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  :فلسفه تربيت ديني و تربيت اخالقي    :عنوان
  پنجمين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران مجموعه مقاالت

           
      ؛ آزاده صالحي كرمانيپرهام درگاهي    :تدوين

  مهال ميرزايي   : طراحي جلد
     دهنوي ياريمراد دكتر  ؛علويضا سيد حميدر دكتر    :با نظارت

  انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران    :ناشر
   چاپ سينا كرمان    : شرن

  500    :شمارگان
  1393    :سال نشر

  ريال  200000    : بها 
  

  .محفوظ است انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايرانكليه حقوق براي 
 
 



  :)فبابه ترتيب حروف ال( اعضاي كميته علمي و داوران همايش
  )دبيرعلمي همايش(دكتر سيد حميدرضا علوي

  )دانشگاه تهران(دكتر فاطمه زيباكالم )دانش آموخته دانشگاه تربيت مدرس(دكتر فرشته آل حسيني 
  )دانشگاه الزهرا(دكتر علي ستاري )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(دكتر مسعود اخالقي 

  )دانشگاه تربيت مدرس(يد مهدي سجاديدكتر س )دانشگاه بجنورد(دكتر حسين اسكندري 
  )دانشگاه تهران(دكتر نرگس سجاديه )دانشگاه آزاد اسالمي بردسكن(دكتر احمد اكبري 
  )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(دكتر اصغر سلطاني )دانشگاه پيام نور اصفهان(دكتر مريم انصاري 
  )دانشگاه تهران(دكتر محمدرضا شرفي )دانشگاه تهران(دكتر شهين ايرواني 

  )دانشگاه پيام نور(دكتر محمود شرفي )دانشگاه مالير(دكتر علي ايمان زاده 
  )دانشگاه مازندران(دكتر حكيمه السادات شريف زاده  )دانشگاه تربيت مدرس(دكتر محسن ايماني 

  )هددانشگاه فردوسي مش(وركيدكتر بختيار شعباني )دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر حسين باغگلي 
  )دانشگاه كاشان(دكتر عباس شكاري )دانشگاه حكيم سبزواري(دكتر حسن باقرنيا 
  )دانشگاه شيراز(دكتر بابك شمشيري )دانشگاه تهران(دكترخسرو باقري 

  )دانشگاه تربيت مدرس(دكتر عليرضا صادق زاده قمصري )دانشگاه خوارزمي(دكتر رمضان برخورداري 
  )دانشگاه خوارزمي(دكتر اكبر صالحي )گاه سيستان و بلوچستاندانش(دكتر سيدرضا بالغت 

  )دانشگاه اهواز(دكتر مسعود صفايي مقدم )دانش آموخته دانشگاه تربيت مدرس(دكتر مريم بناهان  
  )پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(دكتر معصومه صمدي )دانشگاه عالمه طباطبائي تهران(دكتر سعيد بهشتي 

  )دانشگاه خوارزمي(دكتر سعيد ضرغامي )دانش آموخته دانشگاه تهران(بيروني كاشاني دكتر راضيه
  )دانش آموخته دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر مرضيه عالي )دانشگاه شهيد چمران اهواز(دكتر محمدجعفر پاك سرشت

  )يدانشگاه شهيد بهشت(دكتر جميله علم الهدي )دانشگاه فرهنگيان(دكتر محمود تلخابي 
  )دانشگاه شهيد باهنر(نژاددكتر مهرانگيز علي )دانشگاه قم(دكتر طيبه توسلي 

  )دانشگاه فردوسي مشهد(دكتر ابوالفضل غفاري  )مشهددانشگاه فردوسي(دكتر طاهره جاويدي كالته جعفرآبادي
  )دانشگاه شهيدباهنر كرمان(دكتر جواد فرزانفر)دانشگاه اروميه(دكتر كامران جباري 

  )دانشگاه شاهد(دكتر محسن فرميهني فراهاني )دانشگاه قم(دكتر مهين چناري 
  )دانشگاه عالمه طباطبايي(دكتر ايراندخت فياض  )كرماندانشگاه شهيد باهنر(دكتر  محسن حاجي تبار فيروزجايي

  )يدانشگاه خوارزم(دكتر يحيي قائدي )مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي(دكتر محمد حسني 
  )دانشگاه خوارزمي(دكتر سوسن كشاورز )آموخته دانشگاه تهراندانش(دكتر سميرا حيدري 

  )دانشگاه الزهرا(دكتر طيبه ماهروزاده )دانشگاه محقق اردبيلي(دكتر علي خالق خواه 
  )دانشگاه شهيد بهشتي(دكتر رضا محمدي چابكي )دانشگاه پيام نور كرمان(دكتر  سعيده خجسته 

  )دانشگاه شهيد چمران اهواز(دكتر سيد منصور مرعشي )دانش آموخته دانشگاه تهران(محمد دادرس  دكتر
  )دانشگاه آزاد اسالمي كرمان(دكترعليرضا منظري توكلي )كرمانباهنردانشگاه شهيد(دكتر بدرالسادات دانشمند

  ) نشگاه شاهددا(دكتر محمدحسن ميرزامحمدي )دانشگاه الزهراء(دكتر صغري دژگاهي 
  )وزارت آموزش و پرورش(مهندس مهدي نويدادهم )پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي(دكتر مليحه راجي 

  )دانشگاه پيام نور اصفهان(دكتر شقايق نيك نشان )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(دكتر عباسعلي رستمي نسب
  )دانش آموخته دانشگاه تربيت مدرس(دكتر فاطمه وجداني )رشپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرو(دكتر منيره رضايي 

  )دانشگاه شهيد چمران اهواز(دكتر سيد جالل هاشمي  )پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(دكتر عبدالحميد رضوي 
  )دانشگاه شهيدباهنر كرمان(دكتر مراد ياري دهنوي )دانشگاه شهيد باهنر كرمان(دكتر محيا رفيعي 

  )دانشگاه شاهد(ر رهنما دكتر اكب
 



انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران و دانشگاه شهيد باهنر كرمان مراتب سپاس و قدرداني خود 
  .داردمي اعالم همايش انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايرانپنجمين  را از حاميان

  

                  

 

                  

         

  

                                   
  
  

مان مای   صدا و  معاونت فرهنگي و اجتماعي

ری  ی  ه    و

مان ھای    آسما



  :و همكاران اعضاي كميته اجرايي همايش
 )دبير اجرايي همايش(ي دهنوياد ياردكتر مر

 پرهام درگاهي
 فرمجتبي همتي
 كرمانيآزاده صالحي

 سهيال ساالري
 آباديفاطمه ابراهيمي شاه
 فاطمه نادي نژاد
  پورمهديه يوسفي

 حيدر اسماعيل پور
  گروهامين افضلي

  نژادمحدثه برهاني
 ماهانيمحمدرضا مددي
 زينب نادري
 محبوبه اسدي

 منشنفاطمه ايرا
 مين مرادييس

 غالمرضا دانشي
 مهال ثمره
  بخشمسعود گنج

 حسنا كاظمي
 نژادسمانه ترابي

 مجتبي پوركريمي

 نعيمه شفيعي
 گوئينياحمد عرب

 سعيد آزادمنش
 پناهمريم قائم

 بهار شريفي
 الهيزينب روح

  نيك نشانفاطمه
 مهسا خطيبي
 زهره نورالديني

  





  گفتارپيش
بين و ترين مقوالت روزگار است؛ لذا عالمان ظريفترين، زيباترين و هنرمندانهترين، ظريف، حكيمانه»دين«

توانند حقيقت دين زيباي خدا را همانگونه كه هست ببينند و آنگونه كه بايد زيباشناس و هنرمند هستند كه مي
ن مراتب شكوفائي استعدادهاي ديني آدمي صورت به همين نسبت، فرآيندي كه طي آن عاليتري. منتقل سازند

اين همان چيزي است كه شايستة اطالق لفظ . پذيرد از ظرافت و حساسيت خاص خود برخوردار خواهد بودمي
از سوي ديگر، در معناي عام  كلمه، تربيت يافتة ديني انساني است كه در جميع . گرددمي» تربيت ديني«لطيف 

ي تربيت نظير جسماني، عقالني، اجتماعي، عاطفي، و اخالقي به رشد و بالندگي هاابعاد شخصيتي و ساحت
به عبارت ديگر، اينگونه نيست كه بتوان فردي را تربيت شده يا فرهيختة ديني دانست در حالي كه . رسيده باشد

استعداد عقالني، هنوز استعداد عقالني و يا اخالقي او فعليت نيافته است؛ چنانكه برخورداري از رشد افزونتر 
  .تواند پرورش بيشتر و بهتر استعداد ديني را سبب گرددمي

گيرند و لذا هدف نهائي از چنين منظري است كه عقل، عاطفه، و اخالق و دين در تعارض با هم قرار نمي
دمي از اين ديدگاه، هدف تربيت آ. شودتربيت اخالقي و عقالني و اجتماعي با تربيت ديني همسو و همگرا مي

گام  گردد و هرشود و هر گام تربيتي، گام عبادي محسوب ميبا هدف آفرينش وي هماهنگ و يكسان مي
  .عبادي، گام تربيتي

فرآيند «با رويكردي جزء نگرتر و اختصاصي، از آنجا كه تعابير افراد گوناگون و مكاتب و اديان مختلف از 
      ، صور گوناگوني را به خود »تربيت« خود مفهوم متفاوت است لذا اوالً» سازي استعدادهاي انسانشكوفا

پذيرد، و ثالثاً مباني، اصول، معاني مختلفي را، خصوصاً در اديان متفاوت، مي» تربيت ديني«گيرد و ثانياً مي
تواند در مقايسه با ساير صور تربيت ها، اهداف، محتواها، مراحل و ساير موارد مرتبط با تربيت ديني ميروش

نيز همين است كه » فلسفه تربيت ديني و تربيت اخالقي«هاي از جمله رسالت. ير تربيت اخالقي متمايز گرددنظ
ضمن كمك در تشخيص چيستي و چرائي تربيت ديني و تربيت اخالقي، جغرافياي مفهومي هركدام را 

هاي تفكر ل دارد و شيوههاي مذكور تسهيگشائي خردمندانه را در هركدام از موارد و مؤلفهمشخص سازد و ره
شناسي تربيت ديني و تربيت اخالقي را شناسي، و ارزششناسي، معرفتهمچنين هستي. در آنها را تبيين نمايد

محصول حقيقي چنين امري، شخصيتي . ها، و اهداف هركدام را مشخص داردمعين كند، و مباني، اصول، روش
شناسد و طرز تلقي او نسبت به آنها مطابق با گونه كه هست مياست كه نه تنها تربيت ديني و اخالقي را همان

به عبارت . شودگردد، بلكه انساني است كه رفتارش مبين و شارح تربيت ديني و تربيت اخالقي ميواقع مي
كند، و پرده از صحت دهد و تفسير ميديگر، قبل از كالمش، وي با رفتارش تربيت ديني و اخالقي را شرح مي

گويد كه تربيت يافتة ديني و اخالقي دارد، و با رفتارش ميو خوبي و بدي تربيت ديني و اخالقي بر مي و سقم



دارد تبليغ دين و اخالق است و اينجاست كه لذا چنين شخصيتي در هركجا كه قدم بر مي. است تا با زبانش
ورزي و تفكري كه مولود آن ديشهاينچنين ان. گسترة تأثير عملكرد او مي تواند به وسعت تمامي جهان باشد

چنين نگاه و رفتاري است حقيقتاً شايستة عشق و دوستي و شيدائي و دلدادگي است، و بي علّت نبود كه سقراط 
شناسد و لذا خود را عاشق و دوستدار خردمندي و دانايي ناميد، كه خرد و دانش نسبت به آن حد يقف نمي

توان مراتبي هرچند نازل از خرد ندي و دانشمندي داشت، بلكه فقط ميتوان در آن ادعايي از خردمهرگز نمي
و دانش را در آن كسب و يا اكتساب نمود و به همان ميزان شيدا و دلدادة آنچنان خرد و دانشي شد، و يا آنكه 
به ميزان شيدائي و دلدادگي خود نسبت به كشف حقيقت مكتوم پشت هر امر در هستي و كائنات، و معرفت و 

توان معرفت داشت و اي متناسب از خرد و دانش را به دست آورد؛ زيرا كه مگر در اين مقام ميها بهرهارزش
العمر همينجا آموزش مداوم و يادگيري مادام. عاشق نشد، و يا عاشق گرديد، و در پي معرفتي افزونتر برنيامد

              اين امر خود مبين تعامل و تأثير متقابل . )قصة العشق النفصام لها(معناي راستين خود را باز مي يابد كه 
بخش طراحي الگوئي مشترك براي تواند نويدموارد مذكور مي. هاي شناختي و عاطفي در آدمي استحيطه

اي محكم و استوار براي تمامي جهانيان باشد كه درخشش و تابش تربيت ديني و تربيت اخالقي مبتني بر فلسفه
  .ا از هر مكتب و حزبي عالمانه و عاشقانه به سوي خود سوق خواهد دادآن همة آنها ر

قلمان كشورمان در خصوص مجموعة حاضر گلچيني از نظريات و ديدگاههاي صاحبنظران و صاحب
باشد؛ كه محورهاي گوناگون موضوع خطير و ارزشمند فوق يعني فلسفة تربيت ديني و تربيت اخالقي مي

اوري انديشمندانه آناني است كه در سطح كشوري واجد انديشه و درايت الزم در محصول فرآيند قضاوت و د
قلم چنين اصحاب فضيلت و دانشي آنهم در چنين قلمرو حساس و . زمينة مذكور و تعالي و كمال آن هستند

 :انشقاق(و ماه ) 1: شمس(مقدسي يادآور اين حقيقت قرآني است كه اگر خداوند در قرآن كريم به خورشيد 
قسم خورد؛ به قلم هم سوگند ) 72: حجر) (ص(و جان مطهر رسول اكرم ) 6: ؛ رحمن1: نجم(و ستارگان ) 18

اينجاست . كه تمامي اين موارد در جهت هدايت آدميان در جهات مختلف منشأ تأثير فراوانند) 1: قلم(ياد نمود 
، بلكه بر معلم و )56: احزاب(ستند فرسالم و درود مي) ص(كه خدا و فرشتگان خدا نه تنها بر رسول اهللا

بي جهت نيست كه آن رسول )). ص(رسول اكرم (سازند آموزگار خوبيها نيز سالم و درود خود را نثار مي
و از » انما بعثت معلما«بر اين حقيقت صحه مي گذارند كه ) ص(ها پيامبر خدا رحمت و فرستادة تمامي خوبي

               كه اين دو در كنارهم بيانگر اين واقعيتند كه يكي از »  الخالقانما بعثت ال تمم مكارم ا«سوي ديگر 
لذاست كه بايد . هاي اساسي معلمان و مربيان راستين جامعه نيز بايد تكميل مكارم اخالقي انسان باشدرسالت

ان گفت خدايا توبر همين اساس است كه مي. آيندة يك مملكت را در معلمين و مربيان امروز آن جستجو كرد
بيهوده ! جامعه اي را كه معلم خوب دادي پس چه ندادي وجامعه اي را كه معلم خوب ندادي پس چه دادي؟



نيست موالي صالحان عالم و معلم معلمين و مربيان روزگار يعني حضرت مولي الموحدين اميرالمؤمنين علي 
كعبه، و در : در بهترين جاي جهان : خته بودندمثبت هستي و جهان را از آنِ خود سا» هايترين«كه تمامي ) ع(

سجده؛ به : نماز، و در هنگام باالترين ركن نماز: مسجد، در هنگام باالترين عبادت: ترين جاي عالممقدس
شب هاي قدر نائل آمدند همچنان : رمضان و در بهترين ليالي اين ماه: شهادت، در بهترين ماه: باالترين فوز

ه خود يكي از مهمترين عوامل برتري انسانها را نسبت به يكديگر چنين علم و دانشي درديوان شعر منسوب ب
  :دانند كهمي

  ما الفخر اال الهل العلم      انهم علي الهدي لمن استهدي ادلّاء
تربيتي قرآن كريم بودند كه اين  –اين مبين چنين حقيقتي است كه حضرتش پرورش يافتة مكتب فلسفي 

، و جهاد در راه خدا )13: حجرات(و تقوا را ) 11: مجادله(، ايمان )19: زمر(علم و دانش را  كتاب آسماني نيز
  .شمرداز جمله عوامل امتياز و برتري آدميان نسبت به هم بر مي) 95: نساء(را 

كه به هنگام قرار گرفتن در محضر ) ع(حال به مصداق اين سخن كريمانه باقرالعلوم، حضرت امام محمد باقر 
نين عالماني معلم بر شنيدن بيشتر حريص و آرزومند باشيد تا بر گفتن؛ لذا ادامة كالم را از زبان گوياي قلم چ

بزرگان تربيت كشور بشنويم كه كالمشان اسباب هدايت و درك محضرشان دستماية سعادت و رستگاري 
  .است

ز تربيت به صور گوناگون تالش كرده اي اشأن و منزلت آنان كه در مسير به ثمر نشاندن اينگونه شجرة طيبه
آناني كه در بين فرشتگان خدا به عظمت و قداست ياد مي شوند نياز به . اند از تعريف و تعارف مستغني است

و «: البالغه كهدر نهج) ع(تحسين و تقدير زمينيان ندارند، با اين وجود به مصداق سخن اميرالمؤمنين علي 
، عاليترين مراتب »كثرة الذكر لحسن افعالهم تهزالشجاع و تحرض الناكل واصل في حسن الثناء عليهم فان

آورم، و از آن باالتر، خاشعانه و خاضعانه از درگاه پروردگار و سپاس و امتنان خود را از كلية آنان به عمل مي
شان را بپذير بارالها تالشِ شايسته: طلبم كهپرورش دهندة تمامي كائنات و هستي يعني خداي حكيم و عليم مي

ترين امر روزگار، يعني تربيت، موفق و سرافراز بدار و نفس نفس و همچنان آنان را در مسير واالترين و عالي
زندگي و حياتشان را سرشار از شميم عطرآگين تربيت بنما و حتي آني آنان را از آثار آسماني و بهشتي تربيت 

  .بي نصيب و محروم مدار
  يدكتر سيد حميدرضا علو
  دبير علمي همايش
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  ارزشيابي در تربيت ديني شناسي اثر بازگشتي نوع آسيب
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  فلسفه ضمني معيوب ما در تربيت اخالقي 
  1خسرو باقري

   
الق، به رغم خواست و برنامه ريزي ما، مطرح است كه چرا اخ اين پرسش جدي در شرايط كنوني جامعه ما

د يرسكند؟ از منظر تربيتي، بايد پرسيد كه سهم تربيت در اين امر چيست؟ به نظر مروندي انحطاطي را طي مي
. پاسخ اين پرسش تا حد قابل توجهي ناشي از مشكالتي است كه در فلسفه ضمني تربيت اخالقي ما ريشه دارد

عناصر اصلي اين . هاي تربيت اخالقي باشدتواند گامي در حل دشواريميتصريح و نقد اين فلسفه ضمني 
  : فلسفه ضمني و وجه تخريبي آنها به شرح زير است

در نظام تربيتي ما، فرض ضمني بر اين : انحصارگرايي ديني در اخالق و نفي اخالق پيشاديني و ناديني -1
اين . قي شدن افراد را در گرو ديندار شدن آنان نهاداست كه اخالق تنها از طريق دين ممكن است و بايد اخال

 . كاهدكند و به همان ميزان، مجاب كنندگي اصول اخالقي را ميامر، جنبه عيني اخالق را تضعيف مي

فرض ضمني بر اين است كه نيروهاي اجتماعي در تامين : هاي درونيهاي بيروني از الزامبرتر نهادن الزام -2
اين امر، ظاهرگرايي و دورويي در تربيت اخالقي را . كارآمدترند و بايد از آنها استفاده كردالزام اخالقي فرد 

 . زنداخالقي دامن ميشود و از اين طريق، در واقع، به بيموجب مي

بر اساس اين فرض . هاي بيروني، ابزارانگاري استيكي از نتايج تاكيد بر الزام: ابزارانگاري در اخالق -3
هاي اجتماعي طلب كنند و اين خود نوعي آموزند كه با توسل به رفتارهاي اخالقي، پاداشاد ميضمني، افر

 . اخالقي استدامن زدن به بي

فرض ضمني بر اين است كه تربيت اخالقي، : برتر نهادن الگوهاي عملي اخالقي از معيارهاي اخالقي -4
اخالقي، به سبب برقراري يك اين فرض به بيمنجر شدن . وابستگي تامي به الگوهاي عملي اخالقي دارد

  . و فروريختن جانب چپ اين معادله است) الگوهاي عملي اخالق= اخالقي بودن (معادله 
با توجه به معايب اين فلسفه ضمني، بخشي از درمان مشكالت تربيت اخالقي، رها شدن از اين فلسفه 

  :گردديهاي زير پيشنهاد مبراي اين كار، جايگزين. ضمني است
تقابل شديدي كه در فلسفه ضمني، ميان اخالق : آشتي دادن اخالق ديني و اخالق پيشاديني و ناديني-1

ديني با اخالق پيشاديني و ناديني نهاده شده، حتي از نظر خود اسالم كه دين رسمي كشور است نيز پذيرفتني 

                                                            

  استاد دانشگاه تهران ١
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و به اين ترتيب، اخالق بيرون از ) 75: مرانآل ع(اسالم نه تنها اعمال اخالقي غيرمسلمانان را ستوده . نيست
و بر ) 2: بقره(اسالم را ممكن دانسته، بلكه ورود در هدايت الهي اسالم را در گرو اخالقي پيشاديني نهاده 

به اين ترتيب، تقابل شديد اخالق ديني و پيشاديني يا . )13: حجرات(اخالق ناديني نيز صحه گذاشته است 
-تواند مدعي برتري ويژهدر اين گفتگو، اخالق ديني مي. اي ميان آنها تبديل كردمراودهتوان به ناديني را مي

اي براي خود، به سبب اميدآفريني خدا، باشد اما چنين نيست كه اخالق ناديني را ممتنع بشمارد يا ضرورت 
 . اخالق پيشاديني را انكار كند

هاي بيروني نبايد موجب برتري آنها زودبازده بودن الزام: هاي بيرونيهاي دروني بر الزامبرتر نهادن الزام -2
هر چند نمي توان نقش الزام هاي بيروني را در تربيت اخالقي ناديده گرفت، اما بايد در موازنه، . محسوب شود

 . جايگاهي فروتر از الزام هاي دروني بيابند

اخالقي است و جايگاهي واالتر از  صداقت خود فضيلتي: ترجيح صداقت اخالقي بر بازيگري در اخالق -3
تواند با تلخي همراه باشد اما قبول ترجيح اين تلخي بر شيريني صداقت مي. بازيگري در اخالق دارد
 . تر مي كندبازيگري، جامعه را اخالقي

الگوهاي عملي، جايگاهي مهم اما مياني در : برتر نهادن معيارهاي اخالقي بر الگوهاي عملي اخالقي -4
با به رسميت شناختن اين جايگاه برتر بايد هم . جايگاه برتر از آن معيارهاي اخالقي است. يت اخالقي دارندترب

امكان نقد اخالقي نسبت به الگوها را فراهم آورد و هم از نقش تخريبي الگوهاي معيوب اخالقي جلوگيري 
 . كرد
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  ش اسالمينگر هاارزش ةفلسفها مبتني بر تعليم و تربيت ارزش
  ١سيد احمد رهنمايي

  
اي كه هيچ چيزي را هيچ كجا در هيچ زمان گذاري است، به گونهها جهان ارزش و ارزشجهان ما انسان

معنا حتي آنان كه به هر بياني زندگي و يا هستي را پوچ و بي. گذاري يافتتوان فارغ از ارزش و ارزشنمي
پردازي آنان انگاري و گمانهاند، پوچگذاري پرهيز داشتهارزش دانسته و يا به گمان واهي خويش از هر نوع

ارزشي و بيهودگي به خودي خود از بار در واقع، ادعاي بي. رودگذاري به شمار ميخود مصداقي از ارزش
ارزش زندگي ما به بهايي است كه خود براي . ارزشي خاصي برخوردار است كه گريزي از آن نيست

ويش قايل هستيم و بهاي ما رهين معنا و حقيقتي است كه در تفسير زندگي جستجو خويشتن و زندگاني خ
دهي، نشان از ارزشي دارد كه تابي و به آن اهميت ميپس اين حقيقت شنيدن دارد كه هرچه را برمي. كنيممي

  . ايبراي آن در نظر گرفته
از تالش تا  -فعل و انفعاالت ما را  ها و آفاق وجودي ما سايه افكنده و تمامينگرش باال بر همة ساحت

زندگي از اين رو . در بر گرفته است -معاش، از خوردن تا خفتن، از زندگاني تا مرگ و از دنيا تا آخرت 
ها را بدين وصف، فلسفة ارزش. يابدگذاري معنا، اعتبار و روايي ميسار ارزش و ارزشبراي انسان در سايه

لوم انساني دانست كه هر كاوشگري در مقام واكاوي مفاهيم و مضامين و مباني هاي عنياز همة رشتهبايد پيش
  . هاي علوم انساني به درك آن نيازمند استو اصول و روش

- هاي سهاي از مسائل ناظر به ساحتها از نگاه اسالم، پارهگفتار پيش رو، ضمن بررسي مباني و اصول ارزش

ها را مورد شناختي و برخي از مسائل بنيادين مرتبط با اين ساحتانشناختي و انسشناختي، معرفتگانة هستي
هاي مضاف، ارزش ها در ميان ساير فلسفهها، جايگاه فلسفة ارزشچيستي ارزش. دهدتجزيه و تحليل قرار مي

ايي هنمونه. . .  ها با فطرت، وها با دين، رابطة ارزشو واقعيت، ارزش و حقيقت، ارزش معرفت، رابطة ارزش
ها، به عنوان يكي از انداز فلسفة ارزشرود از اين رهگذر، چشمانتظار مي. رونداز اين مسايل به شمار مي

ها هاي مضاف مرتبط با حوزة علوم انساني و ارزشي به ويژه در ساحت تعليم و تربيت ارزشترين فلسفهبرجسته
  . به تصوير كشيده شود

  

                                                            

  rahnama@qabas. net، مدير گروه علوم تربيتي؛ )ره(عضو هيأت علمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  1
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Thoughtful Dialogue and Religious Education 
Ann S. Pihlgren1 

 
This paper relates the findings of an ongoing study analyzing the discourses 

presented in some of the method materials related to various approaches to using 
thoughtful dialogue in the classroom,and specifically when used as means to discuss 
religious and moral subjects with students. ‘Thoughtful dialogue’ refers to a set of 
comparable methods used in schools and other contexts to philosophize with children 
and youngsters, e. g. Socratic seminars, Philosophy for/with Children (P4C, PWC), 
and Deliberative Dialogue (Pihlgren, 2010). The thoughtful dialogue could be 
defined as a collaborative, intellectual dialogue about ideas and values, based on an 
inspiring material, facilitated by open-ended questions, and resulting in enhanced 
conceptual understanding (Roberts & Billings, 2008). The methods draw from a wide 
range of universal traditions. The traditions of Leonard Nelson (1965) in 
Germany,Hans Larsson (1925) and Oscar Olsson (1911) in Sweden,Mortimer 
Adler(1982) in the USA, and Mathew Lipman et al. (1980)in Great Britain describe a 
set of methodological steps to attain similar objectives (Pihlgren, 2008). All 
thetraditions lean heavily on Aristotle’s (1998) idea, that intellectual habits of mind 
can be trained, and that this training will result in the individual attaining intellectual 
virtues, which will later result in practical wisdom, i. e. to be able to make productive 
choices, when confronted with a multitude of (incongruent) ideas. The facilitator 
poses both planned and spontaneous questions about the ideas and concepts in the 
text. Questions planned prior are designed to help participants move from a fairly 
simple thought process to a deeper and more sophisticated analysis (Billings & 
Pihlgren, 2009).  

The positive effects of using thoughtful dialogue as a supplement to classroom 
teaching have been pointed out in research (c. f. Pihlgren, 2008, Orellana 2008, 
Robinson, 2006). Research showsthat the skilled seminar participants shift their 
interaction towards an inquiring dialogue, and that the rhetorical power changes to a 
more cooperative communication (Pihlgren, 2008). The participants develop their 
thinking skills over time, evolving from relativism to critical examination. Findings 
suggest correlations between the dialogue practice and participants’ ability to deal 
with conflicting ideas (Billings & Pihlgren, 2009). On both the individual and 
collective levels, dealing with conflict, or disagreement, helps the students view and 
digest varying perspectives, and in turn to adjust or refine their own interpretation on 
an issue (Almasi 1995, Danielewicz, Roberts& Noblit, 1996). The thoughtful 
dialogue works as a process of taking participants from simple comprehension and 

                                                            

1 Ph. D. , Ignite Research Institute and Stockholm University Master of Theology Malin Pihlgren, Lund University 
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recall, through analysis and synthesis, finally reaching a deeper understanding of the 
ideas through evaluation and creative thinking (Orellana, 2008). Research explicitly 
links the quality of questioning in a discussion with the intellectual quality of 
responses (Nystrand 2006, Orellana, 2008, Tobin, 1987). Thoughtful dialogues 
support critical thinking, encourage understanding and integrating new ideas 
(Robinson, 2006).  

However, how religious questions are dealt with in thoughtful dialogues has not 
been investigated before. This is a highly interesting subject since religious beliefs at 
least in the Western society generally tend to be categorized as a personal matter 
(Bäckström et al, 2004), and not as an area open to philosophical and critical 
investigation, which is the pursuit in thoughtful dialogue (Pihlgren, 2010). However, 
in several current Christian theologies there are a newfound interest in dialogue as a 
method of developing thoughts on God, redemption and interconnectedness of the 
creation. Many theologians reject the old understanding of religious truth and instead 
lift the relation to God as important (c. f. arch bishop emeritus KG Hammar). This 
relation is dependent on dialogue and always situated in the lives of people.  

The aim of this study was to investigate how religion and religiously related moral 
subjects were presented in methodological materials directed to religious education. 
The chief question guiding the study was: 

 What discourses can be found in methodological materials for thoughtful 
dialogue addressing religious education? 

The study is an analysis of twelve seminar plans suggested for thoughtful 
dialogues in the classroom addressing religion or moral with students, grade K-12. 
The plans were chosen from materials from Great Book Seminars (Junior Great 
Books, 1992, Touchstone Readings, 1996),The Paideia Seminar (2002), P4C/PWC 
(Børresen & Malmhester, 2004, Lipman, 1981), Socratic Seminars (Våra bästa 
samtal, 2009),and the Socratic Dialogue (van Rossem & de Swaef, 2008) 
representing material from Belgium, Great Britain, Norway, Sweden, and the USA. 
Deliberative Dialogue is not represented, since this approach doesn’t present any 
method material. All seminar plans addressing religion as a subject matter or 
religious texts, were chosen. In materials not specifying religion as a subject matter 
(P4C/PWC, Socratic Dialogue) three plans addressing moral dilemmas, closely 
related to religious moral philosophical areas were chosen.  

We have chosen to use a less complicated form of discourse analysis as method 
and as theoretical base (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Discourse analysis was 
traditionally used as a linguistic tool when understanding text, dealing with element 
and relations within the language. However, Foucault’s influence has led discourse 
analysis to a more critical stance. According to Foucault, truth is created between 
subjects discursively. The discourse will decide what will be possible to say and 
what will not. Several differing discourses can exist within one field. The accepted, 
hegemonic, discourse will have the power to dominate what is accepted or not, but 
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there will most likely be alternative discourses, competing for power and challenging 
the dominating discourse, although they are actually a part of the existing discourse. 
A discourse and its representatives have the power to exclude the elements that 
doesn’t fit within the existing norms of the field. In this study a social 
constructionist/poststructuralist approach is taken, whereknowledge is considered 
contextual and social, and where an action or stance therefore can be considered as 
impossible or natural depending on how the world is perceived within the 
dominating discourse (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Signs without fixed 
meanings, ‘elements’, are used by different discourses to justify and legitimize the 
own discourse (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). The discourse is ever changing. 
We use Laclau& Mouffe’s (2001) concept ‘nodal points’ as a methodological tool. 
Discourses attempt to fix webs of meaning through nodal points, particular systems 
of meaning or chains of signification. Nodal points in this study are the concepts of 
faith, education, and moral, helping us to find the specific signs forming the 
discourses and giving the studied material meaning.  

The analysis is not completed yet and the final results are not at hand when 
writing this abstract. However, we can at this point see some tendencies in the 
material. There are some recurrent discourses. Expected discourses concerning 
personal faith, or teaching moral rules, seems to be lacking. But also the 
philosophical content can be challenged – something seems to happen to the 
philosophical and critically exploring content when it enters the school context.  
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  ديالوگ فكورانه و تربيت ديني
  پيلگرن. آن اس

  
اين مقاله به تحليل روش رويكردهاي مختلفي كه در حال اجراي ديالوگ فكورانه در كالس درس، 

ديالوگ فكورانه مجموعه اي . پردازد عات اخالقي با دانش آموزان ميخصوصاً در زمينه مباحث ديني و موضو
ها  ها و جوان ترها در مدرسه و ساير زمينه از شيوه هاي قابل مقايسه است كه به منظور فلسفه ورزي بچه

ها تعريف  ها و ارزش تواند به عنوان ديالوگ فكري و مشاركتي در مورد ايده ديالوگ فكورانه مي. باشد مي
كه مبتني بر موضوعات الهام بخش و تسهيل كننده توسط سواالت بي انتها و منجر به افزايش فهم  شود

بر مي ) P4C, PWC( ديالوگ فكورانه به سمينارهاي سقراطي، فلسفه براي و با كودكان. مفهومي گردد
 نارد نلسونهايي از لئو سنت. باشند هاي جهاني مي برگرفته از يك طيف گسترده از سنت ها روش. گردد

در اياالت ) 1982( در سوئد، مارتيمر آدلر) 1911( و اسكار اولسون) 1925( در آلمان، هنس الرسون) 1965(
در بريتانيا كه مجموعه اي از مراحل روش شناختي را به منظور رسيدن ) 1980(متحده و متيو ليپمن و همكاران 

ديدگاهي كه معتقد . دباشنميكي به آراء ارسطو تمامي اين سنت ها مت. به موضوعات مشابه توصيف مي كند
 است عادات فكري ذهن قابل آموزش دادن هستند و اين آموزش منجر به دست يابي فردي به فضائل فكري

به عنوان مثال انتخاب هاي سازنده هنگام . گردندمي شود، فضائلي كه منجر به بصيرت عملي مي) معنوي(
هم سواالت برنامه  تسهيل گر، ديالوگ فكورانه به عنوان. عين حال ناهمخوانمواجهه با ايده هاي متعدد و در 

سواالت برنامه ريزي و از . ها و مفاهيم در زمينه فراهم مي نمايدريزي شده و هم خود جوش را در رابطه با ايده
ه به مشاركت كنندگان به منظور حركت از يك روند فكري نسبتا ساد به منظور كمك به قبل طراحي شده

  . باشندتحليل عميق تر و پيچيده تر مي
در كالس درس در اين پژوهش مورد  تاثيرات مثبت استفاده از ديالوك فكورانه به عنوان مكمل تدريس

نتايج نشان مي دهد كه مشاركت كنندگان فعال سمينارها تعاملتشان را به سوي يك . بررسي قرار گرفته است
مشاركت كنندگان . و به سوي تعامالت همكاري كننده تمايل پيدا مي كنند انتقال مي دهند ديالوگ پژوهنده،

يافته ها همبستگي بين . دهندمهارت هاي تفكرشان را در طول زمان، از نسبي گرايي به آزمون انتقادي رشد مي
و در هر د. عمل ديالوگ و توانايي مشاركت كنندگان را در مواجهه با ايده هاي معارض پيشنهاد مي دهند

آموز كمك مي كند تا ديدگاه هاي سطح فردي و جمعي مواجهه با تعارضات يا عدم توافقات به دانش
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قرار دهد و به نوبه خود به منظور تعديل و يا اصالح تفسيرهايشان نسب ) هضم(مورد بررسي و فهم  مختلف را

نمايد كه درك و بازخواني و  فرايندي عمل مي ديالوگ فكورانه به عنوان. به موضوع مورد استفاده قرار دهد
در نهايت دست يابي به فهمي عميق تر  وري ساده مشاركت كنندگان را به واسطه تحليل و تركيب گرفته،آياد

اين پژوهش به طور آشكار كيفيت پرسش را در . را از طريق ارزيابي و تفكر خالق فراهم مي نمايد از ايده ها
ديالوگ هاي فكورانه تفكر انقادي، تقويت . ا مرتبط نموده استيك بحث و مناظره با كيفيت ذهني پاسخ ه

  . و تقويت مي نمايند فهم و تركيب ايده هاي جديد را حمايت
. به حال مورد بررسي قرار نگرفته است تا دارند كار و سر اينكه چگونه سواالت مذهبي با ديالوگ فكورانه

به مثابه يك موضوع شخصي،  امعه غربي به طور كلياين موضوع به خاطر آنكه اعتقادات مذهبي حداقل در ج
 درآمده است كه در ديالوگ فكورانه قابل پيگيري مي باشد تحقيقات فلسفي و انتقادي يك موضوع براي و نه

به هر حال در دين شناسي هاي مسيحي رايج يك عالقه نوظهور نسبت به . مورد توجه و جالب توجه است
بسياري . و توسعه تفكر نسب به خدا، رستگاري و ايجاد ارتباط وجود داردديالوگ به عنوان يك روش رشد 

اين رابطه مبتني بر . رد نموده اند از االهيات و دين شناس ها فهم قديمي از حقيقت ديني را در رابطه با خدا
  . همواره واقع در زندگي افراد مي باشد ديالوگ و

ات اخالقي مرتبط با مذهب در تربيت مذهبي ظاهر هدف اين بررسي اين است كه چگونه مذهب و موضوع
چه گفتمان  :سوال اصلي اين بررسي اين است كه. و موضوعات روش شناختي را جهت مي دهند مي شوند

  براي ديالوگ فكورانه به منظور جهت دهي تربيت ديني مي توان يافت؟  در موضوعات روشمند را هايي
رائه شده براي ديالوگ فكورانه در كالس درس به منظور جهت دهي تحليلي از دوازده سمينار ا اين بررسي،

اين سمينارها از موضوعاتي از سمينارهاي كتاب . مي باشد K-12مذهبي و اخالقي با دانش اموزان و گروه 
همه سمينارهايي كه دين را به عنوان يك . انتخاب شده بودند. . . سمينارهاي سقراطي بزرگ، سمينار پايديا،

در مطالبي كه مربوط به دين نبود سه طرح درباره بحران هاي . مطالعه در نظر گرفته اند انتخاب شدندموضوع 
  . كه نزديك به حوزه هاي فلسفي اخالق ديني بودند انتخاب شدند اخالقي

تحليل . ايماستفاده نموده است را كه به عنوان يك روش و مبناي نظري ما شكل كمتر پيچيده تحليل گفتمان
كه به اين امر توجه دارد كه  شودمان يك روش سنتي است كه به عنوان ابزاري در زبان شناسي استفاده ميگفت

به هر حال تاثير ميشل فوكو باعث . گرددهدف فهم متن با توجه به عناصر و روابط درون زبان ممكن مي
كو حقيقت به طور استداللي بين بر اساس نظر فو. گرديده تحليل گفتمان به حالت انتقادي بيشتري تبديل گردد

گفتمان تعيين مي كند كه چه چيزي امكان بيان خواهد داشت و چه چيزي بيان . موضوعات خلق مي شود
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 گفتمان پذيرفته شده. چندين گفتمان متفاوت مي تواند در يك رشته و زمينه وجود داشته باشد. نخواهد شد
همواره گفتمان هايي  اما به احتمال زياد خواهد بود، بر آنچه پذيرفته خواهد شد يا نه مسلط) هژموني(

جايگزين و رقيب در تقابل با قدرت و گفتمان مسلط وجود خواهند داشت و آن را به چالش خواهند كشيد، 
يك گفتمان و نمايندگان آن داراي قدرتي . هرچند آنها به طور بالفعل قسمتي از گفتمان موجود مي باشند

تطبيق نمي يابند را حذف  ي كه در چارچوب هنجارهاي موجود در يك رشته و زمينههستند كه با آن عناصر
در اين بررسي يك رويكرد ساختارگرا و پسا ساختارگراي اجتماعي مورد توجه مي . و محروم مي نمايند

مان باشد، جايي كه دانش به گونه اي زمينه اي و اجتماعي است و بنابراين بسته به اينكه چطور جهان در گفت
عالئم بدون معاني ثابت، . طبيعي يا غير ممكن در نظر گرفته مي شود شود، يك عمل يا حالتچيره درك مي

. عناصري هستند مورد استفاده توسط گفتمان هاي متفاوت به منظور توجيه و موجه جلوه دادن گفتمان خود
ه عنوان ابزار روشمندانه استفاده مي ما مفهوم نقاط گره لكلو و موف را ب. گفتمان همواره در حال تغيير است

شبكه هايي از معنا را از طريق نقاط گره و نظام هاي خاص معنا يا  گفتمان ها همواره در تالش اند تا. نماييم
نقاط گره در اين بررسي مفاهيم ايمان، تعليم و تريت و اخالق هستند . حلقه ها و زنجيره هاي معنا تثبيت نمايند

نشانه هاي خاص كه گفتمان ها را شكل مي دهند و به مطالب مورد مطالعه معنا مي دهند  به منظور يافتن كه
  . كمك مي كنند

به هر حال ما مي توانيم در حال حاضر برخي از . دست نيستند اين تحليل هنوز كامل نشده و نتايج نهايي در
اي مورد انتظار مرتبط با ايمان كمبود گفتمان ه. گفتمان هاي معمول و برخي گرايشات در مطالب را ببينيم

اگر چه محتواي فلسفي آنها نيز قابل . فردي، يا تدريس اصول اخالقي در تعليم و تربيت قابل مشاهده است
محواي قابل كشف فلسفي و انقادي زماني كه وارد عرصه تعليم و تربيت مي شوند به . چالش كشيدن است

  . نظر مي آيند كه دگرگون مي شوند
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From dependence to recognition 

Thomas Baldwin1 
 
As Plato and Aristotle taught, moral education is primarily a matter of developing 

and entrenching a good character. I take it that good character has three main 
elements: sensitivity to the needs, concerns and wishes of others, a willingness to 
take proper account of these in one’s own actions, and a capacity to reflect critically 
on one’s actions. So how is such a character to be developed and entrenched? 
Following Rawls I distinguish three main stages in this process. The first comes as a 
young child grows up in a family in which the child experiences the love of its 
parents. Here the child experiences itself as dependent on parents and in being loved 
by them, the child experiences itself as worthy of love, and thereby begins to develop 
a secure sense of its own value. The second stage comes as an older child encounters 
others with whom s/he needs to cooperate in more or less friendly ways in order to 
obtain what is wanted. In this context the child experiences itself as dependent on 
others who are equally dependent on it, and comes to understand the importance of 
trust, responsibility and fairness in dealings with others. The third stage comes when 
this older child grows into adulthood and comes to recognise others, irrespective of 
any immediate relations of mutual dependence, as worthy of respect in virtue of their 
capacity to bring value to their lives and to recognise this capacity in others. 
Alongside this account of moral development there needs to be an account of the 
values and moral standards which shape the life of a person with a good character 
and I shall discuss how far it is appropriate to think of these values as ‘natural’ or 
‘non-natural’.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

1
University of York, UK 
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  از وابستگي تا به رسميت شناختن ديگران
  بالدوينتوماس 

  
بر اساس ديدگاه افالطون و ارسطو تربيت اخالقي موضوعي اصلي و اوليه در راستاي رشد و تثبيت يك 

حساسيت  -1عناصر شامل . من معتقد هستم كه شخصيت خود سه عنصر مهم دارد. باشد شخصيت خوب مي
جهه و برخوردي مناسب تمايل به موا -2 ؛ها و آرزوها و خواسته هاي ديگران نگراني ؛نسبت به احتياجات

بنابراين مسئله اين است كه چگونه چنين شخصيتي رشد و . برخورد نقادانه با اعمال خود -3 ؛ها نسبت به آن
مرحله . دهم من به پيروي از راولز سه گام اساسي را براي تحقق اين امر مورد توجه قرار مي. يابد تثبيت مي

 گيرد كند و مورد محبت والدين قرار مي انواده رشد ميشود كه يك كودك در خ نخست از جايي شروع مي
او در اين مرحله خود را سزاوار و مستحق عشق ورزي . و خود را وابسته و مورد محبت والدين مي بيند

شود و اين حس ارزشمندي به او احساس  اين امر موجب رشد احساس ارزشمندي در كودك مي. داند مي
تر است و به منظور به دست آوردن خواسته هاي  است كه كودك بزرگ مرحله دوم زماني. دهد امنيت مي

خود را وابسته به كساني كه به طور برابر وابسته به او  در اين مرحله كودك. نمايد خود با ديگران همكاري مي
 او در اين مرحله اهميت اعتماد، مسئوليت پذيري و انصاف را در رابطه با ديگران. نمايد هستند تجربه مي

تواند ديگران را شناخته و  شود كه كودك به سن نوجواني رسيده و مي مرحله سوم زماني شروع مي. فهمد مي
در اين مرحله افراد هم به زندگي خودشان ارزش قائل هستند و هم آن را در زندگي . به رسميت بشناسد

بر خالف (ابل با ديگران باشند شناسند صرف نظر از اينكه داراي ارتباط و وابستگي متق ديگران به رسميت مي
در كنار اين تبيين از رشد . )مرحله قبل كه ارتباط و به رسميت شناختن مبتني بر وابستگي متقابل است

با شخصيت خوب را  كه زندگي يك شخص ها و استانداردهاي اخالقي اخالقي، ضرورت توجه به ارزش
به چه ميزاني بايد به اين ارزشها به عنوان  در اين مورد كه من. باشد دهند نيز امري ضروري مي شكل مي

  . بحث خواهم نمود، ارزشهاي طبيعي و غير طبيعي بيانديشيم
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John Locke’s ‘Of the Conduct of the Understanding’ 

Tom Stoneham1 
 

Though childless himself, Locke had a lifelong interest in education, taking 
personal responsibility for overseeing the education of Frank Masham, the son of 
Damaris Masham. He wrote several long letters of advice on the matter, as well as 
the short book ‘Some Thoughts concerning Education’, but his most influential 
contribution in the first few centuries after his death was the posthumously published 
‘Of the Conduct of the Understanding’. Begun in 1697 and originally intended to be 
a new chapter in the Essay (presumably for Book IV). Instead it was included in the 
Posthumous Works of 1706, the complete works of 1714, and printed as a single 
work in 1741 and many times thereafter, and in several translations, until the late 
1800s, when it seemed to fall out of fashion as a pedagogic guide and became an 
object of antiquarian interest.  

In this talk I want to reverse that trend and again consider the work as it was 
originally intended: a practical guide to education for the readers of the Essay. In 
particular, I want to consider the insights it may offer for one intent on designing a 
curriculum in Philosophy. I shall explore his understanding of individual differences, 
his views about the role of mathematics in general education, and his conception of 
the difference between superficial and deep learning.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

1 University of York 
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  ز ديدگاه جان الكنحوه و سلوك فهم ا
  تام استونام

  
او مسئوليت شخصي تربيت . مند بود اما به تعليم و تربيت عالقه هرچند كه الك فرزندي نداشت
او نامه اي نصيحت آميز را براي او نوشت همچنين او يك كتاب . فرانك ماشان را بر عهده گرفت

اش در چند قرن اول بعد از  هم عمدهاما موثر تر ين س. كوتاه به نام افكاري راجع به تربيت نگاشت
شروع شد و اساساً به اين منظور نوشته  1697اين كتاب در . و شيوه فهم بوده است مرگش كتاب سياق

ولي اين كتاب در مقوله كارهاي بعد از مرگش . باشد Essay شده كه فصل جديدي براي مقاالت
نيز از  چاپ شد و ترجمه هاي متعدديدر يك كتاب جداگانه  1714در نهايت در . قرار گرفته است

  . قدمي محسوب شد ديگر به آن رجوع نشد و جزء كتب 1800كه تا بعد از  به چاپ رسيده است آن
در اين مقاله با رجوع به كتاب مقاالت سعي در فراهم نمودن راهنمايي عملي در تعليم و تربيت براي 

هايي كه ممكن است  خواهم ديدگاه مقاله مي خصوصاً، در اين. داريم) مقاالت( خوانندگان اين اثر
خواهم فهم  من مي. برنامه درسي در فلسفه مورد توجه قرار گيرد را در نظر گيرم براي طراحي يك
ديدگاه الك در مورد نقش رياضيات در آموزش عمومي و مفهومش از  هاي فردي، الك از تفاوت

  . دهمتفاوت بين يادگيري سطحي و عميق را مورد توجه قرار 
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Proposal Brandstof Conference of Philosophy & Education 

Laurens Knoop, Maria Janssens, Haroon Sheikh 
 

About Brandstof 
In the past few years in The Netherlands, there has been an increase in the interest 

in philosophy outside of the academic world. Ideas about the art of living, based on 
the works of philosophers from the past and present, are starting to gain a place in the 
media, nightlife and business world. Brandstof is one of the Dutch parties bringing 
practical philosophy to individuals and companies. We are a foundation that 
organizes lectures, workshops and festivals and makes television programmes, radio 
programmes and books that offer accessible philosophy about everyday subjects.  

Our mission is to help people make decisions on how to live a good life. We do 
not want to tell people what to do, but instead our aim is to give them tools, 
knowledge and ideas they can use to reflect on their own lives and take different 
perspectives. Brandstof’s prime audience is people in their 20s and 30s who have 
finished their formal education, but do not always feel they have learned the things 
they need to know how to shape their lives.  

Brandstof gives them new ideas and asks them to take time to reflect on themes 
such as work, money, friendship, love and technology. Examples of our activities 
are: a program on national tv called Durf te Denken (dare to think) in which the ideas 
of famous philosophers (e. g. Aristotle and Kant) are presented in a lecture by a 
current philosopher and a short animation, a philosophical café and lectures at the 
most popular Dutch music festival Lowlands, a philosophy festival together with 
Alain de Botton’s The School of Life in Amsterdam, workshops together with 
philosophers for boards of companies on ethics, leadership and how to think about 
the future, (interactive), talks and conversations with philosophers at various Dutch 
theatres and a test on facebook called Welke Filosoof ben Jij? (which philosopher are 
you?) which has been done more than 50. 000 times. At the moment we are making a 
book in which six young philosophers have dialogues with six established Dutch 
philosophers about the themes ‘happiness’, ‘work’, ‘gender’, ‘friendship and 
politics’, ‘technology’ and ‘love’, a documentary about three young philosophers 
who share their critical perspective on our society, an online magazine and a festival 
called Het Nieuwe Denken (new thinking).  
Proposal for Conference 

We have been asked to give a proposal for a workshop and a lecture. Hereby you 
will find a proposal for a workshop in which we present and let you experience the 
techniques we use to get a general audience to engage with practical philosophical 
ideas and a suggestion for a lecture about popular philosophy in The Netherlands.  
Lecture about popular philosophy in The Netherlands 

We can give a lecture about the growing interest in philosophy in The 
Netherlands. In this lecture we can give a speculative account of its causes and its 
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link with modernisation, consumerism and depillarisation and talk about the way 
philosophy is now used in some adult education. By doing this we can give the 
audience the possibility to reflect on the similarities and differences between their 
and our situation. At the moment many young Dutch people are searching for 
meaning and have questions about how to determine what to do with their lives. 
After decades of emancipation and modernisation, there is much freedom but not 
much help in utilizing this freedom. One of the only sources where you can find 
prescriptions on how to live your life comes from commercial companies. As a 
countermovement, certain groups have started looking for different values and new 
ways to think about their own lives, politics, media etc. There is a move towards self-
-help literature and events, coaching, Eastern wisdom and alternatively to practical 
philosophy.In this lecture we can sketch how The Netherlands went from a 
‘pillarised’ society (until the 60’s The Netherlands was divided in four “pillars”: the 
catholic pillar, the protestant pillar, the social democratic pillar and the liberal pillar 
which existed next to each other under the same constitution and national 
governance, but had their own system and views on life which they carried out 
through their own trade unions, universities and schools, clubs, political parties, 
broadcasting companies, newspapers and churches) to a society where your view on 
life is regarded as a matter of personal choice (within certain limits) and describe 
both the advantages and issues this brings forth. We can describe how some people 
are starting to use philosophy as a way of trying to enable people to deal with the 
questions they have regarding how to live without relying on one particular form of 
authority.  
Workshop about techniques to get people to think about their lives 

Laurens Knoop, founder and director of Brandstof, can give a workshop in which 
he presents the methods we use to get people to engage with the content we provide. 
The central question is how to make a talk accessible, attractive and practically 
relevant without sacrificing quality. One important aspect of this is to engage and 
activate people and get them to think for themselves. During the past four years we 
have tried different forms and techniques in the events we organise, some of which 
worked well and some of which did not. We can present the most successful 
techniques we have developed. This includes assignments to make people reflect 
upon a lecture they have heard and determine what the ideas could mean for their 
own lives, activities using images and words to clarify your own thoughts and 
structuring conversations between people in such a way that they help each other in 
their thinking about a subject. In this workshop Laurens can both present and put into 
practice the techniques we use to get people involved and think critically about their 
own lives and actions.  
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  پيشنهاد كنفرانس فلسفه و تعليم و تربيت براندسوف 
  )تكنيك هايي به منظور ترغيب مردم به تفكر در مورد زندگيشان(

  لورنز نوپ، ماريا جانسنز، هارون شيخ
  

  درباره براندستوف
ايده هايي در مورد هنر . لند عالقه به فلسفه خارج از جهان آكادميك ايجاد شده استدر سال هاي اخير در ه

. زندگي كردن به منظور يافتن جايي در رسانه ها، تفريحات و جهان كار، بر اساس كار فيلسوفان حال و آينده
ما يك بنيان  .براند استوف يك حزب هلندي است كه توجه به فلسفه اي خاص براي افراد و كمپاني ها دارد

هاي براي سازماندهي سخنراني ها، كارگاه هاي اموزشي و فستيوال ها و انجام برنامه هاي تلويزيوني، برنامه
  . راديويي و كتاب ها هستيم كه فلسفه هاي قابل پذيرش در مورد موضوعات روزمره را پيشنهاد مي دهند

. اينكه چگونه يك زندگي خوب داشته باشند ماموريت ما كمك به مردم براي گرفتن تصميم هايي در مورد
اما در عوض هدف اين است كه به آنها ابزارها، . ما نمي خواهيم به مردم بگوييم كه چه كاري انجام دهند

. دانش و ايده هايي بدهيم كه بتوانند براي تامل بر زندگيشان و داشتن چشم اندازهاي متفاوت استفاده نمايند
افراد بيست و سي ساله هستند كه تربيت رسمي را تمام كرده اند اما اين احساس را  مخاطب اوليه برانداستوف

  . دارند كه بايد چيزهايي را بياموزند تا بدانند چگونه زندگي شان را شكل دهند
براند استوف به اين افراد ايده هاي جديد مي دهد و از آنها مي خواهد كه زماني را براي تامل بر موضوعاتي 

به عنوان مثال يك برنامه در تلويزيون ملي با نام . ر، پول، دوستان، عشق و تكنولوژي اختصاص دهندنظير كا
جرات فكر كردن پخش مي شود كه در ان ايده هايي از فيلسوفان بزرگي چون ارسطو و كانت كه در قالبيك 

ديگر كه در انها به  سخنراني توسط يك فيلسوف فعلي ارائه مي شود و يك انيميشن كوتاه، و فعاليت هاي
مباحثي چون سعادت و خوشبختي، كار، دوستي و سياست، تكنولوژي و عشق از ديدگاه فيلسوفان پرداخته مي 

  . شود
  :پيشنهاد براي كنفرانس

بدين وسيله در كارگاهي كه ارايه . ما پيشنهاداتي براي ارايه كارگاه آموزشي و سخنراني در يافت كرده ايم
مي دهيم كه شماتكنيك هايي را كه مابراي دست يابي يك مخاطب عمومي به مواجهه با خواهيم كرد اجازه 

تجربه نماييد و همچنين سخنراني در مورد فلسفه عمومي ،  ايده هاي خاص فلسفيمورد استفاده قرار مي دهيم
  . د خواهيم داشتنهلدر 
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  :هدف كارگاه
مناسب و در عين حال ، ان با سخناني جذاب، گيرابه اين پرداخته شده است كه چگونه مي تو در اين كارگاه

يك جنبه مهم آن اين است . بدون فدا نمودن كيفيت، مردم را ترغيب به تعهد و عمل در مورد زندگيشان نمود
اين پروژه در طي چهارسال انجام گرفته و . كه مردم را به منظور تفكر در مورد خودشان درگير و فعال نمايم

متفاوتي را امتحان كرده ايم كه بعضي خوب و  شكلها و تكنيكهاي، رگزار كرده ايمدر رويدادهايي كه ب
اين . ما مي توانيم موفقيت آميز ترين تكنيك هايي را كه پيش برده ايم ارائه نماييم. بعضي بد عمل نموده اند

ي كند و افراد بايد شامل تكاليفي است كه در آنها افراد را وادار به تامل بر سخنراني هايي كه شنيده اند م
همچنين فعاليت هايي كه با . تشخيص دهند كه اين ايده ها در زندگيشان چه معنايي مي تواند داشته باشد

دهيم به استفاده از تصاوير و كلمات به منظور وضوح بخشي به تفكراتشان و به گفتگوهاي بين افراد نظام مي
در اين كارگاه آموزشي الرنس . ضوع كمك كنندطوري كه به يكديگر در چگونگي فكر كردن به يك مو

مي تواند تكنيك هايي را كه ما استفاده مي نماييم براي اينكه افراد را درگير كنيم كه به طور انتقادي در مورد 
  .زندگي و فعاليت هايشان فكر كنند ارائه كند و به اجرا در آورد

  
 



  
  

  

ی وا   باز
  

  

ی ی و   اخال ه  د ره ف رگان   ی  ه  د   آراء و ا
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  آموزان در انديشه بررسي مناسبات و روابط اخالقي آموزگاران و دانش
  )ع(امام سجاد 

  2، سيده فاطمه موسوي نيا1حيدري حجت صفار
  

بوط به تربيت اخالقي دانش آموزان بر دغدغه تربيت اخالقي دانش آموزان و استوار كردن كوشش هاي مر
پايه روابط و مناسبات صحيح اخالقي آموزگاران و دانش آموزان از دغدغه هاي اصلي و بنيادي نهادهاي 

گرچه امروزه در نتيجه تحوالت بي سابقه اجتماعي، اقتصادي، . رسمي آموزشي در يك جامعه ديني است
افزوده شده است اما تربيت اخالقي به عنوان هدف و نه وسيله اي  سياسي و نظامي بر دامنه  وظايف اين نهادها

اهميت تربيت اخالقي به جهان . صرف در قياس با ديگر وظايف اجتماعي، همچنان در اولويت قرار دارد
با اين همه به مساله مذكور از دو منظر مي توان . شمولي ارزش هاي اخالقي در همه جوامع انساني ارتباط دارد

اخالق به عنوان موضوعي بيرون ديني و به عنوان معياري براي سنجش ماهيت اديان، و اخالق به : نگريست
در معناي اخير درباره مساله اخالق، مفاهيم و مصاديق آن . عنوان موضوعي درون ديني و جزئي از تعاليم ديني

براي . ني نگريسته شده استدر اين مقاله به مساله اخالق از منظر درون دي. به صورت توصيفي بحث مي شود
برگزيده شده و نكته هاي اخالقي مناسبات ميان آموزگاران و ) ع(انجام اين كار رساله حقوق امام سجاد 

هدف . دانش آموزان به عنوان پايه و مبنايي براي تربيت اخالقي، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است
فيق در تربيت  اخالقي تا چه اندازه به مناسبات اخالقي محققين اين است كه نشان دهند موفقيت و يا عدم تو

  .ميان آموزگاران و دانش آموزان وابسته است
  :پرسش هاي پژوهش

 مفهوم و ابعاد مناسبات و روابط اخالقي ميان آموزگاران و دانش آموزان چيست؟. 1

 را در بر مي گيرد؟  مناسبات اخالقي مورد نظر در رساله حقوق به چه صورتي بيان و چه حيطه هايي. 2

  اين مناسبات چگونه مي توانند مبنايي براي تربيت اخالقي در مدارس قرار گيرند؟. 3
در اين روش ابتدا به . قياسي مي باشد -پژوهش حاضر از نوع كيفي و نظري است، روش آن توصيفي

حقوق پرداخته شده و  توصيف مفاهيم و مصاديق مناسبات اخالقي ميان آموزگاران و دانش آموزان در رساله

                                                            

    H.saffar@umz.ac.irدانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران؛1
 Mona.mosavinia@gmail.com.دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش؛2
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. سپس استنتاج هاي الزم جهت نشان دادن اهميت اين مناسبات براي تربيت اخالقي در مدارس ذكر شده است
و ابزار ) در اين جا بر رساله حقوق تاكيد خاص رفته است(روش گرد آوري اطالعات مطالعه منابع مورد نياز 

  .  آن فيش هاي تحقيق است
القي و تامل درباره همه عواملي كه تحقق چنين خواستي را تسهيل و يا از آن اهميت توجه به تربيت اخ

توجه به مناسبات ميان آموزگاران و دانش آموزان يكي از . ممانعت مي كند، كوششي الزم و ضروري است
اهميت اين مساله از آن روست كه انسان تنها موجود اخالقي بوده و . مهم ترين اين عوامل محسوب مي شود

گرچه در تبيين ماهيت اخالق اختالف زيادي وجود دارد، با اين . شد اخالقي او زمينه تعالي معنوي اوستر
يكي از اين مباحث چالش برانگيز . همه اهميت تربيت اخالقي موضوعي است كه كمتر مورد چالش است

تماعي، وجدان و در يك نگاه گذرا مي توان خاستگاه اخالق را به آداب رسوم اج. خاستگاه اخالق است
روشن است كه هر يك از رويكردهاي مورد بحث مي تواند بر چگونگي تربيت . فرامين الهي تقسيم نمود

در رويكرد ديني اخالق، فرامين اخالقي دستوراتي هستند كه از . اخالقي و مناسبات مورد بحث تاثير بگذارد
تورات نه تنها سبب قوام زندگي اجتماعي اين دس. سوي خداوند صادر و عمل به آنها ضروري تلقي مي شود

  . مي شوند، بلكه عمل و يا عدم عمل به آنها به ثواب و عقاب الهي مي انجامد
. در اين جا مناسبات اخالقي را مي توان همان مجموعه حقوق و وظايفي دانست كه طرفين بر عهده دارند

مجموعه وظايف و ايجاد زمينه هاي الزم براي  بنابراين تربيت اخالقي همانا آشنا كردن دانش آموزان به اين
  . توجه به مناسبات اخالقي في مابين، زمينه اين كوشش محسوب مي شود. عمل به آنها است

بحث درباره مناسبات و روابط اخالقي ميان آموزگاران و دانش آموزان از گذشته تاكنون همواره مورد 
احترام . ونه، مي توان به رويكرد سقراطي در تربيت اشاره نمودبه عنوان نم. توجه متفكران و مربيان بوده است

به شخصيت و فهم طرف مقابل در گفتگو، دلسوزي و مهرورزي، صبر و پايداري، تعجيل نكردن در روشن 
كردن ايده هاي اساسي، و كوشش براي معطوف كردن توجه طرف مقابل به اهميت ارزش هاي اخالقي به 

در دوران ما روانشناسان انسان گرا و فيلسوفان وجودي توجه به اين . ي اشاره كردعنوان پيش شرط عمل اخالق
در جهان اسالم نيز متفكران و فيلسوفاني اسالمي به اين موضوع . مناسبات را الزم و ضروري دانسته اند

خالقي ميان با اين همه، نخستين بار اين امامان شيعه بوده اند كه به ضرورت وجود مناسبات ا. اندپرداخته
رويكرد . نمونه اي است در اين زمينه) ع(رساله حقوق امام سجاد .آموزگاران و دانش آموزان اشاره كرده اند

اخالقي امام سجاد رويكردي درون ديني است، بر همين اساس است كه مي توان انجام فرايض اخالقي را 
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ات اخالقي پيامدهاي اجتماعي دارد، اما گرچه اين مناسب. جزئي از وظايف دينداري هر فرد مسلمان دانست

  . عمل به آنها پاداشي الهي نيز دارد
  :يافته هاي پژوهش

در پاسخ به سوال نخست پژوهش مي توان گفت مناسبات اخالقي ميان آموزگاران و دانش آموزان آنگونه  
آموزان است تقسيم  كه در رساله حقوق آمده است به دو دسته حقوق وظايفي كه بر عهده آموزگاران و دانش

اخالقي خواندن حقوق و وظايف . بر اين اساس حقوق هر يك از جمله وظايف اخالقي ديگري است. نمود
در پاسخ به سوال . طرفين از اين روست كه ضمانت اجرايي آن جز بر اساس الزام اخالقي تحقق يافتني نيست

آموزگاران خويش به مواردي چون  دوم مي توان به از جمله وظايف اخالقي دانش آموزان در قبال
بزرگداشت مقام معلم، گوش فرا دادن به آنچه معلم مي آموزد و جديت در يادگيري، تواضع و فروتني، 

همچنين وظايف اخالقي . رعايت ادب و نزاكت، وظيفه شناسي، وقت شناسي، طهارت جان و غيره اشاره كرد
امانت داري، كنترل عواطف و حسن خلق، اهتمام به : آموزگاران نسبت به دانش آموزان شامل مواردي چون

براي پاسخ به سوال سوم . گرددهدايت شاگردان، اشاعه علم ودانش خود، الگو و سرمشق بودن وغيره مي
ها و موانع موجود براي برقراري مناسبات اخالقي ميان آموزگاران و شاگردان در مدارس كنوني ما چالش

موانع بيروني برخاسته از تحوالت اجتماعي، اقتصادي و فني،  و موانع دروني . مورد بحث قرار گرفته است
مانند وضع و اجراي سياست هاي نارواي استخدام آموزگاران فاقد آگاهي، عشق و  انگيزه الزم براي كار 

  . آموزگاري
  ).ع(مناسبات اخالقي، آموزگار، دانش آموز، امام سجاد : واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي: تهران. رويكردها و روش هاي پژوهش در فلسفه تربيت). 1389. (اقري خسرو و ديگرانب -
  .فرزان: تهران). ترجمه ابوتراب سهراب و الهام عطاردي( من و تو). 1386. (بوبر، مارتين -
  .سمت: تهران. نسانيمقدمه اي بر روش تحقيق در علوم ا. )1382. (حافظ نيا، محمد رضا -
  .مهدي نراقي: تهران. )عليه السالم(شرح نراقي بر رساله ي حقوق امام سجاد. )1386. (حيدري نراقي، علي محمد -
  .سمت: تهران ).سرشت پاك جعفر محمد ترجمة (تربيتي آراء و فلسفي مكاتب ).1389. (جرالد گوتك،-

-Jaspers, Karl. ( 1963 ). Philosophy and World. Chicago: A Gate Way Edition. 
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  دين و اخالق تربيت اخالقي از ديدگاه مطهري بر مبناي رابطه
  1علي خالق خواه

  
توان گفت همة فالسفه  در اين زمينه مي. ترين ملزومات زندگي در جوامع مختلف، اخالق است يكي از مهم

اند و هر يك در  كي از مسائل اساسي پرداختهو مربيان تربيتي از گذشته تا به حال به مسأله اخالق به عنوان ي
هاي خود به تعبير و تفسير اخالق، رابطة اخالق با زندگي بشر، وجدان اخالقي و يا مطلق و نسبي بودن  نظريه

برخي فالسفه نيز . رابطة اخالق با دين، در اديان مختلف مورد توجه بوده است. اند قضاياي اخالقي اشاره كرده
تعدادي عقيده دارند كه ريشه اخالق در . اندي ديگر بر عدم ارتباط بين اين دو تاكيد كردهبر ارتباط و بعض

هر كدام از اين فيلسوفان در اين زمينه به . دين نهفته است و تعدادي نيز برعكس اين اعتقاد دارند
اي  دگاه ويژهدر اين ميان مطهري در خصوص ارتباط بين دين و اخالق دي. كنند هاي خود تكيه مي فرض پيش

  .استارائه نموده
  :هاي پژوهش پرسش

سئوال اصلي اين است كه آيا بين اخالق و دين از ديدگاه مطهري ارتباطي وجود دارد؟ براي پاسخ به اين 
. هاي او در زمينه ارتباط اخالق و دين مورد بررسي قرار گرفته است هاي فكري مطهري و انديشه سئوال زمينه

  . تربيتي ديدگاه مطهري در خصوص ارتباط بين اخالق و دين ارائه شده است هاي در انتها داللت
هاي تربيتي رابطه اخالق و دين از ديدگاه مطهري، روش قياسي يا استنتاجي استفاده براي استخراج بايسته

- لتاي تربيتي باشدو دالتواند متضمن نظريه در اين روش فرض بر اين است كه هر نظام فلسفي، مي. استشده

  ). 21، ص 1389باقري و همكاران، (آورد  هاي تربيتي، فراهم ميهايي براي تنظيم مناسب محيطها و بايسته
تفكر سكوالري، كه امروزه در تمام شوون زندگي بشري در حال گسترش است، نگاه به اين تحقيق را ويژه 

هاي مختلف زندگي، آييني  ر مجالگروهي بر اين امر راسخند كه با تصفيه و كنار گذاردن دين د. كند مي
هايي كه دين به  از طرفي يكي از حوزه. براي بشر ترسيم نمايند كه افق سعادت را بدون چراغ دين نمايان كنند

اي براي حاميان  بنابراين نقش دين در اخالق به معركه. طور جدي در آن وارد شده است حوزه اخالقيات است
علت اين نزاع در اين است كه از سويي آتش . ر آن تبديل گشته استديني بودن اخالق و منكرين سكوال

                                                            

1
  alikhaleg@gmail.comستاديار دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي؛ ا  
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رود عرصه دين از ساحت اخالق محو  سكوالريزه كردن شوونات زندگي بر دامن اخالق افتاده است و مي

به هم تنيده شده كه قبول آن براي دين باوراني  "دين"و  "اخالق"گردد و از سوي ديگر آنچنان تار و پود 
  .نمايد دانند بسيار سخت مي مرتبط با دين مي كه اخالق را

هاي ديني خصوصا اديان شرقي، دين را به عنوان ضامن اجرايي اخالق تلقي كرد، اما  شايد بتوان در نظام
توان  سوال اين است كه آيا ماهيت اخالق و به عبارتي، فلسفه و چيستي اخالق هم با دين مرتبط است؟ آيا مي

اي است كه بدون دين هيچ جايگاه و مفهومي را  ف كرد؟ يا حقيقت اخالق به گونهاخالقي سكوالر را تعري
توان نظام اخالقي را بنا نهاد كه در ماهيت خود هيچ ارتباطي با  عبارت ديگر آيا مي توان براي آن يافت؟ به نمي

ولي اگر . نبرد دانست توان سكوالرها را فاتح اين دين نداشته باشد؟ اگر بتوان چنين اخالقي را تعريف كرد مي
كند، بايد  هاي مختلف اخالق، فرازهايي را بتوان يافت كه بدون دين، اخالق معنايي پيدا نميدر مقام

  .اي شكست خورده دانست سكوالريزه كردن اخالق را پروژه
  :هاي پژوهش يافته

  :ي اخالق از ديدگاه مطهري  بر سه ركن اساسي استوار است به طور خالصه فلسفه
مطهري معتقد است كه اخالق از مقوله پرستش پروردگار است؛ اما نه پرستش از نوع معروف آن بلكه  -

دهد كه فطرت خداجوي انسان، آن اعمال را موافق رضاي  يعني انسان اعمالي را انجام مي. پرستش ناآگاهانه
پسندد و  آن اعمال را مي و اين در حالي است كه انسان بدون آگاهي از اين شناخت،. پروردگار دانسته است

 .اند افعال اخالقي از اين دست. دهد انجام مي
هرگاه در . گردد محور اصلي در اخالق عزت نفس است و انجام افعال اخالقي منجر به عزت نفس مي -

انجام فعلي به انسان احساس عزت نفس دست داد، آن فعل اخالقي بوده است، زيرا به واسطه تعالي است كه 
اي را انتخاب كند  نيز در مواردي كه انسان گزينه. انسان بر اثر انجام عمل اخالقي صورت گرفته استدر روح 

 .كه سبب تحقير و كوچكي نفس گردد، از انجام فعل اخالقي عدول كرده است
يك مرتبه آن مطالبات حيواني و مادي دارد، و ديگري . توان دو مرتبه در نظر گرفتمي "نفس"براي  -

زيرا . ي اصالت دارد كه مطالبات روحاني دارد"خود"و  "نفس"از اين دو مرتبه، . روحاني و ملكوتي مطالبات
شود به انسان احساس پيروزي دست  ملكوتي انسان پيروز مي "نفس"، هرگاه "خود"در جدال بين اين دو 

آن ديگري  ملكوتي است و "من"اصيل، آن  "نفس"و  "من"لذا . دهد و در شكست او، احساس شكست مي
آنچه مورد عزت و تكريم نفس است مربوط به اين خود اصيل انسان است و آنجا كه . است و طفيلي "ناخود"

يعني . به انسان دستور تحقير و خوار شمردن نفس داده شده است مربوط به اين نفس منفعت طلب انسان است
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به (دهد  نفسي كه فرمان به بدي مي آيد يعني فقط آنجايي كه نفس انسان بصورت آز، حرص و غيره در مي
 ).226، ص 1367مطهري، (بايد با آن مبارزه كرد و به جهاد پرداخت ) تعبير قرآن آن نفس اماره بالسوء

 - 3تاثيرغيرمستقيم دين بر اخالق؛  -2دين پشتوانه اخالق؛  -1از ديدگاه مطهري اخالق و دين به سه طريق 
مطهري به اين نكته اشاره دارد كه دين پشتوانه اخالق است و  .بطه دارندتاثير مستقيم دين بر اخالق، باهم را

توان يافت كه  تر از اين مي تر و دعوتي پوچ آيا سخني ياوه": يابد بدون وجود دين اخالق ضمانت اجرايي نمي
ت و از طرفي مذهب، آن يگانه پشتوانه ارزشهاي انساني را پشت سر بگذاريم و از طرف ديگر دم از انساني

اخالق بزنيم و بخواهيم با زور لفاظي و پند و اندرزهاي تو خالي طبيعت بشر را تغيير دهيم؟ كاري است از قبيل 
 "اعتقاد مذهبي پشتوانه مباني اخالقي است"). 17، ص 1370مطهري، ( "نشر اسكناس بدون ضامن و پشتوانه

ه آنها بلكه سر سلسله همه معنويات، زير بناي همه اصول اخالقي و منطق هم"). 134، ص 1371مطهري، (
دنيا و جامعه بشري يا بايد باشد يا "). 151، ص 1359مطهري، ( "ايمان مذهبي يعني ايمان و اعتقاد به خداست

خواهد و اخالق  ماند اخالق مي شود كه هيچ، ولي اگر جامعه بشريت باقي مي اگر نيست و نابود مي. بايد نباشد
خالق كمونيستي، اخالقي كه بتواند همه جوانب را رعايت كند، اخالقي كه مبنا و پايه خواهد نه ا همه جانبه مي

  ).242، ص 1385مطهري، ( "و اساس داشته باشد و اين جز با دين ومعنويت امكان ندارد
در جواب بايد اذعان . در رابطه غيرمستقيم بايد پرسيد كه دين در تشخيص اعمال تعالي بخش چه نقشي دارد

اما تشخيص درست . پذيرد ه اين امر بصورت ناخودآگاه، و توسط فطرت سليم انسان صورت ميداشت ك
در اين صورت دين براي اكمال . غبار، ممكن است افعال اخالقي از عهده نفس انسانِ كامل و فطرت سالم بي

اي غيرمستقيم  ابطهاي داشته باشد و به اين ترتيب اخالق ر تواند نقش ارزنده نفس و تصفيه و پرورش فطرت مي
ها همواره در معرض آسيب و  با اين حال از آنجايي كه نفس انسان ).1359مطهري، (نمايد  با دين برقرار مي

تواند حتي  آلودگي است و همه آنها به طور معمول از اين نفس سليم برخوردار نيستند، لذا دين در اينجا مي
از قافله اخالقيات عقب نمانند دستوراتي را جهت ترميم اين  ورود مستقيم داشته باشد و براي اينكه انسانها

بدين ترتيب، دين در مجموع، با تعاليم وحياني خود به سه صورت دين . )1372مطهري، (كمبود صادر نمايد 
گانه تشخيص كليات، تبيين و توصيف  پشتوانه اخالق، غيرمستقيم و مستقيم در حوزه اخالق، در مراحل سه

مطهري بر اين مبنا پايه اخالق را در دين قرار  .كند مصاديق اخالقي، نقش به سزايي ايفا مي كليات و تعيين
اين نوع تربيت ريشه در پرستش خدا، پرورش . و در تربيت اخالقي توجه بر بناي فطري و ديني دارد دهد مي

  . عزت نفس و پيروي از جنبه برتر وجودي انسان دارد
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  .ي، مطهري، اخالق، دينتربيت اخالق: واژه هاي كليدي
  

  :فهرست منابع
  .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي: تهران. يادنامه استاد شهيد مرتضي مطهري). 1360. (سروش، عبدالكريم -
 .اطالعات: تهران. دروس فلسفه اخالق). 1367. (مصباح يزدي، محمد تقي -
 ).ره(مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم. اخالقي نقد و بررسي مكاتب). 1384. (مصباح يزدي، محمد تقي -

  .صدرا: تهران. بيست گفتار). 1359. (مطهري، مرتضي -
 .صدرا: تهران. انسان كامل). 1367. (مطهري، مرتضي -
 .صدرا: تهران. سيري در سيره نبوي). 1370. (مطهري، مرتضي -
 .صدرا: تهران. در اسالم تعليم و تربيت). 1371. (مطهري، مرتضي -
 .صدرا: تهران. فطرت). 1372. (مطهري، مرتضي -
   .صدرا: تهران. فلسفه اخالق). 1385. (مطهري، مرتضي -
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 هاي قرآنيتبيين و نقد جايگاه اقتدار معلم در تربيت ديني با نظر به آموزه

  4ند، عادله خرس3، زهرا قرباني حصاري 2، حسن باقري نيا1سيدابوالفضل حسيني
  

در برخي از ديدگاهها   يكي از مهمترين بحثهاي تعليم و تربيت در خصوص رابطه مربي و متربي است كه
گرفته از اوصاف از سوي ديگر عنوان معلمي بر. شودمانند پايدارگرايي بر نقش محوري مربي تاكيد زيادي مي

در مفاهيم  ).5: علق( "دانست ياد دادميخداوند متعال به انسان آنچه را ن" :است در قران آمده .است خداوند
اي جلوه. شود، به رسميت شناختن اقتدار معلم اساسي استاسالمي نيز تا جايي كه به جايگاه معلم مربوط مي

. شان معلمي اوستزيرا يكي از شئون پيامبر توان در رابطه پيامبر با پيروانش مالحظه نموداز اين تصوير را مي
و  اي از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان بخوانددر ميان آنان فرستاده پروردگارا،" :گويدآنجا كه مي

  ).129: بقره( "كتاب و حكمت به آنان بياموزد
اما بايد بدانيم كه براساس مفاهيم اسالمي تربيت يك جريان دو سويه است كه شامل فعاليتهايي از سوي 

بنابراين اگر نقش مربي عمده شود تنها انتقال مفاهيم، مهم تلقي  .است مربي و فعاليتهاي ديگري از سوي متربي
  . )1389باقري، (شود و اين با قبول دوسويگي تربيت در مفهوم اسالمي در تعارض است مي

قائل شدن براي معلم تعارضي وجود  6يابي شاگرد و اقتدار5آيد آيا ميان استقاللاين سوال پيش مي در اينجا
  دارد؟

معلم را ميتوان از حيث مشروع و نامشروع بودن به چهار نوع محتوايي، صوري، حقوقي و وجودي  اقتدار
 )1389باقري، (تقسيم نمود   از هاي ويسخن معلم به پشتوانه برخورداري اقتدار محتوايي ناظر به اعتبار.

بر حسب جايگاه رسمي  در مقابل اقتدار صوري  حاكي از اعتبار مذكور تنها .ارزشي است و ويژگيهاي دانشي
اقتدار حقوقي ناظر بر موجه بودن راي كسي در مشخص كردن راه و رسم حركت آدمي است به . معلم است

                                                            

   hosseini.sabzevar@gmail.comاستاد يار دانشگاه حكيم سبزواري؛١
  hassanbagherinia@yahoo.com استاد يار دانشگاه حكيم سبزواري؛٢

 .zahraaa.ghorbani848@gmail.com مديريت و برنامه ريزي آموزشي؛  فارغ التحصيل علوم تربيتي   3  
.فارغ التحصيل علوم تربيتي مديريت و برنامه ريزي آموزشي 4 
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در مقابل اقتدار وجودي حاكي از برقرار كردن نفوذ . عبارت ديگر، رايي كه از اعتبار عقالني برخوردار است

  ). 1389باقري،(ي او را مغلوب سازد و حاكميت وجودي نسبت به ديگري است به طوري كه اراده
 هاي مشروع اقتدار معلم يعني اقتدار محتوايي و اقتدار حقوقييابي شاگرد با گونهدر نتيجه الگوي استقالل

هاي نامشروع اقتدار معلم يعني اما با گونه. استقالل شاگرد در گرو عقالنيت يافتن است مالزمت دارد، زيرا
باقري، (گيرد، زيرا آشكارا مستلزم  نفي اراده و اختيار هستند تعارض قرار مياقتدار وجودي و صوري در 

 اقتدار). 1389 ، تلقين به منزله يك روند 2به زعم پالمر. پذيري شود1نامشروع ممكن است منجر به تلقين 
قي گردد، بدون آنكه زمينه منطشود كه سبب پذيرش يك پيشنهاد از روي اعتقاد ميارتباطي تعريف مي

اقتدار خشك معلم را مردود   3در اين مورد رسو). 1990پالمر، (مناسب براي چنين پذيرشي وجود داشته باشد 
آموزان پيروي يابد كه از عاليق و نيازهاي دانشانگارد و معتقد است موثرترين يادگيري هنگامي تحقق ميمي

يي آنهاست به آنها بياموزيم نه تنها چيزي به آنها اگر ما بخواهيم چيزهايي را كه بيرون از عاليق و توانا. كنند
فهمند تكرار ايم سخناني را كه نميزيرا وادارشان كرده. ايم، بلكه فهم آنها را از تحول بازداشته ايمنياموخته

در اين مورد ). 1385گوتك، (كنند و به جاي اين كه خودشان بينديشند انديشه هاي ديگران را بازگو نمايند 
ورزد كه كودك را بايد از تربيت سنتي كه بر يادگيري مكانيكي تاكيد اصرار مي 4پرورش پيشرووآموزش

  ). 1380گوتك، (دهندگان اطالعات نهد رهايي بخشد و معلمان بايد راهنمايان يادگيري باشند نه انتقالمي
در اينجا تنها به ذكر يك نمونه است، هاي نامشروع اقتدار معلمان اشاره شدهدر متون اسالمي نيز بر نفي گونه

ي چيزي كه تو را به آن دانشي نيست به من شرك ورزي از هو اگر تو را وادارند تا دربار". اكتفا مي كنيم
اين مورد درباره والدين است كه ). 15: لقمان( " 5آنان فرمان مبر ولي در دنيا به خوبي با آنان معاشرت كن

به قهر  ر اين خصوص ذكر شده است كه اگر والدين خواستند فرزند خود راد. اولين مربيان محسوب مي شوند
و جبر به راه و رسمي فراخوانند كه به دور از علم و مبتني بر امور موهوم است، در اين صورت فرزند بايد از 

ا در باشد، زيرولي در عين سرپيچي از سخن والدين معاشرتي موجه با آنها داشته. فرمان آنان سرپيچي كند
  ).1389باقري، (ناپذير است داشتن حرمت والدين و مربيان ضرورتي اجتنابمتون اسالمي پاس

  

                                                            

1 indoctrination 
2 palmer 
3.rousseau 
4 progressive Education 

معروفاي ما ليس لك به علم فالتطعهما و صاحبهما في دنيا و ان جاهداك علي ان تشرك ب  5 
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  :پرسش هاي پژوهش
  جايگاه اقتدار معلم در تربيت ديني كجاست؟ -1
  هاي اقتدار مورد تاييدند؟هاي قرآني كدام گونهبراساس آموزه -2
  ار كدام است؟هاي قرآني بهترين روش اعمال اقتدبراساس آموزه -3
  زاست؟هاي قرآني كدام روش اعمال اقتدار آسيببراساس آموزه -4

ايم، جوييم، پرداختهآن سود مي در باب روش شناسي به بيان روش پژوهشي كه در زمينه تربيت اسالمي از
مفهوم،  بررسي بافت يا سياق: هاي تحليل مفهوم عبارتندازيعني روش تحليل و تفسير مفهومي، از جمله  شيوه

  ).1389باقري، (، تحليل برحسب شبكه معنايي  بررسي ترادف كلمات و عبارات، تحليل بر حسب مفهوم تضاد
ذكر دو نمونه از در اينجا به. گذاري بر مردم استاقتدار به معني ميزان قابليت نفوذ در مردم با ميزان توان تاثير

كند ها را ايفا ميي از نقشها صرف نظر از اينكه چه كسي آنبعض: اقتدار قانوني. پردازيماقتدار براي معلم مي
معلم طبق قانون، . نقش معلمي نيز اقتدار قانوني مشخصي را با خود به همراه دارد. ذاتا داراي اقتدار هستند
 ).1389مصرآبادي، بدري و واحدي، (گيري راجع به امور كالس خود را دارد قدرت و اختيار تصميم

در اين اقتدار بخاطر مقدس بودن شخص دستوردهنده و يا بخاطر اينكه در مجموع داراي : اتيكاقتدار كاريزم
  ).همان(شود اي است، اطاعت از فرد مورد پذيرش واقع ميصفات برجسته

  : هاي پژوهشيافته
شخص كننده آن مهاي قرآني اعتبار سخن معلم بايد به طور مستقيم از داليل و شواهد حمايتبراساس آموزه

معلم نبايد دانش آموز را به قبول اعتبار سخن . گردد، نه به طور مستقيم تنها بر حسب جايگاه رسمي معلم باشد
يادگيري بايد داراي . خود وادارد يعني يادگيري نبايد با اعمال فشار بيروني به عنوان انگيزه اصلي جريان يابد

به . اهش و حذف وابستگي خود به ديگران نائل شوديابي باشد، كه طي آن  دانش آموز به كروند استقالل
عدم (و سلبي ) فرايندي و تعاملي(طور كلي هر روشي كه در تربيت بكار برده ميشود بايد داراي عناصر ايجابي 

  . باشد) تحميل
  . پذيريآموز، تلقينيابي دانشاقتدار معلم، استقالل :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع 

  .قرآن كريم-
  .البالغه نهج -
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  .مدرسه: تهران .الگوي مطلوب آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي ايران ).1389. (باقري، خسرو -
  .و فرهنگي علمي: تهران. درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران). 1389. (باقري، خسرو -
آموزان در شرايط اعمال منابع  مختلف هاي دانشانضباطيان بيبررسي ميز). 1389. (مصرآبادي، جواد؛ رحيمي، بدري و واحدي، شهرام -

  .19، پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز- فصلنامه علمي.  اقتدار
  .سمت: تهران). ترجمه محمد جعفر پاك سرشت( مكاتب فلسفي و آراء تربيتي). 1380. (گوتك ، جرالدآل -
  .طهوري: تهران. ي آموزش و پرورشنگاهي به فلسفه). 1385.(نقيب زاده، ميرعبدالحسين -
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  شناختي امام موسي صدر در تربيت ديني و الزامات آن مباني انسان
2، غالمرضا ذكياني1معصومه عبدلي  

  
. امام موسي صدر ايراني لبناني تباري است كه به مدت دو دهه رهبري شيعيان لبنان را برعهده داشته است

: گويد ويي تربيتي است، چنان كه چمران در اين زمينه ميوي پيش از آن كه رهبري سياسي باشد الگ
كند و  بزرگترين اصل در زندگي هر انسان، تغيير و تحولي است كه در تاريخ و در مردم زمان خود ايجاد مي

موسي صدر كسي است كه مردمي فقير، محروم و ترسو را به مردمي شجاع بدل كرده است، مردمي كه به 
 . كنند مي شيعه بودن خود افتخار

صدر مرهون اقدامات اخالقي و تربيتي اوست و بر دو پايه مهم يعني مباني نظري متقن و اقدامات  موفقيت 
از آنجا كه وي . وي از ميان مباني فكري بيش از همه به مسأله انسان پرداخته است. عملي مناسب بنا شده است

ا عامدانه و آگاهانه تلقي كرد و به بررسي نتايج تربيتي توان اقوال و اعمال او ر رهبر و مجتهدي مسلم بوده، مي
آن پرداخت، و با توجه به تأكيد وي بر موضوع انسان، سبك و نگرش او را در تربيت ديني  متأثر از نگرش 

  .شناسانه او دانست انسان
د، هر چند كن اي است كه ميان انسان و دين برقرار مي شناسانه صدر رابطه يكي از نقاط عطف نگرش انسان

  .رسد اما در تربيت ديني حائز اهميت فراوان است بررسي  اين رابطه  بسيار كلي بنظر مي
داند و نه انسان را در خدمت دين و هدف اصلي اديان را دعوت به خدا و  صدر دين را در خدمت انسان مي 

داند كه خدمت  يني ميشمرد و دين واقعي را د داند و هر دو را جلوه حقيقتي واحد مي خدمت انسان مي
  .شوند بيشتري به انسان كند و اگر اديان اين وظيفه را فراموش كنند، دچار مصيبت و اختالف مي

خود بدنبال توحيد  "محوري انسان"نفي خدامحوري نيست، وي در اوج  "محوري انسان"البته منظور صدر از
كند تا از قيد نفسانيات  ت دين به انسان كمك مياللهي، لذا معتقد اس است، يعني رساندن انسان به مرتبه خليفه

بديهي است چنين نگرشي نسبت به دين و انسان . دروني و قيود اجتماعي رها شود و آزادانه خدا را بپرستد
بنظر . طلبد هاي خود را مي ها خصوصاً تعليم و تربيت دارد و ملزومات و روش ي زمينه پيامدهاي خاصي در همه

گيرد و هدف اين نگرش، تعليم  رشد و تعالي دين مد نظر قرار مي "نسان در خدمت دينا"رسد در نگرش  مي

                                                            

1
  M.Abdoli28@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي؛  

2
  Zakiany@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي؛  
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ي  رشد و تعالي انسان با همه "اديان در خدمت انسان"و تربيت انسان به عنوان خادم دين است، اما در نگرش 

ن انسان است و اينكه گيرد و هدف اساسي، تعليم و تربيت انسان به عنوا اش مد نظر قرار مي ابعاد مادي و معنوي
ها و امكاناتي براي تربيت و رشد انسان دارد، عالوه بر آن در اين نگرش،  ها، ظرفيت دين چه توانايي

  .شوند هاي برجسته و ممتاز انسان نظير كرامت، عقل و فرديت، مهم و اساسي تلقي مي ويژگي
  :هاي پژوهش پرسش

  چرا از نظر صدر دين در خدمت انسان است؟) 1
  وجود دارد؟ "انسان در خدمت دين"و  "اديان در خدمت انسان "هايي ميان دو نگرش  ه تفاوتچ) 2
  ها و امكاناتي براي پرورش انسان دارد؟ ها، ظرفيت از نظر صدر، دين چه توانايي) 3
  كند؟ هاي فوق چه الزاماتي را در تربيت ديني ايجاب مي نگرش)  4

  .روش اين مقاله تحليلي توصيفي است
داند، زيرا  انسان خليفه و جانشين خداوند است و مسئوليت دارد  صدر انسان را گل سر سبد آفرينش مي امام

ي تعقل و  قدرت انتخاب، حاكي از وجود قوه. با آگاهي رفتار كند و لذا قدرت انتخاب ميان خير و شر را دارد
و همينطور فطرت، انسان را الهي  آزادي انسان  است و هدف انبياء اين است كه با توجه به اين دو ويژگي

صدر معتقد است تا زماني كه اديان به وظيفه خود يعني خدمت به انسان وفادار باشند موفقند و دچار . كنند
  .اختالف و شكست نخواهند شد

   :هاي پژوهش يافته
ر انسان در اگ. گرددرسد دليل اول صدر براي چنين نگرشي به يكي بودن انسان و تعدد اديان باز بنظر مي

خدمت اديان باشد، اديان متعدد خواهيم داشت و هر فرد انساني موظف به خدمت دين خاصي است، اما اگر 
ها را يكي روند، زيرا هدف واحد آن اديان را در خدمت انسان بدانيم، اديان به سمت وحدت و يگانگي مي

نگرش توحيدي او، انسان خليفه اهللا است و به گردد، در  شناسانه صدر بازمي دليل دوم به نگرش انسان. كندمي
منزله جانشين و نماينده خداوند، حكم ابزار و اسبابي را ندارد كه بواسطه آن مقدرات الهي محقق شود، بلكه 

اگر انسان را جانشين خداوند بدانيم منافاتي در خدمت به دين . بواسطه قوه تعقل  صاحب اراده و اختيار است
دين در خدمت انسان يعني دين در خدمت خليفه خدا و بر اين اساس دين . نخواهيم يافتخدا و خليفه خدا 

تواند انسان را تحقير كند و براي او حق انديشه و آزادي در انتخاب قائل نشود، لذا اديان بدين توحيدي نمي
كريم اديان مسيحيت قرآن . گيرددليل سوم از ضرورتي تاريخي نشأت مي. اند معنا در خدمت اين خليفه الهي

ها به دين خويش عمل كنند، بر ايشان شناسد، تا حدي كه اگر پيروان آنو يهود را كامالً به رسميت مي
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اند، قالبي خاص حرجي نيست، اما اديان در طول تاريخ، به سبب اهميتي كه براي فقه و شريعت خود قائل شده
اين فاصله واختالف هنگامي رخ نموده كه بشر، دين را به . انداند و به همان ميزان از يكديگر فاصله گرفته يافته

مذهب و قرائتي خاص فروكاسته و خود را بر حق و ديگران را باطل دانسته است و گاه بر اين مبنا، دين  
مستمسكي براي حفظ اقتدار و منافع دنيايي برخي افراد شده و وظيفه عموم مردم، صرفاً تسليم و خدمت به 

شود بلكه  تعصب هاي اديان لغو نميشريعت "اديان در خدمت انسان"شده، در حاليكه در نگرش دين تصور 
خيزد و شريعت در خدمت حقيقت دين شود از ميان برميو جمودي كه موجب فاصله و اختالف اديان مي

اديان در " موضوع دوم اين مقاله به چيستي نگرش.گيرد نه اينكه حقيقت دين فداي شريعت آن شودقرار مي
هايي چون حق و حقيقت، رهبري و پردازد و بدين منظور دو نگرش مذكور را از نظر مقوله مي "خدمت انسان

حق و حقيقت   "اديان در خدمت انسان"در نگرش . كند دوستي با هم قياس مي واليت، جهاد و شهادت و ميهن
وي ديگر ويژگي مهم دين خاتم، پيروي از حق از س. ي اديان يافت توان آن را در همه امري انساني است و مي

توانند حق را محدود و منحصر به قرائت خاصي كنند كه بر اساس فهم ايشان  و حقيقت است و پيروان آن نمي
حقيقت امري مطلق و ديني تصور  "انسان در خدمت دين"از قران شكل گرفته است در حاليكه در نگرش 

صدر با اين نگرش به مقوله واليت از باب امكاني كه براي انسان . دشود، لذا كاركردي درون ديني دار مي
واليت، امكان ظهور جامعه شايسته را براي رشد و . نگرد كند، مي بعنوان موجودي اجتماعي فراهم مي

. ايمان تقريباً غير ممكن است كند زيرا برخالف باور رايج، دينداري در جامعه بي شكوفايي انسان فراهم مي
داند  كند و آن را نه تنها رقيب مذهب نمي گرايي نيز از بعد فردي و اجتماعي نگاه مي موضوع ملي صدر به

موضوع سوم مقاله . شمرد بخش استقالل فرد و جامعه مي بلكه عامل وفاق اجتماعي، رشد خصائل فردي و قوام
را با تقوا و آزادي اجتماعي دين، آزادي معنوي انسان . هاي دين براي خدمت به انسان اشاره دارد به ظرفيت

دارد و  موانع توانايي انسان را از ميان برمي "حرام"آورد، دين با طرح  انسان را با مبارزه عليه ستم  فراهم مي
كند و به همه اعمال خالصانه انسان در زندگي رنگ  بوسيله ايمان از افراط نيازهاي انساني جلوگيري مي

حق : مقاله به برخي از الزامات اين نگرش  در تربيت ديني اشاره داردموضوع چهارم اين . زند عبادت مي
محوري،  آزادي انديشه، توجه جدي به كرامت انساني فارغ از دين و رنگ و نژاد، تقويت ابعاد مهمِ حق

 .گرايي  و توجه به اهميت جامعه شايسته در تربيت انسان محوري، ملي عقل
  .سي صدر، انسان محوري، دين محوريتربيت ديني، امام مو :واژگان كليدي
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ژاك روسو و تطبيق آن با فطرت در ديدگاه  ژان سرشت و طبيعت انسان از منظر
  آبادي اهللا محمدعلي شاه آيت

  2يكالته جعفرآباد يديطاهره جاو ،1فري همتي مجتب
  

شباهت . يشمندان بوده و هستاز اند ياريبساز جمله مسائل مورد مناقشه  سرشت مشترك انسانمفهوم 
مسلمان را به  شمندانياندي ازبرخ ي،اسالم يدگاهدر د "فطرت"روسو با مفهوم  يدگاهدر د "يعتطب"مفهوم 
ها شباهت يرغمعل ها يان آنم كهآيد يبه نظر مبا تأمل بيشتر كه  يدو سوق داده است، در حال ينانگاشتن ا يكي

روسو با از نظر  "يعتطب"مفهوم  يقيتطب يا بررسمقاله حاضر باز اينرو، . وجود دارد يزن ي جديها تفاوت ،
دو يان اين وجوه اشتراك و افتراق مبا تبيين بر آن است تا  ي،آباد اهللا شاه يتآيدگاه در د "فطرت"مفهوم 
  . سازي بيشتري در اين قلمرو مبادرت ورزد ، به شفافمفهوم

  :پرسش هاي پژوهش
 اند؟  هاي آن كدام ت انسان، ويژگيبا توجه به ديدگاه روسو درباره طبيعت و سرش -1

  اند؟ كدام آني ها يژگيو فطرت، دربارهي آباد شاه اهللا تيآ دگاهيدتوجه به  با -2
 آبادي دارد؟ اهللا شاه هايي با فطرت در ديدگاه آيت ها و شباهت طبيعت انسان در نظر روسو چه تفاوت -3

مطالعه تطبيقي براي  و) گزاره( و فكر) اژهو(تحليل زبان  هاي تحليل فلسفي، روش در پژوهش حاضر، از
هاي  واژه در اين راستا تالش گرديده تا در مرحله اول،. ها بهره گرفته شده است ها و تحليل آن استخراج داده

به ويژه (آبادي  اهللا شاه آثار آيتدر و "اميل"ها در رساله  هاي مربوط به آن و گزاره "فطرت"، "طبيعت"
هاي هر يك از  ها و مؤلفه و سپس ويژگي ، مورد تحليل قرار گيرد)"ذرات المعارفش"و  "رشحات البحار"

شيوه مطالعه، تعريف و "در نهايت نيز با رويكرد تطبيقي، . دهي شود مفاهيم مذكور استخراج و سازمان
  .شود آبادي مقايسه اهللا شاه در ديدگاه روسو و آيت "هاي سرشت انسان ويژگي

شناسي دانست كه متفكران بسياري  ترين مباحث انسان را شايد بتوان يكي از مهمبحث درباره سرشت آدمي 
انسان داراي طبيعت و  ايآ"كه به رويش سؤاالتي از اين قبيل  مشغول نموده و خود را در اعصار مختلف به

منجر شده  "هاي آن چيست؟ سرشت مشترك و واحدي هست؟ اگر اين طبيعت مشترك وجود دارد، ويژگي
  ). 64-63، صص 1388واعظي، (است 

                                                            

hema؛مشهد يدانشگاه فردوس ت؛يوترب ميتعل فلسفهي دكتري دانشجو 1 8246033@gmail.com  
  tjavidi@um.ac.ir  مشهد؛ي فردوس اردانشگاهيدانش2



  37                                                     باز خواني                                                                                                                    

 

درون "، "روش مشاهده و تجربه"هاي مختلف همچون  در طول تاريخ برخي انديشمندان، با استفاده از شيوه
تالش ) 69 همان، ص( "مدد گرفتن از متون ديني"و » روش عقلي"، "تتبع تاريخي"، "يشناخت روانيني ب

البته در ميان اين متفكرين، در . د مشابه مشخص نمايندها و موار پرسش اند موضع خود را نسبت به اين نموده
توان يافت؛ گروهي با انكار وجود چنين سرشتي،  چنداني نمي نظر اتفاقباب سرشت و طبيعت مشترك انسان 

برآنند كه هيچ نياز و گرايش ذاتي در درون انسان وجود ندارد و در نتيجه ضمن رد وجود هر گونه صفات 
  . اند از اين دسته4و اسكينر3، سارتر2، دوركيم1ماركس. دانند ه و پرداخته محيط و تربيت ميها را ساخت ذاتي، آن

دار در وجود انسان اذعان دارند، از جمله ارسطو و  گروه ديگري نيز به صفات اولي، ثابت، فراگير و جهت
صفات ذاتي و از نظر اين دسته، دست كم بخشي از اهداف تعليم و تربيت به درون انسان، . افالطون

و سعيدي و  162-161، صص 1377دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، (شود  استعدادهاي اوليه او معطوف مي
اهللا  و آيت) گراي قرن هجده ميالدي فيلسوف طبيعت(روسو ژان ژاك  .)54، ص 1388محمدي طيب، 
ه متفكران دسته اخير نيز از جمل) فيلسوف و عارف صدرايي قرن سيزده هجري قمري(آبادي  محمدعلي شاه

هايي  اند و با ابتنا به اين فرض، به تحليل و ارائه توصيه ها را پذيرفته هستند كه وجود سرشت مشترك ميان انسان
  .پردازند درباره فرد و جامعه مي
  :يافته هاي پژوهش

او را ) 1988(گوتك  هاي اعصار پس از خود داشته است، تا آنجاكه تأثير تربيتي زيادي بر انديشهروسو  
 ).65ص (كند  يالدي معرفي ميدر آموزش و پرورش اواخر قرن هجدهم م 5گرايي يعتبرجسته طب يشروپ

سخن گفته است، بر اهميت و ضرورت  "انسان طبيعي"انسان و  "طبيعت"در آثار مختلف خود از  روسو
از جمله (داند  يالزم م ار آن شناخت دقيقسعادت،  يحركت به سو يو براشناخت طبيعت انساني تاكيد دارد 

رود  يم به شمار يرفطرت در قرن اخ يةگذاران نظر ياناز بن آبادي اهللا شاه آيت. )35، ص 1348روسو، 
كه  را "نظريه فطرت"وي . )43-34، صص 1386 ي،مرتضوو  238-237الف، صص  -1387 ي،آباد شاه(

استنباط كرده است ) 30: روم(آيه فطرت  زيرساخت ساختمان انديشه ديني اوست، با رويكردي هرمنوتيكي از
هر يك از اين انديشمندان، با توجه به زمينه تاريخي، فرهنگي و فكري خود . )27، ص 1387 يرمرادي،پ(

                                                            

1 Marx 
2 Durkheim 
3 Sartre 
4 Skinner 
5Naturalism  
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ها با  اند كه تطبيق و استنباط وجوه تشابه و افتراق آن ديدگاهي نسبت به سرشت مشترك انسان اتخاذ نموده

  .هاي آن، كمك نمايد تر مؤلفه عميق درك بيشتري از مفهوم سرشت انسان وتواند به فهم زواياي  يكديگر مي
بر سرشت   ،"يلام"كه روسو، در آثار مختلف خود از جمله رساله  دهد ينشان محاضر پژوهش  هاي يافته

دو وجه  ي،انسان يعتطب يشينيبا اثبات پ "يو عقل يخيتار ي،تجرب"با روش او. دارد يدتاك يمشترك انسان
 يانسان به عنوان جزئ كردن همه در مجموع با لحاظ ينبا ا .دهد يآن را مورد توجه قرار م يوانيو فراح ييوانح

ي تر مشترك را به طور پررنگ يعتطب يوانيخود، جنبه ح گرايانه يعتطب يكردرو بعِو به تَ يعتاز عالم طب
بودن،  يو همگان يمند قانون، يكين"همچون  يمشترك انسان يعتطب هاي يژگيبه و روسو .يدكرده استتاك

كه  استي اكتسابير غي امر يعتو، اصل طبااز نظر . توجه دارد "ها و ادراك ها يشاز گرا يبالقوه بودن بخش
ثابت بودن هسته  توان يلذا م؛ است يگرد يها آموزش و پرورش توسط انسان يازمندنظهور و فعليت آن، البته 
   .)يهثانو يعتطب(فت يراز آن را پذ ييها بخش ييرو تغ يعتطب
با  يآباد شاهاهللا  يتروسو با آنچه آ يدگاهدر د يانسان يعتطب هاي يژگيمفهوم و و يقيتطب يسهمقا از

اشتراكات  يرغمكه عل شود يم يجهنت يندر باب فطرت به آن پرداخته، چن "يريو تفس ينقل ي،عقل"يها روش
با توجه هر چند . اردفاصله دآبادي  يدگاه شاهدر د با فطرت ييروسو يعتطب يمعنا يتا حد قابل تأمل ي،ظاهر

اما در  يافت؛ها  آن يانرا م يمشترك و مشابه يها بخشتوان  يانسان در نگاه روسو، م يعتطب ييبه توسعه معنا
فراغت از  ينداشتن و همچن يديو توح ياله يريگ از خطا، جهت يتمعصوم"همچون  يمهم هايي يژگيو

   .گردد يم ياننما يآباد اهللا شاه يتروسو و آ يدگاهد يانم يت جداختالفا "ييرو تغ يلتبد
اهللا  اي از نتايج بررسي تطبيقي طبيعت انساني از نظر روسو و فطرت در ديدگاه آيت در ادامه خالصه

  .آمده است) 1(آبادي در جدول  شاه
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 انسان سرشت دربارهي آباد شاه اهللا تيروسووآ دگاهيدي ها مؤلفه سهيمقا -1جدول 

  يآبادشاهاهللاتيآدگاهيد روسودگاهيد  مؤلفه
 ييصدرا  اروپايفلسفيروشنگروييگراعتيطب  يفلسف مكتب
سرشت درباره پژوهش روش
  يو عقل ينيد  يوعقلي خيتار ،يتجرب  انسان

  يشناس انسان
و بنده روح عيجسم و روح داردكه جسم مطانسان
ي عيطب انسان انيام لذ ست،ين ياجتماعانسان . است

  .وجودداردي اساس تفاوتي اجتماع وانسان

ي ليو روح تشك) يو بدن برزخيبدن ماد(انسان از بدن
 يانسان موجود. است» الحدوث يةجسمان«و روح  افته

  .شود يممحسوب  يو مدن يذاتاً اجتماع

  مشترك سرشتي ها يژگيو

از آنيريگ بهرهاست، اماياكتسابريغيانسانعتيطب
  .اند ياكتسابريغ اتيفطر  .دارد تيبه ترب ازين

  .اند جاودانهدارويپاثابت،اتيفطر  .استريمتغيثابت و بخشيانسانعتياز طبيبخش
  .دارند تيو عموم تيو كلرنديوفراگيهمگاناتيفطر  .استريفراگيانسانعتيطبليبخش اص

  .انديحضورعلممتعلقاتيفطر ---
  .استليتبدازفارغفطرت ---

معصوماماروسودرباره،استكينيانسانعتيطب
  .ازخطاست معصوم فطرت  .ندارد يا اشاره آن بودن

  .دارند فيوضعبالقوهجنبهعمدتااتيفطر .استبالفعليبالقوه و بخشيانسانعتياز طبيبخش

  
  .آبادي، مطالعه تطبيقي شاهاهللا محمدعلي  فطرت، روسو، آيت عت،يطب:واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 مقاالت مجموعه: وفطرت عشق ثيحد .الوجود واجب براثبات عشق فطرت وبرهاني آباد شاه اهللا تيآ). 1387( .محمدجواد ،يرمراديپ -
 .ياسالم شهياند و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات: تهران.  يآباد شاهيمحمدعل اهللا تيآي معرفتي آراءحكم درباره

  .يفرخ: تهران). يسبحانترجمه علي ( پرورش و اآموزشي ليام). 1348( .ژان ژاك روسو، -
  . 70-49 ،20 ،معرفت نهيآ. زانيالم ريبر تفس هيفطرت با تك يبررس). 1388( .محمدرضا ب،يط يحسن و محمد ،يديسع -
 فرهنگ پژوهشگاه انتشارات: تهران). يآباد شاه راهللانو اهللا تيآتوضيح و تقرير( المعارف شذرات). الف -1386( .يمحمدعل ،يآباد شاه -

 .ياسالم شهيواند

 فاضل اهللا تيآ: شارح. (يآباد شاهيرزامحمدعليمي العظم اهللا تيآي حك عارف: عشق فطرت). ب-1386( .يمحمدعل ،يآباد شاه -
 .ياسالم شهيواند فرهنگ پژوهشگاه انتشارات: تهران). يگانيگلپا

 .ياسالم شهيواند فرهنگ پژوهشگاه انتشارات: تهران). ترجمه زاهد ويسي( البحار رشحات). الف -1387( .يمحمدعل ،يآباد شاه -
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  )ره( بر مبناي ديدگاه عالمه طباطبايي "رشد اخالقي پنج مولفه اي"تبيين نظريه 
  3، عليرضا صادق زاده قمصري2، محسن ايماني1فاطمه وجداني

  

و شگفت انگيز است كه هنوز هم با وجود پويش هاي فكري  ابعاد مختلف وجود انسان چنان پيچيده
محققان و انديشمندان در قلمروهاي علمي مختلف از جمله، زيست شناسي، روانشناسي، فلسفه، علوم اعصاب 

تمركز ديدگاه هاي فلسفي . و نظاير آن نتوانسته است ديد روشن و كاملي از اين موجود پيچيده به دست دهد
وجوه مختلف آدمي منجر به ارائه نظريه هاي رشد و تربيت اخالقي متنوعي شده است كه هر  يا روانشناختي بر

يك عمدتا پرورش بخشي از وجود انسان را مد نظر قرار مي دهند و انساني كه با اين رويكرد تحت تربيت و 
تك بعدي به انسان در از نمونه هاي اين نوع نگرش هاي . رشد قرار گيرد، انساني متعادل و سازوار نخواهد بود
به رغم اهميت . شناختي پياژه و كولبرگ اشاره نمود -زمينه رشد اخالقي مي توان به رويكردهاي رشدي

مسلم استدالل و قضاوت اخالقي در عملكرد اخالقي، مركزيت استدالل در رفتار اخالقي، پارادايمي است كه 
وانشناختي، جامعه شناختي و برخي ديدگاه هاي فلسفي امروزه تحقيقات ر). 2008ناروائز، (رو به افول مي رود

؛ )1994و توما،  1980بلزي، (نشان داده اند كه اتصال نسبتا ضعيفي ميان استدالل و عمل اخالقي وجود دارد 
نكته اي كه قرآن كريم نيز به آن اشاره دارد و بيان مي دارد كه انسان ممكن است به رغم داشتن يقين منطقي 

 نيت امري، از انجام آن سر باز بزند و در عوض، به نداي هواي نفس خود گوش فرا دهدنسبت به حقا
  .)388 ، ص18، ج1374طباطبايي، (

رويكرد اخالق غمخواري در اعتراض به بي اعتنايي ديدگاه شناختي به نقش عواطف در اخالق ورزي به 
متمركز ) عواطف غمخواري و همدلي(عمدتا بر بعد عاطفي خود را توجه ولي آن رويكرد نيز . وجود آمد

رويكرد فضيلت نيز تا . كردكم اهميت تلقي  رافرايندهاي عالي شناختي  و  بعد معرفتي اخالقنمود و اهميت 
  .حد زيادي بعد عملي تربيت و ايجاد عادات اخالقي خوب را هدف قرار مي دهد

                                                            

        f_vodgdani@yahoo.com ؛فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرسدكتري   انش آموختهد1
 IMANIMO2@GMAIL.COMاستاديار دانشگاه تربيت مدرس؛ 2
 alireza_sadeqzadeh@yahoo.comدانشگاه تربيت مدرس؛ استاديار 3
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يش رونده ي ابعاد مختلف وجود امروزه با توجه به شكاف ميان نظر و عمل از يك سو و آشكار شدن پ
آدمي و به خصوص در هم تنيدگي عملكرد آن ها در اخالق ورزي، تغيير پارادايم به سوي رويكردهاي 

روايت هاي جديد از تربيت منش مانند نظريه ليكونا نشانگر چنين نگرش ها و . تلفيقي اجتناب ناپذير مي نمايد
وانسته اند تا حدي نقاط ضعف رويكردهاي تك بعدي را البته رويكردهاي تلفيقي ت. هايي استگرايش

انسان كه مهم ترين ) به معناي خاص(اما تا وقتي به وجه معنوي . كاهش دهند و از نقاط قوت آن ها سود ببرند
بعد وجودي او هم هست، توجه نشود، هنوز نمي توان برنامه جامع و موثري براي رشد اخالقي او پيشنهاد 

  .نمود
اين پژوهش آن است كه چگونه مي توان نظريه اي را براي رشد اخالقي انسان طراحي نمود  مساله اصلي

اوال، تمام ابعاد وجودي او را تحت پوشش قرار دهد؛ ثانيا، بتواند تشكيكي بودن رشد را نشان داده، : كه
نين قابليت كاربرد هايي براي مرحله اي نمودن رشد و تربيت اخالقي داشته باشد؛ ثالثا، براي تمام سداللت

و رابعا، دستورالعمل هاي دقيق و روشني براي هدايت فرايند تربيت اخالقي در اختيار مربيان . داشته باشد
  .تربيت اخالقي قرار  دهد

بر تفسير قرآن كريم از يك سو، ديدگاه هاي عميق فلسفي ) ره(با توجه به اشراف ستودني عالمه طباطبايي 
-وابط او با جامعه، خداوند و جهان هستي از سوي ديگر و به ويژه با عنايت به ديدگاهايشان در باب انسان و ر

هاي ابتكاري ايشان در باب ايمان و اراده و نيز توجه دقيق ايشان به ابعاد ديگري از انسان هم چون عواطف، 
از آراء و نظريات  هيجانات و اميال به عنوان بخشي از مبادي عمل، به نظر مي رسد كه مي توان با استفاده

ايشان ديدگاه جامعي را در مورد رشد اخالقي انسان مطرح نمود و مسير جديدي را براي هدايت موثرتر  
  .جريان تربيت اخالقي به ويژه براي مدارس كشور گشود

  :هاي پژوهشپرسش
  :در اين مقاله به سه سوال اساسي زير پاسخ داده شده است

 ايي، رشد اخالقي چيست و چه ابعاد و مولفه هايي دارد؟بر اساس ديدگاه عالمه طباطب -

بر اساس ديدگاه عالمه طباطبايي، چه مراحلي را براي  رشد اخالقي مي توان در نظر گرفت؟ و ويژگي ها و  -
 عملكردهاي انسان در هر يك از اين مراحل چگونه است؟

  بر اساس اين نظريه اصول تربيت اخالقي موثر در مدرسه كدامند؟ -
  .استنباطي مي باشد -تحليلي  –كاربردي است و روش انجام پژوهش، توصيفي  - اين پژوهش از نوع بنيادي



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            42
زيرا ايشان بر . بخش مهمي از مباني نظري اين پژوهش به ديدگاه خاص عالمه راجع به اراده بر مي گردد

ت قطعي عقل خارج مي سازد خالف فالسفه قبلي، براي اراده استقالل نسبي قائل است و اراده را از حاكمي
و نقش آن را در عملكرد اخالقي انسان بسيار پر رنگ و  )330، ص 1388رخشاد به نقل از عالمه طباطبايي، (

، 11ج  و همان، 388، ص18ج  ،1374طباطبايي، (هم چنين، ايشان ايمان را امري ارادي . تعيين كننده مي بيند
طباطبايي، (كنند ادي مي دانند و آن را به دقت مرحله بندي ميو مشتمل بر دو مولفه معرفتي و ار )484ص 

  . )453-457 ، صص1،، ج 1374
كه  )طباطبايي، بي تا(بخش ديگري از از مباني نظري پژوهش، مربوط به نظريه ادراكات اعتباري ايشان است 
  . انندنقش عواطف و حب و بغض ها را در انتخاب هاي انسان پر رنگ و بسيار تاثيرگذار مي د

  :يافته هاي پژوهش
بر اساس . ديدگاه هاي عالمه طباطبايي داللت هاي دقيق و ظريفي براي رشد اخالقي مطرح مي نمايد

ديدگاه عالمه مي توان براي رشد اخالقي چهار مرحله اصلي  در نظر گرفت كه اولين مرحله در گروي تالش 
ه هاي رشد اخالقي او از طريق روابط عاطفي با ارادي انسان نمي باشد اما مهم ترين زيرساخت ها و پاي

اطرافيان، يادگيري هاي ضمني و غير مستقيم و نيز انفعاالت ناشي از تغذيه و مزاج و عواملي نظاير آن، 
مرحله دوم قبل از اسالم و . دارد) رشد آگاهانه و ارادي او(پايگذاري مي شود و نقش اساسي در رشد بعدي 

ارغ از جهان بيني الهي مي توانند به آن دست يابند و دو مرحله بعدي به ترتيب، مرحله ايمان است و انسان ها ف
  . مبتني بر مراتب ابتدايي ايمان و مرحله تكميلي رشد اخالقي مي باشند

. و مداومت پيش مي رود) و عمل( معرفت، عواطف، ايمان، اراده: رشد حداقل در قالب پنج محور يا مولفه
رشد اخالقي از . ماهيت تشكيكي دارند و به مرور و تحت شرايط مناسب رشد مي نمايند تمام اين مولفه ها

بر اساس اين تلقي . ابتداي دوران جنيني و بلكه پيش از آن آغاز مي گردد و تا آخرين لحظه زندگي ادامه دارد
  .از رشد، اصول تربيت اخالقي موثر به تفصيل توضيح داده شده است

  ).ره(خالقي، اراده، ايمان، عواطف، عالمه طباطباييرشد ا: واژگان كليدي
  

 :منابعفهرست 
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  .دفترانتشارات اسالمي: قم. )ترجمه سيدمحمدباقرموسوي همداني( تفسيرالميزان). 1374(. محمدحسين طباطبايي، -
  .مطبوعات ديني: قم. )مقدمه وشرح سيدعلي طباطبايي( رساله الواليه). 1389(. ينمحمدحس طباطبايي، -
  .بوستان كتاب: قم. )ترجمه وشرح علي شيرواني(بدايه الحكمه). 1389(. محمدحسين طباطبايي، -
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-Blasi, A. (1980). Bridging moral cognition and moral action: A critical review of the literature. 
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-Narvaez, D. (2008 ). Human Florishing and Moral Development: Cognitive and Neorobiological 
Perspectives off Virtue Development. In: L. P. Nucci& D. 
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 اي در تدريس  از منظر ديويد كار و عالمه طباطباييتعالي اخالق حرفه

  4، احد فرامرز  قراملكي3، بختيار شعباني وركي2ل غفاري، ابوالفض1سمانه اميني مشهدي 
  

ها براي  هاي آن و عالمه طباطبايي وداللت 5هاي اخالقي ديويد كار هدف از ارايه اين مقاله، بررسي نظريه
 6در قرن بيستم برخي فيلسوفان تربيتي نظير ديويي. ها است اي در تدريس و مقايسه آن رشد اخالق حرفه

به اخالق تدريس و مدرسه اهتمام نشان دادند؛ اما  آن را در قالب محتواي تربيت ) 1966( 7زو پيتر) 1909(
هاي پاياني قرن بيستم اعتقاد به رعايت استانداردهاي  در دهه. هاي درسي منحصر نمودند اخالقي در برنامه

 1980ي از دهه. شد لقي مياخالقي توسط معلمان مطرح شد و از اين منظر، معلم به مثابه الگوي اخالقي موثر ت
اي از منظر فلسفي توجه نمودند و به مفهوم  فيلسوفان تربيتي به ماهيت اخالقي تدريس و اخالق حرفه

  ).  2008كمبل، (هاي اخالقي معلمان اهتمام نشان دادند  در تدريس و مسئوليت 8گرايي اي حرفه
اي در تدريس، معلمان نيازمند توجه به  همنظور داشتن اخالق حرف  بر اين باوراست كه به) 1984( 9ريچ

. باشند آمريكا بيان شده است، مي 11چه توسط انجمن ملي تعليم و تربيت نظير آن 10اي  كدهاي اخالق حرفه
اي  كند كه چنين كدهايي شامل همه ابعاد حرفه در انتقاد به اين رويكرد خاطر نشان مي) 1986( 12واترَس

هاي اخالقي را روشي در كاربرد اخالق  كارگيري نظريه به 13ن سولتيسچو برخي هم. اخالق درتدريس نيست
توان كل زندگي اخالقي را با  نيز براين باور است كه اگرچه نمي) 2011( 14وارنيك. دانند اي تدريس مي حرفه

هاي ناشناخته ومخفي  تواند جنبه يك نظريه اخالقي سامان بخشيد، اما رويكردهاي عمده فلسفه اخالق مي
  .         ها و مسايل اخالقي در حين تدريس را وضوح بخشند رضتعا
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عنوان  عنوان يكي از فيلسوفان تربيتي معاصر و به ،1ديويد كارهاي اخالقي بر اين اساس در اين مقاله ديدگاه
هاي اخالقي  و نيز ديدگاه 2برفضيلت حامي يكي از رويكردهاي عمده فلسفه اخالق يعني رويكرد اخالق مبتني

عنوان فيلسوف معاصر ايراني كه صاحب نظريات اخالقي با نظر به رويكرد اسالمي است،  المه طباطبايي بهع
ها  نظر در مسايل اخالقي هستند كه دغدغه ضمني و آشكارآن اين دو فيلسوف، هر دو صاحب. شود بررسي مي

  . ها در نهاد انسان است تربيت اخالقي و پرورش فضيلت
  :پرسش پژوهش

هايي براي تعالي اخالق  هاي اخالقي كار و عالمه طباطبايي، داللت توان با بررسي و مقايسه ديدگاه يآيا م -
  اي در تدريس استنباط نمود؟  حرفه
بهره  استنتاجي تحليلي و نيز روش -توصيفي از روش ات اين دو فيلسوفنظر يها ستخراج داللتمنظور ا به

  .شود  يبرده م
  : هاي پژوهش يافته

اي تدريس معرفي  برفضيلت را رويكردي مرجح براي كاربرد اخالق حرفه ويكرد اخالق مبتني كار، ر
هايي مانند منشي  دهد و در مقوله هاي اخالقي او ارجاع مي رآثار متعدد خود به ارسطو و نظريهاو د. كند مي

توجه اخالق هاي مورد  و ديگر موضوع 5، خرد عملي4هاي اخالقي و عقالني ها، فضيلت فضيلت 3بودن
ها  به نظر او در اين ديدگاه تلقي خاصي از فضيلت). 1999 ،6كار و استوتل(دار اوست  ارسطويي، به شدت وام

 معطوف به ترويج اوال بر فضيلت، اخالق مبتني ست كه ن ااي شود كه يكي از معيارها براي اين تلقي مطرح مي
في صفات مطلوب و تحليل و آن، معرف ست كه هدها دار ومنسجم از فضيلت تبييني نظامها و ثانيا  فضيلت

   ).2000كار، ( هاست توضيح اهميت اخالقي آن
از سوي ديگر عالمه طباطبايي، اگرچه نظام فلسفي خاصي كه مشخصا در چارچوب يكي از رويكردهاي 

توان  رد كه ميهاي اخالقي دا هاي قابل تأملي در زمينه ارزش اخالقي قرارگيرد، ارايه نداده است، اما نظريه
مهم ايشان مانند اصول فلسفه و روش رئاليسم، تفسير الميزان، نهايه الحكمه و رساله ها را از آثار  آن

 ياخالق يتمختلف درباره ترب يكردرونوع سه  يزان،الم يرعالمه در تفسطورمثال،  به. االعتباريات استخراج نمود
                                                            

1 David Carr 
2 Virtue Ethics 
3 characteristic 
4 Moral and Intellectual Virtues  
5 Practical Wisdom (phronesis) 
6Carr & Steutel 
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انسان با در نظر گرفتن  يتترب -1: عبارتند از سه رويكرد،اين . گرا را از يكديگر متمايز نموده است فضيلت

به  يدنبا هدف رس يتترب -2 ي و يا همان اخالق مبتني بر فضيلت ارسطويي؛و نكوهش اجتماع يشستا
را  يلرذاريشه و  ستها عشق به خداوند ا شناخت آن يجهكه نت يدر پرتو معارف يتترب -3و  ياخرو يها نعمت
توان دريافت كه هر دو  لذا در يك نگاه مشترك ميان عالمه و كار مي ).1، ج1375، ،ييطباطبا(خشكاند  مي

  . ورزند فيلسوف به ترويج فضايل اهتمام مي
، زعم ايشان به .پردازد طرح نظريه ابتكاري اعتباريات مي به رئاليسم روش و فلسفه اصولعالمه در مقاله ششم 

تواند هم در مورد مسايل طبيعي اطراف  مت با طبع است كه ميماليمت و ناماليمنشأ اعتبار حسن و قبح در 
البته . شناسيم ها را با عنوان اخالق يا فرهنگ مي انسان و هم  نسبت به امور اجتماعي اطالق شود كه معموال آن

داند؛ و بر اين باور است كه بايد غرض  گسيخته نمي عالمه اعتبار نمودن اين قراردادهاي ذهني را لجام
 ).1372 ،ييطباطبا(اعي، سعادت بشري و نيز بناي عقال را مد نظر قرار داده و سپس حكمي را اعتبار نمود اجتم
ي قراردادي  منظور رفع احتياجات حياتي ساخته، جنبه ها را به هايي است كه ذهن آن هاي اخالقي، فرض گزاره

و  د عدل و ظلم ثابت و تغييرناپذيرندبراساس نظر عالمه، برخي اصول اخالقي ماننالبته . و اعتباري دارند
اين تغييرپذيري، . كند ها را اعتبار مي يابد و انسان آن در طول زمان تغيير ميعبارتي مطلق هستند و برخي  به

  ). 5، ج1375طباطبايي، (ها استوار شده است افكار و ارزش ها در برحسب تفاوت انسان
برفضيلت تنها  نظر او در رويكرد اخالق مبتني به. سو استه همها با عالم كار نيز در مطلق بودن برخي ارزش

ها و اصول اخالقي حقيقت و عدالت سازگار باشد و لذا اين  ترين ارزش مند هستند كه با اساسياعمالي فضيلت
ها را فرضي و  داند و آن ها را برخالف عالمه عيني مي از سوي ديگر كار ارزش). 1996كار، (ها مطلقند  ارزش

بر  اخالق مبتني . گرايي در اخالق نيست البته به نظر او اين امر به معناي بنيادگرايي يا اصول. داند عتباري نميا
هاي اخالقي به لحاظ قرار داشتن در راستاي  ها و ارزش ست و عينيت فضيلت1گرا ، يك اخالق غايت فضيلت

  ). 1998كار، (يابد  مي سعادت انسان و نه به لحاظ هماهنگي با اصول مطلق اخالقي معنا
اي آن به طور وسيعي از طريق پرورش  كه به نظر كار، تدريس، شغلي است كه كارآمدي حرفه در نهايت آن

كه ديويد كار مراحلي را براي  درحالي). 2011كار، (يابد  هاي اخالقي عيني در نهاد معلم، تعالي مي فضيلت
ها را براساس نظام ارسطويي معين  و فقط معيار فضيلت دهد ها پيشنهاد نمي متخلق شدن انسان به فضيلت

كند، عالمه معرفت نفس يا خودشناسي، شكوفايي فطرت توحيدي، استمرار بر عمل صالح و تزكيه نفس را  مي

                                                            

1Teleological 
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ها در نهاد انسان مورد  هاي  اخالقي در مسير قرب الهي و براي پرورش و تعالي آن براي رسيدن به فضيلت
   .دهد تأكيد قرار مي

   ييكار، عالمه طباطباديومبتني بر فضيلت، دي اخالق س،ياخالق تدر ،يا اخالق حرفه :واژگان كليدي
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  .صدرا: تهران .2 جلد ،رئاليسم روش و فلسفه اصول. )1372(. محمد حسين طباطبايى، -
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  قرآن در ياخالق تكامل مراحل
  1يحاتم محمدرضا

  
اند  اي محوري در مكاتب اخالقي و تربيتي است و اين مكاتب همگي هم داستان بحث تكامل اخالقي، مسأله

با طرح اين موضوع سئواالت . ت به ظاهر دائم و مستمر استكه تحول انسان از نطفه بودن تا وقتي كه زنده اس
  سؤال .هاي بزرگ اخالقي در آخرين تحليل سعي دارند به آنها پاسخ دهند شوند كه نظريه متعددي ايجاد مي

افتد؟  اساسي آن است كه فرايند حركت اخالقي داراي تحت چه قوانيني قرار دارد؟ تحول چگونه اتفاق مي
- اي را مي جداگانه مراحل ر بررسي اخالقي شدن، كه يك تغيير و حركت تكاملي است، آيابدين معني كه د

تصور كرد و به تعيين مراحلي پرداخت يا آنكه فقط با يك  يتوان در مسير تحول مشخص ساخت و مقاطع
عنا ايي، بر اين م به صورت مرحله ياخالق يتدريجي و خطي سر و كار داريم؟ دگرگون ايو  يدگرگوني جهش

 تابعمراحل  نييابد و ا استوار است كه تحول اخالقي در يك فرد طي چندين مرحله اخالقي متوالي تكامل مي
 يول. است يهيو بد يانسان قطع يو تحول اخالق يريرپذيياصل تغ نيبنابرا. باشند يم ينظم و قواعد خاص
راستا پژوهش حاضر  نيهمر د. محل بحث و گفتگو است يبند آن تحول و مالك مرحله يمحدوده، چگونگ

 يو گزارش باشد يم يمرحله بند اريمعلوم ساختن مالك و مع قياز طر يدر صدد كشف مراحل تكامل اخالق
  . دهد يحركت، و تعداد مراحل را ارائه م نيا يعيطب ندياز فرا

  :پژوهش يها پرسش
  ارند؟ د ييها يژگيدر قرآن كدامند و چه و يمراحل تكامل اخالق :اصلي سؤال -الف
  فرعي هاي سؤال -ب
  بندي تكامل اخالقي چيست؟ معيار و مالك مرحله -1
  آيا مراحل بر يكديگر ترتب دارند؟-2

مراحل تكامل اخالقي از ديدگاه نيازمند روشي است كه به كمك آن بتواند قرآني حاضر، اخالق پژوهى 
روش بنابراين . رين راه براي رسيدن باشدرسد تفسير موضوعي بهترين و نزديكت به نظر مي. قرآن را بازشناساند

 يموضوع يرتفس يقاز طر ياي و اسناد اين پژوهش، توصيفي ـ تحليلي و روش گردآوري اطالعات كتابخانه
  :توجه به نكات ذيل حائز اهميت است .باشد مي

                                                            

1
 mrhhatami@yahoo.comانشگاه شهيد باهنر؛ استاديار د  
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ملكات نفساني و از آنجا كه منحصر در  1كند اي است كه بر اخالق قرآني تطبيق مي تزكيه فراگيرترين واژه -
 . باشد از جهت بار معنايي نيز پربارتر از واژه اخالق است و يا فضايل و رذايل نمي

، 1378مصباح يزدي، ( با نفس دارد و نفس موضوع تزكيه است يانسان ارتباط تنگاتنگ يفالح و رستگار -
  ).30ص

  .باشد كه تزكيه باعث كمال آن مي. نفس يك واقعيت چند سطحي است -
انسان بسوى خداوند همان نفس انسان است، زيرا جز خود انسان چيز ديگرى نيست كه طريق انسان  طريق -

  ).6ق، ج1417طباطبايي، ( باشد، خود اوست كه داراى تطوراتى گوناگون و درجات و مراحلى است
  ).330، ص20همان،  ج( تزكيه و آلودگى نفس مربوط به اخالق و از مراحل آن است -
 ).6همان، ج( انسان است يهاي اخالقي و حاالت روان منشأ ويژگي نفس منبع و -

  :يافته هاي پژوهش
و لذا نفس، موضوع تزكيه . يابد نفس و من واقعي انسان است شدن، آنچه كه تحول مي در فرايند اخالقي) 1

اي است كه بر  واژهترين  مناسب ،تزكيههمچنين  .نفس داردفالح و رستگاري انسان ارتباط تنگاتنگي با است و 
كند و داراي دو بعد ايجابي و سلبي است از يك سو، بايد اموري را در نفس ايجاد  اخالق قرآني تطبيق مي

 . 2كرده، از سويي هم بايد اموري را از آن برطرف كرد

از آنجا كه اخالق، كيفيتي است كه مربوط به نفس آدمي است، و نفس پيوسته در حال دگرگوني است، ) 2
يابد به اين ترتيب تكامل اخالقي ناشي از شرايطي است كه براي  ت اخالقي هم در طي زمان تحقق ميتغييرا

 .توان آنها را مراحل تكامل اخالقي ناميد شود و مي هاي معمولي حاصل مي همه انسان

آدمي،  نفس. تشكيل شده است اماره، لوامه و مطمئنه گونه نفسسه  آدمي، از نفسشناسي قرآن،  بنابر نفس) 3
آيد و هر نقشي كه بيشتر صورت پذيرد، مي رود كه از حالت گذرا، به  ها در مي هر زمان به يكي از اين حالت
 ). 593، ص1370مطهري، ( صورت وضعيت استوار در آيد

ترين سطح اخالقي  زماني كه فرد در پايين. دشو اخالق متفاوت ناشي مي گانه نفس، سه متناسب با مراتب سه) 4
-و هنگامي كه به باالترين درجه رشد و كمال بشري مي. باشد دارد در واقع تحت حاكميت نفس اماره ميقرار 

                                                            

1  "قَد نْ افْلَحكَّيها مز و قَد نْ خابيها مس10و  9: شمس( "د( 
  .20ص پرواز،آيين  يزدي، مصباح  2
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حد وسط ميان ). 15، ص1378دستغيب، (است كه صفت نفس مطمئنه بر آن تطبيق مي كند  اي  رسد در مرحله

  ). 300، ص1372نجاتي، (اين دو مرحله، نيز مرحله نفس لوامه است 
 . شوند شدن در مرحله طبيعي، مرحله انساني و مرحله الهي خالصه مي يمراحل اخالق) 5

اند؛ اوالً اين تغيير و تحوالت  مراحل تكامل اخالقي بر اساس تغييراتي كه در نفس اتفاق مي افتد تعيين شده) 6
نياً، مقاطعي اخالقي و فعليت يافتن استعدادهاي انسان، عموماً تدريجي و پيوسته است، نه دفعي و ناگهاني و ثا

  .اند، تقريبي هستند كه براي اين تحوالت تعيين شده
باشد، زيرا بنابر مبناي كمال  تحول اخالقي به معناي عام آن، محدود به دورة زماني و سني خاص نمي) 7

توان وصول به همه مراتب هدف نهايي تحول اخالقي را  پذيري بي پايان انسان در هيچ مقطعي از زندگي نمي
  . يافته تلقي كردپايان 

مقصود از فرايند مجموعه اعمالي است كه به صورت . يك فرايند است)اخالقي شدن( تكامل اخالقي) 8
. اين فرايند از مراحل مختلفي برخوردار است. خاص انجام مي شوند اي تيجهتدريجي و براي دست يابي به ن

ل و بعد متمايز شده و داراي هر مرحله به جهت خصوصيات بينشي، گرايشي و كنشي از مراحل قب
 . هاي تعيين شده است مشخصه

  :ياخالق تيترب ساحت يبرا پژوهش هيداع يامدهايپ-
 تربيتهاي  تواند در تنظيم شيوه هر مرحله، مي هاي ويژگيآدمي و  اخالق تحولتوجه به مراحل ) 1

ضد اخالقي در ايجاد رذائل و مثالً با توجه به نقش مهم افعال . متناسب با اين مراحل مفيد باشد اخالقي
ها  اي از اصول و شيوه طبيعي براي برخورد با افعال ضد اخالقي مجموعه مرحلهاستحكام آنها شايسته است در 

  . نمايد منظم گردند كه اين مهم در مورد اخالقي شدن كودكان بيشتر رخ مي
 .1به غير خدا هشدار داده شده است  بتبه غفلت از خود و سرسپردگي انسان نس  در قرآن مجيد، بارها نسبت) 2

شناخت خويشتن، آغاز و پايان آدمي و همچنين كماالتي كه ممكن است به آنها نايل گردد، موجب شوق به 
  .ها مي گردد تحصيل كماالت و تهذيب نفس و باعث سعي در دوري از رذايل و دفع آن

هر كس در دنيا با رفتار و اعمال خود، هستي و قرآن كريم در آيات بسياري بر اين نكته تأكيد دارد كه ) 3
گيرد و فقط در صورتى كه جهت  سازد و واقعيت انسان در ظرف سعي و تالش او شكل مي وجود خود را مي

 ).1374مصباح يزدي، ( رسد گيرىِ رفتار او به سوى خدا باشد به مرحله قرب مى

                                                            

  )19: حشر(» والَ تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُونَ« 1
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له، در اولين مرحله تأديب والدين مهم است، در هاي هر مرح از نگاه تربيت اخالقي، با توجه به ويژگي) 4
مرحله دوم تأديب و سياست شريعت و دين حق و نهايتاً تهذيب نفس مهم است، و در مرحله پاياني نيز سير و 

   .باشد سلوك عرفاني مهم مي
  .آيات اخالقي، تكامل اخالقي، مراحل تكامل اخالقي :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  . كريم قرآن -
  .مركز بررسي اسناد تاريخي: تهران .نفس مطمئنه ).1378. (عبدالحسين دستغيب، -
  .ياالعلم: روتيب .رالقرآنيتفس يف زانيالم ).ق1417. (نيمحمد حس ،ييطباطبا -
  .ينيامام خم يموسسه آموزش: قم. قرآن در اخالق ).1378. (يمحمدتق مصباح، -
  .)ره(پژوهشي امام خميني مؤسسه آموزشي : قم .خودسازي ايبر خودشناسي ).1386. (مصباح يزدي، محمدتقي -
  .صدرا: تهران .3جلد ،آثار جموعهم). 1370. (مرتضي مطهري، -
  .صدرا: تهران .اسالم در تربيت و تعليم ).1386. (مرتضي مطهري، -
  .13 ،معرفتمجله  .قرآن در اخالق ).1374. (محمدتقي مصباح، -
  ).ع( طالبياب ابن يعل االمام مدرسه :قم .قرآن در اخالق ).1377. (ناصر ،يرازيش مكارم -
  .رضوي قدس آستان :مشهد ).عرب عباس ترجمه( روانشناسي و قرآن ).1372. (محمدعثمان نجاتي، -
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  و روسو) ع(سجاد اخالقي از ديدگاه امام  مقايسه تطبيقي تربيت
  2، پروانه ولوي1اسفنديار خواجه كولكي

  
ي همچنين يكي از اهداف اصلي همه. اي اصلي بشر در طول تاريخ بوده و هستهتربيت يكي از دغدغه

شكوفايي استعدادها و . مكاتب الهي و بشري ارائه الگوهاي درست و فرصتهاي مناسب براي تربيت انسان است
 .شدن انسان و وصولش به كمال نهايي همه مرهون تعليم و تربيت صحيح استانسان ي انساني،هاي واال ارزش

هاي تربيتي از ايشان نقل شده و امام سجاد به عنوان يكي از الگوهاي الهي است كه احاديث بسياري در حوزه
ژان ژاك . اي برخوردار استي سجاديه در حوزه تربيت از اهميت ويژههمچنين كتاب ايشان با نام صحيفه

اي در بين فالسفه تربيتي عصر اه ويژهروسو از جمله فالسفه تربيتي است كه به واسطه نوشتن كتاب اميل جايگ
و ) ع(بنابراين ضرورت انجام اين تحقيق از يك سو آشنايي با آراء امام سجاد ؛ روشنگري و معاصر يافته است

ژان ژاك روسو و از طرف ديگر مقايسه اين آراء در جهت شناسايي وجوه تشابه و تفاوت بين آنهاست تا 
  .ربيتي را استخراج نمودبتوان بر همين مبنا اصول مشترك ت

يك قدرت و يك انديشه است و لذا از تضاد فطري  ،مخلوق يك خالق) ع(انسان در نگرش امام سجاد 
 1386صفايي مقدم، ( ابدي يمي حقيقي خود را و معنا شود يمخالي است و انسان در رابطه با خدا تعريف 

صفايي مقدم، ( شود يمنهايي تربيت مطرح و رسيدن به مقام رضوان خداوند به عنوان هدف ) 53و  52 صص
ي طبيعي ها جنبهي تمدن گرفتار آمده و با بازگشت به ها جلوهي روسو انسان در ها شهياندولي در ). 269ص 

كه انسان را  است نيا ها آني انديشه هر دوي ها يژگيوي از كيبرسد به هدف تربيت صحيح  تواند يمخود 
صفايي ( داند يمجنبه اصيل آدمي را بعد روحاني ) ع(و امام سجاد  دانند يمداراي دو بعد جسماني و روحاني 

  ). 57ص  ،1386مقدم، 
تمايالت شيطاني و ميل به گناه در انسان را به عنوان يك واقعيت پذيرفته است همچنان كه ) ع(امام سجاد 

خوب است و  نسان طبيعتاٌروسو معتقد است كه ا، اما )62، ص 1386 ،صفايي مقدم(ميل به كمال جويي او را 
كه  ماند يمدر طبيعت بماند خوبي او پابرجا  بر اساس حالت طبيعي، بدي كردن او غيرممكن است؛ و اگر

  : ديگو يم مشكيني...مخالف انديشه امام و اسالم است، آيت ا

                                                            

 sfandiarkhajavi@yahoo.comارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ دانشجوي كارشناسي1
  parvanehvalavi@yahoo.comاستاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ 2
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 ،صفايي مقدم( "ذات انسان در زيان است اگر او را به حال عادي رها كنند و انسان ذاتاٌ رو به انحراف است"
  ).63ص 

  :نديفرما يم) ع(سجاد  امام و در همين مورد
 ، صمشكوة االدب ناصري( "كس كه مورد ارشاد و تربيت يك حكيم قرار نگيرد هالك خواهد شد"

341.(  
  :و روسو) ع(هدف تربيت از ديدگاه امام سجاد 

هدف نهايي خود از تربيت  سورو. رديگ يمي در نظر ا واسطهروسو براي تربيت هم هدف غايي و هم هدف 
كه  ي تربيت آن است كه ضمن آن وظيفهو معتقد است كه  كند يرا انطباق و هماهنگي كامل با طبيعت بيان م
، ص 1354طوسي، (كند موجبات رشد و نمو وي را فراهم آورد  صفا و پاكي طبيعت كودك را حفظ مي

  :رديگ يمي زير را در نظر ا واسطهو اهداف ) 158
  ؛)شأن جسماني( يت و قواي جسمانصح -1
  ؛)شأن فكري(تعقل و تفكر  -2
  ؛)شأن اخالقي(تهذيب و پرورش صفات عاليه اخالقي  -3
  ؛)شأن اقتصادي(عدالت و تساوي و بكار گيري شغل مناسب و مفيد  -4
  ؛)شأن اجتماعي( روابط اجتماعي صحيح -5
شريعتمداري و علوي، (؛ )شأن سياسي و مدني( بعشق به ميهن و قوانين آن و بار آوردن شهروندان مطلو -6

  ).3ص ، 1385
  : كردبررسي توان يمرا از سه جنبه ) ع(سجاد اصول تربيتي امام 

بعد روحاني بعد ) ي بودن انسان؛ جا جنبه دو) ب خدايي انسان؛ تيماه) الف: يشناس انساناصول مبتني بر  -1
  .جو بودن انسانو حق گرا كمال) ه دعوت شيطان بودن انسان؛ ريدرگ) داصيل آدمي؛ 

 ؛مداومت) د و كوشش؛ تالش) ج توجه به ميل و رغبت؛) ب ي؛آمادگ) الف: اصول مربوط به يادگيري -2
  .تدريج اصل) و و مراقبت؛ محافظت) ه

تقدم رحمت بر  اصل) ب اصل آموزش و پرورش به عنوان يك حق؛) الف: اصول ارتباط معلم و شاگرد -3
  ).79- 151 ، صص1386 ،صفايي مقدم(ي نيب واقعاصل ) د ي؛پوش چشمغافل و ت اصل) ج نقمت؛
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  :ي پژوهشها پرسش
  و روسو چيست و چه نقاط اشتراك و تفاوتي دارد؟) ع(سجاد اهداف تربيت از ديدگاه امام  -
  و روسو كدامند و به چه نقاط اشتراك و تفاوتي دارد؟) ع(ي تربيتي از ديدگاه امام سجاد ها روش -
  و روسو چيست؟) ع(سجاد سن مناسب تربيت اخالقي از نظر امام  -
  ؟دانند يمامام سجاد و روسو عوامل رسيدن به كمال را چه  -
 چيست؟) ع(سجاد ي روسو و امام ها شهياندتربيت منفي در  -

 و روسو چيست؟) ع(اصول تربيتي مشترك امام سجاد  -

هدف اين . ي انجام گرفته استا كتابخانهي ها دادهه از تطبيقي و با استفاد -اين پژوهش به روش توصيفي
  .است ها آنو روسو و مقايسه تطبيقي ) ع(سجاد ي تربيتي امام ها شهياندمقاله بررسي و تبيين 

  :هاي پژوهشيافته
و روسو هر دو بر پرورش نيروي عقل و جلوگيري از انباشته شدن ذهن كودك از ) ع(سجاد امام 
و به  اند كردهي صحيح آن تاكيد ريكارگ بهتاكيد دارند و هر دو بر پرورش حواس و ي رضروريغي ها آموزش

  .كنند يمبا تفكر را بسيار مهم تلقي  توأمآزمايش و فعاليت عملي و تجربه  و همين دليل هر دو روش استقراء
ي ها رغبتعاليق و ي شاگردان تاكيد دارند و خواستار توجه به ها تفاوتهر دو به لزوم توجه به استعدادها و 

ضمن اينكه هر  .آنان و ايجاد انگيزه هستند و هم چنين با رفتار كردن با فرد بر اساس سن او توجه ويژه دارند
اسالم با دور . كنند يمدو محيط خانواده را موثرترين محيط تربيتي و پدر و مادر را بهترين مربيان معرفي 

سو بر خالف اسالم معتقد است تا فرد به بلوغ و درك فكري كودك از جامعه مخالف است اما رو داشتن نگه
  .نرسيده نبايد وارد جامعه شود

كه تربيت را با سرشت و طبيعت پاك كودك هماهنگ كنند و  است نياتوصيه اسالم و روسو  نيهمچن 
روري در مواقع ض و معتقدند كنند يمآوردن عادات پسنديده توصيه  به وجودنگهداري از شرارت و گناه و 

  .دانند يمرا با مشكالت زندگي آشنا ساخت و هردو مربي را الگويي ارزشمند براي فرد  ها آن
پيروي از وحي و ) ع(سجاد اما امام  رساند يمروسو معتقد است كه پيروي از طبيعت انسان را به كمال 

  .داند يمدستورات الهي را سبب كمال انسان 
ده راجع به مسائل اخالقي با او صحبت نكنيم اما اسالم معتقد است تا فرد به سن بلوغ نرسي ديگو يمروسو 

اسالم يكي از طرق جذب . راجع به مسائل اخالقي صحبت كرد توان يمكه به هر فرد متناسب با سن او 
  .روسو با آن مخالف است كه يدرحال داند يميي سرا داستانكودكان به فضايل اخالقي را 
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  .اهداف تربيتي ،ي تربيتيها روشتربيت،  ،، روسو)ع(سجاد امام  :واژگان كليدي
  

 :فهرست منابع
  .دانشگاهي جهادانتشارات : تهران .ي تربيت در اسالمها روشو  اصول. )1364( .احمد دي، ساحمدي -
  .مدرسه: تهران .نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1370( .، خسروباقري -
  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران. )غالمحسين زيرك زاده ترجمه( پرورشاميل يا آموزش و ). 1383. (روسو، ژان ژاك -
  .دانشگاه تهرانانتشارات  :تهران. )ترجمه غالمحسين شكوهي( مربيان بزرگ. )1369( .شاتو، ژان -
  .رسش: اهواز ).ع(سجاد ي تربيت از نگاه امام مبان. )1386( .مسعودمقدم، صفايي -
  .انتشارات دانشگاه سپاهيان انقالب ايران: تهران .ريخ آموزش و پرورش باخترتا). 1354. (طوسي، محمدعلي -
: تهران). به تصحيح شيخ محمدكاظم رشتي( امام زين العابدين) مشكوه االدب ناصري(ناسخ التواريخ ). 1323( .، سپهرعباسقلي -

  .سيد مرتضي باسمه چي تهراني
علوم تربيتي و روانشناسي  مجله .ي تطبيقي آراء تربيتي روسو و اسالمبررس .)1385( .ي، علحميدرضا و شريعتمداري دي، سعلوي -

  .1- 30 ،2، دانشگاه چمران
  .1-13 ، 3و  2، زالل هدايت فصلنامه). 1388(، محمد فوالدي -
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  منظر از اخالقي تربيتاصول و اهدافتطبيقيبررسي
  طوسي و كانت نصيرالدين خواجه 

  3، سيد جواد حسيني2حانه سيدموسوي، ري1سيد رضا بالغت
  

گرچه نظام هاي آموزشي ممكن است تدارك بهينه و مناسبي براي تربيت اخالقي داشته باشند، اما ممكن 
است برنامه هاي خاص تربيت اخالقي، از انسجام و تناسب الزم برخوردار نباشد، چنانكه ممكن است بين 

يكي از مشكالت موجود، ابهام در اهداف و .داشته باشداهداف و اصول تربيت اخالقي هماهنگي وجود ن
هدف اين نوشتار روشن ساختن ابهام هاي موجود در . اصول تربيت اخالقي و تداخل قلمروهاي فوق است

  .اهداف و اصول تربيت اخالقي از ديدگاه كانت و خواجه مي باشد
  :پرسش هاي پژوهش

  خالقي بر مبناي چيست؟تاكيدكانت و خواجه در اهداف و اصول تربيت ا. 1
  تفاوتها و شباهت هاي اهداف و اصول تربيت اخالقي از منظركانت و خواجه در چيست؟ . 2

توصيفي مي باشد سعي شده است با  -در اين پژوهش روش تحقيق به كار گرفته شده كيفي از نوع تحليلي
انوئل كانت در تهيه اهداف و تحقيق در انديشه هاي دو فيلسوف بزرگ يعني خواجه نصيرالدين طوسي و ايم

مباحث مربوط به اخالق و تربيت اخالقي، بخش . اصول تربيت اخالقي نظام تربيتي از آراء آنها استفاده شود
تربيت اخالقي كه هدف عمده آن ). 1379همت بناري، (دهد اساسي و عمده معارف اسالمي را تشكيل مي

ا افرادي نيك و خير بار آورد امري است كه مربيان و اي كه آنان ررشد اخالقي شاگردان است به گونه
بنابراين نظام تعليم وتربيت موظف است با تدوين . معلمان ناچارند مستقيم و يا غير مستقيم بدان توجه كنند

اهداف و اصول راهنماي عمل، مربيان را در تربيت اخالقي ياري كند زيرا پويايي هر نظام تربيتي در اين است 
  ).1390كياني، نصرآبادي، (و كاركردهاي خودش را از حالت ايستا خارج كند كه اصول 

  :يافته هاي پژوهش
  :اهداف و اصول تربيت اخالقي از ديدگاه خواجه نصيرالدين

  .باشدواسطي و اهداف مربوط به تعليم و تربيت مي -اهداف تربيتي مورد نظر ايشان شامل اهداف غايي -

                                                            

 balaghat@edpsy.usb.ac.irعضوهيئت علمي دانشگاه سيستان وبلوچستان؛ 1
 seyedjavadhosseini19@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشدتحقيقات آموزشي؛ 2
  seyedjavadhosseini19@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي؛3
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كياني، (واجه سعادت وكمال به عنوان هدف غايي تربيت اخالقي تلقي مي شود از نظر خ: هدف غايي) الف 
تهذيب . 3ي غضبي؛ تهذيب قوه. 2ي شهوي؛ تهذيب قوه. 1كه شامل : اهداف واسطي). 1390نصرآبادي، 

  ).1385رهنما، (باشد ي ناطقه ميقوه
ي حيا، ايجاد سازي، پرورش قوهاهداف تأديبي كه شامل زمينه . 1: اهداف مربوط به تعليم و تربيت) ب 

اهداف تعليمي كه در اين مرحله ابتدا بايد به آموزش سنت ها و فرايض ديني، و بطور . 2ويژگيهاي خوب؛ 
ي عقل و فهم خود دليل آنچه اهداف تفهيمي كه فرد با رشد قوه. 3كلي علم اخالق به كودكان پرداخت؛ 

  ). 1390كياني، نصرآبادي، (ام داده است در مي يابد راكه در آغاز با تقليد و عادت آموخته و انج
- به اشرف بودن آدمي از موجودات ديگر هستي اشاره مي: شرافت و ارزشمندي انسان) اصل اول:  اصول -

پرورش كودك بايد : اقتدا به طبيعت طفل) اصل دوم). 311، ص1378كاردان، اعرافي و همكاران، (كند 
) اصل سوم). 1390كياني، نصرآبادي، (تدريجي رشد جسمي انجام پذيرد  هماهنگ و گام به گام با مراحل

همه تدابير بايد بر : محور بودن شريعت) اصل چهارم). 177، ص 1384قائدي، (غلبه قوه عاقله بر قواي ديگر 
آدمي چنان : استمرار و مداومت) اصل پنجم).  1390كياني و نصرآبادي، (پايه فطرت و دين پي ريزي شود 

اصل . يده شده است كه مي تواند به هر خلق و خويي درآيد بنابراين تربيت ايجاد عادت در متربي استآفر
براي رسيدن به سعادت مطلق الزم است همه قوا اصالح شود و از هماهنگي اين قوا عدالت : جامعيت) ششم

  ).178و177، صص1384قائدي، (پديد مي آيد كه برترين است 
  :قي ازديدگاه كانتاهداف واصول تربيت اخال

  .اهداف تربيتي از ديدگاه كانت شامل هدف غايي و اهداف تربيتي مي باشد-
ي انسانيت مي داند او هرگز خدا را به عنوان هدف مد هدف غايي تربيت را نيل به مرحله: هدف غايي) الف

ل اطاعت، صداقت و كه شام) انضباط( تأديبي. 1: اهداف تربيتي) ب). 1380مشايخي،(نظر قرار نمي دهد 
بايد هم توانايي فرا گرفتن و آموختن را ): فرهنگ و تمدن(تعليمي. 2؛ )1385رهنما، (قابليت اجتماعي است 

تربيت : پرورش اخالقي. 3؛ )89، ص1384قائدي، (پرورد و هم نيروي قضاوت و فهميدن را به كار آورد 
باالترين مراتب تربيت  "خود پيروي"فرد به جانباخالقي آنگونه تربيت است كه انسان آزاد بپرورد، هدايت 

  ).1385رهنما، (اخالقي است 
تكليف به معناي ضرورت عمل كردن از سر احترام به قانون "كانت مي گويد: تكليف) اصل اول: اصل ها-
اخوان، (اخالق از راه تحليل مفهوم آزادي بدست مي آيد : آزادي) اصل دوم). 1380محمد رضايي، ( "است
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بهتر است اطفال عادت مخصوصي نداشته باشند زيرا : كانت در دفاع از آزادي بيان ميكند). 23، ص1373

كانت باور داشتن :جاودانگي نفس) اصل سوم). 1385فتحي، (عادات، استقالل و آزادي را از ميان ميبرد 
ي روان ممكن مي شمارد و كوشش براي دست يافتن به آن را تنها بر بنياد پذيرفتن ناميرندگ "برترين نيك"به
او مي نويسد انطباق كامل اراده با قانون اخالقي همانا معصوميت است و فقط در ). 332، ص1374نقيب زاده، (

فلسفه وجود خدا، پيوند : وجود خدا): اصل چهارم). 317، ص1367اشتفان، (سلوك بي پايان يافت مي شود 
خير اعال در جهان فقط تا آنجا ). 28، ص 1373ن، اخوا(يافتن فضيلت و سعادت و تحقق خير برين است 

ممكن است كه يك علت برتر براي طبيعت فرض شود كه خود علتي منطبق با سرشت اخالقي داشته باشد 
انتظار هاي بيش از حد از : تدريجي بودن و گام به گام بودن تربيت) اصل پنجم). 179، ص1391كانت، (

رعايت اعتدال در تمامي مرحله ها و فعاليت هاي : اعتدال) اصل ششم .كندكودك رشد طبيعي او را مختل مي
  ).1384بهشتي، (تربيتي الزم است 

  
  مقايسه ديدگاه هاي خواجه نصير و كانت در مورد هدف تربيت اخالقي: 1-1 جدول

 كانت خواجه طوسي  

  خردوتواناييهاي انسانانسان  قرب الهيسعادت  هدف غايي

  
  اهداف
  تربيتي

زمينه سازي، پرورش حيا، ايجاد (يتأديب.1
  )ويژگيهاي خوب، حفظ كرامت

  آموختنتعليمي.2
  رشد قوه فهم وبصيرتتفهيمي.3

  )اطاعت،صداقت،قابليت اجتماعي(تأديبي.1
باتعليمي (آموختن و پرورش قوه فهم وبصيرت تعليمي.2

  )و تفهيمي خواجه همسوست
  تربيت انسان آزادپرورش اخالقي.3
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  مقايسه ديدگاه هاي خواجه نصير و كانت در مورد اصول تربيت اخالقي: 2-1 جدول
 اصول  

 كانت خواجه طوسي
  

  شباهتها
 ؛)تدريجي بودن(اقتدا به طبيعت طفل. 1
  ؛)اعتدال(جامعيت . 2
  .ي ناطقهبرتري قوه. 3

 تدريجي بودن تربيت؛.1
  اعتدال؛. 2
  .برتري خرد. 3

  
  
  

  تفاوتها 

ا فطرت خداجوي نشانه انطباق اراده ب.1
  جاودانگي نفس؛

استمرار و (تربيت اخالقي از طريق عادت. 2
  به كودك؛) مداومت

  پايه فطرت خداجو؛ همه تدابير بر. 3
  نفس ناطقه كمك به تكوين اخالق؛. 4
  .رسيدن به تربيت اخالقي از طريق شريعت. 5

  انطباق اراده با قانون اخالقي نشانه خلود نفس؛.1
  فتن آزادي كودك از طريق عادت؛از بين ر. 2
  همه تدابير بر محوريت عقل و انسان؛. 3
  اي كه بخاطر تكليف عمل كند اراده خير است؛اراده. 4
  .پي بردن به خدا از طريق تربيت اخالقي. 5

  

  .خواجه نصيرالدين طوسي، ايمانوئل كانت، تربيت اخالقي، اهداف، اصول:واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .اشراق: قم. اخالق كانت و اخالق اسالمي). 1373. (، محمداخوان -
  . خوارزمي: تهران). ترجمه عزت اهللا فوالدوند( فلسفه كانت). 1367. (اشتفان، كورنر -
    .13و12مجله سروش انديشه، . تحليل و نقدي بر فلسفه تربيتي كانت). 1384. (بهشتي، سعيد -
    .2تربيت اسالمي،  - مجله علوم تربيتي. انت و خواجه در تربيت اخالقيمقايسه ديگاه ك). 1385. (رهنما، اكبر -
  . 111اديان و عرفان،  - مجله معرفت. اخالق و نسبت آن با دين از ديد كانت). 1385. (فتحي، علي -
  .  سنجش: تهران. اصول فلسفه تعليم و تربيت). 1384. (قائدي، يحيي  -
  . سمت: تهران. فلسفه تعليم و تربيت). 1378. (همكارانكاردان، عليمحمد؛ اعرافي، عليرضا و -
  .  باور عدالت: تهران). ترجمه منوچهرصانعي دره بيدي( نقد عقل عملي). 1391. (كانت، ايمانوئل-
ژوهش پ. اهداف، اصول و روشهاي تربيت اخالقي از ديدگاه خواجه  نصيرالدين طوسي). 1390. (كياني، سميه و بختيار نصرآبادي، حسنعلي-

     .12در مسائل تعليم و تربيت اسالمي، 
  .5تربيت اسالمي،  -مجله علوم تربيتي. تربيت ديني از ديد گاه كانت). 1380.(مشايخي، شهاب الدين -
  . نقش جهان: تهران. فلسفه كانت). 1374. (نقيب زاده، ميرعبدالحسين -
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  يمباني انسان شناختي تربيت اخالقي از ديدگاه مال مهدي نراق
  3، علي نقي فقيهي2، محسن فرمهيني فراهاني1حسن نجفي

  
عين حال، دشوارترين مباحث در حوزة تعليم و تربيت، تربيت  ترين، تأثيرگذارترين و در يكي از مهم
اصالح و تهذيب نفس انسان در سعادت فردي، اجتماعي، ، به عبارت ديگر، سازندگي دروني. اخالقي است

نقش بسزايي دارد، به طوري كه اگر انسان تمامي علوم را تحصيل ، )154، ص 1385 ،يداود(دنيوي و اخروي 
تسخير درون و تسلط بر تزين به اخالق و كند و كلية نيروهاي طبيعت را به تسخير خويش در آورد، اما از 
صنعتي در هاي علمي و  تمامي پيشرفت. ماند نفس خود ناتوان باشد، از رسيدن به سعادت و نيل به كمال باز مي

مانند كه بر فراز قله  اي را مي هاي سر به فلك كشيده صورتي كه با اصالح درون انسان همراه نباشد، كاخ
براي ، )1، ص 1384سادات، ( "سازي برنامه انسان"رو، تربيت اخالقي انسان و  از اين. آتشفشان بنا شده باشد

دهد آنچه قبل از همه به  ضاع جوامع بشري نشان ميبا وجود اين، نگاهي به او. اي امري حياتي است هر جامعه
   .دست فراموشي سپرده شده، تربيت اخالقي و معنوي انسان است

هاي گوناگون، به ويژه در قلمرو علم و  بشر امروزي در عرصه. است آدمي، در گرو تربيت اخالقي كمال
ها و  با چالش "تربيت اخالقي"و » قاخال"يافته است، اما در مقولة   گير دست هاي چشم آوري به موفقيت فن

وجود . )19، ص 1391احمدآبادي آراني و فرمهيني فراهاني، ( مشكالت زيادي دست به گريبان است
و تالش براي حلّ كردن  ها ، پرداختن به ديدگاهعصر حاضر هاي گوناگون غير اخالقي در جوامع بشري چالش

  .نمايد اين مسايل را ضروري مي
  :هدف پژوهش

 تيترب يانسان شناخت يمبان عبارتي بهيا  ،يآدم ي فطريها يژگيساختار و بررسي پژوهش حاضر هدف
  .است ،ياخالق
الزم،  يداده ها ياستفاده و به منظور گردآور يليتحل يفي، از روش پژوهش توصپژوهش به هدف لين يبرا

مورد  يفيك يها وهيو با ش يآوراز منابع، جمع  يبردار شيف يمنابع موجود و مرتبط با استفاده از فرم ها
  . قرار گرفته است ليو تحل هيتجز

                                                            

1
  hnajafih@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات برنامه درسي دانشگاه شاهد؛   

2
   farmahinifar@yahoo.com دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد؛  
  an‐faghihi@qom.ac.ir وه علوم تربيتي دانشگاه قم؛ دانشيار گر 3
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و كسب التزام  يآگاه شيكه با هدف افزا شود يم اطالق يا شده يزير برنامه يها تيبه فعال ،ياخالق تيترب
به  ياخالق تيترب يفلسفه وجود. )97، ص 1389بيات، ( رديپذ يصورت م ياخالق يها افراد نسبت به ارزش

 يتيترب يهاو نظام يطيو نگذارد عوامل محفطري را فراهم سازد  يها يتوانمندزمينه رشد كه است  نيا
بكشاند و موجب  راههيگذارده و او را به ب يمنف ريتاث يدر و ،)80، ص 1390شاملي و همكاران، ( حيرصحيغ

از  يكي مياست كه بدان ياندازه كاف نيهم ،ياخالق تيپرداختن به ترب تياثبات اولو يبرا خسران انسان شوند
 ليو فضا مكارم ميقرار گرفته، تتم ديمورد تأك )ص(اسالم  امبريمقدس پ ميدر تعال حيصر طوركه به  ياهداف
 يها مكتوب فرهنگ خيكه تار ييو البته تا جا استآدمي  ،)210، ص 16ق، ج1403مجلسي، ( ياخالق

 دهبو يهمه رهبران صالح در همه جوامع انسان ياصل يها گونه اقدامات از دغدغه نيا دهد، يمختلف نشان م
  . است

 لينوع نگرش به انسان و تحل قتيدر حق. است يانسان شناخت يبرگرفته از مبان يتيترب يساختار نظام ها
، 1391جوادي آملي، ( يو جهان هست گرانيو رابطه اش با خدا، خود، د يدر هست گاهشياو، جا يها يژگيو

 تينظام ترب. شود تيترب ديچگونه با يكه آدم كند يم تيهدا ،يبودن آدماز چگونه  فيو توص) 36ص 
نگرش اين  در .استي انسان شناخت يبه مبان يو يبر نوع نگرش اسالم يمبتن ز،ين) ره( ينراق يمال مهد ياخالق

ن، بهشتي و همكارا( است يفراوان يها يو استعدادها و توانمند يفطرت و سرشت خداداد يانسان دارا ،ينيد
 نيهم. سازد يهموار م يكمال يها به هدف دنيسو ر شرفتيارتقاء و پ يرا برا نهيكه زم، )203، ص 4، ج1389

در  يكل يدهايد ها و نبايو از اصول، و با سازد ياو را مشخص م تيو ترب ميها است كه اهداف تعلاستعداد
  . كند يم تيحكا يزندگ ريمس

  :يافته هاي پژوهش
جاودانه بودن ) 1 :كه عبارتند از دنگرد يم نييتب انسان شناختي تربيت اخالقي ياز مبان يدمقاله، تعدا نيدر ا
، جاودانه بودن آثار تربيت اخالقي را به همراه دارد و توجيه گر آن است كه )5 ، ص1، ج1390 ،ينراق(روح 

با همه صفات،  آدمي،) 2صفات و رفتار انسان با روح او آميخته مي شود و با آن در قيامت محشور مي گردد؛ 
تواند تحت تأثير تعليم و تربيت، به  است و مي، )57همان، ص (قوا و خلقيات، موجودي دگرگون شونده 

، 1381رضوي به نقل از نراقي، ( مختار و مسئول يانسان موجود )3 ؛كمال عقل نظري و عقل عملي نايل آيد
  راي، زكند يرا، خود، آزادانه انتخاب م و راهش كند يرا خود طلب م شياست و سعادت خو، )338ص 
ادراك و فهم  يتوانمند ديانسان با )4ي؛ و اجبار يزيو غر ينياست، نه تكو يعيو تشر يفيتكل يو تيهدا
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به  يآدم) 5؛ پرورش دهد ،شيرا در خو ،)117 -116، صص 2، ج1390نراقي، ( و استدالل عقلي قيحقا

از  واناتيبرخوردار است و نسبت به ح، )127، ص 1379ويان، غر(ي از كرامت و شرافت ذات ،يعيصورت طب
و  ي كندو شرافت خود كوشش م يعزّت، ارزشمند يارتقا يرو، برا نيبرخوردار است و از ا يوجود يبرتر

و  ،)149، ص 1387استادي، ( به خواسته ها ليمتما يبه صورت فطر يآدم) 6؛ است زاريب يگيو فروما ياز پست
و لذت  يخوشبخت يكه در جستجو ابندي يم شيانسان ها در خو) 7؛ است يو ارزش يقاخال يها تيفعال
را بارور  شانيها يتوانمند توانند يم دانند يو م باشند يم ،)43 -42، صص 1383احمدي بيرجندي، ( ديجاو

، )74، ص 1385احساني، ( مثبت به خدا شيگرا تيپرورش و تقو) 8؛ ندينائل آ يشگيسازند تا به سعادت هم
انسان ) 9؛ عواطف است ياياز اح يكمال، مصداق ريمسبه كمك او به بنده اش، در  ديرحمت و لطفش و ام

 نيتأم يوجود و در راستا ياست كه به اقتضا، )69، ص 1388نراقي، (، شهوت و غضب عقلسه قوه  يدارا
و هرگاه . است طيافراط و تفر حد يسه گانه دارا يقوا نيا. نهاده شده است عتياو در وجودش به ود يزها اين

  . عدالت شكل خواهد گرفت رد،يبگ يجا يجان كس نيحد وسط در سرزم اياعتدال 
  ).ره( ينراق يمال مهد ،ياخالق تيترب ،يانسان شناخت ،يمبان :يديكلگان واژ
  

  :فهرست منابع
  .ياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضويبن: مشهد. گزيده معراج السعاده مال احمد نراقي). 1383. (احمدي بيرجندي، احمد -
، 16، فصلنامه انسان شناسي. انسان شناسي از منظر ياسپرس و فاضل نراقي). 1391. (حمدآبادي آراني، نجمه و فرمهيني فراهاني، محسنا -

13- 28.  
  .ضلين نراقيمجموعه مقاالت كنگره تخصصي فا. اخالق اجتماعي در آثار فاصلين نراقي). 1385. (احساني، محمد -
  .دهيبرگز: قم .يومال احمد نراق ينراق يشرح احوال وآثار مال مهد ).1387(. رضا ،ياستاد -
، جلد آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن). 1389. (بهشتي، محمد؛ فقيهي، علي نقي و ابوجعفري، مهدي -

  .سمت: چهارم، تهران
فصلنامه معرفت . يواجتماع يدرجهت تحقق وظايف فرد) ص(از ديدگاه پيامبراعظم  يتربيت اخالق نقش يبررس). 1389. (بيات، زهرا-

  .116 -97، 2اخالقي، 
  .اسراء: قم. مفاتيح الحياه). 1391... .(جوادي آملي، عبدا -
  . 175 -153 ،2 ،ايران يانجمن معارف اسالمفصلنامه  .هاي بنيادين در تربيت اخالقي ها و پرسش رويكرد). 1385. (داودي، محمد -
  .وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي :تهران .اخالق اسالمي ).1384. (سادات، محمدعلي -
دو فصلنامه اسالم و . برنامه درسي، ابزاري براي نيل به تربيت اخالقي). 1390. (حميدرضا، كاظميو حسن  ،ملكي؛ عباسعلي ،شاملي -

  .98 – 77، 2پژوهش هاي تربيتي، 
  .مركز تحقيقات اسالمي: قم. فلسفه اخالق). 1379. (محسنغرويان،  -
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  .مؤسسة الوفاء: روتيب .بحاراالنوار ).ق1403. (محمدباقر ،يمجلس -
  .)ص(قائم آل محمد : قم. جامع السعادات). 1390. (نراقي، مال مهدي -
  .ريزه: تهران .معراج السعاده). 1388(. احمد ،ينراق -
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  مال احمد نراقي و داللتهاي آن در تعليم وتربيتتبيين مباني فلسفه اخالقي 
  2، نجمه احمدآبادي آراني 1محسن فرمهيني فراهاني

 

اقدامات تربيتي در درجه اول تابع غايت تربيتي است و بررسي غايات تنها در صالحيت فلسفه است و بر 
هماهنگ سازد وميان آنها ها ها را بهم پيوند دهد ومجموعه را براي نيل به هدف فلسفه است كه همه داده

هاي هاي آن و روشاز اين گذشته، براي فهم هر نظريه تربيتي و شناخت مباني و هدف. وحدت ايجاد كند
كند هستي  يابد و فلسفه مربي را در پاسخ به پرسشهاي بزرگ وپي نهادي ياري مي تربيتي، فلسفه ضرورت مي

جاودان است؟ آيا ارزشهاي انسان مطلق است يا نسبي چيست؟ ماهيت مادي يا معنوي دارد؟ آيا روح انسان 
موضع خود  اين پرسشها، هر نظام و فلسفه تربيتي به الزام بايد به فلسفه رو كند ونگرش و براي پاسخ به. وغيره

براي اينكه مفهوم تربيت از ديدگاه يك فيلسوف  بنابراين. را نسبت به هستي و خدا و جهان و انسان معلوم دارد
هاي آن فيلسوف در مورد انسان  سپس نظريه كامل براي ما روشن شود ابتدا بايد به مطالعه جهان بيني و به طور
روش از ديدگاه فرد نسبت به انسان  در عمل و زيرا هدف تعليم وتربيت بر اساس جهان بيني است و. بپردازيم

واقعي او را از تعليم وتربيت فهميد توان منظور  بدون درك نظريات يك فرد در مورد اين دو نمي متاثر است و
فاضل (معروف به  مال احمد نراقيمسلمان؛  انديشمنداندر اين راستا يكي از اين ). 28، ص1381رفيعي، (

اين دليل است   هاي او به پرداختن به انديشه دارد و بعداي در اين  قابل مالحظه فلسفي و تربيتينكات ) نراقي
تعليم وتربيت اين كشور را به خود فلسفه اسالمي، بخشي از تاريخ  اني وبه عنوان انديشمند اير ويكه 

موثر ومفيد صحيح،  تواند در رسيدن به تعليم وتربيت  ايشان مي يررسي و تحليل آراباختصاص داده است كه 
  ).1391احمدآبادي آراني، ( باشد

  :پرسش هاي پژوهش
  عادي است؟مباني فلسفه اخالقي  مال احمد نراقي  شامل چه اب -
  مهمترين داللتهاي مال احمد نراقي  در تعليم وتربيت چيست؟ -

  . است )تحليل اسنادي(تحليلي  -روش پژوهش با توجه به ماهيت وكيفيت، از نوع توصيفي
هجري قمري مطابق  1185چهاردهم جمادي االخر در "فاضل نراقي"فرزند مال مهدي مشهور به  نراقي مال احمد

                                                            

1
  farahani@shahed.ac.irدانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد؛   
 

  najmeh.ahmadabadi@gmail.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه شاهد؛  2
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 ي تابعه كاشان متولد شدهاروستا از ميالدي در عصر كريم خان زند در نراق 1771مطابق  هجري شمسي و 1150
نحو را در كاشان تحصيل نمود سپس  تا حدود بيست سالگي دروس مقدمات وصرف و. )243، ص1387استادي، (

م، علوم دروس منطق، رياضي، نجو و فلسفه را نزد پدرش محقق نراقي فرا گرفت فقه، اصول، حكمت، كالم و
با توجه به ذهن سرشار از پويايي وتحرك در . ه را در محضر اساتيد فن آموختبيساير علوم غر منقول و معقول و

آثار  .)12، ص1381حكيم، ( هاي نردبان ترقي وتكامل را يكي پس از ديگري پيمود يادگيري مسايل به سرعت پله
او در پديد آوردن اين  ممتازويژگي از  اوست و علميت هاي گوناگون، نشانه جامعي او در زمينه گرانبهاي علمي
به دنياي ) مال مهدي نراقي( باشد زيرا با تالش او تصانيف پدرش پيروي ومتابعت او از پدرش مي، اثرهاي ارزنده

كتاب در موضوعات اخالق وتربيت، عرفان،  14مال احمد نراقي  .)244، ص1387استادي، ( معرفي شد علمي
تربيت اخالقي توان در امر  او كه مي هايمهمترين كتاب و از ر ومتفرقات تاليف كرده استاصول، فقه، شع

پدرش مال مهدي  د كتاب معراج السعاده، تلخيص وترجمه فارسي كتاب جامع السعاداترمورد توجه قرار دا
است داراي  همچنين دو كتاب طاقديس وديوان شعر فارسي او كه به ديوان صفايي نراقي معروف. نراقي است

 بهشتي(تربيتي وي از آن استفاده كرد  -فلسفيتوان در تبيين آراي  مطالب واشعار اخالقي عرفاني است كه مي
  .)1386، وهمكاران

  :يافته هاي پژوهش
  :مباني فلسفه اخالقي  فاضل نراقي -

  . استهاي جهان هستي  از نظر او فقر و وابستگي، ويژگي ذاتي تمام پديده:  هستي شناسي) الف
 پـرتـوي از بـود تـو بـود هـمـه  اي ز وجـود تـو وجــود هـمـه

  .)119، ص1388نراقي، (غيـر تو و صنع تـو موجـود نيست    نيست كن وهست كن هست و نيست
را مركب از     وي مانند حكماي مسلمان بر اساس شواهد متكي بر آيات وروايات آدمي : انسان شناسي) ب

چون دانستي  "او در اين راستا معتقد است). 1391آراني وفرمهيني فراهاني، حمدآباديا(داند  روح وجسم مي
وآنچه به سبب آن بر ساير حيوانات ترجيح  كه حقيقت آدميكه هر كسي مركب است از نفس وبدن پس بدان

دارد همان نفس است كه از جنس مالئكه مقدسه است وبدن امري است عاريت وحكم مركب از براي نفس 
  ). 10، ص1388نراقي، ( "دارد
سعيد " اصول انساني بر مبناي ارزشهاي ثابت وپايدار پايه ريزي شده استاز نظر ايشان، : ارزش شناسي) ج

پايدار بوده، به  افعال خود را بر وجهي نموده باشد كه ثابت و مطلق كسي است كه اصالح جميع صفات و
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  . )15، ص1388نراقي، ( "در او نيابد اي كه از تغيير احوال وتبدل ازمان خللي گونه
اين هدف آرماني  وصول به. هدف تربيت از ديدگاه وي، شناخت ذات اقدس الهي است :معرفت شناسي) د

  ). 1374حسني، (تربيت از طريق هدفي مقدم تر به نام شناخت نفس ميسر است 
 من عـرف نفسـه فقـد عـرف ربه    گفت زيـن ره لولو ايـن نه صـدف

  ).143، ص1362نراقي، (عـارف پـروردگـار سـرمد است    كو عارف نفس خود استهركسي 
  :مهمترين داللتهاي تربيتي مال احمد نراقي -
انسان موجودي مختار و داراي ) ؛ جتعقل وتفكر) وابعاد وجودي او؛ بانسان )الف: مباني تعليم وتربيت -1
  .مطلق گرايي ارزشي) ؛ داراده

  ).هدف غايي(ادت انسان سع: هدف تعليم وتربيت -2
) اصل تفرد؛   د) اصل تقدم تزكيه بر تعليم؛ ج) ب  اصل كرامت ذاتي انسان؛) الف: اصول تعليم و تربيت -3

  .اصل تدريج
متربي؛  روش تقويت نفس) ؛ جروش محبت ورزي) ؛ ب)اسوه اي(روش الگويي) الف: روشهاي تربيتي -4 
  .روش مباحثه علمي) 4

  .تربيت اخالقي، مباني تربيت، اصول و روشهاي تربيتفاضل نراقي،  ي فلسفي،مبان  :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه شاهد تهران. تبيين آراي تربيتي مال احمد نراقي) .1391. (احمدآبادي آراني ، نجمه -
  .16مجله پژوهشي انسان شناسي، . انسان شناسي از منظر نراقي وياسپرس). 1391. (احمدآبادي آراني، نجمه و فرمهيني فراهاني محسن -
  .برگزيده: قم.  شرح احوال وآثار مال مهدي نراقي ومال احمد نراقي). 1387. (استادي، رضا -
. ، جلد چهارمآراي دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت ومباني آن). 1386. (بهشتي محمد، فقيهي علي نقي و ابوجعفري، مهدي -
  .پژوهشگاه حوزه ودانشگاه: قم
  .33مجله تربيت، . مروري برزندگي آثار وآراي تربيتي مال احمد نراقي). 1374.( حسني، محمد -
انتشارات : تهران. هاي كنگره فاضلين نراقي مجموعه مقاله. فرهنگي مال احمد نراقي –سير زندگي فقهي ). 1381. (حكيم، حسين -

  .رشاد اسالميوزارت فرهنگ وا
  .پژوهشگاه حوزه ودانشگاه:  قم.  ، جلد سومآراي دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت ومباني آن). 1381. (رفيعي، بهروز -
  .33نشريه پيام حوزه، . نفس و انسان شناسي از منظر فاضلين نراقي). 1381. (عاشوري لنگرودي، حسن -
  .زهير: هرانت. معراج السعاده). 1388. (نراقي، احمد -
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  هاي آن براي تعليم و تربيتمدارِ امانوئل لويناس و رهيافتاخالق ديگري
  1امين ايزدپناه

  
هايش به او در نوشته. توان فيلسوفي ديگرآيين دانستفرانسوي را مي-فيلسوف ليتوانيايي 2امانوئل لويناس
او بر اين است كه غرب هيچگاه ديگري ي فلسفي بنيان انديشه. استاز منظر اخالقي پرداخته 3مفهوم ديگري

ي غرب به اعتقاد او فلسفه. استنكرده را آن چنان كه بوده و هست نپذيرفته و هرگز با او ارتباط شايسته برقرار
بيند از درك شناسي مياي معرفتدر قالب رابطه) هاو نيز با ديگر انسان(ها را با جهان ي انسانچون رابطه

ي اين وضعيت در سنت دوتايي ريشه). 57، ص 1388جاللي فراهاني، (است بودهتفاوت ديگري عاجز 
اي ي غرب است كه به افالطون و سنت فلسفيِ متافيزيكيديگري در فلسفه/بندي خودانديشيدن و تقسيم

كه معقول بر محسوس، ذهن بر گردد كه در آن همواره يك سوي تقابل خوب و آن ديگر بد است، چنانبرمي
ي به عقيده). 62، ص 1386ضيمران، (جوهر بر عرض، حضور بر غياب و گفتن بر نوشتن برتري دارد  عين،

يكي "اند گرفتهمردم در طول تاريخ بشريت دو استراتژي را در برخورد با ديگري پي 4كلود لوي استراوس
- استراتژي دوم بيرونو ديگري، و  6و حذف هرگونه فاصله بين همان 5خوارينوعآميختگي، مثل حالت همهم

داشتن نگه 9براي در انزواديگران، از راه برپايي مرزهاي محكم و نهادهاي ويژه  8داشتننگاهو بيرون 7راندن
ي غرب همواره كوشيده هر غيري را شناسي فلسفهبه باور لويناس نيز هستي ).214 ، ص2008گابريل، ( "آنان

شناسي، ديگري هستي. سازي استي همان يا هماني غرب فلسفهكند و به عبارتي فلسفهبه امري واحد تبديل
اين ). 37-38، صص 1388عليا، (شود دهد كه به همان تبديلميجاي 10تابد و آن را در نظام يا تماميتيرا برنمي

هرحال اين انجامد چون بهدر حالي است كه هرگونه تالش براي شناخت هستي ديگري به شناختي ناتمام مي
پردازي ذهن خود برخورد وقتي با ديگري به عنوان محصول مفهوم"پس. ي من يا خود استبرساخته شناخت

                                                            

1
  amin423@yahoo.com تري فلسفه تعليم و تربيت؛ دانشجوي دك  

2 Emmanuel Levinas (1906-1995) 
3 otherness 
4 Claud Levi-Strauss 
5 Cannibalism  
6 same  
7 expel 
8 exclude 
9 Isolation 
10 totality 



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            68
  ). 45، ص 2001بي يستا، (  "بودنش درنخواهيم يافت 2و يگانه 1كنيم هرگز او را در مقام ديگربودگي بنيادين

- خالق را خاستگاه فلسفه قرارميسازي اعبارتي او با يك وارونهداند، بهمي 3ي اوليلويناس اخالق را فلسفه

گي ما و ي سوژهاين مسئوليت بناكننده. دانددهد و مسئوليت در قبال ديگري را مقدم بركسب معرفت مي
در گرو اولويت داشتن  "انسانيت انسان"و  "سوژه بودن سوژه". ي بودن ما در جهان استمعنادارسازنده

  ).xxvi، صص 2003كوهن، (است  "راي خودبودن ب"بر  "بودن براي ديگري"ديگري، و تقدم 
اين من هستم كه ". گيري استتنها از راه مسئوليت در برابر ديگري قابل شكل "من"اساسا از ديد او هويت  

تواند به جاي من اين مسئوليت را به انجام كسي نمي. دهم و مسئول آن هستمديگري را مورد حمايت قرار مي
ي اين معيار من بودن من، فقط بر پايه. شوداست كه هويت من با مسئوليت آغازميمعني اين گفته اين . برساند

. شايد به همين دليل است كه مايكل ل). 100-101، صص 1985لويناس، ( "است كه من مسئول هستم
براي توصيف ديدگاه او  5"اخالق مراقبت و مسئوليت" از عبارت 4در كتاب كشف لويناس) 2007(مورگان 
مكالمه مستلزم به رسميت "درواقع . ي لويناس استوگو در انديشهي ديگر اهميت گفتنكته. كندمي استفاده

ي ديگري به معناي تفكر درباره. ي برخورداري ديگران از حقي وراي خودخواهي خود استشناختن پيوسته
هاي او چهره نكته كليدي ديگر در بحث). 276-277، صص 1388سجويك، ( "اشتغال به حرف زدن است

- ي ديگري، كه البته در ديد لويناس هرگز يك شي نيست،  مقدس و ديدارِ آن فراخوان به گفتچهره. است

  . وگو و آغاز مسئوليت من در برابر ديگري است
هايي احتمالي هاي لويناس و تالش براي استتنتاج رهيافتبراين اساس هدف از اين پژوهش بررسي ديدگاه

  .دهاي اخالقي در تعليم و تربيت استبراي اتخاذ رويكر
  :هاي پژوهشپرسش

  وجوه اشتراك و افتراق ميان اخالق مورد نظر لويناس و فيلسوفان اخالق پيش از او چيست؟وهاويژگي -1
  دهد؟ميدستوتربيت بههايي براي تعليماخالق مدنظر لويناس چه رهيافت -2 

هاي هاي تربيتي ديدگاهي تاملي به استنباط رهيافتشيوه پژوهش حاضر از نوع مطالعات فلسفي است و به
  .پرداختلويناس خواهيم

                                                            

1 radical alterity 
2 unique 
3 First philosophy 
4 Discovering Levinas 
5 ethics of care and responsibility 
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دهد كه در كار ميهاي لويناس توضيحدر بحث 1با استفاده از مفهوم نامتقارن بودن) 2001(جولدرزما 
- ا بهدهد كه چگونه لويناس بمي نشان) 2003( 2يستاگرت بي. آموزش، معلم و شاگرد هردو ديگري هستند

- از ديد نويسنده رويكرد لويناس به. كشدميپرسشكشيدن سوبژكتيويته، تعليم و تربيت مدرن را نيز بهچالش

  .دهدگويي را در كانون تعليم و تربيت قرارميجاي كسب معرفت يا دانش، پاسخ
يه به ديدگاه ي مسئوليت و ارتباط چهره به چهره مجازي در آموزش آنالين با تكبه مساله) 2009( 3گومز

وگو و دهد كه حتي در دنياي مجازي نيز از ديگري، نداي او، گفتميپرداخته و نشان  4لويناس و فريره
 .كردتوان خود را در پس تكنولوژي پنهانمسئوليت اخالقي گريزي نيست و نمي

- بهره 7انفعال و 6هاي مواجهههاي لويناس در باب ديگري، از مفهومبا بررسي ديدگاه) 2009( 5موريسون

به  9وي همچنين به واردساختن معنا و معنويت. يابددست 8اخالقي تدريس خوب گرفته تا به وصفي از كيفيات
  .پردازدبه تعليم و تربيت مي تعليم و تربيت  براي معرفي رويكردي متعهدانه

 :يافته هاي پژوهش
. شودرود كه بناست به همان تبديلي شمارمآموز همواره يك ديگري بهدر نظام تعليم و تربيت  دانش

كنند و حتا معلم را، به عنوان جزيي از اين ساختار، ابزار ميايدئولوژي و ساختار مرتبط با آن بسيار مسلط عمل
عبارتي، جريان پيچيده و به. شوداش منحلكند كه ديگربودگيآموز به موجودي ميتبديل دانش

- نيافتن در اين كار، ديگري را بهسازي است و درصورت توفيقهمسانپنهاني وجوددارد كه در كار /آشكار

شكند و در هر كنشي بيش و پيش از هرچيز ميمدار چنين مناسبتي را درهماخالق ديگري. 10راندميحاشيه
رسد عالوه بر نظرميبه. شودميمسئوليت در قبال ديگري و پذيرش نامتناهي بودن او معيار عمل اخالقي دانسته

-دانش/معلم(ديگري /ي خودچون رابطههاي لويناس، همكننده، مفاهيم موجود در بحثاين كليت تعيين

مدار چنين اخالق ديگريهم. باشندهاي نويني براي تعليم و تربيت داشتهوگو رهيافت، چهره و گفت)آموز

                                                            

1 asymmetry  
2 Gert Biesta 
3 Gomez 
4 Freire, Paulo 
5 Morrison 
6 encounter 
7 passivity 
8 good teaching 
9 spirituality 
10 marginalise 
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ان استثنايي، آموزش ، آموزش كودك1آموزان با يكديگر، حفظ محيط زيستتواند براي ارتباط دانشمي

  .باشدهايي داشتهو حتي تربيت ديني رهيافت هاي اقليتمهاجران، گروه
  

  :فهرست منابع
  .57-58، 6ماهنامه اطالعات حكمت و معرفت، . لويناس فيلسوف اخالق). 1388. (جاللي فراهاني، مسعود -
  .ني: تهران). محمدرضا آخوندزاده ترجمه( ي اروپاييمروري بر فلسفه: دكارت تا دريدا).  1388. (سجويك، پيتر -
  .هرمس: تهران. ژاك دريدا و متافيزيك حضور). 1386. (ضيمران، محمد -
  .ني: تهران. كشف ديگري همراه با لويناس). 1388. (عليا، مسعود -

-Biesta, G. J. J. (2001). “Preparing for the incalculable: Deconstruction, justice and the question of 
education”. In G. Biesta & D. Egea-Kuehne (Eds.), Derrida and education (pp. 32-54). London: 
Rutledge.  
-Biesta, G. J. J. (2003). Learning from Levinas: a response. Studies in Philosophy and Education, 
22, 61–68. 
-Cohen, R. A. (2003) Introduction. In E. Levinas, Humanism of the other, (N. Poller, Trans.). (pp. vii-
xxxviii). Urbana and Chicago: University of Illinois press. 
-Gabriel, Y. (2008). Organizing Words:  A Critical Thesaurus for Social and Organization 
Studies. Oxford: Oxford university press. 
-Gomez M. V. (2009). Emanuel Levinas & Paulo freire: the ethics of responsibility for the face-to-
face interaction in the virtual world. International Journal of Instruction. l.2 (1), 27-58. 
-Joldersma, C. W (2001). Pedagogy of the Other:A Levinasian Approach to the Teacher-Student 
Relationship. Philosophy of Education.  
- Levinas, E. (1985). Ethics and infinity: Conversations with Philip Nemo. (Richard A. Cohen 
Trans.). Pitsburg: Daquesne university press. 
-Morgan L. M. (2007). Discovering Levinas. Cambridge: Cambridge university press.  
-Morrison, G. J. (2009). Good teaching, spirituality and the philosophy of Emmanuel Levinas. 
Australian Ejournal of Theology, 14(1), 1-14. 

                                                            

  . ي او درآيدهاش به طبيعت همواره جهان را چون يك ديگري ديده كه بايد شناخته شود و  زير سلطانسان به دليل رويكرد ابزاري 1
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   تربيت اخالقي از منظر تحليل تطبيقي رابطه تربيت ديني و
 كار عالمه طباطبايي و ديويد

  1سعيد آزادمنش
  

هاي مربوط به دانش و عمل هستند كه از ديرباز بشر را به خود مشغول ترين حوزهاخالق و دين، از مهم
اما در هر حوزه، مسأله . اندپردازي كردهها در باب هر يك از آنها تأمل و نظريهترين انسانپرنبوغ. اند داشته

با تقرير جديدي از ديدگاه  2هاي اخير ديويد كاردر سال. از اهم مسايل مورد بحث بوده است "تربيت"
  .فضيلت محور، به طرفداري از نقش دين در تربيت و به خصوص تربيت اخالقي برخاسته است

گرايان كه پذيرش نقش دين در تربيت اخالقي را مستلزم به ها و شناخت، با نقد نظرات ليبرال)2001(كار 
از . كند دانند، از عقالني بودن تربيت اخالقيِ ديني دفاع ميكر انتقادي فرد ميكارگيري روش تلقين و مانع تف

نفسه از عقل انسان انتزاع  مفاهيم اخالقي فيطرفي در بين انديشمندان مسلمان، در آراي عالمه طباطبايي، نيز 
  . ي اذعان شده استو به عقالني بودن اخالق دين شوند و عقل نيازي به دين در انتزاع اين مفاهيم ندارد مي

ي تربيت ديني و تربيت اخالقي با توجه به آنچه مطرح شد، مسأله اصلي اين پژوهش، بررسي تطبيقي رابطه
است، بدين منظور آراي عالمه طباطبايي و ديويد كار به عنوان دو انديشمند معاصر مورد بررسي قرار گرفته 

الق از منظر عالمه طباطبايي و سپس به تبع آن به تحليل ي دين و اخاست؛ بدين ترتيب ابتدا به بررسي رابطه
  . شودي تربيت ديني و تربيت اخالقي از منظر اين دو انديشمند پرداخته ميرابطه

  :هاي پژوهشپرسش
  باشد؛اين پژوهش در پي پاسخ به سئواالت ذيل مي

 شود؟ي دين و اخالق چگونه تبيين مياز منظر عالمه طباطبايي، رابطه -

 ي تربيت ديني و اخالقي چگونه است؟ي دين و اخالق از منظر عالمه طباطبايي، رابطهبا توجه به رابطه -

  شود؟ي تربيت ديني و تربيت اخالقي از منظر عالمه طباطبايي و ديويد كار چگونه تبيين ميرابطه -
ديويد كار با استفاده از  ي تربيت ديني و تربيت اخالقي از منظر عالمه طباطبايي ودر اين پژوهش رابطه

، مقايسه )2006( 3روش تحليل تطبيقي به باور ريوكس. روش تحليل تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته است
                                                            

1
  Azadmanesh263@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران؛    

2 David Carr 
3 Rihoux 



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            72
هاي زماني است كه ها يا دورهها، گروهها، موضوعها، مجموعه وگوها، گزاره تحليلي ميان افراد، گفت

بخش ) 100، ص 2008، 1گيون(دانشنامه پژوهش كيفي  در. كندها را آشكار ميهاي آن ها و تفاوتشباهت
در فرايند تحليل تطبيقي پيوسته، ": خوانده شده و آمده است 2"تحليل تطبيقي پيوسته"اصلي تحليل تطبيقي، 

ها و شود تا شباهت ها، مقايسه ميها يا گزارهها همچون يك مفهوم يا يك گزاره، با ديگر مفهومبخشي از داده
  ."ها آشكار شودنهاي آتفاوت
 تفسير ايشان در. ميدهد تشكيل را اخالق ساختمان زيربناي و كانوني نقطه فطرت طباطبايي عالمه نظر از

 كندمي ثابت اجتماعي انسان، طبيعت و نوعي طبيعت فردي، طبيعت در ثبات و وحدت به اشاره با ابتدا الميزان
عدالت  و حكمت عفت، شجاعت، شامل) فرازماني و فرامكاني(ثابتي  اخالقي اصول و احكام مجموعه كه

 مطلق صفات اين مصداقهاي از بعضي در است و تنها گاهي فضيلت و حسنه براي هميشه كه وجود دارد
 شامل را فطرت عالمه،). 563 -574، صص 1، ج1374طباطبايي، (آنها  اصل در نه آيد مي اختالف پديد

   ).500، ص 20، ج1374طباطبايي، (ميداند  دل فطرت و عقل فطرت
آيد كه مفاهيم اخالقي، از قبيل بايد و نبايد و حسن و قبح جزء مفاهيم اعتباري  دست مي از مباحث عالمه به

شوند و  كند؛ بنابراين مفاهيم اخالقي في نفسه از عقل انسان انتزاع مي هستند كه عقل انسان آنها را اعتبار مي
بنابراين عالمه براي اخالق وجودي مستقل و ). 1379طباطبايي، ( يم نداردعقل نيازي به دين در انتزاع اين مفاه

  .داند كه آن را امري ذاتي در انسان مي نياز از دين قائل است؛ چرا بي
با تقرير جديدي از ديدگاه فضيلت محور به طرفداري از نقش دين در ) 2001(از سوي ديگر، ديويد كار 

به زعم وي چنانچه تربيت اخالقيِ ديني به عنوان تربيتي . استه استتربيت و به خصوص تربيت اخالقي برخ
لحاظ شود كه ارزيابي مجدد آداب و رسوم سنتي را در پرتو درك حساس از بي عدالتي گذشته و نيازهاي 

به نظر وي اگرچه . توان از تربيت اخالقيِ دينيِ عقالني سخن گفتنهد، پس ميجديد بشري ارج مي
هاي مهم ديگري بين اشخاص و جوامع وجود دارد، ولي اگر از زاويه اخالق تي و تفاوتهاي عقيداختالف

شود يك التزام تربيت يافته  فضيلت پذيرفته شود كه آنچه در وهله اول ويژگي تحول اخالقي محسوب مي
 براي راستگويي، كف نفس، عدالت، مهرباني، شجاعت و ديگر فضايل است، ديگر نيازي نيست كه از نظر

توان از هر تربيت اين چنيني اخالقي ميان اشخاص يا جوامع جدايي انداخته شود؛ آنچه به طور معقول مي

                                                            

1   Given  
2 constant comparative analysis 
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هايي است كه ميان حاميان و انتظار داشت، دقيقاً يك نوع بحث و گفتمان عاطفي و عقالني درباره تفاوت
  .گيرداند، صورت ميهاي مختلف تقشيم شدههايي كه از نظر ايدئولوژيكي به گونهپيروان گروه

  :هاي پژوهشيافته
ي كانوني يكساني در اخالق رسيد؛ زيرا ديويد توان به نقطهرسد، در آراء اين دو انديشمند، ميبه نظر مي

، مفاهيمي چون راستگويي، كف نفس، عدالت، مهرباني و )1374(نيز همانند عالمه طباطبايي ) 2001(كار 
ها قابل پذيرش هستند، همانطور كه عالمه نيز بر آن كه براي عموم انسان داندشجاعت را مفاهيمي معقول مي

عدالت وجود  و حكمت عفت، شجاعت، شامل) فرازماني و فرامكاني(ثابتي  اخالقي است كه مجموعه اصول
-با اين تفاوت كه عالمه از فطرت ديني و عقلي سخن به ميان مي. است فضيلت و حسنه براي هميشه كه دارد

  . و ديويد كار از مفاهيم معقولآورد 
است و عقل متكي به عقل  در حوزه مفاهيم اخالقي، اخالقديگر اينكه عالمه و كار، هر دو معتقدند كه 

تري ، حوزه حداقلي اخالق فضاي عام و گسترده)2001(البته براي ديويد كار . كندانسان آنها را انتزاع مي
عالمه طباطبايي اعتباريات عقالني ما مبتني بر حقايقي است كه در ورزي است در حالي كه از نظر براي عقل

  ). 1366طباطبايي، (كند نهايت در مقام ثبوت، با دين وحدت پيدا مي
همچنين، با توجه به اينكه از نظر عالمه دين و اخالق هر دو منشأ فطري دارند، تربيت ديني و اخالقي با 

و عالوه ). 211، ص 1373اميد، (كنند ك حقيقت و نتيجه صحبت مييكديگر همپوشاني دارند و در واقع از ي
در حالي كه از نظر ديويد كار تربيت اخالقي در . تواند ضمانت اجراي خوبي براي اخالق باشدبر اين دين مي

؛ چرا كه در زمينه اخالق حداقلي از )1385بهرامي، (حيطه اخالق حداقلي نسبت به تربيت ديني استقالل دارد 
  . گونه نيستكند در حالي كه تربيت ديني اين شمول صحبت ميولِ عام و جهاناص

و دين، به خصوص در حوزه اخالق، . درنهايت، عنصر عقالنيت در تربيت اخالقي بسيار حائز اهميت است
ي حذر هاي عقالني و پاسخگويي به آنها و وارد شدن به گفتمانِ عقالنبه هيچ روي نبايد از تن دادن به ارزيابي

اي را توصيه و كند و تربيت ديني مورد تأييد و صحيح تربيتي خواهد بود كه چنين گفتمان و چنين گشودگي
  .ترويج نمايد

  .تربيت ديني، تربيت اخالقي، رويكرد فضيلت، فطرت، عقالنيت، تلقين :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .مدرس تربيت دانشگاه ارشد چاپ نشده، كارشناسي نامه پايان .طباطبايي هعالم نظر از اخالق و دين رابطه). 1373. (مسعود اميد، -
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پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ ). با تأكيد بر آراي ديويد كار( ديني بررسي رابطه تربيت اخالقي و تربيت). 1385. (بهرامي، فهيمه -

 .نشده، دانشگاه تهران
دفتر : قم). ترجمه موسوي همداني(  20، 17، 16، 15، 13، 12، 10، 8، 7، 4، 2، 1لد ج تفسير الميزان). 1374. (طباطبايي، محمد حسين -

 .انتشارات اسالمي
 .اميركبير: تهران). ترجمه همايون همتي( له الواليهرسا). 1366. (طباطبايي، محمد حسين -
 .صدرا: تهران. 2، جاصول فلسفه و روش رئاليسم). 1379. (طباطبايي، محمد حسين -
 در پژوهش .آن، بر مبتني تربيتي اصول و) ره( طباطبايي عالمه نظريه در اخالق فطري هاي پايه). 1391( .همكاران و فاطمه اني،وجد -

 .9-27، )15( 20 اسالمي، تربيت و تعليم مسائل
-Carr, David. (1983). Three Approaches to Moral Education. Educational Philosophy and Theory, 
(15). 39-51. 
-Carr, David. (2001). A Re- examination of the relationship between moral and religious education in 
non-secular schooling. International Journal of education and religion, (2), 165- 187. 
-Given, L. M. [editor  .] (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods.  London: 
Sage. 
-Rihoux, B. (2006). Qualitative Comparative Analysis. (Qca) And Related Systematic Comparative 
Methods: Recent Advances and Remaining Challenges for Social Science Research. Journal of 
International Sociology, (21), 670- 706. 
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  مقايسه تطبيقي آراي تربيتي ديويي و فارابي
  )يادگيري، اهداف و اصول تربيتي -با تاكيد بر روش هاي ياددهي(

  2،  پريناز عليزاده آلمان آباد1تقي آقا حسيني
  

نقش و اهميت شگفت انگيز تعليم وتربيت در زندگي انسان، بر هيچ خردمندي پوشيده نيست، چرا كه تعليم 
بر اين اساس شكوفايي استعدادها و ارزشهاي واالي . تربيت صحيح مي تواند فرد را به اوج ارزشها برساند و

انساني مبتني بر تعليم و تربيت است و انسان شدن انسان و وصولش به كمال نهايي همه مرهون تعليم وتربيت 
ان و انديشمندان بزرگ تاريخ بشر با پيامبران الهي و فيلسوف). 1385پژوهشكده حوزه ودانشگاه، (صحيح است 

از . اقرار به تاثير تربيت در تكامل حيات انسان كوشيده اند تا به پرورش انسان نمونه مورد نظر خود نايل شوند
اهداف وآرمانهايي . اين رو تربيت هميشه براهداف وآرمانهاي بلند ملهم ازآراي مربيان بزرگ تكيه زده است

عصر ويك نسل بلكه در وراي عصرها ونسل ها، ارزش هاي عام جهاني را تعقيب كه نه فقط مربوط به يك 
تعليم وتربيت چه به . كرد اند، و اگر غير از اين بود تربيت تا حد عادت دادن انسانها تنزل پيدا ميكردهمي

ي، صورت رسمي وچه به صورت غير رسمي در طول اعصار وجوامع مختلف عمدتاً متاثر از نظريه هاي فلسف
انديشه هاي متفكران و مربيان بزرگ بوده است و هيچ نظامي را نمي توان يافت كه تحت تاثير اين نظريه ها 
نباشد، اما در اين ميان كساني هستند كه تاثيرات آنها در امر تعليم و تربيت بس شگرف بوده و بر هيچ كس 

  ).1386كاكيا، (پوشيده نيست 
. است ب نام است كه در زمينه آموزش و پرورش تاثير به سزايي داشتهابونصر فارابي يكي از متفكرين صاح

براي . گيرد ، اخالقي و عقالني را براي تعليم وتربيت در نظر مي)هنري(فارابي اهداف جسماني، ذوقي 
دهد كه يكي روش برهاني  يابي به اين اهداف دو روش را در برنامه آموزشي خويش مورد توجه قرار مي دست

وي روش برهاني را وظيفه رهبران و روش اقناعي را وظيفه مسئوالن فرهنگي جامعه . ش اقناعي استوديگر رو
به نظر وي بايد فعاليت هاي تربيتي در سايه اصولي مانند تفاوت هاي فردي، همگاني بودن، تخصص، . داند مي

  ).1382ميرزا محمدي، (تركيب نظر وعمل و محبت، انجام گيرد 

                                                            

1
  aghahoseine@gmail.comن؛ باهنر اصفها استاديار دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد  

2
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گر از دانشمندان تاثير گذار در اين عرصه معتقد است كه آموزش و پرورش آزمايشگاه جان ديويي، يكي دي

به نظر وي مقصود فلسفه، بهتر سازمان ). 1379ديويي، به نقل ازنقيب زاده، (هاي فلسفي است  سنجش انديشه
  . دادن به زندگاني وفعاليت انسان در اينجا و اكنون يعني بهتر كردن زندگاني است

يادگيري، اصول و اهداف تربيتي  -چه گفته شد اين پژوهش به بررسي مقايسه اي روش هاي ياددهيبنابر آن
  .هاي جان ديويي و فارابي پرداخته است ديدگاه

  :پرسش هاي پژوهش
  يادگيري چيست ؟ -هاي ياددهي ي روش ديدگاه فارابي و ديويي درباره  -
  ربيتي چيست ؟ي اهداف و اصول ت ديدگاه فارابي و ديويي درباره -
  يادگيري كدامند؟-هاي ياددهي هاي ديويي و فارابي در مورد روش وجوه تفاوت و تشابه ديدگاه -
  ديويي و فارابي در مورد اهداف و اصول تربيتي كدامند؟ هاي  وجوه تفاوت و تشابه  ديدگاه -

  .توصيفي مي باشد -روش اين پژوهش از نوع تحليلي
نخستين فيلسوف بزرگ در دوره اسالمي است كه به ميراث نظري وعلمي يونان فارابي مشهور به معلم ثاني، 

همتا و اهل  وي در انواع علوم بي. احاطه يافته و باتوجه به آنها و ديدگاه اسالم، باني فلسفه اسالمي شده است
و سعادت  اين دانشمند مسلمان تربيت را زيربناي مباحث سياست و اجتماع مي دانست. تامل و زهد پيشه بود

  ).1386كاكيا، (پنداشت  نهايي انسان را در توجه به تعادل ميان دين و فلسفه مي
معتقد بود كه بيش از جان ديويي يكي از معروفترين فيلسوفان امريكايي قرن بيستم و از پيشتازان عمل گرايي 

به است و از آنجا هر چيز بايستي به آموزش و پرورش پرداخت زيرا آموزش وپرورش، نوسازي پيوسته تجر
گيرد آموزش و  كه تجربه و نوسازي آن، منحصر به مدرسه نيست بلكه در همه مراحل زندگاني صورت مي

  ).1379نقيب زاده، (پرورش را يكي از جنبه هاي اصلي زندگاني مي دانست 
  :يافته هاي پژوهش

براين اساس وي اهدافي . كراسيتجربه، روش علمي و دمو: تربيتي ديوئي عبارتند از سه مفهوم اساسي فلسفه
از جمله نوسازي تجربيات، رشد، دموكراسي و كسب لذت از زندگي را در سايه اصولي از جمله تفكر، 

يابي به اين  است و راههاي دست وتربيت بيان نموده اجتماعي براي تعليم رغبت، آزادي، انضباط و كنترل
  .داند ت، راهنمايي، زباني وغيره مياهداف را استفاده از روشهاي حل مسئله، علمي، عاد

ديگر به منظور كسب تخصص و اداي  سو براي شناخت خدا و از سوي در نظام تربيتي فارابي، تربيت از يك
وتربيت نزد فارابي  محور تمام تعليم. كند بنابراين مبناي ديني، علمي و اجتماعي پيدا مي. اجتماعي است وظايف
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به مباني، اهداف و برنامه درسي  روش مورد نظر فارابي با توجه. ول وآخر استرسيدن به خدا به عنوان وجود ا
ديدگاههاي دو انديشمند داراي تفاوتها . طور عمده شامل روشهاي اقناع و برهان است گيرد كه به او شكل مي

اهداف، اصول و در . كنند وتربيت تاكيد مي هر دو بر تفكر و انديشه و بعداجتماعي تعليم. باشد و شباهتهايي مي
  .باشند روشها داراي تفاوتهاي اساسي مي

  .يادگيري، فارابي، ديوئي-تعليم و تربيت، اهداف و اصول تربيت، روشهاي ياددهي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
   . فارابي و افالطون ديدگاه از تربيت و تعليم اهداف اي مقايسه بررسي. )1382(. محمدحسن محمدي، ميرزا -
  .سمت: تهران. اسالم ديدگاه از تربيت اهداف). 1385( .دانشگاه و حوزه شگاهپژوه -
  .طهوري: تهران .وپرورش آموزش فلسفه به نگاهي .)1379( .عبدالحسين مير زاده، نقيب -
   .اصل مهم در تربيت معلمان). 1386(. كاكيا، ليدا-
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  دينيهاي مفهوم فطرت از ديدگاه عالمه طباطبايي در تربيت بايسته
  2، محمدرضا شرفي1سعيد آزادمنش

 

همواره مورد توجه انديشمندان، فيلسوفان و كه شناسي و نظام تربيتي اسالم، مباحث انسان ترينمهميكي از 
با اين همه، با توجه به تفاوت منظر و موضعي كه هر . است "فطرت"، مفهوم است گرفتهمربيان مسلمان قرار

متنوع و تا حدي متفاوت از فطرت ارائه شده است؛ لذا تعريف، قلمرو و انواعي  انديشمند اتخاذ نموده، تفاسير
شود، تأثير مستقيمي در الگوي ارائه شده در مورد ساختار رواني انسان از  كه براي فطرت در نظر گرفته مي

رديده بحث اي، مطرح گ ويژه  يكي از مباحثي كه در قرآن، با اهميتعالوه بر اين . منظر اسالم خواهد داشت
انسان   پسندي حسن عدل و قبح ظلم، اعتراف رسمي فطرتمندي انسان، فطري بودن دين، فطرت؛ فطرت است

جمله مسائلي است كه  از ،به ربوبيت الهي در عالم ذر و عهد و پيمان خداوند با او در عدم تبعيت از شيطان
آيات، انسان فطرتمند معرفي شده و  اي  پاره در كه شايان توجه استاما  .بر آن داللت صريح دارند آيات قرآن

 است ولي در بعضي آيات ديگر، انسان به عنوان  فجور و تقوي به انسان به ميان آمده بحث از الهام فطريِ
بنابراين تبيين مفهوم فطرت و توجه به نقش . مطرح شده است موجودي ظلوم، جهول، هلوع، كفار و طغيانگر 

  .حائز اهميت است آن در نظام تربيتي اسالم
 و و احاطه سو يك از آنها تفسير و شرح و قرآني هايبحث به طباطبايي عالمه ستودني اشراف به توجه با

، در اين پژوهش آراء ايشان به عنوان مبناي )1391وجداني و همكاران، (فلسفي  هايبحث بر ايشان اشراف
اي از صلي اين پژوهش اين است كه نخست، پارهي ااز اين رو، مسأله. نظري كار در نظر گرفته شده است

ابهامات موجود در رابطه با مفهوم فطرت را با تأكيد بر ديدگاه عالمه طباطبايي در تفسر الميزان، برطرف كند 
  .هاي مفهوم فطرت در تربيت ديني را از ديدگاه عالمه طباطبايي استخراج كندو سپس بايسته

  :هاي پژوهشپرسش
  له بيان شده، اين پژوهش درصدد است تا به دو سئوال اصلي زير پاسخ دهد؛با توجه به مسئ

 شود؟مفهوم فطرت از منظر عالمه طباطبايي در تفسير الميزان چگونه تبيين مي -

 هايي در تربيت ديني است؟مفهوم فطرت از منظر عالمه طباطبايي داراي چه مباني، اصول و روش -

                                                            

 .Azadmanesh263@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران؛ 1
2
 .Msharafi@ut.ac.irو تربيت دانشگاه تهران؛ دانشيار گروه فلسفه تعليم  
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يا استنتاجي به منظور استتخراجِ  1هاي تربيتي مفهوم فطرت، روش قياسيستهدر اين پژوهش براي استخراج باي
تواند  در اين روش فرض بر اين است كه هر نظام فلسفي، مي. شودمبنا، اصول و روش تربيتي، به كار گرفته مي

بيتي، از جهت هاي ترهايي براي تنظيم مناسب محيطها و بايستهاي تربيتي باشد، بنابراين داللتمتضمن نظريه
با به كارگيري ). 21، ص 1389باقري و همكاران، (آورد  هاي كار، فراهم مي اهداف يا اصول بنيادين و روش
هاي تربيتي عالمه طباطبايي در رابطه با مفهوم فطرت بررسي، و در نهايت بايسته روش استنتاجي، ابتدا ديدگاه

  .شود ستخراج مياين ديدگاه در قالب مبنا، اصول و روش تربيتي  ا
ها و صفاتي در اصل آفرينش آدمي است كه به بنا و هاي فطري، ويژگيبه اعتقاد عالمه طباطبايي، ويژگي
هايي كه در بنابراين، انسان با ويژگي). 443، ص 10، ج1374طباطبايي، (ساختمان نوع انسان مربوط است 

 مقتضاي آفرينش انسان است و اكتسابي اصل آفرينش او وجود دارد، آفريده شده است؛ اين صفات اوالً
). 13، ص 1391وجداني و همكاران، (نيست؛ ثانياً در عموم افراد هست؛ ثالثاً تبديل يا تحويل پذير نيست 

داند كه با آب و گل آدمي سرشته ترين كاركرد فطرت را شناخت و ايمان به خدا ميعالمه طباطبايي مهم
اي به موجودي خارج از حس ؛ به صورتي كه هر انسان سليم الفطره)267، ص7، ج1374طباطبايي، (است 

داند كه در برابر آن آورد و در نتيجه خود را ملزم ميآورد و از توحيد و نبوت و معاد سر در مي خود ايمان مي
به قابل ذكر است كه ). 71، ص 1، ج1374طباطبايي، (مبداء يكتا خضوع كند و اوامر آن دين را به كار بندد 

ها اعتقاد عالمه فطرت بالقوه است و در ابتداي وجود فعليت ندارد و به طور خود به خودي در همه انسان
  در وجود او به اين گرايش توحيدييعني  ؛)1391طباطبايي، به نقل از وجداني و همكاران، (شود شكوفا نمي

صرف داشتن فطرت براي وادار كردن . برآورد زمينه وجود وي سر صورت بالقوه موجود است تا به تدريج، از
هاي حق و عدل و استواري در اين امور كافي نيست؛ زيرا اگر چنين بود، هيچ فرد و فرد به پيروي از روش

بينيم برخي از افراد با داشتن فطرت، گشت؛ زيرا همه به فطرت مجهز هستند، پس اينكه مي اجتماعي فاسد نمي
  ). 37، ص 12، ج 1374طباطبايي، (تن فطرت به تنهايي كافي نيست فهميم كه داششوند، ميمنحرف مي

هرگونه عملي متوجه  اي و با هر بينش و معناست كه انسان در هر مرتبه  فطري بودن دين نه به اينديگر اينكه 
اصول، سنن و قوانين عملي، كه  اي از به اين معناست كه دين به عنوان مجموعه  و متمايل به آن است، بلكه

 حقيقي انسان را تضمين و او را به كمال حقيقي حقيقي، سعادت  دليل مبتني بودن بر حوايج  اتخاذ آنها به

                                                            

    1 deductive.  
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و رفع آنها انسان  اند است و از آنجا كه حوايج در صورتي حقيقي  رساند، از مقتضيات تكويني خلقت انسان مي 

تصديق كند، پس دين از  آن را كه نفس انساني آن را طلب و عقل وي رساند را به سعادت حقيقي مي
  ).65، ص 1374حاج حسيني، ( در مرتبه عقل و نه قبل از آن، است  مقتضيات خلقت انسان

  :هاي پژوهشفتهيا
نيست كه   به اين معني نظريه فطرت در مفهوم اسالمي آن،در راستاي پاسخ به سئوال اول پژوهش،  بنابراين،

نيست كه انسان  هممعني   يا گرايشها را بالفعل دارد، همچنان كه به اين  تاي از ادراكا انسان در بدو تولد، پاره
 بلكه انسان موجودي ذو مراتب، پذيرد مي منفعل محض است و هر نقشي به او داده شود، در آغاز تولد پذيرا و

متناسب با  وشود  مي  اي از مراتب انساني واقع اش، در مرتبه شكوفايي است كه در هر مرحله از مراحل رشد و 
  .گردد دارا مي آن مرتبه، لوازم آن مرتبه را

 15در نهايت پس از تبيين مفهوم فطرت از ديدگاه عالمه طباطبايي، در راستاي پاسخ به سئوال دوم پژوهش،  
 الزمه عقالني بلوغ"، "فطرت بودن بالقوه"مباني تربيتي شاملِ . داللت تربيتي از اين مفهوم استخراج شد

 اصل"توان به باشند و از جمله اصول نيز مي مي  "انسان وجود بودن مراتب ذو"و  "فطرت و دين پذيرش
 روش". اشاره كرد "عقالنيت محور بر دين ارائه اصل"و  "فطرت بر محافظت اصل"، "انسان عمل بر تأكيد
و  "عقالنيروش احتجاج "، "وگوروش گفت"، "تعقل و تفكر روش"، "شايسته عمل و انتخاب به نهادن ارج

 .هاي استنباط شده در اين پژوهش هستنداز جمله روش "كودك به پسنديده عادات آموختن روش"
  .هاي تربيتي، گرايشِ بالقوه؛، عقالنيت، دين، كودكي، الميزانفطرت، داللت:  واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

 .قرآن كريم -
 .المكتبه االسالميه: بيروت . الجزء الثالث . ثرالنهايه في غريب الحديث و اال ). بي تا. (ابن اثير -
 .حيدري: تهران. 1، جترجمه و تفسير نهج البالغه). 1337. (جعفري، محمدتقي -
  .59 -65، 15مجله علوم انساني معرفت، . فطرت در قرآن). 1374. (حاج حسيني، مرتضي -
 .مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان :قم .اظ القرآنمفردات االلف ).تابي. (، ابوالقاسم حسين بن محمدراغب اصفهاني -
  .بيروت. 25ج  ،مفاتيح الغيب ). بي تا. (فخر رازي -
 .صدرا: تهران. فطرت ).1373. (مطهري، مرتضي -
 .صدرا: قم. انسان در قرآن :بيني اسالمي اي بر جهان مقدمه ).1373. (مرتضي مطهري، -
پژوهش در مسائل . و اصول تربيتي مبتني بر آن) ره(فطري اخالق در نظريه عالمه طباطبايي  پايه هاي). 1391. (وجداني، فاطمه و همكاران -

  .9-27، )15( 20تعليم و تربيت اسالمي، 
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 نقش معلم در تربيت ديني از ديدگاه موالنا در مثنوي

 2، شايسته قاسمي 1محمد حسين فروغي

  
ه گذشت زمان نه تنها اهميت آن را كاهش ها است ك هاي انسان  ترين دغدغه تربيت صحيح يكي از مهم

هاي  يابي به آرمان دست. نداده بلكه بشر را متوجه اهميت محوري آن در پيشرفت و ايجاد تمدن كرده است
ها  افسانه. گروهي و بقاي يك جامعه در طول تاريخ همواره تابعي از تربيت هدفمند افراد آن جامعه بوده است

ي  هاي بعد هستندكه به وسيله هاي جوامع به نسل شش اقوام براي انتقال آرماني كو دهنده ها نشان و حماسه
از اين رو معلم . شد و حاصل آن بقاي جوامع بوده است به آنها منتقل مي  آموزگاران نخستين در قالب داستان

 . و هنر او مانند ابزار ارزشمندي در همسويي مردمان و ايجاد تمدن نقش بازي كرده است

است كه هر آنچه  يت ديني هم خداوند بزرگ در قران كريم خود را به عنوان اولين معلم معرفي كردهدر ترب
ها  به كمال و تعليم  ماموريت پيامبران از جانب خداوند نيز هدايت انسان. دانست، به وي آموخت را انسان نمي
ارتقاي شأن و منزلت انسان به  در اين تربيت اهداف گروه مشخص يا قوم خاصي پنهان نيست بلكه. ديني است

در تربيت ديني معلم نقش پيامبري را دارد كه با آموزش، بشريت را . ي الهي در مسير كمال است عنوان خليفه
ها و  كند در همين زمينه اگر تربيت كشف استعدادها و شكوفايي و رشد انديشه به كمال هدايت مي

ها بدانيم،  نقش معلم در اين برنامه به عنوان مجري روند تربيت،  ي فردي و ايجاد تفاهم ميان انسان استعدادها
هاي كاريِ كارآمد  هاي شخصي و روش از اين رو كيفيت تربيت ديني تابعي از ويژگي. اهميت فراواني دارد

هاي بشري از سويي و سقوط ارزشهاي انساني و موازين اخالقي از سوي ديگر  امروزه رشد سريع دانش. است
كرده  ي تربيتي را با چالشهاي جدي روبرو كرده و ضرورت بازنگري در نظام تربيتي را الزاميدستگاهها

در اين شرايط با تكيه ي دانشمندان به مكاتب نوين فلسفي و تربيتي غرب، ) 283، ص 1377اسميت، .(است
ن از آن ديدگاهها كم مهريِ تمام مغفول مانده و بشر امروزي هاي دانشمندان قديم با بي بخش بزرگي از ديدگاه
گيري از روشهاي  بازخواني آراء تربيتي دانشمندان مسلمان فرصتي ارزشمند براي بهره. بهره يا بي اطالع است

  . ي تمدن بوده اند اي است كه در زمان خودپايه تجربه شده

                                                            

  vistygol@yahoo.comمدرس مجاز دروس معارف دانشگاه فرهنگيان و دانشجوي دكتري تاريخ اسالم؛1
 

  gitagoly@yahoo.comآموزش و پرورش اصفهان و كارشناس ارشد تعليم تربيت؛ 4دبير ناحيه  2



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            82
خلق  كتاب معروف خود با نام مثنوي را با هدف تربيت )ق604-672(مولوي عارف و انديشمند مسلمان 

هاي علوم نقلي و عقلي قديم  سر رشته تمامياو كه محصول دوران اوج شكفتگي تمدن اسالمي است، . نوشت
را گرفته و با تسامحي هوشمندانه و نرمشي هنرمندانه، با حذف تندرويها، روشي نو در علوم  و اخالق و 

محور، انسان را گرا و انسان  ا نگرش انساننگاه جامع به انسان است كه ب از پيشتازانِموالنا . آموزش ايجاد نمود
   .)108 ، ص1379جعفري، ( خواند مي "حقارت و عظمت"داند و آن ابعاد را  مركب از دو بعد مي

  .1)3769/4( ه اي  آرد  به  چرخباطنش باشد محيط هفت چرخظاهرش را  پّش
معنوي كتاب تعليمي  مثنوي. شود اهميت ديدگاه موالنا به شناخت كامل او از انسان مربوط مي 

هاي قراني و گفتار بزرگان دين را به زبان شيوا و به دور از تعصب در قالب مثال و  است كه آموزه ارزشمندي
وي جايگاه ارزشمند و وظايف مهمي را براي معلم قائل است و . است حكمت به مسلمانان يادآور شده

  .  است نموده بندي هاي مختلف آن را هنرمندانه و با دقت دسته شاخصه
 )1962/4(وز علوم خوب و بكر ياز كتاب و اوستاد و فكر و ذكر          از معان

  )1963/4(ز حفظ آن گران يتو باش يكل          يگرانتو افزون شود بر د عقل
  :پرسش هاي پژوهش

آميز و  تبا عنايت به نياز مبرم به تحكيم شخصيت اخالقي انسان در شرايط كنوني جهان با روشهاي محب
گيري از  هاي موالنا و بهره ي حاضر به منظور بازخواني انديشه ايجاد شور و عشق روحاني در فراگيران، مطالعه

پرسش هاي اساسي در اين . است بندي اين ديدگاهها صورت گرفته مكتب تعليمي ايشان براي تبيين و دسته
  :مطالعه  عبارتند از

 جريان تربيت دارد؟ از ديدگاه موالنا معلم چه نقشي در -

 هاي تاثير گذار ديني را براي معلم قائل است؟ موالنا چه ويژگي -

  از ديدگاه موالنا معلم بايد چه روشهايي را براي رسيدن به تربيت ديني  اجرا كند؟ -
  . اي تهيه شده است اين پژوهش با توجه به عنوان آن به روش كتابخانه

                                                            

  .دفتر و شماره بيت مثنوي برابر نسخه نيكلسون در پرانتز آورده شده است به دنبال ابيات مثنوي شماره 1
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ي الهي و جدا  او انسان را خليفه. ي ديني و نوانديش عصر خويش استگرا  از ديدگاه نظري، موالنا انسان
از ديد موالنا، . داند كه بايد به اصل خويش بازگردد ونبايد خود را ارزان بفروشد اي از اصل خويش مي شده

  ).3577-5/3575( :است و بايد فرصت تربيت و رسيدن به كمال را پيدا كند انسان براي كاري آمده
  انسان و چرخ او را عرض                 جمله فرع و پايه اند و او غرضجوهر است 

  اي غالمت عقل و تدبيرات و هوش            چون چنيني خويش را ارزان فروش؟
  .موالنا در كنار اصل قرار دادن انسان، معتقد است انسان از دو جنبه ي تاريك و روشن پديد آمده است

  )2/607(نيمه ديگر سپيد همچو ماه                       همچو گاوي نيمه چپش سياه   
در اين صورت، ديدگاه نظري موالنا در مورد ارزش انسان، كمال مطلوب وي و هدف از تربيت او 

مولوي اعتقاد دارد انسان بايد به روش احترام و محبت و فعال كردن .گرايان دارد مشتركات فراواني با انسان
اميدواري و عشق و خوش بيني موالنا براي يافتن راه حل مشكالت تساهل و تسامح، . عشق دروني تربيت شود

نشاني از كاربردي بودن اين  ي او و گرايانه هاي انسان ي اقبال جهاني به انديشه زمينه ها از درون مصيبت
تعليم و تربيت در از اين منظر با توجه به مشكالت ). 59، ص 1370شيمل، (ها براي انسان امروزين است  انديشه

توجه به ديدگاههاي انسان  -كه به نام انسان گرايي انسان را دچار مشكالت فراوان كرده اند-دنياي امروزين 
ي موالنا از لوازم اصلي گذر از اين دوران به شمار مي رود زيرا با نگاهي احترام آميز به موضوع  گرايانه

  .نگرد مي
  :يافته هاي پژوهش

دهد موالنا معتقد است در جريان تربيت  ه كه با روش كتابخانه اي به دست آمده نشان ميهاي مطالع يافته 
سازد  كند آنگاه آب بر آن جاري مي معلم مانند آبياري است كه نخست جوي را از كثافات و موانع پاك مي

بد را به عنوان  ي پيامبري است زيرا بايد صفات ي معلم در اين گونه موارد وظيفه وظيفه). 3224/1-3219/1(
- 838/3(ي فطرت با دستمال گرم و نرم مهرباني زدود تا براي دريافت نور حقيقت آماده شود  زنگار آينه

  .از اين رو بدون معلم و رازدانِ تربيت، ممكن نيست). 837/3
  ).3352/4(رــتاد راز و باخبــسرسركشي ز اُـــي اگـــتعداد وامانـم زاســه 

براي توفيق در هدايت ديني از ويژگي هاي تسامح و تساهل و دانش بود كه معلم بايد موالنا بر اين باور 
الگوپذيري، محبت در گفتار، تشويق مناسب و تنبيه درخور، پند فراوان و اخالق نيكو برخوردار و از روشهاي 

  .مند شودنيكو و موعظه حسنه و استفاده از داستان و ضرب المثل، جهت اجراي برنامه ي تربيت بهره 
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  .نقش معلم، تربيت، روش معلم، تربيت ديني، موالنا: واژگان كليدي
   

  :فهرست منابع 
 . نشر به: مشهد). ترجمه سعيد بهشتي( فلسفه آموزش و پرورش). 1377. (اسميت، فيليپ -

  .موسسه تدوين آثارعالمه جعفري :تهران .ها مولوي و جهان بيني). 1379. (جعفري، محمد تقي -
 . و فرهنگي علمي: تهران). ترجمه حسن الهوتي(  شكوه شمس). 1370. (آ. شيمل -

  . سمت: تهران. 1جلد، فلسفه تعليم و تربيت. )1386(. و ديگران ليع  ،كاردان-
 .گلي: تهران. )تصحيح عزيز اهللا كاسب( معنوي مثنوي. )1387( .مولوي -
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  الق با تاكيد برمشغولي نادينگز در اخبررسي انتقادي ديدگاه ارتباطي دل
 كتاب مفاتيح الحيات جوادي آملي

  3، فاطمه آشپز2، ابوالفضل غفاري1عماد حاتمي
  

اهميت تربيت اخالقي از ديد صاحبنظران تربيتي پوشيده نيست و همچنين توانائي انسان در پذيرش هر نوع 
ضرورت اين ). 75 ، ص1382گوتك، (دستور تربيتي نيز ويژگي غير قابل انكار فطرت و سرشت آدمي است 

در سالهاي اخير در حوزه تربيت اخالقي به  4تحقيق در اين نهفته است كه از يك طرف نظريه ارتباطي نادينگز
طور چشم گيري مطرح شده است و اكنون مورد توجه انديشمندان و برنامه ريزان تعليم و تربيت قرار گرفته و 

وي ديگر ديدگاه ارتباطي ديني، علي رغم گستردگي و مقاالت متعددي در اين زمينه نوشته شده است از س
جامعيت و نيز برخي تفاوتهاي بنيادي با نگاه فمينيستي نادينگز، كم تر مورد توجه قرار گرفته است و همچنين 

بنابراين هدف پژوهش حاضر نقد ديدگاه . ديدگاه نادينگز از نقطه نظر ديني مورد نقد قرار نگرفته است
  .ديني و ارائه داللتهايي در تربيت اخالقي استنادينگز از منظر 

  :پرسش هاي پژوهش
  مختصات كلي ديدگاه ارتباطي نادينگز و ديدگاه ارتباطي مورد استفاده در كتاب مفاتيح الحيات چيست؟ -
  مباني فلسفي ديدگاه هاي ارتباطي فوق چيست؟ -
  چه نقدهاي از منظر ديني بر ديدگاه نادينگز وارد است؟ -
  نقد ديدگاه نادينگز چه داللتهايي براي تربيت اخالقي مي توان استنباط كرد؟ضمن  -

تحليلي است به اين صورت كه ابتدا ديدگاه ارتباطي ناديگز توصيف و   -روش پژوهش حاضر توصيفي 
   .سپس از منظر رويكرد ديني مورد نقد قرار گرفته و در نهايت داللتهايي براي تربيت اخالقي اسنتباط مي شود

  :   5مشغولينظريه ارتباطي دل -

                                                            

1
   -hatami364@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد؛   

2
  .استاديار دانشگاه فردوسي مشهد  

3
  .آموزش و پرورش دانشگاه تهران كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه  

4  Noddings, Nel 
5  Care 
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او همانند بسياري از فالسفه اخالق جديد . مشغولي مي باشدنادينگز از صاحب نظران عمده در رويكرد دل

سعي كرده است كه اخالق را در جريان زندگي روزمره وارد كند و از اين رو ادعا مي كند كه داشتن روابط 
گياهان و مصنوعات ساخته بشر،  خود، ديگران، حيوانات، قبال در مشغوليدل و مسئوليت بر خوب و مبتني

شود  آينده منتقل هاي نسل به بايد كه است اخالقي حيات فاكتورهاي ترين مهم از ها و انديشها يكيايده
-دل: مشغولي را مطرح مي كند كه عبارتند ازلذا از اين منظر شش نوع دل). 74-150، صص 1992نادينگز، (

مشغولي براي ، دل3مشغولي براي افراد غريبه و دور، دل2مشغولي در حوزه دروني، دل1راي خودمشغولي ب
  ). همان( 6مشغولي براي انديشه ها، دل5مشغولي براي جهان ساخته ي دست بشر ، دل4جانداران، گياهان و زمين

  :مباني فلسفي ديدگاه نادينگز -
نادينگز مي توان به عاطفه گرائي، وجود گرايي، پديدار شناسي،  از جمله مباني فلسفي تاثير گذار بر انديشه

) 112، صص 1381غفاري، (و طبيعت گرائي عملگرا ) 42 -44، صص 1387موحد و همكاران، (فمينيسم 
  .اشاره كرد

  :ديدگاه ارتباطي در كتاب مفاتيح الحيات -
ي كند و معتقد است كه آموزه هاي جوادي آملي در كتاب مفاتيح الحيات نوعي اخالق ارتباطي را بيان م

ديني عالوه بر اينكه انسان را به بندگي خدا دعوت نموده او را نيز به آباداني زمين توصيه كرده است آباداني 
زمين به تعامل انساني و همه جانبه افراد با خود،  همنوعان، نظام اسالمي، حيوان و با محيط زيست و احياي 

  ).63-66، صص 1391ي آملي، جواد(منابع حياتي آن است 
  :مباني فلسفي كتاب مفاتيح الحيات -
سفر چهارم از اسفار مالصدرا كه در آن نگاه به پديده هاي عالم بر مبناي حق مداري : حكمت متعاليه-1

  ).41همان، ص (است 
  :عقل گرائي ديني -2

  ).24-42، صص 1386جوادي آملي، (كار عقل نظري كشف احكام الهي مي باشد : عقل نظري -الف

                                                            

1  Caring for self 
2Caring in the Inner Circle 
3  Caring for Strangers and Distant Others 
4  Caring for Animals, Plans, and Earth 
5  Caring for the human -made world 
6Caring for Ideas 
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، 1381جوادي آملي، ( سياست و تدبير و فرماندهي امور شخصي بر عهده عقل عملي است : عقل عملي -ب
  ).146ص 
روح مجرد تغيير ناپذير، در جهت تهذيب نيازمند فضايل اخالقي ثابت و مجرد است : مطلق گرائي -3

  ).32، ص 1379ي، جوادي آمل(بنابراين اخالق و گزاره هاي اخالقي مطلق مي باشد 
 انساني ارزشهاي اسالمي هاي آموزه در: محوريت ارزشهاي انساني در رسيدن به كمال به جاي جنسيت -4

مالك سنجش انسانهاست و به طور يكسان براي زن و مرد ترسيم شده است و در راه رسيدن به خداوند 
  ) .42، ص 1392جوادي آملي، (تفاوتي بين زن و مرد نمي باشد 

خداوند احسن الخالقين است و بنبابراين در جهان عيب و نقص و شري وجود : سن بودن نظام خلقتاح -5
  ).412، ص 2، ج1383جوادي آملي، ( ندارد

  :يافته هاي پژوهش
هدف نادينگز جاري شدن اخالقيات در زندگي و : ناديده گرفتن منابع خارجي تقدس در برقراري ارتباط -1

است  مهم ديگر يك با تعامل و رفتار چگونگي و است ديگران با رفتار اخالق، حيات روزمره است و موضوع
در صورتي كه در كتاب مفاتيح الحيات هدف اصلي قرب به خداست كه ) 56، ص 1387موحد و همكاران، (

از حيث اين ارتباطات برآورده مي شود و در اين ارتباطات بايد خداوند را محور قرار داد زيرا از ديدگاه 
جوادي (صي كه خدا را محور قرار مي دهد جهان لبريز از حيات بوده و در حال تسبيح خداوند مي باشد شخ

لذا به نظر مي رسد محور قرار دادن خداوند مي تواند پشتوانه ي اخالقي بسيار محكمي ) 41، ص 1391آملي، 
  .در انواع ارتباطات باشد كه در ديدگاه نادينگز به آن توجه نشده است

- انتقاد ديگري كه مي توان به نادينگز وارد كرد افتادن در ورطه نسبيت گرائي شديد مي: سبيت گرائين -2

باشد زيرا ناديگز معتقد است كه شخص غمخوار و كسي كه مورد غمخواري قرار مي گيرند عنوانهاي 
چگونگي رفتار  هميشگي در شيوه اي ثابت و مشخص نيستند كه هميشه صادق باشند بلكه متن ارتباط است كه

بنابراين تابع اميال فردي مي باشند و با تغيير ميل و خواست ) 189، ص1998نادينگز، ( را مشخص مي كند 
افراد ارزش گذاري اخالقي دچار تغيير مي شود در صورتي كه به نظر مي رسد ارزش گذاري اخالقي بر 

شود مانند اصل ارتباط با والدين اساس سليقه شخص نبوده بلكه بر اساس يكسري اصول مطلق معين مي 
  ).25، ص 1379جوادي آملي، (
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از ديدگاه نادينگز غمخواري به افرادي كه از ما دور بوده و قادر به روابط متقابل : تاكيد بر روابط رودرو -3

ك با ما نيستند دشوار مي باشد و ما در قبال چنين افرادي وظيفه كمتري داريم و هيچ جايگزين مناسبي براي ي
بنابراين اخالق واقعي شكل نمي گيرد اما از ) 110-124، صص 1992نادينگز، (رابطه مستقيم وجود ندارد 

ديدگاه جوادي آملي دوري و نزديكي بر اساس اصول و قواعد معين مي شود مانند اصل ارتباط با منافق يا 
  .كافر
 ،به مسايل اخالقي، ارتباطي استسازد چون نگرش زنان نسبت  نادينگز خاطر نشان مي: جنسيت گرائي -4

. )236، ص1989نادينگز، (زنانه اتخاذ نمايند اندازي  ه مسايل اخالقي چشمبمردان نيز الزم است بتوانند نسبت 
مالك سنجش  انساني ارزشهايو  در صورتي از ديدگاه ديني در تعالي اخالقي بحث جنسيت مطرح نيست

 انسان روح فضائل، و ارزشها خاستگاه چون. د ترسيم شده استانسانهاست كه به طور يكسان براي زن و مر
  ).42، ص 1392جوادي آملي، (و روح هم نه مذكر است و نه مونث  است

  .مشغولي، مفاتيح الحيات، نادينگز، جوادي آمليديدگاه ارتباطي، دل: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .اسراء: قم. جمالزن در آينه جالل و ). 1392. (جوادي آملي، عبداهللا -
 .اسراء: قم. مفاتيح الحيات). 1391. (جوادي آملي، عبداهللا -

  .اسراء: قم). جلد دهم تفسير موضوعي قرآن(مبادي اخالق در قرآن). 1379. (جوادي آملي، عبداهللا -
ي چاپ نشده، دانشگاه رساله دكترا .نقد تطبيقي رويكردهاي فضيلت و غمخواري در تربيت اخالقي). 1381. (غفاري، ابوالفضل -

  .تربيت مدرس
  .سمت: تهران ).سرشت پاك ترجمه محمد( تربيت آراء و فلسفي مكاتب ).1384. (گوتك، جرالد-
 درباره ي تربيت نادينگز نل و غزالي محمد امام ههاي ديدگا تطبيقي بررسي ).1387. (موحد، صمد؛ باقري، خسرو و احمد سلحشوري -

 .39-60ني دانشگاه شيراز، فصلنامه انديشه دي. اخالقي

- Noddings, Nel .(1989). Women and Evil. Berkeley, Los Angeles & London:  University of 
California  Press. 
-Noddings, Nel. (1992). The Challenge to Care in Schools. New York: Teachers College Press. 
-Noddings, Nel. (1998). Philosophy of Education. Westwiew Press, A Member of Perseus Books, 
L.L.C. 
 



