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یادداشتمدیرمسئول
دکتر محمد حسنی
(معاون پژوهشکده برنامهریزی درسی)

نهاد علم در جوامع انسااناا اا ارو ق باو ق
منزلت باالیا بوخوردار شده است .مالات هاا
بوای توسعه این نهاد سوماایاه گاااری هاای
گستودهای را انجام مادهند .اگو این نهااد را
شامل مجموعه افواد (دانشمندان ،پژقهشگوان ،ناویسانادگاان،
متخصصاان ق  ،،...ساااماان هاا ق تشا ال هاا (دانشاگااه هاا،
انجمن هاى علمى ،ماوازاز تاقاتا اتااتاى ق  ،،...تاجاماعاا
(زنفوانسها ،سم نارها ،زارگاه ها ق  ،،...ام انا ق منابع (ماوازاز
اسناد ق زتابخانه ها ،زتب ،مجال ق  ،...ق هنجاارهاا ق رقابا ق
بواعد ق جوّ حازم بدان م (تاوزال01 -01 :0731 ،؛ رفا اع پاور،
60-62 :0730؛ به نتل اا قبگاه زم س ون انجمنهای علاماا
ایوان ،،اجتماعا علما اا اجازا ق ایاو باخا هاای ماهام ن
مقسو ماشوند .بهعبار دیگو ،اجتماعا ق گوقههای علما
اا ارزان رشد نهاد علم در جوامع اموقای مقسو ماا شاوناد.
اجتماعا علما با ایجاد ق گستوش ارتباطا ب ن متخصصان
ق صاحب نظوان ق دیگاو اعااا ماوجاب هام افازایاا ق خالا
اندیشههای جدید ماشوند.
انجمن های علما اا جمله این اجتماعا علما هستند زاه
به ش ل مودم-نهاد ( ،NGOق با بهوه گا اوی اا فاوفا ات هاای
بالتوه یا معطل علما به توسعه ق تعالا علماا زشاور زاما
ما نمایند .به هاما ان دلا ال اسات زاه در زشاور ماا ،طابا
س استهای تدقین شده در نهادهای س است گااار ،گساتاوش
انجمن های علما با نظار عال ه بوخا نهادها در دستاور زاار
بوار گوفته است .این موضوع در نتشه جااماع عالاماا زشاور
(ابداما ق راهبودهای ملا موبوط به راهبود زالن  7ق  ،1نا از
مورد عنایت ماباشد.
اگوچه غاا تش ل انجمنهای علما زشور به ساا 0701
شمسا با تش ل »جمع ت ف زی ق ش مى ایوان «بوما گاودد
زه با اجتماع تعداد زمى اا ف زی دانان زشاور در اماایشاگااه
ف زی دانش ده علوم دانشسواى عالى غاا شد .اما دقر جدیاد

تقوال این حواه به مصوبه شماره  626هفتم مهومااه ساا
 0731شوراى عالى انتال فوهناگاى ماوباوط ماا شاود زاه
ساماندها ق توسعه انجمنها اا اهداف ن به شمار مارقد .هام
ازنون طب مار زم س ون انجمنهای علما قاار علوم بویب
به دقیست انجمن علما در زشور فعال ت ماا زاناناد (قباگااه
زم س ون انجمنهای علما زشور ،زه ی ا اا این انجامان هاا
انجمن فلسفه تعل م ق توب ت است؛ اگوچه این انجمن نوپاست
ق عمو ایادی ندارد ،اما به خوبا در این مجماوعاه عاو انادام
زوده است .ارایابا های انجام شده اا عملا اود ایان اناجامان
نشان اا این موفت ت دارد زه مدیون تالش های با قبفاه هاماه
یاران ق همواهان ق عالبمندان به رشته فلسفه تعل م ق تاوبا ات
است .باتودید این موفت تها اگوچه بابل توجه اند اماا زاافاا
ن ستد ق الام است انجمن در راستای چشام انادااهاای بالاناد
ابداما ق بونامههای گستودهتوی را انجام دهد .به هم ن دل ال
همه اعاای انجمن چه قابسته ق چه پ وسته قف فه دارند باه
پویایا ق تعالا این انجمن زم زنند.
اگو این مدعا را بپایویم زه ماه ت اناجامان هاا در ایاجااد ق
به نهساای ق گستوش تعامال ب ن اعاای نها نهفته اسات،
بنابواین توسعه ارتباطا ق تعامال ب ن اعاا بایاد در اشا اا
مختلف ق ش وه های گوناگون صور پایاود .یاعاناا اا هاماه
فوف ت های مم ن زه شوای اموقای فواهم قرده است باهاوه
بگ ود .در راستای توسعه تعامال ب ن اعاا تازناون اناجامان
توانسته است با زم اعاای خود چهار همای علماا را در
سطح زشور بوگزار نماید .همچن ن ساالنه تعدادی جلاساا ق
نشست های علما را با حاور عالبمانادان در تاهاوان باوگازار
نماید .مقدقدیتهای این ش اوه هاا در ایان اسات زاه تاعاداد
مقدقدی اا اعاا بادرند در این همای ها ق نشستها شوزات
زنند .به سخن دیگو دامنه ق گستوه پوش ایان فاعاالا ات در
ایجاد ارتباطا ق تعامال ب ن اعاا زافا ن ست .اا ایان رق باه
نظو ما رسد زه الام باشد انجمن اا اش ا دیگو ارتباطا نا از
استفاده نماید .فانااقری هاای ناویان اطاالعاا ق ارتابااطاا
فوصتهای ایادی را بو رقی ما ماگشاید .در فاای ماجااای
شب ه تارنمای جهانا ام انا ایادی بوای بوبواری ارتابااط ق
ایجاد شب ههای مجاای قجود دارد .این شب ه های اجتماعاا
مجاای ماتواند با سوعت ق ز ف ت نسبتاً مطلاوباا باا حااف

مقدقدیت های ف زی ا ب ن اعاای انجمن تعامل ق گفت ق گاو
ایجاد نماید .گستودگا جغواف ایا اعاا زه حاتاا باه زشاور
ایوان ن ز مقدقد نماشود ،ام ان باهاوه گا اوی اا ناظاام هاای
ارتباطا ساناتاا را ماقادقد ق زام ا او ماا ساااد؛ اا ایان رق
فوف ت های پ شنهادی فناقری ارتباطا نوین ام ان غلباه باو
این مقدقدیتها را فواهم ماسااد .نت اجاه ایان زاه اناجامان
پویایا ق تعالا ب شتوی را تجوبه خواهد زود.
بو این اساس ،در اقل ن جلسه ه ئتمدیوه جدید انجمان زاه
در خودادماه امسا در دانشگاه تاوبا ات مادرس باوگازار شاد،
تصم م گوفته شد زه خبونامه انجمن با هدف توسعه تعاماال
ق اطالعرسانا به صور ال توقن ا منتاشاو گاودد .اا ایان رق،
اقل ن شماره این خبونامه تتدیم شما ماگودد .ام د است زه باا
توف الها ق مشارزت همه اعاای انجمن زه در ابصا ناتااط
این زشور ق ب وقن اا ن اندگا مازنند ق دغدغه علما در ام نه
فلسفه تعل م ق توب ت دارند این فوایند ارتابااطاا باه ناقاوی
ا وبخ تداقم یابد.
دقستان مقتوم عاو انجمن ما تاواناناد در اما اناه هاای
مختلف در ارتتا ز ف ت ق ا وبخشا این خبونااماه هاما ااری
نمایند:
 ارسا خبو رقیدادهای مختلف علما موتب با فالاسافاهتعل م ق توب ت ،اا جمله دفاع اا پایاننامههای دزتاوی ق ارشاد،
چاپ زتا ق متاله ،اجوای طوح های پژقهشا ،نشاسات هاای
تخصصا ،زنفوانسهای ب نالمللا ق ...
 ارائه ایدهها ،نتد زتا ها ،ماتاالاه هاا ق دیادگااه هاا ،ناتادجویان های توب ت زشور اا منظو فلسفاه تاعالا ام ق تاوبا ات،
یادداشتها ق نظوا علما ق...
ام د است زه با یاری همه عزیزان عاو بتوان م همبستگا ق
تعامل گستودهتوی ب ن اعاای خانواده بزرگ انجمن فلسافاه
تعل م ق توب ت ایوان به قجود قریم.
در پایان این نوشتار اا همه دقستانا زه در تول د ق اناتاشاار
این خبونامه با انجمن هم اری زودهاند به قیژه بایان دزتو رضا
مقمدی ،مجتبا همتا فو ق حب ب رح م پور ااغادی ،دزاتاو
مواد یاری دهنوی ق خانمها دزتو نوگاس ساجاادیاه ،افسااناه
عبدلا ،پور با ق خسوقی تش و ما زنم.

