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  ضرورت تربيت پژوهي: مقدمه
  

  )70/اسراء( »ولقد كرّمنابني آدم«
هايي روشن و نو به نو پيش روي داشته اي نهادينه خواهد شد كه افقتحول در جامعه     
نه تنها نقطة مركزي حل و تحليل چنين چشم اندازي است كه خود » تربيت پژوهي«. باشد

اين رو فهم بنياد تحول بدون از. حوزة ذهن تا عمل نيز هستپيش زمينة تبديل و چينش 
كشف مباني تربيت و هر آينه بنيان ساختار تحول در يك جامعه بدون تحقّق اصول تربيت، 

  .نه معقول و نه ممكن است
بدين سان بايد بتوان انديشمندان حوزة علوم تربيتي را از تحول آفرينان جوامع بشري قلمداد 

و » نظام تعليم و تربيت«گردد كه به مفهوم و معناي اين بر نَهاد وقتي نهايي مياما. كرد
  .ها و عناصر ساختاري آن سخت پاي بند باشيممؤلفه

انديشمند فرزانه و متفكر متعهد دكتر سيد علي اكبر حسيني از آن دسته صاحبنظران حوزة 
عليم و تربيت به عنوان جمع نظام مند تعليم و تربيت بود كه عالوه بر اعتقاد به مفهوم نظام ت

نظام تعليم و «هاي تعليم و تربيت، به استقالل و تفاوت مباني و ساختاري   عناصر و مؤلفه
هاي هاي شناخته شدة تعليم و تربيت در بستر و جايگاه انديشهبا ساير نظام» تربيت اسالمي

ادي گرايانه از سوي ديگر، هاي غير ديني و ممدرن غربي از يك سو و نيز بنياد انديشه
  .ها نيز بوداين تفاوتانديشيد و در آثار پژوهشي خود پي جوي تحليل و تبيين  مي

دكتر حسيني در زمرة محدود استادان دانشگاهي كشور بود كه ضمن برخورداري از دانش 
 خود به احياءرشتههاي علميبا تالشاسالمي، به ويژه پس از انقالب شكوهمند اسالمي 

 مبادي و مباني تعليم و «موضوع طرح علمي. در كشور مبادرت ورزيدتعليم و تربيت اسالمي
مكتب «، اعتقاد به استواري و استقالل »تاريخ تعليم و تربيت اسالمي«، »تربيت اسالمي

نظرية تربيتي «و» نظام تعليم و تربيت اسالمي«و سپس دفاع از » و تربيتي اسالم تعليمي
، »ارتقاء دانشگاه اسالمي«: وي نمايان بوده و به خصوص در مسايلي مانند ردر آثا» اسالم

ايشان در ، نام »ايرانآموزش و پرورش در «و همچنين » آسيب شناسي نظام آموزش عالي«
  .كرداين مسايل نگاه ميو پژوهشي بههايي است كه از زوايايي علمي رديف اولين شخصيت
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شوراي بررسي متون و «انساني و مطالعات فرهنگي با همراهي اين اساس پژوهشگاه علوم بر 
اقدام به  1391كشور در اسفندماه سال اي مراكز علميو نيز ياري پاره» كتب علوم انساني

اين طريق كرده تا از » تعليم و تربيت اسالمي؛ مباني، منابع و اصول«برگزاري همايش ملّي 
اين چهرة ماندگار حوزة تعليم و تربيت، صاحبنظران و هاي   عالوه بر معرفي آثار و انديشه

  .اين عرصه قرار دهدهاي كليدي مطرح درمند را در برابر پرسشمحقّقين عالقه
  

  :اهداف همايش
  هاي استاد حسينيبازشناسي، بـاز توليد و نـقد آثار و انديشه - 1
  نهاي آو تبيين مؤلفهتحليل علمي نظام تعليم و تربيت اسالمي  - 2
ايـران در راسـتاي الگـوي پيـش در  ـ  تهيه و تنـظيم نظام نامة تعلـيم و تربيت اسالمـي3

  اسالمي ـ ايراني رفت 
نظرية و تحليل علمي  زمينه سازي جهت نظريه پردازي در حوزة تعليم و تربيت اسالمي - 4

  تربيتي در اسالم
  تربيتي فراگيـر در حـوزة علومـ ترويـج جـريان نقد علمي  5
  هاي تربيتي معاصرمبـاني و سـاختارهـاي نظـريه نقـد عـلمي -  6
  هاي نظري تحول بنيادين نظام رسمي تعليم و تربيت كشور سازي بنيان ـ غني 7
  

با توجه به اهداف همايش، فراخوان مقاالت در دو محور تنظيم شد؛ در محور اول، موضوعاتي 
هاي توجه قرار گرفتند كه يا در مجموعه آثار و انديشه مورددر حوزة تعليم و تربيت اسالمي

شده است و در محور دوم ايشان محسوب ميهاي فكري استاد قابل رصد بوده و يا از دغدغه
و شخصيت استاد ها، و بررسي ابعاد حيات علمينيز مشخصاً معرفي، تحليل، نقد آثار و انديشه

  .قابل بررسي و پژوهش خواهد بود
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  :ورهاي همايشمح
  تعليم و تربيت اسالمي: محور اول

  تحليل نظام تعليم و تربيت اسالمي - 1
 موضوع و ماهيت تعليم و تربيت اسالمي چيستي، - 2
 ها در تعليم و تربيت اسالميمبادي و پيش فرض - 3
 مباني و فلسفة تعليم و تربيت اسالمي - 4
 ها، مسايل و اجزاء تعليم و تـربيت اسالميمؤلفه - 5
 هاي تربيتي در اسالمي ستنباط گزارهمنابع و روش ا - 6
  ريزي، الگوي ياددهي ـ يادگيري و نقش معلم در تعليم و تربيت اسالميبرنامه - 7
در ابـعاد موضوع، اهـداف، (بـه عنـوان يك علـم مستقـل  تعليـم و تربيت اسالمي - 8

 )روش، مباني و اصول
 هاي كليدي تعليم و تربيت اسالميتنظـيم و تحليـل پرسش - 9

 به تعليم و تربيت اسالميهاي نگاه سيستميويژگي - 10
  پردازي در حوزة تعليم و تربيت اسالميهاي نظريـهويژگي - 11
  هاي تربيتي و تحليل نظرية تربيتي در اسالممعرفي تئوري - 12
 با رويكردهاي تعليم و تربيت غير دينيتحليل ابعاد تفاوت تعليم و تربيت اسالمي  - 13
 ليم و تربيت اسالميجايگاه انـسان و انسان شناسي در تع - 14
 هاو نقد آنمعرفـت شـناسي و روش شـناسي تعـليم و تربيت اسالمي  - 15
 و رويكردهاي آنتحليل فلسفة اجتماعي تعليم و تربيت اسالمي  - 16
 جايگاه علم و عالم در نظام تعليم و تربيت اسالمي - 17
 در حوزة تعليم و تربيت اسالمي تحلـيل آثار فالسـفة اسالمي - 18
 تربيت اسالميتاريخ تعليم و  - 19
 در جامعه موانع تحقّق تعليم و تربيت اسالمي - 20
 سازي تعليم و تربيت اسالمي در جامعه كنوني ايران راهبردهاي پياده - 21
 بررسي تأثير متقابل تعليم و تربيت اسالمي با متغيرهاي سياسي و اجتماعي - 22
  هاي نو ظهور و تعليم و تربيت اسالميايده - 23
 و تربيت اسالمي سازي تعليمتحليل مفهوم بومي - 24
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 تحليل ابـعاد تحـول علوم انساني در حوزة علوم تربيتي - 25
 نقش تعليم و تربيت اسالمي در تحقق تمدن نوين اسالمي - 26
 سازي دانش نسبت تعليم و تربيت اسالمي با اسالمي - 27
  

  استاد حسيني و تعليم و تربيت اسالمي: محور دوم
  و كتاب شناسي استادتحليل، نقد آثار علمي  - 1
  استاد در مسايل تعليم و تربيت اسالميهاي نگاه علمي بررسي ويژگي - 2
  نقـش پيـشتـازي اسـتاد در مـعرفي و طـرح مسايل تعليم و تربيت اسالمي - 3
  در آثار استادفرهنگ مفاهيم تعليم و تربيت و روانشناسي اسالمي - 4
ي و سـرگـذشت بررسي ابعاد شخصيت علمي، تأثير تحصيالت حـوزوي و دانـشـگاهـ - 5

  پـژوهـي استاد
  هاي تربيتي استاد به روايت شاگردان و همكارانبررسي سيره و آموزه - 6
  استادهاي تدريسي و معلّمي بررسي ويژگي - 7
  استادتحليل زندگي سياسي اجتماعي و نسبت آن با حيات علمي  - 8
  فلسفة تربيت از ديدگاه استاد - 9

  و تربيت اسالمي از ديدگاه استادهاي نظام تعليم  ـ تحليل مولفه10
  نقـد استاد از ابعاد تعليم و تربيت غربي - 11
  ايران و راههاي اصالح و بازسازي آنـ نقد استاد از نظام تعليم و تربيت در12
  ـ چـگونگي ارتـقاء عـلوم انـساني از ديـدگاه استاد13
  و نقد آن» اصول تعـليم و تـربيـت اسـالمي؛ مباني، منابع و«ـ تحـليل كـتاب 14
  هاي رشد و تربيت استادـ الگوها و زمينه15
  نزد استادخانواده و اصول تربيت اسالمي - 16
  بر مبناي ديدگاههاي استادبررسي سرفصل دروس تاريخ فلسفه و تعليم و تربيت اسالمي - 17
  هاي نقدپذيري استادبررسـي روحـية نـقّادي و تبـيين ابـعاد و ويژگي - 18
  يل اخالق مديريتي استادتحل - 19
  هاي استاد با ساير انديشمنداناي و تطـبيقي آثـار و انديشهبـررسـي مقايسـه - 20
  هاي معرفت شناسي و روش شناسي استاد در حوزة علوم تربيتيويژگي - 21
  ـ استاد حسيني به عنوان پدر تعليم و تربيت اسالمي در ايران22
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چكيده  156آموزشي كشور تعداد  مراكز علمي و  پس از ارسال فراخوان همايش به     
مقاله به دبيرخانه رسيد كه پس از بررسي در كميته علمي، بخشي از مقاالت براي ارائه در 

  .همايش برگزيده، و تعدادي نيز جهت چاپ در مجموعه مقاالت آماده خواهد شد
لوم انساني كشور كه الزم است از تمامي استادان و صاحبنظران حوزة علوم تربيتي و نيز ع

. ما را در برگزاري اين گردهمايي علمي ياري دادند صميمانه و با خضوع كامل تشكر كنم
همچنين از رياست محترم پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي جناب آقاي دكتر 

دالنه رياست همايش را پذيرفتند و همه همكاران ايشان و نيز دوستان  اللهي كه هم آيت
كه بدون ياري آنان اين امر شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني  در دبيرخانه عزيز

  .شد محقّق نمي
در كمال سادگي و  اميدوارم اين تالش جمعي كه به ياد آن الگوي ممتاز تعليم و تربيت،

گردد، نقطة عطف مناسبي براي تمامي  صرفًا با تكيه بر جوانب علمي برگزار مي
و تحقيق در زمينة تعليم و تربيت اسالمي و به ويژه شاگردان و مندان پژوهش  عالقه

هاي ايشان در حوزه نظام  دوستداران استاد بوده و با اميد به بازشناسي و تبيين انديشه
ها و  سازي اين دانش و در پي آن، حل چالش هاي غني تعليم و تربيت اسالمي، زمينه

  .معضالت اجتماعي بيش از پيش فراهم گردد
هايي وجود دارد كه حلّ  دي نيست كه در اين حوزة بسيار قديمي و بسيار نو، همچنان پرسشتردي

با مخاطب مراكز (جويي بسياري ابهامات جامعة علمي  هاي علمي و عملي چاره آنها پايه و تحليل 
  .خواهد بود) هاي مردم با مخاطب توده(و نيز جامعة انساني ) انديشه و دانش

مورد  فقيداستاد آن ها كه مناسب است از منظر نگاه  رين اين اولويتتنها برخي از مهم ت
هاي تربيتي ايشان، به نقد و تحليل  توجه قرار گرفته تا ضمن تبيين ديدگاهها و انديشه

  :محقّقانه كشيده شود عبارتند از
هاي تربيتي استاد حسيني در دو  توان به ترسيم نمودار سير آراء و انديشه چگونه مي -1

 مباحث تئوريك و متديك مبادرت ورزيد؟حوزه 
هاي  اند و شاخصه هاي نظام تعليم و تربيت اسالمي نزد ايشان كدام عناصر و مولفه -2

 استقالل اين نظام از ساير نظام هاي تعليم و تربيتي چيست؟
نظريه تفكيك بين (در خصوص علم ديني استاد هاي نظرية  نقاط امتياز و كاستي -3

 دام است؟ك) مكاتب و مسايل علوم
 هاي نظرية ايشان در خصوص فلسفة تربيت در اسالم چيست؟ ها و نشانه شاخصه -4
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هاي غير اسالمي چه  ديدگاه استاد در خصوص تفاوت نظرية تربيتي اسالم با نظريه -5
 بوده و آيا ايشان نظرية جديدي در اين زمينه ارائه داده است؟

آموزش و پرورش مبتني بر   هاي نظام آموزش عالي اسالمي و نظام ترين نشانه مهم -6
 نظرية تربيتي اسالم نزد ايشان چيست؟

توان به يك نظرية جديد و  مي آيا از نظرات استاد حسيني در خصوص بهداشت رواني، -7
 نظام بهداشت رواني در اسالم دست يافت؟

آيا مي توان  ترين نوآوري ايشان در عرصه تعليم و تربيت اسالمي چه بوده و  مهم -8
را به عنوان نقطة محوري و مفهوم كليدي » ام تعليم و تربيت اسالمياستقالل نظ«

 هاي وي محسوب كرد؟ انديشه
و به (هاي نظام تعليم و تربيت غربي جدي ترين نقدهاي پروفسور حسيني بر ويژگي -9

 كدام است؟) شناسي معاصر ويژه دانش روان
آيا ماهيت آن با  هاي دانشگاه اسالمي از ديدگاه استاد چه بوده و رسالت و مؤلفه -10

 هاي ديگر تفاوت دارد؟ دانشگاه
ترين امتياز يا  در منظر ايشان ام المسايل تعليم و تربيت اسالمي چه بوده و مهم -11

 تمايز ديدگاههاي وي در اين خصوص با ساير انديشمندان حوزة علوم تربيتي چيست؟
ي را چه دانسته و ها و عالئم بروز بحران محنت در علوم انسان استاد حسيني، نشانه -12

 توان به طرح نظر جديدي دست يافت؟ آيا در ديدگاه ايشان مي
نسبت فرهنگ و تعليم و تربيت اسالمي در منظومة فكري استاد چگونه ترسيم  -13

 داند؟ ترين عوامل فرهنگي ظهور و ركود تمدن اسالمي را چه مي شده و مهم
جديدي در سند فلسفه  توان به منظر آيا براساس ديدگاههاي  تربيتي استاد مي -14

تعليم و تربيت اسالمي درجمهوري اسالمي ايران و يا سند دانشگاه اسالمي با رويكرد 
 تعليم و تربيت اسالمي دست يافت؟

هاي فكري آن استاد فرزانه در  اي از دغدغه پاره هايي از اين دست، ها و پرسش اين پرسش
هاي پژوهشي   ها و يا طرح نامه ها، پايان تواند موضوع رساله آثار بجاي مانده از اوست كه مي

  .قرار گيرد
  

زمان با برگزاري اين همايش مجموعة چند جلدي  جاي بسي خوشبختي است كه هم     
مقاالت علمي استاد در طول ساليان گذشته و در پنج عنوان  هحاوي كلي» دفتر تربيت«

ژه محققين حوزة علوم موضوعي متفاوت، رونمايي شده و به جامعة علمي كشور و به وي



  13                                 مقدمه                                                                                                      

ترديد دستماية مناسبي براي تحقيقات و تأمالت ديگر و نيز  گردد و بي تربيتي تقديم مي
  .هاي ارشد و دكتري تعليم و تربيت اسالمي قرار خواهد گرفت دوره

اي كه به آن پدر پاك  گويم به جهت توفيق انجام وعده ها سپاس مي خداوند مهربان را بار
زمان تحقّق آن با ظرف زماني ممات ما و حيات طيبة آن رادمرد، همراه  داده بودم؛ گرچه

  .شد
  روح پاك وي قرين با رحمت الهي؛

  .آستانة انديشة زالل وي به آستان بلند خلوص و صفاي باطن او و 
  

  سيد حسين حسيني
  دبير علمي همايش

10 /10/1390  
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  ساختار همايش

  

 اللهي دكتر حميدرضا آيت: رئيس  -1
 دكتر سيد حسين حسيني: علمي دبير -2
 پور آقاي عزيز نجف: دبير اجرايي -3
: ها و آقايان كمالي، آنيتا اسماعيليطيبه افالكي، نرگس  ؛ها خانم: اعضاء دبيرخانه -4

 حسين مقيسه، رهبر نصيري، محمدرضا وثوقي
 ):به ترتيب حروف الفبا(اعضا شوراي علمي و اجرايي  -5

دكتر عماد افروغ، دكتر دكتر غالمعلي افروز، اكرمي،  كتر سيدكاظمدوند،  دكتر صادق آئينه
سرشت، دكتر سيدحسن  محمدجواد ادبي، دكتر خسرو باقري، دكتر محمدجعفر پاك

االسالم والمسلمين  مونا حسيني، حجه چاري، دكتر سيده حسيني، دكتر مسعود حسين
نسب،  لي رستميكتر رضا داوري، دكتر علي ذوعلم، دكتر عباسعدكرماني،  محمدجواد حجتي

دكتر سيدسعيد زاهد زاهداني، دكتر علي شريعتمداري، دكتر پروين صمدي، دكتر سوسن 
دكتر محمدرضا نيلي، دكتر طيبه ماهروزاده، دكتر اهللا گرامي،  دكتر نصركشاورز، 

  .محمدمهدي مظاهري، دكتر احمد مؤمني



 

  
  

 
 

  چكيده مقاالت برگزيده
 



 



 

  
استاد مطهري در امر تربيت اسالمي با  ارزيابي و بررسي سازگاري نظرات

  رانيا ياسالم يآموزش و پرورش جمهور يراهبردسند 
  
  

  محمد رضا آهنچيان
  دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد

  مشهدي سمانه اميني
  دانشگاه فردوسي مشهد، ، رشته فلسفه تعليم و تربيت،يدانشجوي دكتر

  samanehamini@yahoo.com   نويسنده مسئول
  رزيتا ابوترابي

  دانشگاه فردوسي مشهد ، رشته فلسفه تعليم و تربيت،يدانشجوي دكتر
  محمد حسن ابراهيمي دهشيري

  دانشگاه فردوسي مشهد ، رشته فلسفه تعليم و تربيت،يدانشجوي دكتر
  

ضمن محور قرار دادن كتاب  تطبيقي، -روش تحليليده از در اين پژوهش با استفا    
آثار ايشان نيز كه با مبحث  از سايرتعليم و تربيت اسالمي استاد شهيد مرتضي مطهري 

يزان سازگاري اهداف و برخي اصول مطرح پس از آن م. تربيت اسالمي بود، استفاده شد
اد مطهري در زمينه اهداف شده در سند راهبردي آموزش و پرورش با آراي و نظرات است

ها نشان داد كه در زمينه پرورش عقل و يافته. تربيت اسالمي مورد بررسي قرار گرفت
ترين ميزان سازگاري وجود دارد و در زمينه تربيت جسمي، پرورش  تاكيد بر عبادت بيش
 است؛ مد نظر استاد مطهري نبوده شناسي، تاكيدي كه در سند شده ذوق و استعداد زيبايي

به طور كلي روشن شد . است و بدين مقوالت از منظر تربيتي توجه كمتري گرديده است
  .  كه نگاه استاد مطهري به بسياري مباحث تربيتي مبتني بر پرورش اخالق ديني بوده است

  
  تعليم و تربيت اسالمي، استاد مطهري، سند آموزش و پرورش ايران : كليد واژه
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  ر جهت هدايت نَه كسب مهارترويكرد اسالمي به تربيت د

  
  اللهي رضا آيت حميد

  استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايي
hamidayat@gmail.com  

  
دهد بيشتر جنبة كسب  گيري تعليم و تربيت امروزي را در جامعه شكل مي آنچه جهت     

و  مهارت براي زندگي در شرايط حاكم بر زندگي امروزين است اما رويكرد اسالمي به علم
در اين مقاله در نظر است تمايزهاي تربيت به عنوان كسب مهارت . تربيت جز اين است

با تربيت براي هدايت تذكر داده شود و سپس به ابعادي از رويكرد قرآني به تربيت و 
در انتها به . هاي برخاسته از اين نوع نگاه بازنموده شود هدايت اشاره شده و دستورالعمل

يكرد اسالمي در كسب مهارت با رويكرد اسالمي در تربيت اشاره هايي بين رو تفاوت
  .شود مي
  

  .كسب مهارت، هدايت تربيت اسالمي، : كليد واژه
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 روشي در تربيت اسالمي ؛مرگ آگاهي

 
  سيدكاظم اكرمي

  استاد دانشگاه تربيت معلم
Dr.akrami@ershad-damavand.ac.ir  

 
اي از مباني واصول و اهداف و روشها است كه اگر چه در  تربيت اسالمي منظومه     

اند  اكبر حسيني به آن پرداخته سالهاي اخير محققان و استاداني چون مرحوم دكتر سيدعلي
از جمله مطالبي كه كتابهاي روش . اي دارد اما هنوز ابعاد و زواياي كمتر بررسي شده

آثار تربيتي  اند، مرگ آگاهي و  تي و مقاالت مربوط به روشها به آن كمتر توجه نمودهتربي
  .آن است

هر نوع ايمان و تقواي دنيوي حداقل در برابر «: گويد استاد علوم تربيتي آلماني برزينكا مي
در برابر : پذير خواهد بود سه واقعيتي كه ادوارد اشپرانگر برآنها تاكيد كرده است آسيب

  )167-168. 1371برزينكا (» گ، نوميدي و احساسي غربت در دنيامر
  :گويد او مي. مناسب نيست پذيري اشاره به دو جمله از هيدگر بي در زمينة اين آسيب

ترين امكان من است، مرگ بيرون از امكان من است، چون نفي امكانات   مرگ خاص«
  »ر آن باشمتوانم آنرا بخواهم و نه حتي در انتظا من نمي. من است

تبيين مرگ و توضيح اينكه نوع مرگ اختياري است و مرگ، رفتن  با اما تربيت اسالمي
. پذيري آنرا حل كرده است بسوي عالمي وسيعتر و لطيفتر از عالم طبيعت است، آسيب

آيات قرآن كريم اجماالً از دو نوع مرگ كه حاصل و نتيجة دو نوع زندگي است سخن به 
البالغه شريف از مرگ به عنوان روش تربيت مطالب زيادي  ر نهجد. ميان آورده است

توان گفت گاهي از مرگ به عنوان روش  از جهت روش تربيتي مي. شود مالحظه مي
رفتار و برخورد ائمه بزرگوار و . تخديري ياد شده است و گاهي به عنوان روشي استعاليي
گرايي  هاي فراوان در برابر پوچ يمعصومان در برابر مرگ، شايسته دقت بسيار و درس آموز

اميد است مقاله بتواند اين . مسلط بر تفكر بسياري از غريبان و خودباختگان شرقي است
  .نكات را روشن كند

  
  تربيت اسالمي، مرگ آگاهي، روش تربيتي :كليد واژه
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  مبناي نقد در تعليم و تربيت اسالمي

 
  سيدصالح اسدي

  رجايي دبيرشهيد دانشگاه تربيتامه ريزي درسي رشته برن دانشجوي كارشناسي ارشد
           seyyedsalehasadi@yahoo.com 

  سيدمحمدرضا امام جمعه
  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

 m_r_imam@yahoo.com  
    

م و تربيت بيان مي شود و يا نظريات صاحب هميشه وقتي نظريه هاي جديدي در تعلي     
. نظران گذشته را در اين حوزه مطالعه مي كنيم درصدد تحليل و نقد آن نظريات هستيم

بيشتر متخصصان بر اساس دانش و تجربه ي خود  و يا ديگر منابع كار نقد را انجام 
ولي . ضوع هستندمقاالت متعدد كه كار نقد را انجام داده اند بيانگر اين مو و دهند مي

براستي آيا مبناي نقد آن ها درست است؟ و كار نقد را درست انجام مي دهند؟ به همين 
جهت اين پژوهش با بررسي مقاالت حوزه تعليم و تربيت و بررسي آيات قرآن و احاديث 

مبناي نقد مقاالت حوزه تعليم و تربيت چيست؟ : به دنبال پاسخ براي سواالت زير است 
مبنا تواند  ميچه چيزي بايد باشد؟ آيا قرآن يا احاديث و ديگر منابع اسالمي اين مبنا 

  باشند؟ 
  

 مبناي نقد ، تعليم و تربيت اسالمي : كليد واژه
    



  21    چكيده مقاالت برگزيده                                                                                                         

  
  بررسي رويكرد سيستمي به عوامل سازنده تعليم و تربيت اسالمي

  

  پور اسماعيل حيدر
  نور عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام

Haydar592001@yahoocom 
  

پيشرفت و رشد انساني در اعصار مختلـف   ر مهم دراتعليم و تربيت از جمله عوامل بسي     
تاريخ تعليم و تربيت نشان دهنـده تـالش انديشـمندان و متفكـران جهـت      . تاريخي است

دانيم تعليم و تربيـت انسـان در    همان گونه كه مي. بازسازي اين حوزه مهم و اساسي است
صورت نمي گيـرد و وامـدار جامعـه ، فرهنـگ و رسـوم جـاري و سـاري در جامعـه          خالء
ها ، هنجارها و قواعدي اسـت كـه پـس از     جامعه و فرهنگ نيز دربردارنده ارزش. باشد مي

با اين توضـيح  تـاريخ،   . ها همچنان به حضور خود در اجتماع ادامه مي دهند ساليان و قرن
در . شي اساسي و مهم در نظام تعليم و تربيت  دارندفرهنگ و دين هركدام نق ،هويت ملي

بـه نظـر مـي رسـد در تعلـيم و      . تربيت اسالمي نيز بايد به مجموعه اين عوامل نگريسـت 
تربيت اسالمي مي توان در كنار دين به عوامل تـاريخ و فرهنـگ نيـز بـه عنـوان عوامـل       

ا به توضيح و بررسـي  نقش آن اشاره نمود كه در اينجبه مكمل تربيت اسالمي نگريست و 
  .پردازيم اين مساله مي

  
  تربيت اسالمي، فرهنگ، دين، مليت، تاريخ:  كليد واژه
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مقايسه مفاهيم سعادت و فضيلت در ديدگاه ارسطو و عالمه طباطبايي و 

  هاي آن بر نقش مربيان در تربيت اخالقي داللت
  

  سمانه اميني مشهدي
  ي مشهدسدانشگاه فردو ، فلسفه تعليم و تربيت،يدانشجوي دكتر

samanehamini@yahoo.com  
  ابوالفضل غفاري

  عضوهيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد

  
بـا   را اخالقـي  تربيـت  و سـعادت  مفاهيم مسلمان، غير و مسلمان فيلسوفان از ايعده     

 برسـاند،  سـعادت  بـه  را انسـان  توانـد مي ر آنچهباورند ه اين بر و دانندمربوط مي يكديگر
انـد؛ امـا در   ارسطو و پيروان او، كسب سعادت را غايت زندگاني بشر دانسـته . است اخالقي

هاي تربيـت اخالقـي بـين ايشـان و ديگـران اخـتالف       چيستي مفهوم سعادت و نيز روش
ز منظـر  مفهـوم سـعادت ا   تطبيقـي  ضمن بررسـي  حاضر در پژوهش. نظرهايي وجود دارد

ارسطو و عالمه طباطبايي و تصريح وجوه اشتراك و افتراق اين دو فيلسوف در اين زمينـه،  
هر دو فيلسوف، سعادت را  .تربيت اخالقي از منظر هر يك، مورد  بررسي قرار گرفته است

دانند و اصل اعتدال در فضايل را براي كسـب سـعادت در جريـان     غايت نهايي زندگي مي
هاي مندانه يا فعاليتارسطو سعادت را به زندگي فضيلت. كنندم تلقي ميتربيت اخالقي مه

هاي مادي، تعبير كـرده اسـت و عالمـه، سـعادت را     مطابق با فضايل همراه با برخورداري
رسيدن هر چيز به خير وجودي آن و حصول آن را منوط به داشتن ايمـان و عمـل صـالح    

هـاي دو فيلسـوف و نيـز اسـتدالل بـر      ات ايدهدر اين مقاله، ضمن پذيرش اشتراك .داندمي
شود كه معلمان نظام آموزش و پرورش ايران در سـاحت  برتري ديدگاه عالمه، پيشنهاد مي

آموزان، اوال تاكيـد بيشـتري بـر    بايست به تناسب فهم و استعداد دانش تربيت اخالقي، مي
-وري از رذايـل را بـه  هاي كسب فضايل اخالقـي و د مفهوم سعادت داشته باشند؛ ثانيا راه

   .درستي و دقت تبيين و زمينه هاي ترويج آن را فراهم آورند
 

  سعادت، فضيلت، تربيت اخالقي، ارسطو، عالمه طباطبايي : كليد واژه
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  تحليل كتاب تعليم و تربيت اسالمي؛ مباني، منابع و اصول

  
  محمد جواد ادبي

  استاديار دانشگاه تربيت مدرس
dradabi@yahoo.com  

  
اثر استاد  "تعليم و تربيت اسالمي ؛مباني،منابع واصول"اين مقاله به تحليل كتاب      

در اين مقاله به نقد و بررسي تحليلي نقاط  .پردازد اكبر حسيني مي د عليآقاي دكتر سي
هاي موجود در كتاب از نقطه نظر شكلي و محتوايي با توجه به مقتضيات  قوت و كاستي

همچنين سعي شده است تحليل كتاب مذبور را در نگاهي . شود مي زماني نشر آن توجه
هاي كليدي نظام تعليم و تربيت اسالمي ،تاثير و  در قالب جامع نگري به مولفهو سيستمي 

 هاي نظام با اهداف، مباني، و تحليل ارتباط مولفه تاثر دو جانبه مولفه هاي نظام با يكديگر،
بندي  تحليل نهايي و جمع در پايان،. اسالمي تبيين نماييمها و فلسفه تعليم و تربيت  آرمان

  .با توجه به فضاي كنوني نظام تعليم و تربيت ارائه مي شود
  

نظام تعليم و تربيت، رويكرد سيستمي، تحليل شكلي، تحليل محتوايي، عناصر  :واژه كليد
 نظام تعليم و تربيت

   



 چكيده مقاالت همايش ملّي                                                                                                       24

  
  تحليل مفهومي بومي سازي تعليم و تربيت اسالمي

  
  محسن ايماني

  استاديار دانشگاه تربيت مدرس
Imanimo2@gmail.com 

  
اسالمي است و به تعبير استاد مطهري  –فرهنگ حاكم بر كشور ما فرهنگي ايراني      

اسالم به . ، اين دو به يكديگر خدماتي نموده اندخدمات متقابل اسالم و ايراندر كتاب 
و ايران نيز با برخورداري از سابقه فرهنگي ايران خدمات ارزشمندي را اعطا نموده است 

توسعه اسالم در پهنه وسيع ايران، . طوالني، توانسته است به اسالم خدماتي را عرضه بدارد
بيانگر پتانسيل باالي فرهنگ ايراني جهت برخورداري از محتواي غني دين مبين اسالم 

نده بهره جسته است و و تربيت اسالمي از آبشخور اين محتواي غني و ساز. بوده است
وجود فيلسوفان مسلمان و . مردمان اين سرزمين كهن را به بالندگي رسانيده است

دانشمندان مومن و اخالقيون به نام و عارفان بلند مرتبه و زاهداني شهير و انسان هائي 
فهيم، همه بيانگر اين معناست كه فرايند تربيت اسالمي در اين كشور به خوبي حركتي 

اما به تدريج با . نده داشته است و قرون طالئي اسالم حكايت از اين معنا داردپيش رو
امي دنيا طلب و استعمارگران منفعت طلب، عده قابل مالحظه اي از مردمان اين ظهور حكّ

مرزو بوم اسالمي دچار رخوت و غفلت شده و از مباني تربيت اسالمي و تربيت فرزندان 
گرفتند و با گرايش هاي افراطي به تفكرات مدرن تا حد خود بر اساس آن مباني فاصله 

اينك پس از پيروزي انقالب . زيادي توجه به امر تربيت اسالمي توسط آنان مغفول ماند
، فرصت دوباره اي براي )قدس سره(شكوهمند اسالمي به رهبري حضرت امام خميني 

هاي آن پديد آمده  تحقق بخشيدن به آرمان هاي تربيتي اسالم و كاربست اصول و روش
در اين مقاله نخست مراد از بومي سازي . است، و بايد براي بومي سازي آن تالش نمود

تبيين گرديده و سپس به بيان معناي تربيت اسالمي مبادرت شده است كه در آن 
اين امر از آن جهت الزم به نظر مي رسد كه . شكوفائي و بالندگي استعدادها مد نظر است

بعد عواملي كه در فرهنگ .  وابق ديني و معرفتي اين مردم سازگار استبا فطرت و س
ايراني امر بومي سازي تربيت اسالمي را تسهيل نموده و فراهم مي كند، مورد بحث قرار 
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كه از آن جمله مي توان به پيشينه ديني مردم ايران و گرايش آنان به خاندان . گرفته است
انشمندان اسالمي در حوزه علوم قرآني و فقه و فلسفه و و تتبعات و مطالعات د) ص(پيامبر 

كالم و اخالق و عرفان و انجام نهضت ها و حركت هاي اسالمي مردم اين سامان اشاره 
هم چنين موانع بومي سازي نيز مطرح شده است كه از آن جمله مي توان به . نمود

و نيز برخورداري آن ها گرايشات متفكران افراطي مدرن و رويكردهاي غرب گرايانه آنان 
از اين نوع تعاليم اشاره كرد و نيز پرداختن بيش از حد به دانش و علم سكوالر كه فضاي 
گسترده اي را به خود اختصاص داده و فضاي كمتري را در اختيار قرار مي دهد كه در آن 

دن و در پايان  راهكارهائي براي زدو. فرصت كافي براي تربيت اسالمي باقي نمي ماند
كه از آن ميان مي توان به ايجاد تغيير در سبك آموختن دروس و . موانع ارائه گشته است

معارف ديني و استفاده از شيوه هائي با تأكيد بر استدالل هائي دقيق تر و همراه با 
مشاركت بيشتر شاگردان و دانشجويان در اداره كالس ها و حضور گسترده تر آنان در 

اي هرچه بهتر به شبهات و استفاده از زباني شيرين و گفتاري بحث ها و پاسخ گوئي ه
  .اشاره كرددلنشين و ذكر تجربه هاي ديني 

  
  تحليل مفهومي، بومي سازي، تربيت اسالمي، موانع بومي سازي  :واژه كليد
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رشد اخالقي در پرتو شكل گيري عزت نفس و اصول تربيتي در كودكي 

  ز مباني اسالميابرآمده  يك ديدگاه رشدطرح  اول؛
  

  هدي سادات احمدي
  دانشجوي دكتري رشتة روانشناسي تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي

hodaahmadi64@gmail.com 

  
در اين مقاله پس از بررسي مالك اخالق و چگونگي نهادينه شدن معرفت اخالقي از      

مسئله . ر گرفتديدگاه اسالم، شكل گيري اخالق در دوران كودكي اول، مورد بررسي قرا
اصلي اين پژوهش عدم تطبيق رشد عزت نفس و اخالق مطرح شده در روانشناسي با 
مباني فلسفي اسالمي و مسئله ديگر استنباط مراحل شكل گيري اخالق از مراحل شكل 

هاي مرتبط با خود بر رشد  گيري عزت نفس و بررسي تاثيرگذاري عزت نفس و هيجان
له از سويي نگاهي به منابع اسالمي شد و از سويي مطالعات و در اين مقا. اخالقي مي باشد

شواهد روانشناسي رشد در ارتباط با كودكي اول مورد بررسي قرار گرفت و نيز با نگاهي 
مورد بررسي قرار گرفتند و  -فرويد، اريكسون، پياژه و كلبرگ -نظريه پرداز رشد 4نقادانه 

و با روش استداللي، يك ديدگاه رشد توسط  در نهايت با توجه به مطالعات صورت گرفته
. گيرد نويسده طرح شده است كه در اين مقاله قسمت كودكي اول آن مورد بررسي قرار مي

 -1 :گيرد محور مورد بررسي قرار مي 5 ،در اين ديدگاه رشد در ارتباط با هر مرحله
ل شامل اين هاي مرحله او اي عزت نفس و شرايط تحقق آن كه گزاره گيري مرحله شكل

شناخت خويش به عنوان موجودي پذيرفتني، دوست داشتني و ارزشمند؛ : موارد مي باشد
هاي مرتبط با خود كه در مرحله اول  هيجان -2. پذيرش نياز و خطا و شكست خويش

شناسايي تعادلي كه در هر مرحله بايد به آن دست يافت  -3. باشد عشق در برابر شرم مي
بررسي پيامدهاي موثر و قابل  -4 باشد ميان اعتماد و عدم اعتماد ميكه مرحله اول تعادل 

درك به عنوان ضمانت اجرايي و چگونگي تحقق فعل اخالقي كه در مرحله اول كسب 
ابزار اصلي  -5هاي جسماني مي باشد  حمايت، محبت و تاييد والدين و اجتناب از آسيب

  . باشديادگيري اصول اخالقي كه در مرحله اول شنيدن مي 
 هاي مرتبط با خود؛ پيامدهاي موثر عزت نفس؛ رشد اخالقي؛ هيجان : كليد واژه
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  اصول استراتژي تربيتي 

  آل عمران159با تكيه بر آيه 
  

  احمد بهرامي
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجن

Baharamiahmad53@yahoo.com 
  

اي تربيتي پيامبر مكرم اسالم مبناي ه ها و روش نگرشي نو به پرتوئي  از ارزش     
تامل و . واخواني آيات قرآن و انعكاس اين مفاهيم در البالي طنين دلنواز وحي است

هاي علمي و عملي رسول خدا را بازگو  جستاري دقيق در آياتي كه خداوند سبحان روش
 ي خداوند سبحان در آيه. فرصتي است براي يافتن الگوي صحيح زيستن ،فرمايد مي

آل عمران، شيوه ي درست تربيت را در قالب پنج اصل تربيتي به پيامبر 159  شريفه 
  .مكرم، بشارت و آموزش مي دهد
ها و  و رفع كمبود اصل استغفار اصل رحمت، اصل عفو،:  اين اصول پنجگانه عبارتند از

» صلي اهللا عليه و اله«ي پيامبر  اصل مشورت و اصل قاطعيت، كه در سيره موانع،
 .باشند هاي مختلف تربيتي مي اند و رمز موفقيت انسان در عرصه هندسي گرديدهم
 

  .توكل مشورت، استغفار، عفو، نرمش، رحمت، : كليد واژه
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  :هاي درسي تفكر انتقادي در برنامه

  ضرورت ترويج نقد علمي در حوزه علوم تربيتي
  

  حميده پاك مهر
 انشگاه فردوسي مشهددانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي، د

pakmehr_1388@yahoo.com  
  

هاي اعتالي توسعه و بالندگي علم  ترديدي نيست كه نقد علمي، همواره يكي از راه     
برخي . هاي بارز هر حوزه علمي، توان انتقادپذيري آن حوزه است بوده و يكي از خصيصه

اقتصاد و سياست نمود پيدا شناسي، براين باورند كه نقادي علمي، صرفاً در قلمرو جامعه
هاي درسي  منظور اهميت توجه به تفكر انتقادي در برنامهكه بهحاضر  لذا مطالعه. كند مي

ضمن ارزيابي  است، تربيتي به جهت ترويج نقد علمي در اين قلمرو صورت پذيرفته علوم
 زمينه جايگاه نقد علمي در اين حوزه، به بررسي نقش تفكر انتقادي در اينوضعيت فعلي 
  . داندساز ميباره را امري مسأله هاي درسي در اين توجهي برنامهپرداخته و كم

  
  .تربيتيعلوم نقدعلمي، درسي،برنامه تفكرانتقادي،  : كليد واژه
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 ابعاد تحليل: آموزش دانش سياسي بر اساس تعليم و تربيت اسالمي

  تربيتي علوم حوزة در انساني علوم تحول
  

  امين پرتو
 نشجوي دكتري علوم سياسي دانشگاه تهراندا

  
آموزش دانش سياسي از دوران يونان باستان بخشي جدانشدني از تعليم و تربيت بوده      
با زايش دانش سياسي مدرن، تحولي اساسي در رويكرد يوناني اين بخش از تعليم و  .است