  89                                                     باز خواني                                                                                                                    

 

-تربيت و داوكينز تي ريچاردماترياليس اخالقي شناختي تربيتبررسي مباني هستي

 ديني
  2محيا رفيعي بندري ،1عليرضا فرخي باالجاده

  
يين جهان بر دو استدالل مبتني است؛ ي ريچارد داوكينز، زيست شناسِ انگليسي در تبي خدا ناباورانهنظريه

  ).119، ص2006داوكينز، ( "فرآيند انباشتي"استدالل  و) 203، ص1976داوكينز، ( "سادگي"استدالل 
زنده خود "گيري طبيعت و پيدايش موجودات هاي داوكينز جهان مادي در روند شكلاساس استدالل بر
به . تواند فرآيند تكامل را تبيين كنداشتي است، به تنهايي ميبوده و انتخاب طبيعي كه فرآيندي انب "گرتبيين

تابع شرايط و  نسبي ني وها امور بيروطور كلي ارزشه زيبايي و زشتي و ب نيك و بد، خير و شر،نظر وي 
و بنابراين هيچ قانون اخالقي جاوداني وجود  هستند انتخاب طبيعي و تكاملي تدريجيبه ويژه  اجتماعي محلي،
كه انسان را براي تسلط بر طبيعت و شود طوري طراحي  بايدبنابراين اصول نظام تربيتي و اخالقي . ندارد
توان به يحاكم بر ماده است كه م به همين دليل تنها از طريق كشف قوانين. اده از محيط مادي آماده كندفاست
ي شناسي ماده انگارانهاز هستي ناشي به تربيت اخالقي، تياين نگرش ماترياليس ي اخالقي دست يافت،بيتتر

 . داردنهدفي و فرآيند تكامل هيچ  جهاناوست كه برآن اساس 

 تربيت اسالمي، .داندانسان مي مكتب الهي وجود دارد كه تربيت ديني را بهترين نحوه تربيت ،در مقابل
... ق يا قرب الي اايي آن نزديكي به كمال مطلهكند كه هدف نعرضه مي انسان طرحي كامل در مورد پرورش

بيني توحيدي جهان و انسان در بر مبناي جهان .توحيدي است شناسياين نگرش تربيتي حاصل هستي .است
  .معني و مفهوم ندارد هستي از ديدگاه اسالم بدون خداوند. حركت و شدن به سوي تكامل هستند

انسان نيز داراي  .به سوي اويي دارد يي وواجهان ماهيت از و واقعيت مطلق و مبدا هستي است  خداوند متعال
اي كه انسان را به وسيله .انتخاب موجب تعالي نظام انسان است علم و آگاهي و روح است و و دو بعد جسم
به  را جانبه انسان و هدايت مسير تكاملي او ههاي رشد و تكامل همزمينه كه رساند همان تربيت استتكامل مي

  ).69مطهري، بي تا، ص ( كند مهيا ميند سوي وجود كامل مطلق يا خداو

                                                            

 هنگيان پرديس امام خميني گرگانمدرس دانشگاه فر ١
 استاديار دانشگاه شهيد  باهنر كرمان ٢
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 تابه هستي نش آنها نحوه نگرش ازچنانچه ذكر شد هم تربيت اخالقي ماترياليستي و هم تربيت ديني هر دو 

تربيت و نيز قضاوت و ارزيابي درست از  نوعبراي شناخت ميزان اعتبار و معقوليت دو  رواز اين . دريگمي
  .گيرد رستي نوع نگاه آنها به هستي مورد بررسي و تحليل و ارزيابي عقالني قرارآنها، ابتدا بايد اعتبار و د

 تي داوكينزماترياليس نگرششناختي مباني هستي توصيفي -با روش تحليلي هدف اين پژوهش آن است كه 
ها و اساس مورد بررسي قرار گيرد تا با ارزيابي منطقي و عقالني آنها به عنوان پايه) اسالمي(توحيدي  مكتب و

بيتي ديني و رهاي تت گرفته از آنها را كه در قالب نظاماهاي نشتربيتي انسان، صدق و اعتبار ايدئولوژي
   .اند، نشان دهداخالقي تحقق يافته
  :پرسش پژوهش

  است؟  داوكينز بيني ماترياليستيتر از جهانمعقولتر و سادهجهان بيني الهي  به چه داليلي -
 .مهمترين مالك اصل سادگي است .ها را بررسي نمودها ابتدا بايد مالك ارزيابي تبيينهبراي اثبات فرضي

، اصول ديگري از مقابل تيغ آكامدر .است معروف اصلي است كه به تيغ آكام يكي از اصول سادگي تبيين،
  .مشهورند يا اصل كفايت تبييني سادگي تبيين هستند كه به اصول كثرت

از جهان ارائه  داوكينزتبييني كه  .تبيين جهان از كدام اصل سادگي بايد استفاده نمود حال بايد ديد كه در
پيدايش هستي و موجودات اين جهان  به ، در ماده پنداشته منحصرهستي را  ،كند با استفاده از تيغ آكاممي

اين تبيين از جهان  انگارد و بر اين باور است كههدف ميو بي كور ويژه موجودات زنده را براساس تصادفي
شود زيرا ساده و فرض وجود خدا به عنوان خالق و طراح اين جهان موجب پيچيدگي تبييني مي است تبييني

  ).84، ص1389فرخي باالجاده، ( باقي خواهد ماند وجود خود خدا تبيين ناشده
بايد از  ين اين جهان،شناسي توحيدي به دليل عدم كفايت تبييني نظريه ماترياليسم در تبيبر مبناي هستي

اصول كثرت استفاده نمود زيرا ماترياليسم هيچ تبييني از اين امر كه چگونه قوانين طبيعت منجر به ايجاد 
از پيدايش  يانتخاب طبيعي صرف نيز در تكامل تدريجي هيچ تبيين .كندارائه نمي شود،ميموجودات زنده 

رو از اين. بسيار پيچيده است بنابراين چنين تبييني، .كندميها ارائه نهدف و ارزش، شعور ،آگاهي ،عقل ،ذهن
تبييني است كه بتواند به  به ويژه انسان، ترين تبيين براي هستي و پيدايش و تكامل موجوداتمقبولو ترينساده
اين سادگي در واقع سادگي  .ها را وحدت بخشيده و هماهنگ سازداي دقيق انواع گوناگوني از دادهشيوه
؛ ماده و شعور ها،ارزش خدا به عنوان سرچشمه نخستين همه اشياء،. است كه مختص خداستي ع و شمولجام

 ترين تبيين از اين جهان آن است كه از كفايت تبيينيبنابراين ساده .نهايت بسيط استيك واقعيت بي
 حس الزام اخالقي، ارزش، ادراك، هاي انساني مانند شعور،تمامي عناصر هستي و ظرفيته، برخوردار بود



  91                                                     باز خواني                                                                                                                    

 

ها و تواند به تمام اين مولفهكه مي است بيني دينيكند و تنها ديدگاه الهي و جهان زيبايي و فرهنگ را تبيين
  ).210، ص1392فرخي باالجاده، ( بخشدمعنا كل هستي 
برخوردار از مباني فلسفي و عقالني درستي  داوكينز نتيجه تحقيق آن است كه نگاه ماترياليستي ،بنا براين

 ارزشها ، كهبر نظام تربيتي ماترياليسم مبتني تربيت اخالقي وايدئولوژي  الذ .نبوده و تبييني بسيار پيچيده است
اي كه سعادت مادي و كند از پرداختن به ابعاد وجود آدمي و ارائه برنامهدر امور مادي و نسبي جستجو مي را

هاي مستحكم و مستدلي اين جهان بر پايه از قابل، تبيين توحيديدر م. كند ناتوان استمعنوي انسان را تضمين 
استوار است و بدين ترتيب ايدئولوژي الهي و تربيت ديني به دليل نشات گرفتن از سرچشمه زالل معرفت 

و الگوي  قرارداده طلب انسان را در مسير هدايت حقيقيلياجو و تعمافوق بشري به خوبي ميتواند روح كمال
  .براي تربيت انساني باشد ايشايستهمناسب و 

  
 :منابع فهرست 

  .اشرف البالد :بهشهر . پژوهشي در خدا و تكامل ).1392( .فرخي باالجاده، عليرضا  -
  .18 ،پژوهشهاي فلسفي .بررسي استدالل سادگي). 1389. (فرخي باالجاده، عليرضا  -
  .صدرا :قم .يبيني توحيداي برجهانمقدمه . )بي تا. (مطهري، مرتضي  -

- Dawkins, R.. (2006). The God Delusion. Boston: Houghton Mifflin. 
- Dawkins, R.. (1976). The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. 
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  ير كگورسينا و كيمقايسه تطبيقي فلسفه تربيت ديني ابن
 2، عليرضا فرخي باال جاده1محيا رفيعي بندري

  
هاي جسمي، احساسي، عقلي و به طور كلي روحي است كه متفاوت از ساير همنوعان ان داراي توانمنديانس

خداوند متعال به هر مخلوق انساني، مطابق . چنين تمايز و تفاوتي ضرورت ذاتي نظام خلقت است. خود است
بنابراين . "خلقه ثم هديربنا الذي اعطي كل شي ": آيه صريح قرآن كريم، خلقت شايسته را عطا فرموده است

تواند در اين نظام متنوع انساني به لحاظ استعدادهاي مختلف، اين تربيت و باالخص تربيت ديني است كه مي
  .شكوفايي استعدادهاي بشري نقش به سزايي داشته باشددر جهت خود

ا در باب فلسفه توان گفت اهداف دو فيلسوف مورد بحث ماين مساله بدان جهت حائز اهميت است كه مي 
اما متد، روش و مباني اتخاذ شده متفاوت فيلسوفان مذكور . تربيت ديني يكي است، كه در ادامه آمده است

اند و دغدغه دين و انسانيت يركگور دو فيلسوف الهيحكيم ابوعلي سينا و كي. تواند نتيجه را تغيير دهدمي
مال متفاوت است، بنابراين قابل اعتماد بودن نتايج آنان نيز ها كادارند، اما از آنجا كه روش و مباني ديني آن

در زمينه پيشينه موضوع نيز با توجه به . ها شده استكه در نوشتار حاضر سعي بر تبيين آن. متغير خواهد بود
اي تحت عنوان مقاله حاضر وجود ندارد و هاي به عمل آمده در كتب فارسي و التين، مقاله و يا نوشتهتالش

اند و تطبيق ها برخي نوشتارها به طور مجزا به بررسي نظرات دو فيلسوف از جهات مختلف ديگر پرداختهتن
  .فلسفه تربيت ديني آنان جاي بسي بحث و تفحص دارد

  :پرسش هاي پژوهش
  فلسفه تربيت ديني مطابق نظام ابن سينايي چيست؟ -
  يركگور در باب فلسفه تربيت ديني چيست؟نظرات كي -
كدام  شود و ايرادات آنيركگور چگونه معنا ميشناسي كيشناسي و ارزشديني مطابق هستيفه تربيتفلس -

  است؟
  يركگور پرداخت؟سينا و مكتب اگزيستانسياليسم و كيهاي ابنتوان به تحليل و تطبيق ديدگاهچگونه مي -

                                                            

  mahya_ r 2006 @ yahoo. comاستادياردانشگاه شهيد باهنر كرمان؛   1
    a. farrokhi@ yahoo.comمدرس دانشگاه فرهنگيان؛   2
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هاي انساني و الهي روش نه دانشبا توجه به موضوع محور و در عين حال فيلسوف محور بودن مقاله در زمي
توصيفي كاربرد اساسي  -يركگور از طريق روش تحليلياي و تفحص در كتب اصلي ابن سينا و كيكتابخانه

   .را در اين زمينه دارد
  : يافته هاي پژوهش

د، كنسينا سردمدار فلسفه مشاء است و بعد از آن كه به روش عقلي محض، دين اسالم را اثبات ميحكيم ابن
وي . داندي اصلي معلم را پروراندن ايمان ميهاي متعدد خويش وظيفهتربيت در كتابودر بحث از تعليم

معتقد است معلم حقيقي، خود بايد داراي صفات كماليه از جمله ايمان و تقوا باشد و در مرحله بعد بتواند 
سينا توان از فلسفه بوعليارنده سطور مياي كه به نظر نگايمان را به متعلمين آموزش و انتقال دهد و نكته

معطي شي ": با قاعده ذيل مواجه هستيم) هاو البته ديگر فلسفه(استخراج كرد، اين است كه در فلسفه مشاء 
  . "نمي تواند فاقد شي باشد

هاي مختلف از جمله خداشناسي و الهيات به معناي اخص بسيار حكيم ابوعلي سينا از قاعده مذكور در بحث
توان گفت به اما مسئله مربوط به بحث حاضر اين است كه مي. استكند كه در جاي خود آمدهاستفاده مي
سينا مبني بر اينكه در گام اول معلم بايد واجد حقيقت ايمان باشد تا در مراحل بعد بتواند آن را به فلسفه ابن

است به ر اسالم و مباحث اخالقي امر شدهمتعلمين آموزش حقيقي دهد، استفاده از قاعده مذكور باشد زيرا د
  .منظور اثر بخشي بيشتر كالم، بهتر است گوينده سخن، ابتدا به شخصه عامل فعل باشد

داند و البته سينا بعد از ذكر و توضيح صفات معلم، وظيفه اصلي معلم و مربي را آموزش ايمان ميابوعلي
از منظر وي نخست بايستي از خشم در آموزش . دهدبراي نيل به اين منظور روش خاص خود را ارائه مي

اجتناب شود و ديگر آنكه روش معلم بايد براساس محبت دو طرفه باشد و اگر متعلم، از سنين كودكي نزد 
  .استاد درس بياموزد به همراه محبت، مراقبت نيز ضرورت دارد

كند ارزش ها كامال اند بيان ميدسينا كه دين اسالم را به جهت روش اثبات، دين عقالني محض ميابن
حسن و  قبح . اند و تمام متعلمين بايد آن ها را فراگيرند و در اثر ممارست درنفس خويش نهادينه سازندثابت

. "فالهمها فجورها و تقويها": فرمايدخداوند متعال مي. دهدرا هر انساني مطابق فطرت خداجويانه تشخيص مي
شوند و متعلمين وظيفه دارند از فطرت ه محدود به مكان و يا عصر خاصي نمياند كها امري ثابتلذا ارزش

  .مند شوندهاي الزم در اين زمينه بهرهالهي خود استفاده كرده و در جهت تكميل آنها از آموزش
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يركگور، فيلسوف الهي مسيحي و سردمدار اگزيستانسياليست هاي الهي، وجود را به معناي وجود افراد كي
داند و با تاكيد بر مفهوم فرديت، اعتقاد دارد تمامي افراد به وجود خود آگاهي دارند و اختيار و ي ميانضمام

آيد كه كنند و در اثر موارد مذكور، نوعي دلهره و ترس در درون آدمي پديد ميآزادي خود را درك مي
داند كه وظيفه اصلي و فردي مي وي اقتضاي ذات انساني را آزادي. آمد استالبته از نوع ترس سازنده و كار

  .جا و گناه و توسل به ريسمان ايمان استفلسفه تربيت ديني اجتناب از آزادي بي
هاي ايماني به هاي شناسا بايد معلم خود نيز، باشند و از طريق جهشيركگور معتقد است تمامي فاعلكي

دادن جويندگان دانش به سمت آن دسته براين اساس وظيفه و هدف اصلي تمامي معلمين سوق . ايمان برسند
هاي ناب بندگي و برزخ ميان خير و 1هايي است كه منجر به ايمان ديني شود و چنين ايماني در لحظهاز انتخاب

- با كيفيت باال به سمت تعالي داشته 2افتد و اگر از گناه دوري شود، جهشي ايمانيشر و حسن و قبح اتفاق مي

نامتناهي شدن، پيوستن به ابديت است و ابديت فقط و فقط در سايه ايمان ديني است، چرا كه مبناي اصلي 
چنانچه واضح است بر . رسندها ميهاي فردي به انتخاب ارزشافراد انضمامي از طريق انتخاب. يابدتحقق مي

هاي اباند و بر انتخها اموري نسبيير كگور سردمدار آنان است ارزشاساس نظرات اگزيستانسياليسم كي
گرايي سينا است و منجر به نسبيشوند و اين امر خالف اسالم، عقل سليم و نظرات ابنافراد انضمامي متكي مي

  .رودهاي انساني زير سوال ميشود و بسياري از ارزشو هرج و مرج مي
شود ميي معلم بر اين اساس از حالتي مبهم برخوردار ير كگور آن است كه وظيفهمشكل ديگر نظرات كي

شود و اين مساله در حالي است كه مطابق هاي شخصي محدود مياش تنها به بهبود انتخابو حيطه وظيفه
ي اصلي معلم آموزش ايمان است، زيرا ايمان ارزشي ثابت است و تعريفي كامال ثابت و سينا وظيفهديدگاه ابن
ي او نيز كامال واضح است، كند و وظيفهفا ميبنابراين مطابق ديدگاه اسالم معلم نقش كليدي اي. پايدار دارد

  .همان آموزش ايمان است
 .يركگور، جهش، فرد انضماميسينا، تربيت ديني، فلسفه تربيت ديني، ايمان، كيابن: واژگان كليدي

 

  :فهرست منابع
  .قرآن كريم -
مطبعه : تهران. شرح للعالمه قطب الدين رازيو التنبيهات مع الشرح المحقق الطوسي و شرح ال االشارات). ق.1379. (ابن سينا -

  .الحيدري

                                                            

1moment 
2 leap of faith 
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  .مكتبه آيه اهللا مرعشي: قم.  الشفا). ق 1404. (سيناابن  -
  . دانشگاه مك گيل ، موسسه مطالعات اسالمي: كانادا. مبدا و معاد). 1363. (ابن سينا  -
  . ات دانشگاه تهرانانتشار: تهران. النجاه من الغرق في بحر الضالالت). 1379. (ابن سينا  -
  . دانشگاه بو علي سينا: همدان. رساله نفس). 1383. (ابن سينا  -

-  Kierkegaard ,soren. (1971). christian discourse. princetion university press. 
-  Kierkegaard ,soren. (1980). the concept of anxiety. Princeton, university press.  
-  Kierkegaard ,soren. (1983). fear and trembling, repetition. Princeton, university press.  
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  گراي باقريها و رويكرد عامليتمقايسه تطبيقي رويكرد مهارتي دريفوس
  در تربيت اخالقي

  2؛ خسرو باقري1آزاده بزرگي
  

هاي يكي از بحث. يز متاثر كرده استعالقه روز افزون به اخالق و فلسفه اخالق، حيطه تربيت اخالقي را ن
  . عمده، پيرامون چالش ميان اخالق به منزله مهارت يا به منزله عمل تبلور يافته است

  :اهداف پژوهش
: در مقاله حاضر، نظر بر آن است كه دو نمونه متاخر از اين چالش ديرينه مورد بررسي مقايسه اي قرار گيرند

و رويكرد ) 2004و دريفوس،  دريفوس( 3و استوارت دريفوس گراي هيوبرت دريفوسرويكرد مهارت
- ها و تفاوتهمچنين پس از تبيين دو رويكرد، شباهت). 1385باقري و خسروي، (گراي خسرو باقري عامليت

  .هاي احتمالي بين دو نگاه را بيان نمود
است و به ) نظري(نيادي اين تحقيق از نظر ماهيت داده ها، كيفي است و بر اساس هدف، از نوع تحقيقات ب

فرامرز (، تطبيقي )، الف1387باقري، (لحاظ به دست آوردن داده هاي مورد نياز و يافته ها، توصيفي، تحليلي 
در بخش تحليل، رويكرد دريفوس ها و . مي باشد) 1389باقري و ديگران، (و استنتاجي ) 1383قراملكي، 

سپس با مقايسه تطبيقي دو نگاه و بر اساس تحليل . ار مي گيردنظريه انسان عامل باقري مورد تحليل و تجزيه قر
  .حاصل از آنها، داللت هاي تربيتي استنتاج مي گردد

بنا بر مدل دريفوس و دريفوس، عمل اخالقي مهارتي است كه به جاي تكيه بر قواعد : گرارويكرد مهارت-
بنابراين، اخالقي شدن به معناي . وداخالقي از پيش تعيين شده، در اثر تجربه طوالني مدت حاصل مي ش

دريفوس و (هاي منحصر بفردي است كه براي هر فرد رخ مي دهد يادگيري و دادن پاسخ مناسب به موقعيت
در اخالق را اي شدن  اي براي حرفه مرحله 5رادران دريفوس يك الگوي ب). 252، ص2004دريفوس، 

  .ريزي كردند پي

                                                            

1
  azadeh.bozorgi@gmail.com؛ دانشجوي دكتري فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران  

2
  kbagheri4@yahoo.comاستاد دانشگاه تهران؛   

3 H. L. Dreyfus and S. E. Dreyfus 
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جا كه  از آن. تدي اين است كه نيازها و وظايف فوري را برطرف كنندهدف اصلي افراد مب: 1ها مبتدي) 1
ها در گرو تدوين قواعد و  لذا پيشرفت مبتدي. دارند اخالقي هاي ها تجربه كافي ندارند، نياز به دستورالعمل آن

  ).23، ص1981دريفوس، ( است ي اخالقيها نامه شيوه
اما قادرند اين قواعد را برحسب . كنند نيز از قواعد پيروي ميكارهاي پيشرفته  تازه: 2كارهاي پيشرفته تازه) 2

ها را با  بايست آن اين قبيل افراد مياخالقي براي ارتقاي . هاي مختلف و مشابه نيز به كار برند شرايط و زمينه
 . )25همان، ص( شرايط واقعي البته محدود و كنترل شده مواجه ساخت تا كسب تجربه كنند

سازي و برحسب ارتباط و  را سادهاخالقي افراد شايسته قادرند تا قواعد و راهنماهاي پيچيده : 3ها شايسته) 3
براي ارتقاي افراد شايسته . استخراج كننداخالقي اساس آن الگوهاي مفهومي  بندي كنند و بر دسته ،اولويت
 .)29 - 28، صصهمان( جامع و واقعي قرار داد اخالقي ها را در معرض انواع مختلف شرايط بايد آن

هاي خود ايجاد كنند  جامع از مهارت اخالقي افراد حاذق قادرند كه يك چارچوب مفهومي: 4افراد حاذق) 4
هاي  افراد حاذق نسبت به عملكردها و شايستگي. قرار گيرد نيز در امر اخالقي تا مورد تقليد و پيروي سايرين

 .)33 - 32همان، صص(ظيم كنند حسب آن تن توانند رفتار خود را بر خود آگاهند و مي
ها بينشي عميق  ها نهفته است، آن يابي آن ي فرصت ها در قوه اي وجه تمايز حرفه: 5ها اي متمايز بودن حرفه) 5

ها قادرند كه با فراست باالي خود  اي حرفه. دهند كه كارآمد و اثربخش باشد دارند و تنها كارهايي را انجام مي
  .)35همان، ص( يط حل كننداين مشكالت را برحسب شرا

رويكردي عامليت گرا بر اساس انديشه اسالمي پيشنهاد كرده ) 1382(خسرو باقري : گرارويكرد عامليت -
بلكه با و تثبيت شده نيست،  از پيش ساخته راه زندگي انسان. اوستاز مهمترين عوامل رشد عمل آدمي . است

 ). 1390باقري، ( ترسيم مي كند  را يشو عمل خود، چشم انداز زندگي خو  انتخاب

و ) اميال(شناخت، گرايش : بر اساس عامليت انسان، سه مبناي عمل مطرح مي گردد: مباني عمل انسان -
به ). 39، ص1386باقري، (رفتار بر اساس اين سه مبنا، عمل بوده و انسان، عامل خواهد بود ). اختيار(اراده 

ن نسبت داده شود، وي بايد تصويري شناختي از عمل كسب نمايد، عبارت ديگر، براي آن كه عملي به انسا
  ). 269،ص1387باقري، (گرايش به تحقق آن داشته باشد و اراده و اختيار وي، معطوف به تحقق آن گردد 

                                                            

1 Novice  
2 Beginner  
3 Competent  
4 Proficient  
5 Expert  
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 مورد در گانهسه مباني كه است عمل انواع از برجسته ترين يكي اخالقي عمل: تربيت اخالقي انسان عامل -
باقري و خسروي . تبديل مي كند عمل به آن را رفتار، مورد در گانهسه مباني زيرسازي همين .است صادق آن

دارند كه عمل اخالقي، رفتاري هنجاري است كه به نحوي پايدار مبتني بر مباني بيان مي) 90، ص1387(
فرد شكل مي دهد  تثبيت مباني سه گانه عمل در آدمي، شاكله اي پايدار در. شناختي، گرايشي و ارادي است

  . كه بر ديگر رفتارهاي اخالقي وي تاثيرگذار خواهد بود
اما با نگاهي . هاي موجود، شاكله شدن ارزش اخالقي در فرد استاز جمله شباهت: مقايسه دو رويكرد -

گيري اين شاكله در مدل مهارتي دريفوس ها در طول زمان و در اثر توان دريافت كه شكلتيزبينانه تر مي
اين در حالي است كه در نگاه انسان عامل، عالوه بر عنصر . مارست و تالش و بنا به نياز فرد شكل مي گيردم

نگرش در عين حال، . زمان و نياز كه مقوالتي بيروني هستند، مقوله اراده و گرايش دروني مهم مي باشد
در اين  فروكاهش اخالق به مهارت در مقابل نگاه انسان عامل قرار دارد ودر اخالق  هادريفوس گرايمهارت

كه بايد  انددر واقع آنان از مقوله اخالقي ارسطو نيز فروتر رفته و اخالق را فن دانسته. رويكرد جاي تامل دارد
فرايند تربيت با . پذيردمورد تبيين بيشتر قرار گيرد كه اين امر در تقابل با رويكرد انسان عامل صورت مي

نيز فرايند اخالق . و انواع آن ارتباط عميق دارد اقسامها و با تمام  و زمينهها مة ساحتتمامي رفتار آدمي در ه
از ديگر نكات . سر و كار دارد ،پذيرد اي كه از سر علم و عمد و انتخاب و گزينش انجام مي با رفتار آگاهانه

با نگاهي عميقتر مي . ه استمشابه در دو نگاه، مذموم دانستن تكيه صرف بر قوانين اخالقي از پيش تعيين شد
ها، اخالقي شدن در اثر تجربه طوالني بنا بر نگاه دريفوس. توان به تمايز بنيادين دو نگاه در اين رابطه پي برد

، رفتاري است كه الزم است بر مبادي معيني اخالقي عملدر نگاه انسان عامل نيز . مدت حاصل مي شود
ست كه بر اساس عامليت انسان، اخالقي تر شدن انسان به معناي كسب اما تفاوت در اين ا. استوار شده باشد

مهارت بيشتر در انجام سريع واكنش در قبال موقعيت ها نيست بلكه به عميق تر شدن شناخت هاي زيرساز يا 
تر شدن را ها اخالقيدرحالي كه دريفوس. عزم استوارتر يافتن در تعهد نسبت به مراعات امور اخالقي است

قياس با ماهرتر شدن در انجام بازي شطرنج مي داند، رويكرد عامليت، وسوسه پذيري انسان در امور  قابل
اخالقي را ويِژگي خاص امور اخالقي مي داند و در ازاي آن تاكيد بر گزينش گري را برتر مي نهد و به 

  .  دهدعبارت ديگر، جنبه التفاتي عمل را در كانون توجه قرار مي
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  :بعفهرست منا
هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، : تهران .تعليم و تربيت اسالمي؛ چارچوب تئوريك و كاربرد). 1390. (باقري، خسرو -

 .و مناظرهنقد 
وزارت : تهران. رويكردها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت ).1389. (توسلي، طيبه و سجاديه، نرگس .باقري، خسرو -

 .علوم، تحقيقات و فناوري
علمي و : تهران. اهداف، مباني و اصول: درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران). 1387. (باقري، خسرو -

  .فرهنگي
وزارت فرهنگ و ارشاد : تهران. نگاهي معرفت شناختي به نسبت دين با علوم انساني: هويت علم ديني). 1382. (باقري، خسرو -

 .اسالمي
فصلنامه مطالعات برنامه . راهنماي دروني كردن ارزش هاي اخالقي از طريق برنامه درسي). 1387. (باقري، خسرو و خسروي، زهره -

 .105-8،81، 2درسي، 
فصلنامه . بررسي تطبيقي عامليت آدمي در نظريه اي اسالمي در باب عمل و نظريه انتقادي هابرماس). 1385. (باقري، خسرو و خسروي، زهره -

 .29-7، )3( 2، حكمت و فلسفه
 .مدرسه  :تهران .اسالمي تربيت به دوباره نگاهي). 1386( .خسرو ، باقري -

  .پژوهشكده همكاري حوزه و دانشگاه: قم. اصول و فنون پژوهش در گستره دين پژوهي). 1383. (فرامرز قراملكي، احد -
-Dreyfus, Stuart E. (1981). Four models v human situational understanding: inherent limitations 
on the modeling of business expertise.  USAF 
-Dreyfus, Hubert L. and Dreyfus, Stuart E. (2004). The Ethical Implications of the Five-Stage Skill-
Acquisition Model. Bulletin of Science, Technology & Society,24, 251-264. 

 

  
  



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            100

!بررسي ديدگاه امام محمد غزالي در تربيت اخالقي
  3، طوبي موسوي2، سميه وليان1علي خالق خواه

  
اي در امر  هاي تازه بخش نظريه تواند الهام ران تربيتي از آن جهت كه ميهاي متفك انديشه بيان افكار و 

هاي خود سنگ بناي  خصوصاً متفكراني كه با آراء و انديشه. آموزش و پرورش باشد، حائز اهميت بسيار است
نظران در اين زمينه امام محمد غزالي است كه با  يكي از صاحب. تمدن اسالمي را استحكام بخشيدند

آيد، تحولي كه  هاي انقالبي خود پيشواي تحولي شگرف در افكار فلسفي، ديني و عرفاني بشمار مي شهاندي
غزالي معتقد . بعد از گذشت نهصد سال هنوز هم نظر متفكران غرب و شرق را به خود معطوف داشته است

احوالي اصالح درست بايد چيز به اندازه اخالق عامه تأثير سوء ندارد، در چنين  است كه فساد و تعدي در هيچ
بيهوده نيست كه غزالي به اخالق و تربيت اين همه اهميت داده است و در پاسخ به . از اخالق شروع شود

دهد كه اصالح ممكن است و اگر اين اصالح در توان اصالح كرد؟ پاسخ مياينكه آيا فساد اخالق عامه را مي
  .كردتوان اخالق انساني حاصل آيد چه كارها كه نمي

  :هدف پژوهش
ي تربيت اخالقي و استخراج آراي تربيتي، مباني در اين مقاله به بررسي ديدگاه امام محمد غزالي در زمينه

  .شناختي پرداخته شده استفلسفي و روان
  :يافته هاي پژوهش

ر مراقبت محور تربيت اخالقي از ديدگاه غزالي مبتني ب. اخالق در نظام تربيتي غزالي، جايي بس مهم دارد 
به عبارتي هدف اخالق از ديدگاه غزالي در واقع تربيت صوفيانه است به عبارتي در نظر او عالم . نفس است

  ). تربيت صوفيانه(كند و هدف هر دو تربيت است اخالقي نيز در كنار محقق روانشناسي كار مي
  .شناختيانامام محمد غزالي، تربيت اخالقي، مباني فلسفي، مباني رو: واژگان كليدي

                                                            

  ali.khaleg@gmail.comاستاديار دانشگاه محقق اردبيلي؛  1
 s_valyan@yahoo.com؛ دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي 2
  mousavi_ts@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي ؛ 3
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 سي انديشه فوكو در رويكردي اخالقي و بازتاب آن در فضاي آموزشيضرورت بازشنا

  1صغرا دژگاهي
  

هاي زيستي انسان است و هم مكانيزممفهوم قدرت در انديشه فوكو به لحاظ فراخي معنا كه هم شامل بنياد 
گيرد، سبب شده است كه سوء مي مختلف قدرت را تحت عنوان فناوريها در سطح خرد و كالن نيز به كار

گيري انسان با اين حال هدف اين است كه صور متالطم شكل. تعبيرهاي فراواني را در اين خصوص دامن زند
را در پرتو مناسبات سيال حقيقت در دل قدرت و اما با تاكيد بر اخالقي برخاسته از شيوه زيست و زندگي رقم 

  . زنيم
  :هدف پژوهش

هاي اعمال قدرت را برخود نشان مقاله طرح رويكرد اخالقي فوكو است كه در واقع شيوه انگيزه تدوين اين
  . دهدمي

گيري هويت انسان است، روش تبارشناسي در جستجوي ابزارها و از آنجايي كه دغدغه اصلي فوكو شكل
بوط به انواع در اين مورد دغدغه فوكو مر. كاركردهايي است كه به شكل تاريخي هويت فرد را شكل ميدهد

منشانه مسيحيت را انحرافي دانسته، فوكو ضمن اينكه پارسايي زاهد. روابطي است كه انسان با خود دارد
هاي چنان با پيش فرضزيرا انديشه هر دوراني آن. پذيردگرايي دكارت را كامال نميهمچنين روايت عقل

آيد كه تار ميبلكه بيشتر در پي توجيه چيزي برشود، زمانه خود آغشته است كه انسان متوجه تناقضات آن نمي
  .دهدو پود انديشه او را شكل مي

پذيرد زيرا معتقد است، ناخودآگاه انسان به او طرح روانشناسان دوران مدرن با تكيه بر جنسيت را نيز نمي
انساني دوران مدرن  از نظر او دانش علوم. يابدميزان زياد وابسته به دوران تاريخي است كه در زبان تجلي مي

هاي متفاوت، به دنبال نوعي يكساني است كه همه آدميان را در آن توجه به مسايل زيستي فرهنگبي
هايي، او را به مطالعه متون يونان گيري هويت انسان فارغ از چنين پيش فرضشكل. چارچوب تحليل كند

ناخت خود را به عنوان مضمون اخالقي باستان رهنمون ساخت و دريافت كه ميتوان رابطه بين دانش و ش
  .گسست

                                                            

1
   dezh_sh@yahoo.com دانشگاه الزهراء؛ عضو عيات علمي 
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. توجه استاين امر به معناي آن نيست كه فوكو در طرح رفتار انساني به زمينه و مناسبات اجتماعي بي

برعكس او معتقد است كه فرايندهاي ذهني و شناختي انسان كامال به فضاي زيستي او وابسته است، اما نكته 
ن است كه رابطه انسان با خودش حول مضموني اخالقي، هسته شخصيتي او كند آظريفي كه فوكو مطرح مي

به گمان . دهد و اخالق از نظر او مبتني بر دانشي تجربي است كه شناخت از خود را فراهم ميسازدرا شكل مي
او شخص بدون دانش نسبت به خود نمي تواند اخالقي رفتار كند و به تعبيري مراقب نفس خود باشد زيرا 

برقراري روابط با . قبت از نفس مستلزم شناخت خود است  كه در دل مناسبات با ديگران شكل مي گيردمرا
شود هر انساني از تجارب سايرين به منظور كشف حقيقت و راهنمايي آنان برخوردار گردد ديگران سبب مي

هدف كنترل خوب حوزه  اي را با سايرين طراحي كند كه باو با هدف تحقق بخشيدن به خود، مناسبات ويژه
اي كه او در مصاحبه. كندفوكو مراقبت از نفس را با مراقبت از ديگران تركيب مي. گيردقدرت صورت مي

  :شش ماه قبل از مرگش صورت گرفت، چنين گفت 
در مقياسي كه اين . مراقبت از خود، در نفس خود اخالقي است زيرا متضمن روابط پيچيده با سايرين است

ي براي مراقبت از ديگران است، براي اينكه بدانيم چگونه همسر، فرزندان و خانواده خود را اداره خصلت راه
براي يونانيان مراقبت از نفس هميشه به دنبال نفع ديگران است و با هدف اداره خوب حوزه قدرت . كنيم

به اين ترتيب موجوديت به عنوان مثال وظيفه سقراط تا دم مرگ مراقبت از ديگران بود و . شودطراحي مي
تر شخص ضمن اينكه در روند مراقبت از در سطحي پايين. بخشيدخود را به مثابه يك فيلسوف تحقق مي

اي صحيح با هدف خيرخواهي براي ديگران، رفتار خود را نمود، همچنين به شيوهنفس، خود را پيدا مي
  .نمودطراحي مي

انسان با فضيلت تاب تحمل داشت، استوار بود و . خيالي آزادي بودبراي يونانيان اين امر تجلي واقعي و غير
يافته در رفتار به معني تحقق خير، زيبايي، قابل آزادي تجلي. نمودهاي مشخصي اعمال ميآزادي را در رويه

. احترام و ارزشمند بودن، نيازمند كار بر روي خود است و به همين علت مراقبت از خود همان اخالق است
قبت از خود در واقع نوعي محدوديت و كنترل بر خويشتن بود كه حاصل شكل تغيير يافته قدرت و اعمال مرا

كشي و دوري از اجتماع نبود و اين نقطه تمايز اساسي  البته اين تسلط بر نفس مستلزم رياضت. آن بر خود بود
  . كف نفسي است كه بعدها رايج شد

از ديدگاه . آفريني استاي خودح جمعي مستتر در آن، متضمن گونهمفهوم مراقبت از خود با توجه به رو 
هاي علوم انساني شد، در بستر رشد رويهفوكو شناخت خود  كه با طرح دكارت در دوران مدرن بنيادي شمرده

اند و هاي موضوعي دانش شد كه خود بر بستر قدرت باليدهفرديتي را بنيان گذارد كه بسيار وابسته به گستره
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متخصص كه انسان (چرا كه در علوم انساني تداخل فاعل معرفت . سان، رها از عينيت و دقت هستنددينب
فوكو در ترديد . بردهمواره دقت و صحت اين علوم را زير سوال مي) شناخت انسان(و موضوع معرفت ) است

- را بر بستري  نو پايههاي خود شود، فناوريجدي درباره شناخت خويشتني كه در چنين چارچوبي ساخته مي

- اي است كه فوكو در خصوص كاركرد قدرت در سطوح پايين از آن استفاده ميفناوري واژه. گذاري كرد

دهد كه نقش انسان را در طراحي امور يي گسترش  مياو در كنار اين كه فناوريهاي خود را به گونه. كند
هاي ذارد، همچنان با طرح اين مفهوم با شيوهگسازد و عامليت فردي انسان را به نمايش ميبرجسته مي

  . شودحاكميت كه با به كارگيري قدرت در ما ريشه دوانده است مواجه مي
توانيم حقيقت را انگاري است كه گمان كنيم ميبه همين سبب فوكو ضمن آنكه معتقد است، بسيار ساده

خواهم به مردم من مي: داردشناسيم و بيان ميبازهاي دوران خود را آزادانه بيان كنيم و همواره بايد محدوديت
هايي را به كار برند كه به پندارند، به شرطي كه آن سياستنشان دهم كه بسيار آزادتر از آن هستند كه مي

ها، فناوريها، گفتگو و او تمرين در مورد توانايي. توانمند شدن و افزايش ايستادگي در برابر قدرت بيانجامد
داند كه فزاينده نيرويي است كه گذشته از تضمين آزادي و رهايي در عمل ، را راهبردهايي ميدرك قواعد 

- فناوري اعمال شمرديم از طريقاز نظر فوكو تحقق همه آنچه كه بر. آورديي مناسب براي نقد پديد ميگستره

گيرد و هم همواره يآموزشي ميسر است، زيرا هم از قدرت نهفته در هر شخص بهره م هاي خود در فضاهاي
  . كندقدرت را در پيوندهاي فردي و جمعي و براي تثبيت اخالقي برخاسته از عمل تعديل مي

  .فوكو، رويكرد اخالقي، فضاي آموزشي: واژگان كليدي
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- Foucault, M. (1984a). On the genealogy of ethics : An overview of work in progress . In P. Rabinow 
(Ed.). The Foucault Reader (pp.340-372). New York, NY: Pantheon Books .  
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  دينيجوادي آملي و پيامدهاي آن در تربيت... شناسي از ديدگاه آيت اشناخت
  2، ارسالن كريمي بحرآسماني1مرضيه خسروي مشيزي

  
- شناخت مباحث . دهدرا تشكيل مي  هشناخت شناسي يكي ازمهمترين و حساس ترين شاخه هاي فلسف 

را بايد  تربيت دينيزيربناي بسياري از مسائل  بطوريكه. ، ارتباطي عميق و تنگاتنگ داردتربيت دينيشناسي با 
در اسالم، افزايش مراتب ودرجات قلبى در سايه  دينيهدف نهايى از تربيت . جستجو نمود شناخت شناسيدر 

حاضر، در جامعه درصورتيكه . معرفت الهى است تا شخص شايستگى الزم براى تقرب به خدا را پيدا كند
. دچارتزلزل واضطراب هستند وازپيمودن راه صحيح بازمانده اندصحيح،  ينشبه دليل عدم شناخت وب متربيان

 ازمسايل هستي، شناخت و نظام وضعيف شناخت نادرستفلسفي غربي هم به دليل بيشتر مكاتب 
برجستگي وعظمت ديدگاه  نيستند، بدين لحاظ درجهت تربيت ديني رزشهاپاسخگوي مسائل شناختا

 ييانسانها ديدگاههاي آنان بتوان تا ازطريقمشخص مي شودجوادي آملي ...انديشمندان اسالمي چون آيت ا
كه هم از لحاظ بينش و معرفت و هم از لحاظ عمل در سطح  نمودعميق تربيت با درك شايسته، آگاه و 

  . وااليى از كماالت قرار گيرند
 يني از ديدگاه عالماست كه به بررسي شناخت شناسي و پيامدهاي آن در تربيت د براينمحقق  لذاتالش

  . آيت اهللا جوادي آملي بپردازد رباني،
  :پرسش هاي پژوهش

  :ازديدگاه آيت اهللا جوادي آملي
  علم چيست؟ نقش تربيتي -1
  ؟چيست براي رسيدن به تربيت ديني شناخت ابزارهاي -2
  چيست؟ وموانع شناخت براي رسيدن به تربيت ديني منابع -3
  ست؟تربيت ديني چي درمعلم نقش  -4

تحليلي –اين تحقيق از نوع پژوهشهاي بنيادي ونظري مي باشد، كه با روش تحقيق كيفي مبتني بر توصيفي 
ازكتاب هاي آيت  به فيش برداري اي مي باشد كه ابتداانجام مي شود وجمع آوري اطالعات مبتني بركتابخانه

                                                            

 khosravim12@yahoo.com ؛كارشناسي ارشدتاريخ و فلسفه آموزش وپرورش  گرايش تعليم  وتربيت1
  arsalankarimi77@yahoo.com  تي؛ ارشدروانشناسي تربي كارشناسيدانشجوي 2
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پيرامون آن مبحث،  ييهاتاب ها ومقالهازديگر منابع كتابخانه اي ازجمله كسپس اهللا جوادي آملي پرداخته و
   .مي شودمطالبي استخراج مي شودودرنهايت به بحث و بررسي و تجزيه و تحليل واستنتاج اطالعات پرداخته 

آيا شناخت شناسي شناخت وتربيت ديني چيست؟پرداخته مي شود كه مشخص كند  ديدگاههاييدر اينجا به 
  ود ؟ محسوب ش به عنوان ابزار تربيتمي تواند

ظرفيت ، ابعاد گوناگون دانش و قلمرو منشا طبيعت، مطالعه به شاخه اي ازفلسفه است كه ،شناخت شناسي
، 1374 طباطبايي،(خارج مي پردازد  مالك داوري در موردحقيقت وجهان، توانايي شناخت درانسان

  .)135ص
اريف گوناگوني ازآن ارائه مفهوم روشن وآشكاري است كه تع "منطق آگاهي يافتن"واژه شناخت به معناي

شناخت يعني رسيدن به نقطه اي كه فكركنم كه چنين است، فكرنكنم كه ممكن است طور "شده است مانند
 شناخت عبارت است از آگاهي به واقعيت و يا راه پيدا كردن به واقعيت ).18، ص1361مطهري، ( "ديگر باشد

  .) 87، ص1386جوادي آملي، (
درفضاي روح  روح درذات خود به افرادتعلق دارد وافراد. خودآگاهي است وح،ذات ري هگل؛ طبق گفته

، 1375 هگل،(مي شود  تعليم وتربيت فراگيرتر، هرچه آگاهي افرادازخويش بيشتر باشد. قوي پرورش مي يابند
  .)63ص

جهان  به سوي، بايد همراه خود روحكه نيروي شناسايي از آغاز در روح انسان هست،" :افالطون مي گويد
توانايي  اين نيروها بايستي ازطريق آموزش، ولي اين نيرودرهمه افرادهم توان نيست، هستي برگردانده شود،

 شود فراهم زمينه اي ازديگران است، استعدادشان بيش براي كسانيكه و نمايند يابند ودر تكميل جامعه شركت
  .)1136، ص1367 ون،افالط( "بپيمايند روشنايي مي پيوندد، جهان به راكه راهي تا

تدريس منظم برنامه ريزي شده اي ": دايره المعارف بين المللي تربيت، تربيت ديني را چنين تعريف مي كند 
كه هدف آن، دستيابي فرد به اعتقادهايي درباره وجود خداوند، حقيقت جهان هستي وارتباط انسان 

  ).70، ص1385مشايخي راد، ( "كندباپروردگارش وديگرانسان هايي كه درجامعه باآنهازندگي مي 
هاي تربيت ديني، آن بخش ازهويت وتحول شخصي كودكان ونوجوانان است كه ارتباطات ديني وتجربه

مذهبي را در آنان ايجاد مي كند كه جنبه هاي شناختي، احساسي، عاطفي، ارادي در اين روند نقش دارد 
ني بايد در فرد تغيير نگرش ايجاد كند ونگرش او را تربيت دي": پيترز مي گويد  ).112، ص2006، 1ميديما(

                                                            

1 Miedema 
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لذا وقتي آموزه هاي ديني سبب تغيير نگرش شوند و .  "نسبت به خودش، هستي، وهدف نهايي تغيير دهد

  ).58، ص1998، 1كار(چشم انداز شناختي در فرد ايجاد كند، تربيت ديني نام مي گيرد 
. )6، ص 1379سبحاني،( "ت برمعرفت ربوبيت استاساس بحث درحقايق موجودا" :مالصدرا مي گويد

ومعلم، از خداوند سبحان به عنوان عالم، علم  ،درقران كريم عالوه بر تصديق اركان شناخت يعني معلوم
آفريننده آنها ونيز معلم اول وبالذات وتعليم دهنده اي كه به تدبير ربوبي خود، پيوند بين عالم وعلم را تأمين 

  ).194، ص1386جوادي آملي، (ت مي كند ياد شده اس
وآنچه كه از راه شناخت و تفكر براي بدست مي آيد شناختلذا خداشناسي ومنزلت واالي انسان از طريق  

  .فرد حاصل مي شود درتربيت ديني فرد تاثير مي گذارد
  : يافته هاي پژوهش

هاي يكي ازباالترين مولفه هك خواهد دادنشان با توجه به ديدگاههاي آيت اهللا جوادي آملي نتايج تحقيق 
علم داراي منزلت افزايش هدايت و كاهش ضاللت، ازدياد شناخت و معرفت مي باشد، به طوريكه شناخت و

و مقام  داراي منزلتو به واسطه اهميت علم، معلم  وانسان را به هدف غايي آفرينش وعبوديت مي رساند است
ي شناخت شامل ابزارها. به علم واخالق مجهز شود بايستمي  متربي، ديني وااليي مي باشدكه براي تربيت

و با استفاده از ابزارهاي شناخت مي  قوه متخليه وقلب است ،قوه خيال، قوه عاقله، قوه واهمه ،حواس پنجگانه
استفاده نمود و به وسيله  ،وانفسي و تاريخ آفاقي آيات ،عالم مثال، عالم عقل ،عالم طبيعتتوان ازمنابعي مانند 

 غفلت، نفاق منافقان، وسوسه شيطان، ،محبت دنيا. زارها ومنابع شناخت مي توان به تربيت ديني نائل شداب
ودستيابي  شناخت موانعمهمترين زنگار دل و بهره برداري غلط از قواي بدني و امكانات مالي از ،پندارگرايي

  .به تربيت ديني مي باشند
براي افزايش شناخت وتربيت ديني،  بيت پيشنهادمي گرددكهبه معلمين ودست اندركاران تعليم و ترلذا، 

كه موجب پرورش عقل و قلب  وباتوجه به نياز جامعه ،ازارزش هاييخود رامحدود به پرورش حواس ننمايند 
  .استفاده نمايند مي شود

  .شناخت شناخت، موانع شناخت، منابع ، ابزارهايتربيت ديني، شناختجوادي آملي، : واژگان كليدي
  
  

                                                            

1 Carr 
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  رويكرد اخالقي نگاه تربيتي اوكشات
 2زاده بزرگيآ، 1فاطمه زيبا كالم

  
اوكشات و كاربست اين نگاه  اخالقي در پي تبيين رويكرد تربيت با توجه به اهميت تربيت اخالقي، اين مقاله

اين تحقيق از نظر ماهيت داده ها، كيفي بوده و بر اساس هدف، از نوع تحقيقات . در نظام تعليم و تربيت است
وردن داده هاي مورد نياز، توصيفي و روش اجرايي تحقيق جاري به لحاظ به دست آ. است) نظري(بنيادي 

 پژوهشگران اينكه به توجه با. مي باشد) 1389باقري و ديگران، (و استنتاجي ) 1387باقري، (تحقيق، تحليلي 
مفهوم  به و پرداخته اخالقي محور تربيت اساس بر مطالب مقوله بندي و شده مطرح تحليل مباحث به بايد

 )استنباطي(مفهومي  تحليل از نوع پژوهش نمايد، مبادرت ها داللت تبيين براي جديد توسعه مفاهيم و سازي
  .باشد مي
اوكشات صريحا از تعليم و تربيت ليبرالي سخن مي گويد كه : نگاه اخالقي اوكشات به تعليم و تربيت -

موزشي، همان فردي وي معتقد است دانش آموز در پايان دوره آ. دهندتحوالت اخالقي را تحت تاثير قرار مي
بنابراين به نظر مي رسد تعليم و تربيت ليبرال تاثيرات . نيست كه در آغاز پا به دنياي آموزش گذاشته است

  ). 86، ص 2013كوري، (عملي و اخالقي نيز در پي داشته باشند 
قي، بر كسب مطرح شد، عالوه بر تاكيد بر رشد اخال 4و شيلر 3سنت تربيتي آلمان كه در ابتدا توسط هومبلت

اوكشات بيان مي دارد كه تجربه تعليم و تربيت ). 96، ص2000كالفكي، (فضايل ناب عقالني نيز اشاره دارد 
اوكشات اغلب بيان مي دارد كه تعليم و تربيت ليبرال . ليبرال، موجب تغيير فردي يا رشد اخالقي نيز مي گردد

ن به مقام و امنيت و موقعيت شغلي باشد، بلكه خود يك هدف است، چيزي است كه نمي تواند ابزار رسيد
  ). 102، ص1391زيباكالم و ديگران، (تعليم و تربيت به خاطر رضايت دروني صورت مي پذيرد 

از نظر اوكشات، يادگيري نه تنها بايد مبراي از نگاه شغل گرايانه باشد، بلكه بشريت نيز بايد از تدريس 
ادبيات، منبع غني ويژگي هاي انساني و ارتباطات ). 20، ص2008فيش، (مستقيم دروس اخالقي دوري كند 

تاريخ نيز مدلي اخالقي تلقي مي گردد و فلسفه نيز فضايي است كه موفقيت فهم بشر را . محسوب مي شود
اين نگاه ليبرالي وي به يادگيري، در واقع اخالقي ). 23، صb  2001اوكشات،(مورد تفحص قرار مي دهد 

                                                            

 1
    f.ziba.m@gmail.comدانشيار دانشگاه تهران؛   
2
  azadeh.bozorgi@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران؛   

3 Wilhelm von Humboldt 
4 Johann Christoph Friedrich von Schiller 



  109                                                     باز خواني                                                                                                                    

 

وي بيان مي داردكه تعليم و تربيت، تاثير بسزايي بر زندگي اخالقي دارد ). 26، ص2007ويليامز، (است 
  . در واقع، به نظر مي رسد مهمترين نتيجه تعليم و تربيت، تحول اخالقي باشد). 233، ص2010ويليامز، (

م و تربيت در به اوكشات از نگاه ابزاري و نتايج عملي تعلي: تعليم و تربيت ليبرال همان تحول اخالقي است -
وي اينگونه تعليم و تربيت ). 19، صb  2001اوكشات،(كند دست آوردن مراتب شغلي و اجتماعي انتقاد مي

در تعليم و تربيت مدرن، محيط آموزشي ديگر مكاني نيست كه . داندرا خيانت به تعليم و تربيت واقعي مي
ف است بر اساس نقش ها و كاركردهايي كه ديدگاه هاي متفاوت در آن مطرح شود، بلكه دانش آموز موظ

 aاوكشات،(براي او تعريف كرده اند، عمل كند  اوكشات از زندگي عملي با دو نگاه ). 83، ص2001 
چنين زندگي در . از يك سو، او زندگي عملي را با واژگان منفي توصيف مي كند. متضاد سخن مي گويد

. غدغه اين جهان عملي، مملو از ايده هاي سطحي استد. واقع دوري باطل در جستجوي رضايت موقتي است
از سوي ديگر، اوكشات عمل را تجربه اي وسيع تر از دنياي اخالقي مي بيند كه در آن افراد آزاد هستند تا 

، b  2001اوكشات،(اهدافي كه خود تعريف كرده اند را به عنوان بخشي از فرايند خودسازي تعقيب نمايند 
  ). 30ص
وي از يك سو، به جرياني اشاره مي كند كه در . دين در اين رابطه بين دو نوع جريان اخالقي استتمايز بنيا 

آن فرد مراقب عكس العمل هاي ديگران است؛ آنچه مهم است پاسخ هاي مورد انتظارديگران از عملي خاص 
ان در قبال از سوي ديگر، وي جريان اخالقي را مطرح مي كند كه فرد به عكس العمل هاي ديگر. است

  ). 74، ص1975اوكشات، (كارهايي كه انجام مي دهد، توجهي ندارد 
در حالت اول فرد به سادگي از كنار ديگران نمي گذرد، چراكه كل زندگي اخالقي وي به ديگران وابسته 

انيم توزيرا اگرچه ما هرگز نمي. عالوه بر اين، در حالت اول، مساله رهايي بيش از حال دوم مطرح است. است
به طور كامل پيامدهاي يك عمل را كنترل كنيم، اما همچون انسان فاضل ارسطو، مي توانيم خود را عادت 

اين امر شامل فضايلي چون كنجكاوي، صبر، صداقت، . دهيم بر اساس انگيزه يا احساسات خاصي عمل كنيم
ي كه اين فضايل را اوكشات فكر مي كند فرد). 59، صc2001اوكشات، (دقت، تمركز و شك مي باشد 

اين امر، در واقع اخالقي بوده و چيزي است كه تعليم و . داراست مي تواند با رضايت بيشتري فعاليت كند
  .تربيت ليبرال چگونگي انجام آن را به ما نشان مي دهد

ز در با اين وجود، يادگيري ليبرال فقط دربردارنده جريان اخالقي اول نيست و عناصري از جريان دوم را ني
آنها اساسا عملي و . در اغلب موارد تعليم و تربيت نيازمند بررسي، مقايسه، تفسير و تصحيح است. خود دارد
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يادگيري . بستگي دارد) معلمان(و عكس العمل هاي آنها ) معلم(اخالقي هستند، چراكه  به اقتدار ديگران 

هم شود و به ياد نيز آورده شود كاري است كه بايد صورت گيرد و آنچه ياد گرفته مي شود، بايد ف
بنابراين مي توان گفت خلق و خوي حاصل از تعليم و تربيت ليبرال، خلق و ). 69، صa  2001اوكشات،(

  . خوي اخالقي است
. راه ديگري نيز وجود دارد كه به واسطه آن تعليم و تربيت ليبرال در قالب داشتن پيامدهاي اخالقي فهم شود

اوكشات، (ت ليبرال، اين مقوله را با آنچه قضاوت اخالقي خوانده مي شود، يكي مي كند در واقع تعليم و تربي
b 200123، ص.(  

). 169، ص2002ويليامز، (نكته اينجاست كه رمان ها و داستان ها، داللت هايي براي زندگي اخالقي دارند 
. مدن بينش اخالقي مي شوندادبيات و فلسفه با ايجاد حساسيت و تمايالتي براي خواننده، موجب فراهم آ

اوكشات سعي دارد تعليم و تربيت را از گزند سياست و زندگي روزمره دور نگاه دارد، و معتقد است اغلب 
فردي كه تا اين حد متحول شده است، يك . نوعي تحول اخالقي در فرايند تعليم و تربيت ليبرال رخ مي دهد

رسد كه ويژگي زمان خواست بپوشد، بلكه وي به موقعيتي ميلباس اخالقي نخريده است كه فرد به راحتي هر 
هاي اخالقي خود را ارتقا مي دهد و سعي مي كند ارزش هاي خود را با ارزش هاي عقل مدارانه جايگزين 

  ). 116، صd 2001اوكشات، (نمايد 
يي را براي نظام در پايان مي توان گفت نگاه اخالقي وكشات به فرايند تعليم و تربيت مي تواند داللت ها

  .آموزشي ما در برداشته باشد كه اين مقاله در پي آن است
  .تربيت اخالقي، اوكشات، نظام تعليم و تربيت: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع
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  آراء غزالي و مكنتاير در باب اخالق فضيلت محور
 1زري رستميان

  
پرواضح است بازنمايي انديشه هاي متفكران تربيتي از آن جهت كه مي تواند الهام بخش نظريات تازه اي در 

امام محمد غزالي با انديشه هاي فلسفي خود پيشواي تحولي شگرف  .امر تعليم وتربيت باشد حائز اهميت است
موضوع تربيت از نظر غزالي، انسان، ومقصد نهايي تربيت كمال  .كار ديني و واخالقي به شمار مي آيددر اف

جواهرفروش زاده، ( اخالقي است كه هدف غايي دين مبين اسالم در هدايت انسان به سوي خداوند است
1372(.  

يد، نظريه اخالق مبتني بر از آن سو مكنتاير از جمله فيلسوفان اخالق معاصر واز منتقدان اخالق عصر جد
، )1374 شمالي،( فضيلت، كه در واقع طرح مجدد ديدگاه ارسطويي در باب اخالق است را مطرح نموده است

تواند در باال در عصر حاضر اخالق فضيلت محور در اليه هاي مختلف جامعه از نخستين مراحل تربيت، مي
انبه به اخالق معاصر واخالق گذشتگان با توجه به آراء نگاه دوج. بردن سطح اخالقيات در جامعه مؤثر باشد

افرادي چون غزالي كه تفكرات ديني او  متناسب با جامعه اسالمي است  و از آن سو آراء اخالقي نوانديشان،  
نظير  نظريه اخالق مكنتايركه در واقع همان رويكرد گذشته به اخالق است، مي تواند در ارائه روش هاي 

  .ي با رويكرد اخالق فضيلت محور مؤثر باشدتربيتي اسالم
  :پرسش هاي پژوهش

  نظريه اخالقي فضيلت محور مبتني بر چه اصولي است؟  -
  ارتباط اين نظريه با آراء تربيت اخالقي غزالي وهمچنين مكنتاير در چيست؟  -
  چه نقاط اشتراك و يا افتراقي در آراء اين دو وجود دارد؟ -
  چه راهكارهايي در ارائه اخالق فضيلت محور در جامعه مي توان داشت؟  براساس نظرات اين دو - 

تفسيري  با انجام مطالعات  -به منظور پاسخگويي به سؤاالت، اين مقاله با روش كيفي، با رويكردي توصيفي
  .كتابخانه اي اجرا شده است

شوند، ناظر به ارزش تقسيم مينظريات مربوط به اخالق هنجاري در تقسيم اوليه به نظريات ناظر به الزام و
نظريات ناظر به الزام به دو دسته غايت گرايي و وظيفه گرايي تقسيم مي شوند و نظريات ناظر به ارزش، 
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در دسته اول معيارهايي كه تنها به فعل ). 1389اترك، (نظريات فضيلت گرا يا فضيلت محور ناميده مي شوند 
دسته . ي گويند هرگاه فعل داراي شرايط ويژه اي باشد، اخالقي استانجام شده توجه مي كنند، اين معيارها م

دوم بيشتر به فاعل فعل و ويژگي هاي شخصيتي ومنش او توجه دارند، در اين ديدگاه احكام ناظر به فضيلت 
نجام مربوط به افعال ثانوي و مبتني بر فاعل ها  وانگيزه ها ويا ويژگي هاي آنان است و از اين رو اگر فاعل در ا

فعلش داراي انگيزه شايسته بوده وعملش صرفا به خاطر  ارزش وفضيلت بودن آن صورت گرفته باشد، آن 
  ).1384عباسي، (مندانه واخالقي بوده ودر غير اينصورت غير اخالقي عمل فضيلت

م شد اخالق فضيلت محور با ارسطو آغاز مي شود ودر جريان انتقال علوم يوناني به جهان اسالم وارد اسال
ولي در آن جرح وتعديل هايي صورت گرفت، همانگونه كه در كتبي چون تهذيب االخالق ابن مسكويه ويا 
اخالق ناصري خواجه نصير وجامع السادات نراقي اشاراتي به اخالق ارسطويي شده است در آثار اخالقي 

پايي از اخالق ارسطويي مشاهده رد ) عليرغم مخالفت شديدش در تهافت الفالسفه با فلسفه يوناني(غزالي نيز 
  ).1387اسالمي، (مي شود 
را بازسازى يك نگرش غايتمند به انسانها  آشوب و درهم ريختگى اخالقى معاصرنيز براي خروج از  مكنتاير

  ).1377مكنتاير، ( شود كارى كه به عقيده او با تفسير مجدد فلسفه اخالق ارسطويى انجام مي. مطرح مي كند
  :وهشيافته هاي پژ

پس از بررسي نظريات اخالقي مكنتاير كه مبتني بر اخالق فضيلت محور است و بررسي آراء اخالقي غزالي، 
داند، منشاء مي توان اذعان داشت كه غزالي اخالق بر پايه فضيلت را  يگانه راه دستيابي به سعادت اخروي مي

در مقابل مكنتاير . يل ديني نام برده استاخالق از نظر او شريعت است، وي از فضايل اخالقي در كنار فضا
تقسيم مي كند، كه عليرغم اعتقاد غزالي به ) 146، ص1384عباسي، ( دو دسته عقالني واخالقي فضايل را به

توجه به عقل در گزينش فعل اخالقي متناسب با شرع، تفاوت ديدگاه اين دو در نحوه كاربرد عقل است 
در ). 1384عباسي، (شود ظر مكنتاير تنها از طريق تعليم وتربيت ميسر ميفضايل عقالني از ن). 1392صادقي، (

صادقي، (حالي كه كاربرد عقل در اخالق از نظر غزالي تنها در تكميل ابهامات موجود در شرع كاربرد دارد 
ت در مقابل سعاد) 1377مكنتاير، (ديگرتفاوت عمده نظرات اين دو، محوريت انسان در نزد مكنتاير ). 1392

فاهيم اخالقى جديد م"عالوه براين مكنتاير معتقد است ). 1318نعمان، (اخروي از ديدگاه غزالي است 
اند و ازنظام اجتماعى اعتقادات و اعمال كه سابقاً به  هاى نظرى برآمده هايى هستند كه از تعدادى چارچوب پاره
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بنابراين بازگشت به آراء پيشينيان ) 55، ص1374مكنتاير، ( "اند بخشيدند جداشده آنها انسجام و تبلور عينى مي

  .داندرا الزمه جامعه اخالقي فضيلت محور مي
  .تربيت اخالقي، رهيافت هنجاري، رويكرد فضيلت محور، غزالي، مكنتاير: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .27-35، 2فصلنامه اخالق در علوم وفناوري، ا و. وظيفه گرايي اخالقي). 1389.(اترك، حسين  -
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 .148-143، 5عالمه،. اخالق فضيلت محور). 1384. (عباسي، ولي اهللا -
 .علمي فرهنگي: تهران). خوارزمي ترجمه مويدالدين( احياءالعلوم). 1366. (غزالي، محمد بن محمد -
 .288-290، 14و 13مجله نقد ونظر،). ترجمه حميد شهرياري( اخالق فضيلت مدار). 1377. (مكنتاير، السدير -
 .51-58،  15معرفت،). ترجمه محمد علي شمالي(پايان فضيلت يا نقداخالقي تفكر معاصر ). 1374. (مكنتاير، السدير  -
 .59-69، )14و 13( 9تعليم وتربيت، ). ترجمه فخر داعي(شرح حال غزالي  ).1318. (نعمان، شبلي -
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  جايگاه معلم در تعليم و تربيت از ديدگاه امام علي عليه السالم
  2، فاطمه برزگرحسيني1عباسعلي رستمي نسب

 

 هدف اساسي نظام تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران عبارت است از دستيابي به حيات پاك، در
اصطالح اسالمي، حيات پاك، نوعي زندگي است، كه آدمي در آن خالق حقيقي جهان را باز مي شناسد و به 
او مي گرود؛ در عرصه ي جسم به پاكيزگي، سالمت و قوت، نايل مي شود؛ گرايشها و هيجان هاي خود را به 

ردي و جمعي، عمل صالح صورت مشروع تنظيم مي كند؛ اراده ي معطوف به خير مي يابد و در عرصه ي ف
انجام مي دهد، غنا، عفت و رافت را در جامعه مي گستراند و ذائقه اي توانا براي درك و گرايش به زيبايي ها 

محصوالت اين نظام، آينده سازان جامعه بوده، علم، ايمان، تعهد وسالمت آنها، الزمه ). 1389باقري، ( مي يابد
  . تحرك ، نشاط و استقالل كشور مي باشد

هاي انجام شده و زندگي چند ساله اي كه خودمان شاهد آن مي باشيم، تعليم و تربيت به گواهي پژوهش 
رسمي و عمومي كشور،كمتر به اهداف خويش دست يافته است، مدارس و در پي آن دانشگاهها، در اكثر 

، به رغم فعاليتهاي اوقات به كارخانه هاي مدرك سازي، تبديل شده اند، وكاركرد نظام آموزش و پرورش
اصالحي كه براي بهبود آن در طول سه دهه بعد از انقالب اسالمي انجام شده، به صورتي نبوده است،كه 

هاي اعتقادي، بتواند تربيت يافتگاني در تراز جمهوري اسالمي پرورش دهد، كه از شايستگي ها و توانمندي
مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و (باشند  عاطفي، رفتاري و هماهنگ با نظام هاي جامعه برخوردار

باتوجه به تعامل و نزديكيِ معلم با دانش ). 12، ص1390تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران، 
آموزان، در صورت شناسايي جايگاه معلم و تربيت معلم هايي در شأن اين جايگاه مي توان گامي عظيم در راه 

ت، اهميت  و ضرورت اين موضوع در رابطه با مطرح شدن تحول بنيادين تحقق اهداف تربيت برداش
درآموزش و پرورش، درك مي شود، چرا كه حركت در چارچوب سند تحول و تحقق تربيت ارزشي، 
: اخالقي و ديني دانش آموزان، همگام با سواد آموزي و كسب علم، معلم هايي آگاه و توانا را مي طلبد

ح و بازسازي آموزش و پرورش در صورتي كه معلم به تعداد كافي و با كيفيت مطلوب زيباترين طرح اصال"
  .)15، ص1370پياژه، به نقل از كاردان، ( "در اختيار نباشد با شكست روبه رو خواهد شد

                                                            

1
  rostaminasab@uk.ac.irرشته فلسفه تعليم و تربيت اسالمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  دانشيار  

2
  fatemehbarzegarhosseini@yahoo.comدانشجوي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛   
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با توجه به هدف نظام آموزش و پرورش ايران وبا استناد به سند تحول بنيادين، كه در آن  موضوع تربيت  

ر قالب تربيت ديني، با هدف حيات پاك، مورد توجه وسيع قرار گرفته است، و نظر به نقش معلم، ارزشي د
اين مهم در صورتي برآورده مي شودكه، . مي توان سهم عمده اي از تحقق اهداف را بر عهده ي معلم نهاد

ين عرصه گزينش و جايگاه معلم، بر اساس آموزه هاي ديني شناسايي شده و بهترين ها را براي حضور در ا
و درك زمينه ي ) ع(پژوهش حاضر بر آن است تا با تحليل جايگاه معلم از ديدگاه امام علي . تربيت كرد

  .فلسفي آن، راه را براي تالش درجهت تربيت معلماني شايسته و توانا، هموارتركند
  :پرسش هاي پژوهش

  چيست؟) ع(اهميت و ضرورت معلم از ديدگاه امام علي -1
  چيست؟) ع(يگاه معلم در تعليم و تربيت از ديدگاه امام عليجا  -2

 –رويكرد اين مقاله ، كيفي بوده و از ميان روش هاي مطرح در دامن پژوهش كيفي از روش توصيفي 
  .تحليلي استفاده كرده است

اي معلم به عنوان يكي از مولفه هاي مهم آموزش و پرورش و آخرين حلقه در فرآيند عملي سازي نظريه ه
تواند سهم مي) 123، ص1380باقري و ايرواني، (تربيتي و واسطه ي نظام آموزش و پرورش و دانش آموزان 

اگر از تربيت سخن مي گوييم بايد به سراغ پيشوايان آن رفت، و امام . عمده اي درتربيت شاگردان داشته باشد
مي باشند و كالم و سيره ي اين )  ص(براز تربيت يافتگان مكتب وحي و نماينده ي تبليغ رسالت پيام) ع(علي

  .بزرگوار، گنجينه ي مباني، اصول وروشهاي تربيت است
  :يافته هاي پژوهش

ي نظريه اي درباره چگونگي شكل گيريِ نظام تعليم و تربيت دارد، بدين صورت كه در خطبه) ع(امام علي
  .ميثاق انبياء، ميثاق فطرت و ميثاق وحي: اول نهج البالغه، سه ميثاق الهي را مطرح مي كند كه عبارتند از

خداوند در راستاي هدايت انسانها، پيمان دريافت و ابالغ وحي  را از پيامبران گرفته، با انسان در رابطه با 
با تحليل محقق كه . عمل به وحي  بر اساس فطرت  پيمان مي بندد ودر اين  راستا،كتب الهي را نازل مي فرمايد

است، از اين سه پيمان سه مولفه ي كليدي آموزش و پرورش؛ معلم، شاگرد و محتوا؛  در متن مقاله آمده
استخراج مي شودكه با هدف راهنمايي و هدايت انسان به يكديگر مربوط شده اند، در اين ميان ميثاق انبياء، به 

ان بر اساس ماهيت اشاره دارد، با اين توجيه كه انس) ع(اهميت  هدايت بشر توسط پيامبران و ائمه ي اطهار
خويش و حضورموانع متعدد، به تنهايي و با تكيه بر خرد فردي و جمعي قادر به يافتن و سلوك راه هدايت 
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نيست، بنابراين نياز قطعي انسان به دستگير تربيتي و ضرورت  معلم استنباط مي شود، در نتيجه نظامِ تعليم و 
  .از دست مي دهد فلسفه وجودي خود را د وتربيت، بدون معلم هاي تربيت يافته ناقص مي مان

تحقيقِ حاضر در پاسخ به سوال دوم جايگاه معلم را به عنوان يكي از اركان اصلي تعليم و تربيت و هدايت 
گرِ شاگرد، تعيين كرده و او را به منزله ي محرك و آغاز كننده تعليم و تربيت و پلِ ارتباطي ميان شاگرد ، 

معلم دراين جايگاه، شاگرد و ماهيت او را مي شناسد،  بر موضوع تسلط . ي كندهدف ومحتوا، شناسايي م
دارد، هدف تربيت را مي داند و به آن ايمان دارد، روشهاي تحقق  هدف را مي شناسد و با وظيفه شناسي 

يِ در چارجوب اين جايگاه تربيت عقالني، عاطفي، اخالقي، اجتماعي، ديني و جسم. قدرت اجراي آن را دارد
شاگرد، مستقل و منفك از هم نخواهد بود، موارد ياد شده مكمل يكديگر بوده و به عنوان يك كل به آن ها 

  . نگريسته مي شود
  .امام علي عليه السالم، تعليم و تربيت، جايگاه، شاگرد، معلم، محتوا :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .قرآن كريم - 
  .دارالعلم: قم). دشتي ترجمه محمد).  (1388. (نهج البالغه - 
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران). شرح و ترجمه سيد هاشم رسولي محالتي( غررالحكم و دررالكلم آمدي). 1389. (آمدي، عبدالواحد-
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سازمان چاپ و انتشارات: تهران. هويت علم ديني). 1382. (باقري، خسرو -
  .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسالمي. )1388. (باقري، خسرو -
  .علمي و فرهنگي 1: تهران. 1، جلد درآمدي بر فلسفه ي تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران). 1389. (باقري، خسرو -
  .123- 138، 2وم تربيتي، ،مجله روانشناسي و عل. جايگاه نظريه هاي تربيتي در عمل معلم). 1380. (باقري، خسرو و ايرواني، شهين -
مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت  ).1390. (دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش -

  .مولف: تهران. رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران
  .نشگاه شهيد باهنرانتشارات دا: كرمان). ع(فلسفه تربيتي ائمه اطهار. )1388. (رستمي نسب، عباسعلي-
  .بوستان كتاب: ،  قمعلويه ترجمه صحيفه ي).  1384. (رسولي محالتي، هاشم-
انتشارات دانشگاه شهيد باهنر : كرمان. روسو بررسي تطبيقي نظريات تربيتي اسالم و ژان ژاك).  1388. (علوي، سيدحميدرضا -

  .كرمان
  .ميقات: تهران. شناخت اسالم). 1370. (كافي ، حسن-
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران). ترجمه ي علي محمدكاردان(روانشناسي و دانش آموزش و پرورش ). 1370. (پياژه، ژان-
  .دفتر انتشارات اسالمي: قم. سيري در نهج البالغه). 1361. (مطهري، مرتضي-
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  نظامي هايمثنوي و فردوسي يشاهنامه پندهاي پدرانه دربررسي وتحليل
  1دوني فروزندهفرشته فري

  
ادبيات از پرداده ترين عرصه هاي تفكر بشري است، چراكه انديشه هاي گوناگوني از تاريخ، فلسفه، 

از اين . را مي توان در آن جستجو كرد... حكمت، اخالق، انسان شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي، هنر و
براين مبنا بي اساس نيست اگر ادعا . ير داردروست كه از هر منظري به آن پرداخته شود، قابليت تحليل و تفس

در  "هاي پر معناي تمدني ديرينهمنش"شود كه پرسش اصلي اين پژوهش اندك جستجويي است در، يافتن 
 .هاي دو شاعر فرزانه ادب فارسيسروده

و نظامي، اين دوشاعر  داشتن جهان بيني مشخص و ايدئولوژي خردمندانه، موجب شده است كه فردوسي
جلوگيري از  نديشمند زبان فارسي، بتوانند در جهت دگرگون ساختن خرد عامه براي بهسازي جامعه وا

 .دي طريق نماينارائه انحطاط ارزشهاي انساني، درپندهاي پدرانه در آثارشان،
 ي اين راهكارهاي ارائه شده است كه چگونه جهان در گروتحليل و مقايسه ساختار اصلي اين مقاله مبتني بر
  .تاوسچگونگي شخصيت انسانها در گرو چگونگي تربيت  چگونگي شخصيت انسان ها و

تربيتي  راهكارهاي و اهپدر دراين پندها حكم نظريه پردازي را داردكه فردوسي ونظامي از زبان او نظريه
  .دارائه مي نماين خود را

زرگ بوده است و به همين دليل هاي اصلي اين دو انديشمند بدغدغه مي بينيم كه چگونه اين موضوع از
به موانع تحقق نظام تربيتي مورد نظر براي  مواردي بسيار، در ي راهكارهاي تربيتي در اين پندها،ارائه عالوه بر

  .ندي آرماني خود پرداخته ارسيدن به جامعه
 را نيازمند وا براي زندگي مناسب درجامعه، آنجا كه انسان را موجودي بالطبع اجتماعي درنظرداشتند،از 
فاجعه و زمينه ساز  ايدئولوژي بخردانه را بيني درست وخال يك جهان تربيت ويژه مي دانستند و و تعليم

ي تربيتي براي تحقق آرامش خاطر و خرسندي ايجاد مباني و اصول ويژه سقوط ارزشها دانسته، به اين دليل بر
  .و رستگاري انسان ها تاكيد داشتند

                                                            

1
 fereshteh.fereidouni@gmail.com  ؛دانشگاه تهراندكتري ي دانش آموخته  
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اصول درآثار اين دو شاعر متفكر  طبقه بندي اين مباني و ين تحقيق به جستجو وبخش عمده ي ا :الذ
ايراني  -انسان كمال يافته در نظام تربيتي اسالمي رسيدن به تعريفي جامع از تربيت آرماني وو . اختصاص دارد

   .در اين حوزه از شعر فارسي
  :پرسش هاي پژوهش

آيا مي توان از آنها يك الگوي  گنجند وتربيتي ويژه ميي يك نظام ي اين پندها درحوزهآيا مجموعه
  خالقي مشخص به دست آورد؟ا -تربيتي

است به صورت استخراج و گردآوري شواهد از متون اصلي مورد  "روايتي-نظري"روش اين پژوهش  
  .تزمينه هاي گوناگون تعليم وتربي بررسي آنها به كمك منابع كتابخانه اي در بحث، و تحليل و

 آثار كه از شواهدي را اطالعات و گذشته پرداخته و به درك وشرح واقعيتي در چون پژوهش حاضر مناض
  .گيردقرارمي نيز گذشته نگر يا "تحقيق تاريخي"گروه استخراج نموده مورد تحليل قرار داده در شاعر اين دو
اساس  ن پژوهش براي بحث، پندهاي پدرانه است كه در مورد آثار بيت در 539مجموع مضمون  در

ه ئارا شاعر دو از يك  هر يك طرح كلي تربيتي در اشعار بندي شده واسالمي طبقه معيارهاي تربيتي ايراني و
   .است شده
بحث، بررسي  مورد آثار در ي تربيتي رازمينه تركيب دو چهارچوب نظري اين پژوهش تركيبي است و 

 در كتاب قابوسنامه داشته و و) سرودهاي مذهبي زرتشت(تاها ي تربيت ايراني نظربه گازمينه در. نموده است
اين اساس شناخت نظريه  بر. داده است قرار مدنظر مرتضي مطهري را هاي استادي تربيت اسالمي انديشهزمينه

پندهاي پدرانه  شناختي درروان سه سطح اجتماعي، فرهنگي و در "نظامي"و "فردوسي"هاي تربيتي 
هاي چه زمينه حكيم در مشخص شود، اين دو گرفته است تاهدف پژوهش قرار "هخمس"و "شاهنامه"در

 .متفاوت داشته اند  به فرد يا دركدام زمينه ها آراء منحصر تربيتي اشتراك نظر داشته و
    :يافته هاي پژوهش

- حوزهدر شاعر اين دو بررسي ابيات موردنظر اين نتيجه حاصل مي شود كه هريك از و مجموع تحليل ها از

بودكه نظام فكري شان عمق  شدهوسعت دانسته هايشان باعث نظام فكري مستقل داشته اند و ،تربيت ي تعليم و
بسياري موارد آراء تربيتي شان ارزش روانشناختي  به سطح محدود نباشد به طوري كه در داشته باشد و ژرفا و

  .نيز دارد
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 اين موضوع ها در عث شده كه پرداختن به بعضي ازجامعه با حساسيت شان نسبت به موضوع هايي خاص در

پدرانه  بيت پند 307 تربيت بيشترين حجم از ي تعليم وزمينه آراء فلسفي در. آثارشان به صورت موتيف درآيد
اش بيشتر به تربيت بيت پند پدرانه 233كه توصيه هاي تربيتي نظامي درتشكيل مي دهد درحالي شاهنامه را در

  .ها مربوط مي شودرفتار فردي در
 فطرت وكرامت انسان، زيربناي نظام تربيتي در هدفداري حيات و و معاد و بدأايمان به م جهان بيني الهي،

  .زبان فارسي است متفكر شاعر ي اين دوانديشه
  .تربيت پند، شاهنامه، فردوسي، نظامي، :واژگان كليدي

  
   :فهرست منابع

  .قطره: هرانت.). ، سعيدبه كوشش حميديان( هشاهنام). 1379. (، ابوالقاسمفردوسي -
  .زرين: هرانت. كليات خمسه نظامي). 1381. (، الياسنظامي گنجوي-
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  واكاوي تربيت ديني از منظر ابن سينا وارائه راهبردهايي براي
  نظام آموزشي جمهوري اسالمي ايران

 1لوصحبت علي
  

با اين . دارد هيت دين و تربيت ديني اختالف وجودهمواره بين علما و انسان هاي عادي در فهم و درك ما
  ).1380اسماعيل علي، (حال، همه آن ها بر اهميت دين اتفاق نظر دارند 

-بپردازيم متوجه مي "2تربيت ديني"اگر به آراء و انديشه هاي فيلسوفان بزرگ تعليم و تربيت در خصوص 

  .ي را درسر داشته اندشويم كه اكثر آن ها دغدغه تربيت و به تبع آن تربيت دين
ابن سينا به عنوان يك فيلسوف مسلمان ويژگي ها و معيارهايي را براي تربيت و به دنبال آن تربيت ديني 

بررسي ديدگاه ابن سينا مي تواند امكانات تازه اي را براي مواجهه با مسائل تربيتي در . عرضه كرده است
  .نظام تربيتي قرار دهد دوران معاصر پيش روي پژوهشگران ودست اندركاران

در پژوهش حاضر به منظورآگاهي از تربيت ديني در نظام آموزشي كشور، مهم ترين اسناد معرف اين نظام 
  . يعني سند تحول آموزش وپرورش مورد توجه قرار مي گيرد

، معني ومفهوم تربيت ديني، اصول(لذا در اين پژوهش تالش مي شود به مؤلفه هاي اصلي در تربيت ديني
از منظر ابن سينا پاسخ دهد و ببيند به چه ميزان تربيت ديني مورد نظر ابن سينا با ) شيوه ها و مراحل تربيت ديني

 يوجود تفاوت ها تربيت ديني بيان شده در مستندات آموزش وپرورش جمهوري اسالمي ايران انطباق دارد؟
  .سؤال خواهد بود يجا قيتطب نيفاحش در ا

  :پرسش هاي پژوهش
  مؤلفه هاي اصلي تربيت ديني از منظرابن سينا چه مي باشد؟  -1
  مؤلفه هاي اصلي تربيت ديني در مستندات آموزش و پرورش جمهوري اسالمي چه مي باشد؟ -2
تربيت ديني از منظر ابن سينا و مستندات آموزش وپرورش جمهوري اسالمي ايران چه تفاوت ها و  -3

 مشابهت هايي خواهند داشت؟

                                                            

1
  alisohbatlo@mail.comدانشجوي دوره دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد؛  

2 Religious Education 
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در استفاده از روش تحليلي، . به سؤال هاي تحقيق از روش تحليلي و استنتاجي استفاده شده است در پاسخ

سپس با . از منظر ابن سينا و مستندات نظام آموزشي مورد بررسي قرار گرفت مؤلفه هاي اصلي تربيت ديني
  .تاستفاده از روش استنتاجي، تفاوت ها و تشابهات آن ها مورد مقايسه قرار گرفته اس

به عنوان يك حوزه مطالعاتي در قلمرو تربيت اسالمي از دهه هفتاد وارد مباحث تربيتي  "تربيت ديني"واژه 
پيش از  "تعليم وتربيت در اسالم"، "تعليم و تربيت اسالمي"، "تربيت اسالمي"پيش از اين . كشور شده است

  ).29، ص1388جمعي از نويسندگان، (رايج بود  "تعليمات اسالمي"انقالب واژه 
مطرح  يها دگاهيد ،تربيت دينيگوناگون درباره مفهوم  يآرا يدسته بند يتالش ها برا نياز ا يكيدر 

 تعريف اخص از تربيت ديني و تعريف عام از تربيت ديني، تعريف خاص از تربيت ديني ؛ مقولهسه شده در 
  ).1388داودي، (شده است  يدسته بند
را به صورت  تياست كه ترب يبا شهرت جهان يرانيا لسوفيف -يتنها مرب نايسمسلمان، ابن  لسوفانيف انيدر م
به عنوان موضوع مستقل  تيبوده كه درباره ترب يلسوفيف نياول يدر جهان اسالم و. است ستهيتر نگر جامع

   ).1367 ،يراوند و 1344 ق،ي؛ صد1384 باكالم،يز(است  ردهاظهار نظرك
بيان شده  پرورش آموزش و نياديسند تحول بن در گام نيتر مهملين و تربيت ديني واخالقي به عنوان او

  .است
تحقق آگاهانه و  يشدن افراد جامعه برا ت،آمادهيترب نديفرا جهينشان داد كه نت مستندات نظام آموزشيمرور 

  ). 1390 سند تحول آموزش و پرورش،(اهللا است  يقرب ال ريدر مس در همه ابعاد، بهيط اتيمراتب ح يارياخت
همچنين مرور پيشينه نشان داد كه از نگاه فالسفه تعليم و تربيت مشرق زمين، به ويژه ابن سينا تغيير پذيري و 

عواملي مانند؛ محيط، وارث و مربي در شكل . تحول شخصيت و تربيت انسان به عوامل مختلفي وابسته است
 . گيري شخصيت انسان و تربيت ديني او مؤثر مي باشند

  : ي پژوهشيافته ها
با توجه به بررسي انديشه هاي ابن سينا مي توان گفت كه تربيت ديني محتواي خود را از دين مي گيرد و به 
معناي فراگيري قرآن و معارف ديني و عمل به فرامين الهي به منظور شناخت خود، خدا، خالق و خلق جهت 

  .سعادت دنيوي و اخروي مي باشد
بن سينا شامل؛ تأديب و بهسازي اخالقي كودك، تعليم قرآن و معارف ديني، مراحل تربيتي ديني از منظر ا

  .انتخاب حرفه و شغل مناسب، پرداختن به كار واشتغال و تشكيل خانواده مي باشد
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اصل خودشناسي و تربيت نفس، توجه به همچنين او در رساله تدابيرالمنازل بر اصول و روش هايي نظير؛ 
 نامه براساس مراحل رشد كودك و نوجوان و تقدم آموزش گروهي بر فرديتفاوت هاي فردي، تنظيم بر

  .)283ص ،1377اعرافي و ديگران، ( وروش تشويق وتنبيه در تربيت ديني تأكيد مي كند
مدنظر  گريو در كنار ابعاد د يتيبعد از ابعاد ترب كي يبه معن ينيد تيتربدر مستندات نظام آموزشي نيز 

نقشه جامع  بانياسناد پشت( رديگ يرا در بر م تيابعاد، روح ترب ريگسترده بر سا چتري بلكه همچون ست،ين
 "تربيت اعتقادي، عبادي واخالقي"از تعبير مركب  "تربيت ديني"به جاي تعبير رايج  ).1384،كشور  يعلم

حيات  استفاده شده است كه ناظر به آماده سازي فردي و جمعي متربيان در مسير تحقق شأن ديني واخالقي
  ).1389سند تحول راهبردي، (طيبه مي باشد 

تربيت ديني اشاره شده در مستندات آموزش و پرورش، شباهت هاي زيادي با تربيت ديني مورد نظر ابن 
به عنوان منبع تربيت ديني، توجه به نقش خانواده در تربيت ديني كودكان،  اتيو روا اتيمجموعه آ. سينا دارد

هاي مربي ي تربيت ديني، تنظيم برنامه بر اساس مراحل رشد و توجه به ويژگيتوجه به اصول و روش ها
  .كودك در تربيت ديني از عناصر مشترك تربيت ديني از منظر ابن سينا و مستندات نظام آموزشي مي باشد

 از تفاوت هاي آن ها مي توان به مواردي زير اشاره كرد؛ در مستندات نظام آموزشي تربيت ديني بر ساير
در مستندات نظام آموزشي چنين القاي شده است كه كار تربيت ديني در . ابعاد تربيت سايه افكنده است

او نقش . مدارس فقط بر عهده مربيان امور تربيتي است، در حالي كه ابن سينا اين امر را وظيفه همگان مي داند
در نظام فكري ابن سينا بسيار حايز  نقش خانواده در تربيت ديني. مساجد و جامعه را خيلي پررنگ مي بيند

در مستندات نظام آموزشي بين ارزش هاي . اهميت مي باشد در سند اين امركمتر مورد توجه قرارگرفته است
مورد ادعا در تربيت ديني وآن چه در عمل مورد قبول همگان است تعارض وجود دارد، در حالي كه در نظام 

از منظر ابن سينا اقتداراخالقي معلم در تربيت ديني برخاسته از . مي شودفكري ابن سينا اين موارد كمتر ديده 
  .علم و دانش اوست نه برخاسته از برتري مقام وي

  .تربيت ديني، ابن سينا، مستندات نظام آموزشي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
). ترجمه ونقد بهروز رفيعي( ر تمدن اسالميمكتب ها وگرايش هاي تربيتي د). 1384. (اسماعيل علي، سعيد و جوادرضا، محمد -

 .سمت :تهران
 .سمت :تهران .1، ج فلسفه تعليم وتربيت .)1384( .جمعي از نويسندگان -
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  .پژوهشگاه حوزه ودانشگاه: قم. 1و 2، ج آراي دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت ومباني آن .)1385(. جمعي از نويسندگان -
 .)83سند(كليات طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش ). 1383. (آموزش و پرورشدبير خانه شوراي  عالي  -

 .)90سند(كليات سند تحول بنيادي در آموزش وپرورش ). 1390. (دبير خانه شوراي عالي آموزش و پرورش -

ايران  اسالميسند تحول راهبردي؛ نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري ). 1389. (دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش -
  .)سند مشهد مقدس(در افق چشم انداز 

 .مجتمع آموزشي وپژوهشي تفرش .مكتب فلسفي ليبراليسم آموزشي واسالم ).1384( .فاطمه زيباكالم مفرد، -

 .برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران). 1391( .شوراي عالي آموزش وپرورش -
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  قي با نظر به انسان كامل از ديدگاهاخال –مباني و اهداف تربيت ديني
  خواجه عبداهللا انصاري

  1مهديه يوسفي پور
  

- بيني، انسان ومباحث مربوط به اوست كه همواره توجه دانشمندان و انديشههاي هر جهانيكي از موضوع

هايي ترين عنصر در نظام آفرينش است و براي رسيدن به كمال نانسان مهم. ورزان را به خودجلب كرده است
شكوفا ساختن و به فعليت رساندن يا پرورش دادن استعدادهايي "باشد و تربيت نيزخويش نيازمند تربيت مي

  ). 41، ص 1386علوي، ( "باشد كه خداوند بالقوه در نهاد او به وديعت گذاشته است مي
خود خالق اوست و  تواند به درستي شناسانده شود و سپس تربيت گردد كه اين انسان تنها به وسيله كسي مي

هاي پرورش يافته قرآني، بهترين مربيان وبرترين شكي نيست كه خداوند، پيامبران و اولياي الهي و شخصيت
  . توان تصويري جامع از انسان كامل به عنوان الگو، ارائه دادها، ميمنابعي هستند كه در پرتو مراجعه به آن

 اين مهم خردسالي از خواجه براي. عبداهللا انصاري است هاي پرورش يافته قرآني، خواجهيكي از شخصيت
 وي. نمايد علمي تغذيه منبع دو اين با را خويش ذهن و كند پيروي حديث و كريم قرآن از فقط كه است بوده

 هرگز قرآن راه از تا كرد؛ مى وارسى را خود روحانى حاالت آن روشنى در بود، همواره قرآن به متمسك
بوركوي، (كرد مي بيان است آمده اللّه كالم در آنچه روى از را خود روحانى حاالت اين زني و نباشد بيرون
انسان كامل از نظر . باشدديدگاه خواجه عبداهللا انصاري متأثر از تربيت قرآني او مي). 17-16 ، صص1360

ده است و جانشين خواجه عبداهللا، انساني است كه در همه ابعاد مختلف وجودي رشد يافته و به تكامل رسي
  . باشدخداوند بر روي زمين مي

هاي هاي موفقيت در نظام آموزشي است؛ زندگي و انديشهشناخت مباني و اهداف تربيت نيز از ضرورت
. خواجه عبداهللا انصاري اين قابليت را دارد كه بتوان مباني و اهداف تربيت را از ديدگاه وي استنباط كرد

اخالقي از ديدگاه خواجه عبداهللا انصاري بوده و  -ن مباني تربيت در بعد دينيهدف اين پژوهش، نخست تبيي
  .باشدسپس پرداختن به اهداف تربيت در اين بعد مي

  
  

                                                            

1
    m.yousefi56 @yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسالمي؛    
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  :پرسش هاي پژوهش
اخالقي با نظر به انسان كامل درتفسيرعرفاني قرآن مجيد خواجه عبداهللا انصاري  -مباني تربيت در بعد ديني  -

  باشند؟چه مي
اخالقي با نظر به انسان كامل درتفسيرعرفاني قرآن مجيد خواجه عبداهللا  -اف واسطي تربيت در بعد ديني اهد -

  باشند؟انصاري چه مي
توصيفي صورت گرفته، لذا از لحاظ -هاي كيفي، با استفاده از روش تحليلياين پژوهش به شيوه پژوهش

هاي نظري آوري اطالعات، از نوع پژوهش هاي كاربردي است و از لحاظ روش جمعهدف، از نوع پژوهش
  . هاي كيفي و غير كمي استباشد و با در نظر گرفتن ماهيت اطالعات، گرد آوري شده، از نوع پژوهشمي

 396و عارف قرن پنجم، متولد دوم شعبان سال  هيمنصور محمد، مفسر، محدث، فق  يعبداهللا بن اب ليابواسماع
  .شدبايدر كهندژ هرات م يقمر يهجر

بند باشد و از شرايع مقرر وي متابعت نمايد از نظر خواجه، انسان اگر به عهد و پيماني كه با خداوند بسته پاي 
اين مرحله مقامي است كه . رسد كه خاص انسان كامل استو از احكام الهي اطاعت نمايد، به مرحله فنا مي

ن بر وساوس نفساني و جدا شدن از عالئق، پس از سير در مراحل سلوك و گذشتن از خطرات آن و چيره شد
در حقيقت اين مرحله فناي صفات بشري و امحاء آثار خودي است در تخلق . شودسالك به آن نزديك مي

تام به اخالق و صفات الهي، و غايت آن به حق پيوستن و به حق زنده ماندن است، كه اين وصول به حق، كه 
شود، مقام بقا است، كه مقام انسان كامل است وآخرين مرتبه سير ميپس از فناي كلي و مردن از خود حاصل 

  . شودها از ميان برداشته ميرسدو حجابو سلوك است و سالك در آن به كمال قرب الهي مي
  :يافته هاي پژوهش

اي در انسان بذاته داراي ويژگي هايي است كه شناخت اين ويژگي ها توسط مربيان و متربيان نقش ارزنده
توان اهداف تربيت را ها ميير صعودي انسان به سوي قرب الهي دارد؛ چرا كه با توجه  به اين ويژگيس

  . مشخص نمود
در اين مقاله از مباني مهم وجود انسان مانند داشتن روح، اختيار، وجود تفاوت هاي فردي، خليفه اهللا بودن 

ي، توانائي تسخير جهان و بستن پيمان دوستي با انسان، برخورداري از هدايت تشريعي، پذيرا شدن امانت اله
خدا سخن بميان آمد؛ همه اين موارد، به اضافه  اين كه خداوند انسان رابه نيكوترين صورت آفريد و براي 

اگر چنين بينش از انسان . هدايتش انبياء الهي را فرستاد تا جهان مسخر وي گردد، نشان از عظمت انسان دارد
ي گيرد قطعاً در تعالي روحي ايشان مفيد بوده و انگيزه و توان بااليي را در جهت رسيدن به در ذهن متربيان جا
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در نظر گرفتن چنين مباني و اهدافي ، باعث خواهد شد تا تربيت، . اهداف ذكر شده در آنان ايجاد خواهد كرد
تواند به مقام انسان نسان ميآن گونه كه شايسته مقام انسان است تحقق يابد و با تحقق اين مباني و اهداف، ا

  .كامل نزديك شود
  .انسان كامل، اهداف، تربيت، خواجه عبداهللا انصاري، مباني ديني، مباني اخالقي :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .مجيد قرآن -
   .اقبال: تهران .)آموزگار اهللا حبيب نگارش ( مجيد قرآن عرفاني و ادبي تفسير .)1390( .عبداهللا انصاري، -
  . طهوري: تهران). به اهتمام قاسم انصاري( صد ميدان). 1376. (انصاري ، عبداهللا -
  .باهنر شهيد انتشارات دانشگاه: كرمان.ژاك روسو ژان و اسالم تربيتي نظريات تطبيقي بررسي .)1388( .رضا حميد سيد علوي، -
  .صدرا: تهران. كامل انسان .)1385( .مرتضي مطهري، -
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  هاي تربيت اخالقي در شاهنامه فردوسي و قرآن كريمبيقي آموزهبررسي تط
  1وحيدرضا ايرانمنش

  
هاي تربيت اخالقي در فرهنگ ايراني و تربيت ديني در هدف از اين پژوهش بيان وجوه اشتراك آموزه

ي، تربيتي ما در اين تحقيق سعي داريم نشان دهيم كه تربيت در ايران باستان و فرهنگ اصيل ايران. اسالم است
  . استبا سرمنشا الهي و منطبق با اصول ديني بوده

-اي هم از روي عمد كوروش پادشاه دورهاي به اشتباه، عدهچند سالي است پس از طرح مكتب ايراني، عده

ناخودآگاه تقابلي بين تعاليم اسالم . ي هخامنشيان را در مقابل اسالم و در عين حال نماد فرهنگ ايراني دانستند
در اينكه كوروش مرد بزرگي بود شكي نيست تا جايي كه او را همان ذوالقرنين  .فرهنگ ايراني بوجود آمدو 

 ؟ 2و حال آيا اينكه فرهنگ ايراني، فرهنگي غني بوده يا خير ).1362مكارم شيرازي و همكاران، ( اندناميده
ره تربيت پارسي سخن گفته و در هر دربا ،"نواميس"و هم در كتاب  "آلكيبيادس"افالطون نيز، هم در كتاب 

در اين پژوهش سعي شده انطباق اين فرهنگ با تعاليم  ).همان( استدو، بر اهميت جنبه اخالقي تاكيد كرده
است و سعي شده تعاليم آن در اين تحقيق شاهنامه به عنوان نماد فرهنگ ايراني گرفته شده. اسالم بررسي شود
سوالي كه اينجا قابل طرح است اينكه آيا اين نكات اخالقي شاهنامه بازگو حال . شود با قرآن تطبيق داده

  ي فرهنگ ايراني هستند يا خير؟كننده
 ملي هاي آيين از لبريز كه است فردوسي شاهنامه ايراني اساطير و تاريخ معرفي زمينه در ايراني اثر بزرگترين

وار، اين اثر سعي دارد به صورت داستان ).1384، جنيدي(  رود مي شمار به حماسي شاهكار ترينخردمندانه و
 قصد فقط]. ي اعراب به ايران را شرح دهدوقايع تاريخي ايران قبل از اسالم تا حمله همراه با تخيل شاعرش،

 ميخواهد برميايد، كرد خواهيم ذكر كه از اشعارش چنانكه بلكه، ندارد را گذشته به باليدن و حماسه سرايي
خرافه  از ميان اين در و بگيرند درس از آن و شوند مندعالقه آن خواندن به همگان تا درآورد منظ به را تاريخ
 .)1390ثاقب فر، ([ ميزند به گزينش دست آنها نقل در واقع در و ندارد باكي چندان نيز اسطوره ها از زدايي

                                                            

     vahidrezairanmanesh@gmail.com ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه اصفهان؛ يكارشناس يدانشجو 1
اش باراها در پايبندي تعصب، به كوچك انگاشتن شرق و شرقيان برآمده، به خالف رسم معمول خود، در كتاب فلسفه تاريخ، آغاز فرهنگ هگل نيز كه به رغم قدرت انديشه 2

  .)28، ص1391زاده، نقيب( ايران را آغاز فرهنگ جهان مي خواند
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اما داستان هاي آن بعضا  .استتوسط ابوالقاسم فردوسي تاليف شده )ه ق(و پنجم  شاهنامه در قرن چهارم
 .1برگرفته از ايران باستان است

  .ي فرهنگ ايراني باشدتواند بازگوكنندهاست كه شاهنامه ميي ايندرحالي كه اين بيت هم نشان دهنده
  پارسي بدين كردم زنده عجم   سي           سال اين در بردم رنج بسي

  . خودشان بازگو كننده هستنداما  در تربيتي بودن اثر،  اين اشعار فردوسي 
  داستان يكي بمانم گيتي به                باستان نامه ي اين من آرم سر
  پيش سواران جنگي و بزرگي                پيش شهرياران ينامه بدين
  سراي ديگر به رهنموني همان      راي و پرهيز و دين و دانش همان

يا تطبيق ) 1391اويسي كهخا، (تعليمي شاهنامه با نهج البالغه  هايالتبه درگذشته در مورد تطبيق حكمت
ها اما در اين پژوهش. استكار شده)1392محموديان راوي نژاد، (هاي قرآني داستان هاي شاهنامه با داستان
 اما اين تحقيق شاهنامه را. اند كه شاهنامه برگرفته شده از قرآن و دين  استمحققين در پي اثبات اين قضيه

پي نشان دادن الهي بودن علم تربيت در فرهنگ اصيل ايراني نماد فرهنگ و اصول تربيتي ايراني گرفته ودر
فقط با ديدن چند بيت اساس شاهنامه را ضد دين اسالم ) 1385حسيني طهراني،  (البته بعضي از اشخاص . است

  .دهدباالي قرآن و شاهنامه را نشان مي آنها را هم مردود مي كند و همبستگيدانسته اند كه اين پژوهش نظريه
  :پرسش هاي پژوهش

  هاي تربيت اخالقي در فرهنگ ايراني و تربيت ديني در اسالم وجود دارد؟آيا وجه اشتراكي بين آموزه -1
  الهي وجود دارد؟ فرهنگ و تعاليم و) كوروش(هخامنشيان  فرهنگ و آيا وجه اشتراكي بين تعاليم -2

وهشگر از روش تحليلي سعي دارد تفسير اشعار فردوسي را با آيات مربوطه از قرآن در اين پژوهش، پژ
  ).استنتاجي  -تحليلي( تطبيق دهد و نتايج مورد نظر را استنتاج كند 

در اين تحقيق ما نكات تربيتي شاهنامه را به عنوان اخالق در فرهنگ ايراني گرفته و خواهان تطبيق آنها با 
 -1: در همين راستا ابتدا آيات قرآن را به چهار دسته كلي تقسيم كرديم. قرآن هستيماصول تربيت ديني در 

  آياتي از قرآن كه پيرامون ارتباط شخص با خالق هستند؛: مربوط به خالق
  آياتي از قرآن كه پيرامون ارتباط شخص با ديگر مخلوقات هستند؛: مربوط به خلق -2

                                                            

جنيدي، (است شده مي نقل خاص محافل در نيز هخامنشيان زمان در شاهنامه هاي داستان مضمون. دارد دورتري بسيار شينهپي ولي نوشته، پيش سال هزار فردوسي را شاهنامه 1
1392(.  
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  ه پيرامون ارتباط با خويشتن هستند؛آياتي از قرآن ك: مربوط به نفس خود -3
  .آياتي از قرآن كه پيرامون ارتباط شخص با طبيعت و محيط اطراف وي هستند: مربوط به طبيعت -4

  .بعد از آن، ارتباط اين چهار وجه قرآن با نكات تربيتي شاهنامه را، جداگانه توضيح و بسط داده ايم
  توبه، به ياد خدا بودن؛ ناسپاس بودن نسبت به خدا،: مربوط به خالق -1
ي كار بدون مشورت، چاپلوسي، ايستادن در مقابل زورگو، پند و اندرز دادن، نتيجه: مربوط به خلق -2

  ي حسد؛نتيجه
  ، مبارزه با نفس؛)خطوات شياطين(روند وسوسه شدن : مربوط به خويشتن -3
  .وابستگي به دنيا: مربوط به جهان آفرينش -4

  :يافته هاي پژوهش
هاي اخالقي ايران نه تنها هيچ منافاتي با دين اسالم اين بررسي و پژوهش نشان داده خواهد شد كه آموزه با

ندارد بلكه كامال سازرگار و منطبق با آن است و اين مي تواند يكي از داليلي باشد كه ايرانيان دين اسالم را 
  .ند مي توانستند احكام اسالم را هم نپذيرنددر حالي همانطور كه زبان و فرهنگ عربي را نپذيرفت. پذيرفتند

  .قرآن، شاهنامه، تعاليم الهي، تعاليم ايراني: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
پژوهشي پژوهشنامه -نشريه علمي. حكمت هاي تعليمي مشترك در شاهنامه فردوسي و نهج البالغه). 1391( .اويسي كهخا، عبدالعلي -

  .94-71، 4ادبيات تعليمي، 
 يسرايش شاهنامه سال هزارمين همايش بين المللي. بي همتاست جهان در او يشاهنامه و فردوسي چرا). 1390. (فر، مرتضياقبث -

  .اسالمي بزرگ مركز دايره المعارف. فردوسي
  .نور: مشهد. قران ملكوت نور). 1385. (حسيني طهراني، سيد محمد حسين -
  .االسالميه دارالكتب: تهران. تفسير نمونه. )1362(. مكارم شيرازي، ناصر و ديگران -
. شاهنامه در سياوش و قرآن در) ع(يوسف حضرت قصه روايي عناصر تطبيقي بررسي). 1392.(محموديان راوي نژاد، زهرا -

  .اسالمي پژوهشهاي مركز ايران، اسالمي جمهوري سيماي و صدا: تهران
  .ويژه نامه بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي، روزنامه خراسان. شاهنامه در روايي و قرآني هاي آموزه). 1391. (موحدفر، ياسر -
  .طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش). 1391. (نقيب زاده، ميرعبدالحسين -
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  اعتقادي  الوين پالنتينگا در تربيت ديني هاي  باور ديني وبررسي پيامد
  1اكبر صالحي

 

ن باور واعتقاد ديني در فرد از گذشته تا به امروز بعنوان يكي از دغدغه هاي كسب تجربه ديني وبه تبع آ
يكي از مهمترين مساله مطرح شده در خصوص باور ديني، چگونگي . پژوهشگران حوزه دين بوده وهست

هر يك از دين . ياد مي شود 2حصول اين باوردر ارزشهاي اعتقادي فردي است كه از آن بعنوان تجربه ديني
  . ان به موضوع باور واعتقاد ديني فرد پاسخ هاي گوناگوني داده اندپژوه

در بين انديشمندان مسيحي موضوع باور واعتقاد ديني بحث هاي فراواني داشته ودر حاضر نيز از ايمان  
 هر يك از صاحبنظران براي تبيين باور واعتقاد. دنبال شده است 4والوين پالنتينگا 3گوركگرايان معاصرنظير كر

  .ديني بسته به نوع نگرش خود نظرياتي را ارائه داده اند كه بررسي آنها قابل تعمق است
پالنتينگاه با طرح اين موضوع كه  . ديدگاه وباور اعتقادي وديني الوين پالنتينگا قابل توجه است اين مياندر 

از باور ديني واعتقاد ديني را  اعتقاد به خدا وباور ديني نيازي به توجيه عقالني ندارد و پذيرفتني است نوعي
بررسي چنين رويكردي به باور ديني پيامدهاي را در . طرح مي كند كه خالي از هر گونه توجيه عقالني است

به آن اشاره شده  كه در اين مقاله.تربيت ديني بدنبال دارد كه موضوع مورد بررسي اين نوشتار است
  .بررسي مي شود وپيامدهاي آن در تربيت ديني

  :پرسش هاي پژوهش
  ديدگاه مذهبي الوين پالنتينگاه در مورد باور واعتقاد ديني چيست؟ -1
  ؟كدامستتربيت ديني  در پيامدهاي تربيتي ديدگاه مذهبي الوين پالنتينگا -2

ديويد هيوم اولين كسي . در مورد نقش دين وباور اعتقادي درزندگي انسان تحقيقات زيادي انجام شده است
را بطور جدي مورد توجه قرار داده و بيشتر به روانشناسي باور  تمركز كرده  5ين بار مفهوم باوراست كه نخست

  ).1386رسولي پور، (ومعتقد است باور بيشتر شبيه  احساس است تا فهم 

                                                            

  salehihidji2@yahoo.com‐استاديار دانشگاه خوارزمي تهران؛   1
2 Religious experience 
3.kierkegaard 
4 Alvin plantenga 
5 belief  
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هيچ استدال ": مي نويسد در مقابل كركگور در خصوص اعتقاد وباور ديني بعنوان يك متفكر مسيحي

عتقاد ديني وجود ندارد وبر فرض وجود چنين استدالي نه تنها مفيد به حال ايمان نيست، بلكه معتبري در تاييد ا
  ).29، ص 1381كركگور، ( "بر عكس موجب تخريب روح ايمان و شعور ونشاط آن نيز مي شود

ازي به كركگور باور واعتقاد ديني را براي زندگي انسان مهم مي داند وليكن براي اين اعتقاد وباور انسان ني
كركگور شور ونشاط ديني را ناموجه بودن ويا حتي نامعقول بودن وبي يقيني آفاقي پيوند ". دليل وبرهان ندارد

بدين معنا انسان بايد ايمان بياورد بدون اينكه . است  1در حقيقت ايمان نوعي جست زدن يا پرش. ميدهد
  ).110، ص 1387نقيب زاده، (  "هيچگونه دليل و قرينه اي از صدق اعتقاداتش داشته باشد

يكي از برجسته ترين فيلسوفان  مسيحيي معاصر است كه در زمنيه باور واعتقاد ديني نظريه  نيز الوين پالنتينگا
معرفت شناسي اصالح شده به خاستگاه  .است 2او از قائالن به معرفت شناسي اصالح شده . پردازي كرده است

پالنتينگا به كليساي . وني مربوط استله به سنت اصالحي كليساي كااوليه اين ديدگاه وجود اشاره دارد ك
اما همه كساني كه از اين نوع معرفت شناسي دفاع مي كنند به كليساي كلوني وابسته . كالوني وابسته است

كه در آن  3ويليلم آلتسون سردمدار اين تفكر در اثر ماندگار خود يعني ادراك خدا). 1381 جوادي،(نيستند 
را موجه بودن  اعتقاد ديني با فرض وجود تجربه هاي ديني دفاع مي شود بدون ترديد نقش الوين پالنتينگا  از 

در شكل دادن ونظم بخشيدن به الگوي معرفت شناسي اصالح شده  وچگونگي كاربرد آن در الهيات مسيحي 
  ).1387جوادي، ( تلقي مي كند مهم بيش از هر كس ديگري
ي اصالح شده معتقد هستند كه باور واعتقاد به خدا نياز به دليل وبرهان ندارد چرا كه طرفداران معرفت شناس

ازهر نوع  4هوباورهاي واقعا پاي داين باورها يعني باور به خدا وباورهاي اعتقادي از نوع باورهاي واقعا پايه ان
را زماني موجه ميداند كه   اين  برخي از قرينه گرايان اعتقاد وباور ديني. توجيه فارغ از دليل وبرهان هستند

داليلي  توجيه شوند وچون اين داليل وجود ندارد بنابراين باور به خدا نيز يك باور نادرست  سيلهباورها بو
هر باوري را نمي توان بر پايه  " :اما الوين پالنتينگا در ايرادي كه به قرينه گرايان ميگيرد مي گويد. است 
 ،فتحي زادهبه نقل از( "چنين باورهايي پايه اند. اي از آنها را بدون دليل پذيرفتپذيرفت بلكه پاره  5داليل
1387(.  

                                                            

1 leap of faith 
2 reformed epistemology 
3 Perceiving God 
4 properly basic belief 
5 reasons 
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به گفته پالنتينگا در بيشتر موارد وجود استدال شرطي الزم براي تشكيل معرفت نيست ومعرفت هاي كه از 
بنابراين  از نظر . طريق استدال بدست آمده باشند تنها بخش كوچكي از ساختار معرفتي  مارا تشكيل ميدهند

بسياري از  چيزي است كه مبنا گرايان سنتي مي گويند و نآوي دايره معرفت هاي ما بسيار وسيع تر از 
- باورهاي واقعا پايه. باورهاي را كه مبنا گرايان سنتي اعتبار آنها را منوط به وجود استدال به نفع آنها مي دانند

دن باورهاي ديني نيز امري  قابل تصور وامري عاري از اشكال است طبق معيار پالنتينگا واقعا پايه بو. اند
  .)1388مبيني، (

ه اي كه در آن موضوع تحقيق مي شود ناشي مي شود واز آنجا كه اين نروش پژوهش هر محقق از زمي
خي موضوع به بررسي وتبيين ديدگاه مذهبي وباور اعتقادي الوين پالنتينگا مي پردازد وسپس از ديدگاه وي بر

بنابراين چون . از نوع پژوهش فلسفي وتربيتي است. پيامدهاي احتمالي در تربيت ديني را استخراج خواهد كرد
محقق با اسناد ومداركي مكتوب كه حاوي مقاالت وكتب از نويسندگان مختلف وبويژه الوين پالنتينگا 

ر واستنباط از ديدگاه او خواهد كه پس از مطالعه وبررسي ديدگاه مذهبي او به تحليل وتفسي.سروكار دارد
لذا رويكرد كلي محقق در اين پژوهش، . از اينرو محقق با روش تحليل محتوي كيفي سروكار دارد ،پرداخت

تحليل محتوا، روشي است كه با استفاده از رويكرد كيفي و با به . رويكرد تحليل محتواي كيفي است
( پردازد  هاي روزانه و اسناد مي ها، يادداشت صل از مصاحبهمند متون حا كارگيري فنون مختلف به تحليل نظام

  .)1388دالور، 
از طرف ديگر چون محقق اقدام به استنباط پيامدهاي تربيتي از ديدگاه پالنتينگا در زمنيه تربيت ديني اقدام 

هاي پژوهش هاي فلسفي طيفي وسيع از روش. مي كند بنابراين از روش پژوهش فلسفي استفاده خواهد كرد
بنابراين محقق براي استخراج پيامدهاي آن در تربيت ديني از . پژوهشي است كه قياس نظري يكي از آنهاست

  ).97ص، 1387 ادمونرس، ترجمه مهر محمدي، و شورت(روش قياس نظري استفاده خواهد كرد 
  :يافته هاي پژوهش

بيداري معرفت اعتقادي به خدا از  برخي پيامدهاي همچون ديدگاه مذهبي پالنتينگا در مورد تربيت ديني 
درون توسط مربي، عدم بكار گيري تعقل واستدال در آغاز تربيت ديني، توجه دادن به طبيعت وبيداري  
تربيت ديني از طريق حوادث طبيعي ونيز انتقال باورهاي پايه از جانب مربي در هر نوع تربيت ديني ويكسويه 

ذيرش دين در مرحله ابتدايي وپس از آن تحليل عقالني آن از پيامدهاي بعبارت بهتر مبنا قرار دادن پ بودن و
 .كه در تنه اصلي مقاله تشريح خواهد خواهد داشتتربيت ديني بر مبناي اعتقاد وباور ديني الوين پالنتينگا
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  .تربيت ديني، الوين پالنتينگا، ديدگاه مذهبي: واژگان كليدي
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-Planting, Alvin. (2000). warranted Christian  belief. Oxford, New York11.                                
-Plantinga, Alvin. (1997). reformed epistemology in philp le-Quinn & Charles Talifrerro (eds). a 
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  با تأكيد بر خطبه متقين) ع(اهداف تربيت ديني از منظر حضرت امير 
 2، زهرا صالحي1سارا طوسيان

 

اساساً زندگي . زندگي معنادار به زندگي گفته مي شود كه سلوك آن بر اساس اهداف و آرمان ها باشد
به عبارت ديگر . بدون هدف منجر به نوعي احساس پوچي مي شود و ادامه زندگي را بر فرد دشوار مي سازد

توان گفت انسان براي فعاليت و حركت خود نيازمند نيروي محركه وموتور حركتي است كه او را براي مي
هدف گذاري . اين موتور و نيروي محركه همان اهداف هستند. تالش تقويت كرده و انگيزه حركت دهد

طرح مي شود، پرسش در مورد اهداف در تربيت نيز اولين و مهمترين پرسشي كه . نقطه آغاز هر كاري است
هر نظام تربيتي با . منظور از هدف وضع مطلوبي است كه يك نظام تربيتي، به دنبال رسيدن به آن است. است

توجه به مبناي فلسفي خود و با توجه به نوع نگاهي كه به انسان دارد، وضع مطلوب و اهداف خاص خود را 
نيز با توجه به انسان شناسي خاص آن، مي توان اهدافي را در سطوح در نظام تربيتي اسالم . تعريف مي كند

يكي از منابع مهم تربيت در اسالم نهج البالغه است كه . مختلف اهداف و در ساحات مختلف تربيت برشمرد
به انسان و تربيت وي، اهداف تربيتي مورد نظر اسالم را از ) ع(مي توان با استفاده از نگاه خاص حضرت امير 

با توجه به گستردگي مباحث در نهج البالغه، اين مقاله با انتخاب خطبه متقين كه ارتباط . ن استخراج نمودآ
بيشتري به حوزه انسان شناسي و تربيت دارد، بر آن است تا اهداف تربيتي آن را با استفاده از روش 

  . تفسيري استخراج نمايد_تحليلي
 :پرسش پژوهش

  خطبه متقين كدامند؟ اهداف تربيت ديني براساس -
در اين روش مفاهيم به صورت . باشد تفسيري مي -روش به كار گرفته شده دراين پژوهش، روش تحليلي

گيرند تا عناصر معنايي يك مفهوم، روابط ميان اين عناصر و روابط ميان كل يك  تحليلي مورد بررسي قرار مي
  ).36، ص 1387باقري، ( مورد كاوش قرار گيرد مفهوم با ساير مفاهيم كه به نحوي با آن ارتباط دارند

 : تفسيري يعني تحليل و تفسيرهريك معناي خاص خود را دارند-اجزاي روش تحليلي

  .در واقع تحليل نوعي كالبد شكافي مفاهيم است.تحليل به معناي تجزيه به اجزا و ابعاد مفهوم است 

                                                            

 saratusian@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت؛ 1
  zsal18@yahoo.comدانشجوي دكتري تعليم و تربيت؛  2
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،به عبارت ديگر آشكارنمودن و بيان نمودن معناي تفسيرنيز يعني هويدا كردن آنچه كه معنا را روشن ميكند

در تفسير نبايد به مدارك ظني و غيرقابل اعتماد تكيه نمود بلكه بايد داليلي آورد . سخن را تفسير مي گويند
  .كه عقال يا شرعا حجيت و اعتبار آنها ثابت گردد

 براي نمونه . تدر مورد اهداف تربيت، از سوي اندشمندان تعاريف گوناگوني مطرح شده اس

بيني  داند كه داراي دو ويژگي توالي و پيش جان ديوئي هدف را مرحله نهايي يك سلسله فعاليت مستمر مي
. بنابراين نظريه، فعاليت تربيتي هر فرد اوال بايد مرحله به مرحله باشد و ثانيا تصوري از نهايت را دارا باشد. باشد

وتربيت  ان صريح روشها و طرقي است كه با استفاده از آن در تعليمهدفهاي تربيتي، بي بنيامين بلوماز نظر 
. در اين تعريف هدف و روش به يك معنا گرفته شده است.توان انتظار داشت كه رفتار شاگردان تغيير كند مي

اين تعريف نيز به فرآورده و . كه بايد در شاگرد به وجود آيد مي داندبيان وضيعت مطلوبي  را هدف ميگر
در اين پژوهش تعريفي از هدف مورد ). 1390، شعباني( ل تعليم و تربيت توجه كرده است نه هدف آنمحصو

  :ارائه شده است) 1384(نظر است كه توسط بهشتي و فقيهي و ابوجعفري 
هدف در تعليم و تربيت به معناي وضع نهايي و مطلوب است كه به طور آگاهانه، سودمند تشخيص داده 

بنابراين هدفهاي تربيتي داراي سه . حقق آن فعاليتهاي مناسب تربيتي انجام مي گيردشده است و براي ت
  .رهبري فعاليت هاي تربيتي، ايجاد انگيزه در فرد و ارائه معيار ارزيابي فعاليتهاي تربيتي: كاركرد هستند

ويژگي هايشان به  همچنين روانشناسان تربيتي و متخصصان حوزه تعليم و تربيت اهداف تربيتي را با توجه به
معروفترين طبقه بندي در حوزه اهداف، طبقه بندي اهداف بلوم . شكل هاي مختلف طبقه بندي كرده اند

تقسيم بندي . بر اساس اين طبقه بندي اهداف در سه حوزه شناختي، عاطفي و حركتي قرار مي گيرند. است
بهشتي و همكاران، (سطي و رفتاري است ديگري كه مي توان ذكر كرد، تقسيم اهداف به سه دسته غايي، وا

  .)30، ص1384
در اين پژوهش محقق بر آن است تا اهداف تربيتي خطبه يادشده را براساس تقسيم بندي اهداف به سه سطح 
. غايي، واسطي و رفتاري و نيز براساس ساحات تربيت كه در سند تحول تربيت ذكر شده است استخراج نمايد

آنها تالش نموده اند تا ارائه اين ساحات بر . يت، براي تربيت ساحاتي برشمرده اندپژوهشگران سند تحول ترب
. اساس هويت يكپارچه انسان باشد و اين تقسيم بندي موجب از هم گسيختگي و چندگانگي هويتي فرد نگردد

  :اين ساحات عبارتند از
  ساحت عبادي، اعتقادي و اخالقي؛) الف
  ساحت اجتماعي و سياسي؛) ب
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  احت اقتصادي و حرفه اي؛س) ج
  تربيت زيستي و بدني؛) د
  ,ساحت علمي و فناوري) و
  .ساحت زيبايي شناسي و هنري) ه

-مجموعه اعمال عمدي و هدفدار به منظور آموزش گزاره": همچنين منظور از تربيت ديني عبارت است از

 "آموزه ها متعهد و پايبند گردند هاي معتبر يك دين به افراد ديگر به نحوي كه آن افراد در عمل ونظر به آن
  ). 26، ص1383داوودي، ( كه منظور از دين نيز در اينجا اسالم است 

 :يافته هاي پژوهش
براساس اين مقاله اهداتربيت ديني در سه سطح غايي، كلي و رفتاري و پنج ساحت ياد شده طبقه بندي شده 

شان مي دهند كه بيشترين تمركز اين خطبه بر روي يافته هاي پژوهش ن. و از خطبه متقين استخراج گشته اند
سهولت در برخوردها، عفو و گذشت، گفتار ماليم، : برخي از اين اهداف عبارتند از. اهداف رفتاري است

عبادت شبانه، ترتيل قرآن در شب، ركوع و سجده هاي طوالني، عدم خيانت در امانت، عدم استفاده از القاب 
اما . اواني اين اهداف بيانگر اهميت آنها و لزوم توجه بيشتر به اين دسته اهداف استفر... زشت براي ديگران و

بايد توجه كرد كه توجه به اهداف رفتاري بدون در نظر گرفتن اهداف غايي و واسطي امكان پذير نمي باشد، 
ن دسته اهداف نيز لذا تأكيد بر اي. چرا كه مسير و جهت حركت اهداف رفتاري به وسيله اين دو تأمين مي شود

  .نيز در آن حيات دارند... در بافتي معنا مي يابد كه اهداف واسطي و غايي چون ايمان و يقين و ميانه روي و 
-از يك نگاه مي. نكته ديگر فراواني اهداف در دو حوزه عبادي، اخالقي، اعتقادي و سياسي، اجتماعي است

براين اساس اهداف در اين دو حوزه بيانگر اهميت هم . يدتوان اين دو حوزه را، حوزه فردي و اجتماعي نام
  . زمان حوزه فردي و اجتماعي و رد ديدگاه هاي افراطي و تفريطي مي باشد

  .اهداف تربيتي، تربيت ديني، خطبه متقين: واژگان كليدي
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  آزادي از ديدگاه كانت در تربيت ديني و تربيت اخالقي
  3صفورا محمدي2راجي ،اعظم كياني خ 1عباس شكاري

  
پرورش اخالقي و بهينه سازي منش هاي انساني، از جمله اموري است كه پيشينه اي به بلنداي تاريخ داشته و 

يكي از مفاهيمي كه امروزه دستخوش تفاوت ديدگاه ها و . از همان ابتداي حيات انسان مورد توجه بوده است
به مطالعه و بررسي تربيت اين مقاله بر آن است كه  .ي استمفهوم تربيت دين. تنوع نظرات قرار گرفته است

 -با رويكرد توصيفي را از ديدگاه ايمانوئل كانت، اخالقي تربيت در اخالقي پرداخته و سعي دارد اصل آزادي
 ،1368 كانت،(انت يگانه راه وصول به انسانيت راتربيت مي داند ك. مورد بحث و بررسي قرار دهدتحليلي را 

او از اصولي چون؛ اصل آزادي، انظباط، فعاليت، هماهنگي، تجربه و آينده نگري در تربيت ياد مي ). 54 ص
نبايد كودك را فقط بر طبق حالت فعلي نوع بشر بلكه بر طبق وضع آينده ممكن و بهتر  ": كند و مي گويد

را تضمين كنيم و در درتربيت كودك بايد حفظ استقالل او ). 158، ص1381كاردان، ( "انسانيت تربيت كرد
كسب آنگونه ذهني "اخالقي بار آوردن كودك بيانگر . عين حال او را با روشي كامال اخالقي بار بياوريم

  ).352، ص 2، ج 1374  ماير،(  "است كه فقط هدفهاي خوب را بر گزيند
  :پرسش هاي پژوهش

  وجود دارد؟              اخالقي بودناخالق ديني، با خودمختاري و در نتيجه  ي بينمنافاتچه  كانتاز نظر -
  چيست؟ خودمختاري اراده انسان را معيار اخالقي بودن مي دانداز اينكه كانت منظور  - 

ستند نمي توانند مسئول ني و مردمي كه داراي چنين اراده اي ؟به نظر كانت، تنها اراده نيك، آزاد است -
  اعمالشان باشند؟

  :يافته هاي پژوهش
دارد كه اخالق از آن حيث كه مبتني كانت به صراحت اعالم مي :اين پرسش ها مي توان گفتدر پاسخ به 

كند، نه نيازمند تصور بر مفهوم انسان به عنوان فاعل مختاري است، خود را به قوانين مطلق ملزم و تكليف مي
اي غير از خود نگيزهموجود ديگري باالي سر انسان است تا تكليف خود را بفهمد يا بشناسد و نه محتاج ا
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بنابراين اخالق به خاطر خودش به دين نياز ندارد، و به بركت عقل عملي . قانون تا به وظيفه خود عمل كند

استقالل و "كه كانت اخالق را بر اصلِ با توجه به اين. )3، ص1960كانت، (نياز است  محض، خودكفا و بي
اي غير از اراده، از جمله عواطف، ترس، اميد و هر سلطهبنا كرده است، بديهي است كه  "خودمختاري اراده

اقتدار امور طبيعي و ماوراي طبيعي را براي اراده نفي كند و اين دليل اساسي است كه چرا كانت اخالق را بر 
ارادة : گويدگيرد و ميآزاد يا مختار مدد مي هكانت براي اثبات آزادي انسان، از اراد. دين مبتني نكرده است

اد معادل ارادة خودمختار است و به تعبيري، آن يك گزاره تحليلي است كه با صرف تحليل ارادة آزاد، آز
بر اساس ديدگاه ). 207، ص 1953و پاتن،  108، ص1972كانت، (شود خودمختاري و آزادي انسان اثبات مي

ود را خود وضع كند، به تعبير كانت، اراده آزاد هنگامي آزاد است كه خودمختار باشد، يعني قانونِ حاكم بر خ
بدون شك، كانت ). 163، ص1970ليدل، ( كه ديگري آن را وضع كندديگر، قانون، خودتحميلي باشد نه اين

 "من مي توانم"مستلزم  "من بايد": از ما مي خواهد كه آزادي را در شناخت صرف امر مطلق فرض كنيم
اش در باب آزادي به كار مي برد، تقريباً مثال هايي از ظريهدر واقع مثال هايي را كه كانت براي توضيح ن. است

   ).168، ص1952كانت، ( عمل اخالقي بد، نظير دزدي و دروغ گويي است
كه اخالق ديني، خودمختاري انسان را از بين  هم چنين كانت با اخالق ديني بدين دليل مخالفت مي كند 

 )اختيار(اخالق كانت ونقطه عزيمت او درتعريف آزادي بنياد اصلي فلسفه ). 103، ص1972كانت، ( مي برد
داند و به همين سان  اي ازعليت موجودات زنده مي اوبا بهرگيري ازاصل عليت، ارادة خردمند را گونه. است

دربرابر، . كند شمارد كه مستقل ازنقش تعيين كنندة علتهاي بيگانه عمل مي آزادي را نيز داراي آن ويژگي مي
 سازند ها را متعين مي هاي بيگانه، آن نمايانگر عليت موجودات غير خردمند است كه علت ضرورت طبيعي،

. داند نه مستحق آنانسان را واجد آزادي مي در نقد نظر كانت بايد گفت كه او ).104، ص1372كانت، (
رفعت مي گيرد مرتبه آزادي در كانت آنچنان . انسان به موجب انسان بودنش داراي آزادي و اراده آزاد است

امانوئل كانت  .به عبارت ديگر، آزادي سرشت و فطرت عقل است. كه صورت پيشيني عقل تعريف مي شود
نظر او آزادي اخالقي انسان صرفا آزادي از قيد از  .آزادي را همراه حتمي و ذاتي انسان و انسانيت مي داند

كانت خودمختاري اراده انسان را .  طبيعي استطبيعت نيست بلكه همچنين آزادي از قيد قوا و نيروهاي مافوق 
اما خودمختاري انسان، مستلزم آن نيست كه بايد حتماً به تكليف اخالقي عمل . معيار اخالقي بودن مي داند

اگر همان گونه كه كانت مي گويد افرادي كه اخالق ديگرآيين را برمي گزينند، آنها هم آزاد و . كند
 .خودمختاري هم سان با اخالقي بودن نيست خودمختار هستند، در آن صورت
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زيرا اطاعت و  .نتايجي كه كانت از بحث آزادي و خودمختاري اراده مي گيرد به هيچ وجه درست نيست
تسليم در برابر اوامر خدا و اعتقاد به پاداش و عقاب اخروي نه تنها با خود مختاري اراده ما ناسازگار نيست 

تصور كرده اخالق  شكال ديگر كانت آن است كها. مي باشد عقل عملي مابلكه احكامي است برخاسته از 
او خدا را موجودي بيگانه از . ديني يا اخالق الهي، با خودمختاري و در نتيجه اخالقي بودن انسان منافات دارد

وي اخر آدمي تصور كرده كه با قدرت مطلقه خود، انسان ها را با اميد دادن به ثواب و ترساندن از عقاب
بنابراين در صورت اطاعت از فرامين او، ارزش اخالقي . مجبور مي كند كه از اوامر گزافي وي تبعيت كنند

اطاعت از اوامر خدا، ارزش اخالقي اعمال را از بين نمي برد و نه تنها ثواب  حال كه در . رود اعمال از بين مي
  .ري اخالقي نيز مغاير نيستو عقاب اخروي به نيت اخالقي روح مي بخشد، بلكه با خودمختا

  .تربيت اخالقي،  آزادي،  كانت، خودمختاري، عقل عملي: واژگان كليدي
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  شناختي تربيتي دعاي فرجتحليل زبان
 2، احمد سلحشوري1اردالنمحمدجعفربني

  
شناسي از حدود يك و نيم قرن پيش در اثر شرايط گوناگوني از جمله گسترش ارتباطات و  دانش زبان

اي بر  انگيز گسترش يافت و بازتاب گسترده گفتشاي  اي به گونه پيدايش رويكرد مطالعات ميان رشته
دانش زبان  به ما اجازه . بر جاي گذاشت و غيره الهياتفلسفه، تعليم و تربيت، اجتماعيِ ديگر چون دانشهاي 

- زبان. هاي طوالني توليد و درك كنيمها براي ساختن جملههاي زباني را از طريق تركيب آندهد نشانهمي

آواشناسي در : د، از جملهنارد دينيهاي آن كاربردهاي متنوع و فراواني در حوزه مطالعات  و شاخه شناسي 
قرآن  در شناسي در واژگان دخيل در متشابهات، زبان شناسي تاريخي در بالغت، ريشه تجويد، كاربردشناسي

بحث هاي مربوط به زبان شناسي دين را مي توان به دو بخش  .و ادعيه معنا شناسي در تفسير موضوعي  و
چگونگي (ي زبان دين به معناي خاص آن  بحث درباره .دتقسيم كر) دين شناسي(و عام ) خداشناسي( خاص

ي  ارايه. از ديرباز مورد توجه متفكران مسلمان و غيرمسلمان بوده است) اتصاف خداوند به صفات و افعال
وار از  هايي كه صفاتي انسان چون رويكرد تمثيلي، سلبي، تاويلي و نمادين به گزاره رويكردهايي متفاوت هم

زبان دين را تماما نمادين  برخياز اين ميان  ).1962آستين، ( دهند گواه بر اين مطلب است خداوند ارايه مي
ناپذيري نماد است به اين معنا كه نمادها قابل ترجمه به زبان حقيقي نيستند و تنها  دانسته و قايل به تحويل

ين را تركيبي از تمثيل، تشبيه، زبان دديدگاه ديگر در . سازند پذير مي ي انسان با امر مطلق را امكان ههمواج
داند كه اين زبان قابل ترجمه به زبان حقيقي است به اين معني كه اين صفات بين انسان و  كنايه و نوعا رمز مي

. )1962سرل، ( تواند در حد توان خود اين صفات را بفهمد خداوند به نحو مشترك معنوي هستند و انسان مي
ي نمادين دانستن زبان دين راه شناخت خدا را بر انسان  شود كه نظريه ن ميي اين دو ديدگاه روش در مقايسه

تواند، هرچند  شود در حالي كه اشتراك معنوي صفات بين خدا و انسان مي بندد و به تعطيل عقل منجر مي مي
هيم ديني دارد و همه مفا يدايره اي وسيع رويكرد اين مقاله .ان كم، ما را در شناخت خداوند ياري كندزبه مي

مسايل زندگي،  بارا در بر مي گيرد، اعم از مفاهيمي كه مربوط به وجود و صفات خدايند و يا مفاهيمي كه 
دين و معنويت، از جمله ) 1989به نظر هاليدي، ( . در ارتباطندنيايش  و طبيعت، پرستش، اخالق ،تاريخ 
نيايش، بيان اعتقادات مذهبي و تبليغ دين . دهاي انساني هستند كه بيشترين وابستگي را به زبان دارن پديده
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يكي از روشهاي تربيت ديني دعاكردن است كه ارتباط تنگاتنگي با بحث . همگي نيازمند زبان هستند
زبانشناختي دارد و تحليل زبانشناختي اين دعا مي تواند به عنوان يك وسيله ارتباط نقش اساسي در امر تربيت 

شناختي هنري خاصي را در خود دعاي فرج نوعي زيبايي. ها، دعاي فرج استيكي از اين دعا. داشته باشد
، بيش از )تصور معنايي(اي آن و موسيقي واژه) تصور صوتي(در اين دعا موسيقي دروني . جاي داده است

گردد، اي آهنگين و منظم كه به انسجام و وزن آن برمياجزاي اين دعا به گونه. دعاهاي ديگر اثر بخش است
  .شونداند كه براحتي به ذهن سپرده مير كنار هم قرار گرفتهد

  :پرسش هاي پژوهش
  شناختي چگونه تبيين مي شود؟-دعاي فرج براساس رويكرد ارتباطي -1
  شناختي چگونه تبيين مي شود؟-دعاي فرج براساس رويكرد ارتباطي -2

  :يافته هاي پژوهش
متعددي وجود دارديكي از اين رويكردها، رويكرد  توان گفت كه در زبانشناسي رويكردهايمي: 1پرسش

 يتنگاتنگو ارتباط  گيرد اي ايستا نيست؛ بلكه در بستر جامعه و تاريخ شكل مي زبان پديدهارتباطي معتقد است 
است كه داراي مند نظامزبان يك موجود . دارددين  و با ابعاد ديگر زندگي اجتماعي، چون فرهنگ، دانش

زبان . همه اين اعضاء در قالب يك نظام با يكديگر در تعامل هستندو وات مختلفي است ابزار و آالت و اد
است و تمام اين ساختارها،  غيرهو  شناسي  اي، واجي، دستوري، معنايي، ريشه داراي اعضا و ساختار سازه

  ). 1967گريس، ( كنند ساختارهاي مستقل از هم نيستند، بلكه در قالب يك واحد عمل مي
              .گيردشناختي مورد بررسي قرارمي-گيري ازرويكرد ارتباطيتحليلي با بهره-وصيفيروش ت

، كه نشان از نياز بشر براي برقراري ارتباط معنوي با )خدايا(عبارت اللهم / پيام نياش كننده با نشانه: 2پرسش 
كننده نيايش. سازدر قالب دعا، اين نياز را برآورده ميخالق ذي شعور خود دارد و زبان ابزار برقراري ارتباط  د

كند و عاطفي برقرار مي-به زمزمة دعا با اين شعور كه با آفريدگاري كه خالق همه چيز است، ارتباط احساسي
شناختي هنري خاصي را در خود دعاي فرج نوعي زيبايي. است "توفيق اطاعت"خواهد اولين چيزي كه مي

، بيش از دعاهاي ديگر )تصور معنايي(اي آن و موسيقي واژه) تصور صوتي(وسيقي دروني م. جاي داده است
دعاي فرج نوعي هنر كالمي است زيرا در آن از زبان خاص با گونة خاص استفاده شده كه . اثر بخش است

رج و دليل آن بال بردن آگاهي از عظمت خالق هستي و خشوع در برابر او  و تمنا و خواهش از او جهت ف
زبانشناختي دانش زباني را كه خود او در اختيار –بديهي است كه در اين مورد بايستي بعد ادبي . گشايش است
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اي آهنگين و منظم، در كنار هم اجزاي اين دعا به گونه. آدمي به صورت فطري قرار داده است در نظر گرفت

مند و هدفدار عناصر زباني است كه توازن نظام شوند؛ يعني داراياند كه براحتي به ذهن سپرده ميقرار گرفته
درمتن اين دعا برجستگي هاي خاصي به . گيردگرفته تا توازن نحوي را در بر مي) واجي(از توازن آوايي 

دردعاي فرج . واسطه توازن كامل نحوي، واحدهاي ساختاري منسجم، تكرار همخوانها، ايجاد شده است
وايي، معنايي و نحوي هستيم كه بر خالف زبان روزمره، عالوه بر اطالع تنيدگي توازن آشاهد نوعي در هم

  . دهندگي صرف،  برانگيزانندة احساس در نيايشگر است
  .شناختي، دعاي فرج-دين، زبانشناسي تربيتي، ارتباطي: واژگان كليدي
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  هاي تربيتي مربوط به آناستنتاج جايگاه و رابطه علم وعمل درنهج البالغه و بررسي
  2، قائمه رخشاني فر1علي ستاري

  
با وجود رابطه ضروري ميان علم و عمل در تربيت اسالمي و اهميت علم همراه با عمل، اين امر مهم در رفتار 

وجود ناهنجاري هاي اجتماعي در جوامع اسالمي  . ه استعيني و عملي مربيان و متربيان انعكاس بايسته اي نيافت
در اين زمينه شواهد نشانگر عدم توجه جدي . نشان از كم رنگ بودن توجه به بعد عملي اعتقادات ديني  است

كم توجهي به پديدايي سلوك و رفتار ديني در دانش )1998(شحاته . به جايگاه عمل در تربيت ديني است
كم بنيه بودن مبلغين در قول )1373(محمدي . سيب هاي عمده فرراه تربيت ديني مي داندآموزان را از جمله آ

وعمل وظاهرگرايي درامر دين را در كنار بحران سئوال درجامعه ازمهم ترين آفات تربيت ديني به شمار 
هدف از . از اين رو مساله كم توجهي به بعد عملي اعتقادات ديني نيازمند توجه و بررسي است. آورده است

انجام اين پژوهش بررسي جايگاه و رابطه علم وعمل درنهج البالغه و استنتاجهاي تربيتي مربوط به آن مي 
  .باشد

  :پرسش هاي پژوهش
 جايگاه علم و عمل درنهج البالغه چيست و رابطه آن ها با يكديگر چگونه است؟ -

  م توجه به رابطه آن ها در نهج البالغه چيست؟استنتاج هاي تربيتي حاصل از توجه به رابطه علم و عمل و عد -
  راهكارهاي افزايش توجه به رابطه علم وعمل و اهميت همراه نمودن  آن ها در تربيت كدام است؟ -

  . روش پژوهش در اين مقاله توصيفي و استنتاجي است
يان علم و عمل مالزمه با اين حال م. به طور كلي در اسالم علم و عمل از جايگاه پر اهميتي برخوردار هستند

درباره علم در قرآن خداوند انسان را با خواندن، تعليم با قلم و تعليم نادانسته . و رابطه اي ضروري برقرار است
به طوري كه . دركنار جايگاه علم، عمل نيز داراي اهميت است). 5 -1: علق(ها به او مخطاب قرار داده است 

به پيروي ). 3و  2: و الصف 5: جمعه(و مورد نكوهش قرار گرفته است علم بدون عمل بيهوده به حساب آمده 

                                                            

1
  alisattari@alzahra.ac.ir؛ )س(استاديار دانشگاه الزهرا  
  qrakhshaniy@yahoo.comكارشناس ارشدتاريخ وفلسفه آموزش وپرورش؛  2
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اما علم بدون عمل داراي نتايج نامطلوبي . از قرآن در نهج البالغه نيز علم از جايگاه با اهميتي برخوردار است

 .معرفي شده است
 : يافته هاي پژوهش

شرافتي باالتر از دانش ": سان مي فرمايددر ارزش علم براي ان) ع(علي : در نهج البالغه "علم"جايگاه  -
انايى وتخصص دارزش هركس به مقدار": در جايي ديگر مي فرمايد). 113نهج البالغه، حكمت ( "نيست
هر ظرفي با ريختن چيزي در آن پر ": در نياز هميشگي انسان به علم مي فرمايد).  81همان، حكمت ( "اوست

در ). 206همان، حكمت (  "جاي دهي وسعتش بيشتر مي شود مي شود، جز ظرف علم كه كه هر چه در آن
همان، ( "قلب ها بسان ظرف هايي هستند كه بهترين آن ها فراگيرترين آن ها هستند": جايي ديگر مي فرمايد

مال را تو . زيرا نگهبان تو است. اي كميل دانش بهتر از مال است": در جايي ديگر مي فرمايد). 147حكمت 
 "مال با بخشش كاستي مي يابد و علم با بخشش فزوني مي گيرد. علم تو را حفظ مي كند نگهبان هستي و

  ).همان(
هرگاه دانستيد عمل كنيد و چون به " :در اين باره مي فرمايد) ع(امام علي: در نهج البالغه "عمل"جايگاه  -

كه كردارش اورا به جايى كسى ": در جايي ديگر مي فرمايد). 274همان، حكمت ( "يقين رسيديد اقدام كنيد
: فرمايددر جايي ديگر مي). 23همان، حكمت(  "افتخارات خاندانش اورا به جايى نخواهد رسانيد نرساند،

اهل بيت پيامبر دين را چنان كه سزاوار بود دانستند و آموختند و بدان عمل كردند، نه آنكه شنيدند و نقل "
  ).239همان، خطبه ( "ندگان و عمل كنندگان به آن اندك اندزيرا راويان دانش بسيار اما حفظ كن. كردند

. ميان علم و عمل رابطه اي  نزديك برقرار است) ع(از ديدگاه امام علي : رابطه علم وعمل در نهج البالغه -
. علم و عمل رابطه اي نزديك دارند و كسي كه دانست بايد به آن عمل كند": ايشان در اين باره  مي فرمايد

). 366همان، حكمت ( "علم عمل را فرا مي خواند، اگر پاسخش داد مي ماند و اگر نه كوچ مي كند چرا كه
به طوري كه ماندگاري علم منوط . در اينجا بر همراهي و ضرورت همراهي علم و عمل است) ع(تاكيد علي 

  .فظه مي شودهمچنين عمل نكردن به علم باعث فراموشي علم از حا. به عمل كردن به محتواي علم است
-در نهج البالغه علم همراه با عمل به پيامد هاي مهمي مي: پيامد هاي علم همراه با عمل در نهج البالغه -

همچنين عمل به علم سبب تقويت و قوام عقيده و . انجامد و دامنه اين پيامد ها از دنيا تا آخرت امتداد مي يابد
عمل به علم سبب استواري دين و دنيا معرفي ) ع(ي از علي در سخن. شوددينداري، و توسعه زندگي دنيوي مي

: اي جابر استواري دين و دنيا به چهار چيز است": در اين باره به جابربن عبداهللا انصاري مي فرمايد. شده است
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عالمي كه به علم خود عمل كند و جاهلي كه از آموختن سر باز نزند و بخشنده اي كه از بخششش بخل نورزد 
  ).372همان، حكمت ( "ي كه آخرت خود را به دنيا نفروشدو فقير

سرنوشت بد، بي ارزشي دانش، بيهودگي تالش و غم و اندوه از : پيامدهاي علم  بدون عمل درنهج البالغه -
آن ": فرمايدمي) ع(در اين باره علي . پيامد هاي نامطلوب علم بدون عمل در نهج البالغه معرفي شده است

در جايي ديگراز قول رسول اكرم ). 127همان، حكمت ( "وتاهي كند، دچار اندوه گرددكس كه در عمل ك
در جايي ). 337همان، حكمت ( "دعوت كننده بي عمل چون تير انداز بي كمان است": مي فرمايد) ص(

علمى است كه  دانشى است كه برسرزبان است، وبرترين علم، بى ارزش ترين دانش،": ديگر مي فرمايد
سرنوشت بد از آن كسي ": در جايي ديگر مي فرمايد). 92همان، حكمت( "وجوارح آشكار استدراعضا

 ).71همان، نامه( "است كه ازسود خرد و تجربه محروم بماند

  :استنتاج هاي تربيتي و راهكارهاي مورد نياز
خود را از  در نهج البالغه رابطه اي ضروري ميان علم و عمل وجود دارد كه هريك بدون ديگري ارزش -1

  . بنابر اين الزم است تا به هنگام تربيت قبل از هرگونه اقدام تربيتي، اشاره شود. دست مي دهد
مربي تربيتي به عنوان اسوه و الگوي پيش روي متربيان، الزم است به تبيين داليل رابطه ميان علم و عمل  -2

  .باشدو اهميت اين رابطه  پرداخته و خود عامل به آنچه كه مي گويد 
ها، در اين راستا سخنراني. اكتفا نمودن به دعوت هاي زباني بدون دعوت به عمل، بي ارزش خواهد بود -3

  .لفظ پردازي ها و آوردن حشو و جمالت تكراري و زائدبي اثر خواهد بود
تربيتي  علم همراه با عمل موجب ايجاد انگيزه براي يادگيري در متربيان و مشاهده نتايج عيني گفتارهاي -4

لذا تاكيد بر عمل در كنار علم از اضطراب، نگراني و اندوه ناشي از كاربردي نبودن آموزه هاي . خواهد بود
  .تربيتي خواهد كاست

توجه به عمل، كارامدي تربيت ديني را در عمل نشان خواهد داد و كارامدي تربيت ديني باعث ايجاد  -5
  .مي خواهد بودانگيزه براي فراگيري آموزه هاي تربيت اسال

با اين حال مالزمه و همراهي ميان آن . نتيجه آن كه در نهج البالغه علم و عمل داراي جايگاه مهمي هستند
در اين راستا توجه به مالزمه علم و عمل و عدم توجه به آن پيامد هاي مطلوب و نا . دو اهميت بيشتري دارد

ينه الزم است مربيان تربيتي  بيش از گفتار خود عامل به در اين زم. مطلوبي را از خود به جاي خواهد گذاشت
در اين راستا به كار بستن  روش هايي كه جنبه هاي نظري و  عملي را در هم مي . آن چه كه مي گويند باشند
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از طرفي ديگر تلفيق علم و عمل باعث افزايش انگيزه يادگيري و كم شدن درجه . آميزد، مفيد خواهد بود

ني و كاهش اندوه ناشي از بيهودگي در بحث ها و در نهايت باعث نشان داده شدن كارآمدي اضطراب و نگرا
  .آموزه هاي تربيت ديني خواهد شد

  .علم، عمل، تربيت: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .قرآن كريم -
). ترجمه مهدي اسدي(حل آن  نگاهي به برخي از مهمترين معضالت تربيت ديني و طرح راهكار هايي براي). 1998. (شحاته، حسن -

 . 277-336 ،6فصلنامه پژوهش هاي تربيتي، 

  .تفكر: تهران. آسيب شناسي ديني). 1373. (محمدي، مجيد - 
 .مشرقين: قم.  ترجمه محمد دشتي). 1379. (نهج البالغه -
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   ي آن درهئهاي اراشيوه اجتماعي و اخالق فردي و مباني تربيتي و بررسي
  نظامي ياسكندرنامه و االسرارمخزن

  2فاطمه غالمرضايي كهن ،1فرشته فريدوني فروزنده
  

. اي فاضله استي آثارش در جستجوي مدينهگوي است كه در مجموعهشاعران پارسي معدود از نظامي
ي سيدن به جامعهر. ي استي جوامع بشراش، كمال مطلوب همهاي كه در آن انسان آرمانيي فاضلهمدينه

الي البه نظامي در. نيست مباني تربيتي محكم امكان پذير ي فاضله بدون وجود اصول ومدينهآرماني و 
توان به يك نظام مي مجموع آنها ه نموده كه ازئارا هزارتوي مثنوي هايش راهكارهايي را در اشعارش و

  .راستاي الگويي اسالمي تنظيم نمود ي تربيتي دريك نظام نامه تربيتي ويژه دست يافت و
تربيت  ي تعليم ويابيم كه يك نگاه سيستمي در حوزههايي كه مطرح كرده، درميتوصيه و راهكارها زا

اصول  .ي اسالمييك جامعه نظام هستي و اهميت انسان در توجه به جايگاه انسان در نگاهي با. داشته است
 سان شناسي آن يعني فطرت ومبناي ان مبناي اصل هستي شناسي توحيدي و بر نگاه سيستمي او تربيتي در

 اين نگاه سيستمي، در مبناي معرفت شناسي تربيتي او .شده است تكامل اوبنا و جهت رشد نيازهاي فردي در
  .تمبناي جامعه شناختي اش نيازهاي اجتماعي اس تعقل و

 رويكرد دو به داده و بررسي قرار مورد بندي اشعار مربوط به موضوع، موارد فوق راطبقه اين پژوهش با
  .رسيده است اثر تربيتي خاص دراين دو

رويكردي  دارد، و مدنظر هدف غايي را تربيت مانند هاي خاصي ازاسلوب فلسفي كه جنبه تربيتي با رويكرد
 اخالق را دهد ومي ي همت قراروجهه جامعه را با رابطه فرد و اجتماعي فرد اخالقي و رشد تربيت، كه در

  .داجتماعي مي دان درسعادت فردي وتاثيرگذار  عاملي مهم و
  :پرسش هاي پژوهش

  ؟هاي نظامي گنجوي چه جايگاهي دارداخالقي در مثنوي تربيتي و ءآرا-
  ت؟نظرات بهره برده اس ي اين آرا وهئهاي ادبي براي ارابيشتر از چه شيوه -

                                                            

1
 fereshteh.fereidouni@gmail.com؛ دانشگاه تهراندكتري ي دانش آموخته  

2
 f_kohan2202@yahoo.com؛ استادياردانشگاه علوم پزشكي كرمان  
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 و تعبير مورد ته راكه موضوعي مربوط به گذش) گذشته نگر( روش تاريخي استفاده از درپژوهش حاضربا

 "اسكندرنامه"و "مخزن االسرار" معتبر يعني ابيات مربوط به موضوع از دهد، شواهدمي ارزيابي قرار و تفسير
 ي اطالعاتي درصورت غيرمستقيم دربردارندهمبناي تحقيق قرارگرفته كه درواقع به نظامي استخراج شده و

ارزش  ي سندي گردآوري شده وشيوه بوط به موضوع بااطالعات مر .است "نظامي"ي نگرش تربيتي زمينه
. ه گرددئارا اثر اين دو اخالقي نظامي در -آراي تربيتي درستي از تصوير موردتوجه قرارگرفته تا محتوايي آنها

 كه موارد آنجا از .نشده باشد بيان واقعيت غلو در موازين عقلي تطابق داشته و سعي شده تحليل مطالب با
  .ترديدي نيست روايي آنها استخراج گرديده، در شاعر خود ضوع ازآثارمربوط به مو

آن  گرفته و بررسي قرار ي فنون ادبي موردجنبه اين آراء، ابيات استخراج شده از يهئهاي ارادربخش شيوه
  .دسته بندي، توضيح داده شده است فنون دراين ابيات پس ازشمارش و

به رفع نيازهاي تمام قلمروهاي زندگي  كه ناظر دهندمي توجه قرار وردم تربيت اهدافي را هاي تعليم ونظام
 .تشكيل مي دهد نسبت به جامعه را ي انديشمندان دلسوزي همهسازنده ي تفكراين آرماني است كه پايه .باشد

رده، تجربه ك طبقات مختلف را رفتار اي كه داشته وتيزبيني ويژه فكري با ارچوب هداشتن چنين چ نظامي با
مباني تربيت  تركيبي از اين زمينه او در. تربيت مطابقت دارد نگاه تعليم و اين زمينه بيان نموده با آنچه در

- هئنظامي براي ارا  .داشته است روانشناختي مدنظر سه سطح اجتماعي، فرهنگي و در را "اسالمي"و  "ايراني"
ي ادبيات بهره برده حوزه در "بديع"و  "بيان"م هاي خاص علمبناي نظريه شگردهاي ادبي بر ي آراء خود از

   .است
ي آن، اساس كار هئشگردهاي ارا مباحث تربيتي و شناخت چهارچوب نظري نظامي در تحقيق حاضر در

  .بوده است
    :يافته هاي پژوهش

 ،اجتماعي ي فساد سياسي وبه دليل اشاعه شرايط تاريخي دوران نظامي، بحران هويت اخالقي، دراوضاع و
اتكا به  با را ي خودهاي مترقي انسان دوستانهبر آن داشت كه انديشه اين وي را آزرد وروح حساس وي را مي

از اين رو اندرزگويي جاي . هاي وسيع مردم راه يابدكه به آساني در شعور توده چنان نظم و شكلي بيان كند
در . شكل تمثيل و حكايت ت مستقيم، بلكه درالبته نه به صور. جهان بيني اجتماعي شاعر كسب كرد معيني در

  .تر نمايان شده استبرجسته مخزن االسرار اين ويژگي
ي برابري، آزادي و ي فاضله است بر پايهجستجوي يك مدينه اسكندرنامه نيز آخرين تالش شاعر در

اندرزهاي  و پند است وحكمت  عنوان اقبال نامه بيشتر شامل خرد و با به ويژه قسمت دوم اسكندرنامه . برادري
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هاي تاريخي به صورت تمثيلي، در آن جايگاه خاصي استفاده از نمونه ي كنايي باشيوه اخالقي به
اندازه به نيروي سخن در تربيت اجتماعي و فردي باور چه دهد كه وي تانظامي نشان مي ي آثارمجموعه.دارد
  .دارد

  .تمثيل و حكايت ،اخالق تربيت، امه،اسكندرن االسرار،مخزن نظامي، :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .يعلم: تهران. نظامي گنجوي تحليل آثار. )1369( .املاحمد نژاد،ك -
  .آيدين: تبريز. ايهاي نظامي گنجهانديشه. )1376( .هروزب ثروتيان، -
  .سخن: تهران. جستجوي ناكجاآباد پيرگنجه در. )1372( .بدالحسينع كوب،زرين -
 .اميركبير: تهران. تربيت فلسفه تعليم و اصول و. )1391( .ليع مداري،شريعت -
  .يعلم: تهران. كليات خمسه نظامي.)1363( .لياسا نظامي گنجوي، -
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  بررسي مباني و اصول اخالقي تدريس از منظر نهج البالغه
  1ناصر نوروزي

 

هاي تربيتي داراي  انديشه هاي بزرگ در تربيت موضوعي است كه در بسياري از نقش و جايگاه كتاب
ي پيامبر عظيم الشأن اسالم معرفي نموده كه  دين اسالم كتاب قرآن را به عنوان معجزه. اهميت خاصي است

هاي مهم اسالمي، كتاب ارزشمند  از جمله كتاب. نشانگر اوج توجه و عالقه مندي به مبحث تربيت است
منتسب به بزرگ مرد تاريخ است، چنان قوي و محتواي غني و ارزشمند كتاب كه . البالغه است نهج

ي آن بگستراند  ساختارمند ارائه شده كه گذر زمان نيز نتوانسته است غبار كهنگي و فراموشي بر چهره
به عنوان يك ) ع(همتاي ابعاد شخصيتي امام علي هاي يگانه و بي ويژگي). 1، ص1390فرمهيني فراهاني، (

تواند در  كشد كه مي از يك معلم وارسته را در برابر ديدگان به تصوير مي اي الگوي تمام عيار اخالقي، چهره
اخالق محوري و اخالق مداري در سخنان . تمام اعصار روشني بخش مسير معلمان و متعلمان قرار گيرد

در نظام . البالغه درياي پرگوهري ازسجايا و فضايل واالي اخالقي است كتاب نهج. شيوايشان متجلي است
ها  كه خود را ملزم به پيروي از اصول و مباني اسالمي در تمامي حوزه(وتربيت رسمي كشور  تعليم
واكاوي مفاهيم بنيادين اخالق تدريس بسيار مهم و ضروري ) داند ي تعليم وتربيت مي الخصوص در مقوله علي
گردد؛ كه تأسي به  ميتاز ميدان تربيت بر به عنوان يكه) ع(داليل اين ضرورت ابتدا به نقش امام علي. است

از سوي ديگر فحواي كتاب . سنت و روش ايشان به عنوان راه مطمئني براي پيمودن مسير سخت تربيتي است
تواند  هاي نابي از حكمت دارد،كه مي نهج البالغه براي جويندگان معرفت و اخالق، در همه حال، جرعه

است   انداز نهج البالغه، مبحثي تدريس از چشمهم چنين بحث اخالق . تشنگان اخالق اصيل را سيراب نمايد
توان، به تحقيق مباني و  هاي مهم انجام شده در اين زمينه مي  از جمله پژوهش. كه كمتر بدان پرداخته شده است

در اين تحقيق به ) 1386(كاشاني و باقري  بيروني. اصول اخالق تدريس بر اساس فلسفه اسالمي اشاره كرد
گاه نظري اين پژوهش استناد به  تكيه. اند س از جهت نوع روابط با مخاطبان بحث نمودهابعاد اخالقي تدري

هاي صورت گرفته تحقيقات مرتبط ديگري با عنوان حاضر  با توجه به بررسي. طباطبايي است نظرات عالمه
ريس مهم به از منظر اخالق تد) نهج البالغه(بديل  بدين جهت بررسي و كنكاش اين گوهر بي. مشاهده نگرديد

  :اند به منظور دستيابي به اين هدف، سؤاالت زير جهت كنكاش طرح شده. رسد نظر مي

                                                            

  n.noroozi@hotmail.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد تهران؛ سلطانيه؛ 1
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  :پرسش هاي پژوهش
 كدام مباني اخالق تدريس از كتاب نهج البالغه قابل استنتاج است؟-1

  توان بر مبناي آن استخراج نمود؟ كدام اصول را مي-2
آوري اطالعات از  ي جمع نحوه. باشد اطي و توصيفي ميدر پژوهش حاضر از نوع روش استنب  تحقيق  روش

براي استخراج مباني اخالقي . البالغه صورت گرفته است هاي مختلف نهج طريق مطالعه و تحليل بخش
هاي انسان  هايي از نهج البالغه در باب ويژگي در بخش. گيري شده است تدريس، از ويژگي انسان كامل بهره

) انسان كامل(از آن جايي كه معلم به عنوان يك الگوي كامل اخالقي . شده استكامل سخن به ميان آورده 
هاي انسان كامل به عنوان مباني  گردد، ويژگي مطرح است و تدريس نيز نوعي رفتار اخالقي محسوب مي

هاي محتواي نهج البالغه  اند، و بر اساس آن اصول اخالقي تدريس به استناد بخش اخالقي تدريس لحاظ شده
  .اند استخراج شده

تدريس . بررسي ماهيت تدريس، حكايت از آن دارد كه امر تدريس بخش الينفكي از وجود معلمي است
انتظار جامعه از نقش معلمي، . اي است كه ريشه در بسترهاي اخالقي دارد به عنوان مهارت رفتاري ويژه

اخالق در واقع با اين . انسان كامل استها، اوصاف  و اين ويژگي. فرزانگي و يگانگي در فضايل اخالقي است
گردد كه آدمي را از بايدها و نبايدهايي  ي صفات روحي و باطني انسان اطالق مي نوع برداشت، به مجموعه

شوند، فراتر برده و به بازشناسي نيك از بد  كه بيشتر به صورت روا و ناروا و يا پسند و ناپسند عرضه مي
اين انسان در حقيقت به قلمرو . انگيزاند يك، او را به كردار شايسته برميرساند و اين شناخت ارزش ن مي

  ).15، ص1385زاده،  نقيب( اخالق رسيده و در راه انسان شدن گام نهاده است 
تدريس بخشي اساسي از فرايند تربيت است كه . است 1ي تربيت تدريس از جمله اركان اساسي در حوزه

گيرد و هدف آن ايجاد شرايط مطلوب  پيش طراحي شده را در برميهاي منظم و از  يك رشته فعاليت
تعبير شرايط مطلوب از ديد نگارنده، همان اصول اخالقي است ). 1386 شعباني،( از سوي معلم است يادگيري

تدريس امري اخالقي است، چرا كه تعاملي انساني بين دو يا . كه از شرايط الزم و ضروري تدريس است
هاي اخير با حضور افرادي نظير ريچارد  اگرچه پرداختن به اخالق تدريس در دهه. است چندين نفر ديگر

، اما مباني )116، ص1387بيروني كاشاني و باقري، (و ديويد كار  بيشتر مد نظر قرار گرفته است  2پرينگ

                                                            

1 .Education 
2.Richard Pring. 
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فهوم، پيامبر در حديثي كوتاه اما پر م. اصلي تفكر اسالمي بر اساس اعتالي مكارم اخالقي شكل گرفته است

 ممتاُل ثتعما بنَا": اند هدف از رسالت خود را تكميل  مكارم اخالقي بيان نموده) ص(خاتم حضرت محمد
كارِمها هدف دين اسالم  طبق اين حديث تربيت اخالقي انسان). 282، ص2مستدرك الوسايل، ج( "خالقاالَ م

  .كند ين هدف را دنبال مياست و تدريس نيز به عنوان ركني از اركان تربيت، ا
  :يافته هاي پژوهش

با محوريت اخالق اجتماعي،  31 ي  گردد، نامه از آنجايي كه تدريس به عنوان يك رفتار اجتماعي تلقي مي
بر اساس . ورزي، استكمال ديني و توكل مداري، استقامت مباني جهت: هاي زير قابل برداشت است ويژگي
البته مباني . ورزي و مدارا استغنا، ضعف، انديشه: هاي زير است راي ويژگيانسان كامل دا 289و 3هاي  حكمت

  . باشد متعدد ديگري نيز قابل دريافت مي
در شكل . اصل عطوفت، آراستگي، تدريج، مخاطب شناسي، نرم خويي: اهم اصول استخراجي عبارتند از

  :باشد طور خالصه به شرح زير ميزير فرايند كلي استخراج و استنتاج مباني و اصول اخالقي تدريس به 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .البالغه، مباني، اصول مباني اخالقي، تدريس، نهج: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .نهج البالغه -
و علوم  روانشناسي نشريه. مباني و اصول اخالق تدريس بر اساس فلسفه اخالق اسالمي). 1387( .خسرو باقري،و  راضيه بيروني كاشاني، -

  .136-115،  3، تربيتي
   .سمت: تهران. ها و فنون تدريس هاي آموزشي روش مهارت .)1385(. حسن شعباني، -
  .طهوري: تهران. درآمدي به فلسفه). 1385. (زاده، ميرعبدالحسين نقيب -

 معلم
  انسان كامل

 از منظرنهج البالغه 

 اصول  مباني اخالقي

 دانش آموز تدريس

  انسان
 اخالق مدار 

 فرايتد استنتاج مباني و اصول اخالقي تدريس از منظر نهج البالغه-1يشكل شماره
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  و) ع(شاخص هاي ذهنيت فلسفي در سيره عملي و نظري حضرت علي 
  تاثير آن در تربيت ديني

  2، سيد حميد رضا علوي1هانيمحمدرضا مددي ما
 

. مطرح شد "اسميتجيِفيليپ"ذهنيت فلسفي از مباحث فلسفي ارزشمندي است كه  نخستين بار توسط 
را داشته ) جامعيت، تعمق، انعطاف پذيري(ازنظراسميت هر اندازه فرد در برخورد به مسايل سه خصوصيت 

به عبارت ديگرمي توان گفت برخورداري فرد از  ).70، ص 1382اسميت، (باشد، ذهن فلسفي باالتري دارد 
تر مي تواند مبين بهره مندي بيشتراز جامعيت، ژرف نگري و انعطاف پذيري باشدكه اين ذهنيت فلسفي افزون

سه به نوبه خود مي توانند تاثير شگرفي در راهيابي فرد به اهداف مطلوب و در نهايت تعالي و كمال او داشته 
ه اسالم ديني جامع است و به تمامي ابعاد زندگي انسان توجه نموده است بنابراين بزرگان از آنجايي ك. باشد

توجه به ذهنيت فلسفي را در امورمختلفي مانند مديريت، امورنظامي، سبك ) ع(ديني چون حضرت علي 
  .زندگي، امور ديني و اجتماعي مد نظر قرار داده اند

مي باشد و اين ) ع(لسفي در سيره عملي و نظري حضرت علي هدف اين پژوهش شناسايي مولفه هاي ذهن ف
  .كه آيا ذهن فلسفي آن حضرت مي تواند در تربيت ديني موثر واقع شود

اهميت اين مساله از آن روست كه يافته هاي آن مي تواند عالوه بر رفع كنجكاوي محقق، معرفي ذهن 
، همچنين از آنجايي كه ذهن فلسفي آنچه را كه به ساير عالقمندان و پژوهشگران باشد) ع(فلسفي امام علي

شايسته و درست است انجام مي دهد، سيره نظري و رفتاري آن حضرت مي تواند الگوي مناسبي براي ساير 
  .افراد در تصميم گيري ها قرار گيرد

درسيره آن حضرت تاثير ذهن فلسفي ايشان در تربيت ديني  رابا شاخص هايي چون صبر، تقوا، عبرت 
لذا كشف نظريات ايشان در خصوص . را مي توان بيان نمود... موزي، تعقل، عفو، مهرباني، پرهيز از خشم وآ

شاخص هايي كه مي توانند بيانگر ميزان برخورداري انسان از هر كدام از مولفه هاي تشكيل دهنده ذهن 
تربيت -از اهداف مهم آفرينشفلسفي باشند، و از سوي ديگر تعيين ميزان تاثير ذهنيت فلسفي در تحقق يكي 

  .حائز اهميت فراوان است -ديني آدمي

                                                            

1
  madadi42@yahoo.comكرمان؛دانشجوي دكتري تعليم و تربيت اسالمي دانشگاه شهيد باهنر 
  hralavi@uk.ac.irاستاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛ 2
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  : پرسش هاي پژوهش
  چگونه است؟ ) ع(شاخص هاي ذهنيت فلسفي در سيره عملي و نظري حضرت علي  -1
  چگونه است؟) ع(تاثير ذهنيت فلسفي در تربيت ديني در سيره عملي و نظري حضرت علي  -2

عات گردآوري شده اين پژوهش از نوع كيفي است و با استفاده از با توجه به درنظرگرفتن ماهيت اطال
هاي ذهنيت فلسفي از سيره عملي نظري و در مواردي روش تحليلي شاخص) استدالل(روش استنتاجي 

  .شوداستنباط مي) ع(حضرت علي 
ورت يك تالش براي ديدن زندگي به ص: شناسايي استاز ديدگاه اسميت جامعيت با مولفه هاي زير قابل

بردن زيرسؤال: انديشيبندي اطالعات و امور پراكنده، براي تعمق يا ژرفانديشي، جمعكل، عاقبت
يابي يك مسأله، ترديد و شك نسبت به درستي مسأله، دوري از اموربديهي، دوري از تعصب جاهالنه، ريشه

ري از تعصب و هيجانات، پذيري يعني دوري از عادات نسنجيده، دوانعطاف. هاي عجوالنهگيريتصميم
  ).42، ص1370اسميت، (پذيرفتن افراد با عقايد متفاوت، ارزشيابي مجدد در افكار خود، اعتدال 

در نهج البالغه مختلف و متنوع است يك قسمت مسائل ) ع(به اعتقاد استاد مطهري، بحث هاي حضرت 
وقات و آثار صنع و حكمت الهي است و مربوط به الهيات و ماورالطبيعه است، قسمتي از نوع مطالعه در مخل

  ).51، ص1391مطهري، ( بيشتر درباره توحيد، بحث هاي تعقلي و فلسفي است 
نهج البالغه كالم انسان كاملي است كه او هم در حكمت نظري حكيم كامل است : جوادي آملي مي نويسد

وت و معاد است و برجسته مهم ترين مسائل حكمت نظري،توحيد و نب. و هم در حكمت عملي حكيم نامور
  ).39، ص1361جوادي آملي، (ترين مسائل حكمت عملي، اخالق و تهذيب نفس است 

به بررسي  ")ع(جستارهايي در باب شخصيت فلسفي امام علي "در مقاله اي با عنوان ) 1379(مسعود اميد 
تعدد شخصيت فلسفي امام آثار مكتوب ،مباحثات و مناظرات و بررسي ديدگاه پژوهشگران درباره جنبه هاي م

علي پرداخته است پژوهشگر در بررسي هاي خود به تاثير نهج البالغه در تفكر شيعي، راههاي وصول به 
  .خلقت و مراتب عالم رسيده است -خداوند، رابطه خدا

ي ذهنيت فلسفي با توكل و امنيت رواني در بررسي رابطه"در تحقيقي با عنوان ) 1391(يوسف زاده 
به اين نتايج دست يافت كه بين ذهنيت  "1390ـ91ان دانشگاه شهيدباهنركرمان در سال تحصيلي دانشجوي

هاي ي مثبت وجود دارد و محقق در پايان پيشنهاد داده است كه پژوهشفلسفي با توكل و امنيت رواني رابطه
  . البالغه صورت پذيردديگري در اين زمينه از ديدگاه قرآن و نهج
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  :هشيافته هاي پژو
اشتر مشاهده نمود كه در آن به ي مالكتوان در عهدنامهرا به خوبي مي) ع(جامعيت فكر امام علي  

: انديشي آنان استهاي اصلي عاقبتكند كه در انتخاب اشخاص از جمله مالككارگزاران خود سفارش مي
ا براي كارگزاري انتخاب كن كه از ميان مردم كساني ر"). 53نامه ( "و ابلغ في عواقب االمور... توخ منهم "

ها و كماالت كسب هرگونه ارزش)ع(از نظر حضرت علي . "داراي نظري رساتر در عواقب كارها باشند
هاي تو از روي درك و آگاهي تالش كن تا درخواست": فرمايداحتياج به معرفت و شناخت دارد چنانچه مي

: شودهاي دنيا و آخرت ميباعث نجات از گرفتاري در تربيت ديني عقل عاملي است كه). 31نامه ( "باشد
ال دين ": عقل را پايه دين). همان( "كند كه راه گمراهي را از رستگاري نشانت دهدعقل تو را كفايت مي"

روحيه انعطاف پذيري آن حضرت را مي . "الدين نتيجه العقل": و دين را نتيجه عقل مي داند "لمن ال عقل له
اگر خواسته يا ناخواسته اشتباهي مرتكب مي ": استنباط كرد 53ان به مالك در نامه توان از توصيه ايش

و يا دوري از تعصب و جمود فكري را مي توان در همان نامه  "گردندآنان را ببخشاي و بر آنان آسان گير
يكي  ، صبر و بردباري آن حضرت براي حفظ دين،)53نامه ( "با همه دوست و مهربان باش": مشاهده نمود

توان هنگام غصب خالفت در زمان ديگر از شاخص هاي انعطاف پذيري در انديشه فلسفي است كه مي
پس از ارزيابي درست صبر و بردباري را خردمندانه ترديدم پس "نهج البالغه مالحظه نمود  3ابوبكردر خطبه 

  ."...صبر كردم در حالي كه 
را از خطا مصون نگه مي دارد، مگر نه اين است كه ظاهر جامعيت ذهني و استفاده از قدرت انديشه انسان 

و مگر نه اين است شخص ) 48حكمت ( "پيروزي در دورانديشي است": بيني انسان را به انحراف مي كشاند
تربيت يافته ديني از صفاتي چون ايمان، نرمخويي، يقين، بردباري و آخرت بيني برخوردار است و براي حفظ 

  ).62نامه (اي حكميت مي پذيرد دين صبر را در ماجر
بنابراين اگر ذهن فلسفي انسان را در مسير درست قرار داده و كارها را آن گونه كه شايسته است انجام مي 

توانيم در سيره عملي و نظري خود از شاخص هاي آن برخوردار بوده اند، پس مي) ع(دهد و حضرت علي
  .ين الهي و فلسفي و در مسير درست قرار داشته اندنتيجه بگيريم كه آن حضرت همواره برطبق مواز

  ).ع(ذهنيت فلسفي، تربيت ديني، سيره عملي نظري، حضرت علي : واژگان كليدي
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  :فهرست منابع
  .نشر: مشهد). ترجمه سعيد بهشتي( فلسفه آموزش و پرورش). 1373. (اسميت، فيليپ، جي -
  .تربيتكمال: تهران). ترجمه محمدرضا بهرنگي( ريت آموزشيذهنيت فلسفي در مدي). 1382. (اسميت، فيليپ، جي -
  .3-32، 6و 5انديشه ديني، ). ع(جستارهايي در باب شخصيت فلسفي امام علي). 1379.(اميد، مسعود -
  .علويان: قم. البالغهنهج). 1392. (دشتي، علي -
  .صدرا: قم. سيري در نهج البالغه). 1391. (مطهري، مرتضي-
ي ذهنيت فلسفي با توكل و امنيت رواني در دانشجـويان دانشگاه بررسي رابطه). 1391. (روينزاده، پيوسف-

  .ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهيدباهنركرماننامه كارشناسيپايان. 1390ـ91شهيدباهنركرمان در سال تحصيلي 
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  )ع(يعل امام گاهيداز د ينيد تيترب در يروش خودشناس
  3مريم مغفوري، 2ه محمدصادقي، سمي1عباسعلي رستمي نسب

  
طبيعي و رياضي، مي توان انسان را شناخت و او را انسان امروز دچار اين تصور شده كه با معيارهاي علوم

هاي فهماند كه انسان را به شيوهآورد و مهاركرد در صورتي كه تجارب تاريخي دقيقاً به ما ميتحت كنترل در
- روش زندگي ائمه.پذيري استاخت، زيرا سرشت انسان مخالف سلطهتوان شنشناختي ساير موجودات، نمي

انسان به خود تعاليمي  تربيتينظام آن بزرگواران  در . پذيري استمصداق بسيار بارزي از عدم سلطه) ع(اطهار
 )ع(حسينامام "هيهات من الذله"عبارت . آورددهند كه او را مخالف سرسخت سلطه جويان ، بار ميمي

  ).375، ص 1388رستمي نسب، (است تربيتي مشي خط اينگوياي 
من در مقابل : ها بر پاية اين سؤال استوار استروش خودشناسي در قرآن، احاديث، روايات و مناجات نامه

باشم و جهت تعالي و سعادت خود، خداوند چه تكاليفي در ها و امكاناتي ميپرودگارم، داراي چه توانايي
اساس چهار شناخت در رابطه با خودشناسي مشخص مي  اينگي، براي من مقرر فرموده است؟ بر طول زند

يابي و رسيدن به مقصد نهايي در فلسفة هاي الزم جهت كمالمسير تعالي و هدف نهايي خود؛ زمينه: شود
نع تعالي و است و مواخلقت خود؛ وظايفي كه خداوند جهت رسيدن هر فرد به مقصد نهايي او مقرر فرموده

 .)384 ، ص1388 رستمي نسب،( پيشرفت خود چه مي باشند
  .  استشدهبيان) ع(روش خودشناسي و تربيت ديني در نامه به فرزندشان امام حسن) ع(از منظر امام علي 

  :پرسش هاي پژوهش
 چگونه است؟) ع(روش خودشناسي از ديدگاه امام علي -

 ت؟چيس) ع(تربيت ديني از ديدگاه امام علي-

  چيست؟) ع(روش خودشناسي در تربيت ديني از ديدگاه امام علي -
  .تحليلي است -روش پژوهش حاضر روش توصيفي

به قلب  شتريرابطه ب نيمربوط به آن توجه نموده و در ا ماتيبه قلب و تعل ينيد تيدر ترب) ع(يامام عل
شروع به  يفشانيدر آن ب ير بذركه ه ياپاك و ناكشته نيزم كيقلب نوجوان مثل  .دهدينوجوان توجه م

                                                            

1
 rostaminasab@uk.ac.irدانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  

2
 smohamadsadeghi@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت و كارمند دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛   

3
  mmfar1360@yahoo.comيم و تربيت دانشگاه خوارزمي تهران؛ دانشجوي دكتري فلسفه تعل  
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   ديتأك كويصفات ن ماتياست، او بر تعل يصفات مثبت و  منف دهندةلذا رشد . كنديم يرشد و بالندگ

آزمون شده  يتجرب يهادانش ،ماتيتعل يو بنحو رد،يگيانجام م يمرب اي نيتوسط والد ماتيتعل نيورزد، ايم
آموزد تا يمو به نوجوان  نموده ييشناسا نوجوان، يفطر يهاشيرامطابق توان و گرا  معلم آنهاكه  باشند يم

 امامي از رهنمودها يقيرابطه به مصاد نيدر ا. داو گرد يو سبب تعال ددر فرد شو كويقلب مركز رشد صفات ن
  : شود يم داده توجه )ع(ي عل

  مانند زمين خالى و مستعد براىفرمايند قلب جوان  مى )ع(  امام: ناكشته است نيقلب نوجوان مثل زم )الف
بيهوده به كار گرفته شود،   هاى غلط و كارهاى قبل از آن كه اين زمين مستعد در راه. پرورش هر بذرى است
پذيرش پندواندرز در جوان بيشتر . ميهايش را در مسير سعادت وخوشبختى شكوفاساز بايد استعدادها و توانايى

. اند از افراد كهنسال است كه با ارتكاب معاصى قساوت قلب پيدا كردهاست، زيرا صفا و پاكى قلب اوبيش 
  .زند سرباز مى  رسد كه به كلى از پذيرش حق قساوت قلب به حدى مى  گاهى
بارى از تجارب  در سن پيرى با كوله: فرمايند مى )ع(  امام: آزمون شده و مورد اعتماد است يدانش: تجربه )ب

 هاى دنيا بر تو هجوم آورد و نمودم براى تو قبل از آن كه هوا و هوس و فتنه وصيت ها، اقدام به و آگاهى
  .همچون مركب سركشى گردى

  :ديفرما يم هيتوص را ريزي روشها نوجوان، قلبي ريپذتيظرفه ب توجه با )ع(يعلامام
ترس از خدا، تحاشي از : تقوا داراري سه ضلع و ركن است": و در فرمان او بودن ياله يسفارش به تقوا -1

  ).205، ص 1377آملي، جوادي( "كار زشت و قصد غربت در آن ترس و اين تحاشي
الَّذينَ آمنُواْ وتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ اللّه أَالَ بِذكْرِ اللّه ": فرمايدخداوند مي: خدا آرام كردن اديدل را با  -2

نُّ الْقُلُوبئگيرد آگاه باش  اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى همان كسانى كه ايمان آورده"). 28: رعد( "تَطْم
ياد خدا در همه حال و در هر روز و در صبحگاهان و شامگاهان ماية . "يابد كه با ياد خدا دلها آرامش مى

ي است كه چون بيداري دلها و كنار رفتن ابرهاي تاريك غفلت از دل آدمي است، ياد خدا همچون باران بهار
- اي را ميبيني و هر گونه عمل مثبت و سازندهمسئوليت، روشنهاي بيداري، توجه، احساسبر دل ببارد گل

  ).113، ص 1375عزيزي، (روياند 
اي از زندگي به خصوص دوران جواني و نوجواني نياز انسان در هر دوره: زنده كردن كويدل را با اندرز ن -3

  .ن ميان بايد نگرشي درست داشته باشد تا بتواند اندرزها را بپذيرد و عمل نمايددر اي. به راهنما دارد
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سالكان عارف هميشه با نفس خود در ستيزه هستند، ": نفس ينكردن از هوا يرويبه حرام و پ يياعتنايب -4
هيچ : فرمودند) ع(موالي متقيان علي. ترين دشمن انسان نفس اوستزيرا به خوبي مي دانند كه سرسخت

  ).137، ص 2، ج1386دهقاني، ( "دشمني براي انسان دشمن تر از نفس خود نيست
اي است كه چون يقين همان جزم مطابق واقع است؛ يعني معرفت به گونه": نيقيكردن جان با  رومندين -5

 ، ص1377آملي، جوادي( "مطابق با واقع است جهل در آن راه ندارد و چون ترديدپذير نيست، جزمي است
351.(  
در روايت . يكي از مهمترين عوامل نورانيت انسان علم است: بخش نمودن دل با نور حكمت ييروشنا -6

همچنين همنشيني با علما . اندازداي كه بخواهد ميعلم نوري است كه خداي متعال در قلب هر بنده است كه
 .در اين زمينه موثراست

كند و به او يك واقعيت، آدمي را با اين جهان هماهنگ مي ياد مرگ به منزله": مرگ اديآرامش دل با  -7
، 1376سروش، ( "ناپذيرپذير متناسب سازد نه زندگي پايانآموزد كه خواستهايش را با يك زندگي پايانمي

  ).292ص 
دانيم جهان طبيعت كه در آن زندگي مي كنيم، سراي همه مي: اياز تحوالت ناگوار دن يبخش يآگاه -8

ها در هر مرتبه و از اين رو تمام انسان. و تحويل است و هيچ يك از شئون آن دوام و ثبات ندارددگرگوني 
شوند هايش مواجه ميمقامي كه باشند، مشمول مقررات عمومي آن هستند، خواه ناخواه با حوادث و ناگواري

 .گردندو به آفات و شورش مبتال مي
چگونه در حالتي كه " :فرموده )ع(ليامام ع: )است كيدمرگ نز( روزگار يترساندن دل از دگرگون -9

  ).554غررالحكم، ص( "گرددساختن وضع تو ميماني، با آن كه چرخ روزگار، بر دگرگونهستي پايدار مي
مرگ را حادثة بزرگ ) ع(امام علي: )مرگ يشگيهم ادي( انينيشيگذشتگان و پ خيآوردن تاراديبه  -10

از . اي است كه همواره بر آدمي غالب و فاتح استر واقع به رخ كشيدن حادثهياد مرگ د". داندزندگي مي
  ).291، ص 1376سروش، ( "اين حيث ياد مرگ همانند ياد خداوند است

ياد مرگ و توجه به اين كه زندگى دنيوىِ انسان  :يياياعتقاد به آخرت و آبادنمودن آخرت با اعمال دن -11
هاى خود خوب استفاده كند و عمر رد باعث مى شود كه انسان از فرصتمحدود است و تكرار و برگشت ندا

  .خود را به بيكارى و بطالت نگذراند و همواره در فعاليت و تكاپو باشد
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در كالمي ) ع(امام صادق: )از آفات زبان يريجلوگ( يدانينمكه  آنچه  رابطه بادر نكردن صحبت  -12
 :كنددو ويژگي بندگان خدا را اينگونه بيان مي)  40 :ويونس169:  اعراف(آيات تناد به العاده كليدي با اسفوق
- چيزي را كه دليلي بر انكارش ندارند رد نمي) بو  گويندچيزي را كه به درستي آن يقين ندارند نمي) الف

 ).كليني( كنند

  :يافته هاي پژوهش
شود كه انسان رابطه فطري بين خود و شود كه خودشناسي سبب مياز مطالعات مقدماتي چنين دريافت مي

هاي ديني را به درستي درك كند و آگاهانه آنها را به كارگيرد و شخصيت ديني را در خود محقق آموزه
  .سازد

  ).ع(روش خودشناسي، تربيت ديني، امام علي  :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .نهج البالغه -
  .اسراء: قم. ق در قرآنمراحل اخال). 1377. (جوادي آملي، عبداهللا -
  .نسيم حيات: قم. آينه فضيلت). 1386. (دهقاني، رضا -
  .انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان: كرمان ).ع(فلسفه تربيتي ائمه اطهار). 1388. (رستمي نسب، عباسعلي -
  .مؤسسه فرهنگي صراط: تهران)). ع(شرح نامة امام علي به امام حسن( حكمت و معيشت). 1376. (سروش، عبدالكريم -
  .نبوغ: قم). نماز و عبادت در تفسير نمونه( سالمت روح). 1375. (عزيزي، عباس -
  .اميركبير: تهران. غررالحكم و دررالكلم). 1371. (علي ابن ابي طالب -
  .اسالميعلميه: تهران. كافياصول). بي تا. (يعقوببنكليني، محمد-
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 راز نگاه شفل ياخالق تيو ترب ميتعل
  1يفسخود يمحسن بهلول

 

 ديبا ياخالق تيو ترب مياست كه معتقد است تعل تيو ترب ميبرجسته عرصه تعل يليتحل لسوفانياز ف يكيشفلر
دارد كه رشد  دهيحال عق نياما در ع. سروكار داشته باشد يو تفكر انتقاد تيبا رشد عقالن يبه لحاظ محور

به باور . ستيآن ها ن يشناخت يها تيمحدود به رشد قابل تيربو ت ميتعل يدر دانش آموزان و قلمرو تيعقالن
سروكار  يعقالن يبحث اخالق كيشدن در  ريدرگ ليو تما ييبا رشد توانا ديبا ياخالق تيو ترب مياو تعل

 گرانيد يو احترام قائل شدن برا قتيهم چون عشق به حق يپرورش عواطف عقالن ثيح نياز ا. داشته باشد
 يبه گونه ا ديمدرسه را با طيمحشفلر به باور . شود يم ياخالق تيبو تر ميتعل يرشد عقالن ييمنجر به شكوفا

 ياخالق يارهاياز نگاه او مع. دينما بيرا ترغ گرانيبنا كرد كه عالوه بر اجازه پرسش و مباحثه، احترام به د
نگرش  نيمقاله كاربرد ا نيدر ا. )1973شفلر، (هستند  يشخص ليو م قهيبوده و فارغ از سل تينيع يدارا
  .  داد ميقرار خواه يمورد بررس ياخالق سيتدر طهيرا در ح يشفلر

به حساب آورد و  يبحث عقالن كيتوان  يرا م ياست كه چه نوع بحث اخالق نيپرسش مهم شفلر ا
هم چون  يمهم يارهايشود؟ از نظر او مع يم ياخالق يمنجر به بهبود قضاوت ها يبحث نيچن كيچگونه 

 يريپذ تيقضاوت منصفانه و مسئول ن،ياز براه يرويپ ،يريخطا پذ قيهمراه با احترام، درك و تصد يادنق
 انيدر م نحليال ياخالق يعدم توافق ها. است يضرور يمباحثه ا نيچن كييبرا شيخو ينسبت به قضاوت ها

 مانند،يباز م ياالذهان نيفق بتوا كيبه  يابيكه آن ها از دست  يهنگام يتاما ح. افراد عاقل كامال معمول است
منجر به  رايبحث ارزشمند باشد ز ريدرگ يفاعالن اخالق يبرا يتواند به لحاظ معرفت شناخت يم يبحث اخالق
 .)همان( شوديآنها م ياطالعات در دسترس برا شرفتيبهبود و پ
. نشان داده است سيتدر يرا در بحث از مدلها تيو ترب ميدر اخالق تعل تيعقالن گاهيباور خود به جا شفلر

 نيچن كيدانست و با  يريادگيبه  يهدفمند در راه دسترس تيفعال كيتوان  يرا م سياو معتقد است تدر
احترام گذاشت و از آن  قلقضاوت مست ياو برا تيدانش آموز و قابل يتوان به صداقت عقالن يم يا وهيش
 . كند يرا مشخص م سيمحتوا و روش تدر ياست، مرزها ياخالق تيو ترب ميمحور تعل تيكه عقالن ييجا

                                                            

  mohsenbohlooly@gmail.comهيات علمي بنياد دانشنامه نگاري ايران، دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي؛  1
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مشخص  يآگاه يكه دارا ياست و لذا كس تيعقالن يارهايتجسم مع يشفلر معتقد است كه سنت اخالق اما

از  ديرا با ياخالق تيعقالن رايز. از قواعد اداره كننده رفتار ندارد يدرك درست ست،يسنت ن كيو ملموس از 
شخص با  ييدر متن آشنا وانت يرا تنها م ياخالق تيآموخت و عقالن ياخالق هيراه به كار بستن درون رو

در سنت و درك  يا هيغوطه ور شدن اول نيچن كيبدون . رشد و گسترش داد ياخالق يها هيسنت رو
 يابيقابل دست يشخص به دشوار ياعمال و قواعد برا نشيآن، مفهوم گز زاماتحقوق و ال ف،يقواعد، وظا

 كيبه  يينها يابيدست يبرا يآموزش داد كه كمك يا وهيتوان به ش يرا م جيخود سنت را نحاليبا ا. است
  .)1991شفلر، (باشد  ريجامع و فراگ يمنظر اخالق
 :پژوهش يها پرسش
در نگاه  ياخالق تيو ترب ميتعل ياصل يكه، مؤلفه ها نيپژوهش عبارتند از ا نيمسائل مطرح در ا نيمهمتر

خصوص ارائه كرده است؟ هم  نيدر ا شيخو ياز استدالل ها تيحما يبرا ينيبراه شفلر كدام است و او چه
به  ياخالق تيو ترب ميلتع يبرا يتواند ركن مهم يو غوطه ور شدن در سنت م قيعم ييچگونه آشنا نيچن

مختلف  يمتنوع و با فرهنگ ها يها طيدر مح افتهيكه دانش آموزان پرورش  ييشمار آمده و از آنجا
 ياز آن در مباحث اخالق يرويواحد آشنا شده و به پ ياخالق هيسنت رو كيچگونه در مدرسه با  ،يزندگ
تواند  ياحترام و اخالق نزاكت مدار م فصر تيرعا ايكه آ نيو در آخر ا. شوند يخود متعهد م يعقالن

 .باشد تيو ترب ميتعل طهيدر ح ياخالق يفضا يراهگشا
ي هامقاالت و كتاب بررسياست كه با  يلتحلي–يفيتوصاز نوع اين تحقيق از جنس تحقيقات كيفي و 

 . منتقدان برجسته همراه است يو نوشته ها ياخالق تيو ترب ميدر حوزه تعلفيلسوف مورد نظر 

 :پژوهش يها افتهي
بلكه اخالق  ستينفسه ن يف سيتدر تيفيك شيو هم در عمل فقط به منظور افزا هيشفلر هم در نظر اخالق
شدن  يعمل يبرا يحكومت آرمان ثيح نياز ا. شده است يطراح يزندگ تيفيبهبود ك يظر براشفلر به ن

شهروندان  يبرا تينبر رشد عقال ياخالق تيو ترب مياز تعل ييهدف نها رايز. است ياو، دموكراس اتياخالق
كردن  نهينهاد يدر پ قايدق كيكه آرمان دموكرات يياز نظر شفلر، از آن جا. دارد هيتك يجامعه دموكراس كي
مستعد  ياعضا ياز سو يو آزاد اصول اجتماع يانتقاد ياست، از بررس يدر مسائل همگان يتيعقالن نيچن كي

 يمناسب برا يتيو ترب ميتعل زيدست ن نياز ا ياخالق تيو ترب ميتعل نيبنابرا. كند يم تيجامعه مورد حما
 ميتعل يشفلر در جهت ارتقا يبرا يقو يا زهيگان ،ينگرش آرمان نيا. است كيجامعه دموكراتكيشهروندان 

در جهت  يحكومت دموكراس كيدر  تيو ترب مياو معتقد است كه كاركرد تعل. ديآ يبه حساب م تيو ترب
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مستقل است  قيتحق يبرا تيقابل جاديآن و مجهز كردن آن به دانش و ا ينتقادا يقوا تيذهن و تقو يآزاد
شفلر، (سازد  يذهن را روشن م يو عمل ياخالق يها نشيفته و گزرا به كار گر يآدم يكه احساس همدل

1985(. 
 .سياخالق تدر ،يسنت اخالق ،يتفكر انتقاد ه،ياحترام، توج ت،يعقالن: يديكل واژگان

 

  :منابعفهرست 
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-Scheffler, Israel. (1991). In Praise of Cognitive Emotions. Routledge, New York. 
-Scheffler, Israel. (1985). Of Human Potential. Routledge and Kegan Paul, Boston. 
-Worsfold, Victor. (1997). Israel Scheffler’s Ethics: Theory and Practice. Studies in Philosophy and 
Education, 16, 189-200. 
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  اعتدال و ميانه روي در تربيت ديني از منظر نهج البالغهنقش بررسي   
  1داود كاظمي

 
مندان مسلمان، گيتي بر اساس اعتدال است و هر چيز در جايگاه واقعي خود قرار دارد وحق در نظر انديش

مساله اعتدال نه تنها . )1384 رستمي،( واقعي خود را دريافت مي دارد و وظيفه اصلي خويش را انجام مي دهد
اين سطوح باالتر  صرفا يك توصيه ساده اخالقي يا دستور عادي ديني آن هم در برخي زمينه ها نيست و از

است بلكه اعتدال و ميانه روي يكي از خطوط برجسته جهان بيني توحيدي است كه بر همه شئون و ساحت 
هر حركت و فعل تربيتي بايد بر اعتدال استوار باشد و از . )1385 ،ملك زاده( هاي حيات سايه افكنده است

قرآن . )1388 شكريان،( كت و فعل مطلوب باشد حد وسط بيرون نرود و به افراط و تفريط كشيده نشود تا حر
يعني امتي كه در هيچ . سوره بقره دين اسالم و امت پيرو آن را امت ميانه و وسط معرفي مي نمايد143در آيه 

  . امري از امور خواه نظري و خواه عملي افراط و تفريط نمي كند
چنان الزم مي نمايد كه  اًانده شده است گاهتربيت ديني در جامعه هاي فعلي كه اخالقيات و دين به كنار ر

افراد ناگزير و از روي ناآگاهي جهت استفاده از معنويات رو به آيين هاي ساختگي مي آورند و اين رجعت 
اما چرا تربيت ديني را به گونه اي انجام ندهيم كه دين گريزي بوجود  .به معنويات روز به روز بيشتر مي گردد

  .معتدل و رعايت اعتدال در تربيت ديني الزم مي نمايد تربيت دينيِ در اين راستا. نيايد
در مقاله خود به  )1388( در خصوص تربيت و تربيت ديني تحقيقات زيادي صورت گرفته از جمله شكريان

 حدود و ثغور تربيت اخالقي، )1390( سلحشوري بررسي نقش تربيتي اعتدال در قرآن و نهج البالغه پرداخته،
 سخن رانده گشودگي اخالقي در منظر تربيت اسالمياز )1387( شرفي عنوي و ديني را بررسي كرده،تربيت م

اما محقق پژوهشي . روشهاي تربيت ديني را بررسي كرده است )1390(و موگهي الزم دانسته است آن را و
  . نيافت كه در آن نقش اعتدال در تربيت ديني از منظر نهج البالغه بحث شده باشد

ند بهترين نوع تربيت را تربيتي مي دانند كه بر پايه فطرت صورت گيرد اما فطرت نيز خود جدا از هر چ
اعتدال و ميانه روي در  اعتدال نيست و تربيت فطري تربيتي معتدل است لذا الزم مي نمايد بررسي گردد،

  تربيت ديني از منظر نهج البالغه چه نقشي دارد؟
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  :هاي پژوهش پرسش
  يت ديني از منظر نهج البالغه چيست؟ابعاد ترب -
 اعتدال از منظر نهج البالغه چه نقشي در تربيت ديني دارد؟ -

  توصيفي -شود صرفاً از روش اسنادي در نهج البالغه بحث مي) ع(در اين پژوهش كه از ديدگاه امام علي 
ه اند كه در خصوص اعتدال و خطبه ها، نامه ها وحكمت هايي مورد نقد وبررسي قرار گرفت استفاده شده است

  .ومصاديق آن مي باشند
 روي نيز كاربرد دارد اعتدال به معني ميانه حال شدن در كميت و كيفيت است و به معناي تعادل و ميانه

طور كلي   اعتدال مصدر باب افتعال در لغت به معناي حد متوسط بين دو وضعيت ديگر و به). فرهنگ دهخدا(
رو نقطه مقابل اعتدال،  الزمه آن برقراري مساوات بين جهات مختلف است، ازاينهرگونه تناسبي است كه 

كار رفته كه همه  اعتدال در فرهنگ اسالمي در معاني اصطالحي گوناگوني به. شود مي افراط و تفريط ناميده
ي و نزديكي واژه اعتدال در قرآن كريم نيامده ولي به صراحت راه رستگار .معناي لغوي تقارب دارد  آنها با

  .است به خداوند به عدل رفتار كردن و منش اعتدال شناخته شده
همواره براي خدا قيام كنيد واز روي عدالت گواهي دهيد دشمني با جمعيتي ! اي كساني كه ايمان آورده ايد

  ).8: مائده(1عدالت كنيد كه به پرهيزگاري نزديك تر است شما را به گناه وترك عدالت نكشاند؛
راهي ميان افراط وتفريط است . "امرٌبينَ امرينِ وخيرُاالمورِاوساطها" :مي فرمايندباب اعتدال  در) ص( پيامبر

خير االعمال اعتدال ": نيز مي فرمايند) ع(امام علي. )45، ص1385 تنكابني،(بهترين كارها ميانه رويست  و
آن . دن اعتدالبينبيم واميد استبهترين اعمال نگهدارى نمو). 355؛ ص 1غررالحكم، ج( "الرجا والخوف

 مورد صريحاً از اعتدال ولزوم رعايت آن صحبت كرده اند، حتي ايشان درخطبه16حضرت حداقل در 
دراين خطبه پس از ذكر ثمرات ) ع( دانند عليرستگاري را كه هدف غايي تربيت است را در اعتدال مي222

  :ياد خدا، اززبان پيامبر ان اعتداليون را مي ستايد
آنان نشانه هاي روشن خدا در بيابانهايند؛آنرا كه راه ميانه در پيش گرفت ميستودند و به رستگاري بشارت "

  ."ميدادند و روش آن را كه به جانب چپ يا راست كشانده ميشد زشت ميشمردند و از نابودي هشدا رميدادند

                                                            

  .الَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرَب للتَّقْوي واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَيا أَيّها الَّذينَ آمنُواْ كُونُواْ قَوّامينَ للّه شُهداء بِالْقسط والَ يجرِمنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ علَي أَ 1
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تدريجي، غير مستقيم، الگويي روشهاي تربيت ديني را تقليدي، تلقيني، ) 1390(از سوي ديگر موگهي 

عقيده داردگرايش هاي افراطي وتفريطي از مباني تعليم وتربيت ) 1384(وعملي مي داند؛ در حاليكه اعتصامي 
در نهج البالغه راه ) ع(به همين دليل امام علي. شروع مي شود و به همة اجزاي ديگر جامعه تسري پيدا مي كند

  .ي معرفي مي نمايدكه نقطة مطلوب تربيت نيز هستميانه را جهت رسيدن به سعادت واقع
  :هاي پژوهش يافته

افراط وتفريط در دين هميشه بوده،  هست وخواهد بود سعادت واقعي از آنِ كسي است كه بتواند با اعتدال 
ستر ساختار تربيتي اسالم ساختار معتدل است ومردمان را در ب. در پندار،گفتار وكردار راه قرب الهي را بپيمايد

انحراف به راست ": مي فرمايند) ع(امام علي. اعتدال هدايت مي كند و به سوي مقاصد تربيتي سير مي دهد
وچپ گمراهي است وراه مستقيم وميانه جادةوسيع حق است كتاب خدا وآيين رسول همين را توصيه مي كند 

ر همگان است وراه همه بدان وسنت پيامبر نيز به همين اشاره مي كند وسرانجام همين جاده ترازوي كردا
  ).16نهج البالغه، خطبه ( "منتهي مي شود

طبق آنچه از آموزه هاي نهج البالغه برداشت مي شود؛ تربيت ديني معتدل بايد برپاية؛ سهل گيري، اعتقاد به  
قول دنيا مزرعة آخرت بودن وتوصيه به دقت در رفتار،پرهيز از خشونت، دوري از نرمش نامعقول، مهرباني مع

واز همه مهمتر تربيت برپاية فطرت چراكه آنچه فطرت مي گويد عالوه برآنكه معتدل است صحيح نيز هست، 
تربيت ديني مد نظر در آموزه هاي ديني اگر برپاية اعتدال صورت گيرد، اين نتايج را به بار . استوار باشد
- يري از تجربه گذشتگان و زهد، اسوه گرايي، عبرت گ)خردورزي(حق باوري، عقل گرايي : خواهد آورد

  .ورزي به معناي واقعي
  . اعتدال، اقتصاد، اجتماع ، تربيت ديني، نهج البالغه :واژگان كليدي

  
  :منابعفهرست 

 ).ترجمه الهي قمشه اي ( قرآن كريم - 

 .21-27، 3نشريه آموزشي معارف اسالمي، . رويكردايمان مبتني برتعقل). 1384. (اعتصامي، محمدمهدي -

، سيري ديگر در نهج )ص(كلمات قصار حضرت رسول اكرم )ندا، فطرت(راهنماي انسانيت . )1385(. تنكابني، فريد -
 .فترنشرفرهنگ اسالمي: تهران. الفصاحه

 .نسيمحيات: قم. نهج البالغه. )1378(. دشتي، محمد -

 .113-136 ،4 ،"جستارهاياقتصادي"ه اقتصاد نشري. عدالت ازديدگاه انديشمندان اسالمي و غربي. )1384(. رستمي، محمد زمان -

پژوهشي رهيافتي نو - فصلنامه علمي. حدود و ثغور تربيت اخالقي، تربيت معنوي و تربيت ديني. )1390(. سلحشوري، احمد -
 .41-56، 2 ،درمديريت آموزشي
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 131.-154، 2و1 تربيتي، نشريه انديشه هاي نوين. گشودگي اخالقي در منظ رتربيت اسالمي.)1387(. شرفي، محمدرضا -

 .55- 64، 33 كوثر، نشريه علوم قرآن و حديث. نقش تربيتي اعتدال درقرآن و نهج البالغه. )1388(. لشكريان، مريم -

 .102-103 ،30 سوره، نشريه هنر و معماري. دفاع از اعتدال. )1385(. ملكزاده، حسين -

 .116-123، 1 ،منبر ريه ميان رشته اينش. روشهاي تربيت ديني. )1390(. موگهي، عبدالرحيم -
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  بررسي اهداف، اصول و روشهاي تربيت ديني از ديدگاه سهروردي
  2، حسين آدميت 1علي خالق خواه

  
براي اقدام به اين كار خطير اولين گام تعيين اهدافي است كه . امري پيچيده؛ پردامنه و وقتگير است تربيت

اهداف، آگاهي از . روشهاستاصول و اين اهداف مستلزم استفاده از  قصد داريم به آنها برسيم و رسيدن به
 از اين. مستلزم شناخت آراء مربيان و فيلسوفان بزرگ است ديني روش ها تعليم و تربيت بويژه تربيتاصول و 

موضوع اين مقاله بررسي اهداف، اصول و روشهاي تربيت ديني از ديدگاه يكي از مهمترين انديشمندان  ي،رو
اشراق و به عبارتي انديشه اشراقي به عنوان يكي از مطلوبات فلسفي شرق در . باشد مي) سهروردي(لمان مس

در اين مقاله به بررسي ديدگاه تربيتي شيخ . نظام فكري شيخ شهاب الدين سهروردي متبلور شده است
در قريه سهرورد زنجان  549سهروردي در سال . االاشراق و داللتهاي آن براي تربيت ديني پرداخته شده است

گر چه شيخ اشراق يك فيلسوف است، در زمينه تعليم و تربيت و فلسفه آن نظريات . ديده به جهان گشود
او در باره موضوعات تعليم و تربيت، يعني انسان، و ابعاد وجودي . ارزشمندي را در آثار خود ارايه داده است
شناختها و موانع معرفت در وي و اخالق و رفتار، آراي منسجم و  او و گرايشها و نيازها و كمال او و نيز انواع

وي در زمينه تربيت تأليفاتي ندارد؛ با اين ). 79، ص1388بهشتي، ابو جعفر و قفيهي، (متقني ارايه داده است 
ن توان نظرياتي را كه درباره نحوة سلوك در حيات معنوي انسان تبيين نموده است، به گونه اي سازما حال، مي

از آثار مهم او مي توان به تلويحات، المقاومات . يافته، ذيل عناوين اهداف، اصول و روشهاي تربيتي ارايه نمود
  ). 314، ص1391ماجدفخري، (اشاره كرد  و مطارحات و معروفترين كتاب فلسفي وي، حكمت االشراق

  : هاي پژوهش پرسش
  ت چيست؟داللتهاي تربيتي ديدگاه سهرودي در باب اهداف تربي -
  داللتهاي تربيتي ديدگاه سهرودي در باب اصول تربيت چيست؟ -
  داللتهاي تربيتي ديدگاه سهرودي در باب روشهاي تربيت چيست؟ -

ي در حكمت، فلسفه و عرفان در  برجسته ا  چهرهكه -روش تحقيق پژوهش حاضر، برسي انديشه سهروردي 
اف فلسفه، عرفان و دين در زمينه تربيت انسان را به و در آثار خويش كوشيده است اهد فرهنگ ايران است

با هدف تبيين ديدگاه او در باره  -يكديگر نزديك كند و هماهنگي بين عقل، دين و عرفان را آشكار سازد
                                                            

 
   alikhaleg@gmail.comر دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي؛ استاديا 1
2
  hossein_a1362@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت؛   
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توصيفي مبتني بر  –اهداف، اصول و روشهاي تعليم و تربيت ديني با استفاده از روش كيفي از نوع تحليلي 
براي اين منظور در وهله نخست به صورت اجمالي به زندگينامه و تأليفات او توجه . است مطالعه كتابخانه اي

  .شده و سپس ديدگاه او را در باره اهداف، اصول و روشهاي تربيت ديني را بررسي شده است
در قرن كنوني كه در آن سيستم آموزشي هيچ گونه پويايي و انعطاف پذيري ندارد و تعليم و تربيت تا حد 

. اي به اين منجر شده كه افراد طوري تربيت شوند كه از گوهر انساني و فطري خود فاصله بگيرند ابل مالحظهق
در طي اين مسير اغلب دانش آموزان به مانند جامعه زنبوران دسته دسته در پيرامون اجبارها و القاءهاي 

س از ديگران خود را فراموش مي كنند و با زنند كه با اقتبا آموزشي و تربيتي كه از بيرون فراهم آمده خيمه مي
ترين محصول اين  دهند و پيداست كه بديهي تكيه بر آموخته هاي تلقيني، قدرت كشف و ابداع را از دست مي

نوع تربيت، محوريت فرد و قرباني شدن جوهره نامعين هر فرد در فضاي مغشوش و مخدوش تعليم و تربيت 
لي جز عقيم شدن تفكر در بعد ذهني، عايق شدن قلب در بعد عاطفي هر جامعه و صوري نگري است كه حاص

و صوري شدن رفتار و اخالق در بعد ارزشي ندارد؛ تربيت ديني و آشنايي و كاربرد درست اهداف و اصول و 
تواند سيستم تعليم و تربيت را مستحكم ساخته و همچنانكه سهروردي نيز معتقد است  روشهاي تربيت ديني مي

، 1362شهرزوري، (د در رسيدن فرد و جامعه به سعادت و كمال و كسب فضائل اخالقي موثر باشد مي توان
تا بتوان اميدوار بود جهان به مرحله اي برسد تا بر اساس آن تربيت بتواند به سياست و جامعه جهت ). 89ص
  .دهد
  :هاي پژوهش يافته

شناسايي اهداف تربيت ديني شامل : رت است ازبر اين اساس، مهمترين نتايج و دستاوردهاي اين تحقيق عبا
، 1388بهشتي؛ ابو جعفر و قفيهي، (قرب الهي، عبوديت، شهود، صفاي باطن، تقويت انديشه، اعتدال در اخالق 

اي تعيين يافته است به اين معني كه هر  و اصول تربيت كه در نظام سهروردي طي فرايندي، مرحله) 103ص
تواند به مرحله بعدي صعود داشته باشد كه  در نتيجه توجه به آن، فرد متربي مي طلبد كه مرحله اصولي را مي

يقظه و بيداري، پرهيز از ظاهر بيني و قشري نگري، (مرحله عملكرد نقش فيلسوف شامل اصول : عبارتند از
له و مرح) ورزي خودشناسي و محبت و عشق(، مرحله تجربيات معين شامل اصول )توجه به ارزشهاي اخالقي

و همچنين روشهاي تربيت ) 8، ص1335هوشيار، ) (بازگشت به برهان عقلي(حصول علم نامحدود شامل اصل 
، 1388بهشتي؛ ابو جعفر و قفيهي، ( شامل آموختن حكمت، رياضت، تفكر و ذكر شناسايي شده است 
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ه صورت نظام بسته و تواند نظام تعليم و تربيت كنوني را كه ب نتيجه بيرون آمده از اين مقاله مي ).107ص

  .ميكانيكي شكل يافته تقويت بخشد
  .سهروردي، تربيت ديني، هدف، اصل، روش: واژگان كليدي 

  
  :فهرست منابع

  .تربيت: تهران. چيستي تربيت ديني، گفتگوي خسرو باقري با پال هرست). 1380. (باقري، خسرو -
: تهران. آراء انديشمندان مسالمان در تعليم و تربيت و مباني آن ).1388. (بهشتي، محمد؛ ابوجعفري، مهدي و فقيهي، علي نقي -

  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه
  .علمي و فرهنگي: تهران). ترجمه مقصود علي تبريزي(نزهه االرواح و روضه الفراح ). 1365. (شهرزوري، محمدبن محمد -
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران). نترجمه هيئت مترجما( سير فلسفه در جهان اسالم). 1391. (ماجد فخري -
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. اصول آموزش و پرورش). 1335. (هوشيار، محمدباقر -
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بر اساس آموزه هاي اخالقي : بررسي امكان و ضرورت قاعده ي طاليي اخالق
  و كانت) ع(امام علي 

  2 مسعود صفايي مقدم  ،1صاحبه ساالر
  

) ع(مكان و ضرورت قاعده ي طاليي اخالق، بر اساس آموزه هاي اخالقي امام علي در اين مقاله به بررسي ا
 نيا. قاعده ي طاليي اخالق استقواعد عملى اخالق  نيو عام تر نيتر ادىياز بن كىي .وكانت مي پردازيم

ي اين قاعده زرين مقتض" .شده است يدهنام نيفراوانى كه دارد، قاعده زر تيو قابل ىيكارآ ليقاعده به دل
است كه ما با ديگران فقط آن طور رفتار كنيم كه در همان موقعيت رضايت مي دهيم با ما همانطور رفتار 

. در بررسي اين قاعده اخالقي وجوه مختلفي را مي توان مورد مطالعه قرار داد). 193، ص 1389گنسلر، ( "شود
در نگاه نخست بايد به اين . ، مورد نظر استاما در اين مقاله امكان، ضرورت و فايده ي اعمال قاعده اخالقي

به عبارت ديگر بايد . مسئله اشاره نمود كه اجراي اين قاعده مستلزم كدامين فرض هاي منطقي و وجودي است
سپس بايد نشان داد كه . نشان داد كه لوازم منطقي و روانشناختي اجراي اين قاعده مي تواند فراهم گردد

رار دادن آن براي زندگي آدمي، و يا الاقل براي سطح معقولي از زندگي، ضروري اجراي اين قاعده و مبنا ق
در . و در نهايت بايد نشان داد كه حيات مبتني بر اين قاعده اخالقي چه ويژگي هاي برجسته اي دارد. است

هايي مواجه همين راستا بايد با آسيب شناسي اجراي قاعده اخالقي نشان داد كه انجام اين قاعده با چه چالش 
  . است

  :پرسش هاي پژوهش
 اجراي قاعده ي طاليي اخالق مستلزم چه فرضهاي فلسفي، منطقي و روان شناختي است؟ -

 چه ضرورتهاي فلسفي، منطقي و روان شناختي براي اجراي اين قاعده وجود دارد؟ -

 كاكردهاي قاعده ي طاليي اخالق كدام است؟ -

توجه به رويكردهاي پژوهش كيفي و با توجه به موضوع پژوهش،  پژوهش حاضر از نوع كيفي است كه با
  .باشداستنتاجي مي -رويكرد مورد نظر در تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش از نوع تحليلي

                                                            

1
  sahebesalar@gmail.comو تربيت دانشگاه چمران اهواز؛  دانشجوي دكتري فلسفه تعليم    

2
  safaei_m@scu.ac.ir  دانشيار دانشگاه چمران اهواز؛   
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 يها در فرهنگ ربازيقاعده از د نياشايد به حق بتوان قاعده ي زرين را عام ترين قاعده اخالقي دانست، 

 لسوفانيف ديدر عصر جد" ؛است دييمورد تأ انياد يشده، و در تمام انيتلف بمخ يها مختلف جهان به شكل
پردازند و يم يفلسف ليكردن برداشته اند و فقط به تحل حتيدست از پند دادن و نص نيطرفدار اخالق نو

، 1388 ،يفراهان ينيفرمه( "رود روشن سازند يبه كار م ياخالق يراكه هنگام قضاوتها يميتا مفاه كوشنديم
از اين رو در اين پژوهش به دنبال روشن كردن مفهوم قاعده طاليي در اخالق و استنتاج از آن . )66 ص

  .هستيم
 :يافته هاي پژوهش

مد نظر است مي توان ) ع(در توضيح آنچه مربوط به بحث منطقي و فلسفي در ديدگاه كانت و امام علي 
كه بخش نظري به نظام شناسايي مي پردازد و  گفت؛ كل فلسفه به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي شود

آنچه مورد توجه بحث فلسفي در اين مقاله است . بخش عملي به نظام رفتار در موجودات مختار مي پردازد
در بحث منطقي منظور استعمال . ي عملي است كه عبارت از قواعد استعمال صحيح اراده آزاد استفلسفه

ع منطق قواعد كاربرد فاهمه را فراهم مي كند و فلسفه عملي كاربرد اختيار را قواعد عام فاهمه مي باشد؛ در واق
  ).1388كانت، (

تعهد است كه با  كي انينحوه ب نيجتريرا قانون طاليي آشناترين حكم اخالقي بشريت است و همچنين"
 "شودد، ميستنكه هلي ن شكابه هم ديگران به شناخت يمبتنيد، و اين با توجه و انصاف برخورد كن گرانيد
به  نهج البالغه سي و يكمدر نامه در اين زمينه  )ع( يامام علديدگاه  . )1، ص 2008نيوسنر و همكاران، (

آنچه را كه براي خود دوست داري براي ديگران نيز ": مي فرمايند روشني بيان شده است ايشان در اين نامه
انت در ك ).375، ص1390دشتي، ( "ديگران مپسنددوست بدار، و آنچه را كه براي خود نمي پسندي، براي 

چنان رفتار كن كه گويي بناست آيين رفتار تو، به اراده تو يكي از قوانين " :توصيف قاعده زرين بيان مي دارد
ما بايد طوري رفتار كنيم كه "بنابر، اين نظر كانت معتقد است كه ). 27، ص 1369كانت، ( "عام طبيعت شود

   ).350، ص1374ماير، ( "ن عمومي رفتار كلي شودكه كارهاي ما قانو
در اين نوشتار با رويكرد تحليلي و با استفاده از شيوه ي منطقي و روان شناختي در صدد تبيين و تحليل قاعده 

منطقي  -ي طاليي اخالق در دو بخش امكان و ضرورت برآمده ايم؛ و اثبات اين امر، يعني امكان فلسفي
انسان موظف است اخالقي رفتار كند زيرا اين تكليفي است كه عقل ( 1ات سه امر عقلقاعده ي طاليي بر اثب

                                                            

1
  421، حكمت 133خطبه   
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متكي است و امكان روان شناختي قاعده ) كمال گرايي( 2و غايت گرايي 1، اختيار)در اختيار او قرار داده است
بحث وجدان و در رابطه با ضرورت فلسفي قاعده طاليي اخالق، . ي طاليي اخالق بر اثبات وجوداستوار است

به ميان مي آيد و در رابطه با بحث ضرورت منطقي ) مبناي اراده ي نيك در عقل انسان است(اراده ي نيك 
 .صحبت از مسئوليت انسان به ميان مي آيد، انسان به دليل اختياري كه دارد، مسئول اعمال خويش است

از انسان و رفتارش  كه نيبه محض ا شود، ياست كه همواره درباره انسان گفته م يمياز جمله مفاه تيمسئول
همچنين آزادي انسان مستلزم آن است كه انسان مسئوليت . گردد يبرجسته م زيمفهوم ن نيا شود يسخن گفته م

پذير باشد و ما نمي توانيم بگوييم كه به آزادي معتقديم ولي به به مسئوليت پذيري معتقد نيستيم؛ بلكه 
كه در  يهر فرد .به آزادي معتقديم به مسئوليت پذيري نيز معتقد باشيم ضرورت منطقي داردكه زماني كه

گاه . مفهوم سرو كار دارد نيبا ا يبه نحو ريناگز كند، يم يزندگ ،يطيصرف نظر از هر مح ش،يخو طيمح
ا بنابراين همانطور كه غذ. باشد يبه جامعه و در همه احوال مسئول رفتار خود م يو زمان اش خانوادهنسبت به 

خوردن براي زنده ماندن ضرورت منطقي است، مسئول بودن، براي انسان اخالقي بودن، از ضروريات منطقي 
از آنجا كه قاعده ي طاليي اخالق هم در مفهوم و هم در وجود مستلزم فرض ديگران است . به شمار مي رود

نيوسنر و همكاران، ( "ل استقانون طاليي اخالق در واقع نقشه ي ظهور اخالق در روابط متقاب"و همچنين 
اين نگاه، خود با پيش فرضي براي ديدن، توجه كردن و اهميت دادن به ديگران همراه است و ). 40، ص 2008

منجر به اصل اخالقي احترام به ديگران مي شود؛ بر اين اساس در ضرورت روانشناختي قاعده ي طاليي به 
و تكاليف انسان ... ) و  5، حفظ حرمت خود4سلط بر خود، ت3عزت نفس(مبحث تكاليف انسان نسبت به خود 

پردازيم مي... ) و  10، صداقت9، تكريم شخصيت8، انصاف7، عدالت6رعايت حقوق ديگران(نسبت به ديگران 
كه به طور . و در آخر به بحث در رابطه با كاركردهاي قاعده طاليي اخالق مي پردازيم). 1388كانت، (

                                                            

1
  31نامه   

2
  48، حكمت 133خطبه   

3
  51نامه   

4
  73حكمت   

5
  53نامه   

6
  216خطبه   

7
  437حكمت   

8
  .)144 ، ص2، ج1384 كليني،( كند، خداوند عزتش را مي افزايدهمانا هر كس با مردم به انصاف رفتار «  

9
  53نامه   

10
  458حكمت   
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، جايو و تعصب ب يخودخواهاخالق معياري است براي جلوگيري از  طاليي اعدهخالصه مي توان گفت كه ق

و  استانسان  يرفتار يقاعده باعث ثبات و سازگار نيا. است ...فريبكاري، حسد، زيان زدن به ديگران و 
و سبب مي شود . موجب ترويج عدالت، حسن نيت متقابل، سخاوت و خير خواهي نسبت به ديگران مي شود

الزم به ذكر است كه در بحث . جلوگيري شود زيآم انتيو خ نهياگرا بيبدخواهانه، ظالمانه، فر يكارهااز  تا
  .و عاقل است ي آزادقاعده ي طاليي اخالق، ما موجودي را در نظر مي گيريم كه داراي اراده

 .، كانت)ع(قاعده طاليي، ضرورت، امكان، امام علي : واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .پيام عدالت: تهران. ترجمه نهج البالغه). 1390. (ي، محمددشت -
مباني، ) (ع(بررسي تربيت اخالقي از منظر امام صادق). 1388. (فرمهيني فراهاني، محسن؛ ميرزا محمدي، محمد حسين و امير ساالري، علي -

 .65-79، 39پژوهشي دانشگاه شاهد، - ماهنامه علمي). اصول و روش هاي تربيتي
 .يخوارزم: تهران ).يصريق يو عل تيعنا ديترجمه حم( اخالق عهيمابعدالطب اديبن). 1369( .مانوئليكانت، ا-
 .نقش و نگار: تهران).ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي( درس هاي فلسفه اخالق). 1388. (مانوئليكانت، ا-
 .آسمان خيال: تهران. در آمدي جديد بر فلسفه اخالق). 1389. (گنسلر، هري-
 .سمت: تهران. تاريخ انديشه هاي تربيتي). 1374. (اير، فردريكم -

-Neusner, J. Chilton, B and Contributors. (2008). The Golden Rule, The Ethics of Reciprocity in 
World Religions. Great Britain: Continuum. 
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 اخالقي انسان اثرگذاري انديشه مالصدرا در باب نفس انساني بر تربيت ديني و

  1طاهره آسيادار
  

خورد و بناي فلسفي آنها  هاي وحياني و دستورات ديني در آنها به چشم مي در مكاتبي كه ردپايي از آموزه
ديدگاه فلسفي مالصدرا . بر پايه اصول ديني است، تربيت انسان به شكلي خاص مورد توجه قرار گرفته است

هاي متعددي در  يشه تربيتي او دارد به نحوي كه تأليفات و پژوهشدر زمينه نفس انساني، نقش مهمي در اند
در اين مقاله نيز سعي شده است با نگرشي . زمينه استنباط اصول تربيتي از حكمت متعاليه صورت گرفته است

النفس حكمت متعاليه، برخي از آراء تربيتي او استخراج گردد و جهت دستيابي به اين هدف،  تربيتي به علم
  :باشد گويي به سواالت ذيل، الزم ميپاسخ

  :پرسش هاي پژوهش
  انديشه فلسفي مالصدرا در باب نفس انساني چيست؟ -
 اين انديشه چه تأثيري بر تربيت ديني و اخالقي انسان دارد؟ -

تحليلي با مطالعه اسناد و كتب موجود در اين زمينه و با هدف تبيين انديشه  –اين مقاله به روش توصيفي 
  .ي ديني و اخالقي مالصدرا با نظر به ديدگاهش در باب نفس انساني نگاشته شده استتربيت

النفس جسمانية "ويژه حركت در جوهر به قاعده صدرالمتألهين با تكيه بر مباني نظام فلسفي خود، به
ه ترين مؤلف توان گفت كليدي رسد كه مي مي) 347، ص8، ج1999الشيرازي، ( "الحدوث و روحانية البقاء

  .شناسي صدرايي است نفس
باشد، نحوه ارتباط ميان نفس و  اي حائز اهميت مي النفس، داراي رتبه گيري علم از ديگر مباحثي كه در شكل

شمارد و دو مورد از  گانه تعلق را برمي صدرا براي تبيين نحوه ارتباط نفس و بدن، ابتدا انواع شش. بدن است
  ).325-330همان، صص(دهد  آنها را به نفس انساني نسبت مي

دست تعلق نفس به بدن در آغاز از نوع حدوث است، ولي بعد از اين مرحله نياز نفس به بدن صرفاً در به
تعلق و نياز ) وجه استكمالي(آيد  دست نمياي از كماالت انساني است كه جز از راه تدبير بدن به آوردن پاره

نعتگر به ابزار و آالت كار خود دارد؛ با اين تفاوت كه استكمالي نفس به بدن شبيه نيازي است كه شخص ص

                                                            

  asiadart@yahoo.comت اسالمي؛ آموخته كارشناسي ارشد فلسفه و حكم دانش  1
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مصباح (اي عرضي است، اما وابستگي نفس به بدن تعلقي ذاتي و طبيعي است  رابطه صنعتگر با ابزار خود رابطه

  ).311و  310، 205، صص2، ج1380يزدي، 
به مراحل شديدتر و  تر تر و نازل هر نفسي وجود واحدي دارد كه در سير تكاملي خود از مراتب ضعيف

. شود كند و اين حركت در جوهر نفس و طي مراتب مختلف، منشأ انتزاع قواي نفس مي تر حركت مي عالي
توان گفت كه نفس، امر واحد  با توجه به اين امر مي. گردد هريك از مراتب مذكور منشأ انتزاع قوه خاصي مي

مرتبه خيال عين خيال و در مرتبه عقل عين عقل  سيال و ذومراتبي است كه در مرتبه حواس عين حواس، در
روشن است كه اگر ما . اين نگرش جز با تشكيك وجود و حركت اشتدادي جوهري قابل تبيين نيست. است

روي امكان ارائه چنين تصويري نداريم و بنابراين از مقدمات ضروري نفس را وجودي ثابت بدانيم، به هيچ
، 8، ج1999الشيرازي، (، قول به حركت جوهري نفس است "ل القويها ك النفس في وحدت"طرح قاعده 

  ).234ص
در ديدگاه صدرا، حركت جوهري انسان مشروط به خروج از قيد و بندهاي عالم جسماني است و به هر 

آيد و به هر ميزان كه  ميزان كه اين خروج استعاليي رخ دهد، به همان ميزان، حركت اشتدادي او نيز پديد مي
شود و امكان شهود  ي انسان در مراتب وجود صعود كند، حضور جمعي او در مراتب هستي تشديد مي مرتبه

ي كمال خود، انسان تبديل  تا در آخرين نقطه. يابد آيات الهي، اعم از آيات آفاقي و انفسي، براي او توسعه مي
  ).65، ص 1389علم الهدي، (شود  به يك جهان علمي موازي جهان عيني مي

ظاهر با عمل به اوامر الهي و دوري از نواهي الهي، تزكيه باطن از صفات ناپسند و تزيين و تنوير قلب  تهذيب
و جان به ملكات پسنديده، فناي نفس از ذات خويش و بكاربردن چشم دل منحصرا براي مشاهده حضرت حق 

زدد و او را در شاهراه تربيت سا و جلوه هاي او، مراتبي است كه توفيق تربيت ديني را براي انسان ميسور مي
  )309-308، صص 1366صدرالدين شيرازي، (دهد  اخالقي و هدايت قرار مي

در اين مقام نكته اي كه نبايد از نظر دور شود، پيوستگي و ارتباط قوي ميان دو بعد جسماني و روحاني انسان 
  سازد است كه گاهي مسير تربيت ديني را مشكل مي

رسيم  ا در اعمالش به بدن مادي، يكي از مباني مهم تربيتي قراردهيم، به اين نكته مياگر اين وابستگي نفس ر
كه نفس، از طريق همين به هم تنيدگي با بدن مادي، فرصت وامكان زندگي بر روي زمين را به دست آورده 

گرش در اين نوع ن. است تا درجهت تحقق هويتي براي خود ورسيدن به هدف تكاملي خويش، حركت نمايد
به رابطه ي نفس وبدن غرايز موجود در آدمي نه تنها سركوب نمي شوند،  بلكه بدن و غرايز نفساني مجالي 
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است كه نفس به وسيله ي ابزار و قواي بدني به سرعت درجهت كمال حركت نمايد ويا قواي نفس حيواني 
  )151-150، صص1389باقري، (اورا در پرتگاه سقوط و زبوني افكند 

كامل ) حالت تعلق نفس به محسوس(دراين زمينه براين باوراست كه مادام كه امر معاش در دنيا مالصدرا 
نگردد، انقطاع از دنيا و وصول به سوي باري تعالي كه به معناي سلوك نفس است، محقق نمي شود؛ امر دنيا 

امور نيز زماني به تحقق تمام نمي شود مگراينكه بدن آدمي سالم، نسل او دائم و نوع او باقي بماند و اين 
، 1387خسرونژاد، (رسد كه اسبابي براي حفظ آنها فراهم گردد و مفاسد و مهلكات آنها را دفع نمايد  مي
  ).111ص

  :يافته هاي پژوهش
الحدوث و  در باور صدرا حقيقت نفس انساني، جسمانيه: توان اينگونه نتيجه گرفت كه از اين مباحث مي

اي  ست و نفس، بعد از حدوث مادي خود در نتيجه حركت و تحول جوهري به مرحلهالبقا بودن آن ا روحانيه
در اين راستا و در دستيابي . دهد رسد كه نهايت كمال و سعادت او را تشكيل مي از تجرد و خروج از ماده مي

ز از هاي ديني نقش بسزايي دارد و همچنين نحوه ارتباط ميان نفس و بدن ني به تربيت صحيح نفس، آموزه
  . نكات حائز اهميت در اين مجال است

  .مالصدرا، نفس انساني، تربيت اخالقي، تربيت ديني :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .دار االحياء التراث العربي: بيروت. الحكمة المتعالية في االسفار العقلية االربعة). 1999. (ابراهيم الشيرازي، صدرالدين محمدبن -

 .مدرسه: تهران. 1، جنگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1388. (باقري، خسرو -
 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. 1، جدرآمدي برفلسفه تعليم وتربيت جمهوري اسالمي ايران). 1389. (باقري، خسرو -

فصلنامه انديشه ديني، . بيتيپيامدهاي فلسفي و تر: نظريه حركت جوهري). 1387. (خسرونژاد، مرتضي؛ قمي، محسن و شريفاني، محمد -
29، 91-116.  