قـصـهی

هـمـایـش

.0
همای های انجمن فلسفه تعل م ق توب ت ایوان به ایستاگااه
چهارم رس د :دانشگاه فودقسا مشاهاد  0ق  6خاوداد .0736
اینجا دانش ده علوم توب تا ق رقانشناسا است .حتا غویبه هاا
هم قبتا زه قارد دانش ده ماشوند ،متفاق بودن فااا را حاس
ما زنند؛ هو زسا مشغو زاری است ق در عا ان باا ناظاماا،
ماشود تتس م مسئول تها را دید :مسئو دب وخانه همچون نه
ماه گاشته پو شور ق با رقی خندان ،تلفنها را جاوا ماا دهاد ق
زارها را هماهنگ مازند ،ی ا چسب به دست به دیگوی زاما
مازند تا پوستوها را بچسبانند ،زم تهها سو ق ش ل جدی تاوی
گوفتهاند ق دارند بونامه را به طور امایشا اجوا مازنند ،جوان بد
بلند ق خوشت پا اا این سو مفاتئاتو مادقد ن طوف ق موبایال
به دست ،دنبا مسئو صو ق امور عموما دانش ده است ق...
.6
در گومای موداد  30دزتو شعبانا قرزا خبو داد زه هاماایا
چهارم در مشهد بوگزار ماشود .دانشجویان دزتوی اقل ن جلسه
زم ته بوگزاری را در دفتو ایشان راه انداختناد .باقاز اا زالا ّات
همای بود ق تتس م زار اقل ه .تاز د داشت م زه زار فت اجوایاا
نباشد ق رشد علما هم همواه باشد .اا همان جلسا اق یا
عده پای زارتو بودند ق ی عده هم زبوتو حوم.
.7
ی ا دق نفو اا بچههایا زه پ گ وی ق رقاب عموما شان بهتاو
بود ،شدند مسئو جلب حمایت ساامانها ،نهادها ق هو جایا زه
ف و ما زودیم بدقن توبعا خاص ،در بوگزاری همای زم اماان
زند .بوخالف تصورمان ،خ لاها چندان عاالباه ماناد ناباودناد ق
شوای ابتصادی زشور هم دامن اده بود به ن .اقل ن سؤا همه
این نهادها این بود » :ما را چه به مواش ق پوقرش تاا باوساد باه
فلسفه ن؟!« .دانشگاهها ق مؤسسا مواش عالاا را گاااشاتاه
بودیم در اقلویت اق زه البته چندان موف نباودیام .باانا هاا ق
مؤسسا مالا ق اعتباری هم رقی خوشا نشان ندادند ،هو چناد
بعدتو ی ا اا مؤسسا مالا خ لا خو مد پای زار.
.1
همزمان با این ،دب وخانه ق سایت همای راه افتاد [ . ]0چاناد
نفو به طور مستمو در دفتو حاور داشتند ق به صور حاوری
ق تلفنا پاسخگوی مواجع ن بودند .دزتو دمهای خوشبوخاورد
ق موجه را اا دانشجویان ارشد ق زارشناسا انتخا زود تا زما
دست مسئو دب وخانه باشند .خدای احمت ایادی زش دناد.
دستشان بادرد باد!
.1
اا همان جلسا اق  ،شوقع زودیم به پ شناهااد ماقاورهاای
همای  .دزتو اا چند تا اا استادان خارجا هم مشور خواساتاه
بود زه ح ق االنصاف جوا دادند ،باوخاالف باوخاا اساتاادان
داخلا زه باید بدقیم دنبالشان! ما هم اا ایدههایشان متناساب باا
فاای خودمان استفاده زودیم .ایده بوای پوستو هاماایا هام
خودش داستانا داشت .ته این شد زه مگو نه این ه ما همای
تقو هست م ،خب در پوستومان هم نو قری مازن م .افتا شدن
پوستو هم اا همان جا خورد :تخته زاالاساا زاه زا باود ق
دستا داشت صاف مازود...
.2
چند تا اا بزرگان فلسفه تعل م ق توب ت دن ا را هم دعو زودیم
البته با این شوط زه هزینه رفت ق بوگشت با خودشان باشد ق ماا
فت اس ان ق پایوایا را متتبل بشویم .چند نفو اعاالم ماادگاا
زودند ،اا جمله پوقفسور مای ل پ توا ،پوقفسور ت نا بزلا (همسو
پ توا ،ق پوقفسور قل و زوفت .دقتای اق به خاطاو تاغا ا او یا
هفته ای امان بوگزاری همای  ،ن امدنا شدند ،اماا زاوفات ماد.
تأ و خوبا داشت؛ هم اق رقی ما ق هم ما رقی اق!
ماگفت» :قبتا ما مدم فوقدگاه ،راننده تازساا اام پاوسا اد
زجا ما ری؟ قبتا به جوا دادم ایاوان! دق دساتاا اده باود
توی سوش زه چوا ایوان؟!« .خودش گفت» :ف و نما زاودم ایاوان
چن ن جایا باشد .«...خ لا خوش مده بود .رقا اق قبتا ماد

روایتیازچهارمینهمایشانجمنفلسفهتعلیموتربیتایران
مجتبی همتی فر
(دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد)

داخل سالن مفاتئاتو گفت» :ذیس ایز قری نایس! « .انگاری زاه
لمان سالن مفاتئاتو ندارد!
.3
قبتا چ دههای تفص لا رس د ،باقرمان نما شد ایان هاماه
استتبا را .مانده بودیم زه چطور تا تاریخ تع ن شده ناتاایا را
اعالم زن م 117 :تا! بوای همه متاال ی زد مناقاصاوباه فاود
تعویف شد بود زه تا خو همان مالک عمل باوار گاوفات ق زاار را
خ لا ساده مازود.
در بورسا اقل ه ی تعدادی زه ارتباطا با همای ناداشاتاناد
مودقد شدند 111 .چ ده مانده را فوستادیم بوای داقرها .سعاا
زودیم زه اا عمده توان استادان رشته فلسفه تعل م ق تاوبا ات در
همه زشور استفاده زن م .زار با حدقد هفتاد داقر شوقع شاد .اق
ف و مازودیم زه ی ا دق هفتهای نتای داقری را مافوستند ،اماا
اها خ ا باطل! تلفن ادنها را شوقع زودیم ،ی ا ما گفت» :من
ی ایم ل بوای ارسا دارم ق ی ا بوای دریافت .شما به زداما
فوستادین؟! دیگوی ماگفت» :چوا فایل صوتا ما فوست ن؟!« ق
ما توض ح ما دادیم زه فایل ایپ شده را باید با نوم افازار قیان رر
باا زن د ق این ه اسپمشان را هم چ زنند زه دیگو معمولا بود.

.3
ی ا اا خاطوا تلخ همای  ،خ لا حالمان را گوفت .چند تا اا
متاله ها اخالق علما را رعایت ن وده بودند؛ بعاا زپا ماتاالاه
چاپ شده ای زس دیگوی بودند با زمتوین تغ وا  .زل متاالتاا
زه نویسندگان اا این دسته بود ،در ل ست س اه بوار گوفتاناد ق
بابا ماجوا .انشاله زه دیگو ت وار نشود...
.3
بخشا اا فو یند داقری به طور متموزز اناجاام شاد ،چاه در
چ دهها ق چه در متاله تمام متن .ی سفو مدیم تهوان ق طا دق
رقا استادان دانشگاههای مختلف عل وغم مشاغلاه شاان لاطاف
زودند ق مدند .تجوبه خوبا بود ،هم فوصاتاا باود تاا اساتاادان
ال
همدیگو را بب نند ،زسانا زه فت اسم هم را شن ده بودند ،ماالا ً
دزتو بائدی ق دزتو شعبانا همدیگو را تا ن موبع نادیاده باودناد.
دزتو شعبانا هم در ا نای این دق رقا ،با همه سا چهل نفوی زه
زار داقری متاال را انجام مادادند ،به صور تا تا گافات ق
گویا داشت ق دعو مازود زه حتماً در همای حاور داشتاه
باشند.
.01
بوای این ه ح زسا ضایع نشود ،قبتا چ ده یا اصل متالاه
را مافوستادیم داقری ،اساما نویسندگان را باو ماا داشاتا ام.
6