تهاي اخالقي بود هاي تحقق فضيل تربيت ايجاد شد؛آموزشي كه پيشتر هدفش آموختن راه
با رويكرد مدرن به آموزش دانشي في نفسه بدل شد؛ اگر در اولي سياست ابزاري براي 
نيل به سعادت و تحقق خيرهاي اخالقي بود در دومي به عنوان دانشي فارغ از ارزشهاي 

 تعليم نظام« ساختاري و مباني تفاوت و ستقاللتوجه به ا اب. معين و فرا اخالق در نظرآمد
تربيت تالش مي كنيم تا  و تعليم شدة شناخته نظامهاي ساير با» اسالمي يتوترب

آموزش دانش سياسي بر اساس نظام تعليم و تربيت اسالمي را به محك مقايسه با 
  .هاي ديگر تعليم اين بخش از علوم انساني بزنيم گونه

  
م و تربيت دانش سياسي؛ دانش مدرن؛ فضيلت؛ دانش غير ارزش مدار؛ تعلي : كليد واژه
 .اسالمي
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  تربيت و تعليم در معنويت جايگاه

  
  محمدجعفر پاك سرشت

  دانشگاه شهيد چمران اهواز استاد
Mj-pakseresht@yahoo.com 

  
اي برخوردار  يكي از مفاهيمي كه در فرهنگ ايراني ـ اسالمي از وزن و اعتبار ويژه     

هاي  ها و مولفه مند از شاخص هرهمعنويت امري است انتزاعي اما ب. است» معنويت«است، 
معنويت به  آيندبر .ز و آثار و عوارض قابل مطالعه، و تا حدودي سنجش پذيريقابل تمي

هاي مطلوب در افراد، محصول منحصر به فرد تعليم و  عنوان مجموعة سازواري از خصلت
تعليم  و  اما اند، تربيت نيست و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي ديگر نيز در تحقق آن سهيم

در اين مقاله، نگارنده كوشش دارد تا . گيري و ايجاد آن نقش بنيادين دارد تربيت در شكل
باز شناسد و در  ) در حد امكان(هاي كلي آن را  ، مولفه» معنويت«ضمن تحليل مفهوم 

خصوص سنجش نقادانه مظاهر آن رهنمودهايي ارائه دهد و سرانجام اين پديدة رواني ـ 
  .به عنوان هدفي آرماني براي تعليم و تربيت مورد بحث قرار دهداجتماعي را 

  
  .تعليم و تربيت، سنجش نقادانه معنويت، : كليد واژه
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  در نظام تعليم و تربيت ا سالمي معلمان اي حرفه اخالق جايگاه

  
  يباد آ تاج رضا

  دانشگاه صنعتي اراك يرسان اطالع و يكتابدار ارشد كارشناس
tajabadireza@yahoo.com  

  محمد جمال باقري
  اراك فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه   ارشد كارشناس

  محمد رحيمي
  اراك آموزش مركز آموزش عالي شهيد بابايي  كارشناس

  سميه شعباني
  اراك شهرستان يدادگستر اداره يحسابدار كارشناس

  
ي اسالم تيترب و ميتعل نظام درمعلمان  يا حرفه اخالق گاهيجا هدف اين مقاله تبيين     
 منابع و آموزشي سازمان ارتقاء و پيشرفت گرو در ايي  جامعه هر توسعه و پيشرفت .باشد مي

 اين بتوانند كه داريم مربي پست در افرادي به نياز راستا اين در باشد مي انساني نيروي
 هاي حيتصال و ها ويژگي داراي بايد معلمان. يابند دست آن به و كنند دنبال را واال اهداف
 هاي ارزش و اخالق حرفه، در مهارت و تجربه ،تخصص و دانش جمله ازباشند  اي حرفه

 به احترام و بخشش دلسوزي، درستكاري، پذيري، مسئوليت تعهد، مانند جهاني و اجتماعي
 به تواند مي كه است راهبردهائي مهمترين از يكي اخالق حرفه اي توسعه .ديگران

  . كند كمك آنها اي حرفه شدر ومعلمان  توانمندسازي
 صالح آنها اگر و هستند آموزان  دانش تعليم و تربيت در گذار تاثير الگوي ترين مهم معلمان
 و رعايت را اي حرفه اخالق خود پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت دادن انجام در و باشند

 بر منديارزش تاثيرات مطمناً كنند، خدمت عشق و حكمت با خود مسئوليتهاي اداي در
 در  معلمان اي حرفه اخالقراجع به جايگاه  مقاله اين در. گذاشت خواهند فراگيريان تربيت

  .شود بحث  مي اخالقي معلمان هاي ويژگي و
  

اخالق  اخالق اسالمي، معلمان، اي، حرفه اخالق تعليم و تربيت اسالمي، :هواژ كليد
  آموزش
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هنگي در گستره تعليم و تبيين و ارزيابي نقش كثرت گرايي فر ،تحليل

  )در فرايند جهاني سازي(اسالمي تربيت 
  

  مهدي جمالي
  پژوهشگر انجمن آثار و مفاخر ايران
mjamalih@gmail.com 

  عليرضا صالح
  محقق و پژوهشگر

  
درآمدهاي اجتماعي و اقتصادي  ورود تعليم و تربيت جديد به ايران و ظهور پيش     

گيري بر تربيت سنتي و از جمله  تمل بر نقد و خردهمقتضي آموزش و پرورش نوين كه مش
تربيت اسالمي بود، ترديدهايي را در باب ضرورت، امكان و كارآمدي تربيت اسالمي 

اين امر بررسي تربيت اسالمي به عنوان يك موضوع سياسي ـ فرهنگي . برانگيخت
  .مستقل را در محافل ديني موجب گرديد

ن يك موضوع سياسي ـ فرهنگيِ مستقل، از زمان ورود ي تربيت اسالمي، به عنوا مسئله
   .مطرح بوده است كشور تعليم و تربيت جديد به

مسافرت كارگزاران حكومتي قاجار به اروپا، اعزام : حوادث اجتماعي مختلف، از جمله
ماندگي از كاروان تمدن در ميان مردم، تأسيس  محصل به خارج، گسترش احساس عقب

و مراكز تجاري ـ اقتصادي تازه، تالش جهت افزايش توان نظامي مؤسسات تمدني جديد 
درپي از روس و انگليس و وقايعي از اين دست،  هاي پي ـ صنعتي كشور به دنبال شكست

موجبات ترديد در كارآمدي تربيت رايج در ايران ـ كه آب و رنگ مذهبي داشت ـ و 
  .را فراهم آوردچنين احساس نياز به تحول بنيادين در نظام تربيتي  هم

جهاني شدن بعنوان يك فرايند گريز ناپذير در قرن بيست و يكم در ابعاد از سوي ديگر ، 
را دستخوش تغيير و  نظام تعليم و تربيت )سياسي و فرهنگي اقتصادي،(سه گانه خود 

و به (ها و آثار اين فرايند بر آموزش و پرورش  از اين رو شناسايي ويژگي نمايد، تحول مي
يكي از وظايف اصلي هر نظام تعليم و تربيت و از ) رتي جهاني شدن تعليم و تربيتعبا

در اين ميان مي توان به پيامدهاي اقتصادي . جمله نظام آموزش و پرورش ايران مي باشد
هاي فني و  جهاني شدن براي نظام آموزش و پرورش از جمله توجه بيشتر بر آموزش
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و پيامدهاي بعد سياسي جهاني شدن از  لوژي اطالعات،اي و استفاده بيشتر از تكنو حرفه
جمله كمرنگ شدن نظارت و تسلط دولت و حكومت بر نظام تعليم و تربيت و پيامدهاي 
بعد فرهنگي جهاني شدن از جمله ترويج فرهنگ غرب و كمرنگ شدن ويژگيهاي بومي و 

. مدارس اشاره كردهاي درسي  هاي ديني در برنامه به مخاطره افتادن هويت ملي و ارزش
ها به عنوان  از طرفي مي توان به برقراري ارتباطات فرهنگي بيشتر و شناخت ساير فرهنگ

ها  فرصت ،بنا براين ديدگاه جهاني شدن. هاي پيش روي تعليم و تربيت اشاره كرد فرصت
هايي را براي نظام تعليم و تربيت به طور عام و براي ايران بطور خاص پديد  و چالش

ها مي توان به حفظ  ها و با شناخت بهتر چالش گيري از اين فرصت ورد كه با بهرهآ مي
  .هاي فرهنگي و اعتالي نظام تعليم و تربيت در راستاي جهاني شدن پرداخت ميراث

بطور كلي با توجه به ابعاد مختلف جهاني شدن وتغييرات سياسي ،اجتماعي،اقتصادي ناشي 
سازگاري با تغييرات حاصل از روند جهاني شدن بايد از آن كشورهاي مختلف جهان براي 

هاي  هاي خود برخورد با آسيب ها و تخمين بيني آنها با پيش .دست به ابتكار عمل بزنند
احتمالي پيش رو را هر چه بيشتر كاهش داده و ورود به كوران جهاني شدن را تا حد 

ملي وفردي بايد لحاظ  ملي، ها در سه سطح فرا اين سازگاري سازند، امكان نرم وروان مي
 درسطح فرا ملي بايد به توسعه يك نوع كنترل جهاني به منظور حل مسائل و. شود

اي  جايگاه و برنامه ويژه ، بايدهاي محلي مشكالت جهاني رو كرد،در سطح ملي دولت
درسطح فردي مي بايست توجه داشت كه مشكالت موجود داراي  داشته باشند و نهايتاًٌ

هاي فردي جهاني  به بيان ديگر آسيب. هستند نظام تعليم و تربيتبااليي با همبستگي 
نيز نداشتن آگاهي و دانش الزم براي راه  شدن ناشي از نداشتن منابع آموزشي كافي و

در اين مقاله به گستره تاثيرگذاري فرايند جهاني  .هاي باال بردن امنيت فردي است حل
هاي فرهنگي پرداخته  با توجه به تكثر مولفهمي اسالسازي در حوزه تعليم و تربيت 

  .شود مي
  

گرايي فرهنگي ، نظام تعليم و تربيت، جهاني شدن فرهنگي ، جهاني  كثرت :واژه كليد
  شدن نظام تعليم و تربيت ، هويت 
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  بررسي و نقد نظرية استاد حسيني در خصوص علوم انساني اسالمي

  
  سيد حسين حسيني

  گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيعضو هيأت علمي پژوهش
Drshhs44@gmail.com  

 
ترين مقاله هاي خود تحت  اكبر حسيني در يكي از شاخص دكتر سيد علي فقيداستاد       

طرح ديدگاههاي : ها و عالئم بروز بحران محنت در علوم انساني معاصر نشانه«عنوان 
شناسي،  حظاتي پيرامون روانمال«و پيش از آن در مقاله ) 1373در سال (» اسالمي

تر در سخنراني  و پيش) 1368در سال (» بهداشت رواني و روان درماني از ديدگاه اسالم
؛ در خصوص علوم انساني اسالمي به )1365درسال (سمينار بررسي مسايل نوجوانان 

  .كند ياد مي» نظريه تفكيكي«آورد كه از آن با عنوان  ديدگاهي روي مي
شناسي بحران در علوم انساني معاصر و بيان عالئم  فوق پس از نشانهايشان در مقالة 

چهارگانه، به طرح ديدگاههايي پيرامون علوم انساني اسالمي پرداخته و با عنوان 
: كند گذاري و از يكديگر جدا مي ديدگاه مطرح پس از انقالب اسالمي را نام 6 ،»نظريه«

ة رشد آزاد، نظرية پيشكشي، نظرية تركيبي و نظرية دستگاه معيار، نظري  نظرية انفعالي،
تعليم و تربيت «ترين اثر خود يعني كتاب  اين متفكر فرزانه سپس در مهم. نظرية تفكيكي

نظرية تاسيسي و نظرية تحليلي ـ  دوبر فهرست قبلي،  ،»اسالمي؛ مباني، منابع و اصول
  .افزايد جمعي را نيز مي

علوم انساني اسالمي با مباني الوهي و علوم انساني آفت التقاط و عدم سازش و تالئم بين 
ترين نقدهاي ايشان بر ديدگاههاي ديگر بوده و در  گرايانه، مهم معاصر با مباني مادي

و » مكاتب«سو دانسته و بر تفكيك دو مقولة  تركيبي هم يةنهايت، نظرية خود را با نظر
سخن از » مكاتب«ورزد؛ در  هاي علوم انساني تاكيد مي در هريك از دانش» مسايل«

به موضوعات و محتواي خاص » مسايل«ها و اصول است و در  شالوده ها، ها، ايسم تئوري
بر اين اساس، علوم انساني  .شود ها توجه مي هر رشته و امور متفرع از مكاتب و نظريه

اسالمي در حوزة مكاتب يا اصول و مباني نظري فلسفي داراي غناي فراواني است و 
  ب اسالم در اين خصوص جوابگو است اما در قلمرو مسايل علوم كه سخن از عناوين،مكت
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كه بايستي با آن مباني بنيادين، (آن اصول خواهد بود  موضوعات و مباحث متفرع بر
از اين رو چنانچه . ، كاري جدي صورت نگرفته است)اي ارگانيك نيز داشته باشند رابطه
مكاتب علوم انساني اسال واجدمسايل خاص علوم انساني اسالمي نيز  مي هستيم اما فاقد
  .باشيم مي

هاي آن با  استاد حسيني و تحليل تفاوت بدين ترتيب در اين مقاله پس از تبيين نظرية
علوم انساني اسالمي؛ «گانه ديدگاهها در مقالة  9بندي  ديدگاههاي مشابه، براساس تقسيم

ترين  ، ضمن طرح مهم)1375ده در سال اثر نويسن(» مبناي تحقّق وحدت فرهنگي
  .شود ها در اين خصوص اشاره مي اي پرسش امتيازات نظرية ايشان به پاره

بندي ديدگاههاي مطرح  و تقسيم) 1(اگر فهم اصل صورت مسألة علوم انساني اسالمي
و قايل شدن به تفاوت ماهوي بين علوم انساني اسالمي و علوم انساني معاصر و )2(

از جملة  ،را) 4(حلي براي دوري از التقاط فكري  و ارائه راه) 3(ها  تن مشابهتصوري دانس
اما ابهاماتي نيز وجود دارد كه الزم است  ،امتيازات نظرية استاد فرزانه به حساب آوريم

  : جويي كنند مندان به مكتب تربيتي وي پيرامون آنها چاره شاگردان و عالقه
 كاتب و مسايل در علوم انساني چيست؟ ترين محور تمايز دو مقوله م مهم -1
 شوند؟ آيا ساختار سازندة دانش علوم انساني صرفاً به همين دو مقوله تفكيك مي -2
 بندي چيست؟ نقش روش تحقيق و متدولوژي علوم در اين تقسيم -3
اسالمي به عنوان مكاتب در ساختار علوم ) نظري(توان از مباني كلّي  چگونه مي -4

تواند نقش اصول و  مي ،برخاسته از اسالم ا هر اصل و مبناي كلّيِآي انساني استفاده كرد؟
  انساني را ايفاء كند؟ ر علومثّهاي متفاوت و متك مباني در قلمرو دانش

توان تضمين كرد در اين شيوه، مسايل بدست آمده، مسايل  چگونه مي ،با اين وجود -5
 اسالمي باشند؟انساني متعلّق به علوم 

در حوزة تعليم و تربيت اسالمي ايران و  فقيدتازي آن استاد  پيشاين مقاله با يادبود 
  .پذيرد هاي فكري وي پايان مي نوآوري

  
استاد حسيني، نظريه تفكيك بين مكاتب و مسايل، علوم انساني  علم ديني، : كليد واژه
 اسالمي
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هاي  استقالل نظام تعليم و تربيت اسالمي؛ مفهوم كليدي در انديشه

اد حسينيتربيتي است  
 

  سيد حسين حسيني
  عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

Drshhs44@gmail.com  

  
انديشمندان پيشرو و صاحبنظر يا در مجموعة آثار خود از يك مفهوم كليدي نام آورده     

و سپس تمامي اجزاء نظام فكري خود را حول آن نقطة دال مركزي تنظيم كرده و به 
آيند و يا عناصر انديشگي آنان به تدريج در بستر زمان  درصدد بسط و شرح آن برمي نوعي

توان كليت آن را بر محور آن مؤلفه  طرح شده اما از چنان سازواري برخوردار است كه مي
در اين فرض چنانچه در كشف و گزينش آن مؤلفه مركزي . مركزي تنظيم و تفسير كرد
ورزي آن انديشمند  نقطة ثقل نظام انديشه  ن پاية محوري،م، آيبه درستي عمل كرده باش

بوده و بايستي بتوان همة اجزاء اين پيكره را به نحوي به سوي آن مفهوم محوري تحليل 
  .و نقش كليدي آن را در ميان ساير مسايل مورد توجه وي نشان داد برد

ي در حوزة دوم است كه اكبر حسيني از جمله متفكران تربيت استاد انديشمند دكتر سيدعلي
پرداخته ولي شايد نبه انتخاب يك مفهوم محوري يا كليد واژه اصلي  ،خود ،به هر دليل

ترين  را به عنوان مهم» استقالل نظام تعليم و تربيت اسالمي«آثار وي،  بتوان با مروري بر 
  .هاي تربيتي وي قلمداد كرد پاية انديشه

هاي وي در حوزه تعليم و تربيت اسالمي  ء و انديشهدر اين مقاله نخست مروري بر سير آرا
  :خواهيم داشت اعم از

تاريخچه تعليم و تربيت اسالمي؛ : تعليم و تربيت اسالمي شامل »مباحث نظري«ـ 1
ها، مسايل وفلسفه تعليم و تربيت اسالمي؛ نظريه تربيتي اسالم؛ راهبردهاي  روش ،مباني

شناسي  م آموزشي آن؛ بهداشت رواني و روانهاي نظا نظام تربيتي در اسالم و ويژگي
اسالمي؛ علوم انساني اسالمي؛ اهداف دانشگاه اسالمي و نظام آموزش عالي؛ و نسبت 

  . ن با تعليم و تربيت اسالميمدفرهنگ و ت
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مسايل ارزشيابي و عملكرد تحصيلي، پيش رفت و : در خصوص »مباحث كاربردي«ـ 2
  عداد سنجي و تجارب آموزشي و فرهنگي؛ هاي هوشي و است شكست تحصيلي، آزمون
يعني  پردازيم هاي تربيتي وي مي ترين مفهوم كليدي در انديشه و سپس به تبيين مهم

  :هاي زير خواهد بود ، كه شامل مؤلفهاستقالل نظام تعليم و تربيت اسالمي 
 .مند و سيستمي به عناصر گوناگون تعليم و تربيت اسالمي نگاه نظام -1
 .دقيق تمامي عناصر اصلي و فرعي در مجموعهاحصاء كامل و  -2
موضوع، اهداف، اصول، مكاتب،  مسايل، منابع، تفكيك و تعريف علمي مبادي، مباني، -3

 .ها و نتايج در تعليم و تربيت اسالمي روش
هاي تعليم و تربيت  جداسازي و تعيين مرزهاي نظام تعليم و تربيت اسالمي از نظام -4

 .گرايانه غير اسالمي و مادي
 .ارائه و تبيين نظرية خاص تربيتي اسالم -5

و در  كردهثار استاد نمايه  گانه را در آ آنگاه در فراز پاياني سعي دارد ردپايي از محورهاي پنج
ران ياي صاحبنظران كه ايشان را پدر تعليم و تربيت اسالمي در ا همچون پاره ،نهايت

  : ند از جملهك هايي در اين خصوص اشاره مي ناميدند، به وجود نشانه
 معرفي تعليم و تربيت اسالمي به عنوان يك نظام تعليم و تربيت مستقل -1
 معرفي و تبيين عناصر مهم نظام تعليم و تربيت اسالمي -2
 گستردگي حوزة انديشگي در معرفي عناصر تعليم و تربيت اسالمي -3
 ارائه نظريه تربيتي اسالم -4
 در خصوص علوم انساني اسالميخاص ارائه نظريه  -5
تازي در احياء رشته تعليم و تربيت اسالمي در ايران در ابعاد علمي ـ نظري  پيشنقش  -6

 و عملي ـ اجرايي
ترين مسايل نظام آموزش عالي و آموزش و  اهتمام به نگاه پژوهشي و علمي به مهم -7

 .پرورش ايران
  

  .نظام تعليم و تربيت، استاد حسيني، تعليم و تربيت اسالمي، مفهوم كليدي : كليد واژه
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  تبيين ديدگاه استاد حسيني درباره علوم انساني اسالمي، 

  شناسي اسالمي با تاكيد بر روان
  

  سيد حسن حسيني
  عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف

hoseinih@sharif.edu  
  

اگر چه مباحث مربوط به علوم انساني اسالمي در ساليان اخير در كشور به طور      
هاي اوليه پس از پيروزي  ست، سابقه اين مباحث را بايد در سالشده ا اي مطرح گسترده

انقالب اسالمي جستجو كرد، در عين حال متفكران معدودي نيز بودند كه اين موضوع را 
  .ها قبل از پيروزي انقالب مطرح كرده بودند از سال

م غني د علي اكبر حسيني در زمره كساني است كه با برخورداري از تعالياستاد دكتر سي
اند، و  ها قبل از انقالب، دغدغه اين موضوع را داشته دهه) در سطح اجتهاد(ديني و حوزوي 

درباره مباني و مسايل تعليم و  1344رساله دكتري ايشان در دانشگاه اينديانا در سال 
  .تربيت اسالمي گواهي بر اين موضوع است

استاد . اسالمي حائز اهميت استشناسي  در اين ميان، آثار و افكار ايشان در خصوص روان
شناسي غربي و  روان  اي موضوع، مسايل، و روش حسيني با تبيين تطبيقي و مقايسه

به  ،شناسي اسالمي، و با پرهيز جدي از قبول مطلق و يا رد مطلق مكاتب غربي روان
شناسي اسالمي و  شناسي غربي و روان تفكيك ميان مفاهيم، مكاتب، و مسايل روان

  .پردازد شناسي اسالمي مي النفس اسالمي از روان تفكيك ميان علم چنين هم
ت علمي در اين مقاله ديدگاه ايشان در اين خصوص تبيين خواهد شد، و به تأسي از سنّ

  .نقادانه و نقدپرورانه آن انديشمند، برخي مالحظات درباره ديدگاه ايشان مطرح خواهد شد
  

  شناسي  اسالمي، استاد حسيني نعلوم انساني اسالمي، روا : كليد واژه
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  معيارهاي نقد و داوري علمي در حوزه علوم انساني نزد استاد حسيني

گزارشي تحليلي از حضور استاد حسيني در شوراي بررسي متون و كتب (
  )علوم انساني

  
  مونا حسيني

  عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز
monahosseini@yahoo.com  

  
شوراي بررسي «حسيني يكي از چهار شخصيت علمي و مؤسسين  اكبر دكتر سيد علي     

وي همواره در طول ساليان با وجود . باشد مي 1374در سال » متون و كتب علوم انساني
ها و وظايف ويژة اين شورا  هاي گوناگوني كه داشت، مشاركت و اهتمام بر رسالت مسئوليت

هاي پاياني عمر  داد وحتّي در سال يدر حوزه مسايل علوم انساني كشور را مدنظر قرار م
  .گير اين امر بود خويش ، با وجود مشكالت بسيار، اما پي

اين مقاله با مرور بر اسناد باقيمانده از حضور ايشان و نيز رياست گروه علوم تربيتي شورا، 
ها و تاكيدات استاد  حساسيت -1: ضمن تحليل اين اسناد بدنبال پاسخ به دو پرسش است

ـ نزد 2هاي شوراي بررسي متون چه بوده؟  وزه علوم انساني به ويژه از زاويه رسالتدر ح
ترين معيارهاي نقد و داوري علمي در حوزه علوم انساني و از منظر  استاد حسيني مهم

وظايف شورا چيست؟ البته پرسش نخست مقدمة مسألة اصلي مقاله خواهد بود و آنچه 
هاي  كند اين كه اوالً استاد حسيني يكي از شخصيت مياهميت اين دو سوال را دو چندان 

شد و خود در اين خصوص صاحب  علوم انساني كشور محسوب مي صاحبنظر در حوزة
اش علماً و عمالً به حوزة نقد  نظريه و مسلك ويژه بود و ثانياً به دليل رشتة تخصصي رأي،

  .در علوم انساني تعلّق خاطر داشت
هاي شورا، مسايل زير  كه در حوزه علوم انساني و از زاوية رسالتدهد  اين اَسناد نشان مي
  :مورد تأكيد ايشان بود

ـ حساسيت و عطف توجه به مسأله علوم انساني اسالمي و ضرورت تحليل علمي، 1
ـ ضرورت توجه به كارهاي انجام شده در زمينه علوم انساني 2 منطقي و پژوهشي آن

ـ حساسيت نسبت به موضوعات ديني و 3 اهياسالمي توسط مراكز حوزوي و دانشگ
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ـ 4) السالم عليه(اسالمي و به ويژه نسبت تعليم و تربيت با سيرة علمي و عملي امام علي
ـ اهتمام به اهميت كار شوراي 5طرح وحدت بخشي به مطالعات علوم انساني كشور 

ـ 7ساير مراكز ـ ضرورت ارتباط شورا با 6بررسي متون و ضرورت ارتقاء جايگاه قانوني آن 
ـ اهميت نظم و 8ضرورت معرفي كار شورا با ارائة محصوالت و دستاوردهاي جديد آن 

ـ تاكيد بر رسالت اصلي شورا در نقد و بررسي متون 9برگزاري جلسات و پرهيز از تعطيلي 
ـ ضرورت توجه به معيارهاي علمي در كنار معيارهاي ارزشي براي 10درسي دانشگاهي 
ـ ضرورت نقد مدام سرفصل دروس دانشگاهي و ارائة 11علمي  انتخاب شوراهاي

ـ ضرورت تماس مستقيم دانشجويان با متون درسي و 12 اي و جديد هاي دوره سرفصل
ـ ضرورت بررسي روند وضعيت رشته 13هاي علمي  خواني براي باال بردن توانايي متن

حد اعالء و كمال خود  ـ ضرورت انجام وظايف در14علوم تربيتي در دانشگاههاي ايران و
  . به عنوان يك رسالت ايماني و اسالمي

اي از كدهاي زير را در   توان پاره همچنين در حوزة معيارهاي نقد و داوري علمي مي
  :مجموعة نظرات ارائه شده توسط ايشان در جلسات شوراي بررسي متون بدست آورد

ـ در نقد و بررسي 2يد پرهيز شود ـ در نقد يك اثر علمي از هر گونه سوگيري و تعصب با1
در خصوص معيارهاي نقد ـ 3متون بايد توأمان به داوري علمي و داوري ارزشي توجه كرد 

ـ به آزادگي و آزادانديشي در حوزه فكر و 4بايد به يك توافق نسبي دست يافت   و ارزيابي
غير ضرور خسته  هاي نظر بايد اهتمام جدي داشته و ذهن نقّادانه را با ايجاد محدوديت

ـ ارزيابي علمي و ارزشي در كارهاي ترجمه 6ـ بايد به فهم چيستي نقد توجه كنيم 5. نكرد
ـ رعايت امانت و مستند بودن نقد يكي 7هاي خاص خود دارد  ها و شيوه احتياج به مالك

  .شود هاي ارزيابي علمي شناخته مي از ضرورت
  

  .، شوراي بررسي متوناستاد حسيني نقد، علوم انساني، :كليد واژه
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  ها تشابهات و تفاوت): توميسم(فلسفه تربيت اسالمي و رئاليسم ديني 

  
  محمد حسين حسيني سيد
  )تربيت معلم تهران(ريزي درسي دانشگاه خوازمي  دانشجوي دكتري برنامه

Hosseini261@gmail.com  
  معصومه مطور

  ريزي درسي س ارشد برنامهكارشنا
  
 

هاي فلسفه تربيت اسالمي و رئاليسم ديني  اين مقاله با هدف تبيين تشابهات و تفاوت     
هر دو ) توميسم(فلسفه تربيت اسالمي و رئاليسم ديني . به نگارش در آمده است) توميسم(

بوده و در از بنيانهاي ديني سرچشمه گرفته، درصدد برقراري ارتباط بين دين و فلسفه 
هاي ديني استفاده  شناسي خود از مباني و آموزه شناسي و ارزش شناسي، معرفت هستي

. هاي بنيادي بين آنها وجود دارد ليكن با وجود تشابهات قابل تأمل، تفاوت. كنند مي
اي كتابخانه و بررسي اسناد  ها از طريق مطالعه بنابراين در اين مقاله اين تشابهات و تفاوت

وماس آكويناس و هاي ت هاي فيلسوفان مسلمان، آراء و انديشه علمي، آراء و انديشه و منابع
  .  شود تبيين مي... وي و پيروان و شاگردان 

  
 ها فلسفه تربيت اسالمي، رئاليسم ديني، توميسم، تشابهات، تفاوت :كليد واژه
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  اندازهاي تعليم و تربيت اسالمي در  چشم

  ن در كالم امير بيانمعنابخشي به زندگي انسا
  

  مسعود حسينچاري
  شناسي دانشگاه شيراز استاديار دانشكدة علوم تربيتي و روان

hchari@shirazu.ac.ir  
  آناهيتا مهرپور
  شناسي باليني دانشجوي كارشناسي روان

  
مندي از امكانات متنوع مادي، بيش از گذشته  رغم بهره انسان عصر فناوري، به     

تر  اي روزافزون، پيچيده رسد و مشكالت او به گونه تنها به نظر ميمضطرب، افسرده و 
معناي «هاي مختلفي به كشف  در چنين فضايي، انسان در تالش است تا از راه. شوند مي

هدايت افراد جامعه به سوي يافتن معناي واقعي در زندگي و ارائة . خود نايل آيد» زندگي
هاي نهادهاي تعليم و تربيت است و در اين  ليتترين مسئو منابع اصيل به آنان، از مهم

يكي . تواند راهگشا باشد هاي مختلف زندگي انسان، مي راستا، نگاه پيوندگرايانه به ساحت
هاي قرآن كريم و اهل بيت،  آموزه. هاي بنيادين، تعليم و تربيت ديني است از اين ساحت

  بر همين. تة توجه بسيار هستنددهي به جامعه و معنابخشي به زندگي افراد، شايس در جهت
هاي معناي زندگي از ديدگاه امام علي و بر  اساس، پژوهش حاضر با هدف تبيين مؤلفه

هاي معناي  هدف، مؤلفه براي نيل به اين. است البالغه انجام پذيرفته  مبناي كتاب نهج
بررسي شدند؛ نمودند،  تر مي هايي كه مبنايي زندگي از منبع ياد شده استخراج شدند و بخش

در نهايت، با توجه به . ها تبيين و توجيه شد سپس كاركردهاي تربيتي هر كدام از آن
ها مطرح شده و فراواني  زمينة ديگر مؤلفه البالغه مؤلفة ايمان، به مثابة پيش كه در نهج اين

 مؤلفه و كاركردهاي تربيتي ويژة آن پرداخته آن شايستة توجه است، به تبيين اجزاي اين 
البالغه، به عنوان يكي از منابع اصيل  نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه نهج. است  شده

به مقالة حاضر با بحث . تواند از مباني مهم تعريف و اشاعة معناي زندگي باشد اسالمي مي
هاي آتي مهر ختام  نهادهايي براي پژوهش هاي پژوهش و ارائة پيش گيري از يافته و نتيجه

  . ايم زده
  
  شناسي انسان ،اسالم   ،معناي زندگي ،امام علي، البالغه نهج :واژه ليدك
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  اي مفهوم انسان كامل در ديدگاه مولوي و فرانكل بررسي مقايسه

  
  مسعود حسينچاري

  دانشگاه شيراز شناسي استاديار دانشكدة علوم تربيتي و روان
hchari@shirazu.ac.ir 

  پرديس شهوند
  شناسي تربيتي ندانشجوي كارشناسي ارشد روا

  سميرا رستمي
  شناسي تربيتي دانشجوي كارشناسي ارشد روان

  
يكي از اصلي ترين موضوع هاي اصلي در هر مكتب تربيتي، مفهوم انسان كامل      
اي است كه در عرفان نيز به آن،  رشته بررسي جامع انسان كامل، موضوعي ميان. است

بديل خود، مثنوي معنوي،  نام ايران، در اثر بي موالنا از عارفان به . توجهي ويژه شده است
از . گرايانة خويش را به نمايش گذارده و به انسان كامل پرداخته است نگاه ويژة انسان

هايي نزديك به افق انديشگي عرفان  گرا، انديشه شناسي انسان سوي ديگر، در روان
هاي موالنا   سة ديدگاهپژوهش، مقاي هدف اين. آيند اسالمي، حداقل در ظاهر به چشم مي

مقالة حاضر، ابتدا به بررسي نظر . هاي ويكتور فرانكل دربارة انسان كامل است با ديدگاه
موالنا پيرامون انسان كامل پرداخته است؛ در اين راستا با تكيه بر مثنوي معنوي، جايگاه 

، به هاي ويكتور فرانكل سپس، ديدگاه. انسان كامل به شكلي خالصه تبيين شده است
از نتايج . هاي يادشده بررسي شده است ، به مقوله)معنادرماني(گذار لوگوتراپي  عنوان پايه

هاي موالنا و فرانكل در الزام وجود معنابخش  توان به اشتراك ديدگاه اين پژوهش مي
هاي كمال  چنين بايد به تفاوت مصداق متعالي و فرامادي در زندگي انسان اشاره كرد؛ هم

. گيرد هاي فلسفي، فرهنگي و تاريخي نشأت مي داشت كه احتماالً از تفاوت انسان توجه
هاي بيشتر به فرجام  نهادهايي براي پژوهش گيري و ارائة پيش مقالة حاضر با بحث و نتيجه

 .رسد مي
  

  .، انسان كامل، مولوي، عرفانگرا شناسي انسان روان فرانكل، : كليد واژه
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  ي تربيتي استاد حسيني يرهتبلور نقش الگويي معلم در س
  

  چاري مسعود حسين
  يار دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز استاد

hchari@shirazu.ac.ir  
  

هـاي مختلـف   هايي كه براي هدايت و آموزش ابنا بشر در زمينهي روشدر ميان همه     
ر سـو و تـأثي  ي آن از يـك كشف شـده اسـت، اسـتفاده از روش الگـويي بـه دليـل سـابقه       

ي آمـوزش،  هاي پيشـرفته ظهور روش. اي داردي آن از سوي ديگر، جايگاه ويژهجانبه همه
ي الگويي نباشـد، هرگـز   ي فرصتي براي تأكيد هرچه بيشتر بر كارآمدي شيوهاگر به منزله

. ـ نخواهد توانست به عنوان چالشي در مقابل آن مطرح شـود  نتوانسته و ـ به احتمال زياد 
ي پيـامبران الهـي و مربيـان    تأثيرگذاري از اين مسير، روش مشـترك همـه   ي الگو وارائه

رسـد كـه تفـاوت    چنـين بـه نظـر مـي    . ماندگار تربيتي در قلمرو وسيع اجتماعي بوده است
پيامبران با فيلسوفان و ساير مصلحان اجتماعي حداقل از منظر روش، در اين زمينـه بـوده   

ي آرمـاني  ي رسـيدن بـه مرتبـه   مرام خود و نحوهي يافتهاست كه آنان براي انسان تربيت
گوئيـا  . انـد دادهمكتب تربيتي خويش، نمونه يا الگويي فراروي پيروان و شاگردان قرار مـي 

هـا، بـا ايـن روش، بهتـر فـرا      از نظر استعداد و ساير جنبـه  ي متوسطافراد متعلق به جامعه
ي تربيتـي، تـالش   لف اين شيوهدر اين نوشتار، ضمن كنكاش در ابعاد مخت. خواهند گرفت

ي آموزشي، تربيتي، پژوهشي و بندي و عمل به آن در سيرههاي پايشده است بروز نشانه
ساز، از روش الگـويي  پس از يك بحث زمينه. مديريتي استاد حسيني مورد توجه قرار گيرد

ن آمـده  هاي تربيتـي سـخن بـه ميـا    ي پيامبران در ترويج آموزهي برگزيدهبه عنوان شيوه
آنگاه استدالل شده است كه تأثير شگرف باورهاي ديني و تعهـد عميـق بـه اصـول     . است

آمـوز كوشـاي   ماندگار تعليم و تربيت اسالمي باعث شده تا استاد حسيني بـه عنـوان درس  
ي كـار  را در سرلوحه) حضرت پيامبر(ي اجالي مسلماني مكتب نبوي، الگوپذيري از نمونه

ويژگي يعني باور خالصانه، تعهد عميق و پيروي از الگوهاي كامـل؛   خود قرار دهد و همين
ي نوشـتار تـالش   در ادامـه . خودشان را به يك الگوي محبوب و تاثيرگذار بدل كرده است

هاي رفتـاري از سـالهاي حضـور اسـتاد حسـيني در كرسـي        شده است با ارائه برخي نمونه
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اين . ي ايشان به بحث گذاشته شودتدريس، پژوهش و مديريت، جوانب مختلف نقش الگوي
  .زندگيري بر خود مهر ختام ميبندي و نتيجهنوشتار با يك جمع

  
  استاد حسيني؛ شيوه الگويي، تعليم و تربيت اسالمي، آموزش : كليد واژه
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  هاي پروفسور حسيني تفكر تربيتي؛ سير تحليلي آراء و انديشه

  
  سيد صادق حسيني
  پژوهشگر حوزه عملية قم

sshosseini@yahoo.com  
  

طرح  مقاله، اثر علمي اعم از كتاب، 300استاد سيدعلي اكبر حسيني داراي بيش از      
در اين مقاله در . انگليسي و عربي است هاي فارسي، تك نگاشت و ترجمه به زبان پژوهشي،

اني هر آنها يعني تقدم زم» سيرتاريخي«صدديم تا با مروري براين آثار عالوه بر تعيين 
آراء وي را نيز مورد ارزيابي قرار داده تا تقدم و تأخّر » سير موضوعي«موضوع بر ديگري، 

در اين نگاه گرچه ممكن است موضوعي از لحاظ . رتبي و موضوعي آنها تحليل شود
هاي اصيل يك متفكر، موخر بر ساير  تاريخي، مقدم بوده ولي به جهت مباني و انديشه

د گرفت و بدين ترتيب مسير حركت فكري و رشد و بالندگي يك مسايل قرار خواه
  .انديشه، به خوبي بررسي خواهد شد

ترين آراء ايشان در  لذا پس از تعيين سير تاريخي و سپس سير موضوعي و تحليل مهم
شود كه وي در مجموعة آثار خود از اين اصول  حوزه تعليم و تربيت اسالمي مشخص مي

  :پيروي كرده است
ـ عدم پراكندگي حوزه فكر و تمركز بر مسايل علوم تربيتي به ويژه تعليم و تربيت الف 

  .اسالمي
  .هماهنگي و سازگاري نظرات و ديدگاهها با يكديگر  ب ـ

  .گيري از دانش تخصصي ج ـ نگاه پژوهشي به مسايل و بهره
  .ـ تحليل مسايل از منظر اسالمي و توجه به منابع و متون ديني د
مسايل روز و پاسخگويي به سواالتي كه جامعة كنوني در برابر يك پژوهشگر   هـ توجه ب ه

  .دهد تعليم و تربيت اسالمي قرار مي
  هاي غير علمي در اظهار نظرات و ـ تعادل علمي و عدم سوگيري

  ز ـ رعايت خط انصاف علمي در نقدو بررسي ديدگاهها و مكاتب
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شجاعت علمي در طرح آنچه بدان  ح ـ عدم تعجيل در اظهار نظر در عين صراحت و
  .انديشد مي

بند  پاي» تفكر تربيتي«توان وي را متفكري دانست كه به قواعد و اُسلوب  بدين سان مي
  .بوده است

  
  تعليم و تربيت اسالمي، تفكر تربيتي  پروفسور حسيني، سير آراء، :كليد واژه
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  يادگيري و نقش معلّم  _ريزي، الگوي ياددهيبرنامه

  ليم وتربيت اسالميدرتع
  

  مريم دريانورد
  دانشگاه شيراز) تعليم وتربيت اسالمي(دانشجوي كارشناسي ارشد  تاريخ وفلسفه آموزش و پرورش 

maryamsb89@yahoo.com  
  

  
هدف ازمقاله حاضربررسي وتبيين نقش معلم درتعليم وتربيـت اسـالمي بـا توجـه بـه           

باشدكه بـه منظـور تحقـق هـدف     يادگيري مي _ ريزي واستفاده ازالگوهاي ياددهي برنامه
مشخص » يادگيري وتعليم وتربيت _ريزي، ياددهيبرنامه« فوق، نخست بايد معنايا معاني

رو ازايـن . وپس ازآن بتوان ازنقـش معلّـم درتعلـيم وتربيـت اسـالمي سـخن گفـت       . گردد
  :هاي اصلي تحقيق عبارتنداز پرسش

 يادگيري چيست؟ - مفهوم ياددهي) 2 ناهايي دارد؟ريزي داللت برچه معمفهوم برنامه) 1 
 يـادگيري در  - ريزي والگـوي يـاددهي  جايگاه برنامه) 4تربيت چيست؟  مفهوم تعليم و) 3