 .نشر دانشگاهي: تهران). نوراني... ترجمه حسيني اردكاني، به كوشش عبدا( مبدأ و معاد). 1362. (صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم -
 .سروش: ، تهران)ترجمه جواد مصلح( الشواهد الربوبيه). 1366. (صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم -
  .دفتر نشر جنگل: اصفهان). ترجمه اصغر طاهرزاده( معرفه النفس والحشر). 1370. (صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم -
  .مولي: تهران). ترجمه محمد خواجوي( اسفار). 1378. (صدرالدين شيرازي، محمدبن ابراهيم -
 .نتشارات دانشگاه امام صادقا: تهران. نظريه اسالمي تعليم و تربيت). 1389. (علم الهدي، جميله -

   .مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم. 2ج شرح جلد هشتم االسفاراالربعه،). 1380. (مصباح يزدي، محمدتقي -
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  شناسي تربيت ديني از منظر نهج البالغهآسيب
  3، زهرا افشاركهن2، كاوه رستمي1نسرين لطفي

  
و استعدادهاي انسان و ايجاد تعادل و هماهنگي در آنها در  تربيت اسالمي به معناي به فعليت رساندن قوا
به عنوان مدير جهان و انسان و تن دادن به ربوبيت  "رب"جهت رسيدن به كمال مطلوب يعني شناخت 

انحصاري خداوند با عمل نمودن به تعاليم پيامبر اسالم و اهل بيت به منظور وصول به مقام عبوديت و قرب 
ن هدفهاي رفتاري در نظام تربيتي اسالم پرورش و به تعالي رساندن استعدادهاي فطري ترياصلي. الهي است

شناسي نيز از اهميت برخوردار  ريزي براي تربيت مهم است، آسيبانسان است و به همان اندازه كه برنامه
د، در كنار آن اگر باغباني، در ايجاد شرايط الزم براي رشد محصول به آب،  بذر سالم وكود نياز دار.  است

نتيجه خواهد بود، آسيبهاي احتمالي در تربيت نيز  بايد آفتها را از گياه بزدايد، در غير اين صورت تالشش بي 
هاي منفي در فعل و انفعاالت تربيتي كم  بنابراين شناخت جنبه.  حاصل خواهد نمود كوششهاي مربيان را بي

  . هاي مثبت نيست تر از شناخت جنبه اهميت
. كننده مسير هدايت است، پاسخگوي بسياري از ابهامات زندگي استلبالغه به عنوان كتابي كه تعييننهج ا

در اينجا نگاه . يكي از مباحث كليدي در فرمايشات حضرت علي عليه السالم موضوع دين و دينداري است
  :هيم داشتمختصري به برخي آثار و فوايد دين و نيز آسيبهاي ناظر بدان، از ديدگاه حضرت خوا

، همانا دين اسالم، ديني است كه خدا براي خود برگزيده )1362ري شهري، ( 4دين نور و روشنايي است
، ثمره دينداري، )1378تميمي آمدي، ( 6، ثمره دينداري قوت و استحكام يقين است)1388دشتي، ( 5است

كردن واجبات، باعث سستي در ، هيچ چيز همانند ترك اقامه دين خدا و نابود )1388دشتي، ( 7امانت است
، فقر )1435همان، حديث ( ، فردي كه دين ندارد، مروت ندارد )1406نهج البالغه، حديث (دين نميگردد 

  ). 319همان، حكمت (باعث نقصان دين است 
                                                            

nas_loدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران؛ 1 i15@yahoo.com  
 kave.rostami@yahoo.comلسفه تعليم و تربيت دانشگاه عالمه طباطبايي تهران؛ دانشجوي دكتري ف2
 afsharkohan@yahoo.comدانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه عالمه طباطبايي تهران؛ 3
  ، واژه دين3ميزان الحكمه، ج 4
 198نهج البالغه، خطبه 5
 86تصنيف غرر الحكم، ص 6
  198نهج البالغه، خطبه 7
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در پي نكات متفاوت مطرحه در اين زمينه هدف اين پژوهش، شناخت مفهوم دين و آثار و فوايد و آسيبهاي 
  . ر آن از ديدگاه نهج البالغه خواهد بودمترتب ب

  :پرسش هاي پژوهش
  :در اين پژوهش در صدد پاسخگويي به سؤاالت زير، با محوريت نهج البالغه هستيم

 مفهوم آسيب شناسي دين وتربيت ديني چيست؟ -1

ها از مفاهيم نداري و نوع معرفت ديني و برداشت انساگردد يا به شيوه دينآيا آسيب به حقيقت دين بر مي -2
 هاي ديني؟و آموزه

 آسيب به دين داراي چه وجوه و مراتبي است؟ -3

 است؟شناسي اين امور در نهج البالغه مطرح گرديدهداري و تربيت ديني و آسيبآيا سالمت دين و دين -4

 اند؟داري در نهج البالغه مطرح گرديدهي دين و دينچه عواملي به عنوان آسيب زننده -5

 بيند و اهميت آنان در مورد جوانان چيست؟چگونه آسيب مي) هااصول و روش( تربيت ديني  -6

  . اي انجام خواهد شداين پژوهش به شيوه اسنادي و با استفاده از منابع كتابخانه
كند كه در تربيت جوان اصول فطري، منطقي و عقلي رعايت شود تا  هاي دوره جواني اقتضاء مي ويژگي
ناديده گرفتن اين اصول موجب شده تا تربيت، در جوان دروني نشود و . تربيتي در او مؤثر باشد هاي فعاليت

هايي دارد كه خواسته يا ناخواسته از جهات مختلفي بر روند جريان تربيت وارد  ها ريشه در آسيب اين ناكامي
  ).1388سيفي نژاد، (شده و مانع نتايج مطلوبي ميشود 

مفهومي نظري است كه همواره بايد نسبت به يك عامل ديگر مانند وضع موجود،  شناسيز آنجا كه آسيبا
وضع مطلوب يا انتظارات آرماني بررسي و شناخته شود، به طور كلي بايد چارچوبي عام، براي مطلوبيت و 

حياي سازي براي تحقق آن و نيز او زمينه تربيت دينيرو، چون از اين. سنجش انحراف از معيار در نظر گرفت
از اين زاويه  هابه شناسايي آسيب ،)1362، مجلسي(رود شمار ميترين اهداف پيامبران بهمكارم اخالق از اصلي

  .هاي انجام شده مرتبط با موضوع داريمدر اين بخش، مروري بر پيشينه پژوهش. پردازيممي
تربيت ديني با تأكيد بر شناسي در پژوهشي با عنوان بررسي عنصر زمان در آسيب) 1380(خسرو قبادي 

شناسي تربيت ديني، فاضل در بررسي مباني نظري آسيب) 1380(ديدگاه استاد مطهري، مظاهر شهراني 
- شناسي ديندر آسيب) 1380(شناسي دين در سيره علوي، حسين مهديزاده شهري در آسيب) 1380(حسامي 

در بررسي و تحليل ) 1388(م، صالحي و تهامي گرايي جوانان با الهام از كالم و سيره امام علي عليه السال
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عوامل و موانع مؤثر در تربيت ديني بر مبناي سخنان حضرت علي عليه السالم در نهج البالغه  به نتايجي مشابه 

  .   اندبا نتايج اين پژوهش دست يافته
  :هاي پژوهشيافته

ني و دينداري و تربيت ديني و غيره شناسي تربيت ديني به مفهوم شناخت اشكاالتي كه بر معرفت ديآسيب
آسيب يا آفت در مباحث اصلي دين، به مفهوم ظهور نقص و . باشدوارد شده يا ممكن است وارد شود، مي

خارج شدن از وضع طبيعي و پيدايش تباهي است، دين چون حقيقتي متعالي و امري قدسي و جلوه رحمانيت 
و آفت است،  پس بروز آسيب در آن با توجه به فرمايشات  حق براي هدايت نوع بشر است،  فراتر از آسيب

آسيب داراي وجوه و . گرددامام علي عليه السالم، به نوع فهم شخصي ديندار و رويكرد انسانها به دين باز مي
مراتب گوناگون و شدت و ضعف است و در انديشه و سيره حضرت علي عليه السالم، سالمت دين و 

آسيبها و . ترين وجه حيات آدمي عنوان شده استر زندگي برشمرده شده و اساسيدينداري مهمترين امر د
عملي بي(ديني و برون) نوع برداشت از دين و غيره(ديني آفتهاي دينداري از نظر ايشان در دو گروه درون

يني از قرار ميگيرد و مفاهيمي چون جهل، عدم تفقه در دين، تحريف معنوي مفاهيم د)  عالمان دين و غيره
هاي ذكر شده در نهج البالغه هستند و در نهايت در زمينه اصول تربيت ديني جوانان به اعمال جمله آسيب

  .  هايي چون محبت، موعظه، عبرت و غيره  اشاره گرديده استروش
  .تربيت ديني، آسيب شناسي، نهج البالغه :واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

  .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي: قم . غرر الحكم و درالكلم). 1378( .تميمي آمدي، عبدالواحد محمد- 
  .نشريه معرفت. شناسي دين در سيره علويآسيب). 1380. (حسامي، فاضل -
پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ . داري در تربيت ديني در نهج البالغهشناسي دين و دينآسيب). 1385. (عليحسنونديان، رضا -

  .اريخ و فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه عالمه طباطبايي تهراننشده ت
پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، . شناسي تربيت ديني جوانان از منظر آيات و رواياتآسيب). 1388. (نژاد، عبدالرحيمسيفي -

  .مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم
همايش آسيب شناسي  مجموعه مقاالت ارائه شده در. ناسي تربيت دينيشبررسي مباني نظري آسيب). 1380. (شهراني، مظاهر -

  . دي ماه 13و  12. تربيت ديني در آموزش و پرورش
بررسي و تحليل عوامل و موانع مؤثر در تربيت ديني بر مبناي سخنان حضرت علي عليه ).  1388. (صالحي، اكبر و تهامي، رحيمه السادات -

  .9، پژوهشي تربيت اسالمي - فصلنامه علميدو . السالم در نهج البالغه
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مجموعه مقاالت ارائه شده . بررسي عنصر زمان در آسيب شناسي تربيت ديني با تأكيد بر ديدگاه استاد مطهري). 1380. (قبادي، خسرو -

  1380دي ماه  13و  12. در همايش آسيب شناسي تربيت ديني در آموزش و پرورش
  .دارالكتب االسالميه: تهران. اراالنواربح ).1362. (مجلسي، محمدباقر -
  .دفتر تبليغات اسالمي: قم.  ميزان الحكمه). 1362. (محمدي ري شهري، محمد -
مجموعه مقاالت تربيت . گرايي جوانان با الهام از كالم و سيره امام علي عليه السالمشناسي دينآسيب). 1380. (مهديزاده شهري، حسين -

  .آسيب شناسي تربيت ديني، مركز مطالعات تربيت اسالمي قم ، كتاب ششم، ويژهاسالمي
  .آدينه سبز: تهران). ترجمه محمد دشتي). (1388. (نهج البالغه -
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  اسالم و زرتشتمقايسه تطبيقي تربيت ديني و اخالقي در اديان 
  2، مسعود صفايي مقدم1طيب چهري

  
ي اديان الهي واساطير و مكاتب فكري بشر بحث تربيت ديني و اخالقي از جمله مباحث مهم در ميان تمام

اديان الهي چون زرتشتي، يهود و . بوده كه بيانگر اهميت اين موضوع درزندگي وسرنوشت نهايي انسان است
مسيحيت و اسالم و همچنين اديان و مصلحان بشري مانند هندو، بودايي و كنفوسيوس درباره روش زندگي و 

ه دست داده اند كه دراين ميان، دين زرتشت و اسالم را براي مقايسه انتخاب تربيت ديني و اخالقي مطالبي را ب
با روشن شدن مفاهيم اين دو در حوزه ديني و اخالقي شايد داليل استقبال ايرانيان از دين اسالم . كرده ايم

  .روشنتر گردد
را دردو دين آسماني  تحليلي، ظهور منجي -در اين مقاله سعي برآن شده تا با يك شيوه مطالعاتي تطبيقي

غيبت، انتظار، نحوه ظهور، وقايع پس از ظهور و رجعت مورد بررسي : اسالم و زرتشت با تأكيد برمسائلي چون
  .قرار گرفته است

  :پرسش هاي پژوهش
مشابهت هاي دستورات ديني و اخالقي دراديان اسالم و زرتشت چه تاثيري در اسالم آوردن ايرانيان داشته . 1

  است؟
عتقاد به ظهور منجي ورجعت در اديان اسالم وزرتشت در زمينه تربيت ديني و اخالقي چه تاثيري داشته ا. 2

  است؟
يعني ابتدا . تحليلي است-با توجه به سواالت پژوهشي و ماهيت موضوع، روش پژوهش، روشي تطبيقي
س به روشي تحليلي وجوه تربيت ديني و اخالقي را در دو دين اسالم و زرتشت مورد مقايسه قرار داده و سپ

  .افتراق و تشابه آن مورد بررسي قرار مي گيرد تا پاسخ سواالت پژوهشي مشخص گردد
  :يافته هاي پژوهش

عده اي . درباره شخصيت زرتشت بايد گفت كه زندگي باني اين دين كهن در رمز راز فراوني محصور است
برخي نيز زادگاه او را در كنار درياچه اوروميه در . زادگاه زرتشت را در شرق ايران در ناحيه بلخ مي دانند

جكسون خاورشناس معروف عقيده دارد كه زرتشت يك شخصيت تاريخي و از مردم . آذربايجان دانسته اند
                                                            

  chehri3@yahoo.com دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ 1
  safaei_m@scu.ac.irدانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز ، گروه علوم تربيتي؛  2
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قرآن ). 266، ص1381سرفراز و فيرزمندي؛ (ماد در ناحيه بلخ مي داند كه ويشتاسب به دين او گروييده است 
: حج(را جزء معتقدين به خداي واحد و دين آنها را يكتاپرستي معرفي مي كند مجيد پيروان آيين زرتشت 

18.(  
تعاليم اخالقي زرتشت يعني عشق به حقيقت، انصاف، وفاداري، كار و كوشش، نيكوكاري، فروتني، جدال 

فالطون و خير و شر و غلبه خير در مذاهب يهود و نصاري و اسالم و همچنين در نظر فالسفه يونان قديم مانند ا
آشوري و ديگران، (ارسطو مورد قبول قرار گرفت و امروز هم از اصول مسلم تمدنها محسوب مي شوند 

بزرگترين فضيلت در بزرگداشت ": زرتشت، مذهب را با تربيت يكي مي دانست و مي گفت). 215، ص1381
در آيين . ي را اشاعه دهدهمچنين انسان بايد نسبت به همسايه مهربان باشد و راست. خدا، پرهيزگاري است

نيكان . در دين زرتشت مفهوم روشني از زندگي پس از مرگ ديده مي شود. زردشت كفر بزرگترين گناه بود
در سروده هاي زرتشت، ). 115، ص1374ماير، (در بهشت پر بركت و تبهكاران به دوزخ ابدي خواهند رفت 

تربيت پارسي . ات و مظاهر جهان فرمانروايي مي كنداهورامزدا يك نيروي اخالقي است كه بر تمام اجزاي حي
هدف ). همان(هدف ايرانيان ايجاد خصلتهاي اخالقي و راستي بود . بر اساس آرمانهاي خداشناسي استوار بود

اساسي در دين زرتشت همان تربيت ديني و اخالقي است كه به صورت انجام دادن وظايف خانوادگي و 
  ).72، ص1374دفترهمكاري حوزه و دانشگاه، (يابد مي اجتماعي و پيشرفت شخصي تحقق

-سوشيانس دين را در جهان رواج مي"و اما در بحث از رجعت و ظهور منجي زرتشتيان اعتقاد دارند كه، 

ايزدان را از اهريمن رهايي بخشد و مردم جهان را هم فكر و هم . فقر وتنگدستي را ريشه كن مي كند. دهد
در حكومت جهاني سوشيانس، وي همه مردگان ). 15-16، صص1385سرايي، ( "دگتار و هم كردار مي كن

فرستد و كه راست كاران را به بهشت وبدكاران را به دوزخ مي. ازگور برانگيزاند) از كيومرث(را از روزاول 
يد از آنگاه آتش همه فلزات كوهها را ذوب مي كند و واننيكان و گناهكاران با. سه روز در آنجا اقامت كنند

كاران از آلودگي گناه با اين آزمون نهان دوزخيان خواهد سوخت و تبه. آتش آزمون و فلز گداخته بگذرند
سپس سوشيانس و يارانش از شربت جاودانگي نوشده و جاودان مي شوند و اهرمن به . پاك خواهند شد

  ).468، ص 1380يارشاطر،(ژرفاي تاريكي خود باز مي گردد 
مومنان بر : در باره رجعت مي فرمايند) ع(امام باقر . هب تشيع نگاهي خاص به رجعت دارداسالم و بويژه مذ

. گردند تا عزيز شوند و چشمان آنان روشن گردد و تبهكاران برمي گردند تا خداوند آنها را خوار كندمي
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باشد ائمه مي رجعت از عقايد مسلم شيعه است كه پشتوانه آن دهها آيه قرآن و صدها روايت از پيامبر و

  ).194-195، صص 1387باالدستيان، (
دين زرتشت كه شايد در قرن ششم قبل از ميالد در ايران بوجود آمده تاثير زيادي در : بحث و نتيجه گيري   

اخالق و فرهنگ ديني مردم اين سرزمين گذاشته است و علي رغم گذشت ساليان طوالني هنگامي كه ايرانيان 
شدند بين تعاليم اين دو مكتب مشابهت هاي زيادي يافتند كه باعث مي شد سريعتر به دين با دين اسالم آشنا 

وجود مشابهت هاي فراوان در بحث رجعت و ظهور يك مصلح و منجي جهاني در . جديد گرايش پيدا كنند
د كه آنها آنها اميد به آينده و پيروزي حق بر باطل و روشنايي بر تاريكي را مي داد و اين خود باعث مي ش

  .خود و فرزندانشان به دستورات ديني و اخالقي پايبند باشند ونسبت به آينده بشر خوشبين باشند
  .اسالم، زرتشت، تربيت ديني، تربيت اخالقي :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

وزارت فرهنگ و : تهران. )ترجمه بهروز منتطمي و ديگران( مسائل و چشم اندازهاي فرهنگ). 1381. (آشوري، داريوش و ديگران -
  .ارشاد اسالمي

  ‐ .مركز تخصصي مهدويت: قم. نگين آفرينش). 1387. (باالدستيان،  محمدامين وديگران
  .سمت: تهران 1.، جلد فلسفه تعليم و تربيت). 1374. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه -

 ‐ .موعود عصر: تهران. بشارت به منجي موعود). 1385.( سرايي، علي

 .عفاف: تهران. باستان شناسي و هنر دوران تاريخي). 1381. (رفراز، علي اكبرو فيروزمندي، بهمنس -
 .سمت: تهران). ترجمه علي اصغر فياض( تاريخ انديشه هاي تربيتي). 1374. (ماير، فريدريك -
 .امير كببير: تهران). ترجمه حسن انوشه( تاريخ ايران). 1380. (يارشاطر، احسان-
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  سي از ديدگاه ارسطو وتاثير آن در تربيت اخالقيارزش شنا
  1سيمين مرادي

  
امروزه علي رغم پيشرفتهاي گسترده در زمينه هاي گوناگون تعليم و تربيت، اعم از گسترش منابع اطالع 
رسان، امكانات و تجهيزات الزم، توجه به مسائل جامعه شناختي و فلسفي و روانشناختي در رابطه با تربيت، 

كه .باشددراين عرصه چالشها و مسائل مهمي وجود دارد كه دغدغه انديشمندان هر نظام آموزشي مي هنوز هم
همچنين از مهمترين و ضروري ترين مسائل مربوط . از جمله اين مسائل مي توان به تربيت اخالقي اشاره نمود

چرا كه اين . ر تن پوشيده اندبه هر جامعه اي توجه به مواردي است كه از ديد مردمان آن جامعه لباس ارزش ب
ارزشها هستند كه غناي فرهنگ و باورهاي رايج هر جامعه اي را باز مي تابند و با توجه به اين ارزشهاست كه 

  .چگونگي تربيت و بالخصوص تربيت اخالقي شكل مي گيرد و معني مي يابد
باشد، م و تربيت رابطه اي تنگاتنگ مياز آنجا كه توجه به ارزشها و رابطه آن با تربيت اخالقي در نظام تعلي
از جمله فيلسوفاني كه به وادي ارزش . مستلزم است كه مباني ارزش شناختي  مورد توجه و تفحص قرار گيرد

شناختي و اخالق توجه ويژه اي نموده است، ارسطو فيلسوف مشهور يوناني مي باشد كه در اين مقاله سعي مي 
ارزشها و تربيت اخالقي، ارزش شناسي از نظر ارسطو و تاثير آن در تربيت  شود با نظر به اهميت رابطه بين
  .اخالقي مورد بررسي قرار گيرد

  :پرسش هاي پژوهش
 ارسطو چه ديدگاهي در رابطه با ارزش شناسي دارد ؟ -

  رابطه بين ارزش شناسي ارسطو و تربيت اخالقي چگونه است؟ -
 ن اهداف  طبق اين ديدگاه كدامند ؟ اهداف تربيت اخالقي و روشهاي نيل به اي -

روش كتابخانه  پژوهش حاضر با توجه به ماهيت داده ها، تحقيقي كيفي بوده و در گرد آوري اطالعات از
اي ورايانه اي و براي رسيدن به پاسخ پرسشها ي مطرح شده ازتوصيف، تحليل، استنتاج و استدالل استفاده 

  .خواهدشد
بسياري از . ا توجه به آرا و عقايدش از جمله فالسفه رئاليست قلمداد مي شودارسطو فيلسوف شهير يوناني ب

يعني براين باورند كه ارزشهايي وجود دارند . رئاليستها مانند رئاليستهاي تعقلي ارزشها را ثابت و مطلق ميدانند
                                                            

1
  simin_moradi@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد باهنر؛  
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). 1391علوي، (كه با طبيعت انسان سازگارند و از اين رو براي تمامي انسانها ارزش به حساب مي آيند 

رئاليستها كه خرد ورزي را بعنوان يكي ازويژگيهاي برتر مميز انسان در نظردارند، انسانها را ترغيب مي 
اينگونه كه بر اساس شناخت بتوان به . كنندكه ارزشهايشان را بر اساس ساختار و واقعيت سازمان دهند

عتقد است كه تصميمات اخالقي بايستي بر ارسطو نيز م. انتخابهاي خردمندانه اي درباره زندگي دست زد
  ). 1391گوتك، (اساس عقل و باحصول معرفت اتخاذ شوند 

كنندكه انسانها بتوانند درست را از نادرست تشخيص  ارزشها با توجه به اينكه اصول ثابتي دارندكمك مي
خود دست به كشف اين  البته اين وظيفه برعهده انسانهاست كه ازطريق عقل. داده و داراي اخالق نيكوشوند

  ) . 1388خليل شوريني، (ارزشها بزنند 
ارسطو . اخالق نيز بعنوان يكي ازشناخته شده ترين موضوعات ارزش شناسي به بايدها و نبايدها مي پردازد

از نظر او سعادت عبارت است از بهره مند شدن حداكثر از . در باب اخالق نظريه سعادت را مطرح كرده است
به عقيده ارسطو فضيلت يا اخالق حد وسط ميان . كن و دوري گزيدن از ناخوشيها به قدر امكانخوشيهاي مم

به نظر او هر حالت . در اين جاست كه نظريه اعتدال ارسطويي مشخص مي شود. افراط و تفريط مي باشد
ارزشي ارسطو در نظام . روحي يك حد معيني دارد كه كمتر از آن و يا بيشتر از آن به سمت رذيلت مي رود

براي رسيدن به  اين سعادت و نيكبختي و كسب اينگونه فضايلي بايد ارزشهاي مثبت راشناخت و بدانها عمل 
  .كرد

با اينكه نظريه اعتدال ارسطودر فلسفه اخالق توسط بسياري از علماي اسالمي مانند خواجه طوسي و مرحوم 
جمله اينكه وقتي گفته ميشود بايد اعتدال بين سه قوه  از. نراقي پذيرفته شده است، ولي خالي از اشكال نيست

شهوت، غضب و عقل برقرار باشد، يعني اينكه سه قوه در عرض يكديگرند، در حاليكه قوه شهوت و غضب 
اشكال ديگر اين است كه در نظريات  ارسطو زهد و پارسايي جايگاه روشني . در واقع خادم عقل هستند

دنيايي ميداند و صحبت او در باب سعادت فقط  وه را فقط همين زندگييعني محور اين سه ق. ندارند
  ).1390مصباح يزدي، ( شود مي مخصوص به زندگي دنيايي

  :يافته هاي پژوهش
) محسوس و غير محسوس(طبق تعريف، تربيت اخالقي عبارت است از بكار بردن ابزار آموزشي و پرورشي 

ه هاي اخالقي جهت رسيدن به زندگي سعادتمندانه در دنيا و جهت شناسايي فضايل و رذايل و دريافت گزار
  ).1388بهشتي، (آخرت و در آخر رسيدن به هدف غايي تربيت كه همان قرب الهي است 
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البته هدف غايي ارسطو در اينجا همان فعليت مطلق . در نظر ارسطو انسان اين ابزار را در دست دارد
از نظر وي هر كسي مي تواند با به فعليت رساندن . ارسطو ياد كردميباشدكه مي توان از آن به عنوان خداي 

استعدادهاي بالقوه خويش ارزشهاي را كه باعث معرفت نسبت به رذايل و فضايل مي شوند شناسايي كرده و 
   .از اين جهت صاحب كماالت اخالقي شود

ت هر موجودي غايتي است كه در  فلسفه اخالق ارسطو كه متاثر از فلسفه نظري او مي باشد، خير و سعاد
براي او مشخص شده است و چون كمال انسان را در عقالنيت ميداند پس اعتقاد دارد خوشبختي و سعادت 

به عقيده وي با استفاده از عقالنيت  مي توان ارزشهاي نيكو . انسان در زندگي مبتني بر عقالنيت مي باشد
كند كه در فضايل اخالقي حد وسط رعايت شود راشناخت و همچنين اين نيروي عقل است كه حكم مي

  ).1384صادق الوعد، (
منشا نيكي .بنابراين هدف تربيت اخالقي ارسطو كسب فضايل اخالقي، رسيدن به سعادت وكمال است

قانون طاليي اعتدال نيز از اصول تعليم و تربيت .اخالق براي رسيدن به اين اهداف تجربه،تعليم و عادت است
  .بنابراين راه رسيدن به سعادت و نيكبختي رعايت اعتدال و ميانه روي در امور است. ارسطو مي باشد

از روشهاي مورد نظر ارسطو براي نيل به اين اهداف ميتوان به تشويق، ترغيب، به كارنبردن سخنان بيهوده، 
دون مايه  ازرذايل، جلوگيري ازآشنايي كودكان با شوخيهاي زشت ومعاشرت نداشتن با افراد دوري كردن
همچنين ارسطو به استفاده از هنر و موسيقي در امر آموزش براي تربيت احساسات جهت ايجاد . اشاره كرد

  . آمادگي اخالقي تاكيد نموده است
  .ارزش شناسي، ارسطو، تربيت اخالقي، اخالق، سعادت و نيكبختي :واژگان كليدي
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  ديني و اخالقي از منظر صحيفة سجاديه بررسي تربيت  
  2، سيد منصور مرعشي1افراسياب صادقي چلچه

                
تواند مورد بررسي قرار گيرد  يكي از منابع مهمي كه در استنتاج عناصر نظام تربيتي و اخالقي اسالم مي

  .دعاهايي است كه از پيشوايان ديني بر جاي مانده است
يكي از منابع ديني است كه در آن ابعاد مختلف وجودي انسان و راههاي  )ع(دعاهاي ارزشمند امام سجاد 

گيرد تا تصوير انسان  كسب درجات واالي اعتقادي، اجتماعي، انسان شناختي و تربيتي مورد اشاره قرار مي
  .كامل ترسيم و بيان گردد

زبان و شيوة جديد در امر با بررسي صحيفة سجاديه به عنوان يك منبع مهم در تربيت ديني و اخالقي با يك 
  . شويم و آن زبان دعا است تعليم و تربيت آشنا مي

در اين مقاله تصميم داريم ابتدا با اهداف اساسي تربيت ديني و اخالقي آشنا شويم و پس از شناخت اجمالي 
و در پايان از صحيفة سجاديه نسبت به تربيت ديني و اخالقي در اين گنجينة با ارزش اطالعاتي به دست آوريم 

توان از متن صحيفة استخراج نمود و به عنوان راهبردهاي ويژه در  روشهاي تربيت ديني و اخالقي كه مي
  . دهيم جريان تربيت اخالقي مورد بررسي و كنكاش قرار داد را مورد بحث قرار مي

  :پرسش هاي پژوهش
  اهداف تربيت ديني و اخالقي در صحيفة سجاديه كدامند؟ -
  دهد؟ اديه در مورد تربيت ديني و اخالقي چه اطالعاتي به ما ميصحيفة سج -
  توان استخراج نمود كدامند؟ روشهاي تربيت ديني و اخالقي كه از متن صحيفة مي -

در اين پژوهش بنابراين است كه از طريق روش تجزيه و تحليل توصيفي به بررسي تربيت ديني و اخالقي از 
توان از بين  اين تحقيق با بررسي متون صحيفه و ابعاد تربيتي و اخالقي كه مي منظر صحيفه سجاديه بپردازيم در

  .دهيم اين متون استخراج كرد، بحثهاي تربيتي و اخالقي مورد نظر را ارائه مي
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پژوهشهاي متعددي در مورد صحيفة سجاديه و ابعاد مختلف آن به رشتة تحرير در آمده است كه در ادامه 

نماييم تا با  را نيز كه در بعد تربيتي، اخالقي صحيفة سجاديه نوشته شده است معرفي ميچند مقاله و پژوهشي 
  .بندي مناسبي براي پاسخ به سؤاالت پژوهش داشته باشيم استفاده از اين پژوهشها و ساير منابع بتوانيم جمع

شناسي از منظر  انساندر مقاله خود با عنوان درآمدي بر نظام تربيتي و  1390مصطفي سليماني در سال ) 1 
را  "انسان آرماني"پردازد، و نهايتا  صحيفة سجاديه ابتدا به بررسي و تعريف نظام تربيتي در صحفيه سجاديه مي

  . دهد كه هدف انبياء و پيشوايان معصوم بوده مورد بحث و بررسي قرار مي
دستيابي به  1383ديه در سال محمد برزوئي در پايان نامه خود با عنوان تريبت معنوي در صحيفه سجا) 2 

دهد و ابعاد مختلف  راهكارهاي تربيت معنوي نسل جديد را با بررسي صحيفه سجاديه مورد نظر قرار مي
  .نمايد تربيتي اعم از فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اخالقي، اقتصادي و معنوي را معرفي مي

فر در سال  اصغر ابراهيمي ديه كه توسط عليها و اهداف تربيتي در صحيفه سجا مقاله مباني، اصول، روش) 3 
نوشته شده است پس از بيان مباني تربيتي در صحيفة سجاديه، اصول و روشهاي تربيتي را در اين صحيفة  1388
  . نمايد كند و در نهايت اهداف تربيتي را استخراج و بيان مي بها تبيين مي گران

نوشته شده است از نگاه صحيفة سجاديه نوشتة سيد   1384ل مقاله رهيافتي نظام تربيتي اسالم كه در سا) 4 
ابراهيم ميرشاه جعفري و حميد مقامي كه به بررسي مفاهيم نظام تربيتي، اهداف، مباني، اصول و روشهاي 

  .پردازد هاي راهنماي عمل از ديدگاه صحيفه مي تربيت پرداخته و پس از ايجاد ارتباط منطقي، به استنباط نظريه
اي ديگر با عنوان انسان و تربيت از منظر صحيفة سجاديه  در مقاله 1384اهللا مرزوقي نيز در سال  ت رحم) 5 

كند تا ضمن بررسي ويژگيهاي انسان از منظر صحيفه داللت آن براي تعليم و تربيت را بررسي  سعي مي
  .كند مي
. تهيه نموده است 1384كه در سال  اي با عنوان مباني اخالقي در صحيفه سجاديه منصور پهلوان در مقاله) 6 

شمرد و پس از آن با تكيه بر متن صحيفه  ابتدا به معرفي صحيفه پرداخته و توحيد را مبناي اخالق در آن بر مي
  . هد سجاديه هفت راه تعالي معنوي را توضيح مي

  : هدف اساسي تربيت ديني و اخالقي در صحيفه سجاديه -
ها  دف منشاء آفرينش او چگونه است؟ و مقصد نهايي انسان كجاست؟ اينجايگاه انسان در عالم چيست؟؛ ه

خواهد هدف زندگيش را پيدا كند و به حيات پر معنا  هاي كلي بشر هستند كه براي انساني كه مي پرسش
صحيفة سجاديه رويكردي عرفاني به اين موضوع دارد و مسير نگريستن به آيينه . دست يابد بسيار اهميت دارد
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دهد كه منتهي به پرستش  كند و تربيت عرفاني را از سير مقام معنوي نشان مي معرفي مي "دل"خدا را   معرفت
  .شود عاشقانه مي

  "قرب الهي"اين مسير طي مي شود تا بشر به هدف برتر و نهايي تربيت برسد و آن 
 ". شود وني و ثابت ميكند كه شادي در وجود او در رسيدن به اين جايگاه به انسان آرامشي عطا مي. است 

گاهي كه در آن  براي من نزد خود آرامش: و مثابة انبوها و اقّر هينا "آوي اليه مطمئنا "واجعل لي عندك مقيال
، 47دعاي ( "گزينم و چشم را روشن سازم و شاد گردم قرار ده جاي گيرم و جايگاهي كه در آن جا مي

  ). 129ص
  :سجاديه مباني تربيت ديني و اخالقي در صحيفة -
توان برخي از ويژگيهاي عمومي انسان را كشف و به عنوان مباني تربيت  با دقت نظر در صحيفة سجاديه مي 

  : شود ارائه كرد كه در ذيل مختصرا به تعدادي از آنها اشاره مي
  .خوف و رجا  و ميل به جاودانگي  ؛كمال جويي؛ حب ذات؛ توحيد و روحية خدا جويي 

  :يني و اخالقي در صحيفة سجاديهروشهاي تربيت د -
اي را كه در جريان  در اين قسمت سعي داريم كه با استخراج و استنباط از متن صحيفه راهبردهاي ويژه

توان مورد استفاده قرار داد معرفي و به مربيان تعليم و تربيت پيشنهاد نماييم كه در ذيل به صورت  تربيت مي
  .مقاله به طور مفصل مورد بررسي قرار گيرندشود تا در شرح  وار عنوان مي فهرست

  ؛دعوت به توبه - 
  ؛)تفضّل( احسان  - 
  ؛تفسير - 
  ؛نيكي در برابر بدي - 
  ؛يادآوري نعمت - 
  ؛قدرداني - 
  ؛موعظه - 
  ؛حسن ظن - 
  ؛عذرخواهي و عذر پذيري - 
  .عيب پوشي - 
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  .تربيت ديني، صحيفة سجاديه، روشهاي تربيت: واژگان كليدي
  
  

  :منابعست فهر
  .قرآن مجيد -

 .رشد: تهران .نگاهي دوباره به تربيت اسالمي .)1382( .باقري، خسرو -

 .اسراء: قم .مراحل اخالق در قرآن .)1377( .جوادي آملي، عبداهللا -

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: قم .سيري اجمالي در تاريخ تعليم و تربيت اسالمي .)1372(. حسيني، سيدعلي اكبر -

 .ميثم: تهران .ترجمه محمد تقي خلجي . )1381(. يفه كامله سجاديهصح -

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم .الميزان في تفسير القران .)بي تا(. طباطبايي، محمدحسين -

 .دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسي حوزه علميه قم: قم .انسان كامل .)1367(. مطهري، مرتضي -

 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران .اصول آموزش و پرورش .)1327( .محمدباقر هوشيار، -

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: قم ).ترجمه دكتر عبدالرحيم گواهي( اديان زنده جهان .)1369( ..هيوم، رابرت ا -
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  )منظر آيات قرآن از( تربيت اخالقي واكاوي تحليلي مفهومي عزت نفس در
  1فاطمه ايرانمنش

  
هاي متعالي و متصف شدن افرادبه به  بندي بر ارزش ي از اهداف پيامبران  در بعد اخالقي تأكيد بر پاييك

 معناي به ربو ريشه از تربيت). 1392و داودي،  1392اميني، (فضائل اخالقي و دوري از رذائل اخالقي است
علوي، (است  انسان و ديني القيجسماني، عقالني، اجتماعي، عاطفي، اخ استعدادهاي وشكوفايي يافتن رشد

بايست تحت تربيت قرار گيرد، بعد اخالقي است، فرد بايد  ازمهم ترين ا بعادوجود ي انسان كه مي). 1386
هاي دروني خويش بوده و رفتارهايي  چنان تربيت شود كه در هر شرايطي قادر به كنترل هيجانات خواسته

بالفعل شدن استعدادهاي آدمي دربعد روحي ومعنوي . دمنطبق با اصول شرعي و عقلي از خود صادر كن
حسين زاده وتقي (گرداند وتثبيت صفات مثبت واعمال شايسته به صورت متعادل، تربيت اخالقي را محقق مي

 .باشد مي متربيان اكتسابي كمال تحقق درروند تربيت هاي مجموعه زير ترين مهم از يكي و) 1390زاده، 
عوامل در رشد مطلوب شخصيت افراد درتربيت اخالقي و يكي از نيازهاي اصيل  ترينعزت نفس از اساسي

زا و عزت آفرين است مورد استفاده و مورد انسان است، بدين منظور مهم ترين منبع هدايت و تربيت كه عزت
ند پرورش عزت نفس و ايجاد حس ارزشمندي، احساس توانايي را در فرد ايجاد مي ك. تاكيد قرار گرفته است

عزت به . هاي زندگي كنار آيد و خود را شايسته رسيدن به خوشبختي وكمال متعالي بداندتا بتواند با چالش
نبود ). 339، ص1387راغب اصفهاني، (معناي حالتي است كه مانع شكست و مغلوب شدن انسان مي شود 

مي پذيرد و مغلوب مي اي كه انسان ذليل به راحتي شكست را حالت عزت و شرافت، ذلت است، به گونه
نياز به علل و  "عزت"شكوفايي . يك امر فطري است "ذلت"و فرار و تنفر ار  "عزت"ميل و عالقه به . شود

عواملي دارد كه عدم توجه به اين عوامل سبب خاموشي آن مي شود و در مقابل، حالت ذلت و مغلوب شدن و 
  .پذيرش شكست در انسان تقويت مي شود

ت موضوع، قرآن كريم به عنوان عاليترين منبع هدايت و تربيت انسان، عوامل افزايش و با توجه به اهمي
زا كه موجب كاهش و يا خاموشي عزت پرورش عزت نفس را در انسان معرفي و از سويي ديگر عوامل ذلت

). 1: رزم(تمسك به قرآن كريم و استمداد از آن نيز عامل عزت سربلندي است . نفس مي شود را بيان مي كند

                                                            

1
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تميمي آمدي، (خداوند متعال منشا عزت و عظمت است وعزت توسط غير او موجب ذلت وزوال است 

1392  .(  
هاي هدف از انجام تحقيق  ونيل به تربيت اخالقي مطلوب ، تحليل مفهومي واژه عزت و دسترسي به شيوه

  .پرورش عزت نفس آدمي ودوري ازعوامل ذلت زا درآيات قرآن مجيد  است
  :  ش هاي پژوهشپرس

  باشند؟زمنظرآيات قرآن عناصر معنايي عزت نفس چه ميا -1
  زمنظرآيات قرآن عوامل عزت زا و عزت زدا كدامند؟ا -2
  زمنظرآيات قرآن روش هاي پرورش عزت نفس كدامند؟ا -3

جي استنتا –از روش تحليلي  اين پژوهش ازنوع نظري و تئوريك است،كه با هدف دستيابي به نظريات قرآن
اين تحقيق مي تواند از نوع كاربردي باشد و . هاي پرورش عزت نفس انسان انجام شده استدر مورد شيوه

ابراز و روش جمع آوري اطالعات عمدتاً فيش نويسي و يادداشت برداري از طريق رجوع مستقيم به منبع 
ات آيبر بررسي بافت مفهومي مشتمل زباني و از روش تحليل اصيل قرآن و تفاسير صورت گرفته است، 

 . استشدههاستفاد "عزت"متضاد ترادف كلمات وعبارات وتحليل برحسب مفهوم  ،"عزت"متضمن 

نوع ديگر، كرامت، . همه انسانها از كرامت ذاتي برخوردارند و شايسته مقام خليفه اهللا و سجده فرشتگان اند
خالقي براي رسيدن به كمال است كه بعضي ارزشي و اكتسابي برخاسته از تالش و خواسته انسان درتربيت ا

قرآن كريم، يكي از راههاي اصلي رسيدن به چنين هدفي را كسب ). 13: حجرات(شايستگي آن را مي يابند 
معيار عزت، تقوا است و چون . مي داند، لذا بايد مايه هاي عزت نفس را در انسانها پرورش داد "عزت نفس"

شد، الجرم كرامت نيز هست و هر جا كرامت باشد، لزوماً عزت عزت حاصل كرامت است، هرجا عزت با
، ص 1385باقري، (موجودنيست، تنها كساني از عزت بهره مي برند، كه در پرتو عقل به تقوا  و ايمان راه يابند 

                                     .                                       لذادرسايه تربيت اخالقي الهي مي توان به كرامت دست يافت ). 193
 "توجه مثبت غيرمشروط"وانسان گرايان  "عادت"تربيت اخالقي درديدگاه غزالي و خواجه نصير مبتني بر

 "فعال درحل مسائلروشهاي "ودرنظريه تحول شناختي  "تقويت رفتار مناسب"راالزم مي دانند، رفتارگرايان 
).                             1391بابائيان، حاجي ( دهندراموردتاكيد قرار مي "بصيرت وخود آگاهي"وروانشناسان تحليل روان 

د وبررسي مطالب فوق، تدابير علمي وعملي درتربيت اخالقي ضروري اند و تدابير عملي با مبادرت به در نق
تكرار و عمل وكسب ملكه دروني حاصل مي گردد، درتوجه مثبت غير مشروط، متربي مجال مي يابد تا نيازها 

تار متربي درجهت مطلوب به نحو فعال به انجام برساند، تقويت و پاداش موجب اصالح  رف وعالئق خويش را



  197                                                     باز خواني                                                                                                                    

 

مي گردد و روشهاي فعال فعاليت فرد را باتوجه به نيازهاي او برمي انگيزد وخودهدايتي صورت مي گيرد و 
درتربيت اخالقي .  شيوه ايجاد خود آگاهي فردي ازمبادي اخالق موجب  تربيت واصالح او مي گردد

رعايت اصول ). 4: علق(اخالق خداي اكرم است اسالمي، محور تعليم وتربيت دين الهي، كرامت است ومعلم 
اخالقي از جمله خضوع وخشوع در برابر خداوند وفروتني وهمدردي با ديگر انسانها وكسب فضائل اخالقي 

.                             تاكيد استمورد دارد،ودوري از رذائل كه موجبات كرامت وعزت نفس واقعي ورشد واعتالي انسان
  :يافته هاي پژوهش

) ص(از جمله عوامل عزت زا در قرآن كريم تقوي، بهره مندي از هدايت الهي، تمسك به قرآن و پيامبر 
. است... ب فضايل اخالقي و، كسب علم و دانش، تالش براي آخرت، جهاد در راه خدا، انفاق، كس)ع(وائمه 

در مجموع مي توان گفت تنها راه رسيدن به عزت واقعي، طاعت و بندگي خدا و دوري از موارد ذلت زا 
است، عزتي كه موجب خود نمايي و تكبر و غرور و كسب ارزشهاي غير اصيل و مادي شود كاذب و مذموم 

وجب ذلّت خودفرد وگمراهي و زيادتي متكبر مي فروتني وذلت دربرابر فرد متكبررا، م) 1392(نراقي . است
هواي نفس، موضع يا متعلقش دنيا كه بوسيله . هواي نفس وشيطان دوعامل مؤثردرذلت انسان است. داند

جوادي (انسان گم شده ياضال ابزار دست شيطان است ). 1391مصباح يزدي، (شيطان، تاييد و تزيين مي گردد 
ت و عزت نفس بايد ازعوامل ارتكاب گناه پرهيز كرد و سعادت حقيقي لذابراي حفظ شخصي). 1390آملي، 

در سايه داشتن وجداني پاك و بدون آلودگي به گناه حاصل مي شود كه با هدايت قرآن مجيد اين كار ميسر 
تنها يك . براي اينكه اجتماع از مرتكبين به گناه پاك شود و مردم با آرامش خاطر روزگار را گذرانند. است
 نقطه مقابل، ذلت ممدوح،كه همان تواضع و). 1362پريور، (موجود است و آن تربيت صحيح افراد است  راه

از ديدگاه قرآن احساس ضعف و تواضع در مقابل خداي . حقيقت مي باشد تسليم دربرابر حق و فروتني و
عزت قلمداد مي شود  ، والدين و مربيان بحق، ذلت ممدوح يا همان)ع(و ائمه اطهار) ص(متعال و رسول خدا 

و سپس مومنان ) ع(، ائمه اطهار)ص(بهترين منبع عزت، خداوند  متعال و سپس رسول خدا ). 1389كليني، (
با بهره گيري از رهنمودهاي قرآن و انجام حسنات و دوري از سيئات  مي توان به عزت واقعي . واقعي هستند
تربي و ابراز تواناييها وبيان نقاط قوت متربي و تقويت باتوجه به آيات قرآن، تغافل از خطاهاي م. دست يافت

  .ايمان درتقويت اراده وانگيزه دركسب فضايل اخالقي، روشهاي تربيتي مؤثر درپرورش عزت نفس افراد است
  .قرآن كريم، عزت نفس واقعي، عزت كاذب، ذلت ممدوح، ذلت مذموم :واژگان كليدي
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  : فهرست منابع
  .قرآن كريم -
 .نويد اسالم: تهران). ترجمه حسن خداپرست( مفردات الفاظ قرآن كريم). 1387. (راغب اصفهاني، -
 .بوستان كتاب: قم. اسالم وتعليم وتربيت). 1392. (اميني، ابراهيم -
 .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1388. (باقري، خسرو -
 .سياآ: تهران. دين و روانشناسي). 1362. (پريور، علي -
 .صبح پيروزي: قم. غررالحكم ودررالكلم). 1392. (تميمي آمدي، عبدالواحد-
 .اسراء: قم. مراحل اخالق در قرآن). 1390. (جوادي آملي، عبداهللا -
 .سروش: تهران. روش هاي تربيت اخالقي كاربردي در اسالم). 1391. (حاجي بابائيان، محسن -
 .انتشارات دانشگاه پيام نور: تهران. اخالق اسالمي). 1390. (حسين زاده، اكرم وتقي زاده، محمد -
 .انتشارات دانشگاه پيام نور : تهران. اخالق اسالمي). 1392. (داودي، محمد -
 انتشارات دانشگاه شهيدباهنركرمان: كرمان.بررسي تطبيقي نظريات تربيتي اسالم وژان ژاك روسو). 1386. (علوي، سيدحميدرضا -
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  رآمدي تربيت اخالقي با تمركز بر جايگاه التزام عملي مربيبررسي علل ناكا
 البالغه از منظر نهج 

  1علي خواجه جوزم
  

آيد  چه به نظر مي آن. ها و ابهامات بسياري روبروست تربيت اخالقي به عنوان يكي از شقوق تربيت، با چالش
عليمي در ارتباط مربي و متربي، اين است كه تربيت اخالقي، نسبت به شقوق ديگر تربيت و نسبت به وجوه ت

اند مربياني كه به معناي عملي و  به اين معنا كه اندك. هاي بيشتري است هاي ويژه و ناكامي دچار پيچيدگي
ترين مسائل و  حتي تربيت اخالقي، براي پدر و مادرها نيز يكي از مهم. عيني، در تربيت اخالقي توفيق يابند

اما نگاهي گذرا به اوضاع جامعه و سطح رضايت مربيان و .. رود به شمار مي ترين مسئله شايد بتوان گفت مهم
از رهگذر . بخش محقق نگرديده است دهد كه تربيت اخالقي به حد رضايت ها به ما نشان مي خانواده

هايي كه در تربيت اخالقي  توان به وجه اين مسأله توجه ويژه نمود كه اصول و روش رويكردهاي مختلف، مي
در اين پژوهش با مطالعة بيانات . ار برده شده است به خوبي احصا نشده يا به طور ناقص به كار رفته استبه ك

كه موجب ) عدم التزام عملي مربي(ترين اين عناصر  السالم سعي در پرداختن به يكي از مهم اميرالمؤمين عليه
  .ناكارآمدي تربيت اخالقي شده است داريم

  :هاي پژوهش پرسش
  البالغه چيست؟ مؤثر بر تربيت اخالقي از منظر نهج عناصر -
  البالغه چيست؟ ترين عنصر مؤثر در تربيت اخالقي از منظر نهج مهم -
  البالغه چيست؟ معنا، جايگاه و حدود التزام عملي مربي در تربيت اخالقي از منظر نهج -

غه، و استفاده از شروح اين كتاب شريف از البال السالم در نهج اين پژوهش با تكيه بر بيانات اميرالمؤمنين عليه
 لذا با استفاده از روش استنتاج. جمله شرح عالمه محمدتقي جعفري سعي در پاسخ به سؤاالت خود دارد

  .به اين پژوهش پرداخته شده است) رونده پيش/رونده پس(عملي
. مورد بحث قرار گرفته است در ميان مسائل مورد توجه در علوم تربيتي به قدر قابل توجه "تربيت اخالقي"

 "اخالق كاربردي"تحت عنوان ) 1386(توان به تالش اسالمي، دبيري و عليزاده  ها مي از جملة اين پژوهش
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افضل الملوك حسيني : تالش هاي ديگري كه در اين راستا صورت پذيرفته اند عبارتند از. اشاره نمود

  ).1391(ي، خسرو باقري و فاطمه زيباكالم ؛ راضيه بيروني كاشان)1390(؛ احمد سلحشور )1370(
هاي قابل تقديري از سوي  السالم، تالش مند اميرالمؤمنين عليه همچنين با نگاه ويژه به كلمات ارزش

و علي  379)1379(احمد اسالمي :  از جمله. كاران حوزة تعليم و تربيت صورت گرفته است پژوهش
 ).1379(بناري  همت

هاي صورت گرفته داراي حجم كمتري از  ايگاه مربي در تربيت اخالقي پژوهشاما در زمينة توجه به ج
  . را مثال زد) 1391(زادة نوري، بوسليكي و مرادي  باشد كه از اين جمله مي توان كارِ عالم توجه مي

 البته در نتيجة بررسي. البالغه كمتر مورد عنايت بوده است به طريق اولي توجه به اين عنصر از منظر نهج
بنيان اخالقي اصل تقدم تعليم و تربيت خويش بر تعليم و تربيت ديگران در "هايي از جمله  نگارنده، تالش

يافت شده است كه به موضوع و دغدغة ) 1389(با تالش احد فرامرز قراملكي . "البالغه نهج 73پرتو حكمت 
  .بوده استرسد و طبعاً مورد استفادة نگارنده  اين پژوهش بسيار نزديك به نظر مي

اين پژوهش سعي كرده،  اوًال بر  نقش و جايگاه مربي در تربيت اخالقي تأكيد ورزد و ثانياً اولويت اين 
البالغه  جايگاه نسبت به ساير جهات در تربيت را اثبات نمايد و ثالثاً اين كار را با تأكيد و توجه ويژه بر نهج

  . هدصورت د) البته با نگاهي جامع به اين كتاب شريف(
در اين پژوهش اما منظور از اخالق . در تعريف علم اخالق، رويكردهاي مختلفي به ارائة نظر پرداخته اند

دانشي است كه از صفات و رفتارهاي نيك و بد و چگونگي اكتساب و اجتناب آنها و اصالح رفتارها در "
همچنين در اين پژوهش ). 1391اعرافي، ( "پردازد كند و به توصيف و تجويز مي عرصة خودسازي بحث مي

  . البالغة شريف نيز، بر همين بنيان استوار است هاي اسالمي است كه نهج مالك نيك و بد آموزه
شود كه بر نحوة رفتار تمام  مجموعة استانداردها و قواعدي گفته مي"اي، به  در معنايي اخص، اخالق حرفه

المللي، به نقل از اسالمي، دبيري و عليزاده،  نة بينكميتة حقوق بشردوستا( "شود اعضاي يك حرفه اعمال مي
چه بيان  در اين پژوهش اين معنا از اخالق نيز در نظر نيست و منظور، حوزة عمومي اخالق كه چنان). 1386

  .شد، مربوط به بايدها و نبايدها در صفات نيك و بد و چگونگي اكتساب آنهاست
در حالي كه اخالق . معين شود نسبت تربيت و اخالق استبحث ديگري كه بايد تكليف آن در اين قسمت 

دانش تربيت، دانشي "كند  دانشي است كه از صفات و رفتارهاي نيك و بد، و طريقة اكتساب آنها بحث مي
اما اين هر دو ). 1391اعرافي، ( "كند است كه با نگاهي جامع و چندوجهي فرايند تعليم و تربيت را مطالعه مي

از وجه موضوع و هدف، اخالق از . ضوع، هدف و روش در نسبت با هم قابل تنظيم استعلم، از جهت مو



  201                                                     باز خواني                                                                                                                    

 

از وجه روش نيز اخالق جنبة . زاوية خودسازي و تربيت از زاوية ديگرسازي به سوي هدفشان در حركتند
سيار به هم ها از تمام اين وجوه تربيت و اخالق ب فارغ از اين تفاوت. ارزشي دارد و تربيت لزوماً ارزشي نيست

موضوع هر دوي اين علوم انسان و هدف هر دو جهت دادن رفتارهاي انسان به سمت . نزديك هستند
هاي عقلي و نقلي براي مطالعات خود  چنين اخالق و تربيت در استفاده از روش هم. هاي مطلوب است ارزش

  .اشتراك دارند
كه طي آن مربي سعي در تبيين صفات نيك و  لذا در اين پژوهش منظور ما از تربيت اخالقي، فرايندي است

  . كوشد بد و ايجاد آنها در متربي مي
  :هاي پژوهش يافته

. اند، سالمت اخالقي و معنوي مربي است اي نشان داده يكي از مواردي كه علماي اخالق به آن توجه ويژه
امر و حقيقت اخالقي باشد، كه قائل قول اخالقي و واصي فعل اخالقي، خود عامل و چه بسا واصل به آن  اين

و علماي ) ع(چه علي  با نگاه به آن. در لسان اميرالمؤمنين، توجه به اين عنصر و اين شرط بسيار بوده است
شود كه گويي در امر تربيت اخالقي، هيچ  نمايي مي است، ذهن انسان به اين حقيقت راه اخالق به ما آموخته

اي كه شايد بتوان گفت، شرط الزم براي تحقق امر  به گونه. ستتر از سالمت اخالقي مربي ني عاملي مهم
اخالقي همين سالمت نفس است و بس و باقي شرايطي كه در تحقق اين امر بيان و توصيه شده است همگي 

كه تمامي جهات  به اين معنا كه اگر سالمت نفس و عامليت قائل در كار نباشد، ولو آن. شروط كافي اين امرند
هاي خلّاقانة تأثير بر مخاطب و مقومات احساسي و عقلي در  هاي بيان مطالب و شيوه چون روش هممؤثر ديگر 

نادري كه فرد، خود با تالش و مگر در موارد . شود گاه متحقق نمي تأثير كالم در كار باشد، تربيت اخالقي هيچ
يك از  كند باشد اما هيچ برعكس اگر گوينده، فاعل به آنچه توصيه مي. تأمل دروني، مراتب را طي كند

ادعاي بزرگتر اين . توان اميد به اصالح اخالقي متربي و تحقق تربيت اخالقي بود شرايط ديگر فراهم نباشد، مي
است كه اگر شرط الزمي كه بيان شد محقق شود، جهات ثانوي براي تحقق تربيت اخالقي، در نتيجة سالمت 

اخالق، خود عامل و واصل باشد، نتيجتاً بر طبق فنون و اصول يعني اگر مربي . شوند نفس گوينده حاصل مي
  .تربيت اخالقي، رفتار خواهد كرد

در ميان فيلسوفان و عالمان علوم تربيتي، در كنار شرايط و لوازم ديگر، به اين عنصر از شرايط تربيت و به 
در زمينة اين شرط گفته چه  اما در مقام اجمال، تمام آن. طور اخص تربيت اخالقي توجه ويژه شده است

كه  حال آن. "مربي الزم است خود مهذب، عامل و متخلق به اخالق باشد"شود تفصيل اين گفته است كه  مي
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هاي تربيت  تعداد شرايط و عناصر ديگر تربيتي پرداخته شده در اين بحث، كه اكثراً هم از جنس اصول و روش

اين، عامل ديگر در تضعيف اين اصل، توجهات نابجا به  عالوه بر. اخالقي هستند، به جهت كمي بيشتر است
هاي مربي به تأمل و تالش شخصي در تربيت اخالقي فرا  است كه متربي را قطع نظر از ويژگي 1هايي توصيه

  .خواند مي
  . تربيت اخالقي، التزام عملي، مربي، اخالق :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .مؤسسه فرهنگي اشراق و عرفان: قم). تحقيق و نگارش سيدنقي موسوي( ها فرض يتي، مباني و پيشفقه ترب). 1391. (اعرافي، عليرضا -
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي: تهران. اخالق كاربردي). 1386. (اسالمي، محمدتقي؛ دبيري، احمد و عليزاده، مهدي -
پژوهشگاه : تهران. هاي پژوهش د رفلسفة تعليم و تربيت وشرويكردها ور). 1389( .باقري، خسرو؛ سجاديه، نرگس و توسلي، طيبه -

  .مطالعات فرهنگي واجتماعي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري
مركز نشر پژوهشگاه : تهران. معنوي - نقش مربي در تربيت اخالقي). 1391. (زادة نوري، محمد؛ بوسليكي، حسن و مرادي، حسين عالم -

  .علوم و فرهنگ اسالمي
. البالغه نهج 73بنيان اخالقي اصل تقدم تعليم و تربيت خويش بر تعليم و تربيت ديگران در پرتو حكمت ). 1391. (املكي، احدفرامرز قر -

  .30نشرية علوم و قرآن و حديث، 
  

                                                            

 .اْنظْر الي من قال و التَنظُر إلي ماقال1
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  تحليل آراي قابسي بر اساس ابعاد يادگيري و داللت هاي آن در برنامه درسي
  3؛ زينب زهيري2؛ شهربانو رنجبر1پروين صمدي

  
از آنجايي كه قابسي يكي از دانشمندان بزرگ اسالم مي باشد و آراي تربيتي زيادي در مورد تعليم وتربيت 
دارد و كسي در مورد نظرات تربيتي ايشان بررسي نكرده است قصد بر اين است كه آراي تربيتي ايشان را 

  .سي و تحليل قرار دهيمبراساس ابعاد يادگيري و داللت هاي تربيتي آن در برنامه درسي مورد برر
  :پرسش هاي پژوهش

  از نظر قابسي ابعاد يادگيري چگونه است؟ -1
  آرمان هاي تربيتي قابسي چيست؟ -2

  . توصيفي مي باشد -روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله روش تحليلي
است و از  آموزشي كه قابسي از آن سخن مي گويد، آموزش دين است كه همراه با تربيت ديني و اخالقي

آنجا كه وي دين را همگاني و براي همه مي داند آموزش را هم كه مقدمه آن است براي همگان الزم دانسته 
وي روش عقلي ندارد و . شيوه قابسي در بيان مسائل تعليم وتربيت، شيوه فقهي فقهاي اهل حديث است. است

  ).1376فقيهي و علي نقي، ( د صرفه به احاديث و كلمات گذشتگان، به ويژه مالك، تمسك مي جوي
قابسي شناخت دين و عمل براساس آن را مهمترين هدف تعليم و تربيت مي داند و در حقيقت آن را هدف 

. و وظيفه معلم و اولياي دانش آموز را تالش در تحقق آن معرفي مي كند. نهايي تعليم و تربيت مي شناسد
را هدايت به صراط مستقيم، تنزيه از زشتي ها، تزكيه و هدف از نزول قرآن و بعثت پيامبر گرامي اسالم 

  ).همان(مي داند .... تهذيب نفس، تثبيت ايمان، تعليم كتاب، پيروي از رسول خدا و
تربيت اسالمي عنواني است كه استعمال فراوان يافته ، براي نشان دادن طرح اسالم در ساختن و پرداختن 

در اين ريشه معناي زيادت وفضوني اخذ . و باب تفعيل است "ربو"ريشه واژه تربيت از . انسان به كار مي رود
  ). 52، ص 1، جلد 1392باقري و خسروي، ( شده است 

                                                            

 .عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا1
  Sh.ranjbar63@gmail.cimكارشناس ارشد؛  2
  كارشناس ارشد علوم تربيتي 3



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            204
در بحث از مفهوم تربيت مساله انسان مطرح است زيرا مفهوم تربيت تقريبا در همه دوران تاريخ بشر با مفهوم 

درنگ به افراد مطرح شده است و بي "تربيت"مساله  يعني هر كجا بشر زندگي كرده. انسان مقارن بوده است
  ).188، ص1386شعاري نژاد، ( بشر متوجه شده است 

قابسي سه اصل مهم براي تريبت قائل است؛ كه اولين اصل تربيتي آموزش همگاني مي باشد كه پسران و  
مگاني است و حق هر كسي دختران، همه مي توانند آموزش ببينند و نبايد از آن محروم بمانند؛ زيرا دين ه

دومين اصل تربيتي ). 1386فقيهي و علي نقي، (است كه اعتقادات ديني داشته باشد و براساس آن عمل نمايد 
. قابسي عدم تبعيض مي باشد كه در اين اصل معلم در آموزش دانش آموزان بايد عدالت را رعايت كند

اي آموزش در نظر بگيرد و تا مرحله اي به پايان سومين اصل تدريج در آموزش است، معلم بايد مراحلي بر
  .نرسيده، به مرحله بعدي نپردازد

از نظر قابسي معلم بايد همه توان خود را به كار گيرد تا با اتخاذ روش هاي تربيتي صحيح، در امر تعليم و 
تربيتي كه روش . تربيت دانش آموزان موفق شود و آنان را به سوي اهداف آموزشي و پرورشي هدايت كند

ايجاد رابطه عاطفي و انس با كودكان، نظارت و مراقبت، و : قابسي به آنها توجه كرده و بر آنها تأكيد ورزيده
  ).همان(تشويق و تنبيه مي باشند 

در قرن چهارم هجري كه قابسي در اين قرن مي زيسته است، معلمان معموال در مكتب خانه هاي عمومي 
دسته اول موادي است كه صبغه ديني آن قوي است و يا به نحو . مي كردندمواد آموزشي متعددي تدريس 

دسته دوم، موادي است كه ارتباط وثيقي با معرفت ديني و التزام عملي به . مؤثري با واجبات عيني مرتبط است
ي دين ندارد اگر چه برخي از آنها ممكن است با واجبات كفايي مرتبط باشد ولي آموزش و يادگيري آن برا

همگان ضرورت ندارد و دسته آخر، موادي هستند كه آموزش آنها كم وبيش رايج بوده ، ولي در نظام تعليم 
  ).همان( و تربيت ديني مجاز شمرده نشده است 

از برنامه درسي تعريف هاي متعددي به عمل آمده است كه نشان دهنده برداشت ها ي گوناگون از اين واژه 
از جمله برنامه درسي را معادل مجموعه اي : به برخي از آنها اشاره مي كند) 1388(فتحي واجارگاه . مي باشد

دال، (، مجموعه اي از تجربيات برنامه ريزي شده يا تجربيات فراگيران )1981كينگ ، (از اهداف و مقاصد 
) 1962تابا، هيلدا ( و يا طرحي براي يادگيري ) 1676زايس، (؛ شيوه تفكر )1991و بي ير،  1991؛ هلمز،1964

  .دانسته اند
ديدگاه برنامه درسي عبارت است از، يك موضع گيري اساسي درباره ياددهي و يادگيري در ابعاد گوناگون 

برخي از اين ابعاد؛ آرمان هاي تربيتي، تلقي نسبت به يادگيرنده، تلقي نسبت به فرايند . نظري و عملي
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بت به محيط يادگيري، نقش معلم و تلقي نسبت به ارزشيابي يادگيري، تلقي نسبت به فرايند آموزشي ، تلقي نس
  ).1388مهر محمدي، (آموخته ها مي باشد 

  :يافته هاي پژوهش
ديدگاه قابسي با ديدگاه رفتار گرايان نزديك است بنابراين برنامه درسي از ديدگاه قابسي مي تواند مجموعه 

ابعاد . چون بر اساس فطرت بايد عمل كرد. موز گرددعوامل و رفتارهايي كه باعث بارآوردن رفتار در دانش آ
  :يادگيري از ديدگاه قابسي به شرح زير مي باشد

  شناخت دين و عمل براساس آن؛: آرمان تربيتي
  يادگيرنده منفعل است؛: تلقي نسبت به يادگيرنده

  مي خوانند؛ مطابق با برنامه تنظيم شده از سوي معلم، شاگردان درس: تلقي نسبت به فرايند يادگيري
كنند كه بيشتر از روش تشويق و تنبيه براي بارآوردن رفتار در فرد استفاده مي: تلقي نسبت به فرايند آموزشي

  تأكيد برتنبيه دارد؛
  محيط يادگيري ساختي بسته و غير منعطفي دارد؛: تلقي نسبت به محيط يادگيري

  يت شاگردان  واتخاذ روش هاي تربيتي صحيح در امر تعليم وترب: نقش معلم
  .سنجش ميزان يادگيري دانش آموزان نسبت به محتواي مواد آموزشي: تلقي نسبت به ارزشيابي آموخته ها

  .ابعاد يادگيري، برنامه درسي، قابسي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .سمت: تهران. آراي دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت و مباني آن). 1388. (اعرافي، عليرضا -
  .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1392. (باقري، خسرو -
  .امير كبير: تهران. فلسفه ي آموزش و پرورش). 1389. (شعاري نژاد، علي اكبر -
  .بال: تهران. اصول و مفاهيم برنامه ريزي درسي). 1388. (فتحي واجارگاه، كوروش -
  . پايگاه مجالت تخصصي نور .يتي اسالم در قرن چهارم هجري آراي متفكر ترب).1376. (فقيهي، علي نقي -
  .سمت: تهران). ترجمه محمود مهر محمدي( نظريه هاي برنامه درسي). 1391. (ميلر، جي پي -
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  )ره(اهللا صدوقي تعليم و تربيت از ديدگاه شهيد آيت
  2 احمد زندوانيان ،1صديقه زارع خورميزي

  
همي از علوم تربيتي و عمدتاً نظري و فلسفي است، قدمتي ديرينه دارد و ي تعليم و تربيت كه بخش مفلسفه

هاي فلسفي تعليم و تربيت آشنايي با انديشه .ديرزمان همواره دست خوش تحوالت گوناگوني بوده است از
قديم ومعاصر، بررسي، تحليل و نقد آن ها براي يك متفكر و مربي تعليم و تربيت خصوصاً مسلمانان امري 

ايدئولوژي بيني و جهاناي براي تدوين يك نظام تعليم وتربيت بر مبناي تواند مقدمهري است، زيرا ميضرو
  .)1377بهشتي، ( باشد) مكتب(اسالمي 

ي تعليم و به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مسأله) ره(شك مربيان اسالمي از جمله شهيد صدوقي بي  
هيد صدوقي در طول دوران زندگي خود رويكردي مثبت نسبت به ش. تربيت ديني و اخالقي توجه كرده اند

برخوردار از يك نماز  در يزد، در اندك زماني پس از ورود، مسجد حظيرهجوانان داشته اند، به طوري كه 
بنابراين ضرورت دارد عالوه بر مبارزات ايشان به ). 1382عابدي، (هاي مملو از جوانان شد جماعت با صف

اشان توجه شود و مسائل تربيتي در زندگي ايشان مكشوف م و تربيت ديني و اخالقي در زندگيهاي تعليجنبه
هاي اخير در مورد اهميت و ضرورت تعليم وتربيت ديني واخالقي و شهيد همچنين درسال .و مطرح گردد

ينه انجام هايي در اين زمهاي خاصي برگزار شده و پژوهشبه شكل خاص، سمينارها و برنامه) ره(صدوقي 
  : ها مي توان به موارد ذيل اشاره كردشده است كه ازميان آن

 و) 1380رستمي نسب، (، "اصول و فلسفه آموزش و پرورش از ديدگاه شهيد باهنر"پژوهشي با عنوان 
  ."صدوقي رحمه اهللا، در يك نگاه شهيد"با عنوان  1382در سال   محمد عابديپژوهش 

هاي متعدد برگزارشده، در رابطه با تعليم و تربيت از ديدگاه شهيد صدوقي با توجه به سمينارها و پژوهش
، پژوهشي حاصل نگشته است لذا درصدديم تا بينش تربيتي ديني و اخالقي از ديدگاه شهيد صدوقي را )ره(

  بررسي كنيم تا دريابيم كه آيا ايشان به مباحث تربيتي در زندگي خود پرداخته اند؟
  :هاي پژوهشپرسش

  هايي است؟جامعه اسالمي از ديدگاه شهيد صدوقي داراي چه مختصات و ويژگي -
  هايي است؟مفهوم سبك زندگي از ديدگاه شهيد صدوقي داراي چه مختصات و ويژگي -

                                                            

 szare.kh2030@yahoo.com؛ )س(پرورش دانشگاه الزهرا  كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و 1
  azand2000@yahoo.comپرورش دانشگاه يزد؛  فلسفه آموزش و اديار تاريخ واست 2



  207                                                     باز خواني                                                                                                                    

 

  هايي است؟تعليم و تربيت ديني واخالقي از ديدگاه شهيد صدوقي داراي چه مختصات و ويژگي-
با توجه به . اي و تحليل اسنادي انجام شده استصيفي واز نوع كتابخانهي توي انجام شده به شيوهمطالعه

ي آماري پژوهش شامل كليه ي اسناد، مدارك و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسي روش پژوهش، جامعه
گيري انجام نشده، بلكه منابع و مراجع در دسترس مذكور، مورد بررسي و تحليل در اين ارتباط، نمونه. است
  .ع شده استواق

 :هاي مطلوب در جامعه اسالمي از ديدگاه شهيد صدوقيويژگي -
  :ترين ويژگي هاي مطلوب در جامعه اسالمي برشمردشهيد صدوقي موارد زير را در زمره ي مهم

برخورداري از . 3ايمان، اعتماد و توكل برخدا داشتن؛ . 2در برابر دين حق سرتسليم فرود آوردن؛ . 1
تالش مديران و مسئوالن براي فراهم نمودن زمينه . 5اراده و ايستادگي رهبري؛  قاطعيت و .4حكومت ديني؛ 

باال بردن سطح علمي . 7احساس آزادي در پرتو قوانين اسالمي و . 6هاي تعالي و تكامل معنوي آحاد مردم؛ 
  .)1384معزالديني، (جامعه و برطرف نمودن جهل و حركت در جهت توليد علم و خودباوري 

  :تعريف از سبك زندگي از نگاه شهيد صدوقي -
دانستند و تأكيد داشتند كارهاي شهيد صدوقي توسل به قرآن را در زندگي اسالمي مهم و ضروري مي

فردي و اجتماعي را در پرتو قرآن انجام دهيد و به اهل بيت عصمت و طهارت نيز تمسك بجوييد وخود نيز 
-آيت اهللا صدوقي، الگوپذيري از انسان. ان زندگي خود بوده اندي عملي اين خصوصيت در طول دورنمونه

هاي كامل را كه توصيف آنها در قرآن آمده است را در سبك زندگي اسالمي سفارش نموده اند كه اين امر 
  ).1384معزالديني، . (شودموجب رشد و پويايي انسان ها در زندگي   مي

  ):ره(شهيد صدوقي هاي تربيت ديني و اخالقي از ديدگاه هدف -
شهيدصدوقي هدف مهم تربيتي مكتب اسالم را پرستش خداي يگانه و كسب رضايت الهي و نزديكي به 

ايشان پرورش و تعالي شخصيت را از اهداف اساسي تربيت اسالمي به شمار مي آورند كه با . دانندخدا مي
معظم له، ستيز با . آن را حاصل نمود داشتن صداقت و پاكي، روحيه خودسازي و تزكيه نفس و غيره مي توان

هر چيز باطلي را در رأس برنامه و اهداف قرار مي دادند و رسيدن به وعده هاي الهي و پياده كردن آن در 
  ).1377، دفتر ادبيات انقالب اسالمي(شمردند ترين آرمان برميجامعه را از اساسي

  ):ره(صدوقي  تربيت ديني و اخالقي از ديدگاه شهيد اصول تعليم و -
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ي بارز آيت اهللا صدوقي درپرتو خداباوري و حاكميت دين اخصه: خداباوري و حاكميت دين) الف

آيت اهللا صدوقي در تبيين و اثبات اين امر كه بايد . ترين ويژگي اين اصول  استاداه تكليف مهم. وخداست
  ).1384يني، معزالد( محور مبارزه، اداي تكليف وتالش براي حاكميت دين خدا باشد

ي مكتب حسيني است، مبارزه با ظلم و هاي بارز آيت اهللا صدوقي كه تربيت يافتهاز ويژگي :ظلم ستيزي) ب
خروشيدن بر ظالم است و همين ويژگي بارز از آن بزرگوار فريادگري بزرگ ساخت تا همراه با ساير 

  .)همان(انقالبيون بنيان ظلم را برانداخته و حاكميت دين را تحقق بخشد 
  :هاي پژوهشيافته
دانست و معتقد ها نشان داد شهيد صدوقي، تعليم وتربيت را يك حق طبيعي براي همه افراد بشر مييافته

اهداف . بودند دولت اسالمي موظف است شرايط برخورداري از اين حق را براي عموم شهروندان فراهم آورد
ز اهداف وآرمان هاي كلي دين اسالم است كه رفاه مادي گرفته ادولت اسالمي در زمينه آموزش وپرورش، بر

  .  گيردو ارتقاي معنوي شهروندان را در برمي
سبك زندگي اسالمي بايد حدود اسالم را در تمامي  براي داشتنتأكيد داشتند  آيات قرآني با استناد بهايشان 
- آن انجام دهيد والگوپذيري از انسانكارهاي فردي و اجتماعي را در پرتو قر و هاي زندگي رعايت كنيمزمينه

هاي كامل راكه توصيف آنها در قرآن آمده است را در سبك زندگي اسالمي سفارش نموده اند كه اين امر 
  .شودميسعادت و رستگاري مادي و معنوي موجب 
ود دارد و ها نشان داد، شهيد صدوقي، اسالم را مكتبي تربيتي مي دانستندكه نظام تربيتي مخصوص به خيافته

نيز منابع غني اين نظام هستند وهدف مهم تربيتي مكتب اسالم را پرستش خدا و ) ع(قرآن و احاديث معصومين 
هاي تربيت دانند و به پرورش و تعالي شخصيت و اخالص و تقوي به عنوان هدفكسب رضايت الهي مي

هاي تربيتي پايبند بوده اند و ربيت و روشاند و در سيره عملي خود نيز به اصول تعليم و تاسالمي توجه نموده
به آن سفارش مي كردند واصول مهم تعليم و تربيت ديني واخالقي را، خدا باوري وحاكميت دين و ظلم 

  .  اندستيزي بيان نموده
  .تربيت ديني و اخالقي ي اسالمي، سبك زندگي، اصول تعليم وجامعه :واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

  .ويرايش :تهران .تعليم و تربيت هاي براي بازانديشي در فلسف زمينه ).1377. (دسعي ،بهشتي -
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شهيد آيت اهللا حاج شيخ محمد ). 1377. (دفتر ادبيات انقالب اسالمي، به كوشش مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات -

  .سوره: تهران. 2، جصدوقي ياران امام به روايت اسناد ساواك
اصول و فلسفه آموزش و پرورش از ديدگاه شهيد و انديشمند فاضل دكتر محمد جواد ). 1380. (اسعليرستمي نسب، عب -

  .ستاد كنگره بزرگداشت شهيد محمد جواد باهنر: كرمان. باهنر
  .43مركز اسناد انقالب اسالمي،  علمي، خبري مجالت. شهيد صدوقي رحمه اهللا، در يك نگاه). 1382( .محمد، عابدي -
  .رادمنش: يزد. 2، جيادنامه بزرگداشت سومين شهيد محراب حضرت آيت اهللا صدوقي). 1384. (يني، محمد حسنمعزالد -
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  نقش مدرسه در تربيت اخالقي از ديدگاه پل هرست
  2،  فريبا اسالمي1ري ميرزايي رافعمه

  
امعه شناسي، اي كه از منظر علوم مختلف ازجمله روانشناسي، جاخالق يك مفهوم پيچيده است، به گونه

در اين . هاي مختلف استحقوق، علوم سياسي، فلسفه، پزشكي و ساير حوزه هاي علمي داراي تعابير و قرائت
هرست ، يك  . ميان پل هرست در بحث تربيت اخالقي نظري بديع و جالب دارد كه حائز اهميت است

و از طرفي در باب طرح اشكال نوارسطو گراست و در باب عقل و نحوه شكوفايي آن تحت تاثير ارسطوست، 
ايشان . هاي دانش تحت تاثير اشكال زندگي و شفاف سازي واژه در عمل تحت تاثير ويتگنشتاين استيا فرم

معتقدند كه انسان موجودي است كه صاحب عقل و انديشه است، بنابراين وظيفه آموزش و پرورش را اعتالي 
ي را زير يك چتر مي برد، هردو حوزه را به وسيله استدالل و هرست تربيت اجتماعي، اخالق. عقالنيت مي داند

. يابدكه بدون تصور وجود اجتماع تربيت اخالقي و اجتماعي هيچ ضرورتي نمياين .عقل به هم پيوند مي زند
گوييم، يعني به زنيم، هميشه به كسي دروغ ميگوييم يعني دست به كاري غير اخالقي ميما اگر دروغ مي

 .اش وجود اجتماع استگوييم پس دستور دروغ مگو، پيش فرض اصليراد اجتماع دروغ مييكي از اف
هرست انسان را موجودي فكور مي داند، كه مسئول اعمال خودش است و بايد راجع به تك تك اعمال و 

كه  هرست به نحوي روشن از استقالل عقالني. انديشه هاي خود در زندگي مستقالً تصميم بگيرد، و بينديشد
هاي در واقع استقالل عقلي و انديشه ورزي بدون پايه. از سطح دبستان شروع مي شود سينه سپر كرده است
از نظرهرست مدرسه بايد داراي قدرتي آشكار باشد . مستحكم و حاصل شده از دانش به دست نمي آيد

محتوا و روش براي يادگيري اين . بنوعي كه هم در محتوا و هم روش عملكرد از نظر عقالني قابل دفاع باشد
  .اخالقي بايد مناسب باشد

ا ستنباطي مفهوم عقالنيت، تربيت اخالقي، تربيت  -بر اين اساس در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي
اجتماعي و اينكه هرست چگونه اين دو را زير يك چتر مي برد مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس به نقش 

 .پردازداخالقي مي مدرسه در مورد تربيت

                                                            

   irzaei_m@ut.ac.irدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛  1
  كارشناسي ارشد روانشناسي كودكان استثنايي  2
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  :هاي پژوهشپرسش
  ماهيت و نقش عقل از ديد گاه پل هرست چيست ؟ - 

  بر اساس جايگاه عقل در آراي پل هرست چه كاركردهايي براي تربيت اخالقي قابل استنتاج است؟  -
  براساس آراء پل هرست، در تربيت اخالقي و اجتماعي، مدرسه چه جايگاهي دارد؟ -

  .استنباطي استفاده شده است  -روش تحليلي  در اين پژوهش از
شود آوري شده تحليل مي شود؛ يعني آراي پل هرست در باب عقل تحليل ميدر مرحله اول اطالعات جمع

و در مرحله دوم از آراء پل هرست در باب عقل با تاكيد بر كاركرد مدرسه در تربيت اخالقي و اجتماعي، 
  .استنباط ميشود

هاي فرضكند و پيشتحليلي معتقد است و عالوه بر اينكه مفاهيم تربيتي را روشن ميپل هرست به مكتب 
داند و در ها ميكند، وي نهاد تعليم و تربيت را جايگاه شروع با انتقال با قصد و نيت ارزشآنها را بيان مي

  . دهايي را در تربيت اخالقي  واجتماعي توصيه مي كنراستاي رسيدن به توافق عمومي روش
هرست معتقد است كه سه سطح از اصول و قوانين وجود دارد كه تعليم و تربيت اخالقي بايد بپذيرد، و در 

آن دسته از اصولي كه داليل : همين نقطه او تربيت اجتماعي و اخالقي را با سروري عقل بهم پيوند مي زند
ي برايشان وجود ندارد اما توافق اجتماعي وجود دارد مبني بر اينكه توجيه عقلي دارند، آنهايي كه توجيه عقل

مبني بر لزوم آنها وجود دارد، و آنهايي كه نه توجيه عقلي براي قبولشان وجود دارد و نه توافق اجتماعي الزم 
در اينجا هرست مي گويد در راستاي ايجاد استقالل عقلي، تعليم و تربيت اخالقي بايد اين سطوح . است

هايش در اينجا نظام تربيتي بايد تا حد امكان درباره عملكرد). 1384ا كالم، زيب(متفاوت را لحاظ كند 
  .اطالعات داشته باشد و از قواعد اخالقي منحرف نشود

پل هرست به دليل تأكيد براينكه فرد بايد براساس قوانين و اصولي زندگي كند كه يكدست باشند و بايد 
ين امر شرط الزم براي دارا بودن يك نظام اخالقي است ا. پيرو منطق خاصي باشند تحت تأثير كانت است

- بسياري از مردم براساس قوانيني زندگي مي كنند كه نامنسجم اند و فاقد منطق دروني": هرست معتقد است

 ). 78، ص 1981فينك، ( "اند

راي آميزد و مدرسه را نهادي باي از عوامل علمي و شخصيتي و رواني انسان را بهم ميهرست مجموعه
- او مدرسه را محلي براي تمرين و كسب مهارت. دهددست ميكردن و توجيه مباني بر اساس عقل بهروشن
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در تحصيل ازهمان دوره 1)گيريتصميم(او عاملي راتحت عنوان نقش پذيري . كند  هاي اجتماعي معرفي مي

سازدكه صرفاً به فكر كري ميگيري و نقش پذيري اجتماعي از او متفتأكيد بر تصميم. كندابتدايي آغاز مي
ارائه دروس آكادميك براي دانش آموزان توانمند نيست بلكه طرحي براي آموزش دروس عمومي مبتني بر 

  .دانش و آگاهي درسر مي پروراند كه متكي بر تضمين استقالل فردي و عقل نيز هست
  :يافته هاي پژوهش

انديشه است، بنابراين وظيفه آموزش و  هرست معتقداست كه انسان موجودي است كه صاحب عقل و
هرست تربيت اجتماعي و اخالقي را زير يك چتر مي برد، هردو حوزه را . پرورش را اعتالي عقالنيت مي داند

اعتقاد دارد و اين قضاوت  2او به عقل عنوان ابزار  قضاوت عيني. به وسيله استدالل و عقل به هم پيوند مي زند
تعليم و تربيت با پرورش آن از انسان موجوداتي مستقل و فكور مي سازد كه پيرو عيني همان حوزه ايست كه 

هاي حاكم روز، تبليغات، مصرف زدگي نباشند و بتوانند در تمام حوزه هاي زندگي مانند هنر، ادبيات سياست
اجتماعي و  او تا آنجا پيش مي رودكه تربيت. و مسائل روزمره با نيروي عقل و به طور مستقل تصميم بگيرند

و اخالق بلكه در  اخالقي را زير چتر عقل مي برد و تمام فعاليتهاي نهادهاي آموزشي نه تنها در حوزه دين
چينش اهداف غايي براي دروسي مانند فيزيك، شيمي، فلسفه و غيره  لذت و شكوفايي عقلي را مهمترين 

از نظر وي  نقش . نند نقش پذيري كنندمدارس بايد جايي باشندكه درآن متربيان بتوا .اصل بر مي شمارد
  . پذيري هم در فكر و هم در عمل به شيوه ايي تعالي بخش در ادراك مسأله مهم است

  .پل هرست، تربيت اخالقي، تربيت اجتماعي، مدرسه: واژگان كليدي
  

 :فهرست منابع
انتشارات دانشگاه : تهران). ه دكتر فاطمه زيبا كالمترجم( درآمدي بر فلسفه آموزش و پرورش). 1376. (بارو، رابين و وودز، رونالد -

  .تهران
انتشارات دانشگاه : تهران). با بررسي آراي پيترز و هرست( مكتب فلسفي و تربيتي لندن). 1384. (زيبا كالم، فاطمه و حيدري، سميرا -

  .تفرش
فصلنامه تعليم و . با استدالل و رفتار اخالقي) فرا اخالق(قي بررسي دانش فراشناخت اخال). 1387. (كديور، پروينطالب زاده ثاني، هادي و  -

  .32-7، 93تربيت، 
-Hirst, P.H. (1974 b). Liberaleducation and the nature of knowledge, in: R.S Peters (ed).  
-Hirst, P.H (1974 a). Moral Education in a Secular Society. London: Hodder and Stoughton. 
-Lodge, R.C. (1975). Plato s Theory of education. London: Routledge and Kegan Paul. 
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  و اهداف، روش داللت هاي ديني ديدگاه سورن كي يركگور براي
  محتواي تربيت ديني

  2، حيدر اسماعيل پور1 محمود شرفي
  

اوكه درجواني به . كي ير كگور فيلسوف و متكلم نامدار دانماركي را بنيانگذار فلسفه اگزيستانس مي دانند
هاي  مد، بزودي از آن روي گرداند و با نوشتن رسالهفلسفه هگل روي آورده بود، با تحولي كه در او پديد آ

او كه به هنگام جواني از شهرتي جهاني برخوردار نبود، در قرن . گوناگون به ترويج ايمان مسيحي پرداخت
بيستم با كار فيلسوفاني چون هايدگر، ياسپرس و سارتر بود كه به عنوان پايه گذار فلسفه اگزيستانس شناخته 

كگور پيرامون تعليم و تربيت نظريه اي مستقل و ساختار يافته تدوين ننموده است و به همين  سورن كي ير. شد
اما با مطالعه و دقت در آثار و نوشته هاي وي كه به طور . دليل نمي توان او را فيلسوف تعليم و تربيت دانست

ست و او را به پاسكال عمده در قالب آموزه هاي دين مسيحيت و حقيقت ايمان به رشته تحرير درآمده ا
مي توان به نكات قابل توجهي پيرامون تربيت ). 132، ص1997، 4و وال 3ورنون(پروتستان معروف كرده است 

  .ديني دست يافت
بررسي مقوله تربيت ديني در ديدگاه سورن كي يركگور ما را ملزم به مطالعه رويكرد پديدارشناسانه او 

، ص 2000نصري، (ن مطمح نظر او، مذهبي و به تعبير وي هستي دار است نسبت به انسان مي نمايد و چون انسا
بنابراين بررسي ابعاد وجودي اين انسان با رويكرد مذهبي، در بردارنده نكات مهمي در فرايند تربيت  ).332

بر همين اساس تحليل آموزه هاي مورد تاكيد كي ير كگور سبب تعميق قضاوت و . ديني خواهد بود
والت و مفاهيم رايج در ديدگاه او مي گردد و ما را با مقوالتي آشنا مي سازد كه اين انديشمند روشنگري مق

  . از مواضعي متفاوت بدان ها پرداخته است
  :پرسش هاي پژوهش

 با توجه به آموزه هاي ديني ديدگاه كي ير كگارد چه اهدافي را مي توان براي تربيت ديني ذكر كرد؟ -

اي ديني ديدگاه كي ير كگارد، چه روش هائي را مي توان در حوزه تربيت ديني بيان با توجه به آموزه ه -
 كرد؟

                                                            

1
    mahmoodsharafi 21@ yahoo.Com استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه پيام نو؛  

2
  haydar592001@yahoo.com دانشجوي دكتري دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  
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 با توجه به آموزه هاي ديني ديدگاه كي ير كگارد، چه محتوايي را مي توان در حوزه تربيت ديني بيان كرد؟ -

 چه نقد هاي دروني بر ديدگاه ديني كي ير كگور وارد است؟ -

در  )204، ص1994، 1بست(ش هاي كيفي بوده است به تعبير جان بست پژوهش حاضر از نوع پژوه
هاي كيفي توصيف مشاهدات معموال به صورت كمي بيان نمي شود و از روش هاي ديگر در پژوهش

توصيف داده ها استفاده مي شود، ضمن اين كه از اطالعات جمع آوري شده در اين قبيل پژوهش ها، 
با توجه به اين ). 225، ص2001دالوري، (بقه بندي شده حاصل مي شود ادراكي و ط -توصيف هاي تحليلي

كه تحليل، پيش نياز فرايند نقد، داللت يابي و توصيف است، لذا در اين پژوهش سعي شده است با استفاده از 
توصيفي به مباحثي چون تحليل آموز هاي ديني، استنتاج داللت هاي تربيتي و نيز نقد دروني  -روش تحليلي

  .رداخته شودپ
در تحليل مباني نظري الزم است كه ابتدا جرياناتي چون كي ير كگور و كليساي مسيحي، كي ير كگور، 

آنگاه آموزه هاي ديني كه حائز اهميت ترين بخش . پديدار شناسي و انسان هستي دار مورد بررسي قرار گيرند
سه بعد اهداف، روش ها و محتوا، است  مباني نظري ديدگاه كي ير كگور كه مبناي داللت هاي تربيتي در

فراسورندگي، احساس حضور در پيشگاه خدا، ايمان درون زاد، : مورد بررسي قرار مي گيرند كه عبارتند از
  .خطر كردن، مراحل هستي و جهش ايماني

نقش عشق در انديشه كي ير كگور و كانت، به بررسي مفهوم عشق و : در مقاله اي تحت عنوان 2وني مان 
يان تمايزاتي مي پردازد كه اين مفهوم در انديشه كي ير كگور و كانت پيدا مي نمايد وي بدنبال نشان دادن ب

اين نكته است كه چگونه كي ير كگور از متافيزيك معنويات كانت براي توسعه تز عشق الهي خود استفاده 
ر زندگي معنوي و تاثير اين نقش نموده است؛ آن جائي كه كانت تنها به بيان نقش پيراموني و جنبي عشق د

شود، وي در  حاشيه اي مي پردازد، كي ير كگور براي آن در زندگي معنوي نقشي مركزي و اساسي قائل مي
كتاب خود با نام آثارعشق به توضيح و تبيين نقش اساسي عشق در زندگي انسان پرداخته است، به عقيده او 

  ).2006وني مان، .(به وسيله عشق به خدا به آگاهي رسيده باشدجهش ايماني نيازمند به جنبه هائي است كه 
  
  

                                                            

1 Best 
2 Wennemann 
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  :يافته هاي پژوهش
وي در برداشت خويش از مفهوم دين با تاكيد بر آموزه هاي ديني چون، جهش ايماني، حضور در پيشگاه 

بردارنده خداوند، فراسوروندگي و سابژكتيويته،تلويحا به معرفي آن نوعي از تربيت ديني پرداخته است كه در 
انتخاب آگاهانه و آزادانه باورهاي مذهبي، مسئوليت در قبال رفتار ديني، زدودن نگاه ابزاري به : اهدافي چون

دين و اجتناب از دين نهادينه شده، پرهيز از تشبه فكري ديني، دور نگاه داشتن دين از مطامع و منافع دنيوي و 
  .گذر از هستي استحساني به هستي ديني مي باشد

- روش بحث و تبادل نظر، الگوگيري و پاداش: ر اين ديدگاه براي تربيت ديني متربيان از روش هائي چوند

دهي استفاده مي شود، ضمن اين كه محتواي تربيت ديني بايد ذهني و دروني بوده و از جذابيت، سادگي و 
  .انطباق با واقعيت برخوردار باشد

  .هش ايماني و ايمان مشكك مورد تحليل قرار گرفته استسرانجام در مقام نقد دروني، تعارض ميان ج
، 4، فراسوروندگي)درون خيزي( 3، سابژكتيويته2، جهش ايماني1حضور در پيشگاه خداوند: واژگان كليدي

  .5تربيت ديني
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  يكرمان يخواجو خمسه "گل و نوروز"داستان  تربيتي-اسالمي يهاآموزه    
  نظام تعليم و تربيت در
  3، محبوبه لساني2، سيدحميدرضاعلوي1مهدي نجفيان

  
بيان اصول تربيتي در قالب نظم با تكيه بر احكام اسالمي نيازمند بصيرتي ژرف، معرفتي ناب و دانشي متشكل 

هاي اسالمي اين مقاله با ارائه آموزه. باشداز علوم مختلف است كه مثنوي گل و نوروز خواجو از آن دست مي
هاي مختلف وپراهميت زندگي خصوصاً كودكي و جواني هاي تربيتي دورهگل و نوروز، جنبه تربيتي داستان

اين مقاله با . نمايدهاي مناسب آن مرحله، با تكيه بر خداجويي بيان ميتفكيك وهمراه با دستورالعملرا به
  .بررسي توصيفي داستان گل و نوروز خواجو جزء تحقيقات كيفي بشمار مي رود

يافته هاي اين تحقيق عبارتنداز اينكه خواجوخداجويي را پايه و اساس نظام تعليم و تربيت اسالمي مهمترين 
گرايي، سالگي براساس طبيعتدوره تقسيم نموده است كه ازيك تا شش 5مطرح نموده و تعليم و تربيت را به 

ل و درك انتزاعي آغازتربيت رسمي كودك ازشش سالگي، آموزش مفاهيم و قوانيني كه نيازبه استدال
سالگي و آموزش ايجاد رابطه پاك  14جغرافيايي و فلسفي از  هاي سياسي،دارنداز ده سالگي، آموزش مهارت

  .نمايدرا پس از آن بيان مي
-تربيتي از وظايف اصلي نظام تعليم و تربيت كشور است تا افراد تحت -هاي اسالميتوجه و تاكيد بر آموزه

واالي اسالمي تربيت شده وخروجي اين نظام تحصيلكردگاني باشد كه تجلي تربيت  هايتعليم براساس ارزش
كند آن است كه تربيت اسالمي، آنچه كه اهميت اين تحقيق را بيشتر مي. اسالمي در رفتارشان متبلور باشد

شعر نيز . دهد و نمود آن دركل جامعه مشهود خواهد بودرفتار انسان را به سمت و سوي رشد وتعالي سوق مي
الهام گرفته از ارزشهايي است كه شاعر بدانها معتقد بوده و استخراج نكات تربيتي آن بر عهده محققان است تا 

  .از اين يافته ها بتوان در نظام تعليم و تربيت جامعه اسالمي بهره جست
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  :هاي پژوهشپرسش
كنند با ر نظام تعليم و تربيت ايفا ميتربيتي و نقشي كه د-اين مقاله با توجه به اهميت آموزه هاي اسالمي

درصدد پاسخگويي به سوالهاي زير بعنوان يك شاعر خداجوي و مسلمان  1بررسي توصيفي خمسه خواجو
  :است

  خواجو در نظام تعليم و تربيت چيست؟ خمسة» گل و نوروز«تربيتي داستان  –هاي اسالميآموزه-
  ت كنوني كشور چيست؟در نظام تعليم و تربيها اين آموزهكاربرد -

  :هاي پژوهشيافته
- توجه به ارزش. دهد خداجويي استاولين اصلي كه خواجودر نظام تعليم و تربيت بدان اهميت وافري مي

هاي ديني و تربيتي و حركت به سمت تهذيب نفس و كمال انساني ازجمله نكات بارز تربيتي اين مثنوي است 
  .دا تا انتهاي داستان در راس امور قرار دهدكه خواجوسعي نموده است همواره از ابت

  )469، ص 1370خواجو،(به نام نقش بند صفحة خاك         عذار افروز مه رويان افالك 
   .دومين اصل تربيتي، آموزش بر پايه اصول طبيعت است

  چوشد يك ماهه شد ماهي دل افروز        چو شد يكساله شد شمعي شب افروز
  )491، ص 1370خواجو، (ير پستان        ز مهدش رفت خاطر سوي بستان چو شهدش سير گشت از ش

خواجو آغاز تربيت رسمي كودك را همراه با آموزش قوانين كلي و معاني و مفاهيمي كه نياز به درك و 
  .فهم بااليي ندارند از شش سالگي مطرح نموده است

  ر افتاد چو عمر او به سال شش در افتاد       دوهفته ماه ازو در ششد
  ز بهرش مكتبي ترتيب كردند         به فضل ودانشش ترغيب كردند

  )491همان، ص (برو قانون كلي عرضه دادند           سر درج معاني برگشادند 
داند و بر پرورش خواجو ده سالگي را اوج تفكر انتزاعي و توانائي كودك در آموختن منطق معاني مي

  .نمايدديني كودك تاكيد ميعقالني وتقويت بعد جسماني و 
  چو شد ده ساله زين نه لوح زركار       بيان مي كرد راز هفت سيار 

                                                            

سپس . خوردو مناجات باريتعالي قلم مي) ص(دح خاتم النبيينداستان گل و نوروز پنجمين مثنوي ازمجموعه خمسه خواجو است كه آغاز آن با حمد و ثناي خداوند متعال و م4
نمايد كه درملك خراسان شاهي بود خداجوي و ديندار بنام پيروز كه براي پسردار شدن خود خواجو سابقه نظم كتاب و احوال خود را مطرح و سبب اين قصه را چنين بيان مي

در ادامه خواجو مراحل تربيتي و پرورشي نوروز را از يك . اينكه خادمان مژده تولد فرزندش را دادند و او را نوروز ناميدند ها كرده بود تابدرگاه خداوند نذرها نموده و قرباني
ابد كه رعايت يهاي هر دوره به نظم درآورده و درنهايت داستان با بلوغ او و عاشق شدنش به دختري به نام گل خاتمه ميسالگي با تاكيد بر نيازها و آموزش 14ماهگي تا 

  .داري و برقراري رابطه پاك از نكات بارز اين دوره از زندگي نوروز در اين مثنوي استاخالقيات بر پايه خداجويي و دين محوري، حفظ حرمت پدر، صبوري، خويشتن
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  )491همان، ص (ز منطق ريختي در معاني       چو دريا دم زدي از درفشاني 
سالگي الزم دانسته و  14آموختن اسرار عالم، جهان هستي و رموز سياست و احوال كشورهاي ديگر را از 

ها بر نقش طبيعت به عنوان بزرگترين استاد كودك در پرورش در اين دوره از زندگي و ساير دورههمچنان 
  .هايش تأكيد مي نمايداستعدادها و توانائي

 چوشد سالش دو هفت از هفت اختر     معين كرد حال هفت كشور 

 درين شش پيشگاه از بيش و از كم       برو پنهان نماند اسرار عالم 

 )492همان، ص (فلك تقدير كردي         گه از بهر جهان تدبير كردي گهي راز 
اي پاك بنا مي نهد كه نياز به آموزش و پرورش صحيح خواجو پايه و اساس داستان گل و نوروز را بر رابطه

  . گيري از محضر فرهيختگان جامعه داردو بهره
 ده سرش بوسيد و گفت اي نور ديده      نرفته گامي و كامي ندي

  )569همان، ص (طوافي كن درآن معمورة نور        بپرواز آ در آن مقصورة حور 
هاي اسالمي تربيتي داستان گل و نوروز بسيار با ظرافت و در توالي موزوني صورت بيان آموزه: گيرينتيجه

وبي توانسته باشد كه به خگرفته است كه حاكي از علم و معرفت واالي خواجو در زمينه تعليم و تربيت مي
خصوصاً كودكي و جواني، دستورالعمل تربيتي مناسب هاي مختلف و پراهميت زندگيبا تفكيك دورهاست 

  .آن مرحله را در قالب نظم و با تكيه بر خداجويي بيان نمايد
 توان نتيجه گرفت كه اين داستان خود يك مثنوي تعليم و تربيتهاي تربيتي اين مثنوي ميباتوجه به آموزه

توان تربيت آن را از تعليم و تعليم آن را از تربيت جدا كرد و در جاي جاي آن تعليم و تربيت به است كه نمي
لذا قوت اين مثنوي در اين است كه از يك روند تربيتي نشأت گرفته از احكام اسالمي . اندهم آميخته و وابسته

و آن را به يك اثر شگرف و مستحكم و نظير و علم و معرفت خاص خواجشكل گرفته است و سخنوري بي
  .جاودانه تبديل كرده است

بطور خالصه كاربرد يافته هاي اين تحقيق در نظام تعليم و تربيت كنوني توجه به ابعاد ذكر شده در هر دوره 
هاي مورد نياز آن است تا محصلين هم در بعد معنوي به رشد و بالندگي برسند و از زندگي و تاكيد بر مهارت

  .م در بعد آموزشيه
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تربيتي، خواجوي كرماني، خمسه، داستان گل و نوروز، نظام  - هاي اسالميآموزه: واژگان كليدي
  .تعليم و تربيت
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 بررسي نظريه اخالق فارابي و داللت هاي آن در تعليم و تربيت

  1محمد حسن ميرزامحمدي
  

كه در اين خصوص با وجود اين . يكي از مسائل مهم نظام هاي تربيتي، مساله اخالق و تربيت اخالقي است
هاي مختلفي مطرح شده و در عرصه كاربرد نيز روش هايي مورد استفاده قرار گرفته، اما همچنان اين  نظريه

نظام تعليم و تربيت ما نيز با توجه به ويژگي هاي خاص خود، با مسائل مرتبط با اخالق . زمينه، مساله خيز است
ختن به موضوع تربيت اخالقي كه مي تواند كمك قابل يكي از اشكال پردا. و تربيت اخالقي مواجه است

مالحظه اي هم به حل و فصل معضالت موجود در نظام هاي تربيت اخالقي نمايد، طرح ديدگاه هاي فيلسوفان 
در سال هاي اخير در مجامع علمي كشور ما نظريات مربيان بزرگ . و مربيان بزرگ در خصوص اخالق است

هاي انديشمندان   ويژه در تربيت اخالقي به فراواني مطرح مي شود اما ديدگاه غربي در حوزه هاي مختلف به
. مقاله حاضر با هدف كاهش اين خالء تدوين مي شود. بومي در اين زمينه كمتر مورد توجه قرار گرفته است

  .ردمساله اصلي اين است كه نظريه اخالق فارابي، چه آموزه هايي براي تعليم و تربيت دابر اين اساس، 
  :هاي پژوهشپرسش

  جايگاه و اهميت اخالق در فلسفه فارابي چگونه است؟ -1
  مفاهيم كليدي نظريه اخالق فارابي كدامند؟ -2
  داللت هاي تربيتي در نظريه اخالق فارابي چه مي باشند؟ -3

رابي اي است كه فا گستره و عمق انديشه هاي وي به اندازه. فارابي، موسس و پيشرو فلسفه اسالمي است
يكي . شناسان، مي توانند در زمينه هاي مختلف، پژوهش هاي وسيع و عميقي در ان انديشه ها به سامان برسانند

اي كه از اين منظر، مي توان  از زمينه هاي مهم و ممتاز انديشه و فلسفه فارابي، موضوع اخالق است به گونه
ورود تخصصي در نظريه اخالقي فارابي نشان . دمعلم ثاني را يك فيلسوف تمام عيار در اخالق به حساب اور

  ).1384ميرزامحمدي، (مي دهد كه اخالق از نظر ايشان به طور گسترده با تربيت گره خورده است 
  :باشند روش هاي پژوهش مورد استفاده در تدوين اين مقاله ،به اين شرح مي

ريه اخالق فارابي به ويژه مفهوم محوري در اين شيوه از تحليل، مفاهيم كليدي در نظ: تحليل مفهومي) الف 
  مورد تحليل قرار مي گيرند؛ "سعادت"

                                                            

  mirzamohammadi@shahed.ac.irدانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد؛ 1
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، و )به عنوان منابع دست اول(در اين شيوه با استفاده از اثار فارابي به ويژه رساله التنبيه : تحليل اسنادي)ب 

بيين نظريه اخالق فارابي ، تحليل هاي الزم به منظور ت)به عنوان منابع دست دوم(آثار نوشته شده درباره فارابي 
  انجام مي گيرد؛

بر اساس تحليل هاي انجام گرفته در دو روش قبل، در اين روش، داللت هاي تربيتي نظريه : استنتاج) ج 
  .اخالق فارابي احصاء و ارائه مي شود

  :يافته هاي پژوهش
آن هيات نفساني  "اخالق ،)1987(جايگاه و اهميت اخالق در فلسفه فارابي چگونه است؟ از نظر فارابي  -1

اگر آن هيات نفساني، . شود افعال انسان و عوارض نفساني او ستوده يا نكوهش شود است كه موجب مي
شناخت انسان را نيكو و موافق با واقع سازد، خلق جميل و قوه الذهن و اگر در جهت عكس آن باشد، خلق 

فارابي، . توان در بخش اخالق وي جستجو كرد بي را ميسنگ بنا و محور همه ابعاد فلسفه فارا. "قبيح نام دارد
پايه . باشد مي "سعادت"گراست و مبادي و غايات فلسفه اين فيلسوف بزرگ، رساندن انسان به  فيلسوفي غايت

هاي  وي ديدگاه. شناسي و نظريه اخالق وي نهفته است فلسفه سياسي و به ويژه فلسفه تربيتي فارابي، در ارزش
كتاب التنبيه علي سبيل . هاي گوناگوني به اجمال يا به تفضيل بيان كرده است خود را در كتابشناختي  ارزش

 .شناسي و اخالق است ترين كتاب فارابي در ارزش اند، مهم نيز ناميده "التنبيه"السعاده، كه به اختصار آن را 
د واژه كليدي وجود دارد كه با مفاهيم كليدي نظريه اخالق فارابي كدامند؟ در نظريه اخالق فارابي، چن -2

اين مفاهيم شامل سعادت، فضيلت و . توان ديدگاه اخالقي معلم ثاني را بيان نمود ها، مي توضيح و معرفي آن
  . خير مي باشند

ها مشتاقانه  داند كه همه انسان غايت مطلوبي مي"سعادت را ) 39 –37صص (فارابي در التنبيه : سعادت
سعادت، كمال و برترين خيرات است و . كنند الش خويش، به سوي آن حركت ميخواهان آن هستند و با ت

با مطالعه اثار معلم ثاني، مي توان دسته بندي هايي براي سعادت . "ها خيرخواه و كمال طلب هستند همه انسان
اي فارابي براي سعادت، ويژگيه. قائل شد كه مهم ترين آنها، تقسيم سعادت به حقيقي و غير حقيقي است

متعددي را در نظر مي گيرد كه از مهم ترين آنها مي توان اختياري بودن، به خود بسنده بودن، مستلزم تالش 
براي فارابي، رسيدن به سعادت مستلزم يك سري عوامل است كه از جمله آنها . بودن و مرتبتي بودن را نام برد

  .مي توان به عقل، دين، علم، و اجتماع اشاره كرد
فضيلت، خيري ": در تعريف فضيلت، مي گويد) 101ص ،  1971(ابي در رساله فصول منتزعه فار: فضيلت

در فلسفه فارابي، فضيلت، . "است كه مطلوبيت ذاتي دارد، نه آن كه براي رسيدن به چيز ديگري مطلوب باشد
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سان دارد، بيان مي كند معلم ثاني، با اعتقاد محكمي كه به اختيار و اراده در ان. در مقابل رذيلت قرار مي گيرد
روند و فضايل هم ناشي از   كه افعال جميله، همان افعال ارادي هستند كه براي رسيدن به سعادت به كار مي

در مقابل، افعالي كه . همين افعال هستند، زيرا فارابي معتقد است كه فضايل هم فطري نبوده بلكه اكتسابي اند
يح بوده و هيات ها و ملكاتي كه اين افعال از آن ها صادر مي شوند، مانع از رسيدن به سعادت هستند، شر و قب

، فضايل را به چهار بخش "تحصيل السعاده"معلم ثاني، در رساله ). 154، ص 1389مهاجرنيا، (رذايل هستند 
  ).1403(نظري، فكري، خلقي و عملي تقسيم مي كند 

ي داند كه هر چيزي شوق حركت به سوي آن ، خير را غايتي م)50، ص 1371( "تعليقات"فارابي در : خير
خير آخرين مرحله از . را دارد و خواهان آن است و با كمك آن به مرتبه و حقيقت وجودي خود مي رسد

در فلسفه اخالق فارابي، خير و . كمال وجود است، همان طور كه شر در مقابل آن، و نقصان وجود است
معنا مي  "عدم الوجود"، شر را به نداشتن كمال، نه به مفهوم وي.وجود كامل، بر يك ديگر منطبق مي باشند

معلم ثاني، خير را به ذاتي ، طبيعي و ارادي تقسيم . شر مربوط به عالم كون و فساد و ما تحت قمر است. كند
 .كند  مي
ي متعدد، و در فرازها "التنبيه"داللت هاي تربيتي در نظريه اخالق فارابي چه مي باشند؟ فارابي در رساله  -3

مطالعه در محتواي رساله فوق . بيان مي كند كه انسان، بالقوه كامل نبوده و كمال وي متاخر از وجود اوست
نشان مي دهد كه فارابي، رسيدن به كمال و سعادت آدمي را در ابتدا مستلزم آگاهي و شناخت، و سپس عمل 

انسان با عقل و . كننده است و اختيار انسان، تعييندر اين ميان، نقش اراده . داند و رفتار براساس آن شناخت مي
به طور خالصه، . تواند اخالق شايست را در خود ايجاد، و اخالق ناشايست را در خود زايل گرداند اراده، مي

  .باشد راه رسيدن به كمال و سعادت در انسان، قرار گرفتن آدمي در مسير تعليم و تربيت صحيح مي
ابي از ان دسته فيلسوفاني است كه به طور مستقيم به تعليم و تربيت نپرداخته اما با اگر چه فار: نتيجه گيري

يكي از ابعاد اين نظام تربيتي، به . مطالعه آثار ايشان، مي توان نظامي كامل و جامع از تربيت به تصوير كشيد
بر اين اساس، . ق استشايد بتوان گفت كه مركز ثقل تمام فلسفه معلم ثاني، اخال. واقع تربيت اخالقي است

ورود كرده و صاحب ديدگاه هاي ..... اگر فارابي به تمام ابعاد فلسفه از مابعدالطبيعه گرفته تا معرفت شناسي و 
با توجه به مراتب فوق، . بديع و دست اول مي باشد، لكن اخالق را مي توان محور تمام انديشه هاي او دانست

  .ق فارابي در تربيت، احصاء و ارائه مي شوددر اين پژوهش اموزه هاي نظريه اخال
  . نظريه اخالق، داللت هاي تربيتي، فارابي :واژگان كليدي
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  .داراالندلس: بيروت ).اسينيتحقيق جعفرآل ( التحصيل السعاده. )1403(. الفارابي، ابو نصر -
  .حكمت: تهران ).تحقيق جعفرآل ياسين( تعليقات .)1371(. الفارابي، ابو نصر -
  .بوستان كتاب: قم.  يشه سياسي فارابياند .)1380(. مهاجرنيا، محسن -
  .يسطرون: تهران. فارابي و تعليم و تربيت).  1384. (ميرزامحمدي، محمد حسن -
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  بررسي تطبيقي انسان شناسي وپيامدهاي تربيتي آن از ديدگاه
  خواجه نصير الدين طوسي و آگوستين

  1فاطمه نادي نژاد
 

- شناختي از ديدگاه اسالم و مسيحيت با تكيه بر آراء فلسفيدر اين  مقاله سعي برآن است، مباحث  انسان 
لذا جهت گيري مورد نظر با توجه به . تربيتي آگوستين و خواجه نصير الدين طوسي، مورد بررسي قرار گيرند

با توجه به مباني انسان شناسي از ويژگي ها  و خصوصيات بر جسته . اهداف؛ رويكردي فلسفي و تربيتي است
هاي توصيفي مقدمه اي براي صورت گزاره هاي توصيفي مطرح خواهند شد، عليرغم اينكه گزاره انسان كه به

گزاره هاي تجويزي يا همان اصول و اهداف قرار خواهند گرفت، به بياني ديگر بعد از توصيف و تبيين آراء و 
حوزه تعليم و تربيت ذكر نقاط اشتراك و افتراق، داللت هاي تربيتي به صورت اهداف، اصول و روش ها در 

مطرح خواهند شد، بطوريكه به اعتقاد برخي صاحب نظران تربيت، ارائه طرح و مدل هاي تربيتي نيازمند به 
زيرا از نظر فلسفي، تا ديدگاه افراد نسبت به مفاهيمي همچون جهان، . پيش زمينه اي از تفكرات فلسفي است

توان يك مكتب تربيتي را پايه گذاري ده باشد؛ نميطبيعت، انسان، شناخت و ارزش و امثال آن روشن نش
كرده، و اهداف خاصي براي تربيت جستجو كرد، پس در گستره آراي تربيتي، پيش فرض هايي از مباني 

بررسي تفكرات ). 13، ص1387پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، (الزم است ) از جمله انسان شناسي(هستي شناسي 
ن دانشمند و فيلسوفي مسلمان و همچنين آگوستين يكي از معروفترين خواجه نصير الدين طوسي به عنوا

. آموزگاران مسيحي؛ پژوهشگر را در شناسايي عميق تر وجوه تفاوت و تشابه ديدگاههايشان سوق خواهد داد
لذابا توجه به نا كافي بودن تحقيقاتي، پيرامون  مقايسه ديدگاههاي هستي شناسي خواجه نصير و آگوستين، و 

ئه وجوه اشتراك و افتراق دو ديدگاه، كه كمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است، انجام اين تحقيق به ارا
عنوان شروعي براي بازنگري و تفهم بيشتر افكار و عقايد، انديشمندان ديني از اسالم و مسيحيت مد نظر مي 

  .باشد
  :پرسش هاي پژوهش

  ر و آگوستين در خصوص انسان شناسي چيست؟وجوه تشابه و تفاوت  ديدگاههاي خواجه نصي -1
  وجوه تشابه ديدگاههاي خواجه نصير و آگوستين درخصوص پيامدهاي تربيتي انسان شناسي چيست؟ -2

                                                            

  fanadi71@yahoo.comكارشناسي ارشد فلسفه تعليم وتربيت؛  1
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تحليلي است، در ضمن توصيف -روش تحقيق به منظور وصول به اهداف مورد نظر، روش توصيفي

ز قرارگرفته اند و پس از استخراج مؤلفه ها و اطالعات گردآوري شده، آن اطالعات مورد تجزيه و تحليل ني
  .ويژگي هاي مورد نظردر حيطه انسان شناسي محقق به مقايسه افكار اقدام كرده است

  :يافته هاي پژوهش
) 81، ص1388فراست، (و آگوستين ) 49، ص1364خواجه نصير، (هردو ديدگاه، خواجه : حقيقت انسان -1

هر دو مبدأ روح . ئلند كه حقيقت آدمي متشكل از روح و جسم استدر خصوص حقيقت انسان به اين طلب قا
و حيات انسان را بر گرفته از روح خداوندي قلمداد مي كنند و حيات  انسان را مديون افاضه خداوند مي 

  .دانند
هر دو براين عقيده اند كه در طبيعت حضرت آدم و نسل او هيچگونه تمايلي به : طبيعت وسرشت آدمي -2

ناه نبود، اما بعد از هبوط گرايش در آدم پديدارشد، تا اينكه در مسير انتخاب و تمايل  به شر و يا خير شر و گ
انسان را متمايل و مستعد بسوي ). 137، ص1391بهشتي و فقيهي ابوجعفري، (و خواجه نصير . قرار گرفتند

را به بدي وگناه،  قوي تر از تمايل خيرات و شرور مي داند وآگوستين، نيز به سبب گناه نخستين تمايل انسان 
اماآگوستين بر خالف خواجه نصير بر سرشت و طبيعت پاك ). 317، ص1391آگوستين، (به خيرات مي داند 

انسان در زمان تولد و ورود به دنيا معتقد نيست، و بر اين باور است كه مهر ناپاكي در زمان تولد بر پيشاني 
  .انسان خورده است

  :جسته انسان كه به عنوان بخشي ازمباني تربيتي لحاظ مي گردندويژگي هاي بر -
هر دو بر اين نظرند، كه فصل امتياز وبرجسته انسان نيروي تعقل وخرد ورزي : نطق و خرد ورزي -مبناي اول

( است، آدمي با بهره گيري انديشه و فهم مي تواند، برتمامي كائنات وموجودات سيطره وتسلط پيدا كند
آگوستين قايل به تقدم ايمان بر فهم است، از نظر وي تا كسي به مرحله ايمان اما. )471، ص1380آگوستين، 

پرورش قوه  لذابا توجه به وجه تشابه دو ديدگاه اصل. نرسيده باشد شناخت عقلي او مفيد فايده نخواهد بود
منظر خواجه نصير  زدر راستاي، پرورش فكري و عقلي شاگردان در نظر گرفته مي شود بطوريكه ا عقالني

خاستگاه اخالق وسعادت انسان در به كار آوردن و به كمال رساندن قوه نطق يا همان عقل ويا به تعبيري 
همچنانكه در سخنان آگوستين نيز بر شكوفايي استعدادهاي ). 79-80، صص1388رهنما، (رؤيت است 

 -1: هاي برگرفته از اين اصلروش .ده استبكارگيري فهم و خرد بعد از ايمان وباور قلبي تاكيد ش عقالني و
  .تفكر و تدبر در قوانين طبيعت و پيوستگي امور است-2تمرين عقلي از طريق استدالل و علت جويي حقائق و
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هر دو عقيده بر اين نظرند،كه كردار آدميان در فاصله اي بين جبر واختيار قرار : اراده و اختيار -مبناي دوم 
اما آگوستين، قهراً . ، نه كامالً آزاد و رهاست ونه مجبور به انجام اعمال جبري ،استدارد، بطوريكه انسان

انسان را در ابتدا متمايل به شرور مي داند، بطوريكه تا لطف الهي مشمول انسان نگردد، اراده او به سوي نيكي 
در فضاي تعليم و تربيت،  آنچه از اين مبنا استنباط مي گردد، اصل مسئوليت پذيري است،.ها متمايل نميگردد

در قدم اول به عهده معلم است كه شاگردان را مسئوليت پذير و وظيفه شناس تربيت نمايد و در قدم بعدي 
شاگرد نيز بايد با شناسايي حقوق واختيارات ، وظايف و مسئوليت هاي كه بر عهده او هست را به نحو مطلوبي 

روش  ).891، ص1390آگوستين، ( اين مسئله تبيين شده است ، كه در ديدگاه آگوستين نيزبه انجام رساند
مكلّف نمودن شاگرد و قرار دادن وظايفي بر عهده ي او مي باشد، در ديدگاه تربيتي  تربيتي در نظر گرفته شده

گذاشته شده است، در راستاي تربيت او، والد يا مربي ) كودك يا فرزند(خواجه، اموري بر عهده ي شاگرد 
عهده دار انجام برخي اعمال يا كارها نمايد، تا كم كم حس مسئوليت در او تقويت گردد، وبراي  بايد او را

  .)228-229، صص1360خواجه نصير، (آينده مهيا گردد 
هردو بر اين عقيده اند،كه انسان نيازمند زندگي اجتماعي است، وبالطبع يا : تمايل جمعي-مبناي سوم 

اما در اقوال آگوستين نوعي تشويش خاطر وبد . ل وارتباط با همنوعان استبالضرورت، خواستار برقراري تعام
، كه در انديشه خواجه چنين ديدگاهي گماني  نسبت به زندگي اجتماعي وتعامالت انساني، ديده مي شود

در  .تعامل مؤثر با ديگران است: اصلآنچه از اشتراكات دو ديدگاه استنباط مي گردد؛ . نمي شودمشاهده 
بخشي از سعادت نفساني، سعادت مدني است كه مربوط به يادگيري علومي در ). 1413(اه خواجه نصير ديدگ

خصوص اجتماعات و تدبير مدن است، وي در خصوص  بهبود روابط اجتماعي و شهري تدابيري تحت عنوان 
جهت پرورش سياست مدن، لحاظ نموده است، كه به نظرمي رسد شناخت امور واحكام اجتماعي اول قدم در 

روش تربيتي در نظر گرفته شده  براي پرورش تعامالت مؤثرمتربيان؛ مشاركت در فعاليت  .بعد اجتماعي است
  .هاي گروهي است
  .انسان شناسي، خواجه نصير، آگوستين، تربيت، اهداف، اصول، روش: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .دفتر پژوهش ونشرسهروردي: تهران). ثميترجمه سايه مي (اعترافات ). 1380. (آگوستين، قديس -
  .انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب: قم). ترجمه حسين توفيقي( ا شهر خد). 1391. (آگوستين -
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زير ( 2، جلد آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن).1391. (بهشتي، محمد؛ ابو جعفري، مهدي و فقيهي، علي نقي -

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تهران). ينظر عليرضا اعراف
). ، زير نظر  عليرضا اعرافي)2(درآمدي بر تعليم وتربيت اسالمي( اهداف تربيت از ديدگاه اسالم). 1387. (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -

  .سمت: تهران
  .آييژ: تهران. وسيمطالعه تطبيقي تربيت اخالقي از ديدگاه كانت و خواجه نصير الدين ط). 1388. (رهنما، اكبر -
  .حكمت: تهران). ترجمه غالمحسين توكلي(  آموزه هاي اساسي فيلسوفان بزرگ.)1388. (فراست، اس ائي -
  .دارالغربه: بيروت. قواعد العقايد). 1413. (نصير الدين طوسي، محمد بن محمد -
 .خوارزمي: تهران). مينوي وعليرضا حيدري تصحيح وتوضيح مجتبي(اخالق ناصري ). 1360. (نصير الدين طوسي، محمد بن محمد -
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  تحليل تطبيقي دروني كردن ارزشهاي اخالقي در ديدگاه مارتين بوبر
  ي اسالمي عمل، با تاكيد بر جايگاه معلمو نظريه

  3، مريم گيالني2، نرگس سجاديه1محمدرضا شرفي
  

يكي از  4تربيت اخالقي. د شدمتناسب با جنبه هاي متنوع انسان، مبحث تربيت در مورد وي گسترده خواه
بيشتر نظام هاي تربيت رسمي اين نوع تربيت را در دستور كار . مباحث اصلي فرايند تربيت به شمار مي آيد

گروه پژوهش در مباني برنامه ريزي درسي ، (خويش قرار داده و به جايگاه مهم آن اذعان خواهند داشت 
تنوع در رويكردهاي . و رويكردهاي متنوعي، اتفاق مي افتدامروزه تربيت اخالقي در بستر روشها ). 1391

مرتبط با اين نوع از تربيت را مي توان ناشي از تعريفهاي متفاوت از آن مسائل و مشكالت تربيت و مواردي از 
  ).1379سجادي، (اين دست برشمرد 

ش در فضاي اين رو. يكي از روش هاي آموزش ارزشهاي اخالقي، روش دروني كردن آن ارزشها است
مدرسه بين دو عنصر معلم و دانش آموز جريان داشته و در بستر روابط ميان آنها به نتيجه ي مورد نظر خود 

بنابراين الزم است جهت تحقق  روش دروني كردن ارزشها، به بهينه سازي  روابط ميان معلم و . دست  مي يابد
  .دانش آموز جهت معرفي الگويي مناسب دست يافت

يش رو به ارزيابي و تبيين جايگاه معلم، در بستر  روش دروني كردن پرداخته و ديدگاه مارتين پژوهش پ 
  . بوبر و نظريه ي اسالمي عمل را جهت بررسي الگوي دروني كردن ارزشها بر مي گزيند

  :پرسش هاي پژوهش
  ي معلم و دانش آموز در تربيت اخالقي از ديدگاه مارتين بوبر چگونه است؟رابطه -
  ي معلم در دروني كردن ارزشهاي اخالقي از منظر مارتين بوبر چيست؟روشهاي ويژه -
ي وي با دانش آموز در در ي اسالمي عمل و ديدگاه مارتين بوبر، به جايگاه معلم و رابطهبر اساس نظريه - 

  فرايند دروني كردن ارزشهاي اخالقي چه نقدهاي تطبيقي قابل طرح است؟

                                                            

   msharafi@ut.ac.irدانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران؛ 1
   n.sajadieh@gmail.comاستاديار  و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران؛  2
  m.gilani@ut.ac.irشگاه تهران؛ دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه ي آموزش و پرورش دان 3

4Moral Education 
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هت پاسخگويي به سواالت فوق؛ الگوي استنتاجي بازسازي شده ي فرانكنا خواهد روش پژوهش پيش رو ج

  ). 1390باقري و همكاران، (بود 
در ارتباط با روش دروني كردن ارزشهاي اخالقي بايد عنوان نمود كه اين روش مورد تاكيد روانشناسان 

  ). 2008، 1مارتينز( رشدگرا در حيطه ي استانداردهاي اخالقي قرار گرفته است 
در واقع دروني كردن ارزشها، به معناي گام هايي است كه يك فرد در فرايند اخالقي شدن بايد طي نموده  

و ديگران،  2چان(و مشخصا با ادراك و انگيزه و فارغ از تلقين، به شناخت و انجام عمل اخالقي مبادرت ورزد 
2007.(  

آموز، دروني بودن ارزشهاي اخالقي را يكي از بوبر به عنوان يك انديشمند جهت تثبيت شخصيت دانش 
خصايص اخالقي بر شمرده ووظيفه ي يك معلم را در اين راستا، ورود به دنيا و شخصيت دانش آموز به 

اين در حالي ). 2004، 3بلنكينسوپ(كند صورتي همه جانبه جهت تحقق كامل فعليت وجودي وي ذكر مي
ز طريق دروني نمودن ارزشهاياخالقي، قادر خواهيم بود به تربيت است كه به باور نظريه ي اسالمي عمل، ا

در اين راستا، معلم بايد به تبيين حقايق، دست دادن معيارهايي براي تنظيم فعاليتها . اخالقي دانش آموز پردازيم
عمل به و معرفي تكاليف به دانش آموز بپردازد و دانش آموز نيز متقابال به شناختن حقايق برگزيدن حقايق و 

  ).1389باقري، (تكاليف دست زند 
  :يافته هاي پژوهش

  نتيجتا با تطبيق اين دو نظريه، يافته ها و نتايج پژوهش به صورت خالصه، بدين شرح خواهند بود؛ 
. شوندشيوه هاي تربيتي مدنظر بوبر جهت دروني نمودن ارزشها در دو وجه معلم و دانش آموزمطرح  مي -1

ان شيوه هايي همچون؛ برقراري گفتگويي همدالنه، طراحي برنامه هاي متناسب هر دانش به باور بوبر مي تو
، ابراز محبت و درك و رفع نيازهاي دانش آموزان و مواردي از )1947بوبر، (آموز و كنترل و مراقبت از وي 

  .اين قبيل را اقداماتي از جانب معلم، جهت دروني نمودن ارزشهاي اخالقي، برشمرد
اشتراك كلي ديدگاههاي بوبر و نظريه ي اسالمي عمل در حيطه ي دروني كردن ارزشهاي اخالقي  نقاط -2

،  رشد همزمان شخصيت معلم و دانش )1387خسروي، و باقري، (را مي توان توجه به جايگاه الگويي معلم 

                                                            

1. Martinez 
2chan 
3 Blenkinsop 
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ي و بيروني آموز، وجود پيش فرض احساس مسئوليت، آزادي دروني و بيروني، توجه توامان به وجوه درون
  . اخالق، احساس كرامت و احترام به خود در روابط معلم و دانش آموز و مسائلي از اين دست را بر شمرد

اين در حالي است كه  وجود ماهيت متفاوت گفتگو، توجه يا عدم توجه به قوه ي شناخت و استدالل و  -3
اجتماعي و مواردي از اين قبيل را مي  انتقاد ارزشها، سوق دادن دانش آموزان به اجراي طرحهاي خود جوش

در اين رابطه بايد به اين موضوع نيز اشاره نمود كه هر چند روح . توان از نقاط افتراق اين دو نظريه برشمرد
كلي موجود در هر دو ديدگاه ، وجود عنصر كرامت و احترام به خويشتن است، اما عدم توجه نظريه ي 

براي ارجاع هر دانش آموز به خودكاوي خويش و ايجاد تصوري مثبت اسالمي عمل، جهت تدوين شيوه اي 
  .نزد خود را، مي توان قابل توجه و ازديگر نقاط افتراق اين دو نظريه برشمرد

. نهايتا با توجه به مباحث مطروحه مي توان  الگوي آموزشي ديدگاه بوبر را تمريني و تا حدي تبييني برشمرد 
ي اسالمي عمل، الگوي آموزشي خود را  تمريني تبييني و انتقادي عنوان مي  اين در حالي است كه، نظريه

  .نمايد
  .دروني كردن ارزشها، معلم، بوبر، انسان عامل :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .مدرسه: تهران. الگوي مطلوب آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي ايران). 1389. (باقري، خسرو -
: تهران. رويكردها و روش هاي پژوهش در فلسفه ي تعليم و تربيت). 1390. (نرگس و توسلي، طيبهباقري، خسرو؛ سجاديه، -

  .پژوهشكده ي مطالعات فرهنگي و اجتماعي
  .3هاي فلسفي و كالمي، نشريه ي فلسفه و كالم، پژوهش. رويكردها و روشهاي تربيت اخالقي). 1379. (سجادي، سيد مهدي -
  .موسسه فرهنگي برهان: تهران. مدرسه و تربيت اخالقي). 1391. (نامه ريزي درسيگروه پژوهش در مباني بر -

- Buber, Martin. (1947). Between Man And Man. Routledge And Kegan Paul. 
- Chan Kim-yin, AdrinY.L& Kwee Lim. (2007).Measuring The Effects  of values internalization in a 
military training school. Singapore jurnalroal. 
- Martinez. Isabel. Fernando Garcia. Jose. (2008). internalizion of values and self-esteem among 
Brazilian of  teenagers from authoritive indulgent . authoritarian and  neglectful home adolescence. 
Libra Publishers, Inc. www.uv.es 
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  )ص(شناخت انسان و اهداف تربيت وي از ديدگاه رسول خدا 
  1سهيال ساالري

  
از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشته با پرسشهاي متعددي درباره خود و جهان اطرافش روبرو بوده كه 

لذا اين مسئله يكي . انداش فراخواندهو توجه به خويشتن واقعي  و حقيقي "خودشناسي"اديان الهي هم او را به 
هدف اين مقاله بيان . هاي مهمي است كه فالسفه و انديشمندان مسلمان به آن پرداخته انداز مسائل و هدف

  .و اهداف تربيت او مي باشد) ص(هاي آدمي از نگاه پيامبر رحمت ويژگي 
  :هاي پژوهشپرسش

 باشد؟آن چه ميهاي ، آدمي چگونه موجودي است و ويژگي)ص(در ديدگاه نبي خدا -

  باشد؟چه مي) ص(هدف تربيت انسان از ديدگاه پيامبر رحمت  - 
باشد كه پژوهشگر ضمن توصيف و تبيين مباني نظري متناسب، تحليلي مي -روش پژوهش حاضر، توصيفي

  .هاي پژوهش پرداخته استبه تحليل و بررسي آنها متناسب با پرسش
ن اديان آسماني است، برترين و جامع ترين برنامه را جهت شناخت دين مبين اسالم كه كاملترين دين در ميا

در قرآن كريم كه مجموعه دستور ات ) ص(انسان و هدايت او، توسط پيامبر عظيم الشان محمد مصطفي 
  . اسالمي براي هر كسي است را ارائه نموده است

  :يافته هاي پژوهش
  :عبارتند از) ص(نبي خدا عملي  -از جمله نتايج اين پژوهش براساس سيره نظري 

همه فرزندان . خداي شما يكي و پدر شما يكي است! اي مردم": آفرينش اوليه انسان از خاك بوده است-
شود و پس از آن روح خدايي در بدنش دميده مي) 10، ص1381فريد تنكابني، ( "آدميد و آدم از خاك است

ان اول ما خلق اهللا ": ره آفرينش روح مي فرمايندرسول خدا دربا). 283، ص 1380، 3الولو والمرجان ، ج(
  ). 325، ص 1385، 1محمدي ري شهري ، ج( "ارواحنا، فانطقها بتوحيده و تمجيده، ثم خلق المالئكه

اي بسيار بنده بدي است آن بنده ": طاعت و عبادت خداوند -1: هدف از آفرينش انسان هم اينگونه است - 
ه شده است، ولي ماديت اين جهان او را ازآخرت و هدف خلقت غافل ساخته به منظور پرستش خداوند آفريد

من گنجي نهفته بودم و ": نبي خدا فرموده اند: شناخت پروردگار -2؛ )44، ص 1365نهج الخطابه، (  "است

                                                            

 .كارشناس ارشد فلسفه تربيت و مشاور مراكز استثنايي شهر كرمان 1
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: ( آزمودن انسان -3؛ )63؛ ص 1353نهج الهدايه، (  "مي خواستم كه شناخته شوم، پس بشر را خلق كردم
يعني كدام يك از شما . براي اين است كه شما را آزمايش كند كه كدام يك استعدادش بهتر است) 2: ملك

وجود مبارك نبي خدا محمد مصطفي  -4؛ )105، ص 1364، 17مجلسي ، ج ( "......پارساتر است در دنيا
  ). 406، ص 1364، 17مجلسي، ج (  "لوالك لما خلقت االفالك") : ص(

يي و به سوي اويي دارد و مرگ است كه انسان را به سوي خدا باز مي گرداند، چون هر انسان ماهيت از او -
  "چون آيه انك ميت و انهم ميتون"روايت شده كه فرمود ) ص(از نبي خد ا. جانوري بايد طعم مرگ را بچشد
نازل شد كه آيا مردمان همه مي ميرند و فرشتگان زنده مي مانند؟ اين آيه : نازل گشت، به خدا عرض كردم

مرگ ناگزير همه را در مي يابد حتي ملك الموت را، نبي خدا  "كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون"
اي : چون قيامت بر پا شود، خداي عزوجل ملك الموت را فرمان دهد و به او خطاب نمايد: فرموده است) ص(

طعم مرگ خواهم چشاند، ) الرواحيكه قابض ا( فر شته مرگ به عزت و جالل و بلنديم، جسم تو را نيز
  ). 24، ص 1384، 2، ج)ع(عيون اخبار الرضا (همانطوركه تو، به بندگانم، طعم مرگ را چشاندي 

و به نيرويي مجهز است كه او را در جهت رسيدن به هدفها . شخصيت و سرشت انسان نيز پاك و نيكوست -
  :ن مي توان به موارد زير اشاره كردو مقاصدش ياري مي كند از جمله نقاط مثبت و منفي انسا

 "...ان اول ما خلق اهللا ارواحنا، فانطقها بتوحيده و تمجيده،": انسان داراي حقيقتي ويژه و ذاتي است -الف
ان اهللا تبارك و تعالي خلق ": انسان نفخه اي از روح خدايي است). 325، 1385،  1محمدي ري شهري، ج(

  . "آدم علي صورته
:  يا رسول اهللا و ال المالئكه؟ قال: قيل: ماشيء اكرم علي اهللا من ابن آدم": د فرشتگان استانسان مسجو -ب

  ).121، ص1385، 1محمدي ري شهري،  ج ( "المالئكه مجبورون، بمنزله الشمس و القمر
ماشيء اكرم علي اهللا من ابن  "و  "ليس شيء خيرا من الف مثله االنسان" :انسان داراي كرامت است -ج
  ).همان(  "مآد

اما نقاط ضعف كه مي توانند بوسيله اعمالي كه انجام مي دهند شخصيت خود را بسازند و خود رابه اشرف 
 - 2انسان از شتاب خلق شده؛  -1: اين نقاط ضعف عبارتند از : مخلوقاتي برسانند و يا به اسفل السافلين بكشانند

 -7خطاكار است و  -6ضعيف و ناتوان است؛  -5طغيانگر و ناسپاس است؛  -4بخيل است؛  -3حريص است؛ 
 ). 201، ص 1381فريد تنكابني، (حسود است 
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انسان با مشخصات فوق صاحب اختيار است و براساس همين اختيار است كه مورد آزمايش و امتحان قرار 

نيست كه خدا را بندگان از روي جبر عبارت نمي كنند نافرماني و معصيت انسان نيز ازآن جهت ": مي گيرد
خدا ناتوان  از جلوگيري آنان باشد، بلكه همه از آنيست كه خداوند آنان را مختار قرار داده تا هرچه مي كنند 
به اختيار باشد و خداوند بندگان را  از قدرت تصرف نيز محروم نداشته است ليكن هر چيز و هر كاري كه 

ون نيست و آنچه را ملك ايشان قرار داده است خود آنان را برآن قادر ساخته است، از حيطه قدرت او نيز بير
  ).80-81، صص  1385،  3الحياه، ج(  "...نيز مالك آنست

تربيت، تربيت الهي اسالمي است، تربيتي كه مطابق با موازين، اوامر و نواهي الهي ) ص(در ديدگاه نبي خدا 
گذاشته مي شود و توصيه مي كنند به تربيت و رشد دادن كودك وظيفه مهمي است كه بر عهده والدين . باشد

و . اينكه كودكان را تربيت آنهم تربيت نيكو بنمايند تربيتي كه مطابق با فطرت و استعداد هاي الهي او باشد
يا معاذ علمهم كتاب اهللا، و احسن ادبهم علي االخالق ": انسان را به اعمال صالح و  نيكو متصف نمايد

و ... ": را در پي داشته باشد ) طاعه اهللا(تربيت بايد ). 68ه ق ، ص  1422 ، 1محمدي ري شهري، ج( "الصالحه
آموزش و تربيت كودكان در زمينه دوست داشتن پيامبر خدا، اهل ). 75همان، ص (  "ادبوهم علي طاعه اهللا

 "نحب نبيكم، حب اهل بيته، و قرائه القرآ: ادبواوالدكم علي ثالث خصال". بيت او و خواندن قرآن باشد
علموا اوالدكم السبحه و ": تربيت جسماني نيز مهم است). 4894ه ق ، ص 1422، 11محمدي ري شهري ، ج (

   ).4895همان ، ص (  "الرمايه
اهداف تربيت در راستاي اهداف خلقت انسان است : درباره اهداف تربيت در اين ديدگاه مي توان گفت كه

و يكي است و تربيت بايد هماهنگ با آن حركت كند تا مانع چراكه هدف خلقت و تربيت با هم در هم تنيده 
هدف غايي ونهايي تربيت انسان رسانيدن وي به . از انحرافات مراحل رشد انساني و رسيدن او به كمال گردد

، 1365نهج الخطابه ، (  "... بئس العبد عبد خلق للعباده فالهته العاجله عن االجله  ": مقام عبد و بندگي است
  ).  182، ص1379كافي، ( "لو ان الخالئق نظروا الي عجائب صنعي ماعبدوا غيري"و ) 44ص 

  .بقيه اهداف تربيت در راستاي هدف فوق است از جمله اين اهداف مي توان به موارد ذيل اشاره كرد
ا شناخت و معرفت نسبت به خداوند، آماده سازي انسان براي آزمون الهي، شناساندن پيامبران الهي خصوص

به انسانها، متصف شدن به آداب نيكو و الهي، رشد و پرورش فضايل اخالقي و الهي در انسان، ) ص(نبي خدا 
تكريم او، پرورش گرايش به زندگي اجتماعي، پرورش روحيه دفاع با عوامل تهديد كننده محيط امن 

مانان در جهت رشد و زندگي، ايجاد محيط مناسب و مطلوب براي رشد يافتن برادري و اخوت، ارشاد مسل
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پرورش آنان، دستيابي به تقواي الهي، كسب و مصرف صحيح كاالها و خدمات براي هدايت فعاليت ها و 
  .حركات به سوي  هدف نهايي خلقت

  ).ص(پيامبر ، انسان، تربيت، هدف: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
   .قرآن كريم -
  .دليل ما: قم). ترجمه احمد آرام( 3، جالحياه). 1385. (حكيمي، محمدرضا، حكيمي، محمد و حكيمي، علي -
: تهران). ترجمه حميد رضا مستفيد و علي اكبر غفاري(  2ج ،)ع(عيون اخبار الرضا).  1384. (شيخ صدوق، محمد بن علي بابويه -

  .دارالكتب االسالميه 
  .ر نشر فرهنگ اسالميدفت: تهران. )نهج الفصاحه(رهنماي انسانيت ). 1381. (فريد تنكابي، مرتضي -
  .آزادي : تهران). در شناخت جسم و روح انسان( مجموعه كافي).1379. (كافي، شيخ حسن-
  .اسالميه: تهران). ترجمه سيد عبدالحسين رضائي(17، ج بحاراالنوار). 1364. (مجلسي، محمد باقر -
  .دارالحديث: قم). ا شيخيترجمه حميد رض( 1، جمنتخب ميزان الحكمه). 1385. (محمدي ري شهري، محمد -
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  چين و هند باستان: جايگاه كودكي در فرهنگ مشرق زمين
 3، طاهره مرتضوي 2، مهرانه شايگان1سيدمحسن مرتضوي

                                              
وجه قرار اگرچه بررسي جايگاه و مفهوم كودكي تا حدودي در آثار نويسندگان و صاحبنظران غربي مورد ت    

هدف پژوهش حاضر . استشدهاما اين موضوع از دريچه فرهنگهاي مشرق زمين كمتر نگريسته. استگرفته
نيز آن است كه به بررسي جايگاه كودك و مفهوم كودكي در فرهنگهاي باستاني مشرق زمين با مطالعه 

شناخت و سپس آموزش و  هاي او را به طور جامعبايستي كودك و ويژگيموردي چين و هند بپردازد مي
در اين . توان اميد موفقيت داشتايم، نميپرورش را بر پايه ي آن بنا كرد وگرنه در كاري كه در پيش گرفته

تحقيق سعي برآن شده است تا جايگاهي كه كودك در دوران باستان، قرون وسطي، رنسانس و پس از آن 
   .رارگيرداست، مورد بررسي و كنكاش قيعني دوران معاصر داشته
  :پرسش هاي پژوهش

  شده؟آيا در مشرق زمين به كودك به عنوان فردي منحصر به فرد با ويژگيهاي خاص، نگريسته -
  آيا در دوره كودكي، كودك موجودي منحصر به فرد با ويژگيها و صفات خاص خود است؟ -
و يا فعاليت هاي ذهني  هايي برخوردار استچگونگي برداشت ما از اين كه كودك كيست، از چه ويژگي -

  صورت مي باشد؟وي به چه
 ينا در تطالعاآوري اجمع روش. ستا كيفي يهشهاوپژ ءجز و تحليلي ـتوصيفي هشيوپژ حاضر نوشتة
  .استصورت گرفته دب متعدـكت و تاالـمق از يرـگيهرـبه اـب. ستا ايكتابخانه مطالعة روش تحقيق

در خانواده چيني پدر، . دوران كودكي ارزش چنداني نداشتدرچين باستان، : نگاهي كلي به دوران كودكي
-هدف اصلي تربيت كودك در چين باستان، آماده. شدي آسمان در جهان تلقي ميرهبر حقيقي بود و به مثابه

كردن وي براي ورود به دنياي بزرگسالي، آشنا كردن با مراسم و مناسك سنتي و اطاعت از پدر و پرستش 
- د كه برخي از متفكران اين دوران، مثل كنفوسيوس ديدگاهي نسبتا مثبت به كودك داشتههر چن. نياكان بود

ي كنفوسيوس به عقيده. دانستاند؛ با اين همه تفكر حاكم، دوران كودكي را درخور اهميت نمي
ار ي كودك اطاعت از اولياي خويش است، اما پدر نبايد فرمانروايي خويش را مستبدانه به كوظيفه هرچندكه

                                                            

   meshsmm@yahoo.comدانشجوي دكتري دانشگاه شيراز؛  1
    shaysmm@yahoo.comه آموزش و پرورش؛ كارشناس ارشد تاريخ و فلسف 2
  كارشناس علوم و معارف اسالمي 3
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اوارزش انسان را در قدرت جسماني و برخورداري از ثروت ومقام . برد و بركودك بيش از اندازه سخت گيرد
دانست كه همانند كودكان قلبش سرشار از احساس باشد، با ديد؛ بلكه فردي را سزاوار ارج و احترام مينمي

كلمان، (اي دارند هاي كودكانهلبهاي بزرگ، قانسان: گويدتوجه به همين انديشه است كه كنفوسيوس مي
1998.(  

گرفت بسيار سخت، خشن و بر پايه ي تهذيب در هند باستان، تربيتي كه در ارتباط با كودكان صورت مي
ه كساني يژشد، براي اعتالي روح، افراد به ودر نظام تربيتي هند باستان چون امور جسماني پليد تلقي مي". بود

 وهشكده حوزه و دانشگاه،پژ( "پرداختندكردند، بايد به رياضت مييني آماده ميهاي دكه خود را براي شغل
  ).68ص  ،1383

محسوب مي شود و مقيد  "كودك"اجتماعي، به اين مهم مي پردازيم كه يك شخص تا چه سني در مفهوم 
اي متغير امعهبه اجراء تكاليف اجتماعي نيست و البته چنين مفهومي با توجه به تجربيات و ويژگيهاي هر ج

در جوامع مختلف اتفاق مي افتد سبب بروز  اما توجه انحصاري به هركدام از اين مؤلفه ها كه غالباً است؛
نمونه هايي  2و كاست در هند 1پديده ونداليسم در غرب. مشكالت عديده اي، در جامعه و روند آن مي گردد

نگرديده و ظهور آنها در طول رشد و تأثير  اينكه كودك با اين خصوصيات متولد. از مشكالت جامعه است
  .مستقيم بر روي مؤلفه هاي مذكور گرديده است

آيين . سنتي چين را در ويژگي هاي جامعة ارباب و رعيتي اين سرزمين مي توان يافت تربيت ريشة تعليم و
 -551 ح(كه كنفوسيوس  برشمردانديشه سياسى با چينى اختصاصي مكتب را مي توان يك   3كنفوسيوس

اهميت كنونى آيين كنفوسيوس در چندين جامعه آسيايى نودموكراتيك  هرچند. آن را بنياد نهاد) م ق 479 ح
غرب و چين را بر آن داشته كه درباره اهميت آيين كنفوسيوس و  -كنگ و سنگاپور  خصوصا تايوان، هنگ -

بطه با كاربرد الفاظ جديد و با مسمي اما در را .هاى دموكراتيك جديد بازنگرى كنند سازگارى آن با آرمان
است،  "حكومت مردم"به معناى  اگرچه اصطالح رايج چينى براى دموكراسى، كه در لغتبايد اذعان نمود كه 

به مدت هزاران سال بخشى  تا قرن نوزدهم به واژگان چينى معرفى نشده بود، ولى اصول دموكراتيك حكومت
      .از آيين كنفوسيوس بوده است

                                                            

   ).1383، تبريزي محسني( ونداليسم به مفهوم داشتن تمايل به تخريب آگاهانه اموال و متعلقات عمومي است1
  .تبيش از هر جامعه اي طبقاتي اس جامعه ي هندو  شتهنظام طبقاتي را كه در هند وجود دا 2

3 Guangxu 
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هاي جسماني داند كه اليهمي 1)آتمان(طبيعت انسان را مركب از يك نفس جاويدان  ب هندومكت

هستند كه توسط  3ها مركب از كارمايياين اليه. ، اعم از بدن، نفس، ذهن و عقل، آن را در برگرفته2)كُساس(
مستلزم زدودن  كامل كردن خود. اندهاي قبلي ساخته شدهانتخاب آزاد شخص در زندگي كنوني و زندگي

متون مذهبي هندو از قبيل اوپانيشادها . شوداين كارما است، چرا كه اين كارما سبب زايش مجدد فرد مي
  .كنندپذيري طبيعت انسان عرضه ميديدگاهي خوشبينانه نسبت به كمال

  :يافته هاي پژوهش
بيان شد تحت مطالعه است آسيب شناسي و بررسي دليل رويگرداني از آيين كنفوسيوس در چين همچنانكه  

 .و پژوهشي در اين زمينه الزم است تا داليلي متقن از كم و كاست آن بدست آيد

عدم توجه به كودكان و يا بكارگيري لفظ كودك مشهود است در حاليكه شواهد ديگري از يك جامعه 
هم مي توان پژوهشي ديگر انساني و حتي الهي و توجه به رويكرد انساني حكايت دارد، بنا براين از اين بعد 

  .نمود

از آنجا كه اشاره مستقيم به كودكي در علوم مختلف بسيار كمرنگ مي باشد بايد با مطالعه ادبيات و تاريخ 
  .كهن و قصه ها و امثال  و بطور كلي با شواهد ديگري مطالعه كودكي را ادامه داد

اي يه اقتصادي مالي و وفور جمعيت چرخهانگيزه زندگي  با وجود مشكالت  عديده اي از جمله ضعف بن
عوامل ديگر اين ) افزايش جمعيت براي كار بيشتر و كار بيشتر براي تامين اعضاء خانواده (ايجاد نموده است 

 .كودكان جديد با چه تمايلي از جانب اوليا پا به عرصه خانواده مي گذاشتند. موضوع نيز قابل تامل مي باشد

  . دوران كودكي، چين باستان، نسل، هند باستانفلسفه،  :واژگان كليدي
   

  :فهرست منابع
 .شركت سهامي انتشار: جابي .عرفان بوديسم و جنيسم ).1374. (الدينآشتياني، جالل -

 .سمت: تهران. 1، جلد فلسفه تعليم وتربيت). 1383. (حوزه و دانشگاه) دفتر همكاري(وهشكده پژ -

  .امير كبير :تهران ).باقرىاحسانه ترجمه ( كند و كاوى فلسفى براى كودكان، )1(فكرى  داستان هاى). 1384. (فيليپ ،كم -

ونداليسم؛ مباني روان شناسي اجتماعي، جامعه شناسي و روان شناسي رفتار ونداليستي در . )1383(. تبريزي، عليرضا محسني -
  . آن :تهران. مباحث آسيب شناسي و كژرفتاري اجتماعي

   .سمت: تهران). ترجمه علي اصغر فياض( تاريخ انديشه هاي تربيتي). 1374. (ماير، فردريك -

                                                            

1atman 
2kosas 
3 Karma 
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   .طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش ).1374. (زاده، ميرعبدالحسين نقيب -

-Coleman, E . g. (1998  ). Creativity and Spirituality. State University of Newyork. 
-Matthews, Gareth. (1994). The philosophy of Childhood. Combridge: Harward     University press. 
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  ژان ژاك روسو و خواجه نصير طوسي تشويق و تنبيه و مقايسه آن از ديدگاه 
  و رابطه آن با تربيت اخالقي

  3، سيد رضا بالغت2، مرتضي سايگاني1معصومه نرماشيري
  

در تربيت اسالمي تكيه بر . در تربيت اسالمي پذيرفته شده استاصل تشويق و تنبيه به عنوان امري مسلم 
اصل حيات بر محبت و تفاهم استوار است و آنگاه كه آن سودي نبخشيد مساله تنبيه . تشويق بيش از تنبيه است

اين امر بدان نظر است كه از طريق رفق بهتر ميتوان با كودك كنار آمد تا از طريق استبداد . مطرح خواهد شد
تنبيه يكي ديگر از روشهايي است كه در تربيت از آنها استفاده ). 125، ص1372 ،انشسراهاي تربيت معلمد(

تنبيه كردن كودكان و جوانان و حتي بزرگ ترها در مقابل نافرماني يا خطاي آنها از زمان قديم در . شودمي
. دانستند ن را براي تربيت الزم ميپدران و مادران كتك زدن فرزندا. بين اولياء و مربيان مرسوم بوده است

، ص 1373اميني، (ليكن روش مذكور در بين دانشمندان تعليم و تربيت مورد نقد و منع قرار گرفته است 
142.(  

در ارتباط با تربيت اخالقي؛ هر گاه بدين حقيقت بنگريم كه خلقت انسان به منظور تكامل و رشد معنوي 
از ديدگاه خواجه نصير . اخالقي جايگاه تربيت و اخالق را نشان ميدهداوست تكميل فضايل اخالقي و تربيت 

برنامه . اخالق به عنوان يك فن آنچه را در طبيعت آدمي نهفته است و بتدريج بروز ميكند پردازش ميكند
اخالقي و تربيتي گام به گام با رشد هر قوه اي از انسان صورت گيرد و از سير تدريجي آن غفلت نشود تا در 

روسو در تربيت اخالقي بويژه بر تربيت منفي ). 137، ص1379اعرافي و همكاران، (تربيت خللي وارد نشود 
تكيه ميكند الزم نيست براي كودكان در باره اهميت راستي و درستي داد سخن بدهيم كافي است به آنان دو 

نان از طريق ورزش و تمرين و به پرورش تن و حواس ا. رويي نياموزيم و به دروغ گفتن وادارشان نكنيم
  ).130، ص 1387نقيب زاده، (بپردازيم 

 :پرسش هاي پژوهش
  آيا بين ديدگاه روسو و خواجه نصير طوسي درباره تشويق و تنبيه تفاوتي وجود دارد؟-1
  آيا بين تشويق و تنبيه با تربيت اخالقي رابطه وجود دارد؟-2

                                                            

١
 mnarmashiri2@yahoo.comدانشجوي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه سيستان و بلوچستان، - 
٢
  haj_ms2000@yahoo.comي آموزشي، ژكارشناس ارشد تكنولو  
٣
 balaghat@edpsy.usb.ac.irعضو هيات علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان،     
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  .توصيفي ميباشد -از نوع كيفي روش اين پژوهش
تشويق در لغت واژه اي عربي و از ماده شوق است به معناي كشيده شدن نفس آدمي به سوي امري و  

اصول تشويق . است...انواع تشويق شامل عاطفي، مالي، و). 580، ص1381عميد، (راغب كردن به چيزي است 
تشويق محرك  محاسن تشويق عبارتند از .نيز شرط سني، جنسي، ميزان تالش و كار، و شرايط رواني است

تنبيه در لغت به ). 136، ص 1377اميني، (ميشود ... ، مداومت در كار نيك، عامل پيدايش شهامت وقدرتمند
اصول تنبيه شامل شرط استحقاق، متناسب بودن با ). 141همان، ص(معناي بيدار كردن و آگاهي دادن است 

سرزنش، تحقير، (و غير بدني ) اي جسمانيشكنجه ه(انواع تنبيه كه بدني . جرم و سن كودك و رشد آن باشد
نسبت به تنبيه  كودك. تنبيه بدني آثار بدي در كودكان دارد). 142، ص 1373اميني، (ميباشند ) قهر و حبس

). 98، ص1388قاسمي، (كننده حس بد بيني پيدا مي كند، ترسو بار مي آيد و اعتماد به نفسش كم ميشود 
هرگونه تنبيهي مخالف بود و از مربيان و والدين مي خواست كه از راه  روسو يكي از فيلسوفايي بود كه به

درست وارد تعليم و تربيت بچه ها شوند يعني دور نگه داشتن طبيعت انساني بچه ها از پليدي هاي جامعه و در 
- خواجه نصير طوسي مي). 125، ص 1387نقيب زاده، (مقابل انجام كارهاي نيك آنها تشويق و تحسين شوند 

در اين موقعيت ها، برخي از . گاه با وجود تشويق و ترغيب كودك به داليلي وي دچار خطا مي شود: نويسد
چنين روشي مقبول مربيان مسلمان . مربيان بالفاصله اقدام به مجازات كرده و يا او را به باد مالمت ميگيرند

را روش مناسبي در  "تغافل"خواجه . ندنيست و آن را مايه تجرّي كودك بر انجام مجدد رفتار خطايش ميدان
 "تغافل". برخورد اوليه با تخلف كودك ميداند، به ويژه اگر طفل به صورت پنهاني مرتكب خطا شده باشد

از . عبارت است از اين كه آدمي چيزي را بداند، ولي با اراده و به عمد وانمود كند كه از آن بي اطالع است
، كه نتيجه خوب به بار مي آورد، تغافل از اولين خطاهاي كودك است جمله تغافل هاي شايسته و ممدوح

  ).155، ص 1379اعرافي و همكاران، (
   :يافته هاي پژوهش

ديدگاه روسو و خواجه نصير طوسي در مورد تشويق مثبت بوده است ولي در مورد تنبيه، روسو كامال  
ديدگاه روسو در مورد تربيت اخالقي اين است كه . مخالف اين عمل بوده و خواجه نصير تنبيه را جايز ميداند

تربيت اخالقي آموختن اخالق نيست بلكه فراهم كردن زمينه اي است براي واقعيت يافتن نيكي طبيعت انسان 
ديدگاه خواجه نصير اين است كه تربيت اخالقي بايد بر اساس . و بيدار شدن و به كار آمدن وجدان اخالقي

در مورد رابطه بين تشويق و تنبيه با تربيت اخالقي ميتوان گفت كه . ورت گيردمراحل رشد طبيعي آدمي ص
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تشويق و تنبيه و تغافل از اصول مهم در تربيت اخالقي است كه به عنوان اصول مهم در تعليم و تربيت استفاده 

ه كنترل شده و روسو در تربيت اخالقي فقط تشويق را موثر ميداند ولي خواجه نصير اثر تشويق و تنبي. ميشود
  .هدفدار را در تربيت اخالقي موثرتر ميداند

  .تشويق،  تنبيه، تربيت اخالقي :واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
 . انجمن اولياء و مربيان: تهران. 2اسالم و تعليم و تربيت ). 1372. (اميني، ابراهيم -

 .ايران :تهران. اخالق و تربيت اسالمي). 1372. (دانشسراهاي تربيت معلم -

  .امير كبير :تهران. عميدفارسي  فرهنگ). 1381. (حسن ،عميد -
  .سمت: تهران .آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن). 1377. (فصيحي زاده؛ عليرضا و فقيهي، علي نقي-
  .صديقي: تهران. تربيت و اصالح فرزندان). 1388. (قاسمي، محمد قاسم-
  .طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش).  1387. (بدالحسيننقيب زاده، مير ع -
). ترجمه ي سيد رضا بالغت و جواد فروزانفر( مفاهيم اساسي در فلسفه تعليم و تربيت). 1388. (وينچ، كريستوفر و جينجل، جان -

  .خسرو و شيرين: تهران
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  اس نسبت شناسي رابطه معلم و متعلم در مسير تربيت ديني بر اس
  داستان همراهي حضرت خضر و موسي

  1زينب نادري
  

در قرآن مجيد داستان هاي بسياري از سرگذشت پيامبران ذكر شده است؛ از حضرت آدم كه اولين پيامبر 
كه به ترتيب براي هدايت انسان هاآمده اند و در جريان هدايت انسان ها با ) ص(بوده است تا حضرت خاتم 
ه اند و ماجراي اين هدايت به عنوان عبرتي براي آيندگان داراي نكات بسيار اقوام گوناگون همراه بود

آموزنده و مفيدي براي زندگي عملي مي باشند و وظيفه كساني كه قرآن را مي خوانند توجه و تدبر در اين 
بنا براين الزم است در اين . 2بابِلَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرَةٌ لِّأُولي األَلْ: باشد تا شايد عبرت بگيرندنشانه ها مي

حضرت موسي از پبامبراني است كه در قرآن . قصه ها تفكر كرد و از آنها در زندگي عملي بهره ها گرفت
عالم مدرسه : مي فرمايند كه 59امام خميني در سخنراني خود در سال . داستانهايي به او منصوب شده است

آنها بعد از . يا هستند و مربي اين معلمين، خداي تبارك و تعالي استمدرسه، انبيا و اولاست و معلمين اين 
اين تربيت تنها . اينكه به تعليمات الهي تعليم شدند و تربيت پيدا كردند مامورند كه بشر را تعليم و تربيت كنند
به آن كمالي كه به هدايت و گفتن خالصه نمي شود بلكه در اعمال و اقوال راهنما و الگو مي باشند تا انسان را 

از . باشدوظيفه ما به عنوان متربيان اين مكتب، درس گرفتن از انبيا مي). 1385فراهاني، (اليق است برسانند 
است كه در سوره كهف آمده و  )ع(ماجراي شيرين او با حضرت خضر ) ع(هاي جالب زندگي موسي  داستان

از جمله قصص انبيا را به صورت مختصر بيان  قرآن معارف خود و. داراي درسهاي آموزنده گوناگوني است
لذا . كرده است كه از خصوصيات موجز بودن اين كالم الهي مي باشد كه به ذكر جزئيات وقايع نپرداخته است

داستان حضرت موسي و خضر از  .الزم است به بيان نكات نهفته در قرآن به صورت مفصل پرداخته شود
بعضي از عالمان تعليم و تربيت بر اين باورند كه اين داستان، . باشدي ميهاي تربيتچندين جنبه داراي ارزش

 . ).1366امام خميني، (ادب از آداب سلوك در تعليم و تعلم و رابطه ميان معلم با متعلم است  20شامل 

  
  

                                                            

  znbnaderi@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛ ١
  111: يوسف٢
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  :پرسش هاي پژوهش
 درتربيت ديني، آداب و وظايف متعلم و معلم چه مي باشد؟ -

 ديني چيست؟هدف تعليم در تربيت  -

 سوره كهف چه مي باشد؟ 85تا  60رابطه علم و صبر با توجه به آيات  -

بدين ترتيب كه آيات به ترتيب بيان و توصيف . تحليلي است -روش انجام اين پژوهش، روش توصيفي
  .شده و براي هر كدام از آيات نكات منتج در ذيل آيات به ترتيب آمده است

ك مربي و راهبر و پيروي از او در رسيدن به مقصد ضروري مي باشد زيرا در در امر تعليم و تربيت وجود ي
اين مسير كوره راه هاي بسيار زيادي وجود دارد كه مي تواند موجب گمراهي انسان شوند و او را از رسيدن به 

از . م كنندحتي پيامبران نيز در مقطع خاصي ماموريت يافتند كه به اين انتخاب اقدا. سر منزل مقصود بازدارد
جمله حضرت موسي مامور شد راه دشواري را بپيمايد و به محضر خضر بار يابد و از معارف سترگ و مكتوم 

فيض كاشاني ضرورت وجود راهنما و مربي را يقيني مي داند و ويژگي هاي مربي را در سه . او بهره مند شود
از باطن امور و حقايق مكتوم آگاهي داشته بايد راه سلوك را به درستي بشناسد و . 1: امر خالصه مي كند

بر هدايت سالكان با دلسوزي و خيرخواهي انگيزه داشته . 3خود مربي راه سلوك را پيموده باشد و . 2باشد؛ 
از اينرو در راستاي حصول شناخت كامل تر، عميق تر و مفصل تر نسبت به رابطه مربي ). 1390بهشتي، (باشد 

ه از آنها در زمينه تعليم و تر بيت ديني، در اين پژوهش به نكات تربيتي در داستان و متربي در قرآن و استفاد
حضرت خضر و موسي توجه شده و با روش تحليلي به بررسي رابطه بين مربي و متربي، هدف تعليم و رابطه 

  .بين علم و صبردر مسير تربيت ديني به صورتي مبسوط پرداخته شده است
  :يافته هاي پژوهش

با توجه به آيات مذكور، الزم . خبر، علم، رشد و صبر: تحليل ناظر به رابطه اي است بين چهار واژه نتايج
است متعلم در جهت رشد و تعالي خود از هيچ كوششي مضايغه نكند و در مسير صيرورت خود به همراهي 

علم به او و اعمالش اطمينان فردي آگاه و خبره نياز دارد كه به حقيقت امور آگاه باشد و بتواند در فراگرفتن 
مهمترين نكته كه از اين آيات مستفيد . كند؛ زيرا او به چيزي آگاه است كه متعلّم نسبت به آن آگاهي ندارد

مي شود، صبر در فراگيري علم مي باشد و متعلّم هنگامي مي تواند در مسير صيرورت خود به سمت رشد 
دهد تا علم او به مرحله كمال رسد، آنگاه چنين علم و صبري  موفق عمل كند كه صبر را توشه راه خود قرار

  .محقق در نهايت يك مدل تحليلي براي آيات مورد بررسي ارائه داده است. داراي ارزش مي باشد
  .معلم، متعلم، داستان حضرت خضر و موسي، سوره كهف، صبر: واژگان كليدي
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  :فهرست منابع
 .قرآن كريم - 

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :تهران. راي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آنآ).1390. (بهشتي، محمد -

. 2جلدآراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن،  ).1388. (بهشتي، محمد؛ ابوجعفري، مهدي و فقيهي، علي نقي -
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تهران

 .دفتر انتشارات اسالمي: قم). ترجمه محمد باقر موسوي همداني(ترجمه تفسير الميزان . )1374. (طباطبايي، محمد حسين -

 .موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني: تهران. تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني). 1378. (فراهاني، مجتبي -
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  بررسي تطبيقي ديدگاه عالمه طباطبايي و كلبرگ در مورد تربيت اخالقي
  3، معصومه پنهاني2، شراره محمدي1ظاهرليلي م

 
 )ص(خدا  رسول كه طوري است؛ شده تلقي مهم بسيار اهداف از يكي انسان اخالقي تربيت اسالم در
  ).1387صالحي و ياراحمدي، (كند  مي معرفي اخالقي فضايل تكميل رشد و را خويش رسالت از هدف

ارزشي به سامان بخشي امر اجتماعي و فرهنگي خود  اي نمي تواند مستقل از مالحظات اخالقي وهيچ جامعه
ي اخالق و ارزش ها مقوله هايي هستند كه تمامي مناسبات اقدام نمايد، اين به خاطر اين است كه مسئله

بسياري از ترديدها و ابهاماتي كه نسبت به . اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و رفتاري را متأثر مي سازد
هاي جود دارد نه لزوماً به خاطر ترديد در ضرورت، بلكه به خاطر ترديد نسبت به روشاخالق و ارزش ها و

با توجه به اين كه دانشمندان و فيلسوفان زيادي در كشورمان و همچنين در . آموزش و تربيت اخالقي است
اين سؤال در اند، كشورهاي غربي راجع به اخالق و تربيت اخالقي بحث كرده و ديدگاه هايي را ارائه كرده

ذهن ايجاد مي شود كه كدام يك از ديدگاه ها با اعتقادات و فرهنگ بومي كشورمان تطبيق بيشتري دارد و 
كدام يك از ديدگاه ها را مي توان به عنوان مبنايي براي آموزش و تربيت اخالقي فرزندانمان قرار داد؟ 

ن مسأله اظهار نظر كرده اند را دانست و بهترين آن را بنابراين بايد نظرفيلسوفان و دانشمنداني را كه راجع به اي
  . براي تربيت اخالقي فرزندانمان به كار ببنديم

  :هدف پژوهش
 .پژوهش  حاضر به بررسي تطبيقي ديدگاه كلبرگ و عالمه طباطبايي در مورد تربيت اخالقي پرداخته است

  ..تحليلي مي باشد -روش پژوهش توصيفي
 رشد جهت انسان دروني استعدادهاي پرورش و كارگيري به چگونگي معناي به قياخال از نظر عالمه تربيت

 پسنديده رفتارهاي انجام منظور به) اخالقي هاي ظرفيت كردن شكوفا( اخالقي پسنديدة صفات تثبيت و
درآيد  ملكه صورت به انسان براي ها ويژگي اين كه طوري به است؛ اخالقي رذايل از دوري و اخالقي

عالمه طباطبايي ادراكات انسان را به ادراكات حقيقي و ادراكات اعتباري تقسيم  .)1388و معلمي، كبيري (
را  نبايدها به دنبال آن بايدها و مسائل اخالقي و وي. كرده كه مسائل اخالقي را از نوع مفاهيم اعتباري مي داند

                                                            

١
  mleili90@yahoo.com ؛ كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي، مدرس مدعو دانشگاه پيام نور 
٢
  sharare.mohammadi@gmail.comكارشناس ارشد تحقيقات آموزشي؛  
٣
 mpenhani@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي؛  
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 شكل و خيزد برمي گر استخدام و خودگرا طبيعت اخالقي از اعتباريات. كند از امور اعتباري تلقي مي
 طبيعت صورت به گرفته شكل طبيعت و فطرت هدايت با چون نيستند، فطري گرچه اعتباريات اين. گيرد مي

مي  تشكيل را اخالق ساختمان زيربناي و كانوني نقطه فطرت عالمهنظر از ).1383 حسني،(آيد  درمي ثانويه
ايشان ). 500-499، صص 20، جلد 1387طباطبايي، (داند دهد و فطرت را شامل فطرت عقل و فطرت دل مي 

 و سودها يعني ندارند؛ شقاوت يك و سعادت يك از بيش هستند، نوع واحدي چون انسان ها: فرمايد مي
 صورت، اين در و است مشتركي زيان و سود آنها، بدني و روحي ساختمان بنيه و به نسبت زيان هايشان

همان  هادي اين و كند هدايت ثابت هدف آن به را آنها واحدي هادي نيز عمل در مرحله كه است الزم
اما كلبرگ به سه سطح اخالقي اعتقاد دارد كه  .)1391وجداني و همكاران، (است  "خلقت و نوع فطرت"

سطح اول پيش عرفي، سطح دوم اخالق عرفي و سطح سوم خود پيروي نام دارند كه هركدام از اين سطوح 
تئوري مرحله اي كلبرگ حاكي از آن است كه جهت تغيير مراحل اخالقي هميشه به . ستداراي دو مرحله ا

در سطح اول فرد به قوانين فرهنگي پاسخگو است و برچسب ). 2000مك ماهون، (سمت باال خواهد بود 
ند در اين دوره افراد از مجازات و تنبيه دوري مي كن). 1979فيك، (خوب يا بد و يا درست و غلط مي خورد 

سطح دوم از رفتار اخالقي در هنگام شروع آموزش مدرسه ي . و دوست دارند پاداش و توجيه به دست آورند
سانرت و كامونز، (ابتدايي شروع مي شود و در سراسر عمر ادامه مي يابد، اما در بخش كوچكي از جمعيت 

اري با محيط اجتماعي است در اين دوره آنچه براي فرد مهم است برقراري نظم اجتماعي و سازگ). 1994
سطح سوم گاهي اوقات بعد از بلوغ آغاز مي شود و در هر جامعه تنها بخش كوچكي از ). 1387كريم زاده، (

و اخالق مبتني بر پيمان و ميثاق اجتماعي ) 1994سانرت و كامونز، (اعضا به اين مرحله از استدالل رسيده اند 
وضعيت غايي رشد اخالقي براي كلبرگ، حاكميت اصول  ).1390نوروزي و عاطفت دوست، (دخالت دارد 

جهانگيرزاده، ( رسند شمول است كه به اعتقاد او بسياري از افراد به اين سطح از رشد نمي اخالقي دروني جهان
1390.(   

  :يافته هاي پژوهش
 ت هايعاد هيجانات، و عواطف گرايش ها، شناخت ها، مجموعه از بشر اخالقي عملبه اعتقاد عالمه، 

 اراده قدرت اساس بر سرانجام مختار فاعل عنوان به انسان و مي پذيرد تأثير او اجتماعي الگوهاي و رفتاري

 اخالقي، عمل محرك هاي از يكي و ساز زمينه عامل عنوان به فطرت و كرد خواهد عمل و انتخاب خود،

عي رشد اخالقي را بر مي انگيزانند و اما كلبرگ اعتقاد دارد كه درون دادهاي اجتما .كرد خواهد نقش ايفاي



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            248
انواع مشاركت اجتماعي و ديدگاه نقش پذيري، نقش مهمي در رشد اخالقي افراد دارد و توجهي به بنيان هاي 

 كلبرگ، زعم به .انگيزشي و احساس اخالقي، به فرهنگ اخالقي و به رفتار و واكنش هاي عيني اخالقي ندارد
 مناسبات اجتماعي و قوانين يادگيري و اخالقي قضاوت اساس صرفا بر نوجوانان و كودكان اخالقي رشد
 و غيرشناختي بنيان هاي به بلكه ديگر جوامع ي فرهنگي ها پايه به تنها نه و گرفته قرار توجه مورد

بايد توجه داشته باشيم كه تمام دستورهاي  .)1384لطف آبادي، (است  نشده توجهي نيز اخالق در انگيزشي
ديني زير بناي فطري دارند، زيرا آنچه به عنوان دستور الهي در قرآن آمده است همه و همه بر اساس اخالقي و 

بنابراين بايد تربيت اخالقي بنا بر فطرت انسان ها  .نيازمندي هاي فطري و طبيعي انسان تنظيم گرديده است
 .باشد كه مبناي ديدگاه عالمه بر اين اساس است

  .قي، عالمه طباطبايي، كلبرگتربيت اخال :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .122-101، )4(2معرفت اخالقي، . تحولي در رشد اخالقي  هاي شناختي ديدگاه). 1390. (جهانگيرزاده، محمدرضا -

 ومعل و روانشناسي مجله. اخالقي تربيت در آن هاي داللت و طباطبايي عالمه شناسي ارزش ديدگاه بررسي). 1383. (حسني، محمد -
  .199-224 ،)2(34تربيتي، 

 هايروش و ها هدف بر تأكيد طباطبايي با عالمه ديدگاه از اسالمي تربيت و تعليم تبيين ).1387(. صالحي، اكبر و ياراحمدي، مصطفي -
  .7-50 ،)23(3،اسالمي  تخصصي تربيت  -علمي دوفصلنامه ي. تربيتي

  .دفتر انتشارات اسالمي: قم. 20، جلد )جمه سيد محمد باقرموسوي همدانيتر( تفسير الميزان). 1387. (طباطبايي، محمدحسين -
، 1معرفت اخالقي، . طباطبايي عالمه ديدگاه از كريم قرآن در اخالقي تربيت هاي شيوه و مباني). 1388. (كبيري، زينب و معلمي، حسن-

90-67.  
در نوجوانان عادي و ) داوري اخالقي و رفتار اخالقي(بيت اخالقي بررسي مقايسه اي رابطه ي شاخصه هاي تر). 1387. (كريم زاده، صادق-

  .123-160، )6(3تربيت اسالمي، . داراي مشكل
 اخالقي رشد در پژوهش براي نو ارائة الگويي و باندورا و كلبرگ و پياژه اخالقي رشد نظريه هاي نقد. )1384(. لطف آبادي، حسين -

 .80-107 ،)11(4. هاي آموزشيي نوآوري فصلنامه. ايران دانش آموزان
-68 ،2تربيت اسالمي، . بررسي تطبيقي ديدگاه خواجه نصيرالدين توسي و كلبرگ). 1390. (نوروزي، رضا علي و عاطفت دوست، حسين -

53.  
 عالمه نظريه در اخالق فطري پايه هاي. )1391(. اوجداني، فاطمه؛ ايماني، محسن؛ اكبريان، رضا و صادق زاده ي قمصري، عليرض -

 .9-27 ،)15(20 اسالمي، تربيت و تعليم مسائل در ژوهشپ. آن بر مبتني تربيتي اصول و) ره(طباطبايي
-Feak ,M. D. ( 1979). Moral Development and its Explanation: Kohlberg's Structuralism. A 
Thesis for the Degree Master of Arts. McMaster Universit'y . 
-McMahon, J. (2000). The Effects of Cognitive Moral Development and Reinforcement 
Contingencies on  Ethical Decision Making. Thesis for the degree of master of science in 
Psychology. Virginia Polytechnic Institute and State University 
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-Sonnert, G., & Commons, M. L. (1994). Society and the highest stages of moral development. 
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  بررسي چالشها و فرصتهاي تربيت اخالقي در عصر جهاني شدن
  هابرماساز منظر يورگن  

  1علي كريمي گيلده
  

جهاني . استصر جديد ظاهر شده اند پرداختهبه اموري كه در ع) 2003، 1984(هابرماس در آثار اخير خود 
اي با گذشته هستند و ملت ها و غيره همگي حاوي گسستي ريشهو شدن، مهاجرت، تغيير مشاغل، افول دولت 

هاي ارتباطي، زيست جهان هر چه بيشتر به زير سلطه نظام فرو با رواج شبكه. بر زيست جهان و اخالق مؤثرند
راه ). 17، ص 1378پيوزي، (است هاي مردم كاهش يافتهبر زندگي مردم، آزادياست و با نفوذ بازار رفته

مردم با استفاده از كنش ارتباطي، توان نجات خود و . نجات همچنان در بكارگيري عقالنيت تفاهمي است
  .در اين امر نقش تربيت اخالقي بسيار مهم است. جامعه را دارند

اما . ادي، خود نگهدار و از منظر افراد حاضر در آن بسته استاز نظر هابرماس زيست جهان در وضعيت ع
در عصر جهاني شدن، روابط ناهمگون با افراد ديگر و تكثرهاي فزاينده، سبب بازگشوده شدن زيست جهان 

توان پرسيد كه آيا اين امر در اينجا مي. گشوده بودن زيست جهان همواره با ترديد همراه است. گرددمي
  فرصتي مناسب است؟   تربيت اخالقي است، يا اينكهتهديدي براي 

حوزه عمومي همچون مكان . گذاردپديده جهاني شدن از طريق ديگري نيز بر تربيت اخالقي تأثير مي
يركگور دقيقاً كي). 57، ص 1375هوالب، (گيري مباحثه عمومي جايگاه مهمي در آگاهي اخالقي دارد شكل

كند و سبب شكل شماري توزيع ميطالعات همسطح شده را بين افراد بيحوزه عمومي را به دليل اينكه ا
، اما )123، ص 1384دريفوس، (دانست اعتنا مي شود، مسبب نيهيليسم ميموضع و بيگرفتن ناظران بي

تواند حوزه عمومي را گسترش اينترنت مي. داندهابرماس تقويت حوزه عمومي را مقوم تربيت اخالقي مي
- وزان بدون در نظر گرفتن منزلت اجتماعي، نژاد و جنسيت خود در آن به گفتگوي برابرانه ميآمدانش. دهد

توان پرسيد اينترنت چه چالشها و فرصتهايي بنابرين مي. اين در واقع تقويت شرايط كنش ارتباطي است. نشينند
  را براي تربيت اخالقي به همراه دارد؟ 

  :هاي پژوهشپرسش
 است؟جهاني شدن چه فرصتهايي را براي تربيت اخالقي فراهم نمودهاز منظر هابرماس،  -1

                                                            

 karimigilde@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس؛  1
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 است؟از منظر هابرماس، جهاني شدن چه چالشهايي را براي تربيت اخالقي فراهم نموده -2

بدين منظور بـه متـوني كـه مفـاهيم و     . استبراي پاسخ به پرسشهاي پژوهش از روش استنتاجي استفاده شده
است مراجعه كرده، اطالعات مربوط به موضوع به عنـوان مقـدمات   نها مطرح شدهواژگان كليدي تحقيق، در آ

  .جمع آوري شده و ارتباط آنها با هم تبيين گرديده و از آنها استنتاج به عمل آمده است
او مدعي است كه يك اصل ذاتي و . اي براي تربيت اخالقي داردتأكيد هابرماس بر ارتباط، حرفهاي تازه

هابرماس، (ميشگي براي راهنمايي كنشهاي اخالقي ما وجود دارد كه ريشه آن در زبان است شمول و هجهان
- در نظر او تالشهاي دائمي ما براي رها كردن خود از شرايط محدود كننده هر عصر، خود). 87، ص 1990

خالقي به با اين حال اجراي يك هنجار و محتواي ا. دهدسازي مداوم ماست، كه انسان بودن ما را شكل مي
  ). 68، ص 1381حقيقي، (تاريخي بستگي دارد   -موقعيتهاي اجتماعي

ابزاري و قواعد بازار از منظر هابرماس، خالء اخالقي موجود در عصر جهاني شدن ناشي از حاكميت كنش
ياي اما برخالف ديدگاه هاي همراه با نااميدي نسل اول مكتب فرانكفورت، هابرماس اح. بر تعامل  انساني است

، 1999پاپكوئيتز، (داند تر از مرزهاي ملي را ممكن ميكنش ارتباطي و آگاهي اخالقي در سطحي وسيع
اخالق گفتماني هابرماس ظرفيت تبديل شدن به يك مرجع عينيت بخش جديد براي تربيت "در واقع ). 15ص

  ).150، ص 2007ليپر، ( "اخالقي را داراست
  : هاي پژوهشيافته

تواند به تربيت اخالقي ز طريق باز گشوده كردن زيست جهان و گسترش حوزه عمومي، ميجهاني شدن ا -1
 .كمك كند

ويژگي گسترده و عمومي بودن اينترنت سبب . كنداينترنت، تربيت اخالقي را در سطح عمومي فراگير مي -2
- ه عمومي را مياينترنت شرطهاي كمي و كيفي حوز. شود كه مشاركت همه افراد جهان قابل تصور شودمي

 .نشينند طور برابر به گفتگو ميتر شده و بهافراد آگاه. تواند بر آورده كند

توان از منظر هابرماس، تربيت با توجه به تأكيد بر تعاملي بودن تربيت اخالقي و اخذ تلقي ديگري مي -3
  . اخالقي را پرورش توجه به ديگري در جامعه جهاني دانست

گيرد كه تابعان قانون همچنان خود در عصر جهاني شدن صرفاٌ در صورتي شكل مي تربيت اخالقي صحيح -4
، چيزي )107، ص 1380(آموزان نيز بايد از آنچه هابرماس دام سرزميني مي نامد  دانش. را واضعان آن بدانند

 . گيرد فراتر را ببينند يعني تأكيد بر قواعد گفتمان عادالنه به جاي تأكيد بر مليت در اولويت قرار
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، )27، ص 1379باقري، (اگر مفاهيم اخالقي را همچون والتزر داراي معاني حداقلي و حداكثري بدانيم  -5

بحث هابرماس در مورد رويه گفتمان اخالقي بيشتر به سطح حداقلي يا جهاني آن مربوط است، كه همچنان 
ند در قلمروي عمومي بطور برابرانه در آن ماند، زيرا همه افراد جهان بايد بتواندور از اختصاصات فرهنگي مي

بنابراين تربيت اخالقي كه در پي عدالت است در حيطه مفاهيم حداقلي، جهاني است اما تربيت . شركت كنند
  . ماندسياسي كه در پي زندگي خوب است محلي باقي مي

اي خاص و محلي نظر در تربيت اخالقي، گفتگو هم به اصول صوري عقالني توجه دارد و هم به ويژگيه -5
شوند زيرا در  اصول كلي كانت با ويژگيهاي خاص فرهنگها هماهنگ نمي). 14، ص 2005فاينلسون، (دارد 

 .توان از روابط اجتماعي جدا كرد  اما از نظر هابرماس اصول كلي را نمي. آنها منافع افراد از قبل تعيين شده اند

  .رگن هابرماسجهاني شدن، تربيت اخالقي، يو: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع 
 .عابد: تهران. امكان، معنا و سازواري در اخالق و تربيت اسالمي). 1379. (باقري، خسرو -

 .هرمس: تهران). ترجمه احمد تدين. (يورگن هابرماس ).1378. (پيوزي، مايكل -

 .آگاه: تهران. گذار از مدرنيته). 1381. (حقيقي، شاهرخ -

 .گام نو: تهران). ترجمه علي مالئكه( نگاهي فلسفي به اينترنت). 1384(. دريفوس، هيوبرت -

  .مركز: تهران). ترجمه كمال پوالدي( جهاني شدن و آينده دموكراسي). 1380. (هابرماس، يورگن -
  .انتشارات روزنامه ايران: تهران). ترجمه كمال پوالدي(  نظريه كنش ارتباطي). 1384. (هابرماس، يورگن -
  .ني: تهران). ترجمه حسين بشريه( يورگن هابرماس، نقد در حوزه عمومي). 1375. (ب، رابرتهوال -

-Gordon Finylayson, James. (2005). Habermas's moral cognitivism and the frege-geach challenge. 
European Journal of Philosophy, 13 (3), 319-344. 
-Habermas, Jurgen. (1990). Moral Consciousness and Communicative Action. Trans. Christian 
lenhardt and Shierry Weber Nicholsen. MA: MIT Press: Cambridge. 
- Habermas, Jurgen. (2003). On the pragmatic, the ethical, and the moral employment; Employments 
of practical reasons. In  The Continental Ethics Reader. Trans. Matthew Calarco and Peter Atterton. 
Rutledge: New York. 
- Popkewitz, T ; Fendler, L. (1999). Critical Theories in Education. Taylor & Francis Gro. Routled 
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  تبيين نظريه اخالق در ديدگاههاي كارل گيليگان و نقد آن در تربيت اخالقي
   2،  آزاده دهقان1علي ايمان زاده

  
به  ه ويژه ايتوجاخالق، به عنوان يك رشته از دير باز در كانون توجه فيلسوفان قرار داشته و آنها هميشه 

توسط مردان نگارش يافته است و  يكتاب هاي مهم اخالق در قرون گذشته .اند مسايل رشد اخالقي داشته
). 1387اسالمي، (مسايل اخالقي را مورد بررسي قرار داده اند  گاه مردانهديد چنان كه انتظار مي رود آن ها از

كه مربوط به رشد اخالقي زنان مي  پرورش دادن مهرورزي، مراقبت، دلسوزي، خيرخواهي، مانند خصوصياتي
 مثل عقالنيت، عدالت و استقالل، كم اهميت تر نيستند به لحاظ اخالقي، از خصايص سنتي مردانه اي، شوند

اين مقاله تبيين نظريه اخالق در ديدگاههاي كارل گيليگان و نقد آن در تربيت هدف از  .)2013ويليام، (
اخالقي است تا از اين طريق بتوان در برنامه ريزي ها و نياز سنجي هاي نظام آموزش و پرورش استفاده كرد و 

 . آنها را به مرحله اجرا در آورد

  پرسش هاي پژوهش 
 ؟گيليگان در تبيين نظريه اخالق كدامند ديدگاههاي كارل  -1

 ؟ نظريه اخالق در ديدگاههاي كارل گيليگان وجود دارد چه نقد هايي بر -2

 .مي باشد) توصيفي(روش پژوهش كيفي و از نوع موردي 

يكي از جديد ترين نظرياتي كه مي توان آن را در زمره : نظريه اخالق در ديدگاههاي كارل گيليگان
ي مهم اخالقي گيليگان در اين مقاله دو نظريه. قلمداد كرد نظريه اخالقي كارل گيليگان است نظريات اخالقي

  . مورد بررسي قرار مي گيرند كه يكي فيمينيست تفاوت و ديگري اخالق مراقبت است
  :ي فمينيسم تفاوت نظريه) 1

ن و زنان به عنوان افراد جامعه، با وجود پايگاه اخالقي برابر مردا"مدعي است كه  "فمينيسم تفاوت"ي نظريه
در فمينيسم ". شوندهايي واقعي نيز بين دو جنس وجود دارند كه به شكل مساوي در جامعه مطرح نميتفاوت

اين دقيقا مخالف قطب جنسيت سنتي است كه . )2008گيليگان، ( نفسه برتر از مردان هستندتفاوت زنان في
گيليكان در اين نظريه علت عدم رسيدن زنان به درك  .زنان هستند نفسه برتر ازكند كه مردان فيادعا مي

                                                            

١
  .استاد يار دانشگاه مالير 
٢
  .دانشجوي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه مالير 
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ها بلكه تحت اين عنوان مطرح كرد كه اساسا زنان از نظام  كاملي از بلوغ اخالقي را نه به دليل ضعف آن

هاي اخالقي، مراحل رشد و پيشرفت اخالقي و حتي استدالل  ارزش. اخالقي متفاوتي از مردان پيروي مي كنند
كه زنان از تنهايي هراس دارند مردان باهم  گيليكان ادعا نمود در حالي. ها متفاوت از مردان است ي آناخالق

دانند تا تعارض حقوق و سعي  زنان اغلب معضالت اخالقي را تعارض وظايف مي. دانند بودن را خطرناك مي
بيش از مردان به  بعالوه زنان . اندي روابط مستحكم بم اي حل نمايند كه شبكه ها را بگونه كنند اين تعارض مي

   .كنند تصميمات اخالقيشان بر مبناي عاطفه و موقعيت باشد دهند ولي سعي مي اصول كلي و انتزاعي بها نمي
 :مراقبت اخالق) 2

اخالق . شود شناخته مي "اخالق مراقبت"نوع ديگري از اخالق فضيلت نيز مطرح شده است كه با عنوان 
اين ديدگاه با اين انديشه كه مردان با اصطالحاتي . يسندگان فمينيستي ترويج شده استاز ناحيه نو مراقبت

اخالق مراقبت . انديشند، به دنبال تغيير دادن فضايل است مانند عدالت و زنان با اصطالحاتي مانند مراقبت مي
حقوق و عشق و محبت بر وظايف عمدتاً به برترى اخالق زنانه بر اخالق مردانه اعتقاد دارد و بر تقدم نيازها بر 

داند و به دنبال طرح  اين ديدگاه، پيروى كوركورانه از قوانين را نادرست مي. )2005منينگ، ( كند تأكيد مى
اين . باشد  ها مبتنى نظريه اخالقي است كه بر توجه به ديگران و مراقبت خودجوش از انسان الگويى براى 

كوشد برترى شأن و ارزش اخالقى زن بر مرد  ذائل مردانه و زنانه، مىنگرش، در عين تأييد تفاوت فضائل و ر
و در نتيجه، برترى خلق و خوي ومنش زنانه بر مردانه و لزوم اصالح خلقيات مردانه و جايگزينى آن با خصال 

خالق ولي در نگاه معتدل، طرفداران اخالق مراقبت معتقدند كه اخالق سنتى، ا. زنانه را اثبات كند هاى و منش
  .)2013ويليام، ( هاى آن آغاز نكرده است ترين ريشه ترين و بنيادى اى را از پايه

    هاي اخالق مراقبتمؤلفه -
) 3؛ فهم همدالنه) 2 ؛توجه اخالقي) 1: اخالق مراقبت داراي پنج مؤلفه اساسي يا مشتمل بر پنج فكرت است

اخالقي به از توجه اخالقي آن است كه فاعل ورمنظ). 2005منينگ، ( پاسخ) 5فراگيري و ) 4 ؛هشياري ارتباطي
مقصود از هشياري ارتباطي آن است كه فاعل اخالقي همزمان . موقعيت، با همه پيچيدگي آن توجه داشته باشد

در واقع گوهر اين مؤلفه در ). 2006هلد، ( زند آگاه باشد به انواع ارتباطاتي كه او را به سوژه اخالقي پيوند مي
اي از ارتباطات بين خود و سوژه اخالقي آگاه  آن است كه فاعل اخالقي نسبت به وجود شبكه اخالق مراقبت

روابط ببرد و  ي كانتي، خود را از همهمانند فاعل اخالقيهباشد و خود را همواره در اين شبكه ببيند، نه آن كه 
ق مراقبت برخالف اصل اين عنصر در اخال. گيري يا اقدام اخالقي بزند جدا كند، سپس دست به تصميم

رود، بر عنصر طرفداري و  شمار ميهاي سنتي به هاي اصلي رفتاراخالقي در نظام طرفي كه از شاخصه بي
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مؤلفه فراگيري به اين معناست كه بكوشم به همه  ).1999پورتر، ( درگيري در متن اخالقي تأكيد دارد
بسا معقول نباشد، ليكن به عنوان اصل راهنماي  البته اين شدني و چه. نيازمندان، از جمله خودم، كمك كنم

رفتار اخالقي بر اين نكته تأكيد دارد كه همواره در پي آن باشم كه شبكه حمايتي خود را بگسترانم و دامنه 
سرانجام آن كه مؤلفه پاسخ بيانگر آن است كه دلسوزي و همدردي من . ياري و توجه خود را گسترش دهم

  .كوشم تا كاري انجام دهم و اين حسن نيت يا نيت صالح را با عمل صالح، كامل نمايمكافي نيست، بلكه بايد ب
 :نقد نظريه اخالق كارل گيليگان در تربيت اخالقي -

اخالق مراقبت عمدتاً به برترى اخالق زنانه بر اخالق با بررسي ديدگاههاي گيليگان متوجه مي شويم كه 
اين ديدگاه، پيروى . كند ر حقوق و عشق و محبت بر وظايف تأكيد مىمردانه اعتقاد دارد و بر تقدم نيازها ب
نظريه اخالقي است كه بر توجه به  داند و به دنبال طرح الگويى براى  كوركورانه از قوانين را نادرست مي
و اين نگرش، در عين تأييد تفاوت فضائل و رذائل مردانه . باشد  ها مبتنى ديگران و مراقبت خودجوش از انسان

كوشد برترى شأن و ارزش اخالقى زن بر مرد و در نتيجه، برترى خلق و خوي ومنش زنانه بر مردانه  زنانه، مى
البته . )1982گيليگان، ( زنانه را اثبات كند هاى و لزوم اصالح خلقيات مردانه و جايگزينى آن با خصال و منش

ولي در نگاه معتدل، طرفداران اخالق مراقبت . ردگرايانه و تفريطي نيز وجود دا هاي افراط باره نگرش در اين
اخالق سنتي . هاى آن آغاز نكرده است ترين ريشه ترين و بنيادى اى معتقدند كه اخالق سنتى، اخالق را از پايه

مدارى  قانون درحالي كه، مراقبت و دلسوزى در قياس با عدالت و. مداري آغاز كرده است از عدالت و قانون
هايي بوده است كه به دنبال سلطه بر  نتيجه اين اشتباه و آغاز اخالق از ميانه راه تربيت انسان. تر است اى ريشه

   .اند محابا از محيط زيست برآمده ساير همنوعان، حيوانات و تصرف بي
  . نظريه اخالق،كارل گيليگان، تربيت اخالقي: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .49علوم حديث، مجله  .و جنسيت در حديث خصال النساء اخالق .)1387(. اسالمي، سيد حسن -
- Gilligan, C. (2008). Kyra: A novel. New York: Random House. 
- Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women's development. 
Harvard University Press: Cambridge. 
- Held, Virginia. (١٩٩٧). Feminism and Moral Values, in Contemporary Moral Problems. White, 
New York: West Poblishing Company. 
 - Porter, Elisabeth.  )١٩٩٩( .Feminist Perspectives on Ethics. London and New York: Longman. 

-William, G. (2013). A case analysis of Olivia: ApplyingGilligan theory of woman s moral   
development. 
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  ديدگاه از معنوي تربيت و اهداف مفهوم تطبيقي بررسي
 كار ديويد و طباطبايي عالمه 

  2هادي ملكي ،1زاده ايمان علي
  

 طي آباد ناكجا دور و به سمت خود وجودي حقيقت از انسان تا شد باعث مكانيكي زندگي هاي مشغوليت
 توسط رنسانس از بعد كه است فلسفي و علمي هاي ايدئولوژي در تغيير خاطر به اين مهم، و كند طريق

 در كميت و حاكميت رياضيات باگسترش. گرفت انجام ...و نيوتن و گاليله دكارت، بيكن، مانند دانشمنداني
 همان به و گرديد تر فربه و فربه كميت وجه كه گونه اي و ترشد كمرنگ ديني مفاهيم علوم، درك تمام
 دانش تنها نوين دانش كميت و واقعي، بعد وجه تنها كه شد، تاحدي تر رنگ كم مقدس امر به باور اندازه
 و شد قطع خدا و خودش با انسان رابطه رو همين از). 41، ص 1390سلحشوري،(شد  تجربي و رياضي
 در مربيان بين در كشش و قهازعال اي العاده فوق انقالب اخيرا" گويد مي) 60، ص1996( كار كه همانطور

 عصر از بعد( ديگر حضوري ساز زمينه امر اين و "است آمده وجود به معنوي تربيت و معنوي موضوعات باب
 طرفي شد و از) ارسطو بويژه و سقراط، افالطون ها توسط فضيلت باب در آنان جستارهاي و يونان طاليي
 با پيوند در كه معنوي تربيت رويكرد براي(انسان  نيروحا ساحت دادن قرار توجه مورد با معنوي تربيت
 اديان پيروان تواند مي و فرهنگهاست شدن جهاني عصر در گو و گفت براي مناسبي باب) است ربوبي ساحت

 اين از). 90، ص1391اشعري، باقري و حسيني، ( سازد رهنمون انسان تربيت در نظر وحدت به را توحيدي
 و فيلسوف عنوان به طباطبايي عالمه معنوي تربيت و اهداف مفهوم تطبيقي بررسي به مقاله اين در كه روست
  .پردازيم است، مي تربيتي فيلسوف يك كه كار ديويد با مسلمان دانشمند

  :پرسش هاي پژوهش
 چيست؟ كار ديويد و طباطبايي عالمه ازديدگاه معنوي تربيت مفهوم -1

 كدامند؟ ديويود ييباطباط عالمه دگاهيازد يمعنو تيترباهداف  -2

 يالگو. است شده انجام يبرد يالگو كمك به كه.است يقيتطب روش با يفيك مطالعه كي پژوهش نيا
 شيف قيكه از طر) 31 ص ،1389 ،يكو( است سهيمقا و يهمجوار ر،يف،تفسيتوص مرحله چهار شامل يبرد

 يداده ها پرداخته م ريو سپس به تفس يالزم گرد آور يابتدا اطالعات و داده ها يبردار ادداشتيو  يبردار
                                                            

 a.imanzadeh@malayeru.ac.ir؛ فه تعليم و تربيت دانشگاه ماليراستاديار فلس ١
٢
  hadi.maleki@stu.malayeru.ac.ir؛ كارشناسي ارشد رشته  فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه مالير دانشجوي  
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 ها، تفاوت و هاشباهت سهيمقا يبرا يچهارچوب جاديا جهت شده يآور گرد يها داده بعد، مرحله در .شود
 به ها آن به توجه با و گرفته قرار يبررس مورد ها تفاوت و تشابهات آنگاه .شوند يم خالصه و يبند طبقه

  . شود يم داده پاسخ پزوهش يها پرسش

 احساسات و ها پاسخ با كه است جهت آن از امر اين و آميزاست و مجادله بحث قابل كلمه يك معنويت
 يوناني ريشه از معنويت پوياست و بخش حيات اين وجود است، با فرد و منحصر به دارد رابطه شخصي عميق

 در آن تعريف كه است دنكشي نفس معناي بهspirate  آن التين و روح و نفس، باد معني به spirit عبري و
 معناي به" :دهد مي نشان را  جسم و روح تقابل اصل در كه گيريد مي قرار ماده مقابل در آكسفورد فرهنگ
 است سازگار ده،يدم دربشر را خودش روح خداوند كه باور نيا با كه توان گفت مي كه است بخشي حيات

فردي،  ابعاد داراي امروزه آنكه حال و دارد مذهب در تمركز به گرايش آن قديمي معناي )حيات روح(
 مهارت با ارتباط معنويت از مفهوم). 44، ص 1390سلحشوري، ( "باشد مي نيز عاطفي و اجتمايي، شناختي

از  را اگر تربيت). 16، ص 2003بيگر، (است  تر خدا، گسترده با ارتباط به وابسته تنها و تامل و تفكر هاي
 ريشه از همچنين و كردن و كامل رساندن تمام كردن، به تدبير و سرپرستي و حاصال معناي به )ب ب ر( ريشه
 تربيت) 52، ص 1390باقري، (بدانيم  جسم پرورش و نمو، افزودن و رشد معناي به) و ب ر(يعني آن ديگر
 حقيقت و معنا يك به رسيدن و شكوفايي و رشد است براي كوششي :كرد تعريف اينگونه توان مي را معنوي

  .تعاليم
 :پژوهش هاي يافته

 ديويد. است بررسي و مقايسه قابل طباطبائي عالمه و كار ديويد دگاهيد از يمعنو تيترب اهداف و مفهوم
 تيفعال كي در تيترب -2 ي؛معنو اصول اساس بر تيترب -1 :كند يم ميتقس دسته سه به را تيمعنو كار
 تيترب و ينظر بخش را يمعنو شيگرا كي در تيبتر او نيهمچن و يمعنو شيگرا كي در تيترب -3 ي؛معنو
 گويد مي او. كند مي تقسيم تاملي و عبادي :قسمت دو به كه داند يم يعمل بخش را يمعنو تيفعال كي در

 رييتغ به فرد كه است ازين آن به دنيرس يبرا بلكه شود لينا آن به آساني به بتواند فرد كه چيزي نيست حقيقت
 آرامش و بختي و نيك سعادت موجب حقيقت .است متقابل تيمسئول كي نيا و دبپرداز يدرون اصالح و

 به و كند متمركز را خود يدرون نيروهاي بايد حقيقت به رسيدن براي فرد ديگر سوي از شد و خواهد روح
  ).2003 هادان، و كار( بپردازد هيتزك
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 پرورش و حقايق آموزش را آن هدف و ميداند تربيت از تعليم و متمايزي بخش را معنوي تربيت كار ديويد

 و يمعنو شيگرا كي در تيترب( شده ذكر روش دو از را مهم نيا به دنيرس راه و داند يم يمعنو ليفضا
 امور يماورا كه دارد يزندگ كي از يا جنبه به توجه قيحقا نيا و داند يم) يمعنو تيفعال كي در تيترب
 انسان ييشكوفا و رشد مانع را اتيماد به دادن تياولو و دارد ياله هدف اصول منشا و هستند يابد و يماد
 سئواالت درك تجربه و شامل و ديني از تربيت جدا را معنوي كار تربيت ).92، ص 1391باقري، ( داند يم

 كه است نيا كار گاه ديد از اخالقي عمل انجام از هدف همچنين ).410، ص 1998 ،يمكنز( داند مي بزرگ
 سردمدار كانت كه است يا انهيگرا فيتكل نگاه از دور به نيا و داند يم مطلوب لتيفض را آن دهنده انجام
 . دارد رتيمغا زين مزيج اميويل يگرا جهينت كرديرو با و باشد يم آن

 جست و با اما نشده، فيتعر حيصر بطور ياسالم متفكران و لسوفانيف يتيترب يها دگاهيد از يمعنو تيترب
 دادن رشد معني به و تزكيه مترادف را تربيت عالمه .رسيد اصطالح اين معناي به توان مي آنها آثار در جو

 غايت به را آدمي كه راهي دادن نشان با هدف به داللت معني به شايسته و هدايت و مطلوب شكل به چيزي
مفهوم معنوي  تربيت از ايشان منظور كه گرفت نتيجه توان مي ازاين كه كرده تعريف برساند مطلوب

education تيمعنو كه دارد آن بر ديتاك و داند يم ليتخ ي قوه تيفعال با را نفس تيترب شروع شانيا ستا 
 ليم نيا كه ستيبا يم اما كند دايپ دست آن به انسان كه ستين يزيچ و دارد وجود انسان درون ابتدا از

 آن عالمه گاهديد از يمعنو تيترب هدف .كرد ليتكم و گسترش خداوند سمت به ينديفرا يط را يوجود
اشعري و (نمايد  تقويت پايان تا و حفظ را خود اوليه فطري گيري جهت ،يتجرد ريس نيا در كه است

 عمل و اعتقاد مرحله در توحيد به رسيدن  را تربيت از غايي هدف ايشان همچنين). 92، ص 1390همكاران، 
 كتاب دادن قرار مبنا با عالمه منظر از تربيت مياني فاهدا). 32-30، صص 1387احمدي،  صالحي و يار(است 
 ملل با دوستي و جامعه، برادري عزت و انسان، استقالل خواهي، تكامل عدالت روح پرورش الميزان نفيس
  .است اخالقي منش پرورش يا تذهيب و تزكيه صحت، ديگر،

  .تربيت معنوي، عالمه طباطبائي، ديويد كار :واژگان كليدي
 

 :ابعفهرست من
. ييطباطبا عالمه گاه ديد از يمعنو تيترب يها روش و مفهوم،اصول يبررس .)1390(. السادات زهرا؛ باقري، خسرو و حسيني، افضل اشعري، -

  .112-89 ،15 ،ياسالم تيترب يپزوهش و يعلم فصلنامه
  .مدرسه: تهران. 1 جلد ،ياسالم تيترب به دوباره ينگاه. )1390(.خسرو ،يباقر -
  .71-41 ،عالمه وهشنامهژپ. زانيالم در تيترب و ميتعل فلسفه بر يدرآمد .)1389( .وسفي پور، رضا -
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  .56-41 ،2 ،يآموزش تيريمد در نو يافتيره .معنوي تربيت ثغور و حدود. )1390( .احمد ،يسلحشور -
 .يتيترب روش و ها هدف بر ديتاك با ييطباطبا مهعال دگاهيد از ياسالم تيترب و ميتعل نييتب .)1387(. يمصطف ،يمحمد ارو ي اكبر ،يصالح -

  .50-24 ،7 ،ياسالم تيتربي تخصص يعلم فصلنامه دو
  .سمت: تهران). ترجمه محمد يمني دوزي سرخابي(آموزش و پرورش تطبيقي). 1389. (لوتان ،يكو-

-Bigger, Stephan. (2003). spirituality as process within the school curriculum. A journal of new 
thinking for Education, 9, 12-18 
-Carr, David & Haldane, John. (2003). spiritituality ,philosophy and education. publish in USAand 
CANADA by Rutledye Falmer 
-Mackenzie, Jim. (1998). David Carr on Religious Knowledge and spiritual.  Education,Journal of 
Philosophy of Education, 32, 409-425. 
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  بررسي فلسفه تربيتي عالمه مطهري و استلزامات تربيتي آن
  3، محسن شمسي گوشكي2امين اسكندري نسب، 1 مسلم نوذري

  
اي كه هر گونه، انحراف در  گونه ترين جنبه زندگي است به و تربيت در زندگي بشر مهمترين و اساسي تعليم 

كند و  تواناييهاي انسان در زندگي بروز و ظهور پيدا مي .شود باعث انحراف در همه امور زندگي مي آن
عالمه مطهري به عنوان انديشمندي اسالمي در خصوص تعليم و ). 1383ملكي، (يابد  انسانيت انسان تحقق مي

اي فكري مشخصي را در تواند فض تربيت اسالمي، مسائلي رامطرح كرده است كه بررسي و ارائه آنها مي
شده است   در اين مقاله سعي .تربيت اسالمي به وجود آورد و به كاوشگران عرصة تعليم و تربيت ياري رساند

  .گيرد مورد بحث قرار فلسفه تربيتي استاد عنوان تحت)هر(ستاد شهيد مطهرياتربيتي -ديدگاههاي فلسفي تا
  :پرسش هاي پژوهش

  به ابعاد مؤلفه هاي هستي شناسي، شناخت شناسي و ارزش شناسي چيست؟ ديدگاه عالمه مطهري راجع -1
  ديدگاه عالمه مطهري راجع به استلزامات تربيتي هستي شناسي، شناخت شناسي و ارزش شناسي چيست؟ -2

  .تحليلي مي باشد -روش پژوهش در اين مقاله توصيفي
شناسي،  هستي( و مقوالت فلسفي از نوع حكمت عملي  تعليم و تربيت رئاليسم اسالمي، مكتب در

رئاليسم  يا حكمت نظري  بيني جهان باشد كه از نوع حكمت نظري مي )شناسيش ارزو شناسي  شناخت
كه در ادامه به شرح هر كدام از ديدگاه عالمه مطهري در اين ديدگاه است   اساس مسائل تربيتي اسالمي،

  .خواهيم پرداخت
وي از ديدگاه اسالم ميگويد جهان خارج از ذهن وجود واقعي داردو عالمه مطهري به پير: هستي شناسي -1

كند  مي معرفي هستي مبدا و مطلق واقعيت را يكتا خداي مطهري عالمهفقط در ماده خالصه نمي شود ؛ 
  ).1372 مطهري،(

م و مه  در ديدگاه رئاليسم اسالمي، انسان موجودي داراي جسم و روح، و با دو ويژگي: انسان شناسي -1-1
هاي معنوي و اخالقي و رشد قدرت عقالني و قوه تفكر انسان   و ايمان است، لذا بر آموزش) علم(اساسي عقل 

   ).1377مطهري، (تأكيد فراواني شده است 

                                                            

١
   nozari@ens.uk.ac.ir  ؛مدرس دانشگاه پيام نور واحد منوجان و دانشگاه آزاد منوجان، كارشناس ارشد علوم تربيتي  
٢
  .پرورش شهرستان فارياب  مدرس دانشگاه پيام نور واحد كهنوج و دبير آموزش و ، كارشناس ارشد علوم تربيتي  
٣
  .مدرس دانشگاه پيام نور واحد بافت كارشناس ارشد علوم تربيتي،   
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ارائه  "واليت تكويني"بر اساس تحليلي كه شهيد مطهري در بحث از معاني : هدف آفرينش انسان -1-1-1
داشت كرد كه مقام قرب الهي، عالي ترين درجه و هدفي است كه در جهت تحقق داده اند، مي توان چنين بر 

  ). 1388حسيني، (حركت تربيتي انسان قابل تصور مي باشد 
نمايد كه انسان از يك كرامت و  اشاره مي) 1384به نقل از ذاكر، (شهيد مطهري  :شخصيت انسان -1-1-2

خداوند، نيمه ملكوتي و   وجودي است برگزيده از طرفاز نظر قرآن انسان مشرافت ذاتي برخوردار است؛ 
   ).1373مطهري، (نيمه مادي، آزاد و مسؤول خويشتن و جهان 

حاكي از وجود  "انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا" :فرمايد اينكه خداوند مي: جبر و اختيار -1-1-3
ديهي است كه انسان در عين آزادي، ب .)1372مطهري، (عنصر اختيار و آزادي در وجود انسان است 

  ). 1373مطهري، ( اش نسبي است محدوديتهاي فراواني دارد و آزادي
انسان امانتدار خداست، رسالت و مسؤوليت دارد؛ انسان ) ره(از منظر شهيد مطهري : مسؤليت انسان -1-1-4

سبت به همه اين امور مسؤول است هم در برابر خود و هم ساير انسانها، جهان هستي و در واقع در برابر خدا ن
      ).1381مطهري، (

  .استلزامات تربيتي هستي شناسي -2
تربيت، ": عالمه مطهري با الهام از مكتب تربيتي اسالم معتقد است: تعريف تربيت و هدف تربيت -2-1

ي هدف استاد مطهر). 1368مطهري، ( "پرورش استعدادهاي بالقوه دروني و به فعليت درآوردن آنها است
   .)1378سجادي، (غايي تربيت را، الهي شدن آدمي مي داند 

نظر كنيد در اين  "قل انظروا ما ذا في السموات و االرض": خداوند در قرآن مي فرمايد: شناخت شناسي -3
برايش مطرح نيست يعني امكان   ن شناختكند، امكا پس قرآن كه دعوت به شناخت مي ، آسمانها و زمين

  ).1389مطهري، (ست مسلم ا شناخت
عالمه مطهري ابزارهاي شناخت را حس، عقل و دل مي داند؛ منابع شناخت از : ابزار و منابع شناخت -3-1

  .تاريخ -4دل؛  -3عقل؛  -2طبيعت؛  -1: ديدگاه وي عبارتند از
  .      استلزامات تربيتي شناخت شناسي -4
عقل را به عنوان ابزارهاي شناخت معرفي مي  از آنجا كه عالمه مطهري حواس و: روش هاي تدريس -4-1

كند، مي توان نتيجه گرفت كه استفاده از روشهاي مشاهده اي، آزمايشگاهي و گردش علمي مي تواند باعث 
شاگردان، عالمه مطهري روشهايي مانند حل مساله،  در رابطه با پرورش تفكر. پرورش حواس شاگردان شود
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ثه را مد نظر داشته اند؛ عالمه مطهري در كالس درس نيز از روش بحث گروهي، پرسش و پاسخ و مباح

  . مباحثه بهره فراوان گرفته اند كه با مطالعه آثارش به روشني قابل درك است
توان عالمه مطهري عقل، دل، طبيعت و تاريخ را از منابع شناخت مي داند، پس مي: محتواي درسي -4-2

محتواهايي در مورد عقل، شناخت جهان و : مل مواردي از قبيلچنين استنباط كرد كه محتواي درسي شا
  . خداوند، وحي، معرفت نفس و حوادث و رويدادهاي تاريخي مي باشد

است، لذا عالمه   اخالقي و تقويت گرايشهاي فطري  كمال انسان در گرو كسب فضايل: ارزش شناسي -5
ند و اصوال تهذيب و تزكيه و پرورش اخالقي را ده هاي اخالقي بسيار اهميت مي مطهري در تربيت به آموزش

   ).1377مطهري، (دانند  و فراگيري دانش مقدم مي  بر آموزش
عالمه مطهري معتقد است كه ارزش ها مطلق هستند و براي همه مكان : استلزامات تربيتي ارزش شناسي -6

ت، مربي بايد كاري كند كه پس مي توان چنين نتيجه گرف). 1377مطهري، (ها و زمانها ارزشمند هستند 
شاگرد دانشي جامع و ژرف در مورد ارزشها پيداكند و در نگرش شاگرد تغيير ايجاد كند تا ارزشها در رفتار 

   .شاگرد متجلي شود
  :يافته هاي پژوهش

   در نگاه عالمه مطهري بر تعليم و تربيت) شناسي، شناخت شناسي وارزش شناسي هستي(فلسفي   مقوالت
 .تاثير مستقيم دارد  عالمه مطهري بر تعليم و تربيت در تربيت اسالمي، استاد مطهري هدف .تقيم داردتاثير مس

. در تربيت اسالمي، استاد مطهري هدف اساسي و غايي تربيت را، الهي شدن آدمي و قرب پروردگار مي داند
شده است بايد رشد كند و براي رسيدن به اين هدف، استعدادهاي عالي انسان كه در خلقت او قرار داده 

دهند و اصوال تهذيب و تزكيه و پرورش  هاي اخالقي بسيار اهميت مي آموزش استاد مطهري به. فعليت يابد
استاد تمام هدفگيري هاي صحنه زندگي را، بازتاب . دانند و فراگيري دانش مقدم مي  اخالقي را بر آموزش

ن تربيت دانسته و آن را يكي از اصول اساسي تعليم و احياي فطرت انساني را آرماخداجويي مي شناسد و 
  . داند تربيت مي

  .عالمه مطهري، تعليم و تربيت ،فلسفه: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  . 89 -72، 13مجله قبسات، . درآمدي بر فلسفه اخالق از منظر استاد مطهري). 1378. (اميد، مسعود -
  .36-13، 141معرفت، . ني تربيتي از منظر شهيد مطهريانسان شناسي دي). 1388. (حسيني، حسين -
  .18مجله پژوهش هاي قرآني، . شهيد مطهري و ديدگاه هاي تربيتي قرآن). 1378. (سجادي، سيد ابراهيم -
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  .60مجله انديشه حوزه، . آزادي از ديدگاه استاد مطهري). 1385. (سليمي، اسماعيل -
  .صدرا: تهران. مسئله شناخت). 1389. (مطهري، مرتضي -
  ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق: تهران. صد گفتار). 1381. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: تهران. تعليم و تربيت در اسالم). 1368. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: تهران. 13و  6، ج مجموعه آثار). 1377. (مطهري، مرتضي -
  . راصد: تهران. 3، جمجموعه آثار). 1375. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: تهران. مجموعه آثار). ، الف1372. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: تهران. فلسفه اخالق). ، ب1372. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: تهران. 2، ججهان بيني توحيدي). ،ج1372. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: تهران. بيست گفتار). ، الف1370. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: تهران. يرامون انقالب اسالميپ). ، ب1370. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: تهران. 4ج، اي بر جهان بيني اسالمي مقدمه ).1373. (مطهري، مرتضي -
  .126-103، 50مجله مصباح، . اصول تعليم و تربيت اسالمي از ديدگاه شهيد مطهري ).1383.(ملكي، حسن -
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اساس ديدگاه اسالمنقش علوم طبيعي در تحقق رابطه اخالقي انسان با طبيعت بر   
2، اسما سليمان پور1مسعود اخالقي بناري  

 

منظور از اخالق معموال صفات نيك آدمي يا . اخالق و رفتار اخالقي همواره مورد توجه بشر بوده است
اند شود، ازاين لحاظ اخالق يا گرايش به نيكي را فطري دانستههايي است كه فطرتا مورد پسند واقع ميفضيلت

- چگونگي رشد اخالقي انسان و رابطه اخالقي او با خود و ديگران همواره مورد توجه بوده). 1375مطهري، (

در حاليكه انسان به عنوان . استاما در ارتباط با طبيعت كمتر به ضرورت رابطه اخالقي توجه شده. است
رتباط را با طبيعت دارد، موجودي طبيعي شناخته شده است تا آنجا كه جزئي از طبيعت قلمداد شده و بيشترين ا

طوري كه علوم است، بهكند و اين موهبت الهي همواره موضوع شناخت او بودهبرداري مياز آن بهره
است و رويه او قرار گرفتهبا اين وجود طبيعت تحت سلطه و استفاده بي. گوناگون طبيعي به وجود آمده است

است تا آنجا كه در قرن اخير به خاطر تخريب منابع طبيعي، علم و تكنولوژي روند اين سلطه را تشديد  نموده
چگونگي حفظ محيط زيست به عنوان مسئله حياتي و جهاني در محافل علمي و فرهنگي مورد توجه قرار 

هاي كمياب لذا گرچه اقداماتي همچون وضع قوانين حقوقي در ارتباط با حفظ برخي از پديده. استگرفته
رسد چگونگي حفظ محيط زيست مبتني بر درك رابطه است، اما به نظر ميشده طبيعي مطرح و حتي اجرا

  . وجودي انسان با طبيعت است
است كه عدم توجه به اين رابطه در رويكردهاي حاكم يعني به نوعي وجود طبيعت با انسان در هم تنيده شده

كه آگاهي انسان در حالي. استبر علوم طبيعي به خصوص در قرون معاصر باعث ايجاد سلطه بر طبيعت شده 
كه گويي طبيعت جزئي از اوست، بنابراين از اين نوع رابطه گاهي در جهت خودشناسي اوست، به طوري

توان به عنوان يك مسئله اخالقي مطرح نمود كه از اين لحاظ علوم چگونگي ارتباط انسان با طبيعت را مي
ان اديان به خصوص دين اسالم با نگرش معنوي كه نسبت به در اين مي. اي در تحقق آن داردطبيعي نقش عمده
كننده رويكرد خاصي در جهت دادن به علوم طبيعي است كه بر اين اساس چگونگي تحقق طبيعت دارد تبيين

بنابراين هدف از اين پژوهش تبيين نقش علوم . رابطه اخالقي انسان با طبيعت قابل پژوهش و بررسي است
  .اخالقي انسان با طبيعت بر اساس ديدگاه اسالم مي باشد طبيعي در تحقق رابطه

  
                                                            

 .استاديار رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان 1
 .شناسي ارشد رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشكاه شهيد باهنر كرماندانش آموخته مقطع كار 2
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  :هاي پژوهشپرسش
  بر اساس ديدگاه اسالم علوم طبيعي چه نقشي در تحقق رابطه انسان با طبيعت دارند؟ -

است، به اين معنا كه مباني حاكم بر رويكردهاي علمي استفاده شده) انتقادي(در اين مقاله از روش نقادي 
سپس بر اساس آيات قرآن، روايات و نگرش . استبر اساس سير تاريخي مورد نقد قرار گرفته) علوم طبيعي(

انديشمندان اسالمي، ديدگاه اسالم درباره ماهيت طبيعت و چگونگي رابطه شناختي و علمي انسان با طبيعت 
با طبيعت استنباط مورد بحث و بررسي قرار گرفته شده و بر اين مبنا چگونگي تحقق رابطه اخالاقي انسان 

  .                                                                     استشده
كرده، از طبيعت استفاده كرده و به انسان به عنوان موجودي طبيعي همواره در ارتباط با طبيعت زيست مي

رفتار و اخالق را از همان ابتداي  مندي كمتر از غريزه، راه و رسم زندگي و چگونگي ارتباط و حتيعلت بهره
در عصر رنسانس گرچه انسان به طبيعت و علم تجربي روي . استورود به كره خاكي از طبيعت ياد گرفته
طبيعت تحت سلطه و . جويي بلكه جهت رفاه و كنترل طبيعت بودآورد، اما اين توجه نه از روي حقيقت

در چنين عصري انسان مهم تلقي گرديد و . ولوژي شدتصرف قرار گرفت و چنين هدفي مبناي علم و تكن
گرايي را مطرح كرد، اما از اين نظر نيز طبيعت صرفا در جهت ژاك روسو طبيعتگرچه متفكراني همچون ژان

يعني به جاي طبيعت دوستي، خود دوستي و انسان دوستي مورد . تربيت و تحقق اخالق براي انسان بوده است
اي است و در طول تاريخ اسالم ارتباط و پيوند يعت در دين اسالم داراي جايگاه ويژهاما طب. استتوجه بوده

  .استنزديكي بين عرفان يا بعد متافيزيكي دين و مطالعه طبيعت وجود داشته
باره معتقد است كه در اسالم، مشاهده علمي طبيعت و حتي تجربه و آزمايش آن عمدتاً ايندر) 1387(نصر 

ناپذيري بين انسان و طبيعت و همچنين گرفت و اتصال جداييرفتي و عرفاني دين قرار ميدر جانب بخش مع
علوم طبيعت و مذهب برقرار بوده و به همين خاطر است كه واژه اي كه براي مشخص كردن بندهاي قرآن به 

پيوندد و يا ع مياست كه همچنين به معناي وقايعي كه در درون ارواح آدميان به وقو "آيه"رود، واژه كار مي
- پيام وحياني به انسان از وحي كيهاني كه آن نيز كتاب خداوند است، جدايي. هاي جهان طبيعت استپديده

باشد، وي معتقد است كه در نيز مي)  78، ص 1388(ناپذير مورد تأكيد بكار اين ارتباط جدايي. ناپذير نيست
گاه شكافي ميان رو هيچتنگاتنگ با يكديگر دارند، از ايندين اسالم طبيعت و امور معنوي و روحاني ارتباطي 

.                                                    ها بازتاب مبدأ الهي هستنداست و همه قانونقوانين طبيعت و قوانين الهي وجود نداشته
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 :هاي پژوهشيافته
بر اساس اين ). 30: روم( "فطرت اهللا التي فطر الناس عليها": جوي استاز ديدگاه اسالم، انسان فطرتا خدا

- هاي طبيعي و به طور كلي جهان هستي احساس انس و الفت ميگرايش فطري است كه انسان نسبت به پديده

سينا در سراسر جهان هستي شريان عشق الهي جاري است، لذا ميان آنها رابطه انس و الفت به تعبير ابن. كند
اولم يتفكروا في انفسهم ما "بخشد، احساس انس و الفت به انسان آزادي، عشق و قدرت تفكر مي. برقرار است

  ).8:  روم( "خلق اهللا السموات و االرض و ما بينهما
كند و در نتيجه انسان نسبت به هاي آن قبل از هر چيز انسان را متوجه خالق ميت و شگفتيتفكر در خلق

در اين ارتباط، انسان ضمن آگاهي از انس و الفت خود با طبيعت از . شودفطرت خداجوي خود آگاه مي
شناخت خود به تعين يا ) عينيت، تحول، هدفداري وغيره(هاي طبيعت ارتباط عيني با طبيعت و درك ويژگي

در اين مرحله از شناخت نه تنها به محافظت و مراقبت از . به عنوان موجودي معين و داراي هدف مي رسد
اي براي شود، بلكه اين نوع خودشناسي زمينهطبيعت و خويشتن و به طور كلي دنياي پيرامون وادار مي

انسان طبيعت را در ارتباط با در اين مرحله است كه . "من عرف نفسه فقد عرف ربه". خداشناسي است
بيند، نگاه او نسبت به طبيعت همراه با قداست و معنويت خواهد بود و به عبارتي بعد ملكوتي خداوند مي

اينجاست ). 75: انعام( "وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات و االرض"شود، ها براي او آشكار ميپديده
و رابطه انسان با ) 28: فاطر( "انما يخشي اهللا من عباده العلماء"گردد، كه علم باعث خشوع در برابر حق مي

  .                                                          آيات الهي نيز همراه با احترام و قداست خواهد بود
ه كند كاز ديدگاه اسالم رفتارهاي انسان اساسا از مقوله اخالق است، زيرا كمال انسان ايجاب مي

رو رفتار اخالقي از اين. يعني نتيجه معرفت و تربيت او باشد. رفتارهايش آگاهانه و همراه با تمايل دروني باشد
هاي طبيعي و درك خويشتن به انسان با طبيعت جز از طريق علوم طبيعي يعني درك و شناخت ماهيت پديده

تداي كودكي گرايش فطري كودك به يابد، لذا الزم است از همان ابعنوان موجودي خداجوي تحقق نمي
هاي طبيعي براي او طبيعت مورد توجه قرار گيرد و جهت تقويت و پرورش آن زمينه ايجاد ارتباط با شگفتي

فراهم گردد، كه از اين طريق ضمن پي بردن به استقالل طبيعت از انسان نسبت به معنويت و قداست آن آگاه 
نه تنها باعث از ميان بردن طبيعت ) علوم طبيعي(وان اميد داشت علم تدر چنين شرايطي است كه مي. گرددمي
شود، بلكه برعكس عامل مهمي در شناخت بعد معنوي طبيعت و در نتيجه تحقق اخالق در رابطه انسان با نمي

                               .                                                                                   طبيعت خواهد شد
  .علوم طبيعي، رابطه اخالقي، اسالم، طبيعت: واژگان كليدي
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 :فهرست منابع
  قرآن كريم - 
  . هاي اسالميبنياد پژوهش: مشهد). ترجمه محمدرضا صباحي( تاريخ و فلسفه علوم اسالمي). 1388. (بكار، عثمان -

 . صدرا: تهران. فطرت). 1375. (مطهري، مرتضي - 
 .حكمت: تهران). ترجمه محمد حسن فغفوري( دين و نظام طبيعت ).1389. (نصر، سيدحسين -
  .علمي فرهنگي: تهران). ترجمه احمد آرام( علم وتمدن در اسالم). الف 1388. (نصر، سيد حسين -
  .سهروردي: تهران). ترجمه انشاءاهللا رحمتي( معرفت و معنويت ).ب1388. (نصر، سيدحسين‐ 
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  اساس آيات دعوت اسوه هاي قرآن تربيت ديني بر يين فلسفي نقش عمل درتب
  3خسرو باقري، 2عليرضا صادق زاده، 1فاطمه موحدي پارسا

  
مهمترين مساله بشر امروز، مساله تعليم و تربيت است، تعليم و تربيتي كه در سايه آن انسان بتواند به آرامش 

از آنجا كه تربيت صحيح در عمل و رفتار نمود پيدا نموده و  برسد و سعادت خود و جامعه را فراهم آورد،
هويت و سعادت فرد از نظر قرآن درگروعمل او ميباشد توجه به نظريه انسان عامل كه هويت انسان را وايسته 
به عمل او مي داند قابل توجه است همچنين با عنايت به اين مساله كه داشتن اسوه والگو براي انجام اعمال 

هدف اين مقاله تببين فلسفي نقش عمل در تربيت ديني بر اساس آيات  .ضررورتي اجتناب ناپذيراستديني 
  دعوت اسوه هاي قرآني  مي باشد

  :پرسش هاي پژوهش
باتوجه به مقوله مبادي عمل درنظريه انسان عامل و با تاسي به شيوه دعوت الگوهاي قرآن، با طرح اين سوال  

ر راستاي تربيت ديني افراد را به چه اعمالي دعوت نموده اند و در دعوت خود كه؛ الگوهاي تربيتي قرآن د
چه مبادي را براي عمل انسان در نظرگرفته اند؟ و بركدام مبادي بيشترتاكيد نموده اند؟ به مطالعه كل آيات 

عوت نموده اند افراد را مستقيما به عملي د 4رسيد اسوه هاي قرآنقرآن پرداخته شد و آياتي را كه به نظر مي
  .استخراج گرديد

 66در) ع(آيه و حضرت ابراهيم  206در ) ص(آيه مي باشد، كه حضرت رسول  272نمونه استخراج شده   
در راستاي ) ص(اعمالي كه حضرت رسول . آيه، افراد را در راستاي تربيت ديني دعوت به اعمالي نموده اند

ايمان به خدا ، دوري از شرك، ايمان : موده است عبارت بودند ازتربيت ديني، مستقيما افراد را به آنها دعوت ن
در راستاي تربيت ديني، ) ع(اعمالي كه حضرت ابراهيم ... . به معاد، دوري از كفر، جهاد، نماز، انفاق و 

يكي به ايمان به خدا، ايمان به معاد، دوري از شرك، ن: مستقيما افراد را به آنها دعوت نموده اند عبارت است از
 "احكام"و  "اخالقيات"، "اعتقادات"با عنايت به اينكه برنامه ها وآموزه هاي دين در سه شاخه ... . به پدرو 

براي بررسي مبادي عمل مورد توجه وتاكيد الگوهاي قرآن  با توجه ). 1387اعرافي، (بروز وظهور يافته است 

                                                            

  Fmparsa8@yahoo.comعضو هيات علمي دانشگاه حكيم سبزوار و دانشجوي دكترا  فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه فردوسي؛ ١
  .دانشيار دانشگاه تربيت مدرس تهران  ٢
 استاد دانشگاه تهران 3
 .مي باشند كه در قرآن صريحا بعنوان اسوه معرفي شده اند )ع(وحضرت ابراهيم) ص(رسول  حضرتمنظور از اسوه هاي قرآن  ٤
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از بين اعمال جوانحي عمل ايمان به . اق انتخاب شدبه اين سه بعد، چهار عمل ايمان به خدا، نماز، جهاد و انف
در واقع ايمان به خدا است كه در ميان اعتقادات بر ديگر اعتقادها مقدم است، زيرا  "زيرا. خدا انتخاب شد

از اعمال ). 1384ساالري فر،آذربايجاني، ( "نيز امري محال است.. بدون پذيرش خدا، اثبات معاد  و 
اجتماعي  و نماز در بعد فردي احكام انتخاب شد، در بعد اخالقي انفاق كه هم جنبه جوارحي، جهاد در بعد 

الزم به ذكر است كه عالوه بر داليل مذكور فراواني آيات و ايجابي . فردي دارد وهم اجتماعي، انتخاب شد
  . بودن آنها  نيز مورد توجه بوده است

  :يافته هاي پژوهش
 1تفسير منتخب12حليل محتوا به بررسي و تحليل آيات نمونه در  جهت پاسخ به سوال پژوهش با روش ت

با بررسي ايات نمونه براي هر عمل، و استناد به . شدپرداخته و با تدبر در آيات،  يافته ها يي ذيل استنباط 
شواهد قرآني، پاسخ به سوال پژوهش درقالب پاسخ به چهار سوال فرعي مبادي مورد توجه ومورد تأكيد 

الگوهاي قراني : قراني براي چهار عمل مذكور مورد بررسي قرار گرفت، واين نتايج حاصل شدكه الگوهاي
در . براي دعوت افراد، به عمل جوانحي ايمان به خدا به چهار مبدأ معرفت، ميل، اراده وعزم توجه نموده اند

. ورد تاكييد بيشتر قرار داشتومبداء معرفتي هم م. مورد مبدأ طرح هم شاهد مثالي در آيات نمونه مشاهده نشد
دعوت به نماز به سه مبدأ معرفت، ميل و اراده توجه نموده اند ودر مورد مبدأ طرح وعزم هم شاهد مثالي  براي

براي  دعوت به جهاد به پنج مبدأ . مبداء ارادي هم مورد تاكيد بيشتر قرار داشت. در آيات نمونه مشاهده نشد
دعوت به براي  .ومبداء ميلي هم مورد تاكييد بيشتر قرار داشت توجه نموده اند معرفت، ميل، اراده، طرح و عزم

انفاق به سه مبدأ معرفت، ميل، اراده توجه نموده اند و در مورد مبدأ طرح وعزم هم شاهد مثالي در آيات نمونه 
معرفت، ميل و اراده  سه مبدأ،بنابراين . مشاهده نشد و مبداء معرفتي وارادي هم مورد تاكيد بيشتر قرار داشت

. در همه اعمال ضروري ومورد توجه بوده است، ولي دو مبدأ طرح وعزم در برخي از اعمال، مطرح شده است
 با عنايت به مباني نظري در زمينه عمل و بررسي مبادي اعمال جوانحي و جوارحي و تدبر و تامل در آيات

  .اد شدنمونه، الگوي كاملي ذيل براي عمل صالح طراحي وپيشنه
                                                            

اجتماعى و اجتهادي؛  :تربيتى و تحليلى؛ تفسيرنمونه، موضوع : تربيتى؛ تفسير روان جاويد، موضوع: اجتماعى و عصرى؛  تفسيرخسروى، موضوع: تفسيرپرتوى از قرآن، موضوع ١
تربيتى و عصرى؛ برگزيده تفسيرنمونه،   :اجتماعى و اجتهادى؛ تفسيركوثر، موضوع: تفسيرهدايت، موضوع اجتماعى وتربيتى؛: ى؛ تفسير نور، موضوعكالم :تفسيرآسان، موضوع

اعي واجتهادي؛ ترجمه تفسيرالميزان، قرآن به قرآن و اجتهادى، با زمينه ي تربيتي، اجتم  :تفسيرراهنما با موضوع اجتماعي؛ تفسير الميزان موضوع اجتماعى و تحليلى؛ :  موضوع
  .قرآن به قرآن و اجتهادي :موضوع
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طبق اين الگو عمل جوانحي ايمان به خدا مقدمه ي الزم اعمال جوارحي است و ايمان نيز وقتي در ظرف  

بعد از تحقق عمل، بايد آن را در حفاظ تقوا قرار داد تا تداوم . عمل جوارحي قرار گرفت تحقق پيدا مي كند
 "عمل صالح"د شد كه قرآن از آن، به داشته و اثر بخش باشد در آن صورت عمل نهايي همان عملي خواه

همچنين داده هاي اين تحقيق مشخص نمود كه مبادي مورد . ياد مي كند كه باعث سعادت انسان مي شود
تاكيد براي هر كدام از مولفه هاي دين متفاوت مي باشد و مربيان در تربيت ديني بايد توجه و تاكيد خود را 

نكه عمل در كدام مولفه ديني قرار دارد انتخاب نمايند و از تاكيد بر براي تحقق اعمال ديني با توجه به اي
  . مبادي بطور مشترك بر همه اعمال ديني دوري نمايند

  .تربيت ديني، اسوه هاي قرآن، انسان عامل، عمل صالح، مبادي عمل :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .قرآن كريم -

 . پژوهشگاه حوزه ودانشگاه: قم. 2و1 ، جلدفقه تربيتي). 1387. (اعرافي، عليرضا -

 .دار الكتب االسالميه: تهران . برگزيده تفسير نمونه ).1382. (احمد على ،بابايى -

 برهان : تهران. روان جاويددر تفسير قران مجيد). 1376. (ثقفي تهراني، محمد -

 .  صدرا: قم. تفسير موضوعي قران كريم، رسول اكرم در قرآن. جوادي آملي، عبداهللا -

 . كيهان: تهران. ترجمه و تفسير رهنما). 1346. (رهنما، زين العابدين -

  . بنياد علمي وفرهنگي عالمه طباطبايي: تهران. تفسيرالميزان). 1370. (طباطبايي، محمد حسين -
 .  مركز فرهنگى درسهايى از قرآن: تهران .تفسير نور). 1383. (محسن ،قرائتى -

 .مركز نشر كتاب: تهران. تفسير روشن). 1380. (مصطفوي، حسن -

 .دار الكتب اإلسالمية: تهران.  فسير نمونهت). 1374. (ناصر ،مكارم شيرازى -

 .انتشارات اسالميه: تهران. تفسير آسان). ق1398. (نجفي خميني، محمد جواد -
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  تعيين گستره پيامدهاي بر خاسته از خودشناسي از منظر اسالم و روانشناسان
  1شيدياشرف ر
 

است، كه شكوفا كردن اين قابليتها باعث رشد و هاي فراواني در وجود انسانها قرار دادهخداوند قابليت
شناسي است كه انسان از نيازهاي با خود. شناسي استشكوفايي خودتكامل ميشود و يكي از راه هاي خود

اگر انسان . كندهاي خود را ارزيابي ميواناييتها و نادروني و بيروني خود آگاه ميشود و استعدادها و توانايي
هاي او هماهنگ باشد نخواهد بود و در نتيجه در هايي كه با تواناييخود را نشناسد، قادر به انتخاب هدف

  لذا ضروريست كه پژوهشهاي بيشتري در اين زمينه انجام گيرد .  شدزندگي با مشكالت فراواني روبرو خواهد
  :هاي پژوهشپرسش

  پيامدهاي حاصل از خودشناسي از ديدگاه اسالم چيست؟ -1
  پيامدهاي حاصل از خودشناسي از ديدگاه روانشناسان چيست؟ -2
  آيا پيامدهاي حاصل از خود شناسي از ديدگاه اسالم و روانشناسان مانند هم است؟ -3

  .باشدي مياآوري اطالعات از طريق روش كتابخانهتحليلي است و جمع -روش پژوهش روش توصيفي
تي وود پاسخ به اين سئوال كه ما چگونه انساني هستيم؟ در واقع خود ما را تشكيل ميدهد، ولي از نظر جوليا

خود در بدو . كندمفهوم خود مفهومي ثابت نيست، بلكه خود يك فرايند چند بعدي است كه مرتب تغيير مي
از منظر قرآن انسان ). 98-97، صص 1379(د ميĤيد تولد وجود ندارد و در فرايند ارتباطات با ديگران به وجو

انسان . موجودي الهي و معنوي است كه خواست خدا براي انسان خودشناسي و حركت به سوي كمال است
بنا براين وظيفه انسان . موجودي است كه هستي او با حقيقت مطلق در يك نوع ارتباط دائمي بوده و هست

از ديدگاه اسالم انسان در رشد و ارتقاي خود نقش . داوند نزديك كنداست كه سعي كند خود را به صفات خ
تواند بر بصورت طبيعي خير است و مي "خود". اساسي دارد و چنين نيست كه محكوم شرايط اجتماعي باشد

كشاند فائق آيد، زيرا اين عوامل انحرافي با طبيعت و فطرت عوامل دروني و بيروني كه او را به انحراف مي
-203، صص 1364حسيني، (يه آدمي هماهنگ نيستند و انحرافات اخالقي در واقع انحراف از فطرت است اول

204 .(  

                                                            

1
  rashidi@uk.ac.irعضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  
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هاي خدادادي و ارزيابي افكار و تواند با استفاده درست از امكانات و توانمنديگاه اسالم انسان ميلذا از ديد

ي نامطلوب و غيراخالقي در خويش باورها، احساس و عملكردهايش بصورت مستمر از انحراف ورفتارها
شناسد و انساني است كه خود را مي. از ديدگاه اسالم انسانيكه هدف نهايي او قرب الهي است. پيشگيري كند

ميان انديشه و گفتار و رفتارش هماهنگي وجود دارد و چنين فردي قادر به شناخت خدا و ديگر انسانها نيز 
كه براي اينكه فردي خود را كشف كند، بايد قادر باشد ضعفهاي خود را راجرز بر اين باور است . خواهد بود

-خود را آنگونه كه واقعاً هست و مي. نيز در كنار توانمنديهايش بپذيرد و از اين كه خودش باشد نهراسد

به . دنه آنگونه كه بايد باشد، تا ديگران از او راضي باشند و او را تائيد كنن. انديشد كه درست است نشان دهد
راجرز، (اعتقاد راجرز در بشر ميلي ذاتي براي آفرينندگي هست و مهمترين آفريننده هر انسان خود او است 

از ديدگاه مزلو بعد از آن كه نيازهاي اوليه و غريزي در انسان برآورده شد، انسان ميتواند ). 8-7، صص 1369
. تر داشته باشدش ميگذرد بيان كند، رفتاري صادقانهتواند آنچه از درونهاي باالتري دست يابد، ميبه توانايي

خود و ديگران و واقعيتها . مكانيزم هاي دفاعي خود را تشخيص دهد و راه از دست كشيدن از آنها را پيدا كند
ها مزلو معتقد است كه انسان. آزاد باشد و آزادي را لمس كند و تحت كنترل كسي نباشد. را بهتر درك كند

خواهد در جهت انسان كامل حركت كند، فايي و كمال هستند و براي كمك به فردي كه ميبه دنبال شكو
  ).137، ص 1391شريعت باقري، . (نخستين گام خودشناسي يا آگاهي از هويت خويشتن است

 موالنا. اي بارز از تفكر اسالمي و ايراني دانستتوان نمونهديدگاه موالنا را در مورد انسان كامل و سالم مي
رسد و آن گره خويشتن خويش معتقد است كه بشر يك گره اصلي دارد كه اگر آن را بگشايد به نيكبختي مي

داند و گاهي موالنا حرص، حسد، بدگماني، ظاهربيني را مانع خودآگاهي مي). 231، ص 1386زماني، (است 
آنكه متوجه شود ريج و بيشود كه شخص به تدگويي اطرافيان باعث مينيز ثروت، شهرت، ستايشگري وتملق

خود را ببازد و به شخصيتي خودباخته و متكبر تبديل شود كه پنداري غيرواقعي از خويش دارد و موالنا براي 
هايي مانند نيكوكاري، راهنماي خوب و دوست شفيق و مهمتر رفع از خود باختگي و بازگشت به خويشتن راه
  ).54-53، صص 1391حسيني و قراملكي، (كند از همه خداشناسي و خدادوستي را پيشنهاد مي

ها محيط امني براي فرزندان ايجاد زمانيكه خانواده. اولين عامل تأثيرگذار بر خودشناسي نظام خانواده است
شد و اين ترس و ناامني  هاي خود نخواهندنكنند، فرزندان قادر به نشان دادن احساسات وعقايد و انديشه

اراده و وابسته شود كه در نتيجه عالوه بر ترسو بودن، بيهاي آنها ميادها و قابليتموجب عدم شكوفايي استعد
پيامبر اكرم و ائمه معصومين محيط . افتدشوند و در بسياري از مواقع سالمت رواني آنها هم به خطر مينيز مي

اي كه بطور كلي آنها هكردند به گونامني براي كودكان، نوجوانان، جوانان و حتي زيردستان خود فراهم مي
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اداره كالسها ). 75، ص 1389داودي و حسيني زاده، (كردند آزادانه احساسات و عواطف خود را بيان مي
اي باشد كه فراگيران احساس امنيت كنند و بدون ترس هاي تدريس در نظامهاي آموزشي بايد به گونهوشيوه
هاي شناختي خود را با كسانيكه همچنين بتوانند ساخت ها، احساسات و باورهاي خود را نشان دهند وانديشه

توانند از او انتقاد كنند، در ميان بگذارند تا به اين وسيله ساختارهاي ذهني خود را در صورت نياز اصالح مي
  .كنند

در جوامعي كه بطور . گردندساالري اداره ميشود كه به شيوه مردمدر جوامعي حاصل ميخود شناسي 
تا بتوانند همانگونه كه هستند خود را نشان دهند  ،شوند، افراد آنقدر آزاد نيستندري اداره نميساالمردم

ت ساالري، افرادي چند شخصيتي، پيچيده، ريا كار، مواظب و ترسو اسو محصول اين جوامع غيرمردم
   ).335، ص 1384انصاري، (

  :يافته هاي پژوهش
نشان داد كه هم از منظر اسالم و هم روانشناسان غير  2و 1ت يافته هاي اين پژوهش در پاسخ به سئواال  

مسلمان خود شناسي يكي از عوامل اصلي و كليدي غير شناسي، خود شكوفايي، خدا شناسي و سالمت رواني 
مشخض شد كه روانشناساني مانند مزلوبر آوردن  3در پاسخ به سئوال . و جسماني و رسيدن به كمال ميباشد

از منظر اسالم نيز بر آوردن .را يك عامل اساسي براي خود شناسي و تحقق خويشتن مي دانند نيازهاي اوليه 
نيازهاي اوليه اهميت زيادي دارد ولي بدون برآوردن كامل نيازهاي اوليه نيز انسان مي تواند به خودآگاهي و 

با خدا و حق طلبي يه مثابه ابعاد در ديدگاه اكثر روانشناسان غير مسلمان ، به جنبه معنوي و ارتباط . كمال برسد
هم از منظر اسالم و هم روانشناسان . وجودي وسرشتي خود در مقايسه با ديدگاه اسالم كمتر توجه شده است

غير مسلمان عدم امنيت در خانواده ها، نظام هاي آموزشي و نظام هاي اجتماعي باعث افزايش انسان هاي چند 
چاپلوس مي شود كه معموالً با پيامدهاي جسماني و رواني مانند  شخصيتي، پيچيده، رياكار، وابسته و

 .افسردگي، سكته قلبي و انواع ديگر بيماري ها همراه است
پيامدهاي خودشناسي، امنيت، خانواده، نظام آموزشي،  نظام اجتماعي، خود شكوفايي، : واژگان كليدي

  .غيرشناسي
  

  :فهرست منابع
  .مركز: تهران ). هاي ميخائيل باختين و يورگن هابرماسامكانات دموكراتيك انديشه(اسي گفتگويي دموكر). 1387. (انصاري، منصور -
 .مهتاب: تهران).  ترجمه مهرداد فيروز بخت( ارتياطات ميان فردي، روانشناسي تعامل اجتماعي). 1337. (وود، جوليا.تي -
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 مجله علمي پژوهشي. هاي مرزي و مرگ در مثنوي معنوي، موقعيتاز خود بيگانگي). 1391. (حسيني، سيده زهرا و قراملكي، احد -

  .47-65، 2، فلسفه و كالم اسالم
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. مباحثي چند پيرامون مباني تعليم و تربيت اسالمي). 1364. (حسيني سردري، سيد علي اكبر -
  .سمت:تهران. ي پيامبر و اهل بيتسيره تربيت). 1389. (داودي، محمد و حسيني زاده، سيد علي -
انتشارات : تهران). ترجمه قاسم قاضي( درمانيآمدي بر انسان شدن، ديدگاه يك درمانگر از رواندر). 1369. (راجرز، كارل -

  . دانشگاه آزاد 
  .ني : تهران. ميناگر عشق). 1386. (زماني، كريم -
 پژوهشي -فصلنامه علمي. ظريات مولوي و مزلو در بارة انسان سالم و كاملمطالعه تطبيقي ن). 1391. (شريعت باقري، محمد مهدي -

  .131-145، 4، مطالعات روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا
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  بازبيني مؤلفه هاي هوش هيجاني در قرآن و نهج البالغه و داللت هاي آن
  در تربيت اخالقي 

  1منيره كريمي
  

وز خودخواهي مجالي به همدلي نداده و خشونت به جاي مهرباني رداي خالفت بر تن خلق و در جوامع امر
هاي لجام گسيخته ناشي از ضعف عواطف و معنويت برروابط بين خوي مردم نموده است، تنش ها و استرس

  .فردي و اجتماعي سايه افكنده سالمت رواني افراد را تهديد مي نمايد
زه اي كه به نظر مي رسد همپوشي بااليي با ارزش هاي اخالقي داشته و افراد را هوش هيجاني، به عنوان سا

مجهز به اصولي مي نمايد كه در مقابل موقعيت هاي بحراني برخواسته از روزگار تكنولوژي هاي مدرن 
  . واكنشي كه شايسته شأن انسان است و او را در مسير عبوديت قرار مي دهد ارائه نمايد

ات و استفاده مناسب از آنها در روابط بين فردي، درك احوال خود و ديگران، خويشتنداري توجه به هيجان
به  1990و تسلط بر خواسته هاي آني همدلي با ديگران موضوع هوش هيجاني مي باشند كه ابتدا در سال 

ه خويشتن را از آنجايي كه تصور مي شود افرادي ك). 3، ص1383اكبرزاده، (وسيله پيتر سالوي عنوان گرديد 
به ارزشهاي اخالقي تجهيز نموده اند، يعني بر نفس خويش حاكمند، كمتر توانايي بااليي در كنترل هيجان 

، نقل 2006بار، آن، (هاي مخرب دارند، با توجه به اينكه هوش هيجاني يكي از عوامل پيش بين كننده سالمت 
راي درك حكميانه خود و اطرافيان و مديريت و ابزاري ب) 23، ص1386از يادياري، مرادي و يحيي زاده، 

  . هيجان ها و چالشهايي كه با آن مواجهيم، ضرورت بررسي اين موضوع احساس شد
  :پرسش هاي پژوهش 

  آيا به مولفه هاي هوش هيجاني در قرآن كريم و نهج البالغه پرداخته شده است ؟-1
  لبالغه چيست ؟راههاي افزايش هوش هيجاني از منظر قرآن كريم و نهج ا -2
  آيا بين سجاياي اخالقي و هوش هيجاني ارتباطي وجود دارد؟ -3

پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كيفي است، روش پژوهش استنتاجي است كه با رويكردي توصيفي 
  . تفسيري به تحليل يافته ها پرداخته مي شود

                                                            

 monirehkarimi45@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت اسالمي؛ 1
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فظ نمايد و در مقابل ناماليمات پايداري هوش هيجاني به تواناييهاي مانند اينكه فرد بتواند انگيزه، خودرا ح

كند، تكانش هاي خودرا كنترل كند و كاميابي را به تعويق بيندازد با ديگران همدلي نموده و حاالت روحي 
، ص 1386شريفي درآمدي، ( خود را تنظيم كند و نگذارد پريشاني خاطرقدرت تفكر او را خدشه دار سازد 

109.( 

سلط بر نفس خود يعني توانايي مقاومت در مقابل طوفان هاي هيجاني كه در در اين وضعيت بحراني حس ت
نشيب و فراز زندگي با آن مواجه ايم به جاي برده هوس بودن به عنوان صفتي پسنديده، يك پيش بين كننده 

كيمبرلي اي و (مهم براي تعدادي از معيارهاي زندگي موفق مانند روابط بين فردي و مديريت زندگي است 
  ). 2003اركارد، ب

-هاي كه با محوريت خويشتنداري در بحراني ترين لحظات زندگي به ما كمك مي نمايند تكانشمهارت

هاي خود را كنترل كرده و كاميابي را به تعويق اندازيم؛ تحقيقات متعدد مؤيد آن است كه اين مؤلفه ها را مي 
ن هوش هيجاني قابليت ارتقاء دارد و در طول زمان آ -مطابق نظريه بار. توان ياد گرفت و تحت كنترل درآورد

 –بار (رشد و تغيير مي كند و مي توان با آموزش و برنامه هاي اصالحي مانند فنون درماني آن را بهبود بخشيد 
  ).23، ص 1386، نقل از يارياري، مرادي، يحيي زاده، 1999آن، 

ال مذهبي روي مي دهد در رشد هوش هيجاني گراناچر معتقد است كه رشد و تحول اخالقي كه در اثر اعم
اي دارد اما وجود يك راهنما به منظور راهنمايي افراد جهت استفاده از استعدادهاي آن ها نقش تعيين كننده

  ).147، ص1386،  نقل از صيادي، جمالي، ميرغفوري، 2000گراناچر، (ضروري است 
خداوند حكيمي مي باشد كه به تمام ابعاد وجودي  قرآن كريم مشتمل بر متعالي ترين رهنمودها از ناحيه

انسان آگاه است و وضعيت و توانايي هاي او را خوب شناخته و آنچه را به عنوان وظيفه فرا روي او قرارداده 
  .مطابق با طبيعت و فطرت وي بوده و خطايي در آن راه ندارد

ترلي است مسئله ارزش و كرامت انساني است در تعاليم ديني يكي از مهمترين راه هايي كه زمينه ساز خودكن
كه در پرتو شناخت جايگاه انسان در نظام هستي به وجود مي آيد؛ با وقوف به اين حقيقت بدون ترديد 
خداگونه رفتار مي نمايد، و خود را به زيباترين صفات مزين نموده و با كسب فضايل اخالقي احساس كرامت 

شود از فرمان پروردگارش سرپيچي نمايد و از هرچه غير خدايي است  و عزت واقعي مي نمايد و حاضر نمي
هر كس از ياد ": داند كه اگر غير از اين عمل نمايد سرانجام سختي خواهد داشتروي مي گرداند چون مي

  )124: طه( "من روي برتابد در حقيقت زندگي تنگ و سختي خواهد داشت
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  : يافته هاي پژوهش
هوش هيجاني به طور مستقيم استفاده نشده اما مولفه هاي مورد نظر مرتبط با اين سازه در قرآن كريم از واژه 

  . در موارد متعدد به عنوان ابزارهايي براي تعالي انسان بيان گرديده است
سوره بلد صبر و مهرباني را از ويژگي هاي مومنين  17از جمله صبر و خوشتنداري؛ خداي سبحان در آيه 

خدا صابران را دوست ": كساني كه مزين به اين ويژگي باشند را محبوب خويش مي داندبيان مي نمايد و 
  ).146: آل عمران(" دارد

: مي فرمايند) ع(در ارتباط با روابط بين فردي كه يكي ديگر از مولفه هاي هوش هيجاني است موال علي 
تم نكنيد كه آنچه براي خويش مي نفس خويش را ميزان ميان خود و ديگران قرار دهيد و نه تنها به كسي س

  ).31نهج البالغه،  نامه (پسنديد براي ديگران روا داريد 
همه مومنان با "افرادي كه مزين به سجاياي اخالقي هستند سعي مي نمايند فرمان پروردگار مبني بر اينكه 

كه مايه آرامش خويش و ، را نصب العين خويش قرار دهند به گونه اي رفتار نمايند )10:حجرات( "برادرندهم
همه كساني كه با آنها تعامل دارند گردند و نسبت به احساسات ديگران حساس و غم و اندوه و مشكالت آنان 

  ).44: طه(را مشكل خويش مي پندارند، همواره عفو و گذشت را سرلوحه كار خويش قرار مي دهند 
  .همدلي، نوعدوستياخالق، هوش هيجاني، خويشتنداري، شكيبايي،  :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .قرآن كريم - 
  .فارابي: تهران. هوش هيجاني ديدگاه سالوي و ديگران). 1383. (اكبرزاده، نسرين -
هاي مذهبي اسالم و هوش هيجاني بررسي رابطه اعتقاد به آموزه). 1386. (صيادي تورانلو، حسينغ جمالي، رضا و ميرغفوري، سيد حبيب اهللا -

    .172-145، 11فصلنامه علمي پژوهشي انديشه نوين ديني،  .دانشجويان
رابطه هوش هيجاني و منبع كنترل با سالمت روانشناختي در بين ). 1386. (ياد ياري، فريدون؛ مرادي، عليرضا و يحيي زاده، سليمان -

  .40- 21، 1كاه الزهرا، مطالعات روانشناختي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانش. دانشجويان دانشگاه مازندران
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   گام نخستين درمسيرتربيت ديني: تحليل مفهومي تعليم و تربيت
  2، بابك شمشيري1حسين مرادي

  
داراي  زباني تحليل گرچه. است تحليل زباني به گرايش غرب فلسفي سنت ها در يكي از گرايش امروزه
وزيتيويسم منطقي به موضوعات پ ها مثل از اين گرايش برخيو  است هاي متعددي ها و گرايش شاخه

توان دراصول و مباني آن مي انديشهو  تامل با  نگرند، اما انكار مي ديني به ديده ترديد و حتيو  متافيزيكي
توانند دركار روشن ساختن مفاهيم و تصورات  هاي فلسفه تحليلي مي ها و آموزه ازانديشه دريافت كه بسياري

  . مان ما را ياري كنند هدافا كارآيند و در دستيابي به به ما
رو هستيم كه دستيابي به مفهوم دقيق و روشن از اين  درتربيت ديني ما با دو مقوله تعليم و تربيت و دين روبه

دو مهم و اساسي است، به طوري كه عدم وضوح و تعريف روشن از اين دو سبب شناخت ناقص ما شده چه 
  . ي به آنچه درپي آنيم دور سازدهايي شود، ما را ازدستياب بسا موجب بدفهمي
  :اهداف پژوهش

آنچه دراين پژوهش دنبال مي شود عبارت از تحليل و روشن ساختن تعاريفي است كه درمتون ديني و  
  .تربيتي، از دين، تعليم و تربيت و تربيت ديني شده است

دراين پژوهش . تروش كار در اين پژوهش اسنادي و با استفاده از متون در دسترس در اين خصوص اس
برآنيم كه نسبت ميان تعاريف مختلفي كه ازتعليم و تربيت و دين شده است را بيان نموده و اشارات هركدام 
را در تربيت ديني مشخص كرده، تبيين نماييم تاكيد هركدام از تعاريف بر جنبه هايي خاص از مفاهيم مورد 

 -ن پژوهش تالش خواهد شد با رويكردي توصيفيدر اي. نظر چه تاثيري بر مفاهيم ديگري خواهد گذاشت
  . تفسيري همزمان با گردآوري داده ها به تجزيه و تحليل آنها پرداخت

  :يافته هاي پژوهش
درارتباط با موضوع پژوهش و مفاهيم و اصطالحات مرتبط با موضوع، تعاريف متعدد و گوناگوني وجود 

شده،  ين قسمت تنها به مختصر و گزيده اي از آنها اشارهدارد كه نشان از گستردگي و اهميت آن داشته، درا
  .  تالش خواهد شد به تفصيل و مشروح بدانها پرداخته شود پژوهش در متن

                                                            

  m. hossin53@yahoo. comو تربيت؛  دانشجوي كارشناسي ارشدتاريخ و فلسفه تعليم  ١
  bshamshiri@rose. shirazu.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه شيراز؛  ٢
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توان گفت هر كدام ازانديشمندان حوزه  باشد و به جرات مي اي مي تربيت داراي معني و تعاريف گسترده
زاده  دكتر نقيب. اين خصوص بيان كرده است تربيت تعريفي خاص بر اساس ديدگاه خود درو  تعليم

پرورش پس از بيان اين مطلب كه واژه تربيت داراي مفاهيم گسترده و و  دركتاب نگاهي به فلسفه آموزش
پرورش و بار آوردن اشاره نموده آنگاه واژه تربيت و  هاي مختلف آن از جمله آموزش مبهمي است به جنبه

ها به  ايشان آموزش را سپردن دانستني. رساندن انسان به كار برده است را تنها براي شكوفايي و به تحول
داند، كه  ديگران دانسته، پرورش را شكوفايي و به كار آوردن توانايي هاي دروني و استعدادهاي طبيعي مي

ردن بار آوردن، پديد آو. توان اين جنبه از تربيت را فصل مشترك انسان با ساير موجودات دانست در واقع مي
توان گفت كه در  در تفاوت اين دو مي. دهيمآن را هدف قرار مي)) ما((دگرگوني هاي معيني است كه 

هايي است كه از  تعيين كرده ايم و دگرگوني "ما"هايي است كه  پرورش آنچه اصل شمرده مي شود هدف
اش پروردن و بار آوردن  دهدر مفهوم تربيت بايد گفت هر چند اين واژه در كاربرد گستر. پيش تعيين شده اند

دهنده تحول انساني است بايد تربيت انسان و كشاندن او به سوي  معني دقيق آن كه نشان گيرد اما را در برمي
  . )1387نقيب زاده، (ارزشها دانست 

تربيت به : تربيتي براي مفهوم تربيت چهار معني عمده شامل حدود علومو  گاستون مياالره در كتاب معني
هايي كه با فرآيند در ارتباط  نهاد اجتماعي و نظام تربيتي، حاصل عمل معين، فرآيند و محتواي برنامه عنوان

  . )1375به نقل ازكاردان،  مياالره(است بيان نموده است 
در . توان در دو معناي خاص و عام مورد توجه قرار داد تربيت را ازحيث قلمرو و در حوزه كاري نيز مي

اي همچون انتقال انديشه و ايجاد صفات معين در محدوده سني خاص مورد  يندهاي ويژهفرآ معناي خاص، 
اما . شودنظر است كه معموال در مراكز آموزشي صورت مي پذيرد و از آن به تربيت رسمي نيز نام برده مي

دارد و هاي تحول بينشي است كه در تمام مراحل زندگي جريان  ها و روش تربيت عام كه زمينه ساز نگرش
  . شود تاثيرآن خود فرد يا عوامل خارج از وجود اوست كه از آن به عنوان تربيت غيررسمي نيز ياد مي منشاء

اي است كه به دليل كثرت و تنوع دين و متفكران حوزه ديني، تعاريف متعددي  دين نيز از مفاهيم گسترده
اي  دين به اندازه"گويدبا و دقيقي دارد، او ميجهان تعبير زي زنده هيوم دركتاب اديان رابرت. از آن شده است

اي  تواند يك تجربه دين حقيقي داشته باشد و به اندازه است كه هر بچه عاقل و بالغ يا آدم بزرگ مي ساده
هيوم به نقل ( "باشدگيري تام از آن نيازمند تجزيه و تحليل مي جامع و پيچيده است كه براي فهم كامل و بهره

   .)18، ص 1372از گواهي، 
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واژه دين در لغت به معناي كيش، آيين، طريقت و شريعت، اطاعت نمودن، پاداش، عادت، حساب و  

  : در اصطالح تعابير گوناگوني از دين شده است. پرهيزگاري آمده است
 ها مفهوم هاي مبتني بر اين باورها، ارزش اي از باورها درباره هستي و ارزش دين عبارتست از مجموعه) الف

  . عامي است كه فروعات و احكام دين و نيز اخالقيات و فضائل  و رذايل نفساني را در برمي گيرد
است و  مراد از دين مكتبي است كه از مجموعه عقايد، اخالق و قوانين و مقررات اجرايي تشكيل شده) ب 

  . بشري و دين الهي دين: دين به اين معنا بردوقسم است. هدف آن راهنمايي انسان براي سعادتمندي است
هاي ناظر به به واقع و عمل  دين، مجموعه معارف نظري و عملي قدسي است، يعني مجموعه گزاره مراد از) ج

در حقيقت، دين مجموعه معارف دست اول است كه معموال در متوني . اند كه حول محور قدسي شكل گرفته
 . اند مقدس گرد آمده

ها به پيامبر نازل شده و به  از منبع و حي الهي جهت هدايت انسانهايي است كه  دين مجموعه آموزه) د
  . هاي توصيفي ارزشي در منابع ديني ثبت شده است صورت گزاره

  :تعليم و تربيت ديني -
  :در معاني مختلفي مي تواند به كار رود اما كاربرد آن در دو معناي زير رايج تر استتعليم و تربيت ديني 

هاي مربوط به تعليم  يا مجموعه آموزه تربيت متخذ از منابع دينيو  ديني به معناي تعليم تعليم و تربيت )الف 
هاي معتبر از متون  در اين معنا آنچه كه محققان با استفاده از روش. و تربيت كه از منابع ديني اتخاذ شده است

و  نظام تعليم.  ناميده مي شود )اسالمي(تربيت ديني و  تعليم و تربيت استنباط مي كنند، تعليم هديني دربار
تربيت است، ممكن است از منابع و و  ها، مراحل و موانع تعليم تربيت كه شامل مباني، اهداف، اصول، روش

و  در هر صورت، آن نظامي، نظام تعليم. گرفته شود. . . هاي مختلف چون مسيحيت ، يهوديت و يا متون دين
ابعاد مختلف وجود انسان همچون بعد اجتماعي، سياسي، اقتصادي،  به پرورش همه تربيت ديني خواهد بود كه

 عاطفي، اخالقي، عقالني و ديني نظر دارد و چگونگي پرورش اين ابعاد را از نظر آن دين خاص معرفي مي
 . كند

هاي اعتقادي يك دين و  كه با هدف آموزش گزاره مجموعه اعمال عمدي تربيت ديني به معناي )ب
در اين معنا بعد ديني انسان هم عرضِ ابعاد . ها صورت مي گيرد التزام عملي به آن آموزه پرورش ايمان و

  . ديگر او مانند بعد عقلي، بعد عاطفي، بعداجتماعي، بعد جنسي و ديگر ابعادانسان است
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و  براي موفقيت در هر امري در ابتدا مي بايست تعريفي دقيق، روشن و واضح از مفاهيم اساسي: نتيجه گيري
اين مهم به عنوان اساس و پايه، چراغ راه ما . مهم موجود، جهت دستيابي به اهداف مورد نظر ارائه نمود

  . دريافتن مسير درست و صحيح مي باشد، و داراي اهميتي بسيار زياد است
با توجه به تعاريف مختصري كه از مفاهيم تربيت، دين و تربيت ديني ذكر شد و دقت در ارتباط بسيار 

زديك مفاهيم ذكرشده چنانچه در مدارس ما نگاه غالب به تربيت بر مبناي تنها ياددادن يك سري مفاهيم ن
آموزان باشد و نه چيز ديگري، آنچه در تربيت ديني فرزندان اين مرز و بوم شاهد خواهيم بود  ذهني به دانش

ي آنچه در تربيت ديني و اقعي دنبال تنها به ياد سپردن همان محفوظات خواهد بود و در عمل شاهد رشد و تعال
  . آن هستيم نخواهيم بود 

   .تعليم و تربيت، دين، تربيت ديني: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  . سازمان تبليغات اسالمي: تهران. 1، جلد آموزش عقايد). 1365. (مصباح يزدي، محمدتقي -
  . دراص: تهران. تعليم و تربيت دراسالم). 1368. (مطهري، مرتضي -
  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران). ترجمه عليمحمد كاردان(حدود علوم تربيتيو  معني). 1375. (مياالره، گاستون -
 . طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش). 1387. (نقيب زاده، عبدالحسين -

  . دفترنشرفرهنگ اسالمي: انتهر). ترجمه عبدالرحيم گواهي( اديان زنده جهان). 1372. (هيوم، رابرت -
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  تبيين و نقد رويكرد انسانگرايي در برنامه درسي با توجه به
  مباني تربيت ديني سهروردي 

  1شيرواني هدي
  

اهميت آن به جهت نگاه مثبت به . ميالدي توجه زيادي را به خود جلب نمود 60رويكرد انسانگرايي در دهه 
ديدگاه . يكي از نيازها، تربيت ديني مناسب است. هاي امروز است توجه به نياز انسان از دغدغه. انسان است

  . انسانگرايي با اين ادعا كه مي تواند تربيت انسان را به عهده بگيرد مطرح شده است
سهروردي از جمله دانشمندان مسلماني است كه با تبيين هستي شناسي، انسانشناسي، اخالق و معرفت، نظام 

  . مي را معرفي نمودتعليم و تربيت ديني اسال
نوشتار حاضر در صدد پاسخ به اين سوال است كه آيا ديدگاه انسانگرايي در برنامه درسي مي تواند تربيت 

  .ارزيابي پاسخ به اين سوال با توجه به ديدگاه سهروردي صورت مي گيرد. همه جانبه انسان را به عهده بگيرد
  :پرسش پژوهش

  درسي مي تواند تربيت همه جانبه انسان را به عهده بگيرد؟ آيا ديدگاه انسانگرايي در برنامه
  .تحليلي است-روش پژوهش، توصيفي

بناي تربيت در خانواده آغاز مي شود و در جامعه . تربيت در هر جامعه اي مساوي مرگ و يا حيات آن است
عدادهاي دروني تربيت يعني پرورش دادن؛ يعني پروردن است ).1378قائمي، ( و مدرسه به تكميل مي رسد

اميني، (انتقال علوم و فنون به متعلم ، يا است تعليم به معناي ياد دادن. بالقوه اي كه در چيزي موجود است
  )1387، و مطهري 11-13ص ص، 1ج، 1381

او از عالم . انسان از نظر سهروردي موجودي قدسي، صاحب علم و اراده، و فنا ناپذير است :انسان تعريف -
در ديد انسانگرايي انسان آزاد است و ). 1388بهشتي و همكاران، (سفلي سفر كرده است  علوي به عالم

مولفه ). 1383عابديني، (تصميم مي گيرد چه ويژگيهاي بالقوه اي دارد و چگونه بايد آنها را به فعليت برساند 
ن دليل در به همي. اي كه در تعريف سهروردي هست و در انسانگرايي نيست، قدسي بودن انسان است

  . انسانگرايي راه رسيدن به كمال توسط خود فرد تعيين مي شود

                                                            

 hh.shirvani@yahoo.com الزهرا؛  دانشگاه ارشد كارشناسي دانشجوي 1
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). 1390ميلر، (در باالترين سطح نيازهاي مزلو خودشكوفايي قرار دارد  :خودشكوفايي و كمال به گرايش-
وي مطرح مي كند . سهروردي در مقابل ريشه ي بسياري از تمايالت انسان را گرايش به كمال مي داند

با توجه به ). 1388بهشتي و همكاران، (يكي از گرايشهايي است كه برآمده از كمالجويي است  خداجويي
انسان به جايي . 1. داراي ابهام است، دو حالت مي توانيم براي تعريف آن بيان كنيم "خودشكوفايي"اينكه 

از اين . يمان داشته باشدبرسد كه بتواند استعدادهاي ذاتي خود را بروز دهد، بدون اينكه به مبدا و معادي ا
اگر اينگونه در نظر بگيريم كه مقصود از به فعليت . 2جهت كه خودخواهي در آن نهفته است مذموم است؛ 

. درآوردن استعدادها اين باشد كه انسان در آخر به سوي خدا حركت كند، در اين صورت پسنديده است
پس توصيه به حركت به سمتي است كه فرد از هر . ندسهروردي كمال انسان را انقطاع كامل از غير خدا مي دا

 . تعلقي به غير خدا جدا شود

فراتر از خودشكوفايي است كه به معني جامع ترين سطح از آگاهي انسان و ارتباط : مزلو "استعال" مفهوم -
م در مقابل سهروردي يك نظا). 1390ميلر، (وي با خود، جهان، انسان، ديگران و موجودات ديگر است 

آنچه مزلو بيان مي كند فقط شامل بخشي از ارزشهاي اجتماعي . ارزشي ترسيم مي كند كه سه بخش دارد
  . است

برخالف ديد انسانگرايي كه : ارزشها. 1 :سهروردي كمال به وصول راههاي و انسانگرايانه برنامه معيارهاي -
تفكر از . 2زشها مالكهاي ثابت دارند؛ ارزشها از سوي خود انسان انديشيده مي شوند، سهروردي مي گويد ار

تفكر به اين معنا در ديدگاه . ديد سهروردي شامل انديشه در عالم ملكوت، هستي و نعمتهاي الهي است
مطرح كردن دلمشغوليهاي يادگيرندگان، مورد تاييد بودن . 3زيرا محور انسان است؛ . انسانگرايي وجود ندارد

مهم اين است كه براي چنين ). همان(الس درس، يكي ديگر از موارد است آن به منزله ي محتواي معتبر در ك
سهروردي در اين زمينه بيان مي كند يكي از راههاي رسيدن به كمال اين . فضايي حدي در نظر گرفته شود

بهشتي و (است كه هر شخص بايد از عالئق خود رهايي پيدا كند و از هر تعلقي به غير خدا دوري كند 
پس اگر به دلمشغوليها بيش از آنچه شايسته است توجه شود، فرد را از رسيدن به كمال باز ). 1388همكاران، 
اما اين مساله در انسانگرايي مورد توجه . آگاهي به غربت انسان، سهروردي آن را مطرح مي كند. 4مي دارد؛ 

  . واقع نشده و هيچ تاكيدي به آن نمي شود
به عنوان يكي از ويژگيهاي افراد خودشكوفا در نظر گرفته مي شود كه  از ديد انسانگرايي: اوج تجربه -

 "تجربه اوج". در حاليكه در ديدگاه سهروردي كمال انسان در قرب به خدا است. لزوما خصيصه مذهبي ندارد
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سهروردي مي گويد نيل به علوم حقيقي تنها با حس و عقل امكانپذير نيست؛ . با عرفان اسالمي تفاوت دارد

وي همچنين بيان مي كند سلوك صوفيانه بدون تفكر . كه بايد همراه با مجاهدت نفساني و سير باطني باشدبل
تجربه شهودي از طريق تجريد نفس از جسم و جهان مادي صورت مي . فلسفي در معرض گمراهي خواهد بود

  ). 1391و نوروزي و هاشمي،  1388بهشتي و همكاران، (گيرد 
اما سهروردي با طرح كرامت نفس . ودپنداره مثبت در انسانگرايي اهميت بسيار داردخ: مثبت خودپنداره -

او در دوران حيات بايد كرامت خويش را ارج بنهد و . انسان، مي گويد انسان موجود برگزيده خداوند است
دنيا طلبي، باعث بقا كرامت است و ... صداقت، عدالت، ايثار و. از هرچه به اين كرامت لطمه مي زند بگريزد

خودپنداره همراه  ).1388بهشتي و همكاران، ( خودبيني، ذلت و اسارت در غضب و شهوت موجب زوال آن 
وقتي خودپنداره باعث موفقيت در . با خودبيني است كه از نظر سهروردي مذموم است و بايد ترك شود

اين زمنيه دارد و بهتر است به  تحصيل مي شود، پس رسيدن به كرامت نفس سهروردي، تاثيري بسيار بيشتر در
  .جاي خودپنداره به كرامت نفس افراد توجه كنيم

به اين معني كه انسانها بايد خود را . در هر دو ديدگاه به خودآگاهي انسان توجه مي شود: شباهتها -
سان به عنوان ان. انسان به عنوان موجودي داراي اختيار در نظر گرفته مي شود كه مي تواند تغيير كند. بشناسند

در هر دو پرورش . هر دو معتقدند انسان ذاتا به دنبال كمالجويي است. در نظر گرفته مي شود "كلي واحد"
در . در هر دو ارزشها اهميت دارند و افراد بايد طبق ارزشها رفتار كنند. تمام ابعاد انسان مورد تاكيد است

در ديدگاه انسانگرايي نيز اينگونه مطرح مي . استديدگاه سهروردي يكي از ارزشهاي فردي محاسبه ي نفس 
  . شود كه وقتي انسان ارزشي را براي خود انتخاب نمود، بايد به آن پايبند باشد و بر اساس آن عمل كند

  :پژوهش هاي يافته
ن شباهتها در موارد كلي است و تفاوتها در بنيا. بين ديدگاه انساگرايي و سهروردي شباهتها و تفاوتهايي است

پس ديدگاه انسانگرايي در . شكل دهنده به همه چيز است "توحيد"در ديدگاه سهروردي . فكري آنها است
  .برنامه درسي نمي تواند انسان را از همه جهات و با توجه به همه نيازهايش تربيت كند

  .انسانگرايي، تربيت ديني، توحيد، كمال، خودپنداره :كليدي واژگان
  

 :منابع فهرست
  .انجمن اوليا و مربيان: تهران. تربيت و تعليم و اسالم). 1381( .ابراهيم ،اميني -
. 2جلد  ،آن مباني و تربيت و تعليم در مسلمان دانشمندان آراي ).1388( .علي نقي مهدي و فقيهي، محمد؛ ابوجعفري، بهشتي، -

  .سمت: تهران
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  .55-31 ،9 انديشه، سروش مجله .دگاه مزلو و دين اسالممقايسه ويژگيهاي انسان سالم از دي). 1383( .ياسمين عابديني، -
 .انجمن اوليا و مربيان: تهران. كودكان اي مدرسه مسائل و خانواده). 1378( .علي قائمي، -
 .اطالعات: تهران. اسالمي تربيت و اخالق نظري مباني). 1385( .زهرا مصطفوي، -
  ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق :تهران). آثارالصه خ(اسالم در تربيت و تعليم). 1387( .مرتضي مطهري، -
  .سمت: تهران). ترجمه محمود مهرمحمدي( درسي برنامه هاي نظريه). 1390( .جان پي ميلر، -
 پژوهش مجله. تحليلي بر شناخت و اصول تربيت اشراقي از ديدگاه سهروردي). 1391( .سيد حسن رضاعلي و هاشمي اردكاني، نوروزي، -

  .93-75 ،14 اسالمي، تربيت و تعليم لمسائ در
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  خود محوري مانعي فرا روي تربيت
  1فاطمه عرب نژاد

  
حب نفس در حد . خداوند متعال براي صيانت نفس انسان، غريزه حب نفس را در او به وديعه نهاده است

- ود محوري مياعتدال پسنديده و نيكو است اما گاهي اين غريزه از حد اعتدال خارج شده و انسان دچار خ

از دو تا (يكي از ويژگي هاي مرحله پيش عملياتي  egocentricity)(خود محوري يا خود مداري . شود
در اين مرحله كودكان بر تصورات شخصي خود تكيه مي كنند و نمي توانند خود را در . است) هفت سالگي

كودك ناشي از ناتواني او از درك  اين ناتواني. موقعيت ديگران قرار دهند و ديدگاه آنان را درك نمايند
موقعيت ديگران است و لذا اين خود محوري با خود محوري بزرگساالن كه قادرند خود را در موقعيت 

سيف، (و ناشي از رشد نا كافي ذهني كودكان است نه انحطاط اخالقي . ديگران قرار دهند متفاوت است
ودك به تدريج از بين مي رود اما انواع ديگري از ري با رشد شناختي كواين نوع خود مح). 200، ص1383

معضالت  از خود محوري وجود دارد كه بعضي از بزرگساالن در سنين گوناگون به آن دچار مي شوند و
از . دارد دنبال به انسان اجتماعي زندگي براي را ناگواري و پيامدهاي محسوب مي شود اجتماعي اخالقي و

ز مباحث اخالقي به عنوان خود خواهي ياد شده است به عنوان مثال اعرافي اين نوع خود محوري در بعضي ا
انسان به علت شدت ": به نقل از جاحظ تحت عنوان خود خواهي چنين بيان مي فرمايد) 36، ص 1388(

اي كه به خويشتن دارد در ارزيابي اموري كه به او مربوط است، و قضاوت در آن چه به گونه اي به وي عالقه
به همين دليل نه تنها نسبت به خويش، بلكه نسبت به آن چه به او وابسته است و يا . گردد، اشتباه مي كندبرمي

دارد، با ديدي مثبت مي نگرد، از اين رو عيب ها و نقص هاي خود را يا اصال نمي بيند، يا كوچك دوست مي
در عوض نسبت به دشمنان . مي شمارد؛ ولي محاسن خود و آن چه به او منسوب است، بزرگ مي شمارد

 ."خويش و آن چه مورد غضب اوست با ديدي منفي مي نگرد
بنابراين بررسي پيرامون خود محوري و راههاي غلبه بر آن ضروري مي نمايد تا اين كه منشا بسياري از 

انت ازنفس رفتارهايمان را بشناسيم و ناخود آگاه و يا احيانا آگاهانه مرتكب اشتباهات وگناه نشويم ودر صي
با ارائه راههاي غلبه بر خود محوري مي توان . خود به افراط كشيده نشويم تا رفتار خود محورانه از ما سر بزند

                                                            

  curriculumexpert@gmail. com كرمان؛ باهنر شهيد دانشگاه دكتري دانشجوي 1
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از عواقب سوء خود محوري جلوگيري به عمل آورد و در اعتالي فرهنگ اسالمي و ساختن جامعه اي متخلق 
 . به اخالق اسالمي گام بر داشت

قرآن كريم وكليه متن نهج البالغه مورد مطالعه قرار گرفته است واز آيات و  به اين منظور كليه آيات
روايات مرتبط فيش برداري شد و بعد از طبقه بندي و حذف موارد مشابه، براي تحليل و نتيجه گيري مورد 

نيادي تحقيق حاضر از نوع تحقيقات نظري وتئوريك بوده است و از نظر نوع كاربرد، ب. استفاده قرار گرفتند
 . محسوب مي شود

  :اهداف پژوهش
در اين تحقيق سه نمونه ازخود محوري تحت عنوان خود محوري هستي شناسي، خود محوري شناختي و 
خود محوري عاطفي و ارتباطي وراههاي غلبه بر آنها از منظر قرآن كريم و نهج البالغه مورد بررسي 

  . قرارخواهد گرفت
  : يافته هاي پژوهش

در اين نوع خود محوري فرد، حال و وضع خود را معيار و معرف تدابير : شناختي هستي محوري خود -
. )214، ص 1386باقري، (الهي مي داند؛ به جاي آن كه تدابير الهي را معيار و معرف حال و وضع خود بداند 

) كه است چنين انانس وضع كلى بطور( ": حال اين افراد را چنين بيان مي فرمايد 10آيه  خداوند در سوره هود
 كه ناسپاسى خاطر به شود، و مى گرفتار شديدى نوميدى به بگيريم او از بچشانديم وى به كه را رحمتى اگر
 رسيده، وى به كه بيمارى از بعد اگر و. دهد مى دست از را آن برگشتن اميد، داند نمى ما از را نعمت و دارد
 فروشد مى فخر و كند مى شادى چنان آن و شد، دور من از ىبد دردهاى گويد مى بچشانيم او به عافيتى و شفا
  . "دهد نمى را بيمارى برگشتن احتمال و ندانسته، ما از را بهبودى گويى كه

مقصود از اين نوع خود محوري آن است كه فرد در حد اطالعات موجود در مدار : شناختي محوري خود -
از اين رو، خود محوري شناختي، . يچه اين مدار مي نگردفردي خود، محدود مي ماند و امور را تنها از در

به تبع اين ازريابي . متضمن نوعي تحريف و انحراف شناختي است و موجب ارزيابي نا درست از امور مي شود
، ص 1386باقري، (نادرست، اقدام هاي فرد نيز، تا آنجا كه بر اين ارزيابي استوار است، نا بجا خواهد بود 

 مبادا": به مالك اشتر اين نوع خود محوري را به خوبي تشريح فرموده است 53در نامه ) ع(لي امام ع). 219
 و نظرى تنگ از مردم، بخشى انظار از فرمانروايان دورى زيرا. نگهدارى دور مردم نظر از را خود اندازه از بيش
 بيگانه مردم پوشيده ىكارها از را حكمرانان كه است ندادن نشان همين رو كارهاست، و به آگاهى كم
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 و بد، را خوب كارهاى و بزرگ، را كوچك كارهاى و كوچك را مردم بزرگ كارهاى نتيجه در و سازد مى

  ."كند مى آميخته هم به را باطل و حق و دهد مى جلوه زيبا را زشت كارهاى
جان ها و رفتارها در اين گونه از خود محوري، به طور عمده، عاليق و هي: ارتباطي و عاطفي محوري خود -

به عبارت ديگر، فرد اموري را كه براي خود، مطلوب يا نا مطلوب مي شمارد به همان سان براي . مورد نظرند
خود محوري عاطفي و ارتباطي را نمي توان به خود محوري . ديگران مطلوب يا نا مطلوب به شمار نمي آورد

ارتباطي در نهايت، نوعي خود محوري شناختي چنين نيست كه خود محوري عاطفي و . شناختي فرو كاست
باشد؛ به اين معنا كه فرد، به واقع در دريافت اين معنا قصور يا تقصير داشته باشد كه امري مطلوب براي او، 
براي ديگران نيز مطلوب باشد؛ بلكه ممكن است فرد به اين شناخت نائل شده باشد، اما همچنان به لحاظ 

نمونه اي از  1-3خداوند در سوره مطففين آيه ). 220، ص1386، باقري( حور باشدعاطفي و ارتباطي، خود م
 گيرند مى پيمانه مردم از وقتى كه كسانى! واي بر كم فروشان": رفتار اين گونه از افراد را ذكر نموده است

 ."بكاهند كنند وزن ايشان براى يا دهند مردم به پيمانه چون و گيرند مى تمام
-مي ذيل شرح به محوري خود بر غلبه راههاي آمد عمل به ونهج البالغه آيات قرآنه از طبق برداشتي ك

 خداوند امنيت، هنگام در مصائب ياد دانستن، رسان روزي را خداوند دانستن، ساز سرنوشت را خداوند: باشند
 دانستن، هستي قمطل فرمانرواي را خداوند دانستن، عظمت و قدرت منشا را خداوند دانستن، حكيم و دانا را

 شناختي هستي محوري خود بر غلبه ازراهكارههاي الهي، هاي مهلت دانستن هدفدار مرگ، دانستن قطعي
 از كردن، مشورت ظن، از نكردن تبعيت نفس، هواي از نكردن تبعيت نكردن، شوند و فرافكني مي محسوب

يب هاي خود به جاي عيبجويي از هستند و توجه به ع شناختي محوري خود بر غلبه راهكارههاي ترين مهم
 دوست آنچه از انفاق ديگران، به عدالت حكم كردن حتي برعليه نزديكان يا بر له دشمنان، عفو وبخشش،

 جزء دادن قرار ديگران با رفتار سنجش مالك را خود نهايت در و ديگران براي احسن انتخاب است، داشتني
  . اطي مي باشندخود محوري عاطفي و ارتب بر غلبه راههاي اهم

خود محوري، خود محوري هستي شناختي، خود محوري شناختي، خود محوري عاطفي : واژگان كليدي
  .و ارتباطي

  
  : فهرست منابع

  .الكريم القران -
  .البالغه نهج - 
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  .سمت : . تهران. 1، جلدآن مباني و تربيت و تعليم در مسلمان دانشمندان آراي). 1388. (اعرافي، عليرضا-
  .مدرسه: تهران. 2، اسالمي تربيت به دوباره نگاهي). 1386. (اقري، خسروب -
  .آگاه: تهران. پرورشي روانشناسي). 1383. (اكبر سيف، علي -
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  مدلي براي تحليل نقش و جايگاه انسان در نظام هستي از 
  در نهج البالغه) ع(ديدگاه امام علي 

 1بخش  مسعود گنج

  
هـاي   علـت ايـن كـه نظـام    ). 56، ص 1392مطهـري،  (تـرين موضـوع اسـت     مهم مسئله انسان در فلسفة امروز،

هـاي   گذاران نظـام  اند موفق باشند، به خاطر اين است كه معلمين بزرگ امروز دنيا و بنيان آموزشي دنيا نتوانسته
ئله تعليم و تربيت در سطوح مختلف، بيش از آن كه به تكنيك آموزش و پرورش انسان بپردازند، بايد اين مسـ 

همچنين اگر چه علوم انساني متداول تحت نـام  ). 96تا، ص   شريعتي، بي(را حل كنند كه انسان چه چيز است؟ 
هـاي رو بـه    هايي در تعريف انسان و جهـان و نظريـه   جا كه متكي بر پيش فرض اند، اما از آن علم به ثبت رسيده

. اند ، لذا از شناخت واقعي او ناتوان)191ص  ،1372حائري شيرازي، (گذارن مكاتب مختلف هستند  تغيير بنيان
ها تا كنون به اتفاق همـه متخصصـين علـوم انسـاني از مشـتي       شناسي انسان چنان كه در محصول نهايي انسان آن

  ). 92تا، ص  جعفري، بي(كند  معارف سطحي و گسيخته تجاوز نمي
ايستي با شناسايي اسـالم دربـاره انسـان    باشد، لذا ب چون يكي از موضوعات مهم در معارف اسالمي، انسان مي

به جـز قـرآن كـريم كـه     ). 57، ص1392مطهري، (آشنا شويم و اين براي ما بسيار مفيد، ضروري و الزم است 
كه خود تربيت يافته ) ع(و ائمه اطهار ) ص(منبع اوليه و اسالمي معارف دين اسالم است، سخنان و سيره پيامبر 

  . ن ابعاد وجودي انسان و نقش و جايگاه او در جهان هستي باشدتواند مبي اند، مي مكتب الهي
  : هاي پژوهش پرسش

 اند؟  انسان را چگونه توصيف نموده) ع(امام علي  -

 باشد؟  چه مي) ع(نقش و جايگاه انسان در نظام هستي و وظايف او نسبت به موجودات ديگر، از نظر علي  -

  . باشد تحليلي مي -روش به كار رفته در اين مقاله، توصيفي
شناسـي،   مـردم شناسـي، جامعـه   : هـاي مختلفـي همچـون    در طول تاريخ انديشه بشري، انديشمندان از ديـدگاه 

انسان هر مقدار كه داراي عظمت روحـي  ) تا بي(اند و به تعبير جعفري  فرهنگي و دين به موضوع انسان پرداخته
هاي خود را بيان كند، لـذا   لي خود را مطالعه و بايستگيتواند بخشي از خود طبيعي يا خود عا و رواني باشد، مي

  . با توجه به اين مطلب، با رويكرد ديني و از ديدگاه قرآن به موضوع خواهيم پرداخت

                                                            

   Masoud.Ganjbakhsh@yahoo.com ؛فرهنگي مديريت ارشد كارشناس ١
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مطهـري  . بـار در قـرآن كـريم بـه كـار  رفتـه اسـت        65واژه انسـان  ) 1368(بر اساس يكي از منابع عبـدالباقي  
هـا و بزرگتـرين    تـرين مـدح   چند بعدي، ژرف و مرموزاست كـه عـالي  بر آن است كه انسان موجودي ) 1389(

  : هاي انسان عبارتند از وي معتقد است كه ارزش. ها درباره او در قرآن به كار رفته است مذمت
؛ فطرتـي خـدا   )31-33: بقره(؛ داراي بزرگترين ظرفيت علمي است )30: بقره(انسان خليفه خدا در زمين است 

؛ آفـرينش انسـان،   )7-9: سـجده (؛ در سرشت انسان عنصري ملكوتي و الهـي وجـود دارد   )43: روم(آشنا دارد 
؛ از كرامـت و شـرافت ذاتـي    )72: احـزاب (؛ امانتـدار خداسـت و مسـئوليت دارد    )121: طه(حساب شده است 

؛ )28: رعـد (گيـرد   ؛ جز با يـاد خـدا آرام نمـي   )8-9: شمس(؛ وجداني اخالقي دارد )7: اسراء(برخوردار است 
؛ اگـر  )6: ذاريـات (اش اطاعـت امـر خداسـت     ؛ وظيفـه )13: جاثيه(هاي زميني براي او آفريده شده است  نعمت

؛ همين كه از جهان بـرود، حقـايق بـر او    )18: حشر(خداي خود را فراموش كند، خود را فراموش خواهد كرد 
مچنين موجودي است بسيار ه). 28: فجر(؛ يگانه محرك او حوايج مادي زندگي نيست )22: ق(آشكار گردد 

كنـد   ؛ خود را مستغني ببينـد طغيـان مـي   )66: حج(؛ نسبت به پروردگارش ناسپاس )72: احزاب(ستمگر و نادان 
نيـاز شـود، او را فرامـوش     خوانـد و بـي   ؛ خود را گرفتـار ببينـد، خـدا را مـي    )11: اسراء(؛ عجول است )7: علق(

؛ )54: كهـف (گرتـرين مخلـوق اسـت     ؛ مجادلـه )100: راءاسـ (؛ تنگ نظر و ممسك اسـت  )12: يونس(كند  مي
  ). 179: اعراف(؛ بدي به او رسد جزع كند، نعمت برسد بخل كنند )19-21: معارج(  حريص
  : هاي پژوهش يافته

 . خداوند انسان را در بين موجودات ديگر، محور جهان هستي قرار داده است -1

نات مختلف، بويژه اراده و اختيار، او را بـر سـر دو راهـي انتخـاب     خداوند با در اختيار گذاشتن ابزار و امكا -2
 . راه حق و باطل قرار داده است

چنانچه انسان از ابزار و امكانات خود به خوبي استفاده كرده و در مسير هدايت الهي قرار گيـرد، سـعادتمند    -3
روي كـرده و در مسـير باطـل قـرار     شده و از مقام فرشتگان نيز اوج خواهد گرفت و اگر از هواي نفس خود پيـ 

 . تر خواهد شد گيرد، از مقام انسانيت سقوط نموده، بلكه از بهائم نيز پست

، محبت و اطاعـت؛ رابطـه انسـان بـا     )ع(رابطه او با انبياء و ائمه . رابطه انسان با خداوند، رابطه عبوديت است -4
، احسـان و نيكوكـاري و بـا    )والدين و خويشان(اش با همنوعان  خودش، رابطه خودسازي و تزكيه نفس؛ رابطه

شناسـي، همـراه بـا هوشـياري و دفـاع       رابطه انسان بـا دشـمنان، دشـمن   . برادران ديني، تعاون و نيكوكاري است
 . باشد آموزي مي جانبه، همچنين رابطه انسان با تاريخ، عبرت همه
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  . ستيالبالغه، انسان، نظام ه ، نهج)ع(امير المؤمنين : واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
  .يمكر قرآن -