این جوری هم داقر خ ال راحت بود ق هم ما .دیگو تفاقتا نباود
زه پای متاله اسم چند استاد است یا فت ی دانشجوی ارشد.
در نت جه »ما با « مهم ماشد ق نه »من با !«
ضمناً بوای این ه داقری دب تو باشد ،بوگه هایا طواحا شده
زه مالک های داقری در ن مشخص بود ق داقر با امت اا دادن باه
هو مالک ق نهایتاً جمعبندی نها ،نموه نهایا را ماا داد .در خاو
هم نظوش را درباره متاله ب ان مازود زه یا بابل پایوش است یاا
ن اامند اصالحاتا است (پایوش مشوقط ،ق یا در اقلاویات باوار
نماگ ود .اینجوری  023چ ده متاله پایوش بطعا شدند.
.00
زمزم زه پ مارفت م دیگو بت اطالعا موبوط به متااال
ماشد ی معال .عمده متاال دق داقر داشتند ق بعاا سه تا.
با مشور ی ا اا دقستان ،رفت م سواغ نوم افزار »اَزسس« .خ لا
زارمان راحت شد .ضمن این ه ماتوانست م اا ن ،خوقجاا هاای
دلخواهمان را بگ ویم ق اطالعا را در بوگههای مختلف (اا جمله
گواه نامهها ،قارد زن م .تجوبه خوبا بود.
.06
زار دب وخانه شب ق رقا نداشت ،تعط ل ق غ او تاعاطا ال هام
نماشناخت .مالالً ع د نورقا همزمان شد با پ گ وی ارسا متاال
تمام متن .ی ا اا بچهها زه مودم قایم س داشت ،ایم ل را چا
مازود ق دیگوی تلفنا پ گ و نویسندهها بود زه زارشان را اقدتاو
بفوستند.
.07
اردیبهشت  ،36دیگو جنب قجوش دقساتاان ایااد شاده باود.
پ گ وی زارهای اجوایا همای اا ی طوف ق هماهاناگاا هاا ق
جزئ ا هم اا ی طوف .اا همان اقل ن جلسه زم تاه باوگازاری،
جدق گانت چار ریز فعال تهایا زه باید انجاام ماا شاد را در
قرده بودیم .این خویها جدق خ لا به زار ما مد .زارها با ان
زم ته های مختلف تتس م شده بود :زم ته تابالا اغاا درگا او
طواحا ق چاپ مجموعه چ دهها ،گواه نامهها ،زار شناسایاا
ق بنوها بود؛ تدارزاتاها اا س ستم صو تا ناهار ق شام را پ گ وی
مازودند؛ زم تههای پایوایا ،ارایابا ،پوستوهاا ،زاارگااه هاا ق...
همگا فعاالنه زارها را پ مابودند .خالصاه ایانا اه پاناجااه
شصت دانشجوی زارشناسا ،ارشد ق دزاتاوی اا رشاتاه هاای
مختلف علوم توب تا ق حتا زتابداری اا جان ق د زار مازودند.
.01
رقا ببل اا همای  06زارگاه مواشا توس استادان باوگازار
شد زه حاور عالبهمندان هم خو بود .هو چند زه ابواا عاالباه
اعاای زم تهها بوای حاور در زارگاهها باعز شده بود زارها تا
حدی لنگ بماند .البته در طو این چند ماه ،بوای این اه فااای
علما دانش ده ق دانشجوها ماده شود ،دقستان توجمه زتابا اا
مای ل فولن درباره تغ و مواشا را شوقع زودند .هو فصل را ی
نفو بو عهده داشت ق بوار بود طا نشستهای هفتگا مبقاز را
ارائه زنند .در نهایت چهار نشست بوگزار شد.
.01
اموقا ،اق خوداد  36است .اعاای زم ته ها اا صاباح اقد باا
لباس قیژه بوگزارزنندگان ماده رت ق فت امور هستند .بایان زاقر
سورمهای به تن دارند ق خانم هاا ماتاناعاه ای باه هاماان رناگ.
راهوقهای دانش ده رنگ ق بوی دیگو گوفته است ق شور ق نشااط
خاصا دارد .م همانان زمزم اا راه مارسند .در قرقدی دانشا اده
م زهایا بوار دارد زه اعاای زما اتاه پاایاوش ،باه تافا ا ا
قفایفشان امور موبوطه را انجام مادهند :تأی د بتنام تا تقویل
زار شناسایا ق ژتون هدایا .حتا بوای زسااناا زاه ابات ناام
ن ودهاند ،دستگاه زار خوان پ ب نا شده است .راهنماها هام
در مقوطه دانش ده م همانان را راهنمایا مازنند .دیاگاوان هام
مشغو زارهای خودشان هستند.
.02
افتتاح ه با سوقد جاماهاوری اساالماا ق تاالق باو ن غااا
ما شود .سخنوان اق  ،دزتو شعبانا است زاه باه عاناوان دبا او
علما گزارشا اا رقند بوگزاری همای مادهد .یت اهلل اعاوافاا

(عاو شورای عالا انتال فوهنگا ق رئا اس دانشاگااه جااماعاه
المصطفا العالم ه ،ق پوقفسور قل و زوفت با موضاوع » اوابات در
تعل م ق توب ت« سخنوانان بعدی بودند .بعد اا پایوایا مختصاو در
ح اط دانش ده زه باران لطافت خاصا به ن داده بود ،باخا دقم
بونامههای رقا اق ادامه یافت .در این بخ پوقفسور مای ل پ اتاوا
به صور قیدئوزنفوانس به سخاناواناا دربااره »فاا الات هاای
گشودگا« پوداخته ق پس اا ن مهندس نوید ادهم (دب و زل شورای
عالا مواش ق پوقرش ،بقزهای خود را ارائه نمود.
.03
بعد اا ناهار ق نماا ،بونامه عصوانه همای پ گ وی شد .باونااماه
همای در دق بوگه با جزئ ا ته ه شد ق در اخت ار م همااناان باوار
داشت .ی ا اا ن ا ممتاا این همای  ،ارائه متاال سخناواناا باه
صور همزمان در سه نشست مواای است .هو نشسات ماوضاوع
مشخصا داشت ق سعا شد زه متاال ارائه شده در ن هم ساناخ
باشند .جالب این ه طا دق رقا بوگزاری همای در طا نشسات هاا
ما دیدی م همانانا را زه اا این نشست به نشسات دیاگاوی ماا
رقند تا سخنوانا مورد عالبه خودشان را در نجا پا بگ وند.
.03
بعد اا نشستهای اق  ،بوار شد مجمع عموما انجمن ق جلساه
گزارش ساالنه ه ئت مدیاوه باوگازار شاود ،باعاد هام اناتاخااباا
ه ئت مدیوه جدید .این بخ اخ و با حواشا جالباا هاماواه باود:
دزتو هنچ ان ،دزتو جاقیدی زالته جعفو بادی ق دزتو هاشماا باه
عنوان ه ئت بوگزاری انتخابا رقی سن رفتند .استاادهاا ق حاتاا
دانشجوها به همدیگو اصوار مازودند زه زاندیدا شوند .همهماه ای
بو پا بود! اسمها نوشته ق دقباره پاک ماشد .چند نفو اا دانشجویان
دزتوی هم زاندیدا شدند .بعد اا جمع قری رأی حاضوین ،شاماارش
را با شور خاصا شوقع شد .نهایت ًا اعاای جدیاد ها ائات مادیاوه
مشخص شدند زه سه نفو اا دانشجویان هم در ب ن نها بودند.
.03
بونامه رقا دقم ،با سخنوانا دزتاو خساوق بااباوی باا ماوضاوع
» موااندن به ق موختن اا « غاا شد .دزتو جاما لاه عالام الاهادی
سخنوان بعدی بود ق به »چال عتالن ت در نظام مواش رساماا«
پوداخت .دزتو طاهو جاقیدی زالته جعافاو باادی هام باه عاناوان
سوم ن سخنوان » ،نهات هستگا ق تغ ا او در ناظاام ماواش ق
پوقرش ایوان« را بوای ارائه انتخا زوده بود.
پس اا بخ اق سخنواناها ق پایوایا مخاتاصاو ،ارائاه هاا در
نشست های تاخاصاصاا تاا عصاو پاا گاوفاتاه شاد .حااور
شوزتزنندگان عل وغم بوگزاری هم امان سه نشست چشمگ و بود.
متاال سخنوانا هم به نسبت بو خوبا داشتند.
.61
اا قیژگا های همای چهارم ،تتدیو اا متاال بوتو دانشجاویاا
است .ابتدا بوار بود به هو ی اا سه متاله بوتو دانشجویا اا طاوف
انجمن جایزهای معاد س صد هزار تومان اهدا شود زه با مساعد
موسسه مالا ق اعتباری زو و بوار شد عالقه بو این به ده سخنوانا
بوتو دانشجویا ق ده پوستو دانشجویا هم هدایایا تعلا گا اود.
زم ته ارایابا ،در انتخا این متاال فوما را طواحاا زاود زاه باو
اساس ن همه متاال ارائه شده به صور سخنوانا ق پوستو مورد
ارایابا بوار گوفتند 21 .درصد امت اا را م انگ ان ناماوا داقران باه
متاله تمام متن ق مابتا را هم ز ف ت ارائه ق تسل مقاتاوایاا (در
مورد پوستو مالک هایا مالل جااب ت ،خالصه گویاا ،اساتافااده اا
نمودار ق جدق اهم ت داشت ،تش ل ماداد.
.60
عصو پن شنبه  6خوداد  36است؛ به هو توت ب همای چاهاارم
به همه فواا ق فوقدش ق دشواریاش به پایان رس اد .تا ام اجاوایاا
خستهاند ،بااینحا یادشان نما رقد زه عا اس یاادگااری شاان را
بگ وند ق این بود بصه همای ما! [.]6
پانوشتها:
[  .]0سایت چهارم ن همای
ایوانwww.pesi4.um.ac.ir :
 [2].بوار است مجموعه تجوب ا همای
بت زن مwww.pesi4.blogfa.com :

انجمن فلسفه تعلا ام ق تاوبا ات
چهاارم را در قباالگاا

کرمان،میزبانپنجمینهمایشانجمنفلسفهتعلیموتربیتایران:

دکتر مراد یاری دهنوی
(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان)