 هـاي فـوق    تربيت اسالمي چيست؟ به منظور پاسخگويي به پرسـش  نقش معلّم درتعليم و
ــاي جمــعروش روش توصــيفي و ــيره آوري دادهه ــرآن، س ــا براســاس ق  عصــوميني مه

ازجمله نتايج مقاله اين است كه، به . باشدنظرات انديشمندان وبزرگان مي و) السالم عليهم(
  .ديدگاه رفتارگرايي پرداخته شده است و نقش تربيتي معلّم براساس ديدگاههاي شناختي

  
  تربيت تعليم و، معلّم، يادگيري  _ ياددهي، ريزي برنامه : كليد واژه
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   تربيت اسالمي يم وفلسفه تعل مباني و

  
  مريم دريانورد

  دانشگاه شيراز) تعليم وتربيت اسالمي(دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ وفلسفه آموزش و پرورش
maryamsb89@yahoo.com  

  
بـه  . است» فلسفه تعليم وتربيت اسالمي«هدف ازمقاله حاضر بررسي وتبيين مباني در     

مشخص گـردد و پـس ازآن   » عليم و تربيتت«منظور تحقق هدف فوق نخست بايد معناي 
هـاي اصـلي   رو پرسـش  از اين. توان از نقش مباني درفلسفه تعليم وتربيت سخن گفتمي

مفهـوم  ) 2مفهوم تربيت داللت برچه معنا يـا معناهـايي دارد؟   ) 1: تحقيق حاضر عبارتند از
مي چيسـت؟  نقش مباني در  فلسفه تعليم وتربيت اسال) 3تربيت اسالمي چيست؟  تعليم و

هاي فوق از روش توصيفي و رويكرد استنتاجي بهره گرفته به منظور پاسخگويي به پرسش
تربيت اسالمي يكـي از   نتايج بدست آمده حكايت از آن دارد كه فلسفه تعليم و. شده است

 تصـديقي تعلـيم و   علوم فلسفي است كه با روش تعقلي به تبيين و اثبات مبادي تصوري و
تر، فلسـفه تعلـيم و تربيـت اسـالمي، تحليـل و      به عبارت روشن. پردازدميتربيت اسالمي 

بـر  دررويكرد استنتاجي، فيلسوفان تربيتي . تبيين مباني فلسفي تعليم وتربيت اسالمي است
هـاي   ديـدگاه ، شناسـي شناسي و ارزشمبناي فلسفي يعني وجودشناسي، معرفتاساس سه 

  .  كنند مياستنباط  ها و روشها استنتاج وداف، برنامهتربيتي متناسب با آنهارا در سه حوزه اه
  

  تربيت اسالمي فلسفه تعليم و، تعليم، تربيت : كليد واژه
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چگونگي تاثير مباني ديني دربرنامه  :اسالمي وتربيت تعليم نظام تحليل

  درسي تربيت اجتماعي
  

  مرضيه دهقاني
  مشهداه فردوسي شگنداريزي درسي  دانشجوي دكتري برنامه

dehghani_m33 @ yahoo.com  
  جواد قنديلي

  اه فردوسي مشهدشگدا ريزي درسي عضو هيات علمي گروه برنامه
  ghandili@um.ac.ir  

  
هاي  محور فعاليت ،برنامه درسي با هدف ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار يادگيرندگان     

شود چه  بايد تعيينرسي هاي د برنامه لذا جهت طراحي .آيد تعليم و تربيت به شمار مي
 ،فلسفيديني، الزم است مباني لذا  .تغيير يابند با چه مقاصدي و اي، در چه جامعهكساني

ازآنجاييكه هدف برنامه . روان شناختي، و جامعه شناختي در برنامه درسي روشن گردد
 درسي تربيت اجتماعي، تحول در تمامي موضوعات اجتماعي و برقراري روابط بين فرد با

افراد ديگر، طبيعت، خود و خداوند است ، بايد اين تحول با در نظر گرفتن نظرات اسالم و 
كثرت گرايي شناختي، مسله (هاي مختلف  همچنين از روش. رويكرد خدامحورانه باشد

هاي عناصر  ويژگيدر اين مقاله . استفاده شود) محوري، پژوهشگري و مساله محوري
ازمبناي اعتقادي،  فقهي و ) روش تدريس و ارزشيابي -محتوا -اهداف( برنامه درسي

نظرات  ر منابع تصريح نشده باشد، ازدر مواردي كه دشود و  ميمعيارهاي اخالقي روشن 
  )مانند روان شناسي و جامعه شناسي و علم حقوق(انديشمندان اسالمي و علوم مختلف 

  . گردد مياخذ 
  

  .اني ديني، برنامه درسي، تربيت اجتماعياسالمي، مب وتربيت تعليم نظام : كليد واژه
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  اسالمي يا بومي؟: تعليم و تربيت

  
  ياسر دهقاني

  دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز
   y.d_14@yahoo.com  

  نصراله نوروزي
  دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز

   nasrolah.norozi@yahoo.com  

  
استقرار نظام تعليم و تربيتي كه از يك سو منبعث از دين مبين اسالم بي شك دغدغه      

ها و مختصـات فرهنگـي، اقتصـادي، اجتمـاعي كشـور       و از سويي ديگر متناسب با ويژگي
باشد و باعث شده  باشد، دغدغه اي است كه مورد توجه انديشمندان كشور در اين حوزه مي

ددي پيرامون تعريف، تبيين، اجرا و نهادينـه  ها، كتاب ها، مجالت و مقاالت متع در همايش
در اين مقاله برخالف برخي نگاههاي تك بعد نگر، . سازي آن مطالب مختلفي عرضه شود

به مقوله هاي تعليم و تربيت بومي و تعليم و تربيت اسالمي بـه صـورت توامـان پرداختـه     
مي انسـانها و نـه   از آنجا كه دين اسالم، ديني جهان شمول است كه براي تمـا . شده است

يك قوم يا نژاد خاص برنامه دارد، سعي شده است تعليم و تربيـت اسـالمي از ايـن منظـر     
تبيين شود و آنگاه چنين نظامي در چارچوب كشور ما كه مختصـات فرهنگـي، اقتصـادي،    

بنـابراين بـا ذكـر شاخصـه هـا و      . اجتماعي مختص به خود را دارد، مفهـوم سـازي گـردد   
پردازي و هم در اجـرا، تحليلـي عميـق و     توامان هم در حيطه نظريه ،اههاي اين نگ ويژگي

  .  دقيق از اين مفهوم ارائه شود
  
  .تعليم و تربيت اسالمي، تعليم و تربيت بومي : كليد واژه

  



 چكيده مقاالت همايش ملّي                                                                                                       52

  
در مدرسه » اكتشافي هدايت شده«اي اثربخشي روش  بررسي مقايسه

  تربيت اسالمي ابتدايي ميزان به عنوان الگوي كاربردي در تعليم و
  

  حميد دادگسترنيا
  كارشناس پژوهشكده علوم اجتماعي

h.dadghostarnia@gmail.com 
  بهروز نظري

 شناسي تربيتي ليسانس روان فوق
bnazari@ut.ac.ir 

كه (براي بررسي اثربخشي روش آموزشي نوگرايانه مبتني بر روش يادگيري اكتشافي      
) شود ودر مجتمع آموزشي هدايت ميزان معمول است به اختصار روش ميزان ناميده مي

هاي موجود ناشي از روش ميزان  آموزان مدرسه ميزان و شناسايي تفاوت بريادگيري دانش
آموزان مدرسه ميزان در مقايسه با ديگر دانش آموزان تهراني مشغول تحصيل  بين دانش
هاي تحقيق در  اي شبه آزمايشي با اجراي پرسشنامه مطالعه  ي،هاي غيرانتفاع در دبستان

آموزان مدارس  آموزان مدرسه ميزان و دانش روي دانش 1390و ارديبهشت  1389بهمن 
 5نفر بودند و از  457كه در مجموع  (مدرسه غيرانتفاعي ديگر  5غيرانتفاعي همتا در 

براي تعيين . به انجام رسيد) بودند طور تصادفي انتخاب شده منطقه آموزشي شهر تهران به
نمره پيشرفت (اثربخشي روش آموزشي مورد اشاره غير از بررسي وضعيت يادگيري 

هاي اجتماعي  مهارت  آموزان، پرخاشگري، هاي عزت نفس دانش سازه  آموزان، دانش) درسي
ه ميزان و آموزان مدرس ها بين دانش و خالقيت آنها نيز مورد بررسي قرار گرفت و اين سازه

تحليل . االشاره از مدارس ابتدايي غيردولتي شهر تهران مورد مقايسه قرار گرفت فوق  نمونه
مدرسه ميزان به صورت قاطع از تمام مدارس  كواريانس نمرات پيشرفت درسي نشان داد،

  .دار باالتر است انتخاب شده از مناطق آموزشي به صورت معني
% 1دار در سطح كمتر از  قيت نشان از تفاوت معنيتحليل كواريانس بين نمرات كل خال

دهد كه به صورت قاطع نمرات كل خالقيت بدست آمده در  آزمون تعقيبي نشان مي. دارد
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است اما نمره % 1مدرسه ميزان باالتر از تمامي مدارس مناطق مختلف با خطاي كمتر از 
توان  طور قاطع مي س بهبراين اسا. دهد ديگر مدارس با هم تفاوت آشكاري را نشان نمي

آموزان موثر  گفت روش متفاوت آموزشي مدرسه ميزان در افزايش نمره خالقيت دانش
  .تواند دليل اصلي اين تمايز آشكار باشد بوده است و مي

هاي  مهارت تحليل كواريانس در سه مولفه روانشناختي ديگر اين پژوهش يعني عزت نفس،
آموزان  آموزان ميزاني در مقايسه با ديگر دانش انشاجتماعي، پرخاشگري نيز نشان داد د

تهراني وضعيت خوب و قابل قبولي داشتند وليكن در دو مولفه پيشرفت تحصيلي و 
اي  آموزان مدارس غير دولتي پسرانه تهران در پله طور قاطع از تمام دانش خالقيت به

هاي تعليم و  با مولفهاين تحقيق در نهايت از نسبت اين الگوي موفق . باالتر ايستادند
  .گويد تربيت اسالمي سخن مي

  
  تعليم و تربيت اسالمي مدرسه ميزان، اي، روش اكتشافي، بررسي مقايسه : كليد واژه
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  تربيت حكمت بنيان

 
  علي ذوعلم

  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمييار  استاد
Roc@iict.ac.ir 

                
از  .ترين دغدغه هاي مصلحان و متفكران بوده است مهمتعليم و تربيت همواره از      

اسالم به عنوان تنها . ديدگاه اديان الهي نيز اين مقوله ، مقولة اساسي حيات انسان است
اي را  ها و راهبردهاي اساسي دين حقّ الهي، در ابعاد گوناگون تربيت انسان مباني، ارزش

ناميد، چرا كه همة عرصه هاي  "ن تربيتدي"اساساً اسالم را مي توان  .ارائه كرده است
در اين ميان . تعالي انسان را در ابعاد فردي و اجتماعي مشروط به تربيت صحيح مي داند

مؤلفة اهداف و رويكرد محتوايي تربيت مهم ترين مؤلفة اي است كه پيوند بين مباني و 
از . برقرار مي كند هاي فلسفي تربيت از يك سو و فرايند تحقّق آن را از سوي ديگر نگرش

ترين هدفي است كه تكيه  منظر اسالم، تربيت عقالني و پرورش قدرت تفكر فطري مهم
هاي  گاه و خاستگاه اولية ايمان به مبدأ و معاد و شكل گيري باور عميق به حقايق و ارزش

ي ، ساير عناصر اصلي و كلّ"ايمان"و  "تعقل"الهي را فراهم مي سازد و سپس بر مبناي 
 برآيند اين اهداف،. اف تربيتي در يك الگوي مفهومي، تعريف و تبيين مي گردداهد

در  متربيان است كه هم در عرصة نظر و هم در عرصة عمل، به همة  "حكمت"پرورش
ها و مطلوب هايي كه در ابعاد فردي و اجتماعي غايت تربيت شمرده مي شود، دست  نيكي
است و تحول و ارتقاي نظام  "حكمت بنيان"ت بنابراين تربيت اسالمي،تربي. يابند مي

تربيتي و آموزشي جوامع اسالمي در مباني، اهداف، اصول، روش ها و محتوا بر اين اساس 
  .تحولي كه در روش ها و چارچوب هاي خود نيز بايد حكيمانه باشد ؛ضروري است

  
  تربيت، حكمت، الگوي مفهومي اهداف : كليد واژه
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  پردازي  تي رويكرد مبناگرا در نظريههاي هوي شرح مولفه

  ديني در علوم تربيتي 
  با تكيه بر پژوهش موردي و گزارش 

  دكتر حسينيتربيتي   ي انديشه ازانتقادي 
  

  پور ازغدي اهللا رحيم حبيب
  كارشناس ارشد علوم تربيتي، گرايش فلسفه تعليم و تربيت

 Azqadi@gmail.com  
  

 ازي علوم تربيتي  پردازي ديني در رشته ظريهپرسش از معنا، كيفيت و روش ن     
ديني را راهنمايي و راهبري   گران تربيت اي و بنيادي است كه پژوهش هاي ريشه پرسش

هاي نظري و از  بيني و پيش ها پردازي پاسخ به اين پرسش از سويي وابسته به ايده. كند مي
كه است تجربه متفكراني  درهاي انتقادي   و بازنگري ها بيني سويي ديگر وابسته به پس

متفكر فقيد، استاد . اند را گشوده  اي اي از راه را رفته و زاويه و كرانه پيش از اين، پاره
پردازي در تربيت ديني را  پژوهاني است كه نظريه ي تربيت علي اكبر حسيني در زمرهسيد

ديني در علوم پردازي  در مقاله پيش رو پس از تبيين مفهوم نظريه. است دنبال نموده
با  پس از اين.  داشته استمبناگرا  يوي رويكردكه   اثبات كردهتربيتي از ديدگاه ايشان، 

هاي  ايم تا مولفه هاي وي به دنبال اين بوده واكاوي موردي و گزارش انتقادي از نوشته
شرح نموده و شماري از  ، كه در مسلك نظري وي نمودار بودهرا هويتي رويكرد مبناگرا 

ميزان به است،  هاي هويتي اين رويكرد را كه در مسلك نظري ايشان نمودي نداشته لفهمو
  .         ايم  نقد گرفته

  
  علي اكبر حسينيسيدتحول در علوم انساني، رويكرد مبناگرا، تربيت ديني،  :  كليد واژه
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  ضرورت فراموش شده دانشگاه اسالمي ؛تربيت اسالمي

  
  سيد محمد باقر ركني

  بخش الهيات و معارف اسالمي دانشگاه شيرازهيأت علمي  عضو
 roknimb@sums.ac.ir  

  
دانشگاه «در مورد مفاهيمي چون هنوز عليرغم گذشت سه دهه از انقالب فرهنگي،      

گذاران و متوليان فرهنگ عمومي به ويژه  اجماع نظر متقن و مدوني بين سياست» اسالمي
» اسالم«هاي متفاوت از  برآيند برداشت. ود نيامده استحوزه تعليم و تربيت كشورمان بوج

ها شده  منجر به ابهام و معطل ماندن موضوع اسالمي شدن دانشگاه» دانشگاه اسالمي«و 
تربيت «بدون توجه به اسالمي شدن مدارس كه معلول اين مسأله همچنين . است

. آيد ناقص به نظر مي از دوره پيش دبستاني تا پايان دبيرستان مي باشد، بحثي» اسالمي
ها و همچنين   دانشگاهشدن هاي ناصحيح از مفهوم اسالمي  اين نوشتار دو موضوع برداشت

ها را  در مراكز آموزشي به ويژه دانشگاه» هاي مختلف تربيت اسالمي حوزه«عدم توجه به 
تحليلي و استفاده از روش  -شيوه تحقيق به صورت توصيفي. نقد و بررسي نموده است

  .باشد مي )اي كتابخانه(تنادي اس
  

  .تعليم و تربيت ،تربيت اسالمي، دانشگاه اسالمي:  كليد واژه
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گاه هاي ابوحامد محمد غزالي و خواجه نصير الدين طوسي دبررسي دي

  درباره تعليم و تربيت
  

  عليرضا روحي
  استاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي

Dr.rohy@gmail.com 
  

توجه بسيار زياد اسالم به موضوع تعليم و تربيت اسالمي باعث شده در بين      
  .دانشمندان مسلمان نظرات و ديدگاههاي خاصي در اين خصوص شكل بگيرد

و خواجه نصير الدين طوسي ) ه 505درگذشته به سال (از بين دانشمندان مسلمان ؛ غزالي  
ژه اي به اين مقوله داشته و در نوشته هاي خود توجه وي) ه 672درگذشته به سال (

هاي مفصلي را به اين موضوع اختصاص داده و آثار مستقلي در اين باب تاليف  بحث
  .اند كرده

در  چنينهم ،نوشته» دها الوليا«ن با عنوا يمخصوص  غزالي درباره تعليم و تربيت رساله
فصلي را به اين  »الدين علوم احياء« و »يمياي سعادتك «ضمن تأليفات ديگرش از قبيل
وي از ميان مؤلفان گذشته يگانه دانشمندي است كه به  .موضوع اختصاص داده است

شايد وي  .تعليم و تربيت كامال توجه داشته و بيش از همه در اين باره تحقيق كرده است
اولين كسي باشد كه درباره تربيت كودك به تفصيل سخن گفته و پايه علمي را گذاشته 

  . است
هاي خاص و دقيقي نسبت به تعليم و  خواجه نصير الدين طوسي در قرن هفتم، ديگاه

، »اخالق ناصري«، »آداب المتعلمين«تربيت داشته و در چند اثر مهم خود از جمله كتاب 
، و برخي اثار ديگرش به اين موضوع پرداخته »اوصاف االشراف«، »اخالق محتشمي«

خستين دانشمند مسلمان است كه مباحث روانشناسي را در طوسي نزياد به احتمال . است
  .تعليم و تربيت آورده است

هاي اين دو دانشمند  در اين مقاله با استفاده از آثار غزالي و طوسي به بررسي ديدگاه
  . مسلمان در اين خصوص مي پردازيم

  خواجه نصير الدين طوسي، تعليم و تربيت ،غزالي : كليد واژه
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  از منظر قرآن منابع تربيت

  )با نظر به آثار دكتر حسيني(
  

  محمدعلي رضايي اصفهاني
   دانشيار جامعة المصطفي العالميه

 Rezaee@Quransc.com  

  
منابع تربيت، زيرساخت همه مباحث تربيتي است كه مباني، عوامل، موانع، اصول،      
ب تربيتي بر اساس دهد و اصوالً تمايز اساسي مكات ها و محتواي تربيت را جهت مي روش

  :شود كه منابع تربيت چند چيز است منابع آنهاست، از قرآن كريم استنباط مي
هاي آسماني تحريف  هاي الهي كتاب كه شامل قرآن و آموزه(وحي الهي : الف

شود و در آيات متعدد قرآن به اقسام وحي و لزوم ايمان به كتب آسماني  نشده پيشين مي
  .)اشاره شده است

  )كه شامل گفتار، كردار و تقرير معصومان است(سنت : ب
كه در آيات متعدد دعوت به تعقل شده تا آنجا كه هدف نزول قرآن را (عقل : ج

  )تعقل معرفي كرده است
در آيات متعدد، مردم را به علم دعوت كرده و عالوه بر علوم تجربي، كه (علم : د           

  ).علم لدني را به رسميت شناخته است
 .كه به رسميت شناخته شده است و دستور داده طبق آن عمل شود(عرف  : ه

تواند  مخالف وحي، عقل و علم نباشد ميو نشده باشد يعني عرفي كه آلوده به خرافات 
  ).يابد بخشي از تربيت را تأمين كند كه عمدتاً در آداب تجلّي مي

پژوهان و تربيت  ثار قرآندر اين مقاله ضمن بررسي موارد فوق و تعيين قلمرو آنها به آ
  كنيم  پژوهان ديگر از جمله دكتر حسيني اشاره كرده و آثار آنها را در اين زمينه نقد مي

  
  .قرآن، تربيت، منابع تربيت، دكتر حسيني : كليد واژه
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  ق تعليم و تربيت اسالميبه برخي موانع تحقّ  نگاهي

  
  سميرا راه پيما
  تربيتي دانشگاه شيراز دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي
  راحله رستمي

  دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز
  معصومه زارع

  دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شيراز

  مسعود حسين چاري
  روانشناسي دانشگاه شيرازعلوم تربيتي و استاديار بخش 

hchari@shiraza.ac.ir 
  

هاي مختلف از جمله تعليم و تربيت  مي نويد بخش حضور دين در عرصهانقالب اسال     
هاي  با وجود توفيق و كارآمدي. ها در اين راستا همچنان ادامه دارد بوده است و تالش

هاي نظام تربيت  با توجه به اهداف و آرمان. هايي در اين زمينه ملموس است نسبي، كاستي
هاي علمي  قوانين اسالمي هرچه بيشتر در عرصهها و  ديني، الزم است معيارها، ارزش

اين . بدون شك براي تحقق اين امر موانعي چند وجود دارد. زندگي افراد ظهور پيدا كنند
ي اين موانع  از جمله. مقاله به بحث و بررسي پيرامون برخي از  اين موانع پرداخته است

ي نگري و تفاسير متعدد از گيري تربيت ديني ، سطح مي توان به ابهام در مفهوم و جهت
متون ديني، آلودگي محيط اجتماعي و ضعف در روش اجراي تعاليم ديني مانند نقص در 

  .گرايي دربرخورد با مسائل ديني اشاره كرد مخاطب شناسي، غلو و خرافه
  

تعليم وتربيت، تعليم وتربيت اسالمي، موانع تحقق آموزه هاي ديني، آسيب  : كليد واژه
  .دين گريزي شناسي ديني،
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  مباني، اصول ، اهداف و روشهاي تربيت اسالمي 

 )السالم عليه(در رساله حقوق امام سجاد 
 

  كاوس روحي برندق
  دانشگاه تربيت مدرس گروه علوم قرآن و حديث استاديار 

 14rohi@Gmail.com  
 

ي از منظر ها و نبايدهاي تربيت ها، نظام و بايد استخراج مباني، اصول ، اهداف، روش     
يكي از منابع . اسالمي از اصولي ترين راهكارها  براي تدوين تربيت  اسالمي مي باشد

از جامع ترين احاديث در زمينه تبيين ) ع(اسالمي حديث و رساله حقوق امام سجاد 
اين مقاله با مطالعه تحليلي رساله حقوق، مباني، اصول، اهداف، . هاي تربيتي است آموزه
هاي مختلف تربيتي را از اين رساله  استخراج نموده و  تي اسالمي در ساحتي تربي ها روش

به اين نتيجه دست يافته است كه اين رساله  در بر دارنده مباني تربيت اسالمي به ويژه در 
شناسي است و اصول تربيت اسالمي  به ويژه اصل تفرد و روشهاي تربيت  در زمينه انسان

يج، تداوم و الگو محوري در چهار زمينه كلي مناسبت هاي اسالمي به ويژه روش هاي تدر
رابطه انسان  ) 3رابطه انسان با خود؛ ) 2طبيعت؛  ءرابطه انسان با خدا و ماورا) 1: انساني

  . رابطه انسان با طبيعت، از اين رساله قابل استنتاج مي باشد) 4با ديگران؛ و 
  

  ).السالم عليه(، رساله حقوق امام سجاد تربيت اسالمي، اصول، اهداف، روشها : كليد واژه
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  فلسفه تربيتي اسالم

  د علي اكبر حسيني سروريفسور سيواز ديدگاه پر
  

  عباسعلي رستمي نسب
  دانشگاه شهيد باهنر كرمانبخش علوم تربيتي دانشيار 

  rostaminasab@uk.ac.ir  
  

ايشـان داراي  . باشـد  فسور حسيني ميومقاله فلسفه تربيتي اسالم از ديدگاه پر موضوع     
تحقيقـات و  . تحصيالت عالي حوزه اي و دانشگاهي و اسـتاد دانشـگاه شـيراز بـوده اسـت     

اكثر آثـار او در بـر گيرنـدة    . باشد هاي مختلف تعليم و تربيت مي تأليفات او در باب موضوع
اين مقاله بر گرفته . ر اين زمينه نظريه پردازي نموده استتعليم و تربيت اسالمي است و د

هاي پژوهش عبارتند  يافته. روش پژوهش به صورت كيفي انجام گرفته است. از آثار اوست
تعريف، اهـداف غـايي و كلـي،    ( از مباني نظري فلسفه تعليم و تربيت و استلزامات تربيتي 

هاي تعليم و تربيـت، بـازنگري،    روشماهيت و مسائل اساسي، چگونگي شناسايي اهداف، 
 با توجه به مطالعات محقق مي توان گفت كـه بـيش از   .)حسابرسي، وظيفه معلم و شاگرد

الت مرتبطـي  اهمه استادان معاصر در خصوص تعليم و تربيت اسالمي نظريه پردازي و مق
د فرهيختـه  الزم است همه معلمان و استادان از افكار و انديشه اين اسـتا . ارائه كرده است

بهره گيرند، زيرا رهنمودهاي تربيتي او مبتني بر پيامهاي اسالم و فرهنگ اسالمي و بومي 
  . و كاربردي است

  
فلسفه، ماهيت و مسائل اساسي تعليم و تربيت، فلسفه تعليم و تربيت، اهداف  : كليد واژه

  .آموزشي و تربيتي
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  اه پروفسور حسينيبررسي رابطه بين باورهاي ديني و افسردگي از ديدگ

  
  رحيمه رهي

  كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كرمان
Rahimeh5444@gmail.com 

  
مقاله حاضر با هدف شناخت و تحليل نوع رابطه بين باورهاي ديني و افسردگي از      

نسان در گذر زمان زندگي، با بدون ترديد، ا. ديدگاه پروفسور حسيني انجام گرفته است
ها و آرزوهايش دست  شود و به بسياري از خواسته رو مي آمدها روبه ها و پيش انواع حادثه

ها و ابزار  يابد و طبعاً همواره چرخش جهان، به دلخواه او نيست و در مورد نعمت نمي
نشناسي است افسردگي يكي از روحيات روا. شود ها مبتال مي زندگي، به برخي از محروميت

آيد هنگام افسردگي روحيه و تصوير ذهني خراب  كه جداي از محيط و جامعه به وجود نمي
رود و اعمال به  ماند، اراده تحليل مي شود و جسم از انجام وظايف خويش باز مي مي
تأثير اعتقادات مذهبي . دهد اي است كه انسان را به جانب شكست و ناكامي سوق مي گونه

خواهد در  يهاي رواني واز جمله افسردگي، موضوعي است كه اين مقاله ميدر رفع بيمار
فرضيه مقاله آن است كه استاد معتقد است . جوي تحليل آن شود آثار استاد حسيني پي

هاي ديني، زندگي خود را طوري  افراد پايبند به اعتقادات مذهبي از طريق پيروي از آيين
از زندگي آنها حذف شود و لذا كساني كه داراي زا  كنند كه عوامل افسردگي تنظيم مي

هاي اجتماعي موفقي برخوردار بوده و سطح  باورهاي ديني هستند از تعامالت و كنش
  .افسردگي آنان پايين است

شناسي پروفسور حسيني و به  اين مقاله با مرور به كتب ، مقاالت و تحقيقات حوزه روان
  .آيد ل مساله برميويژه مقاالت كاربردي ايشان درصدد تحلي

  
  .باور ديني، افسردگي، تصوير ذهني، پروفسور حسيني : كليد واژه
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  بررسي تأثير توحيد در اخالق و تربيت اجتماعي 

  از ديدگاه مرحوم دكتر حسيني
  

  زاده رضا رستمي
  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
rostamizadeh@uk.ac.ir  

  
اعتقاد به توحيد و جهان بيني توحيدي به  حيات و زندگي معنا و روح و هدف      
با مطالعه آثار دكتر حسيني در مي يابيم كه استاد نگرش ويژه اي به نقش . بخشد مي

ايشان معتقد هستند يك مسلمان واقعي هم . اندتوحيد در اخالق و تربيت اجتماعي داشته
خود را بايد براي رضايت خدا انجام دهد كار خلق و اجتماع را نيز بايد چنان كه عبادت 

تواند  و تنها اين نگرش است كه مي) 1386حسيني . (براي رضاي خدا به انجام رساند
توان جامعه اي داشت كه در آن  تأثيرات مثبت در جامعه بگذارد و به صورت محسوس مي

ر حقوق آحاد مردم معنايي نداشته باشد چرا كه تظاهر و ناحقي د دروغ و ريا، نفس پرستي،
گانه پرستي دارد و با ابعاد مختلف توحيد ناسازگار  همه اين موارد ريشه در شرك و چند

  .است
ها علي  با تمامي اين اوصاف در بيشتر كشور: شود ايشان در كالمي دردمندانه متذكر مي

دم زدن از اسالم و اعتقاد به افراد زيادي هستند كه با وجود  الخصوص بالد اسالمي،
توحيد عمال در رفتار و كردار آنها آثاري از اين اعتقاد وجود ندارد و اعمالشان بر خالف 

آري ) 1386حسيني .(انتظاري است كه بايد از يك فرد متعهد به دين اسالم آشكار شود
ان باقي ها ضعيف و ناتو تمامي مفاسد بشريت از اين است كه مغزها نيرومند شده و دل

هاي  اند تنها چيزي كه مي تواند سبب نيرومندي دل شود پايبندي به توحيد و هدف مانده
هاي واالي اخالقي را در جامعه شكوفا سازد و  مقدس و توحيدي است كه مي تواند ارزش

  .تربيت اجتماعي شايسته را قوام بخشد
  

    حسيني ، اجتماع، تربيت، اخالق، توحيد : كليد واژه
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  شت و كرامت انسان از ديدگاه قرآنبزرگدا

  
  زاده رضا رستمي

  استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان
rostamizadeh@uk.ac.ir  

  
از يك : يابيم كه تعابير الهي درباره انسان دو گونه استبا مراجعه به آيات قرآن در مي     

اند و از سوي ديگر با  تمامي مخلوقات براي او آفريده شده صاحب كرامت گشته است و
تعابيري چون ظلوم و جهول بسيار آزمند از او ياد شده است در اين مقاله به بررسي و 

  .بندي اين دو گونه از تعابير قرآني پرداخته شده است جمع
ت ذاتي انسان هاي ديگر برخاسته از كرام توان گفت پايگاه ويژه آدمي در ميان آفريده مي

است و اين كرامت ذاتي وظيفه سنگيني بر دوش او قرار داده است، هر گاه از اين 
هاي خدادادي  در مسير رسيدن به هدف آفرينش يعني شناخت و  ها و ويژگي موهبت

هاي باالتر كه همان كرامت  ها و بزرگداشت پرستش عاشقانه خدا بهره گيرد به كرامت
تا آنجا كه مخدوم فرشتگان گشته و به مقام خليفه الهي  يابد اكتسابي است دست مي

رسد و هر گاه بر اساس قدرت و اختيار خدادادي در تأمين هدف خلقت استفاده نكند در  مي
گيرد و از آن كرامت اكتسابي و واال محروم  مسير تأمين اهداف نفساني يا شيطاني قرار مي

مندي  نشيند، چرا كه با وجود بهره ستوران ميتر از  مي شود تا آن حد كه در جايگاهي پايين
هاي واالي اكتسابي راه ناسپاسي را طي كرده است و جا دارد  از عناصر دستيابي به كرامت

  . كه همچون حيوانات از اين كرامت واال محروم گردد
  

  قرآن، انسان، كرامت، خسران، اختيار، هدف  : كليد واژه
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  نوين در هزاره سومرويكردي  ؛تعليم وتربيت اسالمي

  
  علي اكبر زمندي

  كارشناس ارشد علوم تربيتي
     zmndi1372@yahoo.com  

  
 نخست آموختن دانش و :در منظر كلي به تعليم وتربيت در دو وجه مي توان نگريست     

رو كردن به ارزشهايي كه : وتوانمند ساختن افراد براي برآورد نيازهاي فردا و دوم ها مهارت
ت از ديدگاه نخست،به دليل يهرچند تعليم وترب.آنها زمينه تكامل آدمي استكار بست 

كاربست روش علمي در قلمرو زندگاني سبب رفاه و توسعه نسبي بشريت شده، ولي از 
ديدگاه دوم اين گونه پيشرفت ها، به تكامل بايسته آدمي منجر نشده است هرچند بحث 

وجه به مباني فلسفي و اجتماعي حاكم بر تكامل آدمي خود داستان ديگري است كه با ت
هر جامعه، تعبير و تفسيري خاص از آن مي شود و از آنجايي كه پيشرفت در جنبه دوم، 
عليرغم وجود فراز و فرود هايي در طول دوران مختلف نسبت به جنبه نخست، بخصوص 

والتي لذا اين وضعيت اهل انديشه را به س، بعد از عصر روشنگري چندان محسوس نيست
آيا  اين عدم توازن چيست؟ آيا اين وضعيت فرايندي طبيعي است؟سبب : واداشته است

چه راهكارها و  چرا؟ چگونه؟بلي پرداختن به اين مسئله ضرورتي هست؟ اگر در  اصوالً
با تاكيد براينكه اين فضا و دراين پژوهش باتحليلي تاريخي  پيشنهاداتي قابل ارايه است؟

و چه ) قرون وسطي(اط و تفريط هايي هست چه قبل از عصر روشنگري معلول و دربند افر
كه در بطن خود همواره حاكميت اعتدال را در در (به تعليم و تربيت اسالمي آن، بعد از 

  .  پرداخته وراهكارهايي براي بهبود شرايط ارايه مي دهد، )انديشه ورفتار داشته و دارد
  

  يم وتربيت اسالمي،اعتدال وجوه تعليم وتربيت، تعل : كليد واژه
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  اسالمفلسفه تربيتي كامل و جامع 

  
  بصيره زندكريمي
  دانشگاه تبريز كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي

   Zand_karimi@yahoo.com  
  

فلسفي در بسياري از مكاتب . تربيت در فرهنگ بشري پيشينه اي ديرينه دارد      
پيرامون آن بحث هاي فراوان شده است و از مقوالت بسيار مهم نيز در فلسفه اسالمي 

به دليل متعدد بودن جنبه هاي وجودي انسان ، فلسفه اسالم براي تربيت ابعاد . است 
هدف تربيت از ديدگاه فلسفه اسالمي ، بارآوردن و انسان نگاه . قايل شده است  يمتفاوت

آدمي ، آماده كردن انسان براي بهره مندي از يك زندگي سالم انساني داشتن همه افراد 
وتربيت جنبه هاي جسماني ، عقالني ، روحي و اخالقي انسان است و اين از امتيازات 

با در نظر گرفتن . فلسفه تربيتي اسالم است كه تربيت را به يك جنبه محدود نمي كند 
مل ترين ديدگاه را در مورد تربيت دارد ، بايد جنبه هاي مختلف فلسفه تربيتي اسالم كه كا

  .اهميت هر جنبه و شكوفايي آن را در نظر گرفت 
  

  فلسفه تربيتي اسالم ، ابعاد تربيت ، انسان    : كليد واژه
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  تطابق يا تناقض؟: بومي سازي تعليم و تربيت اسالمي

  
 هوشنگ زارعي

  شناسي دانشگاه ياسوجدانشجوي كارشناسي ارشد جامعه
   hushang_136@yahoo.com  

 
فرهنگ «، »فرهنگ اسالمي« ساختار نظام تعليم و تربيت در ايران تركيبي از عناصر     

اين مسأله كه تعليم و تربيت اسالمي، به خطر حذف . است» فرهنگ غربي«و » ايراني
شود يا خير، رسالت مقاله حاضر را تشكيل ديگر عناصر موجود در اين نظام، منجر مي

اگر مراد از بومي سازي، اسالمي سازي آن است، جايگاه ديگر عناصر فرهنگي . دهد مي
موجود در اين نظام چيست؟ اگر آري، آيا نظام تعليم و تربيت اسالمي قائل به حفظ ديگر 

اي نگارنده تالشي است براي باشد؟ مطالعات كتابخانهمنابع تعليم و تربيت در اين نظام مي
  .مسائل پاسخ دادن به اين

  
  بومي سازي، تعليم و تربيت، اسالمي سازي : كليد واژه
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  مقايسه اصول تعليم و تربيت از نظر استاد حسيني با ساير مربيان تربيتي
  

  احمد زندوانيان ناييني
 استاديار گروه علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه يزد

azand2000@yahoo.com 
  

هدف كلي اين مقاله، مقايسه مفهوم اصول تعليم و تربيت از نظر مربيان بزرگ تربيتي      
اصول تعليم و تربيت به مثابه منطقي به مربيان و دست . در عرصه جهاني و ملي است

اندركاران تربيتي كمك مي كند تا در تمام فعاليت هاي تربيتي بتوانند درست تصميم 
كشف و استخراج اصول تربيتي وظيفه فيلسوف . هاي صحيحي داشته باشندبگيرند و رفتار

تربيتي اش انجام  -تربيتي است و فيلسوف تربيتي اين كار را بر اساس مكتب فلسفي
كمنيوس، (از اين رو، در اين مقاله، به تشريح مفهوم اصل از نظر مربيان جهاني. دهد مي

هوشيار، شكوهي، شريعتمداري، حسيني، (ايرانيو مربيان ) پستالزي، كانت، فروبل و وايتهد
در مقايسه با مربيان مذكور، حسيني مي كوشد تا . پرداخته شده است) باقري و شهيد باهنر

ابتكار جالبي كه . شيعي بپردازد –به استخراج اصول تربيتي بر اساس نظريه اسالمي 
. باشد اصول تربيتي ميبندي  بندي و يا طبقه حسيني در بحث اصول به كار مي گيرد درجه

، )ايدئولوژيك(ايشان اصول تعليم و تربيت اسالمي را به سه دسته كلي اصول مكتبي 
) استراتژيك و بلند مدت(و اصول راهبردي ) تاكتيكي و يا كوتاه مدت(اصول اجرايي 
اين ابتكار و نوآوري باعث مي شود كه رابطه بين اصول و تصميم  .تقسيم مي كند

بدين صورت كه براي تدوين . ي در تعليم و تربيت مستحكم تر شودهاي ضرور سازي
فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي؛ سند تحول بنيادين ( اسناد نظري تعليم و تربيت

و و اصول ) ايدئولوژيك(بهره گيري از اصول مكتبي ...) نظام آموزش و پرورش و 
اي عملياتي نمودن و اجرايي ضروري تر است و بر )استراتژيك و بلند مدت(راهبردي 

كردن برنامه هاي كالن وزارتي در مدارس شهرها و روستاهاي مختلف، بهره گيري از 
در پايان، نگارنده كوشيده است . ضروري تر است )تاكتيكي و يا كوتاه مدت(اجرايي  اصول

  .برداشت خودش را از اصول تبيين نمايد
  

  .يني سرورياصول تربيت، مربيان بزرگ، حس : كليد واژه
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  ساخت خانواده و تربيت در اسالم

  
  سيد سعيد زاهد

ريزي اجتماعي شناسي و برنامه دانشيار بخش جامعه  
zahedani@shirazu.ac.ir 

 
  

ساخت . باشد ساخت اجتماعي متشكل از نقش و روابط بين اعضاء آن مي     
در جوامع مختلف ساخت خانواده به . كند قاعده پيروي مي خانواده هم از اين

هاي  اي ترين قسمت از ساخت اجتماعي متناسب با اهداف و آرمان عنوان پايه
در اين مقاله در يك مطالعة تطبيقي با بررسي نظر . گردد اجتماعي تنظيم مي

هر يك مكاتب مختلف و از جمله اسالم، به نقش و روابط بين اعضاء و افق تربيتي 
هاي مبتني بر فرهنگ ديني صورت  در تاريخ بشر عمدتاً تقسيم نقش.  پردازيم مي
اما در دوران معاصر با ايجاد . گرفت و تا حدي به يكديگر نزديك بوده است مي

تمدن سكوالرِ مدرن، نقش ها و روابط در ساخت اجتماعي و در ساخت خانواده 
هاي اسالمي  خانواده طبق سنّتتقسيم نقش در . دستخوش تغييراتي گشته است

اي است كه هر يك از اعضاء خانواده در مسير رشد و كمال فطري خويش  به گونه
نقش نان آوري مرد، همسري و مادري زن و فرمانبرداري فرزندان . قرار گيرند

تضمين كننده رشد و كمال هر يك در راستاي بارور نمودن استعداد هاي فطري 
اله تالش دارد تا ضمن انجام مقايسة بين مكاتب، داليل اين مق. باشد هر يك مي

تربيتي بودن ساخت خانواده، و در راستاي كمال قرار گرفتن آن و اعضاءاش در 
  .مناسبات اسالمي را بيان دارد

  
  .جنسيت، تربيت، كمال، نقش پدر، نقش مادر، فمنيسم : كليد واژه
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  اصول روانشناختي فرزندپروري 