  .ينمشرق :، قم.يترجمه محمددشت ).1379( .البالغه نهج -

  .قائم :اصفهان .انسان در افق قرآن .)تا يب( .يمحمدتق جعفري، -

  .اسراء :قم .ياتالح يحمفات .)1390( .عبداهللا ي،آمل جوادي -

  .شفق :مق .يشناس انسان .)1372( .الدين يمح يرازي،ش حائري -

  .انتشار يشركت سهام :تهران .انسان و اسالم .)تا يب( .يعل شريعتي، -

  .يلياناسماع :تهران .يمالمعجم المفهرس اللفاظ القرآن كر .)1368( .محمدفؤاد عبدالباقي، -
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 اسالم دگاهيو معلم از د يمرب يها يژگيوو انعكاس آن در  ميبر تعل هيتزك تقدم
  2يلتوس بهيط ،1بهروز زهرا

  

 يشود انسان يم يبر زبان جار يدارد و هرگاه نام مرب يخاص يبار عاطف يواژه مرب ،يدر فرهنگ اسالم
را مدرسه  نيزم د،يخداوند آن هنگام كه انسان را آفر. شود يمهربان، دلسوز و اصالح گر در ذهن مجسم م

پس از آن، حضرت آدم و . نديود برگزخ ينياسماء، او را به جانش ميقرار داد و خود معلم انسان شد تا با تعل
همه انسان ها را در جهت صالح  تاشدند  يبزرگ انيمرب) ص(رسول مكرم اسالم  سرانجامو ) ع( ياله امبرانيپ

و تقدم آن را بر  تيمقدم فرمود تا اهم ميرا برتعل هيتزك اءيدر رسالت انب ميخداوند عل. كنند تيهدا ريو خ
پس از آن بر عالم  و بشر انيهاد ياخالق طهارت و يپاك يبرتربر لزوم  نخستآن قر نيبنابرا. نشان دهد ميتعل

 تيخود و با ترب يها يژگيبر و هيبا تك ديبا يمرب. فرمود ديتاك انيتقدم و تأخر بر آدم نيا يبودنشان و القا
 تيتربتر از را به حال خود رها كردن به يمترب. رساند ياريبه اهداف بزرگ  ليرا در ن  او ،يمترب حيصح
كردن و به  تيبد ترب كهيكند، درحال دايپ يسالم تيترب يدر صورت اول ممكن است مترب رايز. است بارانيز

و تقدم آن بر  هيتزك نييتب" قيتحق نيا در ياصل مسأله نيبنابرا. دارد بارانيز ياجهيآوردن نت يروش غلط رو
   .است "معلم با او يهاتفاوت يبرخ و يمرب يهايژگيو انيبو  ميتعل

  :پژوهش يپرسش ها
  ست؟يچ هيتزك و ميتعل يارزش و يمفهوم يهاتفاوت -1
  ست؟يچ اسالم دگاهيد از يمرب و معلمتفاوت  -2
  ست؟يچ اتيقرآن و روا دگاهياز د يمرب ياحرفه و يعلم ،ياخالق يها يژگيو -3

با  ن،يبنابرا. است يليتحل-يفيتوص يموضوع، روش پژوهش، روش تيو ماه يا توجه به سواالت پژوهشب
اطالعات موجود پرداخته و سپس به  فيشده؛ ابتدا به توص ييتوجه به مساله پژوهش، منابع موجود شناسا

و  نيمعصوم اتيقرآن و روا اتيآنگاه با استناد به آ. شود ياطالعات به دست آمده پرداخته م ليو تحل هيتجز
  .دريگيمرار ق يمنابع مختلف؛ پاسخ به سواالت مورد بررس

                                                            

  .قم دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه رشته ارشد كارشناسي دانشجوي 1
   Tavassoli_t@yahoo.com ؛قم دانشگاه استاديار 2
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 يخودساز يو اخالق يمعنو يها يژگيو انيكه در ب دهنديم نشان) ع( نيمعصوم اتيو روا ياله اتيآ

خودش  ديپاك كند با يخواهد جامعه را از آلودگ يكه م يكس. است يو جامعه ساز گرانيد تيتربمقدم بر 
كه  يكس. اگذار كردن كارها به خداستو آن و باشد داشته يمعنو گاه هيتك ديبا او. پاك باشد ياز هر آلودگ
خوش . برخوردار باشد يداشته و از كماالت اخالق ميتسلط بر راه حق و مستق دياست با گرانيد تيمسئول ترب

كرده  هيقرآن بر اخالق آراسته آن حضرت تك امبر،يپ يها يژگيو انيدر م. است كيسرآمد هر كار ن ياخالق
 و اعمال در و زده سازندگي به دست خود وجود در ديابتدا با يمرب نيابرابن. خوانده است ميو آن را خُلق عظ

 و خويش وجود در تفكر و تدبر با بايد يمرب. نمايد ايجاد را الزم هماهنگي آنها ميان و نموده دقت گفتارش
 را در خود تيمسئول نيا ستهيويژگي هاي شا ياحرفه و يتجرب و يعلم ،يمعنو و اخالقي روحي، سازندگي

  . تاثير نهاده و آن ها را هدايت و راهنمايي كند انيايجاد كرده و هميشه زنده نگه دارد تا بتواند بر مترب
  :پژوهش يهاافتهي

 كردن ليزا از است عبارت ريتطه و انددانسته ريتطه يمعن به را هيتزك زانيالم ريتفس دريي طباطبا عالمه
 قتل چون يفاسد اعمال اي و بخل و تكبر چون يالهيرذ ملكات د،فاس اعتقادات مانند ييهايآلودگ و هايديپل

و پس از آن  ليرذا نينخست زدودن ا اءيانب فهيوظ نيبنابرا). 217 ص تا،يب ،ييطباطبا( يشرابخوار و نفس
  .  امتشان است ميتعل

 ، ص1362 ،يراغب اصفهان(است  "هرشئ قتيعلم درك حق" و است يآگاه يمعن به علم شهير از ميتعل
 زين ياز معلمان مرب ياريمسلم است كه بس. رسانديم دانش و يآگاه به را متعلم كه است يكس معلم). 343

 از هم ديبا يمرب اما. بدانند هادانش انتقال را خود فهيوظ فقط كه باشند يافراد انيم نيادر  ديشا يهستند، ول
  .    بر او نهاد يتا بتوان نام مرب باشد اشتهد را يمرب خوب صفات هم و باشد برخوردار يمعلم يهايژگيو

را به كمال  يدهد تا مترب يرا انجام م يقصد عمل ياز رو يمرب": آمده است فيو وظا يمرب فيتعر در
و اهتمام خود  تيعنا ت،يترب). 51 ، ص1375، محسن پور( "دارد نام تيترب عمل نيا. برساند نيمشخص و مع

بخشد  يم يمتوجه ساخته، و به انسان آنچنان آمادگ يمتنوع مترب ياستعدادهاو  يفطر التيتما شبرديرا به پ
. گوناگون درست عمل كند يها تيبا مهارت وارد عمل گشته و در برابر موقع يكه در شئون مختلف زندگ

كشف، مناقشه  ميتعل طيدر مح كهيپردازد، درحال يشخصا به كشف و مناقشه م تيترب طيدر فضا و مح يمترب
ند اذهان شاگردان نك يم يسع فهيانجام وظ ريدر مس اناز معلم يبرخ ديشا. مسائل از آن معلم است يرسو بر

او  ياستعداد و قوا پرورش يراه را برا ت،يكوشد كه از راه ترب يم ياما مرب. دنرا با معلومات و معارف پر كن
ه به مظاهر اخالق اسالمي، مربي شخصي است، آراست نيهمچن. )12 ص، 1358 ،يحجت(باز كند  درون از
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سالح   بزرگترين. باشد داشته يعمل و ينظر توجه ان،يمترب تينمونه انسان كامل كه ماموريت دارد در ترب
اگر كسي مسئول تربيت شد، وقتي ". انتقال مي دهد انيدر عمل به حرف هايي است كه به مترب ،يموفقيت مرب

يعني رفتار او، گفتار او، نوشتار او، آزمون او و برخورد . نددر تربيت موفق است كه كارش را با عمل شروع ك
معلم كالس كه تدريس مي كند؛ اگر سخنش ! او با طبقات گوناگون از نوآموزان مربيانه باشد، نه معلمانه

فقط نمي خواهند ياد بدهند؛ مي ! اينچنين نيستند انيولي مرب. عالمانه بود، به وظيفه اش عمل كرده است
 ارزيابي روزانه را جان يين مطالب را به جان تحويل بدهند، بعد بازتاب آن را در جان ببينند، شكوفاخواهند اي

  .)4 ، ص1387 ،يآمل يجواد( "و رشد او را ببينند كنند
    

  .معلم ،يمرب م،يتعل ه،يتزك ،ياسالم تيترب :يديواژگان كل
  

  :منابعفهرست 
  .ميقرآن كر -
  .از قرآن ييدرس ها يمركز فرهنگ: تهران .1جلد ،نور ريبرگرفته از تفس يفرهنگ انيقرآن و متول .)1389. (يپور، مهد لياسماع -
  .4 ص، 1615 نسخه ،شاپرك روزنامه .مدارس در يپرورش انيمرب گاهيجا و نقش .)1387. (عبداهللا ،يآمل يجواد -
  .ياسالم فرهنگ نشر: تهران .2ج ،تيترب و ميتعل و اسالم .)1358. (محمدباقر ،يحجت -
  .هيالمرتضو المكتب :تهران .المفردات .)1362( .ابوالقاسم ،ياصفهان راغب -
  .  دارالعلم :قم  .جلد دوم ،زانيالم ريتفس .)تايب( .نيحس محمد ،ييطباطبا -
  49-62، 45 ت،يترب و ميتعل فصلنامه .تيترب و ميتعل نديفرا دو در تشابه و زيتما .)1375( .ي، طيبهتوسل و محسن پور، بهرام -

  
  
  



 
  

  

  یما باز
  

  

م فا ی و  با ی دوباره   گا ی و  ی و   اخال ه  د   ف
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  1هااصول و روش ،اهداف :فلسفه تربيت اخالقي
  2عباسعلي شاملي

  
از اين روي در قرآن . هاي قرآني است اخالق و تربيت اخالقي از محورهاي اصلي مورد توجه در هدايت

بر .  بيشتر از آيات احكام است و معموال قصص قرآني نيز، صبغه اخالقي دارندكريم، آيات اخالقي به مراتب 
هاي تربيتي ترين ساحت ترين، و زيربنايياين اساس در نظام تربيت اسالمي، تربيت اخالقي از مهمترين، حساس

  . 3داند يش ميترين هدف رسالت آسماني خواخالق را مهم) صلي اهللا عليه و آله(پيامبر اعظم. رود به شمار مي
  :هاي تربيت دينيتفكيك تربيت اخالقي از قسم

ايم، دين را شامل سه زيرمجموعه باورها،  با توجه به مفهومي كه ما در اين مقاله، از واژه دين برگزيده
عرض خود به اين گونه برپايه اين توصيف، تربيت اخالقي از مفاهيم هم. دانيم ها و احكام رفتاري ميارزش

تربيت . هاست حالت مقسمي داشته و دربرگيرنده ساير ساحت) تربيت الهي(شود كه تربيت ديني  جدا مي
، تربيت عبادي محدود به شناسايي و التزام به احكام )ايمان(سازي باورها  اعتقادي، ويژه شناخت و دروني

هاي اخالقي و س ارزشهاي آن بر اسارفتاري و تربيت اخالقي ويژه مديريت و تربيت نفس و اميال و گرايش
رساني به متربي براي فهم توحيد و وصول به قرب الهي از راه دل و تربيت معنوي و عرفاني اشاره به ياري

  .گيري از سير و سلوك و طي منازل عرفاني داردشهود با بهره
  :هاي پژوهشپرسش

  جايگاه تربيت اخالقي در نظام تربيتي اسالم چيست؟. 1
  قي با ديگر ساحت هاي تربيتي به ويژه تربيت ديني چيست؟ تفاوت تربيت اخال. 2
  مباني تئوريك و نظري ساحت تربيت اخالقي و فرآيند آن كدام است؟. 3
  اهداف غايي، مياني ساحت تربيت اخالقي كدام است؟. 4
  اصول اصلي و فرعي و روش هاي تربيت اخالقي كدام است؟. 5

                                                            

اكنون بازنويسي اين نظام نامه، توسط كارگروهي زير نظر نگارنده مقاله با همكاري داود . است) ص(از ويراست دوم نظام نامه تربيتي جامعه المصطفي العالميه  اين ساحت برگرفته1
 .رجبي نيا و ديگر پژوهشگران و انديشمندان در حال تكميل  است

 ).ص(دكتري، عضوهيئت علمي دانشگاه جامعه المصطفي العالميه٢
هاي ترين هدف بعثت، تتميم مكارم اخالقي است و نكته دوم، اين كه تالش نكته نخست اين كه اصلي. اين فرموده نبوي بيانگر دو نكته اصلي است بعثت التمم مكارم االخالق؛ 3

 .تربيتي نبوي، تنها جنبه تكميلي و تتميمي دارد
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وسعه اي با رويكرد نظام سازانه ديني و به روش كيفي است كه ت -پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي بنيادي
اي و هاي اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانهجمع آوري داده. به شيوه توصيفي و تحليلي انجام مي يابد

  . الكترونيكي است
م در نقطه هر. نفس آدمي همانند هرمي است، كه داراي سه سطح جانبي است: تبيين فرايند تربيت اخالقي

راس، نمايانگر وحدت نفس و به وحدت رسيدن ابعاد و مراحل آن است و در قاعده هرم، حاكي از فراواني و 
ها و سطوح نفس در حاق نفس و در  ابعاد و چهره. هايي است كه از آن برخودار است گوناگوني ابعاد و جنبه

. گانه مستقل باشد تواند همان شئون سه ، مياعماق آن يك چيز بيش نيست، اما در اعتبار و نگرش بيروني ما
  :اين ابعاد عبارتند از

هاي خود،  شعور، از خود و داشته نفس آدمي به عنوان موجودي مجرد و ذي): علم(بعد آگاهي و شناخت . 1
  .باخبر است

انايي يعني تو. هايي برخورداريم يابيم كه از توانايي هر يك از ما با علم حضوري در خود مي: بعد قدرت. 2
  .قدرت انجام كار؛ اين كار ممكن است دروني يا بيروني باشد

- يابند كه خود را دوست دارند و تمام حركات و سكونشان برخاسته از خود آدميان در خود مي: بعد محبت. 3

خوددوستي و حب ذات منحصر به نفس آدمي نيست و به عشق به خداوند و پرستش او نيز . دوستي است
  .اي در ذات نفس است اين كشش يك كشش فطري و ريشه. شود يكشانده م

شود، زيرا آدميان به طور فطري داراي علم به علت و آفريدگار  اين امر به علم و قدرت نيز تعميم داده مي
از اين روي، هريك از محبت، قدرت و معرفت، . و ميل به حركت به سوي خداوند هستند) خداشناسي فطري(

يابد، اما به  البته اين سه سطح، در آغاز كار به طور فطري و ضعيف بروز مي. د و خدا هستنددر ارتباط با خو
  . اعتبار ارتباط با خدا، جهت نامحدود دارد

دهي، هدايت و شكوفايي محبت در گرو به  كند؛ يعني جهت دو بعد علم و قدرت، بعد محبت را فعال مي
گيري حب  و امتزاج سه بعد علم، قدرت و محبت، موجب شكلبرآيند فعاليت . كارگيري علم و قدرت است

. هاي آدمي حب نفس است ي تمامي اميال و انگيزه اساس و ريشه. شود ي نفس مي هسته ذات به عنوان سخت
. شود شود و از آن به غريزه، سائقه يا مبداء صدور فعل ياد مي حب نفس، مبداء رفتارهاي گوناگون انسان مي

  . ت و تدبير اين غرايز استكار اخالق، هداي
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، سه نوع گرايش اصلي است كه از نفس آدمي ريشه )طلبي سعادت(جويي  حب بقاء، حب كمال و لذت

تربيت اخالقي بايد متوجه تنظيم و هدايت . شود هاي وي توسط اين سه گرايش انجام ميگيرد و همه تالش مي
  . اين سه گرايش باشد

جويي  از اين روي، حقيقت. شود تقسيم مي) توانايي(لمي و كمال قدرت حب كمال، خود به دو شعبه كمال ع
اخالق و تربيت اخالقي، درصدد . گيرند خواهي ريشه مي طلبي دو ميل فرعي ديگر هستند كه از كمال و قدرت

با توجه به مباحث گفته شده طرح تربيت اخالقي بر . تصعيد، تصحيح و تربيت اين سه گرايش اصلي است
  .شودهاي آن ارائه ميها و زير شاخهس انساني و شاخهمبناي نف

  
  )هاي آنها و زير شاخهجدول طرح نفس و شاخه(

  : يافته هاي پژوهش
واره نفس آدمي، مي توان هدف غايي، اهداف مياني و سپس اصول با توجه به مباني نظري گفته شده و طرح

  . ه كردهايي را براي ساحت اخالقي اراياصلي و فرعي  و روش



  301                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

هدف نهاييِ تربيت اخالقي كه همان كمال اخالقي متربيان است عبارت است  :اهداف غايي تربيت اخالقي -
) هاي اخالقي ضد ارزش(و پيراسته شدن از زشتي رذائل ) هاي اخالقي ارزش(از آراسته شدن به زيور فضائل 

شايان ذكر است كه . باشد) خداگونگي قرب الي اهللا و(كه بايد هماهنگ با هدف غايي نظام تربيتي اسالم 
هدف غايي در نظام تربيتي اسالم، انسان كامل است و انسان كامل برآيند كمال اخالقي و ديگر كماالت در 

  . هاي گوناگون تربيتي است ساحت
سه شناسي اسالمي ارائه شده در باال،  شناسي نفس آدمي و يا روان برپايه هستي: اهداف مياني تربيت اخالقي -

گرايي وجود دارد كه بايد در  گرايي و لذت گرايي، كمال شناسي با عنوان جاودانه گرايشِ اصلي در نفس
ها و  از آنجاكه اخالق، مديريت و تنظيم نفس و قابليت. فرايند تربيت اخالقي مديريت و تنظيم شود

. يريت اين سه گرايش باشدهاي آن است، هرگونه تالش تربيتي در ساحت اخالقي بايد متمركز بر مد سرمايه
  . دهنده اهداف مياني عام در ساحت تربيت اخالقي است اين مديريت، به دست

اهداف مياني  بعدي بر . شوند تري تقسيم مي هاي فرعي با توجه به اين كه اين سه گرايش اصلي، خود به شاخه
  .شوند هاي فرعي فهرست مي پايه رصد اين شاخه

  :ي تربيت  اخالقياهداف، اصول اصلي و فرع -
  خودشناسي و معرفت نفس؛: هدف اول

بايستگي آشنايي با ويژگي اراده و اختيار؛ بايستگي آشنايي با هدفمندي انسان؛ بايستگي : اصل خودشناسي -
آشنايي با پيوند رفتارهاي اختياري با رسيدن به هدف مطلوب؛ بايستگي آگاهي از پيوند خودشناسي و 

  . خداشناسي
  گرايي؛ دهي جاودانه شكوفايي و جهت: هدف دوم 

بخشي نسبت به  هاي جاوادانگي و فناپذيري؛ بايستگي آگاهي بايستگي بيان شاخص: گرايي اصل جاوادنه -
بخشي به زندگي جاودانه  دوبخشي بودن زندگي انسان؛ بايستگي  آگاهي از  فناپذيري دنيا؛ بايستگي آگاهي

  .در آخرت
  گرايي؛ ي كمالده شكوفايي و جهت: هدف سوم

؛ بايستگي شكوفايي )كمال علمي(طلبي  دهي حقيقت بايستگي شكوفايي و جهت: گرايي اصل كمال -
بايستگي مديريت  ؛)كمال توانمندي(طلبي  دهي قدرت مدار؛ بايستگي شكوفايي و جهتطلبي ارزش حقيقت
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؛ بايستگي مديريت ميل به )يطلبميل به آزادي و تشخص(طلبي با دخالت عامل شناختي  ميل به تنوع قدرت

  .طلبي با دخالت مراتب طولي و عرضي قدرت تنوع قدرت
  .گرايي دهي لذت شكوفايي و جهت:  هدف چهارم

دهي و  دهي و مديريت غرايز؛ بايستگي شكوفايي، جهتبايستگي شكوفايي، جهت: گرايي اصل لذت -
دهي و  ت؛بايستگي شكوفايي، جهتدهي احساسات و انفعاال مديريت عواطف؛ بايستگي مديريت و جهت

  ).در قلمروهاي حسي، خيالي، عقلي و معنوي عرفاني(خواهي  مديريت زيبايي
هاي تربيت اخالق، تربيت، ساحت تربيت اخالقي، تربيت ديني، اهداف، اصول و روش :واژگان كليدي

  .اخالقي
  

 :فهرست منابع
  .  بيروت. 4، جلد العربي دار احياء التراث). 1416. (ابن منظور، لسان العرب -
 . صدرا: قم. فلسفه اخالق). 1368. (مطهري، مرتضي  -

  .مدرسه: تهران. فلسفه تعليم و تربيت اسالمي). 1391. (گروهي از نويسندگان -
 ). ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم. به سوي خودسازي ).1380. (مصباح يزدي، محمد تقي -

  .دارالمكتبه الحياه:  بيروت. 6، جلدتاج العروس من جواهر القاموس). بي تا. (ضيالزبيدي، محمد مرت -
  .ويراست دوم). 1392. ()ص(نظام نامه تربيتي جامعه المصطفي العالميه -
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  در فرايند تربيت اخالقي نگاه حداكثري يا حداقلي به اخالق و جايگاه آن
  3، زهره همايون2پور منير ايران ،  ماه1بابك شمشيري

  
چنانچه ارسطو غايت تعليم و تربيت را . انداخالق و تربيت اخالقي نظر داشته انديشمندان از ديرباز به مقوله

و خواجه نصير اراده و انديشه را خاستگاه اخالق  ؛)174، ص1381 كاردان،(تربيت اخالقي و فضيلت دانسته 
تعليم و  وع در ميان انديشمندان قديم در حوزهعالوه بر اهميت اين موض). 1390كياني و نصرآبادي، (داند مي

تعليم و تربيت كنوني   در نظام. است تربيت ديني نيز وجه اخالقي آن يعني تربيت اخالقي بسيار قابل توجه بوده
 و مشخصاً در اهدف آموزش و پرورش، مسأله) 1388زاده،  صادق(ايران، هم در تدوين فلسفه تربيت رسمي 

مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش،  و  1381 شريعتمداري، (است  گرديده تربيت اخالقي لحاظ
درسي قصد شده و واقعيت وجود دارد  برنامه ها در زمينه عميقي ميان اين آرمان با اين وجود فاصله).  1379

  ).1383  كريمي،(
ش ايران به مصاديق اخالق اند؛ در تدوين اهداف آموزش و پرور ، نشان داده)1391(آتشك و همكاران 

شود كه چرا حال اين سؤال مطرح مي. است توجهي شده اجتماعي و اخالق جهاني در قياس با اخالق فردي كم
هاي  هاي اخالقي نگرديده و ناهنجاري هاي وافر براي نيل بدين اهداف، متربيان متخلق به ارزش با وجود تالش

فنايي ). 1389، آموزان بزهكار آمار دانش افزايش(است  فزوني رو بهآموزان  اخالقي و بزهكاري بويژه بين دانش
هاي اخالقي را تأكيدي بر  هاي دين به رعايت ارزش ، به فراديني بودن مقوله اخالق قائل بوده سفارش)1384(

ي تقسيم و آنها را از جهات مختلف مقايسه و اجتماع يفردهاي عقالني بشر تلقي؛ و اخالق را به  دريافت
. است گرايي قائل شده گرايي و نسبيت ، در اخالق به رويكردهاي مطلق)1387(ماهروزاده  . است ودهنم

، به بررسي و نقد مواجهه اخالق با تربيت اسالمي برخاسته؛ در مواجهه نخست قائل به حضور )1379(باقري
معنا عرصه را مردود و بيديگر حضور دين در اين دو  اخالق و تربيت است و مواجهه حداقلي دين در حوزه

وي برآنست؛ رويكردي نوين را مطرح سازد كه درآن امكان، معنا و سازواري اخالق و تربيت . داند مي
ي تقسيم و با تفاسيري اخالق تابع عياخالق طب، اخالق را به اخالق تابع و )1371(سروش. اسالمي فراهم باشد
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لحاظ رفتاري  ميان دين و اخالق به ، به واكاوي رابطه)1386(اوجاقي .است را بر اخالق طبيعي رجحان داده

مخالفان معتقدند؛ صرف تصديق الزامات اخالقي . است هاي مخالف و موافق را بررسي نموده پرداخته؛ ديدگاه
داليل متعدد،  كند و نيازي به دين براي اينكار نيست و موافقان معتقدند؛ بهبراي انجام عمل اخالقي كفايت مي

تواند به انجام عمل اخالقي كمك طرق متعدد مي از نظر وي، دين به. هايي به دين داردر اخالقي وابستگيرفتا
 . كند

 با "اي اخالق هسته"، به توضيح مطلق يا نسبي بودن قواعد اخالقي پرداخته و نوعي )1389(مايكل والزر 
دهاي اخالقيِ ابتدايي و متضمن حقوق ايي كلي از استاندار را كه مبين مجموعه "اخالق حداقلي "عنوان 

دهد؛  است؛ معرفي، و نشان مي سازي فيزيكي و ذهني بنيادين براي زندگي، عادالنه ساختن رفتارها و يكپارچه
  .تواند با سنت و فرهنگ هر جامعه غني و فربه شود ها چيست و چگونه مي اين حداقل

باشد ولي در حوزه تعليم و تربيت بويژه  ه اخالق مياكثر تحقيقات صورت گرفته در اين راستا در حوزه فلسف
هاي مربوط پذيرياست، به تربيت اخالقي و آسيب هاي نظري تعليم و تربيت رسمي كه عرصه عمل به يافته

در تعليم و . نحو شايسته به روند تربيت اخالقي كمك نمايند اند بهها نتوانسته بدان كمتر پرداخته شده و پژوهش
است و نگارندگان اين مقاله معتقدند؛ مسير مراحل  مباني نظريِ غالب مبتني بر اخالق حداكثريتربيت رسمي 

يابي به اخالق حداكثري  سمت دست تربيت اخالقي بايد بر اساس پيوستاري، از اخالق حداقلي شروع و به
رسد  نظر مي به. ندبا اين اميد كه متربيان در اين مسير با جوشش دروني سير تكاملي را طي كن. حركت كرد

گرايانه در مقوله تربيت اخالقي تاكنون توفيق چنداني حاصل نگرديده؛ لذا  بدليل نگاه حداكثري و آرمان
صورت مبنايي با طرح الگوي اخالق حداقلي و حداكثري در حيطه تعليم و  نگارندگان مقاله درصددند؛ به

حاضر معرفي   همين دليل هدف از مقاله به. شنهاد نمايندرفتي را پيتربيت، بويژه تعليم و تربيت رسمي راه برون
  .است عنوان الگويي براي تربيت اخالقي مفهوم اخالق حداقلي و حداكثري و نسبت بين آنها به

  :پرسش هاي پژوهش
  است ؟ اين دو مفهوم هركدام دالّ بر چه معنايي -1 
  نسبت هركدام از آنها با نظام تعليم و تربيت چيست؟ -2

ترتيب پژوهش حاضر از منظري فلسفي و با تكيه بر روش توصيفي تفسيري، به موضوع اخالق حداقلي و  بدين
  .اخالق حداكثري خواهد پرداخت
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  :يافته هاي پژوهش
شود كه اخالق حداقلي به اجتماع نظر داشته، جنبه همگاني دارد و براي رشد و تعالي فردي  اجماالً  اشاره مي

وسيله جامعه به حداقلِ  انجامد و بدان المت جامعه بوده به سازگاري اجتماعي ميكافي نيست ولي ضامن س
هاي اجتماعي  اجتماعي و نيز نظام  وضوح مناسبات توان چنان به اين صورت مي رسد؛ تنها در سالمت اخالقي مي

معه بروز پيدا اي كه ديگر رفتار غيراخالقي در جا گونه را تعريف نمودكه منجر به سالمت اجتماعي گردد به
هاي  اخالق حداقلي قابليت پرورش اجتماعي دارد و چون نظام تعليم و تربيت، يكي از نظام. نكند

اخالق حداقلي قابليت تعريف عملياتي دارد و قابل . تواند بدان بپردازد است؛ به بهترين شكل مي اجتماعي
  .است ارزيابي

و متعالي مانند حيات طيبه، تقوا و ايمان كه مربوط به  فرد نظر داشته؛ بر مفاهيم كلي  اخالق حداكثري به
رساند؛ متمركز بوده؛ داراي سمت و سوي  مراتب باال مي است و نيل بدانها فرد را به گرايشات دروني فرد

هاي  است و به ساختارها و نظام ضمانت اخالق حداكثري منوط به رشد اخالقي فرد. است گرايانه آرمان
كه مربوط به نيات افراد بوده مبتني بر جوشش دروني و امري  جهت اين اخالق بدان . تاجتماعي وابسته نيس

راحتي قابل ارزشيابي نيست و از طريق تعليم و تربيت رسمي چندان قابل اعمال نيست و  است؛ به كامالً كيفي
امكان سوء استفاده را است و اين امر امكان ريا و نيز  ناگزير، ارزشيابي آن به معيارهاي ظاهري رفتار متكي

ازآنجاكه قابليت توسعه اخالق اجتماعي و پرورش اخالق جمعي بوسيله اخالق حداكثري در . دهد افزايش مي
  .است؛ مختص خواص است قياس با حداقلي ناچيز

است كه ابتداي آن اخالق حداقلي؛ با هدف  توان گفت كه تربيت اخالقي پيوستاري بندي مي در يك جمع
است كه غالباً جنبه  سعه اخالق اجتماعي و سير آن صعودي و متعالي و اوجش اخالق حداكثريايجاد و تو

  .انجامد اي مانند پرورش عبد صالح مي وصول اهداف آرمانگرايانه فردي يافته به
  .اخالقي، نظام تعليم و تربيت اخالق حداقلي، اخالق حداكثري، تربيت: واژگان كليدي 

  
  :فهرست منابع

هداف اجهاني در  بازتاب مفاهيم اخالق). 1391( .زاده، پريساماه و حمد؛ قهرماني، محمد؛ ابوالقاسمي، محمود؛ فراستخواه، منصورآتشك، م -
  .64-73، 2، اخالق در علوم و فناوري علمي پژوهشي نامه فصل. آموزش و پرورش ايران

  .30 - 17 ،  113ي معرفت، جيترو  يعلماهنامه م. دين و تأثير آن بر رفتار اخالقي). 1386. (اوجاقي، ناصرالدين -
  .56 - 19  ،1تربيت اسالمي، فصلنامه . امكان و معناداري اخالق). 1379. (باقري، خسرو -
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  .صراط يمؤسسه فرهنگ: تهران .انياوصاف پارسا). 1371. (ميسروش، عبدالكر -
  .اميركبير: تهران .تربيت جديد جامعه و تعليم تربيت مباني). 1381( . شريعتمداري، علي -
تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي   فلسفه ).1388.( زاده، عليرضا؛ حسني، محمد؛ كشاورز، سوسن و احمدي، آمنه قصاد -

   .وزارت آموزش و پرورش: تهران. ايران
  .صراط فرهنگي موسسه :تهران . اخالق ترازوي در دين). 1384( .ابوالقاسم فنايي، -
 .سمت: تهران. سير آراء تربيتي در غرب). 1381(.محمد  كاردان، علي-

. طوسي  نصيرالدين خواجه ديدگاه اخالقي از تربيت هاي روش و اصول اهداف،). 1390. (نصرآيادي، حسنعلي كياني، سميه و بختيار-
  .94-65، 12 اسالمي، تربيت و تعليم مسائل در نامه پژوهش دوفصل

  .وزارت آموزش و پرورش). 1379( .اي عال آموزش و پرورشمجموعه مصوبات شور -
: تهران). بحراني مرتضي و حقيقت صادق ترجمه سيد( اخالقي هنجارهاي گاه خواست نحيف و فربه). 1389. (والزر، مايكل -

  . اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده
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 اي در حوزه مطالعات ديني چرايي و چگونگي پژوهش ميان رشته

  دگاه رئاليسم انتقادياز دي
  1مجتبي پوركريمي هاوشكي

  
شود  هاي كامل به منظور سعادت بشري تلقي مي كالم الهي هرچند به عنوان منبعي سرشار از الهامات و پيام

. هاي مختلف علمي بوده است اما فهم و بهره گيري از آن همواره مرهون تالش دانشمندان اسالمي در عرصه
به عنوان دو منبع غني  -هايي نظام دار به منظور بهره گيري از قران و سنت مثابه روش در واقع علوم مختلف به

توان اين رويكرد را رويكرد فلسفه به مثابه روش و ساختار  مي). 50، ص1389قراملكي، (باشند  مي -اسالمي
اي  ي دين به گونهها لذا توجه به روشي مناسب در راستاي بهره گيري از آموزه). 1389باقري، (معرفي نمود 

ها كشف و منتقل شده و از طرف ديگر، محتواي اين آموزه ها با توجه به  كه از يك طرف، پيام اين آموزه
گيري از روشي مناسب در عرصه در واقع بهره. باشد اقتضائات و مسائل جديد تبيين يابند امري ضروري مي
  .يردپژوهش و مطالعات ديني بايد مد نظر دين پژو هان قرار گ

پردازد و شامل  اي است كه به مطالعه و بررسي در رابطه با اديان مي دين پژوهي يا مطالعات ديني حوزه
. باشد هايي چون كالم، فقه، اخالق، روانشناسي دين، جامعه شناسي دين، فلسفه دين و تاريخ اديان مي حوزه

ها از اين جهت  علت ارتباط اين حوزه). 51، ص1389قراملكي، (باشند  ها داراي ارتباطي پيچيده مي اين گستره
  .اند گسترش يافته -هاي مفهومي عرصه -هاي حيات بشري هاي ديني در تمامي عرصه است كه آموزه

باشد، يك جنبه  هاي ديني از دو جنبه حائز اهميت مي ها در پژوهش ارتباط و درهم تنيدگي اين عرصه
هاي معرفتي غير ديني؛ دوم  ها و حتي ساير حوزه يان، فرهنگهاي يك دين با اد بيروني، يعني ارتباط آموزه

- هاي همان دين مي ها و علومي كه  مبتني بر آموزه هاي ديني با دانش جنبه دروني، يعني نحوه ارتباط آموزه

  .ها با هم باشند و همچنين ارتباط اين دانش
تواند تحقق  ي، رويكردي كه ميدر زمينه تحقق اهداف و اقتضائات دو جنبه دروني و بيروني دين پژوه

رويكردي كه هم از منظر هستي شناسانه و هم معرفت . باشد مي 2اي بخش اين دو جنبه باشد رويكرد ميان رشته

                                                            

١
  poorkarimim@yahoo.com؛09132919435 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت؛ 

2
 Interdisciplinary 
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اين رويكرد معتقد است علوم و معارف . پردازد علوم مي 1شناسانه به ارتباط و تعامل و قياس و سنجش پذيري

 2اين نحوه تبيين مد نظر انديشمندان رئاليسم انتقادي. يابند ا هم رشد ميدر ارتباط و تعامل دروني و بيروني ب
اي  وجود رويكرد ميان رشته 4و چند اليه 3انديشمندان رئاليسم انتقادي با توجه به وجود هستي نظام باز. باشد مي

   ).1385، 6و ساير 2010، 5باسكار(نمايند  هاي اجتماعي ترويج مي را در زمينه شناخت واقعيت
اي به عنوان يك روش پژوهشي در زمينه مطالعات ديني از منظر رئاليسم انتقادي در اين  رويكرد ميان رشته

ضرورت به كارگيري اين رويكرد از اين جهت است كه از منظر بيروني آشنايي . باشد پژوهش مورد توجه مي
ها به منظور فهم بهتر و  پيش روي آنها و مسائل  هاي ديگر و مباني، مفروضات، اصول و روش با اديان و دانش

در زمينه دروني نيز ارتباط موثر علماي دين با . باشد هاي ديني خود امري ضروري مي غنا بخشيدن به آموزه
ها نظريه پردازي  ها استفاده كرده و همچنين نسبت به آن ها در ارتباط اند و از آن هايي كه با آن ها و حوزه دانش
  . باشد ها با هم در زمينه شناخت مسائل امري ضروري مي باط اين حوزهكند و همچنين ارت مي

  :هاي پژوهش پرسش
  اي از ديدگاه رئاليسم انتقادي در مطالعات ديني چه ماهيتي دارد؟ پژوهش ميان رشته -1
  طلبد؟ هايي را مي اي از ديدگاه رئاليسم انتقادي در مطالعات ديني چه استلزام پژوهش ميان رشته -2

به اين معني كه با بررسي و توصيف رويكرد ميان . باشد استنتاجي مي -به كار گرفته در اين مقاله روش توصيفيروش 
هاي اين رويكرد در تبيين چيستي و چگونگي پژوهش ميان  اي از ديدگاه رئاليسم انتقادي به استنتاج داللت رشته
  .اي در عرصه مطالعات ديني خواهيم پرداخت رشته

قادي در حوزه علوم انساني و اجتماعي با تاكيد بر ماهيت نظام باز و تعامالت پيچيده و چند اليه رئاليسم انت
و مفهوم محوري و تعريف نظريه به مثابه چارچوب مفهومي ) 2010باسكار، (ها و موضوعات اجتماعي  پديده

ر شناخت و فهم اي را د ، رويكردي ميان رشته)1385ساير، (همراه با كفايت عملي در عرصه پژوهش 
  .دهد هاي اجتماعي ارائه مي ساختارها و سازوكارهاي پديده

                                                            

1
commensurable 

2
  critical realism 

3
 Open system 

4
 laminated 

5
 Bhaskar 

6
  Sayer 
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يعني فراتر رفتن از . گيرد اي به خود مي اي در عرصه معرفت شناسي هم ماهيتي فرا رشته رويكرد ميان رشته
هاي مختلف معرفتي به منظور شناخت و فهم بهتر آن موضوع  اي خاص و بررسي يك موضوع در عرصه رشته

  ).2010باسكار، (باشد  هاي مرتبط با مسئله مي ها و حوزه هم رشته محوري، كه به معناي بررسي دقيق رشتهو 
پيش فرض ها به اين . اي در عرصه مطالعات ديني، مبتني بر چندين پيش فرض مي باشد رويكرد ميان رشته

اي كه از علوم  رفته به گونههاي حيات اجتماعي را در بر گ مطالعات ديني تمامي حوزه -1. شرح مي باشند
اي در عرصه دين به مثابه يك  از اين رو ارائه نظريه. شود انساني به عنوان علوم انساني اسالمي تعبير مي

ها در نظر گرفته و همچنين از  چارچوب مفهومي مستلزم آن است كه ابعاد و تأثيرات آن را در ساير عرصه
اي قابل فهم و با كاربرد  تا نظريه. وين نظريه ديني خود استفاده نمايمهاي اجتماعي در تد هاي ساير عرصه يافته

هايي است كه با عرصه دين در  فهم آموزه هاي ديني مستلزم آشنايي با عرصه -2و كفايت عملي ارائه نماييم؛ 
ات و در نهايت آنكه به منظور فهم بهتر مسائل ديني، آشنايي با سواالت، اقتضائات، نظري -3ارتباط اند؛ 

  .باشد هاي ديگر مي هاي جديد در عرصه مطالعات ديني، نيازمند آشنايي با اديان و دانش دانش
  :هاي پژوهش يافته

اي به اين معني است كه در مطالعات ديني به منظور تدوين يك  مطالعات ديني از منظر ميان رشته: سوال يك
از منظر دروني؛ نيازمند مطالعه و بررسي و آشنايي  نظريه، فهم يك مسئله و ارائه راه حلي در مورد يك مسئله،

از منظر بيروني . هايي هستيم كه با آموزه هاي ديني در ارتباط اند با دانش ها، اقتضائات و مسائل مرتبط با حوزه
در ديدگاه رئاليسم انتقادي در عرصه . به معناي بررسي مسئله مورد نظر در ميان ساير فرهنگها و اديان مي باشد

ژوهش ميان رشته اي مطالعات و بررسي هاي دروني و بيروني توامان به كار مي روند و هر دو داراي اهميت پ
  .و ارزش مي باشند

در اين روش، در گام نخست؛ مسائل و . پژوهش ميان رشته اي مراحل و گام هايي را طي مي نمايد
بايد مورد بررسي قرار ) انضمامي(موضوعات ديني نه به صورت منفرد بلكه در يك طرح كلي و مفهومي 

كه ) انتزاع و رشته محوري(در گام دوم؛ بررسي دقيق عرصه ها با توجه به سازوكارها و قابليت هايي . گيرند
در گام سوم؛ عرصه هايي كه دين با آنها در ارتباط است بايد مورد  . در بروز و ظهور يك مسئله يا پديده دارند

باز توصيف به معناي تبيين مجدد عرصه ها و . گونه اي فرا رشته اي تبيين گردندباز توصيف قرار گيرند و به 
در گام چهارم؛ شناسايي عوامل . دانش ها بر اساس تاثير پذيري و تاثير گذاريشان از آموزه هاي ديني مي باشد
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وامل غير پنجم؛ نقد و حذف  ع. در تبيين مسئله و ظهور پديده ها) مشروط(و غير ضروري ) ذاتي(ضروري 
  .ششم؛ رسيدن به دانشي جديد و يا حل مسئله بر اساس عوامل ضروري. ضروري

باشند؛ رد قياس ناپذيري در  هاي اين نوع پژوهش شامل مواردي به شرح ذيل مي استلزام: سوال دوم
د به اي بودن معارف، محدود ننمودن خو ، توجه به ماهيت مفهوم محور و زمينه...هاي معرفتي و فرهنگي عرصه

ها و نظريات ديني، توجه به ماهيت تعاملي معارف به  يك برداشت خواص از دين و عدم مطلق نگري در يافته
اي و فرا  جاي توجه به رويكرد تقليل گرا و فرو كاهش گرا، توجه به ارتباط و توأمان بودن ماهيت رشته

  .اي اي معرفت و در نهايت آموزش محققين ميان رشته رشته
  .اي، مطالعات ديني، رئاليسم انتقادي پژوهش ميان رشته :ديواژگان كلي

  
  :فهرست منابع

  .علمي و فرهنگي: تهران. 1جلد درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران،  ).1389. (باقري، خسرو - 
انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و : انتهر). ترجمه عماد افروغ( روش در علوم اجتماعي؛ رويكردي رئاليستي). 1385. (ساير، اندرو -

  .مطالعات فرهنگي
  .انتشارات دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد. روش شناسي مطالعات ديني). 1387. (قراملكي، احمد فرامرز -

‐  Roy,  Bhaskar.  (2010).  Inter  disciplinarity  and  Climate  Change  Transforming  knowledge  and 
practice for our global future. by Routledge. 
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  بررسي چگونگي رشد ايمان از منظر قرآن كريم
  2، سعيد بهشتي1جواد مظاهري

  
همواره مشتاق و محتاجيم بدانيم ايماني كه از ما طلب شده و فقدانش بر سعادت و رستگاري ما خلل جبران 

توانيم كساني را كه دغدغه رشد  ه ميكند چيست و چگونه مي توانيم آن را حفظ كنيم؟ چگون ناپذير وارد مي
را در ... و چگونه مي توانيم مجموعه اي از محتوا، برنامه، روش و  ؟و تربيت آنان را داريم مومن سازيم

. راستاي تربيت ديني جامعه به گونه اي كنار هم قرار دهيم كه برايند آن رشد و توسعه ايمان ديني جامعه باشد
نجام شده در خصوص موضوع ايمان در حوزه كالم و فلسفه دين اين تلقي حاصل با بررسي مجموعه كـارهاي ا

شود كه تاكنون در مفهوم شناسي ايمان و تبيين ربط و نسبت آن با مقوالتي چون عمل، خردورزي، اخالق و  مي
؛ كارهاي گسترده و ارزشمند صورت گرفته اما در ميان اين مباحث جاي اين سوال اساسي خالي است كه... 

يابد؟ به عبارتي شود و چگونه رشد مي ايمان با هر درك و تلقي كه از آن داشته باشيم چگونه حاصل مي
كند و از چه ساحتي آغاز شده و چه ساحاتي از وجود انسان را درگير  دگرگوني ايماني چه روندي را طي مي

حقيق، اگر چه با بحث هاي صورت اين ت ريزي است؟ كند و تا چه اندازه قابل شناسايي، هدايت و برنامهمي
ها ي آنهاست؛ اما به واسطه توجه به دو عامل از آن گرفته در حوزه كالم و فلسفه دين مرتبط و بلكه در ادامه

گاهانه و روشمند در ا يكي فرايند رشد ايمان يا همان سويه تربيتي ناظر به اقدامات اختياري،: گرددمتمايز مي
به . هاي تربيتي آن ي؛ بواسطه متمركز بودن بر تلقي قرآني مفهوم ايمان و بايستهايمان و ديگر) تكامل(رشد 

مساله ما اين است كه ازمنظر قرآن به عنوان نگاه و زاويه ديد خداوند متعال به هستي، : توان گفت اجمال مي
اني، شناختي و گردد؛ يعني تحوالت روحي و رو انسان و متعلقاتش، دريابيم ايمان چگونه  دچار دگرگوني مي

  .رفتاري انسان براي رشد ايمان چيست؟
   :هاي پژوهشپرسش

 فرايند رشد ايمان در انسان از منظر قرآن چگونه است؟ -

  در قرآن چيست؟ ماهيت ايمان ديني -

                                                            

  mazaheri.javad@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش،گرايش تعليم تربيت اسالمي؛ ١
      beheshti@atu.ac.irدانشيار و موسس گروه فلسفه تعليم و تربيت اسالمي؛ دانشگاه عالمه طباطبايي؛ ٢
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نتايجي بدست ) ايمان(اين تحقيق در زمره تحقيقات كاربردي است كه درصدد است درباره موضوع خاص

روش . مشكالت مبتالبه بوده و در پاسخ گويي به نياز ما در اين حوزه كاربرد داشته باشد آورد كه ناظر به حل
اي و ابزار فيش تحليلي بوده كه از روش كتابخانه -تحقيق مقاله به عنوان يك تحقيق كاربردي، توصيفي

تحليل محتوا برداري در تنظيم اطالعات بهره برده، در تحليل و ارزيابي نيز سعي شده در چهارچوب روش 
  . گام بردارد

  :يافته هاي پژوهش
لسفي و ، فسه رويكرد خالصه نمود؛ رويكرد كالمير توان در فضاي فرهنگ اسالمي بحث از ايمان را ميد

رغم اشتراك در يك رويكرد  هاي مختلفي را شكل داده اند كه عليكه در بطن خود مذاهب و نحلهي عرفان
برخالف معناى لغوى نسبتاً روشن  .هاي شديد و عنيف منجر شدهسته بنديكلي اما گاه اختالفات آنان به د

هايى مانند خوارج، مرجئه، قدريه  اى وجود دارد؛ فرقه ايمان، درباره معناى اصطالحى آن چندگانگى گسترده
در . اند و جهميه به زواياى گوناگونى از اين بحث پرداخته و پرسشهاى فراوانى درباره ايمان و كفر مطرح كرده

پردازى در اين باب پرداخته و قلمرو  هاى بعد به نظريه ادامه اين روند متكلمان شيعى، معتزلى و اشعرى در دوره
ديني و اسالمي مي توان نتيجه  آنچه از كالم انديشمندان .اند داده  بحثهاى كالمى در حوزه ايمان را توسعه

 .اندسويه تربيتي ايمان را مغفول نهاده ،ايمان تأكيد مي كنند بر بعدي از در عين اينكه غالبا گرفت اين است كه
و  در هر سه حوزه و بعد اساسي وجودي انسان احتماال حاكي از اين است كه حقيقت ايماناين اختالف منظر 

لذا اين تحقيق  . تبعي وجود دارد و و اجتماعي، با اختالف جايگاه و مراتب محوري يدر حوزه فرد همچنين
تحليلي به تحوالت و دگرگونهاي انسان در ارتباط با مقوله ايمان كه از ان به رشد ايمان -نگاه توصيفي بواسطه
  .گرددهاي مذكور متمايز ميكنيم، از پژوهش تعبير مي
كند و نيز با توجه به نگاهى كه در  ن ارائه مىآانسان مورد نظر قر ايمان و ،با تعريف خاصى كه از دينتحقيق 

دهد، نسبت به مكانيسم رشد ايمان دينى  و تعقل ارائه مىگرايش و  قلب و فطرت، ايمان و ،و دين نسبت ايمان
 ، به عنوان سه ظرف و وعاء وجودى)رفتار( "عين"، )تعقل( "ذهن"، )شهود( "فطرت" بر اين باور است كه

ن، سه ساحت بريده و اين سه بعد وجودى حيات انسا ؛ البتهكند انسان است كه ايمان در آن تجلى پيدا مى 
نبايستى با نگاه انتزاعى، آنها را مستقل از هم ديد و رشته  و منقطع از هم نيستند، بلكه داراى تأثير متقابل هستند

متغير اصلى و محورى نظام  "فطرت"كه تحقيق به اين نتيجه مي رسد  .و پيوند حقيقى آنها را از هم بريد
در  "اگاهي"متغيير اصلي سير تربيتي و صيرورت انسان بوده و  "اهگرايش"و  شود وجودى انسان محسوب مى

تثبيت  تعين بخش وبعنوان متغير "رفتار"مرحله دوم بعنوان متغير رشد دهنده و تكامل بخش و در مرحله سوم 
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بر حوزه  ي فطريتاثير خواهش ها و گرايش هاروند ايماني از رشد  در تبيين، لذا تربيت قرار داردكننده 
، كه با رسيمميو حوزه رفتار و همچنين از تاثير حوزه شناخت بر حوزه گرايش ها و رفتار ادراك و  شناخت

توجه به تعريف و فهم ما از مفهوم ايمان در قران، كنه ايمان نوعي دلسپاري و تعلق خاطر پيدا كردن است كه 
جه به دو كاركرد سنجشگري و با تو ،در ادامه .در پاسخ به نداي فطرت و اقتضاي سرشت پديدار مي گردد

بازدارندگي تعقل، نقش هدايتگري خواهش ها و روشنگري نوع عمل و كم و كيف آن بر عهده حوزه 
بر گرايش ها نيز  رفتار كيف تاثيرودر تبيين كم  .ايمانرشد شناختي بعد شناختي مي باشد و اين يعني تبيين 

  .ها و تشخص و تعين بخشي به آنها ناظر استيت شناختبه احياء فطرت و تثب رفتار :توان به اجمال گفتمي
ايمان فطرت و مبناي ايمان  مبدا: توان اينگونه گفت كهايمان ميچگونگي رشد  پس به اجمال و در تبيين

علم و معرفت است و گوهر ايمان، گرايش و تمايل قلب است كه حاالت ايماني متناسب با هر مرتبه آن را 
به عبارت ديگر كنه ايمان گرايش . عملي و اطاعت را به عنوان نتيجه به بار مي آورد همراهي مي كند و آثار

  . است و وجوه آن بعد معرفتي، حاالت ايماني و آثار عملي است
  .رشد، ايمان،  فطرت، قلب، قرآن كريم: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  ن كريمآقر - 
  .57كيهان انديشه،  .المه طباطبائيماهيت ايمان از ديدگاه ع .)1373(مسعود،  ،اميد -
   .سروش :تهران .)ترجمه زهرا پور سينا( .مفهوم ايمان در كالم اسالمي .)1378(. توشي هيكو ،ايزوتسو -
   .سمت: تهران . اي بر روش تحقيق در علوم انسانيمقدمه .)1386(. محمدرضا نيا،حافظ -
  .احرار :تبريز .نگ واژه ها، تعاريف، و اطالعات تعليم و تربيتفره .)1375(. اصغر ،داود و علي اقدم ،نسب حسيني - 
  .حكمت :تهران. فرهنگ فلسفي .)1366(. منوچهر ،جميل و دره بيدي ،صليبا -
 :قم . 1،5،9،15،16، جلد،)ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني( الميزان في تفسيرالقران .)1374( .محمد حسين ،طباطبائي -

  .داراالسالميه
  .52و 51نشريه گروه تحقيقاتي دانشكده  .حقيقت ايمان در نظر متكلمان اسالم .)1370(. محمد ،جتهد شبستريم -
  .سرايش :تهران. فرهنگ فارسي .)1380(. محمد ،معين -
  .اسرار دانش :تهران .فرهنگ توصيفي علوم تربيتي .)1378(. محسن ،فرمهيني فراهاني -
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  اديان در تربيت ديني اي تبيين و ارزيابي آموزش مقايسه
  1سيدنقي موسوي

 
به ويژه آمريكا و اروپا، در  2با توجه به واقعيتي به نام تكثر و تنوع اديان و مذاهب، در جوامع چندفرهنگي

اي بروز نمود؛ مبني براينكه در تربيت ديني و آموزش دين، كدام يك از اديان به عنوان  اوايل قرن بيستم مساله
رويكرد غالب، اين بوده كه دين مقبولِ مربيان و معلمان و نيز نظام آموزشي، . قرار گيرد محتواي تربيت ديني،

داده و تربيت ديني به معناي باورمندسازي و تقويت ايمان به معتقدات مورد  محتواي تربيت ديني را تشكيل مي
  .  وم شدموس 3گرايي اين رويكرد، به انحصار. شده است قبول معلم و نظام آموزشي معنا مي

، 5واتسن( 4"الگوي دعوت به دين"روش انحصارگرايانه در تربيت ديني و يا به تعبير برخي  1960از دهه 
مورد تشكيك قرار گرفت و پيشنهاد شد كه اديان مختلف به متربيان عرضه و ) 1385، 6؛ مايري و گانير1994

در همين راستا برخي، . موسوم شد 7"اي روش مقايسه"اين روش به . گري به آنان داده شود فرصت انتخاب
آموزش "اذعان كردند كه بايد بجاي ) 1974، 8هرست(ضمن رأي به تناقض و ناسازواري تركيب تربيت ديني 

  .)1979هرست، (سخن به ميان آورد  10"آموزش دربارة عقايد ديني"از  9"عقايد ديني
، تجويزي براي جوامع چندفرهنگي است "ينياي در تربيت د روش مقايسه"رسد كه  هرچند در ابتدا به نظر مي

و اقتضائات  11اي مانند ايران اسالمي، با اين مسئله روبرو نيست؛ اما با توجه به  وقوعِ انقالب اطالعات و جامعه
هاي مكاني، زماني، زباني و  زدايي و برافتادن مرز و واقعياتي مانند ساخت 12زندگي در دوران جهاني شدن

حلي صرفاً براي تعليم و  مساله و يا راه 13"گرايي در تربيت ديني كثرت"دعي شد كه توان م فرهنگي، نمي
فرهنگي وجود ندارد؛ همچنين  ي تك توان گفت كه ديگر، جامعه تربيت مغرب زمين است؛ زيرا با تسامح مي

                                                            

١
 snmosavi@chmail.irالمللي المصطفي؛  دانشجوي دكتري، دانشگاه بين  

2 Molticultural 
3 xclusivism  
4  Cocfessional Model 
5 Watson. 
6 Mairi & Gaynor. 
7 Comparative manner 
8 Hirst 
9 teaching of religious beliefs 
10  teaching about religious beliefs 
11 Informational Revolution 
12.Globalization   
13 Pluralism in  Religious Education 
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اي نه  د در آيندهتوان با توجه به تحوالت سريع جمعيتي، فرهنگي، اجتماعي و نيز سياسي در ايران، اين مساله مي
  . اي برجسته، براي آموزش و پرورش كشور تبديل شود چندان دور، به مساله

بندي  را مطالعه نمايد و با دسته "اي اديان در تربيت ديني آموزش مقايسه"نوشتار حاضر، درصدد است تا 
 "اي آموزشِ مقايسه"ها و رويكردهاي موجود در توجيه و توضيح اين پيشنهاد، به ارزيابي  برخي از قرائت

  .بپردازد
  :پرسش هاي پژوهش

 چيست؟» اي اديان در تربيت ديني آموزش مقايسه«سير تاريخي طرح  -

 اي اديان در تربيت ديني كدام است؟ هاي مختلف در توجيه و توضيح آموزش مقايسه ديدگاه -

  شود؟ اي اديان در تربيت ديني چگونه ارزيابي مي آموزش مقايسه-
هاي گوناگون در توجيه و توضيح آموزش  شود با روش استنادي، سير تاريخي و ديدگاه ه تالش ميدر اين مقال

به ارزيابي كارآمدي اين ) تحليل واژه و گزاره(اي، گردآوري شود و سپس با روش تحليل فلسفي  مقايسه
  .روش در تربيت ديني اقدام شود

به لحاظ فلسفي، ممكن است و تركيبي ) 1974هرست، (مفروض اين است كه تربيت ديني برخالف برخي 
ي اديان را  گرايي ديني، همه نما نيست؛ اما در ميان مدافعان تربيت ديني، شماري از موضعِ كثرت متناقض

گرايي در تربيت  دانند و بجاي رويكرد انحصارگرا و آموزش تلقيني، از رويكرد كثرت مند از حقانيت مي بهره
  . نمايند اع مياي، دف ديني و آموزش مقايسه

نظر خود را در برخي از مفروضات فوق، بيان خواهد كرد  مولف در نقد زيربنايي، تفاوت.  
  :هاي پژوهش يافته
) 2،1995و توماس1994، واتسن، 1،1995الياس(دهد كه بر اساس گزارشات موجود  مي  هاي پژوهش نشان يافته

عرضه شده  "اي اديان آموزش مقايسه"ي مختلف از ها سيري تاريخي داشته و تلقي 3"غيرديني كردن تربيت"
ي دين، آموزش  ي دين، آموزش عيني دين، آموزش پديدار شناسانه هايي مانند آموزش درباره و ديدگاه

  . مطرح شده است "اي اديان در تربيت ديني آموزش مقايسه"تجربي دين در توضيح و توجيه 

                                                            

1 Elias. 
2 Thomas. 
3 Secularization of Education 
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اي  آموزش مقايسه"تالش نموده در سه محور، به ارزيابي پس از تبيين و توصيف رويكردهاي موجود، مولف 

 "اي اديان آموزش مقايسه"ي در تحليل مفهوم مالحظات. 2زيربنايي؛  مالحظات. 1: اقدام نمايد "در تربيت ديني
  .مالحظات روبنايي. 3و 

يي ديني به گرا ت كثر: نمايد مولف اختالف مباني خود را در چند محور اعالم مي ،در مالحظات زيربنايي
گرايي معرفتي و  ، كثرت)آميز و تفاوت آن با پلوراليزم به معناي نجات و نيز همزيستي مسالمت(معناي حقانيت 

در تربيت  2گرايي و عقل 1گرايي ي ايمان نسبيت معرفتي، آزادي عقيده، پديدارشناسي دين، تجربه ديني و رابطه
   .ديني

هاي  اي اديان، مولف براين باور است كه عناصر و مولفه مقايسهدر بخشِ مالحظاتي در تحليل مفهوم آموزش 
، صور بسيار متنوعي از "اي روش مقايسه"جانبه از  اي به خوبي تنقيح نشده است و با تحليلي همه روشِ مقايسه

برانگيزي از نقشِ  مولف، سواالت چالش. تربيت ديني قابل فرض است كه همه آنها حكمي واحد ندارند
اي در تربيت  آموزش مقايسه"در ... ي تربيت، توان شناختي و عاطفي متربي و   تدريس، نتيجههدف، روش 

آموزش "شود كه تا حداطالع، تحليلي جامع در تبيين و تنقيحِ مفهومِ  نمايد و مدعي مي مطرح مي "ديني
ي تعليم و تربيت در از سوي مدافعان، مطرح نشده است و همانگونه كه اختالف آراي فالسفه تحليل "اي مقايسه

ي مفهومِ تلقين، در حكم كردن به زشتي و نارواييِ مطلق تلقين در تربيت ديني، چالش برانگيز  تبيين دايره
نيز  "اي در تربيت ديني آموزش مقايسه"رسد كه عدم وضوحِ مفهومِ  ، به نظر مي)1392موسوي، (است 
كم،   ي شقوقِ تصوير شده، تجويز نمود و يا دست همه اي را در توان، آموزش مقايسه برانگيز است و نمي چالش

  .دليل است و يا بدون فايده، نقض غرض، تحصيل حاصل تجويز آن در برخي موارد،كاري بي
بايد سه ركنِ مربي، متربي و محتواي  "اي اديان آموزش مقايسه"رو، مدعي است در تحليل مفهوم  نوشتار پيش

اي از حيث مربي،  آموزش مقايسه. كه هر ركن، صور متنوعي دارد) 1شكل : ك.ر(آموزشي را درنظر گرفت 
شود  كم به يازده صورت، تصوير مي و از حيث متربي، دست) 2شكل : ك.ر(كم شانزده صورت، دارد  دست

و بسته به آنكه چند ) 4شكل : ك.ر(گونه است  و از منظر محتواي آموزشي، داراي هفت) 3شكل : ك.ر(
دخيل بدانيم و در صور ترسيم شده، ضرب و جمع نماييم،  "اي آموزش مقايسه"فهومي مولفه را در دايره م

هاي زيادي قابل تصوير است كه بايد در مورد حكم هريك، به صورت جداگانه بحث كرد و ادله و  صورت
  .اي در هر صورت، ارائه نمود شواهد كافي براي تجويزِ آموزش مقايسه
                                                            

1  Fideism  
2  Rationalism  
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 "اي اديان آموزش مقايسه"هاي  فرض انگاري پيش بنايي، مقاله تالش كرده با مسلّمدر بخش مالحظات رو

هاي نظري و عملي اين روش را در تربيت ديني بيان و ده مورد از مالحظات روبنايي را  ها و چالش آسيب
  .مطرح نمايد

  .گرايي ديني، آموزش درباره دين اي، كثرت تربيت ديني، روش مقايسه :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم). راد الدين مشايخي ترجمه شهاب( دين در مدرسه). 1385. (مايري، لويت و پالرد،گانير-

 .66-44 ،47، هاي آموزشي فصلنامه پژوهشي نوآوري. تحليل مفهوم تلقين در تربيت ديني). 1392( .يدنقيسموسوي، -

-Elias. John L. (1995). Philosophy of Education: Classical and Contemporary. USA; Krieger 
Publishing Company. 
-Hirst. Poul. (1979). Education and The Nature of Knowledge, The Philosophy of Education. 
Oxford University Press. 
-Hirst, poul. (1974). Moral Education in a Secular Society. London: University of London Press 
Ltd. 
-Thomas. R.M. (1995). Religius Education.In The International Encyclopedia of Education. Editors in 
chief: Torsten Husen and T. Neville Postlethwaite. Pergamon. Oxford.  
-Watson, Branda.(1994). The Effective Teaching of Religious Education. Londin; Farmington 
Institute For Christian Studies. 
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  فلسفه تربيت ديني در سيرة علوي
1محمدرضا شرفي  

       
تربيت ديني متكي بر مباني فلسفي مدون، امكان بحث از اهداف؛ اصول و روشهاي مرتبط با آن را فراهم 

علمي و عملي پيشوايان ديني عرضه شود، به لحاظ منبع وحياني آن، آورد و چنانچه با استناد به سيره مي
) ع(در مقاله حاضر فلسفه تربيت ديني در كالم و رفتار امام علي. استواري و استحكام الزم را پيدا مي كند

مورد بررسي قرار گرفته و ضمن تبيين غايت و اهداف كلي تربيت ديني به بيان بخشي از مباني و اصول و 
  .ي برگرفته از آنهاپرداخته مي شودروشها

  پرسش هاي پژوهش
  پرسش اصلي اين است كه ضرورت منزلت و كاركردهاي تربيت ديني در سيره علوي چيست؟

  :و سؤاالت جزئي مرتبط با پژوهش عبارتند از
 غايت و اهداف تربيت ديني در سيره علوي چيست؟ -

 مباني تربيت ديني در سيره علوي كدام است؟ -

 ل و روشهاي تربيت ديني در سيره علوي كدام است؟اصو -

ابتدا به . هاي بنيادي است و روش متكي بر دو شيوه توصيفي و تحليلي استپژوهش حاضر از پژوهش
توصيف برخي از مؤلفه ها نظير نقش دين پرداخته و يافته هاي حاصل از آن، در صورت بندي جديد ارائه 

سپس در بخش اهداف تربيت ديني و نيز مباني آن از . آيددست مي) ع(لي اين يافته ها از بيانات ع. شودمي
هاي اين بخش نيز در صورت بندي جديدي، تدوين و ارائه آيد تا يافتهشيوه تحليل مفاهيم استفاده بعمل مي

  .گردد
عوامل الزمه ورود به قلمرو تربيت ديني، پرداختن به جايگاه و منزلت دين، كاركردها و نقش هاي دين و 

به لحاظ اينكه آگاهي به . عالوه بر آن، به عوامل اثرگذار بر تربيت ديني نيز بايد اشاره داشت .مقوم ديني است
بر اين . عوامل مذكور، امكان تقويت آنها را براي مربي فراهم ساخته و نفوذ پذيري متربي را افزايش مي دهد

  .اساس، مباني نظري پژوهش در چند بخش ارائه مي شود

                                                            

1
  msharafi@ut.ac.irدانشيار دانشگاه تهران؛  
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طرز تلقي و نوع بينش آدمي نسبت به دين، تعيين كننده شيوه مواجهه با آن و نيز : جايگاه و منزلت دين -
شود كه چنين استنباط مي) ع(از برخي بيانات علي. ميزان اهميتي است كه براي تربيت ديني مي توان قائل شد

ا در ميان همه پديده هاي شريف به خود به گونه اي است كه باالترين شرافت ر  ]اسالم[جايگاه و منزلت دين 
و از حيث موقعيت آن نزد خداوند بايد به اين عبارت ايشان ) 37نهج البالغه، حكمت (اختصاص داده است 

و ) 17، ص 198همان، خطبه ( "خداي متعال، نهايت خشنودي خود را در اسالم قرار داده است": استناد كرد
 ]خداي متعال[رين ستونها، ستونهاي دين اسالم و بلندترين قله، اطاعت او بزرگت": در عبارتي ديگر مي فرمايند
- اسالم، راهنمايي هميشه روشن، شعله اي روشني بخش، برهاني نيرومند، و نشانه. در اسالم، جاي گرفته است

آن را پس اسالم را بزرگ بشماريد، از آن پيروي كنيد، حق ! اي بلندپايه است كه درافتادن با آن ممكن نيست
  ).20-17، صص 198همان، خطبه ( "ادا نماييد و در جايگاه شايسته خويش قرار دهيد

دين؛ كاركرد اساسدر زمينه مختصات دين در كالم علوي، مي توان آنها را در چهار بخش ماهيت دين؛ 
 .طبقه بندي نمود دين وكمال دين

ختلفي در شكل گيري منش ديني و خالقي مردم عوامل م) ع(در منظر امام : عوامل اثرگذار بر تربيت ديني -
  :اثرگذارند، كه در ميان آنها مي توان به هشت عامل اجماالً اشاره كرد

حكومت صالح از جهات مختلفي بر تربيت ديني تأثيرگذار است : نقش نظام حكومتي در تربيت ديني) الف
  :كه اجماالً به برخي موارد آن اشاره مي شود

به عواملي اشاره ) ص(در شكوه از روزگار پس از رحلت پيامبر) ع(علي :لت اجتماعيحكومت، ضامن عدا -1
و همزمان با ) 3، ص 3نهج البالغه، خطبه (كنند كه از جمله آنها اندوه طوالني مردان با ايمان تا قيامت است مي

). 14-13صص  ،3همان، خطبه (به حكومت رسيدن ايشان، گروهي از مخالفان از اطاعت ايشان سرباز زده 
عبارات مذكور بيانگر آن است كه اوالً حكومت مطلوب از نگاه آن حضرت، حكومت متكي بر دين است و 

بديهي است، با اهتمام علماي متعهد . ثانياً، يكي از كاركردهاي مهم حكومت، تأمين عدالت اجتماعي است
قابليت ها و استعدادهاي آحاد جامعه و ديني براي تحقق عدالت اجتماعي، زمينه و بستر مساعدي براي پرورش 

  .نيل به تربيت مطلوب مهيا مي شود
كند حكومت ديني، زمينه اداي حقوق متقابل رهبر و مردم را فراهم مي: حكومت، ايفاگر حقوق اجتماعي -2

. شودو اداي حقوق مذكور، موجب ترضيه خاطر جامعه گشته و فضاي مطلوب براي تربيت ديني آماده مي
  ).4-3، صص 50نهج البالغه، نامه (مؤيد اين واقعيت است ) ع(امام  گفتار
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وجود حاكم و دستگاه حكومتي را در جامعه به سان يك ) ع(امام : حكومت، تأمين كننده امنيت اجتماعي -3
ضرورت دانسته و بر زمامدار صالح تأييد مي نمايد و در صورت فقدان چنين فردي وجود زمامدار صالح را بر 

  ). 3-1، صص 40نهج البالغه، خطبه (و مرج اجتماعي مرجح مي دانند هرج 
در بخش هايي از بيانات خود به جايگاه حكومت به عنوان حافظ ) ع(امام علي: حكومت، حافظ امور مردم -4

  )2-1، صص 169نهج البالغه، خطبه (و امين امور مردم تأكيد نموده اند 
حكومت زماني داراي ارزش و معناي ) ع(از نگاه امام علي :اطلحكومت، احياگر حق و خاموش كننده ب -5

واقعي است كه به اقامه حق و امحاء باطل بيانجامد و از جمله آن حضرت در نامه به يكي از كارگزارانشان اين 
  ).2-1، صص 66نهج البالغه، نامه (مطلب را تاكيد مي كنند 

ت در كالم علوي، اصالح امور مردم و آبادي كشور از كاركردهاي حكوم: حكومت، عامل آباداني كشور -6
  ).40، ص 53نهج البالغه، نامه (است كه در سايه همنشيني با دانشمندان حاصل مي شود 

به عبارت . يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر تربيت ديني، فلسفه دين است: فلسفه دين در كالم علوي) ب
اينك به منتخبي از آنها و به صورت . رات از تربيت ديني را تبيين كردديگر با تبيين فلسفه دين، مي توان انتظا

  :اجمالي با عنوان فلسفه دين در كالم علوي، ذيالً اشاره مي شود
اشاره شده و برخي از كاركردهاي ) ص(به بعثت نبوي ) ع(در بخشي از كالم امام : توحيد و اطاعت الهي -1

تا بندگان خود را از پرستش  ختيرا به حق برانگ) ص(حضرت محمد خداوند ": آن ذيالً چنين بيان شده است
نجات داده به اطاعت  طانيش يرويكند، و آنان را از پ ييو به پرستش خود راهنما دهيبخش ييبتها رها نيدروغ

  ).1، ص 147نهج البالغه، خطبه ( " خود كشاند
اشاره شده كه ) ص(بعثت پيامبر اسالم در كالم علوي به اين بخش از ره آورد : آسايش و رفاه عمومي -2

  ).99، ص 192همان، خطبه (متضمن آسايش و رفاه عمومي است 
از جمله كاركردهاي دين اسالم در كالم اميرالمؤمنين، استوار شدن امور : سامان بخشيدن به امور اجتماعي -3

  ).100، ص 192همان، خطبه (اجتماعي مردم است 
همان، ( 1الفت بخشيدن به دلهاي مردم است) ص(، از ويژگيهاي پيامبر اسالم در منظر علوي: تأليف قلوب -4

  ).3، ص 96خطبه 

                                                            

1
  231نهج البالغه، خطبه : ب، نكدرخصوص تأليف قلو.  
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همان، (يكي از ره آوردهاي اسالم، امنيت ذكر شده است ) ع(در بخشي از بيانات حضرت امير: امنيت -5

  ).2-1، صص 106خطبه 
) ص( امبريپ": چنين توصيف شده استهدايت به عنوان يكي از كاركردهاي دين، در نهج البالغه : هدايت -6
رساندن  ياو را برا. داشته شد يگرام ياخالق ژهيو يانتخاب، و به ارزشها ياله نييحقائق آ حيتشر يبرا

با نور  يجهل و گمراه يهايكياو آشكار، و تار لهيبه وس تيهدا يها نشانه د،يبرگز اش مانهيكر يرسالتها
 ).5، ص 178خطبه  نهج البالغه،( "رفت انياو از م تيهدا

به نقش خانواده صالح و درستكار به عنوان معيار ) ع(در بخشي از بيانات حضرت امير: نهاد خانواده) ج
نهج البالغه، نامه (انتخاب افراد براي پيوند اجتماعي با آنان و نيز جذب در دستگاه حكومت اشاره شده است 

  ).73-72، صص 53همان، نامه (و  ) 53-52، صص 53
صرفاً از جانب مربي صورت نمي گيرد، بلكه خود فرد نيز عامل ) ع(تربيت در نگاه امام علي: اراده فردي) د

  ).359نهج البالغه، حكمت (مهمي در تربيت خويشتن محسوب مي شود 
در عرصه تحوالت اجتماعي مي توان از دو جنبه روابط پسنديده اجتماعي و تأثير آنها : تحوالت اجتماعي) ه

نهج البالغه، حكمت (ق آدمي و نيز از نفوذ انحطاط اجتماعي در كاهش پايبندي به اخالق سخن گفت بر اخال
  ).3-2، صص 233همان، خطبه (و ) 224
از وجوه متنوع مناسبات رهبر و مردم، به نقش تربيتي زمامدار عادل، مي توان اشاره : مناسبات رهبر و مردم) و

  ).11-10، صص 34نهج البالغه، خطبه (كرد 
پاسخ به چيستي فلسفه زندگي قدرت تحمل انسان را در برابر مشقات و تنگناهاي زندگي : فلسفه زندگي) ز

  :كالم مذكور، مبين چند محور فلسفه زندگي به قرار زير است). 18-17: 83نهج البالغه، خطبه (برد باال مي
لهي؛ سبقت گرفتن در نيكي ها؛ اتخاذ خط مشي صحيح و استوار براي زندگي؛ تالش براي جلب رضاي ا 

مي توان چنين ) ع(عالوه بر اين ، از بخش هاي ديگر كالم امام . انديشه ورزي؛ تالش توأم با بصيرت الهي
  ).41-38، صص 192نهج البالغه، خطبه (برداشت كرد كه آزمون الهي نيز يكي از وجوه فلسفه زندگي است 

به فرزند ) ع(اريخ و حوادث آن، بخشي از نامه امام دوران مختلف ت: هاي تاريخيتاريخ و سنت) ح
  ).21-20، صص 182خطبه (و ) 28-25، صص 31نهج البالغه، نامه (گراميشان را تشكيل مي دهد 

با طرح مباحث مذكور، مي توان طرح ساختار تربيت ديني را ارائه نمود كه براساس آن، پس از تبيين هدف 
  .اهداف، اصول و روشهاي متكي بر آنها سخن گفتغايي تربيت ديني بتوان از مباني، 

  



  323                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

  :يافته هاي پژوهش
: برخي اهداف كلي تربيت ديني عبارتند از -2غايت تربيت ديني، دلبستگي به خداي تعالي است؛  -1

اعتصام الهي، تقوي، تعادل جويي دنيا و آخرت، وحدت اجتماعي، ضابطه مند كردن زندگي، علم مقرون به 
اصالت دين، فطرت پاك، عزت، هدايت، كرامت، معرفت : اني تربيت ديني عبارتند ازبرخي مب -3عمل؛ 
تفقه در دين، تقويت بنيانهاي فطري، حريت، اعتدال در : برخي اصول تربيت ديني اجماالً عبارتند از -4ديني؛ 

شيوه هاي تربيت  و نيز برخي. طلب دنيا، كند و كاو درون، راهي به سوي حقيقت و ابتناء تجربه بر فهم و علم
خشوع در برابر خدا، درخواست مبتني بر آگاهي، ايجاد بينش به ارزشهاي اخالقي، استمرار : ديني عبارتند از

  .ياد الهي، پرهيز از هواهاي نفساني و انديشه در تاريخ پيشينيان
  ).ع(دين، كاركردهاي دين، فلسفه تربيت ديني، سيره علوي: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .ني: تهران. 1، جلد ا)ترجمه محمود مهدوي دامغاني( جلوه تاريخ در شرح نهج البالغه ). 1367. (ابن ابي الحديد، عبدالحميد -

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران). ع(،  رسالت انساني و شخصيت علي1، ج ترجمه و تفسير نهج البالغه). 1357. (جعفري، محمدتقي -

  .اسراء: قم.  حكمت نظري و عملي در نهج البالغه). 1379(. جوادي آملي، عبداهللا -
  .صحيفه: تهران). تاريخ تحليلي زندگاني اميراللمؤمنين علي عليه اسالم( فروغ واليت). 1374. (سبحاني، جعفر -
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  هاي تربيتي و اخالقي دين صابئين مندائيبررسي آموزه
  3، سيد جالل هاشمي2، مسعود صفايي مقدم1عزيز سواري

  
- صابئين مندائي، قوم ديني هستند كه هم اكنون به گمنامي و سكوت در خوزستان و جنوب عراق در كناره

 خوزستان، مردم از غير. اندهاي كارون، كرخه، دجله و فرات به عبادت خداوند يكتا مشغولرودخانه هاي
موجوديت ). 1، ص 1383 عربستاني،(ندارند  ايشان موجوديت از اطالعي عمدتاً ايران ديگر مناطق مردم

ي انبياي اوليا و رسد و در سلسله مي )ع( آدم ن حضرتبه زما شانبراساس متون مقدس صابئين مندائي تاريخي
) شام بر نو( نوح سام بن ،)نو( نوح ،)دنانوخت(ادريس نبي  ،)شيتل بر آدم(بن آدم  شيث ي مانندهاي يشان به ناما
اين قوم در حدود دو  .خوريم به عنوان آخرين پيامبر مندائي برمي )كريايهيا بر ز(بن زكريا   يحييحضرت  و

هاي ويژه كرانههزار سال پيش، بر اثر نزاع با يهود مجبور به مهاجرت از سرزمين اصلي خود يعني فلسطين و به
  ). 1، ص 2008به نقل از حران كويتا، (اند رود اردن، به بين النهرين و سپس خوزستان شده

- و عدم تبليغ و كتمان اسرار ديني و مناسك 4رغم تعداد اندك پيروان اين دينفتي است كه عليجاي شگ

 "صابئون"يا  "صابئين" از موضع سه در كه قرآن طورياند، بهكريم قرارگرفتهشان چگونه مورد توجه قرآن
- متأسفانه با وجود داشتن كتاب). 3، ص 1981مراني، ( 5است داده قرار كتاب اهل رديف در آنها را و برده نام

) هاي حضرت يحييدرس( 7و دراشا اد يهيي) به معني گنج بزرگ(  6هاي متنوع ديني و تربيتي مانند گنزاربا
ي تعليم و تربيت صابئين مندائي نگاشته نشده است و مورخان و فالسفه گونه تحقيقي در زمينهتاكنون هيچ

ويژه شرق، از پرورش جهان و به و آموزش توان اذعان كرد كه تاريخبه جرأت مي. اندتربيت به آن نپرداخته
به . غافل مانده است) 15، ص 2007الزهيري، (هاي تربيتي و اخالقي نخستين دين توحيدي بشريت آموزه

هاي ها و آموزههمين رو جا دارد كه در اين زمينه به تحقيق و تدقيق پرداخته شود و زواياي مهم و باورداشت
  . بررسي و تدوين گردد "8قوم از ياد رفته"يتي و اخالقي اين ترب

                                                            

١
 azizsawari@gmail.comدكتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران؛   دانشجوي  
٢
  safaei_m@scu.ac.irدانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز؛    
  sayyed57@yahoo.comاستاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز؛  ٣
٤
  .شودهزار نفر تخمين ميهزار تا سيتعداد آنان  بين بيست. ن در دست نيستآمار رسمي از تعداد صابئين ايرا   
٥
  .17:  حج و 69: ، مائده62 :بقره  

6 Genza Raba 
7  Drasha ed Yahiya 

  .توسط  سليم برنجي نگاشته شده است 1367نام كتابي درباره آئين صابئين مندائي كه در سال   ٨
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  :هاي پژوهشپرسش
 اصول و عقايد دين صابئين مندائي كدامند؟ -

 اهداف غائي و واسطي تربيت دين مندائي چيست؟ -

 دين صابئين مندائي چه منابع و ابزاري را براي شناخت معتبر دانسته است؟ -

 دين صابئين مندائي كدامند؟ هاي آموزش و يادگيري درروش -

 هاي اخالقي دين صابئين مندائي كدامند؟ارزش -

  هايي دارد؟تعليم و تربيت در دين صابئين مندائي چه ويژگي-
لذا روشي كه به كار گرفته شده است، . اين پژوهش ماهيتاً كيفي است و تا حدودي نيز جنبه تاريخي دارد

  تحليلي است -سندي
-را براي معرفي پيروان يك دين به كار برده است، قرآن "صابئين"ي منبع رسمي كه واژهترين اولين و موثق

شناسان و بعضاً بيشتر تحقيقات مربوط به صابئين، توسط مورخان و زبان). 18، ص 1377فروزنده، (كريم بود 
هاي آموزه. اندردهبحث ك 1فقها درباره خاستگاه تاريخي، نژاد، زبان و خط و اهل كتاب بودن يا نبودن آنان

گنزا . يافت "دراشا اد يهيا"و  "گنزا ربا"ويژه در توان در بيشتر كتب مندائيان بهتربيتي و اخالقي صابئين را مي
كتاب مهم ديگر ديني و تربيتي . است "صحف آدم"نام ديگر آن . ديني مندائيان است كتاب ترينربا، مقدس

بيان شده ) ع(در آن تعاليم و پندهاي اخالقي و تربيتي حضرت يحيي باشد كه مي "دراشا اد يهيا"مندائيان 
به صورت رسمي توسط علما و روحانيون   2001اين دو كتاب در سال ). 392، ص 2009المدني، (است 

  .اندبزرگ صابئين مندائي به عربي ترجمه شده
  :هاي پژوهشيافته
يا  "تعميد"مشتق شده و معني آن  -شرقي استي آرامي كه يك كلمه -"صبا"ي ي صابئين از ريشهواژه

يا عرفان،  به معناي علم، شناخت و نيز مندا. )260، ص 2004، عبد ربه و عوده (باشد مي "فرو رفتن در آب"
توحيد، : اندازاصول دين صابئين مندائي عبارت). 33، ص 1377فروزنده، ( اي از زبان آرامي شرقي استواژه

گيرد، به همين دليل مندائيان هميشه در اسك صابئين مندائي با آب جاري صورت ميبيشتر من. نبوت و معاد

                                                            

١
اهللا ي كه صابئين مندائي را به عنوان اهل كتاب در كنار ساير اديان بزرگ الهي همچون يهود، مسيحيت و زرتشت معرفي نموده، فتواي آيتيكي از مشهورترين فتواهاي اخير  

  .باشدش مي. ه 1374اي رهبر جمهوري اسالمي ايران در سال خامنه
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از ) زدقا(، زكات )صوما(سه وقت، روزه ) براخا(،  نماز )مصبتا(تعميد . اندها سكني گزيدهكنار رودخانه

  .واجبات دين مندائي است
آلما (ت بازگشت به جهان نور انسان جه) نشمتا(استكمال نفس "توان هدف غائي تربيت مندائي را مي

دانست كه براي نيل به آن اهدافي واسطي همچون تأمل و انديشيدن، طهارت و پاكيزگي، ايمان،  ")دنهورا
اي است همچنين معرفت در دين مندائي داراي اهميت ويژه. مد نظرند 1تزكيه و تهذيب نفس از تاثيرات روها

، )مانا(ترين  منابع و ابزارهاي معرفتي دين مندائي وحي، عقل ممه. و مقدم بر ايمان و عمل دانسته شده است
هايي همچون روش. اندهاي آموزش و يادگيري در دين مندائي بسيار متنوعروش. و طبيعت هستند) البا(قلب 
- ي  طبيعت از آن جملهگويي، پرسش و پاسخ، ذكر امثال و تفكر و تأمل و مشاهدهگزيني، موعظه، قصهاسوه

هاي مختلف به است و ارزش) هيي ربي قدمايي(هاي اخالقي مندائي، خداوند منشأ و خاستگاه ارزش. اند
هاي از ويژگي. اند؛ تأكيد عمده بر روي طهارت و صلح استصورت دستوراتي در كتب مقدس بيان شده

ي قومي داشتن جنبهداشتن، تأكيد بر فطرت پاك انساني، ي دينيتوان به صبغهمهم تعليم و تربيت مندائي مي
شديد، تاكيد بر نقش اساسي والدين در تربيت، مداومت و استمرار، توجه به تعليم تربيت دختران، عدم تنبيه، 

  .هاي آموزشي توسط معلم اشاره نمودلزوم به كارگيري فنون و مهارت
و منابع شناخت،  هاي آموزشي، ابزارهاصابئين مندائي، تربيت ديني، اهداف تربيت، روش :واژگان كليدي

  .هاي تربيتيارزش
  

  :فهرست منابع
 .قرآن كريم -

  . مركز البحوث و الدراسات المندائيه: بغداد. ترجمه جمعي از روحانيون و علماي صابئين مندائي). 2001. (كنزا ربا- 
مركز البحوث و الدراسات : بغداد. ترجمه امين فعيل حطاب). 2001( .يحيي بن زكريا عليه السالم مواعظ و تعاليم: يهيا دراشا اد - 

 .المندائيه

 و التعميد المراه، الطفل، األول الجزء) المندائي الدين الي مدخل( األول الدين). 2007( .غضبان خلف عصام الزهيري، -
 المعرفيه العيون موسوعه: هلند. الزواج

 .دار و موسسه رسالن: شقدم. خيو التار دهيالعق ونيالصابئه المندائ). 2009( .محمد نمر ،يالمدن -

 .مصر نهضه دار :قاهره. األنبياء ابو ابراهيم). 2002(. محمود عباس العقاد، -

 .بغداد). حران داخلي(ي حران كويتا ترجمه).  2008. (بدوي، نعيم -

                                                            

١
  .اماره در تعاليم اسالمي استروها، معادل نفس . شناختي كه مسول ارضاي نيازهاي جسماني استبعدي انسان  



  327                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 
 .دنياي كتاب: تهران. قوم از ياد رفته، كاوشي درباره صابئين مندائي). 1367. (برنجي، سليم -

 .تراوا: اهواز. 15رسالة التقريب، شماره ). ترجمه سليم جيزان(تحقيق في حكم الصابئه ). 1388. (اي، سيد عليمنهحسيني خا -

 .سماط: تهران. يبر متون مندائ هيبا تك يمندائ نيصابئ نيدر د يقيتحق ).1377( .فروزنده، مسعود -

 .افكار: تهران. اختي در دين ورزي صابئين مندائي ايراناي مردم شنمطالعه: تعميديان غريب). 1383. (عربستاني، مهرداد -

 .شركه التايمس للطبع و النشر المساهمه: بغداد .مفاهيم صابئيه مندائيه؛ تاريخ، دين، لغه). 1981. (مراني، ناجيه -
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  ماهيت ايمان و تربيت ديني 
  1فرمحمدرضا مدني

  
خانواده آن بخش قابل الم نيز اين مفهوم و مفاهيم همدر دين اس. هاي اساسي اديان الهي استايمان از مولفه

توان بدون داشتن تبيين مناسبي از ماهيت از اين رو نمي. اندتوجهي از متون ديني را به خود اختصاص داده
اما اين مفهوم در عين اهميت و نقشي كه در دينداري . ايمان، از چيستي يا چگونگي تربيت ديني سخن گفت

هايي از اين دست كه ايمان پرسش. اي نيز هستهامات و واجد اختالف نظرهاي قابل مالحظهدارد، داراي اب
ناپذير در دل؟ و اي معطوف به خير؟ شوري وصفچيست؟ اوج شناخت و يقين انسان به يك واقعيت؟ اراده

ي مفروض در تواند به تمايزهايي در مورد ماهيت ايمان مييا لطفي از جانب خداوند؟ تفاوت چنين ديدگاه
هاي ساحت. ها نسبت داده شودهاي وجود انساني و رابطه ايمان با هر يك از اين ساحتقواي نفس يا ساحت

اين . شوددر پي اين امر مساله نسبت ايمان با يقين و در مقابل آن شك مطرح مي. شناختي، عاطفي و ارادي
فت است؟ در اين زمينه وحدت نظري وجود كه آيا الزمه ايمان وجود يقين و زدودن شك و ترديد از معر

اي اساسي در آن در حالي كه رويكرد معاصر در ايمان مسيحي، شك را نه دشمن ايمان، بلكه مولفه. ندارد
  .داندكند، رويكرد سنتي اسالم، رويكردي شك گريز بوده و يقين را الزمه ايمان ميتلقي مي

ف نظر در مورد نسبت ايمان با يقين، ناشي از تفاوت  در متون رسد كه اختالهر چند در ابتدا چنين به نظر مي
هاي مقارن با يقين ديني اين اديان است و به همين دليل تربيت اسالمي بايستي راه خود را پيموده و در پي ايمان

ي توان با بررسي تاريخي تحوالت نگرش به ماهيت ايمان در مسيحيت، رويكردهاباشد، اما از منظري ديگر مي
هاي اخير هاي فكري، سياسي و اجتماعي حاكم بر انديشه ديني مسيحيت در سدهمعاصر را متاثر از جريان

در صورت پذيرش اين ديدگاه، انديشمندان مسلمان بايستي مترصد نحوه مواجهه انديشه اسالمي با . دانست
ه ناشي از گسترش ارتباطات، آيا هاي نظري واردهاي مشابه باشند و به اين بينديشند كه آيا در چالشجريان

  ايمان خواهد توانست خود را مصون از شك و ترديد نگاه دارد؟
هر گونه اتخاذ موضعي در مورد . شودشناختي اسالم مربوط ميوجه ديگري از موضوع به مباني معرفت

شناسي مورد تاگر موضع معرف. يقين، شك و نسبت آن با ايمان، بايستي مبتني بر چنين موضعي صورت پذيرد
گرايانه تلقي شود، انتظار پذيرش اسالم، آنگونه كه اكثر انديشمندان سنتي مسلمان به آن قائلند واقع

                                                            

١
  madanifar@gmail.comدانشجوي رشته دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛   
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اما اگر اين موضع آن گونه كه باقري . برخورداري از يقين و ايمان عاري از شك، انتظاري ممكن و روا است
يقين تا چه حد قابل حصول بوده و چگونه ايماني را گرايانه دانسته شود، گرايي سازهمعتقد است واقع) 1389(

  توان انتظار داشت؟ همچنين چنين ايماني مستلزم چگونه تربيتي خواهد بود؟ مي
  :هاي پژوهشپرسش

  منشا ظهور رويكرد استقبال از شك در ايمان مسيحي كدام است؟ -1
  ين ماهيت ايمان چيست؟گرايانه در تبيگرايي سازهشناختي واقعهاي مباني معرفتداللت -2
  هاي پذيرش مالزمت شك با ايمان در تربيت اسالمي كدام است؟داللت -3

  .در اين پژوهش از روش تحليل تطبيقي، تحليل تاريخي و نهايتا استنتاج بهره گيري خواهد شد
  .گرايانه خواهد بودگرايي سازهشناختي واقعمباني نظري اين پژوهش ديدگاه معرفت

  :ژوهشهاي پيافته
هاي موجود در متون ديني مسيحيت ظرفيت توجيه عقالني كمتري داشته و اين امر گرچه برخي از گزاره -

-شود، اما عامل مهمتر آن است كه جهان مسيحيت در سدهمانعي براي آشتي ايمان با عقل و حصول يقين مي

اجتماعي بزرگي چون رنسانس و  -هاي نظري متعدد و وقوع تحوالت سياسيهاي اخير مالزم با حضور جريان
 . هاي جهاني بوده استجنگ

هاي ايجاد شده براي ايمان مسيحيت را براي تواند در آينده نزديك چالشانقالب در عرصه ارتباطات مي -
  .ايمان اسالمي نيز ايجاد نمايد

قي نيز از آن گرايانه، شك و ترديد گرچه امري مطلوب نيست اما گريز مطلگرايي سازهاز منظر واقع -
  .در اين صورت ايمان بايستي با شك نوعي آشتي برقرار نمايد. متصور نخواهد بود

و  پذيري متربي نسبت به باقي ماندن ترديد و از سوي ديگر افزايش تالشدر تربيت ديني از يكسو تحمل -
  .انگيزه او براي نيل به يقين بايستي مد نظر قرار گيرد

  .گرايانهگرايي سازهين، شك، واقعايمان، يق: واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
علمي : تهران. 2 ، فلسفه برنامه درسي، جلددرآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران). 1389. (باقري، خسرو -

  .فرهنگي
  .ه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگا: تهران). ترجمه سيدجالل الدين مجتبوي( متافيزيك و فلسفه معاصر). 1375. (پاپكين، ر -
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  .معاونت امور اساتيد و معارف اسالمي: قم. ايمان در عرصه كالم و قرآن). 1376. (جوادي، م -
  .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران). ترجمه شهرام پازوكي( عقل و وحي در قرون وسطي). 1371. (ژيلسون، ا -
  .دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري: قم. عقل و ايمانآزادي، ). 1381. (سروش محالتي، م -
  .صراط: تهران. بسط تجربه نبوي). 1385. (سروش، عبدالكريم -
  .صراط: تهران. تر از ايدئولوژيفربه). 1388. (سروش، عبدالكريم -
و  26، فلسفه و كالم اسالمي فصلنامه. هاي انديشمندان مسلمان در باره حقيقت ايمانبررسي ديدگاه). 1383. (صادق زاده قمصري، ف -

27 ،112- 137.  
  .اميركبير: تهران). وندترجمه صادق آئينه( شك و شناخت). 1360. (غزالي، محمد -
  .صدرا: تهران. عدل الهي). 1372. (مطهري، مرتضي -
  .الهدي:  تهران). ترجمه بهزاد سالكي( فلسفه دين .)1390. (هيك، ج -
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  ايي براي تعليم و تربيت در اسالمبازشناسي مفهوم ديني عقل، مبن
  1هادي وحداني فر

  
كسي پوشيده نيست؛ عقل در اسالم به عنوان وجه امتياز انسان با ساير حيوانات  امروزه اهميت عقل بر هيچ

از سويي . دانند گيري و پيشرفت خود را مرهون عقل مي علوم مختلف نظري و عملي، شكل. مطرح شده است
در محافل علمي . شود بيت، از عقل به عنوان مبنايي براي حركت و تكامل ياد ميي تعليم و تر در حوزه

، 1405ي، فارابو  1413شيخ مفيد، ( "منبع استنباط"انديشمندان اسالمي نيز، وجود و ماهيت عقل، به عنوان، 
 ص ،2ج  ،1375 ،طوسي محقق ؛.83 ، ص1375، نايس ابن؛ 8، ص1405فارابي، ( "قوه دراكه"، )57-59صص

؛ ، مطرح گشته است"مميز خوبي و بدي"و  "عامله"،  ) 86، ص 3 ، ج1369شيرازي،  نيالد قطبو  324
اما آنچه از بازشناسي عقل، ). 247، ص2، ج 1417 طباطبايي، و 39-41صص و 28-29، صص1377، نراقي(

ربيت ديني است؛ هر در لغت، روايات و قرآن، مورد غفلت واقع شده است، نقش زيربنايي عقل، در تعليم و ت
ي وجودي آن،  و فلسفه اند؛ ولي ماهيت حقيقي علمي دانسته يا ندانسته عقل را به عنوان اصل موضوعه پذيرفته

ي تعليم و تربيت داراي ابهام  ي خلقت و تربيت بشر، ارسال كتب و پيامبران، همچنان در حوزه با توجه به فلسفه
  .بوده است

  :پرسش هاي پژوهش
  كاركرد عقل در متون ديني چگونه است؟ماهيت و  -1
  گيرد؟  نقش مبنايي عقل، پيرامون تعليم و تربيت ديني چگونه مورد بررسي قرار مي -2

افزار و كتابخانه بوده است؛ و با  آوري منابع اطالعاتي از طريق نرم هاي پژوهش بر اساس جمع روش داده
  . استها پرداخته شده  گرايش نقلي به توصيف و تحليل داده

: به وجوه معنايي آن، از جمله توان با واكاوي عقل از منظر لغويان، روايات و قرآن كريم در اين پژوهش مي
دست ، "ي علمكسب كننده" و "انزجار از قبايح"، "تمييز" ،"انديشه"، "ي دركقوه"، "موجود مجرد"

در  ،نام دارد "مخلوقِ روحاني"، است؛ كه در عالم ملكوتي "موجود"ي آن معاني، وجه اشتراك همه يافت؛
همچنين عقل . دينما يمظهور  "بازدارندگي"و  "درك"ماهيت اين موجود، در دو معناي . "قوه"عالم ملكي، 

دارد  "عملي"و  "نظري"عقل بر خالف جهل، تمايل به خيرات . شود يم، واقع "احمقي"و  "جهل"در مقابل 
                                                            

  hadivahdanifar820@gmail.comشهيد باهنر كرمان؛  دانشگاه ارياستاد1
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، به عنوان "خير و شر"روايات از . دهد يمزدارندگي از خود نشان ، اثر با"قبيح"و نسبت به تعليم و تربيت 

ي  سوي معلم و متعلم، در حوزه تعليم و تربيت عقل، ازاز اين رو نقش ؛ كند يمعقل و جهل ياد  "وزيران"
است؛ قرآن نيز عاقل و جاهل را مدح و ذم نموده و مصاديقي از خير و  "عاقل شدن"نظري و عملي به سوي 

ي تعليم و تربيت،  از اين رو عاقل در حوزه. تعليم و تربيت ديني، مورد امر و نهي قرار داده است شر را در
اي از  ، پا نهاده باشد؛ همچنين در پرتو آن، عقل با مجموعه"فعلي"و  "فاعلي"كسي است كه در ميدان حسن 

ديني، از قوه به فعل مبدل تا عقل به سبب تربيت  ، همراه گرديده است؛"ها بدي"و دفع  "خوبي ها"جذب 
ايمان "، "علم نيك"توان، اهم مباني تعليم و تربيت عقل را، در پنج ضلعِ  اين راستا مي بنابراين در گردد؛
  .خالصه نمود "عمل نيك"و  "نيت نيك" ،"نيك
  :هاي پژوهش يافته

عقل به عنوان  وست؛توان اذعان داشت، ماهيت تعليم و تربيت انسان، همان عقالنيت ا در اين رابطه مي
گردد؛ به طوري كه اگر عقالنيت از او سلب شود، انسانيت او فروريخته و  محمول ذاتي بشر، محسوب مي

امروزه برخالف تصور بسياري از انديشمندان سكوالري، عقل بايد توسط . گردد نقش تربيتي او محال مي
ن شر، عقل جايگاه تربيتي خود را از دست سربازان خير عجين گردد، در غير اين صورت، با همراهي سربازا

ي تعليم  به عنوان مربيان حقيقي حوزه) ع(و امام سجاد ) ع(گردد؛ امام علي  داده و مبدل به جهل و احمقي مي
 "عدم زرنگي"، )41ي  خطبه البالغه، نهج( "اهل جهل"و تربيت، از نوع تعليم و تربيت سربازان شر، تعبير به 

قرآن . نمايند ياد مي) 28 دعاي صحيفه، ،)ع( امام سجاد( "ضاللت عقل"و  "شبه عقل" ،)200ي  خطبه همان،(
كر "، "تعقل نمي كنند"، "نمي فهمند"، "نمي دانند"ها  آن: شدگان اين مكتب را با تعابيري از جمله نيز تربيت
  .نمايند ياد مي "بدترين جنبندگانند"و  "و كورند

توان از عقل به عنوان، عقل ديني  رسد؛ مي شده به نظر مي ع مباحث مطرحاز مجمو :ها شنهاديپي و ريگ جهينت
بر استعمال  ، يادكرد؛ زيرا بنا)به عبارتي مختلط با هوي نفس( يا الهي در مقابل عقل غيرديني يا بشري صرف

ي، گذاري عقل بشر همچنين در وجه نام. شود لغت، روايات و قرآن، عقل در مقابل جهل و احمقي، واقع مي
تسامح و مجاز صورت گرفته است؛ از اين رو در ماهيت تعليمي و تربيتي عقل ديني و غيرديني، تفاوتي مبنايي 

زيرا عقل بر خالف جهل، تمايل به خيرات نظري و عملي نشان داده و نسبت به تعليم و تربيت  وجود دارد؛
كند؛ از سوي  نوان وزيران عقل و جهل ياد ميبه عالوه، روايات از خير و شر، به ع. قبيح، اثر بازدارندگي دارد

نمايند؛ تا ما با دو گانگي تربيت  آنان در حوزه ي تعليم و تربيت، سربازان خود را براي عقل و جهل، بسيج مي
يكي الهي، . يابيم و دو مبدا و منتها، دست مي روبرو گرديم؛ زيرا در بازشناسي عقل، به دو گونه تعليم و تربيت
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گردد  پيشنهاد مي و ديگري در دست هواي نفس و شيطان است؛ ي، اولي در دست عقل و خداديگري شيطان
ي تعليم و تربيت، به نقش كليدي عقل، توجه علمي و عملي نشان داده و در فعليت  مربيان و متعلمان در حوزه

خدا، پيامبران و رساندن سربازان آن همت گمارند؛ زيرا با توجه به اهميت خلقت بشر، رسالت تعليم از آن 
صورت پذيرفته است؛ از اين رو نبايد تربيت اسالمي را با تربيت غير اسالمي خلط نمايند؛ ) معصومين(امامان 

  .ي تعليم و تربيت ديني توجه گردد بلكه بيشتر به حوزه
  .بازشناسي عقل، تعليم، تربيت، جهل، خير، شر: واژگان كليدي 

  
  : فهرست منابع

  .قرآن كريم -
  .البالغه نهج -
  .ي سجاديه صحيفه -
  . مكتب االعالم االسالمي: قم .معجم مقاييس اللغة). ق 1404. (ابن فارس، أحمد بن فارس -
  .جامعه مدرسين : قم. اهللا عليه و آله يصلتحف العقول عن آل الرسول ). ق 1404( .ابن شعبه حرانى، حسن بن على -
  .الشريف الرضي: قم ).للديلمي(لوب إلى الصواب إرشاد الق). ق 1412. (ديلمى، حسن بن محمد -
  .دار القلم : بيروت. مفردات ألفاظ القرآن). ق 1412. (ي، حسين بن محمداصفهانراغب  -
  .حكمت: تهران). به اهتمام و تصحيح سيد محمد مشكوة(  درة التاج). 1369. (ينالد قطب،  شيرازى -
  . البالغة نشر: قم. التنبيهات و الشاراتا شرح ).  1375. (نيرالدي، الخواجة نصطوسى -
  .علميه حوزه مدرسين ى جامعه اسالمى انتشارات دفتر :قم. القرآن تفسير فىالميزان  ).  ق 1417. (ني، سيد محمدحسطباطبايى -
   .الزهراء: تهران). نجار فوزى تعليق دكتر و تصحيح و تحقيق(منتزعه  فصول).  ق ه 1405. (ابونصرفارابى،  -
  .الزهراء: تهران). مقدمه و تعليق از دكتر البير نصرى نادر( ، الجمع بين رأى الحكيمين).  ق ه 1405. (ابونصرفارابى،  -
 .المؤتمر العالمي للشيخ المفيد: قم . أوائل المقاالت في المذاهب و المختارات). ق 1413. (مفيد، محمد بن محمد -

.هجرت : قم. هالسعاد معراج ).1377. (، مالاحمدنراقي -  
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  1اهداف، اصول و روش ها: فلسفه تربيت خانوادگي در  اسالم
  2داود رجبي نيا

  
اين . اي معناي خاص خود را داردخانواده به عنوان يك واحد اجتماعي كوچك در هر فرهنگ و جامعه

ترده و شناور و اي، گستواند تقسيمات گوناگوني همانند خانواده هستهواحد بر اساس طيف و تعداد اعضا، مي
كم يك مرد و شود كه دستهاي اسالمي، خانواده به كانوني گفته ميبرپايه آموزه. تك والديني داشته باشد

اين كانون ممكن است به دالئل روابط سببي، . گيرنديك زن بر اساس قوانين ازدواج كنار يكديگر قرار 
ها با هدف ه فرايندي از اقدامات و فعاليتتربيت ب. نسبي، رضاعي و سندي اعضاي ديگري را شامل شود

روي، افزوده شدن واژه تربيت به خانواده يعني تمام ازاين. شودهاي متربي گفته ميشكوفاسازي ظرفيت
به بياني . گرددهاي خاص آن شكوفا ميهاي تربيت در چارچوب خانواده و با شاخصمقتضيات و مؤلفه

سازانه براي تنظيم، تصحيح و تصعيد تعامالت و مجموع اقدامات زمينه: تر تربيت خانواده عبارت است ازروشن
روابط دوسويه اعضاي خانواده در چهار سطح روابط زن و شوهر با يكديگر، والدين با فرزندان، فرزندان با 

ده والدين و فرزندان با يكديگر و يا تعامالت احتمالي خانواده با اعضاي تأثيرگذار ديگر به ويژه جد و ج
در اين چهار سطح مفاهيمي همانند نشوز، حضانت، عقوق، ذريه، نسل طيبه، . 3)اعضاي خانواده نه فاميل(

  .كه در ساحت خانوادگي به آن خواهيم پرداخت. وجود دارد... باقيات صالحات و 
و ) 21: روم(آميز ، روابط عشق) 11: شوري و فاطر(هاي قرآني، آرامش رواني، بقاء نسل بنابر آموزه

 . ، از جمله اهداف تشكيل و تربيت خانوادگي است)126: و اعرف 187: بقره (سازندگي اخالقي 

  :پرسش هاي پژوهش

  فلسفه تربيت خانوادگي در نظام تربيتي اسالم چيست؟. 1
  شاخصه هاي ساحت تربيت خانواده اسالمي چيست؟ . 2
  اهداف غايي و مياني در ساحت تربيت خانوادگي كدام است؟. 3
  اصول اصلي و فرعي و روش هاي تربيت خانوادگي كدام است؟. 4

                                                            

كه اكنون  توسط كارگروهي زير نظر استاد دكتر عباسعلي شاملي در دست انجام  ») ص(نظام نامه تربيتي جامعه المصطفي العالميه « اين ساحت برداشتي است  از ويراست دوم   1
 .نگارنده از اعضاي اين كارگروه علمي  به شمار مي آيد. است 

  rajabinia14@gmail.com ؛دكتري، پژوهشگر2
3
  . فاميلدر اين ساحت فقط اهل خانه اراده شده است نه   
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توسعه اي با رويكرد نظام سازانه ديني و به روش كيفي است  –پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي بنيادي 
اي جمع آوري داده هاي اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه. كه به شيوه توصيفي و تحليلي انجام مي يابد

  . نيكي استو الكترو
گيري اين كانون همسري شكلدر اسالم مسير تشكيل خانواده فقط ازدواج است و با نكوهش زندگي بي

لذت، أنس، ألفت، آرامش و جلوگيري از فساد از جمله بركات تشكيل خانواده . مورد تشويق قرارگرفته است
بر تعيين حقوق، وظايف دو سويه در اسالم تربيت خانوادگي . انجامدسالم مياست كه به تشكيل جامعه 

كم با چهار الگوي پدر ساالري، مادرساالري، تربيت خانوادگي دست. چرخدوالدين و فرزندان مي
ترين تأمين نيازهاي جنسي، اصلي. تواند پيش رودمي) الگوي جامع و كامل(فرزندساالري و رويكرد متعادل 

هايي از قبيل آراستگي زن و با بهره گيري از آموزهمحور گردهمايي زن و شوهر در يك خانواده است كه 
آسيب هايي ممكن است ، نظام خانواده و تربيت خانوادگي را . گرددمرد و آداب آميزشِ بهينه، محقق مي

. ها ممكن است از سوي همسران يا فرزندان، يا ناشي از عوامل برون خانواده پديد آيداين آسيب. تهديد كند
تواند بنيان گيري خانواده، در اسالم به عواملي نيز اشاره شده است كه مييل در شكلگذشته از عوامل دخ

محبت، مهرورزي، خوگيري، خُودهي، حسن تبعل و حسن قيموميت، . خانواده را مستحكم و مستقر كند
مروز، خطري در جهان ا. احترام متقابل، مدارا، هديه، سفر خانوادگي، قناعت و غيرت، برخي از اين عوامل اند

- در اين راستا به رسيمت شناختن خانواده. زدايي از كانون خانواده استكند، تقدسكه نسل بشر را تهديد مي

  .زدايي از خانوادهخانه و خانواده اشتراكي، تالشي است براي تقدسهاي همهاي همجنس، زوج
اي كه براي زن رمغانِ وقار و سكينهتربيت خانوادگي، گذشته از ا :نسل طيبهجامعه سالم دستاورد پرورش  -

و بستر سازي براي ) ذريه طيبه(تواند داشته باشد، بايد به پرورش نسل پاك و شوهر و ديگر اعضاي خانواده مي
، در اوج كهنسالي از خداوند )علي نبينا و آله و عليه السالم(حضرت زكريا . تشكيل جامعه تقوامداران بيانجامد

همانا تو شنونده و ! از جانب خود به من نسلي پاك و پيراسته هديه فرما! خداوندا" :كندچنين درخواست مي
اساسا به تنظيم و مديريت روابط  "تربيت  ديني خانواده").  76: و فرقان 38: آل عمران( "پاسخگوي دعاهايي

ند و دستاورد مديريت و تعامالتي كه يك فرد با خانواده و در خانواده خود خواهد داشت، اشاره دارد؛ اما برآي
هاي تربيتي مربوط به ذريه طيبه برآيند اين تعامالت به پرورش ذريه طيبه و نسل پاك مي انجامد، ريز آموزه

  . هاي اين مقاله خواهد بودمجموعه آموزه
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  : يافته هاي پژوهش
ساحت  مي توان افزون بر قرب الهي و داشتن يك خانواده با رنگ خدايي به عنوان هدف غايي براي
  . خانوادگي؛ اهداف مياني و سپس اصول اصلي و فرعي  و روش هايي را براي اين ساحت اصطياد كرد

  :گانه ساحت تربيت خانوادگياهداف پنج -
ترين حكمت تشكيل خانواده؛ رواني، مهم آرامش) درك منزلت و قداست ازدواج و خانواده؛ دوم) اول
اهتمام به حقوق و وظايف متقابل والدين و فرزندان و ) زوجين؛ چهارم اهتمام به حقوق و وظايف متقابلِ) سوم
  .اهتمام به حقوق و وظايف فرزندان نسبت به يكديگر) پنجم

  :اصول اصلي و فرعي
تحكيم مباني اعتقادي خانواده در قلمرو ازدواج و  -1: اصل پاسداشت قداست ازدواج و خانواده -يك

ترغيب افراد به ويژه  -3گريزي، گوشه نشيني، تجرد و رهبانيت؛ جامعه پرهيز دادن از -2تشكيل خانواده؛ 
- توجه دادن به فلسفه جفت -5امدادرساني و آسان سازي امر قدسي ازدواج؛  -4جوانان به امر قدسي ازدواج؛ 

  .هاي نامشروع و غيرفطري ارضاي جنسيسازي حرمت راهنهادينه -6آفريني در آفرينش و 
ايجاد فضاي معنوي در خانواده؛  -2ها؛ پايبندي به باورها و ارزش -1: ه آرامش روانياصل دستيابي ب -دو

هاي آشناسازي با مهارت-5بايستگي ازدواج به موقع؛  -4ضرورت همتايي و كفو بودن زن و شوهر؛  -3
التزام آشناسازي و ايجاد -7خويي و همدلي؛ بايستگيِ داشتن نگرش مثبت، خوش -6برخورد بهينه با همسر؛ 

بايستگي اعتماد، اطمينان و  -9بايستگي روابط و رفتارهاي عاشقانه؛  -8يگر؛ به وظايف اعضاي خانواده با يكد
- 11بايستگي حاكميت امانت، وفاي به عهد و صداقت در تنظيم روابط؛  -10احترام ميان اعضاي خانواده؛ 

هاي فردي در روابط و انتظارات ميان تفاوتتوجه به  -12آميز و پيشگيري از روابط و رفتارهاي اضطراب.
  .اعضاي خانواده

دهي به زوجين نسبت به حقوق و اصل بينش -1: اصل لزوم اهتمام به حقوق و تكاليف متقابل زوجين - سه
) رفتارسازي(دهي عادت - 3بخشي براي التزام به حقوق و تكاليف زوجين؛ اصل انگيزه -2تكاليف يكديگر؛ 

اصل تفكيك حقوق و تكاليف جنسي از غيرجنسي و تأكيد بر رعايت  -4تكاليف زوجين؛ به رعايت حقوق و 
  .اصل پايبندي به وظايف اخالقي زوجين در قبال يكديگر -5آنها و 
آفرينيِ مثبت فرزندآوري اصل نگرش -1: اصل اهتمام به وظايف و حقوق متقابل والدين و فرزندان -چهار
اصل آشنايي والدين و فرزندان نسبت به حقوق و تكاليف يكديگر؛  -2شدن؛  سازي براي پدر و مادرو آماده
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به ) رفتارسازي(دهي عادت -4بخشي براي التزام به وظايف و حقوق والدين و فرزندان و اصل انگيزه -3
  .رعايت حقوق و تكاليف والدين و فرزندان

اصل بينش دهي به فرزندان نسبت به حقوق  -1: اهتمام به حقوق و تكاليف متقابل ميان فرزندان اصل -پنج 
اصل عادت دهي نسبت به حقوق و  -3اصل انگيزه دهي نسبت به حقوق و تكاليف و  -2و تكاليف متقابل؛ 

  . تكاليف
فلسفه، تربيت، تربيت ديني، خانواده، فلسفه تربيت، خانواده اسالمي، اهداف، اصول و : واژگان كليدي
  .روش هاي تربيت

  
  :فهرست منابع

  . قرآن كريم - 
 ).ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم. اسالم و زيبايي هاي زندگي). 1391. (رجبي نيا، داود -

  . دار الحديث: قم). ترجمه حميد رضا شيخي( تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث). 1391. (محمدي ري شهري، محمد -
 . دار الحديث: قم). ترجمه عباس پسنديده(  ودكحكمت نامه ك). 1391. (محمدي ري شهري، محمد -
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 تاثير رويكرد تكثرگرايي معرفت شناختي در تربيت اسالمي
 2، نرجس غالم رستمي 1طيبه ماهروزاده

  
يكي از مباحثي كه امروزه انسان پست مدرني با آن مواجه ميباشد، تكثر و تشتت در بحث معرفت و شناخت 

تلف مطرح است اما تكثرگرايي معرفت شناختي زيربناي همه آنها هاي مخ در حوزه تكثرگرايي. است
محسوب مي شود؛ رويكرد تكثرگرايانه در حوزه ي معرفت، اصول، مباني و عناصر تعليم و تربيت و نيز 

زيرا با رواج رويكرد تكثرگرايي معرفتي، تعليم و تربيت با نسبيت . معيارهاي تربيتي را تحت تأثيرقرار ميدهد
نتايج مترتب بر آن چون نفي الگو و معيار صحيح، تاكيد بيش از حد بر تفاوتها و اختالل در هويت گرايي و 

از اين رو براساس اصول و مباني تعليم و تربيت اسالمي، پرداختن به تكثرگرايي  .شود يابي فردي مواجه مي
. تعليم و تربيت ضرورت مي يابدمعرفتي در عرصه تعليم و تربيت و ارزيابي تاثير آن بر اركان و اجزاي نظام 

هدف از اين مقاله تبيين رويكرد تكثرگرايي معرفتي، ارائه داللتهاي تربيتي آن، بررسي تاثير اين رويكرد بر 
  .تربيت ديني و نقد و بررسي آن بوده است

  :پرسش هاي پژوهش
 ماهيت رويكرد تكثرگرايي معرفتي چيست و مباني آن كدام است؟ -

 چيست؟معرفتي  تكثرگرايييتي هاي تربداللت -

 ديدگاه تكثرگرايانه معرفت شناختي چه تاثيري بر تربيت ديني دارد ؟ -

 ؟از منظر تعليم و تربيت اسالمي نقد وارد بر رويكرد تكثرگرايي معرفتي و داللتهاي تربيتي آن چه ميباشد -

توصيفي تحليلي و اسنادي انجام  است كه با استفاده از روش كاربردي –تحقيقات بنيادي از نوعاين پژوهش 
معرفتي است در زمره  تكثرگراييه دنبال تبيين و توضيح رويكرد بكه اين پژوهش  از آنجا. شده است

ثيرات أبراي اصالح و يا دست كم نقد ت گيرد و از آن جهت كه به دنبال ارائه راهكارميتحقيقات بنيادي قرار 
بردي منظور ارتواند جزو تحقيقات ك مي تربيت است،تعليم و  معرفتي بخصوص در حوزه تكثرگراييرويكرد 

در پي ارائه شود و ي انساني آغاز مي نياز جامعه بر اساس پژوهش كاربردي فعاليتي است كه زيرا شود،
  .تحليلي و استنباطي است بر اين اساس روش پژوهش، تركيبي از سه روش توصيفي،. براي آن است اهكارر

                                                            

١
  mahrouzadeh.t@gmail.comدانشيار دانشگاه الزهرا؛   
٢
 Nrostami65@yahoo.com   كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت؛  
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متفاوتي در  هاي نسبتاً به شيوه هاي مختلف، هاي متفاوت در فرهنگ آن است كه انسان رمعرفتي بتكثرگرايي 
 تكثرگرايي ياصلي نظريه يدر واقع هسته .پردازند گيري و بازنگري در اعتقادات به استدالل مي شكل

ق لَّرتو وجود متعصرفا در پ هاي كثير، چرا كه قائل شدن به وجود فهم فهم كثير از واقعيتي واحد است، معرفتي،
هاي مختلف  درحوزه تكثرگرايي .كه در تكثرگرايي معرفتي مورد بحث است باشد معنادار مي واحد،
 .مطرح است... شناسي و نيز در حوزه هاي سياست، دين و  شناسي، ارزش شناسي، روش شناسي، معرفت هستي

كه معرفت يا صدق بر حسب زمان، تكثرگرايي معرفت شناختي، معرفت را امري نسبي مي داند بدين معنا 
زيرا با قبول و يا رد آن، مبناي . مكان، جامعه، فرهنگ، وراثت، باورها و پيش دانسته ها تعريف مي شود

  .هاي ديگر مستحكم يا متزلزل خواهدشد تكثرگرايي در حوزه
 :يافته هاي پژوهش

 اينكه حقيقت عالم وجود ندارد، يامعرفتي آن است كه هيچ معرفت واحد يا ثابتي از  تكثرگراييمراد از 
انكار ، انكار اصل وجود حقيقت: مباني نظري آن عبارتند از . يابي به چنين معرفتي را نداردانسان توانايي دست

هاي مختلف حقيقت و در نتيجه عدم توانايي انسان ادعاي تو در تو بودن اليه، مطلق معرفت نسبت به حقيقت
ادعاي روبرو شدن انسان با بخشي از حقيقت و در نتيجه عدم شناخت همه ، عرفتيهاي مدر نفوذ به اين اليه

-بايد گفت كه در رويكرد تكثرگرايي معرفتي كمتر به بحث. )نومن و فنومن(تفكيك بود و نمود ، ابعاد آن

ما . ستهاي تربيتي طبق اين رويكرد كار دشواري بوده اهاي تربيتي پرداخته شده است، درنتيجه ارائه داللت
در اين مقاله با تمسك به رويكردهاي فلسفي موجود كه اشتراكاتي با رويكرد تكثرگرايي معرفتي داشته اند به 

توان اصول روشن و دقيقي براي  نميتكثرگرا در تعليم و تربيت  .ايمهاي تربيتي آن پرداختهتبيين داللت
امور حاكي از نبود  اين رويكرد كه .ايه ي آن بنا كردتربيت انسان در نظر گرفت و فرايند تعليم و تربيت را بر پ

از انسان تربيتي  نمي تواند الگوي ،مطلق، نبود اصول و روش هاي قطعي براي شناخت و نسبي گرايي است
نگري است؛ زيرا در كنار  جانبه رسد توجه بيش از حد به تفاوتها موجب يك به نظر مي .ارائه دهد ،له آايد

ها و نه تشابهات به طور خاص، در نظام تربيتي اسالم  نه تفاوت.كند نيز نقش مهمي ايفا ميتشابهات  ،تفاوتها
شوند، بلكه با در نظر گرفتن اين ويژگي ها در كنار هم اصول نظام گيري تربيتي خاص نميمنجر به موضع

  .تربيتي اسالم بنا مي شود
 .يم و تربيتمعرفت، تكثرگرايي، تكثرگرايي معرفتي، تعل: واژگان كليدي
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  يكرد سواد اخالقي از منظر عامليت انسانينقد و بررسي رو
  1نرگس سجاديه

 
دشواري . استآميز و مورد ترديد در تربيت رسمي مطرح بودهتربيت اخالقي، همواره در مقام امري مناقشه

رنگ در كنار فراموشي و كم) 1391بارو، (پرداختن همه جانبه به ابعاد مختلف تربيت اخالقي در قالب مدرسه 
ريزان قرار داده كه از يك سو آنها را به كنار روي مربيان و برنامهاي را پيشدر مدارس، دوگانهشدن اخالق 

رسمي تربيت سوق نهادن تربيت اخالقي در مدرسه و سپردن آن به خانواده و ديگر نهادهاي غيررسمي و نيمه
براي تربيت اخالقي چشم تربيتي  -هاي مدرسه به عنوان بستري اجتماعيازسوي ديگر، بر ظرفيت. دهدمي

مفهوم سواد اخالقي در سالهاي اخير توسط برخي انديشمندان حوزه تربيت اخالقي مطرح شده . طمع دارد
بندي اي را صورتگرايانه و نسبتا جامع، تربيت اخالقي مدرسهو تالش دارد تا در قالبي واقع) 2007توانا، (

ررسي اين مفهوم از اخالق، رويكرد سواد اخالقي را مورد اين نوشتار در پي آن است تا در راستاي ب. كند
  .روي آن را از منظر عامليت انساني برشماردهاي پيشواكاوي قرار دهد و استلزامات و چالش

  :پرسش هاي پژوهش
پرسشهاي پژوهش حاضر كه حول مساله اساسي آن يعني ماهيت سواد اخالقي و بررسي نسبت آن با تربيت 

  :يابد عبارتند ازق سامان مياي و اخالمدرسه
 شود؟هاي مفهومي ديگري ميمفهوم سواد اخالقي چيست و شامل چه مؤلفه -1

 زدن مفهوم اخالق به مفهوم سواد، در حيطه ادعاهاي اخالقي چيستند؟استلزامات گره -2

  ها و نقدهاي وارد بر مفهوم سواد اخالقي از منظر عامليت انساني كدامند؟چالش -3
در پرسش نخست، . جويدوهش متناسب با پرسشهاي خويش از سه روش فلسفي براي بررسي بهره مياين پژ

در اين . هاي مفهومي زيرساز آن استنباط گرددشود تا با تحليل مفهومي سواد اخالقي، ابعاد و مؤلفهتالش مي
نيز در قالب تجزيه مفهوم  شود و تحليل مفهومي بخش از نظرات واضعان مفهوم سواد اخالقي نيز بهره برده مي

در پرسش دوم، روشي از نوع تحليل فرارونده به كار گرفته . گيردمد نظر قرار مي) 1389باقري وهمكاران، (
در اين بخش، با فرض نگرش سواد . هاي امكان سواد اخالقي را بررسي نمايدشود كه تالش دارد شرطمي

                                                            

١
  n.sajadieh@gmail.comاستاديار دانشگاه تهران؛   
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پرسش سوم نيز در . الزامات اين نوع نگاه استنباط خواهد شداخالقي و نگاه به مفهوم اخالق از منظر سواد، 

  .دهدروي اين رويكرد قرار ميهايي مفهومي را پيشمقام نقد، چالش
- اي و براي مدل كردن برخوردهاي انضباطي يا آموزشواژه سواد اخالقي بيشتر در زمينه مديريت مدرسه

با طرح چارچوبي مفهومي از سواد اخالقي، ) 2007( 2توانا). 2012، 1ساگناك(است هاي مدرسه مطرح شده
روي مربيان قرار پيش -اخالق و سواد -كند تا اين مفهوم جديد را از تركيب دومفهوم نهادينه پيشينتالش مي

  .دهد
هاي ها و دانشدر درجه نخست، استفاده از واژه سواد در مورد اخالق، تاكيد بر اين نكته است كه مهارت 

اند كه افراد ميتوانند هايي الزم و قابل يادگيرياي  شكل بخشيدن به انتخابهاي اخالقي، توانمنديمورد نياز بر
  .در يادگيري آنها كم و بيش رقابت كنند

ها و ، نشانگر آن است كه توانش)2007توانا، (عالوه بر اين، بكارگيري واژه سواد، در سواد اخالقي  
اين نوع كاربرد بطور ضمني بر اين امر اصرار دارد . اندابل رشد و توسعهنياز رفتار اخالقي، قهاي پيشمهارت

در اين ديدگاه اخالق، همانند . وتربيت صورت پذيردتواند وبايد از طريق تعليمها ميكه تقويت اين توانش
اي سواد تكنولوژيكي، سواد حساب كردن، سواد علمي و سواد خواندن، يك نياز انسان قرن بيست و يكمي بر

توان تمركز بر آن را امري شخصي و بدون برنامه كه نمي) 1999، 3مك كليالن(شود زندگي فرض مي
  . دانست

از سوي ديگر، در نظر گرفتن اخالق، به عنوان امري چندبعدي و فراتر بردن آن از زمينه شناختي، يكي ديگر 
تواند با فراتر رفتن از م سواد اخالقي، مي، مفهو)2007(از منظر توانا . هاي مفهوم سواد اخالقي استاز پايه

ساز تكوين انسان اخالقي هاي افراد را نيز در بر گيرد و در مجموع بتواند زمينهبافت شناختي، حوزه گرايش
  .شود
  :هاي پژوهشيافته

توان گفت در منابع مربوط به اين رويكرد، مفهوم در پاسخ به پرسش از چيستي مفهوم سواد اخالقي، مي
ورزي اخالقي و تخيل هاي معطوف به استداللاد اخالقي شامل سه زير مفهوم حساسيت اخالقي، مهارتسو

اي هستند كه هاي سازندههر يك از اين زير مفاهيم، خود داراي مقوله). 2007توانا، (است اخالقي دانسته شده

                                                            

1  Sagnak 
2  Tuana 
3
  McClellan 
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قي در حالت كلي به معناي توان حساسيت اخال. توانند مفاهيم متعددي را شكل بخشندبا تفسيرهاي مختلف مي
قضاوت درمورد اخالقي بودن يك موقعيت و شامل سه بعد تشخيص نقطه اثر اخالق در موقعيت، برآورد 

ورزي اخالقي شامل استدالل. هاي اخالقي موقعيت و نيز بازتعريف ارزشهاي اخالقي در موقعيت استظرفيت
شناخت ارزشهاست و در نهايت تخيل اخالقي معطوف  فهم چارچوبهاي مختلف اخالقي، شناخت واقعيتها و

). 1993جانسون، (هاي احتمالي و تحليل نتايج احتمالي هر يك است ورزي در مورد اقدامبه توانمندي خيال
  . هاي شناختي دارنددهد كه هر سه مقوله، بيشتر جنبهبررسي اين زيرمفاهيم نشان مي

  :هايي به قرار زيرندفرض، پيشاستلزامات بازتعريف اخالق در قالب سواد
-پذيري در قاعدهوجود شفافيت و انعطاف) 3پذيرش تنوع در اخالق؛ ) 2پذيري ادعاهاي اخالقي؛ مناقشه) 1

برخورداري ادعاهاي اخالقي از ) 5محوريت عدالت در اخالق؛ ) 4؛ )2011، 1كليفورد(هاي اخالقي مندي
  . دامات اخالقيشناختي دانستن اق) 6توجيه و مهمتر از همه 

-موقعيتتقرير) 1: روي اين ديدگاه در مقاله حاضر، در قالب موارد زير خالصه شده استهاي پيشچالش

گرايانه از اخالق تقرير كاهش) 3تقرير ارگانيستي از دوگانه جامعه، فرد؛ ) 2گرايانه از دوگانه موقعيت، قاعده؛ 
  .گرايانه از اخالقتقرير سازه) 5تخيل اخالقي و ابهام در مفهوم ) 4هاي شناختي؛ معطوف به جنبه

  ورزي، تخيل، نقد، عامليت انسانيسواد اخالقي، حساسيت اخالقي، استدالل :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .حفيظ: تهران. درآمدي بر فلسفه اخالق و آموزش و پرورش اخالق). 1391. (بارو، رابين -

-Johnson, M. (1993). Moral imagination: Implications of cognitive science for ethics. London: 
University of Chicago Press. 
- Tuana, N. (2007). Conceptualization moral literacy. Journal of Educational Administration, 
45(4), 364-377. 
- Clifford, M. (2011). Moral literacy. Teaching Ethics, 125-141.  
Shapiro, J. & others. (2008). In Thompson,D. C. & Crampthon, F. E. (Eds.). UCEA Conference 
Proceeding for Conventions.  
- Sagnak, M. (2012). School management and moral literacy:A conceptual analysis of the model. 
Educational Sciences: Theory and Practice, 12(2), 1425-1430.  
     

                                                            

1
 Clifford 
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  فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسالم
  2، دانيال چهرازي 1الياس چهرازي

  
يعنى كار اصلى مربى اين است . تربيت دينى به معناى شكوفا شدن، ظاهر شدن و بالفعل شدن توانايى هاست

نه اى براى او فراهم آورد تا آنچه را در كه استعدادهاى درونى مخاطب مورد تربيت را شكوفا سازد، بايد زمي
هاي عقالني در فلسفه تربيت ديني، در عام ترين مفهوم آن، مجموعه اي از تحليل .درون دارد به فعليت رساند

  .باب تربيت ديني است
 "فلسفه تربيت ديني بالمعني االعم": مجموعه رويكردها به فلسفه تربيت ديني در چهار طبقه جاي مي گيرد

كه فقط شامل اديان حقه  "فلسفه تربيت ديني بالمعني العام"شامل همه اديان، اعم از حق و باطل است، كه 
فلسفه تربيت "كه به تعاليم اسالمي محدود مي شود و  "فلسفه تربيت ديني بالمعني الخاص "توحيدي است، 

اختصاص دارد و از ورود به كه به سه حوزه تربيت اعتقادي، اخالقي و عملي اسالم  "ديني بالمعني االخص
اين پژوهش، كه بر مبناي رويكرد چهارم سامان يافته، . ديگر حوزه هاي تعليم و تربيت اسالمي مي پرهيزد

استنادي به  -فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسالم را به مثابه يكي از علوم فلسفي اسالمي كه با روش استداللي
مي پردازد، تلقي و ) ع(تربيت ديني از ديدگاه قرآن و سنت معصومان تبيين و تحليل مفهوم ها و گزاره هاي 

،  "مباني"افزون بر اين، پس از معرفي مبادي تصوري بحث، مشخصأ سه موضوع . تعريف نموده است
فلسفه تربيت  "تربيت ديني از ديدگاه اسالم كه به اعتقاد ما هر سه به سامانه معرفتي  "اهداف"و  "اصول"

  . مي شوند، به بحث گذاشته شده اندمربوط  "ديني
پيش از تبيين مفهوم فلسفه تربيت ديني، بايسته است ابتدا مولفه هاي مفهومي اين اصطالح تركيبي، تحليل و 

و يك مولفه مركب، يعني  "دين"و "تربيت"، "فلسفه"در اين راستا، سه مولفه بسيط يعني . تعريف شود
  .عرضه مي گردد"تربيت ديني "ت، تعريف مورد نظر ما از تعريف مي شود و در نهاي "تربيت ديني"

مي . فلسفه تربيتي ديني، درعام ترين مفهوم آن، مجموعه اي از تحليل هاي عقالني در باب تربيت ديني است
اما اگر اين گونه تحليل ها در چارچوب . توان اين رويكرد به تربيت ديني را رويكردي برون ديني نام نهاد

ن خاصي صورت پذيرد واز درون آموزه ها وانديشه ها وبينش هاي آن دين برخيزد، رويكردي آموزه هاي دي
به اين ترتيب ،آن چه ميان اين دو رويكرد مشترك است، تحليل . درون ديني به تربيت ديني پديد مي آيد

                                                            

١
 elyas.ch@gmail.comروستايي دانشگاه بيرجند؛   كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي  
٢
 دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه حكيم سبزواري  



  345                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

نمودهاي هاي عقالني است وتفاوت آنها در اين است كه رويكرد نخست، الزامأ تعهدي به آموزه ها و ره
وحياني دين، اگردين را به معناي درست آن لحاظ كنيم، ندارد و تربيت ديني را فقط و فقط با عيار عقل 
وتحليل ها و كاوش هاي عقالني مي سنجد، در حالي كه رويكرد دوم، فلسفه تربيت ديني را از درون دين مي 

وبينش هاي دين پي مي نهد، هرچند به  جويد وطرح نظري خود در اين مقوله را مناسب ومالئم با آموزه ها
  .مند مي شودلحاظ فلسفي بودن بحث، از تجزيه وتحليل هاي عقالني نيز بهره

با اين . بااين مقدمه وبا عنايت به عنوان مقاله حاضر، سبك وسياق اين نوشتار را رويكرد دوم تشكيل مي دهد
مقول به تشكيك وشامل سه مرتبه ي وحياني، عرفاني تفاسير، از ديدگاه اسالم، معرفت الزم براي تربيت ديني، 

  .و عقالني است و معرفت را امري مرتبت مند وتشكيكي مي داند
  :پرسش هاي پژوهش

  : در اين پژوهش به دو سوال اصلي پاسخ داده خواهد شد
  فلسفه تربيت ديني در اسالم چه جايگاه و نقشي دارد؟ -
  ام است؟مباني تربيت ديني از ديدگاه اسالم كد -

  باشدتوصيفي بر مبناي مطالعات اسنادي و كتابخانه اي مي -روش تحقيق در اين پژوهش از نوع تحليلي
فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسالم، ريشه و مايه در آخرين و كامل ترين دين توحيدي دارد كه عقل را پايه 

بنيادين دين و يكي از منابع استنباط و اساس انسانيت، حجت باطني خداوند، وسيله فهم و دريافت معارف 
اسالم عقل را به رسميت مي شناسد و حتي در شناخت مبدأ آفرينش، به . احكام فقهي اسالم معرفي مي كند

شرطي كه از دام اوهام و خياالت باطل برهد و پروردگار عالم را محدود نپندارد، دست عقل را در حد 
با توجه به اين تفاسير، مباني تربيت ديني از ديدگاه اسالم، به . اردشناسايي الزم و ضروري خداوند باز مي گذ

اوصاف وجودي انسان، جهان و آفريدگار انسان و جهان مي پردازد كه از متون اسالمي استخراج و به يكي از 
ج دو شكل بسيط، يعني مفاهيم، يا مركب، يعني گزاره هاي اخباري يا توصيفي بيان مي شوند و شالوده استخرا

به اين ترتيب، ساختار حاكم بر نوشتار حاضر، . و تدوين اهداف، اصول، محتوا و روش ها به شمار مي آيند
  .نقلي دارد -وحياني يا عقلي-ساختاري عقالني

  :يافته هاي پژوهش
پس از تبيين و تعريف مولفه هاي اصطالح . در اين مقاله تالش گرديد تا به دو سوال اصلي پاسخ داده شود

فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسالم،  ": ، اين تعريف عرضه شد"فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسالم "ي تركيب
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استنادي به تبيين و تحليل مفهوم ها و گزاره هاي  –يكي از علوم فلسفي اسالم است كه با روش استداللي 

  . "مي پردازد) ع(تربيت ديني از ديدگاه قرآن و سنت معصومان 
: اني معرفت شناختي تربيت ديني از ديدگاه اسالم به اين مورد پرداخته شدكه اين مباني عبارتند ازدر مورد مب

امكان پذيري معرفت الزم براي تربيت ديني، برخورداري انسان از سه ابزار معرفتي حس، عقل و تزكيه نفس، 
ر نهايي و بالذات معرفت الزم مرتبت مندي معرفت الزم براي تربيت ديني، و مطابقت با واقع به عنوان معيا

  .براي تربيت ديني
  .تربيت ديني، فلسفه تربيت ديني، مباني، اسالم :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  . بوستان كتاب: قم. فلسفه دين،  )1386. (بهشتي، احمد  -
فصلنامه روان شناسي تربيتي، . الم، كاوش هايي در باب فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اس)1390. (بهشتي، سعيد و نيكويي، روشنك -
)18 (6  ،153 – 178.  
 .27 – 10، 6) 3(دوفصلنامه تربيت اسالمي، . فلسفه تربيت ديني-فرا). 1387. (بلندهمتيان، كيوان و نقيب زاده، مير عبدالحسين -
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 )ص(امبريپ رهيبر س ديكابا ت ي اسالمنيد يهادر آموزهتربيتي عواطف  گاهيجا بررسي
  عناصر برنامه درسي هاي آن در عرصهو داللت

  )اهداف و روشهاي ياددهي و يادگيري(
  2، كمال اسدي1 سوسن كشاورز

  
آدمي داراي شئون وجودي مختلف مي باشد دستيابي او به حيات طيبه منـوط بـه آن اسـت كـه تمـامي ابعـاد       

، نيـاز عـاطفي را مـي تـوان     در ميان نيازهاي انسـاني . وجودي او به صورت همه جانبه و هماهنگ پرورش يابند
عاطفه و احسـاس قبـل از عقـل و ادراك در وجـود انسـان      . يكي از زير بنايي ترين نيازها در امر تربيت دانست
از اينرو تاثير عاطفـه در عمـل نيـز از سـاير عوامـل و      . گرددظاهر مي شود و به نخستين روزهاي زندگي باز مي

، با توجه به )1384رحيميان و رهبر، (تحت پرورش ويژه اي قرار گيرد انگيزه ها نيرومندتر است و بايد همواره 
نقش عواطف در تربيت انسان و توجه زياد آموزه هاي ديني اسالم به اين موضوع، اين مقالـه در پـي آن اسـت    
تا با بررسي جايگاه عاطفه در آموزه هاي ديني، داللت هـاي الزم آن را در اهـداف برنامـه درسـي و روشـهاي      

 دهي و يادگيري استخراج نمايدياد تحليلـي اسـت، مطالـب مـرتبط بـا موضـوع       -اين تحقيـق از نـوع توصـيفي   .
عواطف در دو بعد مثبت و منفي و در سه سطح ذاتي، اجتماعي و عالي در متن قرآن كـريم وكتـب مـرتبط بـا     

  . ستسيره احصاء گرديده و داللت هاي استنادات مذكور، به روش استنتاجي استخراج گرديده ا
  :هاي پژوهشپرسش

  از چه جايگاه تربيتي برخوردارند؟) ص(عواطف، در آموزه هاي ديني اسالم و سيره رسول اكرم  -1
با نظر به جايگاه تبيين گرديده، چه داللت هايي را مي توان در عرصه عناصر برنامه درسي شـامل اهـداف و    -2

  يادگيري استخراج نمود؟-روش هاي ياددهي 

                                                            

 1عضو هيت علمي دانشگاه خوارزمي -
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه خوارزمي ٢
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بعـد ادراكـي   . در تحقيقات خود پيرامون نفس براي آن دو بعد ادراكي و تحريكي قائل اسـت  صدرالمتألهين

، 1379نصـري،  (عبارت از عقل و انديشه انسان و بعد تحريكـي عبـارت از فطريـات و نيازهـاي روحـي انسـان       
قوه نزوعيه هـم،   از نظر او. مي داند) محركه(فارابي، قواي محركه انسان را شامل منيمه و قوه نزوعيه ). 121ص

  ).1385كلبعلي، (خود به قوه شهوت و غضب تقسيم مي شود 
-ابن سينا، خاستگاه عمل و حركت را نفس مي داند و معتقد است كـه حركـت بـدون ادراك صـورت نمـي     

آن گاه كه ادراك صورت مي گيرد، شهوت و تمايالت برانگيخته مي شود و پيامد اين شهوت و تمايل . گيرد
بـه نقـل از   (تي است كه در جهت پويش و گرايش و يا در جهت تنفر و گريـز پديـد مـي آيـد     عبارت از حرك

  ).116، ص 1385كلبعلي، 
غزالي به تأثير آگاهي در تكوين عواطف توجه دارد، زيـرا بـه نظـر او حـب و عالقـه جـز پـس از معرفـت و         

صيصه امتياز بخش ميان مـردم  عنصر معرفت و ادراك از ديدگاه غزالي مهمترين خ. ادراك قابل تصوير نيست
  ).193همان، ص(در كسب عواطف است 

غاذيه و ناميه و مولده و ساير قواى فرعيـى كـه   : مانند ؛انسان داراى سه قوه  حياتى معتقد است كه سهروردي
 قـواى ادراكـى   و انـد  كه متأثر از قـوه نزوعـى و شـوقى    ؛قواى حركتى يا محركه ،در خدمت اين سه قوه هستند

 ).290اري، بي تا، صغف(است 

نراقي، معتقد است كه مبدأ تحريك بدن دو قوه  غضبيه و شهويه است؛ غضبيه مبـدأ حركـت بـدن بـه سـوي      
وي معتقـد  . اسـت  "ماليمـه "از بدن و شهويه مبدأ حركت آن به سـوي تحصـيل امـور     "غير ماليمه"دفع امور 

از قواي عاقله، غضبيه و شـهويه، يـا بـه دو    است كه جميع اخالق حسنه و صفات ذميمه و اضداد آن ها به يكي 
  ). 1378نراقي، تصحيح موسوي كالنتري دامغاني، (قوه از آن ها يا به سه قوه از آن ها متعلق مي باشد 

وجود قواي مختلف و به تبع آن وجـود عواطـف گونـاگون    ) سقراط، افالطون و ارسطو(فالسفه متقدم غرب 
د و از قواي مختلـف ناطقـه و شـهويه در طبيعـت آدمـي يـاد نمـوده انـد         را در طبيعت انسان مفروض انگاشته ان

  ). 39، ص1385كلبعلي، (
به عقيده وي اين كار علـم  . دكارت كوشيده است تا عواطف انسان را به وسيله علتهاي نخستينشان تبيين كند

من طبقـه بنـدي،   اخالق است كه عواطف و ادراكات و چگونگي دخالت آن ها را در رفتار انسان بشناسد و ض
دكـارت، ترجمـه   (علت وقوع آن ها را معلوم كرده و شيوه كنتـرل، تغييـر و اصـالح آن هـا را بـه دسـت آورد       

  ). 1376صانعي دره بيدي، 
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  :يافته هاي پژوهش
 .موضوع تربيت، نفس انساني با همه ابعاد وجودي متأثر از دو جنبه خاكي و ملكوتي است -
نوعي چون؛ آگاهي، علم وشناخت، عواطف، احساسات، انفعاالت و گرايشات انسان داراي استعدادهاي مت -

 .و نيز توانمندي هاي جسماني است تا برخورداري از آزادي، اراده و انتخاب در وي معني پيدا كند
سه حوزه برجسته ادراك ومعرفت، احساسات و عواطف، گرايش هـا و رفتـار انسـان، در تـالزم جـدي بـا        -

 .يكديگرند
طف از مايه هاي فطري در روح انسان سرچشمه مي گيـرد، بـه صـورت احساسـات و كيفيـات نفسـاني       عوا -

 . يابدچون؛ محبت و نفرت، كينه و گذشت، خودخواهي و ديگر خواهي، خشم و حسد، اميد ويأس تبلور مي

ني و عواطف در تربيـت افـراد ، در ايجـاد نشـاط، تحـرك و تعـادل در زنـدگي، در برقـراري روابـط انسـا           -
 .درايجاد و كنترل ناهنجاريهاي اجتماعي نقش بسزايي دارد

 . اسالم به عواطف مثبت و منفي هر دو توجه دارد -

 .براي پي بردن به جايگاه عواطف در اسالم بررسي آن در سه سطح ذاتي، اجتماعي و عالي ضروري است  -
گرايشهاي شخصي و غرايـز ارتبـاط دارد،    در سطح اول عواطف انسان عاطفه حيواني قرار دارد كه بيشتر با -

اسـت كـه   ) اجتماعي(درسطح دوم عواطف انساني . فرد در اين سطح در برابر عواطف منفعل و تأثيرپذير است
عمدتاً تحت هدايت عقل انساني مي باشد، در اين سطح فرد نسبت بـه عواطـف گـاهي منفعـل اسـت و گـاهي       

 . ر دارد كه تحت اختيار فرامين وحياني مي باشددر سطح باالتر عواطف فطري الهي قرا. فاعل

عواطف و غرايز چه در سطح ذاتي و چه در سطح اجتماعي آن و به خودي خود، تا زماني كه نقـش سـوق    -
 .دهنده به سمت نيازهاي مشروع آدمي دارد، نيك است و نقش اساسي در شخصيت انساني دارد

 .؛ اتصاف انسان به اسماء و صفات الهي است بر اساس آموزه هاي ديني، غايت تربيت عاطفي -
اصالح قلب به عنوان مركز عواطف و احساسات در راسـتاي حـب وبغـض الهـي، هـدف كلـي تربيـت بـه          -

 . حساب مي آيد

با توجه به هدف كلي تربيت، اهداف واسطه اي چون؛ توجه به كرامت انساني، فراهم نمودن زمينـه تحقـق    -
ن زمينه تحقق خودآگـاهي فـردي، ايجـاد بسـتر مناسـب بـراي رشـد عواطـف و         ويژگيهاي فطري، فراهم نمود

 .ارضاي متعادل عواطف و احساسات آدمي وتوجه به نقش تفاوت هاي فردي بايد مد نظر قرار گيرد



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            350
يادگيري در تربيت عاطفي، روشـهاي فعـال اسـت كـه الگوهـاي مناسـبي        -مناسب ترين روشهاي ياد دهي -

افزايش انعطاف پذيري فردي، كاهش اختالالت رفتـاري   ،رزشمندي دانش آموزانبراي خود آگاهي و خود ا
و ترس هاي يادگيرنده، كاهش اسـترس و جـايگزيني آرامـش، چگـونگي بيـان احساسـات، و در نتيجـه خـود         
ارزيابي و كنترل خويشتن، پرورش روحيه ي همدلي وتعاون در دانش آموزان،كـاهش تعارضـات اجتمـاعي و    

  .ر پذيرش مسئوليت رفتار و شرايط اجتماعي استكمك به آنان د
 .تربيت عاطفي، برنامه درسي، ينيد يهاآموزه :واژگان كليدي

 

  : فهرست منابع
 .تهران: سمت. اخالق و تربيت اسالمي). 1384. (رحيميان، محمد حسن و رهبر، محمد تقي  -
 .تهران: الهدي). ديترجمه منوچهر صانعي دره بي( فلسفه دكارت). 1376. (دكارت ، رنه -
وزارت : تهـران . مراحل رشد و تحول انسان به ضميمه مقدمه اي بر ديدگاه اسالم در مورد رشـد ). 1368. (شرفي، محمد رضا -

 .فرهنگ و ارشاد اسالمي
 .اسالميانجمن آثار و مفاخر فرهنگي، نرم افزار حكمت . فرهنگ اصطالحات آثار شيخ اشراق). بي تا. (غفاري، سيد محمد خالد -
عواطف از منظر فيلسوفان متأخ غرب ومتفكران مسلمان با تأكيد بر هيوم و غزالي و اسـتخراج  ). 1385. ( كلبعلي، ايراندخت -

 .رساله دكتري چاپ نشده، دانشگاه تربيت معلم تهران.  داللتهاي آن
 .عاصردانش و انديشه م: تهران. مباني انسان شناسي در قرآن). 1379. (نصري، عبداهللا -
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  جايگاه اخالص در تربيت ديني از منظر آموزه هاي اسالمي
  3، محبوبه البرزي2، زهرا محمودشاهي1بابك شمشيري

  
مورد توجه قرارگرفته ) قرآن وروايات معصومين(تربيت ديني و چگونگي انجام آن در آموزه هاي اسالمي 

ارتباط، اخالص ازجمله مفاهيمي است  در اين. رهنمودها و مولفه هاي متعددي براي آن مطرح شده است و
اخالص از جمله مفاهيم اساسي . كه پرورش و تقويت آن از مهمترين مولفه هاي تربيت ديني قلمداد مي شود

در رابطه انسان با خداي متعال است و در قرآن به عنوان اصلي كه رعايت آن بر همه واجب و مسلم است 
مفهوم اخالص بر اساس آيات و روايات ومقايسه متعددي پيرامون پژوهش هاي . ، ياد شده است)29: اعراف(

و  1388؛ عبادي و پاشاپور، 1392بطحايي گلپايگاني، (آن با ديگر صفات چون ريا و شرك انجام شده است 
اما بخش مهمي از  ،بالنده اخالص درقران و روايات اهل بيت بيان شده بعادگرچه ا، ليكن )1383عبدخدايي،

لي از ديد انديشمندان حوزه اخالق اسالمي به دور مانده و فقط به يك شناخت تك بعدي و آن به طور ك
را به قبولي اعمال و رسيدن به  آن اين مفهوم و آثار آخرت نگر به آموزه اخالص نگريسته شده است و

د توجه كمتر مورو جايگاه آن در دين و رابطه اش با تربيت  اند كردهختم حكمت و افزايش جزاي اخروي 
در اين . درصورتيكه مي توان از آن به عنوان يك هدف در آموزش و پرورش استفاده كرد قرارگرفته است

راستا هدف پژوهش حاضر روشن كردن مفهوم اخالص، شناسايي نسبت اين صفت با ساير صفات اخالقي، 
  . استشناسايي پيامدها و عوامل موثر فردي و اجتماعي آن بر اساس آموزه هاي اسالمي 

  :پرسش هاي پژوهش

 چيست؟) قران و روايات معصومين(از منظر آموزه هاي اسالمي اخالص معنا يا معاني  -

 نسبت ميان مفهوم خلوص وسايرمفاهيم اخالقي درچارچوب آموزه هاي اسالمي چيست؟ -

 بنا به آموزه هاي اسالمي چه عواملي سبب ايجاد وتقويت اين كيفيت اخالقي مي شود؟ -

 بق با آموزه هاي اسالمي پيامدهاي فردي و اجتماعي اخالص چيست؟مطا -

                                                            

١
  bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir؛ بيتبخش مباني تعليم وتر ،دانشيار و عضو هيأت علمي بخش مباني تعليم وتربيت دانشگاه شيراز  
  z.mahmoodshahi@gmail.comكارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت؛  ٢
 malborzi@shirazu.ac.ir اه شيراز؛استاديار و عضو هيأت علمي بخش مباني تعليم و تربيت دانشگ 3
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  اخالص چه رابطه اي با قلمرو تربيت ديني دارد؟ -

پژوهش حاضر در پارادايم پژوهش كيفي به شيوه ي تحليل محتوا استقرايي از نوع توصيفي تفسيري انجام 
جه به اصل هدفمند بودن و تنوع در اين راستاباتو. گرفت و داده ها بصورت اسنادي گردآوري گرديد

حداكثري، كتابهاي تفسير الميزان، تفسير تسنيم، تفسيرنمونه، اصول كافي، معراج السعاده، جامع السعادات، 
بمنظور . غررالحكم و دررالحكم براي اعتبار سنجي آيات قرآني و روايات معصومين مورد بررسي قرار گرفتند

ميزي و تيم پژوهشي استفاده گرديد و محقق در هر مرحله از كار بررسي اعتبار سنجي پژوهش، از روش م
  .تحليل هاي انجام شده را توسط اعضاي كميته ي پژوهش مورد بررسي قرارداد

    :يافته هاي پژوهش
  : تحليل هاي انجام شده حاكي از آن بود كه

، ص 7،ج 1389ي آملي،جواد(بنا برتفسير، اخالص در قلمرو نيت است كه حسن فاعلي را تامين ميكند  -1
پاكيزه كردن عمل است از اينكه از براي غير خدا در "مفهوم اخالص در روايات معصومين به معناي ). 258

، 1375نراقي، (است  "خالص ساختن قصد و نيت از غير خدا"و ) 328، ص1376خميني، (" آن نصيبي باشد
ل است و در قرآن با دو گروه مخلَصين و خلوص داراي دو بعد اخالص در عقيده و اخالص در عم). 453ص 

  .مخلصين توصيف شده اند
بررسي هاي انجام شده نشان داد صفات محبت و صدق از جمله صفات اخالقي مالزم با اخالص هستند كه  -2

رابطه اي تنگاتنگ با آن دارند بطوريكه هر چه عشق به خدا بيشترباشد خلوص بيشتر خواهد بود و صفت 
  .تقابل با اخالص و ضد آن به شمار مي آيدرذيله ريا در 

محبوب  ،پيروزي ودوام در كارهاي فردكسب آرامش رواني، ايجاد بصيرت، عدم انتظار پاداش از مردم،  -3
از جمله پيامدهاي فردي  كسب هيبت و قدرت روحيبودن شخص مخلص، دوري از محرمات، دفع فتنه ها، 

رهايي جامعه از هوسراني و ماد در مردم، رواج خدمت خالصانه، خلوص و پيامدهاي اجتماعي آن افزايش اعت
  .مي باشد مداري هوس

اين اصل (معرفت و ايمان به خدا ) الف: عواملي كه موجب پايداري و ايجاد اخالص مي شوند عبارتند از -4
ن و يقي علم و معرفت يكي از سرچشمه هاي يقين است .)از لزومي ترين اصول براي تحقق اخالص است

پاكسازي نيات و ) نيايش و دعا و ج) ب؛ )276، ص1، ج1374مكارم شيرازي، (سرچشمه اخالص است 
انگيزه ها از ناپاكي و آلودگي و سمت و سوق دادن آن به خواست خدا و فرمانبرداري از حضرتش از جمله 
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ستادگي در برابر مسائل تقويتي اخالص و رفع موانعي چون دوري گزيدن از هواي نفس و شناخت شيطان و اي
  .آن به عالوه دوري از ريا از عوامل ايجاد و پايداري اخالص مي باشند

نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه اخالص به نيت و انگيزه كه جهت دهنده افعال و : بحث و نتيجه گيري
شود يكردار آدمي در طول زندگي است، ارزش و اعتبار داده وموجب صحت عمل و نجات انسان از تباهي م

لذا با پاكسازي انگيزه و جهت خدايي دادن به آن تالش افراد را در انجام امور باال برده و آدمي را به سمت 
بر اين اساس توجه به اخالص در تربيت ديني و برنامه ريزي هاي آموزشي و . قرب الهي رهنمون مي كند

با بحث انگيزش در روانشناسي  بحث خلوص در آموزه هاي اسالمي. پرورشي براي آن حائز اهميت است
در روانشناسي تربيتي از موضوعات محوري در جهت دهي به اعمال و رفتار، انگيزش . ارتباط نزديكي دارد

ها و ديدگاه هاي بر اين اساس نظريه. است كه به معناي عامل محرك و نيرودهنده ي رفتار تعريف مي شود
نتايج تحليل هاي . نگيزش بررفتارها و اعمال ارايه شده استمختلفي نيز درتبيين مكانيزم و چگونگي نقش ا

انجام شده در تحقيق حاضر نيز نشان داد اخالص بويژه با توجه به مفهوم محوري نيت در اعمال و رفتار انسان 
نقش محوري در تعليم و تربيت اسالمي  دارد و بايد براي پرداختن به آن جهت دهي وهدايت دهي صورت 

ن ديگر بحث از اخالص بحثي انگيزشي در اعمال و رفتارهاي اسالمي است و صحت و درستي به بيا. گيرد
اعمال در قلمرو تعاليم اسالمي به اخالص و جنبه ي انگيزشي آن بستگي دارد و اين درحالي است كه در 

  . تربيت ديني به نقش محوري انگيزش در اخالص كمتر پرداخته شده است
  .ص، تربيت ديني، آموزه هاي اسالميمفهوم اخال: كليدي واژگان

  
  : فهرست منابع

  . قرآن كريم - 
  .115- 97، 12 پژوهشنامه معارف قرآني،. جستاري در مفهوم شناسي و گستره اخالص در قرآن). 1392. (بطحايي گلپايگاني، سيدحسن -
  .اسراء: قم.  7، جتفسير تسنيم). 1389. (جوادي آملي، عبداهللا -
  .مركز نشر آثار امام خميني: تهران .چهل حديث). 1376. (خميني، روح اهللا -
 .61-43 ،21مجله اديان و عرفان، ). از منظر مثنوي مولوي(مفاهيم اخالص و اوصاف مخلصين ). 1388. (عبادي،كرم پاشاپور، محمدرضا -
  44- 21، 82مشكوة، نشريه . فروغي از اخالص در مكتب وحي و نغمه هاي شاعرانه). 1383. (عبدخدايي، محمدهادي -
 .مطبوعاتي حسيني: تهران. معراج السعاده). 1375. (نراقي، مال احمد -

  .دارالكتب االسالميه :تهران. 13،16،19،20، 12، 1،9جتفسير نمونه، ). 1374. (مكارم شيرازي، ناصر -
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  فلسفه اعتقاد به معاد در تربيت اسالمي مبتني بر آيات قرآن كريم
  2زهري، محسن 1سوسن كشاورز

   
انسان ها در گذر تاريخ به مساله ي مرگ و حيات پس از مرگ با نگاهي توام با بي اطالعي يا ترس نگريسته 

  . نگاهي كه عليرغم همه ي پيشرفت هاي بشر در ابعاد مختلف، هنوز هم پابرجا مانده است. اند
آن در  ياد روشنگر و سازنده ابع ديشود پس با ياسالم محسوب م نيد اتياز آنجا كه باور معاد جزء ضرور

  ).1388 كشاورز،( ابديانسان نمود  تيترب
پـژوهش   يداشـته اسـت، ولـ   ... مرگ و معاد و  يبر مسأله  يفراوان ديتأك ياسالم يتيكه نظام ترب نيا رغميعل
هـدف   دستيابي به حيـات طبيـه بـه عنـوان    .مسأله داشته اند  نيبه ا يكم اريدارند، توجه بس يتيكه جنبه ترب ييها

تربيت، پيوند تنگاتنگي با زندگي دنيايي دارد، زيرا معادباوري سبب پيدايش معنايي درست نسبت بـه زنـدگي   
به عبارت ديگر، آنچه كه در آخرت برداشت مي كنيم، حاصل آن چيزي است كه در دنيا كاشته ايم . مي شود

  . به معاد و دريافت نتايج اعمال است و از سوي ديگر كيفيت كاشته هاي ما در دنيا ، وابسته به اعتقاد ما
 يفلسـفه  نيـي ، تبمقالـه  نيـ ا يهـر فـرد مسـلمان، هـدف اصـل      ياعتقاد به معاد در زنـدگ  گاهيلذا با توجه به جا

آن بر اساس آيات قرآني و بهره گيـري از ديـدگاه مفسـران قرآنـي ذيـل سـه        ي با نظر به وجه تربيتي معادباور
  . مي باشد )اصول و روش ها(چگونگي و ) ضرورت، اهداف( چرايي، )تيماه(چيستي شامل محور

  :پرسش هاي پژوهش
  ماهيت معاد در تربيت اسالمي چيست ؟  -
  ضرورت و اهداف اعتقاد به معاد در تربيت اسالمي چيست ؟ -
 اصول و روش هاي معاد باوري در تربيت اسالمي چيست ؟  -

بدين ترتيب كه براي . روش استنتاجي استفاده شده است براي دست يافتن به نتايج ، از روش تحليل فلسفي و
تبيين مقدمه هاي الزم معادباوري از تحليل منطقي فرارونده با اسـتناد بـه آيـات قرآنـي و بهـره گيـري از منـابع        
تفسيري و ديدگاه صاحب نظران مسلمان  بهره گرفته شده است و در جواب سوال سوم، بـراي اسـتنتاج اصـول    

كـه نتيجـه قيـاس حاصـل دو گـزاره      . مر تربيت، از روش قياس عملـي بهـره گرفتـه شـده اسـت     معادباوري در ا

                                                            

١
 rayhaneh2001@yahoo.comتربيت دانشگاه خوارزمي ؛   استاد فلسفه تعليم و  
٢
 mohsenzoharii@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت ؛  
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مقدماتي توصيفي و تجويزي است كه از پاسخ دو سوال اول و دوم به دست آمده است و روش ها نيزمبتني بـر  
  .اصول تربيتي استخراج گرديده اند

. مشـاهده مـي شـود    "انسان از آغاز تـا انجـام  " مهم ترين نظرات عالمه طباطبايي در زمينه ي معاد ، در كتاب
البته او تأكيد مي كنـد كـه عقـل نمـي توانـد       .مه اعتقاد دارد كه شناخت معاد توسط عقل امكان پذير استالع

وي معتقد به خلود گناهكاران در عذاب جهنم است زيرا نفـس  . برخي از جزئيات مربوط به معاد را اثبات كند
  ).1389طباطبايي، ( ان، اليق دريافت اين عذاب استآن ها بر اثر انجام گناه

مطهري در بسياري از آثار خويش به بحث درباره ي مفهوم معاد پرداخته ولي بيشترين توضيحات وي درباره 
وي سعي نموده تا بـر  . اين مسأله را مي توان در كتب معاد و زندگي جاويد و حيات اخروي جست و جو نمود

در حقيقت مهم ترين جنبه ي كاري مطهري، توجه . ين معاد و ابعاد مختلف آن بپردازداساس آيات قرآن به تبي
همچنين بررسـي اتفاقـات پـس از    ، اثبات معاد و وي به بررسي مفهوم مرگ و چيستي آن. به آيات قرآن است

  ).1373و1372مطهري، (مرگ و سرنوشت انسان ها پرداخته است 
وهري توضيح مي دهيد و معاد و بازگشت انسان را الزمـه ي كمـال   مالصدرا، مسأله ي معاد را در حركت ج

وي از فيلسوفاني است كه به معاد جسـماني و روحـاني عقيـده دارد و بـا اسـتدالل خـويش آن را       . وي مي داند
در حقيقت مي توان گفت كه يكي از مشخصه هـاي نظريـه ي مالصـدرا در زمينـه ي معـاد،      . تبيين نموده است
وي همچنين در زمينه ي خلـود افـراد نيـك در بهشـت، آن را امـري قطعـي       . ي بودن آن استمربوط به جسمان

فرض مي كند و در جهنميان نيز، معتقد است كه لطف و رحمت شامل حال آنان مي شـود و عـده اي از آنـان    
شـوند  كه گناهان نابخشودني مرتكب نشده باشند، پس از تحمـل مجـازات اعمـال خـود، از جهـنم خـارج مـي       

  ).، ترجمه مصلح1366مالصدرا، (
جوادي آملي پس از بررسي مفهوم دنيا، سعي مي كند تا با نگاهي آينده نگر به مفهوم معـاد، ماهيـت دنيـا را     

 "وي در زمينه ي شناخت معاد و حيات پس از مرگ، معتقد است كه بايد براي شناخت آن بـه  . مشخص سازد
كند كه شناخت كامل حقيقت معـاد و ابعـاد مختلـف در حيطـه ي      متوسل شويم  و به اين نكته اشاره مي "نقل

  ).40 ، ص1389جوادي آملي، (توانايي بشر نيست 
جوادي آملي همچنين ميان اعتقاد به معاد و شناخت خداونـد سـبحان، رابطـه اي مسـتقيم لحـاظ مـي كنـد و         

وايمان به معاد، بـه همـان ميـزان    معتقد است كه هر چقدر انسان در زمينه ي مبداشناسي قوي باشد، معادشناسي 
  ).227و  226، صص 1388 جوادي آملي،(قوت خواهد داشت 
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  :هاي پژوهشيافته
، )169: و اعراف 73: ، بقره242: بقره(ي ورز شهياند: ي عبارت است ازاسالم تيدر ترب يمعادباور تيماه -

 :حشر( ايبودن دن ريپذ انينسبت به پا يو باور قلب نانياطم، )30: و روم 64: عنكبوت( به فطرت انسان يوابستگ
: و بقره 57: عنكبوت، 35 :انبياء ،185 :عمرانال(آخرت جهان در  انسان اتيحيافتن  ادامهاز و اطمينان ) 18

156                                                                                                   .(                                                      

مقابلـه بـا تـرس از     -الـف : ي به دو عامل اشـاره گرديـد   اسالم تياعتقاد به معاد در ترببراي تبيين ضرورت  -
مهـم تـرين اهـداف معادبـاوري در تربيـت      . ييايـ دن يدر مورد زندگ حيناصح يمقابله با نگرش ها -، بمرگ

، به وجود آمدن )11: و انعام 3: انسان( امور يعقل و نمود آن در همه  يشدن قوه  يمتعال: از  اسالمي، عبارتند
يي ايـ دن يدرست نسـبت بـه زنـدگ    نشيب شيدايپ، )67-62: و يونس 8و7: توبه و زلزله(ي و آرامش روان تيامن
انجـام  ، )284: قـره و ب 46: ، فصـلت 93-92: ، حجـر 39: نجـم (، احسـاس مسـئوليت   )115: و مومنون 24: جاثيه(

 ).8و7: و زلزله 275: ، بقره10: نساء( زياز گناه و كنترل غرا يدورو ) 61و60: مومنون( اعمال صالح

ايمان توأم با تعقل، بازگشت به خويشتن، غنيمت شمردن فرصـت  : اصول حاصل از قياس عملي عبارتند از -
  .ترك گناهان گرايش به انجام كارهاي نيك و زندگي در دنيا،

ي، و خـردورز  يعقالنـ  يرويـ پرورش ن: ي نيز مبتني بر اصول شاملاسالم تيدر ترب يمعاد باورروش هاي  -
بـه   ديـ امي، فرهنـگ سـاز  ي، نـ يد يگرفتن از قرآن و اسـوه هـا   يتأس، فطرت ها شيرايو پ يداريب ي،خودشناس
 . مي باشند هشدار نسبت به عذاب هاو  نعمت ها

  .، تربيت اسالمي، قرآن كريممعاد باوري، فلسفه :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .قرآن كريم -

  .اسراء: قم . 10 ، جميتسن .)1389( .، عبداهللايآمل يجواد -

  .اسراء: قم. حكمت عبادات). 1388. (جوادي آملي، عبداهللا -
 .سروش: تهران). صلحترجمه و تفسير جواد م( شواهد الربوبيه). 1366. (، محمدبن ابراهيم)مالصدرا(صدر الدين شيرازي  -

  .بوستان كتاب: تهران. انسان از آغاز تا انجام). 1389. (طباطبايي، سيد محمد حسين -
 . 359و  358 ،357،  ونديپ مجله .ميقرآن كر اتيبا نظر به آ ينيد تيترب يشاخص ها .)1388( .كشاورز، سوسن -

 .صدرا: ، قمزندگي جاويد و حيات اخروي). 1372. (مطهري، مرتضي -

 .صدرا: قم. معاد). 1373. (مطهري، مرتضي -
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 ديني تربيت قلمرو در معنوي مثنوي "شبان و موسي" داستان تربيتي هايداللت
    3، زهرا فرقاني2گرد، ميثم كوه1بابك شمشيري

  
 يرابطه چون هاييآسيب .است هاآسيب برخي درگير كشورمان تربيت و تعليم نظام در ديني تربيت امروزه

 توجه با .متربي ديني يتجربه به رسيدن امكان همچنين و فردي هايتفاوت گرفتن درنظر عدم متربي، و مربي
 رسيدن و تربيت عرصه در متربي و مربي بين رابطه شناسيآسيب، حاضر پژوهش بررسي مورد مسأله امر اين به
 كه ايمسأله .آدمي خداجوي فطرت از برآمده و  يابيدين بر مبتني دركي. است رابطه اين از جديدي درك به
"داستان در ژوهشگران،پ نظر به  قرار حاضر پژوهش راهنماي و است شده ترسيم خوبي به" شبان و موسي 

  .است گرفته
 روشهاي در دگرگوني ديگر، زمان هر از بيش ما كنوني جامعه در موضوعي، چنين به پرداختن ضرورت

 هنگامي نياز اين .است آزاده و خداجو مستقل، خلّاق، سازنده، نسلي پرورش منظور به ديني، تربيت و تبليغي
-مي كار به مدرسه و خانه در ديني تربيت نام به كه هاييروش و تربيت به را خود نگاه ما كه شودمي برآورده

 فاهدا و هاآرمان به بتواند مذهب، بدون فرد و دين بدون يجامعه كرد تصور تواننمي. دهيم تغيير رود،
  .يابد دست متعالي

 كنترل قابل غير موجـودي به شود، جدا خود ديني ماهيت و الهي يانديشه از فردي يا جامعه اينكه محض به 
 به. شناسدمي را پرستيشهوت و پول خــونريزي، جنـگ، خـودپرستـي، اشزندگي در تنها كه ميشود تبديل
" تربيتي انقالب" يك و تربيت در "نگرشي انقالب"يك ندنيازم ما ديني، تربيت در كريمي؛ عبدالعظيم تعبير

 اصالت و الهي پايگاه به را او و شود منتهي متربي رشد به آن در كه انقالبي ).8، ص1381( هستيم هانگرش در
  .برگرداند اشفطري
 در ريبازنگ لزوم سبب همين به. چندبعدي انسان نه ميشود، ساخته بعديتك انسان  تربيتي نظام چنين در

 و موسي داستان سراغ به نگارندگان اساس، همين بر. دميشو احساس پيش از بيش تربيتي هايروش و مفاهيم
 شبان و موسي داستان .باشد پيشرو يمسأله راهگشاي مذكور داستان نظربه كه اندرفته معنوي مثنوي در شبان

                                                            

  Bshamsgiri@rose.shirazu.ac.ir ؛  دانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شيراز١
                                                                                                    Meysam.k3337@gmil.com  ؛ ه تعليم و تربيت دانشگاه شيرازكارشناسي ارشد فلسف2
                                                                                                          Forghani27@yahoo.com ؛ راندانشگاه عالمه طباطبايي ته كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي٣
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-هنحو به داستان ايندر  .است شده كشيده تصوير به "ديالوگ" بر تمركز با موالنا يوسيله به معنوي مثنوي در
 كه شده پرداخته متربي فردي تفاوتهاي درك يزاويه از هم و پذيرش جهت از هم ،متربي و مربي تعامل ي

 .است )شبان( متربي با )موسي( مربي يمواجه از اينمونه
- داللت استنتاج و متربي و مربي يرابطه شناسيآسيب شبان، و موسي داستان بررسي حاضر پژوهش هدف

 .است ديني تربيت براي آن تربيتي هاي
 :پژوهش هاي پرسش

 باشد؟ بايد چگونه ديني تربيت در متربي و مربي يرابطه -
 چيست؟ ديني تربيت براي "شبان و موسي"نداستا تربيتي هايداللت -

 استنتاج و شبان و موسي داستان تحليل به استنتاجي– تحليلي روش به كه است، يفيك حاضر پژوهش
 .است پرداخته ديني تربيت براي متربي و مربي بين يرابطه در آن تربيتي هايداللت

در  افراد، فردي هايتفاوت گرفتن درنظر عدم )الف :جمله از است نكاتي بيان كننده مذكور داستان 
 سوي از متربي تفاوتهاي شپذير و درك به منوط افراد، تحول براي تغيير هرگونه ديني تربيت در صورتي كه

 نظر شبان دل به كه هم موسي چنانكه .2دفع نه باشد، متربي وصل يا جذب پي در بايد مربي )ب. 1است مربي
 وصل براي تو !بنگر خويش رسالت و مسؤوليت و حرفه به: و پيام آمد كه شد خداوند عتاب مستوجب نكرد،
 !نگريمي زبان لفظ به فقط و بينينمي دارد خدا با دل كه اتحادي يرشته كردن؟ فصل براي يا آمدي كردن
  .ننشان اصل برجاي را فرع
 شد آغاز رنسانس انقالب با كه تربيتي تحوالت به بيفكنيم نگاهينيم كه ميشود احساس بيشتر زماني امر اين
 وجود قتحقي به تا آمد فراهم امكاني و كرد شك آن با خود نسبتو  انساني علوم در ديگر بار بشر كه

 پيشين اعتبارات و عادات كه است تازه عهدي معناي به انقالب حيث، اين از. بنگرد ديگر ايگونه به خويش
 در عادت خرق اين. خواندمي فرا باطن به ظاهر از سير به را بشر كه است بزرگي فراخوان و كندمي خرق را

 و وجدان همان كه دروني تربيت يجوهره به بازگشتن و بيروني تربيت يپيله از آمدن بيرون يعني تربيت،
 به را او و آورد فراهم متربي براي را ديني يتجربه يزمينه ميتوان كه است مسير اين در .است نهادي عقل

 و تربيت ابعاد بازشناسي يعني تربيت، در عادت خرق ديگر سوي از .ساخت نزديك اشوجودي خويشتن

                                                            

  ام ام        هــركســي را اصـطالحـي دادههــركســي را سيـرتـي بنهاده 4
 ي مـا را ز مـا كـردي جـدا؟سـوي موسـي از خـدا     بنـده وحـي آمـد 5
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 يمنزله به تربيت :اول .گيرد قرار توجه مورد تواندمي زاويه سه از تربيت ازير ،آنها از هريك در تحول ايجاد
"يك  تربيت: دوم . است مشخص عملياتي و مؤسسات تشكيالت، ساختار، داراي كه تربيتي نظام يعني "نهاد 
 افراد منظوري چه به و آورد وجود به فرد در بايد را تغييراتي چه تربيت يعني" محصول و توليد" يمنزله به

 تعامل اثر بر تا گيرد انجام بايد هاييبرنامه و هاروش چه يعني "فرايند" عنوان به تربيت :سوم ميشوند؟ تربيت
 جايـگاه ديني تربيت در تعــامل عنصـر بنابراين، 9). ، صهمان( شود حاصل تربيتي هدف متربي، و مربي بين

 است ديگري يمؤلفه شبان و موسي داستان در نهفته ديني يتجربه )ج .است داده اختصـاص خود به وااليي
 از مهمتر ديني حقايق به دستيابي فرايند روش اين در .1آورد فراهم متربي ديني رشد براي بستري تواندمي كه
 به عاطفي رغبت آنهاست، گرفتن ياد چقدر از مهمتر ديني مفاهيم يادگرفتن چگونه آنهاست، مستقيم يارائه

 يارائه از مهمتر ديني هاينشانه يارائه است، ديني اطالعات از ذهنكردن  آكنده از ترهمم ديني ارزشهاي
- به زبان و است ديني ذهن پرورش از برتر ديني حس پرورش ).12ص ،1385 كريمي،( است ديني نمايشهاي

 صورتي به متعلّم و معلم متربي، و مربي يجانبه دو تعامل آن منطق كه است زباني تربيت، اين در رفته كار
 نتايج .آوردمي فراهم متربي براي را ديني يتجربه به رسيدن امكان و شودمي درك و خلق فرد، به منحصر
 متربي براي را ديني يتجربه به رسيدن يزمينه يابي،دين حس طلب به بايد مربي كه بوده براين گواه پژوهش،
 از متربي فردي تفاوتهاي درك به منوط تحول، و تغيير ههرگون كه امر اين به آگاهي همچنين آورد، فراهم
 تعامل يالزمه كه است امري ديني تربيت در افراد پذيرش و وصل امكان ديگر مهم ينكته .است مربي جانب

 .آوردمي وجود به را متربي و مربي بين ارتباط و
 .شبان و موسي ديني، تربيت تربيت، و تعليم گفتگو، :كليديگان واژ

 
  :عمناب رستفه

  .2، رودكي ادبيات و زبان مجالت. دوستي و صلح منادي مولوي(1386). . اطلس عشري،اثني -
 و انساني علوم پژوهشگاه: تهران. شباهتها و تفاوتها ديني، تربيت و اخالقي تربيت، نشست يك از گزارشي). تابي. (خسرو باقري، -

  .فرهنگي مطالعات
  .نيلوفر :تهران) .اعلم الدينجالل امير ترجمه (آن دشمنان و باز يجامعه  (1385)..ريموند .پوپر،ك -
 .مركز: تهران ). خواجيان شهريار ترجمه( است مسأله حل سراسر زندگي  ).1390. (ريموند. پوپر، ك-.
 .توس: تهران). نيكلسون الن رينولد تصحيح به (معنوي مثنوي . (1375). موالنا رومي، محمد جالاللدين-

                                                            

 .گويم، نه احوال من استچه ميحال من اكنون برون از گفتن است    اين1
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 .نشربه :مشهد .؟بياموزيم كودكان به را فلسفي انديشيدن توانايي چگونه. (1382). مرتضي خسرونژاد، -
 .1، قم دانشگاه پژوهشي– علمي فصلنامه. سياسي اجتماعي، مسؤوليت و كانت).تابي. (علي قراگزلو، ذكاوتي -
  .صراط :تهران .مستقيم صراطهاي. (1378). عبدالكريم سروش، -
 .طهوري :تهران .عرفان و عشق منظر از تربيت و تعليم . (1385).بابك شمشيري، -
 ماه آذر پنجم و بيست .پاريس .سروش عبدالكريم زادروز پنجمين و شصت نامه ويژه  .صلح سروش. (1389). سپيده كالنتريان، -

  .35 ص.
 .سرا قصيده :تهران .)اميني محمدهادي و حيدري نحسي ترجمه( امروز تا ديروز از صوفيان آموزههاي . (1382).حسين نصر، -
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  هاي اسالميآموزان بر اساس آموزهديني دانشبررسي نقش معلم در تربيت
  4، مرضيه مهدوي3، فاطمه عطائي2، فاطمه حسينائي1محسن فرمهيني فراهاني

  
زش وپرورش ايران در سند تحول آمو. هاي مصلحان و متفكران بوده استترين دغدغهتربيت همواره از مهم
فرايند تعاملي زمينه ساز تكوين وتعالي پيوسته هويت متربيان به صورت يكپارچه : تربيت عبارت است از

ومبتني بر نظام معيار اسالمي به منظور هدايت ايشان در مسير آماده شدن جهت تحقق آگاهانه واختياري 
ريزي شده نهادهاي هاي نظامند و برنامهفعاليتتوان تربيت ديني را مي. ي ابعادمراتب حيات طيبه در همه

اي كه در عمل نيز به آنها پايبند آموزشي جامعه به منظور آموزش بينش، منش و قالبهاي ديني به افراد به گونه
  ).16، ص 1384داوودي، (باشند 

معلم در رسيدن به با توجه به تعاريف ارئه شده از تربيت وهمچنين ساختار نظام تعليم وتربيت در ايران نقش 
آموزان دو عامل خانواده و مدرسه نقش در تربيت ديني دانش. اهداف تربيت كامالً مشهود و برجسته است

- در واقع اين دو عامل هستند كه شخصيت افراد را شكل مي. تري نسبت به ساير عوامل دارندبسيار برجسته

ها به باورهاي قلبي وبه كار ديني، تبديل اين شناخت هايبا توجه به اينكه تربيت ديني به شناخت آموزه. دهند
گرايي وقدرت تواند با روحيه حقمعلم مي. بستن اين باورها در رفتارهاي فردي واجتماعي تعريف شده است

- آموزان، الگودهي رفتاري به آنان وانتخاب شيوه مناسب در بيان آموزهتفكر وتشخيص حق از باطل در دانش

داوودي، (آموزان را در راستاي تربيت ديني هدايت كند ها، دانشناسب به پرسشها شبهههاي ديني وپاسخ م
  .است "بررسي نقش وجايگاه معلم در تربيت ديني دانش آموزان"هدف از اين مقاله نيز ). 1384

از ميان ابعاد مختلف تربيت، تربيت ديني از اهميت ونقش كليدي در رشد شخصيت دانش آموزان برخوردار 
در اهميت تربيت ديني همين بس كه . شودترين بعد تربيتي محسوب ميبه عبارتي تربيت ديني جامع. است

اي از آيات به طور صريح به انگيزه بعثت انبياء نيز در اصل به همين هدف استوار است وقرآن كريم در پاره
نيز تأكيد فراواني به ) ع(ين در احاديث وروايات معصوم). 6: تحريم( تربيت ديني فرزندان پرداخته است

                                                            

    farmahinifar@yahoo.com دانشيار دانشگاه شاهد؛ ١
  fhosaynaee@yahoo.com كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت؛ دانشجوي 2

 
  fatemeataie92@gmail.com ؛ دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي3
 
  Mahdavi.marzieh92@gmail.comكارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي؛  دانشجوي4
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فرزندان را با سه ": مي فرمايند)ص(رسول خدا. اهتمام والدين ومربيان در تربيت ديني فرزندان شده است

  ."ويژگي تربيت كنيد دوستي پيامبرتان، دوستي اهل بيت و قرائت قرآن
د آموزشي، سازمان مدرسه هاي درسي، مواند ازقبيل برنامهدر مدرسه عوامل مختلفي در امر تربيت مؤثر 

ي معلم چه به لحاظ آموزشي وجه تربيتي اهميت وامكانات آموزشي آن، ولي هيچ يك از اينها به اندازه
. گرداندبخش ميبخشد وآنها را سودمند ونتيجهندارند زيرا اين معلم است كه به همه آن عوامل جان مي

به بيان ديگر سعادت هر جامعه بستگي به ). 1391ري، طاه(بخشد كند و تكامل ميفرهنگ جامعه را حفظ مي
هاي آموزشي معلم به همان اندازه كه دانش وتجربيات ومهارت. وجود معلمان موفق، مقبول وبا صالحيت دارد

در . گذاردآموز تأثير ميدر يادگيري وافزايش معلومات دانش آموزان مؤثر است منش او نيز بر رفتار دانش
  .اندارزش واهميت زيادي به جايگاه معلم دادهمتون اسالمي نيز
  :پژوهش پرسش هاي

  آموزان دارند؟معلمان و مربيان چه نقشي در تربيت ديني دانش) 1
  هايي باشد؟معلم و مربي براي ايفاي نقش مؤثر در تربيت ديني بايد واجد چه ويژگي) 2
  وزان مؤثرباشد؟آمتواند در رشد تربيت ديني دانشهايي ميمعلم از چه روش) 3

گرايي نگري مثبت، عملها در روند تربيت، كلهاي فردي انسان، توجه به تفاوت)1388(نوروزي وبديعيان 
دانند خرسندي هاي مهم در چهارچوب ارتباط انسان با ديگران ميواحترام به حقوق ديگران را از جمله مؤلفه

دهد كه تربيت ديني توسط نشان مي "ربيت فرزندانخانواده ونقش آن در ت"در تحقيقي تحت عنوان ) 1385(
  .ها نقش اساسي در سالمت روان وسازگاري اجتماعي داردخانواده

آموزان هاي الگويي در تربيت ديني دانشدر تحقيقي تحت عنوان بررسي نقش روش) 1391(محمدي شوره 
هاي الگويي خانواده با تربيت زان روشبين مي: دهد كهاين نتيجه را نشان مي) با تأكيد بر روشهاي اكتشافي(

ي روشهاي الگويي هاي الگويي مدرسه با تربيت ديني دانش آموزان در حوزهديني فرزندان و همچنين روش
  .آموزان رابطه معناداري وجود داردمدير مدرسه در تربيت ديني دانش

بيت تحقيقات زيادي در مورد تربيت تربيت ديني در ميان اقسام مختلف تربا توجه به اهميت و جامعيت بحث
ها انجام شده است تحقيقاتي كه ديني و تأثير عوامل مختلف بر تقويت آن در افراد به ويژه فرزندان در خانواده

در اين پژوهش نيز با عنايت . به بررسي نقش خانواده و يا به طور خاص نقش مادر در تربيت ديني پرداخته اند
ترين عنصر تربيتي در ه و معلم در تربيت فرزندان به بررسي نقش معلم به عنوان مهمبه اهميت و جايگاه مدرس

  .آموزان پرداخته شده استمدرسه بر تربيت ديني دانش
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اسناد مورد مطالعه كليه . در مطالعه حاضر از روش تحقيق توصيفي از نوع تحليل اسنادي استفاده شده است
ابزار . اندهايي است كه در حوزه تربيت ديني كار كردهيتمتون شامل كتاب ها، مقاالت علمي و سا

هاي فيش برداري مي باشد كه جهت گرد آوري نتايج مطالعات و منابع و مراجع گردآوري اطالعات نيزفرم
  .مذكور و همچنين سوابق پژوهشي استفاده خواهد شد

  : هاي پژوهشيافته
. كند اشاره كردمعلم در جريان تربيت ديني ايفاء مي توان به سه نقش كهدر پاسخ به سؤال اول تحقيق مي

، نقش آموزشي ونقش )تبديل باورها ي ذهني به باورهاي قلبي(آفريني ها شامل نقش معلم در ايماناين نقش
هاي اعتقادي مراد از نقش آموزشي اين است كه معلم آگاهي. آموزان استشكل دادن به رفتارهاي دانش

آموزان از نظر شناختي وذهني، اعتقادات اسالم اي كه دانشآموزان قرار دهد به گونهانشالزم را در اختيار د
آموز به معلم عالوه بر نقش آموزشي، نقش ديگري نيزبايد ايفاء كند تا شناخت وباور ذهني دانش. را بپذيرند

م در شكل دادن به اين همان نقش ايمان آفريني است در مورد نقش معل. اعتقاد وايمان قلبي تبديل شود
آموزان ايفاء مي كند اشاره كرد به توان به نقشي كه معلم در تربيت عبادي دانشآموزان ميرفتارهاي دانش

آموزان به نماز عنوان مثال حضور ومشاركت معلمان در نماز جماعت مدرسه عامل مؤثري در جذب دانش
  .گيري رفتار مطلوب در آنها داردوشكل

شود تخصص و قابل اعتماد بودن دوم تحقيق دو شرط مهم كه باعث مقبوليت معلم ميدر پاسخ به سؤال 
-گفتار و رفتار معلم است و همچنين محبوبيت معلم نيز از شرايط الزم براي تأثيرگذاري بر شخصيت دانش

- دانش توان به خلق نيكو، تواضع و احترام بهشود كه ميعوامل زيادي باعث محبوبيت معلم مي. آموزان است

  .آموزان، رعايت عدل و انصاف و آراستگي ظاهري اشاره كرد
  : هاي ذيل قابل طرح استآموزان روشهاي موثر در رشد تربيت ديني دانشدر مورد سؤال سوم و شيوه

اولين گام در آموزش معارف اعتقادي جدا كردن اعتقادات : هاي اسالمي از غير اسالميجداكردن گزاره -
آموزان هاي ديني به دانشاي غير از گزارهاسالمي است كه اين به اين معنا نيست كه هيچ گزارهاسالمي از غير 

هاي غير اسالمي به نام اسالم آموزش داده آموزش داده نشود بلكه به اين معنا است كه نبايد معارف و گزاره
  .شود
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ي غير صادق و غير موجه جدا باورهاي صادق و موجه اسالم از باورها: جداكردن باورهاي صادق موجه -

آموزش باورهاي غير . شود؛ زيرا آنچه بايد آموزش داده شود، باورهاي صادق اسالمي است نه هر نوع باوري
  .ديني نيز گرددكند، بلكه چه بسا موجب بيصادق نه تنها كمكي به تحقق اهداف تربيت ديني نمي

سومين گام فراهم : در قضاياي اعتقاديكمك به ايجاد تصوري صحيح از موضوع، محمول و نسبت -
اي است كه دانش آموز تصوري صحيح از اجزاي هر قضيه اعتقادي به دست آورد؛ اين گام در آوردن زمينه

براي مثال، اگر بخواهيم دانش آموزي حكمت خدا را . باورمندي به هر قضيه اعتقادي تصور اجزاي آن است
  .و سپس رابطه ميان آن دو را براي او تبيين نماييم باور كند، نخست بايد مفهوم خدا و حكمت

بيان داليل وجود يا عدم نسبت ميان موضوع و ) تربيت ديني(آخرين گام در آموزش اعتقادات : بيان داليل -
با برداشتن اين گام، زمينه براي حكم كردن ذهني دانش آموز به وجود نسبت . محمول قضاياي اعتقادي است

  .شودل فراهم ميميان موضوع و محمو
  .معلم، تربيت ديني و دانش آموز: واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

  .سازمان تبليغات اسالمي: تهران. آموزش مفاهيم ديني همگام با روانشناسي رشد). 1388. (باهنر، ناصر -
 .دانشگاه موسسه پژوهشكده حوزه و: قم. )ع( و اهل بيت) ص(سيره تربيتي پيامبر). 1383. (داوودي، محمد -

 .پژوهشكده حوزه و دانشگاه: قم. نقش معلم در تربيت ديني). 1384. (داوودي، محمد -

 .مركز پژوهش هاي اسالمي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه. معرفت ديني). 1377. (دژاكام، علي -

  .259پيام زن، . شاخص هاي تربيت ديني). 1392. (كمساري، علي -
فصلنامه انديشه ديني ). ع(الگويي روابط انساني در تربيت ديني با تأكيد بر سيره اما حسين). 1388. (اعلي و بديعيان، راضيهنوروزي، رض -

  .108-91، 33دانشگاه شيراز، 
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  آموزان تبيين نقش مدارس در تربيت معنوي دانش
  1قلي بهبود ياري

  
جوامع سكوالر توجهات زيادي در حوزه اهميت معنويت و رشد و تربيت معنوي هم در جوامع مذهبي و 

محققان بر اين باورند معنويت بايد همانند ساير  .پردازي و تحقيقات پژوهشي به خود جلب كرده است نظريه
، 2كرومپتن(هاي سالمت انساني همچون رشد جسمي، عقلي، اجتماعي و عاطفي مورد توجه قرار گيرد  جنبه

رغم ارتباط بين  علي. هاست ودكان آميخته با تربيت ديني آندر جوامع مذهبي تربيت معنوي ك). 1998
توان  اين ارتباط را مي. باشد انگاري اين دو ناصحيح مي داري و به تبع آن تربيت معنوي، يكسان معنويت و دين

با اين حال . دينداري يعني معنويتي كه ريشه در دين دارد: از دينداري مشاهده كرد) 2010(3در تعريف روسيتر
برخي بر ارتباط افراد با خدا تاكيد . عريف روشن و اتفاق نظر متقن بين نظريه پردازان از معنويت وجود نداردت

  .كنند دارند، برخي بر ميزان ارتباط افراد با خودشان، ديگران و طبيعت تاكيد مي
توان به  ا ميهايي كه در ارتباط بين معنويت و دينداري ارائه شده است ر به طور كلي تعاريف و نظريه

صورت يك پيوستار در نظر گرفت كه در يك سوي آن معنويت، امري انساني و سكوالر بوده و در آن از 
هاي ديني همچون خدا و دنياي پس از مرگ خبري نيست و در سوي ديگر اين پيوستار معنويت نه تنها  گزاره

چه وجه اشتراك تمام  آن). 2006، 4رايان( آيد ارتباط عميقي با دين دارد بلكه يكي از ابعاد آن به حساب مي
توانايي تعالي و استعال و فراتر رفتن از اكنون و رسيدن ) الف: باشد تعاريف از معنويت است، دو نكته ذيل مي

توانايي تشخيص اين نكته كه ) به موقعيتي است كه انسان در جستجوي معنايي براي خود و زندگي است؛ ب
  . بايد باشد هايي انسان داراي چه ارزش

  :اهداف پژوهش
 بررسي ارتباط بين تربيت ديني و تربيت معنوي؛ -

 آموزان؛ هاي تقويت و بهبود تربيت معنوي در ميان دانش بررسي روش -

  .آموزان بررسي نقش معلمان در تربيت معنوي دانش -

                                                            

   behboud.yarigholi@yahoo.comاستاديار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد مدني آذربايجان؛  ١
2 Crompton 
3 Rossiter 
4 Ryan 
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 . تحليلي است -روش مورد استفاده در اين پژوهش روش توصيفي

  :هاي پژوهشيافته
در . يج به دست آمده از پژوهش نشانگر آن است كه معنويت و تربيت معنوي داراي ابعاد متفاوتي استنتا

آموزان  توان از سه گونه معنويت ياد كرد كه با شناسايي اين ابعاد تربيت معنوي در بين دانش يك نگاه كلي مي
  :تسهيل خواهد شد

شوند؛ همانند عشق، امنيت، پذيرش، تحسين و  ربوط ميهايي كه به نيازهاي انساني م جنبه: معنويت انساني -
 .پذيري مسئوليت

 .هاي ديني تمايل ذاتي انسان به فعاليت: معنويت عبادي -

هاي معنوي ما در زندگي  كه تركيبي از معنويت انساني و عبادي است و نشانگر فعاليت: معنويت عملي -
 . هاي اجتماعي است روزانه همانند مشاركت در فعاليت

در ارتباط با  -2آيد؛  به وجود مي -1: بر اين اساس تربيت معنوي فرايندي است كه در آن معنويت انساني
  .كند به معنويت عبادي گسترش پيدا مي -3كند؛  ديگران رشد پيدا مي

 تربيت: توان چنين تشريح كرد با توجه به توضيحات ارائه شده ارتباط بين تربيت معنوي و تربيت ديني را مي 
اند كه بدون دين ما روش منظمي براي برقراري ارتباط يا اظهار  ديني و تربيت معنوي دو روي يك سكه

حقيقت و يا تشريفات مذهبي كه به وسيله آن افراد را براي متعهد كردن براي زندگي اجتماعي ملتزم كنيم، 
  . را مقدس بدانيمنخواهيم داشت و از سوي ديگر بدون معنويت ما حقيقتي نخواهيم داشت كه آن 

به اين . آيند بنابراين تربيت معنوي و تربيت ديني عليرغم وجود استقالل، نياز ضروري تربيت به حساب مي
ابعاد اساسي معنويت انساني كه . تري داشت توان تربيت ديني موفق جهت از طريق تقويت تربيت معنوي مي

نياز به احساس  –2نياز به تجربه عميق از عشق؛  -1: اند از مبتني بر نيازهاي اساسي كودكان است، عبارت
نياز به تشويق به مشاركت  -5نياز به تاييد از سوي ديگران؛  –4نياز به بازي،كشف، شادي و اميد؛  –3امنيت؛ 

در صورت ارضاء اين نيازها و تربيت معنوي صحيح، . در رفاه اجتماعي و معنوي خانواده، دوستان و اجتماع
  . تري برخوردار خواهد شد هاي مستحكم ايهتربيت ديني از پ

با اين حال عناصر اساسي . راهكارهاي متنوعي براي تقويت تربيت معنوي از سوي محققان ارائه شده است
  :همه اين راهكارها بر موارد ذيل تاكيد دارند

براي هاي مختلف در شرايط مختلف  شناخت احساسات، روحيات و واكنش: تقويت شناسايي خويشتن) الف
  .تربيت معنوي مهم و ضروري است
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  .تشويق به تاييد خود و خويشتن اعم از حالت و خصوصيات مطلوب و نامطلوب) ب
  . تشويق به شناسايي اهداف خود در زندگي) ج
  .تشويق به فراگيري و تجربه مواردي كه براي رسيدن به اهدافشان ضروري است) د
  . داف خود از طريق آموزش فن بيان، نوشتن و غيرهتوانمندسازي در جهت بيان احساسات و اه) ه
كند نشانه رشد معنوي است به  آزادي دروني كه هيجانات ما را كنترل مي: تقويت توانايي تسلط بر خويشتن) و

آموزان آموزش دهيم در هنگام شكست و يا هيجانات شديد بتوانند بر خود تسلط  اين منظور بايد به دانش
  . كافي داسته باشند

توانند تصوير واضحي از آينده و اهداف  آموزان مي از اين طريق دانش: تقويت توانايي تجسم آينده خود) ز
  . خود داشته و براي رسيدن بدان تالش الزم را به عمل بياورند

  .كنند تقويت توانايي شنيدن نداي دروني كه از آن به معلم درون، روشنايي دروني و اصالت ياد مي) ح
ها،  آموزان به توجه ديگران براي فهم آن كه هدف از آن تشويق دانش: وش كردن از طريق قلبتقويت گ) ط

آموزان در آينده افرادي مهربان، همدل و  از اين طريق دانش. هاست ها و دوست داشتن آن قدرداني از آن
  . ورز خواهند بود عشق

وزان به عهده دارند عبارت است از ممانعت آم ترين نقشي كه در تربيت معنوي دانش به طور كلي معلمان عمده
  :به اين جهت معلمان بايد. از تلقين در تربيت معنوي

تشويق مناسب و بيدار كردن مجدد . آموزان براي داشتن تفكري واگرا و ذهني باز كمك كنند به دانش) الف
 . توانند به تربيت معنوي آگاهانه و پايدار كمك كند هاي طبيعي كودكان مي گرايش

تشويق كودكان به ديدن مسائل از زواياي مختلف و عدم . ها آموزش دهند هاي مشاهده را به آن روش) ب
 .تحميل ديدگاه واحد

هايشان آگاه شوند و به  ها و نفرت داشتن  راهنمايي معلم از استعدادهايشان، تمايالتشان، دوست) ج
 . ددست پيدا كنن -يكي از اركان اساسي تربيت معنوي -خودآگاهي

ها و غيره  ها، شعائر مذهبي، معماري معنويت از طريق داستان. از ابعاد اجتماعي و سياسي معنويت آگاه باشند) د
به اين جهت اين آگاهي به . نمود پيدا كرده و ميتواند در تمام موضوعات برنامه درسي خود را آشكار سازد

  .حفظ و تقويت تربيت ديني در نظر نگيرند كند تا معنويت را صرفا به عنوان عاملي براي معلم كمك مي
  .آموزانتربيت ديني، تربيت معنوي، دانش: واژگان كليدي
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  مباني تعليم و تربيت تكليف گرا
  2، محمودسعيدي رضواني1مصطفي امه طلب

  
هر فلسفه، به اقتضاي تعريف اين واژه تابع استدالل عقلي است و در نتيجه نمي تواند از تعاليم و متون وحياني 

هر . گرا نيستندلذا فلسفه هاي رايج تعليم و تربيت، الزام آور و تكليف . به عنوان مواد استدالل استفاده كند
از يك مكتب فلسفي خاص بنياد گرفته است و ) انضمامي(اي تركيبي فلسفه تعليم و تربيت به عنوان فلسفه

هر فلسفه . است) فلسفه صدرايي(فلسفهء متداول تعليم و تربيت اسالمي در ايران هم مبتني بر حكمت متعاليه 
گرا داشته ي متداول آن باشد، نمي تواند رويكردي تكليفها به معناتعليم و تربيت كه مبتني بر يكي از فلسفه

  .باشد
مسأله مقاله پژوهشي حاضر، به ضرورت تأسيس فلسفه اي جديد براي تعليم و تربيت اسالمي كه مبتني بر 

اگرچه با وقوع انقالب . معطوف است "آزاد انديشيِ فلسفي"قرآن و حديث باشد، با صرف نظر از اقتضاي 
، بلكه از مرجعيت فقهي و ديني ايشان )رض(كه نه از حيثيت فلسفي و عرفاني امام خمينياسالمي ايران، 

سرچشمه گرفت و با استدالل به قرآن كريم و احاديث شريفه صورت پذيرفت، راهي به ايجاد نظام هاي 
ديد نيايد، اما به نظر مي رسد كه تا نظامواره تعقلي خاصي مبتني بر قرآن و حديث پ. اجتماعي ديني باز شد

منظور از سخن فوق، اين است كه متون و معارف وحياني بر . نظام سازي شيعي با موفقيت انجام نخواهد شد
عقل تقدم دارد و با اين كه با آن سازگار است، اما همان طور كه عقل بدون علوم و دستاوردهاي بشر در 

كه مربوط به ماوراء طبيعت است و بشر به  شناخت طبيعت، كاربرد نارسا و ناقصي دارد؛ همچنين علوم ديگري
طريق تجربي نمي تواند به آنها دست يابد، بايد از طريق وحي در دسترس بشر قرار گيرد كه قرار گرفته؛ و بايد 

بنا بر اين، فلسفه مورد نظر ما، بايد بطور . همانند دستاوردهاي علمي بشري توسط عقل مورد استفاده واقع شود
لوم طبيعي و علوم وحياني و استدالل عقلي باشد و در برخي حوزه ها و موارد نيز از واژهء توأم مبتني بر ع

فلسفهء مورد نظر ما بايد تواضع علمي دانشمندان بزرگ علوم طبيعي در ابراز ناداني . استفاده كند "نمي دانم"
اگر چنين . خود قرار دهديا دستور ديني براي بي ادعايي در آنچه كه به آن علم ندارد، را رويكرد اصلي 

  .اي پديدار شود، مي تواند مبناي فلسفهء تعليم و تربيت تكليف گرا قرار گيردفلسفه

                                                            

  پژوهشگر علوم اسالمي ١
   saeedy@um.ac.irدانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛  ٢
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آن است كه در هدف گذاري ها و اتخاذ روش هاي دستيابي به  "تكليف گراييِ تعليم تربيت"مراد از  

لقش تبديل شود و براي انجام تكاليف اهداف، همواره به انسان به عنوان مخلوقي نگاه شده كه بايد به عبد خا
  .فردي و اجتماعي كه دين بر عهده اش مي گذارد، تربيت گردد

  :هاي پژوهش پرسش
مي شوند؟ تفاوت اين ) فرع بر شريعت باوري(هاي رايج تعليم و تربيت، موجب تكليف گرايي آيا فلسفه -

  فلسفه ها با فلسفهء تكليف گرا چيست؟
  از جهان، مي تواند مبناي تعليم و تربيت تكليف گرا قرار گيرد؟چه نوع معرفت و تفسيري  -
  نگاه تعليم و تربيت تكليف گرا به انسان، چگونه بايد باشد؟ -
  نحوه استفاده تعليم و تربيت تكليف گرا از متون وحياني و ساير منابع معرفتي چيست؟ -

ي داللت هاي آنها بر پايه ، و مقايسهروش اين پژوهش استنباط منطقي از آيات قرآن كريم و احاديث شيعه
  .مباني نظري مي باشد

، باعث تمايز آموزش و پرورش سكوالر از تعليم و تربيت "تكليف گرايي"به نظر مي رسد كه شاخصه 
زيرا مثالً در تعليم و تربيت هندوئي و بودائي، افراد براي ايجاد چارچوب و جهت خاصي به . ديني مي شود

ي جنبه هاي زندگي خود تربيت نمي شوند؛ همچنين در تعليم و تربيت براي همه "تكليف شرعي"عنوان 
مسيحي، ساحت دين و ايمان از ساحت عقل و علم كامالً جدا شده و جايي براي تربيت تكليف گراي انسان 

دي دارد براي زندگي اجتماعي جز در مورد تربيت اخالقي باقي نمانده است و تربيت اخالقي نيز جنبه اي فر
متقابالً تربيت . كه به انسانيت افراد مربوط است نه مشخصاً به عبوديت و تكليف شرعي او در ارتباط با ديگران

  .يهودي رويكردي كامالً دنيوي و سوداگرانه و نژادپرستانه دارد 
ليم و در حالي كه تعليم و تربيت ديني، مشخصاتي عمومي دارد كه شامل پيروان همهء اديان مي شود؛ تع

  .رويكردي متمايز و كامالً تكليف گرا دارد) و واضحتر، تعليم و تربيت شيعي(تربيت اسالمي 
  :يافته هاي پژوهش

بر . طبيعت و ماوراء طبيعت يا عالم شهود و عالم غيب: آفريدگان خداوند متعال، به طور كلي دو دسته اند
بين موجودات عالم غيب با همديگر و ) دهريك در حوزهء خو(اساس تعاليم وحياني و نيز علوم طبيعي 

هاي فراوان و غيرقابل  "ربط"با يكديگر و نيز بين عالم غيب و عالم شهود، ) طبيعت(موجودات عالم شهود 
شمارش وجود دارد كه موجب يكپارچگي و ماندگاري مجموعهء عوالم آفرينش و موجودات و اجزاي آن 

  .مي شود
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. جزاي عوالم غيب و شهود، بلكه همچنين ربط هاي بين آنها را آفريده استخداوند متعال، نه تنها اشياء و ا
موجد  "ربط ها". نظامي كه از مجموعهء اشياي طبيعي و ربط بين آنها تشكيل شده، كائنات نام دارد

  .مي باشد) سيستم ها(" هانظامواره"
  : ربط ها چند گونه اند 

بين اشياء و اجزاي عوالم در اصل خلقت آنها قرار داده ربطهايي  كه خداي متعال : حقيقي تكويني محض -
  . مادر و فرزند -مانند ربط بين باران و رودها و روييدني ها و حيات ؛ ربط ميان پدر. است

غيب و (ربطهايي كه خداوند متعال بين افراد بشر با خودش، با همديگر، با جهان : حقيقي تشريعي محض -
ريق شريعت قرار داده و تنها آن ربط ها را روا و مجاز و مأذون گردانده و هر يك با خويشتن از ط) شهود
مثالً ربط بين زن و شوهر از طريق خطبه عقد؛ و تمام ربط هايي كه شارع مقدس در پي ايجاد آنها در . است

  .است) ذي شعور(راستاي هدفش از خلقت موجودات هوشمند 
  . ي و تجسم آنها در آخرت استربط ميان اعمال دنيو: تكويني -حقيقي تشريعي -
ربط هايي است كه ذهن بشر ايجاد مي كند و هدف از آن، سعادت اخروي : مجازي صرف و محض -

نامگذاري شده  "افتراء به خدا"نوعي باورسازي، ارزش سازي و تشريع بشري است كه در قرآن كريم . نيست
  .مثالً ربط بين ربا و رشد مال. است

مثالً . سازد آن ربط هايي است كه ذهن بشر براي خدمت به ربط هاي حقيقي مي: قيحقي -ربطهاي مجازي -
و بزرگان ديني و ) عليهم السالم(و غم فقدان اهل البيت ) پرچم و سياهپوشي و امثال آن(ربط ميان پارچه سياه 

ا فقدان بزرگان دين مؤمنان با ايجاد ربطي مجازي بين رنگ سياه و اندوه ديني، رنگ سياه را ب. هدايتگران بشر
  .و نيز با شعائر ديني مرتبط مي سازند

 -سلطنت خدا و سعادت بشر، با ربط هاي حقيقي تكويني محض، حقيقي تشريعي محض، حقيقي تشريعي
حقيقي ظهور و بروز پيدا مي كند و معرفت به اين ربط ها، بنياد تعليم و تربيت تكليف  -تكويني، و مجازي

  .شيطان رجيم و شقاوت انسان هم مبتني بر ربط هاي مجازي صرف و محض استسلطنت و واليت . گراست
ذهن از طريق كاربرد جسم رشد مي كند؛ فطرت به وسيلهء . انسان تشكيل شده از جسم، ذهن، فطرت و روح

عاطفي، كاركرد سالم ذهن و تغذيه درست تكميل مي شود؛ و روح با اعتقادات صحيح و  -محيط عقلي
  .و تقيد به واجبات و ترك محرمات  تكامل مي يابد فضائل اخالقي

  .گرا، منابع وحياني تربيت ديني، تربيت تكليف: واژگان كليدي



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            372

  : فهرست منابع
   .قرآن كريم -
. انتشارات علميه اسالميه: تهران). ترجمه جواد مصطفوي( اصول كافي كليني). 1375. (كليني، محمد ابن يعقوب -  

.اسالميه: قم. بحاراالنوار). 1385. (مجلسي، محمد باقر -  
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  تربيت اخالقي با تاكيد بر تئوري انتخاب گالسر
  1سيدمحمدمهدي مشيريان فراحي

  
كشورمان  تيو ترب ميمولفه اخالق در تعل. است يتيترب يجنبه ها نيتراز مهم يكي ياخالق تيترب يبررس

. ميحوزه مقدس و مهم هست نياخالق در ا يراستادر  يتيترب يو ما به دنبال ارائه الگو. خورد يبه چشم نم اديز
  .باشد يم رانتخاب گالس يتئور كرديبر رو ديبا تاك ياخالق تيترب يهدف ما بررس

  :پرسش پژوهش
  آيا براساس نظريه انتخاب گالسر مي توانيم به تربيت اخالقي جديدي دست پيدا كنيم؟- 

بر مباني تئوري انتخاب به تعريفي جديد از تربيت ي، برهمين اساس با تاكيد استنتاج -يليروش پژوهش تحل
  .اخالقي خواهيم رسيد

رشد همه  تيهدا يبه طور كل اي ،يو روان يرشد جسمان تيمستمر و منظم با هدف هدا ينديفرآ تيترب
جامعه و  رشيمورد پذ يو هنجارها يدر جهت كسب و درك معارف بشر ابندگانيپروش  تيجانبه شخص

موفق هم به فرد در  ينظام پرورش كي). 1390،فيس( آنان است يدن استعدادهاكمك به شكوفا ش زين
و  يفرد آگاه از مسائل جهان كيكند و هم او را به عنوان  ياش كمك م يذات يشكوفا ساختن استعدادها

 تي، ترب)1389( يعالم زاده نور. دهد يكه به آن وابسته است پرورش م يجامعه ا يمتعهد به ارزش ها
 يهايژگيانسان براساس و تيشخص داريپا يريو شكل گ ياخالق يشدن ارزش ها يدرون نديفرآ راي اخالق

  .حال به قله كمال است رينشان دهنده حركت از مس نيهمچن ياخالق تيترب .داندمي انسان كامل
 "ابانتخ"دهيم را  انتخاب  بر اساس اين انديشه بنا شده است كه ما آنچه در زندگي انجام مي يتئور 
و  "احساس مسئوليت"در  انتخاب، . "مسئوليم"اينكه ما در خصوص انتخاب هاي خود  گريكنيم و د مي
اي  سازند اما به گونه ه، يعني يادگيري انتخاب رفتارهايي كه نيازهاي اساسي ما را برآورد"مسئوليت پذيري"

نظريه به اين باور است كه انسان همچنين اين . نيازهايشان محروم نكند يكه ديگران را نيز از فرصت ارضا
ترجمه  گالسر،( بقا، عشق و تعلق، آزادي، قدرت و پيشرفت و تفريح است: نياز اصلي و ژنتيكي شامل 5داراي 
فلسفه بنا  نيبا ا يعني. است يبه افراد از دوران كودك ازهايانتخاب به دنبال آموزش ن يتئور ).1391 ،يصاحب

برطرف كردن  يبرا يخود هستند و تمام رفتارها تيده و عهده دار مسئولكنن نييخود تع هاشد كه انسان
                                                            

    mehdi.moshirian@live.com؛ستثنائي دانشگاه فردوسي مشهدكودكان اعلوم تربيتي دانشجوي كارشناسي  ١
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. كودك قرار دارد تيها در مرحله اول تربازيشناخت ن زشآمو). 1391 ،يصاحب( باشد يم شيازهاين

شناخت  نيها و همچندر مقابل انتخاب يريپذ تيبهتر است بر آن باشند كه مسئول يتيمتخصصان علوم ترب
هر كودك با . ديايشده در كودك درب نهينهاد يآموزش بدهند تا امر هيودكان در مدارس پارا به ك ازهاين

مهم و ارزشمند خواهد بود تا  اريخود بس يازهاياز ن يآگاه يعنيزند  يم يدست به عمل چرا نكهيشناخت ا
از  يو آگاه ازينشناخت  ياتخاذ شود برا ييپس بهتر است روش ها. است را انجام داده ينداند چرا عمل نكهيا

  .تواند بكند يم ييخود چه انتخاب ها ازين يو ارضا دنيرس يآنكه برا
 يارضا يبرسد و جلو يخود بدون آن كه به خود ضرر ازين يارضا يعنياساس آنچه گفته شد اخالق  بر

 يازهايو ن يريپذ تيمسئول ريكه به فراگ يياستفاده از روش ها يعني ياخالق تيپس ترب. رديرا نگ يگريد ازين
شده  يراستا طراح نيكه در ا يسيتدر يشود بر اساس روش ها نهينهاد يو ياگانه گالسر آموخته شود و بر 5

گالسر، (د رابطه معلم و شاگر يعنيبه روابط توجه كرد  يريادگيدر  ديبا ديگو يباشد، همانطور كه گالسر م
رابطه درست شكل گرفته باشد تا  كي ديود باكه قرار است انجام ش يسيدر تدر يعني، )1391 ،يترجمه صاحب

داند  يكه م يشناسد و وقت يخود را م يازهايكه ن يكودك. رديبگ ادي يمورد نظر را به خوب ميمفاه ودكك
 يم ازهاياز ن يكي يزند كه هدف آن ارضا يم يمن انتخابگر هستم و من مسئول انتخابم هستم، دست به انتخاب

  .رساند ينم بيآس گريد يشخص ازين يباشد و به ارضا
گوش دادن است، و  كيهم اكنون دارم، و انتخاب من موز حيبه تفر ازيبداند كه ن يمثال اگر كودك يبرا

خواهند استراحت كنند، پس من  يبه بقا دارند و م ازين گرانيد رايكنم، ز يبلند نم ادياما آن را ز: ديگو يم
. رميرا نگ گرانيد يارضا يجلو همتا هم خود ارضا شوم و  كنم ياز هدفون استفاده م ايكنم  يم گوش ماآر
 يازهايآن كه كودك ن يعنياست،  نيو والد يمرب تيشده بر اساس ترب يدرون يمثال نشان دهنده اخالق نيا

 تيباعث اذ ديداند مسئول رفتار خود است و نبا يم نيآگاه است و همچن شيداند و به خواسته ها يخود را م
  .شود گرانيد
  :افته هاي پژوهشي

فرق  يگريبا د ازشيهستند كه خداوند متعال درونشان قرار داده و هركس ظرف ن ازين 5 يانسان ها دارا 
باشد و هر شخص براساس  يو عشق و تعلق م حيتفر ،يآزاد شرفت،يشامل، بقا، قدرت و پ ازين 5 نيدارد، ا

و  رديبگ اديرا  يريپذ تيولمسئ ديكودك با ديوگ يبه ما م ياخالق تيترب. زند يم يدست به رفتار شيازهاين
است كه كودك بداند مسئول رفتارش بوده  نيهدفش ا ياخالق تيترب نيخود با خبر باشد و همچن يازهاياز ن
  .بزند يضرر ديبه خود نبا نيو همچن رديرا بگ گرانيد ازين يارضا يجلو ديخود نبا يازهاين يارضا با و



  375                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

  .انتخاب گالسر هيانتخاب، نظر يتئور ،ياخالق تيق، ترباخال ت،يترب: واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
  .دوران :تهران .روانشناسي يادگيري و آموزش: روانشناسي پرورشي نوين). 1390( .اكبر علي سيف، -
 8رشد آموزش، . شخص يبايو ارز يريپذ تيبر انتخاب، مسئول ديبا تاك ينديفرآ: يدرمان تيانتخاب و واقع هينظر). 1391( .يعل ،يصاحب -
)1( ،4-7.  
  .94-65، )1( 2 ،يمعرفت اخالق. ياخالق تيراهبرد ترب). 1389( .محمد ،يزاده نور عالم -
  .سخن هيسا: تهران. )يصاحب يعل ترجمه ( انتخاب يتئور .)1391( .اميليو سر،گال-
  .خنس هيسا: تهران). يصاحب يعل ترجمه( يدرمان تيواقع .)1391. (اميليو سر،گال-
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ها و نيازهاي كودك در هفت سال اول زندگي از منظر رويكردي تحليلي به  ويژگي
  هاي تربيتي آناسالم و داللت

  2، طاهره جاويدي كالته جعفرآبادي 1محمد عبداللهي ارفع
  

بدليل اينكه از سويي جامعه ايراني توفيق زندگي در ذيل تمدن بزرگ اسالمي را دارد، و از سوي ديگر، 
ها در سطحي عالي است؛ دار تربيت انسان است و هدف رسالت پيامبر اسالم، تربيت انساناسالم داعيه دين

، از )8، ص1370طبرسي، ( "انّي بعثت التمم مكارم االخالق": فرموده است) ص( همانگونه كه رسول خدا
هاي استنباط داللت اينرو، يكي از مهمترين وظايف محقّقين حوزه تربيت در جامعه اسالمي آنست كه به

همچنين، از آنجايي . و سيره آنها بپردازند) ع(و ائمه معصومين ) ص(تربيتي در كالم اهللا و پيامبر گرامي اسالم 
هاي بعدي است، محققان حاضر قصد دارند با رويكردي كه دوره كودكي پايه و اساس تربيت  در دوره

و انديشمندان اسالمي مورد ) ع( معصومين ائمه ،)ص( پيامبرها و نيازهاي كودكان را از منظر تحليلي، ويژگي
ها به برخي از  اصول تربيتي مرتبط به دوره هاي تربيتي از آنبررسي قرار دهند و در نهايت با استخراج داللت

هايي كه تا كنون در حوزه تربيت ديني انجام شده اند ضمن آنكه هريك به پژوهش. يابند كودكي دست
و نه محور  بعاد تربيت ديني پرداخته اند اما عموماً موضوع هفت سال نخست زندگي به عنوان حاشيهبعدي از ا

هاي تربيت در مراحل بعدي زندگي در حال آنكه تمام پايه) 1382باقري، (بحث مورد توجه قرار گرفته است 
اند حال آنكه وهش پرهيز نمودهشود؛ و يا اصوالً از محور قرار دادن روايات در امر پژاين مرحله گذاشته مي

دهند و  از آن در البالي روايات اسالمي مطالبي محوري وجود دارد كه پايه تربيت كودك را تشكيل مي
  . جمله بحث سيادت كودك در هفت سال نخست است

  :هاي پژوهشپرسش
ي كودك از هاويژگي: بر اساس مطالب فوق، اين پژوهش در جستجوي پاسخ سؤاالتي از اين قبيل است

آله و امامان عليهم السالم نيازهاي اساسي  و عليه اهللا صلوات منظر اسالم چيست؟ بر طبق نظر پيامبر اسالم
هاي تربيتي اين نگاه ديني به موضوع تربيت كودكان در هفت سال اول زندگي چه مواردي هستند؟ و داللت

  كودك چيستند؟

                                                            

   mo.abdollahiarfa@stu.um.ac.irدانشجوي دكتري رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد؛١
  

 tjavidi@um.ac.irدانشيار گروه فلسفه تعلسم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد؛ ٢
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در رابطه با تربيت كودك مورد مطالعه  اي از احاديثمجموعهبه  منظورپاسخگويي به سؤاالت پژوهش ابتدا 
قرار گرفت و سپس با رويكردي تحليلي احاديث مربوط به دوره كودكي و مختصات آن، مورد بررسي  قرار 

ها و نيازهاي اساسي كودك كه در واقع مباني گرفته است و با تأمل بر روي اين عبارات، در وهله اول ويژگي
اند و در مرحله بعد با رويكرد استنتاج منطقي، به استنباط هستند مورد شناسايي قرار گرفته تربيت كودك

اين اصول در واقع مي تواند  .اصول تربيتي براي مواجهه منطقي با كودكان در هفت سال اول مبادرت گرديد
ها كودك در اين سالهاي برخورد صحيح تربيتي با به منزله جمالتي تجويزي و راهگشا براي اتّخاذ روش

  .محسوب شود
كافي : كتاب مهم روايي شيعه شامل 4رواياتي كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند از ميان 

و جامع احاديث الشيعه ) 1370طبرسي، (، مكارم االخالق )1413صدوق، (، من ال يحضرالفقيه )1407  كليني،(
  :باشنده اساس بحث قرار گرفته اند به ترتيب ذيل ميبرخي ك. انتخاب شده اند) 1386بروجردي، (

بايد كامال تحت تربيت (سال اول حاكم و تا هفت سال دوم بنده است   فرزند تا هفت": فرمودند) ص(پيامبر 
  .1)222، ص 1370طبرسي،( ")بايد مورد مشورت قرار گيرد(، و هفت ساله سوم وزير است )باشد

بازى كند و هفت سال تأديب شود و هفت سال او   سال  را رها كن كه هفت  فرزندت": نيز فرمودند) ع(امام 
همچنين از امام صادق  .2)848، ص 1386و بروجردي،  492ق، ص 1413ابن بابويه، ( "را همراه خويش گير

هركسي كه نزد خود كودكي دارد الزم است كه ": عليه السالم نقل شده است كه از قول رسول خدا فرمودند
    3). 484ق، ص 1413ابن بابويه،( "و رفتاري متناسب با سن كودكان داشته باشدبا ا

  :يافته هاي پژوهش
ده مبناي تربيتي استخراج شده است   بر اساس  روايات فوق و روايات ديگري كه در اصل مقاله خواهد آمد، 

خي از اين مباني به اين بر. ها و نيازهاي اساسي كودكان در هفت سال اول زندگي هستندكه شامل ويژگي
  : اندشرح

                                                            

 .سنينَ و عبد سبع سنينَ و وزِيرٌ سبع سنينَ  الْولَد سيد سبع  : النبي  صلي اهللا عليه و آله قال   ١
  . دب سبع سنينَ و أَلْزِمه نَفْسك سبع سنينسنينَ و يؤَ  يلْعب سبع  ابنَك  دعِ  :قَالَ الصادقُ عليه السالم  2
3  بِيص هنْدنْ كَانَ عصلي اهللا عليه و  آله م قال صادق عليه السالم قَالَ النَّبِي  ابتَصفَلْي  لَه .  
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در تحليل اين مفهوم مي توان به نكات . اول آنكه كودك در هفت سال اول داراي جايگاه سيادت است

تر و دقيق تري دست يافت از جمله اينكه، كودك نيازمند به توجه قابل مالحظه اي از جانب والدين و خاص
مطلب ديگر . هاي والدين قرار گيرديازهاي طبيعي او، محور برنامهمرّبيان خود است آنگونه كه ضروري است ن

پذير است و موجودي بسيار آسيب  اش،گونهآنكه كودك در عين اين نياز به دستيابي به جايگاه سيادت
  . ها دور نگه داشته شود بدون آنكه سيادتش خدشه دار شودنيازدارد كه توسط بزرگترش از آسيب

ودك در اين مقطع سنّي، بازي كردن است كه ضمن روايات ديگري به آن اشاره شده نياز اساسي ديگر ك
آموزد و بازي در كند و ميكودك در حين بازي نحوه تعامل با جهان بيرون از وجود خود را تمرين مي. است

توجه  حكم كاري مهم براي او است و همانطور كه بزرگساالن براي كارهاي مهم خود ارزش قائل هستند بايد
همچنين بر اساس روايات ديگري، . كنند كه بازي  براي كودك نيز از ارزش و اهميت بااليي  برخودار است

هاست و اين كودك نه تنها نيازمند به همزباني والدين و مرّبيان خود است، بلكه نيازمند به همبازي شدن با آن
  .رودامر از نيازهاي مهم او به شمار مي

  :چند مبناي تربيتي قابل استنتاج است براساس تحليل فوق
   .است  خويش كودكي اول سال هفت در سيادت جايگاه به دستيابي به نيازمند  كودك-
  .است هاآسيب از حفظ شدن نيازمند به كودك-
  .است نيازمند بازي طريق از خود اطراف جهان با تعامل برقراري به كودك -
  . است نيازمند خود مربيان و لدينوا با شدن همبازي و همزباني به كودك-

ها، اصولي براي مواجهه با كودكان در هفت سال نخست سپس، براساس تحليل مباني و استنتاج منطقي از آن
آيد كه حاوي جمالت تجويزي هستند به طوري كه اين اصول بتوانند بعنوان راهنماي دست ميزندگي به

شودكه بايد محيط كودك عنوان مثال از مبناي دوم اين نكته استنتاج ميتربيتي والدين و مربيان قرار گيرند؛ به 
هاي روحي و رواني و جسماني محفوظ نگه داشت و در اين راستا اگر نياز باشد بايد محيط را را از آسيب

  . تغيير داد بي آنكه احساس محدود شدن كند
هاي اساسي دوره نخست ويژگيهفت سال اول كودكي، اسالم و كودك، نيازها و  :واژگان كليدي

  .    كودكي، اصول تربيتي مرتبط با هفت سال نخست زندگي
  

  :فهرست منابع
 .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1382.(باقري، خسرو-
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  .فرهنگ سبز: تهران. )للبروجردي(جامع احاديث الشيعه ). 1386. (بروجردي، آقاحسين-
 .دفتر انتشارات اسالمي: قم). مصحح علي اكبرغفاري(  من اليحضرالفقيه). ق.ه1413. (بن علي صدوق، ابن بابويه محمد-

 .الشريف الرضي: قم. مكارم االخالق) . 1370. (طبرسي، حسن بن فضل-

 .دارالكتب االسالميه: تهران). مصحيح علي اكبر غفاري( الكافي ).ق.ه1407. (كليني، محمدبن يعقوب-
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  نهج البالغه؛ با تاكيد برنه هاي تربيت اخالقيبررسي ابعاد و زمي
  2منصور مرعشي، سيد 1صاحبه ساالر

  
تأثير اين . دهد اسالمي را تشكيل مي  مباحث مربوط به اخالق و تربيت اخالقي، بخش اساسي و عمده معارف

ت بشر مباحث در زندگي فردي و اجتماعي انسان، چنان مهم و حياتي است كه خداوند براي هدايت و سعاد
و   هو الّذي بعث في االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته" :هدف بعثت انبياء قرار داده است  ترين آن را اصلي

نخوانده، رسولي از   هاي درس اوست خدايي كه در ميان انسان" ؛"ييزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة
به همين دليل، ).  2: جمعه(" كند مي  را تزكيه خواند و آنها خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها مي

  . اخالق، براي همه انسانها به ويژه زمامداران و انبيا الهي ضروري بوده است
غلط  ايتحت عنوان درست  ،يو جمع يفرد ياست كه بر رفتارها يياخالق شامل اصول و ارزش ها

جامعه اسالمي را مي توان در هدفهاي در يك نگاه كلي هدف اصلي از  ).1382 ،يركماليم(دارد  تيحاكم
تعليم و تربيت اسالمي خالصه نمود و هدف اصلي تعليم و تربيت اسالمي، رسيدن انسان به كمال مطلوب 

است، كه به معناي به فعليت رساندن استعدادها و متبلور شدن همه ارزشهاي واالي انساني ) قرب الهي(خويش 
است كه همه ارزشهاي متعالي  يبنابراين جامعه اسالمي، جامعه ا. ستدر رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان ا

  . كند راسالمي و فرهنگ اسالمي را در رفتار و شخصيت انسانها پديدا
ي اخالق ي در سايهاخالق تربيت ،ياسالمجامعه  جاديكار در ا نين حال مشكل تريو در ع نياز مهم تر يكي

انسان  لهيوس نيسالم است و بهتر ياجتماع يزندگ كيتون فقرات تمدن و س هيما رياخالق خم. است اسالمي
از مسائل حل نخواهد  ياريحل نشود بس يدر جوامع انسان يتا مسائل اخالق ليدل نياست، به هم ياله ريدر س
انسان، بر اثر  ياست كه برا يملكات و صفات هياخالق عبارت از كل ،يدانشمندان اسالم ي دهيعق طبق" .شد

دهد و در گفتار و  يم ليو منش او را تشك تيشود و شخص يفطرت حاصل م ايوراثت  ايعمل تكرار و 
ما آغاز  يو خصوص يفرد ياز زندگاخالق . )12، ص1374 ،يقربان( "بد دارد ايكردار و افكار او اثر خوب 

از جامعه و  هاين است ك م،يكه كمتر به آن پرداخت يزيكند، چ يم دايادامه پ ياجتماع يشود و در زندگ يم
 يريپذ تيمسئول نيخودمان كمتر يخصوص ياما در زندگ م،يخواسته ها را دار نيشترياطرافمان ب يآدمها
توجه به اخالق از اهميت ويژه اي در دين شريف اسالم برخوردار است و اخالق به اندازه اي در دين  .ميندار

                                                            

١
 sahebesalar@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه چمران اهواز؛  
  mmarashi12@yahoo.comستاديار دانشگاه چمران اهواز؛ ا ٢
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د را مكارم اخالق قرار داده است، با اينكه نهج اسالم داراي اهميت است كه پيامبر اسالم اصلي ترين هدف خو
البالغه كتاب اخالقي محض نيست، ولي نسبت به ساير نظام هاي اخالقي، از وسعت و گستردگي بيشتري 
برخودار است و درباره ي تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي دستورالعمل اخالقي دارد؛ از اين رو با توجه به 

ني بودن كالم حضرت امير در رابطه با تربيت اخالقي، در اين مقاله كوشش شده تا اهميت بحث مورد نظر و غ
ابعاد و زمينه هاي تربيت اخالقي براي داشتن زندگي اخالقي و رسيدن به سعادت دنيوي و اخروي مورد 

  .بررسي قرار گيرد
بيت اخالقي بر اساس با توجه به نكات فوق و اين نكته كه تربيت اخالقي مورد نظر در نهج البالغه، تر

كند تا با ارزشهاي اخالقي كه في نفسه خوب و مطلوب موازين دين اسالم است و به فرد و جامعه كمك مي
هستند آشنا شده و به انسان كمك مي كند تا ابعاد و زمينه هاي تربيت اخالقي را شناخته و بر اساس آن 

قي را تشخيص دهد تا در مسير تزكيه و تهذيب قرار زيربناي تربيت اخالقي و معيارهاي خوبي و بدي كار اخال
  .گرفته و از طريق عمل به آن، به اهداف زندگي اخالقي نزديك و نزديك تر شود

  : پرسش هاي پژوهش
هاي در اين مقاله برآنيم تا به بررسي ابعاد تربيت اخالقي در دو بعد فردي و اجتماعي و نيز به بررسي زمينه

هر يك از اين ابعاد در كالم حضرت امير بپردازيم و در آخر راهكاري براي پرورش و رشد تربيت اخالقي در 
  .رشد اين ابعاد و زمينه ها ارائه گردد

. بوده و با استفاده از روش استنتاجي انجام گرفته است ينظر تيو از لحاظ ماه يفياز نوع كروش پژوهش 
 زمينه هاي  ابعاد وو سپس  يو ديگر منابع مربوط جمع آورمطالعه نهج البالغه  قيدر ابتدا اطالعات الزم از طر

  .مي گردداستخراج  ي از آناخالق تيترب

سقراط نخستين فيلسوفي بود كه در تاييد  آغاز شد، باستان يونان فلسفه از غرب در اخالقي هاي انديشه
رابطه سخن گفتند با و بعد از او افالطون و ارسطو در اين ). 157، ص 1388كاپلستون، (اخالق سخن گفت 

و توماس  ورود به دورة ظلماني قرون وسطي كه با طرح نظريات اخالقي فيلسوفاني مانند بوئيتوس، آنسلم
خصوص تفكر اخالقي   اخالقي كتاب مقدس با اخالق فلسفي يونان به گيرد، تركيب سنت آكويناس شكل مي

خورد كه  جديد در غرب كليد  سوم با فلسفةدورة ). 485، ص 1388كاپلستون، (ارسطو را مشاهده مي كنيم 
استواري را براي  فيلسوفان در اين دوره سعي داشتند تا مباني. گيرد از قرن پانزدهم تا قرن بيستم را در بر مي

  ).35-39، صص 1384معلمي، (گذاري نمايند  اخالق تبيين و بنيان
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و نصيحت كردن برداشته اند و فقط به در عصر جديد فيلسوفان طرفدار اخالق نوين دست از پند دادن "

كوشند تا مفاهيمي راكه هنگام قضاوتهاي اخالقي به كار مي رود روشن تحليل فلسفي مي پردازند و مي
  ).66، ص 1388فرمهيني فراهاني، ( "سازند

  :يافته هاي پژوهش
 دنيبه تعصب ورز پس اگر" :نديفرما ياخالق م گاهيدو در مورد جاونودصدويكدر خطبه ) ع( يامام عل

در  .)279 ، ص1390،يدشت( "ديخوب تعصب داشته باش يو كارها كويافعال ن ده،ياخالق پسند يبرا د،يناچار
 م،يو از آن عبور نكن ميكن يستادگيوا ميتعصب بورز يزيبه چ ياگر قرار باشد ما در زندگ) ع( يعل امامنگاه 

به بررسي ابعاد تربيت اخالقي در دو بعد فردي و اجتماعي و از اين رو در اين مقاله برآنيم تا  .آن اخالق است
نيز به بررسي زمينه هاي رشد تربيت اخالقي در هر يك از اين ابعاد در كالم حضرت امير بپردازيم، در بعد 

و در بعد اجتماعي ) 5، جذبه ي حسن4، مسئوليت فردي3، آزادي و اختيار2، كرامت1خدامحوري(فردي 
و در آخر راهكاري براي پرورش و رشد اين ) 10، عفو9، احسان8، مسئوليت اجتماعي7رزي، انديشه و6عدالت(

و اصل اسالمي  رديگ ياخالق در جامعه اسالمي از اسالم منشاء مو از آنجا كه  .ابعاد و زمينه ها ارائه گردد
مقاله  نيا ظورمن نيبد ،استخراج گردد) كتاب و سنت( ينيكه اخالق از متون د كند يبودن اخالق اقتضا م

به بررسي ابعاد و زمينه هاي تربيت اخالقي نهج البالغه به  يو آموزه ها ميدرصدد است تا با استفاده از تعال
  . بپردازد

  .تربيت اخالقي، نهج البالغه، ابعاد، زمينه ها: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .قرآن كريم -

                                                            

  80، خطبه 233، خطبه 221خطبه   ١
٢
  449، حكمت 1خطبه   
٣
  31نامه   
٤
  53حكمت  
٥
  154خطبه   
٦
  437، خطبه 87خطبه   
٧
  133، خطبه 153، خطبه 421حكمت  
٨
  31نامه   
٩
  142خطبه   

١٠
  53، نامه 193خطبه  
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 .پيام عدالت: تهران. ترجمه نهج البالغه) .1390. (دشتي، محمد -

مباني ، ) (ع(بررسي تربيت اخالقي از منظر امام صادق). 1388. (فرمهيني فراهاني، محسن؛ ميرزا محمدي، محمد حسين و امير ساالري، علي -
 . 65-79 ، 36پژوهشي دانشگاه شاهد، - ماهنامه علمي). اصول و روش هاي تربيتي

 .انصاريان: قم. )ع(رساله اخالق و تعليم و تربيت اسالمي از امام علي نخستين ). 1374. (قرباني الهيجي، زين العابدين -

 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. ، جلد اول)ترجمه سيد جالل الدين مجتبوي( تاريخ فلسفه). 1388. (كاپلستون، فردريك چارلز-

 .مركز جهاني علوم انساني: قم. . فلسفه اخالق). 1384. (معلمي، حسن -

 .201-221، 1 مجله روان شناسي و علوم تربيتي،. اخالق و مسئوليت اجتماعي در مديريت آموزشي). 1382. (ركمالي، محمدمي -
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  )ع(هاي تربيت اخالقي فرزندان؛ برگرفته از احاديث اهل بيت شيوه
  3، رضا جعفري هرندي2، خديجه اسفندياري1علي نقي فقيهي

  
هاي كاربردي از براي تحقق اين نوع تربيت شيوه. نظام تربيتي استتربيت اخالقي از مسائل بسيار مهم در 

چه فنوني در اين زمينه كارآمد است و والدين بايد  )ع(اينكه از منظر اهل بيت . اي برخوردار استاهميت ويژه
  . براي تربيت فرزندان آنها را  به كار گيرند؛ مسأله مورد پژوهش در اين مقاله است

  :هاي پژوهشپرسش
  اند؟هايي را تبيين كردهبراي تربيت اخالقي فرزندان چه شيوه) ع(اهل بيت -
  به والدين، براي تربيت اخالقي فرزندان چيست؟) ع(و ائمه ) ص(فنون مورد تأكيد در احاديث رسول اكرم  -

 هاي فيش برداري از منابع مرتبطها از فرمآوري دادهبراي گردتحليلي است و  -روش پژوهش توصيفي
  . هاي كيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته استآوري با شيوهاستفاده شده و پس از جمع

هاي آدمي داراي توانمندي) الف: باشدهاي كاربردي تربيت اخالقي مبتني بر مباني نظري ذيل ميشيوه
خروي نياز به براي رسيدن به سعادت دنيوي و ا) اخالقي است كه بايد در فرايند تربيت، پرورش يابند؛ ب

آيد؛   هاي فطري آدمي، بدست ميهاي تربيتي از اصول برگرفته از ويژگيشيوه) هاي كارآمد است؛ جشيوه
  .اندهاي تربيت اخالقي پرداختهدر انجام رسالت تربيتي خويش به تبيين شيوه) ع(و ائمه) ص(رسول اكرم) د

  :هاي پژوهشيافته
ها سازي و به كارگيري شيوهتربيت اخالقي به عنوان فرآيند زمينه پس از بررسي احاديث و استخراج مفهوم

ها و آداب اخالقي و اصالح صفات، رفتارها و آداب غير جهت شكوفا سازي، تقويت و ايجاد صفات، رفتار
هاي كاربردي تربيت ترين شيوهگيري آن، به اساسينشان دادن سير شكلاخالقي در خود انسان يا ديگري، و 

  :شودفرزندان، در چهار دسته زير اشاره مي اخالقي
. كنندها و شرايطي است كه متربي را به امور اخالقي جذب ميفراهم آوردن موقعيت: ايهاي زمينهشيوه) 1

ها را به تواند آن توانمنديها و شرايط محيطي ميآيد و تربيت، موقعيتها به دنيا ميانسان با گرايش به ارزش
ي پرورش فطرت هايي كه زمينهتوان با روشسازي تربيت اخالقي ميدر ارتباط با زمينه. فعليت برساند

                                                            

  an-faghihi@qom.ac.irانشگاه قم؛ دانشيار گروه علوم تربيتي د1
 khesfandiyari@gmail.com دانش آموخته كارشناسي ارشد تفسير و علوم قرآن؛ 2
  rjafarih@yahoo.cim .استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه قم؛ 3
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و ) 62، ص 4ق، ج1408نوري، (سازند مثل آواي اذان و اقامه در گوش نوزاد خداجويي فرزند را فراهم مي
رشد  فضاي رواني معنوي و ارزشي را در فرايند) 30، ص 4، ج1373آمدي، (آوري و ذكر پروردگار ياد

هاي شيطاني  كاهش داد تأثيرگذاري عوامل محيطي را براي رفتن به راهكودك حاكم ساخت و زمينه
سازد تا با شنيدن آن و يا نام نيك نهادن براي كودك بستري را فراهم مي). 25، ص 1375كمپاني، (

. ا به فعليت برسدههاي عاطفي مطلوبش در گرايش به خوبيارزشمندي خود را درك و به  مرور توانمندي
و حتي از پديد ) 20، ص 6، ج1365كليني، (شود داند، روانش شيطاني نميكسي كه نام خود را عزيز مي
حرعاملي، (توان پيشگيري كرد شود، ميهاي زشت پديدار ميهايي كه از نامآمدن برخي از احساس حقارت

ي پرورش شخصيت ايي است كه زمينههاحترام گذاشتن به كودك نيز از شيوه). 126، ص 15ق، ج1414
) ص(پيامبر. آورد زيرا اكرام اوالد با مؤدب شدن وي به آداب نيكو رابطه داردعزتمند در كودك را فراهم مي

- شيوه). 222ق، ص 1412طبرسي، ( "كودكان خود را گرامي بداريد و آداب آنها را نيكو گردانيد": فرمودند

، 21ق، ج1414حرعاملي، (، محبت )154، ص 7ق، ج1397تقي هندي، م(كردن اي همچون نوازشهاي زمينه
ق، ص 1370صدوق،(، گفتار توأم با صداقت )128: بقره(، دعا )367ق، ص 1370صدوق،(، امنيت )475ص 
، بازي با )393، ص 3، ج1373آمدي، (، خوش خُلقي )170، ص 15ق، ج1408نوري، (، وفاي به عهد )419

گيري ، سهل)113، ص1ق، ج1410و ورام بن أبي فراس،  61ص  ،2ق، ج1381اربلي، (كودكان 
، به رخ نكشيدن مستمر خطا )220ق، ص 1412طبرسي، (، عدم تبعيض )364، ص 82ق، ج1403مجلسي،(
ابن (، تنبيه بدني )312، ص 2ق، ج1407كليني،(، عدم تحقير و سرزنش )212، ص 74ق، ج1403مجلسي، (

  .شوددر اين خصوص ذكر مي) 485، ص 21ق، ج1414حرعاملي، (تي و بي محب) 89ق، ص 1407فهد حلي، 
دهد و از آوري به فضائل اخالقي را در فرزندان افزايش ميي رويرغبت و انگيزه: هاي انگيزشيشيوه) 2

برشمردن نعمات اعطايي پروردگار : هايي از آن عبارتند ازنمونه). 53، ص 1384فقيهي، (نمايد رذايل دور مي
، ص 20ق، ج1413بحرانى اصفهانى، (، اعالم محبت خداوند نسبت به كودكان )337ق، ص 1413 مفيد،(

، ابراز )7، ص2ق، ج1407كليني، (، شركت دادن فرزندان در نماز جماعت، دعا و جلسات علمي و ديني )738
آثار اعمال ، تشريح برخي از )391، ص 2، ج1362صدوق، (رهاي خوب نشاط روحي و شادماني به هنگام رفتا

هاي آموزنده و شيرين در مورد ، نقل داستان)227، ص 82ق، ج1403مجلسي، (اخالقي در دنيا و آخرت 
ي اخالق نيكو به فرزندان ، معرفي الگوهاي موفق در حيطه)254، ص 1ق، ج 1416قمي، (فضايل اخالقي 
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، 84ق، ج1403مجلسي، (هاي پسنديده ، تشويق و تمجيد و اهداي هدايا براي نيكوتر انجام دادن رفتار)4: قلم(

  ).476، ص 21ق، ج1414حرعاملي، (، مشورت با فرزندان در انجام كارها و امور خانواده )249ص 
مانند ) 66، ص1384فقيهي، (شود باعث افزايش شناخت نسبت به اخالقيات نيكو مي: هاي شناختيشيوه) 3

ق، 1403مجلسي، (هاي اخالقي ي، آموزش مصاديق رفتارها، داشتن آداب اسالمراستگويي، احترام به بزرگتر
همچنين آموزش صفات ). 336ق، ص 1413مفيد،(، زنده كردن ياد خدا در ذهن فرزند )286، ص 43ج

، 77ق، ج1403مجلسي، (، محبت خدا به فرد آراسته به فضائل )340ق، ص 1413مفيد، (كمالي خداوند 
و  7، ص6ق، ج1407كليني، (اي مربوط به تربيت اخالقي هو حكمت) ع(، آموزش احاديث اهل بيت)4ص

  .سازد،  بستر را براي تربيت اخالقي فراهم مي)3ق، ص1414طوسى، 
توان گرايش متربي به كارهاي نيك و به هايي هستند كه با استفاده از آنها ميهاي هدايتي روششيوه) 4

هاي گيري از توصيهريزي هدفمند و با بهرهبرنامه ها بر مبناياين شيوه. خصوص تربيت اخالقي را تقويت كرد
سازي مناسب براي فضا: هايي از آنها عبارتند ازنمونه). 72، ص 1384فقيهي، (گيرد صورت مي) ع(اهل بيت

هاي آراسته به امور ، دعوت كردن فرزندان به مهماني)17، ص 6، ج1373آمدي، (انجام كارهاي نيك 
ق، 1403مجلسي، (، نظارت و مراقبت از رفتارهاي فرزندان )198، ص 11ق، ج1404 ابن ابي الحديد،(اخالقي 

ريزي براي انجام هر چه بهتر وظايف اخالقي فرزند ، برنامه)309، ص 3ق، ج1408و نوري،  612، ص :2ج
، )198، ص 25تا، جسيوطي، بي(، يادآوري برخي از كارهاي نيك به فرزندان )87، ص 2ق، ج1407كليني، (
  ).273، ص 2ق، ج1403مجلسي، (ر و نهي غير مستقيم ام

  ).ع(هاي تربيتي، احاديث اهل بيت تربيت اخالقي، شيوه :واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
  . قرآن كريم -
  .انانتشارات دانشگاه تهر: تهران. 6و3،4، مجلد)ترجمه محمدخوانساري( غرر الحكم و درر الكلم). 1373. (آمدي، عبدالواحد بن محمد-
  . مكتبة آية اهللا المرعشي النجفي: قم . 16و11، جلدشرح نهج البالغه). ق1404. (ابن ابي الحديد، عبد الحميد -
  .جامعه مدرسين: قم ).ص(تحف العقول عن آل الرسول ). ق1404. (ابن شعبه حرانى، حسن بن على -
   .دار الكتب اإلسالمي: بي جا .عدة الداعي و نجاح الساعي). ق1407. (ابن فهد حلى، احمد بن محمد -
  .بني هاشمي: تبريز. 2، جلد)محقق هاشم رسولى محالتى( كشف الغمة في معرفة األئمة). ق1381. (اربلي، علي بن عيسي -
  . مؤسسه آل البيت: قم. وسايل الشيعه). ق1414. (حرعاملي، محمد بن حسن -
  .  كتابچي: تهران). ايقر كمرهترجمه محمد با(امالي ). ق1370. (صدوق، علي بن الحسين -
  . مؤسسه النشر االسالمي: قم. مكارم االخالق). ق1412. (طبرسي، فضل بن حسن -
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  .دار الثقافة: قم. األمالي ). ق1414. (طوسى، محمد بن الحسن -
  .  مهر تابان: تهران. هاي ترغيب و جذب به نمازشيوه). 1384. (فقيهي، علي نقي -
  .آستان قدس رضوي: مشهد. 1، جلدسفينه البحار). ق1416. (قمي، عباس -
  .دار الكتب االسالميه: قم. فروع كافي). 1365. (كليني، محمد بن يعقوب-
  . مفيد: تهران. منتخب الغرر).  1375. (كمپاني، فضل اهللا-
  . مكتب التراث االسالمي: بيروت. 7، جلدكنز العمال). ق1397. (متقي هندي، عالء الدين -
   .دار إحياء التراث العربي: بيروت. بحار االنوار). ق1403(  . ، محمد باقرمجلسي -
  .الموتمر العالمى اللفية الشيخ المفيد: قم. اإلختصاص). ق1413. (مفيد، محمد بن محمد -
  . مؤسسه آل البيت الحياء التراث: قم. 15و3،4، مجلدمستدرك الوسايل). ق1408. (نوري، حسين -
  .مكتبه فقيه: قم.  1، جلدتنبيه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورام ).ق1410. (عيسىورام، مسعود بن  -
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  تربيتوهاي تعليمديني در نظاماخالقي به عنوان جايگزين تربيتنقدي بر تربيت
  1مرضيه عالي

  
مذهبي شده  امروزه در اغلب برنامه هاي آموزشي مدارس جهان تربيت اخالقي جايگزين تربيت ديني و

به طوري كه به نظر مي رسد دانش آموزان در مدارس بر اساس ديدگاههاي برنامه ريزان درسي هر . است
اين رويكرد در دوران خشم مخالفان كليسا وارد مدارس . مطلبي را به جز مذهب مي توانند آموزش بگيرند

وزشي مدارس اغلب كشورهاي شد و منجر به حذف جدي مباحث ديني از محتواي برنامه هاي درسي و آم
در اين رويكرد تربيت اخالقي به معناي آموزش شيوه هاي تفكر، . اروپايي و امريكايي در سراسر جهان شد

اين موضوع خصوصا در كشورهاي امريكايي .احساس و عمل  بر اساس دركي از درست و غلط اخالقي است 
القي و  جايگزيني آن با تربيت ديني و مذهبي در اما اين شيوه از گسترش تربيت اخ. توسعه فراواني يافت

مدارس همواره از سوي كشورهايي كه داراي فرهنگي مذهبي هستند مورد نقد قرار گرفته است و اين خود 
عامل مقابله هاي فرهنگي ميان فرهنگهاي مختلف تا كنون شده است كه در يك سوي آن پيروان مذاهب 

و آگاهي هاي مذهبي در برنامه درسي مدارس هستند و در سوي ديگر هستند كه موافق انجام اعمال ديني 
كه موافق حذف هر گونه فعاليت ديني و مذهبي در مدارس و ارائه محتواهاي ديني در .ليبرال هايي هستند

اين درگيري ها حتي گاها به طور علني در برخي مدارس امريكا و اروپا در سطح . مدارس عمومي مي باشند
هدف از ارائه اين مقاله واكاوي اين جايگزيني از منظر . هم كشيده شده است.. ات مديره انجمن و انتخابات هي

انتقادي، تاريخ تحول و جايگزيني تربيت  -بنابراين در بخش اول مقاله با رويكردي تاريخي. تاريخي است 
بررسي قرار خواهد گرفت و موزشي جهان با ذكر نمونه هايي مورد آاخالقي به جاي تربيت ديني در نظام هاي 

تا ) 1918(مشخص خواهد گرديد كه چگونه در سير تحول تاريخ تعليم و تربيت، از پايان جنگ جهاني اول 
كه عصر انقالب علمي و رونق سريع اقتصادي نام داشت در بسياري از كشورهاي اروپايي آموزش  1950دهه 

يني گسترش پيدا كرد، اين نظام هاي آموزشي به و پرورش اخالقي به عنوان جايگزين نظام هاي آموزش د
گونه اي طراحي شده بودند كه هم منعكس كننده ايده آل هاي برخي انقالب هاي اجتماعي و هم منطبق با 
جريان فكري ليبرال در اين عصر بودند؛ و با عناويني چون تربيت شهروندي و آن گونه كه مياالره به نقل از 

                                                            

   aali.hm@gmail.comمدرس و دانش آموخته دانشگاه فردوسي مشهد؛  1
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هاي كارآمد مي نامد، دست به تربيت كودكاني اخالقي براي جامعه مدرن زدند و  كرشن اشتاينرآن را انسان
در بخش دوم تفاوتهاي تربيت ديني و اخالقي در اهداف و مالكهاي آموزشي مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت و در نهايت با نقد نظام هاي آموزش ليبرال بر لزوم توجه به تربيت ديني به عنوان يك امر الزم و 

روري در نظام آموزش عمومي و در نظر داشتن تربيت ديني و به عنوان چتري بر آموزش هاي اخالقي به ض
  . عنوان نتيجه مقاله مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت 

   :پرسش هاي پژوهش
  تربيت اخالقي و ديني در طول تاريخ با چه معاني در نظام هاي آموزش عمومي به كار گرفته شده اند؟ -
  اجتماعي شكل دهنده به جايگزيني تربيت اخالقي با تربيت ديني كدامند؟ -عوامل تاريخي -
  ارتباط تربيت ديني با تربيت اخالقي بايد چگونه باشد؟ -

انتقادي است كه با مراجعه به اسناد و متون  –با توجه به هدف پژوهش روش پژوهش روشي تاريخي 
با موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به تناسب با ذكر شواهدي تاريخي سير تحول نظام هاي آموزشي مرتبط 
  .عوامل اصلي مورد بررسي قرار خواهد گرفت

گسترش و جهت گيري هاي آشكار سياست هاي آموزشي، پداگوژي ها و برنامه هاي آموزشي به سوي 
به جاي تربيت  تحقق اهداف اقتصادي و سياسي كشورها، منجر به ايجاد موجي از جايگزيني تربيت اخالقي

ها  در اين سال مدرن مدرسهديني در قرن نوزدهم شد، زيرا كاركردهاي انضباطي كه منجر به شكل گيري 
با هدف تربيت اخالقي به كودكان ايجاد و با سير تحول ديدگاه ها درباره مدرسه ادامه يافت،  گشت، اگر چه

ي آموزشي را از مناسك و معارف ديني تهي اما رفته رفته كليه امور و كاركردهاي مدرسه حتي كاركردها
ساخت،  به طوري كه در قرن بيستم و بيست و يكم اين تحوالت منجر به ارائه نظام هاي آموزشي  فارغ از 

از اين رو تا كنون صاحبنظران مختلف با بيان تمايز ميان تربيت اخالقي و ديني سعي در . دغدغه هاي ديني شد
اين در حالي است كه عالرغم تمايز اين دو شيوه . ي آموزشي را داشته اندحذف تربيت ديني از نظام ها

  .تربيت، تربيت ديني همواره اعم از تربيت اخالقي در نظر صاحبنظران تربيت ديني و مذهبي بوده است
   :يافته هاي پژوهش

ايگزين مناسبي به دليل محدوديتهاي جريانهاي اقتصادي و اجتماعي، تربيت اخالقي تا كنون نتوانسته ج -
  .براي تربيت ديني باشد

  .تربيت اخالقي بايد در ذيل چتر تربيت ديني قرار گيرد  -
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كارورزان مدارس و نظام هاي آموزشي در زمينه تربيت اخالقي همواره بايد آموزه هاي ديني و رسالت -

  .ديني و مذهبي مدارس را در نظر داشته باشند
  .انتقادي، تربيت ليبرال –اخالقي، تاريخي تربيت ديني ، تربيت  :واژگان كليدي
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   كودكان يدر داستان ها ينيد تيترب يهامولفه يبررس
  2يگرگ دهي، حم 1يمحبوبه البرز

  
 صيو تشخ زيتم ييشكوفا شده و توانا شيها يآن انسان و توانمند قياست كه از طر ينديفرآ تيو ترب ميتعل

حاكم است،  يو مذهب ينيد يكه فلسفه  ييها در جوامع وفرهنگ نهيزم نيدر ا. كند يمناسب را كسب م
 يهاگرفته از آموزه بر يمتعدد ياسالم اصول، روش ها و مبان نيدر د .دارد ييسزا به تياهم ينيد تيترب

پرورش انسان آمده  يمناسب برا يزير طور مدون و با برنامه به تيوترب ميتعل يبرا) ن و سنتقرآ( ياسالم
توان به تعريفي كه  ازجمله اين تعاريف مي .است شده راستا تعاريف متعددي از تربيت ديني ارائه نيدر ا. است
وتربيت؛ ناظر به  از فرآيند تعليماي  جنبه ينيد تيمعتقد است ترب ينمود و است، اشاره داشته بيان) 1380( باقري

پرورش ابعاد شناختي، عاطفي و عملي متربي از لحاظ التزام او به ديني معين كه رشد و تقويت عقايد ديني، 
 باشد يحاالت و عواطف مذهبي و تقيد به مناسك و آداب ديني براي تحقق شخصيتي متدين را مدنظر دارد، م

. باشد نكته مهم در تربيت ديني، توجه به اصول و اركان آن مي). 45 ، ص1390 ،ياز جواد نقل به ،يقربا(
ارتباط باقري، چهارده  نيدر ا. اسالم ذكر شده است نيدر د يمتعدد يتياصول ترب ينيد يها باتوجه به آموزه

تحول باطن، مداومت و محافظت بر  اهر،تغيير ظ: اند از است كه عبارت اصل را براي تربيت ديني برشمرده
مسئوليت، آراستگي، فضل، عدل، عزت، تعقل، تذكر، مسامحت، ابراز يا منع محبت و   ل، اصالح شرايط،عم