پس اا بوگزاری چهار همای ملا ،این همزمان باا باه با مشارزت پوشور ق جدّی خود ،موجب رقی دن بوگ ارّیان
ت رق به رشد انجامان فالاسافاه
بار نشستن درخت انجمن فلسفه تعل م ق توب ت ایاوان در دیگوی بو شاخه سار درخ ِ
خاک ارخ ز دانشگاها ایوان ام ن ،فاوهاناگ زاهان دیاار تعل م ق توب ت ایوان در دیار زومان شوند.
زویوی زومان ،م زبان پنجم ن هاماایا ن باا ماوضاوع
محورهای اصلی همایش:
»فلسفه توب ت دینا ق اخالبا « (دانشگاه شها اد بااهاناو
 .0توس م جغواف ای مفهوما توب ت دینا ق اخالبا
زومان ،اردیبهشت  ،0737خواهد بود.
الف :مبانا فلسفا قجوه اشتواک ق افتواق توب ت دیناا
گوقه فلسفه تعل م ق توب ت دانشگاه شه د باهنو زوماان
زه هسته زم ته علما ق اجوایا این همایا را تشا ا ال ق اخالبا
 :مبانا فلسفا قجوه اشتواک ق افتواق توب ت دینا ق
مادهند دارای  1عاو ه ئت علما دان موخته فلسفه
تعل م ق توب ت ( 7استادیار ،ی دانش ار ق ی استاد تمام ،اخالبا با توب ت معنوی[]0
ما باشد زه به مواش ق راهنمایا دانشجویان در ماتاطاع  .6مبانا فلسفا ،ماه ت ق مسائل توب ت دینا
 .7مبانا فلسفا ،ماه ت ق مسائل توب ت اخالبا
زارشناسا ارشد ق دزتوی این رشته با تأز اد باو گاوایا
 . 1توب ت دینا ق اخالبا در متاون دیاناا ق فالاسافاا
تعل م ق توب ت اسالما ماپودااند.
دب وخانه پنجم ن همای انجمن فلسافاه تاعالا ام ق اسالما
 . 1توب ت دینا ق اخالبا در ادیان تاوحا ادی ،ما ااتاب
توب ت ایوان ،طا دق ماه گاشته تالش نموده اسات پاس اا
ته ه قیواست نخست ماقاورهاای هاماایا  ،ناظاوهاا ق فلسفا ق نظام های مواشا شوق ق غو
پ شنهادهای اصالحا ق انتتادی سایو اعااای زاما اتاه  .2چال های نظوی ق عملا توب ت دینا ق اخالبا
علما همای در دانشگاه های دیاگاو ق اعااای ها ائات  .3حدقد ق غور جایگاه ابان در توب ت دینا ق اخالبا
 . 3قابع ت های توب ت دیاناا ق اخاالباا در مادارس ق
مدیوه انجمن را دریافت ق در قیواست ناهاایاا ماقاورهاا،
اِعما نماید .بونامه امانبندی همای  ،در دهاه ناخاسات جامعه اموقا ایوان
 .3ماه ت اراش ابا در ساحت توب ت دینا ق اخالبا
شهویورماه اا طوی ایم ل ق سایت اختصاصاا هاماایا
 . 01بورسا انتتادی اسناد پشت اباان ق باونااماه هاای
) ، (www.kermanpesi5.uk.ac.irبااه اطااالع هااماا اااران ق
درسا رسما ق غ ورسما توب ت دینا ق اخالبا
پژقهشگوان مقتوم خواهد رس د.
 . 00مواش فلسفه به زودزان ق ناوجاواناان -ادبا اا
پس اا جمع بندی نظوا استادان ارجمندی زه زما اتاه
بوگزاری همای را یاری نمودناد ،ماقاورهاای اصالاا ق زودک ق نوجوان ق توب ت دینا ق اخالبا
ایومقورها نهایا شده زه در اداماه ماقاورهاای اصالاا  .06گفتگو ق توب ت دینا ق اخالبا
 .07نت معلم ق موبا در توب ت دینا ق اخالبا
همای خواهد مد ق جزئ ا دب تو در سایات هاماایا
بابل پ گ وی است.
ام د است زه پژقهشگوان ق عالبهمندان تعل م ق توب ات،
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نشستهای تخصصا پ

اا همای ؛

دانش ده رقانشناسا ق علوم توب تا دانشگاه فودقسا مشهد
ارسا پوستو ق بوقشور همای

به دانشگاههای زشور؛

دب وخانه همای :

نشست هماهنگا اعاای زم ته بوگزاری همای ؛
دانش ده رقانشناسا ق علوم توب تا
نشست داقری متموزز متاال ؛
سالن دزتو ش وئا دانشگاه توب ت مدرس تهوان

رقاهای بوگزاری همای

1

معرفیتارنمایتخصصیعلومتربیتی»ربّ«

معرفیگروه»روششناسیدر

گزارشمحفلرونماییکتاب»نظریهاسالمیتعلیموتربیت«

فلسفهتعلیموتربیت«

(کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت و سردبیر تارنمای ربّ)

دکتر نرگس سجادیه

حبیب رحیمپور ازغدی

تارنمای تخصصا عالاوم تاوبا اتاا ر ّ )،rabonline.ir
مجموعه ای است غ ودقلتا ق دانشجاویاا زاه اا ماهاومااه
 0730فعال تهای علما -رسانهایاش را در رشاتاه عالاوم
توب تا شاوقع زاوده اسات .ایان ماجاماوعاه در الیاه ای اا
س استهای اش به دنبا این است زاه باه دقر اا هاو گاوناه
تشویفا ق زل شههای رسما ،مقافلا بوای گفت قگوهاای
انتتادی تادارک با اناد تاا با ا اا پا ا فااایاا باوای
زوساهایا ااداندیشا در رشته علوم توب تا مه ا شود.
تارنمای ر در این مد  ،سه مقفل بوای رقنمایا ق نتاد
زتا های »رقی ودها ق رقشهای پژقه در فلسفه تعل ام ق
توب ت«» ،فلسفه تعل م ق توب ت اسالما« ق »نظویه اسالما
تعل م ق توب ت« باوگازار زاوده اسات .اضاافاه باو نشاسات
هم اندیشا نخبگان جوان رشته علاوم تاوبا اتاا باا رئا اس
زمس ون تعل م ق توب ت شورای عالا انتال فوهنگا(دزاتاو
جم له علم الهدی ،زه با هدف ارائاه پا اشاناهااداتاا باوای
دقرهی جدید فعال ت های این نهاد بوپا گودید ،تارناماای ر
سه نشست دیگو ن ز به ن ت نتد ق بورسا متاال »تب ا ان ق
تقل ل جویان اسالما ساای علوم ق اار ن باو تاعالا ام ق
توب ت«» ،ساختار معوفتا فلسفه هاای تاعالا ام ق تاوبا ات
اسالما :مبناگوقی یا انساجاام گاوقی« ق »باورساا ق ناتاد
رقی ودها به فلسفه تعل م ق توب ت اساالماا در جاماهاوری
اسالما ایوان« م زبانا زوده است.
در ادامه گزارشا اا مقفل رقنمایا ق نتد جلد دقم زاتاا
»نظویه اسالما تعل م ق توب ت« زاه باه زاوشا مشاتاوک
تارنمای تخصصا علوم توب تا ر ق انجمن فلسفه تعل ام
ق توب ت ایوان ،ی شنبه  0730 06 61در دانش اده عالاوم
توب تا دانشگاه تهوان بوگزار شد ،ارائه ماشود.
این نشست در بالب م زگودی با حااور دزاتاو جاما لاه
علمالهدی(مولف زتا ق عاو ه ئت علما دانشگاه شها اد
بهشتا ،ق دزتو علارضا صادق ااده(عاو ها ائات عالاماا
دانشگاه توب ت مدرس ،،دزتو مقمود مهوماقامادی(عااو
ه ئت علما دانشگاه توب ت مدرس ،،دزتو علا ذقعلم(عاو
ه ئت عملا پژقهشگاه فوهنگ ق اندیشه اسالماا ،ق دزاتاو
سع د ضوغاما(عاو ه ئت علما دانشگااه خاواراماا ،در

جایگاه نابدان زتا بوپا شد.
اموقاه مطالعا نظوی در ام نهی تعل م ق توب ت اسالما
به نقو گستاوده ای رقاو دارد قلاا باا گساتاوش ایان ناوع
مطالعا  ،پوس های نوپدید ق فواقانا مطوح ما شوناد زاه
بخ قس عا اا این پوس ها به تعل م ق تاوبا ات رساماا
موبوط ماشود .اگو چه اندیشمندان مسلمان در با تعل م ق
توب ت ،به عنوان ی موضوع مستتل یا در ذیل موضاوعاا
دیگو ،ار علماا درخاوری پادیاد قرده اناد قلاا هاناوا اا
بقزهای تفص لا ،نظاممند ،زاربودی ق مت ا بو مواه ها ق
مبانا اسالما درباره مواش ق پوقرش رسما خبوی ن ست.
زتا مازور به گفتاه ی ماولاف ماقاتاوم ،حااصال یا
تجوبهی اقل ه بوای پژقه هایا اا این دست اسات زاه باا
خودهگ وی مشفتانه صاحبنظوان ماتواند مس او تا اامال
مقتوایا ق توسعاه رقش شانااخاتاا خاود را باپا اماایاد ق
سومشتا بوای دان پژقهان ،پ نهاد دهد .این مقفل زاه
با حاور  31نفو اا اسات د ق دانشجویان تقص ال ت م لا
رشته فلسفه تعل م ق توب ت بو پا شد ،باهااناه ای باود باوای
گفتقگویا رق به پ ا رفات ،هام فا اوی هاای هام دالناه ق
خودهگ ویهای مشفتانه.
گفتنا است جلد دقم زتا نظویه اسالما تعل م ق توب ات
در امتداد مباحز جلد اق ق با فو اطالع خواننده اا مفاد ق
مباحز مازور نوشته شده است .دزتو علم الاهادی در جالاد
نخست با ت ه بو مبانا ح مت متعال ه به بورسا نظویا ق
مسائل حواه ی فلسفه تعل م ق توب ت پوداخاتاه ق در صادد
بوده است دیدگاها جامع در خصوص نظویه تعل م ق توب ات
اسالما ارائه دهد .جلد دقم این زتا زه به ناتاد ق باورساا
گااشته شد در  01فصل با عناقین تب ن ماه ت تاعالا ام ق
توب ت رسما ،قابستگا تعل م ق توبا ات رساماا باه ناظاام
س اسا ،رابطه تعل م ق توب ت رسما باا تاوساعاه ،زاارزاود
توب تا دقلت ،اهداف تعل م ق توب ت رسما ،تاوایاع اراش هاا
توس تعل م ق توب ت رسما ،رابطه تعل م ق توب ت رسما باا
عدالت ،تب ن عدالت اا منظو اساالماا ،عادالات تاوبا اتاا،
ساختار تعل م ق توب ت رسما تدقین گودیده است.