  ه هاي ديني تعليم و تربيتبا تكيه بر آموز
  

  سعيده سليماني
  دانشگاه عالمه طباطبايي ،كارشناس ارشد روانشناسي عمومي

 S_soleimani678@yahoo.com 
  
  

هاي تنبيه و تشويقِ  در اين مقاله ضمن مروري بر الگوهاي فرزندپروري و روش     
تعليم و تربيت، از اي مهم از  عنوان زيرمجموعه هاي رشد كودكان، به متناسب با دوره

شناسي تعليم و تربيت  رهگذر يك مطالعه موردي، با رويكردي روانشناختي، به آسيب
هاي كاذب و تصور و تلقي  اي خواهيم پرداخت كه در آن گرايش به عرفان اسالمي خانواده

نادرست از تربيت اسالمي موجب انحراف اخالقي و به تبعِ آن از هم گسيختگي خانواده 
در نهايت با عنايت به اصول روانشناسي، راهكارهايي براي اجراي روشهاي  .شده است

هاي اسالمي  صحيح تربيتيِ متناسب با فرهنگ و اخالق جامعه و بكارگيري توصيه
  .پيشنهاد خواهد شد

  
  فرزندپروري، عرفان، تنبيه، تشويق، خانواده، تربيت اسالمي : كليد واژه
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  ر تربيت دينيبررسي امكان رويكرد هرمنوتيك د

 
  بابك شمشيري

  استاديار بخش مباني تعليم و تربيت دانشگاه شيراز
bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir  

  زهره همايون
  كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت

  
تربيت ديني امكان سنجي اين مقاله بر آن است تا رويكرد هرمنوتيك را در قلمرو      
براي اين منظور ابتدا نظر شالير ماخر و سپس ديدگاه دو تن از نوانديشان ديني . كند

اند؛ بررسي مسلمان را كه با گرايش به هرمنوتيك فلسفي گادامر به متون ديني پرداخته
نتاج گيرد به استدر اين مقاله با نتايجي كه از تحليل اين دو صاحبنظر ديني مي. كندمي

هاي محتوايي متون در قلمرو تربيت ديني داللت هاي تربيتي يعني اهداف، روش و ويژگي
بندي و بدين ترتيب در جمع. و همچنين اصول تربيتي در اين قلمرو مي پردازد

هاي تاريخي و حاصل شد كه هرمنوتيك با قائل بودن به تفاوتامر گيري، اين  نتيجه
شناسي متن وحي و همچنين استفاده از ابزارهاي نشانهفرهنگي اقوام و مخاطبان كالم 

هاي تربيتي منتج نهايتاً داللت. تواند براي تفسير معاصر متون ديني قابل استفاده باشدمي
شده از رويكرد هرمنوتيك در قلمرو تربيت ديني در قالب اهداف تربيتي شامل عقالنيت 

ي ديني اراده، احياي ايمان و تجربهمحوري، تربيت ديني بر مبناي حق انتخاب و آزادي 
همچنين در قالب روش تربيتي . متربيان، تربيت مبتني بر قرائت انساني از دين بود

هاي محتوايي ي ديالكتيك محوري در روند تربيت ديني و نيز در قالب ويژگيدربرگيرنده
اجبار ديني و شامل شناخت دين بر مبناي انساني، علمي و واقعي براي متربيان، پرهيز از 

مايه و محيرالعقول، تبليغات و غوغاساالري، متون درسي ديني مدلل و معقول در برابر كم
گرايي، محتواي تربيتي ديني مبتني بر تحليل تاريخي و ادبي متون ديني و عبور از شكل

باالخره در پايان اين مقاله اصول تربيتي برآمده از اين . پرهيز از قداست محوري بود
رد به صورت اصل تكثرگرايي، اصل تحمل و مدارا، اصل محبت و صميمت، اصل رويك

هاي مورد نياز با روش سندكاوي ها، دادهدر خصوص داده. آزادي بيان و اراده استنتاج شد
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تجريدي و روش تحقيق  -آوري شده است و تجزيه و تحليل آنها با رويكرد تفسيري  جمع
  .ي باشداستنتاجي م –مورد استفاده تحليلي 

  
  هرمنوتيك، تربيت ديني، اصول تربيتي  : كليد واژه
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  نقدي بر مطالعات تعليم و تربيت اسالمي

  
  بابك شمشيري

  بخش مباني تعليم و تربيت دانشگاه شيراز يار  استاد
 bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir  

  
ي حاضر بررسي تعدادي از مطالعات انجام شده در حوزه تعليم و تربيت  هدف از مطالعه     

براي .هاي اين حوزه ي مطالعاتي است اسالمي در ايران به منظور شناسايي نارسايي
هاي نگارش  كتب و رساله ها محتواي مقاله ابتدا با رويكردي نقادانه، رسيدن به هدف فوق،

در گام بعدي  .گيرند خصوص تعليم و تربيت اسالمي مورد تجزيه و تحليل قرار ميشده در 
ها استنتاج  عمده ترين مقوالت مربوط به نارسايي با توجه به تفسير صورت گرفته،

تجريدي است و از روش تحليل  –توصيفي  بدين ترتيب رويكرد اين مقاله، .گردند مي
دهد كه  هاي انجام شده نشان مي زيه و تحليلنتايج تج .شود محتواي كيفي استفاده مي

 .باشند تكراري،كلي گو و مبهم مي اي، هاي حاصل از اين مطالعات غالبا كليشه يافته
همچنين در پاره اي موارد داراي تناقضات دروني بوده و به عالوه توان پاسخگويي به 

اين مطالعات حكايت از سوي ديگر نتايج حاصل از  .نيازها و مشكالت عصر جديدرا ندارند
در حالي كه تعليم  .از رويكرد توصيه اي،نصيحتي و در مجموع فردي حاكم بر آنها را دارد

و دست آخر  .و تربيت جديد به عنوان يك امر اجتماعي و در غالب يك نهاد مطرح است
هاي علوم  ها و نتايج حاصل از اين مطالعات با ساير حوزه اينكه چگونگي ارتباط يافته

هاي فوق نشان  ريشه يابي آسيب .اي از ابهام باقي مانده است يتي جديد  در پردهترب
توان سه نارسايي عمده را به عنوان مبناي اين اشكالت و نقايص در نظر  دهد كه مي مي

و يا  نظام توصيفيمحدود كردن نظام تعليم و تربيت اسالمي در چارچوب ) 1 :گرفت
مشخص در حوزه مطالعات تعليم و تربيت  يروش شناسفقدان ) 2،تفسيريحداكثر 
در شكل گيري مطالعات تعليم و تربيت اسالمي بر خالف  رويكردعدم حضور ) 3اسالمي،

ي نظام  در پايان مقاله به بحث درباره.تاريخ آن و نيز بر خالف سنت علوم اسالمي 
  .پردازد مي هاي نامبرده  براي رفع نارسايي يايه ه ي به عنوان راتاسيس

  
  روش شناسي، علوم اسالمي، علوم تربيتي، تعليم و تربيت اسالمي:  كليد واژه
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  تئوري پردازي و انتظار از الگو پذيري فردي

  )با مرور بر ابعاد زندگي، اخالق فردي و اجتماعي استاد حسيني(
  

  مجيد صادقي حسن آبادي
  استاديار دانشگاه اصفهان

  محمود آهسته
  سالميكارشناس ارشد فلسفه و كالم ا

mahmood770@yahoo.com  
 

اگر چه آرمان مقبوليت عام امري غير قابل تحقق است، اما الجرم تأثير پذيري كالم      
ائمه . انسان در ديگران منوط به ظهور عملي آن ويژگي رفتاري در خود فرد مي باشد

نموده اند كه براي قدرت تأثير پذيري كالم و اسوه خواهي  نيز موكّد) عليهم السالم(اطهار 
استاد حسيني نيز از اين قاعده . ديگران بايستي خود را به كمال فضايل اخالقي مزين نمود

رشد و تعليم ) عليهم السالم(مستثني نبوده و بعنوان شخصيتي كه در مكتب اهل بيت
نموده كه تجلي آن در اخالق شخصيتي يافته، در نظريه پردازي هاي خود به نكاتي اشاره 

  .ايشان مشهود است
اين جستار، ضمن بررسي ابعاد زندگي استاد، اخالق فردي و اجتماعي ايشان را مورد 
تحليل و ارزيابي قرار داده و نظريه پردازي  او در حوزه تعليم و تربيت اسالمي را تراوشات 

  .ي اخالق او معرفي مي كندو تجلّ
هاي  بررسي زندگي ايشان از زاويه اخالقي، عالوه بر آشنايي با ديدگاه الزم به ذكر است

ايشان و انطباق آن در حوزه عمل، رويكرد و روش شناسي استاد را در حوزه علوم تربيتي را 
  .تبيين مي سازد

  
  ، اخالق، تعليم و تربيت اسالمي )عليهم السالم(استاد حسيني، اهل بيت :كليد واژه
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  انديشه  هاي افالطون  و پيترز تربيتي-  فلسفي مباني بررسي تطبيقي

  با تأكيدبر نظريه آموزش و پرورش آزاد
  

  لو صحبت علي
  دانشجوي دكتري فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه فردوسي مشهد

 alisohbatlo@mail.com  
  

 و افالطون هاي  انديشه تربيتي -  لسفيف مباني تطبيقي پژوهش حاضر به بررسي     
روش مورد استفاده در اين . پردازد آزاد مي پرورش و آموزش نظريه بر تأكيد با پيترز

 مراجع  موجود ومرتبط با آراء و در اين جهت كليه منابع و تحليل اسنادي بوده و پژوهش،
هاي پژوهش با توجه به  يافته. هاي  افالطون وپيترز مورد بررسي قرار گرفته است انديشه

  سؤاالت  پژوهشي به شرح ذيل مي باشد؛
تربيتي استوار  – تربيت بر چه مباني فلسفي تعليم و بر اساس ديدگاه  افالطون، -1

  است؟
انديشه اعتالي روحيه جستجوي حقيقت به خاطر خود حقيقت، فريفته نشدن به ظواهر 

ترين  افراد  مندي از با استعداد بهره ها به نسل جديد، ها، انتقال ارزش اشياء ويا انديشه
شواهد حسي  در يادگيري به  بسنده نكردن به عالم بيرون و جامعه  در جهت خير عموم،
  .تربيتي افالطون مي باشد – عنوان مباني اصلي فلسفي

  تربيتي استوار است؟ – تعليم وتربيت بر چه مباني فلسفي بر اساس ديدگاه پيترز، -2
تربيت انسان فرهيخته، نگرش غير ابزاري به  فسه كسب دانش،مبناي  ارزشمندي في ن

به عنوان مباني اصلي  ،ارتباط بين دانش و واقعيت اهميت دانش براي ذهن، دانش داشتن،
  .تربيتي پيترز مي باشد – فلسفي
  مشابهت هايي وجود دارد؟ ها و چه تفاوت در مقايسه ميان اين دو ديدگاه، -3

افالطون به عنوان .فعان نظريه آموزش وپرورش  آزاد هستندافالطون وپيترز هر دو از مد
هردو . پدر نظريه آموزش وپرورش آزاد وپيترز به عنوان مدافع معاصر اين نظريه مي باشد

را  واهميت دانش براي ذهن مي دانند ذهن  را، تنوير تعليم و تربيتفيلسوف، هدف اصلي 
وجه مشابهت است  "نش به خاطر خودشدا "مورد تأكيد قرار داده اندو شعار اصلي شان 

هر دو .اند ديگر، اين است كه هر دو فيلسوف، وجه عقالنيت انسان را مورد تأكيد قرار داده



 چكيده مقاالت همايش ملّي                                                                                                       76

فيلسوف رويكرد غير ابزاري نسبت به تعليم وتربيت دارند واين رويكرد غير ابزاري آنان 
ان در چنبره سودگرايي امروز جامعه ما كه همچن تربيت، تواند فضاي مناسبي در تعليم و مي

هاي نيز  هاي اين دو فيلسوف  تفاوت جهتي ديگر بين ديدگاه اما  از .بگشايد قرار دارد،
تاكيد بيش از حد افالطون بر توانايي عقل در منظومه شناختي انسان و اينكه با . وجود دارد

  كم.امروزه مورد ترديد است آن مي توان تمام مشكالت بشري را حل و فصل نمود،
توجهي افالطون به ابعاد عاطفي و هيجاني در تعليم و تربيت به عنوان يكي از ضعف هاي 

يكي از انتقادات وارده بر افالطون، كم توجهي او به علوم . آيد نظام تربيتي او به حساب مي
 هاي پيترز انتقادهايي بر تحليل. باشد  تجربي و كاربردي در مقابل فلسفه و علوم محض مي

كه از محدود كردن فلسفه به تحليل و نابسندگي روش تحليل تا نارسايي  وارد شده
  . گيرد مي هاي خاص او و فرو كاستن انسان به عقل را در بر تحليل

  
  نظريه آموزش و پرورش آزاد پيترز، ، تربيتي، افالطون -فلسفي مباني : كليد واژه
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  تسليمتربيت ديني مبتني بر ايمان و : تعليم و تربيت اسالمي 

  
  پروين صمدي

  )س(عضو هيأت علمي دانشگاه الزهراء 
Samadi-p600@yahoo.com 

  
دهد كه دين معموالً به عنوان  نگاهي به سير تاريخي زندگي انسان ، همواره نشان مي     

برخي بر اين باورند كه تريبت ديني بايد . عنصري تعيين كننده در زندگي انسان بوده است
بنا شود و عده اي نيز بر اين باورند كه بايد بر مبناي عادت و تقليد  بر اساس مبناي عقلي

  .كنند باشد و در نهايت، بعضي ديگر بر شهود و الهام در اين نوع تربيت تأكيد مي
توان همه باورهاي انساني را با يك رويكرد  در اين مقاله نگارنده بر اين باور است كه نمي

ن با رويكرد شناختي سعي دارد تمام باورها را بر اساس در موارد زيادي انسا. تبيين نمود
از اين رو چه بسا باور عقل پذير به عنوان رويكرد غالب در . عقل و عقالنيت تبيين نمايد

ولي بايد اذعان داشت كه در تربيت اسالمي برخي از باورها . شود تربيت ديني پذيرفته مي
شود  بنابراين در اين مقاله چنين استدالل مي. گيرند خارج از حيطه عقل و عقالنيت قرار مي

كه در تعليم و تربيت اسالمي رويكرد ايمان گرايي و تسليم به عنوان رويكرد غالب 
  . تواند نقص هاي رويكرد عقل محوري و تقليد در تربيت ديني را رفع نمايد  مي
  

 تربيت اسالمي ، دين ، ايمان گرايي  : كليد واژه
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جستاري در : ، اجتماعي  و اخالقي انسان تربيت يافته هاي اعتقادي ويژگي

  )السالم عليه(انسان شناسي امام سجاد 
  

  معصومه صمدي
  عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  msamadi81@yahoo.com  
  

، تبعيض، ناامني و خشونت براي اره آبستن حوادث تلخ، ظلموتاريخ حيات بشري هم     
بشر بوده و بدين سان همواره مقام و منزلت  انسان به يغما رفته و خواسته ها و نيازهايش 

اين امور باعث شده توجه و لذا يي از جنس خودش لگد مال شده است  ها زير پاي  انسان
  .به منزلت انسان  مورد توجه قرار گيرد

ه او به عنوان يكي از مسائل مهم و مطرح انديشه بشري انسان و هستي متمايز و ناشناخت
هاي بسياري بوده است ائمه اطهارهر كدام  به فراخور  همواره محور مباحث و پژوهش

سوالي كه در اين پژوهش  .اند انديشه و برداشت خود انسان را به گونه اي معرفي كرده
قي انسان تربيت يافته در هاي اعتقادي، اجتماعي و اخال مطرح است اين است كه  ويژگي

هاي حاصله  يافتهو وهش  كيفي است ژديدگاه انسان شناسي امام سجاد چيست؟ روش پ
حاكي از اين است كه  انسان تربيت يافته در ديدگاه امام سجاد انساني است كه به لحاظ 

د و اعتقادي به اصول دين از قبيل توحيد، عدل و نبوت و امامت و معاد  ايمان داشته باشن
هايي از قبيل عبوديت و بندگي، عشق  و دوستي، خود آگاهي و  گيژبه لحاظ اخالقي از وي

هايي از قبيل احساس مسئوليت، حق مداري، ظلم ستيزي،  از لحاظ اجتماعي، از ويژگي
  .شكر گزاري، فروتني  برخوردار باشد

  
  ويژگي اجتماعي ،  هاي اعتقادي امام سجاد،  انسان تربيت يافته، ويژگي : كليد واژه
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  تبيين رابطه عقالنيت و كرامت انساني در نظام انسان شناسانه  اسالمي

 
  معصومه صمدي

  عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
  msamadi81@yahoo.com  

  
ترين مباحثي است كه همواره در بحث انسان و جايگاه او و تبيين منزلت او از مهم      

از بنيادي .مباحث معرفتي انسان شناسي  اسالم مورد توجه انديشمندان قرار گرفته است 
   .ترين مباحث در نظام انسان شناسانه  اسالم ، عقل و عقالنيت و كرامت انساني است

تربيتي اهميت عقل در نظام  .عقل و عقالنيت  عالي ترين قوه نفس و معرفت انساني است
اسالم به حدي است كه نظام انسان شناسانه اسالم  براي عقل نقش هدايت گري قائل 

سوالي كه در اين پژوهش مطرح است .شده اند و حكم عقل را همان حكم شرع دانسته اند
دارد اين كه با توجه به اهميت و نقشي كه عقالنيت و كرامت در نظام تربيت اسالمي 

  چيست؟رابطه اين دو 
 -كيفي است و براي دست يابي به اهداف پژوهش از روش توصيفي  ،پژوهشروش 

بررسي هاي به عمل آمده حاكي از اين است كه مبناي . تحليلي استفاده شده است 
كرامت  انساني در نظام تعليم و تربيت اسالمي بر خورداري انسان از قوه عقل و عقالنيت 

يزي است كه چانسان شناسانه اسالمي به  ن و كرامت انساني در نظامأطور ش همين .است
خردورزي بنيادي ترين ويژگي انسان و  از نگاه نظام تربيتي اسالم عقالنيت يا.مي داند 

است هاي عقالنيت  در نظام تربيتي اسالم آفرينندگي انسان  لوهجاز  .مبناي كرامت اوست
ود و موجد رشد و كه اين ويژگي از طريق ارتباط انسان با ماوراء طبيعت حاصل مي ش

  . تلف اجتماعي استخهاي م توسعه نظام
  

  عقالنيت ، كرامت انساني ، نظام انسان شناسانه اسالمي ، آفرينندگي  :كليد واژه
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  علم ممدوح از ديدگاه تعليم و تربيت اسالمي

    
  علي عين عليلو

  رودهن  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي
  

س ارزشها و جهل ريشه همه ي معايب فردي و اجتماعي اسا ،از نظر دين اسالم ، علم     
هر حركتي از نظر اسالم و تربيت مسلمانان نياز به شناخت و آگاهي دارد و اخالق و . است

  .تربيت بايد مبناي علمي داشته باشد 
نمايد اين است كه بايد بدانيم از ديدگاه اسالم كدام يك از شاخه هاي  آن چه مهم مي
ساخته و اورا به منبع حقيقي معرفت نزديك مي سازد و آيا همه علوم ـ  علوم دل را زنده

  اي هم سان برخوردارند ؟ اديان يا ابدان ـ از رتبه
اي است ، اما حقيقت و اصل  اي دارد كه همان علوم رسمي و مدرسه علم ، ظاهر و پوسته

شن مي شود تا در آن نوري است كه بر قلب سليم مي تابد و تمامي وجود او با اين نور رو
اگر علمي فاقد اين شاخصه باشد . نهايت به تكامل و مقصد اعالي انسانيت نايل مي آيد

اين چنين عالمي به راحتي اسير اميال نفس . صاحب خود را به اطمينان و يقين نمي رساند
  ».دزدي كه با چراغ آمده است« مي شود چونان 

از علوم انساني است كه از حقيقت و جوهر انحطاط و سقوط بشري با گرايش به آن دسته 
خود دور مانده است ، بر اين اساس در اين مقاله سعي نگارنده بر آن است تا » وحياني « 

شاخصه هاي علم مفيد و قرين به فطرت آدمي را با استفاده از مباني وحي و كالم ائمه 
تا هشت نشان داده   و متون اخالقي و عرفاني قرن هاي چهار )عليهم السالم(معصومين 

و روشن نمايد طالب علم بايد چه مراحلي را پشت سر گذارد تا اليق تحلّي به نور علم 
  .گردد 

  
  قرآن، روايات، اخالق و عرفان اسالمي، تعليم و تربيت اسالمي، علم ممدوح :كليد واژه
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  و اصول آن از منظر آيات و احاديثتربيتي برنامه ريزي 

 
  نژاد مهرانگيز علي

  استاديار دانشگاه شهيد باهنر
  malinejad@mail.uk.ac.ir  

                                                                                                   
ريزي از اقدامات مهم و ضروري هر سيستم است كه با انديشيدن تدابيري از  برنامه     

از آنجا كه . شود ه در جهت نيل به اهداف مطلوب استفاده ميامكانات موجود به احسن وج
هاي متعدد و نا محدود و در عين حال  انسان موجودي است آرمان طلب و با خواست

ريزي صحيح از  ها و زمان دارد لذا بايد با طرح يك برنامه هايي از نظر توانايي محدوديت
حال سؤال اين است كه . تفاده كندامكانات محدود در جهت رفع نيازهاي نامحدود خود اس

چيست و چه مراحلي و اصولي دارد؟ آيا در تعاليم اسالم تربيتي ريزي  بهترين روش برنامه
  اشاره شده است؟ تربيتي ريزي  به برنامه

اسنادي، آيات و احاديث مستندي كه در  –در اين مقاله سعي شده است با روش تحليلي 
ريزي آمده است مورد بررسي قرار گيرد و سپس با  مهزمينة اهميت، اصول و مراحل برنا

 جامعيت، مشاركت، نظارت و هدايت، نيت و توكل و : توجه به بررسي اصول
تعيين هدف، تعيين روش و : ريزي پذيري اجتماعي و همچنين مراحل برنامه مسئوليت

  .كارآمد ارائه كندتربيتي  هاي ارزشيابي، پيشنهادهايي در جهت تدوين برنامه
  

، اصول برنامه ريزي، مراحل برنامه ريزي، برنامه ريزي تربيتي ريزي برنامه:  كليد واژه
  اسالمي

   



 چكيده مقاالت همايش ملّي                                                                                                       82

  
  يادگيري و نقش معلم در تربيت اسالمي -  تبيين رابطه الگوهاي ياددهي

 

  شهداد عبدالهي خانقاه
 دانشگاه خوارزمي تهران -دانشجوي دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت

shahdad129@yahoo.com  
  بهشته صفرپور

  دانشگاه شيراز -فلسفه تعليم و تربيت يخ ورتا دانشجوي دكتري رشته
  safarpour.b.d@gmail.com  

  
نقش معلمان در تربيت و  هدف از اين مقاله تبيين رابطه الگوهاي ياددهي يادگيري و     

. است مطالعه شده) كيفي -كمي(اين پژوهش به روش تركيبي . باشد تعليم اسالمي مي
، از نظر فرآيند اجرا به روش )همبستگي(اين پژوهش از نظر هدف پژوهشي از نوع تحليلي 

جامعه آماري . گردد و از نظر نتايج پژوهش كاربردي محسوب مي ،)كيفي -كمي (تركيبي 
آموزش و پرورش شهرستان اردبيل  2و 1مورد مطالعه شامل معلمان دوره ابتدايي ناحيه 

انتخاب ) نفر 98(گيري تصادفي چند مرحله اي  ي نمونه به شيوهكه طبق اصول علمي 
هاي الگوي  يادگيري با مولفه –ها مبتني بر الگوهاي ياددهي  جهت جمع آوري داده .شدند

پرسشنامه محقق ساخته،  ابزار گرايي و الگوي رفتارگرايي از روش مصاحبه و ساختن
مان  از پرسشنامه  استاندارد شده هاي مبتني بر نقش معل همچنين جهت جمع آوري داده

ريزي و  هاي مبتني بر برنامه درتحليل كمي داده.عملكرد شغلي پاترسون استفاده شد
در تجزيه  ،)ميانگين ميانه و درصد فراواني( يادگيري از آمار توصيفي –الگوهاي ياددهي 

استفاده  SPSSماري و نرم افزار آ) آزمون رگرسيون دومتغيره(ها نيز از  آمار استنباطي  داده
هاي مبتني بر تاثير نقش معلمان در تعليم و تربيت  در تحليل كيفي داده .شده است

نتايج حاصله از پژوهش به شرح ذيل . اسالمي نيز از روش شبه آماري استفاده شد
يادگيري بر فرايند تربيت اسالمي تاثير  –استفاده از الگوهاي اسالمي ياد دهي  :باشد مي

قدرت تاثير معلمان و نقش آنان در فرايند تعليم و تربيت باالتر و بيشتر از ساير .مثبت دارد
  .باشد مولفه ها مي
 تعليم و تربيت اسالمي ،نقش معلم ،يادگيري –الگوهاي ياددهي  :كليد واژه
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  ؛تحليل نظام تعليم و تربيت اسالمي
  نگاهي نو به ابعاد تربيت اسالمي

  
  شهداد عبدالهي خانقاه

 دانشگاه خوارزمي تهران -ي دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيتدانشجو
shahdad129@yahoo.com  

  بهشته صفرپور
  دانشگاه شيراز -فلسفه تعليم و تربيت يخ ورتا دانشجوي دكتري رشته

  safarpour.b.d@gmail.com  
  

صر يكي از مسائل و مباحث بسيار مهم در حوزه تعليم و تربيت اسالمي، باالخص در ع     
  .حاضر، ضرورت تبيين مفهومي تربيت اسالمي است

تقابل نظام تعليم و تربيت اسالمي با نظامهاي آموزشي و پرورشي اخير و ظهور پيش 
آمدهاي اجتماعي و اقتصادي كه مشتمل بر نقد و خرده گيري بر تربيت سنتي و از جمله  در

بيت اسالمي كشور كه بارها تربيت اسالمي بوده از يكسو، و نا كارآمدي نظام تعليم و تر
مورد انتقاد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، از سوي ديگر، لزوم تبيين ابعاد تربيت 

  .كند اسالمي و ايجاد تحول در اين قلمرو را بيش از پيش مشخص مي
هدف از ارايه اين مقاله، نگاهي نو و تحليل گرانه به ابعاد تربيت اسالمي به شيوه 

در اين مقاله محقق با استفاده از كتب و منابع اسالمي و . است تحليلي -توصيفي
دانشگاهي، پس  از ارايه تعريفي نو و الهام بخش به تربيت اسالمي، به بررسي اهداف و 

  .اصول آن به صورت و نظام مند نموده است
  

  تعليم و تربيت اسالمي، اهداف تربيت اسالمي، اصول تربيت اسالمي :كليد واژه
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رد غايت گرايي، مبناي هنجارهاي اخالقي قرآن وتأثير آن درفرايند رويك

  تربيت اخالقي
  

  نقي غياثي
  دانشگاه علوم پزشكي همدان گروه معارف اسالمي عضو هيأت علمي 

N_ghiasy84@yahoo.com 

  
نوشتار حاضر كه به مناسبت بزرگداشت انديشمند فرزانه ومتفكر متعهد، مرحوم آقاي      

فراهم آمده است، در پي بررسي مبناي هنجارهاي اخالقي ) ره( اكبر حسيني دكترسيد علي
در ) وظيفه گرايانه ، غايت گرايانه و فضيلت گرايانه(سه نوع رويكرد اصلي . قرآن است

از نگاه نوشتار حاضر . ميان فيلسوفان اخالق، در باره تعيين هنجارهاي اخالقي وجود دارد
دليل اين . نجارهاي اخالقي قرآن به صواب نزديك تر استرويكرد غايت گرايانه درمورد ه

در نقطه عزيمت مباحث و مركز ثقل مطالب مي بينيم  مدعا اين است كه با نگاه به آيات 
اين آيات مشتمل . استاستوار رفتارها و نتايج ملموس ، يا منفي مدهاي مثبتآ بر پيقرآن 

ره به هدف مندي خلقت هستي از جمله آياتي كه اشا: بر موضوعات مختلفي هستند
وانسان نموده واين كه بازگشت همه به سوي خدا است، يا اينكه از ايمان به عنوان 

، استقامت فكر وبصيرت را  تجارت تعبير كرده، فضايل اخالقي را حاصل معرفت الهي
نتيجه تقوا بيان كرده ،علم را با عمل تلفيق نموده ، رذايل اخالقي را عامل انحراف فكر 
دانسته، نتايج بسيار دنيوي واخروي براي عمل صالح ، تقوا، انفاق ، اطاعت از پيامبر ، جهاد 

هاي اخالقي  ويژگي كه نظام اخالقي قرآن را از ساير نظام. در راه خدا ذكر كرده است
غايت گرا برتر مي نشاند اين است هم آهنگ بافطرت انسان بوده و هدف و غايت در آن، 

شود تا تقرب  مصون ماندن ازآثار ونتايج زيانبار اخروي شروع مي(داف از اهطيف وسيعي 
فرايند غايت گرايانه به نظام اخالقي قرآن، آن را  در رويكرد شود،  را شامل مي )االهي

  . ساختخواهد همراه بيشتري كار آمد تر كرده وبا توفيقات   تربيت اخالقي
  
  يي، تقرب االهيغايت گرا هنجارها، اخالق، قرآن، : كليد واژه
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  تحليل سيستمي تعليم و تربيت اسالمي

  
  محمدابراهيم قادري مقدم

  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد
ghaderi@shahed.ac.ir 

  

ها و  سيستم به عنوان پديده اي شكل يافته از روابط منظم متقابل دروني، داراي جنبه     
، جريان و مقصدي خاص اهر سيستم داراي سه جنبه محتو .هاي بخصوصي استويژگي

تعليم و تربيت اسالمي نيز در نگاه سيستمي نياز به تبيين ارتباطات و تعامالت . باشدمي
هاي از ويژگي. باشد، جريان و مقصد ميازير سيستمي دروني آن و همچنين بيان محتو

يك . باشدز جريان بازخورد مييك سيستم، ثبات، پايداري و خود اصالحي با استفاده ا
سيستم براي حفظ و پايداري خود در مسير صحيح همواره از برون داد نمونه گيري نموده 

هاي تعيين شده براي مقصد سيستم ، تغييراتي را در فرايند سيستم و در قياس با شاخص
ست تا هايي اتعليم و تربيت اسالمي نيز در نگاه سيستمي نيازمند شاخص. كندلحاظ مي

در اين پژوهش، پژوهشگر سعي دارد . بتواند در قياس با آنها فرايند بازخورد را عملي سازد
هاي سيستم تعليم و تربيت اسالمي را شرح دهد و روابط اسنادي جنبه –با روش تحليلي 

هايي براي پايداري و خود اصالحي درون اين سيستم را تبيين نموده و شاخص ءاجزا
  .ربيت اسالمي پيشنهاد دهدسيستم تعليم و ت

  
  تحليل سيستم، سيستم تعليم و تربيت اسالمي  :كليد واژه

   



 چكيده مقاالت همايش ملّي                                                                                                       86

  
  مقايسه جايگاه فلسفي انسان در

 اسالمي تبيتر و ميتعل اصول و مباني ةسيمقا
  باقري خسرو و نييحس اكبر علي ديس دگاهيد از

  
  محمد حسن كريمي

  گاه شيراز دانشرشته تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت استاديار 
karimivoice@gmail.com  

  اعظم نوروزي
 كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شيراز

Nourouzi12@yahoo.com  
  

پس از پيروزي انقالب اسالمي ضرورت بازنگري در نظام تعليم و تربيت از جمله      
نظران و متخصصان حوزه تعليم و تربيت را بر آن داشت تا نسبت احبمسائلي بود كه ص

ي آثار تأليف شده در از جمله. به تدوين مباني،اهداف و اصول تعليم و تربيت همت گمارند
علي  دي علمي و دانشگاهي كشور يعني سيتوان به آثار دو شخصيت برجستهاين دوران مي

كه مورد ارجاع و الهام بسياري از پژوهشگران  اكبر حسيني و خسرو باقري اشاره نمود
  . اندبوده

ي مباني و اصول تعليم و تربيت در همين راستا پژوهش حاضر به بررسي و مقايسه
رويكرد پژوهش حاضر توصيفي . پردازداسالمي از ديدگاه اين دو شخصيت علمي مي

اد مورد مطالعه در اين يابي در اين مطالعه اسنادي است و اسنتفسيري بوده و روش داده
ي نگاشته مباحثي چند پيرامون مباني تعليم و تربيت اسالميپژوهش دو اثر  ماندگار 

نگاشته   نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسالميد علي اكبر حسيني و سيدكتر مرحوم 
 دهد كه  مرحوم دكتري اين دو اثر نشان ميبررسي و مقايسه. باشددكتر خسرو باقري مي

سيد علي اكبر حسيني در استخراج مباني و اصول تعليم و تربيت ضمن آن كه عمدتاً بر 
كتاب، (ي اربعههاي استخراج اصول و مباني تعليم و تربيت تأكيد دارند و منابع و ادله روش

كنند كنند و از برخي اصول ياد ميرا مبنايي براي اين كار معرفي مي) سنت،اجماع و عقل
اي از اصول از جمله اصل سنديت، عقالنيت، اجتماع را نيز از خالل پارهتوان اما مي
 مفهوم به توجه با باقري خسرو دكتر از سوي ديگر .هاي ايشان استخراج نمود بحث



  87    چكيده مقاالت برگزيده                                                                                                         

 قرآناند تا عمدتاً با تأكيد بر آيات تالش كرده تربيتي نظام بناي سنگ عنوان به انسان
را استخراج نموده  ياصول تعليم و تربيت اسالمي، و روايات اسالمي به عنوان مبناي كريم

رسد كه  در كل به نظر مي .هاي تعليم و تربيت اسالمي را ارائه نمايندو بر اساس آن روش
تري را مد نظر جامع مرحوم دكتر حسيني براي تدوين مباني و اصول تعليم و تربيت منابع

  .  دهندقرار مي
  

اصول تعليم و  ت اسالمي، اهداف تعليم و تربيت اسالمي،مباني تعليم و تربي : كليد واژه
  .اسالمي تربيت اسالمي، منابع تعليم و تربيت
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  ورزي از منظر قرآن كريم و داللتهاي آن ابعاد انديشه

  در نظام تعليم و تربيت
 

  سوسن كشاورز
  دانشگاه تربيت معلماستاديار 

Reyhaneh2001@yahoo.com 
  ليال سرتيپ زاده

  س ارشد مديريت آموزشيكارشنا
  

يكي از ابعاد نظام تربيتي اسالم و در رأس آن تعليمات قرآن كريم، دعوت به      
تا آدمي از خطاها و لغزشها مصون بماند و  مندي از نيروي فكر استانديشيدن و بهره

زمينه براي رشد وي فراهم گردد و مسير دستيابي انسان به حيات طيبه و زندگي پاك به 
سازد تا خود آنچه در دنياي كنوني انسان را قادر مي. ن هدف غايي تربيت هموار گرددعنوا

نظام آموزش . را با سالح علم، هنر، اخالق و معنويت مجهز سازد، قدرت تفكر اوست
دهد فرآيندي است كه اي را تشكيل ميرسمي كه بخش مهمي از نظام تربيتي هر جامعه

كردن دانش آموزان  ورز در راستاي هدف انديشهن نقش بي بديل در پرورش فكر انسا
استخراج ابعاد پرورش تفكر از منظر با بدين منظور اين مقاله تالش دارد . برعهده دارد
هاي تربيتي اين موضوع را  استنتاجي ، داللت -گيري از روش تحليلي با بهره قرآن كريم
ي نظام اررزشيابي براي يادگيري و طراح -هاي ياددهي ي تدوين اهداف، روشدر حوزه

  .نظام تعليم و تربيت كشورهاي مسلمان ارائه نمايد
  

  نظام تعليم و تربيت، قرآن كريم ،انديشه ورزي : كليد واژه
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  شاخص هاي انتخاب اسوه در آموزه هاي ديني اسالم

  
  سوسن كشاورز

  تربيت معلمانشگاه يار د استاد
Reyhaneh2001@yahoo.com 

  
الهي است كه در گام اول خداوند منان عهـده دار آن گرديـده و در گـام    تربيت تكليف      
از اين رو قرآن كريم محور دعوت پيـامبران را عمومـاً و پيـامبر     .پيامبران و اولياء الهي بعد

را خصوصـاً تربيـت و تكميـل فضـايل اخالقـي قـرار داده اسـت و بـا معرفـي          ) ص(اكرم 
پيچيده و دشوار  تربيت را براي مربيان و متربيـان  هاي حسنه، امر هاي عملي از اسوه نمونه

لذا، آدمي براي اقدام و مبادرت به امـر تربيـت خـويش، نيازمنـد بهـره      . هموار نموده است
هاي اخالقي و سيره عملي و نظري افراد فرهيخته و اسوه مي باشد تـا بـا    گيري از ويژگي

جائيكه به دليل ضـعف    از آن. سي جستن به آنان بتواند در مسير روشنگري حركت نمايدأت
و عدم شناخت كافي، ممكن است افراد در انتخاب اسوه و چگـونگي بهـره گيـري از آنـان     

هاي ديني، معيارهاي انتخاب اسوه مطرح گرديده  دچار خطا و انحراف گردند، در متن آموزه
خويش را بـه  توانند با بهره گيري از اين معيارها ، مسير هدايت و تربيت  است كه افراد مي

، ده  هاي ديـن اسـالم   اين مقاله تالش دارد با بهره گيري از آموزه. نحو شايسته طي نمايند
هاي مورد نظر در امر انتخاب اسوه را مورد تبيين  قرار دهـد تـا بـا بهـره      مورد  از شاخص

 گيري از آنها تمامي آحاد جامعه به ويژه خانواده ها كه تكليف سنگين تربيت در وهلـه اول 
باشد،  بتوانند با كسب بينشي وسيع و بصيرتي عميق، اسوه هاي مطلوبي  بر عهده آنان مي

  .كنندرا به فرزندان در مسير پر پيچ و خم زندگي معرفي 
  

 شاخص ،هاي ديني اسالم آموزه، اسوه : كليد واژه
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  تعليم و تربيت اسالمي و انسان گرايي

 
  فاطمه كمالي
  نشناسي تربيتيدانشجوي كارشناسي ارشد روا

  F_kamali_phy@yahoo.com  
  مسعود حسينچاري

  استاديار دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شيراز
hchari@shirazu.ac.ir  

 

انسان شاه بيت آفرينش است و بدون شناخت درست انسان، شناخت درست جهان      
هاي مربوط به  شايد بتوان گفت بخشي از اختالفات بشري از تفاوت. نيستپذير  امكان

اي فهميده وتفسير و  هر فردي يا مكتبي انسان را به گونه. گيرد انسانشناسي سرچشمه مي
تبيين نموده است و بر اساس آن فلسفه وجودي، هدف خلقت را تفسير كرده و براي انسان 

در تعاليم اديان آسماني . مسير سعادت را به او نشان دهدنظام تعليم و تربيت ارائه داده تا 
محوري ترين موضوع به شمار آمده و آفرينش "انسان"به ويژه اسالم، پس از خداوند، 

جهان، فرستادن پيامبران و نزول كتب آسماني براي رسيدن او به سعادت نهايي صورت 
منظر تعاليم ديني با توجه به دراين مقاله به بررسي انسانشناسي فلسفي از دو . گيرد مي

پرداخته ) اومانيسم واگزيستانسياليست(مستندات قرآني و انديشه بشري از ديدگاه وجودگرا 
در اين مقاله نشان داده شده است كه الگو قرار دادن علوم تجربي باعث پديد  .شود مي

قط مي تواند  اين ديدگاه ف. آمدن ويژگيهايي از تفكر و جهان بيني انسان متجدد شده است
تجربه هاي تكنيكي و علمي گذشتگان را منتقل كند و در نتيجه از رشد متعالي انسان 

در ديدگاه فلسفه ديني، براي فهم معناي انسان سراغ داستان خلقت . جلوگيري مي كند
مي رويم كه بهترين راه است و عظمت وجود انسان در نزد خدا را بررسي كرده كه تا چه 

همچنين . تواند جانشين و نماينده خدا در زمين شود ي و عظمت دارد و مياندازه تواناي
انديشه بشري نتوانسته كرامت و شرافت انساني را با وجود خدا جمع كند ولي در مكتب 
اسالم فرآيند شدن انساني در سايه تعليم و تربيت اسالمي به بهترين وجه ممكن طي شده 

  .است
يم و تربيت اسالمي، وجودگرا اگزيستانسياليسم، انديشة ديني، شناسي، تعل انسان  : كليد واژه
  اومانيسم
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ستگذاري در آموزش علوم انساني با تأكيد بر غايت علم  بر اساس  سيا

  مباني اسالمي
  

  فاطمه گيتي پسند
  )ع(كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشگاه امام صادق 

f.gitipasand@yahoo.com 

  عزيز نجف پور
  دانشجوي دكتري فلسفه علم و فناوري، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