 ييبه امكانات و ابزارها يميوتعل ييدر مرحله اجرا ينيد تياصول ترب ).91-236، صص1388 باقري،( سبقت
اصول در كودكان از آن  نيسطح ا يتوان جهت آموزش و ارتقا يكه م يابزار نيتر ياز اساس يكي. ازداردين

 يها فضا داستان. آموزند يداستان، بهتر م قيرا از طر يفكر ميكودكان مفاه.باشد ينمود، داستان م استفاده
باحداقل دخالت  توانند يو م كنند يم جاديكودكان ا يبرا يپرداز تيو شخص يهمانند ساز يمناسب برا

و در آن غرق  برند يها لذت مهمه كودكان از داستان .راداشته باشند راتيتأث نيشتريب نبزرگساال ميمستق
روزمره امكان آن وجود ندارد  يكه در زندگ رنديفرا گ ياديز يها در خالل آن تجربه توانند يو م شوند يم
 يهاداستان ليحلدر ت "يكودك و خرد ورز اتيادب"با عنوان  يدر پژوهش) 1382( يهجر). 1385 اغ،يقزل ا(

در مورد مقوله زمان و  شهيها، اند تضادها و مرز وحدت فيها دربردارنده تعر  داستان تافيكودكان در يفكر

                                                            

١
  malborzi@shirazu.ac,ir؛ رازيدانشگاه ش تيو ترب ميتعل يمبان بخش يعلم أتيو عضو ه ارياستاد  
٢
  rahvar20@yahoo.com راز؛يدانشگاه ش يآموزش تيريمد يكارشناس يدانشجو  
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است و مخاطب را به  اريمفهوم قانون و اخالق، مفهوم جبر و اخت ،يآن، مفهوم مرگ و جاودانگ يوستگيپ

  . دارد يم وا دنيشياند
و  يريمثبت را در الگوگ راتيثتأ نيشتريباشند و ب ينيكه با مضمون د ييها ها وداستان كتاب يبررس
ها و  داستان قيدق يكه بررس رسد ينظر م به. دارد ييسزا به تيكودكان داشته باشند اهم تيشخص يريگ شكل

  .باشد ينيد تيترب نهيها در زم داستان گاهيجا شتريمهم در شناخت ب يگام تواند يتوسط آن م جادشدهيا همف
  :هدف پژوهش

و  "خوب يها بچه يخوب برا يها قصه"اصول تربيت ديني در كتاب  اهگيجا يهدف پژوهش حاضر بررس
  .باشد يم رمعاص يتينظام ترب يها برا كتاب نيتوسط ا جادشدهيا يها ها و فرصت چالش

انجام  يريتفس يفياز نوع توص ياسيق يمحتوا ليتحل ي وهيبه ش يفيپژوهش ك ميحاضر در پارادا پژوهش
 يها قصه يجلد كتاب داستان 8 نياز ب راستا نيدر ا. ديگرد يگردآور يصورت اسناد ها به گرفت و داده

 يها صورت هدفمند براساس توجه به مولفه جلد به 4 ،يزديآذر يخوب  نوشته  مهد يها بچه يخوب برا
كه عبارت بودند از ) 1388(ي برگرفته از باقر ينيد تيترب يها مولفه يو بر مبنا ديانتخاب گرد ينيد تيترب

مسئوليت، آراستگي، فضل، عدل،   ظاهر، تحول باطن، مداومت و محافظت بر عمل، اصالح شرايط،تغيير 
جلد  4داستان از  20علت انتخاب . ل شدنديعزت، تعقل، تذكر، مسامحت، ابراز يا منع محبت و سبقت، تحل

منظور  به.  و متن بودها پارگراف  كتاب نيدر ا ليواحد تحل. بود يمذهب هيما ها از درون آن يمذكور برخوردار
  . دياستفاده گرد يپژوهش ميو ت يزيپژوهش از روش مم ياعتبارسنج يبررس

  :ي پژوهشها افتهي
شده  اصلي كه بيشترين فراواني را در بيست داستان بررسي: از آن بود كه يشده حاك انجام يها يبررس

مسئوليت، عزت، مداومت و محافظت داشت، اصل تعقل بودواصول تذكر، اصالح شرايط، ابراز يا منع محبت، 
اصل آراستگي و  .هاي بعد قرارداشتند ترتيب در رده بر عمل، سبقت، عدل، تحول باطن، تغيير ظاهر و فضل به

  . مسامحت نيز كمترين فراواني را داشتند
 عنوان يك فرصت به توان به داد كه ازجمله ابزارهايي كه جهت تربيت ديني مي پژوهش حاضر نشان جينتا

ازجمله  "خوب يها بچه يخوب برا يها قصه"كتاب . نمود، كتاب داستان است آن نگريست و از آن استفاده
تربيت ديني و  نهيدر زم وبرخوردارند  يو مذهب يمل ،يبوم يها هيهاي آن از ما است كه داستان ييها كتاب

باشند كودكان از  يها، داستان تابك يگفت وقت ديذكر شده با جينتا نييدرتب. باشد ياصول آن قابل استفاده م
ي داستان به گفته خسرونژاد در آموزش فلسفه به كودكان دو نوع داستان وجوددارد،. برند يلذت م يريادگي
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 يو داستان) 112ص  ،1386خسرونژاد،( شود يم  در آن گنجانده يا تهنك شده؛ يآگاهانه و طراح  يا گونه كه به
اساس  نيبر ا). 120ص   همان،( هستند يادب يشترآثاريو ب  نشده كان نوشتهمنظور آموزش فلسفه به كود كه به

 و زاده بينق ،يفرزانفر، قائد( كودكان اتيادب يها و داستان يآموزش يها داستان: ميدو نوع داستان دار
و  ياست كه دو ركن آموزش يخوب كتاب يها بچه يخوب برا يها رسد قصه يبنظر م). 1389 ،ايمحمودن

مورد كه چرا اصل  نياست و اما درا در آن موردتوجه قرارگرفته ينيد تيودن را دربردارد و اصول تربب يادب
از  راانسان  يفكر شيپو ديتوان گفت مفهوم تعقل چنان است كه با يرا دارد م يفراوان نيشتريتعقل ب
فكر، تالش . ابدي تيهدا) خدا و راه خدا(يهست قتيها مصون داشت و آن را مساعدت نمود تا به حق گاه لغزش
 يژگياصل تعقل، ناظر به و. رديگ يم انيجر يهنگام مواجهه انسان با معماها در و است كه به يشيو پو
به تعقل  ييسزا توجه به دكانكو يها در داستان). 203-200، صص 1388 ،يباقر( در انسان است يورز شهياند

در پرروش تعقل و حل  ناآگاهانه ايدكان آگاهانه كو يها داستان سندگانيشده است و نو يورز شهيو اند
  .كنند يمسأله در كودكان اقدام م

  
  :فهرست منابع

  .مدرسه: تهران. 1ج ،ياسالم تيدوباره به ترب ينگاه). 1388(. خسرو ،يباقر -
وم تفكر در قرآن و هاي تفكر انتقادي از ديدگاه متفكران غربي با مفه مقايسه مفهوم و مولفه). 1390(. سيده زهره جوادي، -

  .، دانشگاه شيرازچاپ نشده كارشناسي ارشدپايان نامه . هاي تربيتي اين دو در حوزه تربيت ديني داللت
 ،يآموزش يها يفصلنامه نوآور. كودكان يكودك و فلسفه در برنامه فلسفه برا اتيادب ينينش بر هم يتامل). 1386(.يمرتض خسرونژاد، -

20، 124-109.  
مناسب  يادب يها استقالل انتخاب متن يدر جستجو). 1389(.نيرعبدالحسيم زاده، بينق و رضايعل ا،يمحمودن ؛ييحي ،يجواد؛ قائد فرزانفر، -
  .125-155، 2كودك،  اتيمجله مطالعات ادب ."كودكان يفلسفه برا"برنامه  يبرا
 .55-63، 75 ،نكتاب ماه كودك و نوجوا. يفلسف يكودك و خردورز اتيادب). 1382(.محسن. يهجر -

  



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            394

  تبيين و بررسي مباني عمل اخالقي بر اساس نظريه اسالمي عمل و تدوين
  اهداف، اصول و روشهاي تربيت اخالقي 

  4 ، سيدمهدي سجادي3، محمدرضا شرفي2 خسرو باقري، 1نيره حاجي عليان
 

قـي بـا آن   مساله اصلي مورد نظر در اين پژوهش، دشـواري هـايي اسـت كـه امـروزه در عرصـه تربيـت اخال       
به نظر مي رسد اين دشواري ها تا حد زيادي ناشي از نواقصـي اسـت كـه در فلسـفه اخـالق زيرسـاز       . مواجهيم

تصوري كه از ماهيت عمل اخالقـي داريـم، بـه طـرز عميقـي در راهبـرد و اصـول و        . تربيت اخالقي ريشه دارد
نيز به نوبـه خـود ناشـي از نواقصـي     همچنين، نواقص فلسفه اخالق . روش هاي تربيت اخالقي منعكس مي شود
از اين رو، فراهم آوردن بهبود در تربيت اخالقي در گـرو آن اسـت   . است كه در تصور ما از انسان وجود دارد

كه نخست تصور مناسبي از انسان در نظر گرفته شود و بر اساس آن، فلسفه اخالقي متناسب با آن فراهم آيـد و  
  .  ل و روش هاي تربيت اخالقي پيش بيني شودبه تبع آن، دگرگوني هايي در اصو

در اين پژوهش، كوشش بر آن است كه بر اساس رويكرد اسالمي عمل، مطالعه اي در فلسفه اخالق صورت 
گيرد و مباني عمل اخالقي متناسب با رويكرد مذكور تدوين شود و با نظر به آن، اصـول و روش هـاي تربيـت    

اخـذ خواهـد شـد و    ) 1382بـاقري،  (مي اين پژوهش از نظريه انسان عامل رويكرد اسال. اخالقي پيشنهاد گردد
در طرح واره انسان عامل، عمل داراي سه مبنـا مـي باشـد؛ مبنـاي شـناختي،      . مبناي پژوهش قرار خواهد گرفت

بر اين اساس مي توان گفت كـه هـر رفتـاري بـر سـه مبنـاي شـناختي، گرايشـي و         . گرايشي و ارادي ـ اختياري 
مبناي شناختي عمل ناظر بـه تصـوير و تصـوري    . اختياري مبتني باشد، آن رفتار عمل محسوب مي شودارادي ـ  

است كه فرد از عمل و نتايج مترتب بر آن دارد طبيعي است كه اين تصوير و تصور امري پويا و متحول باشد و 
اما مبناي گرايشـي عمـل، بـه     .متناسب با آن نيز مي توان گفت كه مبناي شناختي عمل تغيير و تحول يافته است

و . تمايالت و هيجانات فرد در مورد آن عمل اشاره دارد اعم از آنكه اين هيجانها معوق به اقدام يا پرهيز باشـد 
مباني ارادي ـ اختياري ناظر بر تصميم گيري و گزينش فرد در مورد انجـام دادن عمـل اسـت و هنگـامي عمـل       

صويرشناختي و هيجانهاي دروني، تصميم و انتخـاب نيـز در مـورد آن    تحقق خواهد يافت كه عالوه بر وجود ت
  .تحقق يابد

                                                            

  nayerehalian@gmail.com آموخته علوم تربيتي؛دانش ١
 kbagheri4@yahoo.comاستاد دانشگاه تهران؛  ٢

  

Msharafi@ut.ac.irدانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛  ٣
 

 
 دانشگاه تربيت مدرسعضو هيات علمي  ٤
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در ميان انواع متفاوتي كه مي توان براي رفتار آدمي در نظر گرفت، عمل اخالقي يكي از برجسته ترين انواع 
اري اسـت  بر اين اساس، عمل اخالقـي رفتـ  . از اين رو، مباني سه گانه بايد در مورد آن صادق باشد. عمل است

هنگـامي كـه   . كه مباني شناختي، گرايشي و ارادي زيرساز آن بوده و بر اساس اين مباني صـورت گرفتـه باشـد   
  .اخالقي سخن گفت، مسئوليت فرد در قبال آن نيز قابل تصور خواهد بود "عمل"بتوان از 

  :پرسش هاي پژوهش
  رآن پيدا نمود؟ـ بر اساس نظريه اسالمي عمل آيا مي توان مباني اخالق را در ق1
تـوان  مـي ) و تغييـرات محتمـل در نظريـه   (ـ چه اصول و روشهايي براي تربيت اخالقي از منظر نظريه اسـالمي  2

  پيشنهاد نمود؟
در اين پژوهش، پس از گردآوري اطالعات، به چندين روش براي رسيدن به مباني عمل اخالقي و همچنـين  

  .خواهيم بود ارائه راهكارهايي براي تربيت اخالقي نيازمند
روش تحليل محتوا؛ براي دستيابي به مباني عمل اخالقي در آيات قرآن و احاديث تفسيري، بايستي از ايـن   -

كه براي توصـيف   تحليل محتوي نوعي تكنيك پژوهش است  1"برسونبرنارد " به عقيده .روش استفاده نماييم
 رود هـا بـه كـار مـي     داده ا هـدف نهـائي تفسـير    عيني، منظم و تا آنجا كه ممكن است كمي محتوي ارتباطات بـ 

  ).69، ص1380بديعي،(
؛ پس از  بررسي و تبيين مباني عمل اخالقي با استفاده از روش فرانكنا، اصول و روشـهايي را   2ـ روش فرانكنا

سابقه اين روش به ارسطو باز مي گردد كـه از دو مقدمـه كـه يكـي     . براي تربيت اخالقي پيشنهاد خواهيم نمود
قضيه اي ارزشي است و متضمن بايد و ديگري قضيه اي توصيفي است، به نتيجه اي دست مي يابيم كه ناظر به 

  .يك تصميم عملي بوده و قابل تجويز مي باشد
نظريه انسان عامل در . شايد بتوان يكي از مباحث بنيادين در فلسفه اخالق را نظريه انسان عامل در نظر گرفت

است كه در انديشه اسالمي، انسان عاملي در نظرگرفته مي شود كه مي توان اعمـال صـادر   تبيين كننده اين امر 
  ).84، ص 1387باقري و خسروي، (شده از او را به خودش منتسب نموده و او را منشاء عملش در نظر گرفت 

ي بـر سـه مبنـاي    با توجه به مباني سه گانه عمل، هر جلوه يا حالتي از انسان اعم از درونـي و بيرونـي كـه مبتنـ    
. مذكور باشد، عمل محسوب مي گردد، در غير اينصورت نمي تـوان از آن بمنزلـه عمـل آدمـي سـخن گفـت      

                                                            

٢ Bernard Berelson 
 ٣ Frankena  
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بنابراين زمانيكه عملي با اين مباني از فردي سر مـي زنـد، وي در قبـال آن مسـئول بـوده و مـي تـوان وي را در        

 . خصوص آن مورد سوال و مواخذه قرار داد

 :يافته هاي پژوهش

توجه به مباني استخراج شده از قرآن كريم، مي توان بيان نمود كه نظريه انسان عامل را مي توان به حيطه با 
بر اساس نظريه انسان عامل، عمل . اخالق تعميم دارد و مي توان از اخالق به عنوان عمل اخالقي ياد نمود
ه و بر اساس اين مباني صورت گرفته اخالقي رفتاري است كه مباني شناختي، گرايشي و ارادي زيرساز آن بود

اصولي چون اصل غلبه بر خودمحوري هستي شناختي، غليه بر خودمحوري شناختي، ارائه معيار، تبيين . باشد
محدوده هاي عمل، تجلي كرامت انسان درتربيت اخالقي، تعقل، شكوفايي فطرت و اعتدال و همچنين 

تكريم شخصيت، تغافل، پذيرش توبه را مي توان براي روشهايي چون تبيين محوريت الهي، عبرت آموزي، 
  .حيطه تربيت اخالقي بيان نمود

  .انسان عامل، اخالق، اخالق اسالمي، عمل اخالقي، تربيت اخالقي :واژگان كليدي
  

 :فهرست منابع
 .)ترجمه عالمه طباطبايي( قرآن كريم -

  .مدرسه: تهران. 2و1، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1368. (باقري، خسرو -
  . حوزه و دانشگاه: تهران. پيش فرضهاي روانشناسي اسالمي). 1375(. باقري، خسرو -
  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران. هويت علم ديني). 1382. (اقري، خسرو  -
فصلنامه مطالعات برنامه . ريزي درسيراهنماي دروني كردن ارزش هاي اخالقي از طريق برنامه . )1387(. باقري، خسرو و خسروي، زهره -

   .8ريزي درسي، 
  .98فصلنامه تعليم و تربيت، .  ساختارگرا) پسا(بررسي تطبيقي طرحواره اسالمي عمل با انسان شناسي  ).1388. (باقري، خسرو -
  .شورهاي ك اداره كل تبليغات اداره هماهنگي روابط عمومي: تهران .تحليل محتوا. )1380( .بديعي، نعيم --
  .موسسه االعلمي للمطبوعات: لبنان. الميزان في تفسير القرآن). ق1393. (طباطبايي، محمدحسين -
  .مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى: قم. اخالق در قرآن. )1376(. اسكندري، محمدحسين -
  . صدرا: قم. فلسفه اخالق). 1367. (مطهري، مرتضي -
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 يت اخالقي؛ مباني و نقدرويكرد شفاف سازي ارزشها در ترب  
 1مهين چناري

 
جنبه هاي مختلفي در ارتباط با موضوع . موضوعي مهم در پژوهشهاي فلسفي است ")ها(ارزش"موضوع 

مقالة حاضر به . وجود دارد كه مي تواند به عنوان موضوع پژوهش فلسفي در نظر گرفته شود ")ها(ارزش"
به طور معمول، نهادهايي . نتيجه رشد اخالقي آنان توجه داردنحوة دستيابي افراد به ارزشهاي اخالقي و در 

موضوعي كه در اينجا . مانند خانواده، دين و نظام آموزشي در ارزش پذيري افراد نقش مهمي را ايفا مي كنند
اين مقاله رويكرد شفاف . بررسي مي گردد نقش عمده اي است كه نهاد آموزشي در رشد اخالقي است

ارائه شده و در  4، سيدني سيمون3، مريل هارمين2ه در توسط كساني مانند لوئيس رتسسازي ارزشها را ك
مدارس كشورهاي غربي به خصوص امريكا به صورت گسترده اي براي تربيت اخالقي دانش آموزان به كار 
ي گرفته شده، بررسي و سپس ريشه هاي فلسفي آن را واكاوي نموده و در مرحلة آخر به نقد اين رويكرد م

  . پردازد
  :پرسش هاي پژوهش

 رويكرد شفاف سازي ارزشها چه نوع رويكردي است؟ -

 ريشه هاي فلسفي اين رويكرد كدامند؟ -

 چه نقدهايي بر اين رويكرد وارد است؟ -

از زمان فالسفة يونان، معلم عملكرد خود را در مدرسه به . تربيت اخالقي يكي از ابعاد تربيت كودك است
با اين حال، عملكرد مدرسه در ارتباط با تربيت اخالقي تبديل به مسئله . خالقي پذيرفته استعنوان يك مربي ا

طرفداران رويكرد شفاف سازي ارزشها ادعا مي كنند كه تربيت اخالقي بخش . اي بحث برانگيز شده است
ي بر رشد اخالقي مهم فعاليت هاي مدرسه است، اما برنامه هاي موجود مدارس در مقايسه با قبل، تاثير كمتر

هدف اين مقاله، بررسي رويكرد شفاف سازي ). 663، ص 1975، 5رايان و تامپسون(كودكان داشته اند 

                                                            

١
    mahin.chenari@gmail.comاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه قم؛ 

2 Louis Raths 
3 Merrill Harmin 
4 Sidney Simon 
5 Ryan and Thompson 
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ارزشها، واكاوي ريشه هاي فلسفي آن و نشان دادن نابسندگي اين رويكرد براي بكارگيري در نظام آموزشي 

  . است
اد و مدارك به عنوان ابزار اصلي گردآوري تحليلي و تحليل اسن -در پژوهش حاضر از روش كيفي توصيفي

براي جمع آوري اطالعات از كتابها، مقاالت، مجالت، و سايت در اين پژوهش . داده ها استفاده مي گردد
در اين تحقيق محقق كوشيده است تا با سير در منابع مطالعاتي ضمن گردآوري . هاي معتبر استفاده شده است

        .ادانه موضوع را مورد بررسي و نقد قرار دهداطالعات با نگاهي تحليلي و نق

  :يافته هاي پژوهش
رويكرد شفاف سازي ارزشها به واقع اعتراضي در برابر جامعة صنعتي و وجود طيف وسيعي از ارزشهاي 

كساني كه اين سردرگمي را . متضاد در جامعه است كه موجب سردرگمي افراد در انتخاب ارزشها مي گردد
طرفداران اين رويكرد مدعي هستند اگر . نند الگوهاي رفتاري نامناسبي را از خود نشان مي دهندتجربه مي ك

بررسي . به فرد كمك شود تا به شفاف سازي ارزشهاي خود بپردازند الگوهاي رفتاري آنان تغيير خواهد كرد
عليم و تربيت توجه دارد هاي انجام شده نشان مي دهد رويكرد شفاف سازي ارزشها به ارتباط بين ارزشها و ت

دانش آموزان را ترغيب مي كند تا در مورد سردرگمي خود در و ) 457، ص 2007و همكاران،  1پاور(
پيام اصلي اين رويكرد، كمك به دانش آموز در اين فرايند تفكر و . انتخاب ارزشهايشان به تفكر بپردازند

ي بيشتري انرژي خود را هدايت كرده و زندگي بتوانند با هماهنگ"كمك به روشن شدن ابهامات است، تا 
اين رويكرد به محتواي ارزشهاي افراد توجه چنداني ندارد، ). 23، ص 1979هارمين، ( "خود را مديريت كنند

فرايند شفاف سازي ارزشها به دانش آموزان . بلكه آنچه مورد نظر است فرايند ارزشگذاري فرد است
اين . فرد پيوند دارد "انتخاب"ي كند، بلكه درست و غلط هميشه با ارزشهاي درست يا غلط را ارائه نم

، 3والش(  است كه به افراد كمك مي كند تا ارزشهاي خود را معين نمايند 2رويكرد، يك رويكرد تدريس
اين هفت معيار . در اين رويكرد بايد هفت معيار تحقق يابند تا امري ارزش تلقي گردد). 66، ص 2011

پس از بررسي متفكرانه دربارة عواقب هر ) 3(از ميان گزينه هاي مختلف؛ ) 2(انتخاب كردن؛ ) 1: (عبارتند از
انجام ) 6(تمايل به تأييد انتخاب خود به صورت علني،؛ ) 5(ارج نهادن به انتخاب خود؛ ) 4(يك از گزينه ها؛ 

 ).30، ص1930 رتس، و همكاران،(انجام آن عمل به صورت مكرر ) 7(عمل بر اساس آن انتخاب و 

                                                            

1 Power 
2 teaching theory 
3 Walsh 
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كشف  ديارزشها با رديگ يم جهيرسد، كه نت يعمدتا به راجرز م كرديرو نيبر ا ياساس راتيتاث يرد پا   
كه معتقد است كه  ،ييويبه د زيتواند به فرد صدمه زند، و ن يآموزش دادن آنها م يبرا يشوند و هر تالش

ارزشها را دارد؛  خودتجربه در درون . كند يكشف م يعيكند ارزشها را بطور طب يكه تجربه م يكودك"
را  تيو ترب ميتعل اژه،يو هم پ ييويهم جان د). 46، ص 1973به نقل از هال، ( "كشف شوند ديكه با ييارزشها

فرد  ةتجرب نديشدن كل فرا ريمستلزم درگ نديفرا نيا. دانند يتجربه م يمستمر از بازساز ينديبه عنوان فرا
مفهوم تجربه كردن و رشد  نيا. از خود رشد است يجنبه ا تجربه يبازساز نديفرا تداوم ن،يعالوه بر ا. است

. شده است ليتبد يشفاف ساز نديبه فرا كرديرو نيكنند  در ا يم تياز آن حما اژهيو پ ييويكردن كه د
 ديآموزان با شود، كه معتقدند به دانش يم دهيد يبه خوب ستهاياليستانسياگز ريتاث كرديرو نيدر ا ن،يعالوه بر ا

  .ناظر باشد كيتنها  ديو معلم با ابنديكمك شود خودشان به ارزشها دست 
 يريگ ميمانند تصم ياريپردازد موارد بس يآنها م يبه شفاف ساز كرديرو نيكه ا يموضوعات يدر بررس    

توان  يد و نمهستن يسطح اريها بس ميتصم نيا. شود يم دهيد د،يپوش يمهمان كيدر  ديكه با يدر مورد لباس
 يشخص حاتيبه ترج مربوطگونه مسائل  نيآشكار است كه ا يبه خوب. نمود يتلق يارزش يماتينها را تصمآ

هر  ياخالق يو ارزشها يشخص حاتيمربوط به ترج ماتيتصم كرديرو نيدر ا. ياخالق يهستند و نه ارزشها
 يموجب م يريگ ميدو نوع تصم نيا هموزن كردن. شوند يدر نظر گرفته م يو شخص ياندازه نسب كيدو به 

فوق  اريمترادف است با تحقق هفت مع "ارزش" كرديرو نياز نظر ا. موجه جلوه كند يشود كه هر نظام ارزش
مختلف انتخاب نكند،  آن را در مالء عام  يها نهيگز نيرا از ب يامر ياگر كس اياست كه آ نيسوال ا. الذكر

توان از ارزش و  يباشد، نم امدهين شيپ يو يعمل برا طيشرا يباشد ولبه آن ارزش معترف  ايانجام ندهد و 
اين ) 1. (نقدهاي رويكرد شفاف سازي ارزشها را مي توان چنين خالصه نمود عمل ارزشمند سخن گفت؟

تعريف درستي از ارزش ) 2(رويكرد بيشتر به موضوعات بسيار سطحي، پيش پاافتاده و بي اهميت توجه دارد؛ 
موضعي نسبي گرايانه نسبت به ) 4(هفت معيار ارائه شدة فوق خالي از اشكال نيستند؛ ) 3(كند؛ ارائه نمي 

مي ) 6(ارزشهاي اخالقي تمايزي قايل نمي شود و  بين موضوعات مربوط به سليقة شخصي و) 5(ارزش دارد؛ 
  .تواند براي توجيه هر ديدگاه اخالقي استفاده شود

 .اف سازي ارزشها، نسبي گرايي ارزشي، تعليم و تربيتتربيت اخالقي، شف :واژگان كليدي
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:هاي چهارگانهضرورت  

ي متوسطه با تاكيد بر نقش معلمديني در دورههاي تربيتسازي كالسجذاب  
  1فاطمه زهرا رضايي

  
ي دبيرستان، مجذوب كردن دانش آموزان براي بوجود آوردن يادگيري اثر بخش براي معلمان دوره

برنامه  در تحقق موضوعييژه براي معلمان تربيت ديني، جايي كه بعضي اوقات مشكالتي درضروري است، بو
آموزان تبيين راههاي مناسب براي مجذوب كردن دانش. شودزماني كه به آن مشغول  تحصيل هستند ديده مي

وره و فهم اينكه اش فهم معلمان از فرهنگ رايج ميان دانش آموزان اين دي متوسطه در يادگيري،  الزمهدوره
آنها بايد به خاطر داشته باشندكه ). 6، ص2004، 2هيل و راشل(گيرند مي باشد چگونه فكر مي كنند و ياد مي

اين دوره، دوره . آموزان اين دوره درحال ورود به مرحله خاصي ازرشد به نام نوجواني هستنداكثر دانش
نوجواني، زماني . ها ، فكرها و رفتارها بنا نهاده شده اندانتقادي در زندگي دانش آموزان و زماني است كه الگو

خالقانه براي دانش آموزان است، زماني كه آنها سوال كردن و شيوه هاي دستيابي به آن را از طريق راههاي 
هم چنين دوره گسترش و آشوب احساسي و جسمي است و زماني كه سرگرم . بنيادي تر از قبل ياد مي گيرند

بنابراين ،معلم ). 1998، 3كيمبر و ديگتون(يابدمدارس به طور اجتناب ناپذيري كاهش مي كردن آنها در
اثربخش تربيت ديني به راههايي براي جذب دانش آموزان در يادگيري نياز دارد، تا از اين طريق باعث تسهيل 

اساس، اين  بر همين. رشد دانش آموزان در خود شناسي و شناخت ارزشهاي شخصي و اجتماعي آنها شود
سوال مورد بحث اين مقاله است كه فر هنگ امروزي موجود ميان دانش آموزان و طبيعت يادگيري نوجوانان 

ضرورت هاي چهار گانه براي  بر همين مبناچه ضرورت هايي را براي يادگيري تربيت ديني  موجب ميشود و
  .جذاب سازي كالسهاي تربيت ديني مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد

  :پرسش هاي پژوهش
آيا جذاب سازي كالسهاي تربيت ديني به لحاظ فرهنگ رايج ميان نوجوانان و ماهيت يادگيري آنها -

  ضرورت دارد؟
  هاي تربيت ديني چيست؟ضرورت هاي چهار گانه براي جذب دانش آموزان كالس -

                                                            

          fatemeh.z.rezaee@gmail.comكارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي؛ 1
2 Hill & Russell 
3 Kimber&Deighton 
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تالش شده با استفاده از اين روش پژوهش در قالب مطالعه موردي و با استناد به منابع روايي و علمي است و 

منابع، ضرورت جذاب سازي كالسهاي تربيت ديني از منظر ماهيت و فرهنگ ميان نوجوانان مورد بررسي قرار 
  .گيرد

در اين بخش كه به مباني نظري اختصاص دارد مناسب است به ديدگاههاي مهم در روانشناسي و جامعه 
شروع آموزش  .رهنگ رايج ميان آنان اشاره كوتاهي شودشناسي در باب ويژگيها و ماهيت نوجوانان و ف

متوسطه، همزمان با دوره نوجواني است كه در جريان رشد، بحراني ترين دوره حيات آدمي است و مرحله 
آموزش در اين دوره مي تواند نوجوان را در .تغييرات عميقي است كه كودك را از بزرگسال جدا مي سازد

ش و ارتقاي قابليت هاي عقالني، ياري دهد و به او در ورود مسالمت آميز به انتخاب ارزش هاي شخصي خوي
جهان بزرگساالن و طراحي يك نقشه زندگي عقالني، طرح هاي تغيير و اصالح منطقي اجتماع كمك كند، 
قدرت شخصي وي را باال ببرد، احساس خود ارزشمند بودن به او بدهد، ايده آلها و ضوابط منطقي را براي 

). 115، ص 1377يار محمديان، (ترسيم كند و به طور كلي در سازگاري با محيط پيرامونش ياري رساند وي 
بنابراين شناخت ويژگي هاي نوجوانان در ابعاد مختلف، نيازها، مسائل و مشكالت و تكاليف رشد آنان و 

ريزي درسي وآموزشي در اين  الزاماتي كه هر كدام از اين موارد به دنبال دارد، پايه و اساس هرگونه برنامه
دوره تحصيلي خواهد بود، همانگونه كه رشدگراياني مانند رودلف اشتاينر و ماريا مونته سوري معتقدند كه 
بايد مهارت هاي ويژه اي تدريس گردد و آموزش بايد با مراحل رشد رفتاري و شناختي كودكان هماهنگ 

هر شخص تجارب خود را در ارتباط با ديگران گسترش  نوجواني زماني است كه). 1381لطف آبادي، (گردد 
مي دهد زماني است كه مسئوليت پذيري، ارتباط با ديگران، احترام براي مردم، احترام براي خود، هم دردي، 

از نظر اجتماعي هم با خرده . )97، ص1،2001اينگبرتسون(خود كنترلي، تصميم گيري پخته بايد توسعه يابد
ان  و شكاف بين نسلي سرو كار داريم كه منظور اين است كه اين گروه، فرهنگي فرهنگهاي ميان جوان

شهابي، (متفاوت با فرهنگ مسلط جامعه دارند، لذا به تبع آن از سبك زندگي متفاوتي نيز برخوردار هستند 
كه ما  سال سن دارند در صورتي 18تا  12هم چنين اكثر دانش آموزان دبيرستاني هميشه بين ). 113، ص 1380

معلمان همچنان پير تر مي شويم به همين دليل بايد براي فهم دانش آموزان سخت كار كنيم تا بتوانيم در 
جامعه اي كه در گذر از مرحله سنتي به مدرن ). 1، ص2،2005مك ريندل(روابط موثر با آنها باقي بمانيم

لذا بين جوانان و نوجوانان . جوان استي  است، اولين اتفاق در حوزه جمعيتي افتاده و جمعيت اصلي، جامعه
                                                            

1 Engebretson,  
2 mcCrindle 
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به عنوان نسل جديد  يا نسل قديمي شكاف ايجاد گرديده است، هم چنين فرزندان در مقايسه با والدين با 
آزاد (وجود اينكه در فضاي فرهنگي زندگي مي كنند، اطالعات، گرايش ها و رفتارهاي متفاوت دارند

  ).512، ص 1380ارمكي، 
   :يافته هاي پژوهش

ضرورت هاي چهار گانه مورد نياز كه باعث جذب دانش آموزان دوره ي متوسطه در  در اين پژوهش
هم چنين اين چهار ضرورت به صورت مدلي در . هاي تربيت ديني مي شود پيشنهاد و بحث شده استكالس

دانش  دانش محتوايي و(دانش : اين چهار ضرورت از اين قرار است. اين مقاله نمايش داده شده است
نه تنها روش معلمان بايد قابل قبول باشد، بلكه خود رابط هم بايد خودش را مورد (، اصالت )يادگيرنده محور

ساخت و (، ارتباطات )ارتباط محتواي درس و روش ارائه با زندگي دانش آموزان(، مرتبط بودن )قبول بداند
ده شده است و پيشنهاد مي كند كه هيچ اين چهار ضرورت در فرمي مارپيچي قرار دا). حفظ روابط عاطفي

سلسله مراتب و هيچ فرايند خطي در چها عنصر جذب دانش آموزان وجود ندارد و هر عنصر داراي ارزش 
ميباشد و اين عناصر مشخص به تنهايي نمي آيند بلكه حمايت و درهم تنيدگي اين عناصر، امروزه به طور 

اگر اين چهار ضرورت در كالسها ي ما بدست . ود خواهد كرداثربخشي، دانش آموزان دبيرستاني را جذب خ
بيايد منجر به كار عقالني كيفي بهتر و لذت بيشتر و تجارب توليدي آموزشي براي هر دوي معلم و دانش 

  .آموز خواهد شد
  .ذاب سازي، تربيت ديني، دوره نوجوانيج :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

ي دومين همايش مسايل اجتماعي ويژه نامه. ي انجمن جامعه شناسي ايراننامه. ف بين نسلي در ايرانشكا). 1380. (آزاد ارمكي، تقي -
  .514، 4ايران، 

ي ويژه نامه. ي انجمن جامعه شناسي ايراننامه. ي جوانان در ايران، قرائت ها و پيامدهاخرده فرهنگ هاي ويژه). 1380. (شهابي، محمود -
  .4عي ايران، دومين همايش مسايل اجتما

  . سمت: تهران ).2(روان شناسي رشد ). 1381. (لطف آبادي، حسين -
 .يادواره كتاب: تهران. اصول برنامه ريزي درسي ).1377. (يارمحمديان، محمدحسين -
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  ي اسالمي ها هاي اقتدار بزرگسال و آزادي كودك در آموزه بررسي مقوله
  2زاده ، راحله نبوي1علي شيرواني شيري

  
اهميت اين . گري است هاي بشر و از وجوه شخصيت وي اختيار و آزادي و قدرت انتخاب يكي از ويژگي

ي، ويژگي بارز انسان و اساس شخصيت وي را در ويژگي در بافت وجودي انسان به حدي است كه برخ
افزون بر اين، اساس تكليف، ثواب و عقاب، زشتي و زيبايي و مسئوليت انسان به اين . دانند آزادي او مي

در فضاي تعليم و تربيت كه انسان مركز توجه بوده و آموزش و يادگيري براي او انجام . ويژگي وابسته است
اي  تواند آنچه را كه نياز به آموختن دارد به شيوه انسان مي. آشكارتري داردگيرد، اين ويژگي نقش  مي

ي ناهمساني از لحاظ  اما از آنجا كه در فرايند تعليم و تربيت معموالً رابطه. متناسب و دلخواه خود بيĤموزد
ها  رنده، خواستي سني وجود دارد؛ بزرگسالي، به عنوان معلم و يا والدين و كودكي، به عنوان يادگي محدوده
  . هاي دوگانه نيز حضور دارد و گرايش

  :هدف پژوهش
  . اسالمي است  هاي هاي اقتدار بزرگسال و آزادي كودك در آموزه بررسي مقوله 

جا كه آزادي و اختيار ويژگي بارز انسان و اساس شخصيت وي است، توجه به آزادي و حق انتخاب  از آن
  .ز اهميت خاصي برخوردار استافراد در تعاليم و فلسفه اسالمي ا

ي سني وجود دارد؛  ي ناهمساني از لحاظ محدوده از آنجا كه در فرايند تعليم و تربيت معموالً رابطه
. هاي دوگانه نيز حضور دارد ها و گرايش بزرگسالي، به عنوان معلم و كودكي، به عنوان يادگيرنده، خواست

كند و  ري و اقتداري است كه بزرگسال در خود احساس ميها از سويي متوجه برت ها و گرايش اين خواست
مايل است تا آن را بر كودك اعمال نمايد، و از سوي ديگر، متوجه خواست و گرايش كودك به عمل مبتني 

بنابراين، اين پرسش مطرح است كه تعادل بين اقتدار بزرگسال و آزادي كودك در تعاليم . بر ميل خود است
  شود؟  مي اسالمي چگونه برقرار

                                                            

  ali_shiravani@yahoo.comتعليم و تربيت از دانشگاه اصفهان؛دانش آموخته دكتري فلسفه 1 

 r.nabavi1@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه شيراز؛2
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هاي اقتدار و آزادي را در تعاليم  اسالمي بررسي و تحليل كرده و   پژوهش حاضر با رويكردي كيفي مفهوم

و آزادي كودك بر مبناي ) والدين يا معلم(سپس به منظور امكان برقراري تعادل بين اقتدار بزرگساالن 
  .استنتاجي است-ي حاضر، تحليلي العههاي اسالمي به استنتاج خواهد پرداخت، بنابراين؛ روش مط آموزه

به عنوان منابع اصلي اسالمي ) السالم عليهم(در اين بخش به برخي از آيات قرآن كريم و احاديث معصومين 
  :پردازيم نظران مسلمان مي و سپس ديدگاه برخي فيلسوفان و صاحب

خاص، بلكه هر انساني   سني يا طبقهاز نظر اسالم منظور از انسان، انسان به معني حقيقي آن و نه نوع، گروه 
هاي اساسي انسان نيز، آزادي  يكي از ويژگي. شود را شامل مي...اعم از كودك يا بزرگسال، دارا يا ندار و 

هيچ قدرتي نيز برتر و باالتر از قدرت . اوست، البته آزاديي كه بر مبناي عقالنيت باشد نه بر مبناي هوا و هوس
ود ندارد و اقتدار خداوند سد راه و تهديدي براي آزادي انسان نيست، بلكه تأمين خداوند در عالم هستي وج

 الَّذى اللَّه أَنَّ يرَواْ أَولَم"ها و زمين و قادر مطلق  به تعبيري ديگر، خداوندي كه خالق آسمان. كننده آن است
است، به انسان ) 99: اسراء( "...فيه ريب لَّا أَجلًا لَهم جعلَ و هممثْلَ يخَْلُقَ أَن على قَادر الْأَرض و السماوات خَلَقَ

ورزي راه  قدرت تفكر و ارزيابي امور و اراده و توانايي انتخاب داده است تا خود آزادانه و بر مبناي فهم و عقل
  . خود را برگزيند

برداشت كرد كه اقتدار و قدرت مطلق از آن  توان چنين ، مي)5: ، بلد 76و  75: نحل  (طبق آيات قرآن كريم 
هاي مختلف احساس توانمندي و برتري  چنانچه انسان بزرگسالي در مقايسه خود با كودك، از جنبه. خداست

خاطر داشته باشد كه  كرده و در پي كنترل، اعمال اقتدار واعمال نظر شخصي خود بر كودك برآمد، بايد به
كه از جانب خالق يكتايست كه قادر و عالم به همه چيز و همه كس است و به اين توانمندي نه از جانب خود 

  . همين دليل بايد بر اساس خواست و نظر خداوند اقدام كند
هاي ديگران  گاه انساني كه خداوند به او نعمت آزادي داده و خواسته تا اسير و بنده نباشد، اسير خواسته

چنين انساني در حقيقت ارزش آزادي . كند انديشد و انتخاب مي مي خواهند، گونه كه ديگران مي شود و آن مي
و التَكُن عبد غَيرِِِك و قَد ": فرمايد مي) ع(خطاب به فرزندش امام حسن) ع(علي. معنوي را درك نكرده است

  ). 532، ص 31  البالغه، نامه نهج(ي ديگري مباش، كه خدا تو را آزاد آفريد  برده "جعلَك اهللاُ حراً
اند؛ فارابي طرفدار مطلق  فارابي و سهروردي از فيلسوفان نامدار اسالمي، از آزادي انسان سخن بسيار گفته

و  سهروردي آزادي را آگاهي به معني حقيقت و اسرار ) 26الحكم، ص  شرح فصوص(آزادي انسان است 
  ).  16-15، صص 1332سهروردي، (داند  نهان مي
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 خواهد پيشرفت جامعه كودك، مصالح تأمين با زيرا دارد بااليي بسيار يگاهجا كودك اسالمي تعاليم در
 ، ص1353 بهشتي،( "نيست كودكان مصلحت از باالتر مصلحتي هيچ" كرد ادعا توان مي دليل همين به و كرد

 در حتي او. بود كودكان آزادي به احترام و مهرباني كردن، سالم) ص(اكرم پيامبر هاي ويژگي از يكي). 40
  . گذاشت مي احترام) حسين امام و حسن امام( كودكان عمل آزادي به نماز،
  : هاي پژوهش يافته

توان گفت داشتن تقواي الهي و پيروي از دستورهاي ديني راه را براي آزادي  بر اساس مطالب فوق، مي
كند و همين  هموار مي و اقتدار نابجاي ديگران، هواهاي نفساني خود و هواهاي نفساني ديگران  انسان از سلطه

انساني كه توان كنترل هواهاي نفساني خود را دارد و . شود آزادي موجب ارزشمندي و اقتدار بجا در انسان مي
آنان پيروي نكند و خود آزادانه صاحب انديشه و تفكر است   قادر است تا از هواهاي نفساني ديگران و سلطه

چنانچه . راي اقتدار است، البته اقتداري كه رنگ و بوي الهي دارددر حقيقت در جايگاهي باال قرار دارد و دا
توان گفت كه بزرگساالن بايد  ي بزرگسال و كودك را تبيين نماييم، مي با چنين بينش و دركي بخواهيم رابطه

اقتدار و برتري خود را نسبت به كودك، به عنوان نعمتي خدادادي فرض كنند كه قرار است  با احساس 
آگاهي كودك نسبت به ارزش . در برابر حق آزادي كودك، درجهت هدايت او به كار گرفته شود مسئوليت

اي متعادل بين  و جايگاه انساني خود به عنوان موجودي آزاد و شريف، به تحقق اين امر يعني ايجاد رابطه
به عبارت . ندك گري و اقتدار بزرگسال از سوي ديگر كمك مي آزادي و حق انتخاب وي از سويي و كنترل

پذيري افراد در قبال يكديگر و حفظ  ي اقتدار بزرگسال و آزادي كودك، بر مبناي مسوليت ديگر، بايد رابطه
  .  حرمت، آزادي و كرامت ديگري باشد

 به بزرگسال كنترل قدرت و اقتدار كردن كم نتيجه در كه كودك معقول آزادي به احترام با تنها ،بنابراين
  .بود شاهد مختلف هاي جنبه از را او مطلوب رشد  زمينه توان مي ، آيد مي دست
  .اسالمي  آزادي، اقتدار، آزادي معنوي، تعليم و تربيت اسالمي، فلسفه: هاي كليدي واژه
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  .صدرا: تهران .تاريخ  فلسفه ديدگاه از) ع(مهدي انقالب و قيام). 1356. (رتضيم مطهري، -
  .صدرا: قم .كامل انسان). 1380. (رتضيم مطهري، -
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  .صدرا: تهران .معنوي آزادي). 1384. (رتضيم مطهري، -
 . طهوري: انتهر .وپرورش آموزش فلسفه به نگاهي. )1385. (يرعبدالحسينم زاده، نقيب -

 . طهوري: تهران .بيستم سده فلسفي هاي نگرش به نگاهي). 1387. (يرعبدالحسينم زاده، نقيب -

  . طهوري: تهران .فلسفه به آمدي در. )1387. (يرعبدالحسينم زاده، نقيب -
  



  409                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

  هاي تربيت ديني در سيره نبوي؛ اصول و روش
  مطالعه موردي برخورد با مخالفين

  3، سارا طوسيان2، وحيد حسين زاده1زهرا صالحي متعهد
  

و بعالوه قول و عمل ايشان كامالً  4به استناد قرآن كريم برترين الگوي جامعه بشري هستند) ص(پيامبر اكرم 
آيد كه با نگاهي جامع و فراگير به سيره بدين جهت اين امكان پديد مي. 5مطابق با آموزه ها وحياني است

ها را استخراج كرده، با در نظر گرفتن شرايط، آنها را براي ستورالعملمجموعه اي از د) ص(حضرت رسول 
را تربيت ) ص(ترين هدف بعثت پيامبر اسالم قرآن كريم مهم. هاي مشابه توصيه نموداستفاده در موقعيت
به  با توجه. 7دارد، و دستمايه اين تربيت راآموزه هاي ديني و دعوت به دين بيان مي6نمايدبشريت معرفي مي

) ص(پژوهشگران برآنند تا اين ساحت تربيت را در سيره پيامبر اسالم ) تربيت ديني(اهميت اين بعد از تربيت 
هاي آن را از سيره استخراج نمايند؛ اما آنچه پژوهشگران را به سوي بررسي پي جويي نموده و اصول و روش

. باشدمي) ص(ي رحماني رسول اهللا تن وجههدر قبال مخالفان كشانيد برجسته ساخ) ص(رويكرد تربيتي پيامبر
رسد براي دعوت به دين و هدايت مخالفين آنچه كارآمد است صرفا چه اينكه در نگاه اول به نظر مي

در قبال ايشان تا آنجا كه ممكن بود دست به ) ص(آميز است، در حاليكه حضرت رسول هاي خشونت روش
-كرد و در موارد بسياري، در سيره ديده ميرين راهكار استفاده ميبرد، بلكه جنگ را به عنوان آخشمشير نمي

در اين پژوهش سعي بر . هاي تربيتي مرتفع نموده اندگيري از اصول و روششود كه مشكالت را بواسطه بهره
در مقابله با مخالفان براي حل مسائل موجود ) ص(هاي تربيت ديني كه پيامبر اكرم آن است كه اصول و روش

مخالفان و دشمنان در اين نوشتار شامل كفار، مشركين، اهل ذمه، يهود و . گرفته اند، بررسي گردد كار ميبه 

                                                            

  . zsal18@yahoo.comوتربيت؛ تعليم فلسفه دكتري دانشجوي١
  .vahid8315@gmail.com سياسي؛ علوم دكتري دانشجوي ٢
   saratusian@yahoo.comتربيت؛ارشد فلسفه تعليم و  دانشجوي ٣
 )21 :احزاب(  نيكوست خداسرمشقى رسول]  اقتدابه[ براىشمادرقطعاً  ٤
   )4و 3 :نجم(  نيست شود مى وحى كه وحيى بجز سخن اين. گويد نمى سخن وازسرهوس ٥
و كتاب و حكمت بياموزد؛ هر چند پيش  خداوند بر مؤمنان منت نهاد هنگامى كه در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخت؛ كه آيات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاك كند ٦

  .)164 :ل عمرانآ(از آن، در گمراهى آشكارى بودند 
  )108 :يوسف(» .ستميو من از مشركان ن! منزّه است خدا. ميكنكامل، به سوى خدا دعوت مى رتيبا بص روانم،يپ من و! راه من است نيا«: گوب ٧
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نصاري، منافقان و حتي مسلمانان در آن برهه زماني كه نزاعي بين گروهي از ايشان يا بين ايشان با پيامبر 

  .باشددرگرفته است، مي
  :پرسش هاي پژوهش

  در قبال مخالفين كدامند؟) ص(اصول تربيت ديني پيامبر -
  در قبال مخالفين كدامند؟)ص(هاي تربيت ديني پيامبرروش -

به گفته باقري در اين روش مفاهيم به صورت . باشد تفسيري مي -روش ما در اين پژوهش، روش تحليلي
ط ميان كل يك گيرند تا عناصر معنايي يك مفهوم، روابط ميان اين عناصر و رواب تحليلي مورد بررسي قرار مي

  ). 36، ص 1387(مفهوم با ساير مفاهيم كه به نحوي با آن ارتباط دارند مورد كاوش قرار گيرد 
 يموارد مورد نظر از رفتارها افتني يبراپژوهش حاضر نيز بر همين مبنا، به بررسي سيره پرداخته است و 

ه كه در مقابل مخالفان و در واقع در در اين مرحله مواردي از سير .است دهيمطالعه گرد رهيكتب س ،يتيترب
موقعيت نزاع شكل گرفته است مورد تاكيد واقع شده و با نگاهي تحليلي به دنبال پاسخ براي اين پرسش بوده 

بسته براي تربيت ديني در مقابل مخالفان خود به كار مي) ص(هايي را رسول اكرم ايم كه چه اصول و روش
  . اند

بر اساس  1.هدف از بعثت پيامبر هدايت بشر از طريق تعليم و تزكيه بوده است مطابق نص صريح قرآن كريم
اختصاص به گروهي خاص  -به عنوان هدف اصلي پيامبر-آنچه از اين آيات قابل دريافت است، هدايت 

نداشته، بلكه شامل نوع بشر است و به همين جهت است كه در آيات به صورت عام بيان گرديده است يعني 
. نيز مشهود است) ص(عموميت اين هدايت در سيره پيامبر اكرم . ه مومنين يا مسلمين ذكر نشده استمختص ب

كليني، (نگاه هدايتگرانه در جنگ ها : موارد متعددي در سيره گوياي اين نگرش حضرت است ازجمله
، محور )30، ص10ق، ج1404مجلسي،) (حتي مشركان(، خودداري پيامبر از نفرين دشمنان )36ق، ص 1409

، جنگيدن به قصد رفع )407ـ406 ص، ص2ابن هشام، ج ( قرار داشتن امر هدايت حتي در مواقع غلبه و پيروزي
شامل همه نوع ) ص(مانع هدايت و مواردي از اين دست همگي گواه بر اين مدعا است كه هدايت پيامبر

  .انسانها حتي مخالفان بوده است

                                                            

آشكار  ياز خودشان مبعوث داشت تا، آياتش را بر آنها بخواند و كتاب و حكمتشان بياموزد اگر چه پيش ازآن در گمراه يكتاب پيامبر يب يكه به ميان مردم ياوست خداي ١
  ).28: فتح(و خداوند به عنوان گواه كافي است كه پيامبر خود را همراه با هدايت و دين راستين بفرستادتا او را بر همه اديان پيروز گرداند،  ياوست آن خداي). 2: جمعه( دبودن
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توان به سه دسته مشركان، ارائه دهيم مي) ص(الفان حضرت رسول اگر بخواهيم يك دسته بندي كلي از مخ
در خصوص هر يك از اين گروه ها نيز شواهد بسياري دال بر . اهل كتاب و مسلمين ناراضي اشاره كرد

وجود دارد كه نشان از پرهيز ايشان از روش هاي خشونت آميز و ) ص(رويكرد هدايتي و تربيتي پيامبر اكرم 
، مداراي با مشركان و حفظ رويكرد هدايتي در هر 1انند دعوت اهل كتاب به توجه به مشتركاتم. مقاتله است

  .و غيره 2شرايطي
  :يافته هاي پژوهش

استخراج شده  برخورد با مخالفيندر ) ص(امبريپ ينيد تيترب يبرا يپژوهش اصول ششگانه ا نيبراساس ا
 يها اصول، روش نيا ذيل نيهمچن. و اعتدالاستقامت، رحمت، دعوت، شدت، صلح : اند كه عبارتند از

فرهنگ  عات،يبه شا يتوجه يب د،صبر بر شدائ: ها عبارتند ازروش نيبا آنها شرح داده شده اند كه ا متناظر
 ر،يمساوات، ارسال نامه و سف يبرقرار ردستان،يجبران قصور ز ،يعفو عموم ران،يمدارا، آزادكردن اس

انعقاد  ن،يدشمن، طرد از جامعه مسلم ينمادها بي، جدال احسن، تخراستدالل، موعظه حسنه يريبكارگ
 يياصول و روشها در پژوهش به همراه مثالها نيا. مشتركهابر قدر  ديتاك كو،يبر سنن ن ديمصالحه، تاك مان،يپ

  .شرح داده شده اند رهياز س
  .ها ، اصول و روش)ص(تربيت ديني، سيره، رسول اكرم :واژگان كليدي

  
  :نابعفهرست م

  .)يرازيش ناصرمكارم ترجمه( ميكر قرآن -
  .كتابچي: قم ).ترجمه سيد هاشم رسولي محالتي( )ص(زندگاني محمد ).1375(. عبدالملك هشام، ابن -
  .دانشگاه تهران: تهران. تاريخ پيامبر اسالم). 1378. (آيتي، محمد ابراهيم -
 .علمي و فرهنگي: تهران. ت جمهوري اسالمي ايراندرآمدي بر فلسفه تعليم و تربي). 1387. (باقري، خسرو -

  .پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسالمى: تهران . سيرت جاودانه). 1384.(سپهرى، محمد -
  .به نشر: تهران. تعليم و تربيت و مراحل آن). 1383. (شكوهي، غالمحسين -
  . اسالميه: تهران.  )اشم رسولي محالتىترجمه سيده( اإلرشاد في معرفةحجج اهللا علي العباد). بي تا. (شيخ مفيد -
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران). ترجمه حسن مؤمني( ترجمه تفسير الميزان). 1375. (طباطبايي، محمد حسين -
 .دارالكتب االسالميه :تهران .اصول كافي). 1365. (كليني، محمد بن يعقوب -

                                                            

 ).64: آل عمران( مياو قرار نده يهمتا را يزيو چ ميرا نپرست گانهيياست، كه جز خدا كسانيشما  ما و انيكه م يكالم يبه سو ديياياهل كتاب ب يا ١
  ).6: توبه( سپس او را به محل امنش برسان) و در آن بينديشد( اگر يكي از مشركين از تو پناهندگي بخواهد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود 3
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 .الوفاء: روتبي. 10، ج بحاراالنوار). ق1404. (مجلسي، محمدباقر -

  .سرور: قم. حيات القلوب). 1384. (مجلسي، محمد باقر -
  . حكمت: تهران). ترجمه حميد ترقي جاه( سيره المصطفي  ).ق 1412. (هاشم  ، معروف الحسنى -
  .سمت: تهران. پيام آور رحمت). 1385. (مير شريفي، سيد علي -
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  قصص قرآني پيامبرانتبيين اهداف، اصول و روش هاي تربيت ديني با تحليل 
 1اكرم نژاداكبري

  
تشكيل  او راهاي مهم و اساسي سعادت  تربيت يكي از پايهگذارد  انسان از زماني كه پا به عرصه ي هستي مي

هاي جسـمي و   ها به حدي زياد است كه بودن خوشبختي و شكست اهميت تربيت در زندگي ما انسان. دهد مي
البتـه از ميـان انـواع تربيـت،      .دانند مياو يك ملت را بسته به نوع تربيت  نيز رواني يك فرد، و يك خانواده و

مهـم تـرين و اساسـي     توانـد  با توجه به اهميت دين و دين ورزي و نقش دين در زندگي بشر، مـي تربيت ديني 
ابعـاد  تربيت را تشكيل دهد، زيرا اين قلمرو با اصلي ترين بعد وجودي انسان سروكار دارد و بـر    ترين حوزه ي

  .ديگر او نيز تأثير گذار است
از آنجايي كه تربيت ديني فرايندي است كه در راستاي ارضاي نياز فطري به دين بخش مهمي از زندگي 
افراد را در برمي گيرد  اگر محتوا، منبع و ماخذ معتبر و مطلوبي براي تربيت ديني در دسترس متصديان اين امر 

اهداف، روش ها و محتواي تربيت ديني لطمه ي بسيار سنگيني به رشد ديني  نباشد به خطا رفتن آن ها در فهم
  .افراد وارد مي سازد

بايد سراغ  منبع و مرجع مناسبي برويم و چه منبعي باالتر از قرآن كه كالم الهي و سرچشمه ي علـوم  بنابراين 
  .مي باشدمه در تمام زمينه ها از جمله تربيت داراي دستور العمل و برنا و و معارف است

هـاي  بيشتر داسـتان . يكي از راه هاي قرآن در بيان نكات و مسائل تربيتي استفاده از روش داستان گويي است
ها تربيت كه هدف اصلي و اصيل آن.مي باشد ،بزرگ مربيان بشريت هستندكه الهي  ءقرآن درباره زندگي انبيا

ها به منبـع   ين رو در امر تربيت با توجه به متصل بودن آنباشد از ا ها به سوي حق تعالي مي الهي و هدايت انسان
هـا   دادنـد كـه آن روش   وحي الهي در هر موقعيتي روش مناسب با آن موقعيت را مورد توجه و استفاده قرار مي

  ).14، ص1388ي، مصباح الهد( مي تواند الگوي افراد در امر تربيت قرار گيرد
هاي تربيت ديني براساس تحليل قصص قرآني با تامل  صول و روشلذا تحقيق حاضر با هدف تبيين اهداف، ا
  .و تدبر در آيات الهي صورت گرفته است

  
  

                                                            

    a.nezhadakbari@modares.ac.irكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس؛  1
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  :پرسش هاي پژوهش
  :شوددر جهت رسيدن به اهداف تحقيق، سواالتي مطرح گرديد كه در ذيل به برخي از آن ها اشاره مي

  اط كرد؟چه اهدافي در زمينه تربيت ديني مي توان از قصص قرآن استنب -
  چه اصولي در زمينه تربيت ديني مي توان از قصص قرآن استنباط كرد؟ -
 چه روش هايي در زمينه تربيت ديني مي توان ازقصص قرآن استنباط كرد؟ -

از آنجايي كه اين پژوهش  قرآني است روش تحقيق آن روش تدبر مساله محوراست به اين ترتيب كه 
، آيات مرتبط با مساله تحقيق يادداشت برداري شده سپس آيات منتخب آيات قرآن مورد مطالعه قرار گرفته

مورد تدبر و تامل قرار گرفته و نكات تدبري برداشت شده، نوشته و دسته بندي شده در ادامه با توجه به 
  .ها در زمينه تربيت ديني استنباط شده است سواالت تحقيق اهداف، اصول و روش

كه هر كدام به فراخور حال خود مطلبي تحقيقاتي . راواني انجام شده استدر مورد تربيت ديني تحقيقات ف
  .از ميان اين تحقيقات به چند نمونه از آن ها اشاره مي شود. بيان كرده اند

را مجموعه اعمال عمدي و هدفدار، به منظور  "تربيت ديني"و  "دين"،"تربيت"داوودي با توجه به معناي 
ين به افراد ديگر به نحوي كه آن افراد در عمل و نظر به آن آموزه ها متعهد و آموزش گزاره هاي معتبر يك د

ايشان هم چنين به پنج روش در تربيت ديني اشاره نموده اند كه شامل روش . تعريف مي كند. پايبند گردند
  ).30، ص1389(ترغيب و ترهيب، موعظه، ارشاد، تذكر و امر و نهي مي باشند 

هاي ايشان مباني تربيت را ويژگي. ي تربيت، هدف غايي تربيت را عبوديت مي داندباقري ضمن مفهوم شناس
 و با توجه به منابع اسالمي به مباني چون انديشه ورزي، تاثير گذاري بر شرايط، عمومي انسان بيان مي نمايد

شده از مباني مذكور ايشان هم چنين اصول تربيت را قواعد كلي استخراج . تاثير باطن بر ظاهر اشاره نموده اند
وآنچه به منزله ي روش تربيتي ذكر . مي باشند.... مي دانند كه شامل تحول باطن، اصالح شرايط، مسئوليت و 

و  شده دستورالعمل هاي جزئي تري هستند كه هر دسته از آن ها در دامنه ي يك اصل تربيتي قرار مي گيرند
 ).89، ص1385(باشد مي ...شامل روش هايي چون موعظه حسنه، ابتال، توبه و

اگرچه در بين مسلمانان مطالعاتي در باره ي برخي از مباحث مربـوط بـه تربيـت دينـي صـورت گرفتـه، امـا         
بررسي و تحقيق جامع در فلسفه، اهداف، مباني، اصول، روش ها، مراحل و موانع تربيت بعد ديني انسـان هنـوز   

ه هاي دين مبين اسالم در اين باره تحقيقـات جـامع و مـدوني    ازجمله در زمينه ي ديدگا. خألهاي بسياري دارد
لذا اين موضوع، محقق را بـر آن  . بسياري در اين باره وجود دارد صورت نگرفته است و سؤاالت خرد و كالن

تمايز اين تحقيق بـا تحقيقـات   . داشت كه تحقيقي در زمينه اهداف، اصول و روش هاي تربيت ديني انجام دهد
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ارائه اصولي جامع در زمينه تربيـت دينـي؛   ) 2ئه اهدافي كه مربيان بايد در امر تربيت در نظر گيرند؛ ارا) 1مشابه 
استفاده از قرآن كريم به عنوان منبعي جـامع در تمـام مباحـث ذكـر     ) 4ارائه روش هايي كاربردي و عملي و) 3

  .شده
 :هاي پژوهش هتياف

صل شد، بيانگر اين مطلب است كه مربيان براي اينكه در نتايجي كه به دنبال پاسخگويي به اين سواالت حا
امر تربيت ديني متربيان موفق تر عمل نمايند بايد در بحث اهداف تربيت ديني عالوه بر پرورش شناخت  

  . متربيان نسبت به اعتقادات، روي تقويت اين اعتقادات و نهادينه شدن آن در دانش آموزان نيز كار شود
اين مقصود با تدبر در آيات الهي دو هدف كلي كه شامل پرورش شناخت نسبت به  لذا براي رسيدن به

اصول اعتقادي و پرورش پذيرش و تسليم نسبت به اين اصول در مخاطبان بود در نظر گرفته شد و براي 
از  رسيدن به هركدام از اين اهداف كارهايي كه پيامبران انجام دادند ذكر شده است تا مربيان با الگو گيري

  .پيامبران الهي در برخورد با متربيان خود اين اهداف را مد نظر قرار دهند
  . و در بحث اصول تربيت ديني اصولي چون تعقل و تذكر بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند

لهي مي باشد لذا مربيان ه كارگيرى عقل، زمينه ره بردن انسان به توحيد و معارف صحيح اب: اصل تعقل -
تا از اين طريق وجدان هاي . ام تالش خود را بكنند كه متربيان را به شيوه هاي مختلف به تفكر وادارندبايد تم

زيرا بحث اعتقادات از اموري است كه تقليد در آن جايز نيست و فرد بايد . آنها بيدار شده و به خدا رو آورند
ن حكمت اين امور و هم چنين بيان فوايد و خودش با شناختي كافي به آن رسيده باشد لذا مربي مي توان با بيا

  .آثار اعتقادات متربيان را به سمت شناختي آگاهانه سوق دهد
با توجه به اينكه انسان فراموشكار است لذا مربي بايد در مقام موعظه حسنه به آگاهي هاي فرد : اصل تذكر -

مسائل نعمـت هـايي كـه فـرد دارد مثـل      به عنوان . طراوت و تحركي ببخشد و رغبت عمل را در او ايجاد نمايد
نعمت خانواده خوب، امكانات مناسب براي پيشرفت ،اسـتعداد فـرد وغيـره كـه همـه خـدادادي اسـت را بـه او         

هايي چون تشبيه و تمثيل، الگـوگيري،   يادآوري كند تا او نسبت به عقايدش پايبندتر باشد و به كارگيري روش
به عنوان نمونه روش تشـبيه  . دهند ن را بيشتر به سمت اعتقادات سوق ميپرسش و پاسخ و بيان مهر و قهر متربيا

  .و تمثيل توضيح داده مي شود
ها را عيني و ملموس وبه صورت رسا و اين روش تربيتي به دليل اين كه واقعيت: روش تشبيه و تمثيل -

طلب از طريق تشبيه و تمثيل براي كند، جذاب و بر انگيزاننده است در عين حال بيان مدلنشين به متربي القاء مي
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لذا بسيار بجا و خوب است كه مربي براي تبيين  .كندمخاطب بيدارگر است وخرد اورا به تفكر وادار مي

به عنوان مثال مي توان براي آموزش مفهوم خالق . معارف اعتقادي براي متربيان از تشبيه و تمثيل استفاده نمايد
  . كرد يا براي آموزش معاد از رويش گياهان در بهار بهره گرفتاز تمثيل سازنده ساعت استفاده 

هايي كه معلمان به ويژه معلمان و مربيان ديني در كالس درس و  شود كه در مورد فعاليت بنابراين پيشنهاد مي
دهند، تحقيقاتي تجربي صورت گيرد تا تصويري دقيق از نوع  مدرسه به منظور تربيت ديني متربيان انجام مي

  .اليت مربيان به دست داده و زمينه براي ارزيابي دقيق تر نقش آن ها در تربيت ديني فراهم شودفع
  .تربيت، دين، تربيت ديني، اهداف، اصول، روش ها، قرآن: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .مدرسه: تهران. 1ج.نگاهي دوباره به تربيت اسالمي،). 1385. (باقري، خسرو -
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. 2ج  ،)ع(و اهل بيت) ص(سيره تربيتي پيامبر). 1389. (داوودي، محمد -
  .60فصلنامه پژوهشهاي قرآني، . روش هاي تربيت در داستان حضرت موسي در قرآن). 1388. (مصباح الهدي، مصطفي -
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  مباني نظري تربيت اخالقي از ديدگاه فيلسوفان اسالمي
  4نوشين سعادت، 3، حسن شهبازي2، افشين اديب منش1فرهادكريمي

  
تربيت اخالقي يكي از كاركردهاي مهم نظام آموزشي است كه از سوي صاحب نظران مورد امعان نظر قرار 

از آنجا كه ديدگاه هاي فلسفي يكي از مباني نظريه هاي تربيتي را تشكيل مي دهد و داللت هايي . گرفته است
اين مقاله سعي مي شود تا مباني نظري تربيت اخالقي با توجه به  را براي تربيت اخالقي به همراه دارد در

ها و اخالق يكي از صاحب نظران معاصر در حوزه ارزش. ديدگاه فيلسوفان اسالمي مورد بحث قرار گيرد
عالمه طباطبايي مي باشند كه نظريه ادراكات اعتباري ايشان در فلسفه اسالمي، نظريه اي ابتكاري محسوب مي 

اجه نصير الدين طوسي نيز از دانشمندان مسلمان مي باشد كه در مقام ايفاي نقش ديني خود اثر خو. شود
فلذا در اين مقاله . گرانقدر اخالق ناصري را در مباحث و معارف اخالق اسالمي به يادگار گذاشته است
  .ي گيردديدگاه اين دو صاحب نظر در مقام هدف، اصول و روش تربيت اخالقي مورد بررسي قرار م

  :هدف پژوهش
شناسايي مباني نظري تربيت اخالقي از ديدگاه خواجه نصير و عالمه طباطبايي در قالب عناصر هدف، اصول 

  .و روش تربيتي
در اين پژوهش ابتدا با رويكرد استنتاجي عناصر تربيت اخالقي از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي وعالمه 

پس با توجه به شباهت ها و تفاوت هاي موجود در دو ديدگاه طباطبايي شناسايي و مشخص مي شوند، س
  .عناصر تربيت اخالقي مورد بررسي تطبيقي قرار مي گيرند 

او . خواجه نصير تربيت اخالقي را جز صناعات بشري مي داند كه در تكميل طبيعت انساني مطرح مي شود
د نيروي تدبير و انديشه قادر است، در معتقد است كه طبيعت در مشيت و تسخير الهي است اما آدمي به مد

خويشتن طبيعت ثانوي يعني طبيعت انساني ايجاد كند و محتوي و موضوع طبيعت اخالقي را نفس انسان مي 
عالمه طباطبايي معتقد است كه ارزش ها در قالب مفهومي مطلق و در قالب مصداقي نسبي هستند و به . داند

او اين تحليل را در حقيقي و اعتباري دانستن مفاهيم . دوام هستند سبب داشتن مبناي ثابت داراي ثبوت و
                                                            

  farhad.karimi58@yahoo.comكارشناس امورتربيتي؛ 1
  كارشناس امورتربيتي 2
  كارشناس آموزش ابتدايي   3
  دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي پيام نور واحد كرندغرب       4



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            418
تشريح مي كند كه در اين مورد ذهن در تماس با نيازها، مفاهيم عملي را توليد مي كند كه فرد را به خوبي و 

  .بدي حكم مي كند
  :يافته هاي پژوهش

كسب كمال در سه قسم نفساني،  هدف تربيت اخالقي از ديدگاه خواجه نصير رسيدن به قرب الي اهللا و 
خواجه نصير اصول تربيتي را عادت دادن و تاديب مي داند كه باعث رشد تربيت . بدني و مدني مي باشد

اخالقي در راستاي رسيدن به فعل اخالقي مي شود و باالخره روش تربيتي را ارشاد، تشويق و تنبيه مي داند كه 
خواجه نصير كسب فضايل اخالقي را در . اخالق تاكيد مي كندضرورتاً بر نقش تكرار كردن در فراگيري 

فضاي اجتماعي به دور از فضاهاي ناشايست، پرهيز از تحريك رذايل و تالش در پيداكردن عيب هاي پنهان 
هدف تربيت اخالقي از نظر عالمه . خويش موثرمي داند و تاكيد مي كند در تربيت اخالقي مدنظر قرار گيرد

و استكمال مدينه فاضله است و به اعتقاد او بشر از اعتبار استخدام با اعتبار اجتماع مي رسد و  طباطبايي تشكيل
بدينسان كمال خود را در حيات اجتماعي و زندگي جمعي مالحظه مي كند، زيرا نواقص وي آن چنان است 

اطفي و ايجاد محيط اخالقي از نظر عالمه نتيجه گرايي، رشد ع. كه به تنهايي قادر نيست آن ها را تكميل نمايد
عالمه . از اصول تربيت اخالقي هستند و بايد اين اصول را در روش ها و برنامه هاي تربيتي مدنظر قرار داد

با كمك تجربه و تفكر مي توان به بررسي نتايج و داللت . روش هاي تربيتي را تجربه و تفكر و ارشاد مي داند
ر تربيت اخالقي آگاهي دادن متربي از نتايج فعل و ارتباطش با در اين خصوص د. هاي هر ارزشي پرداخت

  .سعادت و كمال مي تواند نقشي اساسي و مهم داشته باشد
در مقاله حاضر، محورهاي سه گانه مربوط به مباني نظري تربيت اخالقي از ديدگاه نصيرالدين طوسي و 

- قرب الي اهللا را غايت تربيت اخالقي ميخواجه نصير كسب كمال و رسيدن به . عالمه طباطبايي بررسي شد

داند در حاليكه عالمه معتقد است غايت تربيت اخالقي، تشكيل و تكامل مدينه فاضله است تا در سايه آن 
خواجه نصير اصول تربيت اخالقي خود را با توجه به هدف بر تكرار و تاديب بنا مي نهد . بتوان به كمال رسيد

ر رشد عاطفي در تربيت اخالقي و ايجاد محيط مطلوب براي كسب كمال و در حاليكه عالمه طباطبايي ب
خواجه نصير روش هاي تربيت اخالقي را ارشاد و راهنمايي متربي و سپس . تشكيل مدينه فاضله معتقد است

 با اين. تشويق و تنبيه مي داند اما عالمه بر تجربه و تفكر متربي و نقش او در ساختن مدينه فاضله نظر دارد
وجود مي توان نگاه مشترك اين دو ديدگاه را در كسب كمال فردي و اجتماعي و پيراستن محيط از رذايل و 
تاكيد محيط بر فضايل توسط متربي بيان كرد كه البته نقش مربي نيز به عنوان هادي جريان تربيت نبايد از نظر 

  .دور بماند
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  .صر تربيتيتربيت اخالقي، فيلسوفان اسالمي ، عنا :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .سروش: تهران. نظري به زندگي و برخي آراء عالمه طباطبايي). 1381. (ـ اميد، مسعود

پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و : تهران. رويكردها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت). 1389. (ـ باقري، خسرو و همكاران
  .اجتماعي

مجله روان شناسي و علوم . يدگاه ارزش شناسي عالمه طباطبايي و داللت هاي آن در تربيت اخالقيبررسي د). 1383. (ـ حسني، محمد
  ).2( 34تربيتي، 

  .سمت: تهران. آراي دانشمندان در تعليم و تربيت و مباني آن). 1377( .ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه
  .ياران: تهران. دانش و ارزش). 1358. (ـ سروش، عبدالكريم

  .خوارزمي: تهران). ترجمه مجتبي مينوي و عليرضا حيدري( اخالق ناصري). 1360. (ي، خواجه نصير الدينـ طوس
مجله . تربيت اخالقي، بررسي تطبيقي ديدگاه خواجه نصير الدين طوسي و كلبرگ). 1390. (ـ نوروزي، عليرضا و عاطفت دوست، حسين

  ).2( 2روان شناسي و علوم تربيتي، 
پايه هاي فطري ـ اخالق درنظريه عالمه طباطبايي و اصول ). 1391. (؛ ايماني، محسن؛ اكبريان، رضا و صادق زاده، عليرضاـ وجداني، فاطمه
  ).15( 20پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمي،. تربيتي مبتني بر آن
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  )ع(هاي تربيت از منظر امام علي اصول و روش
  2،  حبيب اله صفرزايي1رسول صفرزايي

 

باالترين اين نيازها، نياز انسان به ارتباط با خداوند است؛ كه در وجود هر فردي به  هايي دارد ونياز انساني هر
ها ي واالييانسان موجودي است مستعد همه). 28: رعد(اال بذكراهللا تطمئن القلوب . وديعه گذاشته شده است

ي شدن ، درباره)ع( اميرمؤمنان علي. اوستها، سعادت و شقاوت آدمي به دست خود ي تباهيو همچنين همه
دانايي كه شناساي ) الف: اندمردم سه دسته: آدمي و راههايي كه در برابر آدمي است؛ تا چه شود؛ فرموده است

-فرومايگاني رونده به چپ و راست كه در هم) اي كه در راه رستگاري كوشاست و جآموزنده) خداست؛ ب

خداي ). 38-37، صص1385دلشاد تهراني، (ند و با هر باد به سويي خيزند آميزند و پي هر بانگي را گير
شوند كه با ها هنگامي موفق ميانسان). 286: بقره(اليكلف اهللا نفسا اال وسعها : فرمايدسبحان در قرآن كريم مي
ير و نيكي هستند تا مردم پيوسته در خ: فرمايدمي) ع( علي. شان تعليم و تربيت يابندتوجه به توانايي و استعداد

به نقل از صانعي،  383، ص77بحاراالنوار، ج(گردند هنگامي كه متفاوت باشند و اگر يكسان شوند هالك مي
  ).     296، ص1378

گويد در ميان ابداعات بشر دو چيز از كانت مي.ترين مسائل مربوط به انسان استتعليم و تربيت از پيچيده
درطول تاريخ، ). 11، ص1385شكوهي، (آن ها هنر تعليم و تربيت است تر است؛ كه يكي از همه مشكل

نگرش انديشمندان در باره مقام، محيط و جايگاه تربيت كودكان متفاوت بود از اين رو بايد نيازهاي او را 
تعليم و تربيت فراهم كردن شرايط مناسب ). 4، ص1387مفيدي، (ها كوشا بود دريافت و در جهت ارضاي آن

هايي است كه در نهاد آدميان وجود دارد، لذا جهت تحقق عد براي بروز و ظهور استعدادها و توانمنديو مسا
  .هايي استاستعدادهاي بالقوه و تسهيل و تسريع شكوفايي استعدادها نياز به اصول و روش

  :پژوهش پرسش
  چيست؟) ع(هاي تربيت از منظر امام علي اصول و روش -

يفي و تحليل محتوا صورت گرفته و اطالعات از طريق اسناد و مدارك اين پژوهش به روش توص
  .  اي گردآوري و درنهايت نسبت به تحليل آن ها اقدام گرديده استمعتبركتابخانه

                                                            

  safarzayirasool@yahoo.comسفه تعليم و تربيت؛ دانش آموخته كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش فل 1
2
 h.safarzaie@yahoo.comدانش آموخته كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش تحقيقات آموزشي؛   
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). 185، ص1385باقري، (كند باشد؛ اين كلمه بيشتر معناي پايه و اساس را افاده ميكلمه اصول جمع اصل مي
در . كننددي هستند كه بعنوان راهنماي عمل، تدابير تعليم و تربيتي ما را هدايت مياصول تعليم و تربيت قواع

ها بر اصول، البته روش ها و اصول از يك سنخ هستند اما تفاوت آنها واقع اصول بر مباني تكيه دارند و روش
هستند كه هر دسته تر هاي جزئيها دستورالعملهاي كلي هستند؛ اما روشدر اين است كه اصول دستورالعمل
شوند در واقع اصول تعليم و تربيت از اهداف تعليم و تربيت مشتق مي. گيرداز آنها در دامنه  يك اصل قرارمي

رب دو . باشدمورد توجه مي) رب ب(در قرآن مجيد مفهوم تربيت از ريشه ). 73، ص1383ميرزا محمدي، (
م مالك انسان است وهم مدبر او، لذا تربيت اسالمي را مالكيت و تدبير، يعني خداوند ه: عنصر معنايي دارد

شناخت خدا بعنوان رب يگانه انسان و جهان و برگزيدن او بعنوان رب خويش و : توان اينگونه تعريف نمودمي
در مورد ميانه ) ع(حضرت علي ). 61، ص1385باقري، (تن دادن به ربوبيت او و تن زدن از ربوبيت از غير 

آنكه راه ميانه پيش گيرد؛ بستايندش و به نجات مژده دهندش، و آنكه راه راست يا چپ را  :فرمايندروي مي
آن حضرت ). 222نهج البالغه، كالم(پيش گيرد؛ روش وي را زشت شمارند؛ و از تباهيش برحذر دارند 

لت بهتراست مرگ باعزت از زندگي با ذ: فرمايندداند، چنانكه ميعزت را برابر با مرگ واقعي ميزندگي بي
خداوند راه اطاعت : فرمايندايشان مي). 387، ص1385به نقل از دلشاد تهراني،  199، ص44بحاراالنوار، ج  (

توجه ) كرامت(آن حضرت مردم را به اين حقيقت ). 151نهج البالغه، خطبه (را برايتان آسان نموده است 
- ه را درعهده دارند؛ ادا كنند و عهدي را كه پذيرفتهخداوند از فرشتگان خواست تا آنج:  فرماينداند و ميداده

و ). 1نهج البالغه، خطبه (و در برابركرامت انساني، به نشانه خضوع و خشوع، سجده آورند . اند وفا كنند
نهج البالغه، حكمت (ترين بي نيازي عقل است همانا گرانمايه: فرمايندهمچنين درخصوص اهميت عقل مي

شأن تربيت ) ع(از نظر امام علي). همان(هيچ دانشي همسان تفكر نيست : فرمايندنيز ميو در مورد تفكر ) 38
- ايشان مي. ايماني، اين است كه انسان به تربيتي دست يابد كه او را اهل باطن بيني و عاقبت انديشي سازد

در مورد ). 363ص ،1385دلشاد تهراني، (مؤمنان آنانند كه آنچه را در پيش روي دارند؛ بشناسند : فرمايند
ترين بندگان نزد خداكسي است كه رفتار پيامبر را سرمشق كند و به دنبال او محبوب:  فرمايندالگوگيري مي

امير مؤمنان ياد حق را بهترين روش تربيتي در ساماندهي وجود آدمي به سوي ). 160نهج البالغه، خطبه (رود 
در مورد توبه ). همان خطبه(كه نيكوترين ياد، ياد خداست  در بستر ياد خدا روان شويد: دانندهدف غايي مي

اند علماي اسالمي اظهار داشته). 371نهج البالغه، حكمت (تر از توبه نيست هيچ شفيعي رهاننده: فرمايندنيز مي
 كه بايد كودكان را تشويق نمود تا بدين وسيله پيشرفت و ترقي كنند چنانچه در المحجه البيضاء آمده است هر
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گاه از كودك كار پسنديده و خوي نيكو ظاهر گردد سزاوار است كه او را گرامي بدارند و او را پاداش دهند 

در تعليم و ). 225، ص1378به نقل از صانعي، (به گونه اي كه خوشحال شود و او را در بين جمعيت بستايند 
و ماليمت است، از طريق تشويق تربيت اسالمي روش اصلي تشويق است زيرا اساس تربيت بر سهولت محبت 

، 1379بهشتي و همكاران، (توان انگيزه و ميل و رغبت  متربي را به انجام دادن كارهاي مطلوب افزايش داد مي
آنان را به نيكويي ياد كن و پيوسته تشويقشان نما و كارهاي : كندبه مالك اشترسفارش مي)  ع(علي ). 240ص

  ). 55، ص1385دلشاد تهراني، (ار اند برشممهمي را كه انجام داده
  :هاي پژوهشيافته

عزت  -3؛  )اعتدال(ميانه روي درتربيت  -2تدرج وتمكن؛  -1): ع( اصول تعليم و تربيت از ديدگاه امام علي
 - 8تعقل؛  -7كرامت؛  -6زهد در تربيت؛  -5آسان كردن وآسان گرفتن درتربيت؛  -4درتربيت؛ 

 -4تذكر؛  -3محبت؛  -2الگويي؛  -1) : ع(تربيتي از ديدگاه امام علي هايروش. تدبر -9تفكردرتربيت؛ 
بطور كلي . تنبيه تشويق و -9مراقبه ومحاسبه و  -8ابتال و امتحان؛  -7توبه؛  -6موعظه؛  -5روش عبرت؛ 

 ها وبرنامه معتقدند ايشان. تدريجي مي باشد تربيت يك امر :هايي استداراي ويژگي) ع(منظر علي تربيت از

توجه به تربيت  انسان گردد،) تعقل(به شكوفايي عقل  بوده و منجر ميسر اموري آسان و اقدامات تربيتي بايد
شأن تربيت ايماني را آزاد شدن از دام  دانند،اساس سلوك بسوي كمال مطلق مي تفكر صحيح را فكري و

حفظ كرامت انسان تربيت بر در .نددانعاقبت انديشي مي تفاهم و دستيابي به تأمل و قشريگري و ظاهربيني و
بسوي كمال به الگوهايي كامل  دارند كه انسان براي سير اعتقاد هاي تربيتي نيزروش در. نمايندتأكيد مي ها

نسبت به   غفلت ي زنگارهاي دل ازپاك كننده انسان و موجب صيقل وجود يادآوري را و تذكر .نياز دارد
 .آوردفراهم مي موجبات رشد انسان را ها شده ويري باعث كاهش لغزشگمعتقدند كه عبرت دانند وحق مي

معتقدند كه توبه  .دانندها ميي حيات دلمايه صورت رعايت آداب آن سبب زدودن غفلت و در موعظه را
 را دنيا .گرددباعث رهايي وي مي بوده و زندگي مي باشد كه براي انسان كارساز حقيقي سرمايه بزرگي در

باشد امتحان الهي مي معتقدند كه نظام عالم هستي نظام ابتال و و دانندكوشش مي آزمايش و تحان ومحل ام
تصحيح  گناه و برگشت از تداوم عمل ايماني و براي حفظ حقيقت آدمي و محاسبه را روش مراقبه و
آداب  توجه به شرايط و باتنبيه را  هاي تشويق ونهايت استفاده از روش در و دانندتربيت الزم مي اشتباهات در
  .دانندآن جايز مي

  .، اصول، روش، تربيت)ع(امام علي :واژگان كليدي
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  :فهرست منابع
  .قرآن كريم -
 .نهج البالغه -
 .مدرسه: تهران. 1، جنگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1385. (باقري، خسرو -
: تهـران . 2، جراء دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت ومبـاني آن آ).1379. (بهشتي، محمد؛ ابوجعفري، مهدي و فقيهي، علي نقـي  -

 .سمت
  .دريا: تهران. تربيت درنهج البالغه). 1385.(دلشادتهراني، مصطفي -
 .آستان قدس رضوي: مشهد. مباني و اصول آموزش و پرورش). 1385. (شكوهي، غالمحسين -
 .سناباد: مشهد. اسالميپژوهشي در تعليم و تربيت ). 1378. (صانعي، سيد مهدي -
  .انتشارات دانشگاه پيام نور: تهران. دبستاني و دبستانيآموزش و پرورش پيش). 1387. (مفيدي، فرخنده -
  .پوران پژوهش: تهران .اصول و فلسفه تعليم و تربيت. )1383. (ميرزامحمدي، محمدحسن -
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ن داستاني در متو "مرگ"شناختي حاكم بر مفهوم تحليل تطبيقي مباني هستي
  فلسفه براي كودكان و ديدگاه عالمه طباطبايي

  2، مريم جامه بزرگي1زهرا مينائي
  

اي از تربيت است كه بر اساس آن عقايد و مناسك ديني اگرچه تربيت ديني در يك نگاه، مختص به گونه
تربيت به معناي تربيت تواند تمامي تربيت را در برگيرد و اساسا تر ميشود، اما در نگاهي كليتعليم داده مي

در اين نگاه، آموزش هر جزئي در آموزش و پرورش، چه در نظام رسمي و چه در نظام غيررسمي، . ديني باشد
شناختي به كودك و نوجوان شناختي و ارزششناختي، انسانشناختي، معرفتي نوعي مبناي هستيكنندهتبيين
توان مباني ديني بنابراين مي. عاري از اين مباني باشد هيچ عنصري در آموزش و پرورش وجود ندارد كه. است

بدين ترتيب تامل در ديني بودن يا نبودن برنامة درسي كودكان به . يا مباني غيرديني را به كودكان تعليم داد
هاي اخير شاهد شيوع فراگير برنامه درسي فلسفه براي كودكان در سال. يابدعنوان جزئي از تربيت اهميت مي

ي درست انديشيدن را اين برنامه درسي كه قصد دارد شيوه. هاي مختلف از دانشگاه تا مدارس هستيموزهدر ح
در واقع داستان ابزار اصلي . رساندبه كودكان آموزش دهد، با استفاده از داستان اين مهم را به مقصود مي

  .فلسفه براي كودكان در انتقال مفاهيم فلسفي است
ها را به خود مشغول است كه از آغاز خلقت، سوال از چيستي آن، ذهن انسانيك مفهوم فلسفي  مرگ

از آنجا كه مرگ با . توان اين واژه را ديني نيز دانستي فلسفي مفهوم مرگ، ميعالوه بر جنبه. داشته است
گره  هامفهوم معاد و زندگي پس از مرگ و قيامت در ارتباط است، به شدت با مباني ديني و اخالقي انسان

شناختي حاكم بر اين مفهوم را استخراج كرد و توان مباني هستيبنابراين با بررسي مفهوم مرگ، مي. خوردمي
  .سپس به ارزيابي ديني بودن يا نبودن اين مباني پرداخت

هاي فلسفه براي كودكان و آثار هاي فلسفي كتابدر اين مقاله قصد داريم با بررسي مفهوم مرگ در داستان
بدين ترتيب .  شناختي حاكم بر اين دو متن را استخراج كرده و مقايسه كنيمه طباطبايي، مباني هستيعالم

ي درسي فلسفه براي بررسي مفهوم مرگ، بررسي يك مصداق براي تبيين نگاه فلسفي و ماهيت ديني برنامه
ا نبودن فلسفه براي هاي كلي از ديني يا اسالمي بودن يدر اين مقاله به جاي طرح بحث. كودكان است

جا مرگ، را به عنوان نمونه انتخاب كرده و در متون مشخص كودكان، به صورت موردي يك مفهوم، در اين
                                                            

١
  Zahra.minaei@gmail.com ؛ عضو انديشكدة تعليم و تربيت دال، دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه عالمه طباطبايي  
٢
  jamehbozorgi66@gmail.com؛ نشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه عالمه طباطباييدا 
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هاي فلسفي فلسفه براي كودكان و آثار عالمه طباطبايي، به مقايسة تطبيقي و تحليل اين دو از مفهوم در داستان
  .پردازيممرگ مي
  :هاي پژوهشپرسش

 :پرسش كلي

شناختي حاكم بر مفهوم مرگ در متون داستاني فلسفه براي كودكان و در ديدگاه عالمه مباني هستي -
  طباطبايي چه تفاوتي با هم دارند؟

  :هاي جزئيپرسش
  تحليل محتواي مفهوم مرگ در متون داستاني فلسفه براي كودكان چيست؟ -1
  تحليل مفهوم مرگ در ديدگاه عالمه طباطبايي چيست؟ -2
باني هستي شناختي حاكم بر مفهوم مرگ در متون فلسفه براي كودكان و عالمه طباطبايي در مقايسه با م -3

  يكديگر چگونه است؟
بدين منظور جهت استخراج مفهوم . شودبراي پاسخ به سوال جزئي يك از روش تحليل محتوا استفاده مي

وضوع مرگ تحليل محتوا شده و اين مفهوم هاي داستاني فلسفه براي كودكان با ممرگ، متن و تصاوير كتاب
بدين . شودبراي پاسخ به سوال دوم از روش تحليل مفهومي در متون تخصصي فلسفه استفاده مي. شودتبيين مي

گيري هدفمند، انتخاب از عالمه طباطبايي به عنوان نمونه از طريق نمونه) انسان، از آغاز تا انجام(منظور كتاب 
بدين منظور با استفاده از نتايج دو . شودبه سوال سوم از روش تحليل تطبيقي استفاده مي براي پاسخ. شده است

هاي فلسفه براي كودكان و در ديدگاه عالمه طباطبايي با يكديگر سوال اول و دوم، مفهوم مرگ در داستان
مقاله آثار داستاني  در اين. شودشناختي حاكم بر اين دو مفهوم استنباط ميگردد و مباني هستيمقايسه مي

-شناختي حاكم بر داستانتوان به مباني هستياز اين جهت، مي. گيردفلسفه براي كودكان مورد توجه قرار مي

در عين حال براي مقايسة اين مباني با مباني اسالمي، از منظر فلسفي . هاي فلسفه براي كودكان نظر انداخت
اين پژوهش نگاه عالمه طباطبايي به مرگ را به عنوان مبناي نظري در واقع . عالمه طباطبايي استفاده شده است

هاي شناختي حاكم بر نگاه عالمه با اين مباني در داستاناسالمي پذيرفته و درصدد است با مقايسة مباني هستي
  .فلسفه براي كودكان، به اختالفات و اشتراكات اين دو مبناي نظري بپردازد
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  :هاي پژوهشيافته
شناختي حاكم بر آثار داستاني فلسفه براي كودكان و رسد اختالفات و اشتراكاتي در مباني هستيميبه نظر 

  .اين نتايج از طريق تحليل تطبيقي به خوبي نشان داده شده است. ديدگاه عالمه طباطبايي به مرگ وجود دارد
  .مفهوم مرگ، عالمه طباطبايي، فلسفه براي كودكان: واژگان كليدي

  
  :نابعفهرست م

: تهران .هاي پژوهش در فلسفة تعليم و تربيترويكردها و روش). 1389. (باقري، خسرو؛ سجاديه، نرگس و توسلي، طيبه -
  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

  .بوستان كتاب: قم). ترجمه صادق الريجاني(انسان از آغاز تا انجام ). 1391. (طباطبائي، سيد محمدحسين -
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات : تهران). ترجمه سيد جليل شاهرودي لنگرودي( هايي براي فكر كردنداستان). 1389. (برتفيشر، را -

  .فرهنگي
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 جايگاه و نقش حضور در تربيت ديني
 2، مرضيه سادات حاتمي ها1محسن فرمهيني فراهاني

  
كه شامل  گفتار، :ال معاني شامل سه بخش استابزار انتق .براي انتقال معاني بايد از ابزاري استفاده كنيم

كه دربردارنده فعلي است و حضور،كه قول يا فعل نيست و  رفتار، .گفتار زباني وگفتار مكتوب مي باشد
همانطور كه گفتار و رفتار بر روي تر بيت انسان ها اثر مي گذارند، حضور هم . صرف وجود و بودن است

مثل واقعه كربال  خي جاها نقشش پررنگ تر و مهم تر از آن ها هم مي شودنقش مهمي را ايفا مي كند و در بر
بود ) عليه السالم( بيشتر مربوط به حضور امام حسين) عليه السالم( انسان كامل توسط امام حسين 72كه تربيت 

اتفاق نيفتاد  هاچون گفتار ايشان را خيلي از افراد شنيدند و رفتار حضرت راهم ديدند ولي چيزي كه براي آن
درك حضور امام بود كه رشد دهنده بود و البته بايد اين حضور را درك كرد تا تأثير آن را مشاهده كرد و از 

زني كه در خانه گمان مي كند كه همسرش نيست، مي ترسد . بركات آن بهره برد و رشد كرد و تربيت شد
در اين مثال . يالش آسوده مي گرددخ -هر چند در خواب باشد  -ولي همين كه حضورش را درك كرد 

دهد، نمايان است كه موجب آرامش نقش حضور همسر حتي زماني كه خواب است وقول و فعلي انجام نمي
دهد از ارتكاب گناه است و يا هنگامي كه در حضور كودكي هستيم با وجود اين كه قول يا فعلي انجام نمي

در اين مثال حضور در مرتبه پايين . عمل ما واضح استشرم مي كنيم در اين مثال نقش حضور كودك در 
باورمندي به حضور خدا در زندگي، . است و در باالترين مرتبه، حضور خداوند در تمام لحظات زندگي است

عالم محضر ": مي فرمايند) ره(امام خميني . تأثير بسزايي در تهذيب به نفس و همچنين  خودسازي انسان دارد
اين مثال ها براي روشن شدن عمق ). 461، ص13، ج1380خميني، (" دا معصيت نكنيمخداست، در محضر خ

آنچه در اين مقاله به آن خواهيم پرداخت معناي حضور است و نقشي كه در تربيت انسان بازي مي .مسئله بود
شايد چون . هر چند موضوع مهمي است ولي به نظر مي رسد كه كمتر به اين موضوع پرداخته شده. كند

موضوعي فراگير است و در همه شئون زندگي پخش است و از طرفي از جنس مادي نيست جدا كردن و 
  براستي حضور چيست؟. بررسي آن كمي سخت باشد

 

                                                            

 farmahinifar@yahoo.comعضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد؛ ١
 hatamiha@yahoo.comدانشجوي ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت؛ ٢
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  :پرسش هاي پژوهش
 حضور چيست؟ -

 نقش حضور در رابطه انسان با خودش چيست؟ -

  نقش حضور در رابطه انسان با طبيعت چيست؟ -
  انسان با جامعه چيست؟نقش حضور در رابطه  -

  نقش حضور در رابطه انسان با خدا چيست؟) الف
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات بنيادي است كه با استفاده از روش علمي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و 

تحليلي براي پاسخ به سواالت استفاده خواهد  -تهيه فيش به جمع آوري اطالعات پرداخته واز روش توصيفي
  .شد

 ، ص 1375خسـروي حسـيني،  (آمـده اسـت    "مخـالف بـدو  "درمفردات به معني . حضور از ريشه حضراست
و در التحقيـق مخـالف   ) 151، ص2 ، ج1364قريشـي،  (در قاموس به معني ضد غايب شدن آمـده اسـت   ). 241

در بررسي  ).240، ص2 ، ج1360مصطفوي، (داند  غيبت و به معني حالت تحصل و استقرار بعد آمدن شيئ مي
و شاهد به معنـي علـم بـه حضـور     ) 290 ، ص7 همان، ج(داند كلمه غيبت آن را در مقابل حضور و مشاهده مي

و يـا   بنابراين حضور به معني تحصل و استقرار و بـودن چيـزي  ). 130 ، ص6 همان، ج(شيئ تعريف كرده است 
  .علم به بودن چيزي است

پس . هر كه  مجرد تر باشد حاضرتر است. ضعيف استحضور داراي مراتب است گاهي شديد و گاهي 
تواند در اولين نظرحضرت حق را داراي حضور مطلق است؛ به اين معني كه انسان مي) خداوند(مجرد مطلق 

راز اين نكته كه هر كس با خدا . در نزد خود داشته باشد و هركس همه خدا را در پيش خود احساس كند
  ).253، ص1390طاهرزاده ،(است كه خداوند تماما همه جا حاضر است  يك ارتباط شخصي دارد در همين

نقطه .  بحث اصلى تربيت دينى در اسالم اين است كه چه كنيم كه متربى آيين مدار و ملتزم به دين باشد
در مفهوم تربيت دينى به دنبال آن هستيم، مؤمن سازى و تغيير روابط  كه ماآنچه و شروع تربيت دينى

رابطه او با خودش، با طبيعت، با جامعه و با خدا به يعني اى است كه هر شخص مى تواند داشته باشدچهارگانه 
  ).1378شاملي ، ( شكل خاصى درآيد

  :يافته هاي پژوهش
- مي) عليه السالم(امام صادق. بسياري از صاحب نظران معتقدند كه رفتار در تربيت مؤثرتر ازگفتار است

. "و االجتهاد، و الصالة و الخير، فإنّ ذلك داعية  اس بغير ألسنتكم، ليروا منكم الورعكونوا دعاة للنّ": فرمايند
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مردمان را تبليغ كنيد، اما نه با گفتار بلكه با كردار، تا ببينند كه شما خود اهل پرهيزپيشگى و كوشش و نماز و 
كردند كه از راهي به غير زبان در اين حديث امام اشاره ). 210، ص 1 ، ج1380حكيمي، (عبادت و كار نيكيد 

را كردار هم ترجمه كنيم به ) غير السنتكم(شود و اگر رسد شامل حضور هم ميمردم را بخوانيد كه به نظر مي
نظرم عامل اصلي در اين تأثير گذاري حضور است زيرا همه به اين مسئله اذعان دارند كه سر كالس درس 

در كالس هاي درس . فيلم كالس انسان آن را بدست نمي آوردنشستن آثار و نتايجي دارد كه با ديدن 
گيرد و از طرفي از ميزان حضور ضعيفي برخوردار است نتيجه بهتري نسبت به فيلم بي روح ميمجازي كه فرد 

گذارد وحضور كه مي تواند همراه مي توان گفت كه چون رفتار دربردارنده گفتار هم است اثربيشتري مي
  .فتار باشد اثرگذاريش بيشتر استگفتار و ر

وجامعـه و طبيعـت را مطـرح كـرده و      بـا خـودش   انسـان رابطه آيت اهللا جوادي آملي در كتاب مفاتيح الحياة 
رواياتي ارائه داده اند و ما حضور را در آن ها بررسي كرديم مثال نگاه كردن بـه آب سـبب نـوراني و شـاداب     

بـه ان اشـاره   ) عليـه السـالم  (ر شدن آب نزد ماست كه امـام صـادق   گردد اين يكي از آثار حاضشدن چهره مي
هم هر چه هست حضور است تمام با خدا  انسانرابطه در . اين فعلي است كه با حضور همراه است. است كرده

در جهت تذكر به ما براي حاضر ديدن خدا نزد ماست و از اين رو اسـت كـه    عبادت هاي واجب و مستحب ما
نيت بايد جهت قرب بـه سـوي خـدا، خـدايي كـه حاضـر       . رط اوليه واصلي قبولي اعمال استنيت در اعمال ش

هـر جـا سـخن از    ذيل روابط چهارگانـه بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه        در بررسي روايات .وناظر به اعمال ماست
حضور مي شود نوعي جهت گيري به سمت خدا در آن لحاظ شده و به طور كلي مي تـوان گفـت در تربيـت    

در زندگي  -كه شاهد و حاضر مطق است-ي ما به دنبال اين هستيم كه به گونه هاي مختلف حضور خدا را دين
  .پررنگ كنيم

  .حضور، وجود، تربيت ديني :واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
 .اسراء: قم. مفاتيح الحياة). 1391. (جوادي آملي، عبداهللا -

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. الحياه). 1380(. حكيمي، محمدرضا؛ حكيمي، محمد وحكيمي، علي -

 .مرتضوي: تهران. ترجمه وتحقيق مفردات الفاظ قرآن). 1375. (خسروي حسيني، سيد غالمرضا -

 .9-17 ،32نشريه معرفت، . ميزگرد تعليم و تربيت). 1378. (شاملي ، عباس علي -

 .م و نشر آثار اماممؤسسه تنظي: تهران. صحيفه نور). 1380.(خميني، روح اهللا -
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 .لب الميزان: اصفهان. خويشتن پنهان). 1390. (طاهرزاده، اصغر -

 .بوستان كتاب: قم.  تربيت برتر). 1388. (فرهاديان، رضا -

 .دار الكتاب االسالميه: تهران. قاموس قرآن). 1364. (قريشي، سيد علي اكبر -

 .نگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران. التحقيق في كلمات قرآن كريم). 1360.(مصطفوي، حسن -

 .مركز جهاني علوم اسالمي: قم. معرفت شناسي). 1383. (معلمي، حسن -
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  تحليل نقش فرهنگ در تربيت ديني
  2، معصومه خنكدار طارسي1احمد سلحشوري

  
 همواره و بوده به آن دستيابي هاي روش و تربيت و تعليم موضوع انسان، فكري دغدغة اساس ديرباز از

تربيت با ابعاد مختلف زندگي  .نموده است معطوف خود سوي به را آدمي توجه امر اين ادوار تمامي در
 .داننداي فرهنگي ميرا پديده تربيتو فرهنگ چنان عميق است كه اغلب  تربيتپيوند ميان  .ارتباط دارد

رفتارها متضمن ارزش  اين تركيب. فرهنگ را تركيبي از رفتارها اعضاي يك جامعه يا يك قوم دانسته اند
عالوه بر خود  داردكهفرهنگ مقوله اي بسيار وسيع ). 136، ص 1385عسگريان، (هاي مادي و معنوي است 

هر فرايندي از جمله . دننمادها و مظاهر جامعه را نيز در بر مي گيرد كه طبيعتا در انسان تاثير دار ،افراد انساني
بدين شكل كه اگر اعمال روش ها با عناصر فرهنگي در  .ي استروش هاي تربيتي نيازمند صدور مجوز فرهنگ

فرهنگ يك جامعه از امور مهم در ساختار تربيت بنابراين  . ناممكن مي گردد نهاآپذيرش  تضاد باشد،
د، سير انسانها به سوى ند و نيكيها، بدى شمرده گردندر جامعه اى كه ارزشها، ضد ارزش تلقى شو. انسانهاست

مقاله حاضر، با محور قرار  .است ديني سيار دشوار مى شود و اين خود از موانع جدى تربيتكمال مطلوب ب
  ؟ فرهنگ چه نقشي در تربيت ديني دارد دادن اين موضوع، در صدد بررسي اين سوال است كه

 :پرسش هاي پژوهش

 فرهنگ چه نقشي در بعد شناختي تربيت ديني دارد؟ -

 بيت ديني دارد؟فرهنگ چه نقشي در بعد عاطفي تر -

 فرهنگ چه نقشي در بعد رفتاري تربيت ديني دارد؟ -

است كه در قسمت تحليل لز تحليل فرا رونده استفاده  روش توصيفي ـ تحليليروش تحقيق در اين پژوهش 
  . شده است و با توجه به تحليل نقش فرهنگ مي توان مولفه هاي را براي تربيت ديني استخراج كرد

 و عيني شامل پديده هاي مادي، فرهنگ. كرد بندي معنوي دسته و مادي نوع دو به نمي توا را فرهنگ
 يا معنوي فرهنگ اما موسيقي تاريخي، خط، بناهاي صنعتي، دستاوردهاي آثار هنري، مانند است، ملموس

 روح(شود مي  دانستني ها اخالقيات، ها، انديشه ارزشها و معارف، و علوم و رسوم، باورها غيرمادي شامل

                                                            

    ah.salahshoor@gmail.com؛ استاديار دانشگاه بوعلي سينا همدان ١
 masi_kh2@yahoo.com؛ دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه بوعلي سينا ٢
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 و فرهنگي مهارتهاي فرهنگي، دانش متغير سه قالب در را فرهنگ )2006(توماس  ).113، ص1372االميني، 
فرهنگ را مشتمل بر سه بعد ) 2004( 1ايرلي و موساكوفسكي . دهد مي قرار بررسي مورد فرهنگي مراقبتهاي

بعد  چهار به فرهنگ ).21 ص ،2004(مي دانند  بعد شناختي ويا رفتاري بعد عاطفي يا انگيزشي   عملي
ي زشيانگ ،)درك فرد از تشابهات و تفاوتهاي فرهنگي( يشناخت ،)درك تجربيات ميان فرهنگي( يفراشناخت

قابليت فرد براي سازگاري با رفتارهاي كالمي و ( يرفتار و) عالقه فرد به آزمودن و تعامل با فرهنگهاي ديگر(
تربيت ديني، عبارت است از  ).1390 ،يقادرو  نسبي نيحس( شوديم ميتقس) غير كالمي در تعامالت فرهنگي
 ،2ميديما( هايي كه خود عمال درگير هستندعاطفي، ارادي و همچنين جنبه -جنبه هاي شناختي، احساسي

مجموعه اعمال عمدي و هدفدار به منظور آموزش ": در واقع تربيت ديني عبارت است از). 112، ص 2006
دين به افراد ديگر به نحوي كه افراد در عمل و نظر، به آن آموزه ها متعهد و پاي بند  گزاره هاي معتبر يك

بنابراين با توجه به تعاريف تربيت ديني مي توان به ابعاد آن اشاره كرد كه ). 26، ص 1383داوودي، ( "شوند
 ي حوزه ،يمعرفت ي سه حوزه نيا .عملاخالق و  افكار، يعني انسان، تيشخص  يسه ساحت اصل: عبارتند از

رشد و تكامل   در جهت ماًيكه مستق يعمل يها تشناخ ايافكار  .آورند يم ديرا پد ياسالم  ينيب جهان تر يكل
را  يدئولوژيا تر يكل ي حوزه شوند، يكار بسته م  به- اخالق و اعمال يعني-يمترب تيشخص گريدو ساحت د

  .)14، ص 1381جوادي آملي، ( دهند يشكل م
 :پژوهش يافته هاي

: فرهنگ مي تواند بر ابعاد شناختي تربيت ديني كه شاملبا توجه به يافته هاي سوال اول مي توان گفت كه 
آشنايي با  ،آشنايي با اديان ديگر، توانايي مقايسه تقواي حضور با تقواي پرهيز ،شناخت مفهوم پلوراليسم ديني

تن احكام دين اسالم باالتر از ديگر اديان، كاربرد مسائل دانس ،الگو پذيري از انبياء الهي ،زندگي انبياء الهي
يافته سوال دوم حاكي از آن است  .تاثيرات مثبت و منفي داشته باشد... و  شناخت مراتب قرب الهي ،ديني
احساس تعهد و پايبندي  نسبت به مسئوليت : فرهنگ مي تواند بر ابعاد عاطفي تربيت ديني كه شاملكه 

ي جهت تقرب به خداوند، عالقه مندي به انجام اعمال نيك، اميدواري نسبت به آينده، پذيري، عالقه مند
... و احساس بدي نسبت به گناه، عالقه مندي به رعايت حقوق ديگران، اعتقاد به معاد و جزاي عادالنه انسان 

بر ابعاد رفتاري  فرهنگبر اساس يافته هاي سوال سوم مي توان گفت كه . تاثيرات مثبتي و منفي داشته باشد
مشاركت در نماز، حفظ  و ، عملكردي -موضوعات مربوط به بعد رفتاري: تربيت ديني كه مي تواند شامل

                                                            

1 Earley &Mosakowfski 
2 Miedema 
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، فعاليت در زمينه امر به معروف و نهي از منكر، مشاركت در راهپيمايي هاي مذهبي خواندن آيات و روايات،
ل توبه حقيقي، رعايت حريم در روابط زن و مرد، انجام اعما ،خويشتن داري، انجام فريضه نماز در اول وقت

  . و غيره تاثيرات مثبت و منفيمي تواند داشته باشدرعايت حقوق ديگران، روزه گرفتن 
  .ابعاد شناختي، عاطفي، رفتاريتربيت ديني، فرهنگ،  :واژگان كليدي

  
 :فهرست منابع

  .اسراء: قم .الريسمبررسي ونقدنظريه سكو: نسبت دين ودنيا). 1381. (جوادى، آملى -
وري مديران در مدارس شاهد استان آذربايجان  ي بين هوش فرهنگي با بهره بررسي رابطه). 1390. (حسيني نسب، سيد داود و قادري، وريا -

 .38-31، 13فصلنامه ي علوم تربيتي، . غربي

  .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :قم .ديني بيت،  تر2ج ،)ع(بيت  اهل و )ص(پيامبر تربيتي سيره محمد،). 1384. (محمد داوودي، -
  .عطار :تهران .پذيرش و پويايي شناسي، زمينه فرهنگ .)1372(. محمود االميني، روح -
  .17فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، . جايگاه فرهنگ هاي قومي در تربيت شهروند). 1385. (عسكريان، مصطفي -

-Thomas,D. C. (2006). Domain  and  development  of cultural intelligence: The importance of 
mindfulness. Group  and  Organization  Management, 31 ,78-99 
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  شناسي از ديدگاه قرآن و انجيل و استلزامات تربيتي آن  انسان
  2، سيد حميدرضاعلوي1حميده فرح بخش

  
شناسي خود را نيز دقيقاً  ود، بايد مباني انسانشناسي خ اي گذشته از مباني هستي و خدا و جهان هر فلسفه
اين امر بويژه در فلسفه تعليم و تربيت ضرورت مضاعف دارد، چراكه اصوالً انسان موضوع تعليم . معلوم دارد

آيد  نهاد آن فلسفه تربيتي به شمار مي ترين پي شناسي هر فلسفه تربيتي، بنيادي هاي انسان و تربيت است و نگرش
ها،  تعريف، حد، امكان، اصول، هدف: نروست كه تعريف و تبيين مسائل گوناگون تربيتي چونو اين از آ

ها در هر نظام و فلسفه تربيت، كمابيش مسبوق و معطوف به نوع رويكرد آن فلسفه و  مراحل، عوامل و روش
  ).1390رفيعي،(نظام تربيتي به انسان است 

هاي مهم شناسان بسياري، از پرسشدر اين زمينه، انسان هاي بشرباوجود سابقه ديرينه و گستردگي تالش
 "شناسيبحران انسان"و  "انسان موجودي ناشناخته"اند و امروزه از ناظر به انسان و زواياي وجودي او ناتوان

هاي مطرح شده درباره انسان، دانشوران در طول تاريخ براي حل معماها و پرسش. آورندسخن به ميان مي
گروهي با استمداد از روش ديني و روش نقلي، درصدد شناخت انسان . اندمختلفي را در پيش گرفتههاي شيوه

شناسي ديني از آنجا كه از دستاوردهاي وحياني انسان. اندگذاري كردهشناسي ديني را پايهبرآمدند و انسان
ها در مورد آن معنا روشهاي ديگر جويد و روش وحياني به قلمرو خاصي محدود نيست و محدوديتسود مي

  ).1388مصباح يزدي، (تواند جامعيتي ويژه داشته باشد ندارد، مي
شناسي در عرصه فلسفه تعليم و تربيت، براي دستيابي به شناختي صحيح و  بنابراين باتوجه به اهميت انسان

هايي خالف پژوهشاين پژوهش بر .به قرآن و انجيل مراجعه شده است پژوهشجامع در مورد انسان، در اين 
اند و سعي در اثبات هاي اين دو دين پرداختهها و تفاوتكه تاكنون انجام شده است و به بررسي اختالف

شناسي انجام  اند با هدف بررسي نقاط مشترك اين دو دين در زمينه انسانبرتري يك دين بر ديگري داشته
ها بر روابط هاي بين دو دين كه سالسوءتفاهم اي باشد براي برطرف كردن اختالفات و تا مقدمه شده است

  .ها سايه افكنده استآن
  

                                                            

١
  Hamidehfarahbakhsh@gmail.com ؛دانش اموخته كارشناسي ارشد، رشته تاريخ  و فلسفه آموزش و پرورش 
٢
   Hamidreza_alavi@yahoo.com.hk ؛استاد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
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  :اهداف پژوهش
 .هاي مشترك انسان در قرآن و انجيلبررسي ويژگي -
 .بررسي استلزامات تربيتي مربوط به هر ويژگي -

رد نياز از هاي موآوري دادهاين پژوهش از لحاظ هدف از نوع تحقيقات بنيادي و با توجه به چگونگي جمع
ها، به منابع اصيل و اوليه كه عبارتند از آوري دادهبراي جمع. است) غيرآزمايشي(نوع تحقيقات توصيفي 

از اين ) مباني نظري پژوهش(هاي مشترك انسان قرآن، عهد جديد و انجيل برنابا مراجعه شده است و ويژگي
ها، از شيوه استنتاجي استفاده شده از ويژگي منابع استخراج شده است، و براي استخراج استلزامات تربيتي

  :بدين منظور توجه به نكات ذيل كه حائز اهميت است .است
 .انسان تركيبي از جسم و روح است -1

: 41متي،  (" روح مشتاق است وليكن تن ناتوان" :؛ انجيل)14: مؤمنون(" ءاخَر خَلْقًا أَنشَأْنَاه ثُم": قرآن كريم
26.(  

 .راي اراده و اختيار استانسان دا -2
" مسيح ما را رهانيد تا آزاد بمانيم" :؛ انجيل)3: انسان(" كَفُورا إِما و شَاكرًا إِما السبِيلَ هدينَاه إِنَّا": قرآن كريم

  ).5: 1گاالتيان، (
  .انسان نزد خدا گرامي است -3

ترين قتل عالوه بر اينكه ويژه كشنده است، گرامي": ؛ انجيل)70 :اسراء(" ءادم بنىِ َكرَّمنَا لَقَد و": قرآن كريم
   ).16: 14برنابا، (" كندچيزها را در نظر خدا يعني انسان را نيز هالك مي

  .باشند هاي متفاوت مي ها داراي استعدادها و توانايي انسان -4
براستي تو كيستي كه با خدا ! اي انسان": انجيل ؛)165: انعام("  درجت بعضٍ فَوقَ بعضَكُم رفَع": قرآن كريم
گر اختيار از چه روي مرا اينچنين ساختي؟ آيا كوزه: گويد كني؟ آيا هيچ شيئي به سازنده خود ميمجادله مي

  ).9: 12-20روميان، (" اي واحد، ظرفي نفيس يا پست بسازد؟گل خويش را ندارد تا از خميره
  .است انسان بصورت خدا آفريده شده -5

با آن خداوند و پدر را ": ؛ انجيل)72: ص(" ساجِدين لَه فَقَعواْ روحى من فيه نَفَخْت و سويتُه فَإِذَا": قرآن كريم
  ).3: 9يعقوب، (" كنيم اند نفرين مي خوانيم و با آن آدمياني را كه به صورت خدا سرشته شده متبارك مي

  .ن استانسان موجودي ضعيف و ناتوا -6
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زيرا كاهن اعظمي نداريم كه ناتوان از همدردي بهر ": ؛ انجيل)28: نساء(" ضَعيفًا الْانسنُ خُلقَ": قرآن كريم

  ).4: 15عبرانيان، (" ليك گناهي از وي سر نزد. هاي ما باشد، همو كه از هر حيث همانند ما آزموده شدضعف
  .انسان موجودي شناختگر است -7

 فىِ يسيرُواْ فَلَم أَ"و ) عقل) (164:بقره(" يعقلُونَ لِّقَومٍ"؛  )حواس) (185:اعراف("  ينظُرُواْ لَم و أَ" :قرآن كريم
خداوند؛ خداي خويش را با تمامي دل و ": ؛ انجيل)قلب) (46: حج(" بهَِا يعقلُونَ قُلُوب لهُم فَتَكُونَ الْأَرضِ

  ).عقل و قلب) (22:  37متي، ( "دارتمامي جان و تمامي ذهن خويش دوست ب
  :يافته هاي پژوهش

انسان بايد به نيازهاي جسم و : "انسان تركيبي از جسم و روح است"استلزامات تربيتي مربوط به ويژگي  -1
روح خود بطور هماهنگ توجه نمايد و در ساحت تعليم و تربيت نيز الزم است كه مربي براي پرورش 

  .ريزي كند تربي برنامههماهنگ هر دو بعد وجود م
انسان بايد بداند كه در تعيين : "انسان داراي اراده و اختيار است"استلزامات تربيتي مربوط به ويژگي  -2

تواند با استفاده از اختيار خود، اعمال و افعالي را انجام دهد كه او را  سرنوشت خود نقش مهمي دارد و لذا مي
عليم و تربيت الزم است كه مربي، متربي را طوري تربيت كند كه در ساحت ت. در مسير سعادت قرار دهد

  .بتواند با آگاهي و قدرت اختيار دست به انتخاب بزند و مسئوليت اعمال خود را به عهده بگيرد
انسان بايد همواره عزت و كرامت خود : "انسان نزد خدا گرامي است"استلزامات تربيتي مربوط به ويژگي  -3

كند و در ساحت تعليم و تربيت، نيز برخورد مربي با متربي، بايد كريمانه و با بزرگداشت  و ديگران را حفظ
  .باشد

انسان نبايد : "باشند هاي متفاوت مي ها داراي استعدادها و توانايي انسان"استلزامات تربيتي مربوط به ويژگي  -4
هاي ديگران باشد و در ساحت تعليم  ناييهاي خود را با ديگري مقايسه كند و در حسرت امكانات و توا توانايي

ها و استعدادهاي متربيانش آشنا باشد، و با هر متربي براساس توان و استعدادش مربي بايد با ويژگيو تربيت نيز 
  .برخورد كند

انسان بايد در جهت كسب  :"انسان بصورت خدا آفريده شده است" استلزامات تربيتي مربوط به ويژگي -5
اف الهي تالش كند تا وجودش تجلي بخش صفات خدا باشد و در ساحت تعليم و تربيت كماالت و اوص

مربي بايد الگوي تربيتي را در مورد متربيان بكار ببرد كه صفات و خصوصيات الهي كه در وجود متربي به 
  .وديعه گذاشته شده است، را به فعليت برساند
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انسان نبايد تكليفي فراتر از : "دي ضعيف و ناتوان استانسان موجو" استلزامات تربيتي مربوط به ويژگي -6
توان خود بر خود تحميل كند و در ساحت تعليم و تربيت نيز مربي بايد با متربي با سهولت و آسانگيري 

  .عهده و توان او خارج است، بر او تحميل نكندبرخورد كند و تكليفي را كه از 
انسان بايد همواره از ابزارهاي : "ن موجودي شناختگر استانسا" استلزامات تربيتي مربوط به ويژگي -7

شناختي كه در اختيار دارد در جهت رسيدن به شناختي جامع استفاده كند و در ساحت تعليم و تربيت مربي 
  .بايد برنامه آموزشي خود را طوري تنظيم كند كه به پرورش هر سه ابزار پرداخته شود

  .ل، تربيتانسان، قرآن، انجي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .قرآن كريم -

  .سمت: تهران. 3، جلد آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن. )1390. (رفيعي، بهروز  -
  .ني: تهران. ترجمه پيروز سيار). 1387. (عهد جديد براساس كتاب مقدس اورشليم -
  .خاتم: مشهد. ا نجيل برنابا). 1386. (گروه پژوهش و تحقيقات خاتم- 

  .)ره(خمينيمؤسسه آموزشي و پژوهشي امام: قم. شناسي در قرآنانسان). 1388. (مصباح يزدي، محمدتقي -
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  امكان و فرايند توجه به مولفه هاي هوش هيجاني در روشهاي تربيت اسالمي
  2، محسن حسيني بيدخت1بدرالسادات دانشمند

  
 .دن نقش ارزشهاي اخالقي در تعامالت انساني استيكي از چالشهاي اساسي بشر امروز، كم رنگ ش

دهند مواضع اخالقي پايه در زندگي از قابليت هاي هيجاني نشات اي وجود دارند كه نشان ميشواهد فزاينده
يعني افرادي كه فاقد حس خويشتنداري يا -كساني كه به راحتي دستخوش تكانه ها مي شوند.گيرندمي

اخالقي رنج مي برند، اگر بتوان موضع اخالقي را به عنوان نياز عصر حاضر از نقصي  -مديريت خود هستند
شاخصهاي  مطرح در دو حوزه هوش هيجاني  يعني ارتباط باخود . برشمرد دقيقا بايد از هوش هيجاني نام برد

ضع جايگاه آن رادرمو) آگاهي از ديگران، مديريت روابط(و ارتباط با ديگران ) خود آگاهي و مديريت خود(
اگر چالش قرن حاضر عدم موفقيت در تربيت شهروند مسئول است ). 1387، 3گلمن(اخالق آشكار مي سازد 

امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند انديشه در باب . بايد ارزشهاي مطلق دين را با تعليم وتربيت همراه كرد
عصر مدرنيته كه با انديشه هاي ). 2012 ،4ربيناتاج(تاثير گذاري تقيدات ديني بر مسائل عاطفي و روحي هستيم 

پيشگامان فلسفه تجربي گرايي همچون فرانسيس بيكن و جان الك گسترش يافت اگرچه داراي سودمنديهايي 
هاي مخدوش وناصواب معرفت شناسي در پاسخگويي به مشكالت رفتاري انسان ها ناتوان بود امابه دليل بنيان

). 1389بهشتي، (آن حذف دين ازعرصه ي علم به ويژه تعليم و تربيت شد ماند زيرا مهمترين پيامد نامبارك 
پس يكي از راههاي حاكميت اسالمي بر نظام تربيتي كشوركه جزء هدفهاي اصلي سياستگذاران تعليم و 

آگاهي ازجامعيت روشهاي تربيتي اسالم درهمه زمينه ها ). 1386پور، محسن(رود تربيت جامعه ما به شمارمي
   .ت همه ابعاد از جمله بعد رواني، اجتماعي استو تربي

   :پرسش هاي پژوهش
روش اعطاي بينش، تذكر، دعوت به ايمان، قصه (آيا پرورش هوش هيجاني با روشهاي تربيت اسالمي -1

  امكان دارد؟) گويي
  چگونه روشها ي تربيت اسالمي منجربه پرورش هوش هيجاني مي شوند؟ -2

                                                            

١
  daneshmand@uk.ac.ir.استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان ؛  
٢
 smhoseini53@yahoo.comدكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي؛  

3Golman 
4Rabinataj,S.,A 
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لي اسنادي يكي از رويكردهاي پژوهش كيفي در فلسفه تعليم وتربيت، بهره در پژوهش حاضر از روش تحلي
گرفته شده است كه كنش روشهاي تربيتي از لحاظ روانشناختي بررسي شده تا امكان رشد مولفه هاي هوش 

  .هيجاني تحليل شود
معرفي را ) 1391شريعتمداري، (روش  تربيت ديني  12و شريعتمداري ) 1390باقري، (روش  33باقري 
با توجه به مجموعه تعاريف به عمل آمده، اينگونه استنباط ميشود كه تربيت اسالمي شكوفا سازي . نمودند

جميع استعدادها در همه جنبه هاي شخصيتي يعني ابعاد جسماني، عقالني، عاطفي و اخالقي  مي باشد و اين 
استين به خدادر بعد رفتاري او متجلي كه محصول معرفت ر. شكوفا سازي با موازين و ضوابط الهي ميسر است

). 1389 علوي،(ديگران، طبيعت و غيره است  خدا، مي شود اين رفتار در برگيرنده همه ارتباطات فرد با خود،
ارتباط با خدا، ارتباط با هستي، ارتباط با (پس الگوي روابط انساني در تربيت ديني روابط چهارگانه انسان 

هوش هيجاني نيزدردوحوزه ارتباط ). 1388نوروزي و همكاران، (است ) ديگر خود و ارتباط با انسانهاي
توسط ) آگاهي از ديگران، مديريت روابط(و در ارتباط با ديگران ) خود آگاهي و مديريت خود(باخود 
، 2و چريستينسون1كلجو(ازطرفي مذهب واخالق ارتباط تنگاتنگي با هم دارند . ارائه شده است) 1387(گلمن 
از سويي نيز  رشد و تحول اخالقي كه براثر رفتارهاي مذهبي ) 2013به نقل از احمدي و همكاران،  2003

روي مي دهد در رشد هوش هيجاني نقش مهمي دارد، زيرا محدوده اي كه هوش هيجاني در آن مورد 
عملكرد بادامه  ).1383، به نقل از رستمي، 2000گراناچر، (گيرد به مرزهاي اخالقي نياز دارد استفاده قرار مي

توان روشن ساخت كه مغز وارتباط  متقابل آن با قشرتازه مخ اساس هوش هيجاني است بااين مداربندي مي
عقايد . )1387گلمن، (اند هاي عاقالنه و تفكر ثمربخش تا به اين حد حياتيها در اتخاذ تصميمچراهيجان

تربيت ديني به گرايش ها و احساسات و هيجانات فرد  دهند، زيرامذهبي مي توانند به مدارهاي هيجاني شكل
 را هاي هوش هيجاني تمام مؤلفهسال پيش  1400اسالم ). 1388رهنمايي، (نيز نظر داشته و به آن معنا مي بخشد 

شاخص و  151 در ارتباط فرد با خود: عقل، به ويژه در احكام فردي و اجتماعي عقل هاي توصيهو  دراحكام
ها به خودآگاهي، خودمديريتي،  در اين ويژگي. بيان كرده است شاخص 95در گران ديباارتباط فرد

خودكنترلي، قدرت بروز احساسات و عواطف، قدرت شناخت حاالت و هيجانات خود و ديگران، و قدرت 
-وآنها همان مهارت) 1390مير دريكوندي، ( برقراري ارتباط سالم و سازنده با خود و ديگران اشاره شده است

                                                            

1 Keljo 
2 Chiristenson 
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مذهب همچون  سيستم كاربردي است كه باورهايي  . ايي است كه گلمن براي هوش هيجاني برشمرده استه

نتايج تحقيق  . )2006نيكويي و سيف، (بر پايه خدايي بودن در حوزه بعد اجتماعي و شخصي ارسال مي كند 
هوش هيجاني را اعتقادات درصد از تغييرات  44نشان داده است كه تقريبا ) 1386(صيادي تورانلو و همكاران 

از تاثير مثبت دين درمديريت خودحمايت مي كند ) 2010(1هاي پژوهش پاوليافته. مذهبي تببين مي كنند
تاثيرات اعمال مذهبي را بر ثبات اجتماعي از جمله نقشهاي مهم آن  .)1383،  به نقل از رستمي، 1996فاگان، (

حاكي از آن است بين هوش هيجاني و اعتقاد مذهبي رابطه ) 1383(نتايج تحقيق رستمي . به شمار آورده است
مثبت، مستقيم و معناداري وجود دارد به طوري كه رشد و تقويت اعتقادات مذهبي باعث افزايش توان كنترل 

   .احساسات و هيجانات دروني خود و ديگران مي شود
  :يافته هاي پژوهش

م گرفت چگونگي و امكان توجه به مولفه هاي هوش با تحليلي كه از برخي روشهاي تربيت ديني، انجا
  : مشخصه هاي اين ترسيم به طور جدا گانه مختصرا در مقوله هاي زير قابل بيان است. هيجاني ترسيم گرديد

 54: مدثر(و براي به خود آمدن ) 104: ، يوسف239: ، ط50: انبياء(روش تذكر در قران ازطريق يادآوري  -1
با درگير كردن انسان با وجدان خود ) 1387به نقل ازقائمي مقدم،   26:و ابراهيم 221: ه، بقر201: ، اعراف55و
فردرا قادر مي سازد احساس واقعي خودرادرك كرده ) 1387به نقل ازقائمي مقدم،  84: و مومنون 17: نحل(

به نقل  28: و رعد 205: اعراف(همچنين كثرت ياد خدا كه مايه آرامش دل است . وبه خود آگاهي رسد
  .مديريت خود را آسان مي سازد) 1387ازقائمي مقدم، 

به نقل از رحمان  54: و الكهف 89: االسراء(روش تمثيل با آسان سازي انتقال مطالب به ديگران  -2
و تاثير هيجاني كه به وسيله مثل زدن در خاطر انسان حاصل مي شود، موجب تاثير گذاري ) 1389وهمكاران،  

كه در فرد تغييراتي ذهني، رواني و )1389به نقل از رحمان وهمكاران،  48حكمت (برمخاطب ميشود 
اجتماعي معيني ايجادميشودوبا ايجادفضايل اخالقي مناسب دررفتارمنجر به درك احساسات ديگران و 

  .مديريت رابطه ميگردد
سوره (مايند خداوند با روش قصه گويي از مردم مي خواهد كه احساسات خود وديگران را درك ن -3

سوره شمس وطه به نقل از هويدا و (؛ احساسات خود را كنترل نمايند )1389صافات به نقل از هويدا و همايي، 
سوره هود  به نقل از (و به مهارت هاي اجتماعي و مديريت روابط خود با ديگران توجه نمايد ) 1389همايي، 

                                                            

1Powel,W 
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طبيعي، عبرت آموزي و از طريق همسان سازي با قصه گويي با تاكيد بر عاليق ). 1389هويدا و همايي، 
شخصيت ها و موقعيت هاي يك قصه به فرد كمك مي كند و عواطف خود و ديگران را درك كرده و در 

  .خودآگاهي، مديريت خود و رابطه با ديگران كوشا شود
تفكرجديد روش اعطاي بينش با، شناخت خدا ،توسعه صفات عقالني، اجتماعي و هيجاني، باالگوهاي  -4

ارزيابي انسان از امور و رويدادهاي فشارزاي رواني او را به راهبرهاي مقابله مجهز مي نمايدكه منجر به 
  .مديريت خود وديگران مي گردد

روش دعوت به ايمان در انسان باوري عميق ايجاد مي نمايد و جنبشي در عزم آدمي پديد مي آورد و  -5
ل براي رضاي خدا، تواضع يعني همسطح ديگران شدن، توكل برخدا و انسان را به اخالص يعني انجام عم

آرام بودن،گذشت و مهرباني با ديگران، بي توقع بودن از آنها و شوق و انگيزه در روابط اجتماعي بر مي 
پژوهش حاضر حاكي از آن . انگيزاند كه همه اين مشخصه ها موجب مديريت فرد با خود و ديگران مي شود

اقع روشهاي تربيت اسالمي با فراهم كردن محيط پر محتواي شناختي  مسير هاي نوروني را است كه در و
. گسترش مي دهد و از اين جلوگيري مي كند كه شخص اسير عكس العملهاي هيجان هاي منفي شود

ي الگو) ارتباط با خدا، با خود، با ديگران وارتباط با طبيعت(روشهاي تربيت اسالم  براي كسب چهار بعد 
رفتار تربيت ديني محيط شناختي را ايجاد مي نماييدكه به طور كامل مي تواند چهار حوزه هوش هيجاني 

لذا پيشنهاد مي شودبهره . را پوشش دهد) خود آگاهي، خود مديريتي، آگاهي از ديگران و مديريت رابطه(
نظر متوليان  تعليم و تربيت  گيري از روشهاي تربيت اسالمي مورد بررسي، به منظور رشد هوش هيجاني مطمع 

چراكه مذهب و روشهاي تربيتي آن بر پايه جامعيتي كه دارند تمام ابعاد شخصيتي انسان را مورد . قرار گيرد
  .توجه قرار داده و از تك بعدي بودن افراد جلوگيري مي كند

  .تربيت اسالمي هوش هيجاني، روشهاي تربيت اسالمي،: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1390. (باقري، خسرو -
  .18فصلنامه روان شناسي تربيتي، . كاوش هايي در باب فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسالم).1389. (بهشتي، سعيد -
الميزان في تفسير (يد برتفاسير معاصر شيعه روش تربيتي تمثيل در قران و روانشناسي با تاك). 1389. (رحمان، ستايش؛ محسني، محمد كاظم -

  .10منهاج، ). القران، نمونه، راهنما
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بررسي رابطه وضعيت مذهبي با هوش هيجاني در دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي ). 1383. (رستمي، ناديا -

  .10فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، . 84-83
  .138-109، 2نشريه اسالم و پژوهشهاي تربيتي، . پايه هاي روانشناختي تريت ديني). 1388.(رهنمايي، سيد احمد  -
  .اميركبير: تهران . تعليم و تربيت اسالمي). 1391. (شريعتمداري، علي -
امه فلسفه وكالم فصلن. الگوي روابط انساني در تربيت ديني با تكيه بر سيره امام حسين ). 1388. (علي نوروزي، رضا و بديعيان، راضيه -

  108-91، 33انديشه ديني  شيراز، 
  .92-6،57دو فصلنامه تربيت اسالمي، . روش تربيتي تذكر در قران كريم). 1387. (قائمي مقدم، محمدرضا -
). ترجمه نسرين پارسا( هوش هيجاني، خودآگاهي هيجاني، خويشتنداري، همدلي، ياري به ديگران). 1995. (گلمن، دانيل-

  .شدر: تهران
دو فصلنامه . چالشي جديد پيش روي برنامه ريزان درسي:تدوين برنامه هاي درسي علوم تجربي با رويكرد ديني). 1386. (محسن پور، بهرام -

  .152-5،133تربيت اسالمي، 
  .127-3،97ن، نشريه روان شناسي و دي. هوش هيجاني پيشينه و رويكرد ها از نگاه دين و روانشناسي. 1390. ميردريكوندي، رحيم -
مطالعات تربيتي و روان شناسي دانشگاه . تاثير قصه هاي قراني بر هوش هيجاني كودكان). 1389. (هويدا، رضا و همايي، رضا -

  .1فردوسي مشهد، 
-Ahmadi,V., Davoudi,I., Mardani,M., Ghazaei,M., ZareZadegan,B. (2013). The Relationships among 
Moral Development, Religiosity and Religious Orientation in Students. Social and Behavioral 
Sciences, 84, 674 – 678.                                                                                                                             
-Rabinataj,S.,A & Mahdavi Azadboni,R. (2012). Religious foundation of education. Social and 
Behavioral Sciences, 47, 629 – 633.                                                                                                    
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  تيبا محور ي؛و اخالق ينيد تيترب ياهداف، اصول و روش ها
  سوره مباركه فرقان 

 3، كفايت قدمي2،  زينب السادات حسيني1حكيمه السادات شريف زاده

  
رسالت  ژهي، به و)ع( اءيخداوند با انزال قرآن و بعثت انبو اوست  يانسان به منظور تكامل و رشد معنو خلقت
. رشد وكمال نموده است نيا زاتيو فراهم كردن تجه ياخالق ليفضا ليبه تكم ، اقدام)ص( امبرانيخاتم پ

 يها روش و يدستورات، اصول، مبان نيبزرگتر يحاو ميقرآن كر نيبنابرا). 12، ص1382رهبر و رحيميان، (
ها  وزهبر اساس آم ديانسان مسلمان با ياخالق تيترب. ها قرارداده است انسان ارياست كه خداوند دراخت يتيترب

  .ناقص و مضر خواهد بود يو تيصورت ترب نيا ريباشد، در غ ياسالم ياخالق يها و ارزش
 مياز قد ها اناسالم است، مسلم نياز د يبخش ياخالق و اخالق اسالم ياز مبان يكياسالم ين از آنجا كه د 

. گرفت يصورت مهم  ياخالق تيدر واقع ترب ن،ياهتمام داشته اند و در ضمن آموزش د نيبه آموزش د
روز جامعه است،  ازياز نگاه قرآن ن تيترب يبررس).  217 - 216، صص 1389داوودي و حسيني زاده، (

از جمله . كسب نمود نهيزم نيرا در ا ييراه گشا يها ييها و راهنما دهيتوان ا يبا مراجعه به قرآن م نيبنابرا
سوره در اين . باشدياست سوره مباركه فرقان م يالقو اخ  يتيترب يآموزه ها نيا يقرآن كه دارا ورو س اتيآ

با مبدأ آفرينش برآمده و راه خودشناسي و حركت انسان  آنهاارتباط با معرفي عباد الرحمن به بيان چگونگي 
پرستش و بندگي خداوند را كه همان هدف و همچنين به سوي كمال، خدمت به خلق و برخورد مسئوالنه 

سوره فرقان با  اتيبه آ يليو تحل يو نگاه كل يبا بررس. ت را تبيين مي نمايدن اسنهايي خلقت هستي و انسا
  .را از آنها كشف كرد ياخالق تيتوان اصول و روش ها و اهداف ترب يم ،ياخالق تيتوجه به ترب

   :قيتحق پرسش هاي 
  مطرح شده در سوره مباركه فرقان كدامند؟  يتياصول ترب -
  سوره كشف كرد؟  نيتوان از ا يم يالقو اخ يتيترب يچه روشها -
  سوره كدامند؟ نيا يو اخالق يتياهداف ترب -

                                                            

 hakimehsharifzadeh@gmail.comعلوم تربيتي دانشگاه مازندران؛استاديار گروه  ١
   Zsh‐39@yahoo.comاستاديار گروه الهيات و معارف اسالمي دانشگاه مازندران؛ 2
  kghadami402@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته الهيات و معارف اسالمي؛  3
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 كرديبر رو هيو تك يليتحل -يفيدارد تا با اتخاذ روش توص يمهم، سع نيبه ا تيبا عنا پژوهش نيدر ا
 رياز تفاسسوره فرقان و با استفاده  تيقرآن را با محور يو اخالق يتيترب يشاخصه ها ،يكتابخانه ا –ياسناد

  .دينما انيمرتبط ب يو اخالق يتيمختلف و كتب ترب
  :تحقيق يها افتهي
  مطرح شده در سوره مباركه فرقان كدامند؟   يتياصول ترب-
  : سوره عبارت است از نيمطرح شده در ا يتيجمله اصول ترب از

رد، انگيزه الهي را اصل و از آن رو كه تربيت اسالمي در ايمان و اعتقاد ريشه دا: ياله زهيو انگ تين) الف
و با قصد تقرب  "لوجه اللّه"به مؤمن مي آموزد كه كليه اعمال خويش را  ،ايمان و يقين. اساس تربيت مي داند

   ).1، ص 1388حسين زاده، ( به خدا انجام دهد تا اثر آن پايدار و ثمربخش بماند
 يو بندگ تيعبود ديانسان از ق يوقت. ستمختار و خودآگاه ا يانسان موجود: يو آزاد ارياصل اخت )ب

 تيدهد و با رعا يبه خرج م يآزاد شد و دانست كه او فاعل مختار است، در انتخاب امور دقت كاف گرانيد
  ).116، ص 1364احمدي، (كند  يبه عمل م دامو شرع اق يعقل نيمواز

از روابط  كياست كه به تناسب هر ياسالم به گونه ا يتيو ترب يبرنامه آموزش: تيو مسئول فياصل تكل )ج 
آن  جهيكند كه نت يبودن مطرح م ياله يژگيرا با و يتيمسؤول) با خود، با خلق و با جهان با خدا،(انسان 

 ...اوالد، خانواده، معلم، دوست، شهروند و  ن،يبه خود، والد تامام و نسب امبر،يدر برابر خدا، پ فياحساس تكل
  ).60، ص 1382رهبر و رحيميان ، (است 

روحيه ي تسليم در برابر آموزه هاي اخالقي وحياني در  ديدر تربيت اخالقي با: تيو عبود ميصل تسلا) د 
پرورش داده شود، زيرا عقل انسان نمي تواند در همه ي موارد وظيفه ي اخالقي انسان را با قاطعيت  انيمترب

  ).232، ص 1389داوودي و حسيني زاده، (. ندروشن ك
شبحي با رنگ و بوي  براساس اين مبنا هرگاه نقشي بر پيكر ظاهري انسان نمودار شود،:  ظاهر رييتغاصل  )ه 

 چه اگر بردبار نيستي پس خود را بردبار جلوه ده؛ :مي فرمايند )ع(امام علي  .خود در باطن خواهد افكند

  ).30، ص 1389بخش، نيك ( اندك پيش مي آيد كه كسي خود را به گروهي شبيه سازد و جزو آنان نشود
   سوره كشف كرد؟ نيتوان از ا يمرا  يو اخالق يتيترب يها چه روش -
  .استفاده از روش وعده و وعيد در امر تربيت) الف

  .چگونگي انتخاب دوست در زندگي) ب 
  .برخورد سالم در مقابل برخورد لغو) ج 
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  .روش اسوه سازي) ه 
  .روش توبه) و 
  .صفات شود نيبه كسب ا گرانيد بيكه موجب ترغ يا صفات مطلوب به گونه انيب) ز 

   سوره كدامند؟    نيا يو اخالق يتياهداف ترب -
هستند كه نفعشان به  ديمف يجامعه است نه افراد مهم، افراد يبرا ديمف يساختن انسان ها ت،يهدف ترب )الف
  ).31، ص 1387ي، رفيعي محمد(جامعه مضر بوده اند  يبرا يرسد اما افراد مهم، گاه يجامعه م

كنند وفقط  ينفسشان را نم يهوا يروياست كه اهل حقند و پ يساختن افراد ،ياخالق تيهدف ترب )ب  
    ).244، ص 15، ج 1417طباطبايي، ( دارند كه در راه طاعت خدا گام بردارند يرا دوست م يا هيهمسر و ذر

  .سان استان يو روحان يپرورش جنبه عقالن ،ياخالق تيترب گريهدف د )ج
  ).84، ص 1364احمدي، ( هاستي و عامل به خوب ،يمؤمن، متق يپرورش افراد ،ياسالم تيهدف ترب )د  
-يم ديدر انسان پد يو معنو يروح قيو خواندن و تفكر و تأمل در آن تحوالت عم ميبا قرآن كر ييشناآ

 كي يايدارد، پس اگر ما جورا  آن يآل ادعا دهيا يتيدستگاه ترب كيكند كه  يرا م يآورد و همان كار
). 8، ص 1359حجتي، ( مييو سور قرآن بجو اتيرا از آ آن ديبا ميسعادت بخش هست ينيو د ياخالق تيترب
در جامعه، اصول و  يجمله سوره فرقان كه در زمينة تربيت اخالقي براي تحقق وظايف فردي و اجتماع زا

و  ارياخت ،ياله زهيو انگ تياصول ن: چون  يمواردرا متذكر شده است؛ از آن جمله است  ياريبس يروشها
در امر  ديو وع دهچون روش وع ييها ظاهر و روش رييتغ ت،يو عبود ميتسل ت،يو مسئول فيتكل ،يآزاد
به  گرانيد بيكه موجب ترغ يصفات مطلوب به گونه ا انيب ،يانتخاب دوست درزندگ يچگونگ  ت،يترب

اگر فردي طبق . و روش توبه  يقابل برخورد لغو، روش اسوه سازصفات شود، برخورد سالم در م نيكسب ا
و آمادگي پذيرش و تحمل هرگونه  دهاين اصول و روش ها تربيت شود، در زمينة تربيتي و اخالقي ساخته ش

سوره كه  نيا يتياصول و روش ها به اهداف ترب نيا تيفرد با رعا يو به عبارت. مشكلي را خواهد داشت
 يبرا دياهل حق ومف ،يمؤمن، متق يانسان و ساختن انسان ها يو عقالن يورش جنبه روحانپر: عبارتند از

  . جامعه، نائل خواهد آمد
  .سوره فرقان ،ياخالق تيتربروش هاي تربيتي ، تربيت ديني ، : يديكل واژگان
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  .قرآن كريم -
   .دانشگاه اصفهان يجهاد دانشگاه :فهاناص .در اسالم تيترب ياصول و روشها. )1364(. احمد ،ياحمد -
  .يدفتر نشر  فرهنگ اسالم: تهران. اسالم يتياز مسائل ترب يبرخ رامونيسه گفتار پ. )1359(. رمحمد باق ،يحجت -
  .www.bikaraneshab.persianblog.ir. اصول تربيتي اسالم باتوجه به آيات و روايات). 1388. (حسين زاده، رويا -
  .انتشارات پژوهشگاه: قم. )عليهم السالم(و اهل بيت) ص(سيره تربيتي پيامبر). 1389. (داوودي، محمد و حسيني زاده، علي -
                                                                                              .93، ماهنامه موعود. درآمدي بر تربيت نسل منتظر). 1387. (رفيعي محمدي، علي محمد -
 .سمت :تهران. ياسالم تياخالق و ترب. )1380(. ، محمدحسنانيميرحو  رهبر، محمد - 

 .قم هيحوزه علم نيجامعه مدرس يدفتر انتشارات اسالم :قم . 15، جالقرآن ريتفس يف زانيالم. )1417(. نيمحمدحس ،ييطباطبا -

  .13، فصل نامه راه تربيت. برداشت هاي تربيتي از سوره لقمان). 1389. (نيك بخش، فاطمه -



  447                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

  حليل جايگاه گشودگي و مدارا در تربيت ديني و تربيت اخالقيت
2، پروين خدادادي1زهرا سرچشمه پور  

 
 

موافق و  همراه مواجهيم، در ساختار جامعه امروزي كه هر روز با موجي از افكار منفي و ويرانگر يا عقايد 
 درست پذيرش عقايداصالح عقايد غلط و به افراد در وادار كردن  و شتابزده زورگويانه از روش هاياستفاده 

روش مقطعي است و بسياري از افراد امروزي در مقابل اين روش بعد از مدتي نتيجه ي عكس  ،و اداي تكليف
 . بسيار سخت استاخالقي  و فضايلمي دهند بطوري كه بازگشتشان به دين 

در كارهاي تربيتي، الزمه ي تشكيل هر ارتباطي، وجود همبستگي و همفكري در آن مي باشد، چون انسان 
ها داراي افكار و عقايد متفاوت و گوناگونند، درستي برخورد با عقايد گوناگون در گذاشتن احترام و قبولي 

و تعيين كننده جهت رفتار شخص مي  جزء الينفك زندگيچرا كه اعتقادات . ضمني عقايد ديگران مي باشد
- باشد، برخود  نادرست با متربي و مقابله با عقايد و جبهه گيري، نتيجه سوء و برعكس هدف ما را دنبال مي

ها خواهيم كند، يعني اگر با برخورد اشتباه موجب تخريب عقايد كسي شويم موجب دوري شخص از ارتباط
لذا هيچ ماموريتي . رايش شخص به تعصبات غلط و تقليد كوركورانه جهت مي دهيم شد و به فردگرايي وگ

  .براي مربيان تربيتي مهمتر از نرمخويي يعني تربيتي در سايه رفق و مدارا نيست
:پرسش هاي پژوهش  

داللتهاي ضرورت  بكارگيري روش گشودگي اخالقي و سعه صدر از : در اينجا چند پرسش مطرح ميگردد
بستر سازي مناسب و  رآن و اهل بيت چيست؟ مفهوم گشودگي اخالقي و جايگاه آن در تربيت چيست؟منظر ق

  بهره گيري از شيوه هاي مبتني بر رفق و مدارا براي متربي توسط چه كساني بايد صورت پذيرد؟ 
پرداخته  تربيت ديني و اخالقيمنظر تحليل جايگاه مدارا در اين مقاله به تبيين مفهوم گشودگي اخالقي و 

دف ابتدا با روش كتابخانه اي و نظري و مطالعه كتب و پژوهشها و مقاالت است؛ كه به منظور وصول به اين ه

                                                            

  zahrasarcheshmehpoor@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت؛ 1
 parvin.kh50@yahoo.comتعليم وتربيت؛  فلسفه ارشد كارشناس2

 

 

 



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            448
مربوط، شيوه هايِ تربيتي و آموزش هاي الزم پيرامون دروني نمودن و تعمق بخشي اين فضايل در نفوس 
فراگيران بخصوص در كودكان و نوجوانان بررسي گرديد و نتايجي حاصل شد كه تأكيدي است بر اهميت 

     . درمباحث تربيتياين موضوع 
فهوم به بررسي م "گشودگي اخالقي در منظر تربيت اسالمي"تحت عنوان  پژوهشينيز در ) 1387( شرفي

شفاهي گشودگي اخالقي و طرح تساهل منفي و مثبت و پيشينه تاريخي اين موضوع از منظر انديشمندان غربي 
ل براي تحلي. است رصه تربيت اسالمي پرداختهوتبيين داللتها و مباني انسان شناختي و جامه شناختي  در ع

و گشودگي تربيت در باب  تعاريف برخي بررسي  ابتدا به اخالقي وجايگاه گشودگي و مدارا در تربيت ديني 
                                                                                                                                     .اخالقي پرداخته شد

چگونگي بكارگيري و پرورش استعدادها و قواي دروني، براي توسعه و تثبيت صفات و : تربيت اخالقي
  ). 17-18صص ،1386ديلمي و آذربايجاني، (رفتارهاي پسنديده اخالقي و نيل به فضائل عالي اخالقي است 

زش گزاره هاي معتبر يك دين به افراد ديگر به نحوي مجموعه اعمال هدفدار، به منظور آمو: تربيت ديني
  ).1383داوودي، (كه افراد در عمل و نظر به آن آموزه ها متعهد و پايبند گردند 

گشودگي اخالقي به معناي داشتن ظرفيت و قدرت فكري و روحي در مواجهه با مسائل و موقعيت هاي 
). 1387شرفي، (است به معناي بردباري اخالقي است  نامطلوب و ناخواسته است كه جنبه مثبت آن كه مد نظر

  ).372، ص1389نراقي، (مدارا يعني نرمي و ماليمت و حسن معاشرت با مردم و تحمل ناگواري و آزار آنها 
         :                                                                                                  يافته هاي پژوهش

انبياء الهي در . يكي از اهداف اساسي ارسال رسوالن را تعليم و تربيت دانسته است )2: جمعه( قرآن صراحتاً 
- تعليم و تربيت خود همواره از مفاهيمي چون گشودگي اخالقي، سعه صدر، مدارا و بردباري استفاده مي

و گفتار آن الگوهاي عملي ارائه شده توسط چنانكه بتوان يك نظام تربيتي براساس رفتار و كردار كردند؛ 
ارائه داد به طور قطع تأثير گذاري هاي بسيار مثبتي در جامعه  يعني قرآن و عترت آفريننده و خالق انسان،
زيرا همه سامانها ونابسامانها، تباهيها و واالييهاي افراد يك جامعه در گرو نحوه تربيت . اسالمي خواهد داشت

نحوه برخورد و نوع مواجه  تعليم و تربيت بيش از هر چيز وابسته بهتاثير ).1385راني ، دلشاد ته( مي باشد
 . منطقي با رفتارهاي متنوع انسانها و عكس العمل از جانب مربي است

، ميزان درك، فهم، بينش و بصيرت مختلف و  )14: نوح( "و قد خلقكم اطواراً "آفرينش متفاوت انسانها 
ي مستلزم سعه صدر و دقت در انتخاب روش منطقي و انعطاف پذيري روش ها و عكس رفتارهاي متنوع آدم

العمل هاي متصديان تربيتي است؛ با بررسي متون ديني و سيره نبوي و انبياءالهي متوجه خواهيم شد كه  مكتب 
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در صدد اسالم همواره سعي داشته است در متربيان خودآمادگي و بينش مطلوب را ايجاد كند و به تبع آن 
دگرگوني رفتارهاي آنها برآيد، اين سيره انبيائ الهي بوده است كه همواره تالش كرده اند با شيوه بردباري و 

وتلقين نظر خويش، زمينه هاي  تحميلمدارا در برابر عقايد مخالف خود و رعايت احترام ، بدور از 
مشاهده و درك داليل مستند و قوي تر بر روشنگري، آگاهي و بيداري متربي را فراهم كنند تا فرد در صورت 

لذا مربيان بايد با تأسي بر مكتب الهي، سعه صدر و . اساس عقالنيت و شواهد به اصالح عقايد خود بپردازد 
گشودگي اخالقي را پيشه خود قرار داده و ضمن بكارگيري  از هنر مدارا، نرمخويي در خصوص برخورد با 

را براي متربي مهيا نموده و محيط ارتباط را محيطي امن و دور از توهين  عقايد گوناگون احساس تقرب الزم
تربيت ديني و تربيت اخالقي به لحاظ توجه در بكارگيري استعدادهاي متربي براي نيل به . به عقايد نمايند

اي چراكه تربيت يعني حفظ و نمو رفتارهاي مطلوب و تغيير رفتاره. تحول ممكن، متكي به چنين روشي است
  . نامطلوب كه جز با سعه صدر و بردباري امكان پذير نخواهد شد

 5با دقت در برنامه تربيتي انبياء در را و راهكارهاي مطلوب هاي مربي  هاي تحقيق فرايندي از فعاليت يافته
   :دهد نشان ميمرحله 

و هاي خويش  حيتمصروف صالتالش خود را  ،هاي الزم به منظور كسب آمادگيي بايد در مرحلة اول مرب
  .كند جذب قلوب 

موانع ارتباطي ميان خود و  با بردباري و سعه صدر در برابر مشكالت و سختي ها، كند در مرحلة دوم تالش 
ي را برداشته، هرچه بيشتر در ذهن و ضمير متربي جايابي كندمترب .  

و در اين مرحله برساند  را به متربيپيام تربيتي يا پيام الهي  يمترببا توجه به ظرفيت فكري در مرحلة سوم 
 از راهكارهاي اين مرحله. پيش رود آميز موفقيت سوي مراحل تر به تر و روان مراحل ساده بايد از آغاز تربيت  

نيز  "بعثت بالحنفيه السمحه و السهله" با اين نگرش معناي حديث. است تساهل و تسامحو  تسهيل در تكاليف
 ).166ص  ،67جلد  ،ربحار االنوا( روشن ميشود

و اجراي  ايمان تام كسب كرد، آمادة پذيرش موضوع اعتقاد ودر مرحلة چهارم پس از آنكه متربي نسبت به 
و  توان انتظار داشت كه صبغة زندگي و آيين حيات خود را از دين بگيرد شود و مي دستورات ديني مي عملي

، 85: ، حجر89: ،  زخرف40: ، شوري14: ، تغابن22 :، نور134: آل عمران(اين مرحله اي است كه در قرآن 
 در مواردي عفو و صفحاشاره شده كه اگر متربي خطا يا اشتباه كرد مربي بايد ) 199: و اعراف 92: يوسف
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كه عفو به معناي پوشاندن است و صفح عالوه بر مفهوم گذشت، رو نياوردن، روي گرداندن و گناه  .پيشه كند

  . )593، ص1388مهدوي كني ، ( است  طرف را ناديده گرفتن
  در اين مراحل الگوي. شود ي مربوط ميو تشويق تكريم رفتارهاي مترب شناسايي ،آخرين مرحله به ارزشيابي

 شود و نه ايجاد شخصيت متربي مربوط مي "غيير شخصيتت"با متربيان به ) ص( برگرفته از رفتارهاي تربيتي انبيا
)farsnews .( يان تربيتي، بايد با محبت و گذشت و با استفاده از آموزشهاي صحيح  و شيوه لذا والدين ومرب

گشودگي اخالقي، مدارا، سعه صدر، تساهل، تسامح، و قدر داني و توجه به ظرفيت : هايِ كارسازي همچون
فكري متربيان كه زيربناي كسب تمام فضايل انساني و ملكات اخالقي است به آگاهي بخشي، جهت بخشي، 
عادت بخشي، نهادينه كردن و دروني نمودن اين فضايل اقدام نموده و با ارائه الگوهاي موفق در اين زمينه به 

 .زمينه سازي ، فضاسازي ، سالم سازي محيط هاي تربيتي و جامعه كمك كنند
  .تربيت اخالقي، تربيت ديني متربي،گشودگي اخالقي، سعه صدر، مدارا، مربي، : واژگان كليدي
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  . پژوهشگاه حوزه دانشگاه: قم. 3، ج سيره تربيتي پيامبر و اهل بيت). 1387. (داوودي، محمد -
  .دريا: تهران. ماه مهر پرور، تربيت در نهج البالغه). 1385. (دلشاد تهراني ، مصطفي -
  .تحقيقات ذكر: تهران. سيري در تربيت اسالمي). 1377.(دلشاد تهراني، مصطفي -
  .انتشارات دفتر نشر معارف :تهران .اخالق اسالمي .)1384( .آذربايجاني، مسعودو ديلمي، احمد - 

  .دفتر نشر معارف: تهران. اخالق اسالمي). 1386. (ديلمي ، احمد و آذربايجاني، مسعود -
  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. اصول تعليم و تربيت). 1386. (شريعتمداري، علي - 

    .اميركبير: تهران. تعليم و تربيت اسالمي). 1384. ( شريعتمداري، علي  -
  .سمت: تهران. رسالت تربيتي و علمي مراكز آموزشي). 1376. (شريعتمداري، علي -
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. هاي آغاز در اخالق عملي نقطه). 1388. (مهدوي كني، مخمد رضا -
  .حكمت: تهران). ترجمه جالل الدين مجتوبي( علم اخالق اسالمي: جامع السعادات). 1389. (نراقي، مولي مهدي-
    .كيهان: تهران. كليات فلسفه و تعليم و تربيت). 1375. (نيكزاد، محمود -
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  شناختيي با تربيت هنري و زيباييواكاوي نسبت تربيت ديني و اخالق
  در نگرش اسالمي 

  1سيده الهام آقايي

  
تواند در عمل به ثمر بنشيند؛ همواره تعليم و تربيت ديني و اخالقي به بهترين نحو مياين مسأله كه چگونه 

هنري و  هاي پيشنهادي پيوند تربيت ديني و اخالقي با تربيتيكي از روش. اي چالش برانگيز بوده استمسأله
به لحاظ تاريخي و نيز در ديدگاه رايج در اين پژوهش، نسبت اين دو نوع تربيت، نخست . شناختي استزيبايي

مورد كنكاش قرار گرفته و سپس به بررسي آن در قرآن كريم و نيز آراء فيلسوفان اسالمي خصوصاً جهاني 
  .مالصدرا پرداخته شده است

ي تربيتي خود به شدت از زبان ها اميپقرآن كريم براي انتقال  هاي پژوهش حاكي از آن است كهيافته
ي ها ييبايزشناختي قرآن، بحث از طرف ديگر در نظام زيبايي. شناختي و نه علمي بهره برده استزيبايي

. هستيم تقوامطرح است كه براي تشخيص اين دو از هم نيازمند ) زيبانمايي(ي كاذب ها ييبايزصادق و نيز 
شامل فضايل ( ها آنو نيز عوامل بازداري از ) شامل رذايل اخالقي(نه شناخت عوامل زيبانمايي تقوا زمي
نيز  ها آنو عدم غفلت از  ها ييبانمايزموجب توجه به موقعيت خطرناك تقوا . كند يمرا فراهم ) اخالقي

اهم گردد كه در از طريق عشق فر تواند يماين توجه و تذكر . ديآ يمكه از طريق تذكر بدست  گردد يم
عشق مجازي نفساني به عشق حقيقي الهي، ي هنري است و در نهايت با انتقال فرد از ها تيفعالارتباط مستقيم با 

بنابراين تعليم  .را در پي خواهد داشت) تقوا(درك حضور مستمر حق تعالي و حرمت نگه داشتن در محضر او 
  .شناسانه انجام گيرد؛ به شدت تأثيرگذارتر خواهد بودو تربيت ديني و اخالقي كه به روش هنري و زيبايي

 :هاي پژوهشپرسش

 شناختي قرآني چيست؟نظام زيبايي -

 شناختي قابل استنتاج است؟بنابر آراء فيلسوفان اسالمي چه داللتي بر تربيت هنري و زيبايي -

 ه از آراء فيلسوفان اسالمي چيست؟شناختي برآمدشناختي قرآني با تربيت هنري و زيباييارتباط نظام زيبايي -

                                                            

1
  e.aghaie7@gmail.com؛ )ع(كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي دانشگاه امام صادق   
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-برآمده از نظام زيبايي(شناختي در نگرش اسالمي تربيت ديني و اخالقي چه نسبتي با تربيت هنري و زيبايي-

 دارد؟) شناختي قرآني و آراء فيلسوفان اسالمي

  .تحليلي است -روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي
هاي اخالق و فلسفه و هنر هاي متعلق به هر يك از حوزهت، ارزشكند تا قبل از كانشواهد تاريخي اثبات مي

اما  ).19، ص1387سجادي، (است با يكديگر درآميخته بودند و ميان زيبايي و هنر و خوبي عينيت برقرار بوده 
 داري وتميم؛ 1385الياس، (گرديد گراي كانتي، مفهوم زيبايي و هنر از خوبي مستقل با پيدايش فلسفه تفكيك

گرايانه از اين دوره به بعد، نگاه اخالقي و ارزشي به هنر و زيبايي، جاي خود را به نگاه مادي ).1385دانشگر، 
 هاي شعار هنر براي هنر قابل بررسي است يانبنتفاوت نسبت به مسائل اخالقي و ارزشي داد كه در و بي

  ).1377هنفلينگ، (
هدف،  بر مبتني شناسي، آموزشموقعيتها؛ در همه پديده نگرش اسالمي با رويه جستجوگري معنا و داللت

رسد تربيت اسالمي به با اين توصيف به نظر مي. كندرا دنبال مي باورها و ها نگرش تغيير تغييرات، هدايت
  ). 1390وزارت آموزش و پرورش، ( شناسانه ناظر استجاي شناخت علمي به شناخت هنري و زيبايي

  :هاي پژوهشيافته
به بهترين شكل  )...هاي بياني، زباني، موسيقيايي و شيوه(شناسانه هاي هنري و زيبايياز ظرفيت شيوه قرآن

  . بخش خود بهره جسته استبراي انتقال معارف هدايت
شناختي در ، شبكه مفهومي زيبايي بر اساس نوعي بررسي مفهومشناختي قرآنيبراي دستيابي به نظام زيبايي

كه عبارت است از فهم معناي يك مفهوم از طريق بررسي مفاهيم مربوط به آن، به  گرديدآيات قرآن تنظيم 
براي اين . هاي مهم و اختصاصي آن مفهوم و همچنين روابطش با ديگر مفاهيم آشكار شودطوري كه جنبه

ب مورد بررسي ها، واژگان ناظر به زيبانمايي كاذ و در مقابل آن منظور، نخست واژگان ناظر به زيبايي حقيقي
پرداخته شد و  مفهوم زيبايي از طريق بررسي مفاهيم مربوط به آن در آيات قرآني قرار گرفت و سپس به فهم

براي تشخيص  .در نهايت مفاهيم در قالب روابط اين هماني، علّي، تقارني، تقابلي و تبايني تنظيم گرديد
تقوا زمينه شناخت عوامل زيبانمايي . هستيم تقوامند ، نياز)زيبانمايي(هاي كاذب هاي صادق از زيباييزيبايي

و نيز عوامل و ) نظير كفر، غفلت، جهل، قساوت قلب، اسراف، فساد، محبت غير خدا و ساير رذايل اخالقي(
را ) ورزي، توبه، تفكر و ساير فضايل اخالقينظير شكر، بصيرت، عبادت، علم( ها آنهاي بازداري از روش

  . آميخته استدر نگرش اسالمي بحث زيبايي به شدت با اخالق درپس . كند يمفراهم 
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 ها آنتعالي افراد جامعه به سمت تحقق ذات واقعيت يا اثبات توحيد در هدف كلي تعليم و تربيت اسالمي، 
 باشد كه شرط اساسي آن، ادراك و حضور مستمر حق است كه خود متضمن جريان دائمي تقوا استمي

 ها آنو عدم غفلت از  ها ييبانمايزتقوا موجب توجه به موقعيت خطرناك  ).1390رش، وزارت آموزش و پرو(
تواند نگرش اسالمي مي بر اساسشناسانه تربيت هنري و زيبايي. ديآ يمكه از طريق تذكر بدست  گردد يمنيز 

نظر ابن سينا نفس اماره را بنا بر  توانمي شناسانه،و زيبايي هاي هنرياز طريق فعاليت. ما را به اين هدف برساند
، 1375سينا، ابن(نسبت به نفس مطمئنه مطيع و تخيل و توهم را از جانب مادون به جانب قدسي متوجه گرداند 

. از طريق عشق فراهم گردد تواند يماين توجه و تذكر مطابق با آنچه مالصدرا ذكر كرده  ).383-380صص
و  ، خالقيتي خيالرشد قوههاي هنري با رد از طريق فعاليتبراي رسيدن به اين هدف نخست الزم است كه ف

چنين . عشق مجازي لطيف نفساني صعود كندبه مرتبه  شناختيپرورش عواطف، احساسات و ذوق زيبايي
در اين جريان تربيتي، عشق مجازي  ).172، ص7، ج1981، نيصدرالمتأله( فردي داراي فضايل اخالقي است

اين عشق بعد از شدت فكر  ).174همان، ص(راي رساندن فرد به عشق حقيقي الهي نفساني معبري خواهد شد ب
شود و به درك هاي خداوند، حاصل ميبراي كشف زيبايي) آفاقي و انفسي(و ذكر مداوم پيرامون آيات الهي 

 .را در پي خواهد داشت) تقوا(تعالي منجر خواهد شد كه حرمت نگه داشتن در محضر حق حضور مستمر حق
تواند هدف اصلي تعليم و تربيت ديني و اخالقي را شناسانه، ميبنابراين تعليم و تربيت با روش هنري و زيبايي

  . به  بهترين شكل فراهم كند
  .شناختي، اسالمتربيت ديني و اخالقي، تربيت هنري و زيبايي :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

: قـم ). ين رازيالـد  قطـب با شرح خواجـه نصـيرالدين طوسـي و شـرح الشـرح      (  ات و التنبيهاتاالشار). 1375. (سينا، حسين بن عبداهللا ابن -
 .البالغه

  .موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني :قم ).ترجمه عبدالرضا ضرابي( )قديم و معاصر(فلسفه تعليم و تربيت  ).1385. (الياس، جان. ال -
 . 70فصلنامه هنر، . شناسي در قرآن كريم با رويكردي به عنصر داستانييزيبا). 1385. (تميم داري، احمد و دانشگر، مريم-

 .امير كبير :تهران .چند مبحث اساسي در فلسفه تعليم و تربيت). 1378. (سجادي، سيد مهدي -
 .داراالحياء التراث: بيروت. االسفار االربعه). 1981. (صدرالمتألهين -
 .ظري سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورشمباني ن). 1390. (وزارت آموزش و پرورش -

 .هرمس: تهران). ترجمه علي رامين(چيستي هنر ). 1377. (هنفلينگ، اسوالد -
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  واكاري مفهوم صبر در قرآن و پيامدهاي آن در تربيت اخالقي
  2، مراد ياري دهنوي1غالمرضا دانشي

 
رف عام تنها در معاني تحمل سختي ها و صبر از كليد واژه هـــاي طي طريق قرب الهي مي باشد كه در ع

آن در سطوح مختلف در ارتباط با ساير كلمات قرآن مورد  بررسيقانع شدن به وضع موجود ظهور يافته و 
تحت تأثير واژه هاي مجاور كه متعلق به همان ميدان ن اردر حالي كه معناي يك واژه در ق .غفلت واقع شده

  .ميگيردمعنايي هستند قرار 
 ساز نهيزم ب،يترت نيبه ا. ددار يبازم طينفس را از افراط و تفر ي صبريكي ازصفات بازدارنده است كهاز سوي

ترين ابعاد اين در حالي است كه از مهم). 152، ص4، ج1380رشاد، ( است يمتعدد ياخالق يها لتيفض
دد كه در هر شرايطي قادر وجودي انسان كه بايد تحت تربيت قرار گيرد بعد اخالقي است؛ فرد بايد تربيت گر

بالفعل شدن . به كنترل هيجانات دروني بوده و رفتارهايي منطبق با اصول شرع و عقل از خود صادر كند
اسبتعدادهاي آدمي دربعد روحي و تثبيت صفات مثبت و اعمال شايسته به طور متعادل تربيت اخالقي را محقق 

  ).1390حسين زاده و تقي زاده، (مي گرداند 
 يامدهايسپس به پ گرفته وقرار  يواژه در معرض كنجكاو نيا يقرآن اتيآ اقيمقاله بافت و س ندراي
  .مي پردازدآن  ياخالق

  :پرسش هاي پژوهش
  ؟ي مشابه، چه مي باشدقرآن ميمفاه رايقرآن  در ارتباط با س در صبر  عناصر معنايي -
 باشد؟متربيان چه مي از منظر قرآن، ضرورت و پيامدهاي اخالقي صبوري  در تربيت -

ي تربيت اسالمي وروش پژوهش بكار رفته در اين مقاله، روش پژوهش تحليل زباني و مفهومي در قلمر
است كه به شيوه بررسي سياق آيات متضمن يك مفهوم، تحليل برحسب مفاهيم مترادف، تحليل برحسب 

در اين ). 1390باقري و همكاران، (است  مفاهيم متضاد، تحليل برحسب شبكه معنايي مورد استفاده قرار گرفته
  .پژوهش تالش شده است تا مفهوم اخالقي دراين ارتباط، مورد واكاوي قرار گيرد

). 4: البلد( "كَبد لَقَدخَلَقْنَاالْإِنْسانَفي" كند يم ادي "كَبد"است كه قرآن  با عنوان  ييها با رنج ختهيآمي زندگ
 لين يبرا يانسان احاطه دارد و آدم رب ات،يشؤون ح يشقّت از هر سو و در تمامكه م فهماند يبه ما م ريتعب ناي

                                                            

 armane danesh@gmail.comمدرس دانشگاه فرهنگيان و دانشجوي دكتري فلسفه،تعليم و تربيت اسالمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛ ١
  .miraddehnavi yary@gmail.comفلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛   گروهاستاديار و عضو هئيت علمي ٢
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 نيكه عالوه بر ا ميكن يدر قرآن مالحظه م رو، نيازا. از جام اندوه  را سر بكشد اي جرعه ديبا يا به هر خواسته
آمنُوا اصبِرُوا  نَيالَّذ اهيأَ اي":دهد يدر حوزة مصائب و حوادث م يكه خداوند به مؤمنان دستور صبر و بردبار

 يداريحوزه سخت از خداوند درخواست صبر و پا نيدر ا زينافراد  ) 200 :آل عمران( "وصابِرُوا ورابِطُوا واتَّقُوا
  .دارند

زيرا . آيه  قرآن از مهم ترين اركان تربيت اخالقي محسوب مي شود 70شناخت اين مفهوم در بيش از 
شناسان اين امري است كه توسط زبان. بدون شناخت مفهوم آن ها امكان ناپذير است متخلق شدن به اخالقيات

 "مفردات القرآن"، )1390نظام االعرج، (  "غرايب القرآن"و قرآن شناسان بزرگ در كتاب هايي با عناوين
فلت واقع مورد غبررسي سيتماتيك و زنجيره اي كلمات قرآن نمود يافته؛ اما . ..و  )1375راغب اصفهاني، (

اين موضوع در دهه هاي اخير مورد توجه زبان شناسان و نشانه شناسان بزرگ قرار گرفته است از جمله شده؛ 
كه ازروش معناشناسي نوين براي فهم اصطالحات كليدي و  ، قرآن پژوه ژاپني 1توشي هي كو ايزوتسو

مفاهيم  "و) 1368(  "انسان در قرآن خدا و"اخالقي قرآن بهره گرفته  نتايج اين پژوهش ها را در دو كتاب 
  .ارائه كرده است )1378(" اخالقي و ديني در قرآن

اين واژه با حفظ معنا لغوي در بافت قرآن با مفاهيمي همچون ايمان، تقوا، اسالم، يقين، بر، عزم، احسان و 
يامدهاي اخالقي ان گره با اين اوصاف ارزش آن به پ.  شكر ارتباط تنگاتنگ داشته و گاهي مترادف است

  .خورده است 
  :يافته هاي پژوهش

در معناي . صبر در لغت با استفاده از مفردات  به معناي خويشتنداري است بر آنچه خوشايند نيست -1
  .ي است اتيو اله ياخالق لياز فضا يارياستقامت در برابر  تنگناها و خاستگاه بساصطالحي صبر به معناي

  :فهومي صبر شبكه معنايي و م -2
صبر عنصر " راجِعونَ هيقالُوا إِنَّا للَّه و إِنَّا إِلَ ةٌبمصيإِذا أَصابتْهم  نَيالَّذ"بقره  157  هيآ با توجه به. ايمان) الف

به  مانيابهترين نوع صبر مي باشد كه برخاسته از) صبر درمقابل مصايب(در اين آيه . است مانيا يديكل
  .هستى است  خداوند بر تيمالك

                                                            

٣Toshihiko Izutsu 
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تقويبا ترك و اجتناب و گذشت هايي مالزم است؛ نيازمند عاملي به عنوان صبر است تا اين تنگناها براي ) ب

إِلَّا  واصبرْ وما صبرُك نَيلِّلصاِبر رٌيلَهو خَ  وإِنْ عاقَبتُم فَعاقبواْ بِمثْلِ ما عوقبتُم بِه ولَئنِ صبرْتم". او آسان گردند
  ).128-126: نحل(" اتَّقَواْ  نَيإِنَّ اللَّه مع الَّذ مكُرُونَيمما  قٍيولَا تَك فىِ ضَ هِميبِاللَّه ولَا تَحزَنْ علَ

لَمها تلْك منْ أَنْباء الْغَيبِ نُوحيها إِلَيك ما كُنْت تَع"سورة هود 49ةيكه در آ رود يم شيارتباط تا آنجا پ نيا
  .هم ميشوند، دو كلمة صبر و تقوا مترادف "أَنْت و ال قَومك منْ قَبلِ هذا فَاصبِرْ إِنَّ الْعاقبةَ للْمتَّقين

 شتريب ها يداريهرچه پا ،يياز سو، طلبد مى شترىيباشد، مقاومت ب تر نيسنگهرچقدر تهديد ها : اسالم) ج
) اسالم( و رضا  ميرا در مقام تسل آدمي ثابت قدم بودن ،صبرشود فلذا درمقام تسليم بيشتر مي  اديباشد، انق

  ).126: اعراف( "نيصبرًا وتَوفَّنَا مسلم نَايربنَا أَفْرِغْ علَ" كند يم نيتضم
لت آن ع "فَإِنَّ ذَلك مْن عزْمِ الْأُمور": آيه از قرآن مترادف با مفهوم صبر به كار رفته است 3در : عزم) د

است كسي كه بر امري صبر مي كند حتماً در عقيده قلبي اش براي آن جديت دارد فلذا صبر نمودن از قدرت 
  ).126، ص 16، ج 1374طباطبايي، (و شهامت نفس است  

صالح محصول توجه و اعتماد  يعملي است  در حالي كه صبر نيز اله يتيانجام عمل با نبه معناي : احسان) ه
الصاِبرُونَ  يوفَّيحسنَةٌ و أَرض اللَّه واسعةٌ إِنَّما  ايأَحسنُواْ فىِ هذه الدنْ نَيللَّذ. :...پروردگار است دسيق به ساحت 
  ).10: زمر(" حسابٍ رِيأَجرَهم بِغَ

ها برابر سختي صابران هم در رو، نيمطرح هستند ازا "نعمت و نقمت"صبر و شكر، در هر دو حوزة : شكر) و
 يليصبر از فضااز سويي  .صادق است زيمطلب دربارة شاكران ن نيا. هم در ارتباط با نعمت ها شكورهستند

نهفته در نفس  يها استفادة از قدرت حيچرا كه صبر نحوة صح رد؛يمصداق واژة شكر قرار گ تواند ياست كه م
  ).5: ابراهيم( "ورلكُلِّ صبارٍ شَكُ اتيذلك لĤَ يإِنَّ ف..."است
. غيراخالقي است يبردن رفتارها رفتارهاي اخالقي، و اصالح و از بين سازي ربيت اخالقي فرآيند زمينهت )ز

  .صبر از جمله راهكارهاي تربيت اخالقي است بر اين اساس،
  .ي، تربيت، ايمانمعناشناس، صبر ،قرآن :واژگان كليدي

  
 :فهرست منابع

  .لقاء: قم. يا قمشه ياله يجمه مهدتر). 1387( .ميقرآن كر -
  .قم .يانيو محمدرضا آشت يمحمدجعفر امام ترجمه و شرح ).تا يب. (البالغه نهج -
پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و : تهران. رويكردهاي روش شناسي در فلسفه تعليم و تربيت). 1390. (باقري، خسرو و همكاران -

  . اجتماعي
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  .يمرتضو :تهران. المفردات اللفاظ القرآن ).1375. (نيحس ،يراغب اصفهان -
  .شهيپژوهشگاه فرهنگ و اند: تهران .)ع( يدانشنامه امام عل ).1380. (اكبر يرشاد، عل -
  .ثيدارالحد: قم ).يخيش رضا ديترجمه حم( الحكمة زانيم). 1377. (محمد ،يشهر ير -
  .يدفتر انتشارات اسالم: قم .القرآن ريتفس يف زانيالم ).1374. (ينمحمدحس ،ييطباطبا -
  .هيدارالكتب االسالم: تهران .ياصول كاف ).1365. (عقوبيمحمد بن  ،ينيكل-
  .ريكب ريام: تهران .اخالق در قرآن ).1383. (يمحمدتق ،يزديمصباح -
  .هياإلسالم  دارالكتب :تهران .نمونه ريتفس). 1374. (ناصر ،يرازيمكارم ش -
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در نظامهاي فلسفي و تربيتي  "تربيت اخالقي"و "دينيتعليم و تربيت "نسبت ميان
  غرب و مقايسه آن با اسالم

  1اصغر سليمي نوه
  

نظران و  مفهوم و معني تعليم و تربيت اخالقي و ديني در طول تاريخ مورد نظر و مداقه بسياري از صاحب
شناسان و فالسفه و متكلمان  امعهشناسان، ج اكنون نيز مورد توجه بسياري از روان انديشمندان تربيتي بوده و هم

آنچه محل توجه همه اين افراد است توجه به تبيين مفهوم و معناي تعليم و تربيت . باشد و مربيان تربيتي مي
هاي مناسب تربيت  تربيت اخالقي زبان خاصي را داراست كه بايد با استفاده از روش. اخالقي و ديني است

كه در نظامهاي تربيتي از انسان سخن گفته اند بحث برسر اين است كه آنگونه . اخالقي به كار گرفته شود
 "انسان شدن"تربيتي كه سوژه وابژه آن خود انسان است ودر جهت  .چگونه مي توان انسان را تربيت نمود

راهكارهاي ارائه  بسترها و .آدمي چگونه مي توان او را با الگوهاي اخالقي وديني مبتني بر عقل همراهي نمود
 "تربيت ديني"آغاز راه تعليم وتربيت است و "تربيت اخالقي"شده توسط فيلسوفان حكايت از اين دارد كه 

اما برخي زبان تربيت ديني را متاثر از زبان تربيت اخالقي دانسته وارتباط دوسويه اي ميان آن دو  .پايان راه
ي توان توازني ميان تربيت ديني وتربيت مساله اي كه مورد نظر ماست اين است كه آيا م. برقرار نموده اند

اولويت را به تربيت اخالقي داده اند مكاتب فلسفي وتربيتي غرب چرا  اخالقي وضع نمود؟به عبارت ديگر،
  .وآن را سنگ بناي تربيت ديني قرار داده اند اما در اسالم رابطه كامال برعكس مي باشد

  :پرسش هاي پژوهش
  و تربيت اخالقي وجود دارد؟چه نسبتي ميان تربيت ديني  -1
   ضرورت فلسفي طرح تربيت ديني با وجود تربيت اخالقي درچيست؟ -2
  تلقي فيلسوفان غربي از تربيت اخالقي تا چه اندازه به تربيت ديني مي انجامد؟ -3
  وجوه اشتراك وافتراق تربيت ديني وتربيت اخالقي كدامند؟ -4

توصيف است و مبتني بر روش اسنادي مي با شدكه بافيش روش تحقيق در اين پژوهش تحليلي توام با 
برداري طي يك فرايند خطي پس از جمع آوري، مطالب سازمان دهي شده وبا تحليل هاي فلسفي به نتيجه 

  .گيري خواهيم پرداخت

                                                            

١
   pajohesh_salimi@yahoo.com؛ )عج(صغر سليمي نوه، عضو هيات علمي و استاديار گروه فلسفه وكالم اسالمي دانشگاه ولي عصر ا 
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آن در آتن باستان سقراط،  .تقريباً تمامي فالسفه ي مشهور غرب در زمينه ي تعليم و تربيت مطالبي نوشته اند
خرمگس فكري و منتقد اجتماعي، در مواجهه با سوفسطائيان آن صورت اخالق مبتني برموقعيت را مورد 

  ).85، ص1383برن، (مناقشه قرار داد وادعا نمود آنچه حقيقي، خير و زيباست در تمام جهان يكسان است 
حاكمان "به نام  جمهوري افالطون درباره جامعه كاملي سخن مي گويد كه گروهي از نخبگان خردمند

اينان كساني اند كه در حوزه اخالق آراسته به فضايل اخالقي حكمت، . برآن فرمانروايي مي كنند 1"حكيم
). 8، ص1950، 2پالتو(شجاعت، عفت و عدالت گرديده اند واز اينرو از قابليت رهبري ويژهاي برخوردارند 

ارسطو، ( "راهنماي طبيعي ما و عنصري خدايي است خرد برترين جنبه روان، راهبر و":ارسطو با اين بيان كه 
ثابت مي كند كه انسان تربيت يافته و آراسته به به هنرهاي اخالقي كسي است كه بتواند اندازه ). 36، ص1387

  .نگهدارد و از زياده روي بپرهيزد
تكيه بر اصل در تريت اخالقي مد نظر كانت وجدان آدمي سرچشمه اخالق و قانون اخالقي است والزمه آن 

از اينرو تربيت اخالقي، آنگونه تربيت است كه انسان آزاد  ).114، ص1961، 4كانت( است 3"خود آييني"
تنها انسان اخالقي . كانت برآن است كه دين را بايد در پيوند با اخالق و كمال معنوي انسان نگريست.بپرورد

عقل انسان با استقاللي كه در عمل اخالقي دارد . دست يابد "خدا"است كه  مي تواند به ايده اي حقيقي از 
مرجع تعيين ارزشها است اخالق متكي بر دين موجب شقاق و عدم تجانس در ارزشهاي اخالقي مي گردد و 

  ).20، ص1381كانت، (وحدت و همدلي نوع انسان را به خطر مي اندازد 
است كه هردو به وجود الزم و  وجه اشتراك تربيت اخالقي مكاتب فلسفي غرب با آيين اسالم در اين

در مكاتب غربي به . ضروري تربيت ديني و تربيت اخالقي انسان در جهت سعادتمندي تاكيد نموده اند
آنگونه كه ما در مورد كانت به وضوح مي (استقالل اخالقي و ابتناي اخالق به عقل بيشتر توجه نموده اند 

سخن پيامبر گرامي اسالم ). 38، ص 1379محمد رضايي، (ن است ؛ اما در آيين اسالم اخالق مبتني بر دي)بينيم
دراين بين آنچه كه برجسته مينمايد پيوند . گوياي اين مساله است "اني بعثت التم مكارم االخالق"كه )ص(

ويژگي ها و ابعاد . تربيت اخالقي در گرو تربيت ديني است .ناگسستني اين دو نوع تربيت از يكديگر مي باشد

                                                            

1 Philosopher Kings 
2 plato 
3 Autonomi 
4 Kant 
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بيانگر آن است كه در  "بعد الهي، هدايتي، پويايي، عقالني، عاطفي و انقالبي "نظام تربيتي اسالمششگانه 

  ).33-82، صص1369شريعتمداري، ( اسالم تربيت ديني المحاله به تربيت اخالقي مي انجامد 
تن يكي ديگر از وجوه اشتراك مكاتب غربي با آيين اسالم در اين نكته است كه تربيت اخالقي آموخ

اخالق نيست؛ بلكه فراهم كردن زمينه اي است براي واقعيت يافتن نيكي طبيعت انسان و بيدار شدن و بكار 
در جهان اسالم نيز تعليم وتربيت به عنوان كاري عبادي به صور مختلف مورد تاييد  .آمدن وجدان اخالقي

ران كم رنگ شده و تاثير مخربي بر اما در ساحت عمل تربيت اخالقي در نزد ديندا. وتاكيد قرار گرفته است
ازينرو با پرداختن به وجوه اشتراك وافتراق اين دو مي توان آسيب شناسي . تربيت ديني آنان گذاشته است
  .جدي در اين جهت انجام داد

  : هاي پژوهشيافته
كه آن  ديني در جهان اسالم چنين استنباط مي شود  به بررسي تربيت اخالقي وتربيت  ا نظر  ب

انددو ا يكديگر معرفي شده  ومكمل  رفته  ا هم بكار مي  ب زمان  دير  اما در مكاتب فلسفي . ز 
گام  نيز  نفي هريك  به  پيش رفته است كه حتي  تفكيك اين دو توجه شده وتا آنجايي  غرب به 

در مكاتب پوزيتيويسم وبرخي اگزيستانسياليست ها . برداشته اند را  رفتاري  بارز چنين  نمونه 
اما هستند مكاتب فلسفي وتربيتي چون شهود گرايي ). 5، ص 1374لكيان، م(توان يافت مي

ا تربيت اخالقي  اهتمام ورزيده به پيوند تربيت ديني  ب كساني چون . اندبرگسوني كه  ونيز 
بناي تربيت ديني قرار داده اند اخالق  .كانت كه تربيت اخالقي رامقدم وسنگ  در مجموع بين 

و خاص من"و تربيت نسبت  آن دو  ؛)88، ص1382قدرشناس، ( برقرار است "وجه عام  زيرا 
داراي جنبه هاي  دارند، هر كدام  كه در زمينه ي تربيت اخالق  نقاط مشتركي  افزون بر 
وجه، ميان حوزه اخالق و  خصوص من  و  رابطه عموم  نتيجه،  در  كه  نيز هستند  اختصاصي 

تعيين مي گردد   .تربيت 
  .، مكاتب فلسفياخالق  دين شناسي، دينداري ، نسب اربعه، خالقي،تربيت ا تربيت ديني،: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  . سمت: تهران. آراء دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت). 1387. (اعرافي، عليرضا -
  .طرح نو: تهران). ترجمه محمد حسن لطفي( اخالق نيكوماك). 1387. (ارسطو -
  .علمي و فرهنگي: تهران). د ابوالقاسم حسينيترجمه سي( سقراط). 1383. (برن، ژان -
  .امير كبير: تهران. تعليم وتربيت اسالمي). 1369. (شريعتمداري، علي -
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  .زوار: تهران. سير حكمت در اروپا). 1388. (فروغي، محمد علي -
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. تعليم وتربيت در اسالم). 1382. (قدرشناس، وحيد -
  .نقش و نگار: تهران).ترجمه منوچهرصانعي دره بيدي( دين در محدوده عقل تنها). 1381. (نوئلكانت، اما -
  .دفتر انتشارات حوزه علميه: قم .تبيين و نقد فلسفه اخالق كانت ).1379( .محمد، محمد رضايي -
  .ه امام صادقدانشگاانتشارات : تهران .)رابطه دين و اخالق(جزوه كالم جديد  ).1374( .مصطفي ملكيان، -
  .طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش). 1387. (نقيب زاده، مير عبد الحسين - 
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-Kant, Immanuel. (1961). Groundwork of the metaphysic of moral. H. J. Paton , London.  
-Lindsay, Jones. (2005). Encyclopedia of Religion. Second Edition, Editor in Chief Macmillan 
Reference. USA. 
-Plato. (1950). The Republic of Plato. tran, A. D. Lindsay .New York. 
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  هاي تربيت ديني و تربيت اخالقياهداف، اصول و روش
  3، حسين ترك2، مهين هاشمي گلوشجردي 1اهللا خرم آبادييد

  
از  آنجا . هدف اصلي اين پژوهش تعيين وتبيين هدف ها ، اصول  و روشهاي تربيت ديني و اخالقي است

كه سعادت حقيقي انسان در گرو داشتن اخالق الهي و بهره مندي از يك زندگي سالم است بنابراين ترويج 
ت اخالق جامعه نيازمند شناخت مباني و شيوه هاي اخالقي مطرح شده ازسوي آداب اسالمي و حل مشكال

اهميت موضوع ياد شده ما را بر اين داشت . خداوند است و قرآن كريم بهترين مرجع در اين زمينه مي باشد
  .كه پژوهش حاضر را انجام دهيم

  :پرسش هاي پژوهش
  اين هدف چيست؟ هدف نهايي از تربيت در اسالم و طريق دستيابي  به  -
  اهداف و اصول تربيت ديني و اخالقي از نظر اسالم و قرآن چيست؟ -
  روش قرآن كريم و دين اسالم براي دستيابي به اين اهداف چيست؟ -

روش تحقيق به به روش يادداشت برداري از كتب كتابخانه اي با رويكرد توصيفي مي باشد و از آيات   
  .گيري شده است قرآن و روايات ائمه اطهار بهره

در رابطه با اين موضوع به دليل اهميت و گستردگي آن، پژوهشهاي فراواني انجام شده كه اشاره كوتاهي به 
  :نتايج حاصله برخي از  آنها مي كنيم 

بررسي تطبيقي تربيت ديني  از ديد گاه ژان ژاك روسو و شهيد "در تحقيقي با عنوان ) 1390(احسان فر 
با توجه به اينكه در دودوره متفاوت، زيسته اند در رابطه با انسان و ابعاد : جه رسيده است كهبه اين نتي "مطهري

وجودي نظرات مشتركي دارند ولي در ارتباط با جايگاه عقل در دين شناسي، مطهري براي عقل ارزش بااليي 
  .قائل است ولي روسو براي احساسات

بررسي تطبيقي تربيت اخالقي از  "تحقيقي با عنوان  در) 1390(خارستاني، سيفي و منافي شريف آباد 
اين دو فيلسوف مهمترين و اصلي ترين هدف تعليم و : به اين نتيجه رسيده است كه "ديدگاه ارسطو و ابن سينا

تربيت رارسيدن فرد و جامعه به سعادت و كمال مي داند روش عفت كالم و روش تشويق و ترغيب و استفاده 

                                                            

1
 ykhorramabadi@yahoo.com ؛دانشيار دانشگاه پيام نور مركز همدان  

2
 mahinhashemi1@gmail.com؛ ي تعليم و تربيت مركز همداني تاريخ و فلسفهدانشجوي كارشناسي ارشد رشته  

 torkhosein9@gmail.com ؛ي تعليم و تربيت مركز همداني تاريخ و فلسفهدانشجوي كارشناسي ارشد رشته  3
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هدف ارسطو فقط . باشدين روشهاي مشترك در تربيت اخالقي ارسطو و ابن سينا مياز تهديد از مهمتر
  .سعادت دنيوي است اما ابن سينا به سعادت انسان پس از مرگ نيز معتقد است

عنوان بررسي تطبيقي ديدگاه غزالي و مطهري در باره ي تربيت "در تحقيقي با عنوان با ) 1390(مالزائي 
ولي مطهري . زالي حول محور معنويت، دين، زندگي اخروي، خدامحوري استنظام اخالقي غ "اخالقي

تفكرعيني داراي جنبه مادي و معنوي، توجه به زندگي اخروي و عقل و فطرت گرايي حاكم است هر دو 
  .دانشمند  در تربيت اخالقي عواملي مانند علم،عبادت ،نيت و اسوه ها را موثر دانستند

ذكر شده و ديگر تحقيقات نشان داده است كه دانشمندان  و فالسفه و مكاتب نتايج حاصله در پژوهشهاي 
مختلف در مورد امر تربيت انسان و حتي پيروان مكاتب مادي نيز با بينش و اهداف خاص خود از تربيت سخن 

  :ولي نظريات آنها دو نقص كلي داشته است . گفته اند و اصول و روشهايي براي آن مطرح كرده اند
مكاتب انسان را چه در زندگي شخصي و چه در حيات جمعي محصول محيط تلقي مي كنند و نقشي  اين -

 .براي آگاهي انسان در رشد و تكامل خود قائل نيستند

آنها جنبه هاي مختلف شخصيت انسان را از . نقص ديگر محدوديت ديد آنها در برخورد با مسائل است -
را پايه ي رفتار مي دانند گروهي جنبه ي اجتماعي و گروهي جنبه  گروهي جنبه ي زيستي.نظر دور مي دارند

 ).27، ص 1384شريعتمداري، (ي مادي حيات انسان را در نظر مي گيرند 

در چنين شرايطي طرح نظام فكري اسالم جالب است اين نظام از تمام جهات بصورت كلي جنبه ي تربيتي 
فرد عالوه بر داشتن اختيار و آزادي در برابر . ظر است و نه جمعدر اين نظام  نه فرد  به تنهايي مورد ن. دارد

هم از . در تعليم و تربيت اسالمي هم از علم بحث مي شود و هم از تفكر.جمع نيزاحساس مسئوليت مي كند
در اين نظام . قدرت عقالني بحث مي شود و هم از پرورش جنبه ي اجتماعي انسان سخن گفته شده است

انها فضيلت و تقوا است و وظيفه تعليم و تربيت تنها به عهده معلم يا پدر و مادر نيست بلكه با معيار برتري انس
در اين نظام فرد، اجتماع، نوع بشر همه مورد . طرح امر به معروف و نهي از منكر همه مربي يكديگر هستند

اخالق توحيدي مانند .ي كندتوجه هستند و مناسبات انساني بر پايه ي نظام توحيدي در مسير تكاملي حركت م
  ).31و32، صص1384شريعتمداري، (نور افكني تمام شئون زندگي انسان را روشن مي كند 

بنابراين با توجه به اينكه اسالم، دين تربيت الهي و قرآن كريم، بهترين مرجع در اين زمينه مي باشد، در اين 
  .پژوهش موضوع از ديدگاه اسالم و قرآن كريم بررسي شده است
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. شناخت خدا و پرستش او، ايمان  به خدا هدف اصلي و اساسي تربيت ديني و اخالقي در اسالم است

هدفهاي تربيتي اسالم مانند تقوا، عدالتخواهي، دانش جوئي، خرد دوستي، ايثار و از خودگذشتگي عاليترين 
كنند بلكه باعث رشد  هدفهائي هستندكه نه تنها موجبات رشد وكمال انسان را در حيات فردي فراهم مي

بدين . آيداين اهداف در سايه ي عمل به اصل نيت و انگيزه الهي بدست مي. حيات جمعي نيز مي شوند 
ترتيب رفتار خداشناس فقط نزديك شدن به خدا و در مسير توحيد گام برداشتن است و آنچه كه انجام مي 

  .دهد خالصانه براي خدا انجام مي دهد 
   :يافته هاي پژوهش

اين پژوهش  نشان داده است كه هدف نهايي ازتربيت ديني رسيدن به قرب و رضوان الهي كه همان يقين 
ديگر اهداف غايي و واسطي تحت پوشش و لواي اين هدف . مهمترين هدف عبوديت است. شهودي است

ديت را نيل به قرار مي گيرد، بطوريكه اگر عبوديت را نيل به مقصد بدانيم آن را هدايت و رشد و اگر عبو
هدف تربيت اخالقي نيز ساختن انسان خالص، موحد و . مقصودو محبوب بدانيم آن را قرب و رضوان گويند

  .عبد ترسيم شده در قرآن كريم است كه حول محور توحيد اثر گذار است
  .تربيت، اخالق، تربيت ديني، هدف، اصول، روش ها: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .قرآن كريم -

 .نهج البالغه -

ي كارشناسي پايان نامه. بررسي تطبيقي تربيت ديني از ديدگاه ژان ژاك روسو و شهيد مطهري). 1390. (احساني فر، مريم -
 .ارشد چاپ نشده، دانشگاه شهيد چمران اهواز

 ).بي نا: (تهران. معجم تذهيب اللغه). 1384. (ازهري، محمد بن احمد -

 .اميركبير: تهران. عليم و تربيت اسالميت). 1384.(شريعتمداري، علي -

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. اسالم و تعليم و تربيت). 1377. (حجتي، سيد محمد باقر -

مقاله ارائه . بررسي تطبيقي تربيت اخالقي از ديدگاه ارسطو و ابن سينا). 1390. (خارستاني، اسماعيل؛ سيفي، فاطمه و منافي شريف آباد -
 .، دانشگاه زنجانمايش اخالق سهرورديشده به ه

 ).بي نا): (بي جا. (1، جمفردات الفاظ قرآن). بي تا. (راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد -

 .الزهرا: تهران. تعليم و تربيت در اسالم). 1362. (مطهري، مرتضي -

كارشناسي ارشد چاپ  نامهپايان. تربيت اخالقيي بررسي تطبيقي ديدگاه غزالي و مطهري درباره). 1390. (مالزائي، محسن -
 .نشده، دانشگاه شهيد چمران اهواز
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 مباني فلسفي وجوه اشتراك و افتراق تربيت ديني و تربيت اخالقي
 

 2، محمد تقي محمودي1سيما كشاورز

  
مع با گسترش جوا .هدف از پژوهش فوق بررسي وجوه اشتراك و افتراق تربيت ديني و تربيت اخالقي است

ها بسياري از مرزهاي تعيين كننده نيك و بد، خير و شر، دچار نابساماني و عصر تكنولوژي و تداخل فرهنگ
. گشته است لذا جهت روشن گري و تبين نكات اخالقي بايستي اقشار مختلف سني را با مسائل ديني آشنا كرد

يت اخالقي، درك بهتر اين مطلب است دليل انتخاب موضوع تعيين اشتراكات و افتراق بين تربيت ديني و ترب
هاي تعيين شده در مسائل ديني و حركت در جهت آن مارا سريع تر به اهداف مد نظر كه بدانيم چهار چوب

 "، "مباني"در اين راستا به معناي لغوي و اصطالحي .در مسائل اخالقي و نهايتا تربيت اخالقي خواهد رساند
در اين مقاله به بررسي . شودپرداخته مي "تربيت اخالقي"و  "خالقا "، "تربيت ديني"، "تربيت"، "دين

مفاهيم فلسفه، تربيت، دين، تربيت ديني ، اخالق و تربيت اخالقي پرداخته شده است و ارتباط مفاهيم مورد 
  . گيردتجزيه و تحليل قرار مي
  :پرسشهاي پژوهش

 كدامند؟ آن هاي، اصول و روشمبانيديني، تربيت  -

 كدامند؟ آن هاي، اصول و روشمبانياخالقي،  تربيت -

 كدامند؟اشتراك و افتراق تربيت ديني و تربيت اخالقي -

برداري و يادداشت و گردآوري باشد كه با فيشاي ميمقايسه -تحليلي -توصيفيروش اين پژوهش از نوع 
هاي گردآوري شده ارتباط همچنين بين داده. اطالعات الزم و در نهايت تفسير اطالعات پرداخته شده است

- ها مورد بررسي قرار ميدر نهايت تشابهات و تفاوت. شوندبندي و سپس خالصه ميموضوعي ايجاد و طبقه

  .شودها پاسخ داده ميگيرند و به پرسش
هاي انسان اشرف مخلوقات لقب گرفته از جانب خداوند عزوجل، داراي استعدادها، ظرفيت ها و ويژگي

بارز ترين و مهم ترين ويژگي انسان دارا بودن روح الهي و ملكوتي است كه وجه تمايزش از مختلفي است و 

                                                            

  Helia_parsa98@yahoo.com همدان؛مركزنورپيام، دانشگاهارشدتاريخ وفلسفه آموزش وپرورشدانشجوي كارشناسي١
 mahmoody44@yahoo.comاستاددانشگاه اصفهان؛٢
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هاي انسان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري، انتخاب، اختيار و از توانايي. ساير موجودات در نظام هستي مي باشد

- و از آنجايي كه فطرت انسانباشد و براي شكوفايي و به فعليت رساندن استعدادها نياز به تربيت دارد اراده مي

ساز رشد و تعالي ها با روح الهي آميخته شده، تنها تربيت ديني است كه قادر به برآورده كردن نيازها و زمينه
هاي الزم براي رشد انسان دهد، فراهم كردن زمينهآنچه در تربيت انسان رخ مي. باشدبه سوي كمال وي مي
سازي و تالش براي بروز پس تربيت يعني زمينه. را به بالفعل تبديل سازد هاي بالقوهاست تا بتواند توانايي

جمشيدي كوهساري، نجفي، . (هاي انسان جهت رساندن وي به اهداف واال كمال معنوي و امور دنيويتوانايي
 -قاديهاي اعتريزي شده و هدفمند براي آموزش آموزههاي برنامهتربيت ديني به نظر نگارنده، فعاليت). 1388

هاي آموزشي و تربيت اخالقي و اهميت آن، در نظام. عبادي مربوط به پروردگار و مخلوقاتش مي باشد
ترين اهداف اصلي تعليم هاي اخالقي از مهمحفظ و انتقال ارزش. پرورشي امري بديهي و غير قابل انكار است

ت به منظور ارتقاء، رشد، كمال و ريزي درستربيت يعني ايجاد چارچوبي با طرح و برنامه. و تربيت است
توان گفت كه اين فرآيند متاثر از سه عامل اساسي بوده حال با توجه به تعريف فوق مي. سعادت آدمي  است
هاي علمي و بيني و باورهاي دنيوي و اخروي مردم نسبت به زندگي و آخرتشان، دادهاست كه شامل جهان

  ).1388گلستاني، (باشد اسي حاكمان جوامع ميهاي سينتايج تربيتي و در نهايت ديدگاه
 :هاي پژوهشيافته

بندي هاي تربيتي رايج در كشورها وقتي صحبت از اهداف تربيتي و قسمدر اكثر نظام: مباني تربيت ديني -
... رود از جمله تربيت اعتقادي، تربيت اجتماعي،تربيت اقتصادي وشود از انواع تربيت سخن به ميان ميآن مي

بندي فوق تربيت اعتقادي در عرض تربيت اخالقي و اجتماعي و ساير ابعاد تربيت ديده شده است و ر طبقهد
بندي فوق تقسيم .انداند بهعنوان بعدي از ابعاد تربيت مورد توجه قرارگرفتهاعتقادات كه اموري ديني تلقي شده

ديني را بخشي از شخصيت و هويت انسان برخاسته از ديدگاهي در تعليم و تربيت است كه امور اعتقادي و 
). 1387اعتصامي، (داند و اعتقاد دارد اين بخش مانند ساير ابعاد شخصيتي انسان قابل رشد و تكامل است مي

  :تواند بر دو معنا داللت كندتربيت ديني به منزله يك تركيب مي
گيرد، در مقابل تربيتي كه ز دين ميتربيتي كه منسوب به دين است، يعني تربيتي كه محتواي خود را ا) الف

 .گيردخود را از غير دين مي گيرد، مثال از تجربه و عقل و علم بشري مي

تربيتي كه براي دين است، يعني تربيتي كه در خدمت اهداف دين است، خواه محتواي آن از دين ) ب
ها متربي امكاناتي فراهم كنيم، آگاهينهايتاً تربيت ديني عبارت است از اينكه براي . گرفته شده باشد يا نباشد

    ).1388بهشتي، (و اطالعاتي به او بدهيم كه با پاي خود در مسير شكوفايي دين جلو برود 
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كردن يك زمينه و بستر به منظور ايجاد، تقويت و شكوفايي تربيت اخالقي فراهم: مباني تربيت اخالقي -
- مباني"بردن صفات خود حيواني استكه به سه دسته كلي صفات متناسب با خود ملكوتي و اصالح و از بين 

هدف غايي . )1384 بهشتي،(گردد تقسيم مي "شناسيهستيمباني"، "شناسيانسانمباني"، "شناسيمعرفت
هايي است كه در نهايت بايد فرد را به سعادت نائل گرداند، سعادت و كمال از تربيت اخالقي تمام كوشش
 كياني و نصرآبادي،(تعالي استترين آنها قرب حضرت حقاتي دارد كه عالينظر خواجه مراتب و درج

1390(.  
 :اشتراكات تربيت ديني و تربيت اخالقي -

. كند، مي بردها و اصولي كه وي را به خدا نزديك ميدر هر دو با تكيه بر عقل، انسان پي به ارزش) الف
تواند به ميدان بازسازي خويش وارد ديشه و ارادهميزيرا انسان موجودي عاقل و مختار است و با عقل و ان

 .شود و به سعادت و سالمت در زندگي نائل آيد

 .باشنداخالق و دين اموري فطري مي) ب

تناسب تكليف با قدرت آدميان، بدين معني كه به طبيعت وي با رشد بدني و آمادگي ذهني و فهم و ) ج
  .استعدادش توجه شود

بيتي با سطح رشد با توجه به تاكيدات بزرگان ديني و تربيتي در مورد آموزش در هر هاي ترتناسب برنامه)د
 .مرحله از رشد

 .آموزش حقايق ديني و اكمال صفات مطلوب)ه

 .هدف غايي در هردو رسيدن نوع بشر به كمال مطلق و شكوفا كردن استعدادهاست) و

 :افتراق تربيت ديني وتربيت اخالقي -

اخالقي دارند ممكن است تربيت ديني نداشته باشند ولي فردي مقبول از نظرتربيت كساني كه تربيت )الف
 .اخالقي باشند

 .كساني كه داراي تربيت ديني هستند خود را ملزم به رعايت موارد و شئونات اخالقي خواهندكرد)ب

  .مباني، فلسفه، تربيت، دين، اخالق، تربيت ديني، تربيت اخالقي :واژگان كليدي
  

  :نابعفهرست م
 .69نشريه فلسفه وكالم رشد، . آموزش معارف اسالمي). 1387( .اعتصامي، محمدمهدي -
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فصلنامه روان شناسي تربيتي، . كاوش هايي در باب فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسالم). 1390. (بهشتي، سعيد و نيكويي، روشنك -
)18 (6  ،153 – 178.  
  .منظرفيض كاشاني تربيت اخالقي از ).1384. (بهشتي، محمد-
پژوهش . از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي اخالقيهاي تربيتاهداف، اصول وروش). 1390. (كياني، سميه و بختيارنصرآبادي، حسنعلي-

 .   12در مسائل تعليم و تربيت اسالمي، 

 .نقدوتحليل تربيت اخالقي از نظربعضي ازمتفكران اسالمي). 1380. (گلستاني، سيدهاشم-
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  بررسي سيره تربيتي پيشوايان ديني درتربيت اخالقي
  1زهرا قنبرپور

  
اخالق از ديرباز يكي از اساسي ترين اركان زندگي بشر به شمار مي رفته و مايه اصلي امتيـاز آدمـي   تربيت و 

هست و آدمي اصوالً موجودي است كه ارزش امور اخالقي را درك كرده و اين   نسبت به ساير موجودات نيز
بسياري از مـنش و   ).73، ص1365شكوهي، ( در حيات فردي و اجتماعي خود به كار بندد دشها را مي توانارز

البتـه  . ساختارهاي شخصيتي كه بر اثر اقدامات عملي و رفتاري در فرد ايجاد مي شـوند ريشـه آموزشـي دارنـد    
در جهـت  هـم  نـابراين،  ب. آموزش به تنهايي كافي نيست و اقدامات مكمل پرورشي هم الزم و ضـروري اسـت  

هم آسيب شناسي آموزش و هم آسيب شناسي پرورش ديني الزم است تا در پي  و آسيب شناسي تربيت ديني
به ويژه در جامعـة دينـي    اين آسيب شناسي بتوان گام هاي مؤثري در پيشگيري از انحرافات اجتماعي برداشت

تربيـت   اصـول در اين نوشتار .انحرافات شمرده شود ما كه نقص در اين امر مي تواند از مهم ترين عوامل ايجاد
تـر مـورد    طـورجزئي  هـا بـه   بررسي شده و هر يك از ايـن حـوزه   نهاي گوناگو در ابعاد وحوزه و اخالقي ديني

تربيت دينـي  كليدي براي ايجاد تصويري روشن از  هايمولفه استخراجهدف از اين مقاله  اند تحليل قرارگرفته
هـدف، محتـوا،   (و تربيتي و بررسي مفاهيم ديني و داللت هاي تربيتي  كانال قرآنيآن ازواخالقي و مولفه هاي 

آن از منظر قرآن و ديدگاهها و سيره معصومين و پيشوايان ديني وارائه اصول و راهكارهايي )روش و ارزشيابي
اسـتي هـاي   در جهت بهبود تعليم و تربيت  اسالمي و توصيه هاي ايشان در جهت برطـرف كـردن ضـعفها و ك   

  .تربيت ديني و اخالقي در جهت رشد ذهني كودكانمان مي باشد 
  :پرسش هاي پژوهش

 ؟  يستچ ديني در نظام تربيتي اسالم هدف از تربيت -

 زمينه سازي تربيت اخالقي از ديدگاه پيشوايان ديني چگونه است؟ -

 چه اصول و روشهايي در اين زمينه ارائه كرده اند؟ -

 ستي هاي تربيت ديني و اخالقي از ديدگاه بزرگان و معصومين دين چيست؟عوامل ضعف و كا -

 و پايـان نامـه هـاي دينـي و علمـي      كتـاب ومقالـه  24اي با جامعه آماري  درتهيه مقاله از روش مطالعه كتابخانه
 يو اخالقـ  اهميـت تربيـت دينـي    تعريـف و  استفاده شده و وساختار مقاله نيز بدين شكل است كه اوالً بـه بيـان  

                                                            

  z_ghanbarpour@ymail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوراسگان اصفهان؛  1
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زمينه سازي تربيت دينـي از ديـدگاه مربيـان بـزرگ و پيشـوايان دينـي پرداختـه و اصـول و          بهپرداخته و سپس 

  .ستا ارائه شدهدر اين زمينه راهكارهائي 
تربيت اخالقي ، به عنوان يكي از جلوه هاي متعالي تعليم و تربيت است كه هدف عمده آن رشد اخالقي 

اي است كه آنان را افرادي نيك بار آورند و به همين جهت معلمان و والدين  افراد و به ويژه كودكان به گونه
درصد والدين  71يك نظرسنجي در آمريكا نشان داده است كه . ناگزير از توجه و اهتمام نسبت به آن هستند

 .)1386  كاپالن،(معتقدند آموزش ارزشهاي اخالقي مهمتر از آموزشهاي دانشگاهي براي فرزندانشان است 
نخست اين كه، پرورش يا : براي شناخت راهكارهاي آموزشي و پرورشي دين، يادآوري دو نكته الزم است

دوم اين كه؛ . اي كردآموزش يك فرايند است يعني كاري ناگهاني نيست كه بتوان با آن برخوردهاي كليشه
تربيت فرايندي است كه . باشيمدر تربيت ديني، بايد بين خود تربيت و زمينه سازي براي آن، جداسازي داشته 

از اين رو، پرداختن به . بايد آن را از نقطه صفر آغاز كرد و زمينه هاي تربيت هم، بخشي از اين فرايند است
  .زمينه هاي تربيت ديني نيز همانند خود تربيت مهم و سرنوشت ساز است

  :يافته هاي پژوهش
از جملـه مهمتـرين   ني و اخالقي به اين نتيجه ميرسـيم كـه   با توجه به پژوهشهاي انجام شده در زمينه تربيت دي

واماندگي، ناآگاهي يا تغافل، از سرماية پربار گفتاري و رفتاري معصومين انحراف از دين و تربيت ديني،  دليل
اگر ما خود را نيازمند مكتب تربيتي پيشوايان معصوم ندانيم يا هنگام مراجعـه از روش درسـت بهـره    . است) ع(

، 1382قائمي مقـدم،  ( اره باقي خواهيم ماندوكنيم، در بحران و بن بستي كه اكنون گرفتار آمده ايم، همگيري ن
يك آسيب بزرگ ديگر، درهم آميختگي فرهنگ و هويت ديني ما بـا واردات فرهنـگ بـرون دينـي      ).47ص
و ارزشي را برايمـان  عصر اطالعات و هموارتر شدن دستيابي به داده هاي اطالعاتي، مرزشناسي فرهنگي . است

از مجمـوع ايـن عوامـل، رونـد رفتـار و روابـط اجتمـاعي         ).85، ص1380حسيني زاده، ( دشوارتر ساخته است
بنابراين، در راستاي مبارزه با اين آسيب هـا، الزم  . نوجوانان و جوانان ما نگران كننده و هشداردهنده مي شوند

پاسخ بسياري از اين چالش هـا در سـيرة پيشـوايان مـا نهفتـه       است آن ها را درست بشناسيم و باورمان بيايد كه
است و رفتار و گفتار معصومان را با نگاه دقيق تر و عميق تري دنبال و كاوش كنيم و با برخورد كارشناسـانه و  

خوشبختانه هم در قلمرو هنجارهـاي  . همراه با پرسش فني، راهي براي رهايي از بن بست هاي تربيتي پيدا كنيم
يتي و هم در پيشگيري و رويارويي با آسيب ها دستمان پر است تا چگونه از اين ميراث گـران سـنگ بهـره    ترب

  .بگيريم



  471                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

زمينه سازي تربيت ديني ، پيامدهاي تربيتي آن، عوامل ضعف و كاستي  تربيت ديني، :واژگان كليدي
  .اصول و راهكارهاي تربيتي، تربيت ديني

  
  :منابعفهرست 

   .قرآن كريم -
  .لقمان :قم. ترجمة محمد دشتي). 1379( .هج البالغهن -
  .پژوهشكدة حوزه و دانشگاه: قم. )ع(و اهل بيت) ص(سيرة تربيتي پيامبر: تربيت فرزند). 1380. (حسيني زاده، سيدعلي -
  .آستان قدس رضوي: مشهد. تعليم و تربيت و مراحل آن ).1365. (شكوهي، غالمحسين -
  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه :قم. از منظر تربيت اسالمي: روش هاي آسيب زا در تربيت ).1382. (قائمي مقدم، محمد رضا -
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  رويكرد مدرسه اجتماع عادل در تربيت اخالقي
 محمد حسني

  
بي ترديد مدرسه يكي از نهادهاي اجتماعي است كه نقش بي بديلي در ارتقا كيفيت زندگي نسل نو خاسته 

اين انتظار با . ابل توجه و تامل اين نهاد، رشد و توسعه اخالقي دانش آموزان استاز جمله كار كردهاي ق. دارد
بر اين . توجه به شرايط امروزي بشر و پيچيدگي هاي زندگي اجتماعي بشر ضرورت دو چندان يافته است

 ي ، ترجمه1اهير(تواند و نبايد در برابر موضوع اخالق ساكت باشد  توان گفت كه مدرسه نمي اساس مي
مدارس ما نمي توانند از پرداختن به  ": مي گويند 3و پيان 2پرپل)  1381شعباني، وركي و شجاع رضوي،

براي اين مدارس غير قابل تصور است كه بچه ها را شش يا هفت . زندگي اخالقي دانش آموزان پرهيز كنند
ساله مي شوند بپذيرند اما  ساعت در روز، صد و هشتاد روز در سال و از زمان شش سالگي تا آنگاه كه هجده
 به نقل از جان الياس، (  "هيچ تاثيري در شيوه تفكر او در باره مسائل اخالقي و نيز شيوه رفتار او ايجاد نكنند

 )1385ترجمه عبدالرضا ضرابي،  هاي آموزشي كشورهاي جهان بر اساس اهدافي كه نشانه  امروزه در نظام.
هاي سياست گذاران  لذا مي توان گفت كه يكي از دل مشغولي. رفته اند اين توجه جدي مشهود است

در گزارشي كه از اجالس مشورتي ) 1367(محسن پور. آموزشي جهان تربيت اخالقي دانش آموزان است
دفتر منطقه اي يونسكو در تايلند ارائه داده است بيان مي كند كه موضوع آموزش اخالق مورد تاكيد برخي از 

  .يه قرار گرفته استنمايندگان اين اجالس
با وجود اين كه در مسئوليت مدرسه در تربيت اخالقي اتفاق نظر نسبي وجود دارد و كمتر متفكري است كه 

اين اختالفات . با آن علي االصول مخالف باشد اما در خصوص چگونگي آن اختالف نظر جدي وجود دارد
خلق و ابداع روي آوردهاي گوناگون به  جلوه در رويكردهاي مختلف تربيت اخالقي دارد يعني منجر به

  . تحقق تربيت اخالقي در مدرسه شده است
لورنس كلبرگ روانشناس نامدار و پر آوازه آمريكايي در زمينه رشد اخالقي است او با بسط و توسعه نظريه 

شد قضاوت بر اساس اين نظريه ر. پياژه در باره رشد اخالقي كودكان به الگويي از مراحل رشد اخالقي رسيد
كلبرگ بر بيناد اين نظريه كه به نظريه رشد شناختي در . اخالقي انسانها از سه سطح و شش مرحله مي گذرد

اين . اخالق معروف است رويكردي را براي تربيت اخالقي صورت بندي نموده و به تجربه و آزمون گذاشت
                                                            

1.Ohear 
2.Purpel 
3.Pyan 
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ين رويكرد دانش آموزان با يك چالش در ا. شناخته مي شود 1رويكرد با نام بحث در باره معماهاي اخالقي
بر اساس اين نظريه بر اثر درگيري با . درگير مي شوند) كه به صورت معما و داستان طرح مي شود(اخالقي 

  فراهم ) يعني ارتقا به مرحله باالتر رشد اخالقي(چالش هاي اخالقي زمينه رشد توانايي داوري اخالقي 
رشد توانايي داوري اخالقي، دانش آموزان آنها قادر خواهند بود  در به زعم كلبرگ و همكارانش با . شودمي

  .هاي واقعي زندگي، اخالقي تصميم گيري نمايند موقعيت
چالش اين . علي رغم اقبال زياد در دهه هاي هفتاد از اين رويكرد، بايك چالش جدي نيز روبروست

به نظر منتقدان توانايي . عمل اخالقي استرويكرد چگونگي پر كردن شكاف بين توانايي داوري اخالقي  و 
با توجه به اين چالش جدي در رويكرد بحث بر . داوري اخالقي ضرورتا نمي تواند به عمل اخالقي منجر شود

روي معماهاي اخالقي، كلبرگ با كمك همكارانش تالش نمود رويكرد كامل تري در تربيت اخالقي با 
اينرويكرد كلبرگ تالش مي كند با بهره گيري از قدرت و تاثير زندگي در . تدوين نمايد 2عنوان اجتماع عادل

بر اعمال و رفتار انسان ) كه با ارزش عدالت به شيوه آزاد منشانه و مردم ساالرانه عجين شده است(اجتماعي 
در كنار روش بحث بر روي معضالت  اخالقي پيشامده در مدرسه، زمينه شكل گيري توانايي عمل اخالقي را 

  .راي دانش آموزان فراهم آوردب
:پرسش هاي پژوهش  

  رويكرد اجتماع عادل چيست؟ -
  خواستگاه و آبشخور هاي نظري اين رويكرد  كدامند؟  -
  اين رويكرد چه اثار و نتايجي را بر روي دانش آموزان دارد؟ -

) و مقاالت علميكتاب ها (براي يافتن پاسخ پرسشهاي مورد نظر در اين مقاله به اسناد و مدارك علمي 
  .مراجعه شده و با روش توصيفي تحليلي مورد بررسي قرار گرفته اند

  : يافته هاي پژوهش
در پاسخ به به پرسش نخست كه در باره چيستي رويكرد اجتماع عادل است بررسي نشان داد كه ماهيت و 

به معنايي (اجتماع . گرفته استبنياد اين رويكرد بر تاثير و قدرت اجتماع در هدايت اعمال و رفتار آدمي شكل 
كه مراد كلبرگ است يعني اجتماعي كه مناسبات بين فردي آن با ارزش عدالت به شيوه آزاد منشانه سامان 

                                                            

1  moral dilemma discussion 
2 just community 
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به دليل وجود روابط عميق انساني و حاكميت اخالق بر مناسبات اعضا زمينه شكفتن استعداد و  )يافته است

   .وردآم مي گرايش و عمل اخالقي دانش آموزان را فراه
در مورد آبشخور نظري اين رويكرد نتايج اين بررسي نشان مي دهد كه كلبرگ ضمن وفاداري به مباني  

نظري نظريه رشدي شناختي يعني نظريه اخالقي سقراط و كانت، از نظريه دوركيم در مورد نقش روابط 
يست كشور اتجاد جماهير مربي سوسيال(اجتماعي در تربيت اخالقي آحاد جامعه و تجارب ماكارانكو 

هم چنين شواهد حاصل از . و مدارس كيبوتزي كشور فلسطين اشغالي بهره برده است) شوروري سابق
تحقيقات تجربي در طول سه دهه تجربه ايجاد مدارس اجتماع عادل در آمريكا و اروپا نشان مي دهد كه 

  .و عمل دانش آموزان بر جاي نهاده استتجربه زندگي در فضاي مدرسه اجتماع عادل آثار مثبتي بر رفتار 
رويكرد اجتماع عادل رويكردي است كه با ايجاد فضا و فرهنگ اخالقي در دبيرستان و با تغيير روابط بين 
فردي حاكم بر مناسبات انساني مدرسه مبتني بر ارزش عدالت با روش آزاد منشانه و مردم ساالرانه توانايي 

زان را تعالي بخشد بنابر اين براي تحقق آن نيازمند تغيير اساسي و بنيادي در داوري و عمل اخالقي دانش آمو
كه يك فضاي رسمي (اين تغيير به گونه اي است كه با ساختار مدارس موجود . ساختار مدارس موجود است

ن الگوي از اين رو اجراي اي. در تقابل مي باشد) و بروكراتيك و مبتني بر اقتدار معلم و مسئولين مدرسه است
به همين دليل الزم . تربيت اخالقي در شرايط معمول مدارس و با حفظ فضاي موجود آن امكان پذير نيست

است در طرز فكر و نگرش تربيتي معلمان تغيير ايجاد شود بر اساس اين رويكرد معلمان بايد در مورد نقش و 
و خود را به عنوان يك عضو برابر  جايگاه خودشان در نظام اجتماعي مدرسه بازنگري جدي داشته باشند

اينها همه عواملي هستند كه شرايط تحقق اين رويكرد با چالش مواجهه مي سازد شايد . اجتماع تعريف نمايند
   .يكي از داليل عدم استقبال از اين رويكرد در طول سه د تجربه همين زمينه سازي مشكل مي باشد

  .ل، دانش آموزانتربيت اخالقي، اجتماع عاد :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  . انتشارات موسسه آموزشي امام خميني: قم). ترجمه ضرابي( )قديم و معاصر(فلسفه تعليم و تربيت ). 1385. (الياس، جان -
  .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد). ترجمه شعباني وركي و شجاع رضوي( آموزش و پرورش اخالقي). 1381( .اهير، آنتوني -
  .30-34 ،5رشدمعلم ، . 1367گزارش اجالس مشورتي دفتر منطقه اي يونسكو يازدهم تا هجدهم خردادماه  ).1367. (محسن پور، بهرام -

- Fritz K. Oser, Wolfgang Althof  and Ann Higgins-D'Alessandro. (2008). The Just Community 
approach to moral education: system change or individual change? Journal of Moral Education, 37, 
395-415. 
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  مه اطهارئا يو اخالق ينيد تيترب دگاهيداز يمصرف اسالم ياصول الگو
 1داود كاظمي

 

حتمي  وخرج او تأثيري گريزناپذير  ودخل  ي نحوهچگونگي گذران زندگي انسان از جمله  از نگاه قرآني،
در آخرت هم كور  دهر كس در اين جهان كور باش"ي آخرت دارد بر چگونگي حيات جاويدان او در سرا

چگونگي مصرف را از مباحث ديني  توان ميبر همين اساس است كه  .)72 :اسراء( :خواهد بود تر وگمراه
، كه البته احتياج به تربيت قلمداد نكرد... آن را از موضوعات صرفاً اقتصادي، فرهنگي و  ومحسوب داشت 
  .اسالم ديني است كه برپايه تربيت نوع بشر بنا شده است  دارد چراكه دين

شود، به طوري كه چه بسيار مسائل سخت  ها مي جلوگيري از بسياري از اسراف باعثمصرف درست 
 از جمله عظيم ؛در اين راستا تحقيقات زيادي صورت گرفته. باشد اقتصادي كه با مصرف صحيح قابل حل مي

 )1389( حسنيانو  سهيلي، ف پرداختهربه موضوع اسالم والگوي مص خود مقاله رد )1389( زاده آراني
الگوي مصرف ) 1385(ها و مفروضات الگوي مصرف اسالمي را بررسي كرده، باقري تودشكي  محدوديت

به تبيين الگوي مصرف در اسالم ) 1390(هاي اسالمي را بررسي كرده، زنوزي و سلماسي  برمبناي ارزش
ولي تا به حال . الگوي مصرف از نگاه قرآن وحديث را بيان داشته است) 1388(شهري پرداخته ومحمدي ري 

محقق پژوهشي كه اصول الگوي مصرف اسالمي از ديدگاه تربيت ديني واخالقي ائمه اطهار را بررسي نمايد، 
  .  نيافته است

 و نوبا نگاهي  تبر ديني واساس نصوص مع رب هاي موجود در اين مقاله با استفاده از آيات و روايات و كتاب
از  ومختلف  يها عرصهالگوي مصرف در از بعد تربيتي واخالقي به مهم جامعه يعني  يازهاينمنطبق  و ريفراگ

الگوي : وسعي  شده جواب اين مسأله را بيابد كهنگاه دين به بحث و بررسي موضوع مصرف پرداخته شده 
  مه اطهار برچه اصولي استوار است؟مصرف اسالمي از ديدگاه تربيت ديني واخالقي ائ

  :پژوهش يها پرسش
  مصرف گرايي كدامست؟ مصرف چيست؟ -1
  چه ضرورتي در تدبير مصرف وجود دارد؟ -2
  از بعد تربيت ديني و اخالقي اسالم كدامند؟الگوي مصرف اصول  -3

                                                            

 d.kazemi51@gmail.com؛ دانشگاه شاهد ،پرورشوفلسفه آموزش ورشته تاريخ  -شجوي كارشناسي ارشددان١
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 و اند ستهيز يم چون آن بزرگواران چند صد سال پيش شودو يمبحث از ديدگاه ائمه اطهار در اين پژوهش 

 صرفاًدر دسترس هست، لذا  اند درآمدهبه رشته تحرير  احاديثي كه دست به دست گشته وگاهاً وروايات  فقط
  .توصيفي استفاده شده است-از روش اسنادي

 اي كه مرحله "اقرأ"كه دربرگيرندة بخشي ازاخالقيات مي باشد وبا " رحيم"و  "رحمن"كالم وحي با الفاظ
تربيتي مي توان به حساب  -كتاب منزَل رانوعي منشوراخالقي. موزش و تربيت است آغازگرديداز مراحل آ

از ديدگاه ائمه اخالقي الگوي مصرف  -لذا تبيين تربيتي. مكمل هم اند "1كتاب اهللا واهل بيتي"آوردكه البته 
تا  دهد ميرا ياري  ام ررسي اصول آنبآشنا سازد بلكه با  ها آنبا نظرات الهي گونه  اما ر تواند مياطهار نه تنها 

  .دهيمجامعه خود را به سوي كمال سوق  وبا تدبير در امور معيشتي ؛خود 
هاست به امانت در اختيار او  انسان جانشين خداوند درروي زمين است وتمامي آنچه مالك اصلي آن

هاي دين مبين اسالم همان قرب  آموزهها راه ترقي وسعادت كه با توجه به  قرارداده تا بتواند با استفاده از آن
الهي است را بپيمايد اما در كنار اين تفويض اختيار دستوراتي نيز از جانب پروردگار صادر گشته است كه مابه 

هدف از تربيت -عنوان وكيل خداوند در روي زمين، با به كار بستن آن فرامين نسبت به رهپويي قرب الهي كه
اسالم نه دين رهبانيت . ين دستورات مصرف مناسب وافراط وتفريط نكردن استگام برداريم از جمله ا-است

  .است كه انسان را از هرگونه استفاده از نعمات خدادادي منع كند ونه مصرف گرايي را دوست دارد
،  )1388(، محجوب )1389(، عظيم زاده آراني )1388(درراستاي تبيين ديدگاه اسالم مروتي و وحيدنيا  

كه در (وافراد ديگر ) 1390(، زنوزي و سلماسي )1389(، سهيلي و حسنيان )1389(، قائمي )1388(باقري 
  .اند اي از ابعاداصالح الگوي مصرف پرداخته هريك به بررسي گوشه) اينجا مجال ذكر همگي نيست

  :پژوهش يها افتهي
آفريده شده و خداوند جهان؛ گستره عظيم خداوندي؛ براي بهره برداري و زندگي رو به كمال انساني 

بلكه راهي در جهت رسيدن به مراتب عاليه انسانيت  داند ميالهي را نه تنها حق انسان  هاي نعمتاستفاده از 
الگوي صحيح مصرف مد  .معرفي كرده است لكن در استفاده از اين نعمات بايستي الگوي صحيحي داشت

 اي ويژهالگو در جامعه اسالمي از اهميت موجود در جوامع بشري هست لكن اين  هاي فرهنگنظر همه 
يني كه جهت رستگاري و د. باشد ميدين اسالم استوار هايتربيتي واخالقي  آموزهبرخوردار است چرا كه بر 
  .كمال انسان بهترين دين است

                                                            

  .طبق اين حديث مي توان ائمه اطهار را اولين وارجحترين مفسرين قرآن در نظر گرفت.حديث معروف ثقلين كه در روايات اهل سنت وشيعه نقل شده استاشاره به ١
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رعايت حد اعتدال است، اصالً اسالم  نمايد ميساير نكات جلوه  زدر الگوي ارائه شده اسالمي آنچه بيش ا
كه  يابد مياما اعتدال وقتي معني . در عبادت توصيه كرده است اين اعتدال و ميانه روي است حتي اعتدال رد

و  باشد ميخست است كه حد تفريط مصرف  واعتدال اقتار  هاي كرانهآن مشخص شود يكي از  هاي كرانه
قناعت در مصرف بسيار  سالم بها. خود مذموم است ي نوبههر يك به  وكرانه ديگر اسراف كه حد افراط 

سالم چون ا. فرمايد ميقناعت به عطاي خداوندي  وحتي توصيه به رضايت به قضاي الهي  دهد و مياهميت 
در  وتربيت فرد وجامعه چه بسا برنامه ريزي داند ميبرنامه ريزي در تمامي كارها را الزم  واتمه ي اديان است 

كه تقدير معيشت را  يراد دستوراتي صادر نموده باشد؛ به طورمصرف را نيز مد نظر قرار داده وجهت معاش اف
  .داند مينيمي از معاش 

غني و  وفقير ، جامعه وفرد  ،وبزرگسالكودك ،آينده وحال  ،اسالم به تمامي جوانب زندگي اعم از گذشته
 وده است از هيچ يك غافل نش زحتي در الگوي مصرف ني ويك دستوري صادر كرده  ربراي ه ونظر دارد ... 

  .نمايد ميدر عين سادگي در برابر هرگونه تجمل پرستي مقاومت 
 اصل 10 ،مصرف اصولو در قسمت  اخالقي-تربيتي در مصرف داشتن برنامه جامع ردر ضرورت تدبي

توجه به ،  نتوجه به محرومات، توجه به آخر، شمعا رتقدي، ميانه روي، قناعت: استنباط گرديد كه عبارتند از
توجه ه، دستي براي خانواد نيازهاوگشادهتوجه به ، توجه به آينده معاش فرزندان ي،فردي و اجتماع اقتضائات
  .گراييتجمل  ورفاه طلبي  زدوري ا، )آينده نگري( هبه آيند

  .ت، ائمه اطهار، اعتدال، معيشتربيت ديني واخالقيالگو، مصرف،  :واژگان كليدي
  

  :منابعفهرست 
  ).قمشه ايترجمه الهي ( قرآن كريم - 
 .39-65 ،34، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي .هاي اسالمي الگوي مصرف برمبناي ارزش). 1388. (باقري تودشكي، مجتبي -

 .5-22 ،32، الگوي مصرف در آيات وروايات،مجله مربيان). 1388. (زماني محجوب، حبيب -

دوفصلنامه علمي تخصصي مطالعات ). ها ومفروضات محدوديت(ميالگوي مصرف اسال). 1389. (سهيلي،كيومرث وحسنيان، سيدمسلم-
 .117-144، 1اقتصاد اسالمي، 

 .34-45، 82، مجله علوم قرآن وحديث فرهنگ كوثر. اسالم واصالح الگوي مصرف). 1389. (عظيم زاده آراني، محبوبه -

 .6-9، 368 مجله پيوند،. زهد وقناعت). 1389. (قائمي، علي -

 .9-37، مجله علوم حديث. الگوي مصرف از نگاه قرآن وحديث). 1388. (ي، محمدمحمدي ري شهر -
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-31،218، تبيين الگوي مصرف در اسالم،مجله راهبرد ياس). 1391. (محسني زنوزي، سيدجمال الدين وجوهري سلماسي، پريسا -

199. 