مقفل رقنمایا ق نتد زتا »نظویه اسالما تعل م
ق توب ت «( -0730 06 61دانشگاه تهوان،
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گااوقه »رقش شااناااسااا در
فلسفه تعالا ام ق تاوبا ات« اا
جمله گوقههای با عالیا قیاژه
انجمن فلسفه تعل م ق توبا ات
ایوان بوده زه پس اا یا ساا
فعال ت غ ورسما ،اا تابساتاان
سا جاری به فعال تهای خود
رسم ات باخاشا اده اسات .اا
جمله فعال ت هاای ایان گاوقه،
بوگزاری حلته مطالعه ق بقاز
در مورد زتا »رقشها ق رقی ودهای پژقه در فلاسافاه
تعل م ق توب ت « (ا و دزتاو خساوق بااباوی ق هاما ااران،،
نگارش زارنوشتهایا با مقوریت مالحظا ق چال هاای
رقشهای پژقه ق مبانا ن هاا ،تاالش در باه زاارگا اوی
رقش های پژقه در فلسفه تاعالا ام ق تاوبا ات ق ارائاه
نمونههایا زاربودی اا نهاست .دقستان شوزت زنناده در
این گوقه ،در راستای تباد اطالعا ق جلب مشارزت سایو
دقستان همرشته ای یا عاالباماناد ،قباالگاا را راه اناداای
زودهاند زه در ن ،بقز های مطوح شده در جلساا را باه
تفص ل بااطوح مازنند .اا هم ان جاا ،اا هاماه دقساتاان
عالبمند دعو مازن م تا به صور قابعاا ق ماجااای در
جمع ما حاور داشته باشند تا بو عم ق گومای بقاز هاا
افزقده شود.
ن ته خو اینزه اساسنامه تش ل گوقههای باا عاالیا
قیژه انجمن فلسفه تعل م ق توب ت ایوان در دسات تاها اه
است .اا همه هم اران ق دانشاجاویاان عاالباماناد دعاو
ما شود تا با همواها ی دیگو ق تش ل جلساا عالاماا
ن مه رسما ،ام نه را بوای تش ل رساماا ایان گاوقه هاا
فواهم قرند.
درس قبالگwww.pesimethod.blogfa.com :

گزارش نشست علما انجمن در ت وماه 0736

نگاهیتبارشناسانهبهسیرتحول
انضباطدرنظامهایآموزشی

گزارشا اا:

مجمععمومیانجمنفلسفهتعلیموتربیت
ایرانوانتخاباتهیئتمدیرهجدید

(مبتنیبرمناسباتقدرتدانشدردیدگاهمیشلفوکو)
ارائه توس خانم دزتو موض ه عالا

نشست علما انجمن فلسفه تعل م
ق توب ت ایوان با موضاوع »ناگااهاا
تبارشناسانه به س و تقو اناباط
در نظام های مواشا (مباتاناا باو
مناسبا بدر – دان در دیادگااه
م شل فوزو «،توس خاانام دزاتاو
ماوضا ااه عااالاا (دانا مااوخااتااه
دانشگاه فودقسا مشهد ،در رقا دقشاناباه (،02 1 0736
ساعت  02تا  03در دانش ده رقانشناسا ق علوم تاوبا اتاا
دانشگاه تهوان بوگزار شد.
در این نشست ،خانم دزتو عالا زه اخ واً اا رساله دزتوی
خود با موضوع »تبارشناسا اناباط در مدرسه مبتاناا باو
ارائه گزارش عمل ود ه ئت مدیوه دقم انجمن فلسفه تعل م ق توب ت ایوان
مناسبا بدر  -دان م شل فاوزاو « دفااع زاوده اناد باه
دربااره
توض ح مختصو دیادگااه هاای فاوزاو ق پا اوقانا
جلسه مجمع عموما فوق العاده ق عادی انجمن فلسفاه در ادامه ،این افواد بهعنوان زاندیدای سوم ن دقره ه ئات
ق
ماواش
ش وه های اناباطا در مدرسه در طاو تااریاخ
تعل م ق توب ت ایوان در ساعت  03تا  03رقا چهارشاناباه ( مدیوه ق باارس انجمن مازور باه حااار ماعاوفاا شادناد:
با
فوزو
تبارشناختا
پوقرش پوداختند .بوای این زار ،رقی ود
خانمها دزتو مه ن چناری ،دزتو ط به توسلا ،دزتو فاطماه
( ، 0736 7 6همزمان با باوگازاری چاهاارما ان هاماایا
اتاا
تاوبا
هاای
گفتماان
نظو به پ وند م ان بدر -دان در
انجمن ،با حاور بای دزتو موتاا بواری ،دب و زم س ون ایبا زالم ،دزتونوگس سجادیه ،ق بایان دزتو خسوق باباوی،
داشت.
بوار
پ وامون اناباط مدنظو ایشان
انجمن های علما ایوان ،در دانشگاه فودقسا مشهد بوگازار دزتو عباس ش اری ،دزتو ازاباو رهاناماا ،دزاتاو ماقاسان
تاریخ
طو
در
زودزان
ید:
ما
چ ده ارائه ایشان در ادامه
فومه نا فواهانا ،دزتو باب شماشا اوی ،دزاتاو ماقاماد
شد.
ق
راهاباودهاا
رقشاهاا،
طاویا
مواش ق پوقرش هاماواره اا
در این جلسه پس اا تالق یاتا اا بو ن مج د ،بو اسااس حسنا ،دزتو مواد یاری دهنوی ،دزتاو مساعاود صافاایاا
ایان
اناد.
ماده
در
نظام
به
ق
شده
دیدگاه های مختلف زنتو
دستور جلسه بای دزتو عل اوضاا صاادق ااده گازارشاا اا متدم ،دزتو س د مهدی سجادی ،دزتو یق ا بائدی ،دزاتاو
در
اناابااطاا
نوین
های
وه
ش
عنوان
ش وه ها زه اموقاه به
عمل ود سه ساله انجمن ق بای دزتاو ماقاسان ایامااناا رضا مقمدی ،دزتو عل وضا صاادق ااده باماصاوی ،دزاتاو
ق
فاوزاو
اشال
ما
ناظاو
اا
شوناد،
ما
مدرسه به زار گوفته
به عنوان خزانه دار ،گزارش مالا انجمن را باه حااار ارائاه بخت ار شعبانا قرزا ،حب ب رح م پاور ااغادی ،ماجاتاباا
هاای
ناظاام
در
زودزاان
اد
انت
های
رقش
پ وقان به عنوان
دادند .سپس ،بایان دزتو س اد ماناصاور ماوعشاا ،دزاتاو همتافو ،علا رقشناااده ،ق موادی.
اند.
گوفته
بوار
انتتاد
مواشا مورد
مقمدرضا هنچ ان ،حس ن باغگلا ق خانم دزاتاو طااهاوه در نهایت ،رأیگ وی بهصور مخفا انجام شد ق پاس اا
هاای
نظاام
در
امان
طو
در
عالا،
دزتو
مطالعه
بو اساس
جاقیدی به عنوان اعاای ه ئت ری سه بوگزاری انتخااباا رأی گ وی ق شمارش راء در حاور هماگاان ،افاواد ایاو باه
هاای
سابا
جاماعاه
های
بخ
سایو
همچون
توب تا ن ز
معوفا شدند .نگاه طب دستور جالاساه ماوارد ایاو ماورد عنوان ه ئت مدیوه جدید انجمن انتخا شدند:
اا
اشا
به
را
خود
جای
امان
موقر
به
ه
تنب
ق
مجااا
خشن
بای دزتو خسوق بابوی با  37ر ی بهعنوان ری س؛
بورسا ق تصویب بوار گوفت.
باه
ناه
زاه
اناد
داده
زنتو
ق
نظار
یافته
ساامان
نوم
بس ار
 .0تغ و ماده  06اساسنامه به شوح ایو :ه ائات مادیاوه بای دزتو بخت ار شعبانا قرزا با  31رأی به عنوان عااو
اامال
تا
عنوان
به
ه
بل
اادی
ق
ت
انسان
مجدد
فهور
عنوان
انجمن موزب اا  2عاو اصلا ق  6عاو علاالبد است زه اصلا؛
ش وههای اناباط در اش ا جدید ،مؤ و ق فواگ وتو نماایاان هو  7سا ی بار با رأی مخفا اا م اان اعااای پا اوساتاه بای دزتو عل وضا صادقااده بمصوی با  13رأی بهعاناوان
نایب ری س؛
شده اند اما همچنان دارای تبار تعایبا هستناد اماا ناچاه انجمن انتخا ماشوند.
تازنون مانع اا شناخت این تبار شاده اسات ریشاه در قرقد
 .6افزقدن متن ایو به بند  06-0اساسنامه به شاوح ایاو :خانم دزتو نوگس سجادیه با  10رأی بهعنوان عاو اصلا؛
انسانا
ل بوال سم به عنوان عتالن ت س اسا حازم بو علوم
حدازالو دق نفو اا اعاا با زسب سه چهارم رای حااضاویان بای مجتبا همتا فو یا  73رأی بهعنوان عاو اصلا؛
شاده
ن
به ش وه های اناباطا دارد زه در نهایت منجو به
در جلسه ما توانند بوای سوم ن دقره متوالا به عااویات بای دزتو یق ا بائدی با  73رأی بهعنوان خزانهدار؛
ق
شوناد
تبدیل
است زه زودزان به انسانهایا منتاد ق مط ع
بای علا رقشناااده با  73رأی بهعنوان عاو علاالبد ؛
ه ئت مدیوه در یند.
عاوضاه
بااار،
در
مواش به صور ی زاالی تجاری شونده
 .7تغ و ماده  7اساسنامه (تغ و نشانا موزز انجمن ،به خانم دزتو فاطمه ایاباازاالم باا  71رأی باه عاناوان عااو
باه
ماواشاا
هاای
شود ق این گونه زودزان اا طوی نظام
شوح ذیل :تهوان ،خ ابان زویم خان اند ،خ ابان استاد نجا علاالبد ؛
انت اد در یند.
الها ،نب خ ابان قرشو ،خانه اندیشمندان علاوم انسااناا ،بای دزتو مقمد حسنا با  01رأی بهعنوان باارس اصلا؛
دنبا
به
تا
توب
نظامهای
در
فوزو
گفت
توان
ما
بنابواین
طبته ایو هم ف .زدپستا .0133222210 :شماره تمااس بای حب ب رح م پور ااغادی باا  1رأی باه عاناوان بااارس
زاه
جاائاا
اسات،
اناابااطاا
ا
عم
مواهای
بودن
اا ب ن
علاالبد
33300200
صداهای متفاق خفه ما شود ،زودزان اا اجتماع ،مدرساه
ق اندگا طود ما شوند ق اا طوی به زارگ وی مافااها اماا
همچون نابهنجار ،شوقر ق گناه ار ،بدر در اندگا زاودزاان
به اقو ما رسد ق زودزان نابهنجار ق ب مار در دان توب اتاا
به گونه ای اا اندگا طود ما شوند زه دیگو صدایا اا ناهاا
به گوش نما رسد.
در ادامه این نشست ،توض قاتا ت م لا تاوسا باای
دزتو بائدی (دانش ار دانشگاه خواراماا ،دربااره ماوضاوع
ارائه شد ق خانم دزتو عالا به پاوسا هاای دانشاجاویاان
شوزت زننده در نشست پاسخ دادند.
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گزارشا اا:

