهوم کلیدي نام     

آورده و سپس تمامی اجزاء نظام فکري خود را حول آن نقطۀ دال مرکزي تنظیم 
اندیشگی آنان به  آیند و یا عناصر کرده و به نوعی درصدد بسط و شرح آن برمی

توان کلیت  تدریج در بستر زمان طرح شده اما از چنان سازواري برخوردار است که می
در این فرض چنانچه در کشف . آن را بر محور آن مؤلفه مرکزي تنظیم و تفسیر کرد

نقطۀ ثقل   م، آن پایۀ محوري،یو گزینش آن مؤلفه مرکزي به درستی عمل کرده باش
آن اندیشمند بوده و بایستی بتوان همۀ اجزاء این پیکره را به  ورزي نظام اندیشه

و نقش کلیدي آن را در میان سایر  نحوي به سوي آن مفهوم محوري تحلیل برد
  .مسایل مورد توجه وي نشان داد
اکبر حسینی از جمله متفکران تربیتی در حوزة دوم  استاد اندیشمند دکتر سیدعلی

انتخاب یک مفهوم محوري یا کلید واژه اصلی  به ،خود ،است که به هر دلیل
استقالل نظام تعلیم و تربیت «آثار وي،  پرداخته ولی شاید بتوان با مروري بر ن

  .هاي تربیتی وي قلمداد کرد ترین پایۀ اندیشه را به عنوان مهم» اسالمی
هاي وي در حوزه تعلیم و تربیت  در این مقاله نخست مروري بر سیر آراء و اندیشه

  :اسالمی خواهیم داشت اعم از
تاریخچه تعلیم و تربیت اسالمی؛ : تعلیم و تربیت اسالمی شامل »مباحث نظري«ـ 1

ها، مسایل وفلسفه تعلیم و تربیت اسالمی؛ نظریه تربیتی اسالم؛  روش ،مبانی
هاي نظام آموزشی آن؛ بهداشت روانی و  راهبردهاي نظام تربیتی در اسالم و ویژگی

سالمی؛ علوم انسانی اسالمی؛ اهداف دانشگاه اسالمی و نظام آموزش شناسی ا روان
  . ن با تعلیم و تربیت اسالمیمدعالی؛ و نسبت فرهنگ و ت

مسایل ارزشیابی و عملکرد تحصیلی، پیش رفت : در خصوص »مباحث کاربردي«ـ 2
هاي هوشی و استعداد سنجی و تجارب آموزشی و  و شکست تحصیلی، آزمون

  فرهنگی؛ 
 پردازیم هاي تربیتی وي می ترین مفهوم کلیدي در اندیشه س به تبیین مهمو سپ
  :هاي زیر خواهد بود ، که شامل مؤلفهاستقالل نظام تعلیم و تربیت اسالمی یعنی 



 .مند و سیستمی به عناصر گوناگون تعلیم و تربیت اسالمی نگاه نظام -1
 .احصاء کامل و دقیق تمامی عناصر اصلی و فرعی در مجموعه -2
موضوع، اهداف، اصول،  مسایل، منابع، تفکیک و تعریف علمی مبادي، مبانی، -3

 .ها و نتایج در تعلیم و تربیت اسالمی مکاتب، روش
هاي تعلیم  جداسازي و تعیین مرزهاي نظام تعلیم و تربیت اسالمی از نظام -4

 .گرایانه و تربیت غیر اسالمی و مادي
 .ارائه و تبیین نظریۀ خاص تربیتی اسالم -5
ثار استاد نمایه  گانه را در آ گاه در فراز پایانی سعی دارد ردپایی از محورهاي پنجآن

اي صاحبنظران که ایشان را پدر تعلیم و تربیت  همچون پاره ،و در نهایت کرده
  : کند از جمله هایی در این خصوص اشاره می ران نامیدند، به وجود نشانهیاسالمی در ا

 به عنوان یک نظام تعلیم و تربیت مستقلمعرفی تعلیم و تربیت اسالمی  -1
 معرفی و تبیین عناصر مهم نظام تعلیم و تربیت اسالمی -2
 گستردگی حوزة اندیشگی در معرفی عناصر تعلیم و تربیت اسالمی -3
 ارائه نظریه تربیتی اسالم -4
 در خصوص علوم انسانی اسالمیخاص ارائه نظریه  -5
اسالمی در ایران در ابعاد تازي در احیاء رشته تعلیم و تربیت  نقش پیش -6

 علمی ـ نظري و عملی ـ اجرایی
ترین مسایل نظام آموزش عالی و  اهتمام به نگاه پژوهشی و علمی به مهم -7

 .آموزش و پرورش ایران
  

نظام تعلیم و تربیت، استاد حسینی، تعلیم و تربیت اسالمی، مفهوم  : کلید واژه
  .کلیدي

  
   

  