 .53-72، 105مجله مشكوة، . قرآن وحديثمباني نظري اصالح الگوي مصرف در ). 1388.(مروتي، سهراب و وحيدنيا، فرحناز -
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  همگرايي تفكر انتقادي و تربيت ديني، راهكاري عقالني 
  و گامي اساسي در تربيت ديني

  1آنيتا همايون فرد
  

برخوردار  يممتاز گاهياز انواع تفكر به دليل ويژگي هاي خاصي كه دارد از جا يكيبه عنوان  يتفكر انتقاد
 تيو ترب مياز اهداف تعل يكيدينه تنها با ياتفاق نظر دارند كه تفكر انتقاد تيبو تر ميكارشناسان تعل.است

 ،يابيارزش ل،ياست كه تحل يتفكر رايز رد،يقرار گ يآموزش در هر مقطع نفكيبخش ال ديباشد، بلكه با
ت امروز اس يايدن ازين هك يزيآورد، همان چ يراه حل را در انسان به وجود م نيو كاربرد بهتر نشيگز

 يكند كه او را برايم جاديدر شخص ا يو جسم يذهن يقدرت يتفكر انتقاد). 58 ، ص1997فورست، (
كه  ييها دگاهيد ).56 ، ص1993پل، (سازد  يآماده م يكنونريبه سرعت متغ يايدن يها و چالش هارقابت

اند كه در  ييت و پرسش هااز شبها ياريمنشأ بس نند،يب يم يورز شهيو اند تيرا در تضاد با عقالن ينيد تيترب
به  تيو خالق يتفكر انتقاد ،يچون القا، تفكر عقالن ينياساس امروزه عناو نيمطرح شده، بر هم نهيزم نيا

 تيخاطبان تربم .را به خود جلب كرده است شگراننظر پژوه ،يتيترب يعنوان موضوعات مهم در بحث ها
 ،يتكرار يو روش ها يميو قد يسنت يها وهيو ش به شدت تنوع طلب هستند ينسل ،يدر نظام آموزش ينيد

شيوه يادگيري  ،ما در بيشتر موارد ديني در جامعه و )163، ص1382 ،يخانيعل( ستيآن ها ن ازين يجوابگو
 الزمهراهكاري عقالني و تفكرانتقادي، به توجهبه نظر مي رسد در چنين شرايطي، . مبتني بر عادت دادن است

مولفه ها و عناصر تفكر انتقادي با آموزه هاي تربيت ديني و به ويژه دين اسالم، سبب تطبيق . است ديني تربيت
شود تا با روشي نوين به تربيت ديني نگريسته شود و نيز تبيين اين موضوع، سبب تقويت پايه هاي نظري مي

ر سطح جامعه و د ينيد تيدر ترب يشدن تفكر انتقاد نهينهاد يبرا. تفكر انتقادي در تربيت ديني مي گردد
هدف اصلي . شدآشنا  شتريب ميدو پارادا نيا ينظر يالزم است كه با جنبه ها ند،يفرآ نيتر به ايتوجه كاربرد

هاي آن مي پژوهش، پاسخ به اين پرسش اساسي است كه آيا تربيت ديني، واجد ظرفيت تفكر انتقادي و مولفه
  ي تربيت ديني، امكان پذير است؟ باشد؟ يا به تعبير ديگر، آيا تفكر انتقادي در فضا

  

                                                            

1
  anitahomayoonfard@yahoo.com؛ م و تربيت دانشگاه عالمه طباطبايي دانشجوي دكتري فلسفه تعلي  
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  :پرسش هاي پژوهش
  تفكر انتقادي و تربيت ديني داراي چه عناصر و مولفه هايي مي باشند؟ -
  باشند؟ يم يمشترك يچه مولفه ها يدارا ينيد تيو ترب يتفكر انتقاد -
  دارد؟ يياهمگر ،ينيد تيترب ياز ابعاد و شاخص ها كيبا كدام  يمختلف تفكر انتقاد يمولفه ها -

 نييتب درصدد ق،يتحق نيا. استي فيك قاتيتحق ازنوع داردي پ در كهي هدف اساس بر حاضر قيتحق
 منظور، نياي برا. باشدي م "ينيد تيترب" و "يتفكرانتقاد" ميپارادا دو نيبيي همگرا و ارتباطي چگونگ
 گرفته بهره است،ي فلسف تقايتحقي واساس مهمي ها روش ازجمله كهي اسيق نوع ازي مفهوم ليتحل ازروش
 روشي جستجوي در ميبايست امروزي رشد به رو دردنياي اطالعات جانبه وهمه گسترده هجوم با .است شده
به هم  درميان را حقيقت تا ميسرميسازد فرد براي را اين وتفكرانتقادي بود اطالعات كردن غربال درجهت كارا

ن اطالعات غربال شده و سازمان بندي شده در نهايت اتصال اي. ريختگي حوادث و اطالعات جستجو كند
شود كه موفقيت نام دارد و اساس تمايز انسان هاي انديشمند از عموم مردم است  يباعث ايجاد آن چيزي م

هدف، : ، از جملهويژگي را برمي شمارد18ريچارد پل براي افرادي كه انديشه انتقادي دارند  ).2000، گنزيو(
و  فريش ).2005پل و الدر، (...هني، تواضع فكري، پشتكار، تسلط بر خودمحوري و طرح پرسش، انصاف ذ

 يبرا س،يرابرت ان .دانستند  يمهارت شناخت 7و  يجزء عاطف 11را شامل  يتفكر انتقاد) 2000( لديف نيراب
برنامه  كيي از محققان، ط يگروه).1373 نس،يو هانك نيارنشتا( دهديرا ارائه م يژگيو 12يمتفكران انتقاد

 شيرا كه نشان دهنده گرا يعادات ذهن اي يفضائل عقالن يسر كي، 1990در سال   "يدلف"به نام  يقيتحق
 يفكر لتيسه فض ،يفكر ليفضا انياز م زين) 1385( انيملك. است، مشخص كردند يفرد به تفكر انتقاد

  .داند يمهم م يها يژگيفرد نقاد، از و يصداقت، شجاعت و تواضع را برا
به هر گونه   تربيت دينى. ، در ارتباط با سه محور شناخت، ايمان و عمل قابل تحقق است مفهوم تربيت دينى

شناخت و باور  جاديا تيشود كه در نظام آموزش و پرورش كشور، به منظور تقو يگفته م يهدفمند تيفعال
شده  يطراح ينيام و دستورات دو التزام عمل به احك ينيد يبه ارزش ها و هنجارها شيگرا ،ينيبه معارف د

 ف،يس( است يو حركت يعاطف ،يشناخت: يابعاد اساس يدارا ،ينيد تيترب ).1380 ،يصادق زاده قمصر(است 
در قرآن و  ينيد تيترب يعناصر و شاخص ها"با عنوان ) 1384( ذوعلم ياز عل يمقاله ادر). 1379

را  ينيد تيترب ياساس يقرآن، شاخص ها اتيه آپژوهنده با استناد ب" آن در آموزش و پرورش يكاركردها
در مقاله اي  ،)اعم از قرآن و سنت(هاي ديني  هاي برگرفته از آموزه شاخصمولفه ها و  .استنباط نموده است

هم . استخراج گرديده است " ينيد تيترب يها بيشاخص ها و آس "با عنوان ) 1387( سوسن كشاورزتوسط 
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مولفه ها و " ينيد تيترب شناختيروان  هاي هيپا "در مقاله اي با عنوان ) 1388(چنين، سيد احمد رهنمايي 
  .عناصري براي تربيت ديني ذكر شده است

  :يافته هاي پژوهش
به . تفكر انتقادي دربردارنده مولفه هايي است كه موجب تعريف، تشخيص و معرفي اين مهارت مي گردد

ها و با توجه به اين كه سپس با قرار دادن تمام مولفه. گرفتاين منظور، ديدگاه متفكران مورد بررسي قرار 
هاي بنيادي تفكر كدام مولفه ها بيشترين اشتراك را در بين صاحب نظران مختلف دارند، به معرفي مولفه

حقيقت جويي، نگاه تيزبينانه، عينيت گرايي : اين عناصر مشترك استخراج شده عبارتند از. انتقادي پرداخته شد
طرفانه، شك گرايي كر، گستردگي فكر، استدالل، تحليلي بودن، روشن انديشي، يافتن راه حل بيدر تف

معقول، انعطاف پذيري، خود گرداني ذهني، قضاوت صحيح، داشتن انصاف و احترام به ساير ديدگاه ها، 
 .كنجكاوي، روشمند بودن، پرسشگري، انگيزه و تمايل دروني، صبر و پشتكار

و ) يندهاي ذهنيآفر(گرايشها و تمايالت، شناخت و معرفت ) مقوله( بعدهر سه  ا،در مكتب ديني م
 هاي، مولفهبراساس يافته هاي پژوهش. داراي اهميت است، به مثابه اضالع يك مثلث از نظر اسالم )عمل(رفتار

  : كلي به شرح ذيل ارائه مي گرددمؤلفه بعد يا اين سه پوشش تحت جزئي و تقريبا مشترك، 
تفكر و عقالنيت، تقواي حضور و انگيزه دروني، : شامل مولفه هاي جزئي): شناختي(فرآيندهاي ذهني ) الف

نقد و ارزيابي، گزينش و طرد، اراده، آزادگي و آزادمنشي، بصيرت و معرفت، اعتدال، انصاف و عدالت 
  . پذيري، روحيه تحقيق و حقيقت جويي، علم و دانش

روحيه تالش و عمل گرايي، عبادت، تعهد و مسئوليت شناسي، : هاي جزئي شامل مولفه): عملي(رفتاري ) ب
امانت داري، روحيه رفق و مدارا، صبر و استقامت، روحيه فداكاري و ايثار، عفت و پاكدامني، تواضع و 

  .فروتني، روحيه گذشت و جوانمردي
  .بت و حب الهيواليت پذيري، مح: شامل مولفه هاي جزئي): تمايالت و گرايش ها(عاطفي ) ج 

-پس از شناسايي شاخص ها و مولفه هاي بنيادي و مشترك تفكر انتقادي و تربيت ديني، بايستي آن مولفه

در اسالم، گرچه به طور مستقيم به تفكر انتقادي اشاره نشده . هاي اساسي را در هر دو پارادايم مطابقت داد
اين آموزه هاي تربيتي با برخي مولفه هاي . ده استاست، اما آموزه هاي تربيتي بسياري در اين باب ارائه ش

  .تفكر انتقادي انطباق و همخواني دارد
  .تفكر انتقادي، تربيت ديني، عقالني، همگرايي :واژگان كليدي
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  گوهاي اعطاي بينش در تربيت اعتقاديويژگيها، فنون وال
 با الهام از نهج الفصاحه و نهج البالغه

  1علي دهقان زاده بغداد اباد
 

تالش براي استحكام . در تربيت اسالمي، تربيت اعتقادي از جايگاه بنيادي و زير بنايي برخوردار است
م، به مثابه ريل گذاري در مسير بخشيدن به اعتقادات بنيادين افراد در هر مكتبي و خصوصا در مكتب اسال

در صورت تحقق اين امر، . تر ان اهداف صورت مي گيرداهداف ان مكتب و به هدف دستيابي اسانتر و مطمئن
از اين . توان به ظهور و تثبيت رفتارهاي نهان و اشكار مطلوب از سوي فراگيران اميدواري بيشتري داشتمي

. يم و تربيت توجه ويژه اي به اين جنبه از تعليم و تربيت مبذول دارندطلبد متخصصين و صاحبنظران تعلرو مي
. است "اعطاي بينش يا بصيرت  "هايي كه ميتواند در همين راستا مورد استفاده قرار گيرد روش يكي از شيوه

دهد و ارائه دانش وسيع و گسترده كه  ادمي را با واقعيت مورد نظر كامال پيوند  "از اعطاي بينش به صورت 
ياد مي شود  "تلقي او را از امور دگرگون سازد به گونه اي كه مقدمه و زمينه ساز تغيير در رفتار او شود 

براي . اين تعريف بدان معناست كه بينش يا بصيرت بايد مقدم بر دعوت به عمل قرار گيرد). 1388باقري، (
شه ها، نگرش ها، احساسات و درك او از پديده ايجاد تغيير در رفتار يك شخص، ابتدا بايد درون او يعني اندي

اما با وجود اشكار ). 103همان، ص (ها را متحول ساخت و سپس او را به سوي اهداف مورد نظر دعوت كرد 
بودن اهميت بينش و روش اعطاي بينش در تعليم و تربيت، اين موضوع به صورت جزئي، عملياتي و كاربردي 

هاي آمده در ايات رفته و تنها به اهميت استفاده از ان يا به تكرارمحتواي بينشچندان مورد كند و كاو قرار نگ
ها و نحوه ارائه انها كمتر مورد بحث و و روايات بسنده شده است و جزئياتي همچون ماهيت و قالبهاي بينش

  .بررسي قرار گرفته اند
 :پرسش هاي پژوهش

  ويژگي ها و اجزاي يك بينش چيستند ؟ -
  ون و الگو هايي مي توان جهت اعطاي بينش هاي اعتقادي استفاده نمود ؟از چه فن -

                                                            

   دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،اسالمي(دانشجوي دكتري  رشته فلسفه تعليم و تربيت  ١
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 عوامل كارامدي يك بينش چيستند ؟ -

بر اين باورند كه يك مساله تحقيق زماني از اهميت برخوردار است كه حد اقل ) 1385(موسي پور و علوي 
نظريه، تعميم تحقيقات  يكي از ويژگيهاي فراهم اوردن دانش در يك زمينه خاص، كمك به تدوين يك
نتايج تحقيق حاضر از  .قبلي، پيشبرد روش شناسي تحقيق يا روشن نمودن برخي از مسائل روز را دارا باشد

تواند بر دانش زيربنايي الزم جهت تربيت اعتقادي بيافزايد و از سوي ديگر، كسب اگاهي در اين يك سو مي
هاي جديد در بينش هاي موجود، خود نيز توانايي خلق بينش زمينه مربيان را قادر مي سازد ضمن استفاده از

  .موضوعات مختلف اموزشي، تربيتي و اعتقادي را داشته باشند
تحليلي مي باشد و درضمن ان از تحليل محتواي بينش هاي  -روش تحقيق در پژوهش حاضراز نوع توصيفي

تاب ارزشمند نهج الفصاحه و نهج البالغه در دو ك "دنيا"اعطا شده راجع به يكي از موضوعات اعتقادي يعني
- در اين شيوه از تحقيق، از ميان حجم وسيع بينش. جهت استنباط پاسخ سواالت تحقيق بهره گرفته شده است

هاي اعطا شده در موضوعات مختلف، چهل و پنج مورد از خطبه ها، نامه ها، حكمتها و روايات نقل شده از 
جمع اوري، دسته بندي و مورد بررسي و تحليل قرار  "دنيا"درموضوع ) ع(و امام علي ) ص(پيامبراكرم 

  . گرفت
ازاين منظر كه ايا پرداختن به : توان از دو منظر مورد بررسي قرار دادپيشينه نظري اين پژوهش را مي

موضوعات جزئي و عملي در حوزه كار فلسفه تعليم و تربيت قرار ميگيرد يا اين گونه كارها بهتر است در 
حيطه اختيارات مربيان و برنامه ريزان اجرايي باقي بماند؟ و ديگر از اين جهت كه اگر هدف نهايي تعليم و 

  تربيت تحول در رفتار متربيان است، عوامل دخيل در ايجاد و تثبيت رفتارهاي مطلوب در فراگيران كدامند؟ 
با تاسي از نقطه نظرات فرانكنا، انها ) 1387(باقري . در ارتباط با موضوع نخست، دو ديدگاه كلي وجود دارد
در نوع تحليلي، كار عمده فيلسوف تعليم و تربيت، . را در قالب دو ديدگاه تحليلي و هنجارين معرفي مي نمايد

در اين نوع، . تحليل مفاهيم، گزاره ها، شعارها و براهيني است كه در حوزه تعليم و تربيت قرار مي گيرند
انجام نمي دهد و به تجويز توصيه هاي تربيتي و اموزشي نمي پردازد و جزئيات فيلسوف كاري جز تحليل 

-اما در نوع هنجارين، فيلسوف تربيتي دستور. شوداجرايي بر عهده دست اندركاران اجرايي گذاشته مي

ت العملهايي مطرح مي كند مبني بر اينكه معلمان و مربيان در خصوص اهداف، محتوا و روشهاي تعليم و تربي
از انجاييكه تحقيق حاضر نيز به جزئيات روشهاي تعليم و ). 48همان، ص (چه بايد بكنند و چه نبايد بكنند 

  . تربيت مي پردازد مي توان ان را در راستاي ديدگاه هنجارين تلقي نمود
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حيط ايجاد رفتارگرايان تغييراتي كه در م. اما در ارتباط با سوال دوم،  نظريه هاي گوناگوني ارائه شده است
شوند يا همان عوامل بيروني را عامل ايجاد تغيير در رفتار تلقي مي كنند و معتقد ند تقويت مثبت و منفي، مي

زمايش و خطا برشرطي شدن ارگانيسم و ايجاد و تقويت رفتار مطلوب در او تاثير آپاداش و تنبيه، تكرار و 
عوامل (ماعي بندورا، هم محركهاي محيط زندگي اجت –در نظريه شناختي ). 1388سيف، (گذارخواهند بود 

بر اساس اين نظريه، كنترل رفتار به . در يادگيري و كنترل رفتار موثرند) دروني(و هم عوامل شناختي ) بيروني
، )باورها، انتظارات، دانشها، نگرشها و مانند اين(صورت يك الگوي سه عاملي متشكل از عوامل شخصي 

). 167همان، ص (صورت مي گيرد ) كالمي وعملي(و رفتارها ) كي و اجتماعيفيزي(هاي محيطي رويداد
پيروان نظريه هاي سازنده گرايي بر نقش دانش دروني شكل گرفته از تعامل فعال ذهن با محيط وبينش حاصل 

ده، از تامل در باره رابطه بين تجربه و عمل و پيامد هاي ان  تاكيد مي ورزند و معتقدند اين دانش دروني ش
در ). 1388گوتك ، (معني دار و مرتبط با هدف و موقعيت يادگيري است كه نهايتا به يادگيري منجر مي شود 

رويكرد انسان گرايانه به تعليم و تربيت، بر خالف رويكرد شناختي كه انديشه هاي فرد را سرچشمه انگيزش و 
خاب هدفهاي زندگي و ويژگي هاي مثبت رفتارهاي اتي وي تلقي مي نمايد، توانايي رشد شخصي، ازادي انت

) و در نتيجه يادگيري(يك فرد همچون احساس شايستگي، خود مختاري و عزت نفس را منبع اصلي انگيزش 
از ديدگاه پيروان . در روانشناسي گشتالت عنصر اصلي يادگيري بينش است). 1388سيف، (در نظر مي گيرند 

عيت يادگيري به عنوان يك كل يكپارچه ازطريق كشف روابط درك موق "اين نظريه، بينش عبارت است از 
اجتماعي  –عالوه بر پيروان نظريه شناختي ). 1389رحيمي، ( "بين اجزاي تشكيل دهنده ان موقعيت يادگيري

بندورا و مكتب تربيتي گشتالت، مكتب تربيتي اسالم نيز بر بينش و لزوم اعطاي بينش تاكيد خاص ورزيده و 
  .ان مي داندانرا مختص انس

  : يافته هاي پژوهش
بر اساس نتايج، هر بينش از دو بخش اصلي قالب و محتوا تشكيل شده و عالوه برخصوصياتي همچون  

بايد ) شبكه جزئيات معني دار پيرامون يك يا چند بعد از موضوع(وعمق ) تعدد ابعاد موضوع(گستردگي
ان وغير مشهود يا مشهود اما مورد غفلت قرار تشريح جنبه هاي پنه(ازدرجاتي از ويژگي هاي روشنگري 

. نيز برخوردار باشد) استفاده از هنر، ادبيات و فنون متنوع ارائه بينش(و جذابيت ساختاري ) گرفته يك پديده
نكته ديگر اينكه ميزان قدرت يا كارامدي يك بينش تحت تاثيرعظمت و شخصيت بينش دهنده و تابعي از 

توان از فنون همچنين مشخص گرديد مي. ستردگي، عمق و تنوع فنون خواهد بودبرايند تمركز برسه بعد گ
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متعددي همچون توضيح دادن، تعليم نگرش، ارشاد، استدالل، ترغيب تفكر و دو الگوي تركيبي ساده و 

  .تركيبي پيچيده  براي اعطاي بينش در زمينه هاي اعتقادي و غير ان استفاده نمود
  . قي، فنون والگوها، اعطاي بينش، نهج البالغه، نهج الفصاحهتربيت اخال: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  . مدرسه: تهران. 1، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1388. (باقري، خسرو -
  .علمي و فرهنگي: تهران. 1، جلددرامدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران). 1387. (باقري، خسرو -
 .اسوه : تهران. ترجمه نهج البالغه). 1382. (محمد دشتي، -

 . انتشارات دانشگاه امام صادق : تهران. تعليم و تربيت بصيرت گرا). 1389. (رحيمي، علير ضا -

 . دوران: تهران. روانشناسي يادگيري و اموزش: روانشناسي پرورشي نوين. )1388. (سيف، علي اكبر -

 .سمت: تهران). ترجمه محمد جعفر پاك سرشت( تب فلسفي و ارائ تربيتيمكا). 1388. (ال. گوتك، جرالد -

راهنماي تدوين و نگارش مقاله، پايان نامه،                     ( نگارش علمي). 1385. (پور، نعمت اهللا و علوي، حميد رضاموسي -
  .ه شهيد باهنرانتشارات دانشگا: كرمان). رساله و گزارش پژوهش
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  شناسي حكمت اشراق هاي اساسي انسان مفروضه
  اي ديني در تعليم و تربيت مبنايي براي نظريه

  2، داود دهقان1معصومه زارعي
  

پردازان از ماهيت انسان دارند، در واقع به يك سلسله سؤاالت بنيادي دربارة سرشت هايي كه نظريهبرداشت
ها با توان گفت همين پرسش يها براي متفكران مطرح است و مپرسششود كه هنوز هم اين آدمي مربوط مي

موضعي كه هر نظريه دربارة ماهيت انسان اتخاذ ). 1377شاملو، (د هاي اساسي انسان ارتباط دارويژگي
تا با  در اين نوشتار بر آنيم). 1382دهقان، (كند، بنياد هرگونه نظريه پردازي در حوزة تعليم و تربيت است  مي
شناسي اين فلسفه،  هاي نافذ اسالمي و فهم انسان ستناد به مباني فلسفي حكمت اشراق به عنوان يكي از فلسفها

توان ادعا كرد كه بدون اشاره به اين مي .راه ساخت يك نظرية ديني در تعليم و تربيت را هموار سازيم
ؤلفة دو قطبي مورد بحث قرار ها در چند م اين مفروضه. ممكن نيست تربيتيهاي  همفروضات، فهم نظري

شناختي، آنها را در فلسفة اشراق مورد واكاوي قرار  هاي دوقطبي انسان در هر كدام از اين مفروضه. گيرند مي
يكي از راههاي ساخت  جرالد گوتكگونه كه  همان. كنيم ها مشخص مي را در اين طيف داده و جايگاه آن

تر هاي وسيعهاي اشتقاقي از حوزهنظريهداند و اعتقاد دارد  اني فلسفي ميهاي تربيتي را اشتتقاق آنها از مب نظريه
، در اين مقاله سعي )1388گوتك، ( گيرندهاي فلسفي نشأت ميدانش و معرفت بشري مانند مكاتب و ديدگاه

توصيف شناسي اين فلسفه و تشريح و  شود با استناد به قلمروهاي فلسفي حكمت اشراق به ويژه قلمرو انسان مي
 .اي ديني در تعليم و تربيت فراهم شود شناسي آن، مبنايي براي نظريه هاي اساسي انسان مفروضه
  :هاي پژوهش پرسش

 شناسانة حكمت اشراق كدامند؟ هاي اساسي انسان مفروضه -

 عناصر رويكرد تعليم و تربيت اشراقي كدامند؟ -

                                                            

    Mobina_aziz511@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفة تعليم و تربيت دانشگاه شيراز؛  1
    dehghanir@yahoo.com دانشجوي دكتري فلسفة تعليم و تربيت دانشگاه شيراز؛  2
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در  .مستلزم انتخاب روش پژوهشي مناسب است بردن به روابط ميان آنهاهاي موجود و پيشناخت واقعيت

هاي تعليم و تربيت اشراقي بر اساس  استنتاجي به استخراج مؤلفه -اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي
  .شود شناسانة حكمت اشراق، پرداخته مي هاي انسان مفروضه

زمين است، چه از لحاظ و فرهنگ ايران  يتاريخ حكمت اسالم يها ترين چهره يكي از برجسته يسهرورد
موحد، (ي كالم و توجه عميق به زبان فلسف يو چه از جهت زيباي يقدرت تفكر و ارزش انديشه و نظام فكر

داشته،  يا انديشان زمان خود اختالف انديشه از موارد با هم يدر بسيار يابتدا بايد گفت كه سهرورد). 1384
خود از اصطالحات  يكه در حكمت اشراق يبوده است، طور يرانقديم اي يزيرا او زير نفوذ و تاثير زياد حكما

 يترين مدافع حكمت خسروان ش، بزرگخوي و الفاظ آنان زياد استفاده كرده و در روزگار يزرتشت يدين
دهد كه او از فلسفه متداول در ايران، خاصه  ينشان م سهروردي آثار ).1378نصر، ( گرديد يم يايران تلق

است كه به  يشود، استفاده كرده و اين همان طريق يرفان كه در طريقت زرتشت ديده مفلسفه متمايل به ع
زرتشت اظهار  يها افالطون هم به انديشه يالبته پيش از و ).1386نصر، ( شود يتعبير م يحكمت خسروان
مفهوم نور . ندك تعبير مي "نور"همانند ايرانيان باستان، وجود را به عنوان  يسهرورد). همان( تمايل كرده است

» خرّه« يو. كند يديگر، با آيات سوره نور در قرآن كريم پيوند پيدا م يو از سو "خره"از يك سو، با مفهوم 
او در كتاب هياكل النور، از آرمان  ).1378كربن، ( شوند يداند كه نفس و بدن به آن روشن م يم يرا نور
 يرا به مثابه اساس نظام كيهان "عشق"چنين  هم). 1384موحد، ( گويد ينور اسير شده در جسم سخن م يرهاي
، حكمت "كربن يهانر" ).1356سهروردي، ( است يو سار يجار يجهان هست يها داند كه در تمام پديده يم

شايگان، ( داند يم يايران در دوره اسالم "يحماسه عرفان"ايران باستان به  "يحماسه پهلوان"اشراق را گذار از 
هاي تربيتي آن  شود به داللت هاي شيخ اشراق سعي مي شتار پس از بررسي سير انديشهدر اين نو). 1371

خورد لكن در باب تعليم و  با اينكه تلويحات تربيتي در جاي جاي آثار اشراقي به چشم مي .پرداخته شود
ار اصلي ك. تربيت، به خصوص با نگاهي كه ما امروزه به اين مفهوم داريم، بحثي منسجم صورت نگرفته است

محقق در اين پژوهش، استخراج، انسجام و تدوين رويكرد تربيتي بر مبناي حكمت اشراق است؛ به عنوان مثال 
شناختي پرداخته شده است و در  هاي اساسي انسان در برخي از آثار و متون اشراقي به ماهيت انسان و مفروضه

در برخي از آثار، . ك و خودشناسي شده استبسياري از موارد، اشاراتي عميق به نفس و مراحل سير و سلو
اين موارد در برخي . الغربية سهروردي به نوعي به اضطراب وجودي بشر اشاره شده است همچون رسالة غربت

بنابراين كار . آثار اشراقي به صورت واضح و در برخي ديگر در لفافه و به صورت رمزآلود اشاره شده است
نخست تالشي است جهت فهم و تشريح حكمت اشراق به ويژه قلمرو محقق در اين پژوهش، در مرتبة 
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شناسي آن و سپس استخراج مفاهيم و ساختار تربيت اشراقي به نحوي كه بتوان بر مبناي فهم و تشريح  انسان
  .هاي اساسي دربارة ماهيت انسان در اين فلسفه، به الگويي در تعليم و تربيت رسيد مفروضه

  :يافته هاي پژوهش 
شود، توجه  ترين ويژگي حكمت اشراق، كه موجب تمايز آن از حكمت مشّائي و نزديكي به عرفان مي مهم

تابد و ضمير او را روشن  و اهتمام به نقش تجلّيات و اشراقاتي است كه پس از تزكيه باطني، بر قلب آدمي مي
. نور بر جان او تابيده باشدرو، به نظر شيخ اشراق، حكيم كسي است كه شهود داشته و اين  از اين. كند مي

دهد در حكمت اشراق، انسان موجودي است انتخابگر، منطقي، داراي فطرت الهي،  بررسي محققين نشان مي
توان  لذا بر اساس اصول و مباني استخراج شده از اين فلسفه، مي. گر كنش گرا و درون پذير، كمال انعطاف
براساس . ه بر كشف و شهود دروني و اشراق تأكيد دارندهايي ك روش. هاي تربيتي را استخراج نمود روش

  .باشد شناسي اشراقي او قابل تحليل و تفسير مي شناسانة حكمت اشراق، روش مفروضات انسان
  .شناسي، حكمت اشراق ماهيت انسان، نظريه تربيتي، انسان: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

چاپ نشده،  ارشدنامه كارشناسيپايان .درمانيهاي رايج مشاوره و رواني نظريهتبيين خاستگاههاي فلسف). 1382( .دهقان، داود -
 .دانشگاه شيراز

  .انشارات دانشگاه تهران: تهران ).ترجمه سيد جعفر سجادي( االشراقحكمت). 1377( .سهروردي، شهاب الدين -
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران ).رتصحيح سيد حسين نص ( مجموعة مصنفات). 1372( .الدين يحييسهروردي، شهاب -
  .انجمن حكمت و فلسفه: تهران ).به اهتمام هانري كربن( 1، جلد مجموعه مصنفات شيخ االشراق). 1356( .سهروردي، شهاب الدين -
   .نقطه :تهران ).تصحيح و مقدمه محمد كريمي زنجاني اصل(رساله هياكل النور). 1379( .سهروردي، شهاب الدين يحيي -
  .رشد: تهران .شخصيت شناسيروان در هانظريه و هامكتب). 1377( .سعيد شاملو، -
  .اميركبير: تهران .بت هاي ذهني و خاطره ازلي  ).1380( .شايگان، داريوش -
  .فرزان: تهران ).ترجمه فاطمه ولياني( هويت چهل تكه و تفكر سيار: افسون زدگي جديد ).1381( .شايگان، داريوش -
   .آگاه: تهران ).ترجمه باقر پرهام( آفاق تفكر معنوي در اسالم ايراني). 1371( .شايگان، داريوش -
 .توس :تهران ).ترجمه جواد طباطبائي (فلسفه ايراني و فلسفه تطبيقي ).1369( .كربن، هانري-

از مقاالت فارسي درباره شيخ اشراق  در كتاب منتخبي ).ترجمه جواد طباطبائي( سهروردي، شيخ اشراق). 1378( .كربن، هانري-
  .شفيعي: تهران ).به اهتمام سيد حسين عرب( سهروردي

  .سمت: تهران). ترجمه دكتر محمدجعفر پاك سرشت( مكاتب فلسفي و آراء تربيتي). 1388. (گوتك، جرالد ال-
  .طهوري: تهران .هاي حكمت اشراقنگاهي به سرچشمه ).1384( .موحد، صمد -
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران). ترجمه عبدالرحيم گواهي( بحران معنوي انسان متجدد: انسان و طبيعت). 1989( .نصر، حسين -
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  .اميركبير: تهران. )ترجمه احمد آرام( سه حكيم مسلمان .)1386(. نصر، سيد حسين -
به ( ت فارسي درباره شيخ اشراق سهرورديدر كتاب منتخبي از مقاال .مفسر غربت و شهيد طريق معرفت ).1378( .نصر، سيد حسين -

 .شفيعي: تهران ).اهتمام سيد حسين عرب
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 صورتبندي اهداف تربيت اسالمي بر اساس نهج البالغه
  3، نيره حاجي عليان2، سمانه خليلي1سميرا حيدري

  
كلي، به طور . اهداف در تربيت اسالمي همواره مورد بحث و بررسي صاحبنظران تعليم و تربيت بوده است

. هدف امري آگاهانه و مطلوب و برانگيزنده و جهت دهنده كه فاعل مختار براي رسيدن به آن تالش مي كند
به طور كلي، هدف در تعليم و تربيت به معناي امر مطلوبي است كه به طور آگاهانه، سودمند تشخيص داده 

). 211، ص1379بهشتي و همكاران، (مي شود و براي تحقق آن، فعاليت هاي مناسب تربيتي به انجام مي رسد 
از سويي، تربيت ديني در مفهوم خاص آن يعني مجموعه ي تدابير و اقدامات سنجيده و منظم تربيت به منظور 
پرورش و تقويت ايمان و التزام متربيا ن به باور ها، هنجار ها، ارزش ها و احكام و دستورات و اعمال و 

توان گفت با تربيت ديني در ادبيات رايج تعليم و تربيت اصطالحا، به  مي). 1380صادق زاده ، (مناسك ديني 
مفهوم جنبه اي از فر آيند تعليم و تربيت، ناظر به ابعاد شناختي، عاطفي و عملي متربي از لحاظ التزام او به ديني 

ك و آداب معين بوده و به عبارت ديگر رشد و تقويت عقايد ديني، حاالت و عواطف مذهبي و تقيد به مناس
  ).1380باقري، (ديني را براي تحقق شخصيت متدين مد نظر دارد 

از سويي ديگر، فيلسوفان و انديشمندان تعليم و تربيت اسالمي همواره تالش كرده اند كه از منظر انديشه 
ي هدف براي مثال، بسياري از انديشمندان تعليم و تربيت اسالم. خود، اهداف تعليم و تربيت ر ا تبيين نمايند

غايي و نهايي تعليم و تربيت را قرب الهي مي دانند و اهداف واسطي گو ناگوني را نيز براي رسيدن به آن 
  .هدف غايي در نظر گرفته اند 

  : پرسش هاي پژوهش 
  : اين مقاله در راستاي پاسخ به سؤال زير تدوين مي شود 

  :بالغه صورتبندي كرد؟چگونه مي توان اهداف تربيت اسالمي را بر اساس نهج ال) الف
  هدف غايي از ديدگاه نهج البالغه چيست ؟) الف-1
  اهداف واسطي از ديدگاه نهج البالغه چيست ؟) 2-ب

                                                            

 
  s_heidari2001@yahoo.comدانش آموخته دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه؛  ١
 samane.khalili@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛  2
 nayerehalian@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛  ٣
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روشي كه در مقاله حاضر به كار رفته است، روش تحليل زباني و مفهومي در متون رسمي و فني است اين 

منظور از زبان فني و . في قرار مي گيردروش يكي از روش هاي تحليلي است كه در ذيل روش پژوهش فلس
نمونه اي ) 1389(باقري . رسمي تعليم وتربيت، زبان انديشمندان، نظريه پردازان و فيلسوفان تعليم و تربيت است

هاي تحليل همچون در آن نمونه شيوه. از به كار گيري اين روش در تحليل متون اسالمي را ارائه داده است
وم، بررسي ترادف كلمات و عبارات، تحليل بر حسب متون متضاد و تحليل بر حسب بررسي بافت و سياق مفه

در تحقيق حاضر، تحليل متون ). 189-171، صص1389باقري، (شبكه ي معنايي به تفصيل توصيف شده است 
  .نهج البالغه از نوع تحليل در متون فني و رسمي است 

غايات تربيت بياناتي هستند كلي و غايي كه : م كرداهداف را مي توان به دودسته ي غايي و واسطي تقسي
و هدف واسطي نسبت به غايت ترببتي يا ) 1373سيف، (مقصود و منظور تعليم و تربيت را نشان مي دهند 

در مقاله حاضر تالش ). 1387باقري، (هدف غايي، دامنه ي كوتاه دارد و مانند واسطه اي براي نيل به آن است 
است و توسط ) ع(كتاب ارزشمند نهج البالغه، كه گزيده اي از سخنان حضرت علي شده است كه بر اساس 

در قرن چهارم هجري جمع آوري شده است صورتبندي اهداف تربيت اسالمي ) رضوان اهللا عليه(سيد رضي
در اينجا مجال كافي براي ذكر معارف عظيم نهج البالغه نيست ولي آنچه مسلم است، اين كتاب . انجام گيرد

اوي سخناني ارزشمند در باب مسائل ديني و فضايل گفتاري و رفتاري انسان و باالخره، رهنمود هايي در بعد ح
به عنوان يك انسان كامل همچون هنرمندي ) ع(مي توان گفت كه حضرت علي . اجتماعي و اخالقي مي باشد

... بعد اجتماعي، اخالقي، چيره دست در ضمن كالم گوهر بار خويش، تمام صحنه هاي زندگي انسان را در 
رويكرد نهج البالغه به موضوع اهداف تربيت اسالمي از دو جنبه قابل ). 1375مؤلفان، (به تصوير مي كشد 

به انسان كه بر گرفته از جايگاه ويژه ي انسان در عالم آفرينش ) ع( يكي نگاه خاص حضرت علي . تأمل است
قابل تأمل است زير ا اين ) ع(ن در سخنان حضرت علي است و ديگر آنكه ابعاد گوناگون زندگي انسا

شخصيت بزرگوار بيانات گوهر بار خود را بر اساس كالم خداوند كه آگاه بر تمامي جوانب زندگي انسان 
نهج البالغه اشاره  123، در حكمت )ع(در اين راستا مي توان به سخني از حضرت علي . است ارائه مي دهد

  :ندگي انسان مطلوب پرداخته استداشت كه به ابعادي از ز
خوشا به حال آن كس كه خود را كوچك مي شمارد و كسب و كار او پاكيزه است و جانش پاك و "

اخالقش نيكوست كه مازاد بر مصرف زندگي را در راه خدا بخشش مي كند و زبان را از زياده گويي باز مي 
 "گذاردرا كفايت كرده ، بدعتي در دين خدا نمي او) ص(دارد و آزار او به مردم نمي رسد و سنت پيامبر 

  ). 69، ص1380ملك محمودي، (
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  : يافته هاي پژوهش
در اين مقاله،كتاب ارزشمند نهج البالغه ، بر اساس  خطبه ها و اوامر،  نامه ها و رسائل و كلمات حكمت 

سش تحقيق به كار ، بررسي و تحليل خواهد شد و در راستاي پاسخ به پر)ع(آميزو مواعظ حضرت علي 
بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر اهداف غايي نظير تقوا، قرب الهي، عبادت، عبوديت، حيات . خواهد رفت

طيبه، هدايت و رشد و سويي ديگر اهداف واسطي نظير اهداف جسماني، فكري، اخالقي، اقتصادي و 
باقري . واكاوي شده است) ع(اجتماعي صورتبندي شده است و بر اساس سخنان گوهر بار حضرت علي 

ولي در . به  تبيين اهداف غايي و واسطي بر اساس بررسي و تحليل آيات قرآن كريم پرداخته است) 1385(
  .تحقيق حاضر صورتبندي اي در باب اهداف تربيت اسالمي از منظر نهج البالغه ارائه شده است 

  .اهداف، تربيت اسالمي، نهج البالغه: واژگان كليدي
  

  :نابعفهرست م
  .270 -231 ،4 ،اسالمي تربيت نشريه .)ع( علي امام ديدگاه بر تاكيد با اخالقي پرورش در اساسي اصول). 1379( .احمد اسالمي، -
  .مدرسه: تهران. 1، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1385. (باقري، خسرو -
  .ت تربيت اسالميمركز مطالعا: تهران. چيستي تربيت ديني). 1380. (باقري، خسرو -
  .پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي: تهران. رويكرد ها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت). 1389. (باقري، خسرو -
  . مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر: تهران. آيين خرد پروري). 1386. (بهشتي، سعيد -
  .160 - 145 ،57 ،مصباح نشريه .البالغه نهج و قرآن پرتو در اسالمي يتترب روشهاي). 1384( .ابراهيم محمد سيد حسني، -
  .نشتا: قم). ترجمه محمد دشتي(نهج البالغه ). 1390. (سيدرضي -
  .تربيت اسالمي: تهران. 6، جلد تربيت اسالمي: آسيب شناسي تربيت ديني در). 1380. (صادق زاده قمصري، عليرضا -
 .36 - 7 ،62 ،مصباح نشريه .البالغه نهج منظر از تربيتي هايروش). 1385( .لطفعلي عابدي، -

  .46 - 40 ،5 اسالم، مكتب از درسهايي نشريه .البالغه نهچ پيرامون شده نوشته كتب). 1377( .مهدي محمد قلي، علي -
 بلوچستان، سيستان انشگاهد اسالمي حقوق و الهيات نشريه .)ع( علي امام ديدگاه از آموزش مباني). 1385( .حميدرضا سيد علوي، -

11، 143 - 180.  
 آيات بر تكيه با اسالم در تربيت و تعليم فلسفه: قرآني تربيت و اخالق كريم قرآن). 1387( .مريم دهكردي، شكريان و هاشم سيد گلستاني،-

  .12 - 5 ،29 ،كوثر نشريه .البالغه نهج و كريم قرآن
  . نياد نهج البالغه ب: تهران. آموز)ع(از علي ). 1375. (مؤلفان -
  .مشهور: قم. رفتار علوي). 1380. (ملك محمودي، امير -
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  بررسي جايگاه روش عادت بر اساس تربيت ديني
  2، فرزانه طاوسي1محمد حسن ميرزا محمدي

  
با توجه به آراي فالسفه و مربيان تربيتي پيرامون روش تربيتي عادت در تعليم و تربيت مي توان به اهميت و 

و غزالي ) 1356ارسطو، (ارسطو تربيت را ايجاد فضائل محسوب مي دارد . اين روش در تربيت پي برد جايگاه
ي از يك فصل از كتاب احياالعلوم خود را به عنوان العادات اختصاص مي دهد، ابوعلي سينا نيز بر استفاده

و حتي مخالف با اين روش همچنين نظراتي گاه متفاوت . عادت به عنوان يك شيوه ي تربيتي تاكيد مي كند
را نام برد قائل به استفاده از اين .. گروهي كه مي توان از جمله آنها ارسطو، غزالي و ابن سينا و. نيز وجود دارد

روش در تربيت مي باشند و گروهي ديگر كه از جمله ي آنها مي توان به كانت و روسو اشاره كرد معتقدند 
  ).1389يوسفي، (كه تربيت فن بر هم زدن عادت است 

در بحث پيرامون تربيت ديني براي ايجاد خصائص و فضائل نيك در وجود متربي نياز به استفاده از اين 
روش تاكيد مي شود اما نكته در اينجاست كه چه زماني براي استفاده از اين روش در مراحل تربيت ديني يك 

  متربي مطلوب مي باشد؟
ي و متربي در تربيت ديني تحت تاثير مكلف بودن يا نبودن متربي مي قابل تامل است كه فضاي حاكم بر مرب

قبل از مكلف ) 1: باشد از همين جا مي توان به نتيجه رسيد كه مسئله ي پيش روي ما در دو حوزه جاي ميگيرد
  .پس از مكلف شدن متربي) 2شدن متربي  و 

  :پرسش هاي پژوهش
  مفهوم عادت به عنوان يك روش تربيتي چيست؟ -
  در چه مرحله اي از تربيت ديني ، استفاده از روش مذكور مطلوب است؟ -

آوري در رابطه با سوال نخست به جمع. پژوهش حاضر به روش توصيفي تحليلي و استنتاجي انجام مي شود
نظرات انديشمندان تربيتي پيرامون عادت پرداخته مي شود و در رابطه با سوال دوم ضمن بررسي مختصر 

  .گرددي، زمان استفاده مطلوب از اين روش، از متن انديشه هاي مربيان استنتاج و تبيين ميتربيت دين

                                                            

١
  دانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد  
٢
  farzanetavousi@yahoo.comرش؛ دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرو 
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است به معني برگشتن و از اين مصدر واژه هايي كه معني برگشتن دارند ) عود(واژه ي عادت از مصدر 
نقل از كتاب به . مي باشد) عاد(و ) عادات(جمع آن . عادت يعني كاري را تكرار كردن. استخراج شده اند

  :اخالق ناصري عادت چنين تعريف شده است
عادت اين اصطالح اخالقي و فلسفي و روانشناسي است و آنچنان بود كه در اول به رويت و فكر اختياري "

كاري كرده باشد و به تكلف در آن شروع نموده تا به ممارست تواتر و فرسودگي در آن با آن كار الفت 
  ).343فرهنگ علوم عقلي، ص( "م به سهولت بي رويت از او صادر شودگيرد و بعد از الفت تما

هايي عادت شكل حركتي حافظه، كه در فعاليت: ي روانشناسي در مورد عادت چنين آمده استدر لغت نامه
بدين معني كه اعمال پيچيده اي كه غالبا تكرار شده باشند، به . كه بر اثر تكرار آسان شده اند متظاهر مي گردد

شوند حض شروع تمايل دارند به صورت خود به خود و دقيق اجرا گردند و هربار نيز آسانتر آغاز ميم
  ).1386كوكبي اصل، (

الزم به ذكر است كه بحث عادت در فلسفه بيشتر مربوط به فلسفه اخالق بوده است و طرح آن در علم 
تبيين عادت مد نظر است و نيز در اخالق از جهت ارتباط آن با ارده كه از جمله مباحث مهم در باب 

روانشناسي به عنوان نوعي از رفتار كه ريشه ي آن تكرار است و به ويژه در تعليم و تربيت كه به عنوان يك 
  )1382اشرفي جودت، (روش به آن عنايت شده است 

 در تربيت از مراد اما .)معين فرهنگ( باشد مي آموختن كسي به را اخالق و ادب و پروردن معناي به :تربيت
در . )1388باقري، ( است نهايت حد تا چيزي پي در پي پروراندن و گرداندن معناي به حاضر، پژوهش

هاي پژوهش حاضر مراد از تربيت ديني تربيت ديني اسالمي است در واقع هدف اين است كه بر اساس آموزه
  . دين اسالم به تبيين و بررسي جايگاه روش تربيتي مذكور بپردازيم

و ربوبي ساختن آدمي باشد، دوره ي طفوليت و طفيليت، ) از رب ب(زماني كه مراد از تربيت، ربوبي شدن 
ي اين مرحله محدوده). همان(بيرون از متن اصلي تربيت و به منزله ي دوره ي تمهيد براي ورود در آن است 

  ).همان(تا وقت بلوغ شرعي است ) و بلكه پيش از آن(از از هنگام تولد 
باقري در باب مراحل تربيت چهار مرحله را عنوان كرده است كه همگي مربوط به دوران پس از مكلف  

يقين مي باشند اين مراحل پس از مرحله ي تمهيد طي مي . 4تقوا و . 3ايمان؛ . 2اسالم؛ . 1: شدن است و شامل
  .شوند
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ت كه در طول تاريخ پيامبران الهي، تربيت ديني يكي از مهمترين و اساسي ترين ماموريتهاي انبيا الهي اس

ي اين بزرگواران آن را سر لوحه ي رسالت خود داشته اند، اين رسالت به قدري زير بنايي و اساسي بود همه
  ).129، ص1372كاردان، (كه حتي تعداد كثيري از پيامبران به جز آن وظيفه ي ديگري نداشتند 

كند، مباني نوجوان را با وظايف و شرايع ديني آشنا مي تربيت ديني آن جنبه از تربيت است كه كودك و"
اعتقادي را در آنها رشد مي دهد، آنان را پايبند به اصول و عامل به فروع بار مي آورد، و فطرت الهي و انساني 

 ).43، ص1374احمدي، ( "آنها را بارور مي سازد

  :يافته هاي پژوهش
از طريق فراهم كردن . استوار است "تكرار"ادت بر مفهوم عادت به عنوان يك روش تربيتي چيست؟ ع

در بيان ). 1388باقري، (توان آن را در فردي تثبيت كرد ، مي)مانند نماز خواندن(شرايط تكرار يك رفتار 
گيرد و فضائل اخالق، همانند علم و معرفت حقيقي، هنگامي فارابي اخالق اساسا با عادت و تمرين شكل مي

هاي در نظر گرفته شده با توجه به مولفه). 1386كوكبي اصل، (راسخه حاصل شود  "لكهم"تحقق مي يابد كه 
باقري، (ي تبيين، معيار، تحرك دروني و نقادي نمي توان عادت را تربيت دانست براي تربيت همچون مولفه

  .بلكه تنها به عنوان يك روش مي توان آن را مورد بررسي قرار داد). 1388
ز تربيت ديني استفاده از روش مذكور مطلوب است؟ مرحله ي تمهيد را نمي توان در چه مرحله اي ا

مصداقي از مفهوم تربيت دانست، چراكه شناخت و انتخاب و عمل، به عنوان اجزاي اصلي جريان تربيت 
باقري، (در نظر گرفته شده بود و كودك قبل از بلوغ فاقد اين امكانات است ) ربوبي ساختن و ربوبي شدن(

لذا با . در زمان بلوغ شرعي فرد مكلف مي شود و به عنوان يك عامل در پيشگاه خداوند مسئول است). 1388
توجه به تفاوت ها ي اين دو مرحله  در مي يابيم كه استفاده از روش تربيتي عادت در دوران تمهيد به دليل 

مي شود بايد بنا به مقتضيات  عدم و يا ضعيف بودن عامليت متربي مطلوب تر است و زماني كه فرد مكلف
  .خاصي از اين روش استفاده كرد

  .، عامليت،  روش هاي تربيتي)اسالمي(عادت، تربيت ديني : واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .دفتر همكاري حوزه و دانشگاه: تهران. فلسفه تعليم و تربيت). 1372. (اعرافي، علي -
 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: انتهر. هويت علم ديني). 1387. (باقري، خسرو-

  .36-9، 98فصلنامه تعليم و تربيت، . ساختارگرا) پسا(واره اسالمي عمل با انسان شناسي بررسي تطبيقي طرح). 1388. (باقري، خسرو -
  .مدرسه: تهران. الگوي مطلوب آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي ايران). 1389. (باقري، خسرو -
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. 2، جلدآراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن). 1379. (بوجعفري، مهدي و فقيهي، علي نقيبهشتي، محمد؛ ا -

  . سمت: تهران
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران). دفتر دوم( روانشناسي از ديدگاه غزالي و دانشمندان اسالمي). 1361. (حجتي، سيد محمد باقر -
  .آستان قدس رضوي: مشهد. عليم و تربيت و مراحل آنت). 1363. (شكوهي، غالمحسين -
 .طهوري: تهران. نگاهي به نگرش هاي فلسفي سده يي بيستم). 1387. (نقيب زاده، مير عبدالحسين -
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  تربيت معنوي، چيستي و چرايي
 3، سيد جالل هاشمي 2زهرا دريكوندي، 1سميه پاپي

  
هاي سريع علوم، موضوع انحطاط اخالقي از ويژگي  ما در آغاز قرني به سر مي بريم كه علي رغم پيشرفت

حجم باالي اخبار مربوط به استفاده از مواد مخدر، جرم و جنايت هايي كه در اشكال مختلف . هاي آن است
جلوه هايي از اين حقيقت است كه بشريت در پرتگاه اخالقي قرار گرفته ...صورت مي گيرد، خودكشي و 

نهضت معنويت ). 1380صمدي و مهرمحمدي، (اقعي و معنويت حقيقي نيازمنديم است، بنابراين ما به اخالق و
هاي مختلف زندگي را تحت گرايي به عنوان يك جريان فكري جديد همچنان رو به گسترش است و عرصه

اي كه برنامه ريزان عرصه آموزش و پرورش نيز از اين جريان بي تاثير نبوده است به گونه. تاثير قرار مي دهد
- هاي آموزشي معنويتموزشي در سطوح مختلف در صدد برآمده اند تا رويكردهايي را براي تدوين برنامهآ

  ).1390صفايي مقدم، (گرا ارائه دهند 
ترين ها است و از همين رو مشكلاساسا تربيت روحي و معنوي، عميق ترين نوع تربيت در ميان ساير تربيت

به جوانب و حواشي سطوح شخصيت آدمي مي پردازند در تربيت روحي ها  اگر ساير تربيت. نوع تربيت است
از . و معنوي اصل جوهره انسان كه همان عقل و قلب و روان و سرّ هستي اوست محور و موضوع تربيت است

ي كرانه هاي شخصيت و ابعاد روح انسان را نيز در بر مي گيرد و چون دخل و ي اين تربيت همهاين رو دامنه
ترين نوع تاثير و تحول در انسان منتهي در ذات و اصل حقيقت آدمي است، به عميق) الي و تكاملتع(تصرف 

  ).1389 جوارشكيان،(مي شود كه آثار آن دائمي و ماندگار خواهد بود 
  :پرسش هاي پژوهش

  تربيت معنوي چيست؟  -
  چرا تربيت معنوي داراي اهميت و ضرورت است؟  -
  ت با معنويت چيست؟رابطه نظام تعليم و تربي -

برداري از برداري و يادداشتهاي الزم از راه فيشروش پژوهش از نوع توصيفي يا اسنادي مي باشد و داده
  .اي و الكترونيكي گردآوري شده استمنابع كتابخانه

                                                            

 spapi67@ymail.comدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه چمران اهواز؛  ١
٢
 zderikvandi68@gmail.comدانشگاه اراك ؛   دانشجوي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي  
٣
   j.hashemi@scu.ac.irاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛  



  499                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

 دهي به فرايند تجرد نفس، متناسب با جهتدر تربيت معنوي، عالمه طباطبايي بر اين باور است كه مفهوم 
اشعري ( در پي تقويت ميل، تفصيل معرفت و انجام عمل متناسب با آن است يابد كه معنا ميفرد فطرت ربوبي 
تعالي، ارتباط، كليت، مهرباني و غمخواري و جوهر مشترك اديان بودن به عنوان ويژگي  ).1391و همكاران، 

ويژگي اصلي آموزش و ) 2005(لورا جونز ). 2002ناش، (مميز و هويت ساز معنويت مطرح شده است 
پرورش معنوي را حضور فعال محبت در كالس درس و تامين رابطه عميق دروني ميان استاد و شاگرد و 

تربيت معنوي پرورش كيفيات ). 1390صفايي مقدم، (موضوع درس و همچنين قلب و مغز و روح مي داند 
ر پژوهش خود به اين نتيجه رسيده كه د )1386(برزويي ). 1392همتي، (ذهن و قلب در دانش آموزان است 

تربيت معنوي نقش اساسي در زندگي انسان داشته است و تحولي در وجود انسان مي آفريند كه او را از يك 
   .حالت مادي و عادي به سوي دنياي عرفان و سراسر نور و عزت سوق مي دهد

  :يافته هاي پژوهش
ها، همه گام مهم و ضروري بوده و تقويت آن در درون نسلتبليغ و زمينه سازي براي تربيت معنوي تثبيت و 

  :تر و از اهميتي بيشتر برخوردار است و اين امر به داليل زير استدر عصر ما و براي نسل حاضر ضروري
توسعه تبليغات دشمن در عرصه جهاني براي . 3توسعه خطر اعتياد؛ . 2توسعه و گسترش جرائم در جهان؛ . 1

ياز افراد به . 4ان و تالش براي بي ريشه كردن افراد از طريق سركوبي اسالم و بويژه تشيع؛ فاسد كردن نسل جو
پناهگاهي امن و مطمئن كه در تنگناها و تصادفات رواني و عاطفي و حتي اجتماعي بدان تمسك جويد و در 

ايجاد قيد و . 6ا؛ هها و خودمحوريها، خودمدارينياز و ضرورت تعديل برخي خودپرستي. 5آن قرار گيرد؛ 
دربند كردن غرايزي كه آتش . 7بند كنترل براي اعمال هواي نفس و شرور و مطامع در همه مراحل حيات؛ 

ترين راه براي رسيدن به بنابراين در دنياي امروز،اصيل ترين وسيله براي رشد بشر و مطمئن. 8به پا مي كنند و 
 .ر از آن براي زندگي نداريمتكمال مطلوب است و ما زمينه و شرايطي مطمئن 

و  ميبا نظام تعل تيمعنو يبه رابطه  يمستلزم اعتقاد جد يمعنو تيلزوم تحقق ترب ،جوامع يكنون طير شراد
 يآمادگ ،يرونيدر شناخت ب يرگيچ ،يكه بعد ماد ييبرنامه ها ياز طراح ديبا انيمرب نيبنابرا. است تيترب
به  يبرنامه درس ديبا تيدر معنو .زنديكنند بپره يم تيرا تقو ينيد ينامطمئن و تحمل جهان ب يا ندهيآ يبرا

 يو مشاركت سرشار و هدف در آن به جا پرسش،كوشش جان،يكه از ه ميخلق كن ي بخشآزادو وستهيهم پ
 اهداف، شامل عناصر يمعنو يدرس برنامه ).1992 ،اسالتري(باشد  نگرانه كلي نديفرا شتريب ،ييمحصول نها

مورد  تيمعنو يشانگرهان يريبه تعب اي و ها است كه بتواند حاالت و نگرش يابيآموزش و ارزش ياجرا محتوا،
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 اها،يبا رو ،كاريتجسم يهمچون كارها يآموزش يها تيفعال يبرخ .كند جاديقرآن را در انسان ا دييتا

 يمعنو شود، رشديانسان م يباعث پرورش بعد روح ياگرچه تا حدود... و انواع هنري و نقاش خالق، نگارش
  ).1390 ،يو نصر اصفهان يقاناده( ديآيبدست نم قيطر نيتنها از ا

  :هاي زير در نظر گرفته شود تا به معنويت موردنظر دست يافتدر محتواي برنامه درسي معنوي بايد شاخص
از  آفرينش بشر و هدف از آن همچون عبادت،ترويج نيكي و پرهيز. 2ديدگاه اسالم در خصوص خالق؛ . 1

ارتباط انسان با . 4ارتباط انسان با خالق و التزام عملي در برابر او و داشتن اخالص؛ . 3بدي و تبليغ پيام اسالم؛ 
ديگران كه باعث نشر عدالت شود، توجه به زندگي و شان و مقام انسان، خردورزي، رشد اخالق و نشان دادن 

نقش خليفه اللّه بودن بشر تاكيد گردد و انسان متعادل، روابط انسان با محيط به گونه اي كه بر . 5مهرورزي؛ 
كسب شرح . 6هماهنگ با ساير مخلوقات كار كند و خداوند را از طريق مخلوقاتش كشف يا تشخيص دهد؛ 

. 7اي كه زمينه الزم را براي اصالح خود و كسب تجربه از اشتباهات گذشته فراهم سازد؛ صدر خود به گونه
رشد برخي عادات اسالمي . 8ني يعني افزايش احساس مسئوليت با ارزيابي نقش خود و سرنوشت و تقدير انسا

 ).همان(كه به علل اسالمي منجر شود 

تحقق هدف اصلي و غايت نهايي دين، تربيت معنوي و روحي انسان، جز از طريق حضور همه جانبه فرهنگ 
دين در همه سطوح و شئون جامعه ميسر  ها، معيارها و الگوهاي تربيتيها و نگرشارزشديني و حاكميت 

  .نخواهد بود 
  .معنويت، تربيت، تربيت معنوي :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

. بررسي مفهوم، اصول و روش هاي تربيت معنوي از ديدگاه عالمه طباطبايي). 1391. (اشعري، زهرا؛ باقري ، خسرو و حسيني، افضل السادات -
  .89-112، 15بيت اسالمي، پژوهشي تر –دو فصلنامه علمي 

دانشگاه آزاد اسالمي، تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده. تربيت معنوي در صحيفه سجاديه). 1386. (برزويي، محمد -
  .مركزي

  .24-27 ،40آموزش معارف اسالمي، . تربيت معنوي و دنياي ديني) 2(دين و دنيا). 1389. (جوارشكيان، عباس -
مجله . مطالعه تحليلي نهضت معنويت گرايي و ارائه رويكردي براي آموزش عالي معنويت گرا). 1390. (، مسعودصفايي مقدم -

  .87-110، 13راهبرفرهنگ،
  .71-92، 3پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمي، ). 1390. (قاسم پور دهاقاني، علي و نصراصفهاني، احمدرضا -
فصلنامه . بازنگري در الگوي آموزش ديني جوانان و نوجوانان در دوره تحصيلي متوسطه). 1382(. مهرمحمدي، محمود و صمدي، پروين -

  . 9 -34، 3نوآوري هاي آموزشي، 
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چكيده مقاالت همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و . تربيت معنوي و كاركردهاي تربيتي آن در تعليم و تربيت). 1392. (همتي، فاطمه -

  .تربيت ايران
-Nash ,R.J. (2002). Spirituality , Ethics, Religions ,and Teaching: A professor’s Journey. 
Newyork: peter Lang publishing.                                                                                                         
-Slatyery , P. (1992). To wardan eschatological curricul tjeory. Journal of curriculum theorizing, 9, 
7-9.                                                                                                                                 
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  ي تربيت عقالني و عرفاني از منظر متون اسالميها روشبررسي 
  رويكردي تطبيقي با 

  3، آزاد محمدي2، صمد محمدي1عباس شكاري
  

در دوران اخير، همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، نسبت عقالنيت با عرفان  كهيموضوعاتاز 
كه همگي به آن توجه دارند و ديگري ، يكي جهان خارجكند يمانسان در دو جهان بزرگ زندگي . است

تربيتي ة علومحوز نظران صاحبامروزه بسياري از . مورد غفلت قرارگرفته است معموالً كهجهان باطني انسان،
فرد را مورد توجه قرار  اتيكل بايد نظر كهرويكردهاي حاكم بر فرايند تربيتي را، از اين ) 2000بست، ( رينظ

. اند دادهي را مدنظر قرار ة شناختطيحرايج تنها  آموزش كه استاين در حالي . اند دادهدهند، مورد انتقاد قرار 
لي بنا كنند، اما عقي ها روشبه پيروي از رويكرد عقالنيت، سعي دارند تمام باورها را بر اساس  ها يبعض
تربيت نيز ودر تعليم. از طريق عقل بشري به اثبات رساند توان ينمة باورها را همي ديگر، معتقدند ا عده
نمونه رويكرد عقالني و عرفاني به جهان، در تعليم و تربيت به  عنوان هب، شود يمدست ديده  يي ازاينها تقابل
ها ، اما با اين وصف اين ديدگاهدهند يمو راهكارهاي متفاوتي ارائه  شوند يمي متفاوتي متمسك ها روش

  .هدف اصلي پژوهش حاضر است عنوان بهبررسي تطبيقي اين اشتراكات و افتراقات  دارندكهاشتراكاتي 
  : ي پژوهشها پرسش

 ؟اند كدامي عرفانو تشابهات تربيت عقالني و  ها تفاوت -1

 ؟اند كدام ها روشعقالني و عرفاني و راهكارهاي دستيابي به اين  تيتربي ها روش نيتر مهم -2

 ي در چيست؟عرفاننقاط قوت و ضعف تربيت عقالني و  -3

سپس به  گردآوري،الزمي ها دادهي، داربر شيفابتدا از راه . استتحليلي  -توصيفي روشاين پژوهش به
 ها تفاوتتشابهات و  آنگاه، شوند يمي و خالصه بند طبقه ها دادهة بعد، مرحلدر . پرداخته شد ها دادهتفسير 

  .شود يمي پژوهش پاسخ داده ها پرسشمورد بررسي قرارگرفته و به 
انسان موجودي . اندعقالنيت را پذيرفتهكه هر دو ديدگاه هاي ديدگاه عقالني و عرفاني اين استاز شباهت

در . از نيروي عقل و تفكر برخوردار باشد و به همين دليل بر ساير موجودات برتري دارد تواند يم كه است

                                                            

١
  abbasshekari45@gmail.com تربيتي؛  گروه علوم -علوم انساني -علمي دانشگاه كاشانعضو هيأت  
٢
  zsamadn@gmail.comكاشان؛ريزي درسي دانشگاهكارشناس ارشد برنامه  
٣
   azadmohammadi.ph@gmail.comتهران ؛دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه  
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 ها لغزشگاهانسان را از  تواند يم؛ لذا پرورش عقل كند يمرشد  كه استة عقل واسط بهة اسالمي انسان شياند
. آدمي به حقيقت هستي هدايت شود عقالني و عرفاني را بايد تقويت كرد تا مصون دارد؛ بدين منظور بعد

، بلكه براي پيمودن راه تكامل، نياز به تربيت دارد و گردد ينمشكوفا  خود يخود بهي عقالناين، بعد  باوجود
" كندا ميتربيت عقالني به معني ايجاد شرايط مناسب براي پرورش قوة تفكر انسان، معني پيد"اينجاست كه 

آراسته شدن انسان به صفات و تالشي براي" توان يماز طرف ديگر، تربيت عرفاني را ). 49، ص 1382ملكي، (
  ). 185، ص 1373نوالي، (" اعمال پسنديده دانست

ي كه براي رشد و شكوفايي طور به. آموزشي استهاييكي از مباحث مهم در تعليم و تربيت، شيوه
ها و ضعف آن گوناگوني وجود داردكه ممكن است به دليل نقاط قوتهايان، روشآموزاستعدادهاي دانش

هاي رويكرد عقالني و عرفاني هم در تربيت، روش. ها استفاده نشوددر شرايط و سنين مختلف، از همه آن
-به  ادامه هاي خود دارند كه دري كه هر دو ديدگاه، داليلي در دفاع از روشطور بهخاص خود را دارند 

  .پردازيمهاي پژوهش ميدر قالب يافتهها بررسي آن
   :ي پژوهشها افتهي

ي تربيت عقالني و عرفاني داشته باشيم به بيان ها هيپابراي اينكه درك درستي از : به سؤال اول پاسخ
بر  و دهد يمتربيت عقالني تكثرگراست و اصالت را به ظاهر : ميپرداز يميي از هر دو رويكرد ها فرض شيپ

، همچنين بر دهد يمو اصالت را به باطن  گراست وحدتتأكيد دارد؛ ولي تربيت عرفاني  گام به گامشناسايي
ي، شناس رواندر تربيت عقالني از علوم ). 1384شمشيري و نقيب زاده، (ي تأكيد دارد شهود ييشناسا

اه خاصي به اين علوم داده ولي در تربيت عرفاني جايگ گردد ينمة الزم استفادي نگر درونخودشناسي و 
و به ظرفيت  شود يمدر تربيت عرفاني بر خالف تربيت عقالني، به اصل نَو شدن اهميت خاصي داده . شود يم

يات حسي است اما در عرفان شهود و تجربمنابع معرفتي در عقالنيت مختص به . شود يموجودي متربي توجه 
  . باشدمكاشفه مي

توازن  كه شده يي در نظر گرفتهها روشاسالمي براي پرورش تربيت عقالني،  در منابع: به سؤال دوم پاسخ
ي، آموز علماز تفكر،  عبارت سازدكه ميي انسان را به سمت عالم صحيح ميسر ابي راهعقل را حفظ و 

 ها روش؛ راهكارهاي رسيدن به اين استو روش تزكيه  ي، مشورت با خردمندانآموز عبرتي، اندوز تجربه
ة پرسشگري و نقد در متعلم، ايجاد تهذيب نفس نيزمة الزم براي ايجاد علم و نيزمي ساز فراهماز  دان عبارت

  .ي تفكر و خالقيت در متربيها نهيزممتربي و 
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در  كه استبديهي . نفس و تلطيف سر عيتطمية نفس، تزكخودشناسي، : از ي تربيت عرفاني عبارتها روش

اين  ها روشراهكارهاي تحقق اين . ابدي يمت شود، تفكر بيشتر توسعه ي معنوي تقويها جنبهاين راه، هر چه 
باشد؛ همچنين آموزش ي شرط اساسي ميزير برنامهو  يي استگرا وحدتاست كه تربيت عرفاني، به دنبال 

افراسياب پور، ( گردد يمي عملي براي درك شهودي و حضوري ارائه ها روشو  نظري علوم، نادرست است
1386 .(  
از نظر موافقان تربيت عقالني، اين نوع تربيت انسان را از خودمحوري و تحجر : به سؤال سوم پاسخ

و  سازد يم، همچنين داوري بين حق و باطل را ممكن سازد يمو شكوفايي استعداد عقالني را ميسر  دارد يبازم
يي ها يينارساين رويكرد داراي اما از نظر منتقدان تربيت عقالني ا؛ شود يمباعث انتقادي شدن فرايند تربيتي 

ة آن، پذيرش جينت كه موضوعات است كردن مستدللذا معتقدند غايت رويكرد عقالني به هر مقوله،  است؛
در تربيت آثار مثبتي  كه نياتربيت عرفاني با . استي نگر جانبهو نيز يك  باشدمي ذهني آدميعاقالنه و اقناع 

، سازد يممتوجه  انيپا يب، ما را به وجود امكانات تر مهمو از همه  ها ناماليمتي و تحمل ريگ سختنظير ترك 
 شود يماز جمله در بعضي موارد عرفان به نوعي جبر و تماشا منتهي . آورد يميي هم به بار ها انيزحال  بااين
د را و مؤثر بودن خو رديگ يمراضي است و حالت تماشا به خود  رسد يمكه يك عارف، هر چه به او  نحوي به

  ). 1373نوالي، ( كند يمفراموش 
 نيتر مهماما ؛ اند رفتهيپذكه هر دو ديدگاه، عقالنيت را در تعليم و تربيت  دهد يمتحقيق نشان : يريگهجينت

، به هر دو استيك بعدي و يك جهاني  كه يعقالنديدگاه عرفاني برخالف ديدگاه  كه استاين  تفاوت
كه توانايي دارد هر دو جهان را كند يمي پيشنهاد ا يتيتربي ها وشرو  جهان درون و بيرون اصالت داده

ي يك بعدي ها انسانو آموزشي را در نظر داردكه  هماهنگ نموده و انسان را از يكسونگري نجات دهد
ة جنبرويكرد عقالني به . ة مادي محصور بمانند و از بعد دروني خود غافل باشدجنبتربيت نكندكه تنها در 

ة جهاني برآورده ساخته و عرصكه تربيت عرفاني، نيازهاي بشريت را در  اصالت داده، درحالي شآموزظاهري
  .غلبه نمايد تواند ميي فردي و اجتماعي امروز ها بحرانبه خوبي به 
  .گام، شناسايي شهودي و گام بهگرا وحدتتربيت عقالني و عرفاني، تكثرگرا و : كليديواژگان

  
  :فهرست منابع

 .13 ،20، ة اديان و اسالمفصلنام. تعليم و تربيت عرفاني). 1388. (اكبر يعل، ب پورافراسيا -

 .110-118، 45، معرفتعرفان اديان و : نشريه. تربيت عقالني). 1380. (الياس، جان -
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 .اميركبير: تهران. تربيت عقالني). 1378. (ايماني، محسن -

 .تربيت اسالمي: تهران. ينيآسيب و سالمت در تربيت د). 1380. (باقري، خسرو -

 .131-160، 76، تعليم و تربيت يتيتربية علوم نشر. عقالنيت در تربيت اسالمي قلمرودرآمدي بر ). 1382. (بهشتي، سعيد -

مجموعه مقاالت همايش تربيت در سيره و كالم  ،)ع(يعلي تربيت عقالني در سخنان امام ها روش). 1379. (بهشتي، سعيد -
 ).ع( يعلامام 

ي شناس روانة فصلنام. فرايند تعليم و تربيت با اقتباس از مباني عرفان اسالمي). 1384. (، عبدالحسينزاده بينقشمشيري، بابك و  -
  .89-73 ،12دانشگاه شاهد، : دانشور رفتار

پژوهشي  - ة علميمفصلنا. ي تربيت عقالني از منظر علوم اسالميها روشمباني و ). 1386. (اهللا وصفري، يحيي مرزوقي، رحمت -
 .115-134، 5 تربيت اسالمي، يتيتربعلوم 

 .صدرا: قم. تعليم و تربيت در اسالم). 1368. (مزيد، مرتضي -

مركز مطالعات : تهران. ، كتاب چهارمي آموزشي آنها داللتو  البالغه نهجتربيت عقالني در ). 1379. (ملكي، حسن -
 .تربيت اسالمي

پژوهش  ثيحدية علوم قرآن و نشر. ايگاه عقل در تربيت ديني از ديدگاه عالمه طباطباييج). 1390. (، محسنقاسم پور -
 .65-90 ،22 ،ديني

دانشكدة ادبيات و  اي رشته ية مياننشرتأثير عرفان و تصوف اسالمي بر كيفيت تعليم و تربيت ايراني، ). 1373. (نوالي، محمود -
 .182-210، 52-51 علوم اسالمي،

 .طهوري: تهران. وپرورش ة آموزشفلسفنگاهي به ). 1377. (بدالحسين، عنقيب زاده -

-Best. Ron (٢٠٠٠). Education for spiritual, moral, social and cultural Development. 
Continuum, U.K, P. I. 
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  كارهاها و راهي اسناد و تربيت ديني، چالشنظريه
 2، ابوالفضل غفاري1حليمه شيخ عليشاهي

  
تربيت ديني را تربيتي منتسب به محتواي يك دين بدانيم آنگاه مهمترين مفاد آن از همان دين اخذ  اگر

ويژه اديان توحيدي، مطلق بودن ذات و صفات الهي و انتساب هاي ديني بهيكي از مهمترين گزاره. خواهد شد
  . است همه وقايع به قدرت اوست، لذا توجه به اين انتساب يكي از مفاد تربيت ديني

ي اسناد كه يكي از مهمترين نظريه هاي انگيزشي است، بر پايه تقسيم يك تقسيم دو وجهي از طرفي نظريه
بيان مي دارد كه همه مردم در جستجوي علل وقايع زندگي خود، علل را در درون يا بيرون از خود جستجو 

اسنادهاي بيروني خارج از حوزه كنترل فرد كنند و بر اين اساس اسنادها يا دروني هستند يا بيروني؛ و چون مي
. هاي شناختي، انگيزشي و رفتاري فرد بر جاي مي گذارندهستند، اثرات مخربي بر سالمت رواني فرد در حوزه

بر اين اساس، پيشنهاد مي شود، بكوشيم در فرايند تربيت اسنادهاي بيروني را با اسنادهاي دروني جايگزين 
هاي انگيزشي نظريه اسناد، مبني آيد كه با توجه به توصيهاد فوق، اين پرسش پيش مياما بر اساس پيشنه. كنيم

شناختي كه با توجه به نگاه هستي-بر جايگزيني اسنادهاي بيروني با اسنادهاي دروني، جايگاه اسناد به خدا
  در تربيت ديني چيست؟ -آيدشمار مياسالمي، اسنادي دروني به

شناسي ديني و بررسي رابطه اراده خدا و انسان، طولي توان با استناد به مباني هستيدر پاسخ به اين سؤال، مي
و يا ) 2010غفاري و محمدي، ( بودن اين ارتباط را دليل عدم تعارض اسنادهاي ديني با تئوري اسناد دانست

مدعي عدم تبعيت شناسي، ضمن پذيرش بيروني بودن اسناد به كمك خداوند، اينكه با استفاده از مباني روان
  ).1389غفاري، تجري و شريفي، (اين اسناد از اصل مخرب بودن اسناد بيروني شد 

ادعاي اين . گنجداسناد  نمي) بيروني /دروني(بندي دو وجهيرسد اسناد به خداوند در قالب تقسيمبه نظر مي
كه اخيرا براي تكميل نظريه   3"اسنادهاي ارتباطي"توان اين اسناد را در قالب الگوي مقاله اين است كه مي

آنها . مطرح شده است) 2011(اين الگو، از طرف ابرلي و همكارانش. اسناد مطرح شده است، پاسخ داد
معتقدند نظريه اسناد بر سطوح مختلف فردي تحليل و تبيين سوابق و نتايج اسناد به خود يا امور بيرون از خود 

تواند ضمن باطي عامليت غفلت كرده است و الگوي اسناد ارتباطي ميهاي ارتپرداخته است و از پتانسيل حوزه

                                                            

   shokaran351@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه فردوسي؛   ١
  ghaffari@um.ac.irاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛  ٢

3 Relational atttributions 



  507                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

اين مقاله به بررسي كاربرد اين . هاي مغفول را تحت پوشش بگيردكمك به گسترش نظريه اسناد اين حوزه
  .الگو در تربيت ديني خواهد پرداخت

  :هاي پژوهشپرسش
 اسناد به خداوند، دروني است يا بيروني؟ -

 به خداوند، با عوامل دروني و بيروني چيست؟نسبت اسناد  -

 آيا بيروني بودن اسناد به خداوند، همچون اسنادهاي بيروني ديگر مانع تالش بيشتر افراد مي شود؟ -

 توان الگوي جديدي ارائه كرد كه اسناد به خداوند، وراي اسنادهاي دروني و بيروني قرار گيرد؟آيا مي-

 ده از الگوي اسناد ارتباطي در مورد اسناد به خداوند، چه خواهد بود؟پيامدها و نتايج تربيتي استفا

  .  تحليلي و از لحاظ ماهيت، كاربردي است -روش پژوهش در اين مقاله، از لحاظ نوع توصيفي
است و هدف  و انگيزش پيشرفت تحصيلي شناسىيكى از موضوعات محورى در روان 1مطالعه فرايند اسناد

بريم و چه هاى خود براى تفسير رفتار چه قواعدى را به كار مىاست كه ما در كوششن اين نكته تبييآن 
اسنادها توضيحاتي علي هستند كه افراد براي ). 1967، و كلى 1958ايدر، ه( شويممى مرتكبرا خطاهايى 

شوند رو ميويژه وقتي با حوادثي روبهبرند؛ بهتفسير جهان اطراف خود و سازگاري با محيط خود به كار مي
اين نظريه ابتدا توسط هايدر مطرح شد و ). 2000واينر، (رسند انتظار و منفي به نظر ميكه مهم، بديع، خالف

گويدكه افراد در پاسخ به چرايي يك نظريه اسناد مي. گسترش يافت) 1985(و واينر) 1967(سپس توسط كلي
شوند و سپس منبع عليت ، تمايز قائل مي)از خود خارج(و بيروني ) خود(واقعه، ابتدا ميان توضيحات دروني 

  ).1967و كلي،  1958هايدر، (كنند آن را تعيين مي
دهند نسبت مي) تالش يا توانايي فردي(كساني كه معموال موفقيت يا عدم موفقيت خويش را به خودشان  

يا دشواري تكليف اسناد  كساني كه معموال اين قضايا را به شانس. در خويش دارند 2يك مكان دروني كنترل
  ).1385و المارش،  1374گيج و برالينر، (هستند   3كنترل دهند داراي يك مكان بيرونيمي

ها و ها، شناختتلقي دروني يا بيروني بودن علت يك حادثه، به طور سيستماتيك بر رفتارها، انگيزش
شوند كه فرد از نادهاي دروني، باعث ميكه اسدر حالي). 1985واينر، (اقدامات آينده افراد اثر مي گذارد 

شكست خود شرمسار و از موفقيت خود، احساس غرور نمايد، استادهاي بيروني نه اثرات بازدارنده و نه اثرات 
                                                            

1  Attribution 
2  Internal locus of control 
3 External locus of control 
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اي در پي ندارند؛ از اين رو براي سيستم آموزش و پرورش اهميت دارد كه افراد، داراي منبع برانگيزاننده

لذا به اين دليل كه . ها، تحقيقات و تفكراتشان تأثير داشته باشند نند روي فعاليتكنترل دروني باشند تا بتوا
آموزان بياموزيم اسناد شود به دانششوند، توصيه مياسنادهاي بيروني مخرب هستند و مانع تالش فردي مي

سيف، (كنند  خود را تغيير دهند، يعني تا حد امكان اسنادهاي دروني و شخصي را جانشين اسنادهاي بيروني
  ).1378و شعاري نژاد،  1374

-توانند در عمل او تاثيرگذار باشند، در بسياري از فرهنگاز طرفي اين عقيده كه عوامل غير از خود فرد، مي

دهند و بسياري از مؤمنان جهان، عامليت را در همه موارد به خدا نسبت مي) 1999بيشاپ، (ها مشترك است 
امر در بين مردم مشترك است كه بينش خالق و تجربيات پيروزمندانه خود را به  همچنين اين). 2001بوير، (

- اگر چه مردم عامليت را زماني به نيروهاي بيروني نسبت مي). 1952گسلن، (دهند عوامل روحاني نسبت مي

خالصه . دهنددهند كه اشيا خارج از معمول عمل كنند؛ اما خيرخواهي و بصيرت را نيز به اين عوامل نسبت مي
شوند نه تنها افراد حقيقي و اشياي جسماني، بلكه شامل عوامل عواملي كه دخيل در يك اتفاق شمرده مي

محوريت اين اعتقاد در اديان مختلف، مستلزم تقويت ). 2008ديكسترهاوس و همكاران، (شوند معنوي هم مي
ن تقويت اعتقاد به اسنادهاي الهي از جمله بنابراي. اعتقاد به اسناد رويدادها به خداوند در تربيت ديني است

كنار هم قرار گرفتن اين دو مطلب يعني توصيه نظريه اسناد مبني بر . هاي نظام تربيت ديني خواهد بودماموريت
كاهش اسناد بيروني و مفاد تربيت ديني مبني بر محوريت اسناد به خداوند به عنوان موجود واقعي و عيني كه 

ر گروه اسنادهاي بيروني قرار مي گيرد، نكته ايست كه در اين مقاله مورد بررسي قرار طبق نظريه اسناد د
  .خواهد گرفت

  :هاي پژوهشيافته
هاي موجودات و همچنين با توجه به صفات عدالت و حكمت خداوند و تعلق اراده الهي بر حسب ظرفيت

تواند در تربيت ديني اسناد نميالعمل در جهان آفرينش، تقسيم دو وجهي اصل هماهنگي و عمل و عكس
اما ديدگاه اسناد ارتباطي كه به تازگي مطرح شده است، مي تواند با شرايطي روابط . مورد استفاده قرار گيرد

  .چنين اسنادهايي را تبيين نمايد
  .نظريه اسناد، اسنادهاي ارتباطي، اسنادهاي ديني، تربيت ديني :واژگان كليدي
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  :فهرست منابع
: بررسي نقش اسناد بيروني در عملكرد تحصيلي و بهداشت رواني ).1389. (فاطمه ،شريفي واعظم ، تجري؛ ابوالفضل ،غفاري -

 .352-351، نجمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويانمجموعه مقاالت پ .نقدي بر نظرية اسناد

 .ارسباران: تهران. نظريه ها، مفاهيم و كاربردها: عيروانشناسي اجتما). 1375. (كريمي، يوسف-

 .پاژ: مشهد). ترجمه غالمرضا خوي نژاد و همكاران( روانشناسي تربيتي). 1374. (و برالينر، ديويد، سي. گيج، نيت، ل-
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  سير تحول تربيت معنوي و داللت هاي آن در تعليم و تربيت
  3، آيالر ميزاني2، معصومه كارگزار1پروين صمدي

  
اين تنوع آرا . تربيت ديني در بين كساني كه در صدد تبيين اين مفهوم برآمده اند، داراي معاني مختلفي است

زيرا هر ديدگاه خاص راجع به معنويت، . است) معنويت(به دليل وجود معناهاي گوناگون ممكن براي كلمه 
چگونگي آن، تفاوت هاي ماهوي  معني خاص مي بخشد و در شكل گيري چرايي و) تربيت معنوي(به تربيت 
در مقاله اي با عنوان تربيت معنوي، سعي مي كند تحليلي فيلسوفانه از ) 2003(ميخائيل هند . كندايجاد مي

او يك نظام طبقه بندي منطقي از تركيب كلمات تربيت و معنوي تشكيل داده . مفهوم تربيت معنوي ارائه دهد
تربيت روح انسان؛  -2براساس اصول معنوي؛  -1: بيت معنوي بيان مي كندو نهايتاً چهار معني زير را براي تر

  .تربيت در يك گرايش يا حالت معنوي -4تربيت در يك  فعاليت معنوي؛  -3
نكته مهم آن است كه ارائه يا انتخاب هر مفهومي از تربيت معنوي، در صورتي كه نوعي فعاليت تلقي گردد، 

و منسجمي استوار نباشد، در پاسخگويي به چراها و چگونگي عرصه تربيت  تا زماني كه بر بنيان هاي صحيح
بنابراين لزوم شناخت جايگاه آن مفهوم در طول تاريخ حائز . دچار سردرگمي شده و يا به بي راهه مي انجامد
 در اين پژوهش تربت معنوي در اسالم نيز مورد نظر است،. اهميت است تا به يك تعريف جامع از آن برسيم

هرچند كه مي توان به معنويت از نگاه فراديني نگريست، معنويت مورد نظر در اسالم برخاسته از دين است 
تربيت معنوي با محوريت بخشيدن به روح تعاليم ديني و اخالقي، آنها را در كانون توجه قرار داده و به اين 

لذا پژوهش حاضر در . گردددار ميوسيله راه براي زندگي معنوي فرد، هموار شده و از ثمرات آن برخور
  .هاي آن در تعليم و تربيت استو سير تحول و داللت) تربيت معنوي(صدد مطالعه اين رويكرد جديد تربيتي 

  :پرسش هاي پژوهش
  تربيت معنوي در ديدگاه مربيان دوره هاي مختلف چگونه تبيين مي شود ؟ -1
  د ؟تربيت معنوي از نظر اسالم چگونه تبيين مي شو -2
  نتايج حاصله از بررسي سير تربيت معنوي در اهداف نهايي تربيتي چگونه متجلي مي شود؟ -3

                                                            

    p.samadi2013@yahoo.comعضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا،؛ 1
   m1.kargozar@gmail.comدرسي؛ مدرس و كارشناس برنامه ريز  2
 aylarmizani@yahoo.comمدرس و كارشناس برنامه ريز درسي؛  3
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تحليلي در اين پژوهش انتخـاب و بـا    –با توجه به ماهيت، اهداف و امكانات موجود، روش تحقيق توصيفي 
  .استفاده از فن فيش برداري مطالب جمع آوري گرديده است

باز از موضوعات مورد توجه مربيـان بـوده اسـت و آراي متناقضـي در مـورد آن      از دير) معنوي(مسئله تربيت 
ن را وجود دارد در حاليكه بعضي از مربيان بين گذار از ماديات به معنويات تمايزي قائل نيستند بعضي ديگـر آ 

  ).1389سجادي، (به خوبي حس مي كنند 
انساني به شمار مي رفته است و شايد بتـوان بـه    دين در سده هاي مياني زمينه اي را براي رشد فضايل و كمال

اين نتيجه رسيد كه مراد از تربيت معنوي در اين دوره همان تربيتي است كه تحت تاثيير حاكميت كليسا و دين 
  ).90، ص1387نقيب زاده ،(صورت مي گرفت 

بـل همچنـان وابسـته    اين عصر در حقيقت مانند دوره ق. دوران رنسانس را مي توان عصر انسان مداري دانست
با اين تفاوت كه در دوره جديد افراد كمتر دربند هماهنگ كـردن و آشـتي دادن   . به دين و دانش نظري است

علم و دين هستند و مانند دكارت حقيقت را از ديد انسان و به مدد عقل او، كه خداوند به همه انسانها بـه نحـو   
اورند كه حقيقت و واقعيتي را كـه انسـان بـا عقـل و تجربـه      يكسان عطا فرموده است مي جويند؛ حتي بر اين بب

  ).89، ص 1387كاردان، (خود كشف مي كند با حقيقت در كتاب مقدس يكي است 
از نظـر  . از جمله مربيان مشهور در سده نوزدهم مي توان بـه ژان آمـوس كمنيـوس و جـان الك اشـاره كـرد      

سـان اسـت و مـذهب عامـل اساسـي در تعيـين هـدف و        كمنيوس، تعليم و تربيت يك نياز قطعي و حق ذاتي ان
جان الك درباره هدف تربيت معتقد است كه بايد فرد را براي موفقيت در زندگي . مقصد تعليم و تربيت است

  ).1387نقيب زاده ، (فردي و عضويت در جامعه آماده كرد 
در انسان و آزادساختن  "نديشهبيداري ا "مي نامند و هدف اصلي خود را  "قرن روشنايي "را  19و  18قرون 

اين عصر زمان ظهور مربيان بزرگي  بـوده كـه هـر    . او از قيد و بندهاي سياسي و اجتماعي و فكر قرار مي دهند
  ). 1389شفائي، (داشته اند ) معنوي(يك ديدگاهي  در مورد تربيت 

هـاي  اساسي با سـاير نظـام   اسالم به عنوان يك مكتب داراي نظام تربيتي خاص خود است، اين نظام تمايزات
مستلزم نظريه پردازي و استخراج اين عناصر ... هدف، برنامه، روش و: تبيين عناصر اين نظام شامل. تربيتي دارد

براساس آيات قررآن كريم هدف از خلقت انسان، خداگونه شدن و عبد خدا . از متون و منابع معتبر ديني است
علم الهـدي،  (د و ادراك همراهي پيوسته و حضور مستمر حق است بودن است يعني هدف كالن تربيت، توحي

1386.(  
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به طور اختصار هدف تربيت اسالمي رساندن به مقام قـرب الهـي از طريـق تحقـق بخشـيدن بـه اسـتعدادهاي        

ده، ابـراهيم زا (بالقوه، متوازن و متعادل بارآوردن انسان است كه بتواند متخلق به اخالق الهي و انبيا و اوليا شود 
1383.(  

نـوع تربيـت وجـود     8به عبـارت ديگـر   . زمينه و ساحت است 8تربيت داراي : مفهوم تربيت معنوي در اسالم
تربيت ديني، تربيت اخالقي، تربيت عرفـاني، تربيـت اجتمـاعي، تربيـت جنسـي، تربيـت عـاطفي، تربيـت         : دارد

اسـت كـه در برگيرنـده تربيـت دينـي،       مقصود از تربيت معنوي در اسالم تربيت جامعي. عقالني و تربيت بدني
  .اخالقي و عرفاني است
  :يافته هاي پژوهش

هاي اين پژوهش حاكي از آن است كه از مفهوم تربيت معنوي درهريك از دوره هـاي ذكـر   مهم ترين يافته
قـرون  شده مي توان معاني متفاوتي استنتاج كرد، به طوري كه در يونان باستان تربيت اخالقي معنا مي شود، در 

وسطي و دوران حاكميت كليسا به معناي تربيت ديني است و در دوران رنسانس از نظر برخي مربيان به معنـاي  
هم چنـين بررسـي هـا حـاكي از آن اسـت كـه       . تربيت اخالقي و از نظر برخي ديگر تربيت ديني معنا مي شود 

الزم به ذكر اسـت كـه در   . اهده كرددرمكتب اسالم مي توان مقصد نهايي تربيت ديني را در تربيت معنوي مش
هر يك از ديدگاه ها و دوره هاي فوق تنها به يك بعد از تربيت بشر اشاره داشته اند، ايـن در حـالي اسـت كـه     

براي رسـيدن بـه تربيـت معنـوي     ...) جسماني، اجتماعي، عاطفي، اخالقي و(در اسالم به تمام ابعاد تربيت انسان 
تربيت اسالم، روح آرمان خواهي متعـالي را در انسـان بـه وجـود مـي آورد،       در مكتب اسالم. توجه شده است

شخصيت اخالقي او را پرورش مـي دهـد و انسـانهايي معنـوي پـرورش مـي دهـد كـه در مناسـبات فـرردي و           
انسانهايي  كه ظاهر و باطن آنها يكـي اسـت و آخـرت گراسـت تـا      . اجتماعي خود با افراد عادي تفاوت دارند

، تكامل عقل و قلب اشاره كرد يدن به اين مرحله نتايجي به همراه دارد كه مي توان به يقين شهوديرس. دنياگرا
بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه آرمـان هـاي تربيتـي هريـك از     . كه نتيجه آن بارآمدن انسانهايي كامل است

  .دوره هاي ذكر شده برگرفته از معنايي است كه آنها از تربيت معنوي دارند
  .تربيت، دين، معنويت، تربيت ديني، تربيت معنوي :هاي كليدي اژهو
  

  :فهرست منابع
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 .سنابل: قم.  سير گرايش به خدا و معنويت در غرب). 1389. (شفائي، محبوب -
  .موسسه پژوهش و برنامه ريزي: تهران. اهداف تعليم وتربيت در اسالم). 1386. (علم الهدي، جميله -
  .سمت: تهران. سير آراي تربيتي در غرب). 1387. (كاردان، عليمحمد-
 .طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش). 1387. (حسيننقيب زاده، مير عبدال -

-Hand, Michael. (2003). The Meaning of spiritual Education. Oxford Review of 
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 درآمدي كلي بر مباني نظام تعليم و تربيت اسالمي

  1 بهاره عزيزي نژاد
  

تعليم و تربيت فرايندي است كه عالوه بر آموزش، بايد قدرت تفكر را در فرد رشد دهد و تسلط او را بر 
آموزي فزون بر تاكيد بر علمبر اين مبنا گستره كاركرد اصلي آموزش و پرورش ا. محيط زندگي افزايش دهد

اهميت تعليم و تربيت تا بدانجا . و تفكر و پرورش عقالنيت جنبه اجتماعي بودن انسان را نيز شامل مي شود
ترين تربيت را كه همان تربيت الهي است  است كه در جاي جاي قرآن مجيد سخن از آن آمده است و متعالي

  . به كرات مورد توجه قرار داده است
وهش حاضر هدف كلي بر آن است تا ضمن تبيين اهميت تعليم و تربيت، به بيان برخي از مهمترين در پژ

ابعاد تعليم و تربيت اسالمي از ديدگاه قرآن و انديشمندان اسالمي پرداخته شود، تا با تمركز بر ابعاد و اصول 
اهتمام عملي به امر گسترش آن  هاي ديني واسالمي، به نشر و ترويج تعليم و تربيت اسالمي و تقويت آموزه

در پايان پيشنهادات كاربردي همسو با نتايج پژوهش . كه از اهداف پژوهش حاضر مي باشد، دست يافت
 .حاضر ارائه شده است

در تربيت اسالمي، هدف اساسي و غايي تربيت، الهي شدن . تربيت در جريان زندگي انسان نقش مهمي دارد
هدف، استعدادهاي عالي انسان كه در خلقت او قرار داده شده است بايد رشد و براي نيل به اين . آدمي است
براي به فعليت رسيدن اين استعدادها ابزارهايي الزم است كه يكي از مهمترين ). 1378نصري، (فعليت يابد 

هاي مختلف آموزش و پرورش براي معلمان ارزشمند است كه با فلسفه). 1386مطهري، (آنها معلم است 
هاي درسي و روشهاي تدريس را در ارتباط با ديدگاههاي خصوصاً مكتب تربيتي اسالم آشنا شوند و برنامهم

هاي آموزش و پرورش هر كند تا برنامه اين آشنايي به مربيان كمك مي. فلسفي خاص آنها شناسائي كنند
ترين و خود را بر پايه اصولي كدام از مكاتب را مورد نقد بررسي قرار داده و بتوانند مبناي وظايف تربيتي

                                                            

1
 bahareh19@gmail.comدانشگاه پيام نور ؛  استاديارگروه علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي، مسئول مكاتبات 
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لذا با عنايت به اين مطالب، در ). 1374دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، (ترين ديدگاه طرح ريزي كنند منطقي
ديدگاههاي مكتب تربيتي اسالم از ابعاد مختلف بررسي شده و كاربردهاي تربيتي آن بيان مي  تحقيق حاضر

  .شود
  :پژوهش پرسش

  ي چيست؟اسالم تيو ترب ميعلابعاد ت نيمهمتر -
كتب، مقاالت و (اي و با بررسي آثار مكتوب باشد، كه به روش كتابخانهروش تحقيق  نظري ـ تحليلي مي

 .در باب تعليم و تربيت اسالمي انجام شده است) ها پايان نامه

 كيتوان تنها  ينم مكتب را نيانسان است، لذا ا يتمام ابعاد زندگ يروشن برا ينيكامل و آئ ياسالم مكتب
 .شوديم يبررس تيو ترب ميو آن از جهت مباحث تعل )1381جعفري، ( دينام يمكتب فلسف

 .يو بعد روح يبعد جسم ؛يدو بعد اساس يدارا ستيمكتب اسالم موجود دگاهيانسان از د :انسان تيماه) 1
 . دهد يم لياو تشك يوجود او را بعد روح ليقسمت اص

 نيتكامل است و بـه هم يدر حركت بسـو شهياسالم، جهـان و انسان هم يشناسـ يتدر هس: يهست تيماه) 2
  . است رييمتقابل او با جهان دائماً دستخوش تغتعامل روابـط انسان و ليدل
را انكار كند بر استفاده از روش  يو روش تجرب ينقش تجارب حس نكهياسالم بدون ا: معرفت تيماه) 3

 يانسان برا يهايو توانائ يعلم، آگاه تيبر واقع يرا مبتن يرده و شناخت شناسك ديدر حل مسائل تاك يتعقل
 .داند يشناخت م

 . اندقرار گرفته يمورد بررس اخالق ارزشها در قالب موضوعات مربوط به: ارزش تيماه) 4

 تيو ترب ميساز اسالم به دست آمده و نظام تعلمكتب انسان يدئولوژيو ا ينيباز جهان تيو ترب ميتعل مباني
 يمبنا. 3؛ انسان يكرامت ذات. 2؛ فطرت يمبنا. 1): 1381 ان،يليوك(عبارتند از  ، كهبر آن استوار است ياسالم
همه افراد بشر در  يبرابر يمبنا. 6؛ بودن انسان ياجتماع يمبنا. 5؛ انسان يابعاد وجود. 4 ي؛و آزاد ارياخت
 ضرورت توام ساختن علم با عمل. 8ي؛ ديو ناام يمهريتقدم رحمت، محبت بر خشونت، ب يمبنا. 7؛ نشيآفر
 .تيو ترب تيعلم، تدبر، هدا لتيفض يمبنا. 9 و

 :در اسالم تيو ترب ميتعل اهداف -
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حكمت،  ميتعل تقوا،: كنديذكر م بيترت نياسالم را به ا تيو ترب ميتعل يهدفها) 1384(ي عتمداريشر

 تيشخص ،يپرورش تفكر، روح اجتماع ،يدوست ،يرو همكا يبرادر لت،يتكامل و فض ،يعدالت خواه
      .ياخالق

  :هاي پژوهشيافته
ها در اين ايده. اندهايي را در زمينة تعليم و تربيت بيان كردهدر طول تاريخ هر يك از مكاتب تربيتي ايده

تبار خود را از دست مقاطعي از زمان بر تعليم و تربيت نظامهاي مختلف سلطه داشته و بعد از مدتي به داليلي اع
در نهايت با توجه به اينكه مكتب جامعي مانند اسالم در دسترس ما قرار داشته و بعبارت ديگر به ما . اندداده

هاي مورد نظر بكار ببنديم، تا ما بايد از چنين فرصتي استفاده كرده و نظريات پربار آن را در زمينه. تعلق دارد
پيشنهادات . ساز كمك كرده باشيمه گسترش روز افزون اين مكتب انسانضمن دستيابي به سعادتمندي خود ب

  :كاربردي ارائه شده در راستاي نتايج پژوهش به شرح زير مي باشند
معلمان در نظر داشته باشند كه هدف اصلي تعليم و تربيت، ايجاد روح علمي و رساندن دانش آموزان به 

بنابراين در برنامه كالسي خود به . ره و ارتقاء به كالس باالتركماالت و ارزشهاي انساني است، نه گرفتن نم
 .آل ولي در عمل دست نيافتني باشد پرهيز كرداز اهدافي كه در انديشه، ايده. اين امر اذعان داشته باشند

در تعليم و تربيت از خشونت و تلقين ايده ها و افكار بايد پرهيز كرد و تربيت تنها در صورتي عميق و 
در تربيت  بايد تعادلي ميان همة استعدادهاي طبيعي . گي خواهد بود كه دروني و خود انگيخته باشدهميش

گونه تحقيقات در تدوين نظام تربيتي و نيز اصالح و انجام و كاربست نتايج اين. كودك وجود داشته باشد
                                                                 .                                     تغيير نظام آموزشي مدنظر قرار گيرد

  .تعليم و تربيت اسالمي، ابعاد تعليم و تربيت، تعليم و تربيت مباني :واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
  . ي موسسه تدوين و نشر آثار عالمه جعفر: تهران. زيبائي و هنر از ديدگاه اسالم). 1381. (جعفري ، محمد تقي-
 . سمت: تهران. 1، جلد آمدي بر تعليم و تربيت اسالميدر). 1374. (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه -

 . امير كبير : تهران. تعليم و تربيت اسالمي). 1384. (شريعتمداري، علي -

  .صدرا : تهران. تعليم و تربيت در اسالم).  1386. (مطهري، مرتضي -
  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي: تهران. هاپوگر انديشهتكا). 1378. (نصري، عبداهللا -
  .انتشارات دانشگاه پيام نور: تهران. تاريخ آموزش و پرورش اسالم و ايران).  1381. (وكيليان ، منوچهر -
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  منظرآيات  قرآن كريم واكاوي خالقيت در تربيت ديني از
  1فاطمه ايرانمنش

  
لي انديشه انسان، درنظام تربيتي اسالم اهميت وااليي دارد، قدرت و خالقيت به عنوان يكي از جلوه هاي عا

تربيت ديني از دوواژه، دين به معناي ). 1، ج1390معين، (نيرويي است كه موجب خلق آثار بديع مي گردد 
و تربيت از ريشه ربو به معناي رشد يافتن و شكوفايي ) 1387راغب اصفهاني، (جزا، طاعت، عبادت 

). 46، ص1386علوي، (ي جسماني، عقالني، اجتماعي، عاطفي، اخالقي و ديني انسان است استعدادها
خردورزي ازديدگاه اسالمي وقتي همه ابعاد به صورت معتدل تربيت شود، تربيت ديني محقق مي گردد و 

) ص(اكرم ، بدليل اهميت زياد آن است كه، پيامبر هاي بنيادين و نه نمادين تربيت اسالمي است يكي از ارزش
باتوجه به فرمايش ). 7، ج 1385مجلسي، " (يك ساعت انديشيدن بهتر از يك سال عبادت است": فرمايدمي

، عقلي كه در پرتو هدايت الهي قرار گيرد، پاك و مصفا مي گردد و قادر به درك فيض الهي )ع(امام صادق 
درست ومنطقي، براي حل مسائل ورفع مقصود از اين نوع انديشه، استفاده ). 1اصول كافي، جلد (مي شود 

مشكالت آتي در مسير خالقيت و بهسازي فردي واجتماعي و بهره مندي از رهنمودهاي الهي در مسير طاعت 
هرگاه خالقيت درجهت تربيت ديني افراد بكار گرفته شود، نقشي . وبندگي خدا ونيل به رستگاري انسانهاست

آورد، يكي از مسائل عصر حاضر، دين گريزي جعه به بار ميدرغير اين صورت مخرب وفا و سازنده دارد
هاي  به كارگيري روشافراد و بكار گيري تكنولوژي جديد در مسيرسلطه طلبي، جنگ وخونريزي است، 

ظهور خالقيت هاي نيروي . شود باعث ناكامي و معكوس شدن نتايج و از بين رفتن خالقيت افراد مي ،ناصحيح
قرآن كريم به عنوان عاليترين منبع هدايت و مناسب، نيازمند پرورش صحيح آن است، انساني و بهره برداري 

تربيت انسان با شيوه هاي پرورش خالقيت، فرد را قادر مي سازد تا در جهت اهداف تربيت ديني  گام بردارد، 
 . ثانياً او را در جهت حل مشكالت ياري نمايد

  :پرسش هاي پژوهش
  :ازديدگاه قرآن

  القيت چيست؟مفهوم خ -
  عوامل فردي پرورش خالقيت درتربيت ديني چيست؟-

                                                            

 تربيت دانشگاه باهنر كرماندانشجوي دكتري فلسفه تعليم و١
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  عوامل اجتماعي پرورش خالقيت درتربيت ديني چيست؟ -

شيوه جمع آوري . تحليلي صورت گرفته است -اين پژوهش از نوع نظري است كه با روش توصيفي
هاي پرورش خالقيت  اطالعات، بررسي دقيق آيات و فيش نويسي الزم در مورد موضوع تحقيق يعني شيوه

درتربيت ديني صورت پذيرفت و روش هاي تجزيه و تحليل استنتاجي استفاده و آموزه هاي تربيتي مرتبط 
استخراج گرديده است،آيات مرتبط با موضوع استخراج و يادداشت برداري شده و از احاديث و روايات و 

  .استنظريات دانشمندان استفاده گرديده 
زيرا اصول كلي ثابتي  دورانهاست وذات اين دين اقتضاي پويائي وابتكار وخالقيت دارددين اسالم دينِ همه 

وآن مكانيسم اجتهاد است كه اصول  همراه با مكانيسمي كه در همه زمانها به نيازهاي متغير پاسخ ميدهد، دارد
تشويق به علم ودانش  .مسائل جديد را از درون اصول بيرون مي كشد و اسالم را با مسائل متغير تطبيق مي دهد

از ي در روايت .داردخالقيت وسفارش به تعقل وتدبر وتفكر در آيات الهي حكايت از روحيه تحول گرائي و
فزايم كه به خداي نيبر دانش خود چيزي  اگر روزي بر من بيايد كه در آن روز": نقل شده)ص(پيامبر اسالم

خالقيت امري فطري . )8ج، ميزان الحكمه(" ارك مبادطلوع خورشيد آن روز بر من مب تعالي نزديكم گرداند
ودرذات انسانها نهادينه شده،كه مبتني برپرورش عقل ،يكي از ابزارهاي معرفت درشناخت حقيقت وكسب 

  ).170: بقره(بينش  ودست يافتن به پديده هاي نو است تاكيد قرآن برآن دليل اين مدعاست 
 كند مي را به دو گونة امر و خلق معرفي "آفرينش"آن مجيد، به پيروي از قر در ديدگاه عرفان اسالمي

باشد كه منصب خالفت الهي دارد و خالقيت  خالقيت انسان در اين ديدگاه به اين دليل مي). 1389حسيني، (
تواند مخلوق خيال خود را  انسان مي": معتقداستمالصدرا ، همان گونه گردد بشر از تخيل و خيال او تجلّي مي

اي،  خامنه(باشد  خالقيت در فلسفة اسالمي به معناي خلق از عدم مي. و به آن وجود خارجي ببخشدتجسم 
  خدا ضمن  جانشيني  موضوع  در قرآن). 86: حجر(خالقيت ازجمله صفات خداوند متعال است ). 5، ص 1381
كار   با اين ، تا)30: بقره(رمود و خداوندمالئكه رابه سجده انسان امرف  است  گرديده  بيان  آدم  آفرينش  داستان
و   الهي  وجود خالفت  نشانة  حداقلاي، حضرت خامنه، ته شودشناخ  برسميت  انسان  و جانشيني  خالفت

و   اراده  دوگونه  همين  ، داراي خالفت  نيز باقتضاي  انساندانسته كه   بر آفرينش  قدرترا،   در انسان  خداگونگي
  مشترك  نقطة  ، خالقيت اساس  بر اين. يا خالقيت است  و  منشأ آفرينش  و طبيعي  تكويني  از آن  ؛ نوعي امر است

  يافت  جز انسان  موجودي  در هيچ  كه  خداست  جانشيني  منصب  ، همان و رمز آن  است  خدا و انسان  بين
ازبسترهاي تحقق كمال  كه با دين الهي عجين ودرفلسفه اسالم نوعي خداگونگي تلقي مي شود، يكيشود نمي

ترين كمال وجودي يعني رسيدن به عشق حقيقي است و درصورت به نفساني وبستر امكان نيل انسان به متعالي
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، محقق كارگيري صحيح از آن نيل به حيات طيبه و خود شكوفايي كه همان هدف نهايي تربيت ديني است
 .                            مي گردد

  :شيافته هاي پژوه
خالقيت مبتني بر رشد و پرورش انديشه از اهداف عالي نظام تربيتي اسالم است، لذاپرورش بعد عقالني 
منجربه رشد قوه خالقيت انسان وتحقق  تربيت ديني  مي گردد و هستي راآنگونه كه هست مي بيند وامور 

 .ي كندتالش م) قرب الهي(عالم را آنگونه بايد انجام مي دهد ودرنيل به هدف غايي 
حل و در قرآن خالقيت به معناي بكارگيري توانايي ذهني درتلقين عناصر كهنه براي ايجاد يك فكر يا راه

ارزشمند هدفدار كه به صورت بالقوه در هرفردي  وجوددارد، مي باشدكه به عوامل فردي واجتماعي بستگي 
بت، مقايسه كردن، تحليل مسائل با ذكر بعضي عوامل فردي در قرآن، انديشه ورزي، ايجاد انگيزه و رغ. دارد

استدالل، دليل جويي و دوري از تقليد كوركورانه، توأم بودن عقل و علم، پشتكار و تالش مستمر و مشاهده 
خداوند متعال انسان را موجودي خالق و پويا آفريده كه براساس تعاليم ديني تفكر در نشانه ها و . دقيق است

و نور را به روي انسان مي گشايد و او را با حقايق و معارف خلقت آشنا مي قدرت خداوند، درهاي معرفت 
سازد، تفكر در وجود خويشتن، هستي و پي بردن به هدفمندي جهان آفرينش و در تاريخ و احوال و 

وچنين بصيرت وبينش خالقانه . سرگذشت پيشينيان، بهترين راه هاي باور كردن انديشه و خالقيت انسان است
مه ايجاد نگرش ورفتار نوآورانه ايماني درفردگشته كه خودرا ملزم به انجام دستورات الهي مي بيند وبا اي مقد

خشوع باطني وحضور قلب بيشتر، سعي در افزايش مراتب بندگي وتسليم در مقابل خداوند وانجام عبادت 
معنوي فرد پرورش وانسان  باطني دارد و در نيل به عبوديت ،هدف نهايي تربيت اسالم تالش مي كند، ابعاد

  .مؤمن حقيقي كه محصول تربيت ديني است، تحقق مي يابد
درقرآن، بر عوامل اجتماعي از جمله روحيه نقادي داشتن، ترغيب افراد، توجه به استعدادهاي فردي 
درپرورش خالقيت نيزتاكيدشده، بدون مساعدت، هيچ تمدني پا نمي گيرد و دستاوردهاي عظيم علمي و 

- ي رخ نمي دهد، در منطق قرآن راه دستيابي به عقل سليم، استقبال از افكار گوناگون و بررسي آنفرهنگ

-هاست، بهره گيري ازانديشه هاي ديگران، موجبات پيشرفت علوم بويژه اسالمي وخودسازي توام با انديشه

 .هاي خالقانه مقدمه بهسازي و پيشرفت جامعه ومحقق شدن تربيت ديني مي گردد
  .قرآن كريم، خالقيت، تربيت، عقالنيت، تربيت ديني: ن كليديواژگا
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  :فهرست منابع
  .قرآن كريم - 
  .انديشه: تهران). ترجمه فتح اهللا مجتبايي(هنرشاعري بوطيقا ). 1377.(ارسطو -
  .نويد اسالم: تهران). ترجمه حسن خداپرست( مفردات الفاظ قرآن كريم). 1387. (اصفهاني، راغب -

  .سمت: تهران. آراي دانشمندان مسلمان درتعليم وتربيت). 1387. (مدبهشتي، مح --
  .دوران: تهران. روانشناسي پرورشي نوين). 1387. (سيف، علي اكبر -
.5-12، 28صدرا، خردنامه . در فلسفه و عرفان اسالمي "خالفت انسان/ خالقيت" .)1381( .اي، محمد خامنه  -  
. نداي دوست: قم). نهج البالغه، نهج الفصاحه، صحيفه سجاديه(عه كبيرمجمو). 1388. (عابديني مطلق، كاظم -  

. دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمي: تهران. ترجمه نهج البالغه ).1384. (دشتي، محمد-  

. جهان آرا: تهران). ترجه سيد مهدي آية الهي( 3و  1، ج اصول كافي). 1385. (كليني، ثقه االسالم-  

.اسالميه: قم.  7، جبحاراالنوار). 1385. (اقرمجلسي، محمد ب  -  

.دارالحديث:قم ). ترجمه حميدرضا شيخي( ميزان الحكمه ).1391. (محمدي ري شهري، محمد -  
  .معين: تهران. فرهنگ فارسي معين). 1387. (معين، محمد -
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  ماهيت تربيت ديني و تربيت اخالقي
  3ره سيفي، طاه2، مرضيه پورغريب شاهي1مريم مغفوري فرسنگي

  
در اهميت آن همين بس كه انسان، موضوع تربيت است و با تربيت . اهميت تربيت بر كسي پوشيده نيست

تعليم و ") 15، ص 1386(از نظر مطهري . است كه انسان مي تواند به اوج انسانيت و ارزش هاي واال برسد
يست و مي توان گفت از روزي تربيت از زندگي انسان ها حذف شدني ن. "تربيت بحث ساختن انسان هاست

  .كه انسان وجود داشته، تربيت هم در كار بوده است
انسان موجودي است چند بعدي و تربيت مناسب آن است كه هر كدام از اين ابعاد را به رشد و شكوفايي 

ا جريان شكوف"تعليم و تربيت را ) 48، ص1386(برساند و هيچ كدام را وا نگذارد، در همين رابطه علوي 
از آنجا كه انسان داراي استعدادهاي متفاوت و گوناگوني مي باشد؛ . مي داند "»سازي استعدادهاي انسان

بنابراين تربيت صحيح نيز ساحت هاي گوناگوني دارد كه از آن ميان مي توان به تربيت ديني و تربيت اخالقي 
ربيت اخالقي هم يكي ديگر از جلوه ت. نقش تربيت در بعد ديني، شكل دهي هويت ديني مي باشد. اشاره كرد

  . هاي تعليم و تربيت است كه هدف آن رشد اخالقي افراد است
با تامل در مطالب گفته شده مي توان به اين مسئله پي برد كه تربيت اخالقي و تربيت ديني جداي از هم 

از طرفي با توجه به . يستندنيستند بلكه با هم همپوشاني هايي دارند، همانگونه كه دين و اخالق جداي از هم ن
اينكه تربيت ديني و تربيت اخالقي از وجوه تربيت هستند؛ بنابراين ضرورت دارد كه به آنها پرداخته شود و 

  .منظور از هر كدام دقيقا مشخص شود تا بتوان در عمل، آنها را به كار برد
در اين مقاله . قي، تعريفي ارائه دهندتا كنون انديشمندان زيادي سعي كرده اند از تربيت ديني و تربيت اخال

سعي بر اين است تا حد ممكن اين تعاريف مورد نقد و تحليل فلسفي قرار بگيرند و در نهايت، تعريف 
برگزيده اي از آنها ارائه شود كه هم كامل باشد و هم جامع تعاريف ارائه شده و هم اينكه نقايص احتمالي 

  . تعاريف موجود را برطرف نمايد
  

                                                            

١
   mmfar1360@ yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت، تلفن؛  
٢
 marzieh42@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت، تلفن؛  
٣
 seifi666@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت، تلفن؛  
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  :رسش هاي پژوهشپ
  تربيت ديني چيست؟ -
  تربيت اخالقي چيست؟ -

تحليل زباني در تعليم و ". روش مورد نظر براي انجام اين پژوهش روش تحليل زباني و مفهومي مي باشد
تحليل مفاهيم تربيتي در زبان عادي، تحليل مفاهيم در زبان متعارف : تربيت مي تواند سه صورت داشته باشد

. 1389باقري، سجاديه و توسلي، ( "ت و تحليل مفاهيم در زبان فني و رسمي تعليم و تربيتتعليم و تربي
  .، كه از بين اين سه؛ قسم سوم مورد استفاده در تحقيق حاضر مي باشد)164ص

همانگونه كه پيش از اين آمد؛ انسان موجودي است چند بعدي و تربيت صحيح آن است كه منجر به رشد 
در . هاي ابعاد وجودي انسان شود كه تربيت اخالقي و تربيت ديني از جمله آنها هستند هماهنگ تمامي جنبه
تربيت را به معناي عام خود شامل تمام ابعاد شخصيت مي داند كه به رشد ) بي تا(همين رابطه احمدي 

كه فرد از نظر وي تربيت ديني جنبه خاصي از تربيت است . اجتماعي، عاطفي، ذهني و اخالقي كمك مي كند
  .رساندرا به وظايف ديني و آداب شرعي آشنا مي سازد و او را به خود شناسي و خدا شناسي مي

مجموعه تدابير و روش هايي كه براي ايجاد، ابقا و "از نظر بهشتي و نيكويي تربيت ديني عبارت است از 
  ).198، ص1390( "اكمال عقايد، اخالق و اعمال ديني اتخاذ و اجرا مي گردند

ر شناخت بيشتر تربيت ديني مي توان بر اين نكته تاكيد كرد كه علم پژوهان اين عرصه   شاخه ها و زير  د
شماري از تربيت ديني به ما معرفي كرده اند، بدين معنا كه تربيت ديني دايره وسيعي از انواع مجموعه هاي بي

تربيت ديني تاكيد دارد كه قيد اسالميت را به براي مثال تربيت اسالمي بر آن نوع . تربيت ها را در بر مي گيرد
همچنين تربيت اسالمي مي تواند زمينه ساز انواع مختلفي از تربيت شود مانند تربيت زمينه . همراه داشته باشد

  ). 1392توسلي، (ساز با محوريت اخالق 
ي داند كه هدف عمده تربيت اخالقي را به عنوان يكي از جلوه هاي متعالي تعليم و تربيت م) 1378(رهنما 

كياني و نصرآبادي . آن رشد اخالقي شاگردان است به گونه اي كه آنان را افرادي نيك و خير بار آورد
نيز به نقل از خواجه نصيرالدين طوسي، تربيت و تهذيب اخالقي را آراستن نفس به فضايل و پيراستن ) 1390(

  . رذايل مي دانند
خالقي و ارزشي، آن چيزي است كه نهادهاي آموزشي براي كمك به نيز تربيت ا) 1379(از ديد سجادي 

افراد جهت تفكر پيرامون مسائل مربوط به درست و نادرست امور و در پي آن تمايل به سمت خوب بودن 
  . اجتماعي و نيز كمك به آنها جهت رفتار به روش و منش اخالقي و ارزشي انجام مي دهند
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  :يافته هاي پژوهش
: عات و تحليل هاي صورت گرفته تعاريف زير از تربيت ديني و تربيت اخالقي ارائه شده اندبر پايه مطال

تربيت ديني عبارت است از آشنا كردن فرد با وظايف ديني و آداب شرعي آنگونه كه آنها را بپذيرد و در 
شناسي، لكه خودعمل به كار بندد، بنابراين در تربيت ديني هدف توجه به جهات علمي و دين آموزي نيست ب

  .خداشناسي و خود سازي، هدف است تا انسان را به كمال برساند
تربيت اخالقي عبارت است از شناساندن خوب و بد و درست و نادرست آنگونه كه فرد آنها را بپذيرد و در 

بلكه عمل به كار بندد، بنابراين در تربيت اخالقي هدف آموزش اطالعات و انتقال پيام هاي اخالقي نيست 
  .هدف، آراستن نفس به فضايل و پيراستن آن از رذايل است تا در نهايت فرد به كمال برسد

در پايان به عنوان نتيجه گيري بايد اين مطلب افزوده شود كه ماهيت تربيت اسالمي و تربيت ديني و تربيت 
نند كه آن هدف همانا اخالقي با يكديگر تفاوتي ندارد، بلكه همه يكي هستند و يك هدف را دنبال  مي ك

رسيدن انسان به كمال و قرب به خداوند مي باشد و اين امر ميسر نمي شود مگر با خود شناسي و خداشناسي و 
شود، چرا كه انسان ها تربيت در هر دين و آييني كه باشد اگر درست و صحيح صورت بگيرد نتيجه همين مي

 .  ه اندهمه مخلوق خدايند و همگي با فطرت الهي سرشته شد

  .تربيت، تربيت ديني، تربيت اخالقي، تحليل زباني و مفهومي :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
   .2مجله تربيت،  .مفهوم تربيت ديني و راه هاي وصول به آن). بي تا. (احمدي، احمد -
پژوهشكده مطاالعات : تهران .رويكردها و روش هاي پژوهش در فلسفه). 1389. (باقري، خسرو؛ سجاديه، نرگس و توسلي، طيبه -

  .فرهنگي و اجتماعي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري
مركز تحقيقات كامپيوتري . كاوش هايي در باب فلسفه تربيت ديني از ديدگاه اسالم). 1390. (بهشتي، سعيد و نيكويي، روشنك -

   .علوم انساني
، مركز تحقيقات 26مشرق موعود،  فصلنامه علمي پژوهشي. ت سكوالرتربيت ديني، تربيت زمينه ساز، تربي). 1392. (توسلي، طيبه -

   .كامپيوتري علوم انساني
بررسي، تجزيه و تحليل خاستگاه ها، غايات و روش هاي تربيت اخالقي از ديدگاه كانت و خواجه ). 1378. (رهنما، اكبر -

  .رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس. نصيرالدين طوسي
پژوهشگاه مطالعات علوم انساني و مطالعات : تهران. رويكردها و روش هاي تربيت اخالقي و ارزشي). 1379. (دسجادي، سيد احم -

  .فرهنگي
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انتشارات دانشگاه شهيد : كرمان. نكات اساسي در فلسفه تعليم و تربيت و مكاتب فلسفي تربيتي). 1386. (علوي، سيد حميد رضا -

  .باهنر
. اهداف، اصول و روش هاي تربيت اخالقي از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي). 1390. (ادي، حسنعليكياني، سميه و بختيار نصر آب-

  .94-65 ،12پژوهش در مسائل تعليم و تربيت اسالمي، 
  .صدرا: قم. تعليم و تربيت در اسالم). 1368. (مطهري، مرتضي -
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  واكاوي مباني فلسفي تربيت اخالقي 
  2ادات شريف زاده ، حكيمه الس 1مــــريم سهرابي

  
در دنياي معاصر، با اذعان به كثرت نحله هاي فكري و  فلسفي بين متفكرين، مشارب گوناگون اخالقي به 

از اين روي انديشمندان حوزه ي تربيت، واژه ي تعليم و تربيت ارزش ها را به جا يا همراه . وجود آمده است
نكه اصحاب ديني و مذهبي وعده اي ازدانشمندان رشته هاي با وجود اي. ي تربيت اخالقي مؤكد دانسته اندواژه

علمي به طور غير مستقيم در وضع ارزش ها دخالت دارند، بررسي و موشكافي ارزش ها كار اصلي فلسفه 
مي توان گفت با اينكه  همه درباره صلح، عدالت، حقوق و آزادي هاي فردي، ميراث فردي و رفاه . است

همين امور را وسيله ي توجيه اعمال ضد انساني قرار مي دهند و در سايه آنها  كنند امااجتماعي بحث مي
در اين تحقيق، با ). 1382شريعتمداري، (تعصبات و منافع خصوصي و مقاصد گروهي را تعقيب مي كنند 

امر  توجه به تأكيد دانشمندان و پژوهشگران اسالمي بر رابطه عميق بين دين و تربيت اخالقي، پس از تدقيق در
  .ارزش ها از لحاظ عيني يا ذهني بودن، مناسبات رابطه ي تربيت ديني و اخالقي را مد نظر قرار مي دهيم 

  :پرسش هاي پژوهش
 ارزش هاي اخالقي اموري عيني هستند يا ذهني ؟  -

 رابطه ي دين و اخالق و مترتّباً تربيت ديني و تربيت اخالقي چيست ؟  -

در اين . تحليلي مي باشد -نظري است و از حيث ماهيت و روش، توصيفي پژوهش حاضر در ذيل مطالعات 
و نتيجه گيري تنظيم نموده تعقيب و تدقيق سواالت تحقيق  روش محقق مطالب مربوطه را در قالب

 .گردآوري اطالعات در اين تحقيق به شيوه ي كتابخانه اي و با استفاده از فيش هاي مطالعاتي بوده است.است

  :پژوهش هاي يافته
  ارزش ها ي اخالقي اموري عيني هستند يا ذهني؟ : سؤال اول

با نظر . مبتني بر آراء فالسفه ي اسالمي، مفاهيم به سه دسته ي ماهوي، انتزاعي و اعتباري قابل تقسيم هستند
باشند يا به  ي پندار انسان نيستند كه انسان در هر كجا مايلبه اينكه مفاهيم مرتبط با ارزش ها، ساخته و پرداخته

نفع خود ببيند آن را اعتبار كنند و از آن بهره ببرند، درست آن است كه اين مفاهيم را انتزاعي بدانيم، زيرا 
                                                            

  m.sohrabi.artan@gmail.com؛ ه مازندراندانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگا ١
  استاديار فلسفه تعليم و تربيت  دانشگاه مازندران ٢
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حكايت از ويژگي هاي اشياء خارجي دارد كه از متن ذات آنها گرفته مي شود و بدان ها حمل مي گردد، 

بنابراين . ن كه وابسته به اعتبار و پندار افراد نمي باشدهمچنا. بدون آنكه داراي ارزش ذاتي در كنار آنها باشد
عيني نيستند . مفاهيم ارزشي به يك معني، عيني هستند نه ذهني و به معناي ديگر هم عيني هستند و هم ذهني

يعني داراي ماهيت و ذات مستقلي در كنار ساير ماهيت ها نمي باشد و اما به معني ديگر عيني هستند يعني 
هيت و ذات مستقلي در كنار ساير ماهيت ها مي باشدو بيانگر واقعيت و حيثيتي هستند كه به دلخواه داراي ما

مفاهيم ارزشي ذهني هستند يعني انسان بعد از دريافتن مفاهيم اوليه و ماهيت آنها، . انسان قابل تغيير نمي باشد
سد تا بتواند اين مفاهيم را از آنها انتزاع شنااين مفاهيم را در ذهن بررسي مي كند و ويژگي هاي آن را باز مي

  . نمايد
 رابطه ي دين و اخالق و مترتّباً تربيت ديني و تربيت اخالقي چيست ؟ : سؤال دوم

رابطه ي بين اخالق و دين بسته به مبنايي است كه هر فرد يا مكتب، در تفسير خير و شر، حسن و قبح و بايد  
وه نوع رابطه مي تواند به صورت رابطه ي اخالق با مبناي اعتقادي دين و يا به عال. يا نبايد اخالقي مي پذيرد

به عنوان مثال، با آنكه در مكتب كانت منشأ اخالق، . رابطه بين اخالق و دين به عنوان منبع قواعد اخالقي باشد
از . س استعقل عملي است، اما وي معتقد است كه مقتضاي عقل عملي، اعتقاد به وجود خدا و جاودانگي نف

  ).1374مصباح، (اين رو نمي توان به صورت مطلق گفت كه اخالق با دين پيوند دارد يا نه 
وجه اول، . مبتني بر يافته هاي تحقيق، رابطه ي تربيت ديني و تربيت اخالقي، به سه وجه، امكان وقوع دارد

برخي تربيت اخالقي را : است متضمن تأييد رابطه ي تربيت اخالقي و تربيت ديني است،كه خود بر دو قسم
موران، (دانند زير مجموعه تربيت ديني مي دانند و گروهي تربيت ديني را زير مجموعه تربيت اخالقي مي

1989.(  
كند، وجه دوم، نشانگر يكي بودن قلمروهاي ديني و اخالقي است، اما وجود پــيوند بين آن دو را تأييد مي 

ربيت ديني نيازمند است، اما نه به عنوان مواليا برده ي خود؛ بلكه به عنوان اين گونه كه تربيت اخالقي، به ت
در وجه دوم، آموزه هاي اخالقي هدف گرفته مي شوند و محور بحث ). 1989موران، (همكار انديشمند 

طرفداران اين رويكرد، قبل از . كليدي اين است كه اخالق در شكل ديني اش چگونه آموزش داده  مي شود
  . يز بر اهميت نقشي كه معلم و مربي ايفا مي كند، تاكيد دارندهر چ

و ارزش هاي (اين رويكرد، بر انفكاك اخالق . وجه سوم مبتني بر نفي هرگونه ارتباط بين آن دو است 
بر . آنها بر اين باور بودند كه تربيت اخالقي مي تواند جايگزين تربيت ديني شود. و دين تأكيد دارد) اخالقي
رويكرد . اين برداشت، واقعيت عيني جوامع سكوالر بهترين دليل بر امكان بريدگي دين از اخالق است اساس
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سكوالر مباني و ريشه هاي اخالق و ارزش هاي اخالقي را نه در شريعت و محتواي دين، كه در عقالنيت 
  .جستجو مي كند

ا به عنوان مهم ترين تجلي گاه اخالق در در اين مقاله، پس از تدقيق  در مفهوم ارزش ه: بحث و نتيجه گيري
مكاتب گوناگون، در مدل . جوامع امروزي، به تعقيب مناسبات رابطه ي تربيت ديني و تربيت اخالقي پرداختيم

برخي نهايي ترين . كنندتربيت اخالقي خود، به يك نقطه اوج واحد به عنوان كمال نهايي انسان اشاره نمي
ري با محيط، برخي ديگر آن را اعتدال قواي سه گانه غضبيه، شهويه و عقليه و هدف تربيت اخالقي را سازگا

نقطه ديگر تالقي دين و اخالق، هنگام تشخيص رفتار هاي خير برجسته . عده اي اين را قرب به خدا مي دانند
ورات و دين اسالم برخالف بسياري از مكاتب اخالقي كه توقفي بر دين ندارند در مصداق يابي دست. مي شود

در اين نگرش دين كليتي است مشتمل بر جهان . ارزش هاي اخالقي، راهنماي ما از كليت به عينيت است
بيني، نظام حقوقي و احكام رفتاري، و نظام ارزش ها و بايد و نبايدهاي اخالقي كه فرد را در راستاي رسيدن به 

در اينجا مربيان اخالقي مي كوشند . مي دهندخود شكوفايي و سرانجام راهيابي به مرحله قرب الي اهللا ياري 
  . محوري منتقل شود -محوري به پايگاه خدا -متربي را كمك كنند تا از منزل خود

  .تربيت ديني، تربيت اخالقي، ارزش هاي اخالقي، دين ، اخالق: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .سمت: تهران. شيرسالت تربيتي و علمي مراكز آموز .)1374( .ليشريعتمداري، ع -
  . امير كبير: تهران. اصول و فلسفه تعليم و تربيت .)1382( .ليشريعتمداري، ع -
  . موسسه آموزشي، پژوهشي امام خميني: قم. فلسفه اخالق .) 1378( .حمد تقيمصباح، م -
  . اطالعات: تهران. فلسفه اخالق .) 1374. (محمدتقيمصباح،  -
  .صدرا: قم. اخالقفلسفه  .)1386( .مرتضيمطهري،  -

-Durkeim, E. ( 1973). Moral education: A study in the theory & application  of the sociology of 
education. NEW YORK: The free press 
-Moran, G. (1989).  ls reiigition education moral? In: Religious education as second language. 
BIRMINGHAMA: Religious Education press.  
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  تأثير ساحت عاطفي بر ساحت معرفتي از نظر قرآن
  1فاطمه السادات حسيني

   
شود كه شناسي علمي تلقي ميوقتي معرفت. يكي از مباحث مهم، تحليل و چگونگي تحصيل معرفت است

. گرددسات عاطفي جدا ميسان حوزه معرفت از حوزه احساتنها به حوزه استدالل و منطق تعلق دارد و بدين
جاي توجه صرف به ساختار باورها، به نحوه گذارد، كه بهسر ميشناسي مسيري را پشتاما زماني معرفت

شناسي تأملي در باب حقيقت معرفت بشري است، از اين رو نه گيري آنها نيز توجه كند و چون معرفتشكل
  . شمار آيدتواند بهنيز مي شناسي و اخالقتنها از سنخ منطق بلكه از سنخ روان

توان به اين موضوع توجه كرد، شناسي و اخالق ميشناسي در ذيل روانبه اين ترتيب با قرار گرفتن معرفت
از آنجا . گذرد، ممكن است درمعرفت انسان و باورهاي او تأثير داشته باشدهاي نفساني ميچه درساحتكه آن

اطالعند، اين امر توجه و يا بينسبت به تأثير عواطف بر عقايد و آموزش بيكه برخي  از متوليان تعليم وتربيت  
اين تحقيق براي تكوين باورهاي اعتقادي و اخالقي . شودناپذيري را در جامعه موجب ميهاي جبرانآسيب

  .اي برخورددار استجوامع از اهميت ويژه
   :هاي پژوهشپرسش

  گذار است؟اثر آيا ساحت عاطفي بر ساحت معرفتي انسان -
  گذارد؟  چگونه احساسات دروني بر شناخت انسان تأثير مي -

معرفتي يعني  شود،كه ساحت غيرروشن ميفرضيه پژوهش  با بررسي ساحات وجودي انسان از منظر قرآن
هاي وجودي انسان و چگونگي تاثير اين نوشتار قصد دارد ساحت .گذارد احساسات بر ساحت معرفتي تأثير مي

اي و جستارهاي تحليلي و با استفاده از ابزارهاي كتابخانه -حت عاطفي بر معرفتي را  به روش توصيفيسا
  .اي و ازديدگاه برخي از آيات بررسي نمايدرايانه

انسان واجد انواع اميال مثبت و منفي است، يعني نه تنها ميل به درك حقيقت و معرفت در او ريشه دارد، 
-هاي مختلف معرفتي و غيرگيرد و اين اميال بر حوزهز ساحت عاطفي انسان نشأت ميبلكه ميل به گناه هم ا

گيريها يعني باورها در تصميم 2گرايان بر نقش استداللهاي نظريبرخي از عقل. گذارندمعرفتي انسان تأثير

                                                            

  fshossine@yahoo.comاستاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده حقوق والهيات؛   1
٢ theoretical reasoning  
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از عقل را تبيين  اند و دليل پيروييعني احساسات غفلت ورزيده  1تأكيد دارند، ولي از نقش استداللهاي عملي
در حاليكه در درون ما ميل به كمال وجود دارد و تعيين هدف و انجام كارها بستگي به گرايشات . كنندنمي
  .      شودواژه  پرداختهاثبات اين ادعا ضروري است كه ابتدا به تعريف چند كليد براي. ما دارد 2قلبي

؛ 272، ص 2، ج 1332راغب اصفهاني، (، بعد، مرتبه همان جنبه 4شناسياز نظر واژه 3منظور از ساحت -1
در بسياري از تفاسير براي بيان مقام . است) 574، ص 1379و شميم،  526، ص 1365ق؛ معين، 1385زبيدي، 

مثالً ساحت قدس ربوبي يا ساحت مقدس پروردگار . استكبريايي خداوند سبحان واژه ساحت بكار رفته
، 4، ج 1393طباطبايي، (يا ساحت كبريايي و ساحت عظمت پروردگار ) 140، ص 1، ج 1366 بروجردى،(

  ).وغيره 54، ص 1، ج 1378الحسين،  عبد سيد و طيب 6، ص 18ق، ج  1404همدانى ؛ حسينى 7ص 
  . منظور ازساحت عاطفي يا عوامل غيرمعرفتي، احساسات و اميال و عالئق دروني و غير عقالني آدمي است -2
رفتي يعني باورهاي موجه و مطابق با حقيقت و عقالنيت  ذهني انسان كه به تمايالت مراد از ساحت مع - 3

  . كندنفس توجه مي
هاي وجودي دو مرتبه طبيعي و فراطبيعي است، كه خداوند در قرآن براي انسان تعريف منظور از ساحت -4

كند و براي مديريت ير ميي فراطبيعي همان نفسِ قدسي و لطيفي است كه جسم را تدبمرتبه"كند، كه مي
ها بر ي عقلي و عاطفي و ارادي واين ساحتساحت طبيعي و درك حقايق داراي سه جنبه مي باشد، جنبه

  ). 28، 283، صص1380مالصدرا،( "يكديگر تأثيرگذارند
ارادي  -و عاطفي 5ادراكي -هاي وجودي انسان را به ساحت معرفتي عقالنيعالمه طباطبايي مهمترين ساحت

پيش از طرح اين نظر عالمه، انسان در ).  365، ص 1، ج 1364طباطبايي، (اند بندي كردهعملي تقسيم و
يعني احوال نفساني انسان يا از مقوله . شدهاي معرفتي و ارادي تصور ميساحت نفساني خود تركيبي از قابليت

ها، وجود ساحت عاطفي را براي  بندي ساحتاما با طرح اين نظريه و تقسيم. شد يا از مقوله ارادهعلم دانسته مي
دانست، زيرا هنگامي كه انسان نسبت به چيزي معرفت انتقال بالقوگي معرفتي به فعليت حركتي  ضروري مي

- احساسي مقدم بر  فعل در او پديد مي  دارد، پيش ازآنكه اين معرفت منجر به انجام فعلي از سوي او گردد،

همچنين  در مورد ). 1378ملكيان، (اي مستقل تشخيص داده شد ي مقولهبه منزله در نتيجه عواطف انسان. آيد

                                                            

١ practical reasoning  
2 nagel Thomas the possibility of altruism 
3 yasperse 
4 terminlogy 
5 understanding aspect 
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 1ها  مورد توجه ويليام جيمزبار درميان غربيچگونگي تأثيرگذاري اميال بر فرآيندكسب معرفت، براي نخستين

باورهاي ما را وي معتقد بود كه اين عوامل غير معرفتي كه متعلق به سرشت غيرعقالني ما هستند، . قرارگرفت
  .    دهندشكل مي

  :هاي پژوهشيافته 
توان به حس در تبيين اين ادعا كه اميال وگرايشات دروني در ساختار معرفتي انسان تأثيرگذارند، مي 

كه در اوج منزلت ) ص(در قرآن به پيامبر . جويي كه منشأ معرفت و دانش و بينش است، اشاره نمود حقيقت
ي در واقع ريشه). 114 :طه( "وقُل رب زِدني علما": شود است، چنين تعليم داده مي علمي و كماالت نفساني

همچنين تقوا كه يك ميل روحاني است . جويي است تحوالت فكري و علمي و  فلسفي در اين حس حقيقت
فزايش خداوند به وسيله تقوا در  هر كاري روزي انسان را در همان كار ا. شودو موجب افزايش معرفت مي

اين آيه هم به . تأكيد بر معرفت به صورت عام است). 2 :طالق( "و من يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخَرَجا". دهدمي
  ).268، ص 1387جوادي آملي، (دانش شهودي و هم برهاني و هم ميزان عرفان و حوزه آنرا معين كرده است 

- ي تقوا و معرفت را به وضوح  بيان كرده، رابطه)29: انفال(" كُم فُرْقَانًاإِن تَتَّقُواْ اللَّه يجْعل لَّ"در اين آيه 

توانيد حقايق را از وهم و كنيد و مياست،كه اگر تقوا پيشه كنيد قدرت تمييز  و تشخيص حق از  باطل پيدا مي
، اين يك )282: بقره( "مكُم اهللاتَّقُواْ اللَّه ويعلِّ"آيه ). 153، ص5،ج 1371فخر رازي، (خيال و باطل جدا كنيد 

دهدكه يعني در قلبش نوري قرار مي. دهدوعدة الهي است كه هر كس تقوا پيشه كند، خداوند به او تعليم مي
: حديد(" و يجْعل لَّكُم نُورا تَمشُونَ بِه" . )1214، ص 2،ج 1405قرطبي، (شود، درك كند آنچه به او القا مي

  .دهد كه راه خود را به وسيله آن باز كنندوا خداوند براي آنها نوري قرار ميو به وسيله تق) 28
بخش  ايمان و ذكركه از عوامل عاطفي است و اطمينان "...اللَّه بِذكْرِ قُلُوبهم    تَطْمئنِ و ءامنُواْ الَّذينَ"يا در آيه 

همين افزايش ايمان سبب ورود به . يابدايش مياست وكسي كه با خدا انس بگيرد و او را بخواند، ايمانش افز
اطمينان در اين آيه يعني  قلبي كه در آن ايمان و يقين ). 300ِ، ص 1383جوادي آملي،(شود دژ امن الهي مي

بنابراين  آرامشي كه محصول  ايمان است، رشد دهنده و ). 236 ص ،5  ج، ق 1412 ،مظهرى(مستقر است 
  . از احساسات قلبي است، كه بر يكديگر اثرگذارندهدايت كننده است و هر دو 

انسان را از فضل و رحمت نامحدود  "گناهان"به اين معنا كه برخي . گاهي تأثير عوامل عاطفي منفي است
باطل يا  هاي اگر كسي با خيال. )14: مطففين( "قُلُوبهِِم ما كاَنُواْ يكْسبونَ  كالََّ  بلْ رانَ على". سازند الهي دور مي

                                                            

1. William James (1842-1610) 



  531                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

بنابراين . شود و جوشش ندارد ها را ببندد، در آن صورت اين علوم فطري دفن مي روزنه كارهاي ناروا و با رين
ه اأَفَرَءيت منِ اتخََّذَ إِلَهه هو" .گيرد، مانع رشد و هدايت انسان استفعل گناه كه از اميال نفساني نشأت مي

هاي نفس خود باشد، نفساني خود را معبود خويش سازد و تابع خواهش كسي كه هواهاي). 23: جاثيه(" ...و
اين ساحت عاطفي يعني تمايالت مثبت و بنابر. تواند حقايق را درك كند و هدايت گرددچنين كسي نمي

  . منفي بر ساحت معرفتي انسان تاثيرگذاراست
  .ساحت عاطفي، ساحت معرفتي، قرآن كريم: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .قرآن كريم -
  .اسراء: قم. حكمت عبادات). 1383. (جوادي آملي، عبداهللا  -
  .اسراء: قم. معرفت شناسي در قرآن). 1387. (جوادي آملي، عبداهللا -
  . اميرالمومنين: قم. نهج البالغه).  1379. (دشتي، محمد -
  .تحقيقات فرهنگي: تهران). اجوييتصحيح محمد خو( مفاتيح الغيب). 1363. (صدرالمتألهين، محمدبن ابراهيم -
  . بنياد علوم اسالمي: تهران. تفسيرالميزان). 1361. ( طباطبايي، محمد حسين -
  .دارالكتب االسالميه: تهران. بحار االنوار). 1362. (مجلسي، محمد باقر -
  .مؤسسه در راه حق: قم. معارف قرآن). 1371. (مصباح يزدي، محمد تقي -
  . نگاه معاصر: تهران). جستاري در باب عقالنيت و معنويت(راهي به رهايي ). 1380. (ملكيان، مصطفي -
  .صدرا: قم. فلسفه اخالق). 1379. (مطهري، مرتضي -
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  نقش فرهنگ در تربيت ديني و اخالقي
  3، بهاره چهري2، سيد جالل هاشمي1طيب چهري

  
كولتور از نظر ريشه .نگليسي آمده استواژه فرهنگ به صورت كولتور در زبان فرانسوي و كالچر در زبان ا

روح (لغوي به معناي كشت و زرع است كه اين پرورش از گياهان به حيوانات و سپس انسان ها تعميم يافت 
تعريفي از فرهنگ ارائه مي دهد كه كاملتر از ديگر تعاريف به نظر مي رسد،  2تيلور).  15، ص1377االميني، 

ها، اعتقادات، حقوق، هنرها، مجموعه پيچيده اي از شناسايي "سته و آن را او فرهنگ و تمدن را متمايز ندان
آشوري و ( "كندآداب، اخالق و ساير خصوصياتي مي داند كه فرد به عنوان عضو جامعه اش كسب مي

  ).116، ص1381ديگران، 
شود اطالق مي فرايندها، باورها، ارزش ها و كنش هاي اجتماعي  اي به مجموعه اي ازاخالق در هر جامعه

تقل شده و به افراد من) آموزش مدرسه اي(و رسمي ) تربيت(بتوانند از خالل فرايند آموزش غير رسمي   كه
هيچ جامعه اي را نمي توان يافت كه در آن شكلي از اخالق . مشاركت در جامعه آماده كند  آنها را براي

الق عمومي كامال يكپارچه شده نيز در هيچ تالش براي يك دست كردن و ايجاد يك اخ .وجود نداشته باشد
جامعه اي تاكنون موفق نبوده و عمال به فروپاشي اخالقي منجر شده است، هر چند اين بدان معنا نيست كه 

فكوهي، (محورهاي اخالقي مشترك به حيات خود ادامه دهند   جامعه و فرهنگ بتوانند بدون گروهي از
1390.(  

  .تاثير فرهنگ بر اخالق و تربيت اخالقي در جامعه را بيان كنيمدر اين مقاله قصد داريم تا 
  :پرسش هاي پژوهش

  آيا رابطه فرهنگ و اخالق از لحاظ تاثير و تاثر يكسويه است يا دو سويه؟. 1
  تاثير نسبي نگري فرهنگي بر تربيت اخالقي چيست؟. 2

بنابراين با . تحليلي است-با توجه به سواالت پژوهشي و ماهيت موضوع، روش پژوهش، روشي توصيفي
ابتدا به توصيف . توجه به مساله پژوهش، منابع موجود شناسايي شده وسواالت تحقيق تنظيم مي شوند

                                                            

  chehri3@yahoo.com  ؛دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز 1
  .انشگاه شهيد چمران اهوازاستاديار د2
  .دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه رازي كرمانشاه3

4Taylor 
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آنگاه با استناد به . اطالعات موجود پرداخته وسپس به تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده مي پردازيم
  .سواالت را مورد بررسي قرار مي دهيمانديشه ها و آراء تربيتي و منابع مختلف، پاسخ به 

  :يافته هاي پژوهش
يكي از وجوه اساسي جهان بيني تمدن غرب آن است كه از نظر جهان شناسي ارزش و اعتبار پيشين انسان را 

بدين . از او گرفته است و از سوي ديگر از نظر هستي شناسي اهميت و اعتبار انسان را بي نهايت باال برده است
ر جهان شناسي تمدن هاي گذشته، انسان زمين را در مركز جهان مي پنداشت و خود را هدف صورت كه د

شناسي و داروين در ولي با پيشرفت علوم تجربي و يافته هاي كپرنيك در كيهان. نهايي از آفرينش مي دانست
ولي از . گ در آمدتاريخ طبيعي، انسان و زمينش از اعتبار افتاده و به صورت جزء ناچيزي از جهاني بس بزر

طرفي با افول عقايد مابعد الطبيعي، انسان خود به صورت تنها موجود با اراده و معنابخش و غايت بخش به 
  ).20، ص1381آشوري و ديگران، ) (به نوعي جاي خدا را گرفت(هستي در آمده 

در . سيم بندي كردبر حسب داشتن وجوه مشترك يا موارد افتراق مي توان فرهنگ ها را به عام و خاص تق
درون هر فرهنگي نيز خرده فرهنگ وجود دارد يعني فرهنگ گروه و قشر خاصي كه با فرهنگ كل جامعه 

به عنوان مثال يك دانشجوي جوان آذري زبان مي تواند داراي سه خرده فرهنگ جوانان، . پيوند خورده است
فرهنگ جوامع داراي دو علت و منشأ  ).22-23، صص1383زند وكيلي، (آذري زبانان و دانشگاهيان باشد 

مانند (و اديان بشري و اسطوره اي ) تعاليم انبياء(منشأ ديني شامل اديان توحيدي . ديني و محيطي است
منشأ محيطي نيز شامل محيط جغرافيايي و محيط اجتماعي مي باشد . مي باشد) كنفوسيوس، بودا، هندو و شينتو

تحت تاثير فرهنگ قرار مي گيرند بلكه خود آفريننده آن هستند و از  انسانها نه تنها). 43-47همان، صص(
  ).27-35، صص2007اكنسبرگر، (فرهنگ براي درك جهان استفاده مي كنند 

تفاوت هاي فرهنگي و اخالقي مي تواند تاثيرات عظيمي بر شكل، محتوا و نتايج روابط تجاري و بازار 
. مثال بارزآن آلمان است. فكر مردم را تحت تاثير قرار مي دهدارزشهاي فرهنگي چگونگي رفتار و ت. بگذارد

كه ) برلين(در حالي كه همه مردم آلمان خود را وارث ميراثي مشترك مي دانند، اما مشخص شده كه ديوار 
در حالي كه مردم غرب آلمان . شرق و غرب آلمان را از هم جدا كرده بود آنها را از هم متفاوت ساخته است

ب اند و به شدت براي كسب موفقيت تالش مي كنند، مردم شرق آلمان كمتر توسعه يافته اند، از رقابت طل
، صص 2000راواس، (انضباط  كمتري برخوردار بوده و توفيق كمتري در تاثيري گذاري بر مافوق خود دارند 

209-188.(  
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به اختالف سليقه و افكار و  در يك تقسيم اساسي اخالق، يا ديني است و يا غير ديني، اخالق غير ديني،

هاي قدر جامع آن دنيايي بودن و يا توجه به هدف. زمان و مكان، مختلف است و به عبارت ديگر نسبي است
وي توجه به سعادت و خوشبختي دنيايي نموده و . مثال نظر ارسطو به اخالق غير ديني است. دنيايي مي باشد

، ر اناديده مي گيرد و به همين جهت فالسفه ي اسالمي، با نيكبختي پس از مرگ ، به ويژه سعادت اخروي
، نسبيت گرايي )1392بهرامي، (عنايت به عقايد اسالمي، نظريه اعتدال وي را اصالح و تكميل كرده اند 

  ).2010كليست، .(اخالقي احتمال توسعه يك استاندارد جهاني اخالقي را انكار مي كنند
عني آنچه اكثريت اعضاي يك فرهنگ خاص مورد تاييد قرار داده بر اساس نسبي نگري فرهنگي، خوب ي

طرفداران اين ديدگاه اخالق را فرآورده فرهنگ ميدانند و بر اين گمانند كه جوامع در باب اخالقيات . اند
طرفداران نسبي نگري فرهنگي خود را اهل مدارا مي دانند و فرهنگهاي . اختالف نظر گسترده با هم دارند

بنابراين اگر نسبيت گرايي اخالقي درست ). 54، ص1389گنسلر، (تفاوت مي بينند و نه نادرست ديگر را م
باشد، چهارچوبي مشترك براي حل مجادالت اخالقي وجود نخواهد داشت و دسترسي به توافقي براي حل 

ع و دارد كه جوامنسبي گرايي فرهنگي بيان مي. مسائل اخالقي از طريق فرهنگ غيرممكن خواهد بود
. فرهنگهاي مختلف، ارزشهاي اخالقي متفاوتي دارند و درست و نادرست توسط فرهنگ تعيين مي شود

به طور : ارسطو نيز گفته است). 49، ص2001نوس باوم، (انسانها وام گيرندگان خالق افكار و عقايد مي باشند 
، 1996ارسطو، (باشند يكلي مردم دنباله رو نياكان خود نيستند بلكه در طلب كسب نيكي و سعادت م

  ).1269ص
اخالق و فرهنگ تاثيري متقابل بر يكديگر مي گذارند به طوري كه هر فرهنگي باعث : بحث و نتيجه گيري

در برابر . رشد اخالقياتي خاص در افراد جامعه گشته و آنها را به سوي تربيت اخالقي خاصي سوق مي دهد
محيطي است كه خود فرهنگ خاصي را در جامعه رواج مي  تربيت اخالقي خود برگرفته از مباحث ديني و

ديگر اين كه نسبيت فرهنگي باعث مي شود كه برخي از اخالقيات در جوامع مختلف از ارزش اخالقي . دهد
البته برخي . شودمتفاوتي برخوردار باشند و اين خود نوعي نسبيت گرايي را در تربيت اخالقي باعث مي

  .مول نسبيت فرهنگي نمي شوند و در همه جوامع مثبت و مورد توجه مي باشندارزشها نيز هستند كه مش
  .فرهنگ، تربيت ديني، اخالق: واژگان كليدي
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  ضرورت رشد عقالني در تربيت اخالقي
  1سيدمجتبي حسين نژاد كريمي

 
تربيت اخالقي از قديم براي متفكران، فيلسوفان و متدينان اهميت بسياري داشته و همه آنها در پي ارائه 

هايي توجه به اين كه برخي نظريات در زمينه تربيت اخالقي به ارائه روش با. اندراهكارهايي براي اين امر بوده
ها همچون؛ روش عاطفي، تمرين و تكرار، تلقين و غيره پرداخته اند و از نظر نويسنده اين مقاله تمام اين روش

ت واقعي بايد بدون در نظر گرفتن رشد عقالني و شناختي فراگير، شبه تربيت است كه تاثير موقتي داشته و تربي
بنابراين توجه به رشد عقالني در تربيت اخالقي اهميت . بادوام بوده و در تمام ابعاد زندگي فرد موثر باشد

  .ماندزيادي داشته و فرد تربيت يافته در طول زندگي به رعايت اخالقيات پاي بند خواهد
  :اهداف پژوهش

نوان ركن مهم و اساسي تربيت اخالقي در پي توجه اين تحقيق با نگاهي به داليل اهميت رشد عقالني به ع 
دادن به اين مولفه مهم در تربيت اخالقي بود و به طور ضمني يكي از داليل عدم موفقيت در تربيت اخالقي را 

  .ناديده گرفتن ميزان اهميت رشد عقالني و شناختي مي داند
با مراجعه به كتب و مقاالت روانشناسي  تحليلي بوده و به روش كتابخانه اي و-اين پژوهش از نوع توصيفي

  .و تعليم و تربيت و همچنين مطالعه منابع ديني انجام شده است
و  2در رويكرد روانشناسي شناختي كه بزرگترين نظريه پردازان آن در زمينه تربيت اخالقي، ژان پياژه

ت اخالقي پرداخته اند و نتايج مي باشند؛ به بررسي نحوه رشد شناختي و عقالني و تاثير آن بر تربي 3كلبرگ
همان طور كه پياژه بيان كرده است، پيشرفت شناخت است كه رشد . بسيار مهمي را به دست آورده اند
كلبرگ هم جايگاه عقل را در تربيت اخالقي ). 227، ص1376گنجي، (قضاوت اخالقي را سبب مي شود 

مي داند كه در اين فرآيند، اصول اخالقي را به عنوان بسيار مهم دانسته و عقل را به عنوان يك فرايند تعاملي 
  ). 92و91، صص 1385، 4الياس(گيرد راه حل هايي براي حل مشكالت به كار مي

از . در متون ديني اسالم نيز موارد زيادي به اهميت عقل و نقش آن در هدايت رفتار انسان اشاره شده است
ن انديشه ها و انديشه ها راهبران دل ها و دل ها راهبران حس خردها رهبرا: مي فرمايند) ع(جمله حضرت علي 

                                                            

  smhn53@yahoo.com ؛ دانشگاه شهيد باهنر كرمان انشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيتد١
2Jean Piaget 
3  Kohlberg 
4 John L. Elias 
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در قرآن كريم نيز آيات زيادي رشد آگاهي و عقالني را الزمه تربيت . ها و حس ها راهبران اندام هاست
هو الذى بعث فى االميين رسوال منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم ": از جمله مي فرمايد. دانسته است

نجات از ضالل مبين و گمراهى آشكار و ). 2: جمعه(" اب و الحكمة و ان كانوا من قبل لفى ضالل مبينالكت
همچنين پاكسازى از رذائل اخالقى و گناهان به دنبال تالوت آيات قرآن مجيد و تعليم كتاب و حكمت فراهم 

  .شك نشانه روشنى بر وجود ارتباط در ميان اين دو است است كه بى
و به  ؛اند شوند كه داراى اعمال زشت و اخالق رذيله بى شك كسانى راهى جهنم مى! اهالننددوزخيان ج

و با توجه به اين كه قرآن، دوزخيان را  ؛تعبير ديگر، صفات اخالقى و نيز اعمال اخالقى آنها آلوده است
ميان اعمال زشت و  شود كه رابطه نزديكى در كند بخوبى روشن مى افرادى ناآگاه و جاهل و نادان معرفى مى

و لقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن و االنس لهم " :خوانيم سوره اعراف مى 179 در آيه .جهل و نادانى است
قلوب اليفقهون بها و لهم اعين اليبصرون بها، ولهم آذان اليسمعون بها، اولئك كاالنعام بل هم اضل اولئك 

 دارند كه با آن )عقلهايى( دلها ؛را براى دوزخ آفريديم به يقين گروه بسيارى از جن و انس ؛هم الغافلون
آنها همچون  ؛شنوند و گوشهايى كه با آن نمى ؛بينند و چشمانى كه با آن نمى ؛فهمند نمى) كنند و انديشه نمى(

  ".اينان همان غافالنند! بلكه گمراهترند ؛چهارپايانند

شاره نموده اند؛ كه اولين فيلسوف بزرگ يونان فيلسوفان نيز از قديم به اهميت عقل در تربيت اخالقي ا
، 1وارنوك(كند باستانبا اعتقاد به اين كه دانش مبناي فضيلت است از رابطه عميق بين عقل و اخالق ياد مي

قوه اي در انسان هست كه به واسطه : در ميان فيلسوفان مسلمان نيزمالصدرا مي گويد). 21-28، صص1380
، 1، ج1383صدرالمتالهين، (شود تمييز داده شده و بر آن، عقل عملي اطالق مي آن، بين امور حسن و قبيح

بر اين باور است كه هدف تعليم و تربيت اين است كه فرد را به گونه اي  2و هري شفيلد). 224و223صص
پرورش بدهيم كه بتواند در يك گزينش آزادانه امور اخالقي را انتخاب كند، نه اينكه به كودك يكسري 

در نتيجه، هدف اصلي تربيت اخالقي رشد و شكوفايي عقل است . طالعات و پاسخ ها و عادات را ارائه كنيما
  ).65، ص1375شفيلد، (

: گويدكه رهبر عملگرايان در ايجاد تحول در آموزش و پرورش نيز درباره تربيت اخالقي مي 3جان ديويي
ايجاد عادات و انگيزه هاي اخالقي مناسب، . تبه طور كلي موضوع تربيت اخالقي وابسته به معرفت اس"

                                                            

1  Helen Mary Varnock 
2  Harry Sheffield 
3  John Dewey 
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در آموزشگاه بايد دانش را به موارد و مصاديق علمي خود پيوند . مستلزم شناختن اين عادات و انگيزه هاست

پس مهمترين مسئله تربيت اخالقي، . داد و اين گونه پيوندهاست كه ميزان سودمندي دانش را تعيين مي كند
اگر دانشي كه از درس هاي مدرسه برمي خيزد در شخصيت موثر نيفتد، . ق استمسئله رابطه دانش و اخال

  ).42، ص1370علي اشرف جودت، (تعليم و تربيت متضمن نتيجه اي اخالقي نخواهد بود 
  :يافته هاي پژوهش

 با توجه به نظريات روانشناسان و متخصصان تعليم و تربيت و همچنين فيلسوفان و انديشمندان بزرگ تاريخ 
، به نظر مي رسد هر نوع تربيت اخالقي بايد با )ع(و نيز مصاديق فراوان از آيات قرآن و روايات معصومين 

تاكيد بر پرورش عقل و ايجاد آگاهي در فرد انجام پذيرد؛ در غير اين صورت نتيجه آن رفتاري بادوام و ادامه 
با نگاهي به تمام تجربيات . خواهد انجاميددار نخواهد بود و در زمان ها و مكان هاي مختلف به يك نتيجه ن

بشر در طول سال هاي متمادي در فرآيند تعليم و تربيت مي تواند اين گونه بيان كرد كه تمامي روش هاي 
ابداع شده از طرف انديشمندان بزرگ بدون توجه به عقالنيت و ايجاد آگاهي در فراگير يا مربي ناقص بوده و 

  .يدار را مي توان در جوامع امروزين مشاهده كردآثار اين گونه تربيت ناپا
  .اخالق، تربيت اخالقي، رشد شناختي، رشد عقالني :واژگان كليدي
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  نقش معلم و مربي در تربيت ديني
  2، حجت صفارحيدري1ليال وحداني

  
نوان وظيفه كنوني آموزگاران و مربيان ما بايد در سه بعد شناختي، عاطفي و رفتاري انجام تربيت ديني به ع 

منظور از بعد شناختي، ساحتي از وجود آدمي است كه به تفكر و ). 44، ص 1388صفايي حائري، (شود 
حاصل  يچيزي است كه از طريق حواس، تامل، دريافت هاي درونمحتواي اين ساحت، آن. پردازدانديشه مي

بعد عاطفي به . تاكيد گسترده بر تفكر و تعقل در قرآن كريم و احاديث بر اهميت اين بعد اشاره دارد. آيدمي
شناسايي براي دينداري كافي نيست، بلكه . كندهاي آدمي به چيزي يا كاري اشاره ميها و كششگرايش

ايمان ديني را بايد در اين ساحت  رسدبه نظر مي. شوددوست داشتن نيرويي محرك براي آن محسوب مي
در . عمل صالح معيار ايمان است. عنصر سوم توجه به بعد رفتاري و عملي در تربيت ديني است. قرار داد

ناپذيرند و تنها به هنگام تحليل است كه اين فرايند كامل به اجزايي تربيت ديني اين سه جز از يكديگر جدايي
هايي رسد نظام آموزشي ما در اين زمينه با دشوارييت ديني به نظر ميرغم اهميت تربعلي. شوندبخش مي
. گرددهاي آموزشي و منش مربيان و آموزگاران باز ميها به نوع نگاه، روشبخشي از اين كاستي. روياروست

 بخش ديگر نيز تحت تاثير عوامل و شرايط اجتماعي و اقتصادي  نامطلوب، عدم آمادگي در مقابله با وسايل
  . ارتباطي جديد در عصر جهاني شدن قرار دارد

   : پژوهش پرسش هاي
 ؟و ابعاد آن كدامند تربيت ديني چيستماهيت  -1

  نقش مربي و معلم در تربيت ديني از منظر ابعاد شناختي، عاطفي و رفتاري  چيست ؟ – 2
  اند كدامند؟مواجههاي تربيت ديني كه مربيان و آموزگاران با آن ها و چالشترين كاستيمهم – 3

 تحليلي روش پژوهشرو از از اين. تحقيق حاضر از لحاظ ماهيت نظري و از لحاظ كاربرد روش كيفي است
جامعه آماري تحقيق را منابع دست اول اسالمي مانند قرآن كريم، نهج . استو استنتاجي استفاده گرديده

  . دهندالبالغه و ساير منابع روايي معتبر شيعي تشكيل مي

                                                            

  vahdani90@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه مازندران؛ ١
  H.Saffar@umz.ac.irدانشيار و عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران؛  ٢
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زيرا . آموزان استدر يك جامعه اسالمي  از جمله وظايف با اهميت نهادهاي توجه به تربيت ديني دانش  

كند و از سوي ديگر از سو زمينه ارتقاي معنوي آنها را فراهم مياز يك. تربيت ديني كاركردي دوگانه دارد
با اين حال چگونگي تربيت ديني . )9، ص 1388ابوطالبي، (كند گسترش فساد اخالقي و اجتماعي ممانعت مي

توانند ايفا كنند، تابع متغيرهاي گوناگوني باره ميزيرا نقشي كه آنها در اين. اي مورد مناقشه استمربيان مساله
چون دانش ديني آنها، آگاهي آنان از تحوالت اجتماعي، آگاهي آنها به دانش علوم تربيتي وغيره وابسته 

  . است
  :هاي پژوهشيافته
توان گفت  تربيت ديني پرورش استعدادهاي فطري و توحيدي و ظهور آن هاي سوال يك مير اساس يافتهب

يعني هدف  ،تربيت ديني فرايندي در جهت رسيدن متربي به توحيد است. ها و اعمال معنوي فرد استدر رفتار
باشد، مربي نقش مي كه عامل اصلي اين موفقيت مربي و معلماصلي تربيت ديني موحد شدن متربي است 

  . دارد تربيت ديني  رفتاريو شناختي، عاطفي  موثري در رشد و شكوفايي متربي درابعاد
توان گفت بعد شناختي همان رسيدن متربي به بينش و شناخت خدا و هاي سوال دوم ميبر اساس يافته

داوودي ، (ط تاكيد نمايد بر محورهاي وجود، صفات، ضرورت ارتبا ختشنابعد در  معلم بايد. ستعظمت او
در بعد عاطفي نيز،  پس از بصيرت و شناخت، عواطف و احساسات متربي براي دلبستگي به ). 39، ص 1386

مربي بايد هيجانات شاگردان از جمله ترس، اميد، محبت را تحريك كند تا هميشه . شودخدا برانگيخته مي
را به انجام كارهاي مطلوب و تربيتي سوق دهد و محبت  دارد و اميد اوترس از خدا او را از گناه باز نگه

در بعد رفتاري، پرورش و بروز عمل و روحيه تعبد در متربي . اي براي شوق عمل در او باشدمحرك و انگيزه
كنند كه خود را  هر آنچه غير اوست در اين زمينه مربيان به دانش آموزان خود كمك مي. از سوي مربي است

اعمال عبادي داراي دو وجه فردي و . يابداين خواسته از طريق اعمال عبادي تحقق مي تحقق. رها سازد
تشويق متربي براي توجه به اين اعمال از جمله وظايف مربيان در نظام آموزشي اسالمي . اجتماعي است
، چراغ چشم(شناختن خدا، عشق و ايمان ورزيدن به او و پرسش او با قصد و نيت قرب . شودمحسوب مي

  .از جمله اهداف مهم تربيت ديني است) 61، ص 1389
تواند از عوامل گوناگوني ناشي هاي تربيت ديني  ميدهد كه دشواريدرپاسخ به پرسش سوم نتايج نشان مي

فهم دين در ابعاد عميق فلسفي و عرفاني و هنري آن . نخست، دانش ديني مربيان و آموزگاران  است: شود
دوم، فهم عميق تحوالت . ها و تنوع دين فراهم سازدشاگردان را به سوي زيبايي تواند زمينه ترغيبمي

تواند در كار تربيت ديني اثرات مثبت و منفي جهاني شدن و گسترش ارتباطات مي. اجتماعي در عصر حاضر
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پرهيز هاي تدريس و آشنايي با روش. سوم، دانش علوم تربيتي يا همان پداگوژي آموزگاران است. پديد آورد
چهارم، برقرار . كندهاي آموزگاران را تشديد مياي آموزش ميزان تاثيرگذاري كوششهاي كليشهاز شيوه

-نبودن هر يك از اين چهار دسته از عوامل مي. آموزانآميز، پذيرا و گرم با دانشكردن ارتباط انساني، محبت

  .تواند تاثير كار مربيان را در اين زمينه كاهش دهد
  . تربيت ديني، ابعاد تربيت ديني، مربي و معلم: كليدي واژگان 

  
   :منابعفهرست 

  ).ره(انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  : قم. )ع(تربيت ديني از ديدگاه امام علي . )1388( .مهدي ابوطالبي،-
  .انتشارات كانون انديشه جوان  :تهران. تربيت. )1389( .چراغ چشم، عباس -
   .انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. جلد دوم ،و اهل بيت) ص(سيره تربيتي پيامبر  .)1386( .دي ، محمدداوو -
  .ليلة القدر: تهران. مسئوليت و سازندگي .)1388( .علي صفايي حائري، -
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 چيستي آموزش اخالق
  2، احد فرامرز قراملكي1سكينه سلمان ماهيني           

  
هاي موفق وشايسته در آموزش اخالق وكاربست آنها مانند هر فعاليت ديگـري مرهـون   كشف يا ابداع روش

بنابراين پرسش از چيسـتي آمـوزش   ). 1385فرامرز قراملكي، (داشتن تصور صحيح وكامل از اين فعاليت است 
  .اخالق و جستجوي پاسخ مقبول به آن بر هر گونه اقدامي مقدم است

اساساً به تعبير ادگار شاين، يادگيري و تحول ناشي . ن گونه آموزش استتري آموزش و ترويج اخالق پيچيده
اي است كه بيش از آنكه منشاء موفقيت باشد، ممكن است به نوميدي افراد و  ازآن، فرايند بسيار پيچيده

. كند ويژه در يادگيري اخالق درستي خود را آشكار مي اين سخن به ). 2002 ديان،(ها منجر شود  گروه
به . عوامل مهمي موجب اين بد اقبالي است. مندي رواج ندارد ش اخالق درجامعه ما به صورت سامانآموز

دار آموزش اخالق، نبود تصور درست و رواج ترين موانع رواجِ سامان زعم نويسندگان اين نوشتار يكي از مهم
كه به نوبه خود مانع اهتمام به  نگري وتلقي نارس و نارسا از آن شدهانگاره ناروا ازآن است، كه سبب تحويلي

  .شودبخش ميآموزش اثر
  :هاي پژوهشپرسش

  هاي ناقص و نارواي  رايج در آموزش اخالق چيست؟ انگاره -1
  انگاره درست از آموزش اخالق چيست؟ -2

روش اجراي پژوهش، تحليل تجربه زيسته و نيز روش كتابخانه اي و تحليل داده ها، تحليل مفهومي و 
همراه با تحليل تجربه زيسته به استقصاء  و آموزش اخالق و اخالق با تحليل مفهوم آموزش. مي باشدسيستمي 

  .اي درست دست يافته شودهاي نادرست پرداخته  شده است، تا به انگارهو واكاوي انگاره
عامليت خود در نهايت با اراده و انسان شناسي فلسفي صدرايي كه انسان راداراي استعداد متنوع قابل رشد بي

بر اساس رايگلوث، (كند  و مباني روانشناختي يادگيري در حيطه عاطفي عين حال  متاثر از اجتماع معرفي مي

                                                            

1
  s.salmanmahini@modares.ac.irوتربيت  تهران دانشگاه تربيت مدرس؛  دكتري فلسفه تعليمدانشجوي  
2
   www.qharamaleki.com اي دانشگاه تهران؛استاد دانشگاه تهران و مدير پژوهشكده اخالق حرفه 
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- هاي حساسيت، نگرش، شناخت، انگيزه و عواطف را در يادگيري اخالق موثر ميكه مولفه) رست وناروائز

  .  داند
  :يافته هاي پژوهش

  :اره هاي نادرست در پاسخ به سوال اولاستقصائ پنج مورد از انگ) الف
رود، كالسي يا  وقتي سخن از آموزش اخالق مي. انگاره آموزش اخالق، به منزله مجلس وعظ ونصيحت -1

اند و كسي بر فراز كرسي تدريس به  هاي دبستاني نشسته رسد كه فراگيران همچون بچه اي به نظر مي جلسه
كم اجباري، شيوه وآموزش مستقيم، رسمي و بيش. پردازد بايدها ميموعظه ونصيحت و پند و بيان بايدها و ن

  .آشنا است و البته با كمترين تأثير ذهن
در حاليكه هدف از آمـوزش اخـالق   . انگاره آموزش اخالق، به منزله تدريس فلسفه اخالق و اخالق نظري -2

صـوابي  خالق و اخـالق نظـري تلقـي نـا    پنداري فراگيران با دانشجويان رشته فلسفه اورزي باشد، يكساناخالق
  .ورزي آنها را نهخواهد بودكه دانش اخالقي فراگيران را شايد افزايش دهد اما اخالق

علم شـرط  . هاي اخالقي و بسنده كردن به آن انگاره آموزش اخالق، به منزله ايجاد شناخت نسبت به ارزش -3
هاي اخالقي علـم دارنـد امـا     ها، اصول و مسئوليت زشالزم عمل است و نه شرط كافي بسيارند كساني كه به ار

هـا در   تـرين گـام   هـا يكـي از مهـم    آموزش مؤثر ارزش. شود ورزي عملي نمي معرفت آنان سبب ادب و اخالق
افزايـي و كسـب اطالعـات نيسـت      آموزش اخالق است اما همـه آن نيسـت زيـرا آمـوزش اخـالق تنهـا دانـش       

  ).1388مهرمحمدي، (
عادت و شرطي كـردن بـه دليـل تلقـي     . اخالق،  به منزله ياد دادن رفتار معين از طريق تكرارانگاره آموزش -4

گرايانه از اخالق و تحويل آن به رفتار، در حاليكه اخالق جمع خُلق است و آن به سـبك رفتـار ارتبـاطي    تقليل
د هدف اخالق رسـيدن  ان روگفتهمتعلق است ونه صرفا رفتار از اين) شخصي شخصي و برون شخصي، بين درون(

). 1384ابـن مسـكويه،   (شود به سـهولت و بـدون سـنجش     فرد به خوي و خصلتي است كه سبب رفتار نيكو مي
شود، رفتار اخالقي نسبتاً پايدار اسـت كـه از بصـيرت و علـم      آنچه در انسان به منزله فضيلت اخالقي ستوده مي

  .شود ناشي مي) باور صادق موجه(
الگـوي آمـوزش اخـالق از الگـوي     . بـرداري ، به منزله نسخه پيچيدنِ واحد وصـورت انگاره آموزش اخالق-5

كنـد، از طريـق تـدريس بـراي      توليد كاال در صنعت  كه بر توليد انبوه و بيش و كم يكسان محصول تأكيد مي
ي گروه زيادي از فراگيران بدون توجه به اهميت تفاوت فردي در حاليكه اين توجه در آمـوزش اخـالق حيـات   
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هاي عيني چشم را به گوناگوني مسـايل اخالقـي، تفـاوت     توجه به موقعيت. است چون به موقعيت وابسته است

شناسـي شخصـيت    و گونـه ) 1995پالمر، (به همين سبب، مباحث اناگرام . كند هاي افراد باز مي توانايي و انگيزه
  .در آموزش اخالق اهميت دارد

  :الق ارائه انگاره اي درست از آموزش اخ) ب
كه . بر اساس بررسي تعاريف موجود از اخالق، مراد از آموزش آن، آموزش زيست اخالقي دانسته مي شود

بلكـه ابعـاد رفتـار،    . مفهوم پردامنه و فراگيري دارد و نبايد آن را به بعد خاصي از زيست اخالقي تحويـل كـرد  
گيـري اخالقـي و    داوري و تصـميم  ارزش انگاره، احساسات و عواطف، منش، خُلق و ملكات نفساني، توانـايي  

هـدف آمـوزش اخـالق، فـراهم آوردن شـرايط گـذار از       ). 1999رايگلـوث،  (گيرد ميتحول وجودي را در بر
مراد از وضـعيت موجـود اعـم از بـد و خـوب اسـت، زيـرا گـذر از         . وضعيت موجود به وضعيت مطلوب است

. انـد  يت خوب به عالي، هر دو مصـداق تحـول اخالقـي   وضعيت ناقص به كامل، بد به خوب و نيز تغيير از وضع
اگر تحول اخالقي را به گذار از بد به خوب محدود كنيم، در اين صورت به تعبير كالينز خـوب دشـمن عـالي    

  ).1383كالينز، (شود  مي
هاي آمـوزش اخـالق براسـاس آگـاهي تحليلـي از وضـعيت موجـود يادگيرنـده اسـتوار           به همين سبب برنامه

بـا ايـن   . رسـد  آموزش اخالق، فرايندي است كه فرد به ياري آن از درجه فروتر بـه درجـه فراتـر مـي    . شوند مي
. شود كه هر انساني به آموزش اخالق، به مثابه فرايند تكاملي در زيسـت نيازمنـد اسـت    سازي، روشن مي مفهوم

ن افـزايش آگـاهي   دهـد كـه آمـوزش اخـالق عناصـر گونـاگوني همچـو        تحليلِ ابعاد زيست اخالقي نشان مـي 
گيـري   هـاي داوري اخالقـي، حـل مسـايل اخالقـي، تصـميم       مانند مهـارت (افزايي  تصوري و تصديقي، مهارت

  .شود ، تكامل منش و تحول وجودي را شامل مي)هاي رفتار ارتباطي اخالقي و مهارت
. اخالقـي دارد فراينـدي كـه ريشـه در نگـاه و احسـاس      . شـناختي اسـت   رفتار اخالقي پايان يك فراينـد روان 
گردد، سپس با استدالل اخالقي هدايت مي شود و رفتـاراخالقي بـا شـيوه     حساسيت اخالقي آغازگر فرايند مي

انسجام شخصـيت،  . گام بعد، تصميم و عزم فرد براي انجام كار اخالقي است. شود خاص انجام آن انتخاب مي
ايـن تلقـي از آمـوزش اخـالق     . م عمل اخالقيانجا: زند شجاعت و شرايط محيطي سالم واپسين گام را رقم مي

  .دهدشناختي در آموزش اخالق را نشان ميگرايي روشضرورت اخذ رويكرد كثرت
  .انگاره و تصوراخالق،آموزش اخالق، زيست اخالقي: واژگان كليدي
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 پردازي فلسفه تربيت ديني و اخالقي  بر اساس واقعيت و عمل تربيتيضرورت  نظريه

  1حيدر اسماعيل پور
  

 بر تحقيق اين در. باشدنمي بررسي قابل واحد ايشيوه به كه است چالشي پر هايزمينه جمله از وتربيت تعليم
 نمونه عنوان به( اسالمي تربيت گيريشكل زمينه در  وتربيت تعليم انديشمندان پژوهش عادي روال خالف
 قابل لموس بيروني انسانعمل و واقعيت تجربي موجود در محيط م چون روشهايي) هاواژه و كلمات تحليل
 اسالمي تمدن در آن شدن متحقق و اسالمي تربيت محتوي از عظيمي بخش دانيممي كه گونههمان. است ذكر

 نمونه و  معصومين ر رفتارد خوبي به را نتوان آمي ي كهاگونه به. اجراست صحنه در اتفاق و عمل حاصل
 از ناقص تصويري محدود در حوزه كلمات ترجمه و تحليل ابراينبن. نمود مشاهده اسالم پيامبر رفتار آن بارز

 و شهادت جنگ، مانند فرهنگ در مرسوم هنجارهاي ارزشها، اهداف، نيز .كندمي ترسيم را اسالمي تربيت
  . باشدنمي توصيف قابل كلمات بازي با آساني به عمل حيطه به مربوط مضامين

فلسفه به تعليم وتربيت اسالمي را به مثابه نظام تربيتي استنتاج شده نگارنده در اين مقاله رويكرد مضاف بودن 
گيرد و با توجه به ماهيت گوناگون هاي ديني در پيش مياز منابع اسالمي با استمداد از روش فلسفي و آموزه
ين روش استدالل و تحليل كه مورد توجه اكثر متفكر. كندداشتن اين رشته به دو نوع روش پژوهش اشاره مي

 و تجزيه و برررسي با كه است، اسنادي رفته كار به تحقيق روش. تا كنون بوده در كنار روش تجربي و عملي
  .استشده اشاره تحليل كنار تربيت اسالمي در در مندرج اساسي اهداف و عمل تبيين به مدارك تحليل

-بي. استو محققان اين حوزه بودهفلسفه تعليم و تربيت به عنوان رشته نوپا همچنان مورد توجه انديشمندان 

پردازي محققان از سوي ديگر همواره هاي موجود در فضاي تعليم وتربيت از سويي و نظريهتوجهي به واقعيت
سير تحقق مكاتب فلسفي از . استگيري و بنيان اساسي و استواري در اين حيطه جلوگيري نمودهاز شكل

پراگماتيسم و غيره ادامه پيدا كرده تا با جديدترين آن چون مكتب اليسم گرفته تا رئاليسم، اولين آن ايده
آوري اطالعات بومي همواره بر پايه گيري روشهاي تحقيق و جمعشكل. استتحليل منطقي مواجه شده

شناسي و جانبه و عميق در روانهاي همهما براي پژوهش". ساختار منطقي و مختص يك نظام فكري است
. ناميمگرايي مينوي و علمي ميرا فلسفه خردند نگرشي متفاوت به فلسفه علم هستيم، كه آنعلوم تربيتي نيازم

در اين رويكرد فلسفي، سه مفهوم بنيادي دانش عيني، عقالنيت و خرد و مينوي و متعالي بودن مورد تاكيد 

                                                            

1
  .علمي دانشگاه پيام نور و دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر عضو هيئت  
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گون فراتر از تعليم و تربيت در فرهنگ اسالمي داراي ابعادي گونا ).38، ص 1388آبادي، لطف( "است
  .كنيمها است كه درادامه بدان اشاره ميمحدود شدن به واژه

  : هاي پژوهشپرسش
  روش عمل و واقعيت تجربي تربيتي در فلسفه تربيت چه جايگاهي دارد؟ -
  شناسي عمل و واقعيت تجربي در فلسفه تربيت چه اهميت و ضرورتي دارد؟ روش -

هاي رايج در زمان خود بر پايه اعتقادات و سب با فضاي فكري و ايدهتعليم وتربيت از آغاز زندگي بشر متنا
گيري اصول به عنوان نمونه سير تاريخي شكل. استپردازي، چهارچوبي معين داشتهعموميت فضاي نظريه

  .تعليم وتربيت در ايران را مرور مي كنيم
، شريعتمداري و )ش و پرورشفلسفه آموز(، هوشيار )پرورش و آموزش اصول مباني(افرادي چون شكوهي 

نگري و توجه به جامع. اندغيره با غور در ابعاد مختلف هستي، انسان  ومعرفت دست به تحقيق در اين زمينه زده
ميرزا محمدي، (شود ها به خوبي در كار بزرگاني چون شكوهي ديده ميابعاد مختلف در تدوين اين حوزه

ه شريعتمداري نيز با توجه نمودن به تربيت انسان با رويكرد ديني در با عبور از نظرات هوشيار، ديدگا). 1388
. به خوبي نمايانگر بحث جامع و كاملي مخصوص از تربيت ديني است "تعليم و تربيت اسالمي"كتاب خود 

اما انديشمندان جديدتر در تببين علوم انساني و مخصوصا تبيين دين  و تربيت ديني افرادي چون سروش و 
ي مربوط به نياز انسان هادرتربيت اسالمي  صرفا به تحليل و ترجمه لغات با توجه اندك به ساير حيطهباقري 
هاي الكاتوش از نحوه تحول و تجديد در حوزه دين و علوم ديگر با از جمله ترجمه نظرات ايده. اندنموده

مي شود، كه ديدگاه دوره اول را  مربوط به دو دوره فكري در الكاتوش ديده) هستههسته و نرمسخت(عناوين 
سروش در قبض و بسط تئوريك شريعت مبناي تدوين اين كتاب قرار داده و باقري ديدگاه دوره دوم را مبناي 

  ).1382باقري، ( گويي خود قرار داده است نظريه گزيده
توسط  ياري و آوري شده دانشگاههاي ايران  در رشته  فلسفه تعليم وتربيت هاي جمعنامهليست پايان

اي و كمتر مرتبط با فضاي بيروني نيز نشان دهنده تاكيد و گسترش فعاليتهاي كتابخانه) 1389(همكاران 
هاي اسالم هرچند اين نكته نيز قابل ذكر است كه اين دو واژه با رويكرد كلي و در  آموزه. باشداجتماع مي

پردازي و فعاليت و رسد، جايگاه نظريهنظر ميران بهوتربيت ايباشد، اما در فلسفه تعليمناپذير ميجدايي
  . اي فضاي بيشتر مطالعه را به خود اختصاص داده استپژوهش كتابخانه
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هاي با مراجعه به اسناد و مدارك علمي از يافته. تحليلي است -روش پژوهش به كار رفته در اينجا توصيفي

  .است ه شدهمورد نياز جهت تبيين و توضيح موضوع پژوهش استفاد
  :هاي پژوهشيافته

پردازي و تدوين كتب راهنما و الگوي مناسب  فكري نسل ايران، نوشتن و پرداختن رسد در نظريهبه نظر مي
اما با اين حال منحصر . به نظرات و ديدگاههاي انديشمندان نظامهاي فكري گوناگون نقشي اساسي و مهم دارد

ها كه آن هم از سطوح نظري خارج مفاهيم و  تنها پرداختن به واژهشدن ديدگاههاي انديشمندان به تحليل 
. گيري متعادل و مورد عالقه و قابل كاربرد در اقشار گوناگون جامعه استشود، خطري بزرگ در شكلنمي

اي تهاجم هاي بنيادين و مفاهيمي چون جهاد و شهادت و غيره به گونهرسد فراموشي ارزشها و ايدهبه نظرمي
دهنده آن است كه نتايج نشان. پردازي در حوزه تعليم وتربيت بوجود آورده استگي غربي را در نظريهفرهن

هاي محيط اجرايي آن، جمهوري اسالمي ايران، نيازمند جوالن نظام تعليم وتربيت اسالمي و يكي از  نمونه
ر و ساخته شدن نظريات مهم و هاي آن رفتار پيامباز نمونه. عمل، واقعيت و تصور بوم و آيين اسالم است

نظريات پيامبر حاصل مطالعه و جوالن در فضاي . اساسي در مورد اين شخصيت ماندگار تاريخي است
پس بعد عملي . آورنده نظريات تربيتي حاكم بر زندگي مسلمان امروز استعمل پيامبر بوجود. كتابخانه نيست

  . اري از ابهامات استتربيت  نمايانگر رشد و پيشرفت و رفع بسيوتعليم
نزد خدا سخت ناپسند است، كه چيزي را بگوييد و ).  3: صف( "كَبرَ مقْتًا عند اللَّه أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونَ"

نتيجه .  گيري سبك ساده و به دور از ابهام تربيت استبنابراين عمل و فعاليت انسان شروع شكل. انجام ندهيد
ها و انديشه است كه  دراسالم  و قرآن عمل و فعاليت  انسان پشتوانه قوي و ماندگار ايدهتحقيق نشانگر آن 

  .انسان است
  .پردازي، عملوتربيت، روش نظريهفلسفه تعليم :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران. هويت علم ديني). 1382. (باقري،خسرو -
تربيتي دكتر محمدباقر هوشيار و مقايسه آن با برخي  -هاي فلسفيررسي تحليلي آراء و انديشهب). 1388. (ن و همكارانميرزا محمدي، حس -

  .36 ، نشور رفتاردامجله  . هاي معاصرانديشه
  .امير كبير: تهران. تعليم وتربيت اسالمي). 1379. (شريعتمداري، علي -
  .دانشگاهانتشارات پژوهشگاه حوزه و : تهران. تربيتيشناسي و علومشناسي پژوهش در روانروش). 1388. (لطف آبادي، حسين -
  . آموختگان فلسفه تعليم وتربيت در ايرانهاي دانشنامهفهرست و ليست پايان). 1389. (ياري دهنوي و همكاران -
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  تحليل جايگاه گشودگي و مدارا در تربيت ديني و تربيت اخالقي
  3، زهرا فرقاني2گرد، ميثم كوه1جواد فرزانفر

  
كه گشودگي و مدارا به چه معنا اين. از اين مفهوم استگشودگي و مدارا در گرو داشتن تصوير روشني 

است؟ و چه ارتباطي با تربيت ديني و تربيت اخالقي دارد؟ معناي اين مفهوم، در ابتدا بنا به تعريف اصطالحي 
) تساهل و تسامح(انگاشتن ي سهل، بردباري در معناي واالي آن، نتيجه4آن در فرهنگ معين چنين آمده؛ مدارا

ي باز، بزرگداشت آزادي اعتنايي به عقيده و آيين خود نيست، بلكه برآمده از بلندنظري، انديشهي بيايهو بر پ
از منظر ). 1963، ص 1343، 2معين، ج (در انديشه و گفتار و محترم شمردن حق گزينش باورها است 

هاي تنوع غني فرهنگتوان گفت؛ مدارا همان احترام، پذيرش و ارج گذاردن به انديشمندان فيلسوف مي
كالنتريان، (مدارا هماهنگي در اختـالف است . هاي گوناگون انسان بودن ماستهاي ابراز و راهجهان، و شيوه

اي دينـي و قانونـي ي اخالقـي، بلكه همچنـين وظيفهرسد اين فقط نه يك وظيفهبه نظر مي). 35، ص 1389
سازد و به جايگزيني فرهنگ صلح بجاي فرهنگ جنگ مدارا آن ويژگي است كه صلـح را ممكن مي. است

  .كندكمك مي
ي تصويري از تربيت ديني و قبل از پرداختن به ارتباط اين مفهوم با تربيت ديني و تربيت اخالقي، ارائه

اي از تر بايد پرسيد كه دين چيست؟ دين مجموعهطور مقدمدر بيان مفهوم تربيت ديني به. اخالقي الزم است
تا، ص باقري،  بي(ها مطرح است در آن "نبايد"و  "بايد"ي توصيفي و تجويزي دارند و است كه جنبه مطالب

. شودهاي توصيفي و تجويزي كه از طرف خدا به انسان داده شده است، دين گفته ميبه مجموعه گزاره). 224
هاي توصيفي كه مبناي اعتقاد تواند باشد؟ پذيرش اين گزارهي ديني شدن و تربيت ديني چه ميحال الزمه

يك فرد است و همچنين تن سپردن به نداي ايمان به همراه التزام عملي به احكام شريعت از عناصر اصلي دين 
رسد كسي كه تربيت ديني را پذيرفته است، اين سه عنصر در او نظر ميبه. شودو تربيت ديني محسوب مي

التزام  ها را در قلبش جاي داده و در عملش به احكام دينيت، آنشود؛ يعني اصولي را پذيرفته اسمالحظه مي
اما تربيت اخالقي نيز مفهومي است كه در آن ابتدا بايد از اخالق سخن گفت و ). 225همان، ص (داشته باشد 
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ها بر حسب ي آنكه مراد از اخالق و فعل اخالقي چيست؟ مراد از افعال اخالقي، افعالي است كه دربارهاين

، يعني آن دسته از افعالي كه )15، ص 1388زاده، نقيب(كنيم صحبت مي "نبايد"و  "بايد"يا  "بد"و  "خوب"
فيلسوفان اخالق، فعل اخالقي را فعلي . قابليت آن را داشته باشند كه در موردشان با اين الفاظ سخن گفته شود

، كه در مقاله به توضيح و بسط آن )226، ص تاباقري، بي(اند كه تابع قواعد نهايي غير عارضي باشد دانسته
كه بد اعتقاداتي ناظر به اين. بنابراين تربيت اخالقي، ايجاد يك رشته اعتقادات در فرد است. شودپرداخته مي

كه فرد بتواند درك كند كه چه كاري بد و چه كاري خوب چيست؟ خوب چيست؟ و همچنين رسيدن به اين
تربيت اخالقي و بروز آن در اعمال دروني و بروني، رهاوردي براي رسيدن است؟ بكارگيري اين اصول در 

  .به تربيت اخالقي است
. ي حاضر به تحليل مفهوم گشودگي و مدارا و ارتباط آن با تربيت ديني و تربيت اخالقي استتمركز مقاله

ني مختلف تشكيل ضرورت پرداختن به چنين مفهومي، درك اين واقعيت آشكار است كه جهان ما را آدميا
- ي زيستن در كنار يكالزمه. نگرندهاي اطراف خود ميهاي متفاوتي به پديدهاند، آدمياني كه از نظرگاهداده

. كم رسيدن به توافق، گشودگي و مدارا استوگو براي رسيدن به تفاهم، يا دستديگر و تن سپردن به گفت 
ي مكاتب و تفكرات اخالقي موجود در مشترك همهگمان نويسندگان بر اين است كه اخالق جهاني وجه 

هاي مختلف هايي است كه داراي تفكر و انديشهبخش انسانتاريخ بشريت است،كه به نوعي عامل وحدت
به عبارتي آيا ممكن است در كنار تكثر، وحدتي هم وجود داشته باشد؟ آيا كساني كه به اخالق . هستند

راكاتي دارند؟ كساني معتقدند در كنار اين تفكرات و مكاتب مختلف، ديگري پايبند هستند با يكديگر اشت
، 1390هاشميان،(كنند مطرح مي "اخالق جهاني"ي خود را ذيل مفهوم يك وجوه مشتركي هست كه نظريه

وگو و تحمل هاي متعدد، از رهگذر گفتگشودگي و مدارا در برخورد با افراد مختلف و نظرگاه).15ص 
از بعد تربيت ديني هم . انديشي، راه رسيدن به اخالق جهاني استشستن از جزم ه همراه دستعقايد متفاوت، ب

-براي اين منظور، تأكيد بر وحدت، در عين پذيرش كثرت. هايي از گشودگي و مدارا مشاهده شده استجلوه

در ) سخن نيكو(و كالم احسن ) سخن لطيف(ي صدر در برخورد با مخالف، قول لين هاي جهان موجود، سعه
وگو و ايجاد ارتباط با ديگري و مواردي ازاين دست، به نوعي اشاره به تساهل و تسامح در برخورد با گفت

  .افراد مختلف دارد
از اين رو هدف پژوهش حاضر، رسيدن به درك صحيحي از مفهوم گشودگي و مدارا و ارتباط آن با تربيت 

  . ديني و تربيت اخالقي است
  



  551                                                      باز نمايي                                                                                                                   

 

  :هشپرسش هاي پژو
  گشودگي و مدارا به چه معني است؟ -1
  تربيت ديني چيست؟ -2
  تربيت اخالقي چيست؟ -3
  ارتباط گشودگي و مدارا با تربيت ديني و تربيت اخالقي چيست؟ -4

استنتاجي در ابتدا به تحليل مفهوم گشودگي  –ي حاضر يك پژوهش كيفي است كه به روش تحليلي مطالعه
- رتباط اين مفهوم با تربيت ديني و تربيت اخالقي را مورد بحث و بررسي قرار ميپردازد و سپس او مدارا مي

ريزي هاي تربيتي اين مفهوم براي نظام تعليم و تربيت و كاربرد آن در برنامهدر آخر به استنتاج داللت. دهد
القي مورد چه كه در تربيت ديني و تربيت اخبر اساس آن. درسي جهت آموزش به متربي پرداخته شده است

ي حيات اجتماعي براي تحليل قرار گرفت، نتايج حاصل گواه بر اين بوده كه گشودگي و مدارا، الزمه
. كندهمچنين مدارا، راه رسيدن به صلح را هموار و از بروز نزاع جلوگيري مي. برقراري ارتباط با ديگران است
در انديشه و همچنين مدارا در تحمل عقايد متفاوت افراد بوده كه گشودگي  نزاع، حاصل عدم درك نظرگاه

  .آميز را به ارمغان آوردتواند تعليم و تربيت مبتني بر صلح و همزيستي مسالمتمختلف، مي
  .تربيت اخالقي، تعليم و تربيت، تربيت ديني، گشودگي و مدارا: هاي كليديواژه

  
  : فهرست منابع

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران. هويت علم ديني). 1378. (باقري، خسرو -

پژوهشگاه علوم : تهران. هاها و شباهتتربيت اخالقي و تربيت ديني، تفاوت: گزارشي از يك نشست). تابي. (باقري، خسرو  -
  .انساني و مطالعات فرهنگي

  .وست: تهران). به تصحيح رينولد الن نيكلسون( مثنوي معنوي). 1375. (محمدرومي، موالناالدينجالل -
  .نشر به: مشهد. ؟چگونه توانايي انديشيدن فلسفي را به كودكان بياموزيم). 1382. (خسرونژاد، مرتضي -
  .صراط: تهران. هاي مستقيمصراط). 1378. (سروش، عبدالكريم -
  .طهوري: تهران. تعليم و تربيت از منظر عشق و عرفان). 1385. (شمشيري، بابك -
  .35ص . ماه آذر پنجم و بيست .پاريس. ويژه نامه شصت و پنجمين زادروز عبدالكريم سروش. سروش صلح). 1389. (كالنتريان، سپيده-
  .اميركبير: تهران. ، ج دومفرهنگ فارسي). 1343. (معين، محمد -
  .طهوري: تهران. درآمدي به فلسفه). 1388. (زاده، ميرعبدالحسيننقيب -
  . سيناانتشارات دانشگاه بوعلي: همدان. لويصلح از ديدگاه مو). 1390. (هاشميان، ليال -
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  در سه رويكرد عقلي، شهودي و عملي: اخالقي تربيتتبيين ضرورت 
  1حسيني فرشته آل

  
هدف اين پژوهش، تبيين ضرورت تربيت اخالقي با تكيه بر ارزش علم و عمل در سه رويكرد عقلي، 

همچون تربيت اخالقي را بارها و بارها، اين كه چرا بايد ضرورت يك امر بديهي . شهودي و عملي است
علم و الويت تربيت  "كاالي"سابقة  به اهميت بي) 1: (اميدوارانه و نه مأيوسانه، از جوانب مختلف تبيين كنيم

قصد دارم، . گردد غفلت از اهميت اخالق و تربيت عامل، نه بداهت آن، در نزد ما بازمي) 2(عالم در نزد ما و 
پس، در باب ارزش . تگذران نظام ابزاري تربيت كشور به سبك خودشان استدالل كنمدر اينجا براي سياس

ابزاري تربيت اخالقي براي تربيت علمي كه تا اين حد براي بقاي ما اهميت يافته است، استدالل خواهم كرد، 
يت علمي و دربارة اين كه چرا تربيت اخالقي براي استقرار ترب. نه در باب ارزش ذاتي اين شكل از تربيت

مورد عالقة نظام ضروري است، و براي تحقق آن بايد به اندازة تربيت علمي  "انسان نخبه"استمرار خط توليد 
كنم كه قصد دارم،  فرضية غفلت از تربيت اخالقي و تربيت عامل را در حالي مطرح مي. عزم جدي داشت

ترتيب، در نزد  حضوري و عمل، به ضرورت آن براي تربيت علمي را با تكيه بر ارزش علم حصولي، علم
) نمايندة رويكرد عملي(اينتاير  و مك) نمايندة رويكرد شهودي(، سهروردي )نمايندة رويكرد عقلي(سينا  ابن

  .تبيين كنم
  :پژوهش پرسش

با توجه به هدف پژوهش كه تبيين ضرورت تربيت اخالقي براي تربيت علمي است، پرسش پژوهش 
  : شود بندي مي صورت صورت بدين

  چرا تربيت اخالقي براي تربيت علمي ضروري است؟ -
  :گيرد تدارك پاسخ براي پرسش مذكور طي سه گام صورت مي

گام اول، تدارك يك تبيين از ضرورت تربيت اخالقي براي تربيت علمي، از طريق تحليل برخي -1
 ."ليعلم حصو"تكيه بر ارزش  باشناسي فلسفي،  نفس ةسينا در زمين ديدگاههاي ابن

گام دوم، تدارك يك تبيين از ضرورت تربيت اخالقي براي تربيت علمي، از طريق تحليل برخي -2
 ."علم حضوري"تكيه بر ارزش  باشناسي فلسفي،  نفس ةديدگاههاي سهروردي در زمين

                                                            

1
  آموخته فلسفه تعليم و تربيت دانش 
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گام سوم، تدارك يك تبيين از ضرورت تربيت اخالقي براي تربيت علمي، از طريق تحليل برخي -3
  ."عمل"تكيه بر ارزش  با شناسي فلسفي، عمل ةمك اينتاير در زمينديدگاههاي 

با . هاي منتخب در هر سه رويكرد تشكيل شده است اي از مفاهيم و نظريه مباني نظري پژوهش از مجموعه
پردازي در باب ضرورت تربيت اخالقي براي  دهي آنها در ساختاري مناسب، چارچوبي براي استدالل سازمان

  :فراهم شده است كه عبارت است ازتربيت علمي 
كامالً مستقل  ةدو قو چوننظري و عملي  عقلسينا،  در رويكرد عقلي ابن: رابطة عقل نظري و عقل عملي -

 ،بلكه اين دو. نيستند) يكي متبوع و ديگري تابع(يا كامالً وابسته ) كننده كننده و ديگري تحريك يكي ادارك(
  .)1387زاده جهرمي،  عباس(هستند  نيانسا ةمثل دو جهت براي نفس ناطق

بدون  "علم حصولي"دستيابي به در رويكرد شهودي سهروردي : رابطة علم حصولي و علم حضوري -
اين كه براي . علم حضوري نيز بدون تربيت نفس از طريق تزكيه ميسر نيست. ميسر نيست "علم حضوري"

شكني  روري شده است، نوعي نوآوري و سنتكشف حقيقت و دستيابي به علم، شهود در كنار استدالل ض
  ).1382و كوربن،  1379ابراهيمي ديناني، (براي سهروردي و روح حاكم بر فلسفه اشراق است 

خيرهاي "پيگرد . اند الضّمان عمل ، فضايل وجه)1980(اينتاير  در رويكرد عملي مك: رابطة عمل و فضيلت -
به يك معنا، اعمال در فقدان فضايل و بازماندن از ). 1388شهرياري، (است  "فضيلت"عمل مستلزم  "دروني

دان، (ممكن است در معرض خطر قرار بگيرند  2"خيرهاي بيروني"و صرفاً برآوردن  1"خيرهاي دروني"
2008 .(  
  :پژوهش هاي يافته

سينا، كمال عقل نظري در گرو علم حصولي، و كمال عقل عملي در گرو كسب  در رويكرد عقلي ابن -
. شود با تأكيد بر علم حصولي، نقش استدالل و برهان براي دريافت حقيقت برجسته مي. ل اخالقي استفضاي

، اخالق براي )فعاليتهاي علمي انسان(اما، به دليل تأثيرآفريني مثبت اخالق بر ادراكات و دريافت حقيقت 
م حصولي، تربيت به تربيت درنتيجه، با رويكرد عقلي و تكيه بر ارزش عل. شود ورزي ضروري مي كمال علم

عنوان شرط الزم براي  ناپذير از تربيت نفس به كند و تربيت اخالقي به عنوان بخشي جدايي علمي ميل مي
 . شود تربيت علمي ظاهر مي

                                                            

1 Internal goods 
2 External goods 
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در رويكرد شهودي سهروردي، كمال عقل نظري در گرو علم حضوري و اقامة برهان، و كمال عقل  -

با تأكيد بر علم حضوري، نقش شهود به اندازة استدالل و برهان براي  .عملي در گرو فضايل اخالقي است
فعاليتهاي (اما، به دليل تأثيرآفريني مثبت اخالق بر شهود و دريافت حقيقت . شود دريافت حقيقت برجسته مي

درنتيجه، با رويكرد شهودي و تكيه بر علم . شود ورزي ضروري مي ، اخالق براي كمال علم)علمي انسان
عنوان بخشي  كند، و تربيت اخالقي به ري، تربيت به تربيت علمي و تربيت معنوي به يك اندازه ميل ميحضو
 .شود عنوان شرط الزم براي تربيت علمي و معنوي ظاهر مي ناپذير از تربيت نفس به جدايي

ل است و اينتاير، كمال عمل و رشد قواي انسان در گرو پيگرد خيرهاي دروني عم در رويكرد عملي مك -
انسان در پي فضيلت است تا بتواند اعمالي بشري . پيگرد خيرهاي دروني عمل در گرو فضايل اخالقي است

پس، به دليل . نحو احسن بر طبق معيارهاي عالي آن انجام دهد چون علم، هنر، سياست، قضاوت و تربيت را به
. شود ورزي ضروري مي ي كمال علم، اخالق برا)ورزي از جمله علم(تأثيرآفريني مثبت اخالق بر عمل 

كند، و چون شرط الزم  درنتيجه، در رويكرد عملي و با تكيه بر ارزش عمل، تربيت به تربيت اخالقي ميل مي
  . شود تربيت علمي ظاهر مي

ورزي خود عمل است؛ عملي كه با تكيه بر  علم. است "ورزي علم"مستلزم  دستيابي به علم :يريگ نتيجه
، علم حضوري و عمل در سه رويكرد مورد بحث، به ترتيب، مستلزم استدالل، شهود و ارزش علم حصولي

دهد، اخالق در هر سه رويكرد، چون يك شرط  هاي اين پژوهش نشان مي يافته. پيگرد خيرهاي دروني است
براي اخالق . شود ظاهر مي) استدالل، شهود و پيگرد خيرهاي دروني(ورزي  اساسي براي به كمال رساندن علم

درنتيجه، تربيت اخالقي براي تضمين هدف تربيت . ورزي و به كمال رساندن آن ضروري است تضمين علم
براي پس، . اينك، چيزي جز تربيت عالم براي تضمين توليد علم نيست، يك شرط الزم است علمي كه هم

. تربيت علمي عزم جدي داشتاندازة  بايد به) اش ليارتقاي معيارهاي عا(احيا و تضمين كيفيت تربيت اخالقي 
   .است "فضيلت اخالقي"ك شك خود ي كه بي "عزمي"

  .تربيت اخالقي، تربيت علمي، رويكرد عقلي، رويكرد شهودي، رويكرد عملي: كليدي واژگان
  

  :فهرست منابع
  . حكمت :تهران. سهروردي فةشعاع انديشه و شهود در فلس .)1379( .ديناني، غالمحسينابراهيمي  -
  .سمت: تهران. ينتايرا مكسفة اخالق در تفكر غرب از ديدگاه السدير فل). 1388. (ياري، حميدشهر -
  . 84-77، )4و  3( 3فصلنامة اخالق در علوم و فناوري، . تأثير اخالق در انديشه و ادراك انسان). 1387. (زاده جهرمي، محمد عباس -
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  اخالقي در تربيت بازي به مثابه روش تبيين
  2، شهين ايرواني1زكيه جهان ديده

  
كار تربيت اخالقي فصل قابل توجه و مهمي در حكمت عملي و فلسفه، همچنين امري بديهي و غير قابل ان

باز نظرات و ديدگاه هاي دقيق و گوناگوني در باب آن طرح  هاي آموزش و پرورش است، كه از دير در نظام
ها موضوعاتي هستند كه تمامي روابط و مناسبات اجتماعي، اقتصادي،  مسئله اخالق و ارزش. شده است

نظر داشتن مالحظات اخالقي و توانند بدون در  سازند، و جوامع نمي متأثر مي فرهنگي، سياسي و رفتاري را
توجه به ضرورت و اهميت تربيت اخالقي و . ارزشي امور اجتماعي و فرهنگي خود را سامان دهي كنند

كه  چرا. تر است هاي صحيح و مناسب آموزش اخالقي از آن مهم ها مهم است، اما توجه به روش ارزش
هاي آموزشي  ها به خاطر ترديد نسبت به روش شبسياري از ابهامات و ترديدهايي وارد شده به اخالق و ارز

 ).1379سجادي، (تربيت اخالقي در مدارس و نهاد هاي مربوط است 

در گذشته . از سوي ديگر بازي در جهان داراي پيشينه طوالني و در جوامع ابتدايي بسيار اهميت داشته است
ي معمول ميان كودكان ها يبازنيز بعضي  امروزه. ي مذهبي و ديني گره خورده بودها نييآو  ها جشنبازي با 

بازي طناب كشي كه نمايش ستيز ميان نيروهاي  مثالً. ي كهن به جا مانده استها نييآجهان از مناسك و 
مطالعه آثار مربيان و فيلسوفان تربيت گواهي اين مدعاست كه  ).1379ميرهادي و همكاران، (ت طبيعت اس

ي رشد و ها فرصتيكي از . اره يكي از مسائل مورد توجه بوده استنقش بازي در تربيت در طول زمان همو
تربيت، بازي است كه موجبات رشد فرد را در ابعاد جسمي، عاطفي، اجتماعي، عقلي و اخالقي را فراهم 

 . آورد يم

يكي از نقاط قوت يادگيري از . پيوند بازي و آموزش توجه انديشمندان زيادي را به خود جلب كرده است
در عين اينكه اين يادگيري جدي، پايدار و . بازي جنبه ناخودآگاهانه و غير مستقيم بودن آن است طريق

 ساالن بزرگدر مورد . دهد يمو سپس آموزش رخ  كند يمي بازي افراد را درگير ها تيجذاب. اثربخش است
زمينه هاي ذهني  به دليل تجارب و پيش ساالن بزرگاهميت اين موضوع دوچندان است، زيرا اغلب آموزش 

 تواند يماما بازي . با جبهه گيري است توأم، رديپذ ينميي كه دارند اگر نگوييم به راحتي صورت ها مشغلهو 

                                                            

  z.jahandideh@ut.ac.ir ن؛ دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهرا 1
2
  siravani@ut.ac.irعضو هيئت علمي دانشگاه تهران؛   
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بازي و تفريح نياز همه افراد در همه سنين است، ممكن است فقط شكل آن . راه حلي براي اين مشكل نيز باشد
  .بسته به سن و محيط متفاوت باشد

  شي پژوهها پرسش
  هاي اصلي بازي چيست؟  مؤلفه -
  از بازي در تربيت اخالقي بهره برد؟ توان يمچگونه  -

ي بازي سعي در ها يژگيوپژوهش حاضر با تحليل تطبيقي آراي فالسفه معاصر در باب بازي و استنتاج 
م اخالقي را روش آموزش مفاهي ها مؤلفههاي اساسي بازي دارد و در مرحله بعد با توجه به اين  مؤلفهاحصاء 

  .كند يماز طريق بازي را استنتاج 
كه فالسفه معاصر  علي رغم توجه ديرينه به بازي، نگاه قدما به آن صرفاً ابزاري و كاركردي است، درحالي

كانت، شيلر، ويتگنشتاين، نيچه و گادامر . اند ها و چيستي بازي داشته تري به پرداختن به ويژگي گرايش بيش
اين پژوهش آراي هر كدام را جداگانه مورد . اند شان از بازي بهره برده از مسائل فلسفه هر كدام در حل يكي

به عنوان مثال هنگامي كه كانت از بازي . هاي بازي داشته است بررسي قرار داده و سعي در استخراج ويژگي
  ). 1389قمي، (برد  هاي بازي بهره مي كند از ويژگي در بحث فهم و قوه فاهمه استفاده مي

را بر مبناي بسامد در دو گروه  ها آن توان يمكه  ميابي يمي بازي دست ها يژگيوبر اين اساس به فهرستي از 
  :جاي داد

؛ يعني قانونمندي، فرا ابدي ينمبازي تكوين  ها اني كليدي و ماهوي بازي كه در صورت نبود ها يژگيو -1
 اخالقي بودن، جديت، پويايي، فعاليت بودن و هدفمندي؛

يي مثل هماهنگي با فطرت و طبيعت، نظم و هماهنگي، لذت مندي و تكرار پذيري كه جزو ها يژگيو -2
  .دهند يماما مدارهاي بيروني آن را شكل  نديآ ينمسخت هسته تعريف بازي به شمار 

  : ي پژوهشها افتهي
 اليتي است آزادانه و غيربازي فع": توان به تعريف زير از بازي دست يافت هاي ذكر شده مي بر مبناي ويژگي

 "ايستايي و جهت گيري اخالقي جدي با هدف و قانوني تعيين شده اما برخاسته از آزادي بازيكنان، پويا، بدون
كه از يك سو تداوم و قوام آن منوط به هماهنگي با طبيعت و فطرت و در جهت كمال انساني بازيكنان است، 

وجود نظم و هماهنگي در بازي منجر به تكرار، خودجوشي و  و از سوي ديگر فراي جبر و اختيار بودن و
   .  شود مندي آن ميلذت
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 كه چگونه بايد از بازي براي تربيت اخالقي بهره برد مالحظات روشي طي پنج گام اما در پاسخ به اين سؤال

  .:شود طرح شده كه با استفاده از مفهوم اخالقي عدالت توضيح داده مي
كه  زماني. عدالت به عنوان يك مفهوم داراي دو شق است؛ برابري و تناسب: اخالقي مفهوم تحليل اول گام

اما . افراد از موقعيت مشابه و حقوق يكسان برخوردارند عدالت به معناي برابري است بايد طبق قانون عمل كرد
وجه به تالش افراد به شود يا اينكه با ت هاي فردي لحاظ مي كه تفاوت اگر حق افراد مشابه نباشد، مثالً زماني

 ، ص1387باقري، (گردد و الزمه عمل متناسب پويايي است  شود، تناسب مطرح مي ها پاداش داده مي آن
هاي ماهوي  اش با قانونمندي و در شق تناسبش با پويايي به عنوان ويژگي بنابراين عدالت در شق برابري). 219

  . يابد و البته اين امر جدي است بازي ارتباط مي
يعني عمل متناسب در مواجهه با . يابد عدالت در عمل عينيت مي: اخالقي مفهوم ساختن عيني دوم گام
  . ها و عمل برابر در قبال تشابهات تفاوت
بنابراين هدف از آموزش مفهوم اخالقي عدالت آموزش عمل برابر : اخالقي مفهوم آموزش هدف سوم گام

  .و متناسب است
جديت، پويايي و قانونمندي به : بازي مرتبط هاي يژگيو در مفهوم شده نيعي مصاديق ضرب چهارم گام

شود، و  هاي ماهوي بازي با عمل برابر و متناسب به عنوان مصاديق عملياتي عدالت ضرب مي عنوان ويژگي
  :هاي ويژگي

  عمل پويا؛ -
  عمل جدي و -
  عمل قانونمند -

  .گيرد د توجه قرار ميبه عنوان مالك در راستاي آموزش عدالت در بازي مور
هاي بازيكنان توجه كرد و تكاليف و  در بازي بايد به توانايي: عمل يها مالك و بازي نمونه ارائه پنجم گام
زمان بازي و شرايط اوليه ورود به بازي بايد براي همه بازيكنان . هاي بازي را متناسب با آن واگذار كرد نقش

امتيازات در بازي بايد متناسب با . هايشان امتيازاتي كسب كنند اناييحسب تو مساوي باشد تا بعداً افراد بر
تواند در آموزش مفهوم  هايي كه در آن داوري به عهده خود بازيكنان است مي بازي. تالش بازيكنان باشد

  .عدالت مفيد باشد
  .بازي، روش آموزش، تربيت اخالقي :كليدي واژگان
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 .علمي فرهنگي: تهران. 1جلد  درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران،. )1387. (باقري، خسرو -
 . 3كالمي، -  فلسفي هاي پژوهش. ارزشي و اخالقي تربيت هاي روش و رويكردها). 1376. (سجادي، سيد مهدي -
 .اي فرهنگي كميسيون ملي يونسكو در ايرانه دفتر پژوهش: تهران. هاي ايران راهنماي بازي). 1379. (قزل اياغ، ثريا، و همكاران -
مفهوم بازي در فلسفه جديد و معاصر بررسي مفهوم بازي در فلسفه كانت، شيلر، نيچه، ويتگنشتاين ). 1389( .قمي، محمد باقر -

  .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران. و گادامر
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  قي از ديدگاهررسي تطبيقي نقش اميد در تربيت ديني و اخالب
  مثبت گرا قرآن و روان شناسي 

  2، سعيد بهشتي1مجيد خاري آراني
  

همه موجودات در حد كمال خود آفريده  .دارد انسان تفاوت كاري با ساير موجودات ،در عالم خلقت
اما انسان نيازمند تربيت است تا  .كنندتعريف شده عمل مي تكاملِ در حد و بر اساس غريزه خود، اندهشد

ايجاد  .معنوي دارد انسان براي رسيدن به اين مرحله نياز به پشتيباني مادي و .جايگاه واالي خود در هستي برسد
اميد يكي از مهمترين عوامل اين رابطه است كه باعث وصول به كمال انسان  رابطه با خداوند و فضاي معنويِ

هدف غايي . گيردآنها شخصيت او شكل ميانسان داراي قواي ظاهر و باطن است كه با بكارگيري  .مي شود
در واقع، انسان در مسير حركت از ضعف به كمال و براي رسيدن به هدف نهايي خود . باشداهللا مياو قرب الي

او در فرايند تربيت الهي با مسائل فراوان، متنوع، سخت و ناگوار روبرو مي . نياز به تربيت الهي يا وحياني دارد
  ).2، ص 1386پاك سرشت، (راه نيازمند هدايت، فعاليت، صبر، توكل و اميد است  توفيق در اين. شود

زيرا اين اصول پايه دريافت . باشدمهمترين اصول اعتقادي اسالم ايمان و عقيده به توحيد، نبوت و معاد مي
د تا نااميدي به دهانساني كه اعتقاد به تربيت ديني و اخالقي دارد، هرگز اجازه نمي .دهداسالم را تشكيل مي

ي بدين ترتيب اعتقاد به خداوند و اخالق مورد پذيرش او موجب ادامه. سراغش بيايد و روح او را بيزار سازد
به همين دليل خداوند ابتدا در پرتو ). 111، ص1389محققيان، (هاي رفتاري مؤمن در زندگي مي شود زمينه

  .كندشده خويش راهنمايي ميميد گمتوحيد، فطرت خداگراي آدمي را بيدار و او را به ا
الدينُ الْقَيم و لَكنَّ  ذَلك اللَّه الَّتى فَطرَ النَّاس علَيهاال تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه فَأَقم وجهك للدينِ حنيفاًفطرَت "

  ).30:روم( " أَكثرَ النَّاسِ ال يعلَمونَ
گيري اين همه مربيان در بكار. يد از ضروريات هر نظام تربيتي استاز طرفي بر كسي پوشيده نيست كه ام

شناسان و متفكران آنچه كه مهم است روش و چگونگي اعمال اين اصل است كه روان. نظر دارندمورد اتفاق
  .علم تربيت را به خود واداشته تا نظريات مختلفي را اظهار نمايند

                                                            

    khari322_m@yahoo.comكارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش؛ 1
   beheshtisd@gmail.comباطبايي تهران؛ دانشيار دانشگاه عالمه ط 2
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شناسي اميد بر پايه روانهاي گيري روششود به كارز ديده ميرسد آنچه در نظام تربيتي امروبه نظر مي
اما اين . آل گرايي يعني مطالعه علمي عملكرد يك انسان ايدهشناسي مثبت يا نظريه مثبتروان .گرا استمثبت

اين روانشناسي، : گويد مي طور كه مارتين سليگمن كند؟ آن درباره چه چيزي بحث مي اًعلم نوظهور واقع
روي  هاي بشري، ها و ضعف علمي كه به جاي توجه به ناتواني ،شناسي قرن بيست و يكم استروان

، لذت بردن، قدرت حل مسأله و  هايي از قبيل شاد زيستن توانايي .ها متمركز شده است هاي آدم توانايي
مشابه است  اكنون سوال اين جاست كه آيا اين مكتب با تربيت اسالمي). 22، ص 1389سليگمن، ( بيني خوش

بنابراين در اين تحقيق نگارنده قصد دارد در گام نخست به بررسي اميد در تربيت انسان از ديدگاه يا مغاير؟ 
- قرآن بپردازد، زيرا كه خداوند به عنوان عالمترين موجودات، نسبت به انسان خود از اميد در قرآن بهره جسته

آفرين بايد در وجود آدمي بشارتي بوجود آورد كه اميدكه  است و به فرستادگان خود اين مورد را بيان داشته
پيامبران هم در مقام مربي از اين شيوه بسيار بهره  .ي قبول زحمت كرداو را آماده باشد و با كشش اين اميد،

  .كوشش آنها همواره بر آن بوده است تا اميد را در مخاطبان خود زنده كنند گرفته اند،
، 1386 باقري،( )36 :عنكبوت( "شُعيباَ فقالَ يا قَومِ اعبدوا اهللا وارجوا اليوم االخرَ والي مدينَ اَخاهم"
  .)169ص

بنابراين ضرورت امر اميد، وضع . گرا مقايسه نمايدشناسي مثبتباره با روانسپس تربيت ديني را در اين
العملي تربيتي، نگارنده را قالب دستور هاي تربيتي جاري و نگاه به قرآن و روايات درنامطلوب اميد در نظام

  .برآن داشت تا سؤاالتي را در اين مقاله بررسي كند و پاسخ دهد
  :هاي پژوهشپرسش

  مفهوم اميد از ديدگاه قرآن و روايات چيست؟  -1
  هاي ايجاد اميد در تربيت انسان از ديدگاه قرآن و روايات چگونه است؟راه -2 
  گرا چيست؟شناسي مثبتروانمفهوم اميد از ديدگاه  -3 
 گرا چيست؟شناسي مثبتوجوه تشابه و تفاوت اميد در تربيت ديني از ديدگاه قرآن و روايات با روان -4  

است و روش گردآوري اطالعات  )توصيفي -تحليلي( پژوهشيروش تحقيق، . نوع تحقيق حاضر بنيادي است
  .في استها كياي است و روش تجزيه و تحليل دادهكتابخانه
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  :هاي پژوهشيافته
مفهوم اميد در قرآن در واژگان رجاء، طمع، مني و امل و تعابير گوناگون : درپاسخ به سؤال اول بايد گفت

بنابراين به طور كلي اميد را به ). ق1412راغب اصفهاني، (مانند احسان، انفاق، جهاد و غيره قابل پيگيري است 
ست كه در جهت رضاي الهي است و اميد نامطلوب كه مربوط به اموري اميد مطلوب كه مربوط به اموري ا

  ).104، ص1389محقيقيان، (است كه رضاي الهي در آن لحاظ نمي گردد، بيان كرد 
در پاسخ سؤال دوم نيز پژوهشگر راه ايجاد اميد در قرآن را در دو محور اعتقادي و رفتاري بررسي كرده كه 

گردد باشد و بعد رفتاري شامل حوزه فردي و اجتماعي ميو معاد مي بعد اعتقادي شامل توحيد، نبوت
هاي آن شامل هدف، مسير و عامل و نظريه اميد از مفهوم اميد تعريف اميد و مؤلفه). 134، ص1389انصاري، (

. ، كه در پاسخ به سؤال چهارم ذكر گرديد)4، ص1388بهاري، ( روند گرا به شمار ميشناسي مثبتدر روان
با  .استشناسي مثبت اشاره شدهنهايت به وجوه تشابه و تفاوت اميد در تربيت ديني از ديدگاه قرآن با روان در

  :گرا عبارتند ازشناسي مثبتاين توصيفات وجوه تشابه در مباني اميد در تربيت ديني از ديدگاه قرآن با روان
 

 ديني از ديدگاه قرآن و روايات گرا با تربيتشناسي مثبتوجوه تشابه اميد در ديدگاه روان

  قرآن و روايات  گراروان شناسي مثبت
اميد يعني انتظار رسيدن به هدف همراه با تالش و   اميد يعني انتظار دستيابي به هدف همراه با تالش

  عمل
  هدف مؤلفه كليدي   هدف مؤلفه كليدي 

  ودي خداوندطراحي كارها براي رسيدن به خشن  طراحي كارها به سوي هدف مطلوب 
نگري، تفكر مثبت و اقدام به هاي همچون آيندهاستفاده از روش 

  عمل و هدفداري آن
نگري، تفكر مثبت، هاي مانند آيندهاستفاده از روش

  فعاليت هدفدار 
  :ها در اين حوزه عبارتند ازبرخي تفاوت

 گرا با قرآن و رواياتشناسي مثبتوجوه تفاوت اميد در ديدگاه روان

  قرآن و روايات  گراشناسي مثبتنروا
  بيني الهياساس بر جهان  بيني فردياساس بر جهان
  از هر نظر يك نظريه پويا  گذاري اهداف نظريه خنثياز نظر ارزش
  كننده الگو استگيري ارزشي و بيانداراي جهت  گيري ارزشي استفاقد جهت

هاي ايجاد اميد محدود و متوجه جنبي عيني روش
  استانسان 

هاي ايجاد اميد بسيار و در برگيرنده تمام جوانب وجودي روش
  انسان است
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  تربيت اسالميوگرا، تعليمشناسي مثبتاميد، قرآن، روايات، روان : واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .قرآن كريم- 

فصلنامه . در زندگي و تأثير آن بر سالمت روان انسان تأملي بر ساز و كار ايمان و اميد). 1389. (انصاري، مريم و ميرشاه جعفري، ابراهيم - 
 .142-123، 6، و روان شناسيم مطالعات اسال

 .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1386. (خسرو باقري،  -

هاي تحريفمقايسه تأثير مشاوره زناشويي متمركز بر اميد و مدل تركيبي بخشودگي و اميد بر ). 1388. (بهاري، فرشاد- 
رساله دكتري چاپ نشده، . كننده به مراكز مشاوره شهر اصفهانهاي مراجعهفردي و تعرضات زناشويي زوجشناختي بين
 .دانشگاه اصفهان

مجله علوم تربيتي و . روش شناسي تربيتي ائمه اطهار). 1386. (پاك سرشت، محمد جعفر؛ رستمي نسب، عباسعلي و صفايي مقدم، مسعود- 
 . 3اسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، روان شن

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم. المفردات في غريب القرآن). ق1412. (راغب اصفهاني، حسين بن محمد- 

  .دانژه: تهران). ترجمه مصطفي تبريزي، رامين كريمي و علي نيلوفري. (شادماني دروني). 1389. (سليگمن، مارتين -
 .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه اصفهان. مفهوم اميد در قرآن و مقايسه آن با روان شناسي). 1389. (محققيان، زهرا -
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  تبيين و نقد رويكرد يادگيري اجتماعي در تربيت اخالقي
  1زهرا اشعري

  
ها را در  شدن ارزش  ورت بررسي تربيت اخالقي و درونيهاي اخالقي جامعه امروز، ضر مواجهه با ضعف

در ميان عوامل گوناگون مؤثر در تربيت اخالقي، جامعه به عنوان يكي از . بستر اجتماع دامن زده است
اين مطالعات با . گيري اخالق، از سوي متفكران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است بسترهاي مهم شكل

مختلفي را در حوزه اجتماعي  هاي ري، مباني نظري و مسائل پژوهشي، ديدگاهگي توجه به خاستگاه شكل
-اي اجتماعي در پي ديدگاه مرحله-همچون قلمرو شناختي ها برخي از نظريه. اند تربيت اخالقي سبب شده

و با پذيرش مفروضات اصلي اين نظريه، عوامل اجتماعي را سرلوحه مطالعه خود قرار  شناختي كلبرگ
استوار شده و با تغييراتي اساسي، گري  تحليل روان  هاي رفتارگرايي و برخي ديگر بر بنيان. اند داده

رويكرد يادگيري اجتماعي از اين . اند پذيري را در فرايند رشد و تربيت اخالقي مورد مطالعه قرار داده جامعه
ه و تا چه اندازه تأثيرات و مسائلي از اين دست كه چگون اخالقي اين رويكرد به الگوپردازي. جمله است

با وارد كردن عنصر شناخت به اين ديدگاه، تحولي  2بندورا. پردازد سازي اخالق مؤثر است مي جامعه بر دروني
  . اجتماعي تغيير داد -در آن ايجاد كرده و نام آن را به يادگيري شناختي

  :پرسش هاي پژوهش
  پردازي و ابعاد آنها در حوزه اخالق چيست؟در رويكرد يادگيري اجتماعي، مفهوم عامليت و الگو -
 اجتماعي در حوزه اخالق چيست؟  -ابهامات موجود در نظريه يادگيري -

 هاي رويكرد يادگيري اجتماعي در تربيت اخالقي چيست؟  داللت -

در مورد سوال نخست به روش تحليل مفهومي، . استنتاجي مي باشد -روش كار در اين پژوهش تحليلي
در سوال دوم از روش نقد دروني، به . شود پردازي مي مرتبط با آنها مفهوم هاي الگوپردازي و سازهعامليت و 

در اين روش، نقد رويكرد در مقايسه با ساير . پردازيم تحليل ابهامات موضوع مورد نظر در رويكرد مي
. شود اقص بررسي ميهاي ن پاسخ يا جواب هاي بي نظريات مطرح نبوده و انسجام دروني، خالء ها و پرسش

همچنين براي اين منظور در مواردي كه الزم است استحكام مدلوالت يك امر مورد بازبيني قرار گيرد از 

                                                            

  za.ashari@gmail.comدانشجوي دكتري روانشناسي تربيتي، دانشگاه خوارزمي؛   1
2 Bandura. A. 
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در سوال سوم، عالوه بر راهكارهاي موجود، به روش استنتاجي، . روش استنتاج استعاليي استفاده خواهد شد
  . شود هاي غير مصرح نيز شناسايي مي داللت

رويكرد در تربيت اخالقي، با اولين آزمون فرضيه يادگيري اجتماعي توسط سيرز، ماكوبي و  پيشينه اين
گري  آنها همانندسازي ارزش و رشد وجدان اخالقي را با تكيه بر ديدگاه روان تحليل. شود ، آغاز مي1لوين

يكرد رفتارگرايي، پس از آن محققان متعددي از جمله بندورا، با محور قرار دادن رو. فرويد بررسي كردند
). 1389كيلن و اسمتانا، (تري براي يادگيري مستقيم رفتار يافتند  الگوپردازي اخالقي را جايگزين مناسب

گيرد و  هاي آنها به رفتارش براي برخي از اخالقيات مجوز مي كودك در تعامل با والدين، از طريق واكنش
همتر استانداردهاي اخالقي در اين نظريه، جامعه و منبع م. يابد براي برخي ديگر خود را قابل سرزنش مي

 يافته، بسط است كه در آن استانداردها مداوم فرايند سازي استانداردهاي اخالقي يك مدل. همساالن است
بندورا با وارد كردن عامل شناخت در مكانيزم خودتنظيمي، . رسد مي تصويب جديد به موارد و اصالح شده

 براي روشن كردن ابعادي اخالقي، رفتار خودتنظيمي. برآمدسازي اخالقي  يند مدلدرپي تبيين پيچيدگي فرا
بندورا، (سازي شده است  باشد، مفهوم شناختي مي-اي اخالقي كه در رويكرد مرحله تفكر و قضاوت از فراتر

 از هااستاندارد ساخت حاصل ،ها سازي ارزش اين مقاله بر اين مبناي نظري استوار است كه دروني .)1991
ساز مفهوم عامليت اخالقي به عنوان يكي از  اين امر زمينه .است فكر بدون  تقليد جاي نفوذ، به گوناگون منابع
  . هاي اساسي تربيت اخالقي است كه بندورا آن را مورد توجه قرار داده است مؤلفه

  :يافته هاي پژوهش
به . ختي راجع به منبع استاندارد اخالقي استمفهوم بندورا از عامليت، در درجه اول ناظر به خودآگاهي شنا

افراد بدون داشتن . اين معني كه فرد آگاه است كه رفتار وي مطابق با كداميك از منابع استاندارد سازي است
استانداردهايي كه عملكرد خود را با آن مقايسه كنند، اساس محكمي براي قضاوت درباره نحوه انجام كارها 

در درجه دوم، فرد فعال سازي و يا رهاسازي يك ). 1982بندورا، (هاي خود ندارند  يا برآورد توانمندي
بدين معني كه داشتن استانداردهاي يكسان لزوماً به اقدام اخالقي يكسان  .كند استاندارد اخالقي را انتخاب مي

ند كه با ناديده ك بلكه توجيهات اخالقي، رفتاري سزاوار سرزنش يا ضد اجتماعي را توليد مي. انجامد نمي
پرورش عامليت اخالقي مستلزم پرداختن به  ).2002بندورا، (بار مي شود  گرفتن نتايج، منجر به تأثيرات زيان

هاي آن همچون  هاي وابسته به خود اخالقي است؛ از جمله خود تنظيمي و زير مجموعه مكانيزم
                                                            

1  Sears, R. R., Maccoby, E. E., & Levin, H. 
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بندورا، از زاويه شناختي مورد بررسي  الگوپردازي ديدگاه. خودبازدارندگي، خود تجويزي و خود سرزنشي

گيرد،  بدين معني كه وقتي الگو بخاطر استدالل و قضاوت اخالقي مورد تقويت قرار مي. قرار گرفته است
اين ديدگاه، قضاوت اخالقي را وراي مراحل . دهند گران قضاوت خود را هماهنگ با او تغيير مي مشاهده

در اين ). 2006بندورا، (دهد  ر از تفكر جاري اجتماعي نشان ميكلبرگي، وابسته به تجارب كودك و متأث
اين ديدگاه چند نكته الزم به ابهامات در بيان . مقاله، نقد اين رويكرد از زاويه ابهامات آن انجام شده است

نخست اينكه در كنار عامليت اخالقي، بر منبع دروني برخي از امور اخالقي يا اساس آنها، حداقل . ذكر است
رسد بر فرد به عنوان يكي از منابع استانداردسازي براي  لذا به نظر مي. به طور مستقيم، تصريح نشده است

پذيري، اهميت و  هاي تعيين معيار در نظريه بندورا، امكان همچنين درحالي كه مالك .شود خويشتن تأكيد نمي
سوال باقي است كه درنهايت، معيار ، هنوز جاي اين )1389پروين، (معقول بودن آنها نام برده شده است 

ديگر درحالي كه مفاهيمي همچون خودتنظيمي و  درستي يا نادرستي استانداردهاي اخالقي چيست؟ از سوي
رسد يابد، به نظر مي مكانيستي مي عامليت اخالقي، فراتر از عليت و با در نظر داشتن اراده انساني، مفهومي غير

گر شده  نتخاب ميان نيروهاي مختلف استاندارد اخالقي و كاربست آنها جلوهدر اينجا عامليت فرد تنها در ا
عليتي دانستن آن به پيش  است و اين نظريه تنها توانسته است به جاي تك علت شمردن اخالق به سوي چند 

نيم اي رواني بدا پديده ساز ظهور هاي مختلف را زمينه عليت پيچيده، بدين معني است كه مدلي از عليت. رود
انگيزشي شامل فرايندهاي مقايسه دروني بوده و مستلزم –در نهايت اينكه در اين ديدگاه، خود). 1387باقري، (
رغم  ترتيب، علي بدين. رضايتي است–كارگيري استانداردهاي شخصي براي ارزيابي عملكرد و ايجاد خود به

اي شناختي يافته است و جنبه  وي جنبه تأكيد بندورا بر جامعيت نظريه اخالقي، انگيزش اخالقي در ديدگاه
  ).1982بندورا، (عاطفي و هيجاني آن پنهان مانده است 

پذيري اخالقي، جلوگيري  پرورش خود اخالقي و مسووليت :باشد هاي تربيتي بدين شرح مي عناوين داللت
دهاي اخالقي، از رفتارهاي ضداجتماعي با اصالح مكانيزم مسووليت اخالقي، تدارك منابع غني استاندار

هاي تربيت اخالقي همچون الگوپردازي و داستان شخصيتهاي محبوب كودكان، آموزش  استفاده از شيوه
، پيش 1هاي عامليت انساني شامل قصدمندي آموزان، پرورش ويژگي تعامالت مثبت اخالقي در دانش

متناسب با عامليت انساني  ، ايجاد جو اخالقي)2006بندورا، ( 2، و خود تاملي1سازي ، خود واكنش2انديشي
  .مورد انتظار

                                                            

1 intentionality 
2  forethought 
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   7، عامليت اخالقي6، خودتنظيمي5، الگوپردازي4، تربيت اخالقي3يادگيري اجتماعي :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .علم: تهران. گرايانه گرايي واقع نظريه هاي روانشناسي معاصر به سوي سازه).  1387. (باقري، خسرو و خسروي، زهره -
  . آييژ : تهران). ترجمه پروين كديور و محمدجعفر جوادي(نظريه و پژوهش: شخصيت). 1389. (جان، اوليور بي. الرنس و ا پروين، -
ترجمه محمد رضا جهانگيرزاده، علي رضا شيخ شعاعي و سيد ( رشد اخالقي كتاب راهنما).  بي تا. (كيلن، مالني و اسمتانا، جوديث-

  .ه علوم و فرهنگ اسالميپژوهشگا: قم). رحيم راستي تبار 
-Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-
147.  
-Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of moral thought and action. Handbook of moral 
behavior and development. 
-Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of 
Moral Education, 31(2), 101–119 
-Bandura, A. (2006). Toward a Psychology of Human Agency, Stanford University. Perspectives on 

Psychological Science, 1(2), 164-180 
 

                                                                                                                                                                         

1  reactiveness self 
2  self-reflectiveness 
3  Social learning 
4  Moral education 
5  Modeling 
6 Self-regulation 
7  Moral agency 
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  تحولي  -فتار اخالقي در نظريه شناختيجايگاه ر
   1فرهاد كريمي

  
شناسي اين باشد كه علت رفتار آدمي چيست؟ با توجه به جوابي كه فرد به ترين سوال در روانشايد بنيادي
 را رفتار 2گرايانمحيط. گرا يا چيز ديگري ناميدگرا، هستيگرا، فطرتتوان او را محيطمي ،دهداين سوال مي

هاي تقويتي را تغيير دهيد، رفتار را اگر وابستگيدانند و معتقدند كه  ميهاي تقويتي محيط ز وابستگيتابعي ا
هاي ارثي فرد تاكيد هاي قبلي و حتي انديشهها، صفات، آمادگيگرايان بر سرشتفطرت. تغيير خواهيد داد

ترين وجوه و اركان هر نظريه مهم يكي از. ورزندبر انتخاب آزاد افراد اصرار مي 3گرايانهستي. كنندمي
هاي كننده انجام رفتار اخالقي و نيز مالكاخالقي، ديدگاه آن نظريه درباره شرايط و عوامل موثر يا تسهيل

هاي اخالقي، پيش بيني، تبيين و كمال مطلوب همه نظريه). 1994، 4وينكلر -نانر(ارزشيابي رفتار اخالقي است 
   .كنترل رفتار اخالقي است

  :هاي پژوهش پرسش
  رفتار اخالقي در نظريه شناختي چگونه مفهومي است و چه جايگاهي دارد؟ -1
  رابطه آن با قضاوت اخالقي چيست؟  -2
  تلويحات اين امر در تعيين هدفهاي تربيت اخالقي، محتواي برنامه درسي و روشهاي آموزشي كدام است؟ -3

شد، سپس اركان اصلي رفتار اخالقي به اختصار بررسي خواهدبه منظور تحقق هدفها، ابتدا تاريخچه مطالعه  
شد و مفهوم و جايگاه رفتار اخالقي و رابطه آن با خواهدهاي آن توضيح داده تحولي و مولفه-نظريه شناختي

كند،  رفتار اخالقي اشاره مي -اخالقي و قاعده همساني، كه به هماهنگي قضاوت اخالقي) قضاوت(شناخت 
سپس باتوجه به . هاي مرتبط در اين زمينه بررسي خواهد شد شد و پيشينه پژوهش ن خواهدبررسي و تبيي

شامل (اهميت كاربردي كردن ابعاد نظري، اثرات ضمني اين بررسي در تعيين ابعاد كاربردي تربيت اخالقي 
ن زمينه ارائه شود و پيشنهادهايي در اي بررسي مي) تبيين هدفهاي تربيت اخالقي، محتوي و روشهاي آموزشي

- كه دروني 5پذيريجامعههاي خاصي از به جنبه ،هاي منظم درباره رفتار اخالقينخستين پژوهش. شود مي

                                                            

1
 fkarimi@RIE.IRاستاديار پژوهشي عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛  

2 Environmentalists  
3 Existencialists  
4 -Nunner-Winkler 
5 -Socialization 
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. هاستيادگيري همنوايي با قواعد موقعيت ،منظور از دروني شدن. استاختصاص يافته ،شودناميده مي 1شدن
سازي قواعد فرهنگي اساسي افزايش دروني معنيبه  تحول اخالقي پژوهشگران عالقمند به اين حوزه،از نظر 
هاي امريكايي درباره كه نخستين پژوهش 2چنين تصوري در مفهوم منش اخالقي). 1968كلبرگ، ( است

منش  )1997، به نقل از نوچي، 1930و 1928،1929( 3هارتشورن و مي. داد نهفته استاخالقيات را شكل مي
- شوند و ميكه از فرهنگ ناشي مي ،نظير درستي تعريف كردند ها تيلاي از فضاخالقي را به عنوان مجموعه

مطالعات . را مشاهده كرد آني مقاومت در مقابل نقض قواعد اتوان از طريق مشاهده توانايي كودك بر
كننده مقاومت در هارتشورن و مي در مورد منش اخالقي حاكي از آن است كه موثرترين متغيرهاي تعيين

هستند  يهاي گروهو ارزش يها نافرماني، متغيرهاي موقعيتي تنبيه، پاداش، فشارهاي گرويلب مقابل وسوسه تق
  . ي داردمتراخالقي نقش ك و صفت ثابت و فردي منش

كنند كه شناخت اخالقي  نقش مهمي در رفتار  تحولي فرض مي -پردازان شناختياز سوي ديگر، نظريه
اخالقي و رفتار اخالقي با هم رابطه دارند و شرط الزم براي وقوع  به نظر آنها قضاوت. اخالقي برعهده دارد

چگونگي استدالل درباره معماهاي اخالقي ). 1975و  1969كلبرگ، (رفتار اخالقي، قضاوت اخالقي است 
اين امر حاكي از آن است كه . هاي عيني بازتاب سطح تحول ساختاري فرد استي و عمل در موقعيتضفر

مطالعات تجربي به عمل آمده در . هاي رفتاري وجود داردبين قضاوت اخالقي و انتخاباي تجربي رابطه
 ؛1968 ،، كلبرگ و وايت4گريمنگاه كنيد به ( خصوص رفتار تقلب، حاكي از اين رابطه همساني است

   ).87، ص 1978، به نقل از برافتون، 1967 ،6لهرر ؛1967 ،5كربس
  :هاي پژوهشيافته

هاي شناختي، سبب شده است كه بيشتر بر اختي و دلبستگي آنها به مفروضهشنهاي نظريه هپيشيني هايفرض
معهذا اين امر سبب نشده كه  .تر قرار دهنداستدالل اخالقي تاكيد كنند و رفتار اخالقي را در جايگاه فرعي

قي، قاعده معروف هاي شناختي درباره رفتار اخالمفروضه اساسي نظريه. هيچ توجهي به رفتار اخالقي نكنند
قضاوت اخالقي و رفتار اخالقي است و منظور از آن اين است كه آمادگي براي انجام رفتار اخالقي،  7همساني

                                                            

1 Internalization  
2 moral character 
3  Hartshot and Mey 
4 Grim 
5 Kerbs 
6 Lehrer 
7 Consistency 
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يا بايد (يابد و به موازات رشد اخالقي، افزايش مي )يا بايد باشد(منطبق و همسان با قضاوت اخالقي است 

هاي شناختي به موضوع رفتار اخالقي، كه با پيش فرض هاي انجام شده دربارهعموم پژوهش ).افزايش يابد
عالوه بر اين مراحل قضاوت اخالقي كه  .اندرفتار اخالقي را تاييد كرده -اند، قاعده همساني قضاوتنگريسته

هاي كدام شكل ازدهند كه كننده رفتار نيستند بلكه توضيح ميتوجيه ،كلبرگ آنها را توصيف كرده است
عالوه بر اين، مراحل تحول . توان در جهت حمايت يا طرد رفتار خاص استفاده كردمي استدالل اخالقي

مراحل قضاوت اخالقي، مراحل . هم مرتبطندهمراتبي باخالقي داراي ارتباط منطقي هستند و بطور سلسله
قي وجود اي به نام رفتار اخالاز طرف ديگر به نظر كلبرگ، حيطه خاص و جداگانه. قضاوت هستند نه رفتار

و نيز ) 88، ص 1978، به نقل از برافتون، 1963كلبرگ، (يابد به نظر كلبرگ رفتار اخالقي تحول نمي. ندارد
- هاي تجربي نشان مييافته. به طور رفتاري تعريف كرد ،توان آن را بدون توجه به استدالل زيربنايي آننمي

رفتار اخالقي در چارچوب نظريه  -ضاوت اخالقيته به موقعيت است و رابطه قسدهند كه رفتار اخالقي واب
 ،1978برافتون، (شناختي، مشابه رابطه سنتي توصيف شده بين صفات نگرش اخالقي و رفتار اخالقي نيست 

هاي عيني ساختارهاي قضاوت اخالقي از طريق تعيين اينكه چگونه حقوق و وظايف بايد در موقعيت). 88ص 
  .بيني كنندهايي نيستند كه وقوع رفتار اجتماعي را پيشآنها ارزش. كنندميدرك شوند، نوع رفتار را تعيين 

-هاي زيربنايي نظريه شناختي و از جمله فطرترويكرد پياژه و كلبرگ به اخالقيات، با توجه به مفروضه

رويكرد شناختي . كندهاي ارثي تاكيد ميهاي قبلي و حتي انديشهها، صفات، آمادگيگرايي، بر سرشت
با رفتار اخالقي را پذيرفته است و قضاوت  )قضاوت اخالقي(هاي دروني در اخالقيات ماهنگي بين انديشهه

كلبرگ مراحل رشد به نظر ). 1975كلبرگ، (داند اخالقي را يكي از عوامل دخيل در رفتار اخالقي مي
ل هيجان، آرزو و مراحل استدالل اخالقي هستند نه مراح"اخالقي كه وي معرفي و توصيف كرده است 

كند كه اگر قضاوت و اين سوال را مطرح مي) 1989، 1، به نقل از كراگر224، ص 1984كلبرگ، ( "رفتار
وي  ؟اخالقي تنها يكي از عوامل دخيل در رفتار اخالقي است، چرا رويكرد شناختي شديداً به آن متكي است

قضاوت اخالقي : كندشرح فهرست مياين  به داليل تاكيد بيش از حد رويكرد شناختي بر قضاوت اخالقي را
ساير عوامل موثر بر . كه تاكنون كشف شده است ،رترين عامل دخيل در رفتار اخالقي استثترين يا مومهم

دامنه تغييرات . رفتار اخالقي، داراي ماهيت اخالقي نيستند، اما قضاوت اخالقي داراي ماهيت اخالقي است

                                                            

1 Kroger 
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پذير نيست اما رفتار اخالقي وابسته به موقعيت و د قضاوت اخالقي برگشترش ،قضاوت اخالقي گسترده است
   .پذير استبرگشت

  تحولي، رشد اخالقي، رفتار اخالقي، فرضيه همساني -نظريه شناختي : واژگان كليدي
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  بررسي مباني، اهداف و روش هاي تربيت ديني در خطبه اول نهج البالغه
 3، عليرضا فرهاديان2، زينب نادري1محبوبه اسدي

  
در اين ميان دين مقدس اسالم به عنوان . بي شك رسالت تمام پيامبران الهي تعليم و تربيت بشر بوده است

و تربيت دارد به گونه اي كه اولين آياتي كه بر پيامبر مكرم  كامل ترين دين الهي؛ نگاه ويژه اي به امر تعليم
نيز تالش و كوشش فراواني در ) ع( ، ائمه معصومين)ص(بعد از پيامبر . اسالم نازل گرديد مؤيد اين نكته است

انب ائمه معصومين مربياني هستند كه از ج) 1388(به اعتقاد رستمي . زمينه تعليم و تربيت انسان انجام داده اند
خداوند متعال براي تربيت مبتني برهدايت الهي انسان برگزيده، تربيت و مأمور شده اند و خداوند عصمت و 

به عنوان اولين ) ع(حضرت علي . دانايي الزم را جهت انجام تعليم و تربيت الهي انسان به آنها عطا كرده است
در نهج البالغه گردآوري شده است به اين خود كه توسط سيد رضي ... امام معصوم در خطبه ها، نامه ها و

بر اين باوراست، اهميت تعليم و تربيت و علم آموزي از ديدگاه امام علي ) 1390(فرمهيني . مهم پرداخته اند
 خطبه اين مقاله، در. "هيچ شرافت و ارزشي همانند علم نيست": تا آن ميزان است كه ايشان مي فرمايند) ع(

اصول و روش هاي تربيت ديني از ديدگاه حضرت  ،ان مبنايي براي شناسايي اهدافاول نهج البالغه به عنو
ي و خداشناس خطبه اول نهج البالغه شامل يك دوره) 1388( ييطباطبابه تعبير . گرفته است قرار) ع(علي 

ن حمد و ثناي خداوند و ذكر صفات كمال و جمال خداوند شروع مى شود و اي با جهان بينى اسالمى است كه
شروع دريايي است عميق كه فرو رفتن در آن نيرويي عظيم مي خواهد كه جز با مدد اميرالمومنين، خطيب اين 

با عنايت به اهميت شناسايي مباني، اهداف و روش هاي تربيت ديني بر مبناي آموزه  .خطبه ميسر نخواهد بود
محمد رورش يافته مكتب حضرت به عنوان پ) ع(هاي دين اسالم از يك سو و جايگاه واالي حضرت علي 

اين مقاله به بررسي مباني، اهداف و روش هاي تربيت ديني در خطبه اول نهج البالغه  ؛از سويي ديگر) ص(
  .پرداخته است

اسالم مكتبي الهي است كه هدف نهايي آن هدايت انسان به سوي خداوند و آراستن وي به صفات و اخالق 
داوند؛ تمام قدرت هاي طاغوتي نفي شود و انسان با عبادت پروردگار بر الهي است، به گونه اي كه به جز خ

در اين مكتب، مهمترين ابزار تحقق آرمان هاي اسالمي، ايجاد . تقرب هر چه بيشتر به ذات ذوالجالل او بيفزايد

                                                            

 asadi.mahboobeh@ymail.com ؛دانشجوي دكتراي رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر و مدرس دانشگاه پيام نور 1
 znbnaderi@yahoo.com ؛انشگاه پيام نوردانشجوي دكتراي رشته  فلسفه عليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر و مدرس د 2
  دانشجوي دكتراي رشته  فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد باهنر  3
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عنوان البالغه كه به  در بين متون ديني، نهج). 1379حسيني، (آگاهي و شناخت در انسانها معرفي شده است 
به تعبير منصوري . يكي از غني ترين منابع اسالمي محسوب مي شود، توجه ويژه اي به امر تعليم و تربيت دارد

صرف نظر از (هر فردي . نهج البالغه درياي خروشان معارف است كه تشنگان فراواني دارد) 1384(الريجاني 
ود و به طراوت و صالبت سخنان و بيانات كه با مضامين ژرف و حقايق واالي آن آشنا مي ش) مذهب و مليت

موالي متقيان پي مي برد، اقرار مي نمايد كه صاحب اين سخنان و خطبه ها انسان معمولي نيست و همين مسأله 
از ديدگاه ) 1388(به اعتقاد هاشمي . در تاريخ است) ع(نيز يكي از داليل جاودانگي و ابديت حضرت علي 

و كمال او، به شش عامل اساسي معرفت نسبت به خداوند، توجه به عامل يقين و نهج البالغه در تربيت انسان 
نيروي نهفته در آن، خرد و خرد ورزي، علم، خودشناسي و تمسك به انسان كامل نوجه فراواني شده است كه 

رسيدن به  البته اين عوامل بايستي با هم مورد توجه قرار گيرد تا نهايتاً راهي براي رسيدن به كمال باالتر و
عواملي از قبيل جهل و ناداني، عجب و ) 1388(صالحي و تهامي . تربيت حقيقي براي انسان محسوب شوند

خودپسندي، حب دنيا، علم بي عمل و استفاده ابزاري از دين را از جمله موانع موثر در تربيت ديني از منظر 
 .البالغه عنوان مي كنندنهج

) 1388(ان مبناي اين پژوهش قرار گرفته است به تعبير طباطبايي شيرازي خطبه اول نهج البالغه كه به عنو
خطبه اي است كه در بستان كالم اميرالمومنين عليه السالم داراي رمزها و تركيب جمالت و كلمات زيبايي 

اين خطبه در باب آفرينش انسان است و با حمد و ثناي خداوند . است كه در شناخت خداوند بكار رفته است
در اين خطبه مي خواهد بياموزد و تعليم دهد و شاگرداني ) ع(معرفي خدا بيان گرديده است و امام علي  و

او مي خواهد معرفي كند و از . مبارز و شجاع طلب مي كند تا كالمش در اعماق وجودشان تاثير گذار شود
موالي متقيان در سخنان . بفهماند جهل و ظلمت، بشريت را بيرون آورد و نياز آنان را به بندگي كردن به ايشان

خود نشان مي دهد كه امام كيست و چه صالبتي دارد و قدرت بندگيش در بندگي كردن خدا چيست تا 
اين خطبه در ابتدا با ستايش خداوند شروع مي شود . بشريت او را بشناسند و پي به ضعف در بندگي خود ببرند

آنگاه به ذكر صفات سلبيه خداوند مي پردازد و با برهان . وزدهاي بزرگي را در توحيد به ما مي آم كه درس
امام هادي عليه . نظم و برهان علت و معلول، وجود خداوند را با شناخت از عالم خلقت به اثبات مي رساند

با  به راستي كه خداوند" بمواالتكم علمنا اهللا معالم ديننا": السالم در زيارت جامعه كبيره اينگونه بيان مي كنند
  . لسان مولي الموحدين اميرالمومنين عليه السالم شاگردان مكتب توحيد و معارف الهي را تعليم مي دهد
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  :پرسش هاي پژوهش
  درخطبه اول نهج البالغه چيست؟) ع(مباني تربيت ديني از ديدگاه حضرت علي . 1
  ت؟درخطبه اول نهج البالغه چيس) ع(اهداف تربيت ديني از ديدگاه حضرت علي . 2
  اند؟ البالغه كدام در خطبه اول نهج) ع(هاي تربيت ديني از ديدگاه حضرت علي  روش. 4

بدين ترتيب كه با نگاهي تحليلي، مباني تربيت ديني . تحليلي است –روش تحقيق اين مقاله روش توصيفي
  .ها و اصول تربيتي مرتبط با آن مباني ذكر گرديده است شده و آنگاه اهداف، روش استخراج

  : هاي پژوهش يافته
براساس نتايجي كه تا اين مرحله از تحقيق به دست آمده است، در قلمرو مباني؛ مباني هفت گانه ايمان به 

، ايمان به آيات الهي، ايمان به )معاد( ، ايمان به مالئكه، ايمان به آخرت)نبوت( ، ايمان به انبياء)توحيد( خدا
در حوزه روش ها نيز . ان متعلقات ايمان ياد مي شود، شناسايي گرديدكتاب و ايمان به غيب كه از آنها به عنو

روش هايي از قبيل قرائت آيات الهي بر فطرت، تفكر و تدبر در صفات خداوند و جداسازي آنها از صفات 
- مخلوقات، الگوسازي، يادآوري، عبرت آموزي، تمثيل وتفكر در پديده ها و موجودات هستي استنباط مي

اي توحيد؛ هدف، شناخت صفات خداوند، پرورش گرايش فطري خداشناسي و در نهايت تجلي در مبن. شود
ايمان به خدا از طريق ارائه آيات بر فطرت، تفكر در صفات خداوند و جدا كردن صفات مخلوق از خالق 

پيامبران و  ها در هدايت بشر از طريق معرفي در مبناي ايمان به انبياء؛ هدف، شناخت پيامبران و نقش آن. هست
با توجه به مبناي ايمان به مالئكه؛ انسان بايد از طريق شناخت نقش مالئكه در . عمل به فرامين آنها هست

بنابر مبناي ايمان به آخرت، آدمي بايد با عدم تبعيت از . تربيت و حفاظت امور عالم به كرامت خود پي ببرد
در پرتو ايمان به . ي در مقابل آفريدگار محيا سازدمكرهاي شيطان، خود را براي روز رستاخيز و جوابگوي

تواند اعضا و جوارح خود را همسو  ها و حقيقت خلقت خويش، مي آيات الهي، انسان با تفكر در خلقت پديده
مبناي ايمان به كتاب، انسان را از انحراف به . باهم در جهت شناخت كامل تر ذات اقدس الهي بكار گيرد

مبناي ايمان به غيب، . تواند در جهت هدايت خويش بهره گيرد با مدد جستن از كتاب ميدارد و انسان  دورمي
داند و اين خود مبنايي در جهت ايمان  ها را مي ها نسبت به آن عالم نيستند و خداوند آن اي است كه انسان نقطه
 .هست

  .نهج البالغه، خطبه اول، تربيت ديني، مبنا، روش، هدف :واژگان كليدي
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 .موسسه فرهنگي تبليغاتي اميرالمومنين عليه السالم: قم). 1385( .ترجمه محمد دشتي. نهج البالغه - 
 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران. تعليم و تربيت اسالمي). 1379. (حسيني، سيد علي -
 . انتشارات دانشگاه شهيد باهنر: رمانك). ع(فلسفه تربيتي ائمه اطهار ). 1388. (رستمي نسب، عباسعلي -

در ) ع( بررسي و تحليل عوامل و موانع موثر در تربيت ديني بر مبناي سخنان حضرت علي). 1388. (صالحي، اكبر و تهامي، رحيمه السادات -
 .64 – 75، 6دو فصلنامه تربيت اسالمي، . نهج البالغه

 .اكرام: قم. نهج البالغهتوحيد در . )1388( .طباطبايي شيرازي، سيد محمد -
 .آييژ: تهران .تربيت در نهج البالغه). 1390. (فرمهيني فراهاني، محسن -
 ).ع(خادم الرضا: قم . در چشمه سار نهج البالغه). 1384. (منصوري الريجاني، اسماعيل -

، 8دو فصلنامه تربيت اسالمي، . البالغه عوامل تربيتي در مسير كمال وجودي انسان از منظر نهج). 1388( .هاشمي اردكاني، سيد حسن -
179 – 161.  
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  صلح از منظر تربيت اسالمي
  3، محمدرضا نيستاني 2، محمدحسين حيدري1مهين برخورداري

  
از آنجا كه صلح و احساس امنيت راه رشد . صلح و زندگي مسالمت آميز با ديگران از آمال ديرينه بشر است

مي كند همواره يكي از دغدغه هاي مهم فيلسوفان، مصلحين اجتماعي و  و ارتقاي همه جانبه انسان را فراهم
صلح عبارت است از وضعيتي رواني، اجتماعي وسياسي، اخالقي، معنوي كه در سطح فردي، . اديان بوده است

خودخواهي  -بين گروهي و جهاني زندگي بشر متجلي مي شود و محصول نهايي انتقال انسانها از خودمحوري
غيرخودي به وضعيت جهاني و فراگير آگاهي از وحدت ويگانگي  -ت ستيزه جويانه و دوگانه خوديو تمايال

چون ). 64، ص 2006دانيش، (بنيادي بشر و ارتباط با تمام بشريت و در حقيقت ارتباط با تمام زندگي است 
ر جامعه شرقي مفهوم صلح در سنت غربي با مفهوم آن د. تمدنهاي متفاوت نگاه متفاوتي به صلح دارند

در فرهنگ غرب فعاالن صلح بيشتر به جنبه هاي مختلف حقوق بشر واعالميه هاي جهاني . متفاوت است
در حالي كه اعالميه سازمان ملل بيشتر به عنوان بحثي متافيزيكي مطرح است و نه . سازمان ملل توجه دارند

ري درون گرايانه تر و متوجه باطن مشخص اما در فرهنگ شرق مفهوم صلح به عنوان ام. سيستمي از اخالقيات
همچنين در فرهنگ شرقي يك منطق و به هم پيوستگي بر مكمليت بين حقوق انساني و وظايف . مي شود

بر اين اساس صلح وضعيتي است كه در آن هر شخص داراي نوعي رابطه انضمامي مكاني . انساني وجود دارد
همچنين اديان بزرگ جهان شايد ابتدايي ترين ). 33، ص 2009كلوتير، (و وظيفه مند با اشخاص ديگر است 

گزارشهاي مكتوب از خطوط هدايتي است كه به ديگران تعليم مي دهند چگونه از طريق رعايت برخي 
  . دين اسالم نيز به صلح گستري توجه ويژه اي نموده است. هاي ديني به صلح برسندمولفه

  :پرسش پژوهش
ليم وتربيت كشور ما ذيل فلسفه تربيتي اسالم تعريف شده است پرسش اين پژوهش با توجه به اينكه نظام تع

  اين است كه كدام مولفه هاي تربيت اسالمي به پيشرفت مفهوم صلح كمك مي كنند؟
بدين منظور با استفاه از روش تحقيق تحليلي استنتاجي ابتدا چارچوب مفهومي صلح از ديدگاه مكتب اسالم  

  .سپس به استخراج مولفه هاي صلح از منظر تربيت اسالمي پرداخته مي شود را روشن مي كنيم و

                                                            

 m_barkhordari2007@yahoo.com ؛ دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه اصفهان1
  .عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان2
  .عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان3
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  :تعريف و حدود صلح ازديدگاه اسالم -
سالم يكي از نامهاي خداوند است و بدينسان صلح . واژه اسالم با سالم به معني صلح و آرامش مرتبط است
ن به ديگري در واقع تقديم سالم كردن يك مسلما. يك ارزش مقدس وصلح طلبي همان خداخواهي است

البته مراد از صلح در اين ديدگاه صلح همراه با عدالت است نه هر نوع . صلح و آرامش وامنيت به اوست
با اين همه تقدم با صلح است . همچنين جنگ امر نامطلوبي است اما نه به طور مطلق و در هر شرايطي. صلحي

اسالمي اصالت با صلح است و اگر جنگ در مواردي  از ديدگاه). 87- 86، صص 1389فنايي اشكوري، (
به بيان ديگر هدف حقيقي و غايي جنگ . مجاز دانسته شده است منحصرا براي پيشگيري از ستم و بيداد است

، 1374ازغندي، (نيز صلح است و جنگ به منظور مقابله با ستمي است كه بر مسلمانان وارد شده است 
اللَّه عنِ الَّذينَ قَاتَلُوكُم في الدّينِ و أَخْرَجوكُم مّن ديارِكُم و ظَاهرُوا علَي إِخْرَاجِكُم أَن إِنَّما ينْهاكُم "). 78ص

خداوند تنها شما را از دوستي كساني نهي ميكند كه در امر دين با . "تَولَّوهم ْو من يتَولَّهم فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
ار كردند و شما را از خانه هايتان بيرون راندند و يا به بيرون راندن شما كمك كردند و هركس آنها را شما پيك

ديدگاه اسالم بر مبناي اصالت صلح عادالنه وزندگي مسالمت ). 9: متحنه(دوست دارد ظالم وستمگر است 
التي با رعايت شرايط خاص آميز است و جنگ به عنوان امري موقت تنها براي رفع ستم و مقابله با بي عد

  . تجويز شده است
  :مولفه هاي صلح درتربيت اسالمي -

مولفه هاي زير مولفه هاي اساسي تربيت اسالمي است كه مي تواند تامين كننده و تضمين كننده صلح طلبي 
  .و گسترش آن در نظام تربيتي باشد

ند متعال كرامت انسانها را در تقوا خداو. كرامت به معناي بزرگواري، شرافت و عزت است: كرامت) الف
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْناكُم ". مي داند و اختالف و تمايز ظاهري انسانها را عامل شناخت و بينش معرفي مي كند

: حجرات( "أَتْقاكُم إِنَّ اللَّه عليم خَبيرٌ و جعلْناكُم شُعوباً و قَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَكْرَمكُم عنْد اللَّه  منْ ذَكَرٍ و أُنْثى
اي مردم، ماشما را از مرد و زني آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر "). 13

بي ترديد،  در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست، شناسايي متقابل حاصل كنيد،
بنابراين انسان بودن خود مايه كرامت آدمي است وخصيصه هايي مانند نژاد، . "است خداوند داناي آگاه

جنسيت، رنگ پوست، ثروت، نوع زبان و فرهنگ، زشتي يا زيبايي و نقص عضو تعيين كننده يا زايل كننده 
از معلم لذا در تربيت اسالمي فعاليت ها به نحوي جريان مي يابد كه حرمت وكرامت همه اعم . كرامت نيستند
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با رعايت كرامت انسانها . و شاگرد و ساير افراد دخيل در امر تربيت فارغ از نژاد و زبان و نظير آنها تامين گردد
اين مولفه با نفي هر گونه . بسياري از اختالفات وتشتتهاي ناشي از استعال و خود برتربيني انسانها از بين مي رود

  . آورد  سط و ثبات صلح فراهم ميبرتري نژادي و قومي راهبردي موثر در ب
مهمترين اصل در ارتباط اشخاص با يكديگر . ازعناصر اصلي در تعاليم اسالمي عدالت است: عدالت) ب

اين اصل به قدري اهميت دارد كه از نظر قران يكي از اهداف رسالت انبياء ايجاد قسط و عدالت . عدالت است
: حديد(  "....نا بِالْبينات و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسطلَقَد أَرسلْنا رسلَ". براي بشريت است

به تحقيق ما رسوالن خود را همراه با معجزات روشن فرستاديم، و همراه آنها كتاب و ميزان نازل كرديم "). 25
لت را الزمه پارسايي و معنويت گرايي ميداند آنجاكه همچنين خداوند عدا ".تا مردم را به عدالت وادارند

أَالّ َتَعدلُوا اعدلُوا   يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَوامينَ للَّه شُهداء بِالْقسط وال يجرِمنَّكُم شَنĤَنُ قَومٍ على" :ميفرمايد
اي كسانيكه ايمان آورده ايد، براي خدا به "). 8: مائده( "اللَّه خَبيرٌ بِما تَعملُونَ و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ هو أَقْرَبل ِلتَّقْوى 

 به عدالت شهادت دهيد، و البتّه نبايد دشمنيِ گروهي شما را برآن دارد كه عدالت نكنيد،] و[ داد برخيزيد
 ."آنچه انجام ميدهيد آگاه استعدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است، و از خدا پروا داريد، كه خدا به 

زشتي خود . پس يكي از اهداف اصلي تربيت اسالمي عدالت گستري و پيشگيري از تبعيض ها و نابرابريهاست
بنابراين كوشش تربيتي . جنگ نيز از اين جهت است كه همراه با ظلم است و با جنگ عدالت قرباني مي شود

  ).88، ص1389فنايي اشكوري، ( وششي صلح طلبانه است براي استقرار و گسترش فرهنگ عدالت خواهي ك
از مولفه هاي مهم دين اسالم كه براي موضوع صلح نيز اهميتي حياتي دارد توجه به رحمت : رحمت) ج

از اين رو آغاز كالم خداوند در سوره . رحمان و رحيم از بزرگترين اسماء حق مي باشند. واسعه الهي است
در آيات قراني و ادعيه بر صفت رحمت خداوند بيش . "بسم اهللا الرحمن الرحيم". تهاي قران با اين اسماء اس

رحمت "، )156: اعراف( "ء فَسأَكْتُبها للَّذينَ يتَّقُون وسعت كُلَّ شَي و رحمتي ". از ساير صفات تاكيد شده است
به تعبير قران خداوند . وندي استبنابراين رحمت الزمه ذات خدا. "خداوند همه چيز را فرا گرفته است

نَفْسه الرَّحمةَ  قُلْ لمنْ ما في السماوات و الْأَرضِ قُلْ للَّه كَتَب على ". رحمت را بر خويش واجب گردانيده است
آنچه در آسمانها ": ، بگو)12: انعام( "ؤْمنُونَيومِ الْقيامةِ الريب فيه الَّذينَ خَسرُوا أَنْفُسهم فَهم الي لَيجمعنَّكُم إِلى 

يقيناً شما را . از آنِ خداست، كه رحمت را بر خويشتن واجب گردانيده است: بگو و زمين است از آنِ كيست؟
خود باختگان كساني اند كه ايمان نمي . گرد خواهد آورد كه در آن هيچ شكي نيست، در روز قيامت،

. ز بسط رحمت نيست و عالم ظهور رحمت حق و نمايشگاه فيض حق تعالي استخلقت نيز چيزي ج. "آورند
موجودي نيست كه بالذات . چون رحمت خداوند فراگير است پس جايي براي شر مطلق در اين عالم نيست
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خود پيامبر نيز با رحمت و ماليمت بود كه دلها . نيز اثر رحمت خداوند است) ص(وجود پيامبر اكرم . شر باشد
فَبِما رحمةٍ منَ اللّه لنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَليظَ ". ي ربود و اگر جز اين بود مردم گرد او جمع نمي شدندرا م

فَتَو تزَمرِ فَإِذَا عي األَمف مهو َشَاوِر مرْلَهتَغْفاسو منْهع ففَاع كلونْ حلَالْقَلْبِ الَنفَضُّواْ مكَّلْ ع إِنَّ اللّه ي اللّه
شدى و اگر ] و پرمهر[ رحمت الهي با آنان نرمخو] بركت[ پس به"، )159: آل عمران" (يحب اْلمتَوكِّلينَ

شدند پس از آن اندر گذر و بر ايشان آمرزش بخواه  تندخو و سخت دل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى
كنندگان را   ن تصميم گرفتي بر خدا توكل كن زيرا خداوند توكلبا آنان مشورت كن و چو ]ها[و در كار 
اگر از خدا توقع . توجه به صفت رحمت حق تعالي نتايج تربيتي و اخالقي عظيمي دارد. "دارد دوست مى

هم داراي . عبد راستين هم عبدالرحمن و هم عبدالرحيم است. رحمت داريم خود نيز بايد اهل رحمت باشيم
  . ومنان و هم رحمت عامه بر همه مخلوقات استرحمت عامه بر م

عبوديت به معني اين كه انسان خدا را رب و مالك خويش بگيرد وغير از او هركسي را كه : عبوديت) د
اين كنار زدن غير سبب آزادمنشي ). 59، ص1378باقري، ( داعيه تصاحب انسان را در سر دارد كنار مي زند 

خود را بنده خدا مي داند از بندگي غير خارج مي شود و حريت در  چراكه انساني كه. انسان مي شود
لذا فرد هم بر اميال دروني خود مسلط مي شود و هم از پذيرش سلطه سرباز .  شخصيت وي متجلي مي شود

  . مي زند
قران بر نيكو .  ارتباط مناسب و صلح آميز با ديگران مستلزم نيكو سخن گفتن با آنها است: قول حسن) ه
از جمله مي . ن گفتن كه سرآغاز افعال اخالقي و تراوش انديشه است در جامعه تاكيد و بلكه اصرار داردسخ

  . "با مردم به زبان خوش سخن بگوييد") 83: بقره: (فرمايد
مدارا و بردباري در برخورد با ديگران منجر به روابط صلح آميز و به دور از درگيري : مدارا و بردباري) و

پيامبر اكرم زماني كه يارانش توسط مشركان . تعاليم دين اسالم نيز به اين امر مهم توجه داشته اند. خواهد شد
. مورد آزار و اذيت قرار مي گرفتند، به خدمت آن حضرت مي رسيدند و تقاضاي مقابله به مثل مي كردند

  . ترين شيوه مي دانستندپيامبر آنان را امر به صبر و مدارا مي نمودند و انتخاب اين شيوه را عقالني 
، مدارا و )حريت(تربيت اسالمي و عناصر كليدي آن مانند عدالت، كرامت، رحمت، عبوديت : نتيجه گيري

تنها با آموزش، . حسن خلق زمينه هاي مناسبي را براي زندگي صلح آميز و مسالمت آميز فراهم مي كند
هر . به استقرار صلح حقيقي و پايدار دست يافتدروني سازي و نهادينه كردن اين ارزش هاست كه مي توان 

نوع كوششي براي مقابله با جنگ و استقرار صلح بدون توجه به تربيت معنوي و اخالقي انسان بر اساس عناصر 
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البته بايد ياد آور شد آموزش صلح و مدارا در ديدگاه اسالمي به معني آماده . ياد شده امكان پذير نيست

ذيرش ستم و تسليم و سكوت نيست، بلكه انسان تربيت شده در مكتب اسالم فرد را سازي نوجوانان براي پ
  .موظف به مقابله با ستم و تجاوز مي داند

  .مولفه هاي تربيت اسالمي، صلح: واژگان كليدي
  

 :فهرست منابع
  .قران كريم -
  .مدرسه: ، تهران1، جلد انگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1378. (باقري، خسرو -
  102.-381، 3دوفصلنامه تخصصي الهيات اجتماعي، . عرفان وصلح). 1389. (فنايي اشكوري، محمد -

-Danesh, H.B. (2006). Towards an integrative theory of peace education. Journal of peace 
education, 3, 55-78. 
-Haavelsrud & Stenberg. (2012). Analyzing peace pedagogies. Journal of peace 9(1), 65-80 
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  چيستي خودشناسي و چگونگي خودسازي در تربيت ديني و اخالقي
  1فاطمه حاج غني

 

خودشناسي يكي از ضرورتهاي انسان در زندگي و رويارويي با مسائل و مشكالت طبيعي از يك سو و 
خالق، طبيعت و جامعه مي تواند ارتباط با خالق از سوي ديگر است، از آن جهت كه فرد خود را در ارتباط با 

اين جلوه ها . جلوه هاي ذات حق در همه مخلوقات متجلي است"مورد شناسايي و ارزيابي قرار دهد، چرا كه 
  "بنابراين خودشناسي خداشناسي است. و نشانه ها در خود انسان، براي شناخت خود آسان تر و قريب تر است

- است كه مي) ص(حديث پيامبر گرامي اسالم حضرت محمد ، كه يادآور )383، ص 1388رستمي نسب، (

خودشناسي اگر با توجه به منابعي صورت گيرد كه ). 380همان، ص( "من عرف نفسه فقد عرف ربه"فرمايد 
از آن جا كه جامعه اسالمي نياز . خود او را بهتر به او معرفي نمايد مي تواند مقدمه اي براي خودسازي باشد

نائل آيد، لذا هر فرد براي شناخت خود  "عبوديت"ديني و اخالقي خود به هدف تربيت دارد تا با تربيت 
بايستي تا با قرآن و احاديث و روايات انس بگيرد و خود را در آيينه ي آن ها مورد شناسايي قرار دهد و بر 

س خودشناسي، از اين پ).  382همان، ص (اساس اين شناخت، تزكيه و تعليم و تربيت خويش را تداوم بخشد 
توحيد، نبوت، معاد، (چرا كه خودسازي مبتني بر معارف فطري . خود شروعي براي خودسازي مي شود

پذيرد ، تعاليم مقدماتي قبل از بلوغ، خودشناسي، عمل به وظايف الهي و خود ارزيابي انجام مي)عدالت، امامت
ا مي كند كه خود مي تواند منشأ تعالي و طي فرايند خودسازي فرد به مرحله اي ارتقا پيد). 400همان، ص (

خود هدايتي همان رشد تدريجي عقالني . محاسبه ي اعمال خود قرار گيرد و به نوعي به خود هدايتي برسد
است كه در سايه ي شناخت حكمت ها و عمل نمودن به آنها در زندگي فردي و اجتماعي حاصل مي شود 

اسي ، خود سازي و خود هدايتي مي تواند به تربيت خود لذا فرد طي مراحل خود شن). 402همان، ص (
پرداخته و سازندگي هايي در رابطه با خود، واقعيت و ديگران در خود ايجاد نمايد، تا با اين تربيت صحيح به 

  .سعادت دنيوي و اخروي توأماَ دست يابد
  :پرسش پژوهش

  رت مي پذيرد؟خودشناسي چيست و خودسازي در تربيت ديني و اخالقي چگونه صو -

                                                            

١
 hajghanif@yahoo.comشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشجوي كار  
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پژوهش حاضر از نوع بنيادي و از لحاظ روش جمع آوري اطالعات از نوع نظري و غير تجربي مي باشد، با 
در نظر گرفتن ماهيت اطالعات گرد آوري شده كه از نوع تحقيقات كيفي است، در تحقق اهداف تحقيق از 

عات از روش استنتاجي بهره گرفته در تجزيه و تحليل اطال. تحليلي بهره گرفته شده است –روش توصيفي
  .شده است

معتقد است كه نيروي خودسازي از ما و در ما است به گفته او هنوز براي خودسازي دير ) 1351(يزدي 
در شناخت فرد از ديدگاه مطهري ) 1388(علوي . نيست و ما به خوبي مي توانيم از اين نيرو استفاده كنيم

بوسيله استدالل (، عقل )بوسيله ابزار حسي(نابع شناخت انسان را طبيعت ابزاري مانند عقل، حواس و دل و م
برشمرده و معتقد است از نظر قرآن غير از طبيعت، عقل و دل؛ تاريخ منبع ) تزكيه نفس(، قلب يا دل )منطقي

در . بيان داشته از نظر سقراط آدمي بيش از هر چيز بايد خود را بشناسد) 1390(كاردان . شناخت ديگر است
از قول پولس قديس . تربيت يهودي پرورش شخصيت فردي و ارتباط باطني با خالق را مهم تلقي نموده است

. نقل مي كند حضرت عيسي فرستاده شده چون مردم با حكمت خود، خدا را در حكمت او نشناختند
راه مشاهده و تعقل او را كمينوس معتقد بود كه خداوند حواس و عقل را به بشر عطا فرمود تا به مدد آنها و از 

روسو معتقد است كه انسان داراي عقل . بشناسد و از بركات طبيعت در بهبود زندگاني اين جهان بهره مند شود
از نظر . و وجدان است كه با عقل خود طبيعت و خدا را مي شناسد و با وجدان خود به خير و شر پي مي برد

  . خود را مي سازد فالسفه هستي گرا انسان در حال وجود داشتن
   :يافته هاي پژوهش

- اين پژوهش با نظر به متون ديني مؤلفه هاي خود شناسي را مورد بررسي قرار داده آنگاه با تكيه براين مؤلفه

ها، راههايي را جستجو نمايد كه فرد مي تواند در تربيت و خودسازي خويش در حوزه اخالق و دين پياده 
به لحاظ آن كه انسان موجودي داراي . يا و آخرت را دور از انتظار ننمايدنمايد تا دست يابي به خير دن

هاي بالقوه و فطري نهادينه شده در وجود خويش است و همه امكانات و شرايط الزم را در رسيدن به توانايي
ي به مقامات واالي الهي را دارد و جز در حد توانش مورد بازخواست قرار نمي گيرد، لذا بايد در خودشناس