صـورتجلـساتهـیئتمـدیـره
انـجـمـنفـلسـفـهتـعلـیـموتـربیـتایـران
ی ا اا بخ های ابت این خبونامه در هو شماره موبوط باه
گزارش صور جلسا ق مصوبا اصلا ه ئت مدیوه اناجامان
خواهد بود .متصود اا ارائه این گزارشها ،تأز د باو خصاوصاا
نبودن این جلسا ق لزقم اطالعیابا تمام اعااای اناجامان اا
ماازوا ق تصم ما ه ائات مادیاوه اسات .اا ایان رق ،در ایان
جلسا  ،در صور لزقم یا عالبه شخصا ،عاالقه باو اعااای
اصلا ق علاالبد  ،تمام اعاای انجمن ن ز بهصور م اهاماان
ماتوانند حاور یابند .ضمن ًا ایان اطاالع رسااناا باه اعااای
انجمن این ام ان را مادهد تا م زان ق ز ف ت عمل اود اعااای
ه ئت مدیوه تقت نظار همگانا بوار گ ود.

*دزتو شعبانا قرزا گزارشا اا هماهنگا هاای ماوباوط باه
همای پنجم ارائه نمودند زه بو اساس ن ،دزتو عالاوی باوای
بوگزاری همای پنجم ابواا عالبه ناماوده اناد ،اماا ماتاور شاد
ام انا ق ام نه های الام را بورسا نموده ق تاا هافاتاه یاناده
موافتت خود با بوگزاری عدم بوگزاری همای را اعالم نمایناد.
دانشگاه ش واا ن ز به عنوان زاندیدای بدیل بوگازاری هاماایا
پنجم تع ن شد زه رایزناهای اقل ه ن ز صور گوفته است.
*متور شد هو دانشگاه زه م زبان بوگزاری هماایا پاناجام
ما گودد ،تا اقایل موداد ،مقورها ق اهداف پا اشاناهاادی را باه
انجمن اعالم نماید تا پس اا بقز ق بورسا نهایت ًا تاا شاهاویاور
بهصور رسما اطالعرسانا شود.
* بای رقشنا ااده درباره فعال تشاان در اما اناه راه اناداای
شعب استانا انجمن گزارشا ارائه نمودند زه باو اسااس ن ،در

 .1گزارش جلسه اول ( 6خوداد ،0736
م ان :دانش ده علوم توب تا ق رقانشناسا دانشگاه فودقسا
مشهد؛ سالن شورای شماره 6
حاضوین :بایان دزتو بابوی ،دزتو عل وضا صاادق ااده،
دزتو بخت ار شعباناقرزا ،دزتو یق ا بائدی ،دزتو مقمد
حسنا ،علا رقشناااده ق مجتبا همتافو؛ ق خانم دزاتاو
نوگس سجادیه.
مصوبا اصلا:
*پ وق اجوای بند ( ،06-6اساسنامه اناجامان ،پاس اا
رأیگ وی ،بای دزتو خسوق بااباوی باه عاناوان »رئا اس
انجمن« ،بای دزتو عل وضا صادقااده بمصوی بهعاناوان
»نایب رئ س« ق بای دزاتاو یاقا اا باائادی باه عاناوان
»خزانهدار« ،بای مجتبا هاماتاا فاو باه عاناوان »دبا او
جلسا « ق بای علا رقشناا ااده باه عاناوان »مسائاو
زم س ون استانها« تع ن گودیدند.
*مااتااور شااد بااای رقشاانااا ااده ،امااور مااوبااوط بااه
مستندساای فعال تها ق بونامههای انجمن را مطاابا باا
دستورالعمل ارتتای رتبه انجمن های علاماا پاا گا اوی
نماید.
*متور شد بای همتا فو اماور ماوباوط باه راه اناداای
»شاخه دانشجویا« را پاگ وی ناماایاد .در ایان راساتاا،
ایشان ما بایست پ شنهاداتا دربااره ماقادقده ق چاگاوناگاا حا حاضو همه استانهای زشور ام ان تأس س شعب فعاا را
ناادارنااد .در ایاان اما اانااه سااؤاالتااا مااطااوح شااد مااباانااا بااو
فعال ت شاخه دانشجویا به ه ئت مدیوه ارائه نماید.
اینزه» س است انجمن باوای تاوساعاه شاعاب در اساتاان هاا
 .2گزارش جلسه دوم ( 3خوداد ،0736
چ ست؟« .در ادامه تأز د شد زه با فاابندی زار ،در موحله اق با
س است »توسعه منطتهای شعب« ،رقی استان ها ق شهوهایاا
م ان :دانشگاه توب ت مدرس
در این جلسه اا اعاای ه ئت مدیوه ساب ق خادماا ن هاا تأز د شود زه فوف ت تش ل شعبه انجمن را دارناد (ماطاابا
شوای تأس س شعبه ،ق ماتوانند بونامههای انجمن (همچون
تتدیو به عمل مد.
بوگزاری نشست ق همای  ،را در منطته خود پ ببوند.
 .3گزارش جلسه سوم ( 66خوداد ،0736
* بای رقشنا ااده گزارشا اا نقوه مستندسااای ق ضابا
م ان :دانش ده علوم انسانا دانشگاه تاوبا ات مادرس؛ اتااق بونامه هاای هاماایا ارائاه ناماودناد .ماتاور شاد زاه هاماه
سخنواناهای ضب شده ( 21ساعت ،زپچو شود ق در اخت اار
گوقه علوم توب تا
حاضوین :بایان دزتو عل وضا صاادق ااده ،دزاتاو باخاتا اار انجمن بوار گ ود.
شعبانا قرزا ،دزتو یق ا بائدی ،حب ب رح مپور ااغدی ،علا *دزتو سجادیه بهعنوان مسئو گوقه های ماطاالاعااتاا باا
عالی قیژه ،گزارشا ارائه نمودند زه سابت ًا گوقههاای تشا ا ال
رقشناااده ق مجتبا همتافو؛ خانمها دزتو نگوس سجادیه.
م همانان :بایان دزتو سع د ضوغاما ق دزتو رضا مقمدی .شده ،فعال ت چندانا نداشتهاند ق رازد بودهاند؛ لاا پا اشاناهااد
ماشود زه بهصور موحلهای ،ی ا دق گوقه به طور اماایشاا
مصوبا اصلا:
*متور شد جلسا ماهانه انجمن اا این پاس باه دق صاور فعال تشان را غاا زنند ق بعد به تدری تاوساعاه یااباناد .باوای
متموزز در تهوان ق غ ومتموزز در شهوستانها باوگازار گاودد تاا توسعه این گوقهها ،پ شنهاد ما شود زه در ساایات اناجامان،
فوصت بهوه علما در شهوهای غ و اا تهوان ن ز فاواهام شاود .بخشا پ ب نا شود تا عالبهمندان سابته ق ام نه فاعاالا ات
این نشستها در بالبهای »سخنوانا ،م زگود ق ارائاه رساالاه مورد نظو خود را مشخص زنند ق اسات د زشور هم زه گوقه ها ق
دانشجویا« بوگزار خواهد شد .جلسا ماهانه تهوان ،ی شنبه حلتههای مشابها دارند را اعالم نمایند.
*متور شد بای دزتو بائدی طا دق سه صافاقاه گازارشاا
خو هو ماه بوگزار خواهد شد.
سخنوان نشست ت وماه  ،0736خانم دزتو موضا اه عاالاا س بشناسانه اا گوقه های مطالعاتا پ اشا ان زاه فاعاالا ات
خواهند بود زه تاریخ دبا ا ق ماوضاوع نشاسات ماتاعاابابا ًا زمونگا داشتهاند ،ته ه ق ارائه نمایند.
*دزتو صادقااده اعالم نمودند زه انجمن بونامه درسا باوای
اطالعرسانا خواهد شد.
3