Aidin.najafpoor@gmail.com 

  
نهاد دانشگاه در هر جامعه اي سه كاركرد عمده توليد علم، آموزش متخصص و      
اجتماعي مخاطبين را برعهده دارد و مشخص است كه -پذيري و تربيت فرهنگي معهجا

 .اصول حاكم بر اين سه كاركرد مذكور متأثر از مباني و ارزش هاي هر جامعه مي باشد
هاي موجود غرب كه بر مبناي انديشه و فرهنگ مدرن بنيان يافته  واضح است دانشگاه پر

فرهنگي شان در جهت بسط و توسعه فرهنگ و تمدن اند فرآيند علم ورزي و آموزشي و 
هاي  اي ديگر كه مباني و ارزش از اين رو، استفاده از مولفه هاي آن در جامعه. مدرن است

 .كند به تامل و دقت بيشتري نياز دارد متفاوتي را دنبال مي
هم در مطالعات علم شناسي چهار مولفه غايت، روش، موضوع و مباني علم را مي توان از 

 گذارد و متعاقباً ها تاثير مي طبيعي است كه فلسفه علم بر هركدام از اين مولفه. تمييز داد
 .هاي مذكور، نظام آموزشي علوم را متحول مي نمايد هركدام از مولفه

در نگاه اسالمي نگرش خاصي به غايت علم وجود دارد كه بر نظام آموزشي آن تاثير 
تبيين غايت علم از نگاه فلسفه علم موجود و محقق مي كوشد تا ضمن . گذارد مي

هاي  همچنين غايت علم از منظر جهانبيني اسالمي، به نحوه تاثير غايت علم بر سياست
هاي آموزشي متاثر از  آموزشي علوم انساني بپردازد و در نهايت، كليتي در باب سياست

  .غايت علم متناسب با جهان بيني ديني را تبيين نمايد
 

علوم انساني، غايت علم، سياستگذاري آموزش علوم انساني، جهان بيني   : كليد واژه
  اسالمي
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  اكبر حسيني استاد پروفسور سيدعلي تربيتي پرتوي از سيره 

  
  عليرضا منظري توكلي

  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كرمان
amtavakoli@yahoo.com 

  
اكبر حسيني استاد  پروفسور سيدعليتربيتي هدف تحقيق حاضر بررسي پرتوي از سيره      

گيرد و  تعليم و تربيت و چهره ماندگار كشور است، اين تحقيق با روش توصيفي انجام مي
ابزار مورد استفاده در آن مصاحبه و مشاهدات شخصي پژوهشگر است، جامعه مورد 

گيري هدفمند  ان و همكاران استاد هستند و افراد نمونه به روش نمونهپژوهش دانشجوي
گر اين مطلب است كه استاد حسيني نمونه عملي و  هاي پژوهش بيان يافته. انتخاب شدند

هاي تعليم و تربيت  الگوي قابل پيروي در نحوه ارتباط و آموزش و تربيت براساس آموزه
  .قيق ذكر شدند و پيشنهاداتي ارائه گرديدهاي تح در پايان محدوديت. اسالمي است

  
 اكبر حسيني دعليسي  دانشجويان، همكاران،  سيره،  : كليد واژه 
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  نقش تعليم وتربيت اسالمي در تحقق تمدن نوين اسالمي

  
  مهري ميرزايي رافع

  كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت
 mirzaei_m16@yahoo.com  

  مينا رمضاني
  ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت كارشناس

  نرگس بارنامه
  كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي

  

ها از درون  تمدن. كننده فرهنگ يك جامعه پيچيده و بزرگ است تمدن توصيف     
از اين رو تنها جوامعي قادر به داشتن تمدن يا تمدن بزرگ  ها بيرون مي آيد، فرهنگ

برخوردار باشند كه دربرگيرنده ادبيات، هنرهاي تخصصي و  نيهستند كه از فرهنگ غ
اي است كه همه هاي پيچيده يافته و رسوم و سنت اي، معماري، مذهب سازمان حرفه
ترين و مؤثرترين عامل در  بزرگ. هستند ها در خدمت توسعه يك جامعه خاص اين

مدن غرب است كه باشد و اكنون سير علم و تكنولوژى تتعليم و تربيت ميها  تمدن
آنچه اكنون به عنوان تمدن اسالمي  .رود گام بسط تمدن در غرب به شمار مى پيش

هاي بجا مانده از يك تمدن نيمه مرده است؛ از آن شود تنها پوسته مي شناخته و معرفي
هاي ديگر  تواند در برابر تمدنلذا نمي و كالبد آن جاري نيست جهت روح اسالم در

بنابراين، الزم . يك تمدن فرهنگي خود را به جهانيان عرضه دارد عنوان مقاومت كند و به
 ، جامعه اسالمي راتعليم وتربيت اسالمي صحيح و هدفمنداست با مهندسي فرهنگي و 

 پديد آوريم كه بتواند به عنوان كالبد فرهنگ اسالمي در جهان معاصر حركت كند و سلطه
است كه گاه از آن به جهاني سازي اسالمي  اين همان چيزي. تمدني خود را گسترش دهد

مي شود كه در برابر جهاني سازي غربي و گفتمان فرهنگي مادي گرا و سرمايه دار  ياد
 تعليم وتربيت اسالمي هاي اسالم، نقشبه آموزه توجهبا  در اين مقاله . گيرد قرار مي غرب
شده اسالمي تبيين  ننويه و وظيفه مسلمانان در ايجاد تمدن شدتحقق تمدن بيان  در

  .است
  

 تمدن، تعليم وتربيت اسالمي، تمدن اسالمي : كليد واژه
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  يادگيري در تعليم وتربيت اسالمي –بررسي نقش الگوهاي ياددهي 

  
  مهري ميرزايي رافع

  كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت
mirzaei_m16@yahoo.com 

  نرگس بارنامه
  ودكان استثناييكارشناسي ارشد روانشناسي ك

  علي صالحي
  كارداني تكنولوژي آموزشي

  
اي داشته وجزء العاده مسئله يادگيري و تعليم وتربيت در هر زمان اهميت فوق     
رفته است،اما درعصرما به دليل پيشرفت ارتباطات ترين مباحث انسان به شمار مي اصلي

يكي از  .دارنداي ه ويژهاين مباحث جايگا هاي معنوي،وعلوم و به وجودآمدن بحران
عوامل خوشبختي انسان در زندگي هردو جهان ورسيدن به كمال وسعادت  ترين و مهم

اسالم . حقيقي،تعليم وتربيت اسالمي است، وكمتر كسي است كه به لزوم آن شك كند
 از تربيت. وتربيت انسان نموده وبه آن اهميت بسياري داده است تأكيد بسياري بر تعليم

 و تعادل ايجاد انسان و استعدادهاي و رساندن قوا فعليت به است از عبارت اسالم ديدگاه
 محور تعليم و  .خدا قرب يعني او، مطلوب كمال به رسيدن جهت در ها آن در هماهنگي

شود و جرياني است كه از آغاز زندگي بشر شروع مي ،ادگيريو يتربيت يادگيري است 
 از. هاي يك كالس آموزشي استاصلي همه فعاليت هدف ،يادگيري. پيوسته ادامه دارد

- نحوه براي فراهم آوردن شرايط و مند باشد،هدف يادگيري بايد -كه فرايندياددهيآنجايي
 -با توجه به نقش الگوهاي يادهي .ي اجراي آن طراحي الگو امري ضروري است

و در آخر الگوي  اين مقاله به بررسي اين الگوها پرداخته ،يادگيري در تعليم و تربيت
  .يادگيري مطابق با اصول و مباني تعليم و تربيت اسالمي ارائه شده است-يادهي

  
  يادگيري -تربيت اسالمي، يادگيري، الگوهاي يادهي تعليم و :كليد واژه
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  نقد و بررسي تعليم و تربيت راديكال از منظر تربيت اسالمي

  
  حمداله محمدي

  تاريخ و فلسفه ي آموزش و پرورش دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد رشته ي 
h9mohammadi@yahoo.com  

  ابوالفضل نظري
  كارشناس ارشد رشته ي برنامه ريزي درسي

  
تعليم و تربيت راديكال گرايشي از تربيت انتقادي است كه توسط افرادي چون هنري      

شده و از نفوذ زيادي در  پيتر مك الرن در تعليم و تربيت جهاني مطرح ژيرو، پائولوفريره،
ي از تعليم و تربيت با به چالش كشيدن تعليم و اين تلقّ. ميان افكار تربيتي برخوردار است

تربيت ليبرال و محافظه كار مبتني بر نظام سرمايه داري غرب ، گفتمان جديدي در باب 
ي  ان پايهامري سياسي است و به عنو ،اين متفكران معتقدند كه تربيت. گشايند تربيت مي

هاي آزادي بخش سياسي به شمار مي رود و وظيفه ي تعليم و تربيت ايجاد نوعي  حركت
هژموني . سواد انتقادي است كه زمينه ي حركت بنيادين آزادي بخشي را فراهم كند

از مفاهيم جديدي ... ، نظريه ي مقاومت ، تعليم و تربيت مرزي و ي بازتوليد آموزشي، نظريه
ها را در  كند و يا آن تربيت راديكال وارد عرصه ي گفتمان تربيتي مي است كه تعليم و

اين نوع تفكر تربيتي در بسياري از موارد راهگشاي مسايل . گيرد معاني جديدي به كار مي
اهميت بيش از . تربيتي امروز جهان است ولي خود در مواردي با كاستي هايي همراه است

دموكراسي و سياست، تعارض در عمل و نظر از جمله ي ناصحيح از فسيراندازه به عقل، ت
در اين مقاله بعد .انتقاداتي است كه مي توان از ديد تربيت اسالمي بر متفكران فوق گرفت 

، از منظر تربيت )به خصوص از ديد هنري ژيرو(از تبيين اصول تعليم و تربيت راديكال 
  .اسالمي به نقد و بررسي آن مي پردازيم

  
  تربيت اسالمي، نقد، تعليم و تربيت راديكال، تربيت انتقادي : كليد واژه
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  مانعي در تحقق تربيت اسالمي  ؛نتيجه محوري در ارزشيابي

  
  مرضيه موحدي محصل طوسي

  برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت مدرسدانشجوي دكتري 
 m.movahhedi@yahoo.com  

  
در امـر تربيـت دينـي و متعاقبـا      چالش انتخاب بين نتيجه محوري و فراينـد محـوري       

با اين حال ارزشيابي از نتيجـه تربيـت دينـي بـه     . ارزشيابي از آن ، سابقه اي طوالني دارد
عنوان يكي از عوامل بسيار مهم در جهت حصول اهداف تربيت ديني امري پذيرفته شـده  

منظـور از   حتي در نگاه مقابل و ديد معتقدان به ارزيـابي فراينـد محـور نيـز عمـدتاٌ     . است
ـ    ، بررسي كيفيت شكل ارزيابي فرايند نـوعي نتيجـه    ،خـود ، نظـر ه گيري نتايج اسـت كـه ب

حال اين سوال مطرح است كه رويكرد ارزشيابي نتيجـه محـور   . محوري معتدل تر ميباشد
تا چه حد با نگاه اسالمي قابل توجيه مي باشد؟ نگارنده بر اين بـاور اسـت كـه تاكيـد بـر      

واهر در ارزشيابي، مي تواند به صدمه اي جبران ناپذير بر پيكـره تربيـت   نتايج، عينيت و ظ
در نتيجه براي ارزشيابي از تربيت . ي از اهداف واالي آن منجر شوداسالمي و انحراف جد

بـر  . اسالمي بايد طرحي نو در انداخت و به الگوها و منابع اسالم در اين زمينه مراجعه نمود
تدالل مي شود ارزشيابي در نظام تربيت اسالمي بايـد از سـنجش   اين مبنا در اين مقاله اس

فرايند نيـز بمعنـاي بررسـي و مراقبـت از     و  نتيجه به سمت ارزيابي فرايندها معطوف گردد
  . حركت در مسير صحيح نه بمعناي فرايند تشكيل محصول در نظر گرفته شود

  
  نتيجه محوري محوري،فرايند تربيت اسالمي، تربيت ديني، ارزشيابي، : كليد واژه
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  مولفه ها و شاخص هاي تعليم و تربيت اسالمي

  از نگاه قرآن و متون اسالمي 
  

  وقيزرحمت اهللا مر
  دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز

  حسين نيكو
  دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز

hnikoo444@yahoo.com  

  
با هاي بنيادين  و تفاوت. داراي نظام تربيتي خاص خود است مكتبي است كهاسالم      

...  ها، و روشف، اهدا: تبيين عناصر اين نظام شامل. داردجهان هاي تربيتي  ساير نظام
پرورش همچون . متون ديني استقرآن وز نظريه پردازي و استخراج اين عناصر ا نيازمند
 ها ترين آنها، شاخص از عمدهنيازمند ابزارهاي سنجش و ارزشيابي است كه  آموزش،
استخراج اين متون هاي تربيتي است كه از  بيان شاخص تدوين اين مقاله،از  هدف. هستند

براساس . ده كردهاي تربيتي استفا توان از آنها جهت بهبود، رشد و تعالي فعاليت شده و مي
 اين متون،براساس . آيات قرآن هدف از خلقت انسان، خداگونه شدن و عبد خدا بودن است

شود را مي توان تحت سه مولفه  تربيت اسالمي استنباط مي ي كه ازها و معيارهاي شاخص
علم و دانش، تفكر و تعقل، معرفت و بصيرت، نقد و : هاي شامل شاخص( فرايندهاي ذهني

تعهد و مسئوليت شناسي اجتماعي، عمل گرايي، عفت : هاي شامل شاخص( ، رفتار)ارزيابي
حب : هاي شامل شاخص(  و تمايالت ،)و پاكدامني، امر به معروف و نهي از منكر، عبادت

بندي  ها تحت سه مؤلفه دسته اگرچه اين شاخص .بندي كرد دسته )پذيري الهي، واليت
  . دشدند ولي بشدت با همديگر مرتبط هستن

  
 تربيت اسالمي، مؤلفه، شاخص : كليد واژه
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  موانع و راهكارها: ق تعليم و تربيت اسالميتحقّ

  
  اله مرزوقي رحمت

  شناسي دانشگاه شيراز دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روان
viceaca@shirazu.ac.ir  

  نصراله نوروزي
  برنامه ريزي درسي دانشگاه شيرازدانشجوي دكتري 

   nasr.norozi@gmail.com  
  ياسر دهقاني

   دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز
  y.d_14@yahoo.com  

  
تمامي عالمان تعليم و تربيت در كشور به لزوم تبيين و نهادينه سازي تعلـيم و تربيـت        

سالمي معتقدند و همواره با سئوالي جدي در اين باره روبرو بوده اند كه موانع تحقق تعليم ا
و تربيت اسـالمي و راهكارهـاي غلبـه بـر ايـن موانـع چيسـت؟ در ايـن مقالـه دو حـوزه           

پردازي و اجرا به عنوان موانع اساسي تحقق تعليم و تربيت اسالمي ياد شده كه هـر   نظريه
توان از آنها به عنوان موانـع فرعـي يـاد نمـود، در بـر       يگري را كه مييك از آنها، موانع د

  .اند گرفته
تاكنون در كشور نظريه پردازاني وجود نداشته اند كه بتوانند نظريـه اي جـامع كـه تمـامي     

از اين منظر عدم احساس نيـاز  . ابعاد اين نوع نظام تعليم و تربيت را تبيين كنند، ارائه دهند
گفتمان در ميان اكثريت متخصصان تعليم و تربيت، كمبود متخصصـاني   به وجود اين نوع

كه توامان در دو حيطه علمـي و دينـي صـاحب انديشـه و گفتمـان باشـند، رواج فرهنـگ        
پردازي، اتكا به مطالب صاحبنظران غربي و تغييرات  ترجمه، فقدان جسارت علمي در نظريه

در حيطـه  . باشـد  به عنوان موانع مطرح مي پذيري جزئي در آنها، فقدان روحيه نقادي و نقد
اجرا نيز تغيير مداوم مسئوالن، فقدان جرات كافي براي تغيير بنيادين نظام تعليم و تربيـت،  

در اين . باشند عدم اعتقاد عملي برخي از مسئوالن تعليم و تربيت به عنوان موانع مطرح مي
آن مطـرح و راهكارهـايي بـه     نوشتار هر يك از اين موانع به تفكيك تشـريح و مسـتندات  

  . منظور حل اين چالش اساسي ارائه خواهد شد
  تعليم و تربيت اسالمي، موانع، راهكارها : كليد واژه
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  از ديدگاه سيد علي اكبر حسيني و روانشناسي بهداشت رواني

  
  صادقي سميه محمد

  كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان
smohamadsadeghi@yahoo.com  

  نسب عباسعلي رستمي
  دانشيار بخش علوم تربيتي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

rostaminasab@uk.ac.ir   
  

مـورد   اكبـر حسـيني   علـي  داز ديـدگاه سـي  و روانشناسي را  بهداشت روانيپژوهش حاضر 
ايشـان  . يني يكي از اساتيد حوزه و دانشـگاه بـوده اسـت   پرفسور حس. دهد بررسي قرار مي

دانشـگاه شـيراز     شناسـي  تربيتـي و روان  چهره ماندگار كشور و استاد فرزانه دانشكده علوم
اثـر  بـه    70و همچنـين حـدود   به زبانهاي فارسي و انگليسي  ت ايشانمقاال.  بوده است

در مجامع علمـي در سـطح    ميتربيت اسال پيرامون مباني تعليم و ترجمه و تاليفصورت 
مقاله حاضر پيرامون آثار او در رابطه با بهداشـت روانـي و    .المللي ارائه شده اند ملي و بين

يافتـه هـاي   . روش پژوهش بـه صـورت كيفـي انجـام شـده اسـت      . روانشناسي مي باشد
، مفاهيم مترادف با عوامل مؤثر در سالمتي روانيتعريف بهداشت رواني ، : پژوهش شامل

 در قـرآن كـريم،  ) سـكينه، حيـات طيبـه، قلـب سـليم، نفـس مطمئنـه       (بهداشت روانـي  
، روانشناسي و روانشناسي تربيتـي از ديـدگاه اسـالم كـه پرفسـور حسـيني در       روانپريشي

  .   مقاالت متعددي به بحث و بررسي آنها پرداخته است كه مورد استفاده همگان مي باشد
  

  يشي، روانشناسي اسالمي، روانشناسي تربيتيبهداشت رواني، روانپر : كليد واژه
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  موانع تحقق تربيت مبتني بر آموزه هاي اسالمي در جامعه

  
  بهروز مهرام

  دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد
bmahram@um.ac.ir  

  
مي ـ  شيعي اگرچه از پيروزي انقالب اسالمي ايران كه مبتني بر آموزهاي ديني اسال     

بوده است، بيش از سه دهه گذشته است؛ اما موانعي در مسير شكوفاسازي استعدادهاي 
كودكان و نوجوانان  به عنوان نسل هاي دوم، سوم و چهارم انقالب وجود داشته است كه 
ارزيابي و بازنگري در برنامه هاي رسمي و غير رسمي نظامهاي تربيتي را از اولويت زيادي 

اين موانع  قابليت جايگزيني در دو دستة موانع بيروني و دروني را . مي نمايدبرخوردار 
در حالي كه موانع بيروني به دسيسه چيني و نقشه هاي متكي بر تدابير دشمنان . دارند

هاي  خارجي اشاره دارد، موانع دروني به سطحي نگري ها، برداشتهاي نادرست و غفلت
رسمي تربيتي در جامعه و متوليان  امور فرهنگي اشاره هاي  مديران و برنامه ريزان نظام

در مقاله حاضر به موانع دسته نخست از قبيل توسعه هدفمند ابزارهاي تأثير گذار . دارد
هاي مغاير با ارزشهاي  فرهنگي مانند ماهواره، اينترنت، شبكه هاي توزيع فيلم و عكس

فاسير هدفمند جهاني شدن، برنامه اسالمي، توسعه سكوالريزم، استفاده هاي فرهنگي از ت
ريزي براي جايگزيني عرفان هاي كاذب، تبليغ مسيحيت به عنوان ديني آسماني و بديل 
براي اعتقادات ديني، توسعه سكس و اعتياد به مواد مخدر، نااميدي به آينده و ايجاد 

. استنگرش نسبت به ناكار آمدي نظامهاي ديني در حكومت بر جوامع، نگاهي گذرا شده 
اين موانع در قالب بي و يا كم توجهي . سپس موانع نوع دوم مورد كاوش قرار گرفته است

هاي  به مباني تربيت ديني و از جمله مباني فلسفي و روان شناختي، به ناهمسويي روش
عدم توجه . تربيت در نظام رسمي آموزش و پرورش كشور با آن مباني معطوف شده است

مثل ( اي وجودي خداوند به كودكان بر اساس اقتضاي سني آنانبه ارائه موزون جنبه ه
تركتابهاي درسي با  ، ضرورت مواجة مناسب)افراط در جنبه هاي جباريت به جاي رحمانيت

 سطوح تفكر كودكان و ضرورت توجه بيشتر به جنبه هاي ارائة محرك مبتني بر تفكر
بشهايي براي دهه سازي، انضمامي به كودكان، غمگين نشان دادن دين و مذهب و جن

عدم استفاده از اصول تربيتي مبتني بر مباني ديني مانند پرورش عواطف بر اساس الگو 
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سازي، فقدان بستر سازي و ارائه الگوي جامع از جامعه اسالمي در زمينه هاي اجتماعي و 
 تعارض برداشتها از امور ديني در محتواي پيامها و سخنرانان مذهبي، غلبه، اقتصادي

رويكرد احساسي به دين، فقدان سعة صدر در كارگزارن تربيتي و در مواجة با نوجوانان و 
كودكان، فقدان اصل برنامه درسي در سير تحليل در اصول براي انجام تكليف در فروع از 
جملة مواردي هستند كه در مقاله حاضر به عنوان موانع تحقق تربيت اسالمي در جامعه 

در پايان مقاله نيز پيشنهادهايي براي توسعه تربيت اقشار . ته استمورد اشاره قرار گرف
  .     كودك و جوان مبتني بر  آموزه هاي اسالمي، ارائه شده است

  
  هاي اسالمي تربيت اسالمي، موانع تحقق، آموزه : كليد واژه
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  مالحظاتي در باب وضعيت كنوني نظام تعليم و تربيت

  
  عليرضا منصوري

  و مطالعات فرهنگي گروه فلسفة علم پژوهشگاه علوم انساني عضو هيأت علمي
  a_mansourius@yahoo.com  

  
هاي نظريِ  هاي فلسفيِ برخي چارچوب در اين مقاله ضمن بيان مشخصات و زمينه     

گرا، و ضمن تأكيد بر اينكه بسياري از  و نخبه) نيهيليستي(گرا  تعليم و تربيت تبليغاتي و پوچ
. پردازيم هايي است، به نقد آنها مي هاي رايج در مورد تعليم و تربيت داراي چنين رگه تلقي

اخالقي نبودن، عملي و مؤثر نبودن و سترون و عقيم بودن  ،انتقاداتمحورهاي اين 
هاي فرهنگي  شود كه در آن با توجه به ارزش اندازي پيشنهاد مي چارچوب و چشم. آنهاست

و بومي، عالوه بر اخالقي بودن، بستر مناسب را براي توسعه و پيشرفت جامعة متكثر 
به خطاپذير بودن معرفت آدمي مانع از قومي و فرهنگي كشور فراهم كند و با توجه 

گرايي، راه را براي نقد و آموختن  گرايي و نسبي جاي پوچ زدگي شود و در عين حال به علم
  . از اشتباهات گذشته باز كند و منجر به پرورش انسان مسؤول شود

  
  ربيتانداز تعليم و ت زدگي، چشم فلسفة تعليم و تربيت، مسؤوليت اخالقي، علم : كليد واژه
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  هاي اسالمي تاريخ دانشگاه
  

  طيبه ماهروزاده
  دانشياردانشگاه الزهرا

Mahrouzadeh.t@yahoo.com 
 

هاي اسالمي و  هدف از پژوهش حاضـر بررسي تاريخ تعليم و تربيت بويژه دانشگاه     
مواد درسي و روشهاي آموزشي رايج در اين مراكز آموزشي   تحقيق درباره اهداف برنامه،

روش تحقيق در اين مقاله توصيفي ــ تفسيري است و براي دستيـابي به . است بوده
البته در بين .  ها از كتب و منابع اسالمي مختلف استفـاده شده است اطالعات و يافته

كتب، كمتر كتابي يافت مي شود كه مواد ومطالب را از حيث هدف ، برنامه، محتوا و روش 
  .  طبقه بندي نموده باشد

روري بر تاريخ تعليم و تربيت اسالمي داشته باشم مشاهده خواهيم كرد كه از زمان اگر م
تاسيس سلسله ايراني  در عالم اسالم يعني از آغاز سدة سوم هجري ، غالب شهرهاي 
ايران از جهت روش علمي و وجود دانشمندان ومراكز علمي بر بغداد پايتخت خالفت 

ور كه به دارالعلم شهرت داشته است و يا شهرهاي مانند شهر كهنسال نيشاب. برتري داشت
تاريخي مرو و هرات كه در تاريخ تعليم و تربيت اسالمي مقامي واالدارد و يا شهر ري كه 
تا حمله مغول در تاريخ علمي اسالم و ايران شهرت واعتبار فراوان داشته تا جائيكه ميزان 

هاي  ي را به اندازه مجموع كتابهاي موجود در كتابخانه صاحب بن عباد در شهرر كتاب
،  يكي ديگر از مراكز اسالمي اين دوره. هاي سراسر اروپا برآورد كرده اند موجود دركتابخانه

ابن سينا فيلسوف و پزشك نامي در . شهر اصفهان است كه به دارالعلم شرق شهرت يافت
سده پنجم  در نيمه. ها در اين شهر مجلس درس و بحث داشته است روزگار وزارت سال

هجري كه سلجوقيان بربالد ايران و بغداد استيال يافتند ، قدرت سياسي در دست يكي از 
وي نخستين بار در تاريخ . وزراي ايراني به نام خواجه نظام الملك طوسي قرار گرفت

اسالم تاسيس مدارس و مراكز علمي را در شمار وظايف دولت قرارداد و خود به تاسيس 
ي عمده ايران و عراق همت گمارد كه به نام خود وي به نظاميه مدارسي در شهرها

  . شهرت يافت
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نفوذ وي در . خواجه نصير طوسي يكي از رجال دانشمند ايراني در شرق جهان اسالم است
وي كه وزير هالكو بود در راه . دستگاه مغول سبب شد تا دانش ومعرفت رونقي تازه يابد

مي و ادبي و حفظ ميراث فرهنگ اسالمي، تالش ترويج مذهب شيعه و تجديد حيات عل
دانشگاه مراغه كه پس از جندي شاپور ومدارس نظاميه و مستسضريه از . فراوان كرد

بزرگترين مراكز علمي اسالمي بود به همت واالي اين وزيردانشمند تاسيس و غالب 
نگ يكي از خصـايص مهم  فره. شد هاي علمي و فنون مختلف در آن تدريس مي رشته

شرق جهان اسالم آن بود كه در بسياري از شهـرهاي كـوچك و بزرگ ونيـز روستـاهاي 
،  افتـاده مراكـز علمي چون خانه دانشمندان، مسجد، دارالقران، دارالحديث ، دارالعلم دور

خانقاه و دارالشفاء يا بيمارستان وجود داشت كه از وجوه حاصله از نذرها و موقوفات اداره 
شعرا، متكلمان و دانشمندان از فارغ التحصيالن  ياري از حكماء، مفسران، ادبا، شد و بس مي

  . اند اين مراكز بوده
هاي  دانشگاه ها در هاي آموزشي و تخصص در اين مقاله نخست اهداف، مواد درسي، روش

اسالمي به بحث گزارده شد، سپس به چگونگي درآمد مالي اين مراكز و ساختار سازماني 
هاي  ، خانه)مدرسان، دبيران و دانشجويان(ها، گروههاي آموزشي  ديريت دانشگاهآن چون م

ها،  ها، خدمات دانشگاهي و باالخره وظايف اداري چون تنظيم هزينه دانشگاهي ، كتابخانه
  . استادان پرداخته شده است تامين زندگي دانشجويان و

  
 م تعليم و تربيت ، تاريخ تعليم و تربيت ، اسال :كليد واژه
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  اسالمي وتربيت تعليم فلسفه و مباني

  
  مهاجران بهناز
  اروميه دانشگاه تربيتي استاديارعلوم

  behi217@yahoo.com  
  زاد حسن سارا

  آموزشي مديريت ارشد كارشناسي دانشجوي
sara.hasanzadeh1@gmail.com  

  
 مروري صورتب اسالمي تربيت و تعليم معاني و مفاهيم به ابتدا حاضر ي مقاله در     

 بزرگ انديشمندان ازديدگاه تربيت و تعليم در كوتاه سيري ادامه در سپس شده، پرداخته
 مباني همچنين. است گرفته صورت طوسي نصيرالدين خواجه و سينا ابن همچون اسالمي

 شناسي، هستي شناسي، معرفت شناسي، انسان زواياي از اسالمي تربيت و تعليم ي فلسفه و
 اصول، اهداف، به و گرفته، قرار توجه مورد شناسي زيبايي و شناسي ارزش الهياتي،
 نظرات تا است اين بر تالش همچنين. است شده پرداخته آن، هاي روش و مراحل ساخت،

 و طباطبائي عالمه مرحوم يعني عصر هم اسالميِ بزرگ متكلمان و مفسران از تن دو
 و ها نگرش و شود عنوان اسالمي سفهفل در رئاليسم عنوان تحت) ره( مطهري شهيد استاد
 ارائه آن روايي و قرآني مستندات و تربيت و تعليم عملي ابعاد مورد در مختلف هاي نظريه
 از شدن دور و غربي فرهنگ از برداري الگو كه نكته اين به توجه با آخر دست. گردد

 و ملّي هويت شدن كمرنگ موجب مدارس درسيِ هاي برنامه در بومي هاي ويژگي
 و اسالمي تربيت و تعليم ي فلسفه فراگيري رسد مي بنظر گردد، مي ديني هاي ارزش

 و تخصصي مدارج به نيل خواهان كه فردي هر براي آن روند و ابعاد زوايا، تمام شناسايي
 بنابراين .باشد مهم ضرورتي دارد را بومي و اسالمي علوم اعتالي ي دغدغه و بوده علمي
 براي تالش و اسالمي، تربيت و تعليم ي فلسفه و مباني به داختنپر هدف با مقاله اين
 تحول نظريِ هاي پايه سازي غني همچنين و ايراني -اسالمي پيشرفت الگوي به نيل

  .است گرديده تهيه كشور تربيت و تعليم رسمي نظام در بنيادين
  

  اسالمي وتربيت تعليم فلسفه و مباني اسالمي، وتربيت تعليم : كليد واژه
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  عزت نفس معنوي در نگاه ديني و برون ديني و چگونگي ارتقاء  آن

  
  فاطمه موحدي پارسا

  دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد و عضو هيات علمي دانشگاه حكيم سبزواري
 fmparsa8@yahoo.com  

  ابوالفضل غفاري
  اه فردوسي مشهدو روان شناسي  دانشگ تربيتيدانشكده  علوم  يار استاد

  ghaffari@um.ac.ir  
       
عزت نفس معنوي در نگاه ديني و برون ديني و  پژوهش بررسي  اين از هدف     

نفس آيا عزت . است تحليلي -توصيفي پژوهش روش. چگونگي ارتقاي آن بوده است
 شدني است؟ آيا بر اساس مبانيديني جمعشناسي، با عزت نفس مطابق با تعريف روان

توان گفت فرد بدون خدا يا بدون دين، ، مي)شناختي يا غير آنانسان(فلسفي اسالمي 
عزت نفس واقعي ندارد؟ عزت نفس نوع پنچم  يا عزت نفس معنوي نسبت به  ديگر 

 ؟در چه جايگاهي قرار دارد) وادگي، تحصيلي و اجتماعينبدني، خا( اقسام عزت نفس
نگاه ديني و برون ديني  چيست؟ براي پاسخ به  راهكارهاي ارتقاي عزت نفس  معنوي در

عزت نفس ، معنويت و عزت نفس معنوي  در  مفاهيم به بررسي ابتدا هاي فوق، پرسش
 مورد تجزيه مفهوم سه اين بين يرابطه پرداخته شده  و سپس نگاه ديني و برون ديني

-مي: ي شده استهاي باال، به اين نتايج منتهبررسي پرسش .گرفته است قرار تحليل و
 و عزت نفس ديني معنوي عزت نفس: گفت سخن معنوي نوع عزت نفس دو از توان

 روح، قدرتهاي وجود دليل ديني فرد به غير معنوي عزت نفس در . ديني غير معنوي
 روح به نيروهاي تاحدي مي تواند درآورد؛ كنترل تحت را محسوسات بتواند اگر

 تربيت ،  تربيت نخست است كه  پله ي همچنين مشخص شده. كند پيدا دسترسي
 تربيت غايي  هدف و است معنوي تربيت اخالقي، تربيت هدف غايي و است اخالقي
 تواند مي كه شكلي است بهترين ديني معنوي عزت نفس. است  ديني تربيت معنوي،

 ديني درآورد، با كسب اين نوع عزت نفس در پرتو تربيت بالفعل را روح نيروهاي تمام
تواند از زندگي خود علي رغم محدوديتهاي مادي لذت ببرد  است كه انسان مي ) المياس(
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و براي رسيدن به اهداف  تربيتي خود در برابر موانع استقامت كنند و در صراط مستقيم 
 .  حركت نمايد

  
  عزت نفس،  معنويت،  دينداري : كليد واژه
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  ميمدل پژوهشي تربيت اسال ؛روش شناسي حكمت متعاليه

  
  سيد مهدي موسوي

  فلسفه غرب دانشگاه اصفهان كارشناس ارشد پژوهشگر حوزه علميه قم و 
 121taha@gmail.com  

  
با چه رهيافت و روشي مي توان به مدل تربيت «اين مقاله با محوريت پرسش اصلي      

اس روش شناسي برآمده از حكمت متعاليه بر اين مدعاست كه براس» اسالمي دست يافت
  .مي توان به مدل تربيت اسالمي دست يافت

يك موجود به عنوان موضوع تربيت، بر مبناي منظومه معرفتي حكمت متعاليه، انسان 
ي، مثالي و حسي را دارا مي باشد و عوالم غيب قلهمه مراتب وجود اعم از ع كه. جامع است

داراى سه نشئه و صاحب سه مقام و عالم  بنابراين .تو شهادت در نهاد او منطوي اس
نشئه برزخ و عالم متوسط  . 2 ؛نشئه آخرت و عالم غيب و مقام روحانيت و عقل. 1 :است

  .نشئه دنيا و مقام ملك و عالم شهادت. 3 ؛بين العالمين و مقام خيال
ي رسيدن همچنين در حكمت متعاليه، حقيقت امري ذو مراتب است و دانش بشر نيز برا

به مراتب مختلف آن، داراي سطوح مختلف است؛ لذا هيچ رهيافتي جاي رهيافت ديگر را 
شناسي حكمت متعاليه، مبتني بر جمع مراتب سه گانه  از اين رو روش. كند تنگ نمي

هاي  است كه به تكثر روشي و همكاري و هم افزايي دانش) حس، عقل و دل( معرفت
گردد و به واسطه اين جمعِ سالم معقول، منقول و  مياسالمي و علوم انساني منتهي 

  . توان مدل تربيت اسالمي را براساس هندسه حكمت متعاليه تبيين نمود مجرب، مي
دست يابي به مدل تربيت اسالمي محصول يك رشته خاص در عرض ساير بنابراين 

لعات ميان ؛ بلكه از نوع مطانيستشاخه هاي علوم و يا يك رهيافت و روش حصرگرايانه 
از اين رو اقبال به تنوع رهيافت و روشِ معطوف به . اي و از مسائل چند تباري است رشته

تري نسبت به رهيافت هاي  مسأله تربيت، از ضريب اطمينان بيشتر و كارآمدي گسترده
  . دارد يانهتحويلي نگر و حصرگرا

مطالعات ميان عرفت، انسان، تربيت اسالمي، حكمت متعاليه، روش شناسيِ م : كليد واژه
  اي رشته

   



  109    چكيده مقاالت برگزيده                                                                                                         

  
  تبيين روش شناسايي اصول حاكم بر نظام تربيتي اسالم

  
  صديقه مهدوي كني

 )ع(عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق 
s.mahdavi@isu.ac.ir 

  
نظام تربيتي اسالم به عنوان يك خرده نظام از نظام جامع معرفتي اسالم قابل بررسي      
چرايي و  جهت گيري كلي آن نظام، كهمندي داراي اصولي است  هر امر نظامباشد و  مي

هايي تجويزي است كه به  اصل، گزاره. هاي آن را تبيين مي كند چيستي موجود در گزاره
هاي كالن نظام تربيتي به  گيري  فهم و تبيين تعدادي ديگر از گزاره ها و نشان دادن جهت

شناسايي اين اصول را تبيين نموده و اين مقاله بر آن است تا روش .كند  ما كمك مي
هاي داخلي يك نظام  شناخت اين اصول به آساني شناخت گزاره.كارآيي آن را بيان نمايد

نيست؛ ولي امكان شناسايي آنها در صورت تصريح و تأكيد يا  تكرار مصاديق و گاه از 
ه عبارتي ديگر ب. باشد  پذير مي هاي موجود در آن امكان اي از گزاره طريق تبيين مجموعه

به صراحت از مفاهيم موجود در آن نظام قابل  -1: شناخت اصول از دو راه ممكن است
ها و البالي مفاهيم به عنوان قدر  از اصطياد مجموعه اي از گزاره  -2استخراج هستند 

اي از  توان مجموعه  باشند كه با پذيرفتن آنها مي مشترك آنها قابل فهم و استنتاج مي
اصولي استقرائي مستنبط در نظام تربيتي اسالم اينها . مند كرد آن نظام را قاعده هاي گزاره

و روايات مي باشدكه اين نظام بر پايه آنها بنا شده است و امكان  از مجموعه آيات قرآن
  .ناديده گرفتن آنها درمقام اجرا، سياستگذاري ، برنامه ريزي فعاليتهاي تربيتي نيست

هاي مرتبط با مسائل تربيتي بررسي  اصول الزم است همه گزاره لذا براي استخراج اين
هاي كلي نظام تربيتي اسالم اين اصول تشريح و تبيين  گيري  شود و با توجه به جهت

  .گردد
  

  اصول تربيتي، نظام تربيتي، گزاره هاي تجويزي، روش شناسايي اصول : كليد واژه
  

 



 چكيده مقاالت همايش ملّي                                                                                                       110

  
  ي و راهبردهاي تبيين رابطه تزكيه با تعليم در فلسفه صدراي
  آن براي تعليم و تربيت

  
  مهدي مظاهري
  دانشگاه پيام نور

mehdi.mazaheri.m@gmail.com  
  مهدي كريمي
  دانشگاه پيام نور

mehdikarimi.edu@gmail.com  
  محمد نجفي

  دانشگاه اصفهان گروه علوم تربيتي عضو هيات علمي 
  لي بختيار نصر آباديحسنع

  دانشگاه پيام نور
mehdikarimi.edu@gmail.com  

  
طه باز دير باز يكي از اصلي ترين دغدغه ها ي انديشمندان مسلمان تبيين چگونگي را     

و برخـي ديگـر بـر     بين تزكيه و تعليم بوده است آنچنان كه عده اي تزكيه را ارجح دانسته
در اين ميان مالصدر به عنوان فيلسوف و حكيمي متالـه بـا   . ضرورت تعليم پاي فشرده اند

در انداختن طرحي نو  و در هم تنيدن عرفان و برهان با يكديگر به رهيافتي بديع و جـامع  
تحليلي انجام پذيرفتـه،   –اين پژوهش كه به شيوه كيفي و به روش توصيفي . دست يافته

استفاده از تاليفات صدرا و تحقيقات مرتبط صورت گرفته، سعي در تبيـين ايـن رابطـه و    با 
نتـايج پـژوهش   . بيان اقتضائات آن براي دستيابي به تعليم و تربيتي پويـا و كارآمـدتر دارد  

ن آن است كه از منظر فلسفه صدرايي تزكيه و تعليم بايد هميشه و در همه حال چـون  مبي
لـذا كاربسـت   . جين بوده تا آدمي را به سرمنزل مقصود رهنمون نماينددو بال با يكديگر ع

تواند راهگشا  مي  ،سير آفاقي، سير انفسي و ارزيابي خود: آموزشي چون -هاي تربيتي روش
  باشد

  
  اقتضائات تربيتي ،تزكيه، تعليم، فلسفه صدرايي : كليد واژه

   