خود و تواناييهايش توجه بيشتري بنمايد، نيازهاي مادي و معنوي خود را در جهت تربيت ديني و اخالقي توأما 
پژوهشگر با مطالعه كتب مربوط به خودشناسي، خودسازي، اخالق، تربيت، تربيت ديني و تربيت . در نظر گيرد

در ارتباط با خدا، طبيعت و ديگران ضروري اخالقي موارد زير را در رابطه با تربيت ديني و اخالقي فرد 
 -2توكل بر خدا؛  -1: كند تا فرد بتواند مسير كمال را همگام با تربيت ديني و اخالقي طي نمايد احساس مي
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صبر و  -7مشارطه؛ محاسبه و مراقبه؛   -6تواضع و فروتني؛  -5محبت؛  -4نظم و انضباط؛  -3داشتن هدف؛ 
  .شكر -8

  . شناسي، خود سازي، خود هدايتي، تربيت ديني و اخالقيخود: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 . انتشارات دانشگاه شهيد باهنر: كرمان. فلسفه تربيتي ائمه اطهار). 1388.(رستمي نسب، عباسعلي  -

 .شهيد باهنرانتشارات دانشگاه : كرمان. بررسي تطبيقي نظريات تربيتي اسالم و ژان ژاك روسو). 1388. (علوي، حميد رضا -
 . ياران: تهران. سير تربيتي آرائ تربيتي در غرب). 1390. (كاردان، علي محمد-

 . تهران. خود سازي). 1352. (يزدي، محمد -
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  بخشي آموزش ارزشها در پرتو تقدم آموزش تعامل اخالقي با خوداثر
 1سكينه سلمان ماهيني

  
هاي هر نظام آموزشي  ترين دغدغه ا و اخالق از مهمه ها بويژه حيطة ارزش اثربخشي آموزش در همة حيطه

داري و  داني نيست بلكه اخالقاي، هدف از آموزش اثربخش اخالق اخالق بواسطة چنين دغدغه. است
. مسلماً حصول چنين هدفي منوط به رعايت اصولي اساسي در آموزش اخالق خواهد بود. ورزي است اخالق

فردي ورزي دروني و رفتار اخالقي برون فردي يا اخالقرفتار اخالقي درون يدر اين نوشتار با معرفي دو حيطه
تا تاثير وتاثر آن دو بر . گيردورزي بيروني و نسبت بين اين دو حيطه، مورد تحليل و بررسي قرار مي يا اخالق

با ديگران  هم روشن شود و در پرتو آن تقدم و اولويت آموزش رفتار اخالقي با خود برآموزش تعامل اخالقي
هاي تربيتي اسالم نيز شواهدي بر تائيد اولويت اصالح با بررسي آموزه. به عنوان اصلي راهبردي معرفي گردد

  .شودرفتار با خود يافت مي
   :هاي پژوهشپرسش

  رفتار ارتباطي چيست؟ -1
  رفتار اخالقي چيست؟ -2
 انواع رفتار ارتباطي چيست؟  -3

 نسبتي با هم دارند؟ انواع رفتارهاي ارتباطي چه -4

اين پژوهش برمباني . اي مي باشدهاي كتابخانهتوصيفي مبتني بر داده -روش به كار برده شده، تحليلي
شناسي صدرايي و نيز بر مباني روانشناختي فلسفي گرايش وانتخاب در رفتار و عمل انسان براساس انسان

هاي دفاعي و نقش فعال وانتخابي رفتار و نيز مكانيزم جوييهاي هشيار وناهشيار يعني جهتانگيزش در فعاليت
  .باشدآنها در رشد و تحكيم شخصيت كه امروزه مقبول عموم روانشناسان است،  مبتني مي

  :هاي پژوهشيافته
؛ نلسـون و  1962؛ بـانلود،  1385وردي نـژاد،  (هـاي آن  با تحليل مفهوم ارتباط و رفتار ارتبـاطي و بيـان مولفـه   

و  1984السـول،  (، )فرديفردي و بروندرون(و نيز بيان انواع رفتار ارتباطي ) 1373و فرهنگي،  1983پيرسون، 
و نيز با تبيين انگيزه ) 1385قرباني، (هاي اخالقي بودن رفتار ارتباطي و ارائه مالك)  2007جونز و فرني هاف، 

                                                            

  salmanmahini@modares.ac.irs.دانشجوي دكتري فلسفه تعليم وتربيت ، تهران دانشگاه تربيت مدرس؛  1
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) 1384و جوادي آملي،  1364طباطبايي،(و فلسفي ) 1371منصور، (در رفتارآدمي با توجه به مباني روانشناختي 
فردي  اسـت  فردي مبتني بر رفتار ارتباطي درونشود كه هر گونه رفتار ارتباطي برونعمل و رفتار، مشخص مي

   .اش با خود است و در واقع هر نوع رابطه انسان با بيرون از خود تجلي رابطه
اي رواني، هر چند كه خود از  اي دروني و خواسته زهخود انعكاسي است از انگيهر گونه رفتار انسان با غير

حفظ ارزش خود و باال بردن آن، انگيزة ژرف دروني و نهاني است كه در هر عمل و رفتاري . آن آگاه نباشد
كند و به طور طبيعي و  انسان با تصور ارزش خود زندگي مي. گردد افكند و صدور آن را سبب مي پرتو مي

كند كه بتواند آن را از هر گزندي مصون بدارد و در صورت امكان با نشان دادن ارزش  همواره چنان رفتار مي
  ).1371منصور، (هاي كهتري آن را برتر سازد  خويش به طرق گوناگون و احتراز از موقعيت

خـود  رفتـار بـا   . ها چنين ارتباطي را با خود دارند و هميشه در آن  درگيرند، ولو از آن آگاه نباشند همة انسان
توانـد از آنهـا    ي رفتارهاي اختياري قرار دارد كه انسان مـي هاي غيرقابل تغيير نيست، بلكه در دامنه جزو فعاليت

الزمة اين امر، هوش هيجاني در بعد . آگاهي يابد و در آنها دخل و تصرف كند و آن را اصالح و تعديل نمايد
مند اسـت، بـروز    سات دروني  فردي كه از آن بهرهاين هوش از طريق آگاهي عميق از احسا. فردي استدرون
هاي خود بـاخبر شـود و امكانـاتش را دريابـد و نيـز       دهد كه از توانايي اين هوش به صاحبش اجازه مي. كند مي

اجازة ورود هر نوع ). خود مديريتي و خودتنظيمي(دهد كه رفتارهايش را نسبت به خود انتخاب كند  اجازه مي
دهد، بلكه هر نوع فكر و احساس نسبت به خود ، انتخابي و آگاهانـه   راجع به خود را نميفكر، احساس و غيره 

  .خواهد بود
گردد، تحت تاثير نحوه  ي حفظ خود و ارزش خود ايجاد ميفردي نيز كه اساساً به انگيزهرفتار ارتباطي برون

پذيري آن از نحوه ديگران، مويد تاثيرتحليل خاستگاه و انگيزه نهايي رفتار انسان با  .تعامل فرد با خود است
بنابراين هرگونه ايجاد تغيير پايدار مثبت در كيفيت رفتار با ديگران منوط به اصالح . تعامل با خود مي باشد

  .چگونگي رفتار با خود است
فردي، اصل روشي تقدم آموزش تعامل فردي بر درون بدين ترتيب با نشان دادن ابتناء رفتار اخالقي برون

به اين معنا كه براي اينكه . شود گيري مي اخالقي با خود بر آموزش تعامل اخالقي با ديگران توجيه و نتيجه
فرد، تعامل اخالقي با ديگران را فراگيرد بايد ابتدا تعامل اخالقي با خود را فراگيرد و با خود رفتاري اخالقي 

   .ر كندداشته باشد تا بتواند با ديگران و در جامعه اخالقي رفتا
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اند از فرموده) ع(به عنوان مثال امام صادق . استهاي ديني نيز به اين اولويت وتقدم توجه شدهدر آموزه

  ).75بحار االنوار، ج(كسي كه خود را خوار كرده است در امان نباش 
و بـا   كسي كـه خـود را خـوار كـرده    .فردي استفردي بر رفتار بروناين حديث نشان دهنده تاثير رفتار درون

  .باشدخود رفتار غير اخالقي دارد، ضمانتي ندارد كه با غير خود رفتار اخالقي داشته
شـود، تاكيـد بـر    فردي و وجـوه مختلـف آن ديـده مـي    با بررسي متون ديني ضمن اينكه تاكيد بر رفتار درون

-نيز بدست مي) يرفتارهاي برون فرد(اصالت و اهميت نقش محوري آن در همه رفتارها و اعمال ديگر انسان 

داننـد، معتقدنـد   بر اين اساس متفكران ديني كه اخالق را موثر در حقيقت خود انسان و سازندگي او مـي .  آيد
. سـازد كنـد در واقـع خـود را مـي    اخالق در ساختار شخصيت و حقيقت انسان نقش دارد و هر كاري انسان مي

  ).1385جوادي آملي، (اختن حقيقت خود فردي نيز حركتي است در جهت سبنابراين هر ارتباط برون
فردي، تقدم و اولويت، هوش فردي، رفتار بروناثربخشي، رفتار اخالقي، رفتار درون: واژگان كليدي

  .هيجاني
  

  :فهرست منابع 
  . مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1384. (باقري، خسرو -
  . اسراء: قم. فسير قرآن كريمتسنيم  ت). 1378. (جوادي آملي، عبداهللا -
  .اسراء: قم. مبادي اخالق در قرآن). 1385. (جوادي آملي، عبداهللا -
  .اسراء: قم. تفسير انسان به انسان). 1387. (جوادي آملي، عبداهللا -
  .آيين تفاهم: تهران). ترجمه پريچهر فرجادي( هوشمندي احساسي). 1380. (آگاهيدانيل، دل -
  .مجنون: قم. اخالق حرفه اي). 1383. (احد فرامرز قراملكي، -
 .سينه سرخ: تهران. مهندسي رفتار ارتباطي بين شخصي و درون شخصي). 1380. (قرباني، نيما -

پژوهشگاه علوم : قم). ترجمه محمد رضا جهانگيري وهمكاران( رشد اخالقي كتاب راهنما). 1389. (كيلن، مالني و اسمتانا، جوديث -
  .وفرهنگ واسالمي

  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران.احساس كهتري). 1371. (منصور، محمود -
نشست علمي . هاي ناظر به آموزش موثر ارزشها با تاكيد بر سنين كودكيشناسي و ارزيابي نظريهباز). 1388. (مهرمحمدي، محمود - 

  .فرهنگي ايـثار و شهادت دانشگاه شيراز
  .2، مجله جهاني رسانه. اطات و الگوهاي ارتباطي در سازمانارتب). 1385. (وردي نژاد، فريدون -

- Jones, S. R., & Fernyhoug, C. (2007). Thought as action: Inner speech, self-monitoring, and auditory 
verbal hallucinations. Consciousness and Cognition, 16, 391-399. 
- Jones, S. R., & Fernyhoug, C. (2007). Thought as action: Inner speech, self-monitoring, and auditory 
verbal hallucinations. Consciousness and Cognition, 16, 391-399 
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- Seal, M. L., Aleman, A., & McGuire, P. K. (2004). Compelling imagery, unanticipated speech and 
deceptive memory: Neurocognitive models of auditory verbal hallucinations in schizophrenia. 
Cognitive Neuropsychiatry, 9, 43–72. 
-Schlinger, H. D. (2009). Some clarifications on the role of inner speech in consciousness. 
Consciousness and Cognition, 18, 530-531. 
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 ديني تربيت و تعليم فلسفه در معنوي - فانيعر تربيت جايگاه
  1، نسب موسوي رضا محمد سيد

 
 به بايستي انسان تربيتي تالشهاي تمام .ميدهد تشكيل را انسان تربيتي ساحت عاليترين معنوي و عرفاني تربيت

 و اخيشن هستي حوزه در نيستهايي و هستها بر مبتني عرصه اين هدفهاي .شود منجر وي تعالي معنوي و رشد
 سويي از نيز اهداف اين به دستيابي .است شده بررسي خود جاي در كه است معرفت شناخي و شناخي انسان

 كه است نيازمند راهبردهايي روشها و به ديگر سوي از و بوده استوار دل مباني از برآمده نبايدهايي و بايدها بر
    .است يدهگرد وادي تحصيل اين رهپويان بيانات و ديني اصيل منابع از

 :پژوهش هاي پرسش
 است؟ كدام معنوي و عرفاني تربيت اهداف -
 است؟ كدام معنوي و عرفاني ساحت تربيت بر حاكم اصول -
 است؟ پيشنهاد قابل معنوي و عرفاني تربيت اهداف به دستيابي براي روشهايي چه -

 .است پذيرفته صورت تحليلي و توصيفي روش به پژوهش اين
 روش و )اهللا في فنا و قرب( هدف ،)اهللا معرفت( موضوع داراي معنوي، و انيعرف تربيت ساحت
 اين از اما شود؛ مي قلمداد تربيتي ساحات ديگر عرض در نگاهي در ساحت اين است، )شهود و كشف(خاص
 حكم و دارد جاي ساحات ديگر طول در است ساحات ساير غايي هدف و مĤل ساحت، اين هدف كه نگاه
به گرايش شكوفايي به رسيدن تربيتي، ساحتهاي تحقق همه از هدف يعني است؛ اوج نقطه و اللباب لُب 

 سه دستكم متربي اينكه از پس معنوي و عرفاني تربيت .است زندگي در توحيدي معنويت تجربه و اهللا معرفت
 اسازيشكوف حقيقت در معنوي و تربيت عرفاني. ميĤيد بدست پيمود را اطاعت و محبت معرفت، مرحله
  .است خودشناسي اساس بر خداشناسي فطري گرايش

  
  

                                                            

1
 gmail.com@431 خميني؛  امام پژوهشي و آموزشي موسسه علمي هيئت  

 اهدف، عرفاني تربيت واكاوي ضمن اين مقاله در .است پرداخته ديني تريت و تعليم فلسفه در معنوي و عرفاني تربيت بررسي به ميشود تقديم آن چكيده كه حاضر مقاله
 پژوهشگران از جمعي و شاملي عباسعلي دكتر المسلمين و االسالم حجت اشراف حاضرتحت مقاله است ذكر به الزم .است گرفته قرار بررسي مورد آن روشهاي و اصول
  .است شده تهيه العالميه جامعه المصطفي پيشنهاد به حوزوي تربيت عرصه
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 :پژوهش هاي يافته
 شهود و كشف از منتج فراعقلي و فراحسي و حضوري و مستقيم معرفت از نوعي از عبارتست عرفان: عرفان
 حاصل باطن صفاي و نفس تهذيب طريق از كه است، خداوند شهودي معرفت تر عرفان، دقيق بيان به .است

  .ميگردد
 دستورات از اطاعت و بندگي اثر در كه است باطني و ملكوتي نوراني حالت از است عبارت: معنويت
  .شود مي ايجاد انسان در ها پليدي معنويت  از دوري و خداوند

 و عرفاني و معنوي ارتباط توانايي به اشاره )ع( بيت  اهل مكتب و قرآن از برگرفته آموزههاي در معنويت
 توجه بايد .دارد آن مانند و توسل نيايش، دعا، ذكر، قالب در متعال خداي از استمداد و ستگيواب فقر و ابراز

 .هستند الهي قرب مقام به اوجگيري و صعود پلكان از پله سه يا مرتبه سه عرفان، و معنويت اخالق، داشت
 :عرفاني تربيت اصول و اهداف
 سالك بايد تربيتي، گام نخستين در عرفاني، و عنويم تربيت عرصه پيروان يا مربيان: يابي معرفت - 1هدف
 .باشد اهللا معرفت براي وي پرش سكوي كه برسانند و خودشناسياي خودباوري خوديابي، به را متربي
  ؛گرايي توحيد و خداخواهي معنوي گرايش دهي جهت و بيداري: 1اصل
 ؛سير اغاز براي متربي زدايي غفلت بايستگي 1-1- اصل
  ؛فطري خداجويانهي و معناخواهانه ظرفيتهاي به نسبت دهي بينش تگيبايس 2-1- اصل
 .عرفاني تجربه و سلوك به نسبت بخشي انگيزه بايستگي 3-1- اصل
 مسير؛ و مقصد به نسبت يابي معرفت 2: اصل
 الهي؛ جالل و جمال صفات و اسماء ذات، به نسبت دهي معرفت بايستگي- 2-1 اصل
  ؛شريعت و فطرت با سلوك مطابقت به نسبت دهي شناخت بايستگي- 2-2 اصل
 سلوك؛ و سير جامعيت لزوم به نسبت معرفت بايستگي- 2- 3اصل
 سلوك؛ مندي مرحله لزوم به نسبت معرفت بايستگي -2 -4اصل 
 ؛)شهود و كشف (حضوري معرفت اهميت به نسبت دادن توجه بايستگي -2 -5 اصل
 .سلوك انعمو و عوامل به نسبت معرفت بايستگي -2 -6اصل 



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            590
 اولياي و خدا به عشق فراخناي به اهللا، معرفت دهليز از عبور با متربي: ورزي عشق و محبت يابي  - 2 هدف

 به آدمي فطرت يكفه در بالقوه و اجمالي به گونهاي معرفت، همانند دلدادگي و محبت. ميشود كامياب او
 .است شده گذاشته موهبت
 ؛خدادوستي و ييخداگرا دهي جهت و بيداري - 2-1 اصل

 خداوند؛ زيباييهاي به توجه و درك بايستگي 2-1-1- 
 الهي؛ هاي نعمت برشمردن و درك بايستگي  1-2- 2-
 خداوند؛ نزد مخلوقات محبوبيت به دادن توجه بايستگي2-1-3- 

 خدادوستي؛ تعميق و خداگرايي سازي فعال 2-2- اصل
 او؛ اولياي و خدا به عشق كشفي و شهودي تجربه ورزي  2-2-1-

 .فنا تجربه و نخود نديد يعني عشق قله به گرفتن اوج بايستگي  2-2- 2-
 محبوب را وي سالك، متربي سرسپردگي و عبوديت: معنوي -عرفاني عمل تجربه و الهي اطاعت  -  3 هدف
 در دخداون مشيت به التزام و عبوديت خودساخته از پرهيز .ميكند خداگونگي مسير در گامزن و متعال خداي
 و حساسترين .خداگونگي است قدس بارگاه به گيري اوج اجتناب ناپذير پيشنياز شريعت، به تعبد قالب

 .است بندگي و عبوديت عرصه در موبهمو و تام التزام عرفاني، تربيتشدگي مرحله دشوارترين
  ؛سلوك نيازهاي پيش سازي فراهم بايستگي 1-3
 سلوك؛ در قدم ثبات و تدريج بايستگي 2-3

 نيازمند سلوك نحوهي و دستورالعملها مرحله تهيه هر اقتضائات و دستورالعملها به متربي التزام بايستگي -33-
 .پرداخته شود آن به بايد خود جاي در كه است جداگانهاي و ويژه متن و سرفصل

  ؛سلوك در روي وميانه اعتدال رعايت بايستگي 3- -4
 مداري؛ استاد بايستگي - 3-5

 ؛عرفاني و معنوي خودساماندهي يبايستگ -6-3
 ؛سلوك دستاوردهاي حفظ و تثبيت بايستگي- 7-3

 عرفاني، و معنوي تربيت اوج نقطه عنوان به خداگونگي و خدايابي: )قرب(خداگونگي و خدايابي -  4 هدف
 و عميق آنچنان قرب مقام به باريابي لذت .است متعال خداي تشريعي و تكويني ربوبيت شاهكار

 به توجه با .ميكشاند مقام فنا به و داده عبور خود از راحتي به را سالك متربي كه است ودكنندهازخودبيخ
 و مقام خداگونگي به باريابي و عروج معنوي، و عرفاني تربيت باب در اطاعت و محبت معرفت، مثلثي الگوي
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سه  مقامات اين ذاشتنسرگ پشت و سلوك و دين دستورالعملهاي به نسبت چرا و بيچون التزام گرو در قرب
 .است گانه

  . اطاعت محبت، معرفت، عرفاني، تربيت معنويت، عرفان، :كليدي واژگان
 

 : فهرست منابع
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي موسسه: قم .اسالمي عرفان بر درآمدي. )1390. (محسن اراكي، -
 .خميني امام وهشيپژ و آموزشي موسسه :قم  .سلوك سيرو ).1392. (علي تهراني، رضايي -
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي موسسه :قم . اسالمي عرفان مجموعه با آشنايي .)1390. (علي نژاد، اميني -
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي موسسه :قم .تو سوي به .)1390. (تقي محمد يزدي، مصباح -
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 روش هاي تربيت ديني و اخالقي متناسب با مراحل رشد

  1ادفاطمه عرب نژ
  

امروزه انسان گر چه در . ضرورت توجه به دين و اخالق و تربيت بر مبناي آن ها بركسي پوشيده نيست
اما اين دستاورد هاي علمي و فكري رفاه و . هاي فكري و علمي موفقيت هاي زيادي بدست آورده استزمينه

اين معضل رو آوردن به اخالق و دين آسايش او را در زندگي به همراه نداشته است و تنها راه رهايي انسان از 
است چون مسئله اخالق و دين مقوله هايي هستند كه تمامي مناسبت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 

اما اين كه تربيت ديني و اخالقي با چه . سياسي و رفتاري را متاثر مي سازند و همه به اين نكته اذعان دارند
بعضي از . اي است كه به صورت پراكنده به آن پرداخته شده استروش و شيوه اي صورت مي پذيرد نكته 

استدالل به عنوان روش برتر ياد كرده اند در حالي كه بعضي ديگرتربيت را، فن تشكيل عادت تلقي مي كنند 
اما به اين سوال اساسي كه آيا روشهاي مطرح شده در تربيت . در اين رابطه بحث هاي زيادي شده است …و

قي در تمام سنين يكسانند و اين كه هر كدام از روش ها براي تغييردر چه سطحي از حيطه عاطفي ديني واخال
  . در نظر گرفته شده اند، كسي پاسخ نداده است

  :هدف پژوهش
تحليلي صورت گرفته است و شيوه انجام  -اين پژوهش از نوع نظري يا تئوريك بوده كه با روش توصيفي

تدا ويژگي هاي مراحل رشد مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و سپس پژوهش بدين صورت بوده كه اب
هاي تربيت ديني و اخالقي مطرح شده از سوي انديشمندان را با مراحل رشد تطبيق داده و روش هاي روش

  . مناسب با هر مرحله از رشد بيان گرديده است
ويي در ارتباط سن كودك و رشد در مورد مراحل رشد اخالقي در حالي كه معتقد است كه پيشگ 2كلبرگ

اخالقي وي كار صحيحي نيست با اين حال در مطالعات خود هر مرحله از رشد اخالقي را با حدود سني 
) سال 7كودكان زير (استدالل پيش قراردادي : وي مراحل رشد اخالقي را به سه دوره. خاصي مرتبط مي داند

) سال 15تا  12دوره نوجواني (استدالل فوق قرار دادي  )ساله 12تا  7اغلب كودكان (استدالل قرار دادي 
 ). 23-25، صص 1392كابلي و قرجالو، (تقسيم مي كند 

                                                            

١
  curriculumexpert@gmail. comدانشجوي دكتري دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛   

٢ Kohlberg  
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در قياس ذهن از قواعد قطعي مورد . تمثيل-3استقراء و  -2قياس؛  -1: استدالل به سه شاخه تقسيم مي شود
ء ذهن با بررسي تعدادي امور جزئي، اما در استقرا. پذيرش همگان، براي رسيدن به نتيجه استفاده مي كند

و تمثيل عبارت است از حكم به جزئي ازروي حكم جزئي ديگر به دليل وجه . حكم كلي استنباط مي كند
كودكان در مرحله استدالل پيش قراردادي تنها از راه تمثيل به ). 202ه، ص 1400المظفر، (مشتركي كه دارند 

 7ثانيا با ويژگي شناختي كودكان زير . ايين ترين مرتبه استدالل استاستدالل مي پردازند، چون اوال تمثيل پ
سال تنها بر  7ثالثا مواردي چون ترس كودكان زير . كه تفكر نظام دار ندارند، مطابقت دارد 1سال، از نظر پياژه

ستقراء نيز در كودكان در مرحله استدالل قرار دادي، عالوه بر تمثيل، قادرند از ا. اساس تمثيل قابل توجيه است
پياژه ) سالگي11تا  7(زيرا اين نوع استدالل با ويژگي شناختي اين مرحله سني . استدالل هايشان استفاده كنند

، ص 1375كرين، (اعمال ملموس يعني انديشيدن به صورت نظام دار تنها در ارتباط با اشياء و اعمال ملموس 
دادي، كودكان توانايي استفاده از قياس را در كنار انواع تناسب دارد، و در مرحله استدالل فوق قرار )  66

قياس باالترين مرتبه و انتزاعي ترين نوع استدالل است و بنا بر نظر پياژه تنها . ديگر استدالل پيدا مي كنند
  . سال قادر به تفكر صوري هستند 11كودكان باالي 

تلقين، عادت، روش الگويي، : عبارتند از روش هاي تربيت اخالقي و ديني مطرح شده از سوي صاحبنظران 
مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه،  اعطاي بينش، استدالل، ،موعظه حسنه، ياد آوري نعمت ها، عبرت آموزي

  . مكافئه  وروش حبي يا عشقي
در بياني موجز و مختصر هم مراحل رشد و هم شيوه برخورد با كودك را در اين مراحل ) ص(پيامبر اكرم 

به نقل از  125، ص 5وسائل، جلد ( "الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين و وزير سبع سنين": مي فرمايد چنين
فرزند در هفت سال اول سيد و آقا و هفت سال دوم مطيع و فرمانبردار و در "). 356، ص 1388رستمي نسب، 

ي، آزادي طلبي و داشتن سال اول خود محور 7ويژگي بارز كودك در . "هفت سال سوم وزير و مشاور است
بنابراين روش الگويي ترجيح دارد، زيرا اين روش با نوع استدالل كودك كه تمثيل . عالقه وافر به بازي است

سال دوم مطيع و  7كودك در . است همخواني دارد و در عين حال آزادي كودك محدود نمي شود
در اين صورت روش ياد آوري نعمت ها و روش . فرمانبردار است و عالوه بر تمثيل قادر به استقراء نيز است

كه هر دو به نوعي استقراء محسوب مي شوند؛ يعني تامل در نمو نه هاي موجود و استنتاج (عبرت آموزي 
تشخص ) سال سوم 7(ويژگي عمده نوجوان . و همچنين تلقين، عادت و موعظه حسنه مرجح است) حكم كلي

                                                            

1 Piaget 
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يجان زياد، بي ثباتي در رفتار و خلق و خو و مقاومت در مقابل اعمال طلبي و عدم اطاعت از ديگران، شور و ه

و روش ) به خصوص از نوع قياسي(پس روش هاي اعطاي بينش، استدالل . شيوه هاي تربيتي مستقيم است
البته مشارطه، مراقبه،  محاسبه، معاتبه، مكافئه هم از روش هاي خود تربيتي اين مرحله سني . حبي موثر است

 7سال دوم آشكارانه و در  7سال اول مخفيانه و در  7در نتيجه مي توان گفت تربيت در . شوندمي محسوب
نكته قابل توجه اينست كه روش هاي تربيت اخالقي و ديني منحصر به روش هاي . سال سوم زيركانه بايد باشد

و مراحل رشد اخالقي و مهم اين است كه در بكار گيري آن روشها به ويژگي هاي كودك . ذكر شده نيستند
  . عقلي او توجه شود

كرت هول و ديگران . نكته ديگر اين كه تربيت اخالقي و ديني در حقيقت تغيير در حيطه عاطفي است
دريافت : تقسيم كرده اند كه عبارتند از) از آسان به مشكل(تغييرات در حيطه عاطفي را به پنج سطح ) 1914(

اري، سازماندهي ارزش ها و تبلور ارزش هاي سازمان يافته در شخصيت و توجه كردن، پاسخ دادن، ارزشگذ
ايده آل اين است كه ارزشهاي اخالقي و ديني در شخصيت متربي متبلور شوند اما ). 1382به نقل از شعباني، (

سال اول با روش  7به طور مثال در . چنين امكاني در همه مراحل رشد و با همه روشهاي تربيتي وجود ندارد
 7الگويي حداكثر، تغيير درسطح پاسخ دادن ايجاد خواهد شد و تبلور يافتن ارزشها در شخصيت فرد تنها در 

  . سال سوم و با روش هاي مختص اين سن امكان پذير است
 .تلقين، استدالل، موعظه، روش هاي خود تربيتي، مراحل رشد اخالقي كلبرگ: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .دارالتعارف: بيروت. المنطق). ق1400. (محمد رضا المظفر، الشيخ -
  .سمت: تهران. با نگرش به منابع اسالمي)2(روانشناسي رشد). 1383. (بي ريا، ناصر و همكاران -
  .انتشارات دانشگاه شهيد باهنر: كرمان ).ع(فلسفه تربيتي ائمه اطهار). 1388. (رستمي نسب، عباسعلي -
  .180نشريه معرفت، . جستاري بر انواع تمثيل در مثل ها و قصه هاي قرآن). 1391. (ي، فاطمهرضا زاده، نيلو فر و شاهرود -
  .سمت: تهران). روشها و فنون تدريس(مهارت هاي آموزشي و پرورشي ). 1382. (شعباني، حسن -
  .26د آموزش معارف اسالمي، نشريه فلسفه و كالم، رش. پارادوكسي در تربيت. عادت و استدالل). 1374. (شعباني دركي، بختيار -
  .8دوفصلنامه تربيت اسالمي، . سازواري هاو ناسازواري هاي تلقين در تربيت). 1388. (قاسم پور، علي و همكاران -
  . 186نشريه اطالع رساني و كتاب داري، . مراحل رشد اخالقي در كودكان). 1392. (كابلي، محمدرضا و قرجالو داوود-
  

  



 
  

  

  باز
  

وز   ماع ا د ا ا روی ی  ر   و 
ی ی و   اخال ه  د   ف
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  سازي تربيت؛ چالشي در برابر تربيت اخالقي نئوليبراليسم و تجاري
  2، احسان اهللا اكرادي1حمداله محمدي

  
گي انساني در كشورهاي ي ابعاد زند هاي اخير تأثير وسيعي بر همه ايدئولوژي نئوليبراليسم در سال

هاي مختلف  هاي اخير متفكران از رشته در سال. داري و به تبع آن در اكثر كشورهاي جهان داشته است سرمايه
؛ 2005، 5؛ هاروي2006، 4؛ ژيرو2012، 3براي مثال هال(اند  به ابعاد تاثير نئوليبراليسم پرداخته و آن را نقد كرده

كنند  أثيرگذاري نئوليبراليسم تعليم و تربيت است، رهبران نئوليبرال سعي مييكي از ابعاد ت). 1999، 6چامسكي
. نمايند 7"فهم عامه"تا از طريق تربيت عمومي، نوعي از زندگي را كه بر طبق عاليق نظام سلطه است تبديل به 

ي تبديل به ساز ي خصوصي هاي اقتصادي است و مدرسه در سايه تعليم و تربيت در نظام نئوليبرال تابع ارزش
اي است كه در آن همه چيزي و حتي  رسالت تعليم و تربيت تحقق چنين جامعه. شود يك بنگاه اقتصادي مي
اين مسئله مورد توجه متفكران مختلف تربيتي قرار . شوند ي سودآوري نگريسته مي قواعد اخالقي در سايه

 11مارگيسون -؛ هيسلوپ2004، 10اپل؛ 1989، 9؛ مك الرن2009، 8؛ تورس2005و  2008ژيرو، (گرفته است 
از طرفي ديگر در ايران نيز چند ) 2010؛ فرهمندپور، 2003، 14؛ آرونوويتز2000 13؛هوكز2006، 12و سرز

سازي دانش، گرايش به تجاري. صباحي است كه برخي افراد ناخواسته به مبلغان نئوليبراليسم تبديل شده اند
ون براي چاپ مقاالت و باال بردن آمار كمي از نمونه هاي گرايي و رقابت ناميمتحقيقات تجاري، مدرك

تحقق ). 1391باقري، ( تاثيرات فرهنگ تجاري نئوليبراليسم در فرهنگ آموزشي و پژوهشي كشور ما است
گرايي، اخالق و اي با محوريت رقابت اقتصادي آزاد، تامين سودآوري اقتصادي و مصرفچنين جامعه

                                                            

 9mohammadi@ut.ac.irhدانشكده ي روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران؛  بيت دانشجوي دكتراي فلسفه ي تعليم و تر 1
  دانشجوي دكتراي مديريت مالي آموزش عالي دانشگاه عالمه طباطبايي دانشگاه تهران 2

3 Hall  
4 Giroux 
5 Harvey  
6 Chomsky  
7 Common Sense  
8 Torres  
9 McLaren  
10 Apple  
11 Hislop-Margison  
12 Sears 
13 Hooks  
14 Aronowitz  
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ها تعليم  پژوهش حاضر در پي آن است تا به بررسي انتقادي چالش. كندف ميدموكراسي را در جامعه تضعي
  .تربيت اخالقي در عصر نئوليبراليسم بپردازد و ابعاد مختلف آن را مورد نقد و تحليل قرار دهد

  :پرسش هاي پژوهش
 است؟هاي اجتماعي  هاي نئوليبراليسم در تعليم و تربيت عمومي در پي ترويج چه نوع ارزش سياست -

 هاي تربيتي نئوليبراليسم دارند؟ هاي واالي انساني چه جايگاهي در سياست ارزش -

 هاي مهمي مواجه است؟ تربيت اخالقي در عصر نئوليبرال با چه چالش -

ي تعليم  مراحل روش انتقادي در فلسفه) 1389( باقري. در اين پژوهش از روش انتقادي بهره برده شده است
  :داند زير مي و تربيت را به صورت

 هاي موقعيت؛ كشف تضادها و تناقض-

 ها و عوامل پنهان؛ مشخص كردن علت -

 نقد ايدئولوژي؛ -

 .رهايي بخشي -
در آمريكا در حال اجرا  2002به عنوان يك طرح نئوليبرال كه از سال  NCLB1ي در اين پژوهش پروژه

هاي تربيت اخالقي در نظام تربيتي تبيين چالشي فوق به گيرد و در چهار مرحلهاست، مورد مطالعه قرار مي
  .  شودنئوليبراليسم پرداخته مي

ي اقتصادي و صرفاً به عنوان حمايت از سياست عدم مداخله در  تواند تنها متكي بر جنبه نئوليبراليسم نمي
اقتصاد، اي است كه تعريف جديدي از  اقتصاد تعريف شود، بلكه امروزه نئوليبراليسم ايدئولوژي پيچيده

شناختي سرچشمه  دهد كه از منابع مختلف فلسفي و جامعه اجتماع، اخالق، دولت و تعليم و تربيت ارائه مي
). 2011، 2اميبل( فلسفي منچستر و بنيادگرايي اقتصادي -گيرد مانند اقتصاد كالسيك، مكتب اقتصادي مي

ي است كه حامي سياست عدم مداخله در نئوليبراليسم تركيبي از بنيادگرايي اقتصادي و محافظه كاري سياس
معناي وسيع آن است و فردگرايي انحصارگرايانه و رقابت اقتصادي بدون دخالت دولت از اصول مهم 

به  NCLBهاي مهم مورد توجه نئوليبراليسم، تعليم و تربيت است و طرح  يكي از عرصه. نئوليبراليسم هستند
ي نئوليبراليسم سياست  تعليم و تربيت در سايه .م و تربيت استي اصالحات نئوليبرال در تعليعنوان نمونه

                                                            

1No Child Left Behind  
2 Amable  
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كه اولين ) 2005؛ ژيرو، 1990؛ اپل،2009تورس،( شود شود و به عنوان امري خنثي در نظر گرفته مي زدايي مي

نظام نئوليبرال در . گرايي است ي آن جوابگويي به نيازهاي بازارهاي اقتصادي و همچنين ترويج مصرف وظيفه
تجاري . هاي كارآموزي است، نه تربيت شهروند دموكراتيك از طريق دوره  1"ي انساني سرمايه"ربيت پي ت

مارگيسون و سرز، -؛ هيسلوپ1999ژيرو، ( نئوليبرال است 2"فرهنگ شركتي"كردن تربيت بخشي از ايجاد 
2006 .(  
  :هاي پژوهش يافته

هاي  هاي اقتصادي به جاي ارزش يني ارزشتعليم و تربيت نئوليبرال درپي آن است تا از طريق جايگز
ي دارايي  ي رقابت اقتصادي مبدل كند كه در آن ارزش همه به اندازه اجتماعي و اخالقي، جامعه را به عرصه

سود بر روابط اجتماعي و سياسي و ترويج  -هاي اقتصادي همچون هزينه حاكميت ارزش. ها است اقتصادي آن
دوستي، حمايت از  هاي اخالقي همچون نوع در جامعه باعث زوال ارزش نوعي داروينيسم اجتماعي افراطي

ي  هاي اخالقي با فردگرايي انحصارطلبانه چون اين ارزش. شود اقشار ضعيف و عواطف خيرخواهانه مي
هاي اجتماعي همچون قانون فقر  نئوليبراليسم همخواني ندارد و بالعكس نئوليبرالها معتقدند كه قوانين حمايت

در اين منظر . ها در رقابت اقتصادي رقم بخورد لغو شود و سرنوشت همه بايد بر حسب ميزان موفقيت آنبايد 
شرايط اجتماعي حاصل قوانين خودانگيخته و طبيعي اقتصادي است و دخالت در آن، از طريق مواردي مثل 

تعليم و تربيت نئوليبراليسم  ي نتيجه. شود و ناروا است حمايت از ضعفا، باعث برهم زدن روال طبيعي جامعه مي
ي رقابت آزاد اقتصادي،  گرايي، ترويج خودخواهي به بهانه افزايش نابرابري طبقاتي و اقتصادي، ترويج مصرف

. هايي بدون تفكر انتقادي است دوستي و در نهايت پرورش انسان هاي اخالقي واال همانند انسان افول ارزش
اي متشكل از افراد انحصارطلب و خودخواه است كه  يرگر جامعههايي در جامعه، تصو گسترش چنين ارزش
و به صورت . دانند هاي اخالقي ندارند و هر ارزشي را منوط به سودآوري اقتصادي مي هيچ پايبندي به ارزش

ي  شوند و نه به عنوان هدف و اين چالشي بزرگ در زمينه خالصه در اين نظام همه به عنوان ابزار نگريسته مي
  . اخالقي است تربيت

  
  
  

                                                            

1 Human Capital  
2 Corporative Culture 
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 تبيين و نقد آموزش ارزش هاي اخالقي در طرح پايديا
  3، محمود مهر محمدي2، فاطمه زيبا كالم مفرد1سميرا حيدري

  
هاي اخالقي از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است، در نظام هاي آموزشي جهان معاصر آموزش ارزش

ها در نظام اري از سرمايههاي موجود در چنين آموزشي باعث اتالف بسيها و نارساييطوري كه ضعف
هاي اخالقي از اين جهت حائز اهميت است كه از سويي، آموزش ارزش). 1379سجادي، (آموزشي مي شود 

ها را به نسل آينده ي بخشي اساسي از كار خود، در پي آن هستند كه فرهنگ و ارزشها به منزلهاكثر نظام
    ).1387 باقري،(رد چگونگي آموزش ارزش هاست ولي آنچه كه در اين ميان اهميت دا .انتقال دهند

از آنجايي كه طرح پايديا به عنوان واكنشي در قبال سقوط فرهنگي و اخالقي  در جهان غرب مطرح شده 
مسلم است كه . است، تحقيق حاضر نيز به بررسي و بحث در باب نقاط قوت و ضعف طرح مذكور مي پردازد

ينه سازي براي اقتباس ساده انديشانه نيست بلكه هدف كسب بينش عميق هدف از مطالعه ي ساير نظام ها، زم
در زمينه ي مواجهه ي نظام هاي ديگر با مسائل تعليم وتربيت است كه ما را در حل مشكالت كشورمان تواناتر 

انداز بهتري را به مسأله با گشايش باب نقد و بررسي نقاط قوت و ضعف در طرح مذكور مي توان چشم. سازد
  . آموزش ارزش هاي اخالقي داشت

  : پرسش هاي پژوهش 
  خاستگاه تفكر فلسفي نسبت به ارزش هاي اخالقي در طرح پايديا بر اساس متون فلسفي آدلر چيست ؟) 1
  ماهيت ارزش هاي اخالقي در طرح پايديا بر اساس متون فلسفي آدلر چيست ؟) 2
  چيست ؟ ويژگي هاي آموزش ارزش هاي اخالقي در طرح پايديا) 3

  هاي اخالقي با اهداف آموزش و پرورش عمومي در طرح پايديا چيست؟ارتباط آموزش ارزش) الف
  ارتباط آموزش ارزش هاي اخالقي با محتواي برنامه درسي در طرح پايديا چيست ؟ ) ب
  يادگيري در طرح پايديا چيست ؟ –ارتباط آموزش ارزش هاي اخالقي با رويكرد يادهي ) ج
  دروني و بروني بر ابعاد گوناگون آموزش ارزش هاي اخالقي در طرح پايديا چيست ؟  نقد هاي) 4

  .روش تحقيق دراين مقاله، روش تحليل زباني و مفهومي در متون رسمي و فني است

                                                            

 s_heidari2001@yahoo.com؛ دانش آموخته ي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه ١
     f.ziba.m@gmail.comتهراندانشيار دانشگاه  ٢
 mehrmohammadi_tmu@hotmail.com؛ استاد دانشگاه تربيت مدرس ٣
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ارزش هاي اخالقي شامل شيوه هايي براي زندگي كردن است كه همه ي افراد جامعه بايد آن ها را فرا 
درواقع، پذيرش ارزش هاي اخالقي از سوي افراد جامعه و . م زندگي اجتماعي شودگيرند تا موجب تداو

هدايت اعمال آنها توسط اين ارزش ها، تداوم زندگي اجتماعي را به ارمغان مي آورد و اگر ارزش ها مورد 
  ).1382الياس، ( بي توجهي قرار گيرند، جامعه مورد آسيب و هرج و مرج قرار مي گيرد 

طرح . حاضر، به بررسي طرح پايديا و جايگاه آموزش ارزش هاي اخالقي در آن مي پردازيمدر مقاله ي 
توسط مورتيمر آدلر و همكارانش در اياالت متحده آمريكا تدوين شد و بر اساس آن  80مذكور در دهه 

  . سعه استمدارسي تأسيس شد كه امروزه نيز در بسياري از ايالت هاي آمريكاو كشور هاي اروپايي در حال تو
، فصلي را به ارزش هاي اخالقي اختصاص داده است و به نقد ديدگاه 1آدلر در كتاب ده اشتباه فلسفي

فيلسوفان غرب در زمينه ي مذكور پرداخته است و سپس ديدگاه خود را در زمينه ي ماهيت ارزش هاي 
جمله ماهيت ارزش هاي  از سويي، در طرح پايديا ، پيش فرض هاي فلسفي از. اخالقي مطرح نموده است

اخالقي به درستي مشخص نيست و در تحقيق  حاضر نظر بر آن است كه چنين مفروضه اي كه در آموزش 
ارزش هاي اخالقي مسأله اي بنيادي به حساب مي آيد، براساس متون فلسفي آدلر تبيين شود و مورد بحث و 

نظام هاي آموزشي و بررسي طرح پايديا به  محوريت مسأله آموزش ارزش هاي اخالقي در. بررسي قرار گيرد
عنوان واكنشي در قبال افول فرهنگي و اخالقي حاصل از نسبيت گرايي، حاكي از اهميت و ضرورت پژوهش 

تربيتي –در نهايت اين تحقيق در صدد خواهد بود كه با نقد دروني به سازواري ديدگاه فلسفي . حاضر است
و ارتباط و انسجام اجزاء ديدگاه آدلر را حول مسأله بررسي كند و از  آدلر در تدوين طرح پايديا بپردازد

سپس بر اساس دستاوردهاي تبيين و نقد در تحقيق به پيشنهاداتي . سويي ،به نقد بروني ديدگاه مذكور بپردازد
  .مناسب دست يابد

  : يافته هاي پژوهش
زش ها در طرح پايديا و ماهيتي كه بر آنها تحقيق حاضر يافته هايي را ارائه مي دهد كه بيانگر خاستگاه ار

مترتب است باشد واز سويي ديگر، بر آن است كه  به چگونگي آموزش ارزش هاي اخالقي بر اساس طرح 
بر اين اساس، چگونگي تجلي آموزش هاي ارزش هاي اخالقي در اهداف، محتوا و روش . پايديا دست يابد

در واقع در اين طرح، بستر . ن يافته هاي تحقيق ارائه خواهد شدكه در طرح پايديا مطرح شده است، به عنوا
از طرفي، نقاط و قوت . مناسب براي آموزش ارزش هاي اخالقي در قالب اهداف، محتوا و روش وجود دارد

                                                            

1
 Ten philosophical mistakes 
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در ضمن در راستاي . ضعف طرح مذكور در راستاي آموزش ارزش هاي اخالقي به بحث كشيده خواهد شد

هاي اخالقي بر اساس متون آدلر ذكور نيز  نخست خاستگاه تفكر فلسفي نسبت به ارزشرسيدن به يافته هاي م
مورد بحث قرار مي گيرد كه يافته ها حاكي از آن است كه ديدگاه آدلر نسبت به ارزش هاي اخالقي برخاسته 

قي از از نقد و واكنش نسبت به چندين ديدگاه در فلسفه ي غرب است و از طرفي ماهيت ارزش ها ي اخال
ديدگاه آدلر نيز در چارچوب نقد آدلر نسبت به ديدگاه هاي قبل از اوست كه در مقاله ي حاضر به تفصيل به 

تا كنون تحقيق هاي بسياري از جوانب گوناگون روي ديدگاه آدلر و طرح پايديا  . آن پرداخته خواهد شد
بررسي ديدگاه جان ديويي و "عنوان يكي از آن ها كه به تحقيق حاضر نزديك است با . صورت گرفته است

مورتيمر آدلر در زمينه ي محتوا، تدريس و اهداف تحصيالت مدرسه اي و نقطه ي عطف اين ديدگاه ها با 
براساس تحقيق مذكور، به نظر مي رسد كه برنامه درسي پايديا مي تواند با . است  "فلسفه ي آموزش مسيحي

در تحقيق ياد شده، طرح پايديا ). 2008سيمپين، (ازگار باشد آموزش مسيحيت كه نوعي تربيت ديني است س
از منظر تحقق تربيت ديني مورد واكاوي قرار گرفته است ولي از منظر آموزش ارزش هاي اخالقي كه در 

  .تحقيق حاضر مطرح است مورد بحث قرار نگرفته است
  .مر آدلرارزش هاي اخالقي، تعليم و تربيت، طرح پايديا، مورتي: واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

  ).قدس سره ( مؤسسه آموزشي و پزوهشي امام خميني : تهران ). ترجمه عبدالرضا ضرابي( فلسفه تعليم و تربيت). 1382. (الياس، ج -
  .3)8(، فصلنامه ي مطالعات برنامه درسي. راهنماي دروني كردن ارزش هاي اخالقي از طريق برنامه درسي). 1387. (باقري، خسرو -
  .2)1(دو فصلنامه تربيت اسالمي، . مقايسه ي كانت و خواجه نصير الدين طوسي در زمينه ي تربيت اخالقي ). 1385. (رهنما، ا -
معاونت : تهران. ، جلد دومتربيت اسالمي: تربيت اخالقي از منظر پست مدرنيسم و اسالم در). 1379. (سجادي، سيد مهدي -

  .پرورشي وزارت آموزش و پرورش
  . انتشارات دانشگاه تهران: تهران. سير انديشه فلسفي در غرب). 1390. (زيبا كالم مفرد، فاطمه -
 .ققنوس: تهران). ترجمه مسعود عليا (مباني فلسفه اخالق ). 1385. (ا.هولمز، ر -

-Adler, M .J. (1987).Ten philosophical mistakes. New York: Macmillan Publishing Company. 
-Adler, M. J. (1982). The paideia proposal. New York: Macmillan Publishing Company. 
-Cimpean, C. (2008). John Dewey and Mortimer Adler on curriculum. teachingand the purpose of 
schooling:How their view can be incorporated with in a christianphilosophy of education. Dissertation 
abstract. Baylor university. 
-Gittenden, P. (1992). Learning to be moral. New York: Humanities Press. 
-Gutek, G.L. (2009). New perspectives on philosophy and education. New York:Pearson Press. 
-Norman, R. (1988). The moral philosophers. New York: Oxford university Press. 
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 اخالقي در آموزش و پرورش ايران ازمنظر كارشناسان شناسي تربيت  آسيب

  2، بابك شمشيري1علي پرويزي
  

را ازدست   راستي چرا احساس آرامش خود به. از هر زمان ديگر پريشان و سردر گم است انسان امروز بيش
اب و افسردگي روزافزون بشر ناشي از چيست؟ چرا هرروز آمار قتل، گرايي رسيده است؟ اضطر داده و به پوچ

اجتماعي روبه افزايش است؟ مطالعات كارشناسان نشان  -هاي رواني خودكشي، جنايات و آسيب و تنش
هاي رواني را مي توان در ضعف رفتارهاي اخالقي يافت و الزم است پزشكان  دهد كه علت اصلي بيماري مي

ها ريشه اين مشكالت  ها با مسائل اخالقي آشنا شوند؛ مسائلي كه عدم پايبندي به آن يماريبراي درمان اين ب
هر نسلي بر . از ديرباز تاكنون، موضوع اخالق و تربيت براي جوامع و افراد، داراي اهميت بوده است. است

و تكامل اخالقي  بيني حاكم بر جامعه، در جهت رشد و پيشرفت اساس تجربيات و دانش خود و براساس جهان
  .تر و تعليم و تربيت افراد، تالش و كوشش نموده است هاي جوان نسل

هاي اخالقي و بزهكاري در ميان نوجوانان وجوانان  وضعيت امروز جامعه ما حكايت از گسترش آسيب
در التحصيل يا اخراج شده از مراكز آموزشي دارد؛ آمارهاي رسمي و غير رسمي موجود  درحال تحصيل، فارغ

اخالقي ازمنظر  پژوهش حاضر سعي دارد ابتدا به تبيين اخالق و تربيت .اين زمينه گواه اين مدعي است
اخالقي و برشماري اين  زا در فرآيند تربيت انديشمندان و متفكران پرداخته و نهايتاً به بررسي عوامل آسيب

ست كه با توجه به اينكه بزهكاري و رو آن ا مسئله اصلي در پژوهش پيشبدين ترتيب . عوامل خواهد پرداخت
آيد،  هاي اخالقي پديده اي ذاتي و طبيعي نبوده و هيچ فرد بزهكاري از هنگام تولد مجرم به دنيا نمي آسيب

اخالقي و از بين بردن يا حداقل كمرنگ  چگونه مي توان با شناسايي موانع موجود بر سر راه فرآيند تربيت
اخالقي دست يافت  ش و پرورش رسمي كشور، به الگويي صحيح از تربيتها در نظام آموز كردن اثرات آن

كه در آن مفاهيم اخالقي دروني شده و صرفاً از حالت محفوظات ذهني بيرون بيايد تا اثر آن در رفتار فرد و 
ام اخالقي در نظ هايي فراروي فرآيند تربيت جامعه قابل مشاهده باشد؟ و به زبان ديگر آنكه اصوالً چه آسيب

آموزش و پرورش رسمي كشورمان وجود داشته كه مانع از دروني سازي مفاهيم اخالقي و كاربردي شدن 
  گردد؟آنها مي

                                                            

 
١
  ali.parvizie@gmail.com؛ )نويسنده(دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شيراز 
٢
  bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir؛ )راهنما استاد(عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز  
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  : هاي پژوهش پرسش
  : با عنايت به مسئله اصلي عنوان شده پرسش هاي پژوهش عبارتند از

ي در نظام آموزش و اخالق هايي درارتباط با اهداف تربيت از نگاه كارشناسان و متخصصين، چه آسيب- 
 پرورش رسمي كشور وجود دارد؟

اخالقي درنظام آموزش  آموزشي تربيت هايي درارتباط با محتوي ازنگاه كارشناسان و متخصصين، چه آسيب -
 و پرورش رسمي كشور وجود دارد؟

ش و اخالقي درنظام آموز هاي تربيت هايي درارتباط با روش ازنگاه كارشناسان و متخصصين، چه آسيب - 
 پرورش رسمي كشور وجود دارد؟

عنوان ابزار پژوهش اقدام به مصاحبه عميق با تعدادي از  هاي فوق، پژوهشگر خود به جهت پاسخ به پرسش
هاي بدست  اند نموده و داده كارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش كه بصورت هدفمند انتخاب شده

تجريدي جهت -بندي شده و نهايتاً از رويكرد تفسيري مقولهها پااليش و  آمده نيز بصورت مقايسه مستمر داده
هاي بنيادين و در پارادايم  بنابراين پژوهش پيش رو ازنوع پژوهش. تجزيه و تجليل اطالعات استفاده شده است

  .گردد بندي مي كيفي طبقه
دي كلي و با بن هاي زيادي صورت نگرفته، اما دريك جمع اخالقي پژوهش شناسي تربيت درارتباط با آسيب

اخالقي را  زا در حوزه تربيت توجه به تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت پذيرفته است، مي توان عوامل آسيب
  :بدين شرح برشمرد

عوامل مربوط به خود (توان به عوامل دروني  اخالقي را مي زا و موانع تربيت بطوركلي عوامل آسيب 
عوامل . تقسيم بندي كرد) مربوط به خارج از نوجوانان و جوانان عوامل(و عوامل بيروني ) نوجوانان و جوانان

عوامل مربوط به نظام آموزش و (و ) عوامل و موانع خارج از نظام آموزش و پرورش(بيروني نيز به نوبه خود به 
شوند، كه در اين مجال بيشتر تاكيد بر توضيح و تحليل عوامل بيروني بويژه عوامل  تقسيم بندي مي) پرورش

واجب كردن  -1": براين اساس حسينخاني معتقد است عواملي چون. ربوط به نظام آموزش و پرورش استم
زدگي  شتاب -5 نظارت شديد؛ -4؛ امر و نهي صريح و مكرر -3. اجبار -2امور مستحب و تحريم مكروهات؛ 

اخالقي  ني شدن تربيتتواند از درو مي عدم توجه به ظرفيت و آمادگي متربي، -6در امر تربيت و آموزش و 
؛ همچنين سلطاني بر " )1386حسينخاني، (اخالقي تلقي گردد  هاي تربيت جلوگيري نموده و به عبارتي آسيب

  ديني در نظام آموزش و پرورش متناسب با نظام عدم اولويت همه جانبه تربيت -1": اين اعتقاد است كه
اخالقي  زا در فرآيند تربيت ازجمله عوامل آسيب ربيتتفكيك ناخواسته ميان تعليم و ت -2جمهوري اسالمي و 
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عدم نيازسنجي  -1": و در جاي ديگر بناري براين باور است كه عواملي نظير ") 1374سلطاني، (است 
ضعف ارتباط نظام آموزش و  -2و جوانان؛   ديني نوجوانان هاي تربيت هاي برنامه ديني و تعيين اولويت تربيت

گويي الزم  عدم پاسخ -4رساني ديني و  هاي پيام ضعف شيوه -3؛ ديني بويژه حوزه علميههاي  پرورش با كانون
  .")1380بناري، (اخالقي باشد  زا در تربيت توانند از عوامل آسيب، ميهاي ديني نوجوانان و جوانان به پرسش

. مل در نظر بگيردسيستم و نظام كاپژوهش حاضر سعي برآن دارد تا نظام آموزش و پرورش را به مثابه يك 
داد، نظام و  هر نظام كامل متشكل است از درون) 1378عالقه بند، (براين اساس و براساس نظريه سيستمي 

داد  گذارد به برونها مي دادها پس از ورود به نظام دراثر تاثير و فرآيندي كه نظام برآن داد، كه درون برون
جزاء و عواملي تشكيل شده كه درحقيقت اين اجزاء هستند كه بر نوبه خود از ا هر نظام نيز به. تبديل مي شوند

اكنون اين پرسش و دغدغه اصلي مطرح است كه . داد مبدل مي نمايند داد ها تاثير گذارده به برون درون
كداميك از عوامل و اجزاء نظام آموزش و پرورش رسمي ما ازجمله اهداف آموزش و پرورش، محتوي 

دچار اشكال ويا نارسايي ... مفاهيم اخالقي، مربيان، نظام مديريتي و اداري و  هاي آموزش آموزشي، روش
ها را به  هاي خود انتقال داده و آن است كه درعمل اين نظام نتوانسته مفاهيم اخالقي را به درون داد

  .دادهايي مطابق با اهداف مبدل نمايد برون
  : هاي پژوهش يافته

از لطف نبوده و بعضاً به نكات مهمي نيز در اين زمينه اشاره دارد اما گرچه پژوهش هاي انجام شده خالي 
ها مربوط به سنوات گذشته بوده و اخيراً پژوهشي در اين زمينه انجام  بايد توجه داشت كه اوالً اين پژوهش

نظري  هاي صورت گرفته بيشتر جنبه اخالقي را شناسايي نمايد؛ ثانياً پژوهش هاي كنوني تربيت نشده كه آسيب
داشته كه فراخور فضاي ذهني پژوهشگر تدوين شده و اين افراد با توجه به زمينه قبلي و اطالعات خود عوامل 

هاي ارائه شده نوعاً بصورت اجمالي وكلي به  اند؛ و ثالثاً اينكه پژوهش اخالقي را برشمرده زا در تربيت آسيب
ها  رساني آن ون تفكيك دقيق حوزه هاي آسيباخالقي پرداخته و عوامل را بد شناسي تربيت قضيه آسيب

  .اند برشمرده
رو، پژوهشگر سعي برآن دارد تا با مصاحبه عميق و هدفمند با تعدادي از  براين اساس در پژوهش پيش

را به  كارشناسان و متخصصان حوزه تعليم و تربيت، پژوهش را ازحالت نظري صرف بيرون آورده و آن
توانند پر واضح است كه تحقيقات ميداني درميدان عمل بيشتر و بهتر مي. نمايدپژوهشي ميداني وجامع مبدل 

رو قصد دارد با نگاهي  ها را مشخص نمايند؛ همچنين پژوهش پيش كاربرد داشته باشند و موانع و چالش
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 هاي اخالقي پرداخته و از اين طريق بصورت مجزا، به تبيين آسيب شناسي تربيت موضوع آسيب مند به نظام

اخالقي در نظام آموزش و  هاي تربيت اخالقي در حوزه اهداف، محتوا و روش موجود در فرآيند تربيت
  .پرورش كشورمان ايران بپردازد

  .اخالقي، نظام آموزش و پرورش ايران شناسي، تربيت آسيب :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
زا در نظام آموزش و ديني نوجوانان و جوانان با تاكيد بر عوامل آسيب شناسي تربيتنگاهي به عوامل آسيب). 1380. (همتبناري، علي -

  .172-185، 6مجله تربيت اسالمي، . پرورش
  .17-28، 112، مجله معرفت). تربيت تحميلي(اخالقي شناسي تربيتآسيب). 1386. (حسينخاني، هادي -
هاي اجرائي و تحقق عملي رورش جمهوري اسالمي ايران و روشضرورت و جايگاه تربيت مذهبي در آموزش و پ). 1374. (سلطاني، يوسف -
  .95، خالصه مقاالت ششمين مجمع علمي جايگاه تربيت. آن

  . روان: تهران. جامعه شناسي آموزش و پرورش). 1387. (بند، علي عالقه -
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  مفهوم شناسي تربيت اسالمي و تربيت سكوالر
                                                             1طيبه توسلي

                                                                                                                                                  
واژه  .هدف اصلي از نگارش اين مقاله بررسي مفاهيم اصلي در تربيت اسالمي و تربيت سكوالر است 

تربيت از واژگان كهن در زبان و ادبيات فارسي است كه در تطور معنايي خويش در طول قريب به هزار سال 
يكي از اين تحوالت معنايي صورتهاي تركيبي آن است كه  با . هاي فراواني طي كرده استفراز و نشيب

نوشتار حاضر . شناخته مي شود.. و عناويني چون تربيت ديني، تربيت اخالقي، تربيت اسالمي، تربيت سكوالر 
در پي آن است كه از ميان انواع تربيت، دو نمونه يعني تربيت اسالمي و تربيت سكوالر را برگزيند و از لحاظ 

اهميت موضوع در اين نكته نهفته است كه نظام تربيتي رسمي . مفهوم شناسي و تحول معنايي با هم مقايسه كند
از تربيت اسالمي است و بر شناخت و بكارگيري آن در سطوح مختلف تربيتي و غير رسمي جامعه ما منبعث 

از طرف ديگر سكوالريسم و تربيت سكوالر كه در دو الي سه قرن گذشته در فرهنگ . تأكيد فراوان دارد
هاي مغرب زمين ظهور يافته است، هم تحول معنايي خود را نيز در طول زمان طي كرده است و هم نظام

ها و تفاوتها در اين تحول معنايي و خاستگاههاي تاريخي و كشف تشابه. اندآن تأثير پذيرفته آموزشي از
  .  هاي آموزشي، مسأله اصلي اين تحقيق استتأثيرشان بر نظام

 : هاي تحقيقپرسش

-شناسي، اصطالحهاي گوناگون چون ريشهمعنا و مفهوم تربيت، تعليم و تربيت و تربيت اسالمي از جنبه -

 ناسي، كاربردهاي متني و خاستگاههاي تاريخي چيست؟ش

معنا و مفهوم سكوالريسم و تربيت سكوالر از لحاظ ريشه شناسي، اصطالح شناسي، كاربردهاي متني و  -
 خاستگاههاي تاريخي چيست؟

 اند؟ها و تفاوتها در اين دو حوزه معنايي و تفسيري چگونهتشابه -

  اند؟ هاي تربيت رسمي چه تأثيري داشتهنظامتربيت رسمي و تربيت سكوالر بر  -
  : شوددر اين تحقيق از چند روش تحقيق استفاده مي

 .در تحليل مفاهيم از روش تحليل مفاهيم در زبان رسمي و فني تربيت -

                                                            

  tavassoli_t@yahoo.com استاديار دانشگاه قم؛ 1
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 .هاي آموزشي از تربيت اسالمي و تربيت سكوالر از روش استنتاجدر توضيح تأثيرپذيري نظام -

   .ها از روش مطالعه نظري تطبيقيو تشابه هادر بيان تفاوت -
اي كهن در زبان و ادبيات فارسي است كه علي رغم گذشت زمان مهمترين عنصر معنايي آن تربيت واژه

 تربيت در مفهوم كلي. يعني فراهم نمودن بستر الزم براي رسيدن به كماالت نفساني، تقريباً ثابت مانده است
، 1367سعدي، (، ايجاد كماالت عقالني توسط معلم )87، ص1362غزالي، (ند زدودن اخالق ناپس"اساساً بر 

تربيت در كاربردهاي . داللت دارد ")18، ص1380نقيب زاده، ( ، رسيدن به ارزشهاي واالي انساني )141ص
مانند تربيت ديني، تربيت . بخشدكند و در حقيقت به آن وضوح ميخاص حيطه معنايي آن را محدودتر مي

رسد تربيت در اين معاني تركيبي قدمت چنداني به نظر مي..... ي، تربيت رسمي، تربيت سكوالر و اخالق
 moral شود و در حقيقت برگردان فارسي اصطالحاتي مانندچون در متون كهن يافت نمي. نداشته باشد

education    ياreligious education آيدبه حساب مي. 

  :يافته هاي تحقيق
  :دهند كهاز تحقيق نشان مينتايج حاصل 

تربيت اسالمي زير مجموعه تربيت ديني است و مانند تربيت ديني اصطالحي تركيبي است، يعني قيد -1
 .زنداسالميت را براي تربيت رقم مي

غير ديني معناي . اند كه معناي درستي نيستسكوالريسم را در صورت افراطي ضديت با دين معنا كرده -2
سكوالريسم از واژه التيني . صورتي از زندگي و دنيوي گروي معاني ديگر آن هستند .متداولتري است

sacularis   ) اصطالح سكوالر مبتني است بر رويكردي معين . گرفته شده است) به معني زمان، دوره و دنيا
ابد يبه زندگي است كه از تأثير مذهب جداست و بنابراين با مالحظات غيرروحاني و دنيوي تشخص مي

اخذ  "زمان حاضر"و يا  "عصر"به معني   sacularumسكوالريسم از واژه التيني ). 693، ص1996رزي، (
تأكيد معني به صورتي طبيعي و منطقي بر يك جهان پيوسته و در حال تغيير داللت دارد كه در آن . شده است

 ). 14، ص1374العطاس، (كند نسبي بودن ارزشهاي بشري حصول پيدا مي

ربيت ديني و تربيت سكوالر دو نوع تربيت خاص هستند كه در اولي آموزش تعاليم ديني مورد تأكيد ت -3
تاريخ نگاران . شوداست و در دومي از آموزش تعاليم ديني مخصوصاً در برنامه درسي بطور عمدي غفلت مي

وي فردي . داننديم "جورج كمب"گذار تربيت سكوالر را فردي به نام هاي تربيتي غرب، بنيانانديشه
تحت تأثير پيشرفت علوم، نهضت ) 1850الي  1816مابين سالهاي (بريتانيايي است كه در قرن نوزدهم 

هاي دمكراسي خواهي در آنجا، مدارس ملي را در روشنگري، همچنين سفر به آمريكا و تأثيرپذيري از بينش
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دروسي چون . فراواني بر آموزش علوم داشتوي در برنامه دروس مدارس تأكيد . گذاري كردانگلستان بنيان
رياضيات، زبان، اقتصاد، بدن شناسي، جمجمه شناسي، علوم فيزيكي و برخي دانشهاي ديگر در آن مدارس 

البته كمب مخالف آموزش . شد، ولي در آنجا هيچ شكلي از آموزش مذهب وجود نداشتتدريس مي
معتقد بود كه كودك در طي مراحل رشد و تحت تأثير  "ژان ژاك روسو"مذهب نبود، بلكه وي به تأسي از 

و  "آموزش و پرورش علمي"گذار مورخان تربيتي او را بنيان. تربيت طبيعي خود به مذهب روي خواهد آورد
 ).  314، ص1968گرنت، (دانند مي "همچنين مدارس سكوالر"

داند ني و اجتماعات مذهبي ميآموزش و پرورش رسمي در مغرب زمين تربيت ديني را وظيفه مراكز دي -4
 .كه اين تلقي از تربيت با آنچه در كشور ما جريان دارد متفاوت است

تربيت ديني در مشرق زمين، كشورهاي اسالمي و كشور ما هميشه مورد توجه بوده است و هنوز هم در  -5
 .شودكيد ميبسياري از اين جوامع بر آموزش تعاليم ديني چه در تربيت رسمي و چه غير رسمي تأ

هاي از زمان ورود اسالم به كشور ما تربيت ديني در صورتهاي گوناگون تربيت اسالمي در آموزش -6
رسمي و غير رسمي ظاهر شده است و ايرانيان در تربيت اسالمي فرزندانشان در طول اين چهارده قرن همت 

 .اندفراوان داشته

  .  الريسم، تربيت سكوالرمفهوم شناسي، تربيت اسالمي، سكو: واژگان كليدي
 

: فهرست منابع  
مؤسسه مطالعات اسالمي دانشگاه : تهران). ترجمه احمد آرام() سكوالريسم(گروي اسالم و دنيوي ).1374. (العطاس، محمد نقيب -

  .تهران
 .زوار: تهران. كليات سعدي). 1382. (الدينسعدي، مصلح -

  .دارالقلم: بيروت .لديناحياء علوم ا ).بي تا. ( غزالي، امام محمد -
  .طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش). 1375. (نقيب زاده، عبدالحسين -

-Bowker. J. (1997). The Oxford Dictionary of World Religions. U.K. Oxford University Press. 
-Grant, C. (1968). A Note on Secular Education in Nineteenth Century. Educational Studies, 16, 
308-317. 
-Reese. W. (1996). Dictionary Of Philosophy and Religion. New Jersey. Humanities Press. 
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  شناسي واقعيت هاي موجود تربيت ديني در مدارس و جامعه امروز ايران آسيب
  1آنيتا  همايون فرد 

  
 جامع يك به نياز آن براي تجويزي گونه هر كه است اي هپيچيد موضوع آن، شناسي آسيب و ديني تربيت
 و انساني علوم مختلف هاي حوزه در شناسي معرفت مبادي به احاطه با انديشي دين و نگري ژرف انديشي،

در ابزار و محتوا  ،تربيت ديني همان گونه كه زمان و مكان خاصي ندارد .دارد اي رسانه و آموزشي تكنولوژي
دانش  رفتار و احساس انديشه، در توحيد تثبيت تربيت ديني خواستار .ديت پذير نيستو شيوه نيز محدو

علم (است  رفتاري و عاطفي شناختي، عامل سه هر مستلزم كه است يا موضعي نگرش ايمان، و است آموزان
 ، مهم وريزي براي تعليم، تربيت و رشد ديني و اسالمي فراگيران به همان ميزان كه برنامه). 1383الهدي، 

ها وخطرات موجود بر  يند تعليم وتربيت نيز ضرورت دارد، زيرا بازشناسي آفتآشناسي فر آسيب حياتي است،
 به بررسيهاي در. هاي آتي درپي خواهد داشت دفع آنها، بهبود نظام تعليم وتربيت ديني را درنسل سر راه و

 و مختلف جهات از مدارس در موجود وضع گفت ميتوان   ،آن تـكيفي و يـدين وزشـآمنهزمي در دهـآم عمل
 هـچنانچ؛ تـاس ودهـنب شـايتبخـرض ،اتـامكان و انساني نيروي ،درسي برنامههاي   هـازجمل اگونـگون لـعل به
 و حقشناس(ـد شان دادهانـن درس ديني به نسبت احساس دلزدگي دانشآموزان ،شده انجام تحقيقات  در

مطرح مي شود كه چرا ما در تربيت ديني دانش آموزان موفق نبوده ايم؟  اين پرسش در اينجا ).1368 ،قاسمي
 در ديني تربيت موجود وضعيت  صوصـدرخ شده انجام تحقيقات به توجه با كه است آن دنبال به مقاله اين

در ابعاد دانشآموزان  ديني تربيت آسيبشناسي به ،ديني   ايـازآموزهه برگرفته عوامل به نظر با مدارس و
 جهت را راهكارهايي سپس و بپردازد رسميكشور  وزش ـآم نظام در تلف شناختي، عاطفي و رفتاريمخ

   .نمايد ارائه وبـمطل عيتـوض به شدن نزديكتر

  :پرسش هاي پژوهش
 عوامل آسيب زاي تربيت ديني دانش آموزان از منظر بعد شناختي و معرفتي در مدارس كدام است؟ -

 نگرشي در مدارس كدام است؟ و يني دانش آموزان از منظر بعد عاطفيعوامل آسيب زاي تربيت د -

 عملي در مدارس كدام است؟ و عوامل آسيب زاي تربيت ديني دانش آموزان از منظر بعد رفتاري -

                                                            

1
   nitahomayoonfard@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه عالمه طباطبايي؛  
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بر اين اساس، سعي شده منابع نوشتاري شامل كتب، مقاالت، . تحليلي است –روش تحقيق ، روش توصيفي
ههاي اينترنتي درباره موضوع بر اساس عنوان و سواالت پژوهشي، گردآوري شده و تحقيقات پيشين و پايگا

  .ابزار گردآوري داده ها، فرم هاي فيش برداري بوده است. مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند
 عاطفي و شناختي اهداف هر چند .تعليم و تربيت ديني بايد بر سه حوزه شناختي، عاطفي و رفتاري اثر بگذارد

 نوع سه هر آوردن دست به در سعي ديني عموماً تربيت برنامه هاي است، متفاوت هم با مفهوم در فتارير و
 را ها گرايش و ها نگرش سپس است، شناختي صورت به ابتدا ديني، تربيت روند). 1379توماس، (دارد  هدف
) 1373(رضواني  سعيدي كه طور همان .دهد مي نشان رفتار در را خود گاه آن و دهد مي قرار تاثير تحت
هاي دين آموزه عاطفي و شناختي اهداف به او رسيدن در موفقيت ثمرة واقع در فرد صالح عمل مي كند اظهار
به  رسيدن طريق از صالح عمل تشخيص و صالح عمل از صحيح درك و شناخت آوردن دست به با فرد. است

 اهداف تواند بهمي عاطفي، اهداف به دستيابي قطري از صالح عمل به ايمان و ارزشگذاري و شناختي اهداف
پيوسته رهزناني به صورت آفات دين و دين داري ظهور كرده اند  .يابد دست صالح عمل يعني رفتاري حيطه

دلشاد ( كه شناخت آن ها و پرداختن به سالمت و بهداشت دين داري از مهم ترين آداب در چنين سيري است
 باور و براعتقادات كه است اشكاالتي و آفات شناخت و مطالعه ديني، تربيت شناسي آسيب). 1379تهراني، 

 يا و شود مي وارد ديني جامعه يا متربيان عملكرد و انديشه در عملي، رفتار يا و ديني معرفت و آگاهي و ديني
 با خانواده از بعد فرزندان كه هستند كانوني دومين از طرفي، مدارس، ).1377 دژاكام،( شود وارد است ممكن
. كنند مي سپري مكان اين در نيز را خود وقت بيشترين كانونها، ساير با مقايسه در حتي و هستند ارتباط در آنها

 محيط در. باشند داشته نقش آموزان دانش ديني تربيت در توانند مي رسمي غير و رسمي شيوه به دو مدارس
 آموزشي فضاي و مسئوالن و كارمندان ساير بلكه ثرند،مو آموز دانش تربيت در مربي و معلم تنها نه مدرسه،

ديني دانش  تربيت بحث به پرداختن شك بي. )1371رحماندوست، (گذارند  مي تاثير او تربيتي ابعاد بر نيز
 در و است برخوردار متعددي فوايد و آثار از ديني تربيت زيرا است، ضروري آن شناسي و آسيب آموزان
 تربيت است بديهي. دارد مي مصون ها وكمينگاه ها درپرتگاه افتادن از را نوجوانان و جوانان امروزي، جامعه

  .بود نخواهد مقدور موجود هاي وآسيب آفات كردن مرتفع بدون ديني اين نسل،
  :يافته هاي پژوهش

 ازيكي  ديني تربيت به مربوط درسي كتب محتوايبه جز اين كه كه  است آن از حاكي تحقيق يافتههاي 
 در خصوصيات و ويژگيها برخي وجود عدم، نيز است  وزانـشآمـدان يـدين تربيت در آسيبزا املعو



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            612
و بلكه مهم ترين عامل  آسيبزا عواملديگراز  دـميتواندر ابعاد مختلف تربيت ديني،  ديني و مربيانمعلمان 

ديني نسل جوان در مدارس گوشه اي از اسباب ناكامي نظام تعليم و تربيت . باشد دانشآموزان ديني تربيت در
  :در ذيل آورده شده است

توجه : برخي از آسيب هاي تربيت ديني دانش آموزان از منظر بعد شناختي و معرفتي در مدارس عبارتست از
 سخت يهاواژه يگيرركا بهمربيان،  توسط ديني هاي آموزه تفهيم و تحليل به شيوه مستقيم در آموزش، عدم

 ديني مفاهيم مذهبي، ارائه حس ايجاد به توجه وعدم ديني آموزش بر مربيان ، تاكيدنمخاطبا  ايبر سنامأنو و
 در نمخاطبا به شناخت يلقاا معدزمان،  عنصر به توجهيبي و سنتي، ناآگاهي آموزش هايروش قالب در
  .آموزان دانش شبهات به مربيان پاسخگويي ، عدمينيد يهازشموآ

 تربيت :از عبارتست مدارس در آموزان از منظر بعد عاطفي و نگرشي برخي از آسيب هاي تربيت ديني دانش

 انتقال جهت عواطف به توجهي الزام و عدم توجه به آزادي و آگاهي متربيان، بي و اجبار بر مبتني ديني
 خودباوري متربيان، عدم افراطي مالمت و متربيان، سرزنش فردي هاي تفاوت به توجه ديني، عدم باورهاي
 .مدارس مربيان و مسئوالن

 عدم :از عبارتست مدارس در رفتاري و عملي بعد منظر از آموزان دانش ديني تربيت هاي آسيب از برخي
 آموز، عدم دانش از امتحان سنتي شيوة بر مبتني ديني، ارزشيابي تربيت در آموزشي كمك وسايل از استفاده

عملي،  دعوت جاي به زباني ازدعوت ناشي ايه آنها، آسيب ضعيف كارايي و جذابيت از مربيان برخورداري
 مشاركتي، عدم و فعال جاي به منفعالنه و تقليدي هاي روش از مربيان، استفاده وفعل قول مطابقت عدم

 .مدارس در ديني تربيت اجرايي هاي برنامه وتداوم استمرار

 را انتخاب كنند انتخاب رديمدارس و مربيان ما رويك كه است دانش آموزان الزامي ديني تربيت در بنابراين
  .شود توجه آموزان دانش رفتار به هم و عاطفه به هم بعد عقل و شناخت، به كه هم

  .آسيب شناسي، تربيت ديني، دانش آموز :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .33معرفت، ).موسوي صادق محمد سيد ترجمه(ديني  تربيت ).1379. (ام .آر توماس، -

 و  وزشـآم يـفعل كاركردهاي ارزيابي و نقد). 1368( .مريم ،قاسمي و مرجان ،حقشناس - : تهران. ديني تربيت در پرورش 
             .تربيت و تعليم پژوهشكده

 .رموسسه فرهنگي انديشه معاص: تهران .تفكر فلسفي غرب از منظر استاد مطهري). 1377( .دژاكام، علي -
 .دريا: تهران .دين رهزنان ).1379( .دلشاد تهراني، مصطفي -
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مجموعه مقاالت سمپوزيوم جايگاه تربيت در آموزش و  .تحليلي بر وضعيت تربيت ديني معاصر ايران). 1371( .رحماندوست، مصطفي -

  .97-85، تربيتمجله  .پرورش دوره ابتدايي
 پايه آموزان دانش و ديني دبيران متوسطه، دوره ديني كتب مؤلفان نظرات بررسي). 1373( .محمود رضواني، سعيدي -

ارشد  كارشناسي نامه پايان. متوسطه چهارم ديني كتاب محتواي مطلوبيت ميزان مورد در مشهد شهر هاي دبيرستان چهارم
 .تهران چاپ نشده، دانشگاه

 .8 اسالمي، تربيت. اسالمي تربيت در جنسيت). 1383(  .جميله الهدي، علم -
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  ي، مقايسه دو رويكرد ليبرال و دين محورمناسبات اخالق و دين در تربيت اخالق
  3، پروانه ولوي2، سيد منصور مرعشي1رضوان ديناروند

  
اولين نظام . با مرور تاريخ تعليم و تربيت مي توان دريافت كه تربيت همواره با اخالقيات عجين بوده است

تعالي معنوي و اخالقي انسان را هاي تربيتي، يعني اديان، و اولين معلمان، يعني پيامبران، در تمام دوران ها 
اما امروز در . در ايران باستان راستي و راست كرداري مهمترين هدف تربيتي بوده است. هدف قرار داده اند

ي ايران اين بحران كه در جامعه. ي بشري با بحران انحطاط اخالقيات و واژگوني ارزش ها روبرو هستيمجامعه
ان، روحانيون و متوليان فرهنگ و تربيت گوشزد شده است، در سراسر از سوي بسياري از سران، دولتمرد

در ايران اسالمي، كودكان در بستر فرهنگ ديني .  جهان نيز موجبات نگراني فرهيختگان را فراهم نموده است
ي مكارم اخالق كنند؛ مذهبي كه پيام آورش خود را كامل كنندهو آموزش و پرورش عميقاً مذهبي رشد مي

ي نسل جوان به اخالق و ارزش ها  ه است؛ اما در همين جامعه، شاهد بيگانگي و بي اعتنايي فزايندهخواند
شايد يكي از علل اساسي اين وضعيت، رويكرد و روشي است كه ما در تربيت اخالقي جوانان اتخاذ . هستيم

و فهم ما از تربيت اخالقي ريشه  ي خود، در برداشت ما از اخالقياتاين روش اتخاذ شده نيز به نوبه. نموده ايم
  . ي آن با ساير حوزه ها، خصوصاً دين مي باشدشناخت صحيح اخالقيات مستلزم درك رابطه. دارد

  : پرسش هاي پژوهش
 مراد از تربيت اخالقي چيست؟  -

 نسبت اخالقيات با دين چگونه است؟ و اين نسبت چه استلزاماتي در تربيت اخالقي خواهد داشت؟ -

، چه مزايا و معايبي در مقايسه با )هويت مستقل اخالقيات(ي تربيت اخالقي، رويكرد ليبرال حوزهدر  -
  رويكرد اخالقيات مبتني بر دين دارد؟

اسناد و مطالب جمع . اين پژوهش از نوع تحقيقات نظري است و به شيوة تحليل اسنادي صورت گرفته است
. و در محيط هاي وب، مورد مطالعه و تحليل قرار گرفته اندآوري شده از طريق تحقيق كتابخانه اي و جستج

پس از يادداشت برداري به تجزيه و تحليل، ارزيابي و سازماندهي مطالب در چارچوب يك مدل مفهومي 
  .پرداخته شده است

                                                            

 .dinarvand.philsoph@gmail.comدانشجوي دكتري دانشگاه شهيد چمران اهواز؛  ١
  .mmarashi12@yahoo.comت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ عضو هيئ  ٢
  parvanehvalavi@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛  ٣
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معرفي و اهميت ) اخالق هنجاري و فرا اخالق(در پژوهش حاضر ابتدا سعي شده تا مفهوم اخالق و ابعاد آن 
سپس به بررسي رابطه اخالق و دين پرداخته شده و سه شكل ارتباط . ر يك در تربيت اخالقي معين گردده

كي ير كه (تباين دين و اخالق  -2؛ )فاقد هويت مستقل(اخالق مبتني بر دين  -ا: ميان آنها معرفي شده است
ين پژوهش، دو رويكرد عمده در ا). روسو، كانت، آكويناس(اخالق داراي هويت مستقل  -3و ) گارد و نيچه

به تربيت اخالقي، مورد توجه بوده است؛ رويكرد ليبرال كه بر استقالل اخالقيات از دين تأكيد دارد و 
سعي شده تا با تكيه بر آراي . رويكردي كه اخالق را فاقد هويت مستقل و آن را  وابسته به دين مي داند

، امتيازات و همچنين نقاط ضعف رويكرد ليبرال در ...هاچينز و  انديشمندان ليبرال نظير كانت، نيومن، پيترز،
  . پرورش اخالقي افراد، نسبت به رويكرد دين محور، معين گردد

  :يافته هاي پژوهش
رشد اخالقي مستلزم . ي بايدها و نبايدها در امور معين استتربيت اخالقي چيزي فراتر از آموزش مجموعه

ي عمل بد و حق از باطل است؛ و توانايي استدالل و تصميم گيري و ارادهتوانايي تشخيص و تميز نيك از 
دين انسان را به . دين همواره دعوت كننده به اخالق و عمل صالح است. طبق موازين اخالقي را مي طلبد

ي امروزي كه تبليغات و رسانه ها بر آن سوي خير مي خواند؛ اما تشخيص اين خير و صالح در زندگي پيچيده
دين به سوي عدالت مي خواند؛ اما اين انسان است كه بايد . ي شخص انسان استيطره دارند، بر عهدهس

بنابراين تربيت ديني،  ما را از تربيت . عدالت را از بي عدالتي تميز دهد، يكي را برگزيند و به ياري اش برخيزد
ي اخالق هنجاري ر دين، بيشتر در حوزهكوشش هاي تربيت اخالقيِ مبتني ب. اخالقي مستقل بي نياز نمي سازد

ي فرا اخالق و پرورش قابليت هاي عالي باقي مي ماند؛ اما تربيت اخالقي سطح باال مستلزم ورود به حيطه
انديشمندان . در رويكرد ليبرال، اخالقيات داراي هويت مستقل و مبتني بر عقالنيت است. ذهني و اخالقي است
در عين . يعي عقالنيت و اخالقي عمل كردن را، عمل بر طبق موازين عقل مي دانندي طبليبرال، اخالق را ثمره

در بينش ليبرال، دينداري حقيقي مبتني بر . حال، اين برداشت از اخالقيات هيچ منافاتي با دين و دينداري ندارد
اين نيست كه  هدف تربيت ليبرال. معرفت عقالني و اخالقي نسبت به خداوند، كه خير مطلق است، مي باشد

بلكه بايد به منظور پرورش شخصيت هاي مستقل و . صرفاً به آموزش آنچه حق و بجا است بپردازد
خودگردان، دانش آموزان را در معرض ايده هاي ناسازگار و مسائل اخالقي فاقد پاسخ روشن، قرار دهد تا 

تنها از اين طريق . هي از آن خود بسازندبتوانند آنها را در ذهن خود ارزيابي، تحليل و استدالل كنند و ديدگا
در رويكرد ليبرال تأكيد بر شناخت محتواي . مي توانند بفهمند كه عدالت، نيكي و زيبايي حقيقتاً چيستند
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اما كسب شناخت در . ارزش هاي اخالقي و روش انديشه، استدالل و تصميم گيري در مسائل اخالقي است

ايمان . اينجا است كه ايمان مذهبي نقش تعيين كننده دارد. نيستحوزه اخالق؛ ضامن عمل به اخالقيات 
مذهبي كه در سطوح مختلف دينداري، از ترس از عقوبت و طمع پاداش تا عشق به معبود، نمود مي يابد؛ مي 

بدين ترتيب براي ايجاد تعهد اخالقي در افراد مي توان . تواند محرك نيرومند اراده براي عمل اخالقي باشد
  .د ليبرال و ديني را به هم پيوند زد و پرورش اخالقي را زيربناي تربيت ديني قرار دادرويكر

  .تربيت اخالقي، تربيت ليبرال، مناسبات دين و اخالق، استدالل اخالقي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
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  تاملي درباره كيفيت آموزش عالي از منظر اخالقي و اقتضائات ارزيابي آن
  محمد دادرس

  
؛ 1339ديـويي،  (شـود   تعليم و تربيت اگرچه در ذات خود به عنوان امري بهنجار و حتي اخالقي محسوب مي

ل و همچون هر نهـاد بشـري ديگـري و بـه عنـوان نهـادي اجتمـاعي دچـار مسـائ         ). 1392و كرتيس،  1389نلر، 
هاي مختلف  هاي آموزشي به صورت هاي اخالقي در نظام معضالت اخالقي نيز بوده است و معضالت و چالش

و ابعاد مختلف تربيـت از جملـه نتيجـه آن را    ) 1389زاده و همكاران،  ؛ خاقاني1391بارو، (گزارش شده است 
انجام تنبيه بدني در مدارس و رفتارهـاي  هايي كه درباره  توان به گزارش از جمله مي. تحت تاثير قرار داده است
هايي نه چندان نـادر   هاي  پژوهشي و مقاالت در سطح آموزش عالي به عنوان نمونهغيراخالقي در تهيه گزارش

هـاي كشـور    تـوان گفـت كـه در دانشـگاه     هاي دانشجويان چـه بسـا مـي    اشاره كرد و با توجه به شواهد و تجربه
بـا وجـود چنـين مشـكالتي آيـا      . گيرنـد  زمره رفتارهاي غيراخالقي قـرار مـي   شود كه در رفتارهايي مشاهده مي

  توان به كيفيت مطلوب در دانشگاه دست يافت؟ مي
  : اهداف پژوهش

اي اسـت كـه در فضـاي آمـوزش دانشـگاهي مشـاهده        هـاي اخالقـي   مساله مورد توجه در اين مقالـه، چـالش  
ش عالي كشور اثرگذار است و پيامـدهاي آن در جامعـه   از آنجايي كه مسائل اخالقي بر كيفيت آموز. شود مي

هاي اخالقي يادشده و تاملي درباره كيفيت  هدف اين مقاله، بررسي چالش. نيز نمود پيدا مي كند و تداوم دارد
به عبارت ديگر، هدف اين است كـه دربـاره ايـن    . آموزش عالي از منظر اخالقي و اقتضائات ارزيابي آن است

هاي دانشگاهي و نقش اخالق و رفتارهاي اخالقي در ارتقاء كيفيت آموزش عالي  در محيط رفتارهاي ناصحيح
  . بينديشيم

هـاي مختلفـي    بر اساس رويكردهاي متفاوت و اختالف در تعاريف، مسائل و معضالت اخالقـي بـه صـورت   
عيـين معضـالت   هاي ارزيابي اخالقي يافتن مبنـايي مشـترك بـراي ت    شوند و يكي از چالش تعريف و معرفي مي

بررسي آراء فيلسوفان نشان دهنده تنوع و اختالف در تعريف اخالق و اصول و معيارهـاي رفتـار   . اخالقي است
شناسي فلسفه قرار مي گيـرد و در يـك تعريـف كلـي دانـش اخـالق را       اخالق در حوزه ارزش.  اخالقي است
  . )1389نلر، (اند  ها در قلمرو كردار انساني دانسته مطالعه ارزش
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آنچه مورد نظر است، بحث بر سر اصول اخالقي و منشاء اعتبار آنها نيست، بلكه ايـن پـژوهش در پـي بحـث     

آنها را به عنوان اصـول تعيـين   ) 1391(پنج اصلي كه بارو . دربارة رفتارهاي نادرست در فضاي دانشگاهي است
اين پژوهش، يعنـي تعيـين رفتارهـاي    كننده مرز اخالق معرفي مي كند تا حد زيادي براي مساله مورد بحث در 

، حقيقـت گـويي و    انصـاف، حرمـت انسـان   : ايـن اصـول عبارتنـد از   . غيراخالقي در آموزش عالي راهگشاست
آنچه موجب تشخيص و تعيين نادرستي يـك رفتـار   . و خيرخواهي) همگان(صداقت، پذيرش اختيار و آزادي 

رغـم زيـان   بـه دو مـورد تـرجيح منـافع شخصـي علـي      توان  در اين پژوهش شده است، عالوه بر اصول فوق مي
بـه  . ديگران و جامعه و تمايل به كسب امتياز بدون داشتن شايستگي علمي در محيط دانشگاهي نيز اشـاره كـرد  

عبارت ديگر چنانچه رفتاري برخالف اصول پنج گانه فوق يا منطبق با دو مورد اخير باشد، در زمـره رفتارهـاي   
مواردي نظيـر تقلـب در انجـام تكـاليف، عـدم پاسـخگويي بـه        . شگاهي قرار مي گيردغيراخالقي در محيط دان

ها بدون داشـتن   مراجعان در زمان  حضور در دانشگاه، تبعيض روا داشتن و پذيرش تدريس دروس و پايان نامه
از . وداند كه ممكن است در دانشـگاه ديـده شـ    هايي از رفتارهاي نادرست يا غير اخالقي شايستگي علمي نمونه

بـه عبـارت ديگـر،    . سوي ديگر مي توان رفتارهاي نادرست را بر اسـاس نظـر افـراد نيـز مـورد توجـه قـرار داد       
چه بسا ايـن رويكـرد را در   . رفتار باشد) يا درستي(تواند يكي از مباني تشخيص نادرستي  تشخيص افراد نيز مي

  . قرار داد 1گراييفلسفه اخالق بتوان در ذيل ديدگاه فايده
به اين صورت كه بر اساس گفتگوهاي انجام شده با نمايندگاني از دانشـجويان  . وش پژوهش، تحليلي استر

هاي كشور و با توجه به اطالعات حاصل از اسناد و آثار موجود، پس از معرفـي   و اعضاي هيات علمي دانشگاه
گردد و تاملي درباره آثـار  ئه ميهاي اخالقي يادشده ارا هاي اخالقي، تحليلي درباره چالش و طبقه بندي چالش
  .گيرد ها بر كيفيت آموزش عالي كشور و اقتضائات ارزيابي آن صورت مي و عواقب اين چالش

ارزيابي كيفيت آمـوزش عـالي از منظـر اخالقـي اقتضـائاتي دارد كـه بخشـي از آن ناشـي از الزامـات حـوزه           
در تعريفي سـاده از ارزيـابي، آن   . اخالقي است و بخشي ناشي از منظر) 1994و آيزنر،  1997اسميت، (ارزيابي
بـر اسـاس ايـن تعريـف در مرحلـه تنظـيم الگـوي        ). 1380بازرگـان،  (دانند  گيري همراه با قضاوت ميرا اندازه

گيـري موضـوع معلـوم گـردد، سـپس معيارهـايي بـراي        گيري و شـيوه انـدازه  ارزيابي، ابتدا بايد موضوع اندازه
كه ارزيابي آموزش عالي از منظر اخالقي مـورد نظـر اسـت ، پيمـودن ايـن مسـير       هنگامي . قضاوت تعيين شود

گيـريم و   بايد معين شود كه در ارزيابي آموزش عالي از منظر اخالقي چه چيزهايي را انـدازه مـي  . ناگزير است

                                                            

1 utilitarianism  
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يد تعريفي از در اينجا عالوه بر اينكه با. پردازيمبا چه معياري به قضاوت درباره اخالقي بودن آموزش عالي مي
گيـري و نيـز معيارهـاي قضـاوت تعيـين       اخالق و اخالقي بودن محور قرار گيرد و بر آن اساس موضوع انـدازه 

گيـري الزم اسـت بـه ابعـاد و     از آنجا كه ميدان ارزيابي، آموزش عالي است، براي تعيين موضـوع انـدازه  . شود
  .مهاي يادگيري آن توجه داشته باشي عناصر آموزش عالي و محيط

توان به طور كلـي بـر سـه طبقـه دانشـجو، هيـات علمـي و كارمنـدان          هاي حاضر در فضاي دانشگاه را مي گروه
انـد و در   و رفتار اجتماعي  هاي يادشده در گروه خود و بيرون از آن در حال تعامل همه افراد گروه. تقسيم كرد

توان از نظـر   هر رفتار را مي. شود مطرح ميطي اين رفتارهاست كه موضوع اخالقي يا غيراخالقي بودن رفتارها 
توانيم دريابيم كـه طـرفين تـا چـه     درستي يا نادرستي آن مورد ارزيابي قرار داد و با تامل درباره اين رفتارها مي

رفتار اعضاي هيات علمي يك گروه آموزشي با يكديگر با اعضاي هيات علمـي  . اند اندازه اخالقي رفتار كرده
تر نسبت به در قبال قانون و تعهـدات آنـان بـه وظـايف و جامعـه،      نيز با مديران و از همه مهمهاي ديگر و  گروه

  .قلمروي است كه ميزان اخالقي بودن يا غيراخالقي بودن آنها جاي تامل بسيار دارد
  :يافته هاي پژوهش

در ميان دانشجويان  هايي براي كوتاهي در انجام وظيفه با توجه به بررسي انجام گرفته در اين پژوهش مصداق
ويژه به دانشجويان، تقلب در تهيه مقـاالت   احترامي بهو اعضاي هيات علمي، عدم رعايت انصاف و عدالت، بي

بـر اسـاس نتـايج ايـن پـژوهش، متاسـفانه فهرسـتي        . هاي دانشگاهي مشاهده شده اسـت  ها، در محيط و پژوهش
ارهاي نادرست در محيطي است كه به جهت اهميت آن اند كه نشان دهنده رفتهايي ثبت شده طوالني از تجربه

و به عنوان محل حضور دانشمندان، محققان، مدرسان و واالتـرين صـاحبان انديشـه در كشـور، الگـويي بـراي       
  . شده است جامعه محسوب مي

مشاهده رفتارهاي غير اخالقي در چنين محيطي كه هدف آن ارتقاء فرهنگ جامعه اسـت، تناقضـي در زمينـه    
ارزيابي كيفيـت آمـوزش عـالي، دو نتيجـه     . رود يت و چالشي اساسي براي آموزش عالي كشور به شمار ميترب

نخست آگاهي از وضع موجود و دوم تصوير كردن و معرفي وضـع مطلـوب؛ و ايـن هـر دو بـراي      : عملي دارد
منظر اخالقـي  ارزيابي كيفيت آموزش عالي از . حركت در جهت رفع اين فاصله و بهبود كيفيت ضروري است

فرصتي است براي آنكه چشم خود را بر اين رفتارها نبنديم و به آنها توجه بيشتري كنـيم و ايـن گـامي اساسـي     
  .براي ارتقاء كيفيت آموزش عالي خواهد بود

  .چالش اخالقي، آموزش عالي، ارزيابي كيفيت، دانشجو، هيات علمي :واژگان كليدي
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  آسيب شناسي گفتمان تربيت ديني  در جهموري اسالمي  
  3عليرضا صمدي ،2مد جعفر پاك سرشتح، م1شقايق نيك نشان

  
اسالمي واحد  –سيستم آموزش و پرورش، در صدد شكل دهي به هويت شيعي ؛ با پيروزي انقالب اسالمي

تردة فوق برنامه در سراسر كشور هاي گس ي تحصيلي متحد، متون درسي استاندارد و فعاليت يك برنامه. برآمد
در اين مقاله تالش شده است تا ضمن بررسي سه  .آموزش دهندهاي ديني را به فراگيران  استفاده شده تا ارزش

گفتمان اسالمي سازي، مبارزه با تهاجم فرهنگي و (گفتمان غالب در اين دوران  جهت تحقق اين هدف يعني 
 .ا، خصوصاً از منظر هويت فردي و اجتماعي  دانش آموزان بپردازيمبه آسيب شناسي آن ه) بومي سازي علوم

  :پژوهش پرسش هاي
  آموزش هاي مذهبي پس از انقالب اسالمي بر اساس كدام گفتمان ها محقق شده است؟ -
 آسيب هاي  مبتال به آموزش هاي مذهبي در ايران پس از انقالب كدامند؟-

  .جام شده استاستنتاجي ان –پژوهش حاضر با روش تحليلي 
اسالمي پس از انقالب، داراي تطور فراوان بوده و متعاقب آن، شاهد نفوذ  –ي تشكيل هويت شيعي  ايده

ايم؛ در ادامه سعي خواهيم نمود تا اين گفتمانها را به صورت  گفتمانهاي متعددي در نظامهاي آموزشي بوده
  :مختصر شرح دهيم

تزكيه از تعليم مهمتر ") ره(ار جمهوري اسالمي، امام خميني ي بنيانگذ به گفته: گفتمان اسالمي سازي-
ي آموزش و  لذا، اسالمي كردن و تهذيب نفس، از اهداف اوليه). 45 ، ص2صحيفه ي نور، جلد ( "است

و هم نوايي فكري و   سازي فرهنگي پرورش قرار گرفت در اين راستا، بر انضباط اجتماعي، وحدت و يكسان
تالش براي ايجاد هويتي كامالً يك دست، با تكيه بر  .شود ت سراسري تاكيد مياجتماعي در قالب هوي

، در كتب درسي )2006(به زعم نفيسي : مخازن سمبليك مذهبي شيعه در متون درسي نيز كامالً مشهود است
ت، اس) درصد 32(با فراواني  "اهللا"درصد و موضوع دوم  35با  "ايمان اسالمي"بيشترين فراواني مربوط به 
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به عالوه جدا سازي مدارس از لحاظ جنسيتي و . گيرد درصد از محتواي كتب را در بر مي 9شهادت نيز 

  .اقداماتي نظير  حضور معلم پرورشي در مدارس نيز از ديگر اقدامات در راستاي تحقق اين گفتمان است
و  "خودي"را در ذيل مفاهيم   اين گفتمان كوشيده است تا انسان و جامعه: گفتمان مبارزه با تهاجم فرهنگي-

متون درسي، تصويري سياه و سفيد از جهان تقسيم شده به خير و شرّ ارائه . بازسازي نمايد "غيرخودي" 
تحليل محتواي كتاب هاي درسي خصوصاً معارف؛ بيانگر آن است كه خير و شر، نه تنها بر اساس . كنند مي

ي اجتماعي و منصب سياسي هم  شود بلكه بر حسب طبقه يين ميتع) مؤمنان در برابر كفار(مباني اخالقي ديني 
رود  ي نزديكي با مفهوم دشمن دارد و از دانش آموزان انتظار مي ، رابطه)شر(به عالوه مفهوم . شود تعريف مي

 ).1392نيك نشان،  و 2008 ،مهران(از ايمان خود در برابر يك دشمن هميشه حاضر دفاع كنند 

در اين دوران تالش شده است تا علوم مختلف خصوصاً علوم انساني با توجه به : لومگفتمان بومي سازي ع-
ي اقتصاد اسالمي،  تعدد كتب منتشر شده در زمينه ارزش هاي اسالمي موجود در جامعه بازنگري شود،

  .دليلي بر اثبات اين ادعاست ...روانشناسي اسالمي و 
ي اسالمي، در راستاي بسط هويت دين از دانش آموزان پس از استقرار جمهور: آسيب شناسي گفتمان ها-

هاي زندگي عمومي و خصوصي خود اطاعت  رود كه به نحو فعال احكام اسالمي را در همه جنبه انتظار مي
كنند و يك معتقد استوار به حكومت ديني بشوند اما از آنجا كه تالش براي شكل دهي به هويت در بسياري 

شود كه اغيار را در آن راهي نيست، به  اي تصور مي همراه است، هويت همچون خانهاز موارد با مرز و حصار 
آورد؛ يكي  تأكيد بيش از اندازه بر هويت سازي يك دست، دو آسيب مهم به همراه ه مي )1386(زعم باقري 

اومت و قشري گري و تعصب نسبت به هويتي خاص از منظر كساني كه به آن هويت ذاتاً تعلق دارند و دوم، مق
بنابراين الزم است، تعليم و  .اند عصيان از سوي كساني كه توسط هويت غالب مورد بي مهري واقع شده

  . ها را شامل شود، نه فقط بخشي از آن ها را تمام واقعيت ،تربيت
گيرد و با  آسيب ديگر آن است  كه معموالً اين شكل دهي به هويت از طريق سيستم القاء عقيده صورت مي

اين در حالي است كه در . شود تلقين همراه است، كه به سبب آن، حق انتخاب و آزادي افراد سلب مي نوعي
به  "إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكرًا وإِما كَفُورا"قران كريم بر دو عنصر اختيار و انتخاب انسان تاكيد شده است ، 

بر اين اساس اگر چه راه  ؛)3: انسان(پاسگزار باشد و خواه كفران پيشه راستي ما راه را به او نمايانديم، خواه س
شود كه  به انسان نشان داده شده، دارا بودن اختيار، مانع از آن مي) جامعه آرماني براي رسيدن به سعادت(

د تاييد را مور "يك دستي"ها بتوانند انسان هايي كامالً يك دست پديد آورند و البته خداوند اين  ايدئولوژي
 :انعام( "ولو شاء اهللا ما أشركوا و ما جعلناك عليهم حفيظا و ما أنت عليهم بوكيل"فرمايد، دهد و مي قرار نمي
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" كرد خواست همگي شما را هدايت مي بگو حجت رسا و روشن از آن خداوند است؛ و اگر مي" .)107

يت را با پاى خود و به اراده و اختيار خويش فضيلت و تكامل انسان در آن است كه راه هدا"لذا،  .)149 :انعام(
  ).25 ، ص6جلد  مكارم شيرازي،( "بپيمايد

كتب منتشر شده در اين حوزه با . در رابطه با بومي سازي علوم نيز چالشي حدي فرا روي محققان است
. سترو به رو هستند و علت آن نيز سطحي نگري و عدم نظريه پردازي ا "تنك مايگي"آسيبي تحت عنوان 

هاي تربيتي باشند اما  رود مباني متافيزيكي اسالم، محورِ جهت دهنده سياست گذارياگر چه انتظار ميبنابراين 
ي اسالمي هستيم كه  داراي دو عنصر ا نيازمند تدوين نظريهشود، مها ميرويفقدان نظريه پردازي سبب زياده

هاي آموزه(يت خويش را از متون وحياني حجيت و كارآمدي باشد؛ به اين معنا كه از يك سو مشروع
دريافت كرده باشد و از سوي ديگر متناسب با اقتضائات عصر كنوني ) توصيفي، ارزشي و حقوقي اسالم

  .تدوين گردد
شود اين است كه آيا آموزش و پرورش جمهوري  پرسشي كه در اينجا مطرح مي: بحث و نتيجه گيري

سياسي موفق بوده است؟ در پاسخ بايد گفت، از يك منظر  -ياسالمي در شكل دهي به هويت واحد شيع
هاي شيعي در  موفق بوده است، زيرا هويت شيعي همواره جزء اصلي هويت ايراني بوده و تأكيد بر ارزش

كند كه قبالً مبناي هويت و فرهنگ ايرانيان بوده و به نحو غير رسمي  مدارس، صرفاً آن چيزي را منعكس مي
دادند، لذا، در رابطه با شكل دهي به هويت اسالمي، آموزش و پرورش در  آنها را تعليم مي ها اكثر خانواده

ي هويت، وضعيت  ي سياسي شده كنار خانواده و ديگر نهاد هاي جامعه، موفق بوده است، اما، در رابطه با جنبه
ن و فناوري اطالعات هاي منتقل شده از طريق نهاد هاي مختلف، شامل خانواده، همساال پيام. متفاوت است

به عالوه، تباين وعظ و عمل در . كنند هاي سياسي مدارس را تضعيف مي اغلب ارزش) ماهواره و اينترنت(
  . شود، كشانده است آنچه در كالس منتقل مي "حقيقت"ها را به پرسش از  بچه  جامعه

  .تربيت ديني، جمهوري اسالمي، گفتمان: واژگان كليدي
  

  :منابعفهرست 
  .آن كريمقر -
  .انتشارات وزارت آموزش و پرورش: تهران. نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسالمي). 1386. (باقري، خسرو -
   .موسسه تنظيم و نشر آثار امام: تهران. صحيفه نور). 1379. (اهللا خميني، روح -
  .ئمه اطهارموسسه تحقيقات و نشر معارف ا :قم. تفسير نمونه .)1350(. مكارم شيرازي، ناصر -



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            624
هاي حضور ايدئولوژي در  بررسي عرصه). 1392(. پاك سرشت، سيد محمد جعفر و نيك نشان، شقايق؛ لياقت دار، محمد جواد -

  .دانشگاه اصفهان چاپ نشده، دكتري رساله. تعليم و تربيت ايران
-Naficy, H. (2006). Cinema as Political instrument. In M. E. Bonine & N. keddie (Eds.). Albany: 
University of New York.  
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  :صدايِ متهمانِ اخالقي
آموزان دختر از ارتباطشان با جنس مخالف  و و تحليل تجربه دانش روايت 

 پيامدهاي آن
  3اشرف پورقاسميان ،2، مراد ياري دهنوي1يشاه آباد يميفاطمه ابراه

  
زيرا با اعمال و رفتارهاي خوب و بد اين . شوديترين دوره زماني عمر آدمي محسوب منوجواني از حساس

شوند و نهال آن، روييدن و هاي بناي شخصيت آدمي، گذاشته ميدوره است كه خرامان خرامان، خشت
زيرا چه . هاي دوران نوجواني دوچندان استدر اين ميانه، تأثير ارزشي خوب و بد دوستي. آغازدباليدن، مي

اي به سوي كمال و روشني بر ديدگان نوجوان بگشايد و چه بسا، چاهي باشد يچهبسا، يك رابطه دوستانه، در
رسد ارتباط مذموم اخالقي با جنس مخالف در دوره نوجواني، به نظر مي.براي فروافتادن از نردبان انسانيت

  . هايي باشدتواند از مصاديق بالقوه چنين فروافتادنمي
ط با بررسي داليل روابط نامشروع دختر و پسر نوجوان و جوان، از هاي مرتبشايد بتوان گفت بيشتر پژوهش

و پيشنهادهايي از اين منظر براي ) 1390اميني و همكاران، (اند منظري بيروني و با نگاه كمي به مسئله نگريسته
 اما پژوهش حاضر درصدد است تا از منظري دروني و كيفي. اندهاي اين نوع روابط ارائه كردهكاهش آسيب

آموزان دختر بپردازد  و ضمن تأملي هاي نامشروع دانشزاي ارتباطها، داليل و پيامدهاي آسيببه زمينه
هاي ذيل از ديد دانش در اين راستا، پاسخ پرسش. فلسفي بر آن، صداي آنها را به گوش متوليان تربيت برساند

  .باشدآموزان، ناظر به ابعاد بررسي مسئله پژوهش مي
  :ژوهشهاي پپرسش

 باشد؟ها و داليل ايجاد ارتباط مذموم اخالقي آنها با جنس مخالف چه ميمهمترين زمينه -

 باشد؟زاي اين نوع ارتباطات، در حيطه شخصيت فردي و اجتماعي آنها چه ميمهمترين پيامدهاي آسيب -

 تعليم و تربيت جامعه دارند؟ هايي در اين باره به گروه همساالن، والدين، اولياء مدرسه و متوليانچه توصيه -

                                                            

 يرستاندب يرو دب يتو ترب يمو فلسفه تعل يخآموخته رشته تار دانش 1

 استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان 2

 شناسي و مشاور دبيرستانآموخته رشته رواندانش 3
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آموزان و هاي فوق، چه پيامدهايي براي تربيت اخالقي و جنسي دانشهاي پژوهش در محور پرسشيافته -

  فلسفه آن دارد؟
هاي تربيتي در پژوهش 1هاي معطوف به مسئله آن، رويكرد كيفيرويكرد اين پژوهش در بررسي پرسش

 3گريو روايت 2نگاريهاي زيستح در دامن رويكرد كيفي، از روشهاي مختلف مطراز ميان روش. باشدمي
ي يك يا شدههاي كسبكند تجربهنگاري، پژهشگر تالش ميدر روش پژوهش زيست. استفاده شده است

سازي كند و معنايي بيرون كشيده را عرضه ي معين بازنمايي كرده و از آنها معنيچند نفر را در يك حيطه
خواهد در روش پژوهش روايتي، نخست پژوهشگر از افراد مورد پژوهش مي). 68، ص1387، بازرگان(بدارد 

ي مورد پژوهش را در قالب يك قصه يا حكايت كه مشتمل بر فراز و فرود تحول تا تجربه خود از پديده
وبستر (ابي كند كند تا اين رخدادهاي مهم، معنايگاه او تالش ميباشد، بيان كنند، آندروني و بيروني آنها مي

آموزان ازارتباطشان با ي دانششود ضمن توصيف اجمالي تجربهدر اين پژوهش تالش مي). 2007، 4و مرتوا
ها، داليل و پيامدهاي چنين ارتباطاتي بر شخصيت آنها بازنمايي و روايت شده و مورد جنس مخالف، زمينه

  .تحليل و بررسي قرار گيرد
، و دوره متوسطه )راهنمائي سابق(آموزان دختر دوره اول متوسطه نفر از دانش 10افراد نمونه مورد پژوهش، 

هاي متمادي يك مشاور مدرسه در اين پژوهش از تجربه. باشددر مدارس دولتي يكي از شهرهاي كشور مي
عميق  ابزارگردآوري اطالعات، مصاحبه. هاي الزم، استفاده گرديده استبه عنوان منبعي براي تكميل يافته نيز

پس از كسب مجوز از اداره آموزش و پرورش و ) نويسنده اول مقاله(گراي است، كه مصاحبهنيمه ساختاريافته
اي دوستانه مبتني بر اعتماد، موفق به جمع آوري اطالعات گرديده و هماهنگي با مشاور مدرسه، با  ايجاد رابطه

فراد در جريان كامل هدف پژوهش قرار گرفته و به منظور رعايت اخالق پژوهش، در ابتداي مصاحبه، همه ا
ضمن رضايت كامل از حضور در مصاحبه با ضبط مصاحبه ها مخالفت كرده اندكه اين امر از سوي 

  .پژوهشگران، رعايت شده است
انسان و نوجوان مؤمن به خداست و خداوند انسان را به  يك هايرسالت يناز مهمتر ي يكيو پاكدامن عفاف

) 33: نور(" يشه كنندپ يپاكدامن يدبا ييابندازدواج نم يبرا يكه امكان يكسان" :يدنما يامر م ينپاكدام يترعا
زن  هر در وجود اين موهبت بزرگ. )1201، صغررالحكم(" هاست يخوب همه يشهر يپاكدامن " چرا كه

                                                            

1
 qualitative approach 

2
  biography 

3
  narrative research 

4
  Webster and Mertova 
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 ،1390،ينيانحس(است  يعفت عموم يعوامل حفظ وبقا ينزن از مهمتر ياينهاده شده وعفت و ح يومرد
  آنها يبردن عفاف و پاكدامن يندر از ب نيز نقش مهمي نوجوان  يروابط نامشروع و مذموم اخالق. )22ص

 يدترد يبالزمه حفظ اين موهبت الهي تربيت جنسي است زيرا . وشيوع بيماري هاي روحي و جسمي دارد 
   ).98، ص1385ي، بهشت( دارد يقو عم يقدق يوندجامعه سالم پ يجاداست كه با ا يبستر يجنس ربيتت

  :پژوهش يها يافته
 ،يدهارتباط ها كش ينفهم دالئل ا يپرتالطم دختران نوجوان برا يايكه به درون دن يپژوهش در سرك اين

آنان را از جمله عوامل مهم در شكل گيري اين  از يرپذيريشدن از طرف گروه همساالن و تأث ييدبه تأ يازن
جمع  يخواد تو يدلم م... "؛ )10شماره(" ستم نظرش رو درباره خودم بدونمخوا يم"گونه روابط ديده است 

اي گويا براي آنها، فرهنگ گروه همساالن، به مثابه مدرسه. )3شماره(" گفتن داشته باشم يبرا يحرف نمدوستا
ستي ي هدرون يها يهبم ال و يردر ز. تري نسبت به مدرسه رسمي داردهاي بيشتر و جذابنامرئي، يادگيري

با گوش جان  مي توان خانواده را يبا اعضا يمانهرابطه صم يجادبه ا يازن يآواآموزان متهمِ اخالقي، دانش
 ياز ب"؛ )1شماره(" رفتم يبود من هرگز سراغ ارتباط با پسرها نم يمياگه برادرم با من صم" :است يدهشن

  ...و) 7شماره(" يدمكش يزجر م يليخ رمپد يتوجه يو ب يمادر
آنان و  ياز حس كنجكاو ،دختركان نوجوان ينبرآمده از عمق وجود ا يدر گفته ها يشتريو تأمل ب دقت

" داره يخواست بفهمم چه قصد يدلم م" :دهد يبه هم سخن، خبر م يازعالقه به جنس مخالف و ن

مسافر در  دختران نوجوان يدرون يايدر ادامه سفر به دن. )4شماره" (عالقه دوست شدم ياز رو"؛ )7و9شماره(
نوجوان به عنوان  يكاز طرف  ،)1شماره(" تر شده يام قويروابط اجتماع" عبارت جز يا،گوخيزميدان جرم
 10" :دارند يتلخ پرده بر م ييها يتواقع يانآن با ب يمنف يامدهايفقط از پ يهارتباط ها، بق يننقطه قوت ا
  .....و) 1شماره( "رفت محل و مدرسه يآبروم تو... " .)5شماره (" كردم يبارخودكش

را به  يباالتر يگاهجا "احساس ترس" گونه روابط است ينا يمنف يامدهايپ ياناز ب در كالم آنان كه مملو 
" ام بفهمه يندههمسر آ" ؛)6و 3شماره(" بفهمند ينموالد" يكه روز ينترس از ا: دهد يخود اختصاص م

بخش از درون  يدام يعامل نوانبه ع يوجدان ونظارت الهسرزنشگر  ينوا  يانم يناما در ا ....و) 4و9 شماره(
" ينهب يخدا كه منو م... "؛ )10و 9شماره(" كنم ياحساس گناه م" :رسد يم جان اكثر آنان هنوز به گوش

  :طلبد  يشنوا را م يگوش يتترب و يمتعل يانمتول به يزآنها ن يها يهتوص..... و) 1و 6شماره(
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 ؛)5و2شماره(" رازدار بچه ها باشه"مشاور). 5 و 4، 1،2 يشماره ها(" باشند ن مهربونبچه هاشوبا  "والدين

 يشبه دوستان خو يهو درتوص )7شماره(" هستند يبد يفكر نكنند امثال من آدما يتترب و يممسئوالن تعل"
  ....و) 9شماره(" بهتره به عواقب كارشون فكر كنند": گفتند ينچن

  .وزان، ارتباط نامشروع، جنس مخالف، تربيت جنسيآمنگاري، دانشزيست: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .امام عصر: قم. ترجمه غررالحكم و دررالكلم. )1380.(آمدي، عبدالواحد -
 يدر برنامه درس يجنس يتتوجه به ترب يو چگونگ يضرورت وجود يبررس ).1390(. يهرق يي،پاشا و فر، محمدرضا ييتمنا ؛محمد يني،ام -

  .202-169، )1( 1 ،)يانجمن مطالعات برنامه درس(يبرنامه درس مجله پژوهشهاي. آموزان و دانش يراندب يدگاهاز د مقطع متوسطه
: تهران. هاي تحقيق كيفي و آميخته؛ رويكردهاي متداول در علوم رفتارياي بر روشمقدمه). 1387. (بازرگان، عباس -

  .ديدار
  .113-89 ،)3( 2فصلنامه تربيت اسالمي، . نظر فيض كاشانيتربيت جنسي از م).  1385.(  بهشتي، محمد -
  .بوستان كتاب: قم. صدفي براي مرواريد). 1390.(حسينيان، حامد -

-Webster, L. & Mertova, P. (2007). Using Narrative Inquiry as a Research Method (An 
introduction to using criticalevent  narrative analysis in research on learning and teaching). New 
Yourk: Routlege. 
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  دبستانبررسي و نقد طرح كرامت در دوره 
  1محمد حسني

  
. هاي اساسي نظام تربيت رسمي و عمومي كشور از دير باز اخالق و تربيت اخالقي بوده است از دغدغه

ماده  درمقررات نظام تربيت رسمي و عمومي  و ، قوانينها استيسشوراي عالي معارف اولين نهاد تنظيم كننده 
هجري شمسي چنين  1290ماه ن قانون اساسي معارف مصوب نهم آبام اول يكي از مصوبات مهم خود با نا

كتب و مدرسه عبارت است تأسيساتي كه براي تربيت اخالقي و علمي و بدني ابناء نوع دائر م": آورده است
اي قابل  در مجموعه اهداف مصوب نظام تربيت رسمي و عمومي مجموعهعموماً ). 1388كهنداني، ( "گردد يم

  .شود از اهداف اخالقي ديده ميه توج
گذاران نظام آموزش بوده  هاي اساسي سياست و اخالقي از دغدغهي نيز تربيت ارزشي بعد از انقالب اسالم

يادي نظام آموزش و ستاد اجرايي تغيير بن(اهداف و اصول مصوب نظام تربيت رسمي و عمومي . است
ي تحصيلي صرف نظر از اين ها دورهو اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش براي ) 1367، شپرور

بيرخانه د( كه داراي بخش مستقل تربيت اخالقي است حاوي تعداد قابل توجهي از مقوالت اخالقي نيز است
  .)1387شوراي عالي آموزش و پرورش، 
ي در نظام تربيت رسمي و عمومي ايران به دليل وجود دو خرده نظام جداگانه اهداف تربيت اخالقي و ارزش

ه در ك(ي و پرورش) ي درسي نمود يافته استها كتاب فيتأله در تشكيالت برنامه ريزي درسي و ك(ي آموزش
ي را يها يكي از طرحخرده نظام پرورشي . از دو ناحيه دنبال شده است) تشكيالت امور تربيتي نمود يافته است

طرحي است كه به نام كرامت مشهور در راستاي تحقق اهداف اخالقي مصوب شوراي عالي اجرا كرده كه 
اثري با ريزي امور تربيتي با استناد به  به سفارش دفتر مشاور و برنامه 72-73در سال تحصيلي اين طرح . است

با  ربط يذ كارشناسان). 1377سين زاده و همكاران ح(است  تدوين شده "2مدارج تربيت منطقي"عنوان 
 وكرده آماده  "طرح كرامت در مدرسه"هاي اجرايي را تحت عنوان  ها و برنامه عنايت به اثر مذكور، طرح

  . ها ارسال نمودند اجرا به استان ايبر

                                                            

  .وريهاي آموزشيآوهشكده برنامه ريزي درسي و نوژعضو هيات علمي پ  1
 . ه شده استتاين اثر توسط دكتر رجبعلي مظلومي نوش  2
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در ي اين حال تاكنون تحقيق جامعا تاكنون اين طرح در دبستانهاي كشور در حال اجراست ب  72از سال 

بندرت ديده شده ه حتي تحقيقات پراكنده و دانشجويي نيز در اين زمين. صورت نگرفته استخصوص آن 
ي جدي در باره آن صورت نگرفته و نظرو نقد  ي دقيق در باره اين طرح انجام نشدهتأملاز ُبعد نظري نيز . است
  .طرح كرامت مورد نقد قرار گيرد شود يمدر اين مقاله تالش . است

 :پژوهش يهاپرسش
  چهار چوب نظري طرح كرامت چيست؟ -
  چه نقدي بر طرح كرامت وارد است؟ - 

بـدون  . ي ابتدا بايد نظريه يا الگوي مورد بحـث بـه دقـت توصـيف و تحليـل شـود      ا هينظربراي نقد هر الگو و 
توصيف و تحليل دقيق نظريه يا الگو، نقد كاري غير اخالقي خواهد بود براي پاسخ گويي به پرسش نخست بـا  

تحليـل و  ح توصيفي و با استفاده از منابع موجود در خصـوص طـرح كرامـت ابعـاد مختلـف طـر      ي وش تحليلر
كـه چهـار محـور را بـراي تحليـل      ) 2005( 1براي اين منظور از پيشنهاد سانگر و اسگاتروپ. گردد يمتوصيف 

نامه هاي تربيـت اخالقـي را   بر اساس اين پيشنهاد بر. محتوي متون تربيت اخالقي پيشنهاد كرده اند، استفاده شد
اهـداف  ، ٣، مواد آموزشـي برنامـه   ٢شيوه هاي تدريس: مي توان از منظر چهار مولفه تحليل نمود كه عبارتند از

 . 5محتوي اخالقي،  ٤برنامه ها

-سپس مالك هايي براي نقد صورت بنيد شده و آنگاه، الگوي تربيت ارزشي اين طرح مورد نقـد قـرار مـي   

  .گيرد
  :پژوهش يافته هاي

بررسي و تحليل طرح كرامت از ابعاد چهار گانه اهداف، مواد، محتوا و روش نشان مي دهد كه اين طـرح از  
  . برخي مالك ها داراي نقاط قوت و از برخي مالك ها داراي نقاط ضعف مي باشد

  : ي طرحها قوت -
   ؛گيري تربيت ديني تأكيد بر تربيت اخالقي با جهت) الف
 ؛)هاي عاطفي و شناختي و مهارتي گيري چندگانه حيطه جهت(ري همه جانبه نگ) ب

  رويكرد استقالل از برنامه هاي درسي؛ ) ج
                                                            

1 Sanger, M. & Osguthorpe, R. 
2 Methods of instruction 
3 Curricular materials 
4 Programmatic ends 
5
 Moral content 
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   ؛تأكيد بر نقش تربيتي معلم) د
  تاكيد بر انگيزش دروني در فرايند يادگيري؛) ه
   ؛مشخص مفاهيم ارزشي در يك چهارچوب به ارائهبخشي  نظم) و
  جارب زيسته دانش آموزان؛نزديك كردن مفاهيم اخالقي به ت) ز
  . فعال كردن دانش آموزان در فرايند يادگيري ارزش هاي اخالقي) ه
  :طرح يها ضعف -

  فقدان مباني نظري تصريح شده؛) الف
  .فقدان منطق در صورت بندي محتواي ارزشي برنامه و واحدهاي كار) ب

ي هـا  ضـعف ظري تعريف شده و برخـي  مانند فقدان مبناي ن ها، كاستي برخيرغم  عليبه طور كلي اين طرح 
تنها طرحي است كه به طور انحصـاري بـه   ع در واق. تجربه ارزشمندي در تربيت اخالقي و ارزشي است ديگر،

يعني شبه برنامه درسي مسـتقلي بـا سـازمان دهـي     .اخالقي در آموزش و پرورش پرداخته استو تربيت ارزشي 
اين به نوبه خود نوعي نـوآوري  . دايي طراحي و اجرا شده استمفاهيم ارزشي در برنامه درسي موجود دوره ابت

بـه   "تعلـيم "و  "تربيـت "سوي ديگر اين طرح در مواجهـه بـا چـالش تفكيـك دو فراينـد      ز ا.شود يممحسوب 
ي يـك  هـا  يژگـ يوي برختوان به طوري كه  مي. ظرفيت و نقش تربيتي معلمان بها داده و از آن بهره برده است

اين طـرح   يها تيمتأسفانه ارزش و قابل .مشاهده نمود توان يمي مطلوب را در طرح كرامت برنامه تربيت ارزش
درس اين طرح ايـن اسـت كـه از ظرفيـت مدرسـه و بـه صـورت         نيتر مهم .كمتر مورد توجه قرار گرفته است

  . ودي درسي موجود در مدرسه  براي تربيت ارزشي به نحو غني سازي شده استفاده نمها برنامهمستقل از 
  .ي، برنامه درسي، تربيت اخالقيتيامور تربطرح كرامت، تربيت اخالقي،  :كليدي واژگان

  
  :فهرست منابع

 :تهران .دوم پايه) كرامت رحط( ابتدايي دوره پرورشي كار واحد محتواي و برنامه .)1377( .نهمكارا و يعقوب ،زاده حسين -
  .تربيت

  :تهران .ايران در تحصيلي راهنمايي و ابتدايي دوره درسي هاي برنامه تحول سير .)1384( .السادات جميله االميني، روح حسيني -
  .نورالثقلين

  .مدرسه: تهران .پرورش و آموزش عالي شوراي مصوبات مجموعه .)1387( .شپرور و آموزش عالي شوراي دبيرخانه -
 وزارت: تهران .ايران اسالمي جمهوري پرورش و آموزش نظام كليات). 1367( .اجرايي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش ستاد -

  .پرورش و آموزش
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 طرح ابتدايي دوره پرورش و آموزش مكمل هاي فعاليت معلم راهنماي كتاب). 1384( .اسماعيل و ديگران زاده، كريم -

  .ابتدايي و دبستاني پيش پرورش و آموزش دفتر: تهران .كرامت
 .عابد :تهران .كودك در اخالق يريگ شكل مراحل. )1388( .معبدالعظي ،كريمي-

  .تربيت منادي: تهران. كرامت طرح پرورش كار هاي واحد معلم راهنماي. ) 1380. (ديگران و اميرمهدي حاصل، مراد -
- Sanger, M. & Osguthorpe, M. (2005). Making sense of approaches to moral education. Journal of 
moral education, 34 
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  ايران متوسطه يدوره يدرس يهاكتابمحتواي توجه  زانيم يبررس
  1392در سال مصوب اهداف  يبعد اخالقنسبت به  

  3، اكبر رهنما2، رضا جعفري هرندي1حسن نجفي
  

- نييتب ق،يحقا(ها در بردارنده دانش محتواي برنامه درسي. است  5يدرس ي از عناصر هر برنامه يكي  4محتوا
 جاديا ،يريگميتصم ،يكردن، تفكر منطقخواندن، نوشتن، حساب( ندهايها و فرآ، مهارت)فيرها، اصول، تعا

 ،ييمحتوا هر). 68، ص 1389 ،يملك(است ) بايو غلط، زشت و ز حيخوب و بد، صح(ها و ارزش) ارتباط
 يشده و منتقل م يها نگهدارها در آنكه اطالعات و داده است يليابزار و وسا ازمندين گرانيبه د ارائه يبرا

  ). 37، ص 2008 ،يا. يپ. يا(شود  يم دهينام يآموزش يرسانه ها ل؛يابزارها و وسا نيا. شوند
به  ،مختلف جهان يكشورها يآموزش يدر نظام ها يآموزش يرسانه ها نيو مهم تر نياز پركاربردتر يكي

ند مكتوب و مدون تعليم است كه س  6ويژه نهاد آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران كتاب درسي
 ديبايي صابر(ها و تجارب يادگيرندگان، بر محور آن سازماندهي مي گردد شود و فعاليتوتربيت محسوب مي

 ياصل لهيوس ،يكتاب درس": سدينو يم يكتاب درس فيدر تعر) 2005( ونسكوي). 30، ص 1389وهمكاران، 
متن  ايو  ريشده، و از متن، تصو يطراح يآموزش جياز نتا يبه مجموعه خاص يابيدست ياست كه برا يريادگي

 يها تيفعال يتوال ياست كه آسان ساز يمجلد يمجموعه چاپ ،يو به طور سنت. شده است ليتشك ر،يو تصو
  . "كند يم ييو راهنما تيرا هدا يريادگي

محتواي  هاي درسي وصورت  اهداف آموزشي و در قالب كتاب دستيابي به اهداف اخالقي جامعه كه به
هاي مربوط، اگر برنامه درسي و محتواي كتاب . شوند، آرمان هر نظام آموزشي استشده منعكس مي تعيين

هاي اخالقي مصوب توان نسبت به تحقق هدف سو با اهداف كلي و جزئي نظام نباشد، نميهماهنگ و هم 
سويي آنان در ا يكديگر و همموفقيت يك نظام آموزشي در گرو هماهنگي اجزاي متشكله ب. اميدي داشت

). 91، ص 1381روزناني، (هاي خاص مخاطبان آموزشي است ها و تناسب آن با ويژگيجهت تحقق هدف 
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هاي اندركاران و مؤلفان كتاب اين تحليل به دست. دارد  1اطمينان از اين تناسب، نياز به بررسي و تحليل محتوا

تر نموده تا هاي درسي دقت بيشنش و انتخاب محتواي كتاب كند تا در هنگام تدوين، گزيدرسي كمك مي
در حقيقت تحليل محتوا  كمك . آموزان را فراهم آورندضمن تسهيل يادگيري، زمينه پيشرفت تحصيلي دانش

هاي كتاب، مورد شده در قالب درس ي اجزاي مطرح ها، باورها و كليهكند تا مفاهيم، اصول، نگرشمي
، ص 1381يارمحمديان، (شود   2ي درسي، مقايسه و ارزشيابيهاي برنامهگيرد و با هدف بررسي علمي قرار 

  ). 210، ص 1993، 3؛ اورنشتاين و هانكينز149
   :هدف پژوهش

با توجه به نقش و اهميت كتاب هاي درسي در آموختن دانستني ها، شكل دهي باورها و ارزش ها و ايجاد  
وع آنچه در قالب اهداف براي دانش آموزان تعيين شده دارد، هدف نگرش هاي مناسب اخالقي و در مجم

 ينسبت به بعد اخالق رانيمتوسطه ا يدوره  يدرس يكتاب ها يتوجه محتوا زانيم يبررسپژوهش حاضر 
  .استاهداف مصوب 
 كليـه كتـاب هـاي    ،شـامل پـژوهش   يجامعـه آمـار   . ده استبو محتوا ليحلاز نوع ت يفيتوص ،روش پژوهش

نمونـه آمـاري    .عنوان در پايه ها و رشته هـاي مختلـف مـي باشـد     176ره ي متوسطه است كه بالغ بر درسي دو
ادبيات فارسي، دين و زندگي، مطالعات اجتمـاعي، زيسـت شناسـي و تـاريخ     شامل كتاب هاي درسي پژوهش 

ند و با توجـه  به صورت هدفم جلد بوده كه 11و جمعاً چاپ شده  1392سال در كه معاصر ايران دوره متوسطه 
محقـق   فرم تحليـل محتـواي  كمك ش داده ها به هر اين پژود .به انطباق با منطق تحليلي پژوهش انتخاب شدند

بـه شـيوه توصـيفي و    نيـز   پـژوهش نتايج  .ندجمع آوري و مورد تحليل قرار گرفت ساخته به عنوان ابزار پژوهش
  . تحليلي بررسي شدند

 ياستوار است؛ انسان مطلوب دارا ياسالم ينيجهان ب يكه بر مبنا رانيا ياسالم يجمهور يدر نظام آموزش
آن، تنها در وجود مقدس  يو نمود عمل ميآن در قرآن كر ينظر ياست كه مبان ييها يژگيو و اتيخصوص

پرورش  يابزارها نيتر ماز مه). 17، ص 1384رهنما، (است  افتهيتبلور ) ع( تيو اهل ب) ص(اعظم  امبريپ
با هدف  است كهي واره خاص نظام ياخالق تيترب. اشاره نمود ياخالق تيتربتوان به  يممطلوب،  انسان
. )97، ص 1389بيات، ( رديپذ يصورت م ياخالق يها  و كسب التزام افراد نسبت به ارزش يآگاه شيافزا

                                                            

1Content analysis 
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3Ornestein & Hunkins  
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رد عوامل و نگذافطري را فراهم سازد  يها يتوانمندزمينه رشد است كه  نيابه  ياخالق تيترب يفلسفه وجود
بكشاند و موجب خسران  راههيگذارده و او را به ب يمنف ريتاث يدر و ح،يرصحيغ يتيترب يو نظام ها يطيمح

  .)80، ص 1390شاملي و همكاران، ( انسان شوند
  :يافته هاي پژوهش

بـه بعـد اخالقـي     مرتبـه  347متوسـطه،  دوره ي  كتاب هـاي  )1: عمده ترين نتايج پژوهش بيانگر آن است كه
اول، دوم، سوم و چهارم دوره متوسطه  هاي هيپا يدر كتاب ها توجه زانيم )2داف مصوب توجه نموده اند؛ اه

 يو زنـدگ  نيـ مشاهده شده مربوط به كتـاب د  يفراون نيشتريب )3 ؛باشد يمرتبه م 90و  41، 96، 120 بيبه ترت
تـوجهي بـه   سوم پايه  معاصر ايران خياول و تار ي پايهشناس ستيز يهاكتاب  در )4 ؛استمرتبه  59دوم با پايه 

وضعيت ميزان توجه كتاب هاي درسـي دوره متوسـطه   در مجموع،  )5 بعد اخالقي اهداف مصوب نشده است؛
 كمتـر  منجـر بـه تحقـق    مسـئله  نيـ كـه ا به اهداف مصوب، در حد پايين بوده و تاحدودي رضايت بخش است 

  . گردد ياهداف مصوب م
   .كتاب درسي، دوره ي متوسطه، بعد اخالقي اهداف مصوبتحليل محتوا،  :كليدي گانواژ

  
  :فهرست منابع

فصلنامه معرفت . يواجتماع يدرجهت تحقق وظايف فرد) ص(از ديدگاه پيامبراعظم  ينقش تربيت اخالق يبررس). 1389. (بيات، زهرا -
  .116 -97، 2اخالقي، 

  .87 -110،  32، فصلنامه حوزه و دانشگاه . )ترجمه سوسن كشاورز(يليو تحص يكردن برنامه آموزش ياسالم). 1381( .هاشم ،يروزنان -
 يموسسه: تهران. رانيا ياسالم يانسان مطلوب در آموزش و پرورش جمهور يها يژگيو يبررس ).1384( .رهنما، اكبر -

  .يآموزش يها يو نوآور يدرس يزيبرنامه ر يپژوهش
دو فصلنامه اسالم و . برنامه درسي، ابزاري براي نيل به تربيت اخالقي). 1390. (حميدرضا، كاظميو حسن  ،ملكي؛ عباسعلي ،شاملي -

  .98 – 77 ،2پژوهش هاي تربيتي، 
  .پيام انديشه: مشهد. )راهنماي عمل( برنامه ريزي درسي). 1389( .ملكي، حسن -
  .يادواره كتاب: تهران. اصول برنامه ريزي درسي). 1381(يارمحمديان، محمد حسين  -

- American Psychological Association. (APA). (2008). media online Etymology Dictionary. 
From Dictionary. Com. Website: http: // dictionary refrence. Com. 
- Ornestein, A. C .Hunkins. (1993). F. P, Curriculum:Foundations, principles, and issues. 
(Second Ed), Massachusetts, Allyn and Bacon. 
- Unesco (2005). A Comprehensive Strategy for Textbooks and learning Materials, UNESCO, 
Paris. 
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  با  "فلسفه براي كودكان"مطالعه تطبيقي اصول و اهداف رويكرد 
  معنويگانه هوشهاي دوازدهمولفه

  2، مژگان زريباف1مهرنوش هدايتي

 
يكي از بزرگترين چالش هاي بشري در قرن اخير، همگام با جنبش فناوري و خصوصاً رشد فزاينده رسانه 

اطي مبدل ساخته، بحران هويتي است كه ناشي از كم توجهي هاي ارتباطي، كه جامعه جهاني را به دهكده ارتب
معنويت به عنوان عامل معنايابي در زندگي، مي . به مولفه هاي معنوي، در هويت و روح انسان و جامعه است

متاسفانه توجه . تواند رسالت انساني ما را در ورطه جامعه ماشيني و منفعت طلب عصر حاضر بر ما روشن سازد
ورش هوش عمومي به عنوان ابزاري براي استحصال و استعمال دانش، در قرن گذشته، منجر به زياد به پر

غفلت از توجه نسبت به ساير جنبه هاي هوش و خصوصاً بي توجهي نسبت به پرورش هوش معنوي از دوران 
كودكي گرديد، كه حاصل آن توليد انسان هايي هوشمند و حافظ دانش است كه دچار بيماري هاي 

  .نولوژيك همچون بي هويتي، بي تفاوتي، پوچ گرايي، خشن نسبت به خود، ديگران و محيط مي باشندتك
 يرسد انتقال منابع انبوه دانش كمتر به معرفت هست يبه نظر م ج،يرا يمتاسفانه در عملكرد نظام آموزش

 يانسان را موجود ،ينمتخصصان سازمان بهداشت جهااما از آنجا كه . باشد نيمز انه،يشناسانه و وجود گرا
، امروز رسالت و مسئوليت پرورشي ما، بيش از هر چيز ما را بر آن كرده اند فيتعر يو معنو يروان ،يستيز

مي دارد كه نسبت به آنچه بعنوان دانش در اختيار كودكان قرار مي دهيم، حساس تر شده و اين دانش را با 
انديشمندانه همراه سازيم و روح معنويت را به عنوان مهارت هاي تامل و داوري و قدرت تشخيص و تمييز 

  . تواني براي معنادهي عميق به دانش و تجارب بشري در كودكان پرورش دهيم
  :پرسش پژوهش

  گانه هوش معنوي با اصول و اهداف برنامه فلسفه براي كودكان تطابق دارد؟ 12آيا مولفه هاي -
روش مطالعه كتابخانه اي در منابع مرتبط با هوش معنوي و تحليلي بوده و به -اين پژوهش از نوع توصيفي

  .برنامه فلسفه براي كودكان انجام گرفته است
در حالى كه معنويت با . هوش معنوى سازه هاى معنويت و هوش را درون يك سازه جديد تركيب مى كند

نوى مستلزم توانايى هايى و تعالى درارتباط است، هوش مع باالجستجو و تجربه عناصر مقدس، معنا، هوشيارى 

                                                            

١
   mehrnooshhedayati@yahoo.com دكتراي تخصصي مشاوره، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي؛  
 كارشناس ارشد مديريت منابع انساني 2
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است كه از چنين موضوعات معنوى براى تطابق و كنش اثربخش و توليد محصوالت و پيامدهاى با ارزش 
  ).1999ايمونز، (استفاده مى كند 
در  كار بيروني با حيات و روح و روان را ذهن دروني حيات شناخت و ادغام راه هاي متعدد هوش معنوي

 .پرورش يابد و عمل تحقيقكندوكاو و  ،پرسشگري طريق از مي تواند ن جنبه از هوشاي. جهان، فرا مي خواند
بافت و ابزاري كه براي يكپارچه سازي حيات دروني و بيروني به كار مي گيرد  بسته به نوع، معنوي تجارب

امكان  در جهان عقالنيت و رفتار همدالنه بلوغ معنوي، از طريق دستيابي به . مي تواند منجر به رشد فرد گردد
به طور كلي رشد  و سالمت رواني، كه منجر به معنوي درانتخاب هاي بصيرت برايبدون شك  .است پذير

  ).2002واگان، (است  ضروري هوش معنوي انسان سالم مي گردد، پرورش
 برنامه فلسفه براي كودكان، جنبشي تأملي در حوزه تعليم و تربيت تفكر محور دانش آموزان است، كه طي
چند دهه اخير در سرتاسر جهان با اقبال فراواني روبرو بود ه و در كشور ما نيز مورد توجه انديشمندان و برنامه 

پس از يك دهه تحقيق و مطالعه، با هدف ايجاد فضايي  1970اين برنامه در اوايل دهه . ريزان تربيتي مي باشد
در اين برنامه با توسل به شيوه هاي . طرح گرديد امن براي معنايابي كودكان از تجارب زيستي و آموزشي شان

فلسفي تالش مي شود تا قدرت تفكر منطقي و استدالل عقالني كودك را به منظور بهبود قضاوت و داوري 
تفكري كه در اين برنامه مورد توجه است، عالوه بر تفكر نقاد و . در امور و خوداصالحي پرورش دهند

ي است، كه به كودك مي آموزد همواره در عين استقالل رإي به ابعاد خالق، تفكري مشاركتي و مراقبت
  ).1980 ،شارپ، ليپمن و ازكانيان(جمعي تفكر و احساس و رفتار خود نيز با ديد مراقبتي بنگرند 

دهند، مولفه اي از اين نوع هوش ارائه مي 12به عنوان پيشروان هوش معنوي مدل ) 2004( 1زوهار و مارشال
تحقيق مقياسي براي مطالعه تطبيقي با اصول، اهداف و پيامدهاي برنامه فلسفه براي كودكان مي كه در اين 

  . باشد
  :يافته هاي پژوهش

يافته هاي حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد كه هر دوازده مولفه هوش معنوي، با بنيان ها اصول و اهداف 
اين موضوع . لقه هاي كندوكاو قابليت حصول داردبرنامه فبك هم راستا مي باشد، و از طريق مشاركت در ح

با كودكان مقطع ابتدايي انجام داد نيز به اثبات رسيد و او منافع برنامه فلسفه ) 2002( 2در تحقيقي كه كلگورن

                                                            

1 Zohar and Marshal 
2 cleghorn 
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بر اين اساس شايد بتوان گفت ترويج رويكردهاي . براي كودكان را بر پرورش هوش معنوي آنان اثبات نمود

ي تربيتي، بدليل ماهيت خاص آنها مي تواند در پرورش هوش معنوي و خصوصاً فلسفي در روش ها
  . معنابخشي به حيات انسانها و رهايي از بي انگيزگي و بي هويتي، تاثير چشمگير داشته باشد

  .هوش معنوي، مدل دوازده مولفه اي هوش معنوي، برنامه فلسفه براي كودكان: واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
- Emmons, R. A. (1999). The Psychology of Ultimate Concerns: Motivation and Spirituality in 
Personality. New York: Guilford Press. 
- Emmons, Robert A.(2000). Spirituality an Intelligence? Motivation, Cognition, and the Psychology 
of Ultimate Concern. International Journal for the Psychology of Religion. Volume 10, Issue 1: 3-
26. 
- Lipman, M., Sharp, A. M. and Oscanyan, F. S. (1980). Philosophy in the Classroom. Philadelphia. 
Temple University Press. 
- Vaughan, Frances. (2002). What is Spiritual Intelligence?. Journal of Humanistic Psychology. 
Spring 2002. 42: 16-33. 
- Zohar, D.& Marshall, I. (2004)."Spiritual Capital: Wealth We Can Live By". San Francisco: 
berrett- koehler. 
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 آسيب شناسي تربيت اخالقي جوانان و نوجوانان؛ چالش ها و راهكارها

  2، محمد نورمحمدي نجف آبادي1عباس شكاري
  

نراقي، (اخالق جمع خلق است و به معناي نيروي دروني انسان مي باشد كه با چشم باطني درك مي شود 
خلق صفت نفساني را راسخ و استوار مي داندكه افعال متناسب با ). 46، ص 1390حشوري، به نقل از سل 1982
درنگ صورت مي گيرند و اين صفت راسخ دروني اگر متناسب با خود ملكوتي باشد، فضيلت و اگر آن بي

ردن تربيت اخالقي فراهم ك). 22، ص1982نراقي، (متناسب با خود حيواني باشند، رذيلت ناميده مي شوند 
يك زمينه و بستري به منظور ايجاد، تقويت و شكوفايي صفات متناسب با خود ملكوتي و اصالح و از بين 

آسيب شناسي تربيت اخالقي عبارت است از شناسايي مجموعه پديده هايي . بردن صفات خود حيواني است
دت مي تواند سرنوشت اجتماع كه بر روند رشد اخالقي و تربيتي فرد تاثير منفي بر جاي مي نهد و در دراز م

تواند آسيب زا و چالش آفرين خانواده، اجتماع و مدرسه از جنبه هاي مختلف مي. انساني را به مخاطره اندازد
در بعد خانواده، مسائلي همچون اختالفات خانوادگي، تبعيض، فقر مفرط و ثروت بي حد و حصر، عدم . باشد

خالقي، طالق، ازدواج مجدد و عدم آشنايي والدين به روش ها و اطالع و پايبندي والدين به ارزش هاي ا
از ميان عوامل اجتماعي مي توان به نابرابري اقتصادي و اجتماعي، دوستان . مسائل تربيتي قابل بررسي است

ناباب، رشد بي رويه جمعيت، كمبود مكانهاي تفريحي و سالم، تنوع و تضاد اطالعات رسانه اي و دسترسي به 
عوامل آسيب زا در بعد مدرسه را نيز مي توان در عدم تقويت تفكر . ا و نوارهاي مبتذل اشاره كردهكتاب

منطقي، عدم آگاهي يا بي تفاوتي اولياي مدرسه به مسائل اخالقي، تنبيه و سخت گيري، تاكيد بر آموزش 
، 1386زاده،  حسين(صرف، عدم برنامه ريزي مناسب براي اوقات فراغت دانش آموزان جست و جو كرد 

  ).114ص
  :هدف پژوهش

 .پرداخته شود در اين نوشتار سعي شده است تا به آسيب شناسي تربيت اخالقي جوانان و نوجوانان 
تاثير . مباحث مربوط به اخالق و تربيت اخالقي، بخش اساسي و عمده معارف اسالمي را تشكيل مي دهد

هم و حياتي است كه خداوند براي هدايت و سعادت اين مباحث در زندگي فردي و اجتماعي انسان، چنان م

                                                            

 shekarey@mail.kashanu.ac.irعضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه كاشان؛ ١
  mnornajafabadi@yahoo.comكارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي، مشاور تحصيلي آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد؛ ٢
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- خداوند در قرآن كريم مي). 167، ص1379همت بناري، (بشر آن را اصلي ترين هدف انبياء قرار داده است 

؛ اوست "لحكمةهوالذًي بعثّ في األميينّ رسوالً منهم يتلوا علّيهِم آياته و يزكيهِم ويعلمهم الكتاب و ا": فرمايد
خدايي كه در ميان انسان هاي درس نخوانده، رسولي از خودشان  برانگيخت كه آياتش را بر آنها مي خواند و 

اگر تعمق داشته باشيم در مي يابيم كه تربيت اخالقي نخستين مرحله تربيت ). 2: جمعه(آنها را تزكيه مي كند 
كل گيري شخصيت و هويت فرد موثر است كه شش نهاد اساسي در ش). 48، ص1390سلحشوري، (است 

مسئله تربيت اخالقي به دليل در گير بودن سه . اجتماع، خانواده، فرد، همساالن، مدرسه و مذهب: عبارتند از
بعد وجود آدمي يعني بعد شناختي، عاطفي و رفتاري، با تحول فرد براي رسيدن به هدف نهايي خلقت و تامين 

فوق العاده اي برخوردار است و شناخت عوامل مختل كننده اين نوع از تربيت،  سعادت و كمال او از اهميت
  ). 114، ص1386حسين زاده، (همه جانبه و ضروري است 

از بين كليه دوره هاي سني انسان، دوره . يكي از عوامل موثر در تربيت ديني و اخالقي دوره سني است
خود مي تواند آبستن آسيب ها و بحران هاي متعددي در نوجواي و جواني، به دليل ويژگي ها و شرايط خاص 

بحران هايي كه فكر و ذهن نوجوان را به خود كه فكر و ذكر نوجوان را به خود . نزد نوجوانان و جوانان باشد
مشغول مي كندو باعث تضعيف و تغيير گرايش ها و اعتقادات او مي شود، مانند بحران كنجكاوي، الگو 

ظهور و بروز اينن بحران ها در نزد نوجوان و جوان نشان دهنده اهميت فوق . هاي مربوطه پذيري و اسير بحران
در فرايند تربيت ديني و اخالقي نوجوانان و جوانان ) وادين و معلمان(العاده اين دوره و نقش حساس مربيان 

  ).  174، ص1380همت بناري، (است 
االترين ارزش را قائل است، اساس و بنيان تربيت را بر از آنجايي كه براي جهان معنوي ب) 1386(افالطون 

پايه روح و معنويت قرار مي دهد و هدف غايي تربيت را تربيت معنوي مي داند، اما راه تحقق تربيت معنوي را 
) 2004(اسكندري . تربيت اخالقي مي داند و بر اين باور است كه تربيت را بايد از تربيت اخالقي شروع كرد

مقايسه ي انديشه هاي اخالقي و تربيتي ارسطو و خواجه نصيرالدين طوسي و چگونگي "عنوان  پژوهشي با
را انجام داد كه  "تحليل مسائل جاري تعليم و تربيت بر اساس يافته ها و كاربرد آن در آموزش و پرورش

در كتاب نيكو هاي ارسطو تر متاثر از انديشهي پژوهش نشان داد كه خواجه در مبادي اخالق بيشنتيجه
. ماخوس است، اما در بحث غايات اخالق و پرورش اخالقي و تربيتي فاصله ي خواجه با ارسطو بيشتر مي شود

كانت عقيده دارد، حل دشوارترين مسئله تعليم و تربيت بر عهده تربيت اخالقي است و بشر تنها با تعليم و 
يت باشد و شايستگي فرد براي تربيت شدنش كافي تهذيب اخالق بايد جزء ترب. باشد "آدم"تربيت مي تواند 

  ).   116، ص1386حسين زاده، (نيست، بايد گرايش هايي در وي پرورش يابد كه جز به مقاصد نيك بپردازد 
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  : يافته هاي پژوهش
هدف خاصي كه از تربيت اخالقي دنبال مي شود و زمينه ساز هدف غايي خواهد بود، كامل شدن انسان  

ان در مسير كمال جويي فطري خويش با آگاهي و اختيار، استعدادهايش را پرورش دهد و از اگر انس. است
هدايت تكويني و تشريعي پيروي كندو صفات و ارزشهاي مثبت را در وجودش تثبيت كند به سعادت خويش 

 هرگاه اهداف. يعني آراستگي به صفات الهي نايل مي شود و در جهت تقرب الهي طي مسير خواهد كرد
تربيت اخالقي به غلط انتخاب شود، و يا مورد بدفهمي و كژانديشي قرار گيرد و يا در انتخاب شيوه هاي آن 
-اشتباهاتي روي دهد، ويا مربي فاقد شرايط الزم براي محقق ساختن اين گونه تربيت باشد، بروز برخي آسيب

تاكيد بر : هاي تربيت اخالقي عبارتند ازببرخي از آسي. ها در فرايند تربيت اخالقي اجتناب ناپذير خواهد بود
آموزش و بي توجهي به مسائل تربيتي و اخالقي در مدارس، خشونت و سخت گيري، عدم پايبندي خانواده به 
ارزش هاي اخالقي، تاثير محيط هاي نامساعد خانوادگي بر رفتار اخالقي، تعارض و تنوع اطالعات رسانه اي، 

  . ، دوستان نابابنابرابري اقتصادي و اجتماعي
 -آسيب شناسي تربيت اخالقي، نوجوانان، تعارض اطالعات رسانه اي، نابرابري اقتصادي: واژگان كليدي

  . اجتماعي
  

  :فهرست منابع
  .قرآن كريم -
  .علمي و فرهنگي قرآن كريم: تهران). فواد روحانيترجمه ( جمهوري. )1386(افالطون،  -
  .113 -128، 42فصلنامه كتاب نقد، . شناسي تربيت اخالقيآسيب ). 1386. (حسين زاده، اكرم -
فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي، . حدود و ثغور تربيت اخالقي، تربيت معنوي و تربيت معنوي). 1390. (سلحشوري، احمد -
2 ،56- 41.  
  . 165 – 192: ، شماره دو، تابستانيت اسالميفصلنامه تربتربيت اخالقي و ضرورت نگاهي دوباره به آن، ). 1379. (همت بناري، علي -
ويژه ( 6مجموعه مقاالت تربيت اسالمي . نگاهي به عوامل آسيب زاي تربيت ديني نوجوانان و جوانان). 1380. (همت بناري، علي -

 ).آسيب شناسي تربيت ديني

-Eskandari. M. (2004). Comparing the ideas of Aristotle's and KhajehnasirTusi Ethics issues 
tarbiatmoalem university ,humanity faculty. 
-Naraghi, Mullah Ahmad. (1982). Comprehensive of happiness. Tehran: Rashidi. 

 



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            642

  آوري اطالعات و ارتباطات  هاي دنياي مجازي و فن ها و چالش فرصت
  براي تربيت ديني و اخالقي

  2بابك شمشيري، 1جعفر باقري
  

هاي گوناگون و  آوري همواره بخش اين فن. هاي ارتباطي است آوري اي امروز ما در تسخير كامل فندني
). 1390نژاد،  قلينجف(دهد  هاي مختلف جهان را به يكديگر و جهان امروز را به جهان فردا پيوند مي پديده

دنياي مجازي و . عات استترين كاال، اطال امروزه ديگر مي توانيم ادعا كنيم ارزشمندترين و استراتژيك
اي در زندگي روزمره ما پيدا كرده و خواه يا ناخواه در  آوري اطالعات و ارتباطات، نقش بسيار گسترده فن

اي و در  هاي نوين ارتباطي و رسانه، به شيوه ماهرانه آوري فن. ايم مقابل تأثيرات مثبت يا منفي آن قرار گرفته
ها و اخالق جامعه داشته باشد  نقش قابل توجهي در روابط، اعتقادات، ارزش تواند مدت مي ريزي طوالني برنامه

  ).1392خليلي، (
اي كوچك مبدل كرده و مردم جهان را از كوچك و بزرگ  در عصر ما فضاي مجازي، جهان را به دهكده

خصوص آوري اطالعات و ارتباطات و به  فن. با فرهنگ و باورهاي متفاوت به يكديگر مرتبط نموده است
دسترسي به فضاي مجازي، سرگرمي و تفريح، ظرفيت : هاي خاصي مانند اينترنت به علت دارا بودن ويژگي

هاي متني، صوتي و تصويري، تعامل  باالي نگهداري اطالعات، قابليت استفاده از بايگاني عظيم و غني رسانه
دون كنترل، توجه انسان را به خود اي بودن و سرعت دسترسي به اطالعات ب دوسويه، تمركززدايي، چندرسانه

  .جلب كرده است
آوري و رسانه و تربيت مبحث جديدي نيست، به نحوي كه بسياري از محققان در علوم  البته ارتباط بين فن

توان يافت كه از  اند و آثار متنوعي را مي انساني و بخصوص در علوم تربيتي و جامعه شناسي به آن پرداخته
به اذعان بعضي از اين محققان . اند رويكردهاي متفاوت به اين رابطه توجه نموده منظرهاي مختلف و با

. هاي آن نيز بود زمان بايد منتظر چالش توان از رسانه براي تربيت ايجاد كرد، هم هايي را مي كه فرصت چنان هم
وجود بارِ كم و بيش  ها و آثار موجود، توان گفت نه در همه، ولي در موارد متعددي از اين پژوهش البته مي

آوري نگريسته  به عبارت ديگر با ديده منفي به فضاي مجازي و فن. ارزشي و ايدئولوژيك غيرقابل انكار است

                                                            

١
 bagheri.falsafe@gmail.comتربيت دانشگاه شيراز؛  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و 
٢
  bshamshiri@rose.ac.irعضو هيأت علمي دانشگاه شيراز؛  
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اي نيز پا را  و عده. باشند اي معتقد به حذف و در صورت امكان كاهش دسترسي به آن مي حتي عده. شده است
كشورهاي غربي براي گسترش هر چه بيشتر شيوه زندگي اي از سمت  فراتر گذاشته و آن را طرح و توطئه

ها از ديگر  چنين استفاده از روش اسنادي و آرشيوي براي گردآوري داده هم. اند غربي و آمريكايي دانسته
ها، مطالب و نتايج  هاي قبلي مي باشد،كه منجر به ايجاد يافته نقص هاي مشاهده شده در بعضي از پژوهش

از طرف ديگر عموما محققان اثرات . ستاوردهاي و نتايج بديع، نو و به روز بوده استتكراري، و خالي از د
اند، كه در اين پژوهش سعي شده است، اين رابطه با  رسانه و فضاي مجازي را بر تربيت بطور عام بحث نموده

شناسايي پژوهش حاضر با هدف . تمركز بر روي تربيت ديني و اخالقي بطور خاص بحث و نتيجه گيري شود
آوري اطالعات و ارتباطات بر تربيت ديني و اخالقي انجام شده  هاي دنياي مجازي و فن ها و فرصت چالش
  .است

 :هاي پژوهشپرسش

  :اين مقاله در صدد پاسخ گويي به سؤاالت ذيل مي باشد
 آوري اطالعات و ارتباطات براي تربيت ديني و اخالقي كدامند؟ هاي دنياي مجازي و فن فرصت -

 آوري اطالعات و ارتباطات براي تربيت ديني و اخالقي كدامند؟ هاي دنياي مجازي و فن چالش -

آوري و همچنين معلمان  در اين مقاله سعي بر آن شده از ديدگاه متخصصين علوم تربيتي، اجتماعي و فن
  . مرتبط، اين موضوع مورد تبيين دقيق قرار گيرد

  .مصاحبه صورت گرفته است وشر اين مقاله در پارادايم كيفي و به
هاي شدن از مفاهيم رايج در حوزه گرچه جهاني. شدن استوار است مباني نظري اين پژوهش، بر نظريه جهاني

هاي باقي مانده براي هزاره جديد است، اما تعريفي دقيق از  ترين ميراث علمي، شبه علمي و سياسي و جزو مهم
اما . مار، تعاريف متفاوت و گاه متضادي از اين فرايند عرضه مي شوددر آثار گوناگون و پرش. آن وجود ندارد

جهاني شدن عبارت : با اين وجود، بر اساس وجوه مشترك مي توان جهاني شدن را اين چنين تعريف كرد
است از فرايند فشردگي فزاينده زمان و فضا كه به واسطه آن مردم دنيا كم و بيش و به صورتي نسبتا آگاهانه 

رايي فرهنگي گ گرايي فرهنگي و خاص شوند، كه مي توان آن را به دو دسته عام معه جهاني ادغام ميدر جا
  ).1381گل محمدي، (طبقه بندي كرد 
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 :هاي پژوهشيافته

آوري اطالعات و ارتباطات براي تربيت ديني و  هاي دنياي مجازي و فن از يافته هاي پژوهش براي فرصت
دسترسي آسان و سريع به جديدترين اطالعات ديني : ذيل به طور خالصه اشاره كردتوان به موارد  اخالقي مي

آوري اطالعات و رسانه براي آموزش مسائل ديني و اخالقي، افزايش هوش، خالقيت  و مذهبي، استفاده از فن
 . فكري آني و فوري در مسائل دينيوقوه تخيل افراد و  تسهيل در امكان هم

آوري اطالعات و ارتباطات براي تربيت  هاي دنياي مجازي و فن اي پژوهش براي چالشچنين از يافته ه و هم
هاي مرجع، تضعيف و تخريب  پذيري از گروه كاهش تأثير: ديني و اخالقي مي توان به موارد زير اشاره كرد

گرايي و  اعتقادات ديني،گرايش به پورنوگرافي و مسائل جنسي، ترويج فرهنگ غربي، ترويج خرافه
 .هاي دروغين، اعتياد به اينترنت و كاهش رشد علمي و جسمي عرفان

و در نهايت، يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد كه با تبيين دقيق و شناخت صحيح دنياي مجازي و مؤلفه 
هاي زيادي براي تربيت ديني ايجاد كرد و همزمان در صورت عدم شناخت صحيح  توان فرصت هاي آن مي
  .هايي به مراتب بيشتر، جدي، مخرب و ويرانگر آن بود درست با آن بايد منتظر چالش  واجهه نااين پديده و م

  . آوري تربيت، جهاني شدن، دنياي مجازي، رسانه و فن: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
مركز تربيت : قم. 3ج مجموعه مقاالت تربيت اسالمي،.  تربيت ديني در برابر چالش قرن بيست و يكم).  1379. (باقري، خسرو -

 .اسالمي

 .دانشگاه تهران. رساله ي دكتري چاپ نشده . آوري اطالعات جرائم فن). 1384. (خرم آبادي، عبدالصمد -

: اصفهان. آوري هاي نوين در تعليم و تربيت مجموعه مقاالت همايش ملي فن). 1392. (خليلي، معصومه و كشتي آراي، نرگس -
 .اداره كل آموزش و پرورش

 .مبناي خرد: تهران. آوري اطالعات و تعليم و تربيت فلسفه فن).  1388. (ضرغامي، سعيد -

 .ني: تهران. جهاني شدن فرهنگ و هويت). 1381. (محمدي، احمد گل-

  .كتابدار: تهران. امكانات، قوانين، روشها و ابزارهاي ارزيابي: دنياي مجازي). 1390. (نجفقلي نژاد، اعظم و همكاران -
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هاي دنياي مجازي و فناوري اطالعات و ارتباطات   ها و فرصت يين و ارزيابي چالشتب
  بر تربيت اخالقي) فاوا(

  1امير مرادي
 

نقشي گسترده و چشمگير در قلمروهاي گوناگون  3و آخرين دستاوردش، فناوري اطالعات 2فناوري
به عنوان يكي از دستاوردهاي فناوري قرن دنياي مجازي و فاوا  .آدمي از جمله تعليم و تربيت داشته است

حاضر، نيازمند بررسي و تعمق بيشتر پيرامون تأثيرات مثبت و پيامدهاي منفي آن در ابعاد گوناگون زندگي 
ها حساسيت و  بايستي نسبت به كاربرد اين فناوري ابتدا . باشد ي تعليم و تربيت مي انسان خصوصاً در حوزه

گيري و  ي كاربرد آن اقدام به تصميم د و سپس در مورد استفاده و محدودهورزي بيشتري اعمال شو خرد
ي بين آنچه را كه  كارگيري دنياي مجازي و فاوا در امر آموزش توانسته است، فاصله به. ريزي نمود برنامه

تربيت هست و آنچه را كه بايد باشد در زمان محدودي بكاهد، اما همين به كارگيري مقلدانه در امر پرورش و 
ي بارز و چالش برانگيز دنياي  خصيصه). 2002ليتل، (هاي اساسي گرديده است  اخالقي منجر به ايجاد چالش

اي كه با شكسته شدن معيارها و از بين رفتن حدود و ثغور  پديده. مجازي و فاوا هنجارشكني آن است
ي هر نوع ارتباطي را كه عرف هيچ گونه مرزبندي را نمي پذيرد و فرصت مجاز برا. ها همراه است فرهنگ

 ). 1382اميني، (جامعه مي پسندد يا نمي پسندد فراهم مي آورد 

ي جوامع مورد توجه پيامبران، فيلسوفان، انديشمندان، معلمان و والدين  از ديرباز و در همه 4تربيت اخالقي
هاي اخالقي ناگزير است به  رزشبشر امروزي نيز به دليل رويارويي با بحران هويت انساني و ا. قرار داشته است

پويايي هر نظام تربيتي در اين است كه اصول، ). 22، ص 1388نجارزادگان، (هاي اخالقي روي آورد  ارزش
هاي  هايش را متناسب با دگرگوني ها و كاركردهاي خودش را از حالت ايستا خارج كند و بتواند خواسته روش

كه با به كارگيري و رعايت كدام رويكردها،  اما اين). 58، ص 1390باقري، (محيطي شاداب و زنده نگه دارد 
هاي نفوذ دنياي مجازي و فاوا اقدام كرد،  توان به تربيت اخالقي در مواجهه با چالش ها مي اصول و روش

بر همين اساس، هدف . توان به پاسخ آن رسيد سوالي مهم و حياتي است كه تنها با نگاهي محققانه و فلسفي مي

                                                            

1
  amirmoradi8@yahoo.comصيلي آموزش و پرورش استان كرمانشاه، شهرستان روانسر؛ي تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي و مشاور تح دانشجوي دكتري فلسفه  

2  Technology 
3  Information Technology 
4  Moral Education 
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ها و تهديدهاي ناشي از دنياي مجازي و فاوا بر تربيت اخالقي  اين پژوهش، تبيين و ارزيابي فرصت اصلي
  .است

  :هاي پژوهش پرسش
  تربيت اخالقي داراي چه رويكردهايي است؟ -1
  هاي  دنياي مجازي و فاوا در تربيت اخالقي چيست؟ ها و چالش جايگاه، فرصت -2

آوري اطالعات موجود  بر مبناي اين روش، ابتدا به جمع. تتحليلي اس -روش پژوهش حاضر توصيفي
  .گردد ها به تحليل و ارزشيابي دقيق موضوع اقدام مي پيرامون موضوع پرداخته و بعد از توصيف و تبيين آن

شده به دست بشر است كه توانايي گردآوري،  هاي ساخته  فاوا؛ به مثابه يكي از جديدترين فناوري 
هاي نوشتاري و عددي دارد كه با  و بازتاب اطالعات را در قالب صوت، تصوير و متنسازماندهي، ذخيره 

  ).9، ص 1383سليماني، (شود  هاي مخابراتي محقق مي كارگيري سيستم اي و به استفاده از ابزارهاي رايانه
اي از  مجموعه"تربيت اخالقي . اي مستقل، مفهومي نسبتاً تازه است تربيت اخالقي هم به عنوان رشته

سجادي، (است  "هاي فضيلت هاي رذيلت و ايجاد صفت هاي تربيتي به منظور از ميان بردن صفت فعاليت
  ). 148، ص1379

بلكه انسان، خواه متدين باشد . هاي اسالمي اختصاص ندارد اهميت اخالق و تربيت اخالقي به اسالم و جامعه 
در . نياز از اخالق و تربيت اخالقي نبوده و نيست رن بيي مدرن و پسامد گاه، حتي در دوره يا غير متدين؛ هيچ

ي علوم  هاي جديد تكنولوژيكي و ارتباطي كه در زمينه دوران معاصر، در كشورهاي غربي به دنبال پيشرفت
اي از  رنگ و در پاره تجربي به دست آمد، به تدريج اصول اخالقي و توجه به فضائل و تربيت اخالقي كم

  ).5 – 6، صص 1384داودي، (ق و فضائل اخالقي مبارزه شد موارد نيز با اخال
ي گسترده از دنياي مجازي و فاوا  ، معتقد است؛ نبايد تصور نمود كه استفاده)1389به نقل از باقري، ( 1شفلر

ناپذيري است، بلكه بايد با نظر به ماهيت امر تربيت و اهدافي كه در آن  در مدارس، امري مسلم و اجتناب
لذا در هنگام استفاده از دنياي مجازي و . ها را مشخص كند است، نحوه و حدود استفاده از فناوريموردنظر 

هاي اخالقي، ديني و  هاي اخالقي و تربيتي از قبيل؛ تعهد و رعايت ارزش فاوا، بايستي ارتباط آنها با هدف
  ).318 – 319ص ، ص1389باقري، (تربيتي، ماهيت روابط اجتماعي و غيره روشن و مراعات گردد 

                                                            

1 Scheffler 
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هاي جديد تنها به سراغ دانش برويم و از تربيت اخالقي  كارگيري فناوري تجربه نشان داده است، اگر در به
ي  هاي ارتباطي و اطالعاتي سبب استفاده دور بمانيم دچار لغزش خواهيم شد و غفلت از آثار اخالقي فناوري

چترسنجي، (ها به رذيلت تبديل خواهند شد  فضيلت ها شود، در اين صورت نادرست و نابجا از اين فناوري
1382 .(  

  :هاي پژوهش يافته 
ي   ي استفاده ناپذير است ولي الزم است به نحوه استفاده از فاوا و دنياي مجازي در دنياي امروز اجتناب 

اري خنثي فاوا و دنياي مجازي ابز. معصوم بودن فاوا يك توهم است. ها نيز توجه شود درست از اين فناوري
شمار مطالب، مجازي  زدايي، تنوع بي هايي چون تمركز شوند، بلكه ويژگي طرف محسوب نمي نيستند و بي

بودن، ايجاد هويت كاذب، تعاملي بودن، دسترسي آسان، سريع و ارزان بودن از جمله مسائلي هستند كه در 
تر سانسور شده، دوسويه و جذاب و زدايي و امكان ارتباط كم تمركز. شوند فاوا و دنياي مجازي ديده مي

ي ارتباط اجتماعي معلوم و  چنين گمنامي فرد در فضاي مجازي به ويژه نوجوانان را از مسير و چرخه هم
  .كند آشكار به سوي هويتي تعريف نشده، ناپيدا و مبهم هدايت مي

ي كه با شكسته شدن ا پديده. شكني آن است ترين تهديد فاوا و دنياي مجازي ساخت ترين و بنيادي مهم
پسندد يا  معيارها همراه است و فرصت مجاز براي هر نوع ارتباطي و عملكردي را كه عرف جامعه مي

از جمله ساختارهاي واقعي و مفهومي متقابل كه براي تربيت اخالقي اهميت . آورد پسندد فراهم مي نمي
شكني  نام برد كه در برابر موج ساخت "مجاز –ممنوع "و نيز  "نزديك –دور"توان از ساختارهاي اند مي داشته

  .گردند فاوا و دنياي مجازي متزلزل مي
گرچه فاوا و دنياي مجازي داراي ظرفيت اثرگذاري بسياري است، اما بايد از تكرار تاريخ، يا تكرار همان 

ژي و انديشي و شيفتگي مسحورانه در برخورد با آن پرهيز كرد و از اتالف انر ي خام مراحل دوگانه
ي شيفتگي مسحورانه است پيشگيري كرد و متناسب با  ي گذر از مرحله هاي چشمگيري كه الزمه سرمايه

  .هاي بومي خود از آن بهره جست و در موارد ضروري از آن پرهيز كرد شرايط و اولويت
  . ، تربيت اخالقي)فاوا(دنياي مجازي، فناوري، فناوري اطالعات و ارتباطات  :واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

  .مجموعه مقاالت سازمان مركزي انجمن اولياء و مربيان. خانواده و پيامدهاي فناوري اطالعات). 1382. (اميني، بتول -
  . مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1390. (باقري، خسرو -
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  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. جلد اول. مي ايراني تعليم و تربيت جمهوري اسال درآمدي بر فلسفه). 1387. (باقري، خسرو -
جموعه مقاالت سازمان م. خانواده و پيامدهاي فناوري اطالعات: تأثير فناوري اطالعات در تربيت فرزندان). 1382. (چترسنجي، مختار -

  .مركزي انجمن اولياء و مربيان
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تهران. ؛ تربيت اخالقي)ع(ت و اهل بي) ص(ي تربيتي پيامبر  سيره). 1380. (داودي، محمد -
هاي علوم  پژوهش: تهران. شناسي هاي تربيت اخالقي و ارزشي، بازنگري و نوع رويكردها و روش). 1379. (سجادي، سيد مهدي -

  .انساني
 ارائه و پرورش و آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري كاربرد در معلمان نقش ي مطالعه ).1383( .سليماني، آمنه -

  .معلم تربيت دانشگاه روانشناسي ي ، دانشكده چاپ نشده ارشد كارشناسي ي نامه پايان .پيشنهادي راهكارهاي
  .معارف: قم. رهيافتي بر اخالق و تربيت اسالمي). 1388. (نجازادگان، فتح اله -

- little,john.a.,suckling,c., combpell.l.& mcnicol, D. (2002). The amazingly patient total: students in 
teractions with an online carboghdrate chemistry course. British. Tournal of educationology,33(3), 
313-321. 
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  نقش نهادهاي آموزشي رسمي در تحقق سبك زندگي اخالقي 
  2، وحيده عبداله پور1حجت صفارحيدري

 
رسمي هاي نهادهاي آموزشي رسمي و غيربك زندگي، يكي از مهم ترين دغدغهمساله اخالقي كردن س

شكل مطلوب زندگي اخالقي را بر اساس تعاليم اسالمي در  همگان انتظار دارند كه اين نهادها بتوانند. باشدمي
اي هاين انتظار به واسطه سهم بسزاي مدارس در شكل گيري منش، نگرش ها و گرايش. جامعه گسترش دهند
. با اين همه انجام چنين كاري بدون مخاطره نيست). 1363و عظيمي، 1371برزينكا،  (دانش آموزان است 

مدارس ممكن است تحت تاثير دو دسته از عوامل بيروني و دروني قرار گرفته و از اين رو قادر نباشد به 
اگردان نقشي موثر و يا اين عوامل مي توانند در تحقق سبك زندگي اخالقي ش. ماموريت خود عمل كند

  . بازدارنده ايفا كنند
   :پرسش هاي پژوهش

 : پرسش هايي راكه اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخي براي آنها است به شرح زير است

 سبك زندگي اخالقي اسالمي چيست و چه ويژگي هايي دارد؟. 1

 نقش نهادهاي آموزشي در ايجاد سبك زندگي اخالقي چيست؟ . 2

  اي سر راه نهادهاي آموزشي براي تحقق سبك زندگي اخالقي كدامند؟چالش ه. 3
جامعه آماري تحقيق . اين مطالعه از نوع نظري و با استفاده از روش توصيفي، تحليلي انجام گرفته است    

آوري داده ها مناسب شامل همه منابع دست اول و يا دست دوم مرتبط و در دسترس بوده كه براي جمع
  .اندشده تشخيص داده

منظور از نگرش ها دانش ها، . سبك زندگي آدمي محصول نگرش ها، گرايش ها و رفتارهاي اوست   
گرايش ها، عاليق و شوق ماست براي انجام . باورها و عقايدي است كه ما در مورد چيزها و كارها داريم

توان از اين رو مي. ماسترفتارها نمايش بيروني نگرش ها و گرايش هاي . كاري و يا كشش به سوي چيزي
هاي ما از سوي ديگر، دامنه نگرش ها و گرايش. گفت كه رفتار آدمي تابع نگرش ها و گرايش هاي اوست

در اين معنا سبك و يا . و در نتيجه رفتارهاي ما را در حوزه هاي وسيعي در بر مي گيرد. بسيار گسترده است

                                                            

   H.saffar@umz.ac.irيم و تربيت؛ فلسفه تعل. دانشيار و عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران١
  . alamdari1219@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش؛ ٢
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ه نسبتا پايدار بوده و در موقعيت هاي گوناگون بروز مي شيوه زندگي به الگوهاي رفتاري اطالق مي شود ك

  .اين الگوهاي رفتاري را مي توان به دو دسته كلي فردي و اجتماعي تقسيم نمود. كنند
منظور از سبك زندگي فردي، رفتارهاي نسبتا پايداري است كه در حوزه شخصي و خصوصي از فرد سر 

ندگي همه الگوهاي رفتاري است كه شكل مناسبات فرد را در در معناي اجتماعي، منظور از سبك ز. مي زند
اين الگوها از طريق فرايند اجتماعي شدن، نهادهاي آموزشي . حوزه عمومي تعيين و مشخص مي سازد

  .شوندغيررسمي و رسمي و به صورت غيرعمدي و يا عمدي يا برنامه ريزي شده آموزش داده مي
مجموعه نگرش ها، گرايش ها و رفتارهايي است كه با تصوير ) مياسال(منظور ما از سبك زندگي اخالقي 

رود كه در در اين معنا، بر اساس آموزه هاي اسالمي از يك مسلمان انتظار مي. آرماني اسالمي سازگاري دارد
همه ابعاد زندگي فردي و اجتماعي خود بر اساس تعاليم اسالمي كه برخاسته از كتاب و سنت است عمل 

  .نمايد
   :ته هاي پژوهشياف

اسالمي محققين كوشيده اند تا در گام نخست به توصيف  -براي بررسي ماهيت سبك زندگي اخالقي 
شاخص هاي سبك زندگي اخالقي بپردازند و در گام هاي بعدي به بررسي نقش نهادهاي آموزشي در ايجاد 

اسالمي -دگي اخالقيآنچه در مورد شاخص هاي سبك زن. و گسترش سبك زندگي اخالقي پرداخته اند
ميانه روي، راستگويي، امانت داري، ايثار و از : بدست آمد را به اختصار مي توان چنين برشمرد

نهج البالغه، ترجمه (خودگذشتگي، پرهيزگاري، نوع دوستي، همكاري، احترام به حقوق ديگران و غيره 
مي ايجاب مي كند كه هر فرد سبك زندگي اخالقي اسال). 1385و ديلمي و آذربايجاني،  1386دشتي، 

در تفكر ديني . مسلماني نگرش ها، گرايش ها و رفتارهاي خود را بر اساس شاخص هاي مذكور تنظيم نمايد
  . عمل به اين هنجارها، نه تنها داراي آثار و نتايج اجتماعي است، بلكه از پاداش الهي نيز برخوردار است

اما مدارس ما چگونه . نهادهاي آموزشي نقش موثري دارند همانگونه كه گفته شد در تحقق اين شاخص ها
دهي سبك زندگي اخالقي نقش موثري ايفا كنند؟ به نظر مي رسد انجام اين كار تحت مي توانند در شكل

گمان رابطه ميان بي. نخست عوامل برون سازماني است). 1392صفارحيدري، (تاثير دو دسته از عوامل است 
تحوالت نهادهاي . يگر نهادهاي مسلط اجتماعي تا اندازه زيادي يك سويه استنهادهاي آموزشي با د

اجتماعي در عصر ما، كه عصر جهاني شدن نام گرفته است بي سابقه بوده و بر كاركردهاي مدارس تاثير 
به ). 1378و رحيمي، 1378، زاهدي، 1381، افروغ، 1382، شولت، 1382سجادي، (عميقي برجاي مي گذارد 

نمونه تحوالت اقتصادي، كه مي تواند شرايط زندگي را آسان و يا دشوار سازد؛ تحوالت سياسي كه عنوان 
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مي تواند بر چگونگي رابطه ميان مردم و حكومت ها موثر واقع گردد؛ رشد علم و فناوري كه سبب آشنايي و 
) 1382سجادي، (لش كشد ارتباط ميان فرهنگ ها مي گردد و در نتيجه مي تواند هنجارهاي اجتماعي را به چا

و در نهايت تحوالت فكري و فرهنگي كه امكان ورود سبك هاي جديد زتدگي را به جوامع آسان مي سازد، 
  . از جمله عوامل تاثيرگذار بيروني است
گرچه اهداف و برنامه درسي در نظام آموزشي همواره معرف آرمانهاي . دوم، عوامل درون سازماني است

ژيك است اما در مقام عمل، تحقق آنها در گرو چگونگي تاثيرگذاري عوامل بيروني اجتماعي و ايدئولو
مديران، آموزگاران، منابع مالي، روش هاي تدريس و يادگيري، تكنولوژي آموزشي و مواردي از اين . است

ندگي همچنين نوع انديشه و نگرش آموزگاران، سبك ز. قبيل تحت تاثير شديد عوامل برون سازمان قراردارند
فردي و اجتماعي آنان، اثرات پنهان مناسبات آنها با دانش آموزان، جملگي از نوع رابطه ميان اين دو دسته از 

از اين رو به نظر مي رسد كه توفيق هر نوع كوششي براي شكل دهي سبك زندگي . عوامل تاثير مي پذيرند
. حال اين هماهنگي هيچگاه كامل نيست با اين. اخالقي دانش آموزان به هماهنگي اين عوامل بستگي دارد

از همين روست . همواره ممكن است عوامل پيش بيني نشده اي سر راه تحقق آرمان هاي تربيتي بوجود آيد
اصالحات آموزشي براي رفع چالش هاي پديده آمده . كه نهادهاي آموزشي با چالش هايي مواجه مي شوند

  .دقيق مساله و ارائه راه حل هايي متناسب با آن است است و البته توفيق آنها نيز در گرو تشخيص
  .مدرسه، سبك زندگي، اخالق، اسالم، چالش ها :واژگان كليدي

      
  :فهرست منابع 

 .زيبا: تهران. ترجمه مهدي الهي قمشه اي .قرآن كريم -

 ).ع(مؤسسهء فرهنگي تحقيقاتي امير المؤمنين: قم. ترجمه نهج البالغه). 1386. (دشتي، محمد -

ماهنامه داخلي گزارش گفتمان و . سخنراني همايش جهاني شدن در دانشگاه صنعتي شريف. جهاني شدن). 1381. (افروع، عماد -
  .مجيد توسلي

 .دانشگاهي نشر مركز: تهران). بايبوردي مهرآفاق ترجمه(امروز  جهان در تربيت و تعليم نقش). 1371. (ولفگانگ برزينكا، -

 . دفتر نشر معارف: قم. اخالق اسالمي). 1385. (ذربائيجاني، مسعودديلمي، احمد و آ -

سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي . جهاني شدن و گفتگوي تمدن ها، چيستي گفتگوي تمدنها). 1377. (رحيمي، رضا -
  .گروه انتشارات: تهران

 .24، 9، يشه جامعهمجله اند. جهاني شدن از منظر جامعه شناسي). 1378. (زاهدي، محمد جواد -

مجله علو م تربيتي و روان شناسي . جهاني شدن و پيامدهاي چالش برانگيز آن براي تعليم و تربيت). 1382. (سجادي، سيد مهدي -
 .3و 2، دانشگاه شهيد چمران اهواز
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 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران). ترجمه مسعود كرباسيان( نگاهي موشكافانه بر پديده ي جهاني شدن). 1382. (شولت، يان آرت -

سخنراني در . ايراني –نقش و چالش هاي نهادهاي آموزشي در شكل دهي سبك زندگي اسالمي  ).1392( .صفارحيدري، حجت -
  .مازندران، فريدونكنار. ايراني سبك زندگي –همايش ملي الگوي اسالمي 

 . دهخدا: تهران. روانشناسي كودك). 1363. (عظيمي، سيروس -

 .63-36، 6 ،فصلنامه مطالعات جوان و رسانه .سبك زندگي ديني ونقش آن در كار و فعاليت جوانان. )1391(. ل قانع، حميدفاض -
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  چالش ها و فرصت هاي دنياي مجازي و فناوري اطالعات و ارتباطات براي
تربيت ديني و تربيت اخالقي   

1محمد منصورنژاد  

  
فناوري اطالعات و ارتباطات بر تربيت ديني و اخالقي مورد  ر مقاله حاضر، تبيين رسالت دنياي مجازيد

 فضاي تأثير بوده، ما جامعه اصلي هاي دغدغه جزء هميشه كه مباحثي از يكي .بررسي قرار گرفته است
بر ساختارهاي عيني و مفهومي كه ما تاكنون با آن همراه بوده ايم و با نظر به آنها تربيت  مجازي و سايبري

حال . دنياي مجازي مي تواند اينگونه ساختارها را متزلزل گرداند. ايم مي باشدسامان دادهديني خود را 
توانند ساختارها را متفكران علوم انساني در برابر ساخت زدايي كه زاييده دنياي مجازي مي باشد چگونه مي

  ترميم و بازسازي و حدود اثر گذاري آنرا ارزيابي  وديدباني نمايند؟
  :ژوهشپرسش هاي پ

چگونه تربيت ديني و اخالقي با دنياي مجازي و فناوري اطالعات و ارتباطات با چالش و تهديد مواجه  -1
  ؟شوندمي

چه راهكارهايي وجود دارد كه دنياي مجازي و فناوري اطالعات و ارتباطات براي تربيت ديني و تربيت -2
  اخالقي موثر واقع شود؟                

از دنياي مجازي در تربيت ديني و اخالقي به عنوان فرصت به نفع جهان اسالم بهره  چگونه مي توان -3
 جست؟ 

تحليلي است؛ به اين صورت كه يافته هاي تحقيق، در رابطه با سواالت –روش پژوهش حاضر ،توصيفي 
تر تنظيم شده است و در مرحله بعد، پژوهشي، جمع آوري وسپس انتخاب، متمركز و به صورت خالصه

طالعات بدست آمده را طبقه بندي كرده و جزئيات براي دستيابي به حالت كلي آورده مي شود و سپس ا
روابط ميان موضوعات را بررسي كرده است و در نهايت، براساس زنجيره اي از شواهد و ايجاد روابط 

  .منطقي، ميان مطالب نتيجه گيري صورت مي گيرد
 از يكي مثابه به نيز ارتباطات و اطالعات فناوري" :دنياي مجازي مفهوم فناوري اطالعات و ارتباطات در -

 بازتاب و ذخيره سازماندهي، گردآوري، توانايي كه است بشر دست به شده ساخته هاي فناوري جديدترين
                                                            

                      mansoorifm@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد پيام نور اراك؛ 1
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 و اي رايانه ابزارهاي از استفاده با كه دارد عددي و نوشتاري هاي متن و تصوير صوت، قالب در را اطالعات

  ).9، ص1383 سليماني،(" شود مي محقق مخابراتي هاي سيستم گيري كار به
تعليم و تربيت مذهبي به فعاليت هايي ": گريميت در اين زمينه مي نويسد: مفهوم تربيت ديني و اخالقي -

اشاره دارد كه موجب پرورش ايمان در افراد مي شود، به ويژه فعاليت هايي كه به آشنا كردن كودكان و 
). 149، ص 1381خاكپور، (" به هسته اصلي معرفت، ايمان و عقايد ايماني  منجر مي شودنوجوانان 

برانگيختن، فراهم ساختن و بكار بستن ساز و كارهاي آموزشي و پرورشي در جهت دريافت گزاره هاي 
 اخالقي و شناختن و شناساندن فضايل و رذايل و زمينه سازي براي ايجاد نگرش و روي آوردن به اخالق
حسنه و تقيد و پاي بندي و عينيت دادن ارزش هاي اخالقي به منظور رسيدن به سعادت و كمال جاودانه 

 . تربيت اخالقي نام دارد

  : چالش هاي دنياي مجازي در تربيت ديني واخالقي -
ر  ساخت زدايي به درجات بيشتر و با كيفتي تمام تر در رايانه و شبكه هاي ارتباطي آشكا: ساخت زدايي. 1

.  گرديده است، در شبكه هاي ارتباطي رايانه اي اين كار را به صورت فعال و با تصميم خود انجام مي دهند
اين ساختار نيز از حيث تربيتي، . نيز در معرض اين ساخت زدايي واقع شده است "مجاز -ممنون"ساختار

ازه نمي دادند كه صحنه هاي خشونت در گذشته پدران و مادران به بچه ها اج. تاكنون تعيين كننده بوده است
آميز يا غير اخالقي را مشاهده كنند، اما پا به پاي رشد و توسعه وسايل ارتباطي، استحكام اين ساختار رو به 

وقتي كودكي مشغول تماشاي فيلم است يا سرگرم بازي هاي رايانه اي است، خواه و . ضعف گذاشته است
ميزان اين ساخت زدايي با توجه به شبكه هاي . گيردز قرار ميناخواه در معرض منظره هاي خشونت آمي

به اين ترتيب مرزهاي ممنوع و مجاز درنورديده مي شود . شوداي، به مراتب باالتر و قاطع تر ميارتباط رايانه
و بسياري از اموري كه در گذشته ممنوع محسوب مي شد، امروز مجاز و يا اجتناب ناپذير شده و فضا به 

در اين شرايط چنان كه . اي دگرگون مي شود كه بسياري از امور را به تدريج در عمل، تحميل مي كندگونه
گاه والدين مي گويند نمي شود كودكان و نوجوانان را مهار كرد و آنها را در محدوده امور مجاز نگاه داشت 

  ).12، ص1387باقري، (ند پس شرايط كنوني در مسيري قرار دارد كه اين تقابل ها را ساخت زدايي مي ك
 هايي ارزش و باورها مرز شكستن و زندگي سبك تغيير ها، آسيب اين ترين اصلي از يكي: تزلزل باورها. 2

 و باشند بعدي هاي نسل  دهنده پرورش و مولد است قرار كه قشري است؛ بانوان ميان در حيا و حجاب همچون
  .و بنيان خانواده را سست نمودكرد استحاله را ايراني نسل هويت توان مي هويتشان، در تغيير با
  :براي تربيت ديني و اخالقي دنياي مجازيويژگي ها و فرصت هاي كاربردي  -
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  .تبليغ هر چه بيشتر دين. 3گفتمان ديني؛ .2بسط نفوذ دين؛ . 1
  : براي اينكه تهديدات دنياي مجازي به فرصت تبديل شود راهكارهاي زير ارائه مي شود -
در برابر اين تهديدها والدين مي توانند با نقش نظارتي خود مانع بسياري از  :ايش آگاهي هاي والدينافز -1

 .انحرافات شده و با انجام تمهيداتي مناسب، محيطي امن را در اينترنت براي فرزند خويش ايجاد نمايند

مدرسه فرهنگ استفاده از الزم است از دوران  :باال بردن آگاهي هاي عمومي ازطريق آموزش و پرورش -2
امكانات نوپديد را آموزش داده و كتب درسي با عنوان فناوري اطالعات در مدارس تدوين و تدريس شود و 
در آن جا به فرصت ها و تهديد هاي اين دانش جديد پرداخته گردد و فرزندان را با مزايا و آسيب هاي آن 

 ).12،ص  1387باقري ،( آشنا نمايند

مسئوالن ابتدا بايد با اجراي طرح فيلترينگ  :هاي مركز ملي فضاي مجازي به فعاليتداخت جدي تر پر -3
دوم اين كه بايد با تأسيس پايگاه هاي . هاي خالف اخالق و عرف را بگيرندقدرتمند جلوي استفاده از پايگاه

در مورد سوء مختلف و جذاب و مناسب سنين مختلف و ارائه مطالب مفيد و نيز اعالم هشدارهاي جدي 
هاي انقالب استفاده هاي اينترنتي، به معرفي فرهنگ ناب اسالم و بيان افتخارات ملي و مذهبي و آرمان

 .اسالمي پرداخته، محيط را براي رشد فكري، علمي و جسمي فرزندان ميهن اسالمي مان فراهم سازند

 هاي شبكه ايجاد: اسالمي ايرانيهاي سبك زندگي  هاي اجتماعي گسترده مبتني بر مولفه ايجاد شبكه -4
 وضعيت از رفت برون راهكارهاي از يكي ايراني اسالمي زندگي سبك هاي مولفه بر مبتني گسترده اجتماعي

   .است مجازي فضاي در موجود اخالقي هاي آسيب از ماندن بركنار و فعلي
جتماعي نيز مي توان از تربيت با نظر به تقواي حضور مي توان گفت كه در بدترين شرايط ا: تقواي حضور -6

منطق تربيت . دنياي مجازي و چالش هايي كه با خود مي آورد، مانع از تربيت ديني نيست. ديني سخن گفت
، صص 1381باقري، (ديني، منطق مقاومت و حركت در برابر موج ها و جريان و گاه مهار كردن آن هاست 

11-12.( 

عات وارتباطات، تربيت ديني، تربيت اخالقي، چالش ها و دنياي مجازي، فناوري اطال: واژگان كليدي
.            فرصت ها  

 
  :فهرست منابع

. قران  ‐ 

  .75-98، 1مجله روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، . فلسفه فناوري و آموزش فناوري). 1381. (باقري، خسرو -
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.مدرس: تهران. ج اول، نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1385. (باقري، خسرو -  
-178 ،2پژوهش نامه تبليغي، . رويكرد اسالمي در بهره گيري از رسانه هاي پست مدرن در تربيت ديني). 1391. (پورطهماسبي، سياوش -

148. 
يني مجموعه مقاالت آسيب شناسي تربيت د. مباني نظري آسيب شناسي تربيت ديني در نوجوانان و جوانان). 1381. (خاكپور، مسعود -

.                                       موسسه فرهنگي محراب قلم:تهران. در آموزش و پرورش  
مطالعه نقش معلمان در كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و ارائه ). 1383. (سليماني، آمنه -

.ه تربيت معلم تهرانپايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگا. راهكارهاي پيشنهادي  
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  )كودكان و نوجوانان(شناسي تربيت ديني در خانواده آسيب
  1مهرنجمه تاج
  

 بوده ن منحصر به تعليم و تربيت رسميدامنه بسيار گسترده اي دارد، به نوعي كه  "تربيت"يافته مفهوم تداول
در معناي عام آن عبارت از كمك  تربيت ديني . متغيرند در جريان تربيت ،و از فرد گرفته تا خانه و جامعه

مقصود از . كردن به فرد براي شكوفايي روح عبوديت و التزام به دين و به كار بستن اين التزام در زندگي است
اعم از احكام عملي، اعتقادات، (تربيت ديني كودكان و نوجوانان، آشنايي آنان با مجموعه معارف ديني 

را در ارتباط با ديني تربيتشناسي آسيباين مقاله بر آن است محورهاي . است) اخالقيات و ساير معارف ديني
به اين منظور با استفاده از روش . در كودكان و نوجوان، در نهاد خانواده مورد بررسي قرار دهد تعليم و تربيت
معرفت ديني و  آگاهي و، اعتقاداتاز طريق خانواده بركه يي راهاآسيبآمده، دستها و نتايج بهفراتحليل داده
   .، مورد بررسي قرار گرفته استشود در انديشه و عملكرد جامعه ديني وارد ميفرد  يا رفتار عملي

  : پرسش هاي تحقيق
 تربيت ديني چيست و خانواده به عنوان اولين مهد پرورش افراد چه نقشي در ايجاد و تقويت آن دارد؟-

 يد مي كنند، كدامند ؟ هايي كه تربيت ديني را درون خانواده تهدآسيب-

 ها و محورهايي است؟ شناسي تربيت ديني، شامل چه شاخصآسيب-

  :هاي تربيتنظريه -
به عقيده . دانست) در واقع بنيانگذار اين ديدگاه(هاي تربيتي توان از نخستين طرفداران نظريهارسطو را مي

ه وجودش تابع طبيعت و فطرت است، بر فضايل اخالقي، مولود فطرت و طبيعت نيست؛ زيرا آنچه ك": ارسطو
  ).253، ص 1383وركي، شعباني( "آيدوجود  مياثر عادت به

ها در كودكي به او تعليم به عقيده جان الك انسان به هنگام تولد به هيچ نوع دانشي مجهز نيست و انديشه
همان، (كند يين ميها را بر حسب يادگيري و عادت تبالك فطري بودن آشكار انديشه. استشدهداده
  ). 259ص

                                                            

   Tajmehr987@gmail.comپژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات؛كارشناس گروه مطالعات اجتماعي 1

 



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            658
به نظرموريس دبس تشكيل عادات نيك در دوره كودكي بدون ارائه دليل قواعد ضروري است و صرفاً از 

  ).256همان، ص (باشد دوره نوجواني اخالق باز قابل طرح مي
 تربيت(هاي تربيتي به كار رفته توسط والدين هاي دستيابي به اهداف تربيتي، روشيكي از  روش

مدارفرد و عظمت(ها خالقيت داشته باشند كارگيري اين روشتوانند در بهپدر و مادر مي است و) غيررسمي
  ). 43، ص 1390بدخشان، 

  : اصول تربيت نوجوانان عبارتند از
  ؛ )شامل مشورت، اولويت تبليغ غيرمستقيم، زيبانگري، محبت محوري(قواعد ايجابي  -الف
  ). 1388نژاد، سيفي) (نيازهاي مشروع جوانان، خود پاسباني شامل تأمين(قواعد سلبي  -ب
  ".1كُلُ مولُود يولَد علَي الفطرَه، فَأَبواه يهوِّدانه، و ينَصّرَانه، و يمجِّسانه"

آيد، پس پدر و مادر او را به دين يهود و نصراني و زرتشتي گرايش هر نوزادي بر فطرت الهي به دنيا مي
  ). 119، ص 1382دلشادتهراني، (دهند مي
  :مفهوم تربيت -

ها به كار رفته كه حاكي از مفهومي در محدوده پرورش و در قرآن در بافت) ر ب و(واژه تربيت از ريشه 
كننده به معناي مالك، خالق، صاحب، مدبر، مربي، قيم، سرور و منعم است و نيز اصالح "رب". جسمي است
  ).24، ص 1382دلشادتهراني، (گويند  "رب"هر چيزي را 

  :نقش خانواده در تربيت ديني -
كودك با رفتار كردن شبيه والدينش، مهر و محبت . والدين در انتقال ارزشها نقش الگو را بر عهده دارند

ه خود به يابند كوالدين آنگاه در تربيت ديني توفيق مي. كندآنها را حفظ و از تنبيه و سرزنش آنها پرهيز مي
  ).163، ص1383نيا، شاكري(گويند عامل باشند آنچه مي

  :آسيب شناسي تربيت ديني-
آگاهي و معرفت ديني و يا رفتار ، اعتقادات كه بريي است هاآسيب شناسي تربيت ديني شناخت آسيب

اشته باشد ولي گوناگون د تواند عوامل ها مياين آسيب. شود عملي، در انديشه و عملكرد جامعه ديني وارد مي
مربوط به عمل و رفتار ، شناسان و بعد ديگر عقايد ومعرفت دين، شود بعد اول عموماً در دو بعد ظاهر مي

  2.دينداران است
                                                            

  2مسند احمد بن حنبل، جلد  ١
2 http://iranneka.blogfa.com/post-371.aspx 
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  : شاخص هاي تربيت ديني -

 
  ).197، ص 1387كشاورز، (

  :شناسي تربيت دينيمحورهاي آسيب -
انگاري و قصور والدين سهل، و ظاهرسازيرياكاري : محورهاي آسيب شناسي تربيت ديني عبارتند از

عدم پاسخگويي كامل ، ها و نهادهاي ديني جامعهآمدي كانوننارسايي و ناكار، نسبت به تربيت ديني فرزندان
عدم درك واقعيات و برخوردهاي ، عدم پاسخگويي الزم به پرسش و شبهات دينيي، به نيازها و مشكالت نسل

  .تفاسير غلط و استفاده ابزاري از دينها و برداشت، ناصحيح با آنان
نتيجه آن كه خانواده به عنوان اولين نهاد پرورش كودكان و نوجوانان است و براي اينكه الگوپذيري به نحو 

شناسي تربيت ديني، شناخت آسيب.احسن انجام گيرد مهمترين عامل، همساني كردار و گفتار در خانواده است
  .گرددماندن معارف ديني دركودكان و نوجوانان مياست كه موجب ناشناخته زاييهاي آسيبعوامل و زمينه

  . شناسي تربيت ديني، تربيت ديني در خانوادهمفهوم تربيت ديني، آسيب :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 . 295-276 ،2مجله انتظار، ). 2(آسيب شناسي تربيتي مهدويت ). 1380. (باقري، خسرو -

 . 96-77 ،2اخالقي، معرفت. نقش التزام به آموزه هاي ديني در تربيت و استحكام خانواده). 1389. (احمدپناهي، علي-

-331، 6بيت اسالمي، تر. بررسي و نقد اجمالي منابع موجود در زمينه آسيب شناسي تربيت ديني). 1380. (آبادي، محمدعليدهحاجي -
360 . 

 . دريا: تهران. سيري در تربيت اسالمي). 1382. (دلشادتهراني، مصطفي -

 .  174-155، 50مصباح، . تربيت ديني با تأكيد بر نقش مهم خانواده). 1383. (نيا، ايرجشاكري -
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 . 42و 41يه دانشكده الهيات مشهد، نشر. هاي تربيت دينيرويكرد فراتحليلي به نظريه). 1383. (وركي، بختيارشعباني -

پژوهشگاه حوزه و : قم). ترجمه بهروز رفيعي( شناسي تحقيق در تعليم و تربيتروش). 1387. (نقيب، عبدالرحمانعبدالرحمان -
 . دانشگاه

 - هاي اعتقاديپژوهش. يتبررسي نظريه فطرت از ديدگاه قرآن و ارتباط آن با ترب). 1390. (اهللا بدخشانمدارفرد، فاطمه و نعمتعظمت -
 . 54-25، 4كالمي، 

  .6دوفصلنامه تربيت اسالمي، . هاي تربيت دينيها و آسيبشاخص). 1387. (كشاورز، سوسن-
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  در حوزه تربيت اخالقي و نقد آن) تلويزيون(بررسي نقش رسانه تصويري 
  1سيدكاظم شمس مفرحه

  
هاي اگر رسانه. باشدن عوامل تربيت در هر جامعه اي ميبي ترديد امروزه، رسانه يكي از مهمترين و مؤثرتري 

قرار گيرند، مي توانند زمينه رشد و شكوفايي آن جامعه را فراهم نموده؛  شايسته يك جامعه در اختيار نيروهاي
به عاملي از عوامل تباهي فرهنگ و اعتقـادات يـك جامعـه، بـدل شـده و آن جامعـه را بـه        در غير اين صورت 

تلويزيون به دليل برد گسترده مخاطبانش، يكـي از بهتـرين وسـايل آموزشـي و فرهنگـي       .كشاند تباهي خواهد
تلويزيون ": لوهان در اين باره معتقد است  مك .است كه امروزه در اختيار كشورها و جوامع مختلف قرار دارد

اي را بـه دسـت    العـاده  ضمن آنكه همه مزاياي ديگر وسايل را دربردارد، با افزودن تصـوير، قـدرت نفـوذ فـوق    
تواند نه تنها در يك كشور، بلكه در سراسر منطقه حتـي در يـك قـاره،     به عقيده او، تلويزيون مي. آورده است

در اين پژوهش تاثير رسـانه تصـويري بـر تربيـت اخالقـي      . )1374، گيدنز( "جوي احساس برانگيز پديد آورد
جـوان بـه دنبـال الگـو و     در واقع از آنجا كه نوجـوان و . تمخاطبان و چالشهاي آن مورد بررسي قرار گرفته اس

شـكل دهـي شخصـيت و    درجمعـي  هـاي  رسـانه  ، هماهنـگ كنـد  آن اسوه اي است تا رفتار و منش خود را بـا  
وبدون شك الگو سازي جزء مهمترين وظايف آن است كه بايـد   برجسته اي برعهده دارندنقش فرهنگ افراد 

مـردم بـا ارزش هـاي    پذيرفتـه شـده    هـاي همخـوان نبـودن ارزش    ل آنكه گـاه، به آن توجه فراواني شود به دلي
  .جوان و نوجوان را موجب مي شود ترويجي رسانه هاي گروهي، سردرگرمي و تزلزل شخصيتي

  :پرسش هاي پژوهش
  ر سانه تصويري درترويج مفاهيم اخالقي نقش القايي دارد يا آموزشي؟) 1
  نش چيست؟رسانه در رابطه با مخاطبا ترسال) 2

مطالب اين مقاله با استفاده از روش اسنادي جمع آوري شده است و براي اين منظور ديدگاههاي 
  .صاحبنظران، كتب، پيشينه مطالعاتي و تحقيقات انجام شده، بررسي و تحليل مي شود

يـادگيري  در نظريـه  . تـوان اشـاره كـرد    ها، به نظريه يادگيري بنـدورا مـي   در تبيين چگونگي اثرگذاري رسانه
بر عواملي چون تقليد، تقويت، تقويت جانشيني، يادگيري اجتمـاعي و تبـادل اجتمـاعي تأكيـد     ) 1977(بندورا 

                                                            

 k.shams.110@gmail.com ؛دانشگاه تهران نشكده روانشناسي و علوم تربيتيدانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت دا 1
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توانـد   نخست آنكه رسانه مي. كند تقويت سه نقش عمده را در يادگيري ايفا مي). 1389معدن دار، ( شده است

  .به تقويت رفتار درست كمك كند
سـوم آنكـه آنچـه از راه    . را براي تبديل يـادگيري بـه عملكـرد دارد    "زشيانگي"دوم اينكه نقش يك مشوق 

  كننـده، دليلـي بـراي اسـتفاده از آن بيابـد      مانـد تـا اينكـه مشـاهده     مشاهده آموخته شده اسـت، پنهـان بـاقي مـي    
مانند معيار عملكردي در مورد اخالق، والدين معموال قواعد اخالقي را سرمشـق كودكـان    ).1385هرگنهان، (

پـس از آنكـه معيارهـا درونـي شـدند، تعيـين        .سازند دهند و كودكان، سرانجام آنها را دروني مي خود قرار مي
دور شدن از معيارهاي اخالقي سبب ايجاد تحقير خود . نهي شوند يا نشوند) يا افكار(كنند كه كدام رفتارها  مي
بنـدورا  . كنـد  اخالقـي خـودش عمـل مـي     بنابراين، فرد بـر اسـاس معيارهـاي   . شود كه تجربه مطبوعي نيست مي
كنـد، يـك منبـع     انتظار سرزنش از خود براي انجام رفتـاري كـه از معيارهـاي شخصـي عـدول مـي      " :گويد مي

. دارد آورد كه در حضور عوامل تحريكي ديگر، رفتار فرد را در چارچوب معيارها نگه مـي  انگيزشي فراهم مي
  .)نهما( "نيست بار هيچ تنبيهي به اندازه تحقير خود زيان

گيري از تلويزيون با توجه به پژوهشهاي بندورا نشـان داده شـده اسـت كـه كـودك قـادر       در زمينه تاثير الگو
است تا دو سال بعد، برنامه اي را كه از تلويزيون ديده است تقليد كند و در دراز مدت اگر اسـتمرار در ديـدن   

شت بيست سال، فردي با رفتاري بر اساس اصول غير اخالقي برنامه هاي  نا مناسب وجود داشته باشد بعد از گذ
در زمينه مسائل ديگري چون جرم و جنايت، تبليغ انديشه ها و كاالها نيز اين تاثيرپـذيري مشـاهده   . خواهد شد

در واقع رسانه به نوعي به طور مستقيم خودآگاه يا غير مستقيم و غير عمد در ايجاد جـرم و انحرافـات   . شودمي
يا در موردكابرد الفـاظ زشـت و تـوهين آميـزدر سـريالها نيـز ايـن        ). 1388عبدالمالكي، (عي دخيل است اجتما

هاي گروهي در توسعه فرهنگ بايـد در حفـظ و حراسـت هرچـه      در واقع، نقش رسانه. مسئله مشاهده مي شود
  .بيشتر از هويت ديني و تحكيم مباني معنوي و اخالقي آن باشد

 :يافته هاي پژوهش

به خصـوص   سانه ها اين امر ثابت شده است كه رسانه هاي جمعير  وز ديگر براي همه دست اندر كارانامر
جامعه بوده وازيـن   افراد ،تابزاري براي تعليم وتربي سرگرمي مردم اند،براي عالوه بر آن كه ابزاري تلويزيون 

ا و جوامـع مختلـف بـه رغـم بـازدهي      در واقع اين رسانه براي خانواده ه. جهت است كه بسيار حايز اهميت اند
مثبت در برخي ابعاد، مسائلي را ايجاد كرده اسـت كـه از جملـه  مهمتـرين آنهـا، كمرنـگ شـدن ارزش هـاي         

در كشور ما به رغم توجه مسئوالن به ارائـه برنامـه    .اخالقي، هنجارشكني، و آسيب هاي فرهنگي اخالقي است
كودك و . اي ناشي از اين عامل تربيتي نيز  قابل توجه استهاي كم خطر و كم آسيب در تلويزيون، آسيب ه
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نوجوان رابطه فعالي با اين پديده دارد يكي از جنبه هاي مخرب تلويزيون كه شايد جهـان شـمول باشـد، تـاثير     
خشونت هاي تلويزيوني بر افكار، عقايد، احساسات و رفتار مردم به ويژه كودكان و نوجوانان است كه به ارائه 

فحاشي، تهديد كـردن، تحقيـر ديگـران، بـي رحمـي و      : هاي غير اخالقي و ضداجتماعي مختلف همچونرفتار
اين موضـوع مطـرح اسـت     .گستاخي در برابر قواعد اخالقي و قوانين اجتماعي و ده ها آسيب ديگر مي انجامد

مختلف از جمله  كه رسانه تصويري، حقيقتا يكي از بازيگران اصلي در جهت دهي نگرش عامه مردم به مسائل
در واقـع شـايد هـدف رسـانه فقـط القـاي       . خشونت، جرم و انحرافات اجتماعي، مصرف گرايي و غيـره اسـت  

. مفاهيم به مخاطب باشد اما در كنار اين القا، اتفاق مهمي تحت عنوان تاثير پذيري  و آموزش اتفـاق مـي افتـد   
، بياموزد، احساس را برانگيـزد، بلكـه همچنـين مـي     مسئله اساسي اين است كه رسانه نه تنها مي تواند آگاه كند

. اينكه برنامه هاي ساعات پربيننده، بيشتر حاوي خشـونت زبـاني و بـدني انـد    . تواند آسيب برساند و گمراه كند
جـرم شناسـان نيـز    ). 1374امـه دور،  (آگهي هاي تجارتي، مصرف گرايي نابجا و بيهوده اي را تشويق مي كند 

دسته از برنامه هاي تلويزيون كه نحوه عمل بزهكاران را با جزئيات يا ميل بـه سـرقت را بـا    عقيده دارند كه آن 
دهد، در واقع با قلب حقايق و در تضاد با اخالق عمـومي، افكـار نابهنجـار را توسـعه     سهولت و آساني نشان مي

ت كه از طريق اينگونـه  در اين راستا اين مخاطب اس). 1373نادري، (داده و روح تبهكاري را پرورش مي دهد 
  .برنامه ها چيزي را آموخته است و منتظر موقعيتي است تا آن را بروز دهد

  .رسانه تصويري، تربيت اخالقي، تاثيرپذيري از رسانه: واژگان كليدي
 

  :فهرست منابع
  .شده، دانشگاه بهشتيپايان نامه كارشناسي ارشدچاپ ن. انتقال ارزشي از طريق تلويزون ايران). 1372. (اعرابي، نادره -
  .موسسه فرهنگي اميد: تهران. خانواده و تلويزيون). 1373. (اعزازي، شهال -
 .سروش: تهران). ترجمه علي رستمي(تلويزيون و كودكان ). 1374. (امه دور -

 .تهران، ني). ترجمه منوچهر صبوري(جامعه شناسي). 1374. (گيدنز، آنتوني -

 .اطالعات: تهران). ترجمه باقر ساروخاني و منوچهر محسني(شناسي وسايل ارتباط جمعي جامعه ). 1367. (كازنو، ژان -

 .امير كبير: تهران). ترجمه علي اسدي(قدرت تلويزيون ). 1364. (كازنو، ژان -

 .جام جم آنالين: تهران. نقش كاركردي رسانه هاي جمعي در برقراري امنيت اجتماعي). 1388. (عبدالمالكي، جعفر -

 .20مجله تحقيقات روزنامه نگاري، ). ترجمه ژيال سازگار( شناخت وسايل ارتباط جمعي ). 1349. (ارشال، مك لوهانم -

  .دوران: تهران. )اكبر سيف ترجمه علي( هاي يادگيري اي بر نظريه مقدمه. )1385(. آر.هرگنهان، بي -
-Susan, B.Numan. (1991). Literacy in the Television Age, Ablex , P.Xii.      
–Jennings, Bryant (eds). (1990). Television and the American family Hilsdale; Lawrence Associates 
Inc. P.6 
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  تحليل تطبيقي اهداف تربيت اخالقي در دوره ابتدايي در كشور ايران و ژاپن 
  )شناختي با نظر به مباني ارزش(

  2ش، سعيد آزادمن1افضل السادات حسيني
  

تربيت اخالقي به دليل نقش مهمي كه در سرنوشت انسان و جامعه دارد از ديرباز مورد توجه انديشمندان 
ي تربيت آدمي لحاظ در بين فيلسوفان نيز تربيت اخالقي به عنوان شاكله. بشري و پيشوايان ديني بوده است

م و تربيت، تربيت اخالقي است ترين قسمت تعليشده است و از اين روست كه كانت بر آن است كه عميق
از طرفي بررسي تجارب ملل ديگر در عرصه تربيت اخالقي يكي از نيازهاي پژوهشي كشور ). 1374كانت، (

هاي تربيتي رسمي ملل ديگر، اگر نگوييم بيشتر از ما، دست نظام. ماست كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است
جه دارند و اين دغدغه در نظام تربيت رسمي آنها نمود داشته است كم به اندازه فرهنگ ما به مقوله اخالق تو

شناخت و آگاهي از تجارب ملل ديگر و بررسي علل موفقيت و عدم موفقيت اين ). 10، ص 1391حسني، (
  .تواند آموزنده باشدآموزان براي ما ميملل در تربيت اخالقي دانش

اهداف تربيت اخالقي در دوره ابتدايي در دو كشور  از اين روي، مسئله اصلي اين پژوهش بررسي تطبيقي
شناختي در كشور ايران است با اين توضيح كه اهداف مرتبط با تربيت ژاپن و ايران با نظر به مباني ارزش

 . هايي با هم دارندها و شباهتاخالقي در نظام تعليم و تربيت رسمي اين دو كشور در دوره ابتدايي چه تفاوت

  :هشهاي پژوپرسش
  بنابراين اين پژوهش بر آن است تا به دو سؤال ذيل پاسخ دهد؛

ها و اهداف تربيت اخالقي در دوره ابتدايي در نظام تعليم و تربيت رسمي كشور ايران و ژاپن چه شباهت -
 هايي باهم دارند؟ تفاوت

اف تربيت اخالقي ژاپن، چه شناختي حاكم بر نظام تعليم و تربيت رسمي در ايران و اهدبا نظر به مباني ارزش -
 مالحظاتي در اهداف تربيت اخالقي دوره ابتدايي ايران بايد در نظر گرفته شود؟

تربيت اخالقيِ دوره ابتدايي در كشور ايران و ژاپن با استفاده از روش تحليل تطبيقي مورد بررسي قرار گرفته 
ها، وگوها، گزاره ي ميان افراد، گفت، مقايسه تحليل)2006( 3روش تحليل تطبيقي به باور ريوكس. است

                                                            

١
  .afhoseini@ut.ac.ir دانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛  
  .Azadmanesh263@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه تهران؛ ٢
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. كندها را آشكار ميهاي آن ها و تفاوتهاي زماني است كه شباهتها يا دورهها، گروهها، موضوعمجموعه
 2"تحليل تطبيقي پيوسته"، بخش اصلي تحليل تطبيقي، )100، ص2008، 1گيون(در دانشنامه پژوهش كيفي 
ها همچون يك مفهوم يا يك تحليل تطبيقي پيوسته، بخشي از داده در فرايند": خوانده شده و آمده است

  ."ها آشكار شودهاي آنها و تفاوتشود تا شباهت ها، مقايسه ميها يا گزارهگزاره، با ديگر مفهوم
تا  است كودكان جسمي و ذهني پرورش و شخصيت جانبه همه يآموزش در ژاپن توسعه اصلي هدف
گذارند، مي احترام افراد حقوق ورزند، بهمي عشق عدالت و به حقيقت يت كنند كهسالم ترب افرادي بتوانند
 سازندگان جامعه و عنوان به دارند و هاي خودعميق نسبت به مسئوليت احساسي ،ئلندقا  ارزش كار براي

جمله  از .)34ص ، 1387زاده،  آقا( و آزادي پرورش يابند استقالل از سرشار ايروحيه طلب با كشوري صلح
توان به مواردي اشاره كرد؛ اعتدال، اهداف مرتبط با تربيت اخالقي  در دوره ابتدايي در كشور ژاپن مي

پشتكار، شجاعت، صميميت، بهبود خويشتن، فروتني، احترام به طبيعت، احترام به زندگي، مشاركت گروهي و 
  ).1391تاكو، (ها مسئوليت، احترام به اعضاي خانواده، و احترام به ديگر فرهنگ

محوريت توحيد، قرب الي  توان بهايران مي پرورش و شناختي حاكم بر نظام آموزشاز جمله مباني ارزش 
اهللا و عبوديت، اُنس و التزام عملي به قرآن كريم، عمل مبتني بر ايمان و تفكر، پرهيز از اسراف و زياده روي، 

دوستي، وحدت و همبستگي بين مسلمانان، احترام به ، وطنمدارياحترام به والدين، احترام به قانون و قانون
از جمله ). 1391برنامه درسي ملي، (ها و احساس مسئوليت در برابر طبيعت اشاره كرد ي انسانحقوق همه

و  ييراستگوتوان به مواردي اشاره كرد؛  اهداف مرتبط با تربيت اخالقي دوره ابتدايي در كشور ايران مي
ترها، اطاعت از والدين، شجاعت، صبوري، ، وفاي به عهد، حيا و عفت، احترام به بزرگ يربانمه،  داريتناام

؛ برنامه 1379اهداف مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش، (پاكيزگي، پشتكار و انجام وظايف شخصي 
 ).1391درسي ملي، 

  :هاي پژوهشيافته
- ن و ژاپن از دو جهت قابل بررسي تطبيقي ميتربيت اخالقي در نظام تعليم و تربيت رسمي دو كشور ايرا

توان به مواردي اشاره هاي آن ميباشند؛ نخست، بررسي تطبيقي، كلي و با نگاهي كالن است كه از جمله يافته
اند كه در برنامه درسي كشور شبيه به هم تنظيم شده كرد؛ اهداف تربيت اخالقي دو كشور در چهار حوزه

                                                            

1   Given  
2constant comparative analysis 
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و در . ها و رابطه با خلقترابطه با خويشتن، رابطه با خدا، رابطه با ساير انسان: ند ازها عبارتايران اين حوزه

واكاوي خود، رابطه با طبيعت و داشتن افكار برتر، رابطه با ديگران و : برنامه درسي كشور ژاپن نيز عبارتند از
خداوند نقش محوري دارد و ساير  البته قابل ذكر است كه در برنامه درسي كشور ايران. رابطه با گروه و جامعه

ديگر اينكه اهداف تربيت اخالقي كشور ژاپن به صورت جزئي و نزديك . اندها متناظر با آن تنظيم شدهحيطه
گرايي بيشتري در اين زمينه برخوردارند در حالي كه اهداف اند و از واقعبه تجربيات كودك تدوين شده

  .اندگرايانه بيان شدهتر و آرمانكليتربيت اخالقي در كشور ايران به صورت 
دوم، بررسي تطبيقيِ جزئي است كه تمركز آن بررسي تك تك اهداف مرتبط با تربيت اخالقي در نظام 

شود؛ نخست اهدافي  تعليم و تربيت رسمي در اين دو كشور در دوره ابتدايي است كه به سه بخش تقسيم مي
 دارد پشتكار  موفقيت  به  رسيدن  براي"و  " است  مهربان و  مؤدب كودك"كه با هم همپوشاني دارند از جمله؛ 

دوم اهدافي كه مختص كشور ايران است و در اهداف تربيت اخالقي كشور ژاپن به آنها . "كند مي  وتالش
  ديگران  اشتباه و خطا"و  "كند مي  رعايت را  وآن دارد  دوست را  اسالمي  پوشش"اشاره نشده است از جمله؛ 

و در نهايت اهدافي كه مختص كشور ژاپن است و در اهداف مرتبط با تربيت  "بخشد مي خود در مورد را
ها و ارزش قائل شدن براي احترام به ديگر فرهنگ"اخالقي كشور ايران به آنها اشاره نشده است از جمله؛ 

  ".پذيريمشاركت گروهي و مسئوليت"و  "مردمان ديگر ملل
گرايانه تر و متناسب با رشد ذهني و شود كه اهداف تربيت اخالقي در كشور ايران واقعدر پايان پيشنهاد مي

احترام به ديگر "ديگر اينكه، اهدافي چون . تجربيات كودك اصالح شوند و از سطح انتزاع آنها كاسته شود
شتر مورد توجه قرار و نظاير آن بي "احترام به زندگي و كليه موجودات زنده"، "احترام به طبيعت"، "هافرهنگ

اسالمي و متون ديني ما نيز مورد تأييد و تأكيد قرار  -گيرند؛ چراكه اين چنين اهدافي در فرهنگ ايراني
 .ها اشاره شده استشناختي حاكم بر برنامه درسي ملي نيز بداناند و در مباني ارزشگرفته

شناختي، نظام تعليم و تربيت رسمي، زشتربيت اخالقي، اهدافف دوره ابتدايي، مباني ار: واژگان كليدي
  .ايران، ژاپن

 

  :فهرست منابع
 .سمت :تهران. آموزش و پرورش تطبيقي) .1387( .احمد، قا زادهآ-
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 . مدرسه: تهران). ترجمه يحيي قائدي( هايي براي مدارس آمريكاداللت: تربيت اخالقي در ژاپن). 1391. (تاكو، ايكه موتو -
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ترجمه ) (آمريكابررسي فرهنگ آموزش در ژاپن و مقايسه آن با ( آموزش به مثابه فرهنگ). 1388. (او و همكاراندواي، تاكه -

 .مؤسسه فرهنگي منادي تربيت: تهران). محمدرضا سركارآراني و همكاران

انتشارات دانشگاه : بابلسر). ترجمه رجبعلي رعيتي دماوندي( تعليم و تربيت در ژاپن). 1383. (رولن، توماس و بيورك، كريستوفر -
 .مازندران

ي تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري مباني نظر). 1390. (صادق زاده، علي رضا و همكاران -
 .دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش. اسالمي ايران

انتشارات : تهران). ترجمه غالمحسين شكوهي(  )انديشه هايي درباره آموزش و پرورش(تعليم  و تربيت ). 1374. (كانت، ايمانوئل-
 .دانشگاه تهران

). ترجمه افشين منش و ايل بگي طاهر(ها در مراكز پيش دبستاني و ابتدايي ها و انديشهآموزش قلب). 1383. (لوئيس، كاترين -
 .سازو كار: تهران
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-Rihoux, B. (2006). Qualitative Comparative Analysis. (Qca) And Related Systematic Comparative 
Methods: Recent Advances and Remaining Challenges for Social Science Research. Journal of 
International Sociology, 21. 670- 706. 
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  بررسي اقتدار و مرجعيت مربيان پرورشي به عنوان متوليان تربيت ديني
  1حسين اسكندري

  
با عنايت به گذشت سه دهـه از فعاليـت امـور تربيتـي، ارتقـاء آن بـه سـطح معاونـت پرورشـي و فرهنگـي، و           

به انجام  همچنين رسالت سنگيني كه نظام آموزشي بر دوش آن نهاده است، تعداد پژوهشهايي كه در اين زمينه
رســد، عملكــرد، ميــزان موفقيــت، و  بــرخالف آنچــه در وهلــه اول بــه نظــر مــي. شــمار اســت رســيده، انگشــت

پـژوهش حاضـر از   . دستاوردهاي اين بخش از نظام آموزشي به ندرت مورد نقد و ارزيـابي قـرار گرفتـه اسـت    
  . هاي استاني است كه اين مهم را مورد توجه قرار داده است معدود پژوهش

  :هاي پژوهش سشپر
  :در راستاي بررسي مساله فوق، پژوهش حاضر درصدد پاسخ به دو سوال عمده زير است

اظهـاري مربيـان پرورشـي، ميـزان فعاليـت پرورشـي        -بنا به شرح وظايف معاونت پرورشي و همچنـين خـود   -
 مدارس چگونه است؟

آمـوزان چگونـه    قتدار آنها، در بـين دانـش  جايگاه مربيان پرورشي، ميزان مقبوليت و محبوبيت، و به عبارتي ا -
  است؟ 

و همچنـين   "هاي پرورشـي مدرسـه   سنجش ميزان فعاليت"ساخته براي  پرسشنامه محققدر اين پژوهش از دو 
براي تعيين پايـايي ايـن پرسشـنامه از روش    . استفاده شد "ميزان اقتدار و مرجعيت مربيان پرورشي"گيري  اندازه

آمـوزان دختـر و پسـر دوره راهنمـايي و متوسـطه       جامعه آماري شامل كليـة دانـش  . دآلفاي كرونباخ استفاده ش
هاي سوم راهنمايي و سـوم دبيرسـتان بـه     آموز از كالس دانش 538در مجموع، . باشند يم استان خراسان شمالي

  .عنوان جامعه آماري مورد پرسش قرار گرفتند
در وزارت آموزش  "معاونت پرورشي و فرهنگي"به  يت قالبي و محتوايي، نهاد امور تربيتتحوالآخرين  در

در فرايند احياء معاونت پرورشي بر اسـاس سـند راهبـردي معاونـت پرورشـي و تربيـت       . و پرورش ارتقاء يافت
اند كه وظيفه نظارت و هدايت وجوه تربيتي  ، مربيان تربيتي مدارس، به عنوان متولياني معرفي شده)1387(بدني 

 "آمـوزش "فكيـك بـين   گيـري معاونـت پرورشـي بـه ت     ريشـه شـكل  . زان را به عهده دارندآمو و اخالقي دانش
 "تعليم"گردد؛ كه خود از تفكيك، و تقدم و تأخر دو مفهوم قرآني  باز مي "تربيت"و  "تعليم"يا  "پرورش"و

                                                            

 eskandari3@yahoo.com؛ استاديار دانشگاه بجنورد١
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در اصل سوم از اصول آموزش و پرورش جمهوري اسـالمي ايـران بـه صـراحت     . اقتباس شده است "تزكيه"و 
  ."...در نظام آموزش و پرورش بايد تزكيه بر تعليم تقدم داشته باشد": آمده است

حسـني  . اي را بـه همـراه داشـته اسـت     پذيرش اين اصل در مقام نظر، براي نظام تعليم و تربيت تبعات پردامنـه 
. كشـيده اسـت   به لحاظ نظري اين تقدم و تأخر را به چالش "آيا تزكيه مقدم بر تعليم است؟"در مقاله ) 1385(
بندي در عمل موفق نيست و اهداف مورد  از آنجا كه در حقيقت تعليم و تربيت جدايي ناپذيرند، چنين تقسيم"

  ).190، ص1388ايرواني، ( "نظر در اين باره چندان تحقق نيافته است
خاص به نقش در كنار بحث فوق، يكي از توفيقات نظام تعليم و تربيت به طور عام و مربيان پرورشي به طور 

نقـش معلـم و   ) 8، ص 1390(در سند تحول بنيادين آموزش و پـرورش  . گردد و اقتدار مربيان و معلمان باز مي
اي امين و بصير در فرايند تعليم  كننده و اسوه به عنوان هدايت) مربي(نقش معلم ": مربي اينگونه بيان شدهاست

براي اينكه ) مربي(معلم . "تعليم و تربيت رسمي عموميو تربيت و موثرترين عنصر در تحقق ماموريتهاي نظام 
بتواند اسوه امين و بصير باشد، بايد از صفاتي چون اقتدار، اعتبـار، محبوبيـت، مقبوليـت و مرجعيـت برخـوردار      

توانـد بـه دو نـوع     طور كلـي مـي   ، اقتدار معلم به)154، ص 1380ليوتار، ترجمه نوذري، (به اعتقاد ليوتار . باشد
در رابطه بـا اقتـدار   ) 1389(باقري . گري علمي گري اخالقي و هدايت هدايت: گريِ عمده محدود شود هدايت

 -1:كنـد  ايشان براي معلم يا مربي، چهار نوع اقتدار زير را شناسـايي مـي  . بندي ديگري دارد تقسيم) مربي(معلم 
از بـين انـواع   ) 1389(ز نظـر بـاقري   ا. حقوقياقتدار  -4اقتدار وجودي،  -3اقتدار محتوايي،  -2اقتدار صوري، 

بـدون اقتـدار، عمـالً    . شـود  اقتدار، اقتدار محتوايي و حقوقي مورد تأييد بوده و اقتدار صوري و وجودي رد مي
به عبارت ديگر اگر در تعامل بين معلم و شاگرد، اقتدار در كار نباشد، مربي و . جريان تربيت منتفي خواهد بود
با اين وصف، معلمان به طور عـام،  . فته و تربيت معني خود را از دست خواهد دادمتربي در يك سطح قرار گر

  .هاي مطلوب اقتدار برخوردار باشند طور خاص الزم است كه از شكل و مربيان پرورشي به
اگر مشخص شود كه مربيان پرورشي فاقد اقتدارهاي فوق هستند، عمالً رسالتي كه نظـام آموزشـي بـر دوش    

رسـد كـه    بر حسب تجربه و بدون اشاره به نتايج پژوهش حاضر، به نظر مي. ت، معطل خواهد ماندآنها نهاده اس
با وجود احياء ساختاري و سازماني معاونت پرورشي، نقش، جايگاه و اقتدار مربيان پرورشي مدارس، به عنوان 

بـديهي اسـت كـه اگـر      .تري برخـوردار باشـد   در سطح پايين "آموزش"در قياس با متوليان  "پرورش"متوليان 
مربيان پرورشي، فاقد اقتدار محتوايي، اخالقي و علمي باشند، از مرجعيت، محبوبيت و مقبوليت الزم برخوردار 

فقـدان اقتـدار، نـه تنهـا     . آموزان اسـت  نخواهند بود؛ و اين به معناي عدم وجود رابطه تربيتي بين مربيان و دانش
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كنـد، بلكـه آنهـا را بـه عنـوان نيروهـايي سـربار و زائـد در آمـوزش و           يفعاليت آنها را از اثربخشي الزم تهي م

رود  گري امور اخالقي و ارزشي اگر به نحو احسن صورت نگيرد، بـيم آن مـي   تولي. پرورش جلوه خواهد داد
  . كه اثر معكوس به دنبال داشته باشد

  :هاي پژوهش يافته
در بررسـي  . ي در حـوزه پرورشـي برخـوردار بودنـد    بـاالي  هاي ميزان فعاليت از درصد مدارس 34تنها حدود 

مدرسـه از بـاالترين    "مشـاور "نتـايج نشـان داد كـه     معـاون، و مدير، مشاور،  مربيان تربيتي در مقايسه با جايگاه
هـاي پـيش روي    يكي از گزينه. آموزان برخوردارند ترين جايگاه نزد دانش از پايين "مربي پرورشي"جايگاه و 

آزمون خي دو، نشان داد كه ايـن  .امتياز مربي پرورشي از اين گزينه نيز كمتر است. دام بودك آموزان هيچ دانش
  . تفاوت معنادار است

و بـه عبـارتي مقبوليـت و    (در پژوهش حاضر كه در نوع خود منحصر به فرد اسـت، اقتـدار مربيـان پرورشـي     
هـاي پـژوهش حاضـر زنـگ      يافتـه . تدر قياس با ديگر متوليان مدرسه مورد بررسي قـرار گرفـ  ) محبوبيت آنها

خطري براي متوليان تربيت ديني و اخالقي و به طور ويژه براي معاونت فرهنگي و پرورشي وزارت آموزش و 
پرسشنامه در بين دختران و پسران راهنمـايي و دبيرسـتان    500هاي حاصل از اجراي بيش از   يافته. پرورش است

ه جايگاه اقتـدار و مرجعيـت مربيـان پرورشـي تـا چـه انـدازه در نـزد         نشان داد ك) در مناطق شهري و روستايي(
  . آموزان پايين است دانش

  .مربيان پرورشي، اقتدار مربي، تربيت ديني :واژگان كليدي
  

  :منابعفهرست 
هاي پرورشي موجوددرمدارس استان خراسان شمالي وتأثيرآن برزندگي فردي  بررسي برنامه). 1390. (اسكندري، حسـين  -
  .اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان شمالي. آموزان اجتماعي دانشو
پژوهشـي  -فصلنامه علمـي . آموزان دانش يتيمدارس و ابعاد هو يپرورش يها تيفعال زانيم نيرابطه ب يبررس). 1391. (اسكندري، حسين -

  .136-113 ،25 روان شناسي تربيتي، دانشگاه عالمه طباطبايي،
  .علمي وفرهنگي: تهران .رابطه نظريه وعمل درتعليم وتربيت). 1388( .شهين، ايرواني -
 .60-13، 6. تربيت اسالمي، . آسيب و سالمت در تربيت ديني). 1380. (باقري، خسرو -

ريـزي   سـازمان پـژوهش و برنامـه   : تهـران . الگوي مطلوب آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي ايـران ). 1389. (باقري، خسـرو  -
  .كز پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعيآموزشي و مر

  .1389.، نگاشت سوم، ارديبهشت. )هاي درسي و تربيتي طرح جامع تحول بنيادين برنامه( برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران -
 .4 و 3، مجله روانشناسي وعلوم تربيتي .؟آياتزكيه مقدم برتعليم است). 1385( .محمد، حسني -
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 .وزارت آموزش و پرورش، شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي آموزش و پرورش). 1390. (و پرورش سند تحول بنيادين آموزش -

  .)1387( ).هاي تربيتي هاي مبتني برساحت شاخص، ها سياست، اهداف، مأموريت ( سندراهبردي معاونت پرورشي وتربيت بدني -
. بـدني  ه يك، سند راهبـردي معاونـت پرورشـي و تربيـت    سند شمار .طرح جامع تحول بخشي در معاونت پرورشي و تربيت بدني -

  .بدني وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشي و تربيت) 1387(گزارش اول، نگاشت سوم، غير قابل استناد 
ترجمـه حسـينعلي    ( گزارشـي دربـاره دانـش   : مـدرن  پيشگفتار فريدريك جيمسون وضعيت پست. )1380( .ليوتار، ژان فرانسـوا  -

  .گام نو: رانته. )نوذري
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  بررسي اثرات مثبت و منفي فناوري اطالعات و ارتباطات بر تربيت اخالقي
  2، پروانه ولوي1سميه طرقي

  
اي شايد در نگاه اول تصور شود فناوري موضوعي غيرفلسفي است و نگاه فلسفي به آن اهميت و ارزش ويژه

تواند براي نمونه زيربناي گسترش فناوري مي. اما در واقع زايش و گسترش فناوري مبناي فلسفي دارد. ندارد
اين اصل فلسفي باشد كه آدمي از راه تجربه و انديشه به دانش درباره واقعيت دست يافته و اين دانش را 

هاي فلسفي گوناگون ها و بينشبدين ترتيب فناوري داراي مبناي فلسفي است و از نظريه. دهدگسترش مي
هاي فلسفي درباره آن، هدف و شيوه به كارگيري آن نيز تغيير ع نگاه و پيش فرضگيرد و با تغيير نوالهام مي

اي اخالقي است و بين خوبي پديده"توان گفت فناوري از نظر اخالقي نيز خنثي نيست، بلكه حتي مي. كندمي
نسبت  يكي از مباحث مهم در حوزه فلسفه فناوري، تبيين). 148، ص1998لوكارت، ( "و بدي در نوسان است

فناوري و آخرين ). 11، ص1388ضرغامي، (فناوري با مفاهيمي چون هدف زندگي، سعادت و اخالق است 
  .هاي گوناگون زندگي بشر داردگيري در حوزهدستاورد آن يعني فناوري اطالعات حضور گسترده و چشم

هكده جهاني تبديل امروزه فناوري اطالعات جهان را دگرگون ساخته و به گفته مك لوهان آن را به د 
از نظر بسياري از دانشمندان، قرن بيست و يكم دروازه ورود به عصر اطالعات و جامعه جهاني . كرده است

هاي گوناگون زندگي بشر گذاشته و تاثيرات عميقي بر جنبه  )ICT( فناوري اطالعات و ارتباطات. است
تي كه به درستي مورد استفاده قرار نگيرد شمارش در صورهاي بيها و توانمنديعالوه بر ايجاد ظرفيت
بنابراين الزم است كه همزمان با گسترش آن، معيارهاي اخالقي استفاده . آوردبار ميتاثيرات زيانباري را به

فناوري اطالعات و ارتباطات بر اخالق و تربيت اخالقي تاثيرات . درست و كارامد از آن نيز گسترش يابد
هاي ان انجام عمل از راه دور و فراتر از مرزهاي حقوقي، امكان كسب درآمد با روشامك: مثبتي داردكه شامل

اما با تمام مزاياي آن ). 7-6، صص1384صدري، (نسبتا آسان، ارتباط دوسويه  و چندسويه با ديگران و غيره 
ي، حقوق مالكيت اتاثيرات منفي زيادي نيز دارد كه مي توان به مواردي نظير شكاف ديجيتالي، جرايم رايانه

اي و تاثيرات سوء فناوري در مغز هاي رايانهها و سرگرميمعنوي، حريم خصوصي، محتواي غيراخالقي بازي
  .و بدن انسان اشاره نمود

                                                            

  samanetoroghi@yahoo.com؛ دانشجوي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه شهيد چمران اهواز1

 parvanehvalavi@yahoo.comعضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ ٢ 
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   :هاي پژوهشپرسش
 تاثيرات منفي فناوري اطالعات و ارتباطات بر اخالق و تربيت اخالقي چيست؟ -

  تباطات بر اخالق و تربيت اخالقي چيست؟تاثيرات مثبت فناوري اطالعات و ار -
گيري از آن در تربيت اخالقي راهكارهاي موثر در مقابله با اثرات منفي فناوري اطالعات و ارتباطات و بهره -

  كدامند؟
هاي مرتبط و در اين روش با مطالعه پژوهش. اي استروش پژوهش سندي تحليلي است و از نوع كتابخانه

شود كه مزايا و منافع فناوري اطالعات در تربيت اخالقي مشخص ها سعي ميسي آنتجزيه و تحليل و برر
 .نموده و راهكارهايي براي مقابله با اثرات منفي آن ارائه گردد

اي وغيره را كه در گذشته هاي زماني، مكاني، هزينهبا توجه به اين كه گسترش فناوري اطالعات محدوديت
است، گرديد،  از بين برده و امكانات متنوعي را براي مردم دنيا فراهم كردهباعث عقب ماندگي اطالعاتي مي

هاي پيشين بيشتر بر جنبه منفي پژوهش. لذا بايد معيارهاي تربيت اخالقي استفاده مفيد از آن نيز گسترش يابد
قش برجسته فناوري اطالعات و تاثيرات مخرب آن بر تربيت اخالقي جوامع تاكيد كرده اند و با توجه به ن

تربيت اخالقي در جوامع امروز به خصوص كشور ايران در اين مقاله سعي شده است كه با نگاهي همه جانبه 
  .به فناوري اطالعات، مزايا و معايب آن براي تربيت اخالقي افراد جامعه را مشخص نمود

  :هاي پژوهشيافته
اخالق و تربيت اخالقي امري مهم و ضروري شناسايي اثرات مثبت و منفي فناوري اطالعات و ارتباطات بر 

-تر از آن ارائه راهكارهايي است كه بتواند به مقابله با اثرات منفي پرداخته و امكانات بهرهاست، ليكن مهم

البته بايد بر اين امر تاكيد نمود كه . گيري بهتر از آن را براي اخالقي شدن و تربيت اخالقي جامعه فراهم نمايد
توان انتظار داشت كه تربيت اخالقي و اخالقي شدن افراد به گيري از راهكارهاي مختلف نميبا وجود بهره

طور كامل تحقق يابد، چرا كه اين امر مستلزم آن است كه همه دست اندركاران فناوري در سراسر جهان بر 
همچنين . ق پيدا كنندروي مفاهيم و مصاديق فضائل و رذائل اخالقي و اصول مربوط به آنها در اين عرصه تواف

  :البته با اين وجود برخي راهكارهاي زيرقابل تامل هستند. به طور كامل مقيد به مراعات همه اين اصول باشند
توان براي كاهش بسياري از اصول و قواعد موجود در انديشه اسالمي را مي : هاي دينياستفاده از آموزه -

توان به نكوهش از جمله دستورات اخالقي مي. استفاده قرار دادمضرات اخالقي و تربيت اخالقي جامعه مورد 
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گويي و لزوم صداقت در گفتار و كردار، لزوم وفاي به عهد، لزوم حفظ كرامت آدمي و پرهيز از هر دروغ

  .كند، لزوم مراعات حق اهللا و حق الناس و غيره اشاره كردكاري كه به آن خدشه وارد مي
اخالقي فناوري اطالعات و ارتباطات امري جهاني و مشترك ميان همه جوامع  هايچالش: مشاركت جهاني -

به هر اندازه افراد، موسسات و نهادهاي ملي يا بين المللي بتوانند در زمينه اخالقي آن با يكديگر . است
قي شدن ريزي بيشتري داشته باشند امكان رفع يا كاستن موانع موجود بر سر راه اخالهمراهي، همدلي و برنامه
  . فضاي آن بيشتر مي شود

هاي مناسب و ابزارهاي صحيح درباره گيري از روشاين امر بايد با بهره: آگاهي دادن و آموزش افراد -
 .كاربران، والدين، توليد كنندگان و نهادهاي مسئول انجام پذيرد

  فناوري، فناوري اطالعات و ارتباطات، تربيت اخالقي: يواژگان كليد
  

  :نابعفهرست م
مجموعه مقاالت اولين همايش اخالق و . اخالق و اعالميه اصول نشست سران جامعه اطالعاتي). 1384. (انتظاري، محمدحسن -

 .21اطالعات،  فناوري
مجموعه مقاالت اولين همايش اخالق . نقش فناوري اطالعات در جامعه امروز و نيازمندي به اخالق ). 1384. (صدري، سيدمحمدرضا -
  .2-7، وري اطالعاتفنا و
  .مبناي خرد: تهران. فلسفه فناوري اطالعات و تعليم و تربيت). 1388. (ضرغامي، سعيد -
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!نگاري؛ چالشي فراروي تربيت جنسي از ديدگاه اسالم هرزه
  5،مريم الماسي4سيمين زغيبي قناد ،3مريم بختياروند ،2حسن نوكاريزي، 1سيد جالل هاشمي

  
درست پس از . ي اينترنت شكل گرفتهايي است كه در بستر شبكهله عرصهاز جم 6نگاريصنعت هرزه

سازي و ، فرايندي شامل توليد، انتشار، ذخيره1993ي جهاني در سال ي گستردهتجاري شدن اينترنت و شبكه
- اكنون، هرزهنگاري سايبري جريان يافت و هميا هرزه 7نگارانه با عنوان سايبرسكسنمايش موضوعات هرزه

هاي جدي فضاي مجازي و عامل ايجاد تشنج در فضاي اخالقي جامعه مبدل شده نگاري به يكي از آسيب
نگاري در اين مقاله مساله اصلي اين است كه هرزه). 2005، 9، به نقل از لو و وي1997، 8موردومك(است 

و راهكارهاي اسالم براي گذارد هاي دنياي مجازي چه تاثيري بر روي تربيت جنسي ميبعنوان يكي از چالش
 .مقابله با آن چيست

  :پرسش هاي پژوهش
  گذارد؟نگاري چيست و چه تاثيري روي افراد ميهرزه -
  تربيت جنسي از ديدگاه اسالم چيست؟ -
- نگاري چه راهكارهايي را پيشنهاد ميتربيت ديني براساس مضامين اسالمي براي پيشگيري از پديده هرزه -

  كند؟
هاي اينترنتي اي و سايتاسنادي است و اطالعات با استفاده از منابع كتابخانه -نوع توصيفيروش پژوهش از 

  .آوري شده استجمع

مختص به سكس  ينترنتيا هايتيروزافزون از سا يهاز استفاد يمطالعات متعدد صورت گرفته، حاك
درصد از  15همزمان پي برد كه ي صدها كاربر متصل به طور از طريق مطالعه 10، كوپر1998در سال  .يباشدم

                                                            

  sj.hashemi@scu.ac.irاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ ١
 hasan.nokarizi307@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ ٢
  maryambakhtiarvand@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه چمران اهواز؛ ٣
     siminghannad1366@gmail.com؛كارشناس ارشد روانشناسي تربيتي٤
  almasi.maryam91@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه چمران اهواز؛٥

6 pornography 
7 cybersex 
8Mcmurdo 
9 Lo & Wei 
10Cooper 
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به طور ). 2010، 1تووهيگ و كراسپي(آنان به يكي از پنج سايت اينترنتي برتر در زمينه سكس متصل بودند 

-اند كه آن را به منبع قابل توجهي براي گسترش هرزهگران به سه ويژگي اينترنت اشاره كردهكلي، پژوهش

مواليي، (ن، ارزان بودن و ناشناس ماندن كاربران اينترنتي قابليت دسترسي آسا: نگاري مبدل كرده است
گران باور دارند كه سوي ديگر، برخي پژوهشاز). 1391ترجمه نيلوفري،  2009و همكاران،  2؛ پاترسون1389

هاي جنسي واقعي در فضاي امن قبح اخالقي بحث در مورد مسائل جنسي بين جوانان و عدم امكان تجربه
و  هالميف ،ي تصاويرمشاهده). 2005، 3بازل(تقبال از اين امر در فضاي مجازي شده است اجتماعي باعث اس

بلوغ زودرس  يهدياست كه منجر به پد ياز دالئل يكي ينترنتيا هايهگايدر پا زآميكياصوات مستهجن و تحر
  ).1389 ،ي علمينجف( شوديدر كودكان م
بايست يد مي كردند كه يك عالم در مسير تعليم و تربيت ميهمواره در فرمايشات خود تاك) ره(امام خميني 

از اين رو با توجه به رشد ). 1368مطهري، (مطابق با نيازها و تغييرات موجود در سطح جامعه حركت كند 
ي نوجوانان و جوانان جهان و به تبع آن، ايران، الزم نگاري اينترنتي در جامعهي مخرب هرزهروزافزون پديده

  . هاي ديني مطابق با تغييرات جهان امروز صورت بگيرداي بازنگري و بازخواني در آموزهگونهاست تا 
 يجنس يخواسته ها يبا هدف ارضا يجنس يرفتارها يكالم ايو  يريتصو شيبه عنوان نما يهرزه نگار

و  يريتصو ليمختلف، از جمله عكس، داستان، فا هايمعموال به شكل ده،يپد نيا .شده است يمعرف گرانيد
بن شاپ ( يشودمنجر م دگانكنن مراجعه يجنس يعيرطبيغ يوجود دارد و به ارضا نترنتيكوتاه در ا هايشنيميان
 يمنف هاينگرش رشي، پذيروابط جنس يدر برقرار يرگيبر رشد افراد، آسان ياثرات نامطبوع ، كه)1384، 

،  لديف نيگر( يگذاردم ،يتجاوز جنس يحاو هاينسبت به برخورد با داستان زدايي تينسبت به زنان و حساس
2004.(  

هدف اسالم پرورش، . كرد ياسالم بررس دگاهيرا از د يجنس تيترب ديموضوع با نيپرداختن به ا يراب
عبارت  يجنس تيترب دگاه،يد نياز ا. است نه پروردن و اوج دادن آن يجنس يزهيغر دهيو جهت ليتعد

مندكردن و ضابطه ليكنترل، تعد ت،يشامل هدا ،يجنس زهيمربوط به غر يتيترب هاياست از مجموعه اقدام
 يشرافت و كرامت انسان و تعال ،يعفت و پاكدامن ،يو روان يحفظ سالمت جسم يكه برا يجنس يزهغري

  ).1385 ،يفراهان ينيفرمه(او الزم است  يو فرهنگ ياجتماع ،يعاطف ،ياخالق تيشخص

                                                            

1Twohig& Crosby 
2Paterson 
3 Buzzell 
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 :يافته هاي پژوهش

  :ري از هرزه نگاري مطابق با مضامين اسالمي شامل موارد زير مي باشدهاي پيشگيروش
گي براي اوقات فراغت و بسياري از انحرافات جنسي نوجوانان، معلول بي برنامه: غني سازي اوقات فراغت -

شخص مسلمان براساس رهنمود اسالم، هيچ وقت بيكار نيست و براي تمام اوقات خود برنامه . بيكاري است
  ).همان( دارد

اذا جاءكم ": كند نقل مي) ص(در اين زمينه روايتي را از پيامبر ) ع(امام صادق : فراهم آوردن زمينه ازدواج -
اين روايت، حكايت از اين  "االرض و فساد كبير من ترضون خلقه و دينه فزوجوه واال تفعلوه تكن فتنه في 

مردم گرايش به ازدواج كم شود، موجبات فساد و مطلب دارد كه اگر ازدواج تحقق پيدا نكند و در ميان 
  ).1383مكارم شيرازي،( آيد تباهي و فتنه فراهم مي

هاي ها،آگاهيهاي كودك، نوجوان و جوان است كه متناسب با اين ظرفيتآشنايي با ظرفيت: آگاه سازي-
  .جنسي متناسب با سن به او داده شود تا او در ورطه سقوط قرار نگيرد

به كارگيري اين روش باعث مي شود كه فرد از سرگذشت : ها و معاشرت و عبرت آموزيتيكنترل دوس-
  .افرادي كه در دام هوا و هوس گرفتار شدند، درس بگيرد و از تكرار آن بپرهيزد

  .حيا از انواع انحرافات اجتماعي جلوگيري مي كند. حيا، احساس شرم از كارهاي زشت است: حيا -
امروزه با توجه قدرت تاثيرگذار رسانه ها، بايد به فرد ): چشم و گوش(رودي آدمي هاي وكنترل دروازه-

آموزش داد كه دست به انتخاب بزند و چشم و گوش خود را از هر آن چه او را به خطا مي اندازد مصون نگه 
اوند در روز كسي كه ديده خود را از حرام پر مي كند، خد": در اين باره مي فرمايند) ص(پيامبر اكرم. دارد

 ).1385فرمهيني فراهاني، (" قيامت چشمش را از آتش پر كند، مگر آنكه توبه كرده و بازگردد

الدعاء تُرس ": دنفرماي مي) ع( چرا كه حضرت علي: حضور در جلسات دعا، نيايش و توسل و تذكر -
  ).1369كليني، (است ) ازباليا و انحرافات( دعاسپرمؤمن  "المؤمن

  .هرزه نگاري، تربيت جنسي، تربيت ديني :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  . 45-41، 26، شماره )سياحت غرب(علوم سياسي . پورنوگرافي در فضاي مجازي). 1384. (بنشاپ، البرت -
  ارجمند: تهران. )ترجمه علي نيلوفري(مهارت هاي پايه در خانواده درماني ). 2009. (پاترسون، الن؛ ويليامز، لي؛ كلوديا، گراف و همكاران -
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، 3شماره  .پژوهش هاي تربيت اسالميفصلنامه . درآمدي بر تربيت جنسي در متون ديني اسالم). 1385. (فرمهيني فراهاني، محسن -

141-178 .  
  .علميه اسالميه: تهران. 4ج ،اصول كافي ).1369. (ثقه االسالم كليني،-
  .صدرا: تهران. مي در صدساله اخيربررسي اجمالي نهضتهاي اسال). 1368. (مطهري، مرتضي -
  .)ع(مدرسه امام علي: قم  .النكاح). 1383. (مكارم شيرازي، ناصر -
  . 34-33، 36سپيده دانايي، .  چگونه اينترنت دنياي هرزه نگاري را متحول كرد؟). 1389. (مواليي، محمد مهدي-
  . 47-44، 367 و  366ي پيوند، نشريه. غ زودرسفناوري اطالعات و تاثير آن بر بلو).  1389.(نجفي علمي، محمود  -

-Buzzell, T. (2005).The effects of sophistication, access and monitoring on use of pornography in 
three technological contexts.Deviant Behavior, 26, 109-132. 
-Greenfield, P. M. (2004). Inadvertent exposure to pornography in the Internet: implications for peer 
to peer file sharing networks for child development and families. Applied Developmental 
Psychology, 25, 741-750. 
-Lo, V., & Wei, R. (2005). Exposure to internet pornography and Taiwanese adolescents sexual 
attitudes and behavior. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 49(2), 221-237.  
-Twohig, M. P. & Crosby, J. M. (2010). Acceptance and Commitment Therapy as a Treatment for 
Problematic Internet Pornography Viewing. Behavior Therapy, 41, 285–295. 
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با نظرات  )ع(ديدگاه امام علي  از مقايسه ويژگي هاي مديريت تربيتي و بررسي
  انديشمندان معاصر

  2، حسين مطهري نژاد1صديقه علي توكلي
 

امر تربيت، ابعاد وسيعي دارد كه قرنهاست از تمدنهاي باستاني  مديريت نيروي انساني، به خصوص در اساسا
افالطون در خصوص تربيت فرزندان و مديريت صحيح پرورش . استآغاز هزاره سوم به آن پرداخته شده  تا

همچنين ). 17، ص 1372علي آبادي،( "نان شب هم واجب تراست تربيت انسان حتي از": نوع انسان ميگفت
پرورش انسانهاي فردا، كه  تربيت و": بيان مي كند 1998سال  در ،از صاحبنظران علوم تربيتي "نيكلز" خانم

مديريت نيروي انساني  ).1379 ،ميرحسيني( "ستاوقت وجدي  تمام  امروزند، يك كار نانكودكان و نوجوا
نام مي بريم، ظريف ترين نوع حساسيت است؛ چرا  "مديريت پرورشي"و تربيت نسل، كه ما از آن به عنوان 

اشته باشد، و كسي كه متولي امور ده نفر بشود، بايد انديشه چهل نفر را د": مي فرمايد) ص(كه رسول اكرم 
نصر آبادي و ( " كسي كه مسئوليت جهل نفر را بر عهده بگيرد، بايد عقل و انديشه چهارصد نفر را داشته باشد

از آنجا كه موسسات آموزشي به دليل شرايط مراجعين خود از حساسيت بيشتري ). 29، ص 1378رحماني، 
موسسات نيز بايد متناسب با  شرايط آنها متمايز  هاي مديريت ايننسبت به ديگر سازمانها بر خوردارند، ويژگي

  .از ديگر موسسات باشد
  :پرسش هاي پژوهش

  با مديريت در مكاتب نوين است؟) ع(چه شباهت هايي بين مديريت از ديدگاه امام علي  -1
  با مديريت در مكاتب نوين است؟) ع(چه تفاوت هايي بين مديريت از ديدگاه امام علي  -2

الگوي . مطالعه كيفي است كه با روش تطبيقي به كمك الگوي بردي انجام شده استاين پژوهش يك 
در توصيف پديده هاي پژوهش بر اساس . بردي شامل چهار مرحله توصيف، تفسير، همجواري و مقايسه است

در تفسير، دادهاي جمع آوري شده در مرحله . شواهد و داده ها براي بررسي در مرحله بعد آماده مي شود
در مرحله همجواري، داده هايي كه در دو مرحله پيش جمع آوري شده اند . يش مورد تحليل قرار مي گيرندپ

جهت ايجاد چار چوبي براي مقايسه شباهت ها و تفاوت ها و پاسخ دادن به پرسشهاي پژوهش بررسي و 

                                                            

١
 sedigheh.tavakoli@yahoo.com ؛ جوي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشيدانش  
٢
  hmotahhari@yahoo.com؛  دانشگاه شهيد باهنركرمان بخش علوم تربيتياستاديار   
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مدارك كتابخانه اي و جستجو داده هاي مورد نياز از راه مراجعه به اسناد و  .)2003آقازاده (مقايسه مي شوند 