رسم ت گوقههای مطالعاتا با عالی قیژه ،ی ننامهای را تدقین
نموده است زه ما توان با تغ واتا ن را در انجامان فالاسافاه
تعل م ق توب ت هم بهزار گوفت .متور شد زه خانم دزتو سجادیه
پ نویس موبوطه را ته ه زنند.
*دزتو ضوغاما گزارشا اا طوح مم زی رشته فلسفه تعل ام
ق توب ت ارائه نمودند زه بهقاسطه زمبود قبت به اتمام نوسا اد.
متور شد زه خالصه ی ن بوای اعاای ه ئات مادیاوه ارساا
گودد .ه ئت مدیوه ن ز در جلسه ینده بوای اعتاباارساناجاا ق
ت م ل فاا این پژقه  ،جاماعاا اا اساتاادان ق پاژقهشاگاوان
شاخص را مشخص ق معوفا نماید.
*دزتو بائدی ن ز گزارش مختصوی اا طوح دانشنامه فلسفه
تعل م ق توب ت ارائه نمودند زه متور شد در جلسه تاا ها ائات
مدیوه ،توض قا ب شتوی ارائه نمایند.
*متور شد بایان رح م پور ق همتا فاو ،پا ا ناویاس
چارچو زلا خبونامه ال توقن ا را بوای جلسه ینده
ته ه ق ارائه نمایند.
*با توجه به زمبود قبت ،بورسا »چارچو فاعاالا ات
شاخه دانشجویا انجمن فلسفه تعل م ق توب ت ایوان«
به جلسه ینده موزو شد.
 .4گزارش جلسه چهارم ( 1ت و ،0736
م ان :دانش ده علوم انسانا دانشگاه تاوبا ات مادرس؛
اتاق گوقه علوم توب تا
حاضوین :بایان دزتو عل وضا صادقااده ،دزتو بختا اار
شعبانا قرزا ،حب ب رح ام پاور ااغادی ق ماجاتاباا
همتافو؛ ق خانم دزتو نوگس سجادیه.
مصوبا اصلا:
*پ ناویاس » چاارچاو ق ماقاتاوای خاباونااماه
ال توقن ا انجمن فلسفه تعل م ق توب ت ایاوان« ماورد
بورسا ق اصالح بوار گوفت .متور شد زه بوای خبوناماه
ق سایت ،شورایا با عنوان »شورای نویسندگان« تع ان
شود زه در امور اجوایا ق مقتوایا خبونامه ق سایت با
سودب و هم اری نمایند .دقره انتشار خبوناماه نا از باه صاور
»فصلنامه« خواهد بود.
* بای دزتو مقمد حسنا به عنوان مدیاو مسائاو ق باای
دزتو رضا مقمدی چاب ا بهعنوان سودب و خبوناماه اناتاخاا
شدند ق متور شد اا اسات د ق دانشجویان فعا به عنوان شاورای
نویسنگان دعو به هم اری شود.
* بای دزتو شعبانا پ شنهاد ناماودناد زاه باوای افازایا
ا وگااری ق هم افزایا انجمن های علما رشتاه هاای ماوتابا
علوم توب تا» ،اتقادیه انجمنهای علما علوم توب تاا ایاوان«
تش ل شود .در این راستا ،متور شد انجمن فلسفه تاعالا ام ق
توب ت ایوان پ شنهاد مازور را در نامه ارائه پ شنهادا خود باه
دقلت منتخب بگنجاند .همچن ن ،متور گودید زاه باای دزاتاو
شعبانا طوح اقل ه اتقادیه انجمنهای علما را تها اه ق ارائاه
نمایند.
* بای دزتو شعبانا ضمن ارائه گزارش اا چاپ متاال باوتاو
همای چهارم ،افهار نمودند زه دانشگاه شه د باهاناو زاوماان
مادگا نهایا خود را بوای بوگزاری پنجم اعالم زوده اند ق باوار
است بای دزتو علوی در اقل ن هفته بعد اا ماه مبارک رمااان
جهت بورسا مقورهای همای در جلسه ه ئت مدیوه شوزت
نمایند.
* پ نویس »چارچو فعال ت شاخه دانشجویا انجامان
فلسفه تعل م ق توب ت ایوان« بورسا ق اصالح گودید .متاور شاد
در هو دقره حدابل ی ا اا اعاای ه ئت مدیوه در شورای چهار
نفوه شاخه دانشجویا حاور داشته باشد.

معرفیکتاب
 .0مدرسه و تربیت اخالقی (تربیت اخالالقالی
در نظام تربیت رسمی چند کشور جهان)

زاری اا گوقه متوجمان؛ ایونظو دزتو مقمد حسنا
ناشو :مؤسسه فوهنگا مدرسه بوهان تاریخ نشو0730 :
ب مت 011111 :ریا

این ا و شامل یااده متاله خارجاا
درباره توب ت اخالبا در نظام توبا ات
رسما چاناد زشاور جاهاان باه قیاژه
زشورهای س ایا است ق در ن تالش
شده زه تصویوی هو چند اجمالاا اا
فوایند توب ت اخاالباا در ایان چاناد
زشور ارائه گودد.
دق متاله نخست دربااره زشاور زاوه اسات زاه اقلاا باه
چگونگا بونامه درسا توب ت اخالبا در نظام توب ت رسما
زوه در ابعاد ق مؤلفه های مختلف ن ماناناد زاتاا درساا
رقش تدریس ق توب ت معلم ماپودااد .متاله دیگو (تاوجاماه
خانم دزتو ن نام ،به قجود ی تاعاار در رقیا اودهاای
توب ت اخالبا در زوه ق بهقیژه نظام مواشا ن اشاره دارد.
متاله بعدی (توجمه بای دزتو یق ا بائدی ،تصویاوی
اا بونامه درسا توب ت اخالبا در ژاپن در اباعااد ماخاتالاف
مانند هدف ،مقتوا ق مانند اینها را نشان مادهد.
متاله چهارم (توجمه خانم دزتو ناوگاس ساجاادیاه ،باه
تقوال بوناماه ریازی شاده در اما اناه تاوبا ات اخاالباا
موفت تها ق چال های نظام توب ت رسما زشور چ ن ما
پودااد زه موانده ق خواندنا است.
متاله پنجم (توجمه خاانام اماام جاماعاه ،تاالش ماودم
سنگاپور ق نظام توب ت رسما این زشاور را باوای اعاتاالی
اخالق اجتماعا نسل نوباقه خود نشان مادهد.
متاله ششم (توجمه خانم دزتو مه ن چانااری ،،ضامان
بقز در خصوص چگونگا توب ت اخالبا در مدارس زامبوو
اا ی تعار دقرنا در ن پوده بو مادارد.
متاله هفتم ق هشتم (توجمه خانم دزتو مه ن چانااری،
به توب ت اخالبا در زشور توز ه اختصاص دارد .مانااساب
خواهد بود زه بدان م ی زشور اسالما با رقی اود سا اوالر
چه نوع مواجهه ای با اخالق ق توب ت اخالبا دارد؟ ق اخاالق
در توت با اجتماعا ق نظام توب تااش چه شأن ق جایگاهاا
دارد؟
متاله نهم ق دهم به بورسا توب ات مانا در دق زشاور
انگل س (توجمه خانم دهباشا ،ق موی اا (تاوجاماه باای
مهندسا علا ارافشان ،ما پودااد این دق زشور در اما اناه
توب ت اخالبا به قیژه با رقی ود توب ت من دارای تاجاار
ایادی هستند.
متاله خو (توجمه بای دزتو سع د ضاوغااماا ،حااقی
نگاه ی دانشمند بویتان ایا نسابات باه اخاالق ق تاوبا ات
اخالبا در نظام های اسالما است .این متاله بادقن تاوجاه

اساسا به ه چ نظام توب ت رسما زشور اسالما با نگاه باه
اخالق ق چگونگا توب ت اخالبا زودزان مسلمان مباحالا را
مطوح مانماید.
در بخ دیگو این زتا ی تقلا ال ق جاماع بانادی اا
توب ت اخالبا در زشورهای مورد اشاره به عمل مده اسات
زه در مقورها ق مؤلفه های اصلا توب ات اخاالباا مااناناد
هدف ،بونامه درسا ،رقش ،توب ت معلم ق چالا هاا صاور
گوفته است .