  111    چكيده مقاالت برگزيده                                                                                                         

  
  آنهاي تربيتي  درآمدي بر انسان شناسي عرفاني و داللت

  
  مهدي مظاهري
  دانشگاه پيام نور 

 mehdi.mazaheri.m@gmail.com  
  مهدي كريمي
  دانشگاه پيام نور

mehdikarimi.edu@gmail.com  
  حسنعلي بختيار نصر آبادي

  دانشگاه پيام نور 
mehdikarimi.edu@gmail.com  

  محمد نجفي
  نشگاه اصفهان گروه علوم تربيتي داعضو هيات علمي 

  
هاي خاصي است كه آن را از  گي آدمي از منظر عرفان و عارفان داراي مختصات و ويژ     

ديگر موجودات كائنات ممتاز و متمايز مي كند چنانكه عارفان آدمي را حامل امانتي از 
انند كه آسمان و زمين و كوه و دريا از پذيرش آن ناتوان بوده و د جانب حضرت حق مي

اين طرز تلقي از آدمي، . گرديده است )عشق(آدمي است كه پذيراي اين وديعه الهي  ،تنها
هاي خاصي را نيز براي  نمايد كه به تبع خود داللت اي را ترسيم مي شناسي ويژه انسان

استنتاجي است  –ژوهش حاضر كه به شيوه تحليلي لذا پ. وردآ تعليم و تربيت به همراه مي
هاي مرتبط صورت گرفته در اين  سعي در آن دارد با استفاده از منابع اصلي و پژوهش

پرداخته و انگاه بر اين اساس به استنباط و  يزمينه ابتدا به تبيين انسان شناسي عرفان
لزوم : ش روشنگر آن است كهنتايج پژوه. هاي تربيتي مرتبط با آن بپردازد استنتاج داللت

قرار گرفتن مربي به عنوان الگو ، توجه به محبت و مهر ورزي و رابطه مريد و مرادي 
هاي تربيتي مبتني بر انسان شناسي عرفان  از جمله داللت ،سي به انسان كاملأمبتني به ت

  .است
  

  هاي تربيتي انسان شناسي، عرفان، عشق، داللت : كليد واژه
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  و تعليم و تربيت اسالمي خشونت زدايي

  
  براتعلي منفردي راز

  دانشگاه فرهنگيان بجنورد  
Sotan3139@yahoo.com 

  زهره سادات صدر
zssadr@yahoo.com 

  
آن چه حائز . هدف اين نوشتار بررسي اجمالي رابطه خشونت و تعليم و تربيت است     

رف نيست و تاريخي به اهميت است اين است كه خشونت در جامعه امري تازه و غير متعا
بلنداي بشريت و تمدن بشري دارد ولي وجود هميشگي خشونت كه زماني رمز و عامل 

بايست عنصر ثابت و تغييرناپذير دانست و براي رفع و توان و نمي بقاي انسان بوده را نمي
پرسش اساسي آن است كه تعليم و تربيت در . كمرنگ نمودن آن در جامعه گامي برنداشت

تواند بكند؟ در قسمت اول پيشگيري و كنترل آن چه مي وويي با مسئله خشونت، رويار
مقاله تعريف مختصري از خشونت، چيستي و چرايي، علل بوجودآمدن و اقسام آن آمده 

در قسمت بعد رابطه تعليم وتربيت و خشونت از ديدگاه مكتب اسالم مورد بررسي  و است
  .استتحليل قرار گرفته و
  

  خشونت، علل خشونت، تعليم و تربيت : كليد واژه
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  شناسي در تعليم و تربيت اسالمي با محوريت  جايگاه انسان

  اللّهي انسان هيفخلجايگاه 
  

  طيبه ميري
  ي فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شيرازدانشجوي كارشناسي ارشد رشته

  بابك شمشيري
  دانشگاه شيرازي تعليم و تربيت  بخش فلسفهاستاديار 

bshamshiri@roze.shirazu.ac.ir  
  

هاي الهي و بشري است كه در حوزه معارف بشري و  ترين دانش شناسي از مهم انسان     
شناسي  در تعليم و تربيت اسالمي انسان. ديني از جمله تعليم و تربيت تأثير بسزايي دارد

در واقع درك صحيح تعليم و تربيت اسالمي منوط به . سي داردديني جايگاه اسا
كند؛ تا  يعني بايد ديد، كه اسالم انسان را چگونه تفسير مي. شناسي اسالمي است انسان

از اين رو براي شناخت انسان از نظر اسالم الزم . بتوان نظام تربيتي اسالم را تبيين كرد
ام خليفة اللّهي، يكي از مفاهيم مهم و مق. ي نخست سراغ قرآن برويم است در درجه

ي حاضر قصد دارد، ضمن  مقاله. باشد شناسي قرآني مطرح مي كليدي است كه در انسان
با . هاي تربيتي آن را استنتاج نمايد سازي معناي اين مفهوم از نظر قرآن، داللت روشن

در قرآن  معناي خليفة اهللا بودن، -1: اند هاي زير مطرح توجه به هدف فوق پرسش
ي حاضر تحليلي  هاي تربيتي اين مفهوم چيست؟ روش مطالعه داللت -2 چيست؟

دهد كه خليفةاالهي مقامي است كه به صورت  نتايج اين مطالعه نشان ميو  استنتاجي است
ها به صورت  ي انسان چرا كه همه. شود ها مي ي انسان سلسله مراتبي شامل حال همه

بنا بر اين مقام، . باشند اند برخوردار مي جر به اين مقام شدههايي كه من بالقوه از ويژگي
   .تعليم و تربيت، بايد انسان را نه از باب وسيله، بلكه به عنوان هدف نگاه كند

  
  شناسي ديني، تعليم و تربيت اسالمي، خليفه اهللا، انسان كامل انسان : كليد واژه
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اسالمي جهت تحول بررسي ونقدتاويل گرايي دربهره برداري ازمتون 

  درعلوم تربيتي
  محمدمهدي مظاهري

  عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات ميان فرهنگي دانشگاه آزاداسالمي
Mehdi.mazaheri.m@gmail.com 

  فرهاد امام جمعه
  هيات علمي پژوهشكده مطالعات ميان فرهنگي دانشگاه آزاداسالميعضو 

  
سـازي   عرفت ديني اسـالم در جهـت بـومي   اگر چه مشاركت متقابل علم اجتماعي با م     

علوم تربيتي در جامعه اسالمي ما كوشش ارزنده اي است؛ اما اين تالش ممكن اسـت بـه   
يك  از آن جايي اهميت. هاي ديني بشود سهولت دچار تأويل گرايي و دگرديسي در انديشه

هـا و   ررسـي ي تازه اي را بيان كند تا سـپس آن ايـده بـا ب    ايدهكه ي علمي آن است  مقاله
هـاي علمـي    اي را در آمـوزه  تر و پخته تر شود و جايگاه ارزنـده  نقدهاي توسعه يافته عميق
انساني مـدنظر   -گرايي در تعامل آموزه هاي ديني و علم اجتماعي بيابد از اين رو نقد تأويل

  .قرار داده مي شود
در خصوص رفتارها، تربيتي   –اي بين معرفت ديني اسالم وعلم انساني  مطالعه ميان رشته

تواند يك جايگاه كارآمـد علمـي را    ها و مسائل اخالقي و فرهنگي مردم مسلمان مي پديده
هاي شناختي و نظريه هـاي تحقيقـاتي بـه خـود      در جهت بازتوليد مفاهيم، قضايا، پارادايم

اما نكته  آسيب شناختي آن اين  است كه اين گرايش بين رشته اي، دچار . اختصاص دهد
زيرا تأويل . تأويل گرايي در مسير بهره برداري از معارف بينشي و وحياني اسالم نشودآفت 

ي قرآن كريم و تجارب تاريخي، آفت خطرناكي است  گرايي بر اساس استنباط از متن حقّه
آنچـه  . نمايـد  كه ماهيت علمي و حقيقت گراي انديشه ي ديني را تقليل داده و واژگونه مي

شود آن است كه تأويل گرايي از چه معنا و مفهوم و نيز بـا   پرداخته مي در اين مقاله به آن
هايي به نحو عميق تر قابـل شناسـايي و بررسـي اسـت، و چگونـه       ها و شاخص چه مالك

ت علمـي    ي انديشهااست در محتوممكن  هاي اجتماعي و تربيت ديني نفوذ كرده و حقانيـ
  ؟آن را استحاله و واژگونه كند

  
  .تأويل گرايي، معرفت ديني اسالم، عقالنيت، توهم گرايي، شناخت نفس : كليد واژه
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 بررسي ساختارپديده ي نوظهور تربيت غيررسمي

  و نقش آن در تعليم وتربيت اسالمي
  

  محمد حسن ميرزامحمدي
  دانشگاه شاهد تهرانگروه علوم تربيتي استاد يار 

mir.educated@gmail.com  
  ناصر نوروزي

  دانشگاه شاهد تهران تربيت سفه ي تعليم وكارشناس ارشد فل
n.noroozi@hotmail.com  

  
امروز مشخص شده است كه تربيت رسمي به تنهايي قادر به پاسخگويي به نيازهاي      

متاي آن  به هاي مؤثر و بي ه لذا بحث تربيت غيررسمي به دليل قابليت. جامعه نيست
هاي  محدويت. اي نوظهور مورد توجه متوليان جوامع مختلف قرار گرفته است عنوان پديده

هاي باالي تربيت غيررسمي سبب شده تا سياست  مختلف تربيت رسمي و ظرفيت
از سوي ديگر . ها و برنامه ريزي هاي ويژه اي به اين بخش از تربيت معطوف گردد گذاري

اين نوع تربيت در قالب هاي گوناگون جهت ترويج افكار به ساير حضور نامرئي و پنهان 
ي  هدف از تحقيق پيش روي ارائه. هاي متعددي را برانگيخته است كشورها چالش

در اين راستا . ساختاري از تربيت  غيررسمي و نقش آن در تعليم وتربيت اسالمي است
سمي در تعليم وتربيت اصول و مباني تربيت غيرر -1:سؤاالت اساسي زير مطرح است

روش هاي ارائه ي تربيت غيررسمي به چه نحوي امكان پذير است؟  -2اسالمي چيست؟ 
. در مطالعه ي حاضر از روش تحقيق توصيفي از نوع تحليل اسنادي استفاده شده است

... ها و  يافته هاي تحقيق حاكي است مكان هاي تربيت غيررسمي همچون مساجد،كانون
هاي مناسبي براي يادگيري و بكارگيري آني  وزش مداوم، فرصتبرمبناي اصل آم

هاي سنتي تا  ي تركيبي از روش هاي متنوع، از روش استفاده. در زندگي هستند ها آموخته
  .باشند از ابزارهاي تربيت غيررسمي  مي ،نوين

    
  غيررسميتربيت ، تربيت،  تعليم وتربيت اسالمي : كليد واژه
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  : ر تعليم و تربيت اسالميبررسي انسان شناسي د

  مباني،اصول،روش ها
  

  محمد حسن ميرزا محمدي
 استاديارگروه علوم تربيتي  دانشگاه شاهد

mirzamohammadi@shahed.ac.ir  
  فاطمه نصرت پور

  اندانشگاه شاهد تهر، ي تعليم وتربيت دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه
 fnosratpoor@yahoo.com  

 
امروزه پرداختن به انسان به عنوان موجودي بسيار پيچيده كه بخش اعظم ماهيت و      

ابعاد وجودي او هنوز ناشناخته مانده است و در امر ياددهي و يادگيري در تعليم وتربيت 
از سويي ديگر تعليم وتربيت . هميت بسزايي برخوردار استداراي جايگاه رفيعي است از ا

 اسالمي به عنوان يك رشته علمي، دانشگاهي و نظامي فكري در قلمرو عملي تعليم و
هدف از تحقيق پيش . اهميت شناخت انسان در اين حوزه را دو چندان ساخته است تربيت،

سؤال اساسي  سه ين راستادر ا. روي بررسي انسانشناسي در تعليم وتربيت اسالمي است
اصول  -2مباني انسانشناسي در تعليم وتربيت اسالمي كدامند؟   -1: زير مطرح است

 روش هاي انسانشناسي در تعليم و -3انسانشناسي در تعليم وتربيت اسالمي كدامند ؟  
تربيت اسالمي كدامند ؟ در مطالعه ي حاضر از روش تحقيق توصيفي از نوع تحليل 

وجود زمينه هايي در رابطه با انسان و مسائل تربيتي او و  . فاده شده استاسنادي است
پرداختن به عقل، فطرت و اراده انسان در متون اسالمي اهميت پرداختن به اين موضوع را 

با نظر به اين مراتب ، در اين مقاله با استناد به منابع دست اول و دوم در . نشان مي دهد
صول  و روش هاي انسانشناسي در تعليم و تربيت اسالمي احصا تربيت اسالمي، مباني ، ا

از . از مهمترين مباني، به عقل، فطرت و اراده  پرداخته شده است. و ارائه شده است
مسئوليت بر اساس مباني در  و تقدم تزكيه بر تعليمترين اصول به عقل ورزي ، تذكر،  مهم

تعليم ، توأم بودن عقل و علم اصول هاي اخذ شده از اين  نظر گرفته شده است و روش
  .باشد مي يادآوري نعمت هاي الهي، امر به معروف و نهي از منكر  حكمت، تدبر در امور،

  
 ها انسانشناسي، تعليم و تربيت اسالمي، مباني، اصول، روش : كليد واژه
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  در تعليم و تربيت اسالمي اهداف غائيبا  اهداف تربيتيتفاوت 

  
  فخري مصري

  سلماس واحد  ازاد اسالمي انشگاه دمدرس 
rufiamesri@yaho..com 

  
نه هاهدف در تعليم و تربيت به معناي وضع نهايي و مطلوبي است كه به طور آگا     

هاي مناسب تربيتي انجام  سودمند تشخيص داده شده است و براي تحقق آن، فعاليت
در  بندي اهداف غايي آن بقهدر اين مقاله نويسنده به بررسي اهداف تربيتي و ط.گيرد مي

پرداخته و در آخر به بررسي رابطه اهداف غايي با يكديگر  نظام تعليم و تربيت اسالمي
  . پردازد مي
  

  ، تعليم و تربيت اسالمياهداف غايي ، اهداف تربيتي : كليد واژه
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  هاي آن براي تربيت شهرونديشناسي عرفاني در اسالم و داللتانسان

  
  محمد مير

  ي تعليم و تربيت دانشگاه شيرازنشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفهدا
  بابك شمشيري

  عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز
 bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir  

  
-شناسي عرفاني در اسالم براي سير و وصول انسان بـه مراتـب كمـالش خـطّ     انسان     
ي اصـليِ  اسـالمي داراي شـش مؤلّفـه    شناسي عرفـانيِ انسان. كندهايي را تعيين ميمشي

ناتواني در حذف ميل شهوت، ارتباط و وحدت عالم صغير با عـالم كبيـر، عشـق و محبتـي     
ايـن  . باشدجويي انسان، داشتن اختياري عاقالنه و كرامت واالي انساني ميعاقالنه، كمال

ساس مكتب عرفان انسان بر ا) 1: ها استهايي براي اين سؤالمقاله به دنبال يافتن جواب
شناسـي عرفـاني بـراي تربيـت     هـاي انسـان  داللـت ) 2؟ شـود اسالمي چگونه تعريف مـي 

  شهروندي چيست؟ 
اسـتنتاجي بـه تحليـل     -ي حاضر ايـن اسـت كـه بـا روشـي تحليلـي      بنابراين هدف مقاله

شناسـي عرفـانيِ   هـاي ايـن انسـان   هاي اصلي ذكر شده و استنتاج ارتبـاط و داللـت   مؤلّفه
دهـد كـه شـش    ي حاضر نشـان مـي  نتايج مطالعه. براي تربيت شهروندي بپردازداسالمي 

. نجامـد رونداني مـؤثّر و مفيـد دراجتمـاع بيا   تواند به تربيت شهشده ميويژگي اساسي ذكر 
شهرونداني كه بر مبناي شناخت عالم دروني و توانايي خويش كه شـامل اميـال، اختيـار و    

. شهروندي و كمال خـود در اجتمـاع خواهنـد پرداخـت    شود، به حلّ مسائل كرامت نيز مي
ت، خـود را در برابـر      خويش را درك كرده ايشان مسئوليت اند و با تكيه بـر عشـق و محبـ

 بينند و لذا سعي بر رسيدن بـه جايگـاه واالي انسـاني، در كنـار محتـرم     ديگران متعهد مي
  .نمايندها مينوعان خويش و كمك به آنشمردن ساير هم

 
  .عرفان اسالمي، تعليم و تربيت اسالمي، تربيت شهروندي شناسي،انسان : كليد واژه 
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  اقتضائات تربيتي مبتني بر عقل عملي از نگاه  ابن سينا

  
  

  مهدي مظاهري
  مدرس دانشگاه پيام نور مركز دولت آباد

 mehdi.mazaheri.m@gmail.com  
  مهدي كريمي

  شگاه اصفهان دانگروه علوم تربيتي عضو هيات علمي 

  محمد نجفي
  دانشگاه اصفهان گروه علوم تربيتي عضو هيات علمي 

  
ابن سينا به پيروي از فالسفه يونان قوه عاقله آدمي را داراي دو بخش نظري و عملي      
عقل عملي كه بيشتر حوزه فعاليتهاي كنشي آدمي را در بر مي گيرد در تبيين . داند مي

خص در زمينه اخالقيات و امور اجتماعي از اهميت ويژه اي چگونگي رفتارهاي آدمي باال
برخوردار بوده و اقتضائات تربيتي ويژه اي را به همراه خود مي اورد لذا اين پژوهش كه به 

استنباطي و  بر مبناي آثار ابن سينا و پژوهشهاي مرتبط صورت گرفته،  –شيوه تحليلي 
: ن آن است كهنتايج پژوهش مبي. بپردازد سعي مي نمايد به تبيين اين اقتضائات تربيتي

بط اتوجه ويژه به عقل عملي در امر تعليم و تربيت و تبيين ابعاد مختلف آن مي تواند رو
اجتماعي مختلف را بر پايه عقالنيت پي ريزي نموده اين امر را به صورت فرايندي دروني 

و بسياري از ناهنجاريهاي در افراد نهادينه نمايد و مانع بروز بي توجهي به اخالقيات 
  .اجتماعي گردد

  
  ابن سينا، عقل عملي، تعليم و تربيت، اخالقيات، روابط اجتماعي   : كليد واژه
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  اكبر حسيني علوم انساني اسالمي از منظر پروفسور سيدعلي 

  
  پور آقابيگلو عزيز نجف

  فرهنگي دانشجوي دكتري فلسفه علم و فناوري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
aidin.najafpoor@gmail.com 

  فاطمه گيتي پسند
  )ع(كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه امام صادق 

f.gitipasand@yahoo.com  
  

پردازان معاصر علوم انساني اسالمي  اكبر حسيني يكي از تئوري پروفسور سيدعلي     
گارند و به دنبال طرحي نو ان وي بناي علوم انساني معاصر را در حال فروريختن مي. است

شناسانه علوم انساني دوران بعد از  وي در يك نگاه آسيب .گردد اسالمي مي براي جامعه
كه علوم انساني موجود را : جريان اول :داند انقالب اسالمي را در چنبره دو جريان مي

ه در مقابل ك: جريان دوم .ردب نام مي» خفيهكفر«نمايد و از آن با عنوان  مطلقاً تخطئه مي
دانند و  جريان اول، علوم انساني موجود را مرحله بلوغ آن در طي صدسال گذشته مي

زعم مرحوم حسيني فضاي دانشگاههاي به . نمايند هيچ كم وكاستي آن را قبول مي بي
   .كشور بيشتر در تسلط اين جريان است

نظريه مي پردازد و وي در توضيح مفهوم علوم انساني اسالمي ابتداء به طرح و نقد چهار
ديگر با عناوين نظريات تركيبي و تفكيكي، شالوده  نظريهمتعاقباً با طرح و توضيح دو 

الذكر به شرح ذيل  چهار جريان فوق .نمايد نظريه خود را بردوش اين دو جريان بنا مي
اين نظريه در واكنشي شديد به علوم انساني موجود و به دنبال : ـ نظريه انفعالي1 :است

مرحوم حسيني ضمن احترام به .ازگشت به نظريات عالمان اسالمي در قرون گذشته استب
شمارد فلذا برخورد محتاطانه و نقادانه با نظريات  حكم نميستنظريات گذشته همه آنها را م

  .داند گذشتگان را الزم مي
تضاد نظرياتي كه با اصول و مباني اسالم در  ،در اين رويكرد: ـ نظريه دستگاه معيار2

شوندو نظرياتي  شوند و نظرياتي كه قطعيت علمي دارند پذيرفته مي هستند كنار گذاشته مي
در نگاه حسيني اين نظريه . گيرند كه در حد فرضيه هستند مورد بررسي بيشتر قرار مي

  .التقاط قرار دارد معرضشديداً در 
به داوري تجربي  در اين نظريه فرض بر اين است كه هر آنچه تن: ـ نظريه رشد آزاد3

سان حيواني وحشي و رام نشدني است و نياز به بندهد غيرعلمي است و اينكه علم 
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فلذا بايد در فضايي آزاد به  .پذير سازد امكانرا فرينشي جنگلي دارد كه رشد آزاد آن  آ
پرورش عالماني متبحر در دين و علوم انساني جديد همت گذاشت و هر آنچه از ايشان 

  .لوم انساني اسالمي استتوليد شود ع
داند و  اين نظريه استفاده از علوم انساني غربي را يك ضرورت مي: كش ـ نظريه پيش4

  .مدعي است كه بدون آن امكان حل مساله وجود نخواهد داشت
دارد كه بين علوم انساني موجود و علوم انساني  وي با نقد چهار نظريه فوق اذعان مي

هستيم قرابتي وجود ندارد چرا كه مكتبي كه انسان را صرفاً اي كه به دنبال آن  اسالمي
انگارد هيچ اشتراكي ندارند و متعاقباً به  ماده ببيند با مكتبي كه انسان را ماده و معنا مي

  .پردازد طرح دو نظريه ديگر مي
ان نظريه به استفاده از وحي قطعي و عقل قطعي و كنار گذاردن وحي : ـ نظريه تركيبي5
  .ي استعقل ظنّي و ظنّ
اين نظريه به تفاوت ماهوي و بنيادي علوم انساني اسالمي با علوم : ـ نظريه تفكيكي6

  .انساني غربي در دو سطح مكاتب و مسائل اذعان دارد
 دكتر حسيني با همسو دانستن دو نظريه فوق و اعالم همراهي ضمني با مفاد آنها

ـ علوم انساني 1 :دارد ل اعالم ميهاي علوم انساني مطلوب خود را به شرح ذي ويژگي
ـ مفاهيم و 2 .اسالمي در مباني و فلسفه با علوم انساني غربي تفاوت و تضاد دارد

ـ واژگان علوم 3 .موضوعات علوم انساني اسالمي با علوم انساني غربي متفاوت است
وم شناسي عل ـ روش4 .انساني اسالمي با غربي تفاوت دارد و اشتراكات بيشتر لفظي است

انحصار روش شناختي ندارد و حسب نوع و  ،انساني اسالمي برخالف علوم انساني غربي
  .كند خاصي را اتخاذ مي روش ،ماهيت مسائل

داري و  وي با ذكر اهداف علوم انساني غربي به سمت تحكيم دموكراسي، سرمايه
ـ 2 ديت خداوندـ عبو1 :داند ميموارد شامل اين اهداف علوم انساني اسالمي را  ،ليبراليسم

و در . ـ كشف قوانين طبيعت4 هـ تالش براي مصالح جامع3 خوديابي و خويشتن سازي
ه ساز است در جهان اسالم بلي اي كه در غرب چاره گردد كه علوم انساني پايان مدعي مي

  .رود به شمار مي
  

غايت   المي،اكبر حسيني، مباني علوم انساني اس علوم انساني اسالمي، سيدعلي : كليد واژه
  نظريه تفكيكي ،علوم انساني اسالمي علوم انساني اسالمي، روش
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  معنا ، اصول  و وظايف دانشگاه اسالمي 

  اكبر حسيني از منظر پروفسور سيدعلي
  
  پور آقابيگلو عزيز نجف

  دانشجوي دكتري فلسفه علم و فناوري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
aidin.najafpoor@gmail.com 

  فاطمه گيتي پسند
  )ع(كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشگاه امام صادق 

f.gitipasand@yahoo.com  
  

نظرياتي از . نظرات مختلفي در مورد وظيفه دانشگاه دارند ،ها و مكاتب مختلف نحله     
كه هركدام براساس » گرايي پيشرفت«، نظريه » تضاد«، نظريه »كنشي«قبيل نظريه 

  ..دانشگاه بر مي شمارندبراي فلسفي خود وظايف خاصي را مواضع 
دانشگاه مترتب  ايوظايف خاصي برتوان  مياز اين رو،  براساس جهان بيني اسالمي 

دانست كه با وظايف متصوره براي دانشگاه از منظر رويكردهاي موجود غربي متفاوت 
نشگاه مطلوب و به عبارت ترين رسالت دا در نگاه مرحوم پروفسور حسيني مهم. خواهد بود

  :ديگر دانشگاه اسالمي به شرح ذيل است
  ـ شناخت خداوند و تقرب به او1
  ـ شناخت علمي و عقالني خويشتن انسان و جامعه و طبيعت2
  ـ انتقال تدريجي حيات طبيعي محض به حيات برين و برتر3
  جامعهترين مرتبه كمال انساني و اخالقي در قالب خدمت به  ـ وصول به عالي4
بسط عدالت  وروحيه انسان دوستي   ـ ترويج مسووليت پذيري اعم از اجتماعي و فردي،5

  اسالميهاي  به عنوان شاخصهاجتماعي 
كند  مرحوم حسيني بعد از ذكر رسالتهاي فوق براي دانشگاه اسالمي بدين نكته اشاره مي

سالمي ايجاد شود و كه بايد اجماعي بين صاحبنظران براي مفهوم و رسالتهاي دانشگاه ا
  .پردازد هاي دانشگاه اسالمي مي متعاقباً به ذكر مولفه

  
  اكبر حسيني، رسالتهاي دانشگاه اسالمي سيدعلي دانشگاه اسالمي، :كليد واژه
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  مباني هستي شناختي و انسان شناختي تربيت بررسي 

 كريماز منظر قرآن 
  

  نصراله نوروزي
  شگاه شيرازدانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دان

 nasrolah.norozi@yahoo.com  
  سكينه جعفري

  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه شيراز
 njafari_105@yahoo.com  

  فاطمه زينعلي
  موزشي دانشگاه شيرازدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آ

 fzeynali89@gmail.com  
  

  
تمامي شئون فراتر از قلمرو زماني و مكاني، بر كه  اي است گسترده تربيت، مفهوم     

نياز از مباني  شمولي بي بديهي است، چنين مفهوم جهان. سايه افكنده استانساني  زندگي
كه  تربيتي خاص خود است ظامداراي ن ،اسالم به عنوان يك مكتب. باشد مينهايي  و پايه

با توجه به اهميت تربيت انسان در اسالم،  .باشد بالطبع، مباني تربيتي خاص خود را دارا مي
مقاله حاضر، با الهام از تعاليم كتاب آسماني قرآن كريم، درصدد بررسي و تعيين مباني 

شناختي  انسانشناختي و  تربيت انسان در نظام تعليم و تربيت اسالمي در دو بعد هستي
در اين راستا، توحيد، نبوت و معاد به عنوان مباني هستي شناختي تربيت، و . برآمده است

به ) فطرت، كرامت، اراده و اختيار(هاي ملكوتي وي  ابعاد مادي و معنوي انسان و جلوه
 .شناختي تربيت، مورد بحث قرار گرفته است عنوان مباني انسان

  
شناسي  شناختي تربيت، مباني انسان اسالمي، مباني هستي تعليم و تربيت : كليد واژه

  .تربيت
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  هاي تربيتي منبع استنتاج شاخص: قرآن كريم

  
  نصراله نوروزي

  دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه شيراز
  nasrolah.norozi@yahoo.com  

  
در جهت اتصال  در نظام تعليم و تربيت اسالمي، هدف اساسي از تربيت انسان، تالش     

ارزشيابي و سنجش ميزان دستيابي  .است "قرب الي اهللا"وي به اعلي نقطه كمال، يعني 
هايي برآمده از تعاليم الهي  به اين هدف، مستلزم وجود، آگاهي و نيز استفاده از شاخص

هاي تربيتي از آيات قرآن كريم  با اين شرح، مقاله حاضر درصدد استنتاج شاخص. باشد مي
هاي مربوطه، آنها را در سه دسته كلي تحت عناوين  ه و ضمن استخراج شاخصبرآمد

از قبيل (هاي عملي  شاخص) نقد و ارزيابي ،تفكر و تعقلاز قبيل (هاي شناختي  شاخص
از قبيل (هاي گرايشي  و شاخص) پذيري عبادت، امر به معروف و نهي از منكر، مسئوليت

  . ه استبندي نمود تقسيم) حب الهي، واليتمداري
  

  .هاي گرايشي هاي عملي، شاخص هاي شناختي، شاخص تربيت، شاخص : كليد واژه
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  هاي اسالمي و كاربرد آن در تعليم و تربيتمفهوم حق النّاس در آموزه

  
  فاطمه نظري رودبالي

  ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شيرازكارشناسي دانشجوي 
  بابك شمشيري

  ليم و تربيت دانشگاه شيرازي تعبخش فلسفهاستاديار 
  

النّاس يكي از مسايل مهم و حساس در زندگي بشر است كه توجه به آن شك حقبي     
وظيفة ... از حيث حقوق انساني و صرف نظر از نژاد، رنگ، جنسيت، مليت، مذهب، و 

هاي اسالمي است، يكي از گزاره "النّاسحق"كه با توجه به آن. خطير هر انساني است
تربيت  هاي اسالمي و كاربرد آن در تعليم وگاه بودن از مفاهيم و مصاديق آن در آموزهآ
بايست در خصوص سازي افراد جامعه است و مياش آگاهعنوان نهادي كه وظيفة اصلي به

اي آگاه سازد و آموزش النّاس، افراد جامعه را با مفاهيم و مصاديق آن به نحو شايستهحق
  .ضروري استدهد، امري بسيار 

استنتاجي و با رويكردي  -پژوهش حاضر، پژوهشي كيفي است كه بر اساس روش تحليلي
  :گويدهاي ذيل پاسخ ميتجريدي به پرسش -تفسيري
 هايي دارد؟هاي اسالمي داللت بر چه معناالنّاس در آموزهمفهوم حق .1
 اهللا چيست؟رابطة اين مفهوم با حق .2
 وق بشر ارتباط برقرار كرد؟توان بين اين مفهوم و حقآيا مي .3
 ؟يستكاربردهاي اين مفهوم در حوزة تعليم و تربيت چ .4
اي از جمله حق آزادي، النّاس مفاهيم بسيار گستردهدهد حقدست آمده نشان مينتايج به

النّاس و حق اهللا هاي اسالمي دارد و رابطة ميان حقدر آموزه... حق برابري، حق امنيت، و
درواقع  همان و گونه منافاتي با حقوق بشر ندارد النّاس هيچحق. يك رابطة طولي است

كاربرد آن در تعليم و تربيت را بايد در دو . بشر است با رويكردي مدرن و نوگرايانهحقوق
رو مواردي چون حقوق كودك يا متربي، حقوق معلم، بعد هدف و محتوا بررسي كرد؛ ازاين

  . گيردميمورد توجه قرار ... عدالت آموزشي و
   هاي اسالمي، حقوق بشر، تعليم و تربيتالنّاس، آموزهحق :كليد واژه
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  تفكر ديني در كودك

  
  محمد رضا نيلي احمدآبادي

  دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبائياستاديار 
Nili1339@gmail.com 

  
گونه كه در آموزش علوم، همان. از مباحث مهم تعليم و تربيت، رشد معنويت است     

مربي نياز به دانستن مراحل رشد شناختي كودك دارد تا براساس آن محتواي آموزشي 
خود را تدوين نمايد، در آموزش مباحث انتزاعي ديني، بايد به تواناييهاي ذهني و روحي 

فلسفه و حساسيت جامعه ديني ما، نظام آموزشي را در دروس ديني به . كودك توجه گردد
تي سوق داده كه مولفين كتب درسي با شتابزدگي، حجم زيادي از مباحث ديني را به سم

كودكان آموزش مي دهند بدون اينكه ظرفيت يادگيرندگان در درك موضوعات ثقيل ديني 
اين امر باعث سوء برداشت، كج فهمي، دلزدگي كودكان و از سوي . در نظر گرفته شود

كان در خصوص استنكاف نوجوانان از درك صحيح ديگر تهمت مربيان و والدين به كود
درك غلط از مفاهيم ديني نه تنها در كودك . دين و بسياري از پيامدهاي ديگر مي گردد

عرش خداوند بر روي «مثال ترجمه آيه . بلكه در بزرگساالن نيز گاهي مشاهده مي گردد
ني كودك، مسلما براي كودك بدون ورود مربي به فضاي ذه) 7سوره هود آيه ( »آب بود

بنابراين شناخت مراحل رشد تفكر كودك با انجام . پيامدهاي غلطي را در پي خواهد داشت
بدون شك . تحقيقات طولي و با متدلوژي قابل قبول، از وظايف مراكز آموزشي مي باشد

غور و بررسي آيات قرآن كريم و نيز روايات در كنار تحقيقات ميداني مي تواند مدخل 
اي پاسخ به اين سوال مهم باشد كه كودكان در سنين مختلف چگونه مفاهيم مناسبي بر

  . كنند ديني را درك مي
  

   كودك، تربيت ديني، قرآن :كليد واژه
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  انسان شناسي و جايگاه آن در تعليم و تربيت

  
  هاشم ندايي

  )ع(يار دانشگاه امام حسين  استاد
iej@ihu.ac.ir 

  
علوم متكي بر نوعي جهان بيني است، يكي از مقوالت مباني و اصول موضوعة همه      

جهان بيني، انسان شناسي است لذا الزم است در بحث از علوم انساني اسالمي، از جمله 
در اين . بيني ديني استفاده شود در تعليم و تربيت اسالمي، از انسان شناسي مبتني بر جهان

كه بايد  شود ميم و تربيت، ابتدا اشاره مقاله نيز براي تبيين جايگاه انسان شناسي در تعلي
  .چيستي انسان مشخص شود

انسان موجودي است داراي دو بعد جسمي و روحي كه جنبة روحي آن بر اين اساس 
با توجه به اينكه براساس آية . اصالت دارد و همچنين بين آن دو رابطة متقابل وجود دارد

از آثار و ژرفكاوي در  هد، سعي شدشريفة قرآن، امكان شناخت ماهيت روح وجود ندار
از ميان ويژگي هايي همچون فطرت، عقل، . هاي ماهوي انسان استفاده شود ويژگي

ها انتخاب شد كه ويژگي اختيار و  ترين آن عقل به عنوان يكي از مهم،  ...اختيار، كرامت و 
  . گيرد كرامت نيز از آن نشأت مي

هاي انسان، تأثيرات تربيتي آن ها نيز بدين  با استفاده از مباحث مطرح شده از ويژگي
  :گونه ارائه شد

به تربيت  هر دو بعد جسماني و روحاني بايد اهتمام شود و تربيت جسمي بايد در  -1
 .راستاي خدمت تربيت روحي قرار گيرد

 .عقل بايد به عنوان مالك و معيار قرار گيرد ،در تمام فرآيند تعليم و تربيت -2
بايد رعايت شود تا ...) مربيان، معلمان، دانش آموزان، (كرامت همة انسان ها  -3

 .جايگاه ارزشي انسان همانگونه كه خدا قرار داده است، محفوظ بماند
الزم است ويژگي آزادي و اختيار در دانش آموزان تقويت شده و زمينه هاي  -4

 .انتخاب گري او فراهم شود
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مينه هاي رفتار عقالني تقويت عقل دانش آموزان همواره بايد مدنظر بوده و ز -5
 .فراهم آيد

  .روش تحقيق اين مقاله روش مطالعة اسنادي و تحليل عقلي است
  

   شناسي، تعليم و تربيت، عقل انشان :كليد واژه
  

   



  129    چكيده مقاالت برگزيده                                                                                                         

  
  در تفكر فلسفي و تربيتي » ادب«جايگاه بنيادين مفهوم 

  عصر زرين تمدن اسالمي
  
  زادهرضا نجف

  انشگاه تهرانهاي سياسي ددانشجوي دكتري انديشه
Najafzadeh.reza@gmail.com 

  
ترين بزرگ» ادب«در قاموس خردباوران دوران موسوم به عصر زرين تمدن اسالمي،      

را در برابر اصطالحات » ادب«مسلمانان اصطالح . خير و برترين مطلوب انسان است
ارم هجري عقل فلسفي قرن چه. بردندبه كار مي paideia/paideusisيوناني و روميِ 

در كاربردي » ادب«. جاي داده بود» ادب«را در قالب مفهوم  اسالمي گراييِانديشة انسان
در قاموس متفكران رواقيِ دنياي  humanitasعام، ناقل پيام اخالقي، اجتماعي و فكريِ 

داني و رفتار مودبانه كه جملگي حاصل التين بود و با كماالتي چون حسن معاشرت، آداب
. حسن سلوك جامع معانيِ تربيتي ادب است. آموزش نيك اند، پيوند داشت تربيت و

متفكران مسلماني چون جاحظ، ابن مقفّع، ابوحيان توحيدي و ابن مسكويه مفهوم يوناني 
احتماالً تفاوت اساسي ميان پايدياي يوناني و . را در افق اسالمي تفسير كردند» پايديا«

مي، در اين نهفته است كه مفهوم يونانيِ پايديا با فرضِ آموزشيِ اسال-هاي تربيتيانگاره
شد، اما يافت و در نسبت بين شهروند و مدينه تعريف ميمعني مي» دولت«وجود 

يا  پوليساگر نه مدينه به معناي (مسلمانان مفهوم ادب را عالوه بر حس سلوك در جمع 
اين مقاله به تبيين جايگاه . ديدندنيز در پيوند مي» بندگي در برابر خداوند«، با )سيويتاس

هاي چهارم و پنجم اسالمي اختصاص دارد، در فكر فلسفي متفكران اسالمي سده» ادب«
كند، و سوية الوهي تلقي اسالمي از را بازكاوي مي» االنسانية«پيوند اين مفهوم با مفهوم 

    . سازدرا برجسته مي paideiaمفهوم يونانيِ  
  

    .   گرايي، سعادتيديا، انسانيت، آل بويه، عقلادب، پا :كليد واژه
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  بررسي جايگاه محوري مسجد در تربيت ديني
  با تاكيد بر سند ملّي تحول در آموزش و پرورش  

  
  مجتبي همتي فر

  دانشجوي دكتري تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد
 hemati8246033@gmail.com  

  محسن فرمهيني فراهاني
  گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد استاديار

  اكبر رهنما
  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد

  
هدف از مقاله حاضر، بررسي جايگاه محوري مسجد در تربيت ديني با تاكيد بر سند      

در اين پژوهش تالش شده تا با بررسي تاريخي و . ملّي تحول در آموزش و پرورش است
توانند در تربيت ديني موثر  هاي اصلي آن را كه مي ، مؤلفهاسنادي كاركردهاي مسجد

. تعيين نمايد) مدرسه(باشند، شناسايي نموده و نسبت مسجد را با نظام آموزش رسمي 
نهايتا نقش تربيتي مسجد در سند ملّي تحول در آموزش و پرورش، به عنوان سند مبنايي 

  .گرفته است نظام آموزش رسمي كشور، نيز مورد نقد و بررسي قرار
الزامي «: هاي موثر در تربيت ديني در مدرسه عبارتند از بر اساس اين پژوهش، مؤلفه

همچنين . »وابستگي به دولت«و » حضور جمعي«، »ارتباط انسان با انسان«، »بودن
ارتباط «، »اختياري و داوطلبانه بودن«: هاي موثر در تربيت ديني مسجد عبارتند از مؤلفه

، »حضور فردي عالوه بر حضور جمعي«و » عالوه بر ارتباط انسان با انسانانسان با خدا 
هاي فوق، چنين بدست  با مقايسه مولفه .»قداست و معنويت مكاني«و » مردمي بودن«

از ميان كاركردهاي متنوع مسجد در طول تاريخ، عالوه بر كاركرد عبادي، در  آيد كه مي
كاركرد تربيتي مسجد نيز مورد توجه بيشتري توان انتظار داشت كه  معناي خاص آن، مي

  . قرار گيرد
همچنين با بررسي سند ملّي تحول در آموزش و پرورش مشخص گرديد نقش مسجد در 

  .نظام تربيتي به صورت حداقلي نگريسته شده كه نيازمند اصالح و بازنگري است
  

  . پرورشمسجد، مدرسه، تربيت ديني، سند ملّي تحول در آموزش و  : كليد واژه
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  )گرا تربيت فطرت(تربيت مبتني بر فطرت 

  با تاكيد بر ديدگاه آيت اهللا محمدعلي شاه آبادي 
  

  مجتبي همتي فر
     دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد

hemati8246033@gmail.com  
  ابوالفضل غفاري

  استاديار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد
   ghaffari@um.ac.ir  