 . 2علوم اعصاب ،علوم تربیتی و مغز :معرفی
تحقیقات عصبی -تربیتی
نویسنده  :پاق هوارد -جونز متوجم  :دزاتاو سا ادزاماا
خواای چاپ اق  0731 :تعداد صفقه  723 :با امات :
 13111ریا

مباحز این زتا در سه بخ ارائه
شدهاند-0 :بافت ها؛  -6تاقاتا اتاا
عصبا ا توب تا؛  -7ینده
بخ اق شامل این فصاو اسات:
علوم اعصا چه ارتبااطاا باا عالاوم
توب تا دارد؟؛ اسطوره هاای عصاباا؛
موب اان ق ماغاز ،دانشامانادان عالاوم
اعصا ق علوم توب تا؛ مباحالا م ان علوم اعصا ق علاوم
توب تا.
بخ دقم فصو ایو را در بو ماگ ود :درک چنددیدگاها
نسبت به یادگ وی؛ رقش شناسا در تقتا اتاا عصاباا ا
توب تا؛ اخالق عصبا ا توب تا؛ تقت تا عصبا ا توب تاا،
مطالعه موردی الف :خالب ت؛ تقت تا عصبا ا توبا اتاا،
مطالعه موردی  :باایهای یادگ وی .
بخ سوم زه به ینده این حواه مطالعاتا ماا پاودااد،
»علوم اعصا  ،علوم توب تا ق ینده« را مورد تاوجاه باوار
مادهد.

 . 3پنجاه اندیشمند نوین علوم تربالیالتالی (ا
پیاژه تا عصر حاضر)

نویسنده  :جوی  .پالمو متوجم  :جمعا اا متوجمان
انتشارا سمت چاپ اق  0730 ، :تعداد صفاقاه 113 :
ب مت  011111 :ریا
ایاان زااتااا بااا باا ااان نااظااوا ق
اندیشه های هانس یزن  ،ژان پا ااژه،
پ و بوردیو ،ماریا مونتسوری ،بوتاواناد
راسل ،ایوان ایل چ ،گاندی ال و یزنو،
سواان ایسازس ،هنوی ژیوق ،به همواه
پنجاه متف و عمده در مواش ق پوقرش
سعا در ارائه تاریاخ فا اوی انادیشاه
های مواشا ما باشد .در قاباع ایان زاتاا یا تااریاخ
منقصو به فود اا تف و مواشا فواهم ما زند .هو متاله باا
ارائه اطالعا اندگ نامه فاودی زالا اد یا طاوح زالاا اا
دستاقردها ق فعال ت اصلا فود ما باشد ،هماچانا ان یا
ارایابا اا تأ او ق نافاوذ فاودی خاود ق یا فاهاوسات اا
نوشته های اصلا متف اوان را باوای ماطاالاه پا اشاناهااد
مانماید.
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نل نادیناگاز ماتاولاد ساا 0363م.
استاد باانشسته فلسفه تعل م ق توب ت
در دانشگاه استنفورد ،ری س پا اشا ان
انجمن فلسفه تعل م ق توب ت موی ا ،ق
مادر  01فواند است! زه در حاواه هاای
گوناگون تعل م ق توب ت فعاالا ات هاای
بس ار اراشمندی داشته است .باه طاور
خاص ،اق با طوح دیدگاه خاود دربااره »اخاالق ماوابابات« ق
بهزارگ وی ن در تعل م ق توب ت مشهور شده است .ناظاویاه
اخالق مواببت (یا غمخواری ،زاه در اباتادا تاوسا زاارق
گ ل گان ارائه شده ،اا رقی ودهای جدید در فلاسافاه اخاالق
معاصو است زه بوخا اا متدما اخالق سنتا را به چاالا
ماطلبد .این رقی ود به جای تأز د باو تصاما ام گا اوی در
لقظا تعار یا تأز د بو داقری ،بو اندگا باا یا ادیاگاو ق
توسعه رقاب مالبت تأز د داشته ق جهانشمولا اخاالباا را
ردّ مازند .همچن ن ،ی ا اا مهم توین ار نادیاناگاز زاتاا
»فلسفه تعل م ق توب ت« است زه حدقد دق دهه ببل توسا
انتشارا قست قیو منتشو شده ق ازنون باه قیاوایا ساوم
خود رس ده است .این زتا در ایوان ن ز ماورد تاوجاه باوار
گوفته ق توجمه ضع فا اا ن ن ز منتشو شده ق توجماه دقم
ن ن ز در چند ماه ینده به بااار خواهد مد .یا اا دیاگاو اا
عالی پژقهشا نادینگز ،ارتباط تعل م ق توب ت با دموزواسا
است .ایان عاالباه پاژقهشاا ،در رقاگااری زاه اراش هاای
دموزوات توس بوخا منتتدان جدید غوبا شدیداً به نتد
زش ده شده است ،در خوین ا و اق ن ز خودنمایا مازند.
نادینگز در خوین زتا خود با عنوان »تعل م ق توبا ات ق
دموزواسا در بون ب ست ق یا ام« باه انادیشاه هاای جاان
دیویا در ا و جاقدانه »دموزواسا ق تعل م ق توب ت« نزدیا
ما شود تا به بورسا مجادد اهاداف تاعالا ام ق تاوبا ات ق
بونامه درسا مناسب ن بوای بون ب ست ق ی م باپاودااد .اا
منظو نادینگز ،تعل م ق توب ت ابداما با اهداف سهگانه است.
این اهداف زه نافو به رفع ن ااهای تمام بلموقهاای انادگاا
ما باشند ،مسائل موبوط به امور خانوادگا ،فعاالا ات هاای
حوفه ای ،ق امور شهوقندی را در بو دارند .نادیاناگاز در ایان
زتا پوس هایا اناتاتاادی دربااره اشاتا ااق مافاوط باه
استانداردساای ،جستجوی بهتوین راهحلها ،ق حماایات اا
جداساای رشتهها مطوح مازند .اق در فصلهای مخاتالاف
این زتا به بورسا بونامه درسا ل بوا  ،مواش حاوفاه ای،
بااساای متطع متوسطاه ،فاعاالا ات هاای فاوق باونااماه،
شهوقندی ملا ق جهانا ،تف و انتتادی ،ق توبا ات اخاالباا
ماپودااد .ادعای اصلا نادینگز در این زتا این است زه ما
باید بهدنبا راه هایا باش م زه تعهد ق سوسپاودگاا ماا باه
اراشهای دموزوات را حفظ زند؛ اراشهایا زه اا هناگاام
نگارش زتا »دموزواسا ق تعل م ق توب ت« ،یعنا تاتاویابااً
ی بون پ  ،تا زنون با تغ وا اجتماعا گوناگون سااگاار
بوده است .اق صوفاً به ارایابا انتتادی عمل ودهای توب تاا
معاصو نماپودااد ،بل ه پویشا هم ااراناه ق خا اا اناگا از
درباره ینده دارد .زتا حاضو در ژانویه سا  6107م الدی
توس انتشارا زال معلماان )(Teachers College Pressدر
 036صفقه منتشو شده است.

خبرنامه الکترونیکی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

مدیو مسئو  :دزتو مقمد حسنا سودب و :دزتو رضا مقمدی مدیو داخلا :مجتبا همتا فو

هم اران این شماره :دزتو نوگس سجادیه ،دزتو مواد یاری دهنوی ،حب ب رح م پور ااغدی ،مویم پور با ،افسانه عبدلا

سرکار خانم دکتر طاهره جاویدی کالته جعفرآبادی؛
بدین قس له درگاشت پدر بزرگوارتان را به شما ق همسو مقتاوماتاان » ،باای
دزتو بخت ار شعبانا قرزا« تسل ت عو زوده ق اا خداقند مانااان باوای ن
موحوم طلب مغفو ق رحمت مازن م.
اا طوف تماما اعاای انجمن فلسفه تعل م ق توب ت
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توجه :خبونامه به صور فصلنامه منتشو خوا هد شد عالبهمندان ما توانند مطالب خود را متناسب بااا

چارچو خبونامه ق به صور تایپ شده اا طوی ایم ل »«rmrahy@gmail.comارسا نمایند خوین مهلات
ارسا مطالب ،ی ماه ببل اا انتشار خبونامه است .مطالبا زه پس اا تاریخ تع ن شده به خبوناماه قاصال شاود،

بوای شماره های بعدی مورد بورسا بوار خواهناد گوفات ه ئات تقویاوه خبوناماه در رد ق پاایوش ،ق همچن ان
قیوای

مطالب ارسالا ااد است.
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