  
نظام تربيتي و ترين مباحث انسان شناسي اسالمي  به عنوان يكي از بنيادي» فطرت«     

با . اسالمي، همواره مورد توجه انديشمندان، فيلسوفان و مربيان مسلمان قرار داشته است
وع و اين همه، با توجه به تفاوت منظر و موضعي كه هر انديشمند اتخاذ نموده، تفاسير متن

تعريف، قلمرو و انواعي كه براي فطرت در ؛ لذا تا حدي متفاوت از فطرت ارائه شده است
در مورد ساختار رواني انسان از ه ير مستقيمي در الگوي ارائه شدتأثشود،  نظر گرفته مي

  .منظر اسالم خواهد داشت
فطرت را ترين انديشمندان معاصري است كه بحث  اهللا شاه آبادي از جمله برجستهآيت

مورد كنكاش قرار داده و بر اساس آن تالش نموده است تا براي بسياري از مباحث عمده 
  . لقب گرفته است» فيلسوف فطرت«اسالم، بنياني نوين برپا نمايد و از همين رو 

به عنوان تقرير ديني از سرشت مشترك » فطرت«اين مقاله با پذيرفتن اين مفروض كه 
تعليم و تربيت ) ها مباني، اصول و روش(يف، قلمرو، اهداف و اركان تواند در تعر انسان، مي

اي ايفا نمايد، بر آن است تا با بهره گيري از آرا و تقرير اين فيلسوف،  اسالمي نقش عمده
  .مجتهد و عارف معاصر، تصويري از الگوي ساختار رواني انسان فطري ارائه نمايد

ي بودن و همگاني بودن اكتساب يرغي همچون هاي آبادي عالوه بر ويژگياهللا شاهآيت
هايي چون بالقوه بودن، معصوميت از خطا و ثابت  ها، به ويژگي فطرت در ميان همه انسان

هاي  از جمله فطرت(هاي مختلف فطرت  وي با ذكر جلوه. نمايد بودن فطرت اشاره مي
ار رواني انسان را هسته اصلي ساخت» فطرت عاشقه«  ،)راحت عالمه، حريت، افتقار، حب

  .  نمايد معرفي مي
  

  فطرت، محمدعلي شاه آبادي، الگوي ساختار رواني، تربيت فطرت مدار  : كليد واژه
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  بررسي آموزه هاي تعليم و تربيت اسالمي بر مبناي نهج البالغه

  

  پريسا مسعوديان
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان

pmasudian@yahoo.com 
  

سالم مكتب و دين تعليم و تربيت است، و خداوند اولين آياتي كه برپيامبر اسالم نازل ا     
از ويژگيهاي اين كار تحقيقي منبع قرار دادن . كرد، با دستور قرائت و خواندن همراه بود

. باشد نهج البالغه به عنوان يكي ازغني ترين منابع در حوزه تعليم و تربيت اسالمي مي
تحقيق، استخراج و تدوين آموزه هاي تعليم و تربيت اسالمي با تأكيد بر مسأله اصلي اين 

  اين تحقيق جنبه نظري داشته،. ها مي باشد نهج البالغه در قالب اهداف، اصول و روش
 .باشد اي مي آوري اطالعات كتابخانه تحليلي و روش جمع - توصيفي روش پژوهشي آن،

شناخت خدا، : مبناي نهج البالغه عبارتنداز مهمترين اهداف تعليم و تربيت اسالمي بر
رساندن انسان به آزاد انديشي، رشد هماهنگ استعدادها، ايجاد امنيت و صلح، توسعه تعليم 

  .و تربيت و مبارزه با فقر
صداقت، مسئوليت : ترين اصول تعليم و تربيت اسالمي بر مبناي نهج البالغه عبارتنداز مهم

  .كت اجتماعي، مدارا، وحدت و قانون گرايياجتماعي، وفاي به عهد، مشار
محبت، گفتگو : هاي تعليم و تربيت اسالمي بر مبناي نهج البالغه عبارتنداز ترين روش مهم

  .و همنشيني با عالمان، تشويق و تنبيه، الگويي، مشورت، نظارت و پند و اندرز
  

اصول تعليم و تربيت تعليم و تربيت اسالمي، اهداف تعليم و تربيت اسالمي،  : كليد واژه
  .هاي تعليم و تربيت اسالمي اسالمي، روش

  



 

  
  
  

ها يادداشت
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  دانايِ علم تربيت

  
  وند صادق آيينه

  استاد دانشگاه تربيت مدرس
Aeneh_sa@modares.ac.ir 

  
استاد دكتر سيد علي اكبر حسيني طاب ثراه يكي از برجستگان دانش و اخـالق  ايـران       

  .  اسالمي است
بود و پر مايه و چون سخن مـي گفـت ، ايمـان ، اسـتواري و توانمنـدي و ازهمـه       فروتن 
  . مندي را در ايشان مي شد مشاهده كرد دتر،  در مهم

سال با اين چهره ي نجيب ، محترم و دانشمند مراوده داشـت   30راقمِ اين سطور بيش از 
  . واز خرمنِ دانش و سالمت نفس او بهره مي گرفت و درس مي آموخت 

دلسوز بـود و آرمانـدار و بـرايِ سـاختن ِجامعـه اي      . استاد حسيني مرد دانش و اخالق بود 
متخلّق و مهذّب گام بر مي داشـت ؛ و بـيش از هـر چيـز اوقـات شـريفش را در ايـن راه        

  . ارزشمند صرف كرد 
 ياد دارم كه از آغاز انقالب اسالمي ، خصوصاً سال هايِ اول ، محافل و مراكزي به جهـت 

خاطرِ توجه انقالب اسالميِ نو پا به دنبالِ راه كارهايِ تعليم و تربيت برايِ صـالح و فـالحِ   
  . خلق خدا بودند 

  . انصافاً ، استاد باورمند و محقّق ِ دانشور در اين ميدان در آن سال ها كم بود 
ـ    ا هركس دفترچه اي داشت و برحسبِ احساسِ مسؤوليتش آموخته هايِ خود را كـه گـاه ب

استاد تعليم و تربيت فراوان . مكتب ها و نگره هايِ غير هم آميخته بود ، تدريس مي كرد 
  شده بود ولي چه كسي مي توانست بگويد تعليم و تربيت اسالمي كدام است ؟ 

  واز ميانِ اين همه روش و نگرش ، كدام به صواب نزديك تر است ؟ 
و چون دانشگاه ها هـم بـرايِ انقـالب     در آموزش و پرورش ، بازار اين كالس ها گرم بود

اعضايِ هيئت علمي اين مؤسسات هم به كمك آمـوزش  . فرهنگي مدتي تعطيل شده بود 
  . و پرورش آمده بودند 

استاد عميق و صاحب نظر و سبك كمتر يافت مي شد و از همه مهم تر كتابِ سـودمندي  
  . ، در حد كيميا بود كه عجالتاً بتواند عطش اين همه عالقه مند را فرو نشاند
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مباحثي چنـد پيرامـونِ تعلـيم و    «در آغاز دهه ي شصت بود كه كتاب ارزشمند استاد با نام 
ي  توسط يكي از مراكز نشراسالمي منتشر شد و با رقه ي اميدي در چهره» تربيت اسالمي

  . عالقه مندان و مشتاقان تعليم و تربيت اسالمي جهانيد 
در بزنگاه حساس و دريك جو ِعطش آلود ، كه جريان هـايِ نـا   تير استاد به هدف خورد و 

همسو با انقالبِ اسالمي به دنبالِ طرح ها و راه هايِ ديگـر مـي رفتنـد  دسـتمايه اي بـه      
  . دست نسلِ انقالب رسيد 

نـه ، مخلصـانه ،   هاشايد اگر استاد حسيني ، هيچ كار ديگري نمي كـرد ، همـين قـدم آگا   
دبر بـه نسـلِ مـؤمن      دلسوزانه و عالمانه اش موقعيت شناسانِ مـ كافي بود تا او را در صف

  . بركشد و حقّش را آشكار و اجرش را بيشمار كُند 
اما استاد دكتر حسيني گذشته از اين كار بزرگ در عرصه هايِ ديگر هم تالش ها داشته و 

  . رنج ها برده اند 
ز نخبگـان ، اهـل تخصـص و    تا پيش از اين كـار ، يعنـي نشـر كتـاب ، اسـتاد را بـه جـ       

دانشگاهيانِ جامعه ي اسالمي نمي شناختند ، به ويژه كه ايشان در دانشگاه شيراز بودنـد ،  
ولي كتاب ارزشمند و پر محتوايِ آن بزرگ ، نسل را با اين عـالم نيـك انـديش و محقـقِ     

  . پرمايه آشنا كرد 
ت ارزشمندي داشته اند و استاد حسيني در مديريت اجرايي و فكري آموزش عالي هم خدما

درتمامِ جلسه ها و يا سمينارهايي كه در تهران يا دانشگاه هايِ شهرستان تشكيل مي شد، 
ي  و در ارائه. نمود در مقامِ استادي بي بديل با آن چهره ي مطمئن و متأمل راه گشايي مي

  . راه كارها ذهني وقّاد و تجربه اي منقّح داشت 
نار معاونان پژوهشي حدود بيست و چنـد سـال پـيش شـايد اولـين      دردانشگاه شيراز ، سمي

كسي كه نام كارگاه را براي آموزش و پژوهش اعضاي هيئت علمي مطـرح كـرد ، ايشـان    
ماه يكبار توسط وزارت علوم و هر بار  6چون من در همه ي سمينارهايِ پژوهشي كه . بود

  .گويم دم ، اين را مستنداً ميدر يكي از دانشگاه هايِ كشور تشكيل مي شد شركت مي كر
  . ويژگي اين استاد دانا ، نوآوري ، استواري بر سر يافته و بيانِ سخته و پخته بود 

  . و اين صفت معلمانِ عاشق و استادانِ شاگرد پرور است 
  . اين استادان به هنگام درس به وجد مي آيند ، چون شمع مي سوزند و نور مي افروزند

ي  عارف اسالمي صـاحبِ مطالعـات بـود و بـر آيـات و روايـات و نحـوه       استاد حسيني در م
جمع اين چهار يعني ، باور به معنويت ، عشق به تعليم و . گيري از آن دو تبحر داشت  بهره
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تسلّط بر معارف الهي و شناخت مكاتب غربي در تعليم و تربيـت اگـر در شخصـيتي ماننـد     
  . آتشي بر جان هايِ مشتاق خواهد زد دكتر حسيني جمع شود، بديهي است كه چه 

با شناختي كه از علوم اسالمي و انساني در دست هست و تحقيقاتي كه دراين سي و چنـد  
توان گفت استاد دكتر سيد علي اكبرحسيني صاحبِ يـك گـرايش در    سال انجام شده ، مي

  .تعليم و تربيت اند 
ـ   د يـاد كـرد كـه در خـوي و خصـلت      گذشته از روش و آثار ، از فرزندان برومند اسـتاد باي

دانشوري و تعليم و تربيت ، از اخالق حميده بهره برده و در كنار مهـر و دانـش آن بـزرگ    
   . شير را بچه همي ماند بدوپرورش يافته اند ؛ 

حجه االسالم و المسلمين دكتر سيد حسين حسيني و دكتر سيد حسـن حسـيني و سـركار    
همه فرزندان صالحِ اسـتاد انـد  كـه      -هم اهللا تعالي حفظ –حسيني  موناخانم دكتر سيده 

امروز خود هر سه دانشوراني توانمند اند و به خدمت مشغول و در زمره ي محققانِ ديـن و  
  .  روند دانش به شمار مي

  
  رحمت خدا بر آن تربت پاك باد 

  1391مهر 
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  فرزانگي ةسواُ

  
  غالمعلي افروز

  استاد ممتاز دانشگاه تهران
afrooz@ut.ac.ir 

  
ت مكان دكتر سيد علي اكبر حسيني را به نيكي استاد بزرگوار، راحل و يار جاودان، جنّ     
اي از عطوفت،  شخصيت متعالي و پر صالبت استاد انديشمند را همواره آميزه. شناختم مي

استاد دكتر حسيني معنا و مفهوم حقيقي تعليم و . دانستم محبت و منطق و استواري مي
هاي  هاي ديني و بر فراز يافته ت را با بينشي عميق و باوري غني و در بستري از آموزهتربي

سالمت و صالبت شخصيت استاد در كالم استوار، رفتار . داشتند نوين پژوهشي بيان مي
هاي متفاوت، در كالس درس،  متين و منشي متعالي و متواضع در شرايط و موقعيت

ميشه الگوي برتري از شخصيت رشد يافته و مثال جلسات بحث و مراودات اجتماعي ه
استاد فرهيخته و فرزانه ما هميشه با قلبي رئوف، . نيكويي از وحدت انديشه و عمل بود

هاي  ذهني پويا، نگرشي ژرف، صبوري و مطلوب انديشي با جوانان و پژوهشگران عرصه
خش ايشان، اي كه كالم دلنشين و اثر ب گفتند به گونه تعليم و تربيت سخن مي

انديشي، اميدواري، تالش مداري و توكل را در وجود مخاطبان عالقمند متبلور  مثبت
  .نمود مي

م عيني وحدت شخصيت متعالي استاد دكتر سيد علي اكبر حسيني، الگوي بارزي از تجس
هاي رشد  چرا كه وحدت حقيقي حوزه و دانشگاه آن است كه انسان. حوزه و دانشگاه بود

اي را با  هاي ديني و حوزه خود همزمان غناي آموزه ةانا بتوانند در ذهن و انديشيافته و تو
في المثل در . هاي تخصصي نوين دانشگاهي تاليف و تلخيص نمايند دانش و پژوهش

اي  هاي اقتصاد اسالمي و نظريه ها و مولفه حوزه مطالعات اقتصادي، مباني، آموزه
صول اقتصاد خرد و كالن در يك ذهن و هاي اقتصاد سنجي و ا دانشگاهي و شاخص

 ،اي از اقتصاد خرد و كالن بگويد و حوزه ،انديشه وحدت يابند، نه آنكه دانشگاهي
  .هاي اقتصاد اسالمي را مطرح نمايد مولفه
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استاد فرزانه ما، با آشنايي عميق با قرآن كريم و مطالعات حوزوي مباني فلسفي و 
دانستند و همزمان با تحصيالت  را به نيكي ميهاي تربيت ديني  شناختي مولفه روان

هاي تربيتي در مراحل  با اصول و روش ،هاي داخل و خارج از كشور دانشگاهي در دانشگاه
هاي دانشگاهي در  هاي ديني و آموخته زهوليف آمأتبا مختلف رشد به خوبي آشنا شده و 

ي وحدت حوزه و دانشگاه اي از تجلّ انديشه و كالم ايشان الگوي بايسته ،ذهن پوياي خود
بايد اذعان نمايم . از همين منظر مباحث درسي استاد هميشه اثر بخش و ماندگار بود. بود

اي  سخن گفتن پيرامون شخصيت انسان وارسته و متعالي، انديشمند بزرگ و فرهيخته
باشد، اما آنچه را كه در  چون دكتر سيد علي اكبر حسيني برايم بسيار سخت و دشوار مي

اين مقال كوتاه نگاشتم اندكي بود از بضاعت محدود من، چرا كه وجود پر بركت استاد 
  .ها جاودانه است ها و نسل اي بر فراز عصر همچون شجره طيبه
  .متعالي بود ،روحش عالي است
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  چند نكته تربيتي به ياد استاد دكتر سيد علي اكبر حسيني

  
  عماد افروغ

Emad_afrough@yahoo.com 

  
سابقه آشنايي بنده با مرحوم دكتر سيد علي اكبر حسيني به دوران دانشجويي ام در      

بعد از اخراج سياسي از انگلستان، بازگشايي دانشگاه ها در . دانشگاه شيراز بر مي گردد
و انتقال پرونده دانشجويي به دانشگاه شيراز، از همان ابتدا، دورادور با ايشان آشنا   62سال 

هرچند بنده دانشجوي گروه جامعه شناسي و . لي و همدردي مي كردمو احساس همد
در سال . ايشان استاد شناخته شده و پر دغدغة ديني و اسالمي دانشكده علوم تربيتي بودند

هاي اوليه دانشجويي ام، آشنايي من با ايشان در حد خواندن برخي از مقاالت و كتاب 
مي و احساس همراهي، دغدغه و درد مشترك معروف ايشان در مورد تعليم و تربيت اسال

و سالم و عرض ادب به هنگام مواجهه حضوري و تصادفيِ هر از چند گاهي بود كه رخ 
نمي دانم هم اكنون دانشجويان چه احساسي نسبت به دوري يا نزديكي احساسي . مي داد

بسيار صميمانه  و عاطفي و روابط عرضي و برابر با استادان خود دارند، اما آن روزها روابط
و از جنس عاطفي و به اصطالح اظهاري و نه از جنس ابزاري و حسابگرانه و عقالني آن 

البته بودند استاداني كه در همان زمان نيز تنها عادت به برخورد ابزاري با دانشجويان . بود
سفانه كماكان داشتند و از قبل اين برخورد نيز  به نان و نوا و تيتر و عنواني رسيده اند و متأ

لكن بعيد مي دانم هيچ دانشجويي جز خاطره اي خوش، انساني و عاطفي مثبت . مي رسند
لبخند هميشگي، ادب، تواضع، ساده زيستي و ساده . از مرحوم دكتر حسيني داشته باشد

رابطة گرم و صميمي ايشان با بدنة . پوشي جاذبه اي مثال زدني براي استاد ايجاد كرده بود
يكي . ،  براي بنده نوعي  چرخة ديالكتيك بين خرد و جامعه را تداعي مي كنددانشجويي

 ،و نه براي مقام و منزلتي ،از جلوه ها و تجليات چرخة فوق و علم براي مسئوليت و غايتي
اما سابقة ارتباط نزديك تر . مي تواند همين رابطة گرم و معطوف به دلسوزي و رشد باشد

ني بر مي گردد كه ايشان داوري پايان نامة بنده و به پيشنهاد بنده با اين مرحوم به زما
اين پايان نامه در  "هنوز دفاع جانانة ايشان از اين پايان نامه كه . هيأت مزبور را پذيرفت

لذت اين عبارت آن گاه بيشتر . در گوشم زمزمه مي كند "حد يك  رسالة دكتري است
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به هر حال بعد . زمانة اين دفاع قرار گيرداحساس مي شود كه مخاطب محترم در زمينه و 
از اين جلسه بود كه به اتفاق تعدادي از استادان تصميم گرفتيم كه يك انجمن علمي با 

در اين زمينه حتي اساسنامه و نامي هم براي .  دغدغه ديني و اسالمي راه اندازي كنيم
هد، دكتر آيت اللهي، اين انجمن تدوين و انتخاب كرديم، آقايان دكتر حسيني، دكتر زا

دكتر مزيدي از دانشگاه شيراز، بنده و ديگراني كه متأسفانه هم اكنون نام شريفشان را از 
آمدن بنده به تهران براي ادامة . ياد برده ام از اعضاي هيأت مؤسس اين انجمن بودند

ت افافتحصيل در مقطع دكتري، رفتن آقاي زاهد به همين منظور به انگلستان و برخي ات
اما هر از چند گاهي و از . ديگر، مانع از پي گيري تشكيل و به ثبت رساندن اين انجمن شد

كه بنده چند سالي عضو گروه جامعه شناسي آن _طريق جلسات شوراي بررسي متون
بعضي اوقات نيز از طريق . ايشان را مالقات مي كردم و جوياي احوال مي شدم  _بودم

ن حسيني و يا به صورت تلفني، احوالپرسي و عرض فرزند گرامي شان دكتر سيد حس
  .سالم و ارادت مي كردم

خدا ايشان را رحمت كند، دانشگاه شيراز يكي از وزنه هاي بي ادعاي معنوي و علمي خود 
وزنه اي كه نظراً و عمالً پاي بند عقايد و دغدغه هاي تربيتي و اخالقيِ . را از دست داد

ايشان يكي از نوادر مصاديق علم براي عمل و عمل براي از نظر بنده . اسالمي خود بود
علم بدون . متأسفانه امروزه بندرت شاهد اين قبيل نمونه ها و مصاديق هستيم. علم بود

عمل، علم براي مدرك، تيتر و عنوان، پايگاه اقتصادي و اجتماعي، معروفيت و محبوبيت، 
سياسي و بدون توجه به  هاي مپست و مقام، فرماليسم و به رخ كشيدن عظمت صوري نظا

علم . هاي متعاقب علمي آن از واقعيات دردآور امروزين ما است كاربردهاي عملي و داللت
براي عمل و عمل براي علم پرده از اليه اي از ناثنويت گرايي بر مي دارد و ترجماني از 

به  علم، تقويت كننده و جهت دهنده. رابطة متقابل حكمت نظري و حكمت عملي است
زمينه محسوب مي شود، ازلوازم اين عمل است و عمل كه خود از مؤلّفه هاي معرفت در 
اين رابطه نه تنها رابطه اي مسلم و . اجتناب پذير علم يا معرفت نظري به شمار مي رود

قطعي در حيات معرفت علمي و اجتماعي است كه اصلي مبنايي در تربيت اسالمي 
فرد و جامعه، دنيا و آخرت، اخالق و سياست، دين و رابطة متقابل . شود محسوب مي

سياست، ايمان و تفكر، نظر و عمل، فرم و محتوا، عامل و ساختار، حكمت نظري و 
  .جلوه هايي از يك تفكر ناثنويت گرا و البته منعطف و غير تقليل گراست... حكمت عملي و
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ت اسالمي داشته باشد و نگارنده بدون آنكه ادعايي در مورد مباحث نظري تعليم و تربي
بودن در معناي  "انسان"نگارش مقاله اي در اين خصوص بداند، تنها از باب  خود را محقّ

عام آن و برخوردار از قابليت هاي فطري و خدا ساز و با توجه به نقش فعليت سازي 
انساني، با مغتنم شمردن فرصت، دغدغه هاي خود را در خصوص برخي مباني و اركان 

  :تعليم و تربيت اسالمي تقديم مي دارد عمده
نكتة اول در تعليم و تربيت اسالمي، توجه به خدا و اصل توحيد در مبنايي ترين الية 
ناثنويت گرايي يعني الية مبدأ و مقصد آفرينش است كه براي نمونه در آية انّاللّه و انّا اليه 

اين . ض، جلوه اي خاص مي يابدراجعون  و يا يسبح للّه ما في السموات و ما في االر
توحيد گرايي كه الزمة آن توجه به عقل و شعور انساني است، يك توحيد گرايي منفعل و 

مغلوله كردن خدا پس از خلق طبيعت و غفلت از ربوبيت و خلق جديد، با هر . ايستا نيست
واسته، ولو با قالب و توجيهي، مستقيم و غير مستقيم و با  هر لطايف الحيلي، خواسته و ناخ

پوشش غير الحادي و دينداري، نمودي مخرّب و اومانيستي و يا شبه اومانيستي مي يابد و 
گرايي  تاريخ غرب و شرق پرده از فاجعة اين اومانيسم و خرد خود بنياد، در ذيل  طبيعت

خدا بنياد و البته مستقل دكارتي با مرجعيت زدايي از سنت و با تأكيد خاص بر چگونگي و 
نگاه غلو آميز، فراعبد بودن و احساسي به . فلت از چرايي و غالي گرايي ديني بر مي داردغ

؛ روايت يا اخباري گري، لفظ يا ظاهر گرايي و تفاسير قشري از روايات و )ع(ائمة اطهار
غفلت از رموز، ظرايف و حقايق ديني و مقام رفيع عقل و ذو بطن بودن قرآن؛  انتظار و 

ناموجه از قلمرو و محدودة واقعي روايات و خارج از منطق شكل گيري آن، تفسير موسع و 
ناديده انگاشتن جايگاه ثقل اصلي يعني قرآن، يا به عبارتي فراموشي منبعِ   و به بهاي

ت؛ غير ارادي دانستن و تسرّي عصمت اصلي و جهت ارجاع و غايي ثقل ديگر، يعني سنّ
اشراقي و  -رتجربي و فراموشي دايرة شناختيبه هرگونه معرفتي، اعم از تجربي و غي

دريچة ورودي آن به ساير معرفت ها و نه مستغني از اين معرفت ها؛ درك هاي غلط از 
علم لدنّي و مساوي پنداشتن آن با علم خدا؛ نفي خطاي اجتناب ناپذير و قطع فرايند هر 

س دانستن آنان، از مظاهر و طبعاً فرابشري و فرادستر )ع(گونه يادگيري و لوازم آن از ائمه
، و در سنّتغالي گرايي ديني و طبعاً ناديده انگاشتن جايگاه خدا و حتي جايگاه متعالي خود 

بازتاب اين نگرش، يا بي توجهي به تفكر، به مثابة شرط . واقع مغلوله كردن خداست
فراموشيِ ضروري توحيد گرايي فعال و اجتناب از مغلوله گرايي و در نتيجه، جمودگرايي و 

گرايي فوق و اقبال به  سنّتمسئوليت هاي انساني است و يا در بهترين حالت، گريز از 
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به هر حال، نتيجة . سوي طبيعت گرايي خدا بنياد مغلوله اي دكارتي و شبه دكارتي است
جامعيت، مرجعيت، جاودانگي، انسجام دروني، . هر دو يكي است، مغلوله گرايي خدا و قرآن

د بودن، محتواي صدق و حقيقت و ذو بطن بودن از  جملة مفروضات و منحصر به فر
باورهاي مستدل ما دربارة قرآن است، كه البته بسته به ژرف نگري و نكته سنجي و 
حكمت مفسر، كالن نگري، سؤال داشتن و تسلط به پاسخ هاي موجود، چشم و گوشِ باز 

براي فهم بهتر و عميق تر و آشنايي با  داشتن به وجه پيام آوري قرآني، استفاده از روايات
 ،منطق و به اصطالح ژانر ناثنويت گرايانه قرآني؛  مرجعيت و جاودانگي و ويژگي هاي فوق

  .بهتر و بيش تر رخ عيان مي كند
حي بودن خدا، نياز مستمرّ طبيعت و حيات به خداي خالق و رب، به انسان تواضع و در  

تواضعي كه تنها در برابر عظمت و جايگاه حضرت . عين حال شجاعتي خاص مي بخشد
تصور مي كنم كه به راحتي مي توان . حق، سبحانه و تعالي، قابل توجيه و تأويل است

ويژگي جامعه اي با افراد متواضع در برابر حق و شجاع در برابر امر غير الهي را به تصوير 
فسق پاييني ها و ظلم بااليي ها  بعيد مي دانم در چنين جامعه اي بتوان رد پايي از. كشيد

از سوي ديگر عقل گرايي موجه و اجتناب ناپذير تعليم و تربيت اسالمي . را مشاهده كرد
. براي رشد و تعالي، تنها در پرتو اين خداگرايي فعال و پويا معنا مي يابد و تفسير مي شود

ربوبيت و خلق جديد و به عبارت ديگر، نكتة اول، مخلوق و غايتمدار ديدن عالَم و مشمول 
  .واقعيات ساخت يافته و نوظهور دانستن آن است

و فعليت ساز، كوچك شدة خدا و عالَم  خالّقنكتة دوم، توجه به انسان به مثابة موجودي 
هاي خداساز و خدادادي، فعليت و  صغير و خليفة عام خدا است كه با توجه به قابليت

انسان به دليل فطرت الهي از جايگاه و مرتبت واال و  .قيت او توجيه و تفسير مي شودخالّ
. توان با هر قالب و لعابي، برخوردي ابزارگونه با او داشت اي برخوردار است و نمي ويژه

حكيم و انديشمند است، همان گونه كه  ّالق،انسان در فطرت خدايي خود، كريم، عزيز، خ
هاي  از داللت. ت و حكمت استكريم، عزيز، خلَاق و حكيم و منشأ كرامت، عزّ ،خدا

ها و  طبيعي تصور خدا به مثابة موجودي فعال؛ انساني فعال و در خلق مدام، در ذيل قابليت
اگر خدا غير مغلوله است، انسان نيز در سطحي پايين تر و در پرتو ذات . فطرت الهي است

  .الهي و اتّصال با خدا، غير مغلوله است
ليم و تربيت بايد قبل از هرچيز و قبل از هر گونه تعين و مخاطب اساسي در مباحث تع

. اعتباري اجتماعي و قراردادي همين جايگاه فطري و قابليت هاي خدادادي انسان باشد
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در ابالغ آيات خدا مردم را با اين بهانه كه برخي ) ص(تقريباً اطمينان دارم كه پيامبر اكرم
بدين معنا كه آيات سخت را . ه دسته نمي كردآيات سخت و برخي آيات آسان تر اند، دست

براي به اصطالح عنوان دارها و آيات آسان تر را براي بي عنوان ها و فقيران تالوت و 
درست است كه فعليت يافتگي انسان ها متفاوت است، درست است كه قرآن . ابالغ كند

، اما مخاطب قرآن، اليه هاي متفاوت و معطوف به عبارات، اشارات، لطايف و حقايق دارد
او خود بهتر مي داند كه چگونه و با چه سازوكاري در . انسان و قابليت هاي فطري اوست

خدا انسان را در كل عاقل مي پندارد، بزرگ . حد بضاعت بشر پيام خود را منتقل كند
به طور قطع، عاقل پنداريِ انسان از سوي خدا بر . پنداشته و به اصطالح تحويل مي گيرد

شد عقل و تفكر انسانِ اجتماعي اثري بالترديد دارد و باعث شكوفايي قابليت ها و بروز ر
تصور بنده اين است كه يكي از لوازم و . خلّاقيت ها و مسئوليت هاي او مي شود

اگر قرار است  انسان جايگاه . باشد "سؤال"هاي اين نوع نگرش، جايگاه باالي  داللت
قرار است خدا انسان به ما هو انسان را بزرگ بشمارد و او را ويژه اي داشته باشد، اگر 

مخاطب خود قرار دهد و به عبارتي با او محاوره كند، سؤال جايگاهي ويژه مي يابد و چه 
انّما يهلك النّاس لأنَّهم ال «در اصول كافي كه  )ص(زيباست اين حديث امام صادق

باز تصور كنيد انسان و جامعه . مي پرسند، همانا مردم هالك مي شوند، چون ن»يسألون
. اي كه پرسشگر است و تصور كنيد حاكماني را كه ذيل اين حقِّ سؤال حكمراني مي كنند

به نظر مي رسد، در اين صورت، حكومت و حكمراني كار سخت و دشواري خواهد شد و 
  .نه هر كه سر بتراشد قلندري داند

به مثابة ابزاري براي قدرت طلبي ها و  انسان موجودي شريف است و نبايد با او 
هاي دنيايي افراد و صاحبان قدرت در هر لباس و قالبي و با هر توجيهي برخورد  نمايش

انسان خود يك هدف است، نه خود بايد با ديگري برخوردي ابزارگونه داشته باشد و . كرد
  .نه بايد اجازه برخورد ابزاري با خود را بدهد

انسان به مثابة . آزادي و اجتناب از اكراه در رشد و اصالح استنكتة سوم، توجه به 
موجودي واجد حق، خودآگاه و مسئول، خود بايد راه خود را و به دور از زور، تهديد و فريب 

انسان بايد از يك سو به آن درجه از رشد معنوي و اخالقي برسد . و اغواي ديگران برگزيند
ه دنبال عمل آزاد و تجلّي اين نوع از آزادي باشد و در كه با انتخاب اخالقي و ديني خود ب

اين راه تن به اطاعت و انقياد ناموجه و به طور خاص فاسقانه در برابر مديريت هاي تحقير 
كننده، به ويژه با رنگ و لعاب به ظاهر ديني ندهد و از سوي ديگر و در صورت اقبال دنيا 
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اي جز  ر راه رشد و اصالح تربيتي افراد، وظيفهبه او و در مصدر قدرت واقع شدنش، عمالً د
ها و توجه به  سازي اخالقي و ديني و به كارگيري اهرم هاي اقناع و نفوذ در قلب زمينه

نمي توان به بهانة بسط انتخاب ها و اعمال . نيازهاي واقعي، براي خود تعريف نكند
ها  هاي اغوايي و به نام دفاع از نيازاخالقي و با اهرم هاي اجبار و اكراه و يا با اتخاذ راه كار

مانع انتخاب هاي آگاهانه و از روي  و ارزش هايي، سد راه ارزش ها و نياز هاي ديگر،
اختيار، تضارب آرا، فضيلت گفت و گو، فرصت رخ نمايي انديشه معقول و برتر و نتايج دير 

  .پاي گفتگوهاي اقناعي شد
ن و خدا در ساحت معرفت شناختي و فلسفة نكتة چهارم، توجه به رابطة متقابل انسا

من عرف نفسه «توان به دست داد كه  چه برداشتي از اين عبارت عميق مي .سياسي است
بر اساس اين عبارت، رابطة نزديكي بين معرفت انسان و معرفت خدا  !؟»فقد عرف ربه

دا دو روي يك فهم انسان و خ. وجود دارد و طبعاً اين رابطه پيامدي بر فلسفة سياسي دارد
 .سكه است و فهم هركدام براي ديگري داللت آميز است

فراموشي خدا به فراموشي انسان مي . آنكه درد خدا دارد، درد انسان هم دارد و بالعكس 
نتيجة طبيعي آن فهم و اين درد متقابل، برخورد كريمانه و غير ابزاري  .انجامد و بالعكس
من عرف نفسه فقد عرف . نساني و اجتماعي استهاي مختلف حيات ا با انسان در ساحت

شناسد و اگر خود را فراموش  ربه، يعني اگر انسان خودش را شناخت خداي خودش را مي
نكتة ظريفي است، نبايد فكر كنيم كه به قيمت مرگ . شود كرد، اسير خدا فراموشي مي

به بعد رخ داده  اتّفاقي كه در غرب از قرون وسطي. توان خداگراي واقعي بود انسان مي
ها در واكنش به خداگرايي افراطي و به قيمت  آن. است، بايد براي ما عبرت آموز باشد

فراموشي انسان و حق و اختيار او در قرون وسطي، خود را با انفصال از خدا، محور قرار 
دادند و خدا را فراموش كردند و اسير يك انسان گرايي مفرط و خداكُشي شدند و اين 

ي در نهايت از خودكُشي و انسان كُشي سر درآورد؛ و چه زيبا قرآن كريم اين ماجرا خداكُش
سوره حشر، آيه (كند وال تكونوا كالَّذين نسوااهللا فأنسهم أنفسهم  را به انسان گوشزد مي

ها را اسير خود فراموشي  ، همانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند، خدا هم آن)19
فراموشي به همان ميزان كه انسان مدرنيتة غربي مقصر است، رويكرد  در اين خدا. كرد

تصور . ديني ضد انساني و نگرش نامتقارن اصحاب مدرسي قرون وسطي مقصر است
نكنيم كه راه نجات از اومانيسم و انسان خود بنياد، بازگشت به خدا گراييِ انسان كُش 



                                             مقاالت همايش ملي  چكيده                                                                                                      146
 

سان و خدا و رجعت به يك انسان راه نجات، فهم رابطة متقارن ان. قرون وسطايي است
 .گرايي خدا بنياد است

نگاه صرف تكليف گرا، به ويژه با تفسير هاي قشري و جمودگرايانه از دين، به همان  
اثري كه توأمان مرگ خدا . ميزان انسان گرايي و خرد گرايي منهاي خدا اثري مخرب دارد

گراييِ خداگريز دوران جديد با منشأ  بنابراين، تجربة انسان. و انسان را در بر خواهد داشت
قرون وسطايي آن و سر برآوردنش از نيهيليسم و تاريخيگرايي و بستر سازي براي اديان 
وحي زدايانة سكوالر و عرفان هاي گره خورده با انگيزه هاي قدرت طلبانه و در نتيجه 

قرون مرگ هر دويِ خدا و انسان، عبرت گاهي است براي ما كه نه تكليف گرايي 
راه نجات انسان، همان  .وسطايي و نه اومانيسم و خرد خود بنياد، مطلوب و مراد ما باشد

 .گونه كه اشاره شد در خردگرايي خدا بنياد و توجه به لوازم و ملزومات آن است
نكتة پنجم، توجه به نيازهاي متنوع اقتصادي، سياسي، فرهنگي و در سطوح فردي، 

شايد هدف   .ني و عدم  برخورد تقليل گرا با اين نيازها استاي و حتي جها گروهي، جامعه
اصلي تعليم و تربيت اسالمي، معرفت خدا و قُرب به سوي او و در بستري از رابطة متقارن 
بين خدا و انسان به عنوان مهم ترين نياز بشري، به ويژه نياز معنوي او باشد، اما بي 

فرهنگي و به يك معنا حقوق شهروندي در توجهي به ساير نيازهاي اقتصادي، سياسي و 
توجه تمام عيار . معناي جامعش مي تواند او را از توجه و رسيدن به نياز اصلي اش باز دارد

به اين نيازها، به معناي ناديده انگاشتن تقدم و ترتّب رتبي و ارزشي اين نياز ها و بي 
بديهي است كه برخي . تتوجهي به بازتاب نياز معنوي و اخالقي بر ساير نيازها نيس

اولويت ارزشي و برخي اولويت رتبي دارند، اما بايد مراقب بود كه ارزش و هدف اصلي كه 
دائر مدار معرفت خدا و اخالق و معنويت است، در عمل ابزار و فداي ساير نيازها ، به ويژه 

  .نياز هاي متصور سياسي و اقتصادي نشود
كته هاي پنج گانة فوق اين گونه استنباط كند كه نكتة ششم، شايد مخاطب محترم از ن

هرچند . نگاه بنده تا حدودي فردگرايانه و بي توجه به روابط و ساختارهاي اجتماعي است
اشارة بنده به رابطة متقابل عامل و ساختار در ذيل ناثنويت گرايي در صدر اين نوشتار تا 

نم كه ضمن آنكه غفلت از روابط و حدودي اين برداشت را تعديل كند، لكن بايد اضافه ك
ها و اهداف  ساختارهاي اجتماعيِ قابل و مانع و يا فرصت ساز و بازدارنده، در روش

اصالحي تعليم و تربيت اسالمي، امري ناموجه و يا باور به دوگانگي عامل و ساختار، امري 
بايد توجه داشت ناشي از تفكر غير واقع گرايانه و ناموجه و خالف نظر نگارنده است، اما 
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هاي  كه در تحليل نهايي و در مسير و فرآيند تاريخي حيات بشري، اين انسان ها و قابليت
آنهاست كه اين ساختارها را آگاه و ناآگاه، مستقيم و غير مستقيم، ارادي و غير ارادي ايجاد 

ذير به اين بنابراين نبايد بافت و ماهيتي ازلي و ابدي و اصالح ناپ. و بازتوليد كرده اند
هرچند توجه به ماهيت استعاليي ساختار اجتماعيِ عمل و استنتاج . ساختارها اعطا نمود

محوريِ  -الگوي فراروندة عمل اجتماعي و پارادايم اجتماعيِ ربطي از فرض عمل
را موجه  هاي اجتماعي، نگرش ناثنويت گرايانة ديالكتيكي به عامل انساني و ساختار ساختار

اما از منظر نگارنده در تحليل نهاييِ رابطة متعامل ساختار و عامل، اين  تر مي نمايد،
ها، اعمال و وجه متأمالنة آنهاست كه حداقل در محدودة قدرت مانور قابليت هاي  انسان

خود، اگر نگوييم سازنده و مسئول اصلي اين ساختارها، لكن عامل اصلي تعديل و تغيير 
اما بايد دقت داشت كه در اصالح جامعه تنها نبايد به . دتدريجي ساختارها به شمار مي رون

اصالح افراد و . اصالح افراد با تصور و نيت اصالح خود به خودي ساختارها اكتفا كرد
ساختارها به رغم ارتباط متقابل و تحليل نهايي مورد اشاره، امري جدا و غير قابل تقليل به 

و توجه به بعد رابطه اي، به ويژه انتزاع روابط تنها با نشانه رفتن ساختارها . يكديگرند
دروني اين رابطه هاي ساختاري است كه انسان ها مي توانند به عنوان عامالني مؤثر و 

در ضمن بايد توجه داشت كه . فعليت ساز در اصالح اين ساختارها تعريف و موفق شوند
شناسي ساختارهاي موجود و بايد با آسيب . اين اصالح نمي تواند از نقطة صفر آغاز شود

سره از نا سره كردن و با تكيه بر ساختارهاي قابل و فرصت ساز، به مقابله و اصالح 
. ساختارهاي مانع، بازدارنده، غير انساني و تبعيض آميز اقدام كرد و اهتمام ورزيد

)10/11/1391(  
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  آشنايي با مردي به چهره سقراط و روسو
  

  سيدمحمد ثقفي
  شناسي دين دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز معهاستاديار جا

f.mahdi.saghafi@gmail.com 

  
در فرهنگ اسالمي و نظام آموزشي و تربيتي آن، گويا كه تربيت بيش از آموزش      

اهميت دارد آنهم به دليل اين است كه هر دو سيستم فلسفه و مذهب در نظام معرفتي 
اي تشكيل دهد،  رود و اگر جامعه آل مي انسان نمونه و ايده همواره به دنبال بازآوردن خود،

ولقدكتبنا «اي آرماني با فضيلت و حاكميت مردان صالح است  حتماً جامعه آن، جامعه
  »الزبور من بعد الذكر ان االرض يرثهاعبادي الصالحون في

در  جهاني باشد كه در فسلفه، انساني كه جهان را عقالني بشناسد مطرح است و خود،
اي نشسته است و در عرصه مذهب، بندگاني الگو هستند كه با فرهيختگي، پيشوائي  گوشه

ولي سوال اين است كه ) و جعلنا للمتقين اماما(تربيتي ـ اجتماعي جهان را به عهده دارند
) فارابي(آرمانها و فضيلتها بدست چه كسي يا كساني بايد پياده شود؟ فيلسوفان حاكم اين 

  ربيتي و مصلحان انديشه وعمل؟يا عالمان ت
ريزي عالمان تربيتي و مصلحان انديشه و عمل  اما شايد، پيروي از روش و متد برنامه

  .باشد» فيلسوفان حاكم«آل  كارآمدتر از تز ايده
طرح عملي پيروزي مسلمانان صدر اول به رهبري پيامبر و ايجاد جامعه ايماني اسالم كه 

دادند و مراحل  پيامبر تاروپود جامعه اسالمي را تشكيل مي مهاجران و انصار تربيت يافته
را پشت سرگذاشته بودند و جامعه مدني مدينه هماهنگ وهمنوا و يگانه ) تبوءدار و ايمان(

را بوجود آورده بودند، يك شاهد زنده تاريخي است و دومين نمونه آن پيروزي انقالب 
علمي ـ ديني دو حوزه علمي و اسالمي به وسيله پرورش يافتگان تحصيل كرده و 

نمونه ) گيريم كه اين روزها سالگرد پيروزي آن را جشن مي(دانشگاهي انقالب اسالمي
  .عملي ديگري در حيات اجتماعي ـ سياسي ما مسلمانان است

يكي از آن . آري نمونه اين تربيت يافتگان وارسته در عرصه تربيتي  اسالم زياد است
علم و عمل را در زندگي خود پياده كرده بود و با  نظام دو وارسته عالمان تربيتي كه 
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اكبر حسيني سروري  حوزه و دانشگاه آشنايي داشت استاد سيدعلي ) مخضرم(فرهنگي 
  .كرماني بود

رسد كه مدتي در  آشنايي با اين چهره علمي تربيتي به دوره تدريس در دانشگاه شيراز مي
دكتر حسيني سروري را با نماد شخصيتي من شخصيت . زدم آن فضاي علمي پرسه مي
  .بينم دانم و مي سقراط و روسو همسان مي

سقراط كه او را . باشد گذار اخالق است كه پايه اساسي فلسفه نيز مي اولين شخصيت، پايه
كرد و اساس  توان تلقي كرد جامعه يوناني را با اخالق تربيت مي پيامبر يونان نيز مي

نمود و خود نيز در  سازند تبيين مي كه شخصيت آدمي مي فضائل و رذائل اخالقي را
سرانجام زندگي به پاي اخالق و اطاعت از قانون قرباني شد و جام شوكران را سركشيد و 

  .شهيد گشت
خواهد فرزندان  ژاك روسو نيز در دوره معاصر با طرح كودك فرضي خود ـ اميل ـ مي ژان

آاليش و  اصول آموزش و پرورش  ك و بيكشورش فرانسه را با نظام تربيتي فطرت پا
  .خود، فرهيخته قانون شناس بارآورد
دكتر حسيني مردي . اكبر حسيني سروري نمودار بود اين دو الگو در چهره دكتر سيدعلي

داراي اصول در زندگي بود كه فطرت پاكي و صداقت را با جلوت  وارسته، فرهيخته، عالم،
  .داد علم و تربيت تجلّي مي

ست تربيت شدة حوزه بود و با مباني اسالم واصول اساسي نظام تربيتي مذهب، او نخ
آشنايي داشت و همراه و همدرس با همشهري وارسته و فرهيخته خود شهيد دكتر 

هر دو پس از تحصيل در حوزه به فضاي علمي دانشگاه انتقال يافتند . محمدجواد باهنر بود
ا فضيلت اخالقي و به جهت اينكه هماره فكر اما با انبوهي از معلومات مذهبي توام ب

اصالح و تغيير نظام تربيتي كشور را در نظر داشتند رشته آموزش و پرورش و علوم تربيتي 
  .گيري كردند و به پايان رساندند را پي

دكتر حسيني سروري در دانشگاه شيراز نيز نمونه الگوي فضيلت و تربيت بود ـ او با 
اعتدال راه و انديشه، رياست دانشكده علوم تربيتي را به  عهده  شخصيتي باوقار و متين و

و از آنجا كه مردي علمي و ديندار بود و متانت و تفكر را توأم با اخالق در خود . داشت
از اين جهت سردبيري مجله . داد، مورد اعتماد و احترام نظام دانشگاهي شيراز بود جلوه مي

و از آنجا كه خود را مسلمان مسئول و متعهد . دندعلوم انساني دانشگاه را به او سپر
از اين جهت بود . دانست تربيتي را از عمده وظايف خود مي ديد، فضاسازي و طرح برنامه مي
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شريعتمداري و جناب آقاي دكتر  كه همراه ديگر همفكران خود جناب آقاي دكتر علي
اين . تربيتي دانشگاه بود اهللا بزرگوار حائري شيرازي، به فكر تغيير نظام افروز، آيت

كه چندين شماره از آن بيرون » ذكر«تالشهاي دكتر حسيني سروري در انتشار فصلنامه 
  .آمده تبلور يافت

اهللا سيدمنيرالدين حسيني  دكتر حسيني همراهي با آكادمي علوم اسالمي زير نظر آيت
متون علمي شيرازي، را در حوزه علميه به عنوان يك شخصيت صاحب نظر در تدوين 

ريزي علوم  او همواره يادآور بود كه پي. از آن خود داشت مبتني بر تئوريهاي اسالمي،
دانشمندان اسالمي، . انساني اسالمي بدون طرح تئوري و تئوري سازي، ممكن نيست

سازي  ضرورت دارد كه در اين طرح و رسالت دانشگاهي ـ جهاني نخست به تئوري
  .برد سختي از آن رنج ميبپردازند كه جهان اسالم به 

اميد است راه و انديشه دكتر حسيني تداوم يابد و فرزندان روحي و جمسي او ادامه 
  )91بهمن  22( .دهندگان راه پدر باشند
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  شاخصي از حوزه و دانشگاهدكتر حسيني؛ 
 

  كرماني محمدجواد حجتي
  

اكبر حسيني دوست و  يبرادر عزيزم دكتر سيدحسين حسيني فرزند فقيد سعيد دكتر سيدعل
درس و همدوره حقير از دوران كرمان و قم از اين بنده خواستند كه خاطرات  برادر و هم

خودم را در مورد پدر دانشمند و ارجمندشان براي چاپ در يادنامه ايشان بنويسم و من 
  .كنم براي اداي حق دوستي و برادري با آن بزرگوار اين چند كلمه را تقديم مي

دانم به مناسبت ياد خاطرات مربوط به مرحوم دكتر حسيني تصويري  مناسب مي در آغاز
هاي آن  گذرا از دورترين ايام طلبگي خودم در كرمان و بعد قم همراه با يادي از هم دوره

آغاز شده به  20هاي دهة  دوران طلبگي بنده در كرمان كه از نخستين سال .ايام ارايه كنم
پس از خروج رضاشاه از  1321ورة اول كه حدوداً از سال د :شود چند بخش تقسيم مي
  اصغر صالحي شيخ علي اهللا حاج علميه كرمان توسط مرحوم آيت  كشور و تأسيس حوزة

كم  حقير به آموزش فارسي و خط و كم. شود شروع مي) اهللا عليه رحمه(كرماني 
دين عزيزين محمدجواد به بعد با ورود شهي 24هاي  الصبيان اشتغال داشتم و از سال نصاب

اهللا  رحمه(المقدمات را نزد پدر  ايرانمنش و شيخ محمدعلي موحدي جامع باهنر وشيخ علي
اهللا شيخ الرئيس،  يع و شرح لمعه را خدمت مرحومان آيتاسيوطي و شرو آموخته  ) عليه
اد شيخ عباس حقيقي، و نيز مرحوم حاج سيدجو مرحوم استاد بزرگوار حاج اهللا صالحي، آيت

هايي بوديم كه از شهر كرمان به  و ما اولين طلبه. فراگرفتم  لبيبي شيخ علي نيشابوري و حاج
مرحوم حاج ، البته قبل از ما برادران بزرگتر موحدي. طلبگي در مدرسه معصوميه پرداختيم

شيخ محمدحسين موحدي و نيز جناب آقاي حاج شيخ مهدي مقيم مشهد مقدس و نيز 
شيخ جواد ترابي و مرحوم سيدابوالقاسم  فخرمهدوي و مرحوم حاج مرحوم حاج سيداحمد

نخستين  از آنچه به خاطر دارم. آبادي براي تحصيل به قم رفته بودند موحدي تاج
مرحومان دكتر . هايي كه از شهرها و قصبات كرمان براي تحصيل به كرمان آمدند طلبه

و مرحوم حاج شيخ محمدرضا ر داكبر حسيني و حاج شيخ محمد طالبيان از سر سيدعلي
آبادي و  اهللا زنگي حاج شيخ حبيبنيز اللهي از زرند و مرحوم حاج شيخ عبدالحسين و  آيت

آباد و اختيار آباد و نيز مرحوم شيخ احمد افضلي  اسدي از زنگي مرحوم حاج شيخ حمزه بني
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جان جزء اهللا حاج شيخ محمد رحمتي از سير مرحوم ناطقي از زرند و آيتو زيار  از ده
االسالم سيدعيسي حسيني سروري  ضمناً مرحوم حجت. نخستين طالب آن دوران بودند

  .كرمان بودندسردر اكبر حسيني در همين ايام در روستاي  پدر محروم دكتر سيدعلي
. حقير با مرحومان دكتر حسيني و آقاي حاج شيخ محمد طالبيان حشر و نشر زيادي داشتم

مان چند سال در قم نيز در مدرسه فيضيه و مدرسه حجتيه با به جز ايام تحصيل در كر
شهيدان باهنر و ايرانمنش و دكتر حسيني و حاج شيخ محمد طالبي، شيخ عباس 

هاي تحصيلي در قم، آقاي حسيني و  در سال. الرئيس هم حجره و هم درس بوديم شيخ
هاي حوزوي  كنار درسبه تحصيالت جديد اشتغال يافتند و در  شهيدان ايرانمنش و باهنر، 

با شركت در امتحانات متفرقه و بعد تحصيل رسمي دانشگاهي به اخذ ديپلم و ليسانس 
توفيق يافتند و در اين ميان مرحوم دكتر حسيني موفق شد كه بورسيه شود و براي ادامه 
تحصيل در دوره دكترا به آمريكا برود و در حوزه تعليم و تربيت اسالمي به درجه دكترا 

  .دبرس
البته مراتب علمي ايشان را بايد از فرزند دانشمند ايشان و نيز ياران و همكاران و 

هاي قبل و بعد  دانم اين است كه سال شاگردانشان پرسيد ولي آنچه حقير درباره دكتر مي
از ايام زندانم چندان اطالعي از احوال ايشان نداشتم ولي بعد از پيروزي انقالب مرحوم 

ار به رياست دانشگاه كرمان منصوب شدند، اما بيشترين دوران استادي دكتر حسيني دوب
آن بزرگوار در دانشگاه شيراز گذشت و گفتني است مرحوم دكتر حسيني به عنوان 

  .ماندگار علمي كشور نيز برگزيده شد چهره
براي شناخت مرحوم دكتر حسيني به عنوان يك استاد برجسته و دانشمند خدوم و يك 

از و مهربان و دلسوز بايد به آثار علمي آن فقيد سعيد كه نمودار روشن گويايي معلم خليق 
ام  ميزان ارجمندي علمي و تحقيقي ايشان است مراجعه كرد و تا آنجائي كه دريافته

صاحبنظران و متخصصان علوم تعليم و تربيت برآنند كه مرحوم دكتر حسيني در اين علم 
ك بوده و داراي نظريات ابداعي و ابتكاري در اين به حداجتهاد نائل شده و صاحب سب

ها در  مقوله شريف است و از اينرو باتوجه به نقش كليدي تعليم و تربيت در پرورش انسان
ر آثار يائي اسالمي است موقعيت چشمگير و نقش خطزطراز نوين عصر جديد كه عصر نو

  .مرحوم دكتر حسيني براي اهل فن پوشيده نيست
جميل فرزند ارجمند ايشان دكتر سيدحسين حسيني در احياي آثار ارزشمند  از اينرو، سعي

نه تنها از زاوية اداي حق پدر و معرفي شأن ارجمند او در قلمرو اين دانش ستودني   مرحوم،
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دار معرفي نقش كليدي مقوله تعليم و تربيت اسالمي در  است بلكه از آن رو كه عهده
همچون چراغي   اند براي محافل علمي و دانشگاهي،تو مجموعه معارف اسالمي است، مي

خود عاشقان علم و معرفت را به سرمنزل مقصود راهنمائي كند راهنما بدرخشد و در حد.  
مرحوم مغفور، از همه الة آن اينجانب به عنوان دوست و برادر ديرينة بيش از شصت س

بزرگوارشان آقايان دكتر آثار ايشان بخصوص از فرزندان  ياءاندركاران تجليل و اح دست
سيدحسين حسيني و دكتر سيدحسن حسيني و سركار خانم دكتر مونا حسيني تقدير و 

توفيق  ،كنم و ضمن طلب مغفرت و علّو درجات براي آن دانشمند فرهيخته تشكر مي
روزافزون اين عزيزان و ديگر دوستان و ياران و همكاران و شاگردان ايشان را از پيشگاه 

. طلبم لي مسألت دارم و از كوتاهي و قصور خودم در اداي حق آن بزرگوار پوزش ميباريتعا
  )11/11/91( .والسالم
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  هاي  نگاهي اجمالي به آراء و انديشه

  اكبر حسيني در تعليم و تربيت اسالمي دكتر سيدعلي
  

  بهروز دري
  عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

ber-dorri@yahoo.com 

  
ها و صفات شخصيت ارزشمند جامعه علمي كشور مرحوم  خصائص، ويژگي ذكر     

اكبر حسيني با اهتمام و پايمردي وصف ناشدني در توسعه مباني  شادوران دكتر سيدعلي
ارزشي و اسالمي در موضوعات مربوط به علوم تربيتي و تعليم و تربيت اسالمي، در فضاي 

هاي علمي با   همراه با طبع سرشار از تالش تواضع، فروتني. گنجند ها نمي محدود نوشته
هاي تخصصي و  هاي ايشان در نشست جديت در توجه به مباني اسالمي از ويژگي

ها  توان در گفته داشتن حساسيت به مقوالت فرهنگ اسالمي را مي. كارشناسي بوده است
اسالمي  تعليم و تربيت  ايشان در طليعه طرح مبحث. هاي ايشان بخوبي دريافت و نوشته

ها در خصوص سوابق تاريخي و  نگراني و گاليه از تحقير غربي) منابع واصول مباني،(
ميراث فرهنگي و نيز تحقير فرهنگ اسالمي ايران و به انزوا كشيدن و سست كردن 

وضوح مطرح و نه به حرف بلكه  اساس الهي و معنوي توسط رژيم منحوس پهلوي را به
اي از كتاب معروف  اشاره به چكيده. دارد خود را ابراز ميصورت مستند،داليل نگراني  به
، نشان از دغدغه اين دانشمند »تعليم و تربيت اسالمي«در فصل اول كتاب » سال 23«

توجه به نكاتي چند، از جمله موارد . ها در مقوالت ارزشي و اسالمي دارد اسالمي به هجمه
  .دهد اكبر حسيني را نشان مي دعليمرحوم دكتر سي زير پويايي فكري و زاللي انديشة 

توانايي پاسخگويي تعليم و تربيت اسالمي در برخورد با مسائل و مشكالت جامعه  .1
تواند  مسلمانان و يا امت اسالمي؛ نظام كلي و جامع االطراف تعليم و تربيت اسالمي مي

نيز پاسخ  هاي كل جامعه بشري را نياز عالوه بر پاسخگويي به نيازهاي كل جوامع اسالمي،
 .گويد

تعليم و تربيت اسالمي بر پايه ايمان و اعتقاد خالص به خداي بزرگ و تعليمات حيات  .2
و «نقطه آرماني  و مطلوب آن وصول به حريم و قلمرو . بخش قرآن كريم استوار است
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تصادفي نيست كه در اسالم اين همه از فن تربيت، . است» اعبدربك حتي ياتيك اليقين
 .گردد ها تعبير مي ترين حرفه و از آن، به عزيزترين و حتي شريفشود  تجليل مي

تعليم و تربيت اسالمي نظامي گسترده و فراگير است ودولت جمهوري اسالمي ايران  .3
 .بايد برآن به دقت نظارت داشته باشد

هاي اجرايي  طور كلي سياست در تعليم و تربيت اسالمي، روش و طرز مديريت، و به .4
هاي تربيتي را جز از طريق به  ها هستند و هدف متغيري از غايات و هدف در واقع تابع يا

توان از مرحله فرض و انديشه به مرحلة  هاي اسالمي سره و خاص، نمي كار گرفتن شيوه
به عبارت ديگر، تعليم و تربيت اسالمي به هيچ وجه از نظام . تحقق و عينيت درآورد

ردن در كل نظام اسالمي مردود است، در تعليم اسالمي منفك نيست و اگر التقاطي فكر ك
هاي  براي تحقق هدفهاي تعليم وتربيت اسالمي بايد به روش. و تربيت آن نيز مردود است

  .هاي مديريت اسالمي از سوي ديگر، روآورد تربيتي اسالمي از يك سوء و شيوه
نه در حاشيه  اكبر حسيني است كه هاي مرحوم دكتر سيدعلي نكات فوق، بخشي از ديدگاه

توان آنها را همچون سياقي  بلكه در متن مطالب و مكتوبات آورده شده است كه مي
باكانه بدون مالحظات معمول، در  اي بي دانست در طريق  تفكر و انتشار انديشه كه برگونه

  .هاي اسالمي، در هر فرصت و مجال، ارائه شده است انعكاس  انديشه
اكبر حسيني در ترويج تفكر اسالمي از عرصه كالس و  هاي مرحوم دكتر سيدعلي تالش
. هاي تخصصي به پايگاهها و نهادهاي پشتيبان علم و دانش نيز تسرّي يافت نشست

فرصت همكاري با ايشان در شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، امكان بهره گيري 
  .از انديشه پويا و زالل را فراهم نمود

در زمان حضور، شاهد دقت نظر  هاي شورا، حضور در نشستهاي  عليرغم برخي محدوديت
ترين تامالت ايشان محورهاي زير را  عمده. هاي شورا بوديم در بيان مطالب و مأموريت

  :مدنظر داشت
توجه به وجود چند درس الزامي و غيرقابل حذف و كاهش مرتبط با فرهنگ و تاريخ و  .1

شده اختيار و آزادي مطلق در اين  هاي اعالم گرچه در سياست. هويت و مليت كشور
 )2/4/79صورتجلسه شوراي بررسي متون . (شود ها داده نمي خصوص به دانشگاه

تاكيد بر واضح كردن جايگاه قانوني شوراي بررسي متون و ارتباط شورا با ساير مراكز  .2
ن شوراي بررسي متو.(مرتبط كشور با ارائه كارهاي انجام شده كه بهترين معرّف شورا است

7/3/77( 
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تأكيد بر داوري علمي و ارزشي به صورت توامان براي جامعيت بخشي نقد و بررسي  .3

 )1/5/77شوراي بررسي متون (متون
هاي خارجي، بيطرفي و دوري از  مستند بودن و رعايت امانت، ترجمه دقيق زبان .4

شوراي بررسي متون .(تعصب، از جمله معيارها و ضوابط داوري و ارزيابي متون است
5/6/77( 
به حساسيت مباحث تاريخي و شيوع و تسري برخي مواضع نسبت به موارد گوناگون  .5

 )11/9/77شوراي بررسي متون .(تاريخي بايد توجه بيشتري شود
اميد است اشاره مختصر به نكات فوق فرصت و مجالي در توجه به انديشه و نقش ارزنده 

بدون شك برگزاري همايش تعليم . دتفكر اسالمي فراهم آور آن دانشمند فرزانه در عرصة
آثار آن انديشمند فرزانه، عرصه مناسبي  و تربيت اسالمي با رويكرد معرفي و تحليل و نقد 

نامه تعليم و تربيت اسالمي در ايران در  براي اهداف همايش كه تهيه و تنظيم نظام
ر حوزه تعليم و پردازي د سازي جهت نظريه ايراني، زمينه راستاي الگوي پيشرفت اسالمي ـ

هاي نظري تحول  سازي بنيان تربيت اسالمي و تحليل علمي نظريه تربيتي در اسالم، غني
ترويج جريان نقد علمي فراگير در حوزه علوم  بنيادين نظام رسمي تعليم و تربيت كشور،

هاي آن، از جمله  تربيتي و تحليل علمي نظام تعليم و تربيت اسالمي و تبيين مؤلفه
هاي الزم  هاي دكتر حسيني، زمينه آنهاست، باشد تا با تأسي به افكار وانديشهمهمترين 

  .ها و نظامات تعليم و تربيت اسالمي در كشور فراهم گردد براي تدوين چارچوب 
تجليل از مقام شامخ آن انديشمند، تكريم اصحاب فكر و انديشه در عرصه مباحث 

  .مي استهاي تعليم و تربيت اسال اسالمي، بويژه زمينه
اكبر حسيني را ارج نهاده،  جايگاه و شأن علمي استاد فرزانة مرحوم شادروان دكتر سيدعلي

  )18/11/91( .علّو درجات آن مقام را از درگاه احديت خواستار است
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  انديشمندي دقيق و ظريف

  
  حامد صدقي

  استاد دانشگاه خوارزمي
Sedghi@tm.ac.ir 

 
رف گردد هنگامي كه بنده ش برمي 1357آشنايي اينجانب با مرحوم دكتر حسيني به سال 

حضور در شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني كه در پژوهشگاه علوم انساني و 
روز به  شد، پيدا كردم و مطالعات فرهنگي به رياست جناب آقاي دكتر گلشني منعقد مي

شخصيت ايشان از همه ابعاد آن، دوست . شد روز ارادت بنده به ايشان بيشتر و بيشتر مي
كرد و شيوه  به دوستان منتقل مي ت در صحبت با ديگران،آرامشي كه داش. داشتني بود

  .سلوك علمي ايشان نيز به همراه تهذيب بود
هاي ممتاز اين استاد تعليم و تربيت اين بود كه دقيق و  هاي متعالي و خصلت از ويژگي
گفت، برمطالب و مفاهيم مورد بحث كه در  انديشيد، و آرام و لطيف سخن مي ظريف مي

اي  شد، تسلطي كامل و همه جانبه داشت، و از هوش سرشار و حافظه ح ميآن شورا مطر
و چه در ) ع(آنچه فرا گرفته بود چه در مكتب اسالم و اهل بيت . سطح باال برخوردار بود

مكتب غرب هنگام تحصيالت عاليه در خارج از كشور، با فهم و دركي نيرومند به 
كرد و در  سازي مي ا دست يافته بود، بوميآنه يادداشت اطالعاتي كه در مغرب زمين به 

  .واژها و جمالت زيبا و پرمحتوا مسلط بود آورد و بر هاي خود مي نوشته
هاي نويسندگان و پژوهشگران را به  مقاالت و پژوهش. همواره اهل مطالعه و تحقيق بود

هرگز از اما  هاي مدرن آگاهي داشت، بيني ها و جهان كرد و نسبت به مكتب دقت مطالعه مي
  .گرفت جهان بيني اسالمي فاصله نمي

استاد  اند، هاي دانشگاهي كه ايشان داشته توان ادعا كرد عليرغم برخي پست به جرأت مي
  .بزرگوار ما از تعينات و تعلّقات و از هر چه صبغة تعلّق پذيرد آزاده بود

و حب رياست ايشان توجهي به قيد و بندهاي شرك آلود دنيوي نداشته و از هواي نفس 
  . كردند  پرهيز مي

روزي كه به دنيا آمد و آن روز كه از دنيا رفت و روزي كه زنده گشته،  درود خدا بر او،
  . برانگيخته خواهد شد

  .هاي فراموش نشدني و ماندگارش جاودانه باد روحش شاد و درجاتش متعالي و خاطره
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  و وارسته ندانشمندي متي
  

  حسينعلي قبادي
  گاه تربيت مدرسدانشيار دانش

ghobadi.hosein@yahoo.com 

  
مربوط  1361و  62هاي  ياد مرحوم حسيني به سال نخستين آشنايي بنده با زنده     
اند كه براي دوره بازبيني متون  ايشان ازجمله استادان متخصص  و متعهدي بوده  شود، مي

نقالب فرهنگي دعوت شده بودند، تا آنجا كه ذهن ياري درسي دانشگاهي پس لذا ا
كند، از استاد حسيني به عنوان نماينده و استاد دانشگاه شيراز در حوزه علوم تربيتي  مي

در آن زمان . درخواست كرده بوديم كه به جمع استادان شركت كننده اين دوره بپيوندند
آن موقع از طرف دانشكده الهيات اينجانب در كنار جناب آقاي دكتر نجفقلي حبيبي كه 

امور اجرايي اين  ، دانشگاه تهران به ستاد اجرايي بازسازي علوم انساني معرفي شده بودند
واگذار  )ره( دوره را برعهده داشتيم كه بعدها اجراي كل دوره تماماً به موسسه امام خميني

  .گرديد
به دليل . ك روح و وارسته يافتمبس، دانشمندي متين، باوقار ،اين دوره رااستاد حسيني 

هاي واگذار شده از طرف ستاد انقالب فرهنگي، اينجانب توفيق شركت  كثرت مسئووليت
  .بيشتر در دورة ياد شده را نيافتم

تا پايان حيات ارزنده  1375 يها به سال ، دوره آشنايي مداوم و همكاري ما از نزديك
ها به  ي متون و كتب علوم انساني دانشگاهگردد و آن عضويت در شوراي بررس ايشان برمي

  .رياست جناب آقاي دكتر گلشني بود
حلم و شكيبايي در كنار خالقيت و حدت ذهن و  ،تندر اين دوره ميزان متانت، وزا

مشاركت دلسوزانه و متعهدانه در مباحث و راهبردي گروه علوم تربيتي شورا در وجود 
  .مكرد بلكه لمس مي ،شريف ايشان مالحظه

هاي انساني و علمي و دعوت از  هاي اجتماعي، سرمايه كوشش ايشان در صيانت از سرمايه
هاي صالح و مجرّب از   صاحبنظران حوزه علوم تربيتي با ديدگاههاي متفاوت و شخصيت

چنانكه در اواخر حيات ارزشمند . در اين دوره بودو روش ايشان ش منهاي  بارزترين جلوه
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افسوس كه . متعهد و دلسوز را به جاي خويش معرفي كرده بودند خود جانشيني متفكر و
  .جود محروم شديم آن فرزانه بيش از اين نتابيد و ما از فيض آن ذي شمع وجود 

  
 روحش شايد ويادش گرامي باد
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  شمه اي درباره استاد دكتر سيد علي اكبر حسيني

  
  مقدم غالمرضا مصباحي
  )السالمعليه (دانشيار دانشگاه امام صادق 

marzimes@gmail.com 
 
 

  العلماء باقون ما بقي الدهر...      
دانشمندان جاودانند، گر چه وجود زميني آنان از ديدگان دور مي شود، اما آثار آنان در      

  .ماند دلها ماندگار مي
ال است كه مي شناسم، سال س 30مرحوم استاد دكتر سيد علي اكبر حسيني را حدود 

  .ولين بار در دفتر همكاري حوزه و دانشگاه آشنا شدمبراي ا 1361
ايشان از نظر علمي، عالوه بر تحصيالت دانشگاهي از علوم ديني و حوزه اي بهره مند 

ر مباني و آراء و نظريات رشته تعليم و باستاد فرهيخته اي بود پر معلومات و مسلط . بود
از علوم، همواره با برخورداري از  تري تربيت و معارف اسالمي، بلكه مطلع از حوزه وسيع

ها و نظريات دانشمندان غربي در عرصه  با نگاهي نقادانه به آموزه ،پشتوانه عميق علمي
ها و  آن آموزه ،تعليم و تربيت اظهار نظر ميكرد، به ويژه با استفاده از مباني انديشه ديني

المي صاحب مكتب بود، نظريه ها را محك ميزد، استاد حسيني خود در تعليم و تربيت اس
هاي پژوهشي و راهنمايي رساله ها به خوبي از اين  آثار قلمي ايشان از كتب، مقاالت، طرح

  .كند جايگاه حكايت مي
با وجود دانش عميق و گسترده، بسيار فروتن بود، در اظهار نظر در محافل علمي پيش 

وارد بحث مي شد،  دستي نميكرد، بلكه پس از شنيدن نظر حاضران اگر ضرورت مي ديد
 .در اين هنگام تسلط او بر مباني و مسايل علم نمايان مي شد

روحي آرام ، نفسي سليم و بياني دلنشين داشت، استاد حسيني انسان خود ساخته اي بود 
كه به راحتي دعوت به همايشهاي علمي را مي پذيرفت و براي حضور پياپي رنج سفر را 

  .خاص و آمادگي علمي در نشستها حضور مي يافت بر خود هموار مي ساخت و با نظم
استاد حسيني تجسم تعليم و تربيتت و اخالق اسالمي بود كه عالوه بر افاضات علمي بر 

  .روي همكاران و دانشجويان و ساير افراد مرتبط اثر اخالقي و تربيتي داشت
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  . كرد يايشان در قلمرو بحثي كه در آن تخصص نداشت وارد نمي شد و اظهار نظر نم
 .كه شايسته معرفي به استادان، دانشجويان و طالب است ايشان الگويي بود

انشاء اهللا آثار و آراء ايشان جاودانه گردد و مشمول رحمت و عنايت حضرت حق جل و عال 
  )12/11/1391(.قرار گيرد
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  اكبر حسينيزندگينامة انديشمند فرزانه و متفكر متعهد پروفسور سيد علي

  )ممتاز تعليم و تربيت و چهرة  ماندگار كشوري استاد (
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
الم تر كيف ضرب اهللا مثالً كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها في السماء  "

/ ابراهيم(توتي اكلها كلّ حين باذن ربها و يضرب اهللا االمثال للناس لعلّهم يتذكرون 
  ")  25و24

.                            روستاي سردر كرمان است 1308حسيني متولد مرداد ماه سال دكتر سيد علي اكبر 
اي روحاني به دنيا آمد و فرزند ارشد پسري وي در آستانةدهة دوم قرن حاضر و در خانواده

االسالم والمسلمين  سيد عيسي حسيني سردري از روحانيون سرشناس حجت مرحوم
 4دكتر حسيني تحصيالت . بود) السالمعليه(حضرت سيد الشهداء كرمان و از ارادتمندان 

سالة ابتدايي را در  همين روستا به پايان رسانيد و قرآن را از پدر آموخت و از طريق ايشان 
وي سپس جهت تحصيل علوم . آشنايي اوليه با تاريخ و فرهنگ اسالمي را به دست آورد

و بخشي از  "مقدمات"رسة  معصوميه كرمان ديني وارد حوزه علميه كرمان شد و در مد
را فرا گرفت و همراه با مطالعات مذهبي ديگر به حفظ  نيمي از قرآن   "سطح"دروس 

كريم توفيق يافت و در كسوت روحانيت  به وعظ و خطابه و ذكر مصائب خاندان عصمت 
 جهت تكميل  1330ايشان در سال . پرداخت) سالم اهللا عليهم اجمعين(و طهارت 

تحصيالت عازم حوزه علميه قم شد و ابتدا در مدرسه حجتيه و سپس در مدرسة فيضيه از 
اهللا العظمي محضر استادان اين حوزه كسب فيض كرده و به محضر درس حضرت آيت

  .راه يافت) ره(بروجردي
دكتر حسيني در اوايل تحصيل در حوزه علميه قم به تحصيالت دبيرستاني نيز تمايل يافت 

اي كه شهيد دكتر بهشتي تدريس زبان انگليسي آن را برعهده داشت موزشگاه شبانهو در آ
نام كرد و همزمان با تحصيالت حوزوي در امتحانات  پايان سيكل اول متوسطه و ثبت

با (سال  3پنجم علمي و ديپلم كامل به طور داوطلبانه شركت نموده و در مدت كمتر از 
در همين .  نائل آمد 1335به اخذ ديپلم ادبي در سال ) باناحراز رتبه اول از مجموع داوطل

دانشگاه تهران  راه يافت و از محضر ) معقول و منقول سابق(سال به دانشكده الهيات 
استاداني چون دكتر كني، دكتر زرين كوب، دكتر سادات ناصري، و بيش از همه دكتر 
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از رتبه اول در جمع با احر( 1339محمد ابراهيم آيتي كسب فيض كرد و در سال 
در رشتة فرهنگ ) گانه معقول و منقول، ادبيات عرب و فرهنگ اسالمي  4هاي  رشته

با استفاده از يك بورس دولتي كه  در آن زمان  1340در بهار . اسالمي فارغ التحصيل شد
شد به اياالت متحده آمريكا عزيمت كرد و در  به شاگردان اول هر دانشكده داده مي

 5ولتي اينديانا واقع در شهر بلومينگتن به تحصيل پرداخت و در فاصله كمتر از دانشگاه د
سال تحصيلي به ترتيب، با اخذ درجة فوق ليسانس در رشته روانشناسي تربيتي و درجه 

وي سپس به ايران بازگشت و . تخصص و دكتري  در رشته تعليمات متوسط توفيق  يافت
هاي و هيئت علمي دانشگاه شيراز شد و در سالبا مرتبه استادياري عض 1345در سال 

اين دانشمند . هاي دانشياري و استادي دست يافتبه ترتيب، به احراز رتبه 1355و  1350
نگاري و ترجمه به اثر علمي شامل كتاب، مقاله، تك 300گرانسنگ داراي بيش از 

سايل اسالمي و  به هاي فارسي و انگليسي و  عربي است كه بيشتر ازآنهادر زمينة م زبان
  .                                                              باشدويژه تعليم و تربيت اسالمي مي

هاي نويسندگي، با عالقه و اشتياق وافري كه به امر تدريس دكتر حسيني در كنار فعاليت
هاي كارشناسي، ورهداشت بسياري از دروس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي را در  د

كرد و  كالم آخر آخرين جلسات درسي وي در تمام كارشناسي ارشد و دكتري تدريس مي
  : هاي تدريسش اين شعر بودسال

  خبري بودحاصلي و بيايام خوش آن بود كه با دوست به سر شد      باقي همه بي
ر عهده داشت و رسالة كارشناسي ارشد و دكتري را نيز ب 60وي استاد راهنماي حدود 

طرح پژوهشي و  چندين طرح پژوهشي ملي را در كارنامة زرين خود  40همچنين بيش از 
  .ثبت كرد

هاي متعددي نيز هاي علمي و تحقيقي خود مسئوليتاين دانشمند متعهد در كنار فعاليت
پس از انقالب شكوهمند اسالمي بر عهده گرفت كه بدون استثناء تماماً مرتبط با جامعة 

وي دو دوره رياست  دانشگاه شهيد باهنر كرمان را در . لمي و نظام دانشگاهي بودع
هاي تحصيالت اندازي دورهمتقبل شد و  به ويژه در راه 1373و   1357هاي حساس  سال

ايشان با بسياري مراكز و نهادها مانند، شوراي عالي انقالب . تكميلي سعي زيادي داشت
وزش عالي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، سازمان سنجش فرهنگي، وزارت فرهنگ و آم

و آموزش كشور، وزارت آموزش و پرورش، جهادسازندگي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
مدرسه عالي قضايي قم، شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي و 



                                             مقاالت همايش ملي  چكيده                                                                                                      164
 

نشگاه چون هيئت مميزه، همكاري داشت و همچنين در بسياري شوراهاي كليدي دا... 
تحصيالت تكميلي، كميته تخصصي علوم انساني، شوراي انتشارات و نيز هيئت تحريريه 

نامه علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : هاي دانشگاهي مانندنشريه
م نشريه دانشكده ادبيات دانشگاه شهيد باهنر كرمان، انديشه ديني دانشگاه شيراز، علو

، تربيت اسالمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، عضو فعال )ع(انساني دانشگاه امام حسين  
  . بود

المللي شركت كرد و به هاي ملّي و بينها و  كنفرانسايشان همچنين در بسياري همايش
سردبيري مجله علمي پژوهشي علوم اجتماعي و انساني : هايي نيز نايل آمدكسب موفقيت
و ) كه پس از انقالب اسالمي به محاق تعطيلي افتاده بود ( 1363در سال  دانشگاه شيراز

، 1376كه تا پايان دوره سردبيري ايشان در سال (  1364انتشار اولين شماره آن در سال 
، عضويت در فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران در )شماره نشريه منتشر شد 23

انجمن ايراني تعليم و تربيت، مدرس  برجسته  در شاخه  تعليم و تربيت، عضو 1370سال 
، استاد نمونه كشوري در   1373،  استاد نمونه دانشگاه شيراز در سال 1370در سال 

و اخذ لوح تقدير از رياست  جمهوري اسالمي ايران، پژوهشگر نمونه استان  1376سال
هاي سسهميالدي توسط مؤ 2004، و نامزدي مرد سال علمي در 1379فارس در سال 

  .المللي، تنها بخشي از افتخارات اين استاد خداباور بودجهاني و بين
به  1382هاي ماندگار كشوري در سال هاز ايشان همچنين در دومين همايش ملي چهر

  .ماندگار رشتة تعليم و تربيت تجليل به عمل آمد عنوان چهره
قرآن في مبهمات القرآن مفحمات اال:  هاي ايشان عبارتند ازعناوين برخي از كتاب

ترجمه (هدف غايي تعليم و تربيت، پرستاري رواني :  ، تفكر خالق)ترجمه از  زبان عربي(
ترجمه از (اي ، اصول رياضيات در آمار مقدماتي به طريق آموزش برنامه)از زبان انگليسي
ندكه پيش اهايياز نمونه كتاب(، بررسي گزينش دانشجو در دانشگاه شيراز )زبان انگليسي

، مباحثي چند پيرامون مباني تعليم و تربيت اسالمي )از انقالب اسالمي چاپ شدند
، مجموعه مقاالت نظري )1372(، سيري اجمالي در تاريخ تعليم و تربيت اسالمي )1362(

،  تعليم و تربيت اسالمي؛ مباني، منابع )1379(، مجموعه مقاالت كاربردي )1378(تحليلي 
) س(هاي تربيتي در زندگي حضرت فاطمه زهرا گلچيني از آموزه، )1379( و اصول

روانشناسي ) آماده چاپ(شناسي در اسالم ، انسان)1385(، كيمياي ربيت و ربانيت)1379(
  ...و)آماده  چاپ(جلدي  دفتر تربيت  5، مجموعه )آماده چاپ(كودك و نوجوان 
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ر كرد پس از عمري تالش علمي اين استاد فرزانه كه عمر خود را وقف نظام آموزشي كشو
هاي حيات در سمت استاد تمام، بازنشسته شد اما تا آخرين لحظه 1380و عملي در سال  

هاي وي  پژوهي جدا نگرديد و حتّي واپسين دغدغهپربركت خود آني از قلم و كاغذ و دانش
  .اش بودتكميل آثار باقي مانده

اتمي ازدواج كرد و داراي سه فرزند با با سركار خانم فاطمه ح 1343ايشان در سال  
گونه كه خودآرزو باشد و همانهاي  سيد حسين، سيد حسن و سيده مونا حسيني مي نام

اين استاد مسلّم . داشت هر سه با طي مدارج تحصيلي از استادان حوزه و دانشگاه شدند
ندانش را مرهون تعليم و  تربيت اسالمي همواره موفقيت علمي و كاري خود و نيز فرز

دانست و اين امر تأكيد و حد و حصر همسر مهربان خود ميهاي بي ها و دلسوزيفداكاري
  .اش بودتوصية هميشگي

ق .ه 1431محرم  12در ) السالمعليه(ايشان در ايام سوگواري سيد و ساالر شهيدان 
رحلت كرد و ) مالسالعليه(و در  شب شهادت سيد الساجدين  1388دي ماه  8مصادف با 

پس از انجام مراسم باشكوه تشييع در شهرهاي  شيراز و كرمان، بر سر دست دوستداران و 
 شاگردانش و بنا بر توصية خود، درمسجد قائم روستاي سردر و در كنار آرامگاه مقدس پدر

در شب رحلت وي فرزندان و دوستدارانش بر سر مزار پاكش  . بزرگوارش آرام يافت و مادر 
ورزيد يعني قرآن مجيد  و ذكر پاسي از صبح به خواندن آنچه خود بدان عشق مي تا

، دردمندانه ناليدند و آسمان شبِ مقبره نيز با شكوه هر )السالمعليه(الشهداء مصيبت سيد
و سالم عليه يوم ولد و يوم يموت و يوم «.  چه تمام و البته سوزناك، آنان را همراهي كرد

  ).16/ مريم( »يبعث حياً
   