  . در شبكه جهاني اينترنت، جمع آوري شده است
برخي از مهمترين اين . در خصوص مديريت شايد به تعداد صاحب نظران مديريت تعريف وجود دارد

كونتز ؛  "مديريت را عبارت از هنر انجام دادن كار به وسيله ديگران ميداند:  1فالت: تعاريف عبارتند از
 .مديريت را ايجاد محيطي موثر براي افرادي كه در گروههاي رسمي سازمان فعاليت ميكنند ميداند" 2واودانل

مديريت فعاليتي است منظم، در جهت تحقق هدفهاي معين كه از طريق ايجاد روابط ميان منابع موجود، انجام 
  .)1375عالقه بند، ( دادن كار با مشاركت افراد ديگر، و شركت فعال در تصميم گيري صورت مي گيرد

در واژگاني ) ع(هاي مديريتي امام علي ها و آموزها و شيوهانديشه: مفهوم مديريت از ديدگاه نهج البالغه
آماده است كه برخي به معاني آن داللت دارند و برخي مقدمات و ويژگيهاي آن را نشان مي دهد كه اشترك 

  :ان عبارتند ازمعاني با ديگر مفاهيم مديريتي دارد كه اين واژگ
تدبير يعني انديشيدن به فرجام امور، نگريستن به عواقب مثبت يا منفي كارها، كه به اين معنا يكي از : تدبير -

ريزي براي كاري را گويند و  مفاهيم بنيادين مديريت است، زيرا مديريت در معناي فراگيرش طرح و برنامه
تدبير از ويژگيهاي اساسي مدير است و مدير موفق . باشد مي برآورد نتايج آن كار قبل از دست يازيدن به آن

فرمايند  مي) ع(امام علي  .نهد كسي است كه به تدبير شهرت دارد و كسي است كه امور را در جاي خود مي
  ).1381باقرالموسوي،( حسن تدبير، اولين نشانه عاقل بودن است

از آنجايي كه مديريت . ه شده و جمع آن اوامر استگرفت "أُمره"از كلمه " امره"): حكمراني(فرماندهي  -
) ع(اين واژه در سخنان حضرت علي . مجموعه اوامر و نواهي به مردم است در حقيقبت نوعي حكمراني است

غرر ( "قدرت تو بر نفست، برترين قدرت و فرمانروايي تو بر آن بهترين فرمانروايي است: "فراوان آمده است
  ). 375ص ،3ج ، الحكم 

پس قدرت به . .اند قدرت را نشان صاحب قدرت بودن در هر شكل آن بكار برده) ع(امام علي  :قدرت -
بنابراين مديريت . باشد معناي سيطره و چيرگي، همان اعمال قدرت بر نيروهاي تحت فرمان صاحب قدرت مي

رت بر نيروهاي تحت فرمان هاي قدرت است، چون نمايانگر شكلي از اشكال اعمال قد اي از گونه بايسته، گونه
بهترين مردم كسي است كه خشم خود را فرونشاند و از سر قدرت " :فرمايند حضرت علي مي .باشد مي

  ).105، ص 4غررالحكم، ج(" شكيبايي ورزد
                                                            

1 Falt 
2 Coontz & odanl 
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نشان دادن مفهوم رياست و ) ع(در سخن امام علي ) سروري(از كاربردهاي سيادت  :سرور و سروري -
كند،  اي است كه به شيوه منطقي بر زيردستان حكمفرمايي مي يد همان مدير بايستهسرور يا س. مديريت است

آقا و سرور كسي " :فرمايد حضرت مي. راند است و به اجبار بر آنها فرمان نمي مديري كه بر آنها تحميل نشده
  ).324همان، ص(" رساند كشد و ياري مي است كه زحمت ديگران را بر دوش مي

به معناي مديريت بر انسانها آمده است كه معناي فراگيرتر از مديريت ) ع(نان امام واژه سياست در سخ
باشد بنابراين  كه همان مديريت گروهي معين از مردم براي هدفي مشخص مي آن اما معناي محدودتر. باشد مي

اين فن عناصر ) ع(باشد در سخنان حضرت علي  مديريت به فني نيازمند است كه آن فن، همان سياست مي
همه اين امور فضايل نفساني و ارزشهاي اخالقي  .مدارا، تحمل، فضيلت، عدالت، كنترل نفس :عبارتند از

هركس كه در پي ادامه رياست است، بر اوست كه . شود هستند كه تربيت نيكو و توجه معنوي موجب آنها مي
 دائم و ثابت و ماندگار است ابتدا در تبيين فضايل نيكو و صفات موفق باشد كه اينها مباني سياست

   ).1381باقرالموسوي، (
  :يافته هاي پژوهش

در مديريت امام، آزادي عبارت است آزادي انسان از هواي نفس؛ ولي در مديريت رايج، آزادي عبارت  -
  .است از آزادي انتخاب كه بيشتر تابع اميال نفساني است

ترين ا است؛ ولي در مديريت رايج انگيزة مادي قويدر مديريت امام انگيزة معنوي قوي ترين انگيزه ه -
  . انگيزه ها است

 "و ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم» «و لقد كرمنا بني آدم" ارشهاي ديني در مديريت امام ارزش انساني به اعتبار -
امع حتي ارزشهاي ديني جو(، ارزش هاي ديني ي مديريتي نويندر هيچ كدام از تئوري هاولي تعيين مي شود؛ 

  گنجانده نشده است و لذا اخالق مديريت نيز مورد توجه قرار نگرفته است) مربوطه
وسيله و انسان  "سازمان"در مديريت امام سازمان و هدفهاي آن وسيلة رشد و كمال انسان است، يعني  -

ازمان وسيله و س "انسان"يعني . هدف است؛ ولي در مديريت رايج انسان وسيلة تحقق هدفهاي سازمان است
  .هدف است

، مديريت در )ع(امام علي   مديريت در ديدگاه مديريت تربيتي، هاي مديريت، ويژگي :واژگان كليدي
  .مكاتب غربي
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  هاي تربيت دينيهاي دين و زندگي از نظر توجه به مولفهتحليل محتواي كتاب
   2محبوبه البرزي،  1ليال اسفندياري

  
ها از سويي مخلوقات خداوند و از سويي جانشين او در زمين هستند براي رعايت حقوق  از آنجا كه انسان     

. آموزش و تعليم بخشي از رسالت خدا است. از ويژه دارندو براي اداي مسئوليت جانشيني به تعليم و تربيت ني
هو الذي بعث في األميين رسوالً منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و ": خوانيم در قرآن مي

از سويي انسان موجودي است ). 125، ص 1389منصورنژاد، (" الحكمه و إن كانوا من قبل لفي ضالل مبين
داراي حس كمال جويي و اين خصيصه انسان را به حركت بسوي كمال و توجه به رهنمودها  سالك و پويا و

در اين زمينه اساسي ترين هدف اديان ). 1384نساجي زواره، (و الگوها براي رسيدن به كمال سوق مي دهد 
ژه اي به در اين ميان دين اسالم توجه وي. آسماني كمك به انسان براي رسيدن كمال و حقيقت وجودي است

اسالم براي . برآن تأكيد شده است) قرآن وسنت الهي(تعليم و تربيت انسان دارد كه در آموزه هاي اسالمي 
همه ي امور بويژه انسان برنامه و طرح دارد و از تأملي در خصوص اهتمام دين به همه ي ابعاد وجودي انسان 

ري و رشد انسان وتربيت و تزكيه او ازهمه ي از جمله روح و جسم وفطرت و عقل و اينكه نسبت به بلوغ فك
چنانكه آن را جز . مكاتب بشري، مصم تر وداراي برنامه اي فراگيرتر است به غناي واقعي آن مي توان پي برد

اهداف اصلي بعثت پيغمبر خود معرفي مي كند وانسان را توانا ومسئول مي خواند كه مي تواند و بايد در مسير 
حسني، (د خود بر اساس راهكارهاي دين و ظرافتها وقابليتهاي رواني خودحركت نمايد تربيت و پرورش ابعا

هاي متعددي كه در تربيت ديني در دين اسالم بمنظور پرورش انسان ها ارايه شده است، در ميان روش). 1384
در پژوهشي قيوم زاده و صادقيان . روش تربيت الگويي بخاطراهميت و تأثيرگذاري آن اهميت بسزايي دارد

تحت عنوان نقش الگوگيري از پيامبران و جاودان گرايي در سالمت اجتماعي دريافتند كه پيروي از اوليا الهي 
روحي  در پژوهشي تحت ).  17، ص 1386(بخصوص پيامبر اسالم درسالمت اجتماعي انسان بسيار موثر است 

پرداخت ودريافت ) ص(ون زندگي پيامبر ، به بررسي ابعاد گوناگ)ص(عنوان الگوي تربيتي پيامبر اعظم 
براي ) ص(تر از پيامبر اكرم  توانند الگويي مناسب كساني در زندگي خود به دنبال الگويي مطمئن باشند، نمي

حسني در پژوهشي تحت عنوان روشهاي تربيت اسالمي در پرتو ). 19-10، صص 1385(زندگي خود بيابند 

                                                            

 leilaesfandiari62@gmail.comكارشناس ارشد فلسفه ي تعليم وتربيت دانشگاه شيراز؛  ١ 
٢
 malborzi@shirazu.ac,ir راز؛يدانشگاه ش تيو ترب ميتعل يبخش مبان يعلم أتيو عضو ه راياستاد  
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روشهاي علمي و عملي تربيت بر اساس آيات قرآن و ديدگاههاي امام  قرآن و نهج البالغه به بيان مطالب و
نتايج نشان داد روشهاي تربيتي نظير الگوبرداري، تذكر و يادآوري، محبت . علي در نهج البالغه پرداخته است

و مدارا و عبرت آمورزي، بصيرت آفريني، عفو، تشويق و تنبيه، در راستاي تربيت انسان، نياز عاطفي و 
هاي در بررسي محتواي كتاب) 1390(سبزعلي زاده و شمشيري ). 14، ص 1384(ضاي فطري انسانهاست مقت

گردد، با شكل كمي و محتواي كتاب هاي درسي مورد نظر كه در مدارس تدريس ميدين و زندگي دريافتند 
به . ا ندارندراسالمي  هاي اجتماعيمتون موجود كارايي الزم براي آشنا كردن دانش آموزان با مهارت
توانند دانش آموزان را در حد قابل عالوه،كتاب هاي درسي فوق، با نوع و ميزان پرسش هاي موجود نمي

تحقيقات انجام شده حاكي از آن است . آشنا كنندهاي اسالمي از ديگاه آموزهقبولي با مهارت هاي اجتماعي 
وجه به الگوها وسرمشق هاي شايسته باتأكيد بر هاي تربيتي تكه دردين اسالم همواره يكي از مهمترين شيوه

نوجوانان باتوجه به ويژگي هاي روحي ورواني خود همواره . باشدالگوگيري، الگودهي و الگوزدايي مي
بدنبال الگوگيري براي شكل گيري شخصيت خود هستند و از آنجايي كه بخش عظيمي از نيرو وزمان 

به كتب درسي و برنامه هاي آموزشي در تربيت ديني آنان با  نوجوان درنظام آموزشي صرف مي شود، توجه
  . تأكيد بر نقش الگوهاي اسالمي حائز اهميت است

  :اهداف پژوهش
از لحاظ ميزان  1391هدف پژوهش حاضرتحليل محتواي كتاب هاي دين و زندگي مقطع دبيرستان سال 

. باشدهاي روش تربيت الگويي در اسالم مي تمركز تحليل فوق بر مولفه. توجه به مولفه هاي تربيت ديني بود
  .الگو دهي، الگو پردازي، الگو زدايي: اين مولفه ها عبارت بودند از

تفسيري وبا استفاده از روش تحليل محتواي  –اين پژوهش درپارادايم تحقيقات كيفي با رويكرد توصيفي 
به سه روش تحليل محتواي عرفي؛ جهت  آنان معتقدند تحليل محتوا. انجام شد) 2005(كيفي شي يه و شانون 

اين روش به . در اين پژوهش تحليل محتوا به شيوه ي تلخيصي انجام گرفت. دار و تلخيصي انجام مي گيرد
نقل  1284، ص 2005شي يه و شانون، ( دنبال كمي كردن واژه ها و محتواي خاص و كاربرد آن در متن است 

ي تحليل قياسي بود و با شيوه) مولفه ها از قبل مشخص بودند(شي طرح پژوهش غير پيداي). 1384از كريمي، 
 با استفاده از روش اسناديآوري داده ها جمع. دنبال شد) حضوريا عدم حضور مولفه ها در كتب درسي(
به منظور اعتبارسنجي از دو روش تيم . گرفتصورت  )سال اول تا سوم(كتاب دين و زندگي مقطع متوسطه (

 )دن مراحل تحليل و صحت تحليل ها توسط دو كارشناس ارشد فلسفه ي تعليم وتربيتچك كر( پژوهشي
  .شداستفاده 
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  :ه هاي پژوهشافتي
كتاب دين و زندگي سال سوم بيشترين مؤلفه هاي مشمول رانشان داد و . 1: يافته هاي اين پژوهش نشان داد

. 3هر سه كتاب كمترين فراواني را نشان داد؛ مؤلفه الگوزدايي در . 2مؤلفه الگودهي بيشترين تكرار را داشت؛ 
قابل به ذكر است از بين مؤلفه هاي الگودهي، . مؤلفه الگوپردازي در هر سه دوره بطور متوسط مشاهده گرديد

كتاب  .4 الگودهي از پيامبر و ائمه بيشتر از ساير مؤلفه ها بوده است و مؤلفه بيان داستان مشاهده نشده است؛
واحد مشمول تحليل كه الگودهي از پيامبر و ائمه بيشترين واحدهاي  153زندگي شامل  سال اول دين و

واحد مشمول بود كه  الگودهي از پيامبر و ائمه بيشترين  132كتاب سال دوم شامل  -5مشمول را دارا بود؛ 
سوم شامل كتاب سال  -6و الگوزدايي كمتر از همه مشاهده گرديد در نهايت  واحدهاي مشمول را دارا بود

  .واحد مشمول بود كه نتايجي مشابه با دوكتاب قبل نشان داد 178

هاي الگويي از دهد نقش الگويي پيامبر، امامان، والدين و مربيان در ميان نقشنتايج بدست آمده نشان مي
ي هاي تربيت عقالني، الگوگيري ازشخصيتهاهايي مانند روشهم چنين روش. اهميت بااليي برخوردار است

پيروي از . تواند نقش بسيار مؤثري در تربيت الگويي كودكان و نوجوانان داشته باشدتأثيرگذار اجتماعي مي
 .اولياي الهي و الگوگيري از پيامبران به خصوص پيامبر اسالم در سالمت اجتماعي انسان بسيار مؤثر است

كه آن حضرت از سوي خداوند وجود دو ويژگي، كه يكي در شخص پيامبر و ديگري در شريعت و آييني 
با توجه به نتايج كسب شده، . توان پيامبر را بهترين الگوي تربيتي معرفي كردبراي هدايت آورده است مي

توجه ويژه به مسأله الگوهاي ديني در كتاب هاي آموزشي بويژه كتاب هاي كه با محوريت مذهب تأليف 
بر اساس . بدست آمده از دو ديدگاه قابل تبيين مي باشد از سوي ديگر نتايج .اند حائز اهميت مي باشدشده

ي مؤثري براي تربيت  هاي بزرگ در زندگي انسان وسيله وجود سرمشقآموزه هاي اسالمي و تعاليم مذهبي 
ها بوده است به همين دليل پيامبر و پيشوايان معصوم، مهمترين شاخص هاي هدايت را با عمل خود نشان  آن
اسالم از . ها سرمشق هستند ن و عمل و سكوتشان همه حجت و راهنما است و در همه زمينهدادند؛ يعني سخ مي

.  هاي مناسب به افراد باعث هدايت و راهنمايي در برخورد با مسائل زندگي، مي شود طريق ارائه دادن الگو
هاي اسالمي در  عالوه بر تعاليم و آموزه. قرآن در اين خصوص به معرفي پيامبران و امامان پرداخته است

ديدگاه هاي علمي نيز روانشناسان به ويژه روانشناسان اجتماعي به نقش الگوها و سرمشق ها در يادگيري انسان 
به گفته آلبرت بندورا، يكي از نظريه پردازان يادگيري اجتماعي، نوعا يادگيري انسان . تأكيد بسياري كرده اند
شود و از آنجا كه انسان به طور دائم در معرض  الگو حاصل ميهاي رفتار سرمشق يا  از راه مشاهده پيامد
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توان نتيجه گرفت كه غالب اصول و قواعدي كه رفتار انسان  گيرد، مي برداري قرار مي تجارب گوناگون الگو

  ).449، ص 1374هرگنهان و همكاران، (برداري به وجود مي آيند  كند از طريق الگو را هدايت مي
  .دين و زندگي، تحليل محتوا، تربيت ديني كتاب: واژگان كليدي

  
  :منابعفهرست 

  .10. نشريه علوم انساني. هاي تربيت اسالمي در پرتو قرآن و نهج البالغهروش). 1384. (حسني، محمد ابراهيم -
  .19- 10، 11ماهنامه معرفت،  ).ص(الگوي تربيتي پيامبر اعظم). 1385. (روحي، ابوالفضل -
بررسي ميزان برخورداري كتاب هاي دين وزندگي مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي از ). 1390. (ب و شمشيري، بابكسبزعلي زاده، دارا -

  .93-73، 3 فصلنامه مطالعات اسالمي در تعليم وتربيت،. هاي مربوط به مهارتهاي اجتماعي مبتني بر آموزوه هاي اسالميمولفه
فصلنامه علمي ترويجي . نقش الگو گيري از پيامبران و جاودان گرايي در سالمت اجتماعي). 1386. (قيوم زاده، محمود و صادقيان، احمد -

  .17- 4، 5، علوم اسالمي
هاي نقد و بررسي كتاب هاي علوم تجربي دوره راهنمايي تحصيلي از منظر پيش فرض). 1386. (كريمي، محمد حسن-

  .دكتري چاپ نشده، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شيراز رساله. هاالگويي براي تدوين اين كتاب فلسفه علم و ارائه
  .جوان پويا: تهران. تربيت ديني). 1389. (منصورنژاد، محمد -
  . 56-63، 1مكتب اسالم، . هاي تربيت الگويي در كالم وحي و عترت روش). 1384. (نساجي زواره، اسماعيل -
  .دانا: تهران). علي اكبر سيف ترجمه( مه اي بر نظريه هاي يادگيريمقد). 1374. (گنهان، بي آر و همكارانهر -
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از منظر نظام تربيتي ) با تأكيد بر تربيت ديني(مطالعه تطبيقي محتواي تربيت 
  اسالم، اگزيستانسياليسم و ليبراليسم آموزشي

  1اصغر محمدي خواه
  

براليسم آموزشي، هم يكتا پرستان و هم از آن جايي كه در نظام هاي تربيتي اسالم، اگزيستانسياليسم و لي
ملحدين ابراز عقيده نموده و بر وجود فرد، اهميت و جايگاه ويژه آن توجه دارند، محقق برآن است كه 
محتواي تعليم و تربيت فرد را با تكيه بر نگرش ديني در نظريه هاي تربيتي مذكور از جهت نحوه گزينش 

اين كه بررسي تشابهات و تفاوت هاي محتواي ديني مورد سوال ضمن . وسازماندهي محتواي بررسي نمايد
محتواي تعليم و تربيت از منظر نظام تربيتي اسالم، : خواهد بود، سوال اصلي پژوهش حاضر آن است كه

  اگزيستانسياليسم و ليبراليسم آموزشي چگونه است؟
  :پرسش هاي پژوهش

  واي ازديدگاه اسالم چگونه است؟محتواي تربيت ديني، نحوه گزينش و سازماندهي محت -1
 محتواي تربيت ديني، نحوه گزينش و سازماندهي محتواي ازديدگاه اگزيستانسياليسم چگونه است؟ -2

 محتواي تربيت ديني، نحوه گزينش و سازماندهي محتواي ازديدگاه ليبراليسم آموزشي چگونه است؟ -3

ديني نظام هاي تربيتي اسالم، اگزيستانسياليسم و ليبراليسم چه تفاوتها و تشابهاتي در محتواي تعليم و تربيت  -4
  آموزشي وجود دارد؟

  :يافته هاي پژوهش
  .براي پاسخ به سواالت پژوهشي، از روش تاريخي وتحليل محتواي استفاده خواهد شد

رسيدن به ايـن هـدف مسـتلزم شـناخت جهـان      . درنظام تربيتي اسالم، هدف اساسي آدمي رسيدن به خداست
و ) 2: دهـر (و انسان است كه هم شناخت جهان هستي ممكن است هم انسـان تـوان شـناخت آن را دارد     هستي

از سـوي ديگـر   ). 4: الـرحمن (اشاره قرآن به علم انسان و تعليم بشر توسط خداوند، دليل بر ايـن امكـان اسـت    
و حـواس ممكـن مـي     ، عقـل، اسـتدالل  )ديـن (شناخت انسان بر پديده ها و جهان هستي از منابعي چون، وحي 
  .گردد كه همگي نشأت گرفته از سرچشمه واحدي بنام خداست

                                                            

 asgar20mkh@yahoo.com كارشناس ارشد رشته تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش؛ ١
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  ).26: ملك(" بگو علم فقط پيش خداست": خداوند در قرآن مي فرمايند

به عقيده اگزيستانسياليست ها چون انسان در انتخاب خود آزاد بـوده و سرنوشـت او بدسـت خـود اوسـت و      
اي درسي في نفسه يك هدف تلقي نمي گردند، بلكـه يـادگيري و   هدف خود را، خود او معين مي كند، محتو

آنان معتقدند كه شخص ضمن تجربه ). 53-54، صص1391يارمحمديان، (آموزش يك جريان شخصي است 
، و نيچه نيز علل گرايش به دين را جبران ضـعف و حفـظ خـود    )537، ص1389شعاري نژاد، (معرفت مي يابد 

  ).465، ص1386پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، (دين مي داند در برابر توانمندان با ابزار 
ارسطو به عنوان  يكي از طرفداران ليبراليسم آموزشي معتقد است، درانتخاب موضـوعات درس بايـد هـدف    
تربيت منش متعلم باشد نه سـودمندي درس، مـتعلم بايـد دانـش و هنـر معينـي را بـراي خـود آن هنـر و دانـش           

آموزش بايد مبتني  ": پل هرست مي گويد). 36، ص1387كاردان،(خواهند داشت  بياموزد، نه براي سودي كه
و  58، صـص  1387صـحبتلو،  ( "براهميت دانش باشد نه بر اساس نيازهاي جامعه يـا هـوس هـاي سياسـتمداران    

بـاقري،  ( "دو شرط استعمال درست تربيت اسـت » مطلوب بودن و تحول دانشي"به عقيده هرست و پيترز ). 64
  .و از نظر آنها در واقع تربيت ديني نوعي تلقين است) 46ص  ،1384

ليبراليسم آموزشي با تاكيد بر داللـت هـاي آن در اهـداف، محتـوا و     "در پژوهشي با عنوان ) 1387(صحبتلو 
با استفاده از روش تحليل اسنادي با اين نتيجه رسيد كه محتواي تعليم و تربيت آمـوختن   "روش تعليم و تربيت

  .است كه در زندگي انسان بكار آيد چيزهايي
تربيت  "مقايسه تطبيقي مدار حركت انسان دراسالم و اگزيستانسياليسم"در تحقيق با عنوان ) 1389(شريفاني 

كشـاند و  از منظر دين را برخالف نگرش اگزيستانسياليستها آزاد و رها ندانسته وآزادي مطلق او را به فساد مـي 
  .نگرش ديني جهت يافته و محدود به حدي است نتيجه مي گيرد كه تربيت در

مرور پيشينه نشان دادكه محتواي تعليم و تربيت از ديدگاه مكاتب مختلف مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت      
هـاي  ولي تحقيقي تحت اين عنوان كه به بررسي محتوايي بپردازد انجام نشده، لذا انجام ايـن پـزوهش از جنبـه   

  .مختلف حائز اهميت است
بهره گيري از توان و . م بر موضوع علمي خاصي متمركز نبوده و بر تجارب يادگيري نيز تاكيد دارداسال

ويژگيهاي انسان مشخصه اصلي محتواي تعليم و تربيت اسالم است تا بتواند زمينه را براي شناخت هر چه بيشتر 
بيشتر دانش آموز محور بوده و بيش  بدين ترتيب نظام تربيتي اسالم. او ازخداوند و رسيدن به خدا فراهم آورد

  .از همه از رويكرد برنامه درسي ميان رشته اي و فرا رشته اي برخوردار است
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در اگزيستانسياليست چون هدف به طور كامل و از قبل براي فراگير معين نمي گردد، لذا تعيين محتواي 
قه، شرايط و انتخاب خود و با استفاده از خاص براي فراگيرنده دليل روشني نخواهد داشت، و فرد مطابق با عال

تجارب معلم، نسبت به فراگيري علوم مي پردازد و بدين ترتيب مكتبي است دانش آموز محور و از يك 
با توجه به اهداف، اصول، مباني ومحتواي تربيتي حاكم براين مكتب، . رويكرد فرا رشته اي برخوردار است
  .ي نيز بايد به نحوي تنظيم شود كه به همين نتايج منجر شودمحتواي تربيت ديني اگزيستانسياليست

با بررسي ديدگاههاي مدافعان ليبراليسم آموزشي، چنين بر مي آيد كه تعليم وتربيت آنها بيش از اينكه دانش 
آموز محور باشد، موضوع محور بوده واين مكتب تربيتي با وجود اهميت فرد وتوجه به آزادي وفرديت وي، 

درنظراين مكتب . است كه انساني با عمل عقالني و فرهيخته پرورش يابد وبا اخالقي ممتاز بارآيد در پي آن
دانش نيز به خودي خود ارزشمند، و حقايق و نيكي ها و زيبائي ها در تمام جهان برابرند و برنامه درسي 

  .محتواي تعليم و تربيت ليبرال از رويكرد فرا رشته اي برخوردار است
بوده، و در تعليم و تربيت ) قرآن(تربيتي اسالم محتواي تربيتي عموما مطابق با كالم وحي در نظام 

اگزيستانسياليستي دين جايگاهي خاصي نداشته و در صورت وجود از اهداف، اصول و محتواي حاكم بر اين 
يت انسان و اما نظريه آموزش وپرورش آزاد در حفظ آزادي فرد و اعتقاد به عقالن. مكتب تبعيت مي كند

ارزشمندي دانش في نفسه، با اسالم مشابهت هايي دارد و دنيوي بودن اين مقوله ها، تفاوت فاحش ليبراليسم 
 .آموزشي با اسالم است

مطالعات بعمل آمده نشان مي دهند، محتواي تربيتي، نحوه گزينش وسازماندهي آن در اسالم به لحاظ توجه 
وجه و نگرش به دانش، تكامل يافته وجامع بوده و بر خالف مكاتب فوق العاده به فرد و از طرفي نوع ت

اگزيستانسياليست و نظريه آموزش و پرورش آزاد، صرفا دانش آموز محور ويا موضوع محور نبوده و براساس 
در اسالم علوم از . هدف نهايي آفرينش انسان كه همانا سعادت دنيوي و اخروي است تنظيم مي گردد

ام خدا نشات مي گيرند و محتواي تربيتي اسالم  بيشتر دانش آموز محور وداراي رويكرد سرچشمه واحدي بن
برنامه درسي از نظر وجود گرايان مخالف موضوع محوري و دانش آموز . ميان رشته اي و فرارشته اي است

ي محتوايي محور اصلي نظام تعليم و تربيت بوده و برخالف اسالم عموما غير ديني است و رويكرد سازمانده
ليبراليسم آموزشي موضوع محور و سازماندهي محتواي آن از رويكرد ميان رشته اي . آن فرارشته اي است

 .ونتيجه كلي اينكه تربيت ديني مكاتب مذكور، بر آمده از نوع تعريف آنها از دين است. برخوردار است

  .ي، تربيت دينياسالم، اگزيستانسياليسم، ليبراليسم آموزشي، محتوا :واژگان كليدي
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  : فهرست منابع

، دانشگاه .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده. بررسي اصول و اهداف تعليم و تربيت در قرآن كريم). 1382. (اطيايي، زهرا -
  .الزهراء تهران

  .سمت: تهران. 2، جلددر آمدي بر تعليم و تربيت اسالمي). 1387. (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه -
  .سمت: تهران). ترجمه محمد جعفر پاك سرشت( مكاتب فلسفي و آراء تربيتي). 1388.(گوتك.جرالد ال -
  .انتشارات دانشگاه تفرش و حفيظ: تهران. مباني فلسفي آموزش و پرورش در ايران). 1384.(زيبا كالم، فاطمه -
  .امير كبير: تهران. فلسفه آموزش و پرورش). 1389. (شعاري نژاد، علي اكبر -
فصلنامه انديشه نوين . مقايسه تطبيقي مدار حركت تربيتي انسان در اسالم با اگزيستانساليسم). 1389. (فاني، محمد و قمي، محسنشري -

  .64-39 ،23ديني، 
هاي تعليم و بررسي مباني ليبراليسم آموزشي با تاكيد بر داللت هاي آن در اهداف، محتوا و روش). 1387. (صحبتلو، علي -

  دانشگاه شاهدتهران. ن نامه كارشناسي ارشد چاپ نشدهپايا. تربيت
  .سمت: تهران. سيرآراء تربيتي در غرب). 1387. (عليمحمد، كاردان  -
. مطالعه تطبيقي فرايند تعليم و تربيت از ديدگاه اسالم، اگزيستانساليست و ليبراليسم آموزشي). 1391.(محمدي خواه، اصغر -

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد تاكستان. شدهپايان نامه كارشناسي ارشد چاپ ن
  .يسطرون: تهران. فارابي و تعليم و تربيت). 1384. (ميرزا محمدي، محمد حسن -
  .طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش). 1388. (نقيب زاده، مير عبدالحسين  -
  .انتشارات دانشگاه پيام نور: تهران. تاريخ  آموزش و پرورش در اسالم و ايران). 1378. (وكيليان، منوچهر -
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  تربيت اسالمي در كالس درس كاربست اصول تعليم و بررسي رابطه
  با هوش معنوي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  2يمهن دينژاد، ام يمطهر نيحس ،1ياكبر هيسم
  
 اهميت زيادي غرب دنياي در خصوص به و دنيا در آن كاربردهاي و معنويت مفهوم اخير هايدهه در

 شدندمي خصوصي قلمداد موضوعاتي كه معنويت مذهب، خدا، همچون مفاهيمي طوري كه است، يافته

 از تدريج به مفاهيمي كه از يكي. اندشده انساني علوم حوزه در آكادميك مباحث و علمي تحقيقات وارد

). 1388فرهنگي و همكاران، (باشد مي معنوي هوش است، كرده ظهور هاكنفرانس و جلسات همين درون
 و در كسب هوش عاطفي از استفاده. كرد دنبال هوش عاطفي تكامل از بايد بعد را معنوي هوش گيريشكل
 از پس .شد گرفته كار و به يافت گسترش عنوان همين با كتابي در 1995 سال در گلمن توسط جهاني كار

نيز درباره ) 2002(مك شري و همكاران ). 1390زارعي متين و همكاران، (شد  مطرح معنوي هوش آن
قالب را زندگي شخص واقعي شكل كنند كه هوش معنوياهميت و تاثير اين مفهوم در زندگي انسان بيان مي

تواند راه درست و با اين هوش انسان دچار تشويش نشده و در دو راهي هاي معنوي، مي. كندمي بندي
ر واقعي را از بين نورهاي ضعيف و قوي كه انسان را به بيراهه مي برند، پرچمدار راه درست را، پيدا كرده و نو
رابطه مثبت بين معنويت و موفقيت را تائيد  پژوهش هاي بي شماري،. پيدا كند، و به سرانجام مقصود برسد

هاي بارز انسان كه در واقع از جمله عوامل اساسي پيدايش تمدن و فرهنگ به يكي از ويژگي. نموده است
در قلمرو تربيت به كار گيري شيوه هاي مبتني ). 34، ص 1387نقيب زاده، (رود تعليم و تربيت است مار ميش

اصول تعليم و تربيت مفاهيم، . نين عرصه اي محسوب مي شودچبر اصول و مباني استوار، از عوامل توفيق در 
راهنماي مربيان، مديران، اوليا فرهنگ  ها و قواعد نسبتا كلي است كه در بيشتر موارد صادق است و بايدنظريه

  ). 13، ص 1386شريعتمداري، (آموزان در كايه اعمال تربيتي باشد و والدين دانش
. شيوه بهره گيري از اصول متناسب با شرايط است تربيت، يكي از روش هاي نسبتا چالش برانگيز در تعليم و

به چنين  استعدادهاي متربي براي نيل به تحول ممكن،تربيت اسالمي به لحاظ اهتمام در به كارگيري حداكثر 
اسالم ابتدا سعي داشته است در  بر اساس اين واقعيت كه روش ها ماخوذ از بينش هاست،. روشي متكي است

                                                            

 somayeakbari66@ymail.comدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان ؛  ١
 omid.mehni@yahoo.com  ؛وم تربيتي دانشگاه پيام نوركهنوجمدرس گروه عل ٢
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به طور كلي تربيت . نهاستآبه تبع آن مترصد دگرگوني در رفتارهاي  متربيان خود بينش مطلوب ايجاد كند و

. قرار مي دهد... آموزش را در مسير اساسي مثل فهم و درك مفاهيم و نظريات اصول ودر اسالم ضمن اينكه 
آموزش به عنوان يك فرضيه ديني امري جدي تلقي خواهد شد و معلم و شاگرد صادقانه در اين راه كوشش 

ليم تربيتي تعا. در اسالم مساله اساسي در تعليم وتربيت جدي تلقي كردن امر تعليم وتربيت است. خواهند نمود
گيرد تحت تاثير شرايط زماني و مكاني يا اجتماعي و به طور كلي زير نفوذ يك يا چون از مبدا الهي نشات مي

  ).15، ص 1386شريعتمداري، (چند عامل قرار ندارد و هيچ نوع محدوديتي در مورد آنها قابل تصور نيست 
  :هدف پژوهش

اصول تعليم و تربيت اسالمي در كالس درس و  بررسي رابطه بين كاربست حاضر هدف اصلي پژوهش
  . باشدهوش معنوي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان مي

كليه دانشجويان  آماري آن شامل از نوع همبستگي است و جامعه توصيفي حاضر از نوع تحقيقات تحقيق
. باشدمي 1392-93تحصيلي  سال دختر و پسر دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان در

آوري اطالعات در اين ابزار جمع. دانشجو انتخاب شدند 230اي، گيري تصادفي طبقهنمونه با استفاده از روش
اي محقق ساخته بود كه براي سنجش اصول تعليم پرسشنامه اول پرسشنامه. پژوهش شامل دو پرسشنامه بود

  . بود) 2008(رسشنامه دوم پرسشنامه هوش معنوي كينگ پ. وتربيت اسالمي در كالس درس طراحي گرديد
  :يافته هاي پژوهش

هوش معنوي با اصل عدل، اصل آراستگي، اصل اصالح شرايط، اصل  كه نشان داد پژوهش هاييافته
مسئوليت، اصل تذكر، اصل مسامحت و اصل ابراز محبت رابطه مثبت و معني داري وجود دارد اما با اصل 

براي آزمون رابطه كاربست اصول تعليم و تربيت با هوش معنوي همچنين . داري نداردعزت رابطه معنا 
نتايج حاصل از بررسي  .دست آمددانشجويان از تحليل رگرسيون همزمان استفاده شد كه مدل معناداري به

محت تفكر انتقادي وجودي با اصل عدل و آراستگي و اصالح شرايط و مسئوليت و تذكر و مسا نشان داد كه
   . و محبت رابطه معني داري دارد و تنها با اصل عزت رابطه معنا داري ندارد

 دانشجويان دانشگاه شهيدتدريس، هوش معنوي،  اصول تعليم وتربيت اسالمي،: واژگان كليدي
  .باهنركرمان

  
  :فهرست منابع

  .رانانتشارات دانشگاه ته: تهران. اصول تعليم و تربيت). 1386. (شريعتمداري، علي -
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بررسي ميزان معلمان دوره ابتدايي از اصول تعليم و تربيت به منظور ارائه ). 1389. (عبداللهي، فردين؛ شريعتمداري، علي و نادري، عزت اهللا -

  .89-107، 9، علوم تربيتي. الگوي مطلوب جهت ارتقاي سطح آگاهي آنها از اصول تعليم و تربيت در استان كردستان
بررسي ميزان معلمان دوره ابتدايي از اصول تعليم و تربيت به منظور ارائه ). 1389. (شريعتمداري، علي و نادري، عزت اهللا عبداللهي، فردين؛ -

  .89-107، 9، علوم تربيتي. الگوي مطلوب جهت ارتقاي سطح آگاهي آنها از اصول تعليم و تربيت در استان كردستان
 ميان روابط بررسي: آفرين تحول رهبري كننده بينيپيش هوش). 1388. (اره و نرگسيان، عباساكبر؛ فتاحي، مهدي؛ واثق، بهفرهنگي، علي -

  .31-57 ،15 ايران، مديريت علوم فصلنامه. آفرين تحول رهبري و عاطفي هوش معنوي، هوش
-Mc Sherry, W. Draper, P. Kendrick, D. (2002). The construct validity of a rating scale designed to 
assess spirituality and spiritual care. International Journal of Nursing Studies, 39 (7) ,723 734. 
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  هاي راور و سيرجان از منظرشناسي تربيت ديني در دبيرستانآسيب
 آموزانمعلمان و دانش 

  2 ،  صديقه افكوسي پاقلعه 1 زهرا شبستري نژاد راوري
  

ها به منظور تكامل روح و جان و حركت به سوي شري و مطابق اديان آسماني، انسانبه حكم عقل سالم ب
اند بديهي است كه اين اصل مسلم جز در سايه آفريدگار جهان و پيوستن به دنياي بيكران ابديت آفريده شده

راهم تهذيب نفس و آراستن روح و تربيت روان و ايجاد صفات كمال در مسير حركت به سوي قرب الهي ف
لذا تربيت يكي از مهمترين و دغدغه برانگيزترين مقوله زندگي هر مكتبي ). 17، ص 1389بيگي، (شود نمي
گيرد و بر اساس چرا كه هر فرد بر اساس هر روش و سياقي تربيت شود، باورها و اعتقاداتش شكل مي. است

در ميان انواع تربيت، تربيت ديني . گيردگردد و اينگونه هويت و شخصيتش شكل ميآنها عملكردش معين مي
هاي الهي است و از سويي ديگر، براي حائز اهميت فراوان است، زيرا از سويي، سرشار از معارف و آموزه

لذا اين نوع تربيت، . تمام ابعاد وجودي انسان برنامه دارد و در ساختن شخصيت انسان منحصر به فرد است
اما بايد توجه داشت كه به . دارس بيش از پيش مورد توجه قرار گيردتربيتي مهم و معتبر است كه بايد در م

زيرا بدون .  شناسي تربيت نيز ضروري است ريزي براي تربيت مهم است، بحث از آسيبهمان اندازه كه برنامه
مربيان بايد با عوامل و موانع تربيت آشنا .  حاصل خواهد بود هاي مربيان اين عرصه بي توجه به آن، كوشش

. ها بپردازند، آنگاه در مسير تربيت خود موفق گردندباشند تا در پرتو اين شناخت به تعديل و يا اصالح آسيب
ها و رفع آنها هاي بسيار اثرگذار بر تربيت جوانان مدرسه است، كه بايد در شناسايي آسيبيكي از محيط

شناسي تربيت ديني در آسيب"بنابراين اين تحقيق با هدف بررسي. نهايت تالش و دقت صورت گيرد
 .صورت گرفته است "آموزاندبيرستانهاي شهرستان راور و سيرجان از منظر معلمان و دانش

  :پرسش هاي پژوهش
  .شوددر جهت رسيدن به اهداف تحقيق، سؤاالتي مطرح گرديد كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي 
  ها چيست؟تعريف دين و تربيت ديني از نگاه مصاحبه شونده -
  آموزان نقش دارند؟گريزي دانشدر ديدگاه مصاحبه شونده ها چه عواملي در دين -

                                                            

١
  shabestari.zahra@yahoo.com  ؛كارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت  
٢
  S_afkousi@yahoo.com ؛ )اصفهان( دانشجوي دكترا فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
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ها، مسير حلگريزي وجود دارد تا در پرتو آن راهآيا راهكارهايي كاربردي و مصداقي براي موضوع دين -
  هاي آموزشي و تربيتي به خوبي ترسيم و روشن شود؟مراكز و نهاد

قيق از نوع كيفي است، لذا روش انجام آن به صورت كتابخانه اي و جمع آوري از آنجايي كه اين تح
ابزار بكارگيري در اين روش، مصاحبه نيمه ساختاريافته است . باشداطالعات موجود و معتبر در اين زمينه مي

انتخاب  باشند،نفر مي 20آموزاني كه در مجموع يعني، معلمان و دانش. گيري هدفمند استكه در آن نمونه
در مصاحبه و بعد از انتخاب افراد، سؤاالتي منعطف و مرتبط با . كنند اند كه ما را بيشتر به مطلوب نزديكشده

گريزي در مدارس و تعاريف دين، تربيت و تربيت ديني، همچنين عوامل دين: عنوان تحقيق، همانند
ج اين مصاحبها در جدول مورد تجزيه و تحليل اند و سپس نتايراهكارهاي مقابله با آن مورد پرسش قرار گرفته

  .قرار گرفته اند
كه در ذيل به . هاي فراواني صورت پذيرفته استها و بررسيدر رابطه با تربيت ديني و جايگاه آن تالش

  .شودتعدادي از انها اشاره مي
به : يف مي نمايدساجدي، تعليم و تربيت ديني را داراي جايگاه شگرفي مي داند، و آن را اينگونه تعر

ايشان ). 17، ص1385(هاي آدمي براي نيل به قرب الهي و سوگيري به سمت اهداف متعالي كارگيري توانايي
شود، از آن رو گريزي جوانان ميپرداختن به آسيبهايي كه مانع وصول تعليم و تربيت ديني، و موجب دين

هاي ديني دارند، لذا الزم است و تقويت گرايشها بستر فطري آماده اي براي فهم داند كه انسانمهم مي
هايي ها، از آسيباو در تشريح آسيب. مربيان و معلمان در خود تأمل كرده و به جستجوي عوامل بپردازند

  ).25همان، ص(مبنايي و آموزشي و تربيتي بحث كرده است 
رش ايران، سعي بر آن است كه در نظام آموزش و پرو: دارد كهباقري نيز در زمينه تربيت ديني بيان مي 

-ها و بنها، با دشوارياما اين سعي، با وجود برخي موفقيت. تربيت دانش آموزان، ماهيتي ديني داشته باشد

ها ناشي از سوء فهم و عمل نسبت به دين و تربيت ديني بسياري از اين ناكامي. هاي بسياري روبرو استبست
هايي است كه در هاي مذكور، در گرو شناخت منشا آسيبناكامي از اين رو، بررسي و تحليل. بوده است

  ). 283، ص2، ج1386(تربيت ديني رخ داده است 
هاي مديدي ذهن موضوعي كه مدت. نمايدهاي فراوان در اين زمينه اهميت مطلب را اثبات ميپژوهش

رغم اما علي. سان سروكار داردانديشمندان اسالمي را به خود مشغول كرده است، زيرا با سرنوشت و سعادت ان
گريزي جزئي الينحل از زندگي اسالمي است و مراكز ها هنوز مقوله دينها و پژوهشتمام اين تالش
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و هنوز به عنوان مشكلي مهم و اثرگذار در بين . كنندآموزشي و نهادهاي تربيتي با آن دست و پنجه نرم مي

بر آن داشت كه تحقيقي از زبان مخاطبين تربيت ديني، انجام  لذا اين موضوع محققين را. جوانان وجود دارد
  .هايي كاربردي باشندحلداده و در پي ارائه راه
  :يافته هاي پژوهش

گويي به سؤاالت مطرح شده در مصاحبه، حاصل گرديد، بيانگر اين مطلب است نتايجي كه به دنبال پاسخ
دانند، كه بعد از نوان الگويي مهم و كليدي در امر تربيت ميآموزان، معلمان و مربيان مدارس را، به عكه دانش

هاي شناسايي شده در اين تحقيق در از آسيب برخي. كنندخانواده در اين عرصه مهمترين نقش را ايفا مي
  : رابطه با معلمان عبارت اند از

ا و نوع انديشه و عمل، هها و تضاد و تعارض بين گفتهعمل نكردن به گفته. مطابقت نداشتن قول و فعل) 1
لذا با توجه به نقش ) 10، ص 1390شمشيري، (سازد كند و حرف او را بي اثر ميمربي را مربي مصنوعي مي

، معلمان بايد به تمام جوانب گفتار، رفتار و پوشش خود توجه خاصي داشته الگويي معلمان و اين آسيب
  .باشند

معلمان بايد بدانند  .هاي ديني جواناندم پاسخگويي به پرسشعدم شناخت صحيح دين اسالم و در نتيجه ع )2
پس تمام  ).144، ص 1388ساجدي، ( كه ذهن جوان پر از سؤاالت جديد است كه تا جواب نيابد، آرام نگيرد

. معلمان بايد مجهز به سالح علوم ديني باشند تا پاسخي مناسب و قانع كننده به اين نياز فطري جوانان بدهند
) الف:توان داد، عبارتند ازهاي تربيت ديني ميهايي كه در جهت بهبود تربيت، اصالح و رفع آسيبپيشنهاد

انجام تحقيقي جامع پيرامون هر يك از مسائل مرتبط با ) باال بردن كيفيت آموزشي و پرورشي معلمان؛ ب
ا ارائه پيشنهاداتي براي همراه ب... كتب درسي، فضاي آموزشي، نوع اجراي مراسمات مذهبي و : مدارس، مانند
  .بهتر شدن آنها

  .شناسي، تربيت، تربيت ديني، دين، مدارسآسيب :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .تربيت اسالمي: تهران. چيستي تربيت ديني). 1380. (باقري، خسرو -
  .اسوه: قم. هاي اجتماعي در قرآنارزش). 1389. (بيگي، روح اهللا -
  ). ره(مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: تهران .گرايي چه سان؟گريزي چرا؟ديندين): 1388. (ساجدي، ابوالفضل -
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  بررسي تطبيقي تربيت اخالقي در اسالم و پست مدرنيسم و
 ارائه يك الگوي تربيت اخالقي 

 3، زهرا استقامتدار2، پروانه ولوي1مرضيه جعفري آبكنار

  
تربيت . امع بشري و از اهداف مهم آن به شمار مي آيداخالق و تربيت اخالقي يكي از ضروريات جو

اخالقي به مجموعه اي از فعاليت هاي تربيتي به منظور از بين بردن رذائل و ايجاد فضائل اطالق مي شود به 
). 1391ايزدي و مهدوي منش، (گونه اي كه اين تربيت به صورت روشي در رفتار و گفتار فرد نمايان بشود 

يت اخالقي در عصر كنوني بيش از پيش احساس مي شود، لذا نظام هاي آموزشي در راستاي چون نياز به ترب
اين نظام ها همواره دو هدف . وظايفي كه بر عهده ي خود مي دانند براي تربيت اخالقي اهميت زيادي قائلند

و تربيت بعد پرورش ) 2 پرورش و تربيت بعد عقالني دانش آموزان،) 1: عمده براي خود ترسيم نموده اند
  .اخالقي دانش آموزان

است انجام مي گيرد ولي از  "تقرب به خداوند"تربيت اخالقي در اسالم  در راستاي هدف غايي آن كه  
هاي آنجا كه رسيدن به هدف غايي به صورت ناگهاني امكان پذير نيست؛ اسالم  براي تربيت اخالقي هدف

شك تربيت وقتي هدف تقرب به خداوند باشد بي). 1390 گل محمدي و بهشتي،(واسطه اي قرار داده است 
اخالقي چيزي جز  پرورش فرد در جهت متصف شدن به صفات الهي از جمله محبت، عشق ورزي، احترام به 

وبه . آزادي و حقوق افراد، بخشايندگي، عيب پوشي، ياري رساني و هزاران صفت نيكوي ديگر نخواهد بود
ي، پايه تربيت اخالقي را تربيت عاطفي و شروع آن را در دوره كودكي مي عنوان يكي از اهداف واسطه ا

  .  داند
از ديدگاه پست مدرنيسم اخالق يك بازي زباني با قواعد موقتي است كه در بستر ارتباط اجتماعي شكل مي 

). 1383، فاني(هر بازي تعهدات اخالقي را به فرد تحميل مي كند اما منبع واقعي تعهد خود فرد است . گيرد
انساني كه گفتمان " پست مدرنيسم در تربيت اخالقي همواره به تفكر انتقادي نظر دارد و به گفته ي فوكو

چنين فردي به درجات بااليي از آگاهي . غالب زمان خويش را بشناسد، گرفتار امواج گفتماني نخواهد شد

                                                            

 jafari_mrs@yahoo.comجوي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ دانش1
 parvanehvalavi@yahoo.comاستاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ 2

  z.esteghamatdar@yahoo.com ؛ دانشجوي ارشد روانشناسي تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز٣
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تربيت اخالقي مورد نظر جنبه آگاهي بخشي  رسيده است و مي تواند به نقد بپردازد و فريب ها را نشان دهد و

يعني انتقادي فكر كردن راهي براي تربيت اخالقي است كه ). 1387سجادي و علي آبادي، ( "و نقادي دارد
كه موجب شكل گيري يك  هنجارهاي اخالقي سبب مي شود دانش آموزان به جاي پذيرش بي چون وچراي

و گفتمان آن ها بپردازد تا به يك درك براي رعايت آن  سري عادات اخالقي در فرد مي گردد؛ به نقد
  ).2008، 1كواك(هنجارها دست يابد و فردي خودفرمان شود 

تحقيقات در زمينه بررسي تطبيقي تربيت اخالقي در اسالم و پست مدرنيسم انجام شده است اما پژوهشگران  
هاي آن به اين ه ي تفاوت ها و شباهتدرصدد هستند ضمن بررسي مباني انسان شناسي هردو ديدگاه و ارائ

  سوال پاسخ دهند كه آيا مي توان بر اساس اسالم و پست مدرن الگوي تربيت اخالقي ارائه داد يا خير؟
  :پرسش هاي پژوهش

  منظور ازتربيت اخالقي در اسالم  و پست مدرنيسم چيست؟. 1
  چيست؟ شباهت ها و تفاوت هاي اسالم و پست مدرنيسم در تربيت اخالقي. 2
 الگوي احتمالي مبتني بر تربيت اخالقي اسالم و پست مدرنيسم چيست؟. 3

  .تحليلي است و براساس مطالعات كتابخانه اي انجام شده است –توصيفي : روش
در حالي كه اسالم براي دين به عنوان برنامه ي زندگي و روايتي كالن ارزش قائل است و انسان را موجودي 

لهي  معرفي مي كند و به عقالنيتش تأكيد فراوان دارد و او را صاحب اختيار و آزادي متفكر، داراي فطرت ا
پست مدرنيسم عقل ستيز است و . فطرت وعقل خود دست به انتخاب مي زند مي داند كه به كمك دين،

انسان را محصول گفتمان عصر خويش مي داند، روايت هاي كالن را نفي مي كند، ساختارشكن است و براي 
با اين حال در برخي موارد تا . ربيت مباني در نظر نمي گيرد در عين حال به تفكر انتقادي تأكيد اساسي داردت

از نظر اسالم بشر همواره در حال تغيير و . حدي مي توان به شباهت هاي سطحي بين دو ديدگاه اشاره نمود
دليلي بر  "هواره تا گور دانش بجويز گ": كه فرمودند) ص( تحول براي رسيدن به كمال است و سخن پيامبر

اسالم به تربيت اخالقي از دوره كودكي . اين مدعاست كه عقل داراي محدوديت هايي در شناخت است
توجه دارد و راه آن پرورش بعد عاطفي است كه همسو با فطرت الهي فرد مي باشد؛ از طرف ديگر براي عقل 

ل است و به همين خاطر انسان را مسئوول سرنوشت خويش بشر كه اساس انتخاب هاي اوست ارزش زيادي قائ
پست مدرنيسم نيز معتقد است دانش و آگاهي فرد همواره در حال تحول است و انسان بايد . معرفي مي كند

                                                            

1 Kwak 
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خود با تحليل و قضاوت به آگاهي مورد نظر دست يابد و اما راه پرورش تفكر در عصر حاضر كه پر از تنوع و 
  .فكر انتقادي اي است كه پست مدرنيسم در تربيت اخالقي به آن تأكيد زيادي دارددگرگوني است رشد ت
  :يافته هاي پژوهش

با بررسي تربيت اخالقي در حوزه اسالم و پست مدرن مي توان به اين نتيجه دست يافت كه در تدوين  
زيرا . دو تواماً استفاده نمودالگوي تربيت اخالقي كه بتوان در جامعه اسالمي بكارگرفته شود، نمي توان از اين 

بر اين اساس در الگوي . وجوه تفاوت بين اسالم و پست مدرن به قدري زياد است كه قابل اغماض نمي باشد
پيشنهادي بايد به اين نحو عمل نمود،كه در تربيت اخالقي انسان در مراحل اوليه ابتدا با استفاده از الگوهاي 

اخالقي كودكان پرداخت و  به تدريج با رشد عقالني كودك و درك بنيان اخالقي مورد نظر اسالم به تربيت 
البته در حوزه عقالني . هاي ثابت و متافيريكي از جانب وي تربيت اخالقي استوارتر و بنيادي تر خواهد شد

القي را خواه ناخواه مسئله نقد و تفكر نقادانه نيز معناي ويژه اي پيدا مي كند كه اين امر تاحدودي، تربيت اخ
دست يابي به اين هدف نياز به برنامه ريزي هدفمند و همكاري بسيار . به نگاه پست مدرنيستي نزديك مي كند
  .بين خانواده، دولت و تعليم و تربيت دارد

  .تربيت اخالقي پست مدرنيسم، اسالم، تطبيقي، :واژگان كليدي
  

: فهرست منابع  
 داللت تطبيقي نقد و) فوكو( مدرن پست و) كانت( مدرن فلسفه در اخالق نظريه تبيين). 1387( .ابوالفضل آبادي، علي و سيدمهدي سجادي، -

 137-164 ،93 تربيت، و تعليم فصلنامه. اخالقي تربيت براي آن هاي

 .66-87 ، 9 آموزشي، هاينوآوري فصلنامه .آن نقد و ليوتار مدرنيستي پست ديدگاه تربيتي داللتهاي. )1383( .اهللا حجت فاني، -
پژوهشي - فصلنامه علمي. اعتبارسنجي محرك هاي دنيوي در نظام اخالقي اسالم). 1390. (گل محمدي، جعفر و بهشتي، احمد-

 .135 -151 ،14پژوهشنامه اخالق، 
 هايرشيوهب باتأكيد) ع(سجاد امام هاي درآموزه آن تربيتي وكاركردهاي خانواده جويي پي). 1391( .حسين منش، مهدوي و مهدي ايزدي، -

 .45-86 ،1 وحديث، قرآن مطالعات پژوهشي علمي دوفصلنامه .افزايي وفضيلت زدايي انحراف
-Kwak,  Duck-Joo. (2008). Critical Thinking, Education, and Postmodernity.Possibilities and 
Limitations for Moral Education,9, 127-135. 
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  تربيت اخالقي زدايي پساساختارگرا در مرجعيت
  با رويكردي انتقادي از منظر اسالمي

  1مريم بناهان
 

نگرش پساساختارگرايي به اخالق، بر محور تأكيد بر كثرت، تنوع و تفاوت در حوزه ارزش ها و نفي 
پساساختارگرايي براي مجموعه خلقت هيچ هدف . قطعيت، تعين و فراگير بودن اصول اخالقي استوار است

ا متصور نمي شود تا جهت گيري افعال آدمي را نسبت به آن قابل سنجش و قضاوت ارزشي متعين و وااليي ر
ارزش ها متغير، متكثر، و فردي . از منظر پساساختارگرايي ساختار نظام مندي از ارزش ها وجود ندارد. بداند
ربيت اخالقي محلي بنابراين سخن گفتن از اصول اخالقي مشترك، فراگير و ثابت؛ و تأكيد بر آنها در ت. است

بر اين مبنا پساساختارگرايي نمي تواند با پذيرش مرجعيت اصول اخالقي عام و همگاني  .از اعراب ندارد
در مقابل رويكرد اسالمي به اخالق با تكيه بر وجوه مشترك انساني، بيش از توجه به تفاوت . سازگار باشد

توان گفت از منظر اسالمي، دست كم، ارد؛ لذا ميهاي ارزشي؛ بر تشابه ها و اصول جهاني اخالق تأكيد د
از منظر اسالمي ارزش ها بر اساس ميزان اثربخشي در . پذيرش مرجعيت برخي از اصول اخالقي ضروري است

حصول به كمال و تعالي انساني داراي انواع و مراتب مختلف اند كه متخلق شدن به هر كدام مرتبه اخالقي 
بدون ترديد اين دو رويكرد متفاوت به ارزش ها و اصول اخالقي متضمن . زندم ميمتفاوتي را براي انسان رق

مسأله پژوهش تبيين حدود و ثغور تفاوت و . پيامدها و نتايج متفاوتي در حوزه اخالق و تربيت اخالقي است
اخالقي  تمايز اين دو نگرش يه مرجعيت اصول اخالقي و تصريح اهم نتايج و پيامدهاي آنها در حوزه تربيت

اين مقاله حاصل انجام پژوهشي در باره مرجعيت زدايي اخالقي پساساختارگرا است و برآن است تا با . است
زدايي اخالقي پساساختارگرا را رويكردي انتقادي از منظر اسالمي برخي نتايج و پيامدهاي رويكرد مرجعيت

  .براي اخالق و تربيت اخالقي آشكار كند
  :پرسش هاي پژوهش

  :ت برگرفته از مسأله پژوهش چنين مطرح مي شودسواال
و جايگاه آن در اخالق و تربيت  -اصول اخالقي-پساساختارگرايي و اسالم هريك چه نگاهي به مرجعيت  -

  اخالقي دارد؟ 

                                                            

١
     mbanahan@gmail.com؛)س(ت، مدرس دانشگاه الزهرا دكتراي فلسفه تعليم و تربي  
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پيامدهاي نگرش مرجعيت زداي پساساختارگرا براي اخالق و تربيت اخالقي به ويژه از منظر مباني فلسفي  -
  ؟ اسالمي چيست

به اين منظور ابتدا به جهت توصيف مرجعيت اخالقي با تعريف . تبييني است -روش انجام پژوهش توصيفي 
از سه طريق به وضوح بخشي مفاهيم و تحليل مفهومي اين اصطالح آغاز مي كنيم زيرا تعريف مي تواند 

به نظم در آوردن  -3؛ ايجاد فهم مشترك -2روشن ساختن ذهن و رفع ابهام؛  -1": جديد و نو كمك نمايد
به دنبال آن به منظور تصريح نگرش  ).104، ص 1388فرامرز قراملكي، ( "باورهاي موجود ذهني

پساساختارگرايي نسبت به مرجعيت اخالقي، به تبيين اخالق و تربيت اخالقي از منظر پساساختارگرايي مي 
ارتباط تبيين شده؛ و در نهايت در قالب نقد پردازيم؛ و پس از آن نظر اسالم به عنوان رويكرد بديل در اين 

رويكرد مرجعيت زداي اخالقي پساساختارگرا از منظر اسالمي به پيامدهاي اين رويكرد براي اخالق و تربيت 
كه به نقد مباني فلسفي مرجعيت زدايي اخالقي نقد انجام شده نقدي بيروني است .  اخالقي اشاره مي شود

  .ي فلسفي اسالم مي پردازدپساساختارگرا از منظر مبان
تاريخ فلسفه غرب در تالشي مداوم براي استقرار يك زمينه بنيادين است، يك "كند كه  دريدا استدالل مي

يكي به عنوان : تواند حاكميت داشته و كنترل كند مي مركز دائمي ثابت، يك نقطه ارشميدسي كه از دو جهت
منشأيي كه به بازي كه . گيرد ه همه چيز از آن سرچشمه مينقطه آغازين مطلق و ديگري به عنوان كانوني ك

آن چه دريدا سعي دارد  ).279، ص 1978، 1دريدا( "بخشدآورد خاتمه مي گشاينده است و امكان را فراهم مي
به نمايش بگذارد تصميم ناپذيري نهايي تقابل ها و در نتيجه عدم امكان جداسازي چيزي به عنوان يك منشأ 

لذا باور به مرجعيت، به معناي حل تضادها و ) 41، ص 2002، 3بيستو .(و خود موجود است 2خالص، ناب
  .پذيري است و اين از منظر پساساختارگرايي امري ناشدني استها و حصول تصميمتقابل

مطابق نظر اسالم در مبحث ارزش ها و اخالق، اصول و احكامي كه بر مبناي ويژگي هاي هويتي و فطري   
اما آنچه . ، مشمول اطالق و جاودانگي است و نوع انسان را بدون هيچ قيدي در بر مي گيردهدوين يافتانسان ت

در شرايط و مقتضيات زماني و مكاني ظهور مي كند؛ و از جمله بخشي از ارزش ها و اخالقيات، قابل تغيير 
بنابراين . م اجرايي آن استواضح است كه منظور از اين تغيير نه در اصول؛ بلكه در مصاديق و احكا. است

اند، و  ها از نظر مادي و طبيعي در مواضع و مواقع مختلف قرار گرفته علي رغم آن كه انسان "مطابق نظر اسالم 
                                                            

1  Derrida 
2 uncontaminated 
3  Biesta 
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ها در وضع  شان متغير هست از جنبه آن كمال صعودي و معنوي همه انسان در شرايط مختلف، نيازهاي بدني

 "شود ها و بدها در آن جا يكسان و كلي و دائم مي ها و خوب تنيمتشابهي قرار دارند و قهراً دوست داش
  ).353، ص1354جعفري، (

  :يافته هاي پژوهش
سطح ديدن ارزشي همه معارف، راهي براي معرفت شناسي پساساختارگرا با تأكيد بر پلوراليسم معرفتي و هم

ختارگرا حركت را بدون جهت و هستي شناسي پساسا. تشخيص معرفت قابل قبول از غير آن باقي نمي گذارد
بر اين مبنا، . داندرونده ميغايت، و در گسست و مستقل از لحظه پيشين و به دور از يك روند خطي و پيش

شناسي پساساختارگرا با تأكيد انسان. نمايدترسيم محصول مطلوب و غايي براي تربيت اخالقي ناخوشايند مي
ها از ارزش. بنددهاي معين تربيتي كه ناظر بر اهدافي ويژه است ميشهاي متكثر راه را بر ارائه روبر هويت

در اين صورت سخن گفتن از معيار، تقدم و . منظر پساساختارگرايي در ارتباطي افقي با يكديگر قرار دارند
لذا  بسط چنين فضايي به حوزه اخالقيات منجر به پرورش . معني استتأخر و در نهايت داوري ارزشي  بي

ايز فرومايه تر انساني، كسب سود مادي و مصرف گرايي، بي هنجاري، بي ثباتي و ماللت جوانان، به همراه غر
هاي فردگرايانه و لذت طلبانه فزاينده اي مي شود كه مردم را عموماً به سمت رضايت شخصي جهت گيري

ع انسان به معناي تهي كردن هاي فراگير و جاوداني نوانكار ويژگي). 34، ص 1999، 1كار(متمايل مي سازد 
انسان از معناي انسانيت و عدم توجه به امكان گفتمان، مفاهمه و همگرايي جهاني است كه منجر به تأكيد بر 

در اين در حالي است كه مرجعيت معتدل اسالمي . ها به جاي تقويت نگاه برادرانه به يكديگر استنابرابري
انه مي تواند با نيازها و شرايط متغير انساني همراه شده در عين اعتقاد به گرايحوزه تربيت اخالقي با نگاهي واقع

  . ها و اصول همگاني اخالقي تأكيد نمايدتفاوت و تغيير بر تشابه
  .گرايي اخالقي اسالمزدايي اخالقي پساساختارگرا، تربيت اخالقي، مرجعيتمرجعيت: واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع

  .تشيع: قم. اخالق و مذهب). 1354. (جعفري، محمدتقي -
 .بوستان كتاب: قم  3، 2 ،1 ، جتحريرى براصول فلسفه وروش رئاليسم). 1381.(شريعتي سبزواري، محمدباقر -

: قم). خسروشاهي و محمد جواد حجتي كرماني- به كوشش سيدهادي (  روابط اجتماعي در اسالم). 1387. (طباطبايي، سيد محمد حسين-
  .بوستان كتاب

                                                            

1
 Carr 
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 .بوستان كتاب: قم). ترجمه مهدي تدين(1، ج  )نهايت فلسفه(نهايه الحكمه ). تابي. (طباطبايي، سيد محمد حسين-

  .حوزه علميه قم: قم. اصول و فنون پژوهش در گسترة دين پژوهي). 1388. (فرامرز قراملكي، احد-
  .مدرسه: تهران. ربيت اسالميفلسفه تعليم و ت). 1390. (مصباح يزدي، محمد تقي و گروهي از نويسندگان-

 - Biesta Gert J.J. (2002). Preparing for the incalculable: Deconstruction  Justice, and The 
question of education. in  Derrida and Education. London, Routledge. 
-Carr, David.(2003), Education, Knowledge And Truth:Beyond the postmodern impasse. Taylor 
& Francis e-Library.  
-Derrida, Jacques. (1978). Writing and Difference, trans. A.Bass, Chicago: The University of 
Chicago Press. 
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 بررسي انتقادي روشهاي تدريس دروس ديني و اخالقي از منظر فلسفه تربيت
  3رشته مرادي، ف2، محيا قادري1راز يمنفرد يبراتعل

  
كودكان ما در اوج هجوم سرسام آور اطالعات فزاينده از رشد معرفت بالنده باز ايستاده اند گرچه هوش 
. ذهني آنها با منطق پيش ساخته رشد مي كند اما هوش شهودي و معنوي آنها در نيمه راه متوقف مي شود

كنجكاوي پايان ناپذير است بعد از مدتي  زندگي كودكان در ابتدا سرشار از صداقت، شادابي، پاكي و نيروي
اين صفات دروني و خود آورده با نوع نگاه و نگرش ما به تربيت آنها كم رنگ وكم رنگ ترميشود، زيرا 
- تصور مي شودكه بايد همه اين صفات را از بيرون به كودك آموزش دهيم در حالي كه به نظرمي رسد ريشه

وي ها در نوع نگاه و نگرش اوليا و مربيان به تربيت فرزندان است ي بخش عظيمي از اين كژتابي ها و كژر
تربيت كودكان بيش ازآنكه وابسته به راه حل هاي هوشمندانه باشد متكي برجاذبه هاي ). 1391كريمي، (

هيچ آموزشي به . مهرورزانه است و بيش از آنكه برخاسته از درايت مغز باشد وابسته به سرايت مغز است
در نهج البالغه ). همان(اني كه از قالب آموزش دادن خارج نشود به قلب كودك وارد نمي شود كودك تا زم

دل يك ميلي دارد و اقبالي و ادباري، كوشش كنيد : دركلمات قصار در سه جا جمله اي به اين معنا آمده است
كراه واجبار قرار گيرد كور دل ها را از ناحيه ميل آنها پرورش دهيد به زور وادارشان نكنيد، قلب اگر مورد ا

امروزه روش هاي رايج تدريس بيشتر انتقال مستقيم مفاهيم را مورد . مي شود، يعني خودش واپس مي زند
  .شودكه مفاهيم عرضه شده درون سازي و بنيادي نشودتاكيد قرار مي دهد اين مساله باعث مي

  : پرسش هاي پژوهش
  هايي را براي تدريس دروس ديني درنظرگرفته است؟ فلسفه تعليم وتربيت چه روشها و معيار -1
روشهاي تدريس رايج در دروس ديني و اخالقي تا چه ميزان با معيارهاي فلسفه تعليم و تربيت مطابقت  -2

  دارد؟  
آيا روشهاي تدريس رايج در دروس ديني در نهايت منجر به نهادينه شدن ارزشهاي ديني و اخالقي در -3

  ؟  فرزندانمان مي شود

                                                            

١
  sotan3193@yahoo.com؛ انيدانشگاه فرهنگ يعلم أتيه عضو و ارياستاد 
٢
   mahya2616@yahoo.comبجنورد؛ ) ع(عفرصادق دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان امام ج 
٣
  f616037@gmail.com بجنورد؛ ) ع(دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان امام جعفرصادق  
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 از يكي و راستيامكان پذ تيترب قيطر درآن از ينيجامعه وتداوم فرهنگ د يربنايبه عنوان ز نيحفظ د
 ها انسان تيوترب ميتعل است هرچند وپرورش آموزشي نظام رسم تيمهم ترب تحقق امر يمناسب برا يبسترها
 در ...و يگروه ينواده، رسانه هاخا ازجمله رگذاريتاث رعوامليبلكه سا ستيوابسته به آموزش وپرورش ن تماما
لذا برانيم كه بطور كامال خالصه در اينجا به بررسي و . )1386كشاورز، ( هستند نينقش آفر افراد تيترب

... تعريف مباحثي چون تربيت ديني، تربيت اخالقي، روش هاي تدريس دروس ديني، فلسفه تعليم وتربيت و
است كه  يما كشور ست آنكه كشورنخ  :ضرورت دارد ينيد تيترب ما از دو جهت پرداختن به يبرا. بپردازيم

دوم  وابسته است ينيد تيبه ترب ياديز حد تا زيرشد انقالب ن بقا و بوده است؛ نيبراساس د يشاهد انقالب
  .)1389ي، داود( است ينيد تيترب به شتريتوجه ب يجهان به سو در يتيترب قاتيتحق نكهيا

عمدي و هدفدار، به منظور آموزش گزاره هاي معتبر يك دين به افراد ديگر،  مجموعه اعمال: تربيت ديني
بنابراين براساس اين تعريف تربيت . به نحوي كه آن افراد درعمل و نظر به آن آموزه ها متعهد و پايبندگردند

ه منظور ديني منحصر به مسجد، كليسا، يا مدرسه علميه نيست؛ بلكه در هر جايي ممكن است تالشي هدفدار ب
  ).همان(آموزش معارف ديني صورت گيرد؛ خواه مسجد باشد يا خيابان يا منزل يا جايي ديگر 

تربيت اخالقي، آموزش اصول و ارزش هاي اخالقي و پرورش گرايشها و فضيلت هاي  :تربيت اخالقي
ه همين جهت اين تعريف بعد شناختي، عاطفي و رفتاري اخالق مورد توجه قرارگرفته و ب در .اخالقي است

 ).1389داودي، ( تعريفي جامع از تربيت اخالقي است

 موفق اريبس ينيد تيترب دركار شانيكه ا دهدينشان م )ص( امبريپ يزندگ خيتار يگر، بررسيد از سوي
 يها وهي، شيآموزش يها روش وجود نداشت؛ امروز، يتيترب يهاابزار از ياريبسايشان  عصر در .اندبوده
توانستند  شانين، ايوجود ا با نبود؛ هم دركار. .. و پرورش علوم مرتبط با آموزش و و يدرس ي، برنامهسيتدر

 بسازند ينياحكام د و د، اخالقيمومن و ملتزم به عقا يآنان افراد از و اموزندياسالم رابه مردم ب يهاآموزه
آن راه حل بخواهد و ذهن استادي موفق است كه نياز را براي شاگردان ملموس كند و براي رفع ). همان(

شاگردان را به سوي توليد يك پاسخ بكشاند، سپس پاسخ ديگري را كه متفاوت با پاسخ علم آموزان است 
مطرح كند و از آن بخواهد كه بين پاسخ خودشان و پاسخ جديد داوري كنند و با جهت دهي بحثها، علم 

. پيش ببرد) كه كتاب درسي ارايه كرده استدر حد پاسخي (آموزان را به اصالح و تكميل پاسخ خودشان 
نقش استاد زمينه سازي، راهنمايي ومتوجه كردن است، و نقش علم آموز جستجو، تفكر و فعاليت براي حل 

عالوه بر ارضا ميل كنجكاو شاگردان و آشناكردن آنها به جريان رشد ). همان(مشكالت و رفع نيازهاست 
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ويان را به افكار و عقايد مختلف وگاهي متضاد يا متناقض برخورد مي فكرآدمي، مطالعه واقعيت جهان دانشج

در نتيجه اين برخورد، فهم آنها از مطالب بيشتر خواهد شد و بهترمي تواند درباره مسايل علمي قضاوت . دهد
  ).1389شريعتمداري، (كنند 

ارايه آنچه در  -2آموزد؛ عالقه و رغبت شاگرد به آنچه مي  -1: عوامل موثر در جريان تدريس و يادگيري
عكس العمل يا  -3؛ ...جريان يادگيري موثر مي باشد مثل دعوت شاگرد به بحث، خواندن، نقل كردن و
فهم وقضاوت  -4باشد؛ .. .كوشش يادگيرنده اين امرممكن است به صورت حفظ كردن، نقل كردن، نوشتن و

و درك آن، ارزيابي حوادث و اظهار نظر درباره  توجه به ارتباط امور. جزجنبه هاي اساسي يادگيري مي باشد
شاگرد را  –6آنچه آموخته مي شود بايد به صورت عادت در آيد و  -5آنها در يادگيري تاثير فراوان دارد؛ 

بايد در معرض آزمايش قرار داد تا آنچه را آموخته شخصا انجام دهد اين امرنيز در تكميل يادگيري تاثير 
  ). همان(فراوان دارد 

فلسفه ي تعليم وتربيت رامي توان رشته اي مستقل فرض نمود كه در آن اساس تعليم : فلسفه تعليم و تربيت
و تربيت، رابطه ي تعليم وتربيت را با رشته هاي معرفت انساني، روش هاي تربيتي و نحوه ي برخورد به مسايل 

  ).   1389شريعتمداري، (و مشكالت تربيتي مورد بحث واقع ميشوند 
  :يافته هاي پژوهش 

- امروزه آثار مخرب آموزش و تعليم غربي مختلف در امر تعليم و تربيت را نمي توان ناديده گرفت و بي

شك مناسب ترين راهكار براي مبارزه با اين تهاجم جهاني توجه ويژه به آموزه هاي ديني است كه از عوامل 
بنابراين نقش ما . تعاليم غربي جلوگيري مي كند كليدي در غناي تعليم و تربيت است و از نفوذ جهاني شدن

  .معلمان در مبارزه با اين جنگ نرم تجديد نظر در روش تدريس آموزهاي ديني خود به فرزندانمان مي باشد
ما در اين مقاله روش هاي تدريس رايج دروس ديني و اخالقي با توجه به اهداف فلسفه تعليم و تربيت 

در نظرگرفتن اهداف فلسفه تعليم و تربيت روش تدريس كارگاهي را مطرح مورد بحث قرار داديم و با 
كرديم كه مي تواند جامع همه اين روشها باشد و بيشترين انعطاف و عميق ترين تاثير را در فرايند يادگيري 

  .ايجادكند
د، مساله استاد در روش كارگاهي هم بايد سخنراني داشته باشد، نقدكند و نقد بشو: روش تدريس كارگاهي

منظور از اصطالح روش كارگاهي كه در اينجا به كارمي رود، روشي است . حل كرده و خالقيت ايجاد كند
- در اين روش استاد موضوع يا مساله. حل مساله، تفكر نقادانه و تفكر خالق را در برداشته باشد: كه سه روش

به نظرشان ميرسد به صورت فردي  اي را مطرح ميكند و از شاگردان مي خواهد تا هر چه در مورد آن
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بنويسند، سپس با يكديگر بحث كنند، سپس منابع مربوط به آن را بيابند و يافته هاي خود را با آنها مقايسه و 
اصالح يا تكميل كنند و آثار عملي نظر خود را جستجو كرده و بنويسند، سپس نظرات گروهي را در كالس 

  .مطرح كنند، تا نقد و بررسي شود
  . روش هاي تدريس دروس ديني و اخالقي، فلسفه ي تربيت، روش تدريس كارگاهي :ژگان كليديوا

!
  :منابعفهرست 

 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: : تهران. 2، جلدسيره تربيتي پيامبر واهل بيت). 1389. (داودي، محمد -

   .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :تهران. خالقيتربيت ا تيواهل ب امبريپ يتيترب رهيس. )1389(. محمد، يداود -
 .اميركبير: تهران. اصول و فلسفه تعليم و تربيت). 1389. (شريعتمداري، علي -

  .يانتشارات قدس رضو: مشهد .دهايو نبا دهاي، باميچگونه به كودكان ننگر ميبنگر ).1391(. ميعبدالعظي، ميكر -
  .يانيقد: تهران .ينيد تيبه ترب نينماد يكرديرو ).1375(. ميعبدالعظي، ميكر -
 يوتريكامپ قاتيمركز تحق. رانيا يدانش آموزان در نظام آموزش رسم ينيد تيتحول در امرترب ).1386(. نسوس، كشاورز -

  .يعلوم اسالم
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  بررسي تطبيقي تربيت ديني رسمي در ايران و كشورهاي سكوالر
 3شمي، سيد جالل ها2، سيد منصور مرعشي1حبيب كاوندي

  
ي حاضر بررسي تطبيقي رويكردها و روش هاي تربيت ديني رسمي در ايران و كشورهاي هدف مطالعه
بدين منظور كشورهاي آلمان، انگليس، سوئد، هلند و تركيه به عنوان واحد هاي تحليل اين . سكوالر است

شده اند كه جزء  در اين بين كشورهاي انگليس و سوئد به اين علت انتخاب. مطالعه گزينش شده اند
ي تربيت ديني سكوالر قرار دارند و كشورهاي تركيه و هلند به دليل اينكه جزء كشورهاي پيشرو در زمينه

نگاهي به سير تاريخي زندگي انسان همواره نشان مي دهد كه . جوامع چند فرهنگي هستند انتخاب شده اند
والً به عنوان عنصري تعيين كننده در زندگي انسان دين معم. انسان ها به دين و تربيت ديني توجه داشته اند

از اين رو انسان ها همواره سعي نموده اند تا با تربيت ديني مناسب به پرورش افرادي بپردازند كه . بوده است
تربيت ديني در عصر جديد به علت رجعت دوباره به دين از . توان زندگي مناسب در جامعه را داشته باشند

ي با تربيت ديني بوجود در عصر جديد رويكردهاي مختلفي در مواجهه. برخوردار شده استاهميت ويژه اي 
بنابراين انديشه وران و متفكران . آمده است؛ رويكردهايي كه از مباني فكري متفاوتي نشأت گرفته است

). 66، ص1391 خالق خواه و همكاران،(ي تربيت ديني اتفاق نظر چنداني ندارند بزرگ جهان نيز درباره نحوه
تربيت ديني غير . نحوه تربيت ديني در تمام جوامع امروزي به دو گونه رسمي و غير رسمي صورت مي گيرد

هاي جمعي در افراد دروني مي شود و ها و رسانهشود كه توسط خانوادهرسمي به آن گونه از تربيت گفته مي
تاً توسط نظام آموزش و پرورش در افراد منظور از تربيت ديني رسمي، آن گونه از تربيت است كه عمد

  ). 100-96، صص 1390صمدي و رضايي، (دروني مي شود 
  :پرسش هاي پژوهش

  روش هاي تربيت ديني در ايران و كشورهاي سكوالر كدامند؟. 1
  ابعاد تربيت ديني در ايران و جوامع سكوالر كدامند؟. 2

  .و تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است تحليلي جهت جمع آوري-در اين مطالعه از روش استنادي

                                                            

  habibkavandi@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ 1
       mmarashi12@yahoo.com ؛استاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز2
   J.hashemi@scu.ac.irاستاديار دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ 3
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تربيت ديني از دير باز موضوع بحث و بررسي انديشمندان تربيتي با ديدگاه هاي گوناگون فلسفي، علمي و 
همه ي متخصصان حوزه ي دين و تعليم و تربيت بر اين باورند كه اگر افراد جامعه زندگي . ديني بوده است

باوري قرار دهند، سالمت و سعادت جامعه در همه ي ابعاد سياسي، اجتماعي، خود را بر مدار دين و خدا 
ضمانت اجرا و تحقق اين هدف مهم مشروط به برنامه ها و روش ها و به . اقتصادي و فرهنگي تضمين مي شود

جديدترين تغييرات در نظام ). 28، ص1388دهاقاني و جعفري، (طور كلي تعليم و تربيت ديني جوامع است 
در فصل اول اين سند در . وزشي ايران بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اعمال شده استآم

مباني و ارزش هاي مبتني بر دين اسالم ناب محمدي يا ": تعريف نظام معيار اسالمي آورده شده است كه
زيرا . انسان مي باشد ي ابعاد زندگيسازگار با آن، مشتمل بر سلسله مراتب ارزش هايي است كه ناظر به همه

ي عرصه هاي امور اجتماعي و فردي، دنيوي و اخروي، مادي و معنوي زندگي بشر پرداخته دين اسالم به همه
از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه يكي از ابعاد مهم ). 6سند تحول بنيادين، ص) (نفي سكوالريسم(  "است

مركزي به تربيت ديني است كه در طراحي اين تربيت تربيتي در نظام آموزش و پرورش كشور ايران توجه 
در تقابل يا تشابه با اين رويكرد در جوامع اروپايي عمدتاً از . تأكيد بر دين اسالم و مذهب تشيع شده است

در رويكرد ). 61، ص2010ديويدسن، (تلفيقي استفاده مي شود / غير اعترافي و مجزا/رويكردهاي اعترافي
جدايي طلب  دانش آموزان يك كالس بر اساس دين و مذهب خود به گروه هايي تقسيم تربيت ديني اعترافي 

در مقابل در رويكرد تربيت ديني غير اعترافي . گيردمي شوند و مطابق با آن از تربيت ديني متفاوتي بهره مي
خود  كليه ي دانش آموزان يك كالس به صورت يكپارچه و هماهنگ و  بدون توجه به دين و مذهب رسمي

شوند؛ يا دانش عمومي كتبي كه با استفاده از اين رويكرد تدوين مي. از تربيت ديني مشتركي بهره مي گيرند
دهند و يا اينكه در فصول مختلف كتب عرضه شده اديان بزرگ ديني را بدون هيچ نوع جهت گيري ارائه مي

، 2011فاتيح جنك، ترآوست و ميدما، (شود به تصوير كشيده مي... الهي همچون اسالم، مسيحي، يهودي و 
ي تعاليم اديان مشخص كرده ي خود دو وظيفه را براي مطالعهدر مقاله) 2008(در اين راستا آلبرتس ). 802ص

آلبرتس در اين مقاله ابتدا . تحليل مدل هاي تربيت ديني وگسترش مفاهيم تربيت ديني: است كه عبارتند از
كشورهاي سكوالر نقد كرده و سپس بر مبناي مفاهيم مستخرج شده؛ نكاتي ي تربيت ديني رسمي را در نحوه

  .كندي تربيت ديني رسمي در كشورهاي سكوالر و چند فرهنگي بيان ميرا در رابطه با آينده
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  :يافته هاي پژوهش
. شوديدر حال حاضر در كشورهاي سكوالر نظير انگليس و سوئد از تربيت غير اعترافي تطبيقي استفاده م -1

در عين حال در كشور . به اين صورت كه در فصول مختلف، اديان بزرگ الهي مورد بحث قرار مي گيرند
كشور تركيه به عنوان ). 61، ص 2010ديويدسن، (آلمان از تربيت ديني اعترافي مجزا بهره گرفته مي شود 

كند؛ كه اين اي مهيا ميرانهگيري جانب داي چند فرهنگي دانش عمومي ديني را بدون هيچ جهتيك جامعه
در كشور هلند مدارس معمولي از رويكرد تربيت ديني غير . خود نوعي از تربيت ديني غير اعترافي است

ي تربيت ديني از استفاده مي كنند و در عين حال در مدارس مذهبي در ارائه) دانش عمومي ديني(اعترافي 
اما تربيت ديني رسمي در ). 802، ص2011ح جنك و همكاران، فاتي(رويكرد اعترافي نيز بهره گرفته مي شود 

سند تحول بنيادين، (كشور ايران به روش تلقيني با تاكيد بر دين اسالم و مذهب شيعه صورت مي پذيرد 
؛ البته اقليت هاي مذهبي در ايران مي توانند در مدارس مخصوص خود از تربيت ديني مطابق با دين )1390

 .خود بهره گيرند
اما . است) اگزيستانسياليستي(در كشور هاي انگليس و سوئد تربيت ديني داراي دو بعد توصيفي و وجودي  -2

در آلمان با توجه به روش . در كشورهاي مذكور بعد وجودي تربيت ديني از اهميت بيشتري برخوردار است
در عين حال ). 64، ص 2010ديويدسن، (تربيتي اتخاذ شده بيشتر به بعد توصيفي تربيت اهميت مي دهند 

 .  تربيت ديني در ايران به بعد توصيفي مي پردازد

  .تربيت ديني، ايران، سكوالر، تربيت ديني اعترافي، تربيت ديني غير اعترافي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
ي بر اساس باورهاي متناقض نماي تربيت دين). 1391. (خالق خواه، علي؛ جاويدي، طاهره؛ شعباني وركي، بختيارو مسعودي، جهانگير -

  .90-65، 2پژوهش نامه مباني تعليم و تربيت،  .كركگور
پژوهش در . بررسي نقش تربيتي خانواده در نظام تربيت رسمي و عمومي از ديدگاه علم و دين). 1390. (صمدي، معصومه و رضايي، منيره -

  .95-117، 12 ،مسائل تعليم و تربيت اسالمي
     .43-27 ،8تربيت اسالمي، . سازواري و ناسازواري هاي تلقين در تربيت ديني). 1388. (اني، علي؛ جعفري و سيد ابراهيمقاسم پور دهاق -

                                                                                                                          
-Alberts, W. (2008). Didactics of the Study of religions. Numen, 55, 300-334.  
-Davidsen, M. (2010). The Secular Future of Religious Education in Europe. Zeitcbrift fur junge 
Religionswissenscbaft, 59-64. 
-Fatih Genc, M., ter Avest, I., & Miedema. S. (2011). Religious education in two secular multicultural 
societies: the Turkish and Dutch case compared. Procedia social and behavioral sciences, 15, 801-
805. 



  711                                                                                                                                                     باز بيني                     

 

  ي اول ابتدايي از ديدگاه معلمانفهم موانع آموزش اخالق در پايه
  3، محمد مزيدي2، فريبا خوشبخت1نجمه كارور

  
نمايد نهاد آموزش و پرورش  يكي از مهمترين نهادهاي تربيتي كه در جهت رشد و تكامل انسان فعاليت مي

، اجتماعي، اخالقي و  هاي فرهنگي نهسازي كودكان در زمي عنوان مؤسساتي براي آمادهاست؛ لذا مدارس به
ها بيش از هر چيز بايد بر اصول اخالقي هاي آموزش و پرورش براي پرورش انسانبرنامه. روند شمار مي غيره به

ساكي، (توان جهاني با آسايش و امنيت براي زندگي ساخت كه با انسان اخالقي است كه ميبنا شوند؛ چرا
هاي آموزشي مدارس در سطح ملي و بين المللي  خالق بايد بخشي از برنامهبه همين علت، آموزش ا). 1381

  .پذير در جامعه عمل كنند عنوان عضوي فعال و مسؤليتآموزان به شود كه دانش باشد، اخالق سبب مي
آموزان و غفلت از آموزش اخالق هاي اجتماعي ميان دانشهاي اخالقي و ناهنجاريرشد روزافزون بحران

گر را بر آن داشت تا به اين مهم پرداخته و به فهم عميق موانع ويژه در مقطع ابتدايي، پژوهشبه در مدارس
جا كه چنين پژوهشي با اين روش آموزش اخالق به عنوان هدف متعالي تعليم و تربيت نايل گردد و از آن

  . ي را ضروري دانستتوان انجام چنين پژوهششناسي، تاكنون در ايران انجام نشده است، بنابراين مي
  :پرسش پژوهش

  ي اول ابتدايي، از نظر معلمان چيست؟تنگناها و موانع عمده آموزش اخالق در پايه -
- ها گردآوري ميدر اين نوع از تحقيقات ابتدا داده. است 4اين پژوهش از نوع غيرحدوثي يا غيرپيدايشي

براي گردآوري ). 63، ص1994 ،5ت و مورهاسميكا(شود  ها پرداخته مي شوند و سپس به تجزيه و تحليل آن
با بهترين معلمان ) 63و46، صص1994ميكات و مورهاس، ( 6هاي مورد نياز، از روش مصاحبه عميقداده

ها، رويكرد  رويكرد مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده. كالس اول ابتدايي شهر شيراز، استفاده گرديد
  .تجريدي است-تفسيري

                                                            

١
  رازكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت، دانشگاه شي 
٢
     khoshbakht@shirazu.ac.irاستاديار بخش مباني تعليم و تربيت دانشگاه شيراز،   
٣
  دانشيار بخش مباني تعليم و تربيت دانشگاه شيراز 

4.Non Emergent Designe 
5 Pamela Maykaut& Richard Morehouse 
6 Indepth Interviews 
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گر در نوع تحقيقات پژوهش) 56، ص1994به نقل از ميكات و مورهاس،  1990( 1ديدگاه پتنبا استناد به  

اي كه به استناد لينكن و گيوبا گونهنمايد؛ بهعمل مي 2ي هدفمندكيفي براي انتخاب افراد مورد مطالعه به شيوه
همچنين در اين مسير . دهدگر مي، بهترين و بيشترين اطالعات را در قلمرو موضوع پژوهش به پژوهش)1985(

بنابراين . در انتخاب نمونه، بهره گرفته شده است 4شدگيو اصل اشباع 3از اصل نمونه گيري با حداكثر تنوع
طوريكه از مسئوالن آموزش و به. مطالعه حاضر نيز در بخش كيفي، از اين نوع نمونه گيري استفاده نمود

الس اول ابتدايي در نواحي چهارگانه آموزش و پرورش را پرورش شيراز خواسته شد تا بهترين معلمان ك
  .نفر بوده است 12ها مصاحبه نمود كه تعداد اين معلمان معرفي نمايند و محقق با آن

رويكرد فرااخالق وجود  گرا،، فضيلت)گرالذت(نگر گرا، غايتدر بحث اخالق چهار رويكرد عمده وظيفه
  . دارد

اي كه در صورتي عملي صواب است كه خودش يا قاعده گفته مي شود) نگرلذت(نگر در رويكرد غايت
هر بديل ممكن ديگري غلبه خير بر شر را ايجاد كند يا احتماالً  گيرند دست كم با اندازهتحت آن قرار مي

  . ايجاد كند يا مقصود اين باشد كه ايجاد كند و تنها در صورتي خطاست كه چنين نكند
تواند اخالقاً درست يا الزامي باشد حتي بحث از اين است كه عمل يا قاعده عمل مي گرادر  رويكرد وظيفه

  . وجود نياورداگر بيشترين غلبه خير بر شر را براي خود شخص، جامعه يا جهان به
هاي  انديشه. به تربيت اخالقي نسبت به بسياري از رويكردهاي ديگر، تقدم تاريخي دارد گرارويكرد فضيلت

سقراط به . هاي نخستين اخالق فضيلت است در زمينة فضايل، از سرچشمه ويژه ارسطوفالطون و بهسقراط، ا
عنوان پدر نظرية فضيلت معتقد بود كه ميان دانش و فضيلت پيوندي وجود دارد و در ضمن هر انساني قادر 

 ).16، ص1381 زاده، نقيب(است فضيلت را در نهاد خود بيابد 

دهد و به معناي دقيق كلمه تماماً مشتمل يچ اصل يا هدفي را براي عمل ارائه نميدر رويكرد فرا اخالق ه
، 1376فراكنا، (مند بوده است تا اخالق هنجاري است بر تحليل فلسفي و در مرتبه نخست به فهم عالقه

اط ارتبو  كوشد تا معاني واژه هاي هنجاري، چون صواب، خوب، بايد، عدل، تكليفاخالق مي فرا). 201ص
 بررسي مفادبه عبارت ديگر،  هستند يا خير؟ متقابل آنها را مشخص نمايد و نيز اينكه آيا هيچ يك از آنها اصل

   .عهده فرا اخالق است حقيقي اين الفاظ بر

                                                            

1Michael Quinn Patton 
2Purposive sampling 
3Maximum Variation Sampling 
4 Saturation Point 
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  :يافته هاي پژوهش
هاي صورت گرفته، موانع آموزش اخالق از ديدگاه معلمان اول ابتدايي به هشت گروه بر اساس مصاحبه

  :تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند ازعمده 
اوليا، تناقض و دوگانگي بين عناصر تربيتي، دنياي مجازي و ارتباطات جمعي، انتظارات سازمان آموزشي، 

  .ي درسيمعلم، گروه همساالن، برنامه
  : كه برخي از اين طبقات خود داراي زير طبقات كوچك تر مي باشند كه در زير به آن اشاره مي شود

افراط و تفريط اوليا در توجه به كودكشان و عدم توجه به تربيت اخالقي فرزند خود، نقض جايگاه : ااولي
هاي شود تا ديگر كودك از معلم حرف شنوي نداشته باشد، نقض ارزشمعلم از سوي والدين كه سبب مي

  . ها با كادر مدرسهمدرسه از سوي والدين و عدم همكاري آن
هاي ملي به دليل تبليغات سوء ماهواره به دليل تبليغ ضد اخالقيات و رسانه: ت جمعيدنياي مجازي و ارتباطا

و همچنين اينترنت به علت دسترسي به دنياي بدون حد و مرز .... هاي رقابتي و ترازهاي علميدر راستاي برنامه
  .الق استشود، به عنوان موانعي عمده در راستاي آموزش اخكه سبب انحرافات اخالقي در فرد مي

  .آموزش اخالق، موانع آموزش اخالق، دوران ابتدايي تحصيلي، پايه اول ابتدايي :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .2فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، . هاي آنهاي آموزشي و مؤلفهاخالق در پژوهش). 1390. (ساكي، رضا -

  .سمت: تهران. مايي تحصيلي و متوسطهآموزش و پرورش ابتدايي، راهن). 1388. (صافي، احمد -
ي راهنمايي بر اساس رويكردهاي اخالقي كلبرگ، نودينگز هاي فارسي دورهبررسي كتاب). 1391. (غالمي، محمد احمد -

  .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه شيراز .و خواجه نصير طوسي
-Brownlee, J.,Syu, J.,Mascadri , J., Cobb-Moore, Ch., Walker, J., Johansson, E., Boulton-Lewis, G. 
&Ailwood,. J. (2012). Teachers and childrens personal epistemologies for moral education: Case 
studies in early years elementary education. Teaching and Teacher Education,28, 440-450. 
-Creswell. J. (1994). Research Design Qualitative & Quantitative Approaches. Lodon: sage 
publications. 
-Lepage, P., Akar, H., Temli, Y., Sen, D., Hasser, N.&Ivins, I. (2011). Comparing teachers views on 
morality and moral education, a comparative  study in Turkey and the United States. Teaching and 
Teacher Education,27, 366-375. 
-Maykut, P. & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research. London: The Falmer press. 
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  بررسي داستان هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
  هاي تفكر انتقاديبر اساس مهارت 

  2ن تفتيمهناز اخوا، 1سميه رشنو
  

تفكر، فصل مميز انسان از حيوانات است كه با فراهم آوردن امكان شناخت خود و واقعيت هاي هستي منجر 
عالقه به توسعه توانايي هاي  ).1386كالنتري، ( به شكل گيري باورها و سازمان دهي رفتارها در انسان مي شود

ليكن با گسترش دامنه اطالعات و . رفته باشدفكري پديده اي نيست كه فقط در عصر حاضر مورد توجه قرار گ
نياز به ايجاد ظرفيت انعطاف پذيري در شهروندان، لزوم ايجاد  هاي ارتباطي، رشد جوامع تكثرگرا،شبكه

تفكر انتقادي به عنوان آرماني ، ارتباط بين حقوق و وظايف شهروندان، نياز به خالقيت در حل مسائل و غيره
 .)1387وسلطان القراني،  1387 دژكاهي،(آموزشي مطرح شد 

 آبادي،نصر(علي رغم اينكه تفكر انتقادي زمينه ساز رشد شناختي، اجتماعي، رواني، اخالقي و علمي است 
اما به دليل سيطره آموزش و پرورش سنتي بر نظام هاي آموزشي و تاكيد آن بر آموزش و رشد  ).1383

قدرت تفكر غفلت شده است و براي آموزش تفكر مهارت هاي خرد و حافظه پروري، نسبت به پرورش 
و  1388؛ صفري؛ 1387؛ اسفيجاني، 1387اسدي، ؛ 1386ملكي، (انتقادي اراده و انگيزه كافي وجود ندارد 

در حالي كه در آموزه هاي ديني،  پليدي و زشتي نتيجه عدم تعقل، و ريشه همه نيكي ها تفكر  ).1386عليپور، 
و با استناد به آيات قرآن كريم يكي از اهداف اساسي تربيت ديني، ايجاد ) 1387حسيني، (ذكر شده است 

  ).1391اعالئي، گلستاني و كشتي آراي، ( تفكر انتقادي و انتقاد از تفكر نادرست است 
تفكرند  عالوه بر اين، بنابر نظر ليپمن و فيشر دوره هاي كودكي و نوجواني دوره هاي حساس براي آموزش

روحي آنها بر نياز به انتقادي انديشيدن -به ويژه در دوره نوجواني كه تحوالت شناختي و رواني ).1385 فيشر،(
بنابراين دو راه پيش رو داريم يا اينكه در انتظار ايجاد تغييرات اساسي در نظام آموزش و پرورش  .داللت دارد 

وزش هاي غير رسمي، خارج از كشورمان بمانيم و يا اينكه به دنبال يافتن روشي باشيم كه به صورت آم
يكي از روش هاي آموزش تفكر  .آموزش و پرورش، در خانواده و ديگر نهادها قابل اجرا و كارآمد باشد

انتقادي استفاده از داستان به عنوان بستر بحث و گفتگو است كه ليپمن در برنامه آموزش فلسفه به كودكان و 
پژوهش هاي اسكندري و . در كالس درس استفاده كرده است نوجوانان از آن به عنوان بستر بحث و گفتگو

                                                            

  srashnoou@gmail.comكارشناس ارشد روان شناسي تربيتي؛  ١
   makhavan@alzahra.ac.ir؛ادانشيار دانشگاه الزهر ٢
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هاي داخلي هستند كه كارآمدي آن را تاييد مي نمونه پژوهش )1389(و گليجي و همكاران ) 1386(كياني 
 . خوشبختانه اين روش در كانون خانواده، رسانه و ديگر نهادها قابل اجرا مي باشد. كنند

ها و فكري كودكان و نوجوانان است كه به لحاظ هدف گذاري، فعاليتاز جمله اين نهادها كانون پرورش 
بنابراين با . محصوالت حوزه نشر خود مي تواند نقش موثري در پر كردن خالءهاي ذكر شده داشته باشد

توجه به وجود كاستي هايي كه در آموزش و پرورش براي آموزش تفكر انتقادي وجود دارد، و همچنين 
انتقادي در دوره نوجواني و نقش داستان به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در پرورش  اهميت پرورش تفكر

تفكر انتقادي، و سهمي كه كانون به عنوان يك نهاد دولتي در پرورش ذوق فكري و تفكر خالق مخاطبان 
- هارتخود بر عهده دارد، بررسي قابليت هاي داستاني هاي تاليفي كانون در گروه سني نوجوان، بر اساس م

  .هاي تفكر انتقادي مسئله اصلي پژوهش قرار گرفت
 :پرسش پژوهش

آيا داستان ها به لحاظ نوع، موضوع، محتوا و ساختار، زمينه الزم جهت پرورش مهارت هاي تفكر انتقادي را 
 فراهم مي كنند؟

روش  از. روش پردازش تحليل محتواي كيفي بود .پژوهش حاضر پژوهشي كاربردي، توصيفي و كيفي بود
در اين پژوهش چهار منبع اطالعاتي مورد استفاده قرار . سه سو سازي براي جمع آوري اطالعات استفاده شد

 به صورت هدفمند از ميان. كانوناساس نامه  كتابهاي داستاني، نويسندگان، مسئولين و :گرفت كه عبارتند از
ها براساس مولفه تحليل داستان. ب شدندداستان انتخاچهار  "رمان نوجوان امروز"داستان مجموعه  چهارده

به وسيله ي عناصر استدالل درون ساخت داستان و به وسيله ي . هاي نظريه تفكر انتقادي ريچارد پال انجام شد
ويژگيهاي متفكران نقاد شخصيت پردازي داستانها مورد بررسي قرار گرفت ليكن به دليل وجود ارتباط 

  .ن ساخت نيز به صورت مختصر بررسي شدتنگاتنگ ميان عناصر داستان، برو
توان در جمع بندي كوتاه اين نظريات مي. تعريف ها و نظريات گوناگوني درباره تفكر انتقادي وجود دارد

به نقل از  2007، فاسيونه(، هدفمند، خودتنظيم )2004انيس، (گفت تفكر انتقادي تفكري مستدل، منطقي 
بر اساس . است) 4، ص 2006پال و الدر، و  2010به نقل از فيشرمن، 2003ليپمن، (و مصلح ) 2011اسپنسر، 

ديدگاه پال كه مبناي نظري پژوهش حاضر است هدف از پرورش تفكر انتقادي پرورش صفات فكري است 
بدين معنا كه متفكر نقاد فردي شجاع، منصف، متواضع، مستدل، اخالق گرا، ).  21، ص2006پال و الدر،(
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و اين ويژگي ها قابل تحميل نيست بلكه به وسيله تشويق، ترغيب و الگو گيري مي توان  اجتماعي و غيره است

 . )14، ص 2009همان، (آنها را پرورش داد 

  :يافته هاي پژوهش
داستانهايي كه از موضوع، درون مايه، مسئله، شيوه ي گره افكني، گره گشايي، پايان بندي و شخصيت 

، عاليق، مشكالت و ويژگيهاي مخاطبان برخوردار باشند و از شگردهاي پردازي مناسب و متناسب با نيازها
توانند داستان نويسي مانند آشنايي زدايي، سپيد نويسي و غيره استفاده كنند و يا ساختار بديعي داشته باشند مي

يجاد انگيزه، با ايجاد جو اعتماد، امنيت و همدلي؛ فراهم آوردن فرصت تجربه عيني از طريق تمثيل و استعاره؛ ا
عالقه و تعهد عاطفي؛ تامين فضايي احتمالي براي كاوش فكري و نقد ديدگاه هاي شخصي خودمحورانه و 
جامعه محورانه؛ تامين الگوهاي متفكر نقاد؛ برهم زدن تعادل شناختي و تحريك به رسيدن به تعادل جديد و يا 

اهم مي كنند، در پرورش تفكر انتقادي موثر ساخت سازه هايي كه فرصتهايي براي تعبير، تفكر و تفسير فر
از قابليتهاي الزم جهت  "باغ كيانوش"و  "دوست غار نشين من"ي مورد بررسي داستانهاي در نمونه .باشند

ميان داستانهاي فانتزي و واقعگرا به صورت كلي  نتيجه ديگر اينكهو  پرورش تفكر انتقادي برخوردار بودند
  .ابليتهاي الزم جهت پرورش تفكر انتقادي وجود نداردتفاوتي در برخورداري از ق

 .ادبيات كودك و نوجوان، تحليل محتواي كيفي، مولفه هاي تفكر انتقادي :واژگان كليدي

  
  فهرست منابع

. ضرورت تفكر انتقادي و نقد و بررسي تحقق آن در مدارس متوسطه شهر تهران از ديدگاه معلمان). 1387. (اسدي، فاطمه -
  ).س(امه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه الزهرا پايان ن

مقايسه كتابهاي علوم ابتدايي ايران، انگلستان و آمريكا، از نظر ميزان توجه به مهارت هاي گوناگون در فرايند ). 1387(. اسفيجاني، اعظم -
 . 155-132،  8 ،فصلنامه مطالعات برنامه درسي. پژوهش

 مطالعات فصلنامه. آموزان دانش و پرسشگري ورزي فلسفه مهارت افزايش بر داستان تأثير). 1386(.ژاله  حسين؛ كياني، اسكندري، -

 .36-1، 7 ،درسي برنامه

تحليل معرفت عقاليي مطرح شده در آيات قرآن كريم بر اساس ). 1391. (اعالئي، غالم حسين؛ گلستاني، سيد هاشم و كشتي آراي،  نرگس -
  . 37-20، 6فصلنامه  پژوهش در برنامه ريزي درسي، . آن بر اهداف برنامه ريزي درسي تربيت ديني تفسير الميزان و داللت هاي

  .43-21، 2آزاد اسالمي،  دانشگاه ).ص(تفكر خالق، مبناي شيوه هاي آموزشي پيامبر). 1387( .حسيني، سيد حسام -
-63، 2و  1پژوهشي انديشه هاي نوين تربيتي، -امه علميفصلن. تفكر انتقادي چالشي در برابر استقالل). 1387. (دژكاهي، صغري -

80.  
دو فصلنامه تربيت اسالمي،  .تفكر انتقادي و ضرورت آموزش آن در كالس درس). 1387. (سلطان القراني، خليل و سليمان نژاد، اكبر -
6 ،181-195 .  
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فصلنامه مطالعات برنامه درسي، . موزش هاي فراشناختيارزيابي برنامه درسي علوم دوره راهنمايي از منظر آ). 1388( .صفري، يحيي -

10 ،20-38 .  
بررسي كيفي و كمي موانع تفكر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه از ديد متخصصان ). 1386(. علي پور، وحيده -

  .ميدانشگاه آزاد اسال. برنامه درسي با تاكيد بر مهارت هاي تجزيه وتحليل، تركيب، ارزشيابي و قضاوت
 . 47-32  ،11، پژوهشي انديشه هاي نوين تربيتي- فصلنامه علمي. تفكر و منابع آن از ديدگاه قرآن كريم). 1386(كالنتري، ابراهيم-

 پژوهشي_علمي فصلنامة. تاثير داستان هاي مثنوي معنوي موالنا بر مهارت پرسشگري فلسفي نوجوانان). 1389(. گليجي و همكاران-

  .134-117، 2، زشيآمو مديريت تحقيقات
 .108-94، 19 ،فصلنامه نوآوري آموزشي. پرورش تفكر انتقادي هدف اساسي تعليم و تربيت). 1386(. ملكي، حسن و حبيبي پور، مجيد -

  .92-72، 4 ،حوزه و دانشگاه .درآمدي بر جايگاه، معنا و چشم اندازهاي تفكر انتقادي). 1383(. نصرآبادي، حسنعلي و نوروزي، رضاعلي -
-Ennis, R. (2004). A Super-Streamlined Conception of Critical Thinking. Retrieved 4,2010, from 
CriticalThinking.NET: http://criticalthinking.net 
-Paul, R. & Elder, L.( 2006).The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools, 
Foundation for Critical Thinking. Dillon Beach, CA www.criticalthinking.org 
-Paul, R. & Elder, L.(2009). The Thinker’s Guide: A Glossary of Critical Thinking Terms and 
Concepts, Foundation for Critical Thinking. Dillon Beach, CA. www.criticalthinking.org 
-Spencer,C. (2011). The Impact Of Simulation On The Acquisition Of Critical thinking skills In 
Nursing Students Enrolled In an Associate Degree Program. Capella University, February. 
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  هاي عقالني رويكرد تربيت ديني در راستاي انديشه
  2، سمانه ابراهيمي1علي خالق خواه

  
هاي پيشرفت با دو الگو مواجه است، الگوي عمومي و  مانند ساير عرصه يتترب امروزه در سطح جهان،

فناوري، هاي مختلف تربيتي مانند علمي،  الگوي عمومي تربيت، در آموزش جنبه. غيرديني و دوم الگوي ديني
داند  اقتصادي، اجتماعي، سياسي،  معنوي و زيستي، خود را متعهد با دين ندانسته بلكه گاه مخالف آن مي

. مباحث اين عرصه است يزترينبرانگ و چالش ينتر اما بحث درباره تربيت ديني از مهم .)1392ساجدي، (
ان محل بحث و مناقشه است اما هرچند علمي بودن اين نوع تربيت از جانب متخصصان عرصه تربيت همچن

هاي آموزشي است و به آن به عنوان بخش  بايد اذعان داشت كه تربيت ديني از اركان اساسي نظام
  .نگرند ناپذير از فرآيند تربيت مي جدايي
 كه است عمل و فكر در دگرگوني ايجاد براي ها سازي وزمينه اقدامات و ها تالش از اي مجموعه ديني تربيت
 تزكيه، به رسيدن يعني ديني تربيت .باشد آن براساس گيرانه موضع هاي جنبه داراي و وعمل فكر آن اب منطبق
ها به  دهد كه انسان نگاهي به سير تاريخي زندگي انسان همواره نشان مي. )1392 آبادي، فتح( ورستگاري فالح

در زندگي انسان بوده  كننده يينتععنصري  دين معموالً به عنوان. اند دين و به تبع آن به تربيت ديني توجه داشته
اند تا با تربيت ديني مناسب به پرورش افرادي بپردازند كه توان  ها همواره سعي نموده از اين رو انسان. است

. در عصر ما رويكردهاي مختلفي در تربيت ديني به وجود آمده است. زندگي مناسب در جامعه را داشته باشند
به نقل از خالق خواه،  1377، يورك شعباني(ني فكري مختلف نشأت گرفته است رويكردهايي كه از مبا

نظر به اينكه عقالنيت . اشاره كردسه رويكرد تربيتي مبتني بر شهود، عادت و عقالنيت توان به  يمكه ). 1391
بر قانع  نمايد در تربيت ديني نيز عقالنيت مطلوب است در اين رويكرد تأكيد در هر كاري وعملي مطلوب مي

توان به جايگاه واالي تعقل در تربيت پي  با توجه به تاريخ سرگذشت انسان مي. كردن عقالني فراگيران است
كند او با تأكيد بر عقالنيت  ارسطو بر تربيت و آمادگي آموزنده براي پذيرفتن استدالل و منطق تأكيد مي. برد

كند خرد و عقل انسان است و از آنجا كه كمال  مايز ميآنچه آدمي را از ديگر جانوران مت: گويد در تربيت مي

                                                            

  alikhaleg@gmail.comاستاديار دانشگاه محقق اردبيلي؛  1
  s.ebrahimi.82@gmail.comي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي؛ دانشجو2
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در هويدا كردن طبيعت حقيقي خويش است و طبيعت حقيقي انسان همانا خرد اوست بنابراين خرد  يزهر چ
  ).1391 كاردان،( انسان برترين راهنماي آدمي است

خداوند اين گونه "است كه مثالً در قرآن آمده . در قرآن كريم نيز تفكر،تعقل، هدف فهم آيات الهي است
  ).72 :بقره( "نماياند تا تعقل كنيد كند و آيات خود را به شما مي مردگان را زنده مي

با تكيه بر موارد ذكرشده اهميت جايگاه عقالنيت در تربيت ديني محسوس است، اما آنچه واضح و مبرهن 
مجموعه  ،عقل مدنظر است در اصطالحآنچه از . در نوع خود داراي تعاريف متعددي است يزاست عقالنيت ن

يعني راه حس و تجربه، تفكر، استدالل و  ت؛هاي عادي اكتساب علم و معرف علوم و معارفي است كه از راه
 يشناخت اين مجموعه علوم و معارف بنا به تعريف بر اساس روش. نقل تاريخي روشمند حاصل آمده است

مليكان، (اند  شده يبلوم نقلي و تاريخي نقادي و سرانجام تصوعلوم تجربي، علوم رياضي، منطقي و فلسفي و ع
اما عقالنيت كه از قديم بسياري از فالسفه آن را مطرح كردند بيشتر به منزله تفكر و انديشه منطقي ). 1374

مدرنيسم در جوامع رويكرد از حدود دو قرن پيش با به وجود آمدن .امروزه معاني متفاوتي دارد ،بوده است
هاي  افزون بر اين به دليل پيشرفت بعضي بينش. عقالنيت ابزاري بر عقالنيت ديني پيش گرفتغربي 
و توجه به آموزش و پرورش ليبرال، نوعي تربيت به نام تربيت سكوالر در جوامع غربي به ظهور  طلب يآزاد

  ).1392توسلي، (پيوست كه به مقابله با تربيت ديني پرداخت 
 بست بن به بيش از بيش شايد ازدواج الخصوص يعل اخالق و تربيت نهيزم رد غربي جوامع يها يناكام
 انسان و دارد قطعي نياز دين به بشر كه است باور اين بر بهشتي شهيد .دهد يم نشان را تربيت نوع اين رسيدن
 خود اجتماعي و شخصي مشكالت فصل و حل به تواند نمي مذهب بدون حيات، عرصه به وارد تازه ناآشناي
 توجه .است سعادت سوي به يبردار گام و ايمان و اعتماد عامل و زندگي راه دهنده نشان مذهب .يابد توفيق

 است منطبق انسان فطرت با دارند، تأكيد برآن دين عنوان به پيامبر خدا، كه آنچه كه دارد ضرورت نكته اين به
 نيز ديني هاي دستورالعمل و ها برنامه و خداجو است موجوديفطرتاً انسان كه حقيقت اين به اذعان درصورت و

 انسان شخصيت تعالي و رشد و اجتماعي و فردي بهداشت جسم، سالمت فطري، نيازهاي اساس بر جملگي
  .بود معترف ضرورت يك عنوان به ديني تربيت به بايست مي استوارند،

يت ديني و رويكردهاي متناظر با ترببه ويژه، اين نوشتار در پي آن است كه مفاهيم تربيت، در همين راستا، 
به بيان عقالنيت چه از ديدگاه لغوي و چه از نظر  بيان كند و به دنبال آن نظران صاحباز ديدگاه را  آن

و )كه ثمره مدرنيزه شدن جوامع غربي است(در ادامه با تعريف عقالنيت مدرن .خاستگاه تاريخي آن بپردازد
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هاي حاصل از اين دو رويكرد  يتبه مقايسه ترب) طرز تفكر ديني استكه برخاسته از (همچنين عقالنيت ديني 

  .پردازد مي
  :پژوهش يها پرسش

  ـ تربيت ديني چيست؟ 1
  ـ تربيت ديني برخاسته از عقالنيت مدرن و عقالنيت ديني كدام است؟ 2
  ؟هايي باهم دارند ـ اين دو نوع تربيت چه تفاوت 3

هاي اصلي آن را  گيري پايه يجهنتتحليلي است كه بررسي و -يروش مطالعه در اين تحقيق مطالعه توصيف
  .دهند يمتشكيل 

  :گانه ازديدگاه پالنتينگا هاي پنج عقالنيت -
كه همان عقالنيت عمومي است كه در تعريف معروف ارسطويي از انسان : عقالنيت عمومي ارسطويي -1

  .لحاظ شده است
اين نوع عقالنيت، انسان با توجه به اهداف خاص خود  در: وسيله، يا عقالنيت عملي -عقالنيت هدف -2

 .گزيند وسايل مناسب برمي

اي ضرورت منطقي داشته باشد ميگوييم  وقتي گزاره ): عقالنيت منطقي( عقالنيت انطباق با احكام عقلي -3
 .داراي عقالنيت منطقي است

 .شود عريف ميعقالنيتي كه برحسب تكليف و اخالق باو رت: عقالنيت وظيفه شناختي -4

اين نوع عقالنيتي است كه از كاركرد ): عقالنيت ناشي از كاركرد صحيح قواي شناختي( عقالنيت علّي -5
  .شود صحيح قواي شناختي ما ناشي مي

  :هاي پژوهش يافته
گرايي وظيفه و رسالت عقل را  گرايي مدرن استوار استاين نوع عقل بر عقل) سكوالر( تعليم و تربيت مدرن

هايي ازواقعيت كه  ــ يا بهتر بگويم چهره داند وبه توانمندي عقل در كشف واقعيت اقعيت ميكشف و
شود فقط وظيفة  ولي آن عقلي كه در تربيت ديني بر آن تأكيد مي ،پديدار گردد ــ اعتقاد دارد تواندظاهريا مي

هاي  ابزارها و روش يريگكار را بر عهده ندارد، بلكه افزون بر به  هايي از واقعيت كشف و توصيف جنبه
بيني  پردازي درباره رويدادهاي گذشته و همچنين پيش ، داده گوناگون براي كسب اطالعات درباره واقعيت

  .هاي خود دست زند ها و بافته حوادث آينده الزم است به سنجش و ارزيابي يافته
  .تربيت ديني، عقالنيت، تربيت مدرن: واژگان كليدي
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  .26 ،پژوهشي مشرق موعود -لنامه علميفص .تربيت سكوالر ،ساز نهيزمتربيت  ،تربيت ديني). 1392. (طيبه ،توسلي -
 و تربيتي مطالعات. يمحورن ايما وي محورعقل  مؤلفه دو به توجه با ديني تربيت رويكرد). 1389. (جهانگير ،علي و مسعودي ،خالق خواه -
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ي نما متناقضي باورها اساس بر ديني تربيت. ي، طاهره؛ شعباني وركي، بختيار و مسعودي، جهانگيرجعفرآبادعلي؛ جاويد كالته  ،خالق خواه -

  .90-65، )1( 2دوره وتربيت، تعليم مباني پژوهشنامه. كركگور
  .97 ،مجله معارف. يمفهوم تربيت عقالني در سبك اسالمي تربيت دين ).1392. (ابوالفضل ،ساجدي -
  .مجموعه فرهنگي شهداي انقالب اسالمي: تهران. شناسي تربيت ديني شهيد بهشتي و آسيب). 1392. (محمود، فتح آبادي -
  .سمت: تهران. سير آرا تربيتي در غرب). 1391. (محمد يعل ،كاردان-
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  معنوي با تأكيد بر بررسي نقش نظام تعليم وتربيت در تربيت
  "كودكانورزي بهآموزش فلسفه"رسيي دبرنامه 

  2، صمد محمدي1آزاد محمدي
 

معنويت را تالش هموارة بشر براي پاسخ دادن به چراهاي زندگي ) 1993وان، (شناسان نظير برخي از روان
- مي كجابهكه چرا پا به عرصة وجود نهاده است، است آن يپانسان در معنويت همواره در . اند كردهفيتعر

درسي، پرورش تمام ابعاد وجودي ترين وظيفة برنامةمهم. دست نيازاش از زندگي چيستو سؤاالتي رود، هدف
آموز را قادر به پاسخگويي اين سؤاالت و پرورش تمام ابعاد اي، دانشبدون شك برنامه. آموز استدانش

لذا . ت باشددر ارتباط نزديك با مباحث معنوي آن يموضوعكه حوزة خواهد كردآموزان وجودي دانش
كه بيشترين نزديكي را چه از نظر اهداف و چه از نظر محتوا و روش با پرورش معنويت دارد برنامة ايبرنامه

كنجكاوي و چرايي مسائل در است در واقع، هر دو برنامه درصدد خلق" كودكانورزي بهآموزش فلسفه"
حلقة گمشدة نظام  "آموزش فلسفه به كودكان" اما متأسفانه برنامه. آموزان نسبت به سؤاالت فوق استدانش

  ). 1386قائدي، (تربيتي است 
گرفتن هر يك از اين وجوه، بخشي از انسانيت افراد را اند، ناديده ها موجوداتي چندبعديآنجا كه انساناز

باشد بنابراين، يك برنامة درسي جامع بايد بر درك صحيح ابعاد مختلف وجودي انسان مبتني ؛ كندحذف مي
كه ارزيابي  طوري اند بهبعدي شدهنگر وتلفيقي، تك جاي اتخاذ رويكردكل هاي تربيتي، بهاما امروزه نظام

درسي و آموزشي جهان، از جملة ايران، برنامةهايدر بيشتر نظام كهدهد يمسو نشان درسي از يكهايبرنامه
ويكرد شناختي، يادگيرندگان را اسير برخي اين ر. آموزش، عمدتاً بر حيطة شناختي فراگيران توجه دارد

شعباني، (است انديشي سوق داده سوي يك بعدي بودن و جزم و در نتيجة آنان را به كرده يعلمموضوعات 
رشد معنوي فراگيران از طريق  منحصركردندهد كه به دليل ها نشان مياز سوي ديگر، ارزيابي ؛ و)1385

درسي ديسيپليني و موضوعي، در نتيجه به دليل حاكميت رويكرد برنامةاجراي برنامةدرسي تعليمات ديني و 
اي كه محدود به نگاه ، پرداختن به برنامهحال نيباا. كمرنگ شده استيآموزش يندهايفرارشد معنوي در 

كودكان باشد يك امر ضروري 4معطوف به پرورش تربيت معنوي بر آنو موضوعي نباشد و عالوه  3ديسيپليني

                                                            

    azadmohammadi.ph@gmail.comتهران؛ ي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاهدكتر١
  zsamadn@gmail.comكاشان؛ ريزي درسي دانشگاهارشد برنامه كارشناس٢

3 Discipline 
4Spiritual Education 
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ويژه  ابراين هدف اصلي مقاله، ضمن تبيين ماهيت تربيت معنوي، بررسي نقش نظام تعليم و تربيت و بهبن؛ است
  .در تربيت معنوي كودكان است "1كودكانورزي بهآموزش فلسفه"نقش برنامة 

  : هاي پژوهشپرسش
 انجامد؟كودكان چگونه به پرورش معنويت دركودكان ميورزي بهبرنامه آموزش فلسفه

 كودكان با معنويت در چيست؟ورزي بهبرنامه آموزش فلسفه باطارت

 نقش نظام تعليم و تربيت در تربيت معنوي چيست؟

اسناد و مطالب . اين پژوهش از نوع تحقيقات كيفي است و به شيوه تحليل اسنادي صورت گرفته است
. اندمطالعه و تحليل قرارگرفته هاي وب، مورداي و جستجو در محيطكتابخانهآوري شده از طريق تحقيقجمع

دهي مطالب در چارچوب يك مدل مفهومي و در  وتحليل، ارزيابي و سازمان برداري به تجزيه پس از يادداشت
  . راستاي هدف تحقيق پرداخته شده است

-دنبال چراهاي زندگي و شامل فرصتنيز همچون معنويت به" كودكانورزي بهآموزش فلسفه"برنامةدرسي

 كردندار يمعنآگاهي، اين نوع برنامه خواهان نيل به سطوح عالي. موزشي مربوط به تربيت معنوي استآهاي
رشد معنوي افراد تنها از طريق درس  معتقدندكه) 1381(اي نظير مطهري از يك جهت عده. زندگي است

دهد آموزشي نشان ميهاياز طرفي ديگر بررسي و ارزيابي نظام. پذير استخاصي نظير تعليمات ديني امكان
 حال مسئله اين. توانند در تعيين هدف، محتوا و روش خود صرفاً به متون ديني محدود شوندكه مدارس نمي

چگونه  كه ميپرداز يمتوان با دروس ديگر معنويت را پرورش داد؟ در اين مقاله به اين بحث آيا مي: است
  .فلسفه توانايي پرورش معنويت را دارد

  :پژوهش هاييافته
آموزشي مربوط به هايشامل فرصت "كودكانورزي بهفلسفه"آموزش يدرس ةبرنام: پاسخ به سؤال اول

آگاهي، اين نوع برنامه خواهان نيل به سطوح عالي. كودكان استكردن2تربيت معنوي و كنجكاومحور
، 3گفتگوهاي سقراطيشكل ورزي بهفلسفه آموزش. زندگي و درك رابطه باوجود متعالي است كردندار يمعن

آموزان را قادر كند و دانشاندازهايي نو به زندگي باز ميچشم كه آورد يمپديد  در كودكانبينشي ژرف 
مسائل  كهيآموزان دانشدر واقع . آمدة در مسائل معنويت برآيندبه وجودهاي سازد كه از عهدة كنجكاويمي

                                                            

1Thinking teaching philosophy to children 
2 Curious-base 
3Socratic dialogues 
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در برنامةآموزش  نيبر اعالوه . ث معنويت هم راه پيدا بكنندتوانند به مباحفلسفي را درك بكنند، نيز مي

از ؛ آموزان را به پرسيدن سؤاالت متافيزيكي، ديني و معنويت برانگيزيمتوانيم دانشكودكان ميورزي بهفلسفه
 ليپمن،(كودكان نيز وادار كردن كودكان به انديشيدن است ورزي بهفلسفه آموزشةبرنامترين كار رو مهماين

هاي درسي ة دروني در برنامهبعد گمشدهاي تقويت و تربيت بنابراين، توجه به معنويت يكي از راه). 1993
  . گيردصورت مي "كودكانورزي بهآموزش فلسفه"يدرس ةبرنامتولد آن با اجراي  كهاست 

وارة بشر براي از يك سو معنويت تالش هم. فلسفه و معنويت تعاملي ويژه باهم دارند: پاسخ به سؤال دوم
 جادياحلي براي ورزي به كودكان راهفلسفه آموزش ،گريدپاسخ دادن به چراهاي زندگي است؛ و از سوي 

گفت كه توليد توانرو مي ازاين. استآموزان در جهت پاسخ دادن به چراهاي زندگيي در دانشكنجكاو
بنابراين از اهداف اصلي اين ؛ گيردورتتواند صكودكان ميورزي بهةآموزش فلسفهبرناممعنويت با اجراي 

در ي را و كنجكاوها ي، ايجاد وضعيتي است كه از طريق آن فراگيران را به چالش بكشاند و خالءدرسةبرنام
منظور شناخت خود، جهان و ذات مطلق  كردن سؤاالت خود بهبه وجود آوردتا از اين طريق به مطرح ها آن

  .بپردازند
كردن موقعيتي است كه رشد معنويت را در افراد هاي تعليم و تربيت فراهمش نظامنق: پاسخ به سؤال سوم

واسطة آن، بعد  هاي مناسبي اختياركردكه بهبايد محتوا و روش: غايت معنويت، اوالً براي رسيدن به. تبلور سازد
آموزاني لمان و دانشبراي پرورش معنويت به مع: ثانياً. ساير ابعاد وجود انسان پرورش يابد دركنارمعنوي 

نيازمند : ي قديمي تحصيل رها كنند؛ و ثالثاًها از گونهكه جسارت آن را داشته باشندكه خود را نيازمند است
كنجكاوي برساند؛ اين نوع "1عالمانه يكنجكاو"آموزان را بهكه درآن دانشي و محيطي هستيمدرس ةبرنام

هاي دانش هاي مغز نسبت به خالءها و پاسخكنشصورت وا است كه به نشيآفر يها يشگفتناشي از 
ي را وكنجكاوكه خالقيت  طوري آميز خواهد شد، بهكنجكاوي عالمانه باعث ايجاد يك رفتار اكتشاف.است
كردن سؤاالت و چگونگي رسيدن به پاسخ اين سؤاالت را ها را به مطرحكند و آنخلق آموزان دانشدر 

  .اي استكردن چنين زمينهميان نقش نظام تعليم و تربيت فراهم در اين ؛ كهكند، هدايتها درآن
  .كودكان، برنامة درسي، تربيت معنوي،كنجكاوي عالمانهورزي بهآموزش فلسفه :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .مدرسه: تهران. 2، جلدتربيت اسالمينگاهي دوباره به). 1384. (باقري، خسرو -

                                                            

1Wisely curiosity 
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 .11-28 ،90اي پيام،  رشته نشرية ميان. ن و معنويتقرآ). 1387. (بابايي، رضا -

- 56، 2نو درمديريت آموزشي، رهيافتي: فصلنامة. دينيوتربيتمعنوياخالقي، تربيتحدودوثغورتربيت). 1390. (سلحشوري، احمد -
41. 

 .94-61، 7 لعات برنامه درسي،فصلنامة مطا. چالش بر سر مفهوم فلسفه: كودكانآموزش فلسفه بهامكان). 1386. (قائدي، يحيي -

  . صدرا: تهران. آزادي معنوي).1381. (مطهري، مرتضي -
-Duff, L. (2003). Spiritual Development and Education a contemplative view. International Journal 
of children s Spirituality, 8 (3). 
-Lipmann, M. (1993). Thinking children and education. Kendal/hant publishing. 
-Lipmann, M. (2003). Thinking in Education. Cambridge University Press. 
learning about spirituality through the medium of art. Nurse Education in Practice, 7, 275-284. 
-Vaughan, F. (1993). Spiritual issues in psychotherapy. Journal of Transpersonal Psychology, 23 
(2), 105-119. 
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  بررسي ميزان برخورداري كتاب درسي فارسي دوم و سوم
  از نظر مولفه هاي تربيتي اخالقي

  34، سميرا رستمي2، گوهر خسروزاده1بابك شمشيري
  

هر . در طول تاريخ هيچ نمونه از يك جامعه را نمي توان ديد كه بدون نظام اخالقي قادر به بقا بوده باشد
يا متكي بر اجماع اخالقي و مفروضات مشترك آن و يا به عبارتي جامعه اي براي ادامه حيات خود الجرم 

. ديگر بر قاعده اي از وفاق اخالقي استوار باشد، در تبييت اين معاني كه در زندگي چه چيزي معني دارا است
و مردم بايد تحت سيطره چه هنجارهاي اخالقي باشند كليه جوامع بايد برنامه اي اصولي و پاسخ منطقي داشته 

بر همين پايه متفكرين و مربيان صاحب انديشه هر عصر ، به درك خصوصيات ). 1382عطاران، (اشند ب
اخالقي مهم در زندگي و نقش نهادهاي تعليم و تربيت در بهبود آنها به ويژه در جوانان توجه بسزايي كرده اند 

  ). 1، ص 1998سرايدار، (
معلمان پيوسته متوجه آن . اخالقي شمرده مي شودتربيت عموما ، عملي : مي نويسد) 42، ص1377(نلر 

هاي هستند كه چه چيزي شايسته گفتار و كردار است و چه رفتاري زيبنده دانش آموزان، آنان به اشائه ارزش
ترين و دشوارترين چنانچه كانت آن را بزرگ. اخالقي و بهسازي رفتار فردي و اجتماعي عالقه مند هستند

  ). 67، ص1368كانت، ( مساله آدمي دانسته است
خواجه نصير الدين طوسي اخالق را قابل تغيير مي داند، هر چند كه تغيير بعضي از صفات اخالقي دشوار 

  .است، اما چون انسان داراي عقل و اراده است، اگر بخواهد مي تواند هر صفتي را در خود عوض كند
هاي مه ريزان درسي و انديشمندان اخالقي، در سالالبته با وجود تالش فراواني كه دانشمندان، مربيان، برنا

اخير در جهت تدوين، نشر و توسعه مباحث اخالقي و به جاي گذاشتن گنجينه هاي گران سنگ اخالقي، 
مبذول داشته اند، خالهاي بسياري در برنامه هاي تربيت اخالقي در سراسر نظام تربيتي جهان به چشم مي 

  . )168، ص1379همت بناري، (خورد 

                                                            

١
    bshamshiri@rose.shirazu.ac.irدانشيار فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شيراز؛  
٢
  gohar.khosrowzadeh@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش؛  
  s.rostamipsy@yahoo.comكارشناس ارشد روانشناسي تربيتي؛  ٣

٤
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به طور مثال بسياري از مطالعات مربوط به اين حيطه به جنبه هاي معنوي، انساني، هنري و عاطفي تربيت 
. انداخالقي توجه الزم نكرده اند و به پژوهش آكادميك و علمي صرف از نوع كمي و پوزينيوسيتي پرداخته

مي بيشتر به مباني اخالقي و همچنين اكثر آثار موجود در حيطه اخالقي به خصوص در قلمرو تربيت اسال
به نظر مي رسد،  عنايت الزم و بايسته به تربيت اخالقي . توجه داشته اند) علم اخالق(معرفي فضائل و رزايل 

، ص 1379همت بناري، (يعني نحوه متخلق نمودن افراد به صفات و رفتارهاي اخالقي، مبذول نشده است 
مي نمايد حضور موثر اخالق در صحنه زندگي فردي و اجتماعي در حالي كه آنچه در اين ميان مهم ). 168
اين امر، تنها با مطالعه و آگاهي از فضائل و رذايل اخالقي به دست نمي آيد، بلكه ضروري است، شيوه . است

  . و چگونگي تحصيل اين صفات نيز به مربيان ارائه مي گردد
ي نيل به اهداف مذكور، چرا ارزش هاي اخالقي حال اين سوال باقي است كه علي رغم تالش هاي وافر برا

هاي اخالقي به عنوان محور اساسي تربيت در جامعه تبلور نيافته و متربيان متخلق بدان نشده اند و چرا ناهنجاري
  ). 1389افزايش دانش آموزان بزهكار، ( و آمارهاي بزه به ويژه در بين دانش آموزان رو به فزوني است؟ 

  :هاي پژوهشپرسش
  به چه ميزان از مولفه هاي تربيت اخالقي در كتاب فارسي دوم استفاده شده است؟ - 1
  به چه ميزان از مولفه هاي تربيت اخالقي در كتاب فارسي سوم استفاده شده است؟  - 2 

بدين ترتيب پژوهش حاضر از منظر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي و با تكيه بر روش از نوع تحليل محتوا به 
  . ه قياسي به موضوع مولفه هاي تربيت اخالقي در كتابهاي فارسي دوم و سوم خواهد پرداخت شيو

گروهي از محققان مانند خسرو باقري به عقيده اين نويسنده منظور از تربيت اخالقي، ايجاد نوعي دگرگوني 
عالوه بر اين شهيد ). 1364باقري، (است كه دامنه آن عرصه هاي فكر ، احساس و رفتار را در بر مي گيرد 

مطهري تربيت اخالقي را حيطه اي از تربيت مي داند كه وظيفه آن متخلق كردن افراد به فضائل، رفتار ها و 
  ). 1375مطهري، (آداب اخالقي و دور كردن آنها از صفات و رفتارهاي ضد اخالقي است 

  :يافته هاي پژوهش
يعني  "برنامه درسي جمهوري اسالمي ايران "كرد آن در بررسي كتاب درسي فارسي دوم و سوم بر بنياد روي

و جلوه هاي آن در ) علم، تفكر، ايمان، اخالق و عمل( شكوفايي فطرت الهي، و با توجه به عناصر پنج گانه 
تا چه ميزان از مولفه هاي تربيتي اخالقي در اين كتاب ها كار شده ) خود، خلق، خلقت و ديگران(چارپهنه 

از منظر اخالق فردي و اجتماعي به خوبي رعايت شده بود : جام شده حاكي از آن بود كهدر بررسي ان. است
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يادگيري در تربيت اخالقي اسالم در كتاب دوم و سوم با توجه به شناسايي –توالي و مراحل فرايند ياددهي 

تنظيم شده بود در  شاگرد، ظرفيت ها و نيازهاي او و توانايي ها و شرايط سني مكاني و زماني فراگير به خوبي
خدا است كه شما را از ضعف آفريد، سپس از پي ضعف، قوتي و از پي قوت، ": سوره روم 54قران طبق آيه 

از تمثيل در كتاب فارسي  ". او آنچه مي خواهد مي آفريند و او داناي و توانا است. ضعف و پيري قرار داد
در قران كريم براي تربيت انسان ها از اين روش به طور سوم با توجه به شرايط عقالني آنها استفاده شده بود 

در كتاب فارسي دوم و سوم به خوبي رعايت الگوي اخالق بزرگان دين مخصوصا . "مكرر استفاده شده است
آشنايي ائمه با سيره ائمه اطهار و بزرگان ديني به عنوان الگوي . در فارسي سوم در تمثيل و حكايت ديده شد

ه سوي كمال و قرب الي اهللا آشنايي دانش آموزان با برخي از صفات حسنه مانند فداكاري، در مسير زندگي ب
  .نيك انديشي و خود اتكايي 

هاي در كتاب دوم مولفه هاي تربيتي اخالقي به وفور ديده مي شد و روش الگو سازي بيشتر در موضوع
ترين و اساسي ترين روش هاي تربيتي به درسي غير مستقيم از معلم استفاده شده بود روش الگويي از عمده 

خصوص در حيطه اخالق است به همين دليل است كه در اكثر رويكردها به خصوص رويكرد ديني از جمله 
  . مكتب گرانقدر اسالم به روش تربيت الگويي عنايت ويژه اي شده است

كشور ايران، شايد بيشترين تحوالتي كه در كتابهاي درسي مقطع ابتدايي افتاده است به اين علت است كه 
طبق بيانات مقام . نياز را به تدوين اهداف ، محتوا، روشها و فرايند اسالمي و تربيت اخالقي را دارا مي باشد

معظم رهبري بهترين و برجسته ترين فكرها بايد بنشينند براي آموزش و پرورش طراحي كنند؛ بايد فلسفه 
اساس اين فلسفه، افق آينده ي آموزش و پرورش كشور روشن آموزش و پرورش اسالمي واضح باشد و بر 

باشد؛ معلوم باشد ما دنبال چه هستيم و كجا مي خواهيم برويم و بر اساس آن خط كشي بشود، برنامه ريزي 
  ).12/02/1385(بشود و راه ها مشخص بشود 

براي اخالق جايگاهي متصور  )ارتباط انسان با خدا، با خود، با طبيعت و با ديگران(هاي چهارگانه ارتباط
است به عبارتي هر بعد ارتباطي شامل اهداف متفاوتي است كه دستيابي به آنها نيل به هدف آرماني قرب 

  .الهي، عبد صالح يا حياط طيبه و پاك را ممكن مي سازد 
يات اين كتاب ها پيام آور جالل و عظمت فرهنگ ناب ايراني است كه از حكيمان دين باور پهنه ادب 

همچون فردوسي، سعدي، حافظ و مولوي با بهره مندي از ظرايف آن ، معارف باورشناسي دين اسالم را به بن 
  .مايه هاي فرهنگي ايرانيان پيوند زده اند

  .مولفه هاي تربيت ديني، كتاب فارسي، سال دوم و سوم ابتدايي: واژگان كليدي
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  :فهرست منابع
  . سايت خبري تابناك). 1389( .آموزان بزهكارافزايش آمار دانش -
پايان نامه . نقد تطبيقي مباني و شيوه هاي تربيت اخالقي در اخالق قدما و روانشناسي معاصر). 1364. (باقري، خسرو -

  . كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربيت مدرس
پژوهشكده حوزه و : قم. 2، جلد باني آنآراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و م). 1379. (بهشتي، محمد و همكاران -

  .دانشگاه
مجموعه مقاالت همايش آسيب شناسي  ).با تاكيد بر عنصر اخالق(مقايسه دو رويكرد در تربيت ديني ). 1382. (عطاران، محمد -

  ).جلد اول(  تربيت ديني در آموزش و پرورش
  .متس: تهران. سير آرا تربيتي در غرب). 1381. ( كاردان، علي محمد-
  .صدرا : تهران. فلسفه اخالق). 1375. (مطهري، مرتضي -
  . سمت: تهران). ترجمه فريدون بازرگان ديلمقاني( آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش). 1377. (نلر، جي اف-
  ).1390. (مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران -
  .نشريه تربيت اسالمي، تربيت اخالقي. تربيت اخالقي و ضرورت نگاهي دوباره به آن). 1379. (همت بناري، علي -
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  مقطع سوم ابتدايي "هديه هاي اسماني"بررسي محتواي كتاب 
  از منظر اصول انتخاب محتواي آموزشي در قرآن كريم) 1392تأليف جديد ( 

  1مژده عليزاده
  

دوار تاريخي مقوله تعليم و تربيت و پرورش كودكان به عنوان اينده يكي از مهم ترين مسائل بشر در تمامي ا
تعليم و تربيت صحيح و اصيل از نظر بسياري از متفكران ). 1380فتحي واجارگاه، (سازان جامعه بوده است 

همچنين از انجا كه ). 1385پروند، (جهان، مهم ترين راه براي حل بسياري از مشكالت فردي و اجتماعي است 
ه تعليم و تربيت در سالهاي اخير به شدت به تربيت ديني و نقش دين در تربيت توجه نموده است حوز

از اين رو در نظام آموزشي ايران نيز اين امر از اولويت خاصي برخوردار است و ). 14، ص 1387داوودي، (
ي نمي توان نقش مهم اموزش و پرورش را در ساختن شخصيت مطلوب دانش اموزان در پرتو تربيت دين

و كتاب هاي ... از اين رو عواملي چون اهداف آموزشي، عوامل انساني، روشهاي تدريس ، . ناديده گرفت
  .درسي هر يك داراي سهم ويژه اي در تأثير گذاري بر دانش آموزان هستند

در ). 1383عطاران، ( نقش و اهميت كتاب درسي كه مهم ترين و پركاربردترين رسانه آموزشي مي باشد 
. تعيين محتوا به قدري زياد است كه كانون توجه تمامي دست اندركاران آموزشي و تربيتي قرار گرفته است

در واقع يكي از رسالت هاي مهم مؤلفان و برنامه ريزان كتب درسي اشنايي كامل با اصول تنظيم محتوا است 
  ).1386يارمحمديان، (

نفوذ در روح و جان و جسم دانش اموزان درايت بيشتري را در اين ميان محتواي كتب تربيت ديني به دليل 
به منظور تحقق اين مهم نياز به منبعي مطمئن و استوار در امر انتخاب . در امر انتخاب محتواي اموزشي مي طلبد

محتوا است و از انجا كه قران كريم از هنگام نزول تاكنون سرچشمه پيدايش و سرماية پرورش بزرگ ترين و 
بوده است، لذا از مهم ترين مسائل جامعه مسلمانان كشف اصول و ... ن روح ها و عميق ترين افكار وپاك تري

همچنين حل بسياري از مشكالت نظام ). 1380برومند، (فنون اموزشي از چنين كتاب عالي قدري مي باشد 
كه يك كتاب  "هاي اسمانهديه"از اين منظر كتاب . اموزشي مستلزم بررسي كتاب هاي درسي مي باشد

ديني است و نقش بسزايي در روان و اذهان دانش اموزان دارد و همچنين از آنجا كه محتواي اين  –تربيتي 

                                                            

1
                                                                                                     alizadeh@ens.uk.ac.irدانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسالمي  دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  
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مورد تغييرات اساسي قرار گرفته است، محقق پژوهش حاضر الزم دانست ) 1392(كتاب در سال جاري 
  .رد بررسي قرار دهدمحتواي ان را از منظر اصول انتخاب محتواي آموزشي در قران كريم مو

  :پرسش هاي پژوهش
موزشي و شاخص هاي مربوط به هر اصل از منظر قران كريم چه مي باشند؟                آاصول انتخاب محتواي  - 

تا چه اندازه به اين اصول توجه گرديده ) 1392(در محتواي كتاب هديه هاي اسمان مقطع سوم ابتدايي -
  است؟                                                                                                                        

هش حاضر از نوع تحقيقات كمي مي باشد و به روش تحليل محتوا به به منظور رسيدن به اهداف فوق پژو
  . خواهد پرداخت) 1392(تحليل محتواي كتاب هديه هاي اسمان مقطع سوم ابتدايي 

مي ) 1392(هاي اسمان مقطع سوم ابتدايي تأليف جديد ماري محتواي كتاب هديهآدر پژوهش حاضر جامعه 
نمونه اماري نيز به دليل محدود . ن مورد بررسي قرار خواهد گرفتآ باشد كه كليه فعاليت هاي يادگيري در

وري اطالعات يك پرسش نامه آابزار جمع . بودن جامعه اماري همان جامعه اماري در نظر گرفته شده است
بود كه در هر صفحه ان هر يك از اصول انتخاب محتواي اموزشي از قران كريم استخراج گرديدند و هر 

سپس شاخص هاي مرتبط با هر اصل از قران كريم . مربوط به خود ثبت و تعريف گشتند كدام در صفحه
منبع اصلي در . نها در جدولي ثبت گرديدندآاستخراج گرديدند و در كنار اصول قرار  گرفتند و بعد كليه 

. ي گردندپژوهش حاضر قران كريم مي باشد و ساير كتب از جمله تفاسير و سيدي ها  منابع ثانويه محسوب م
مراحل جمع اوري شامل خواندن كل ايات قران كريم و استخراج ايات مربوطه و توصيف و تحليل انها خواهد 

پس از ان با مراجعه به كتاب . شيوه تجزيه تحليل داده ها عمدتا بر اساس استنتاج انجام خواهد گرفت. بود
تخراج شده از طريق شاخص هاي هر اصل ميزان مطابقت محتواي اين كتاب با اصول اس "هديه هاي اسمان"

ن آبدين صورت كه ابتدا محتواي هر يك از دروس به اجزاي تشكيل دهنده . مورد بررسي قرار خواهندگرفت
تقسيم خواهند گرديدكه در هر يك از اجزاي ان جمالت و تصاوير به عنوان يك واحد تحليل در نظر گرفته 

ذكر شده در تك تك صفحات بر اساس وجود يا عدم وجود  سپس محتواي هر يك از مقوالت. خواهد  شد
  . اصول انتخاب محتواي اموزشي از منظر قران كريم همراه با شاخص هاي ان مورد تحليل قرار خواهند گرفت

در ديدگاه اسالم مكتب توحيد و خداپرستي از پيدايش بشر در جهان پايه گذاري شد و در عالي ترين دوره 
ايات قران برنامه ). 469، ص1375پناه ابوالفضل، (لي اسالم و قران به وجود امده است ان به صورت مكتب عا

معنويت ) 1381(از نظر شهيد مطهري ). 415، ص10همان، ج،(تعليم و تربيت جهان بشريت و هميشگي است 
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ا و لذا كالم خد. و زندگي معنوي انسان صرفا از طريق نبوت، دين و كتاب هاي اسماني تأمين مي گردد

 به نقل از دهاقاني و نصراصفهاني،(حديث بهترين منبع براي تدوين محتوا در فرايند برنامه ريزي درسي است 

همچنين برخي تحقيقات انجام شده در بررسي هاي خود پيرامون انتخاب محتواي اموزشي در ). 84، ص1391
ينده،كم آدم توجه به نيازهاي حال و كتب ابتدايي، مرتبط نبودن محتواي اموزشي با زندگي دانش اموزان و ع

؛ 1390روان، (را نتيجه گيري نموده اند ... هاي مهدويت وتوجهي به رشد همه جانبه و نيازهاي جهاني و مؤلفه
اما هيچ تحقيقي تاكنون به شيوه تحقيق حاضر انجام نگرديده ). 1391؛ اميني، الهي و زارعي، 1389ميرلوحي، 

  .است
  :يافته هاي پژوهش

  باشند؟ ول انتخاب محتواي اموزشي از منظر قران كريم و شاخص هاي مربوط به آن چه مياص
برخي از يافته هاي پژوهش حاكي از ان است كه آنچه اين تحقيق در زمينه اصول انتخاب محتواي اموزشي 

ن كريم مي از منظر قران كريم دنبال مي كند، مشمول پنج اصل استخراج شده به همراه شاخص هاي ان از قرا
 اخْتالفاً فيه لَوجدوا اللَّه غَيرِ عنْد منْ كانَ لَو و الْقُرْآنَ يتَدبرُونَ فَال أَ"از جمله اصل تدبربرانگيزي محتوا . باشد
در قران، اصل  "خلق، فطر و بدع"، اصل خالقيت پروري محتوا با ريشه هاي فعلي چون )84: نساء( "كَثيراً

 و بِإِذْنه النُّورِ إِلَى الظُّلُمات منَ يخْرِجهم و السالمِ سبلَ رِضْوانَه اتَّبع منِ اللَّه بِه يهدي"ي محتوا انگيزه بخش
يهِمدهإِلى ي  راطيم صتَقسدر اين ايه مباركه نور بودن قران، بركت بودن ان، حركت به سمت )16: مائده( "م ،

و سالمت در پرتو قران كريم و هدايت شدن ازجمله عوامل انگيزشي قران كريم به انسان مي  راه هاي امنيت
و اصل تنوع در اغاز انتخاب ) 14: نوح( "أَطْوارا خَلَقَكُم قَد و"باشند، اصل توجه به استعدادهاي همه جانبه

 أَيها يا"مخاطب اغاز مي گردند به عنوان مثال برخي از سوره هاي قران با مورد خطاب قرار دادن. محتوا است
... . و" الْفيل بِأَصحابِ ربك فَعلَ كَيف تَرَ لَم أَ"و يا برخي با سؤال نمودن ) 1: حجرات( "... آمنُوا الَّذينَ

بنابراين اين تحقيق در پي بررسي شاخص هاي اصول فوق كه مستخرج از قران كريم مي باشند در محتواي 
  . باشدمي) 1392(اي اسمان مقطع سوم ابتدايي كتاب هديه ه

  .تحليل محتوا، كتاب درسي، هديه هاي آسمان، اصول، قران: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
تحليل محتواي كتاب هديه هاي اسمان و فارسي مقطع ابتدايي از نظر ). 1391. (اميني، محمد؛ ماشاالهي نژاد، زهرا وعليزاده زارعي، مرضيه - 

  .7-10،26، دوفصلنامه مطالعات اسالم و روانشناسي .به مهدويتتوجه 
  .كتاب مبين:رشت. شيوه هاي تعليم در قران و سنت. )1380. (برومند، سيد مهدي -
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                                                           .                                                     صدر: تهران. انوارالعرفان في  تفسير القران. )1375. (پناه ابوالفضل، داور -
        .                                                    شيوه: تهران .مقدمات برنامه ريزي اموزشي درسي). 1385. (پروند، محمدحسين-
پژوهش درمسائل تعليم و تربيت . رويكرد معنوي و برنامه ريزي درسي). 1391.(پوردهاقاني، علي قاسم و نصراصفهاني، احمدرضا-

  .                                                                                 71-92، 13، اسالمي
پژوهشگاه حوزه :قم.  2، ج)تحت نظر عليرضا اعرافي( ،تربيت ديني)ع(و اهل بيت) ص(يامبرسيره تربيتي پ). 1387. (داوودي، محم -

        .                                                                                                                            و دانشگاه
. يت معيارهاي عام در انتخاب و سازماندهي كتابهاي درسي دوره ابتدايي نظام اموزش و پرورش ايران ميزان رعا). 1390. (روان، سيدامير - 

                            .                                                                                                                        97-11، 22، فصلنامه مطالعات برنامه درسي ايران
.                                   توسعه فناوري  اموزشي مدارس هوشمند: تهران .جهاني شدن و فناوري اطالعات و تعليم و تربيت). 1383.(عطاران، محمد -
                    .                  ايران زمين: تهران .اصول برنامه ريزي درسي). 1384. (فتحي واجارگاه، كوروش -
   .   30 فصلنامه تعليم و تربيت، .در جستجوي معيارهايي براي انتخاب محتوا). 1389. (ميرلوحي، سيدحسين -
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 تهديدهاي ناشي از گسترش فناوري اطالعات در تربيت ديني فرصت ها و
  2، كبري احمدوند 1مريم علي بخشي

  
م ابعاد ونهادهاي جوامع را در نور ديده و توجه همگان فناوري اطالعات فرايند روبه گسترشي است كه تما

امروزه فرايند فناوري اطالعات موجب شده تا افراد فراتراز مرزهاي يك . را به خود معطوف داشته است
كشور به تعامل ومبادله افكار وانديشه ها بپردازد كه اين امر نظام هاي تعليم وتربيت را در سراسر جهان 

به طوري كه به اعتقاد متخصصان تعليم وتربيت فناوري اطالعات . اساسي كرده استدستخوش تغييراتي 
در عصر كنوني نتايج . بارزترين خصيصه تعليم وتربيت دردوره كنوني است كه در حال تجربه شدن است

قدرت ارتباطي والكترونيكي بشر . انقالب ارتباطات سبب ظهور تهديد براي نقش تربيتي دين گرديده است
وضعيت كنوني قرن حاضر به . روزي به گونه اي است كه از جهان مي توان به دهكده جهاني تعبير نمودام

نحوي است كه مرزها وحصارهاي موجود در اعصارگذشته يا از بين رفته است يا تاثير خود را از دست داده 
ستند كه به روشني نگرش ابزارهايي ه... در جهان كنوني دورها نزديك مي شوند واينترنت ماهواره و. است

مساله اين است كه آيا دين قادر است نقش تربيتي خود را ايفا . دهكده اي بودن قرن حاضر را نشان مي دهد
كند؟ پرسشي كه ممكن است دهن خواننده تبادر نماييد اين است كه انقالب ارتباطات سبب ايجاد تهديد 

تهديد آفرين عصر حاضر براي تربيت ديني چيست؟ براي شĤن تربيتي دين مي گردد؟ به عبارت ديگر وجه 
  وفناوري اطالعات چه فرصت هاي  راپيش روي تربيت ديني قرارداده است؟

  :پرسش هاي پژوهش
  مهم ترين فرصت هاي ناشي از گسترش فناورري اطالعات دررابطه با تربيت ديني دانش آموزان چيست؟ -
  اطالعات در رابطه با تربيت ديني دانش آموزان چيست؟مهم ترين تهديد هاي ناشي از گسترش فناورري  -

ساختار اجتماعي، شيوه زندگي، فرايندهاي ارتباطي وحتي نحوه آموزش  3فناوري هاي اطالعات وارتباطات
رئوف، (وعصري به نام عصر دانايي شده است  4را تغيير داده است وباعث بروز پديده اي بنام جامعه اطالعاتي

گردآوري، سازمان دهي، ذخيره سازي، نشر واستفاده از اطالعات : اطالعات وارتباطات فناوري هاي). 1379
). 1381ريس دانا، (در قالب صوت، تصوير، گرافيك ، متن وغيره بااستفاده از ابزار رايانه اي ومخابراتي است 

                                                            

  .كارشناسي ارشد پيام نور همدان دانشجوي 1
   .كارشناسي ارشد فلسفه تعليم وتربيت2

3information comunication and technology 
4 Information Society 
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كه از ضروريات  ارتباطات بربسياري از ابعاد زندگي بشرو از جمله آموزش وپرورش فناوري هاي اطالعات و
هاي جهاني در فناوري اطالعات وارتباطات اساسي زندگي بشر محسوب مي شود ، تاثير گذاشته است پيشرفت

به گسترش وسيع فرصت هاي يادگيري ودسترسي به منابع آموزشي وتسريع وتسهيل فرايند تربيت كمك 
ناوري آموزشي زمينه بهره گيري از ف). 1382و جاللي وعباسي،  1382؛ امام جمعه، 1380يغما، (كرده است 

فناوري هاي اطالعات وارتباطات با تفكر منطقي واتخاذ شيوه هايي راهبردي در حل وفصل مسائل را فراهم 
توان در راستاي جهاني كردن فرهنگ از تعليم وتربيت ديني بهره با استفاده از تكنولوژي ارتباطي مي. مي سازد

فرصت در مقابل ). 1381سجادي، (افطرت را دراكناف عالم انتقال داد گرفته ومنطق قدرتمند وسازگار ب
فرصت به موقعيتهايي اطالق ميگردد كه اوآل قابل كنترل توسط فرد باشند و ثانيĤ اين . تهديد معني پيدا مي كند

ل كنترل با در مقابل تهديد به هر موقعيت غير قاب. آمدهاي مثبتي براي فرد به همراه داشته باشندموقعيت ها پي
يكي ديگر از فرصت هاي فناوري اطالعات، گسترش آموزش چند . پي آمدهاي منفي اطالق مي گردد

فرهنگي است كه از طريق آن فراگيران با فرهنگ هاي ديگر آشنا شده وبا برقراري به تعامل با فرهنگ هاي 
زمينه هاي را فراهم كند تا فراگيران تواند با اتكاي به اين فرصت پيش آمده تربيت ديني مي. ديگر مي پردازند

با استفاده از ابزارهاي ارتباطي به دور از هرگونه تعصب وجزم انديشي با فرهنگ هاي ديگر در تعامل باشند 
چرا كه رشد جهاني به معناي . ودر عين حفظ هويت ديني خود نسبت به اديان ديگر، شناخت داشته باشند

همه اين ها احساس نياز به سهيم شدن در ارزش ها . هاي ديگر استارتباط مداوم با ملل ديگر وفرهنگ 
فناوري اطالعات داراي پيامدهاي فرهنگي بسيار است كه در آن ). 1383عطاران، (انگيزد ها را بر ميوبينش

فشار زيادي بر جوامع، تمدن ها وسنت ها در راستاي دگرگوني آنها در جهاتي كه باورها ونهادهاي هويتي 
در اين ميان دين به عنوان يكي از عناصر بنيادي فرهنگ انساني . ر حال تعارض است ، وارد مي گرددآنان د

بررسي جايگاه دين وجايگاه دين وتربيت ديني در . نيز در تعامل با فناوري اطالعات قرارمي گيرد 
بنابراين فناوري . گرددعصرفناوري اطالعات وتاثير وتاثر متقابل دين وفناوري از اهميت زيادي برخوردار مي 

اطالعات، فرايندي ناگريز واجباري براي انسان امروز است كه مي تواند هم يك فرصت وهم يك تهديد 
 ).1384دانا، (براي تربيت ديني تلقي شود 

هاي روش پژوهش در اين مقاله روش توصيفي و تحليلي اسنادي بوده كه در آن با استفاده از اسناد و داده
و اينترنتي به جمع آوري موضوعات و مطالب مرتبط با اهداف و سواالت پژوهش پرداخته و  كتابخانه اي
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سپس ضمن توصيف هر يك از موضوعات مورد بررسي، هر كدام از آن ها را در ارتباط با يكديگر مورد 

 .تحليل و بررسي قرار داده است

  :يافته هاي پژوهش
. هاي تربيتي با كارآمدي بيشتري به حيات خود ادامه دهندفناوري اطالعات فرصتي رافراهم كرده تا نظام 

. چرا كه با استفاده از ابزار تكنولوژيكي فاصله ها را كاهش داده وارتباط ميان افراد را تسهيل نموده است
تربيت ديني نيزمي تواند با استفاده از اين فرصت پيش آمده وبا استفاده از طراحي هاي نوين با حركتي پيش 

در واقع . گستره نفوذ خود را افزايش داده و مخاطبان خود رابا استفاده از فناوري اطالعات راتامين كند رونده،
فناوري اطالعات فرصت هاي جديد براي نظام آموزشي، از جمله تربيت ديني فراهم كرده است كه با بهره 

جاللي، (هزاره جديد بنانهد گيري موثراز اين فرصت ها وپتانسيل هاي موجود ، بتواند ساختاري در خور 
گسترش وتوسعه نظام هاي آموزشي از راه دور، يادگيري باز، آموزش مجازي محيط يادگيري ) 1380

حق (الكترونيكي باعث گسترش شيوه ها وراهبردهاي آموزش ويادگيري تربيت ديني در عصرفناوري است 
  ).1383پناهي وديگران، 

ساختارهاي عيني . يد برانگيز انقالب ارتباطات براي تربيت ديني خصيصه ساخت زدايي آن استوجه تهد
ومفهومي كه ما تاكنون با آن همراه بوده ايم وبا نظر به آن ها تربيت ديني خود را سازمان داده ايم در برابر 

آن نيز در معرض اين تزلزل در نتيجه نظام تربيت ديني متناسب . موج ساخت زدايي اين قرن متزلزل مي شوند
حاصل اين ساخت زدايي آن است كه واقعيت ها ونيز مفاهيم، تقابل خود را از دست مي . قرار خواهد گرفت 

از جمله اين ساختارهاي متقابل تربيت ديني واخالقي نيز اهميت داشته اند مي توان از ساختارهاي . دهند
  ).59، ص1386ري، باق(نام برد  "مجاز وممنوع"ونيز "دورونزديك"

فرصت ها و تهديد هاي ذكرشده، نمونه فراواني است كه برسرراه دست اندركاران نظام : نتيجه وپيشنهادها
تعليم وتربيت ديني قرار دارد، به اين منظور ضروري است تا مربيان با فهم دقيق شرايط ومقتضيات زمان حال، 

كنند تا انسان گريزان از مكاتب بشري ونا كارآمدي تصويري در خور و كارآمد از آموزه هاي ديني ارائه 
  .هاي آنها، نياز فطري وحقيقي خود را از زالل معارف الهي تامين مي كنند

نقش طراحان وبرنامه ريزان نظام تعليم ديني، نقش خطير واساسي خواهد بود، چرا كه نوآموزان با طي مسير 
اجهه با دنياي مدرن حال و تهديد آميز در آينده آماده مي تعليمي آنها، مهارت ها وآگاهي هاي خود را با مو

كارآمدي اين برنامه ها در گرو شناخت فرصت ها و تهديدهاي پديده امروزين وآينده مانند گسترش . سازند
  .روز افزون تكنولوژي ارتباطي است
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  .فرصت، تهديد، فناوري اطالعات، تربيت ديني: واژگان كليدي
 

  :فهرست منابع
  .مدرسه: تهران. 2، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1386. (، خسروباقري -
 .مدارس هوشمند: تهران. برنامه درسي در عصر فناوري اطالعات). 1380. (جاللي، علي اكبر -

مايش برنامه مقاالت ه. فناوري اطالعات وارتباطات در آموزش وپرورش ساير كشورهاي دنيا). 1382. (جاللي، علي اكبر، وعباسي، م -
 تهران، انجمن برنامه درسي ايران. ريزي درسي در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات

مجموعه مقاالت دومين همايش آموزش . آموزش تركيبي در نظام علمي وكابردي). 1383. (حق پناهي، محمد و ديگران -
 .  الكترونيك

 .پژوهشكده تعليم و تربيت: تهران. مجنبش جهاني براي بازسازي تربيت معل). 1379. (رئوف، علي -

 .همايش مهندسي اصالحات در آموزش وپروش. فن آوري آموزشي زمينه اي براي يادگيري متعهدانه). 1381. (ريس دانا، ف، ل -

تحليل رويكرد هاي نقادانه بر توسعه فناوري اطالعات در آموزش و پرورش برنامه درسي، در ). 1383. (عطاران، محمد -
 .مدارس هوشمند: تهران. اوري اطالعاتعصر فن
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  ها در تربيت ديني و اخالقيآسيب شناسي و نقش رسانه
  2، راحله حسن پور1عباس شكاري

  
در بعد فناوري ظهور  براي تربيت است هاييعمده در عصر حاضر كه منشأ بروز چالش هايويژگي يكي از

اي آشكار شكل رايانه بهارتباطات  سابقهد بيويژه دررشبه يويژگي در بعد فناوراين . پيدا كرده است
هر چند ارتباطات في نفسه منفي نيست اما مرزها  ،استشده زيبرانگ براي تربيت چالش است كه اين امرگرديده
- هاي تربيتي از جمله تربيتاين مسئله براي عموم نظام. دهد يمرز قرار منوردد و افراد را در دنيايي بيرا در مي

در حال حاضر شناخت، كاربرد و انتقال  يو اخالقديني نياز اساسي تربيت. برانگيز استالش، چاسالمي
بايست در كنار نهادهاي اجتماعي مي وتربيتدر نظام تعليم ديني و اخالقيتوجه به فرهنگ.ديني استمفاهيم

- ح گردد تا اين تعامل و وحدتمطر) ...راديو، تلويزيون، اينترنت، ماهواره، مطبوعات و(ها ديگر از قبيل رسانه

ديني و شناسي فرهنگ آسيب توان يمازاين طريق . ديني نتيجه نخواهد داشت رويه نباشد، امرتعميق فرهنگ
مشخص نمود تا از طريق  عنوان يك موضوع اساسي مطرح كرد ونكات آسيب راهابهاخالقي را از طريق رسانه
شناسي و بنابراين هدف اين مقاله آسيبلي اين فرهنگ آماده شود؛ ، بستر رشد و تعاهمياري نهادهاي اجتماعي

  !.ديني و اخالقي استاينترنت، در تربيت خصوص بههابررسي نقش رسانه
  : پرسش هاي پژوهش

  باشند؟توانند نقش تربيتي داشتهها در چه ابعادي ميرسانه -1
و چگونه هويت و باورهاي ديني يا ملي را ته داشنقش تربيتي مثبت و يا منفي  توانندچگونه مي هارسانه-2

  ؟كنندضعيف و يا قوي مي
هاي الزم گردآوري و سپس به برداري، دادهابتدا از راه فيش. استتحليلي  -اين پژوهش به روش توصيفي

ده شوند و به سؤاالت پژوهش پاسخ دابندي و خالصه ميها طبقهدر مرحلة بعد، داده. ها پرداخته شدتفسير داده
  .شودمي

. مجله منحصر نيست و روزنامه ،راديو، به تلويزيون صرفاً؛ يعني مانند گذشته اند افتهي تكاملهاامروزه رسانه
و از طرفي  اند شده ليفردي تبد هايبه رسانه دسترسي آسان،براي عموم مردمگروهي به سبب هاي رسانه اكنون

رات، كشورها، شهرها، فرهنگي، به گستردگي همه كُجبهه . اندصورت يك جبهه عظيم فرهنگي درآمده به
                                                            

  abbasshekari45@gmail.comعلمي دانشگاه كاشان؛عضو هيأت ١
  sahar67_hasanpoor@yahoo.comكاشان؛درسي دانشگاه ريزيكارشناس ارشد برنامه٢
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 هارسانه .هستند هااند و علمدارجبهه فرهنگي، رسانهفرهنگي شده هاجبههانديشه ةهم. هاست ابانيها و خكوچه
و  اجتماعيي، اخالقديني، ، در بعد تربيتتربيتي آنانبيشترين فعاليت را در تربيت جوانان دارند و رسالت 

را به تحصيلي  عالقه بهاقتصادي و حتي  ،اجتماعي، سياسيي، اخالق در تربيت توانندمي هارسانه .سياسي است
-  اجتماعي و رشد هاي، هدايت و راهنمايي، افزايش آگاهيپرورييادگيري، انديشه -ييادده. وجود آورند

جمعي، رسيدن  هايانهچنانكه گفته شد، تالش رس .ها استاز جمله وظايف رسانه در ابعاد مختلف اجتماعي
ها در  اند؛ زيرا اين رسانه ، هر كدام به نحوي داراي رنگ و صبغه تربيتيحال نيبه مقاصدي است كه درع

اموري نظير رشد شخصيت افراد در ابعاد مختلف، ايجاد ارتباط بين افراد و جامعه، كمك به افراد در فرايند 
، معلم، والدينها در بسياري از مواقع بر رسانهچنين  هم. نددخالت دار... سازگاري با جهان متغير پيرامون و

- درصد از پايگاه 10حدود ، شده اعالمبر اساس آمار گيرند، مدرسه، كتاب و دفتر در تربيت جوانان پيشي مي

 ؛هاي اطالعات علمي استمربوط به پايگاه ديگردرصد  90هاي فساد اخالقي و متعلق به پايگاه يهاي اينترنت
توان باشند؛ بنابراين ميهاي فساد اخالقي موجود در اينترنت ميدرصد از جوانان گرفتار پايگاه 90متأسفانه اما 

امروزه . است رسانآسيب است كه يك لبه آن بسيار مفيد و لبه ديگرش يا گفت اينترنت مانند شمشير دو لبه
  .اندرسانه شده متأسفانه جوانان قرباني اين ،نترنتيا بودن الوصولسهلبه دليل 

  :ي پژوهشها افتهي
) الف: باشندتوانند نقش تربيتي داشتهها در ابعاد ذيل ميدهد كه رسانهها نشان مييافته: جواب سؤال اول

  :گيرداين برخورد از چند طريق صورت مي :اخالقيتربيت) ب؛ تربيت اجتماعي، سياسي، اقتصادي
تربيت  درهاي اخالقي  ارزشسمت به  جوانان توانند با دعوتيها م رسانه: هاي اخالقي دعوت به ارزش -1

ها و  فيلم( غيرمستقيمو  )...سخنراني، درس، مقاله و ( صورت مستقيم بهاين امر . آنان نقش بسزايي داشته باشند
  .دشوحاصل مي )ايرسانههاي  برنامه

توانند نيروي عقالني  لط، ميها با دادن بينش صحيح و اصالح نگرش غ رسانه :پرورش نيروي عقالني-2
  ).1377 ديلمي،( ارتقاءدهندجوانان را 

فساد، هاي اجتماعي نظيرآسيبوخيم پيامد ها با آگاه كردن جوانان نسبت به  رسانه: آموزيروش عبرت -3
  .نمايندبهتر جوانان كمك تربيت  بهتوانند  مي ... بندوباري و اعتياد، بي

بيني و نظام  ترين بناي اساسي در جهان به خداوند، اولين اصل تربيتي و مهمايمان و اعتقاد : نپرورش ايما-4
 ).1382فرهاديان، ( فكري در تعليم و تربيت انسان است
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. هاي ديني و ملي استرايجاد ضعف در باو و اينترنت ايهاي ماهوارهكار اصلي برنامه: جواب سؤال دوم

ي و مراكز فساد، راخالقيغسمتكارهاي  د، گرايش بهوشضعيف جوانان تكه باورهاي ديني و ملي  يهنگام
تر است كه اخالقي و اجتماعي محسوس زماني تربيت. شودديني، شيطان پرستي وغيره بيشتر مي، بياعتيادرينظ

، زماني است )تربيت اخالقي، اجتماعي و فردي(بنابراين، تربيت به معناي دقيق كلمه  ،در رفتارها متبلور شود
ها چگونه اين است كه رفتارهاي انسان شودميمطرح اينجا پرسشي كه . رهاي انسان متبلور شودكه در رفتا
و رفتارهاي غريزي انسان بسيار كم اند شود؟ در پاسخ بايد گفت كه بيشتر رفتارهاي انسان اكتسابيمتبلور مي

بيني كرد؛ اما آن را پيش توان يم است وهم گيري ، قابل ارزيابي و اندازهبودن مشاهده قابلبه دليل رفتار .است
؛ البته بايد توجه داشت دها هستنباورهاو نگرش ،پايه و مبناي پديداري رفتارها چيست؟ بستر پديداري رفتارها

  ).1377مزيد، (ها نيز كار كردن بر روي باورهاست هدف رسانه. دنكه باورها ممكن است منفي و يا مثبت باش
از توانند در تربيت صحيح جوانان نقش اساسي ايفاء نمايند و  ها مي رسانه سوكاز ي نيبنابرا :گيرينتيجه

از و آنها را  شوندجوانان در رفتارهاي نامناسب  بروز هاي نامناسب خود موجب توانند با برنامه ميسوي ديگر 
زندگي . دده مي نرا در امر تربيت نشا ها حساسيت رسانه عواملاين ؛ بنابراين نمايندصحيح خارج تربيت  مسير

به  ايها بايد در هر زمينه رسانه. اجتماعي دارد و ، عاطفي، سياسي، اقتصادي، عبادييانسان ابعاد مختلف روان
ها و نيازهاي مادي و معنوي  حل د و از طريق آموزش و بررسي مشكالت و ارائه راهنده ي صحيحها بينش انسان

و  موانعبا  و تر نسبت به اهداف زندگي آگاهديگر جوانان را  عبارت بهبه پرورش ابعاد مختلف انسان بپردازند و 
  .راه آشنا سازند اتخطر

  .هاديني، رسانهاخالقي، تربيتشناسي، اينترنت، تربيتآسيب :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .نشر و پخش معارف .اسالمياخالق). 1377. (ديلمي آذربايجاني، احمد -

 .مؤسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس هوشمند: تهران). ترجمه مريم ناخدا( اينترنت در مدرسه). 1383. (گري ، دانكن-

 .صدرا: قم. تعليم و تربيت در اسالم).1368. (مزيد، مرتضي -

 .مركز مطالعات تربيت اسالمي. هاي آموزشي آنالبالغه و داللتعقالني در نهجتربيت). 1379. (ملكي، حسن -

 .طهوري: تهران .نگاهي به فلسفة آموزش و پرورش). 1377. (لحسينزاده، عبدانقيب -
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  هاي دين و زندگي  ي كتاب بررسي برنامه درسي قصدشده و تجربه شده
 آموزان ي متوسطه از ديدگاه دانش دوره 

  2، فريبا خوشبخت1مهدي بادرام
 

ير و تحليل جهان مبتني است، ي هستي و تفس هر مكتب و مسلكي خواسته يا ناخواسته بر نوعي اعتقاد درباره
اين تكيه گاه كه همان جهان بيني است تعيين كننده . آيد گاه آن مكتب به حساب مي كه زيرساز و تكيه

  ).5، ص1374مطهري، ( ها و مسئوليت هاي آن مكتب است اهداف  روش
ي ديني ما  و در جامعههاي ديني و پيامبر ديني آنان است  ترين منابع تربيتي در جوامع توحيدي كتاب از مهم

  ). 42، ص 1379تجاسب، (اكرم منبع عظيمي براي هدايت است  نيز كتاب قرآن و وجود مقدس نبي
ي درسي قصدشده خصوصاً در دروسي كه به آموزش مفاهيم  با توجه به اهميت بررسي ميزان تحقق برنامه

ي شناخت و باور و رفتار به بررسي  حيطهپردازد و نيز توجه به اينكه تا كنون پژوهشي كه در هر سه ديني مي
هاي دين و زندگي و روشن ساختن  ي كتاب آن با اهداف قصدشده  ي اهداف از ديد دانش آموزان و مقايسه

ي حاضر  به بررسي برنامه درسي قصدشده و تجربه  ميزان دستيابي به اين اهداف، انجام نگرفته است، مطالعه
 .ي متوسطه پرداخته است رههاي دين و زندگي دو  ي كتاب شده

  :پرسش هاي پژوهش
 هاي دين و زندگي كدامند؟  ي كتاب شده اهداف برنامه قصد -

  آموزان چگونه است؟   هاي دين و زندگي از ديدگاه دانش شده كتاب اهداف برنامه تجربه -
ي  اهداف برنامه هاي دين و زندگي با ي قصدشده در كتاب هايي بين اهداف برنامه ها و تفاوت چه شباهت -

 آموزان وجود دارد؟   نظر دانش شده از نقطه تجربه

با  -)1994ميكات و موهاس، (كمي، كيفي و تلفيقي  -هاي مختلف پژوهش  در اين پژوهش از ميان طرح
پژوهش از خصوصيت طرح غير . انتخاب شده است  توجه به موضوع و محور پژوهش، طرح پژوهش كيفي

آوري اطالعات  ها، پس از اتمام جمع مند است كه در آن تجزيه و تحليل داده بهرهپيدايشي تحقيقات كيفي 
ها طرح تحقيق به سمت پيدايشي تمايل پيدا كرد  الزم به ذكر است كه در انجام مصاحبه. گيرد صورت مي

                                                            

  .كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت١
٢
  khoshbakht@shirazu.ac.irاستاد يار بخش مباني تعليم و تربيت دانشگاه شيراز؛  
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سئوالت ها  كردند و در مصاحبه براي پي بردن به عمق داده بدين معنا كه محققين با يك سئوال كلي شروع مي

تحليل مصاحبه ها به . شد هاي بعدي نيز به كار گرفته مي شد كه سئوالت اخير در مصاحبه ديگري پرسيده مي
  .روش تحليل محتواي قياسي صورت پذيرفت

به نقل از ميكات و موهاس،  1985(گيري هدفمند با تعدادي از افراد، كه به استناد لينكن و گيوبا  از نمونه
نحوه . العات، بيشترين اطالعات را در قلمرو موضوع تحقيق به ما بدهند، استفاده شده استبا بهترين اط) 1994

آموزشي درس دين و زندگي در شهر  هاي  ي انتخاب شركت كنندگان  بدين صورت بود كه از سرگروه
شيراز خواسته شد تا بهترين معلمان در درس دين و زندگي را معرفي نمايند سپس از بهترين معلمان 

آموز از كالس  دانش 50در نهايت تعداد . درخواست گرديد تا بهترين دانش آموزان خود را معرفي نمايند
نفر در اين پژوهش  12نفر و پيش دانشگاهي  14نفر سوم متوسطه  12نفر دوم متوسطه  12هاي اول متوسطه 
دين و زندگي بررسي كتاب راهنماي معلم (براي گردآوري اطالعات روش اسنادي . شركت داشتند

  .و روش مصاحبه نيمه سازمان يافته استفاده شده است)) 1385اعتصامي، (
بدين معنا كه متن مصاحبه هاي شركت . ي تحليل محتواي قياسي استفاده شد از شيوه: روش داده كاوي

  . كنندگان در پژوهش بر اساس مقوله هاي موجود در كتاب معلم دين و زندگي مورد تحليل قرار گرفت
استخراج ) راهنماي تدريس(ي درسي قصدشده از كتاب معلم  هت اجراي پژوهش ابتدا اهداف برنامهج

سپس محتواي مصاحبه ها بر اساس . ي دوم با دانش آموزان مصاحبه نيمه ساختاري انجام شد در مرحله. گرديد
  .قرار گرفت )تحليل محتواي قياسي( ميزان حضور مولفه هاي استخراجي از مرحله اول مورد تحليل 

  :اند دربرنامه درسي به چهارمفهوم عمده توجه نموده )1385به نقل ازمحمدي،  1372( سيلوروهمكارانش
. هاي يادگيري فرصت -4 هاي فراگيران و تجربه -3 هاي آموزشي؛ هدف -2 هاي درسي؛ هاوماده موضوع -1

يافته و  هاي سازمان ها ومهارت انشاي از د هاي درسي، مجموعه ها وماده درسي به عنوان موضوع ي برنامه
درسي به عنوان  برنامه .شود كه معلم بايد تدريس كند و فراگير بايد آنرا ياد بگيرند اي را شامل مي طراحي شده

هاي سلسله مراتبي از پيش تعيين شده است كه آموزش به  اي از هدف هاي آموزشي، شامل مجموعه هدف
هاي فراگيران، برمجموعه  درسي به عنوان تجربه ي  مفهوم برنامه .گيرد منظور دست يافتن به آنها صورت مي

برنامه درسي به عنوان  .كنند، اشاره دارد هايي كه فراگيران در موقعيت آموزش و يادگيري كسب مي تجربه
هايي را كه بايدكسب  هاي يادگيري، مجموعه رفتارهايي كه بايد آموخته شود و نيز مجموعه صفت فرصت
  .گيرد ي درسي چهار مفهوم فوق را دربرمي درپژوهش حاضر تعريف برنامه. گيرد برمي شود در
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  :يافته هاي پژوهش
. ي شناخت و بينش بوده است ها بيشترين فراواني در حيطه اند كه در تمام مقوله هاي پژوهش نشان داده يافته
. اند آموزان داشته ل خوبي با دانشي شناخت تعام هاي دين و زندگي در مقوله مباني و اصول در حيطه كتاب

ي  آموزان بويژه در حيطه ها با دانش كريم و پيام آيات نتايج مصاحبه ي قرآن ي اهداف آشنايي با مقوله در زمينه
هاي دين  اما در مقوله. هاي دين و زندگي با قرآن مفيد بوده است دهند كه تلفيق كتاب عمل و رفتار نشان مي
  .ي اسالمي كتاب ضعيف عمل كرده است هدر دنياي جديد و جامع

  .هاي دين و زندگي شده، كتاب برنامه درسي، برنامه درسي قصدشده، برنامه درسي تجربه :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
كتابهاي . شركت چاپ و نشر: تهران. )2(كتاب معلم راهنماي تدريس، قرآن و تعليمات ديني ). 1385. (اعتصامي، محمد مهدي -

  .ايران درسي
  .مجد: تهران ).دين داني يا دين داري(نگاه به آموزش دين ). 1379. (تجاسب، كامياب -
شده بر رضايت و موفقيت دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم  بررسي تاثير برنامه درسي تجربه). 1385. (محمدي، مهدي-

 .زرساله دكتري چاپ نشده، دانشگاه شيرا. هاي توضيحي پايه، ارائه مدل

  . صدرا: تهران . ، جلد دوماي بر جهان بيني اسالمي مقدمه). 1374. (مطهري، مرتضي -
-Maykut, P. and Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research Philosophicand Practical 
Guide Washinton. Washinton ,D. C.:Falmer Press.,D.C.:Falmer Press. 
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  بيت ديني با تاكيد براصول تعليم وتربيتآسيب شناسي تر
 3، بهشته صفرپور2، شهدادعبدالهي1سوسن كشاورز

  

موضوع تربيت ديني دانش آموزان در مدارس از جمله مهم ترين وحساس ترين  اهداف تعليم وتربيت است 
جام مي كه در قالب كتاب هاي درسي، فعاليت هاي فوق برنامه و مراسم مذهبي داخل وخارج از مدرسه ان

دين، روش ويژه اي است كه سعادت وصالح دنيوي انسان را هماهنگ وهمراه باكمال اخروي وحيات . گيرد
تربيت ديني، تربيتي براساس مفاهيم ومعيارهاي ). 130، ص 1391طباطبايي، (حقيقي جاوداني او تامين مي كند 

يطه آنها، به غلط بيشتر يا كمتر از آنچه هرگاه اين مفاهيم ومعيارها مورد بدفهمي قرارگيرد يا ح. ديني است
هست ارزيابي شود، ويا در مواجه با مسايل نوظهور عصر ودوران، بصورت نابجا مورداستفاده قرار گيرد آسيب 

  ).283، ص 1390باقري، (هايي در تربيت ديني آشكار خواهد شد 
باقري، (گيرد نماي عمل قرار مياصول تعليم وتربيت، قواعد هنجارين يا دستورالعملهاي كلي است كه راه

اصول تربيت، قواعدي تجويزي وكلي اند كه جهت بيان چگونگي تحقق غايت تربيت ). 160، ص 1389
در جريان تربيت قرار مي گيرند تا هريك وظايف ) بمثابه معيار وراهنماي عمل عوامل سهيم وتاثيرگذار(

در ). 431، ص 1390تحول بنيادين آموزش وپرورش،  مباني نظري(تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند 
واقع، اصول تعليم وتربيت،خطوط قرمز تعليم وتربيت محسوب مي شود كه خروج از آن باعث خروج از معنا 

  .ومفهوم تربيت خواهد شد
 لذا سوال. هدف از نگارش اين مقاله، تبيين وتحليل آسيب شناسي ديني با تاكيد بر اصول تعليم وتربيت است

اساسي دراين مقاله اين است كه چه رابطه اي بين اصول تعليم وتربيت وآسيب هاي تربيت ديني وجود دارد؟ 
افراط وتفريط در بكارگيري هر كدام از اصول تعليم وتربيت، چه نوع آسيب هايي را در حوزه تربيت ديني در 

  پي خواهد داشت؟
  :پرسش هاي پژوهش

  ي چيست؟منظور از آسيب شناسي تربيت دين -1
  رابطه بين اصل فعاليت وكمال چه تاثيري در سالمت يا آسيب ديني دارد؟ -2

                                                            

  Rayhaneh2001@yahoo.comعضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي تهران؛-1
  shahdad129@yahoo.comاردبيل ودانشجوي دوره دكتري رشته فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه خوارزمي تهران؛ عضوهيات علمي دانشگاه فرهنگيان-2
 safarpour.b.d@yahoo.comدانشجوي دكتراي دانشگاه شيراز؛-3
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  رابطه بين اصل آزادي ومرجعيت چه تاثيري در سالمت يا آسيب ديني دارد؟ -3
  رابطه بين اصل تفرد واجتماع چه تاثيري در سالمت يا آسيب ديني دارد؟ -4

ابتدا با استفاده از فيش برداري از منابع به . تاجي استاستن-روش پژوهش با رويكردكيفي واز نوع تحليلي
جمع آوري اطالعات پرداخته،سپس با استفاده از داده هاي مختلف به تحليل واستنتاج در خصوص رابطه بين 

  .آسيب شناسي تربيت ديني و اصول تعليم وتربيت  بر اساس سواالت پژوهش شده است
براساس تفكرات مدرنيستي، اديان گوناگون . شت ساز استجهان درحال حاضر دستخوش بحرانهاي سرنو

بازگشت خواهند نمود و زوال مذهب و باورهاي ديني يك امر اجتناب 1باالخره به سوي نوعي فلسفه غير ديني
فلسفه روشنگري قرن هيجدهم،گرايشات مذهبي ). 102، ص 1377كاظمي، (ناپذير در جامعه نوين خواهد بود 

تفكر فرانوگرايي نيز قايل به غير ديني شدن . ذار در تاريخ حيات انساني تلقي كرده اندجامعه را يك مرحله گ
درمقابل برخي از صاحبنظران براين باورند كه نه تنها مقوله دين در عصر . فعال امور در عصر جديد است

فراهم شده جديد به حاشيه رانده نشده است بلكه به دليل گسترش فن آوري اطالعات وارتباطات، فرصتي 
است تا تعاليم وآموزه هاي اديان در سرتاسر جهان گسترش وتقريبا در اختيار همه انسانها قرار گيرد 

در فضاي بدون مرز دوران معاصر، امكان گفتگوئ فرهنگها وتبادل ) 2000(از نظر پين ). 1992رابرتسون، (
به ميان مي آيد كه به واسطه آن  "2الهيات جهاني"حتي سخن از نوعي . ارزشي بين اديان فراهم شده است

لذا سخن گفتن از تربيت ديني در قرن ). 140، ص 1391مرزوقي، (اديان بتوانند به يكديگر نزديك شوند 
بيست ويكم، مستلزم آن است كه تربيت ديني به صورتي تبيين شود كه توان مقاومت در برابر چالش هاي اين 

  .قرن را داشته باشد
در مدارس كشور، نشانگر آنست كه تربيت ديني از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و  تحقيقات انجام شده

باعث شده است تا ناكارآمدي هاي مذكور تاحد زيادي در بحران آفريني ها وكاستي هاي مشاهده شده در 
سوي  از). 98، ص 1387به نقل از كشاورز، (رفتارهاي ديني نسل نوجوان وجوان ما سهم موثري داشته باشند 

ديگر در بررسي هاي به عمل آمده در زمينه آموزش ديني وكيفيت آن، مي توان گفت وضع موجود در 
مدارس ازجهات مختلف وبه علل گوناگون از جمله برنامه هاي درسي، نيروي انساني وامكانات، رضايت 

                                                            

1 Secular  philosophy 
2 Global Theology 
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يني نشان داده اند بخش نبوده است؛ چنانچه در اين تحقيقات، دانش آموزان احساس دلزدگي نسبت به درس د

  ).1368؛ حق شناس وقاسمي، 1373سعيدي رضواني،(
  :يافته هاي پژوهش

در نهايت مشخص گرديد كه تناقضات موجود بين اصول مذكور،كار مربيان ومتربيان تربيتي را در اجرا با 
مثال، به طور . بدفهمي وافراط وتفريط مواجه مي سازد وسالمت تربيت ديني را با خطر مواجه مي سازد

مشاركت دانش آموزان در تكاليف مذهبي ودر راس آنها، نماز جماعت مدرسه، نمود عيني تربيت ديني 
بر اساس اصل آزادي، برخي از مربيان معتقدند كه الزام دانش آموزان . دانش آموزان محسوب مي شود

اي بر اساس اصل سنديت درمقابل، عده .وترغيب آنان به نماز، باعث دلزدگي آنان  نسبت به نماز مي شود 
هر كدام از . ومرجعيت مربي، اصل را به مربي داده ومعتقدند كه نبايد دانش آموزان را به اختيار خود رها كرد

مربيان فوق در رعايت اصول تعليم وتربيت، در افراط وتفريط به سر مي برند كه بايستي با رعايت اصل اعتدال 
انش آموزان، شوق شركت در نمازجماعت مدارس را در آنان بيدار مابين اصول فوق، عالوه بر راهنمايي د

مطلوب اصل فعاليت اينست كه فرصت كافي به متربي داده شود تا براساس عاليق ورغبتهاي خويش به . كرد
درواقع، معلم براي برانگيختن فعاليتهاي مورد نظر خودازرغبتهاي طبيعي دانش آموز استفاده . فعاليت بپردازد

در مقابل، مطلوب اصل كمال اين خواهد بود كه براي رسيدن به كمال، ). 145، ص 1374وهي، شك(كند 
: دكتر هوشيار در اينمورد اينگونه بيان ميدارد. پيروي صرف از عاليق ورغبتها اورا به بيراهه خواهد كشاند

عكس به ارزشهايي كه گرايند و برغالب اطفال به تبعيت از وضع محيط به ارزشهاي منفي وامور ناشايست مي
متضمن كمال انسان ومستلزم فايده آتي است توجهي ندارند؛پس الزم مي آيد كه لذات آني آنها را فداي 

  ).161همان، ص (آينده خودشان كنند 
به محض اينكه ممكن شود شاگرد خود را آزاد بگذار تا : در قسمت دوم بحث،كرشن اشتاينر معتقداست كه

اين مساله بيانگر ). 265، ص 1372به نقل از شاتو، (دد زندگي، انتخابي عاقالنه كند خودش درميان شرايط متع
دواصل متناقض نماي آزادي واصل مرجعيت است كه عدم رعايت اعتدال در فهم واجراي آنها، باعث 

در اينجا به بررسي حدود وثغورآزادي در تربيت ديني پرداخته . آسيبهاي جدي در تربيت ديني خواهد بود
شده است  واينكه مرجعيت واقتدار مربي چه نسبتي با آزادي كودك دارد وصالحيتها ي يك مرجع 

كدام است؟ و در نهايت عدم درك صحيح واجراي اصول تفرد واجتماع نيزباعث ايجاد تنش در ) مربي(ديني
شد اما در كنار هرفردي  از افراد حق دارد براي زندگي خويش، برنامه اي داشته با. تربيت ديني خواهد شد

هدف از تربيت ديني، . برنامه هاي فردي، دين به برنامه هاي اجتماعي ومشاركتي توجه ويژه داشته است
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حضور دين در همه عرصه هاي وجودآدمي مي باشد واگر بخواهيم به اين امر مهم نايل شويم بايد به جنبه 
د جنبه هاي شناختي وعاطفي و رفتاري را از حيث فردي باي. هاي فردي واجتماعي وجود آدمي توجه نماييم

توجه به بعد شناختي باعث مي شود فرد با استدالل وعقل به يك جهان بيني كامل . مورد توجه قرار دهيم
وهدفمند برسد و توجه به بعد عاطفي ورفتاري معطوف به اينست كه عامل هيجان وانگيزش واحساسات در 

بعد اجتماعي تربيت ديني نيز، خانواده وهمساالن . الهي ومعنوي باشدعواطف ورفتارهاي انسان بايد بر مبناي 
  .ومعلمان ومربيان آموزشي را شامل مي شود

  .دين، آسيب شناسي ديني، اصول تعليم وتربيت، كرشن اشتاينر: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .علمي و فرهنگي :تهران .2و1، جلددرآمدي برفلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران ).1389(. باقري، خسرو -
  .مدرسه :تهران .2و1، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي ).1390(. باقري، خسرو -
بررسي نظرات مولفين كتب ديني دوره متوسطه، دبيران ديني و دانش آموزان چهارم  ).1373(. سعيدي رضواني، محمود -

پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده،  .تواي كتاب ديني چهارم متوسطهدبيرستانهاي شهر مشهد درمورد ميزان مطلوبيت مح
  .دانشگاه تهران

  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران. )ترجمه غالمحسين شكوهي( مربيا ن بزرگ). 1372(. شاتو، ژان -
  .انتشارات آستان قدس رضوي :مشهد .مباني واصول آموزش و پرورش). 1374(. شكوهي، غالمحسين -
  .فرهنگ اسالمي :تهران .بحران جامعه مدرن). 1377(. ظمي، سيدعلي اصغركا-
  .تخت جمشيد :شيراز .مباني، اصول و تحوالت نوظهور تعليم و تربيت د ردوران معاصر). 1391(. مرزوقي، رحمت اله -
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  الگوها تربيت  اخالقي كودكان با تاكيد بر نقش اصل ها و درآمدي بر
  2بك شمشيريبا، 1سيده نجمه تقوي نسب

  
حيطه علم اخالق به . امروزه اهميت نقش اخالق در زندگي ودنياي پيشرفته ومدرن بر كسي پوشيده نيست

در  .باشددر هر قلمرويي سخن از اخالق ومعيارهاي آن مي مسائل حاد وپيچيده زندگي كشيده شده است و
تربيتي است كه بدان توجه بسياري شده  جمله ساحت هاي مهم نظام تعليم وتربيت اسالمي ما تربيت اخالقي از

در تربيت اخالقي به نكات زيادي بايدتوجه كرد از جمله اينكه نمي توان اخالق را تنها به عنوان  .است
مجموعه اي از قواعد پذيرفته شده يا هنجارهاي مقبول اجتماعي دانست و دانش اموزان را وادار به قبول اين 

در پرتو ارزشهاي جاودانه با استفاده از روشهاي مناسب بتوانند نقد و تحليل رفتار ارزشها كرد بلكه مربيان بايد 
اگر تربيت اخالقي را تنها با شيوه هاي مرسوم وسنتي نظير پند و ). 1385گنسلر، (را در متربيان پرورش دهند 

بخواهيم در  همچنين اگر. شويمنصيحت وموعظه هاي مكرر انجام دهيم ،در اين حيطه با شكست روبرو مي
اين ساحت مقدس تربيتي تنها به محدودي ازروشها ي خاص از جمله روش الگويي بسنده نمائيم، ممكن است 
در كوتاه مدت ويا براي زمان كمي به نتايج دلخواه برسيم اما در طي اين مسير اگر متربي خالفي از الگوي 

باشد اين خطر وجود دارد كه فعل اخالقي مربوط ديد يا الگوي او نتوانست به خوبي جوابگوي نيازهايش 
 .توسط دانش اموز زير سوال برود و از انجام آنها سرباز زند 

  :پرسش هاي پژوهش
   :است تاين مقاله با آسيب شناسي روش الگويي در پي پاسخ به اين سواال

  ؟چگونه مي توان دانش آموزان و متربيان را در برابر اين آسيب ها حفاظت نمود -1
ابزارهايي بايد در اختيار آنها قرار داد تا بتوانند ضمن استفاده صحيح از روش الگويي بر اين مخاطرات  چه -2

  .؟ پاسخ به اين سوال ها هدف اصلي تدوين اين مقاله  مي باشدغلبه نمايند
وش رسيب شناسي آاين مقاله در صدد است تا با استفاده از روش توصيفي  تحليلي واستنتاجي به  در مجموع

در پرورش اخالقي  متربيان بپردازد وبا ارائه راهكارهاي اجرائي به متربيان در مثمر ثمر بودن وپربارتر  الگويي
  .شدن روش الگويي  تالش نمايد

                                                            

  taghavinasab.n @gmail.com؛ تعليم وتربيت دانشگاه شيرازدانشجوي دكتراي فلسفه ١
 bshamshiri @rose.shirazu.ac.ir؛ دانشيار دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شيراز ٢
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در اين مقاله ابتدابه بررسي نقش الگويي در تربيت اخالقي پرداخته مي شود چرا كه اين شيوه از پر كاربرد 
روانشناسان هم معتقدند كه اگر ما قادر نبوديم در محيط اجتماعي . اخالقي استترين روش در حيطه تربيت 

در مورد ). 1385سيف، (شد  از طريق مشاهده رفتارواعمال ديگران به يادگيري بپردازيم زندگي ما مختل مي
ه تربيت مزايا واهميت اين شيوه تربيتي سخن بسيار گفته شده واز جوانب مختلف به كاربرد اين روش در حيط

سيب هايي كه در نهان  واشكار روش الگويي را تحت تاثير آاما در اين ميان به . اخالقي پرداخته شده است
در اين مقاله ضمن پرداختن به آسيب شناسي روش الگوئي نكات زير . قرار مي دهد كمتر  اشاره گرديده است

  : مورد بحث قرار گرفته است
-اين طيف از الگوهايي كه مستقيم توسط مربيان ارائه داده مي. هستندالگوها داراي طيف گسترده ووسيعي 

وشخصيتهاي مهم وگرانقدر تاريخي ومذهبي شروع مي گردد تا الگوهايي كه ) ع(شوند مانند ائمه معصومين 
همچنين الگوهايي متعددي درمسير تهاجم فرهنگي از راههاي . دانش اموز به طور نا خواسته انتخاب مي نمايد

كنترل انتخاب الگو از دست متربيان خارج مي "لف به كودكان ونوجوانان معرفي مي شود؛ بنا براين عمالمخت
در روش الگويي تاكيد بر عادت دادن بر اساس عوامل بيروني است متربي ممكن است كردار اخالقي را . شود

بب مي شود كه تغيير كوتاه مدت اين امر س. از الگو بياموزد بي آنكه به ارزش ذاتي واصل وكنه كار پي ببرد
روش الگويي در سنين نوجواني كه دوران . باشد ودر صورت غياب الگو فراموش شود وبه شكل مقطعي باشد
اين . هاي مكمل فكري وعقالني همراه گرددتفكر انتزاعي است كمتر جوابگو خواهد بود وبايد با فعاليت

در روش ا لگويي امكان جابجايي . تاثير بيشتري دارد روش در سنين پايين تر كه كودك تفكر عيني دارد
هدف و وسيله زياد است هدف اصلي كه همان كردار وفعاليت هاي ارزشي است ممكن است با وسيله ها كه 

در روش الگويي تمام حركات وافعال . همان الگوها هستند  به دليل داشتن جاذبه هاي فرعي جابه جا گردد
اگر اوخالفي از الگو ديد ممكن است تمام نكات مثبتي واخالقي هم كه قبال . ر استالگو بر متربي تاثير گذا

  .از الگو آموخته است را زير سوال ببرد
  :يافته هاي پژوهش

اصل هاتكيه گاه بنيادي . در اين مقاله جهت رفع آسيب هاي ياد شده آموزش اصل ها پيشنهاد شده است
كانت ).1385باقري، (تحول وراهنماي سلوك رفتار مي باشند درون يك ساخت، قوانين حاكم بر پويايي و

مفهوم اصل عيني را كه براي اراده الزام آور است حكم عقل مي نامد ومعتقد است كه اول بايد قانون واصل را 
كانت مي گويد به جاي ).1360كاپلستون، (هاي نيك وشر را از روي آنها تعيين نمود معين كرد سپس مفهوم
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نمونه ها بايد نمونه با  مونه ها و الگوها بايد به پيروي از اصل ها پرداخت و به جاي سنجيدن اصل هاپيروي از ن

در واقع  با آموزش مستقيم وغير مستقيم اصل ها به متربيان در واقع . )1384 نقيب زاده،(ها را با اصل ها سنجيد 
  .ه ارزيابي و قضاوت رفتارها بپردازندابزارها ومعيارها را در اختيارشان قرار داده مي شود تا خود ب

با توجه به اهميت اصل ها در اين مقاله به بررسي راههايي  پرداخته شده است كه در تربيت اخالقي دانش 
آموزان به آنها كمك خواهد كردتا بتوانند با اصل ها ومعيارهاييكه در اختياردارند به ارزيابي رفتار اخالقي 

هاي پيشنهاد شده در اين مقاله در حول دو سازوكار خردورزي وخودآگاهي بوده راهكار. والگوها بپردازند
  .است كه جهت اجرا وعملي شدن هر كدام از اين راهكارها؛ روشهايي نيز ارائه گرديده است

 .تربيت اخالقي، الگو، روش الگوئي، خردورزي، اصل: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .مدرسه: تهران. 1، جلدباره به تربيت اسالمينگاهي دو). 1384( .باقري، خسرو -
  .آگاه:تهران . روانشناسي تربيتي). 1385(. سيف، علي اكبر -
  .دانشگاه صنعتي شريف: تهران ). ترجمه منوچهر بزرگمهر( كانت). 1360( .كاپلستون، فردريك-
 .آسمان خيال: تهران. )ترجمه حميده بحريني( درآمدي جديد به فلسفه اخالق). 1385( .هري، جيگنسلر، -

 .طهوري :تهران .نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش). 1384( .نقيب زاده، ميرعبدالحسين -
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  تلقين يا تعليم: تربيت ديني و اخالقي
  3، حمداله محمدي2، مهري ميرزايي رافع1فاطمه زيبا كالم مفرد

  
ها و انحطاط اخالقي بحران. ه استهاي مختلف اخالقي مواجدنياي معاصر بيش از هر زمان ديگري با چالش

كه در برخي از جوامع به چشم مي خورد، مويد ومعرف اين نكته است كه نظام هاي تربيتي اين جوامع در 
در غالب موارد تلقين يا تحميل  ديني و اخالقيتربيت . اندزمينه اخالق و به ويژه تربيت اخالقي به قهقرا رفته

نقضِ  تربيت اخالقيي  اين شيوه. والدين به تن و روان كودكان است قيديني و اخال باورها و هنجارهاي
بايد در قلمرو اخالق باشد، و شرط اخالق اين خالقي  و ا تربيت ديني. آشكار حقوق انساني كودك است

اخالقي  و تربيت ديني. اصل آزادي انديشه و انتخاب را به رسميت بشناسداخالقي است كه نظام تربيت ديني 
 .ها بر روان كودك و تحميل مناسك بر تن او دانست ايد به معناي تلقين آموزهرا نب

براي . شودبار محسوب مياي ماللتاي است كه بار ضد عقلي و هيجاني دارد و از نظر مردم واژهتلقين كلمه
روش و قصد و شرط محتوا، تعهد،  4اينكه بگوييم تربيت اخالقي و ديني انجام شده، تعليم است يا تلقين بايد 

در مرحله (با تربيت عقالني ) در مرحله ي قبل از بلوغ فكري(احساسي  -تلفيق تربيت عاطفي. عزم بررسي شود
  . مي تواند مدل مناسبي براي تربيت اخالقي باشد) ي بلوغ فكري

ربيت ديني، ا ستنباطي مفهوم اخالق، تربيت اخالقي، ت -بر اين اساس در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي
شرط محتوا، تعهد، روش و  4هاي تربيت اخالقي و ديني مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس با توجه به روش

 .پردازدقصد و عزم به بررسي حدود تعليم و تلقين در تربيت ديني و اخالقي مي

  :پرسش هاي پژوهش
 منظور از مفاهيم تربيت ديني و تربيت اخالقي چيست؟ -1

 و تلقين در تربيت ديني و تربيت اخالقي چيست؟ نقش تعليم -2

 در تربيت ديني و تربيت اخالقي چگونه است؟) محتوا، تعهد، روش ، قصد و عزم(شرايط تعليم يا تلقين  -3

                                                            

   f.ziba.m@gmail.com دانشيار گروه فلسفه تعليم و تربيت  دانشگاه تهران؛1
2
   mirzaei_m@ut.ac.irدانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛  
  .دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم وتربيت  دانشگاه تهران3
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  . استنباطي است-روش پژوهش، روش تحليلي

 جود در حوزههاي موبررسي نظريه در مرحله اول، از روش تحليلي استفاده خواهد شد، بدين ترتيب به -

  .اخالق و تربيت ديني و اخالقي پرداخته شده است و مباني فلسفي هر رويكرد تبيين شده است
  . در مرحله دوم براي بررسي شرايط تعليم يا تلقين از روش استنتاجي استفاده خواهد شد -

از عصر . ي استيكي از مسائل مهمي كه تعليم و تربيت معاصر  با آن رو به رو است، مساله تربيت اخالق
تربيت . جديد به بعد تحوالتي در اين زمينه ايجاد شده كه منشا اخالق را بر اساس انسان محوري قرار مي دهند

رويكردهاي ). 152-153، صص1995، 1نادينگز(اخالقي در عصرروشنگري صرفا بر پايه عقالني قرار داشت 
در اين رويكرد، . فاعل شناسايي تاكيد مي كنندتر بيشتر بر جنبه هاي عاطفي و زبان شناسي و خروج جديد

هاي تربيت اخالقي متناسب با مالك). 92، ص1999جانستون، (بنيانهاي ثابت و همگاني اخالق وجود ندارد 
دانند، پس با توجه به اين عاليق، شرايط متعدد و متنوع ارزيابي مي شود و اخالق را امري محلي و خاص مي

ن امروزه خودش را فراموش كرده و درنتيجه بيشتر متكي به نيروهاي استداللي است رويكردهاي اخالقي، انسا
  ).26، ص1383نصر، ( كه آن نيروها هم، مبتني بر داده هاي حسي اند 

دارد، از نظر اخالقي غير قابل قبول است و تلقين به اين جهت كه قهرا حرمت اخالقي بودن فرد را نگه نمي
ي تعليم قرار داد و نه تنها در رده تعليم قرار نمي گيرد، بلكه وقتي از نظر اخالقي قابل توان آن را همپالذا نمي

  ).81، ص1391بارو، (قبول نباشد، اصوال نبايد به آن ارتكاب ورزيد 
است كه اين اصل ) 1724-1804(بزرگترين مدافع اين اصل اخالقي فيلسوف بزرگ آلماني امانوئل كانت 

  :كندان ميگونه بياخالقي را اين
اي براي ارضاي اميال به نظر من موجوديت انسان و يا به طور كلي هر موجود عاقلي، نه صرفا وسيله"

  ".ديگران، بلكه هدف و غايت وجود او است

مبناي اساسي بوده  اخالقي كه در قديم بشر داشت، گذشته از يك عده پاكي كه اخالقشان روي چه پايه و
 :كه قرآن مي فرمايد

اش استوار و و اعتقاد پاكيزه مانند درختي پاك است كه ريشه نديدي خدا چگونه مثل زده است؟ گفتارآيا "
 ها مي زند،وميوه اش را هر دم به اذن پروردگارش مي دهد، و خدا براي مردم مثل اش در آسمان است،شاخه

در  كساني را كه ايمان آورده اند،خداوند ": ، و در آيه بعد مي فرمايد)25و  24: ابراهيم( "شايد متوجه شوند

                                                            

1
  Nel Noddinds                                                   
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يك مبنا و ريشه و  ، كه)27 :اهيمابر( "زندگي دنيا و در آخرت با سخن و اعتقاد استوار ثابت مي گرداند
  .از آن ها بگيرد اساسي براي اخالق آن ها بود و هيچ قدرتي نمي توانست آن اخالق را

  :يافته هاي پژوهش
كه تربيت اخالقي تربيتي عقل محور است و همانطور كه كانت  يافته هاي اين پژوهش حاكي از آن است

بر اين مبنا در تربيت اخالقي ما مجاز به بهره . گفته بود، معيارهاي اخالقي معيارهاي همه پذير عقالني اند
و نه (از طرفي ديگر تربيت اخالقي بايد انسان را به عنوان يك هدف . گيري از روش هاي ضد عقالني نيستيم

ولي با اين وجود در تربيت اخالقي ما با . در نظر داشته باشيم كه الزمه ي تربيت او اقناع عقالني است) وسيله
محدوديت فهم فراگيران مواجهيم بنابراني در برخي اوقات مجبور به بهره گيري از روشهاي غيرعقالني هستيم 

تواند نفرت از مي) مثل هنر(تربيت عاطفيگيري از ابزار هاي مناسب ولي اگر قصد مربي تلقين نباشد، با بهره
هاي اين پژوهش ما تا وقتي بنابراين بر اساس يافته. كراهاي بد و لذت از كارهاي نيك را در وجود او بپروراند

هاي تربيت عاطفي و تربيت كه كودك به مرحله ي بلوغ عقلي نرسيده است مي توانيم از روش
بهره ببريم و بعد از رسيدن به بلوغ عقلي بايد استدالل و البته ... ئاتر و مثل هنر و ت) برگرفته از ارسطو(احساس

  . استفاده شود...) از طريق ارائه ي الگو، مثالها و (آموزش غير مستقيم 
  .تربيت ديني، تربيت اخالقي، تلقين، تعليم: واژگان كليدي

 
 :فهرست منابع

انتشارات دانشگاه : تهران). ي فاطمه زيبا كالم مفردترجمه( لسفه آموزش و پرورشدرآمدي بر ف .)1391. (بارو، رابين و ودز، رونالدو -
  .تهران

  .حفيظ: تهران). ي فاطمه زيبا كالم مفردترجمه( درآمدي بر فلسفه اخالق و آموزش و پرورش اخالق). 1391. (بارو، رابين -
  .فراهاني: تهران). قريترجمه ابراهيم مير با( مكارم اخالق). 1381. (طبرسي، حسن بن فضل -
  .هيات نشر معارف اسالمي: تهران. 1، جگفتار فلسفي از نظر وراثت و تربيت).1342. (فلسفي، محمد تقي -
  .جمهوري: تهران). شرح حال و آثار شيخ حسنعلي اصفهاني( نشان بي نشانها). 1376. (مقدادي اصفهاني، علي -
   .دارالحديث: قم). پسنديده اس ب ع  ه م رج ت( ودك ك  ه ام ن  ت م ك ح ).1385. (ري شهري، محمد  دي م ح م -
  . دفتر پژوهش ونشر سهروردي: تهران). ترجمه  انشائ اهللا رحمتي( اسالم و تنگناهاي انسان متجدد). 1383. (نصر، حسين -

- Colin , Wringe.(1998). Reasons, Rules and Virtues in Moral Education. Journal of Philosophy of 
Education, 32, 225-237.                                                                                                                  
- Noddings ,nel. (1995). philosophy of Education. Colorado:Westview Press.                               
- Paul, Johnston. (1999). The Contradictions of Modern Moral Philosophy. published in USA and 
Canada by Routledge.                                                                                                                     
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!در تربيت؛ با تاكيد بر تربيت ديني و اخالقي ايهاي رايانههاي بازيچالش
  1 فاطمه باللي ميبدي

  
كننده به سرعت جاي خود را اي محسور اي با جاذبههاي رايانههمزمان با رشد و پيشرفت تكنولوژي، بازي

كمتر اي است كه دامنه و گستردگي استفاده از اين پديده به اندازه. استدر ميان كودكان و نوجوانان باز كرده
 متفاوتي شواهد مطالعات در .بهره مانده باشداي بيهاي رايانهتوان يافت كه از بازيكودك و نوجواني مي

اين باورند كه برخالف آنچه بسياري كارشناسان بر. شودمي ديده هابازي اين منفي و مثبت اثرات درخصوص
به حفظ سالمتي كودكان و نوجوانان و حتي سنين  تواننداي ميهاي رايانهپندارند، شماري از بازياز مردم مي

ولي تحقيقات بيانگر خطراتي . كنند و نبايد همه آنها را به كلي همراه با آثار منفي برشمردميانسالي كمك
تواند كند و ميرويه و غلط از آن است كه تمامي كاربران، به ويژه كودكان را تهديد ميناشي از كاربرد بي

استفاده . رود روان و جسم آنان به شمار داشته و يك تهديد جدي براي سالمت روح و بارياثرات زيان
. تواند تاثيرات سوء تربيتي در ابعاد اخالقي، اجتماعي و شناختي داشته باشداي ميهاي رايانهنامناسب ازبازي

  .باشدتعليم و تربيت مي اي درهاي رايانههاي اخالقي و ديني بازيها و چالشهدف اين مقاله بررسي پيامد
  :پژوهش پرسش

  باشد؟ اي در تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان چه ميهاي رايانههاي بازيمهمترين پيامد
بر اين اساس تمام منابع نوشتاري شامل . تحليلي است-روش پژوهش در تدوين اين مقاله روش توصيفي

درباره موضوع بر اساس اهداف و سواالت پژوهشي هاي اينترنتي موجود كتب، مقاالت ديگر، پايگاه
هاي ها فرمآوري دادهابزار مورد استفاده براي گرد. اندگردآوري شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

  .برداري بوده استفيش
بازي موجبات رشد همه جانبه كودك در بعد اخالقي، اجتماعي، . ترين فعاليت كودك استبازي اساسي

تربيت اخالقي، عقالني و جسماني از منظر قرآن و ائمه جايگاه وااليي . آوردو جسماني را فراهم ميعاطفي 
ارتباط كودك با اسباب بازيهاي متنوع، طبيعت، محيط و موجودات گوناگون در تربيت كودك نقش . دارد

ت بر اهميت نقش بازي كه يكي از فيلسوفان بزرگ تربيتي اس 2روسو). 1390بهشتي و منطقي، (بسزايي دارد 
اي  به جاي پند و اندرز و منع كردن و بازداشتن، بهتر است زمينه: در درك كودك تاكيد دارد وي معتقد است

                                                            

١
      f.balali@yahoo.com دانشجوي ارشد تحقيقات آموزشي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  

2
 Rousseau 



  755                                                                                                                                                     باز بيني                     

 

 براي حركت، فعاليت، بازي و ورزش پديد آوريم دهد كه چگونه يك نشان مي 1او در رمان مشهور اميل.
روسو به طبيعت انساني كه . سلط و اشراف داشته باشدتواند در محيط طبيعي زندگي كرده و بر آن تانسان مي

. اي داشتجديد بود توجه و عنايت ويژه "هاي تمدنارزش"اعتنايي و مخالفت او با در هماهنگي كامل با بي
-جسم و طبيعتي؛ كه نبايد با اثرگذاري. دانستوي روند رشد و كمال كودك، را روند و روالي ارگانيك مي

هاي الكتروني با تصاوير محرك، صداهاي رسد رسانهنظر ميبه. قف يا منحرف گرددهاي بيمارگونه متو
رواني آنان را  خطري بزرگ براي كودكان بوده و سالمت روحي و... آميز و مهيج، اعمال و حركات خشونت

  ).  1391، 2پستمن(دارد اندازد، طفوليت را منقرض كرده و ايجابات آن را از ميان برميبه مخاطره مي
هاي كودكانه كه عمدتاً جمع كودكان را با طبيعت باعث شده تا بازي ايهاي رايانهگسترش روزافزون بازي

اي از خانه هاي فردي، در گوشهداد به تدريج جاي خود را به بازيو محيط آزاد و فضاي پر نشاط پيوند مي
به عبارتي موجب گرديده تا ). 1390نجفي،  زاده، نواح وحسين(بدون هيچ رابطه عاطفي و انساني بسپارند 

  .هاي الزم براي ورود به دوره بزرگسالي را كسب نمايدآنكه پختگيدوران كودكي بسيار سريع طي شود بي
  :هاي پژوهشيافته

- ها نيز دستخوش تغيير و تحوالت جدي قرارگرفته و نسل بازيهاي جديد، بازيبا ظهور و گسترش فنĤوري

سازي و ورجذابيت، بار فرهنگي، غوطه). 1392 احمدوند، برادران و آتشك،(نضج گرفته است  ايهاي رايانه
-طرفه به اين معنا كه برخالف بازيجهان شمولي يك. هاستهاي اين بازيطرفه از ويژگيشمولي يكجهان

ها ه تمام فرهنگطرفه خود را بها و مناطق مختلف جهان بودند به صورت يكهاي سنتي كه به تناسب فرهنگ
بار . روز در حال افزايش استبهها روزها در اين بازيسازي افراد اوقات و افكار آنورغوطه. اندتحميل كرده

ها القاي خشونت، شهوت، بزهكاري، تحقير شخصيت زن، تحريف تاريخ و فرهنگي بسياري از اين بازي
  ). 1390 وسوي،م(پذيري در راستاي اهداف غرب است ها و جامعهشخصيت

توان صفات اخالقي و اجتماعي در سايه بازي مي. هدف غايي تربيت، تحقق فضايل اخالقي در انسان است
در ). 1390بهشتي و منطقي، (چون تعاون، نوعدوستي، گذشت، فداكاري، ايثار، صبر و شكيبايي را آموخت 

اي تنزل روح به مرتبه حيواني، مشغوليت نههاي اكشن رايارواني و اخالقي بازي-حاليكه از پيامدهاي روحي

                                                            

1 Emile 
2 postman  
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هاي سازي بيشتر بازيورخصلت غوطه. اندشمردهدل و فكر، تغيير ذائقه به سمت راحتي و هيجان فراوان بر

  ). 1390 موسوي،(اي مصداق روشني از لهو و مشغوليت به باطل و بازدارندگي از ياد خداست رايانه
ها و القاي فرهنگي رهنگي و از خود بيگانگي از طريق محتواي بازيهاي ديني و فمخدوش ساختن ارزش
هاي هاي ديگر بازيگاه، ايدئولوژي يا سياست خاص و اشاعه فرهنگ برهنگي از آفتخاص، ترويج يك ديد

  ).1390 ؛ فضل اللهي و ملكي،1388شاوردي و شاوردي، (اي در بعد فرهنگي و اخالقي است رايانه
هاي اجتماعي را پرورش داده حس مسئوليت پذيري را تقويت نموده اي ديني، بازي مهارتهاز منظر آموزه

هاي در حاليكه بازي) 1390بهشتي و منطقي، (دهد و كودكان را براي انتخاب دوستاني شايسته ياري مي
كاربراني . كنندوجه درك نميكند كه گذشت زمان را به هيچاي افراد را با خود همراه مياي به گونهرايانه

. گردندشوند و در برقراري ارتباط اجتماعي با ديگران ناتوان ميها درگيرند درونگرا ميكه مدام با اين بازي
اضطراب از  رايانه، افسردگي و به اعتياد پرخاشگري، توجهي، كاهش روابط خانودگي،كم گيري،گوشه

   ).1390 اسدي،(هاست ديگر پيامدهاي اجتماعي اين بازي
اي هاي رايانهاز بازي رويهبيبازي يكي از عوامل موثر در رشد شناختي كودك است در حاليكه استفاده  

افت تحصيلي و كاهش فعاليت هوشي كودكان از موارد قابل ذكر است . ردتاثير مخرب بر مسائل شناختي دا
) هاي الكترونيكيبازي( نيكيالعاده وسايل الكترواست حضور نافذ و قدرت فوقبيان شده). 1390اسدي، (

  ). 1391 پستمن،(آورند موجبات زوال دوران كودكي و افول طفوليت را پديد مي
پذيري بسيار افزاري، انعطافشدن در بستر نرمها به دليل ساختهاي بر خالف ديگر بازيهاي رايانهبازي

هاي ارضا و فعليت صفاتي چون خالق، نهبااليي دارند بازيكن در دنياي بازي به سهولت و به سرعت به زمي
توان يك نظام ارزشي بنابراين مي. شودو به همين دليل غرق در دنياي بازي مي. يابددست مي... مسخر، قاهر و

  ). 1390موسوي، (ديني و اخالقي را بر يك بازي پياده كرد بدون آنكه از جذابيت آن كاسته شود 
  .الكترونيكي، تعليم و تربيت، چالش، كودك و نوجواناي و بازي رايانه: واژگان كليدي

  
  :منابعفهرست 

پيشرفت  و اجتماعي مهارت بر ايرايانه آموزشي هايبازي تأثير). 1392. (احمدوند، محمدعلي بدرالملوك و برادران، آتشك، محمد؛ -
 .297-305،  4آموزش،  فناوري پژوهشي علمي نشريه. آموزاندانش تحصيلي

-رسانه). 1390. (يرحسين؛ زارعي، فاطمه؛ نصيري، امير؛ مروجي، سيد سجاد؛ كيخاني، راضيه؛ طهراني، هادي و رجعتي، فاطمهاسدي، ام -

  . آثار سبحان: تهران. هاي ديجيتال و سالمت



  757                                                                                                                                                     باز بيني                     

 
ه هاي نوين انديش). ع(بررسي نقش بازي در تربيت كودك از ديدگاه قرآن و سنت معصومين). 1390. (بهشتي، سعيد و منطقي، يگانه -

 .91-114 ،3تربيتي، 
 . اطالعات: تهران). ترجمه صادق طباطبايي( نقش رسانه هاي تصويري در زوال كودكان). 1391. (پستمن، نيل -

. بازيهاي رايانهاي در اسطوره هاي تاريخي بازآفريني). 1390. (شبانكاره، فريدون حسين زاده، علي حسين؛ نواح، عبدالرضا و نجفي -
  . 97-126 ،4قدرت نرم، مطالعات 

. رايانه اي يهاي اجتماعي باز اثرات به نسبت مادران و نوجوانان كودكان، نظرات بررسي). 1388. (شاوردي، تهمينه و شاوردي، شهرزاد -
 .47-76، 7فرهنگي،  تحقيقات فصلنامه

استان  2اي بر كودكان از ديدگاه مربيان پرورشي ناحيه  هاي رايانه آثار سوء تربيتي بازي. ) 1390(. توانا، منصوره اله و ملكي الهي، سيف فضل -
 . 125-144، 2اسالم و پژوهشهاي تربيتي، . قم
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  نمادين و نوشتاري در محيط مدرسه با تأكيد بر هاي پيامتحليل و بررسي 
  ديني و اخالقيساحت تربيت   

  2، سيمين مرادي1فاطمه سادات مهدوي
  

يي اسـت كـه انديشـمندان بسـياري را     هـا  دغدغـه از جملـه   هـا  پيـام فرايند برقراري ارتباط جهت انتقال صريح 
هـاي   عاليق و نيازهاي افراد مختلف، شرايط سني و قرار گرفتن در موقعيت. تاكنون به خود مشغول كرده است

فـرد بـراي درك    شده است كه هر قشر و هر گروه سني احتيـاج بـه روشـي منحصـربه     گوناگون زندگي، باعث
هـاي   آموزان در سطح مـدارس، پيـام   هاي انتقال مفاهيم به دانش ازجمله راه. هاي ارتباطي داشته باشد مفهوم پيام

طـع سـني   هـاي تأثيرگـذار بـا توجـه بـه مق      باشد كـه چگـونگي انتخـاب و نمايانـدن پيـام      نوشتاري و نمادين مي
ها از جمله موضوعات قابل تأمـل بـراي مربيـان و مـديران مـدارس       فهم بودن و جذابيت پيام آموزان، قابل دانش
  .ها در محيط ظاهري مدرسه به دو صورت نوشتاري و نمادين هستند پيام. باشد مي
محـيط پيرامـون، بـا    باشد و شكل ظاهري  ترين ابعاد تربيت مي از آنجا كه تربيت اخالقي و ديني يكي از مهم 

ي  آمـوزان در دوره  تواند آشكارا و تلويحاً در پردازش شخصيت دانش هاي صريح و ضمني، مي دربرداشتن پيام
هاي نمادين و نوشـتاري در   سالي تأثير بسزايي داشته باشد؛ چگونگي شكل ظاهري و محتواي باطني پيام بزرگ

وجه به اين موضوع در ايـن پـژوهش سـعي شـده اسـت      با ت.  طلبد محيط مدارس، توجه و اهميت خاصي را مي
هاي نوشتاري و نمادين يك مدرسه گردآوري و با تأكيد بر بعـد تربيـت اخالقـي و دينـي مـورد تحليـل و        پيام

  .هاي محيط مدارس ارائه گردد بررسي قرار گيرد و نهايتاً راهكارهايي براي بهبود تأثير پيام
  :هاي پژوهش پرسش

 باشد؟ هاي نمادين و نوشتاري محيط مدرسه به چه صورت مي كيفيت و كميت پيام-

 هاي مورد استفاده در محيط مدرسه با محتواي ساحت تربيتي مورد مطالعه چگونه است؟ ميزان انطباق پيام -

 هاي نمادين و نوشتاري محيط مدرسه وارد است؟ چه نقدي بر كيفيت و كميت پيام -

باشد به اين صورت كه يك مدرسه به عنوان  العه موردي ميپژوهش حاضر پژوهشي كيفي و از نوع مط
ها از سطح مدرسه  داده "مشاهده"هاي مطرح در رويكرد كيفي از روش  نمونه انتخاب و از ميان روش

  .شود ها پرداخته مي شده و سپس به تحليل و بررسي آن گردآوري

                                                            

   mahdavif66@yahoo.comكارشناسي علوم تربيتي؛دانشجوي 1
   simin_moradi@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش؛ 2
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آمـوزان را مخاطـب    يم و غيرمسـتقيم دانـش  توانند به دو صورت مستق كاررفته در محيط مدرسه مي هاي به پيام
از جمله رويكردهايي كه در تربيت اخالقـي معرفـي شـده اسـت، رويكـرد غيرمسـتقيم يـا رويكـرد         . قرار دهند

به اين معنا كه عقايد مذهبي و ارزشي بايد به صورت تلـويحي و ضـمني در برنامـه     .باشد مي 1تلويحي و ضمني
همچنين استفاده از محيط ظاهري مدارس ابتدايي براي انتقـال مفـاهيم    .)1385داوودي، (درسي گنجانده شود 
هـا و   آموزان هنوز واژه تر از مفاهيم انتزاعي و دور از ذهني باشد كه دانشتواند تأثيرگذار آموزشي و تربيتي مي
سـالگي در   11تـا   7از نظر پياژه نيز كودكان در سنين . اند كاررفته را به درستي درك نكرده هجاهاي كلمات به

  .باشد قرار دارند و درك مفاهيم انتزاعي براي اكثر آنان كمي مشكل مي) محسوس(مرحله عمليات عيني 
در . هاي حاكم بر فرهنگ ديني و اخالقي جامعه باشـد  كاررفته در سطح مدرسه بايد حاوي ارزش هاي به پيام

  .اشاره شده استسند تحول بنيادين نيز به ساحت تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي 
شده در ساحت تربيت اعتقـادي، عبـادي و اخالقـي و     در اين مقاله  با توجه به محتوا، اهداف و اصول تعريف

شود  آموزان در سنين مختلف سعي مي هاي متفاوت دانش توجه به نيازهاي متفاوت رواني و اجتماعي و ويژگي
  .مورد بررسي قرار گيرد آوري شده از سطح مدرسه هاي نمادين و نوشتاري جمع پيام

  :هاي پژوهش يافته
پيـام غيـر نوشـتاري و نمـادين      20پيام نوشتاري و  70آوري شده از سطح مدرسه در كل شامل  هاي جمع داده
پيام غيـر نوشـتاري    10پيام نوشتاري و  37هاي تربيتي مختلف،  ها در ساحت بندي پيام با توجه به دسته. باشند مي

عتقادي، عبادي و اخالقي جاي گرفت كه با توجـه بـه ماهيـت، محتـوا و اهـداف ايـن       در حيطه ساحت تربيت ا
  .گيرند ساحت تربيتي مورد بررسي قرار مي

هدف از ساحت تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي تربيت خودشناسي و معرفت نسبت به خداي متعال، اصول 
و معنوي، رعايت اصـول و آداب اخالقـي    هاي ديني تقيد عملي به احكام، مناسك و ارزش. و فروع دين است

  .توان از اهداف اين بعد تربيتي دانست در زندگي روزمره را هم مي
طبق سند تحول بنيادين محتواي اين بعد از تربيـت بايـد بـا فطـرت و ميـل ربـوبي سرشـته در وجـود متربيـان          

  .بعد عاطفي و واليي است متناسب باشد و همچنين بايد به اين امر توجه داشت كه از جمله ابعاد دين،
                                                            

1 Implicit approach 
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  :توان به موارد زير اشاره كرد ها و اصول مورد نياز براي تعليم اين بعد مي همچنين از روش

  حركت به طرف اصالح و تغيير در جهت مثبت؛ -
  ايجاد توازن و پرهيز از افراط و تفريط؛ -
  .ها و تقدم اهم از مهم اصل رعايت اولويت -

  :آوري شده در اين زمينه هاي جمع اي از پيام نمونه
  .خداوند پاكيزه است و پاكيزگي را دوست دارد -
  .گذارد هر كس كه زيبايي انديشه داشته باشد زيبايي اندام را به نمايش نمي -

يك عكـس بـر روي   . كرد هاي مكان و لباس نمازگزار را يادآوري مي همچنين جمالت متعددي كه ويژگي
كنـد   آموزان يادآوري مي اين عكس تلويحاً به دانش. كه آموزش ضمني داردقرار داشت  ديوار راهرو مدرسه 

  .كه اگر حجاب داشته باشند از تيررس چشم نامحرمان در امان خواهند بود
  :تطبيق با محتواي بعد تربيتي-

شـايد  . آمـوزان كمـي فاصـله دارد    اما بـا سـن عقلـي و شـناختي دانـش     . ها با فطرت آدمي تطابق دارد اين پيام
آمـوزان   آموز كالس پنجم متوجه زيبايي انديشه باشد ولـي بـدون شـك درك ايـن مفهـوم بـراي دانـش        انشد

آمـوزان ايـن مدرسـه     البته دور از ذهن است كه تصور كنيم تمـامي دانـش  . هاي اول و دوم مشكل است كالس
  .ها داشته باشند گونه پيام هاي يكساني از محتواي اين ابتدايي برداشت
انـد كـه    هاي زيبا و جذاب نقاشـي شـده   ها بر روي ديوارهاي حياط به طور واضح و با رنگ پيامبعضي از اين 
ها در ذهـن متربيـان تثبيـت شـود و      شود با استفاده از حافظه ديداري و مرور هر روزه، اين پيام اين امر باعث مي
اند ناخودآگـاه توجـه    اي جسته هها كه خط نوشتاري زيبايي دارند و از نوآوري و خالقيت بهر بعضي از اين پيام

ها خيلي كوچك و ريز در داخل راهروها نوشـته   اما بعضي ديگر از پيام. كنند آموزان را به خود جلب مي دانش
ها استفاده نشده است، مسـلماً اگـر محتـوا نيـز بسـيار       گونه خالقيت و زيبايي در نوع نوشتن آن اند و از هيچ شده

  .جذب مخاطب خود را ندارد ارزشمند باشد ظاهر پيام قدرت
ها از كميت و كيفيت بيشتري برخوردارند  شده در محيط اين مدرسه نسبت به ديگر پيام هاي اخالقي ارائه پيام

ليكن به دليل داشتن مفاهيم انتزاعي، با رشد عقلـي  . اند و مطابق با فطرت خداجويي و زيبايي طلبي بنانهاده شده
هـاي دينـي و اخالقـي بـه      شـده بـا مفهـوم    هـاي انتخـاب   همچنين پيام. ه داردآموزان كمي فاصل و شناختي دانش

آمـوزان   اند كه به همه مسائل و ابعاد زندگي انسـان توجـه نمـوده و ايـن نكتـه را بـه دانـش        شده اي انتخاب گونه
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تـرين ديـن الهـي، در همـه جوانـب زنـدگي بشـر رهنمودهـاي          نمايند كه دين اسالم به عنوان كامل گوشزد مي
   .اي ارائه داده است رزندها

  .هاي نوشتاري، مدرسه هاي نمادين، پيام تربيت ديني، تربيت اخالقي، پيام :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
سـازمان تبليغـات   : تهـران . نقد تطبيقي علم اخالق و روانشناسي معاصـر : هاي تربيت اخالقي مباني شيوه). 1377. (باقري، خسرو -

 .اسالمي

 .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1390. (وباقري، خسر -

 .مركز مطالعات تربيت اسالمي: قم. مجموعه مقاالت تربيت اسالمي اخالقي،-نيازسنجي آموزشي در تربيت ديني. )1379. (بينقي، تقي -

 . 157-153،  (2)2سالمي ايران، انجمن معارف ا .هاي بنيادين در تربيت اخالقي رويكردها و پرسش). 1385. (داوودي، محمد -

مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي عمـومي جمهـوري اسـالمي    . )1390. (وزارت آموزش و پـرورش  -
 .مركز چاپ و نشر وزارت آموزش و پرورش: تهران. ايران
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  هاي ميزان برخورداري كتاب تعليمات ديني سوم راهنمايي از مولفه
  ح از منظر اخالق ديني و فلسفي تساهل و تسام

  2فارسي ، ويدا1محمدحسن كريمي
  

بندي ابواب حكمت عملي اين نكته مورد توجه قرار گرفت كه گاه از زمان پرداختن مسلمانان به تقسيم
اخالق، تدبير : اخالق در سطح فردي و گاه در سطح اجتماعي مطرح است و لذا حكمت عملي را به سه دسته

مداري مطرح بود حكمت عملي را جا كه سخن از اخالق فردي و فرددن تقسيم كردند؛ آنمنزل و سياست م
جا كه سخن از آداب و اخالق خانوادگي در ميان بود حكمت عملي را تدبير منزل و آنگاه كه اخالق، آن

 كافي. سخن از آداب و اخالق سياسي و آيين كشورداري مطرح بود حكمت عملي را سياست مدن ناميدند
هاي اخالق است نگاهي به آرا فارابي در خصوص مدينه فاضله داشته باشيم تا به اين نكته پي ببريم كه فضيلت

 ي اخالقيكي از مفاهيمي كه در حوزه. مدني چه جايگاه رفيعي در نزد انديشمندان مسلمانان داشته است
بعضاً از آن با عنوان مدارا نيز ياد فردي و اجتماعي بيش از پيش مطرح است مفهوم تساهل و تسامح است كه 

اي يافته و از قدمت و سابقهي سياسي غرب و هم در فرهنگ اسالم، جايگاه ويژهمدارا هم در فلسفه. شودمي
هاي اخير، با ظهور نهضت احياي اسالم در ميان مسلمانان، به ويژه پيروزي در سال. اي ديرينه برخوردار است
اي را هاي عميق و گستردههاي اسالمي، مدارا پرسشجاد حكومت مبتني بر انديشهانقالب اسالمي ايران و اي

فر، فرزانه(ناپذير است ها در شرايط فعلي، ضروري و انكاردر جامعه به وجود آورده است كه پاسخ به آن
1383.(  

با تبعيضات  هاي قرآن كريم از بدو ظهورآميز بر اساس آموزهدين اسالم با دعوت به همزيستي مسالمت
نژادي، قومي، طبقاتي، افكار و تعصبات كور و جاهالنه به مبارزه برخاست و پيروان خويش را بر اساس اعتقاد 

و ال تُجادلُوا أَهلَ ": آميز دعوت كردمسالمتبه معبود يگانه با پيروان ديگر مكاتب الهي به وحدت و همزيستي
 إِالَّ الَّذينَ ظَلَموا منْهم و قُولُوا آمنَّا بِالَّذي أُنْزِلَ إِلَينا و أُنْزِلَ إِلَيكُم و إِلهنا و إِلهكُم هي أَحسنُ  الْكتابِ إِالَّ بِالَّتي

همچنين آنان را به تفكر تعقل و آداب در انتخاب دين فراخوانده ). 46: عنكبوت( "واحد و نَحنُ لَه مسلمونَ
  ).256: بقره( "لدين، قد تبين الرشد من الغيال اكراه في ا": است

                                                            

  karimivoice@gmail.com؛ استاديار دانشگاه شيراز ١
 vida_farsi@yahoo.com ؛ كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت ٢
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. اندترين نقش را داشتهها و متون آموزشي در نظام تعليم و تربيت ما همواره مهمبايد توجه داشت كه كتاب 
ها در همواره اين كتاب. هاي درسي بر روي آموزش كودكان و نوجوانان دارندنظر از نقشي كه كتابصرف

توانند به عنوان مرجعي در ارزيابي هر نظام آموزشي تفسير و ارزيابي قرار گرفته و ميسطح دنيا مورد تحليل، 
باشند، ي درسي ميهاي حاكم بر برنامههاي درسي، درحاليكه بازتابِ ايدئولوژيكتاب.مورد استناد قرار گيرند

- توانند نقطههاي درسي ميگونه كه كتاببنابراين همان. دهنده روح و فرهنگ حاكم بر جوامع نيز هستندنشان

هاي آموزشي تواند نقطه ضعفي براي نظامها نيز ميي قوت يك نظام آموزشي باشند، ضعف و اشكال در آن
ي روح حاكم بر جوامع اسالمي و نگرش مسلمانان نسبت هاي ديني نشان دهندهاز آنجا كه كتاب. قلمداد شود

  .گرددها بيش از پيش آشكار ميين كتاببه موضوعات اساسي بشري است؛ اهميت تدوين ا
ي غرب و اسالم تسامح از ديدگاه فالسفهودر همين راستا مقاله حاضر ابتدا به بررسي مفهوم مدرا يا تساهل

ي زاويه پژوهاني خواهد پرداخت كه برخي با نگاهي بيروني ـ هرش ـ و برخي با نگاهي دروني ـ ابوالفضل ـ از
- هاي غربي، مولفهها دركنار ساير ديدگاهاين ديدگاه. اندوع مدارا، را بررسي كردههاي اسالمي، موضآموزه

الزم به . هايي را فراهم خواهند آورد تا بر اساس آن به تحليل و نقد كتاب ديني سوم راهنمايي پرداخته شود
ي مردم ساالر جامعه ي يكساز تربيت اخالق مدني و الزمهذكر است، مدارا، معادل با تولرانس بوده و زمينه

  .باشدديني مي
  :هاي پژوهشپرسش

 اند؟كدام "ابوالفضل"و  "سادا"، "هرش"، "الك"هاي مدارا با توجه به چهاركتاب انواع مؤلفه -1

  هاي مدارا برخورداراست؟تعليمات ديني سوم راهنمايي  تا چه ميزاني از مؤلفه كتاب-2
هاي مطرح شده در باب مدارا و تفسير ضمن بررسي ديدگاهپژوهش حاضر كيفي بوده كه در آن  رويكرد

براين  .گرددراهنمايي فراهم ميي هاي تعليمات ديني دورهنتايج حاصله، اساس و مبنايي براي تحليل كتاب
هاي مدارا گزينش و مورد تحليل نظران بنام، براي تعيين شاخصهاساس چهار كتاب مشهور از صاحب

  :اين منابع عبارتند از. كتابها بر اساس اهميت نظرات مطرح شده مي باشدانتخاب اين . قرارگرفت
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  هاي تساهل و تسامحمنابع استخراج مولفه
  هاي مدار از نگاه فالسفه  غربيمنابع استخراج  مولفه  هاي  مدارا از نگاه اسالم پژوهانمنابع استخراج مولفه

 ابوالفضل -1

  هرش -2
 الك -1

  سادا -2
   

هايي به صورت تصادفي ها و پاراگرافهاي صورت گرفته ابتدا متنها و تحليل دادهداده براي اعتباريابي
انتخاب و در اختيار چهار تن از صاحب نظران و متخصصان قرار داده خواهد شد و بر اساس ضريب توافق به 

  .شودها ارزيابي ميدست آمده اعتبار يافته
ها در از اصول اسالمي است و قرن "تسامحوتساهل"و  "هسمحوي سهلهواژه") 1378(ي نظري به گفته

آميز همزيستي مسالمت. هاي ديگر راه يافته استها و جامعهي اسالمي رواج داشته و بعدها به  فرهنگجامعه
اين امر با ادله شرعي و . همراه با صلح و دوستي جزو شعار و هدف اسالم بوده و الزمه عدالت اجتماعي است

قرآن و اسالم بر مسايلي از قبيل اختيار و حق انتخاب، استدالل و برهان و جدال احسن . ل اثبات استعقلي قاب
تأكيد دارد، عملي شدن اين اصول نتايجي همچون تكثر در شناخت حقيقت، مبنا بودن عقالنيت و ادب در 

  .گفتگو را در پي دارد و ما را به مدارا و تساهل امور مي رساند
  :هشهاي پژويافته

توان تشخيص ي مدارا ميي عمده را در زمينههاي صورت گرفته، از اين كتب چهار مؤلفهبر اساس تحليل 
-توجه به آزادي و انديشه  -4توجه به حق و تكليف؛  - 3رعايت اخالق مدني؛  -2پذيري؛ مسئوليت -1: داد

در مجموع بيشترين . ر خواهد گرفتكتاب تعليمات ديني سوم راهنمايي بر اين اساس مورد تحليل قرا. ورزي
نتايج پژوهش . باشدمي 10پذيري با فراوانيترين آن مسئوليتو كم 85فراواني رعايت اخالق مدني با فراواني 

ترين فراواني را در بر ي مسئوليت پذيري كمحاضر نشان داد كه رعايت اخالق مدني بيشترين فراواني و مؤلفه
  .داشته است

 .خالق اجتماعي،  اخالق مدني،  مدارا، تحليل محتوا، كتاب دينيا: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .كوير: تهران). ترجمه محمدتقي دلفروز(تساهل در اسالم ). 1383. (ابوالفضل، خالد -
  .ني: تهران). ترجمه شيرزاد گلشاهي كريم( اي در باب تساهلنامه). 1377. (الك ، جان -
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 .ني: تهران). ترجمه عباس باقري( تاريخ انديشه غربتساهل در ). 1378. (ژاندرون، ژولي سادا -

.                   184-155، 63دانشگاه مشهد، نشريه الهيات و معرف اسالمي. هاي سياسي اسالمتساهل و مدارا در انديشه). 1383. (فرزانه فر، حسين -
ي كارشناسي ارشد چاپ پايان نامه. ه از ديدگاه قرآن و حديثتحليلي پيرامون سهله و سمح). 1378. (نظري، احمدعلي - 

  .نشده، دانشگاه قم
انتشارات : قم). ترجمه الهام حسيني بهشتي و فريده فرنودفر( عقالنيت و تساهل در اسالم از ديدگاه لسينگ). 1387. (هرش، سيلويا -

  .دانشگاه اديان و مذاهب
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  با تأكيد بر تربيت دينيجايگاه نقد و نقادي در تربيت دانشگاهي؛ 
  3نژاد ، شايسته علي2، مهدي لساني1نسب عباسعلي رستمي

  
. هاي اصلي هر نظام آموزشي است هاي تربيتي از جمله دغدغه با توجه به اين كه، دستيابي به اهداف و آرمان

هاي اين  گيزدايي، كه يكي از ويژ رويارويي با چالش ساختو در عصر ارتباطات  در دوران كنوني، يعني
در اين راستا، با در نظر . شود تربيت و باالخص تربيت ديني دچار بحران شده است عصر است، احساس مي

انديشمند، خالق و   انسانهاي تربيت به واسطهد را وخپيشرفت يافته توسعه  يكشورهاكه اكثر  گرفتن اين
و تحليل   جوامع را دقيق تجزيهاين مسائل  ،خودانتقادي  كه همواره با ديد تيزبينانه واند  آوردهست بدمبتكري 

محققان و  استادان،  سطح علمي با در نظر گرفتن فرهنگ حاكم و با توجه به در كشور ما نيز  .كنند مي
شود و بايد اين  احساس مي هايي خالق و منتقد پرورش انديشه  ي يك نيازمندي جدي در زمينه ،دانشجويان

  .الي كشور، جستجو كرددر نظام آموزش ع را  مسأله
   :هاي پژوهش پرسش

  دانشگاهي ما جايگاهي دارد؟  "تربيت ديني"بالخص  "تربيت"آيا نقد و نقادي در  -
  هاي ما جايگاه خود را پيدا كرده است؟ آيا نقد و نقادي در تربيت ديني دانشگاه -

هاي آوري دادهق جمعتحليلي بوده و نويسنده سعي نموده است تا از طري -روش اين پژوهش توصيفي
 . مربوطه و تجزيه و تحليل آنها به نتايج پژوهش دست يابد

اي است كه هدف آن تقويت باورهاي ديني و التزام عمل به آموزهاي ديني است، اين  تربيت ديني برنامه
موضوع بدون تفكر، باالخص تفكر انتقادي، اگر نگوييم ناممكن، دست كم امري است در معرض خطاهاي 

اين  اهميت .است شده ياد آن از اسالم دين در كه است مواهبي ترين اساسي از يكي انديشه و تفكر. رگبز
 .است نموده معرفي باالتر عبادت سال هفتاد از را انديشه ساعت يك اسالم، دين كه است چنان مسئله

ي اطهار، جايگاه نقد و  ائمهكه، از نظر قران و  كند، چنان بررسي آيات و روايات نيز اين موضوع را تأييد مي
 نخستين موردي كه قرآن: براي مثالي از آيات. نقادي در تربيت ديني به عنوان روشي مناسب تأييد شده است

داستان آفرينش انسان است كه در سوره بقره  كند، ميانتقاد و انتقادپذيري و تحمل ديگري را به روشني طرح 
                                                            

١
 .باهنر كرمانشهيد دانشگاه  دانشيار 
 mlesani@uk.ac.ir ؛باهنر كرمان شهيددانشيار دانشگاه  ٢
  shayestealinezhad@yahoo.com ؛ دانشجوي ارشد تحقيقات آموزشي3 ٣



  767                                                                                                                                                     باز بيني                     

 

دهند و از اينكه  شتگان رفتار خداوند را مورد ارزيابي و داوري قرار ميدر اين داستان فر. است 37تا  30آيات 
خداوند با آنكه در آن مقام . كشند ورزد به نقد مي كند و خشونت مي آفريند كه خونريزي مي اي را مي  آفريده

به . دهد ه ميكنند هاي منطقي و قانع ها پاسخ دهد و بدان بلند و عظما نشسته است همه اين انتقادات را گوش مي
 :احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي": فرمايد مي كه) ع(حديث گوهربار امام صادق: عنوان مثالي از روايات
نظران در امور تربيتي  صاحب ).1372مجلسي، ( "هايم را به من هديه بدهند اند كه عيب بهترين دوستانم، كساني
اين است كه، رشد و تغيير نگرشهاي ديني در ) 1977(كاران او و هم 1نظر نلسون: كنند نيز اين مهم را تأييد مي

هاي  گيرد حتي كودكاني كه در تمام سالهاي پيش از نوجواني، تحت آموزش و تلقين نوجواني شدت مي
اند هم، ممكن است در اين سن باورهاي خود و اطرافيان را زير سؤال ببرند، زيرا تفكر  شديد ديني بوده

آبادي،  لطف(گيرد  رسد و روحيه نقادي و بازنگري امور در او قوت مي تري از رشد مينوجوان به سطح باال
كند و از علم و  امام محمد غزالي نيز از آموزش كوركورانه انتقاد مي). 1383به نقل از جوادزاده،  1380

ي كه تقليد كند، زيرا از نظر او كس مذهبي كه بر اساس تقليد بدون انديشه حاصل شود، احساس نگراني مي
  ). 5، ص 1374غزالي، (كند نابيناست و در پيروي از نابينايان و مقلدانشان خيري نيست  مي

هاي  بندي نظران در اين زمينه، تقسيم اطهار و صاحب ي مجيد، ائمه با توجه به اهميت تربيت ديني، قرآن
) 1388(نسب و همكاران  مثال، تقويبراي . اند هاي تربيتي، باالخص تربيت ديني اراده داده گوناگوني از روش

سرايي، پرسش و پاسخ، فصاحت و  ها، داستان تمثيل: شمرند گونه برمي هاي تربيتي برگرفته از قرآن را اين روش
دارد كه، راهبردهاي مؤثر در تربيت ديني از  نيز بيان مي) 1389(قطبي . شيوايي كالم و الگوهاي ديني و تربيتي

دارد،  اذعان مي) 1390(موگهي، . باشد تعظيم، تكريم، تبيين، تبشير و تحذير مي: اطهار شامل  نظر ائمه
. عملي است) 6الگويي و ) 5غيرمستقيم؛ ) 4تدريجي؛ ) 3تلقيني؛ ) 2تقليدي؛ ) 1:هاي تربيت ديني شامل روش
) 1 :خواه و مسعودي نيز اعتقاد دارند كه، رويكردهاي بوجود آمده در توجيه مسائل ديني، شامل خالق
عقالنيت ) 3؛ )5ديدگاه پاسكال( 4انديشانه مصلحت) 2؛ )3ديدگاه جانالك و كليفورد( 2گرايي حداكثري عقل

ديدگاه (شناسي اصالح شده  معرفت) 5) 7تيليش  ديدگاه(ديني  تجربه) 4؛ )6ديدگاه پترسون(انتقادي 

                                                            

1. Nelson  
2. Strong rationalism  
3. Lock & Clifford  
4.prudential Accounts      
5. Pascal  
6. Peterson  
7. Tillich  
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نيز معتقد است كه، ) 1384(سجادي .باشند مي) 3ديدگاه كركگور و ويتگنشتاين( 2ايمانگرايي) 6؛ )1پالنتينگا

تواند بر يكي از، سه رويكرد، عادت، عقالنيت و شهود  تربيت ديني به اقتضاي اهدافي كه در پي آن است مي 
 .استوار باشد

  :هاي پژوهش يافته

ي اسالمي از جايگاه  با توجه به نتايج اين پژوهش، اهميت و نقش تفكر، تعقل و نقد ونقادي در انديشه
) ع(ي اطهار، باالخص امام علي و ائمه) ص(اي برخوردار بوده و اين مسأله در قرآن، سنت رسول خدا  ويژه
نيز به همين نتيجه دست ) 1391(و محمودي و همكاران  )1372(مجلسي . گري خاصي داشته است ه جلو
ان تربيتي جهان قرار ي عظيمي از پژوهشگران و انديشمند همچنين تفكر انتقادي مورد توجه گستره. اند يافته

، )1374(، غزالي )1383(، جوادزاده )1392(باقري . كنند گرفته و تأثيرگذاري آن را در تربيت ديني  تأييد مي
همچنين با . اند ضمن انجام تحقيقاتي، به همين نتيجه رسيده) 1391(و اعاليي و همكاران ) 1392(خواجه زاده، 

يني داده شده، اما نظام تعليم و تربيت ديني نسل نو در جوامع وجود اهميت خاصي كه به چگونگي تربيت د
هاي تربيتي   توان در عدم تغيير روش به نظر پژوهشگر، علت را مي. ها ناكام بوده است علمي، باالخص دانشگاه

) 1388(نسب و همكاران  تقوي. هاي متربي جستجو كرد ها، احساسات، گرايش به اقتضاي زمان، مكان، انگيزه
تواند عدم توجه به مباني و اركان نقد و  علت ديگر مي. اند نيز همين نتيجه را بدست آورده) 1388(هنمايي و ر

از طرف ديگر، با وجود . دهد همين را نشان مي) 1392(كه نتيجه تحقيق باقري . عدم تعامل سازنده باشد
با وضعيت سني دانشگاهيان دارند،  كه ماهيت رويكردهايي مثل رويكرد عقالني يا عرفاني، سنخيت بيشتري اين

اما بايد خاطرنشان كرد كه، به منظور افزايش توان پاسخگويي به نيازها و مشكالت عصر حاضر، بهتر است، هر 
صورت تركيبي مورد استفاده قرار  مورد تجديدنظر قرار گرفته و به) عقالني و عرفاني(يك از اين رويكردها 

در ضمن . باشد با نتايج پژوهش ما همسو مي) 1389(، مسعوديو  خالق خواهيق در اين زمينه نتايج تحق. گيرند
باشد، زيرا  در دوران تحصيلي دانشگاهي صحيح نمي) تلقين، عادت دادن و تحميل(ها  استفاده از بعضي روش

و صورت پذيرد و بايد نسبت به تغييراتي كه قرار است در ا در اين مقطع سني، متربي كوركورانه مطلبي را نمي
گيرد بصيرت و آگاهي داشته، قواعد و  معيارهاي كلي را بشناسد و قبل از تغيير در او تحرك دروني بوجود 

                                                            

1. Plantinga  
2. fideism  
3. Kierkegaard & Wittgenstein  



  769                                                                                                                                                     باز بيني                     

 

و ) 1390(، شمشيري )1389(باقري . كه او بدون  نقد و نقادي پذيراي مطلبي نيست آيد و باالخره اين
  .اند نيز به همين نتيجه دست يافته) 1388(پوردهاقاني و جعفري  قاسم

 ي دانشگاهي نقد و نقادي، تربيت، دين، تربيت ديني و جامعه :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .قرآن كريم  -

ل معرفت عقالني مطرح شده در آيات قرآن كريم تحلي). 1391. (آراي، نرگس اعاليي، غالمحسين؛گلستاني، سيدهاشم وكشتي -
گروه علوم تربيتي، واحد خوراسگان، . مه هاي درسي تربيت دينيبر اساس تفسيرالميزان و داللت هاي آن بر اهداف برنا

  .دانشگاه آزاد اسالمي
  41-68، 4هاي كاربردي روانشناختي،  نامه پژوهش دوفصل. آموزش عالي و تربيت ديني). 1392. (باقري، خسرو -
هاي تربيت ديني از منظر روش ضرورت نوآوري در ).1388. (دمحم ،نجفيو  سيدابراهيم ،ميرشاه جعفري؛ نجمه ،تقوي نسب -

  .دانشگاه اصفهان انتشارات: اصفهان. مباني علمي، ديني و فلسفي
مجله . تفكر انتقادي و دين دو عامل مهم در شكل گيري هويت و مقابله با بحرانهاي رواني و اجتماعي). 1383. (جوادزاده شهشهاتي، افسانه -

  .41حوزه و دانشگاه، 
  . 138 -109، 2هاي تربيتي،  سالم و پژوهشا. هاي روانشناختي تربيت ديني پايه). 1388. (رهنما، سيداحمد -
  .طهوري: تهران. تعليم و تربيت از منظر عشق و عرفان). 1385. (شمشيري، بابك -
  .سروش: تهران). اكبر كسمايي ترجمه علي) (ترازوي كردار(العمل ميزان). 1374. (محمد غزالي، محمدبن -
سازواري ها و ناسازواري هاي تلقين در تربيت ديني دانشكده علوم ). 1388. (مسيدابراهي ،جعفريو  علي ،قانيقاسم پوردها -

  .دانشگاه اصفهانانتشارات : اصفهان. تربيتي و روان شناسي
  .94-1، 1هاي تربيتي،  اسالم و پژوهش. راهبردهاي قرآني تربيت ديني). 1389. (قطبي، محمد -
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  دو راهي تربيت ديني يا تربيت معنويآموزش و پرورش در 
  3ثريا خسروي، 2، محمد سنجري1هادي سنجري

  
رود و اين امر زماني به معناي تام تحقق خواهد سوي يكپارچگي و همنوايي پيش ميوجامعه جهاني به سمت

يكي  .يافت كه جوامع بشري در همه ابعاد؛ فرهنگي، اجتماعي وغيره رنگ و بوي جهاني شدن به خود گيرند
هر . اي مهم تحت عنوان دين استاز اين ابعاد و البته موانع سر راه جهاني شدن در معناي كنوني آن، مقوله

نظام آموزشي بسته به ايدئولوژي فكري حاكم، تربيت ديني خاصي در دستور كار خود دارد كه نظر به شتاب 
  . هايي همراه استي جهاني با چالشجهان كنوني به سوي دهكده

نظران با طرح داليلي از قبيل تنوع ديني جامعه هدف نظام آموزش و پرورش از سويي و خي از صاحببر
شبهه پراكني در اينكه به راستي تربيت بر اساس كدام دين مد نظر است؟، از سوي ديگر و مواردي از اين 

ا راه برون رفتي بر خروج را به قلمرو تربيت وارد كردند ت "تربيت معنوي "اي جديد تحت عنوان دست، مقوله
از مشكالت سر راه تربيت ديني يافته و با جايگزيني تربيت معنوي به جاي تربيت ديني يكي از موانع تحقق 

  . دهكده جهاني را از ميان بردارند
اند و در تفكيك مذهب و معنويت معتقدند اين مدعيان در حقيقت بين معنويت و مذهب تفاوت قائل شده

 يك .است Religare) ( التين ريشه از) Tobind(پيوستن  همبه معناي به (Religion) مذهب كلمه

از باورها واعمال  سيستمي داخل در را مردم از گروه كي Collective)( معنوي جمعي تجربيات مذهب،
)eliefsand practices( را  معنويتهمچنين اين گروه . كندمي سازماندهيSpirituality) ( از ريشه

 به و دارد Breathe)( تنفس به معناي مذهب از تروسيع مفهومي دانسته كه داراي  (Spiritualitas)نالتي

   ).7 ، ص1387اميدواري، ( است Experiential)( وتجربي شخصي پويا، روند يك اوليه طور
قل از ، ن2000(لوييس . در ديدگاه مربيان غربي، تربيت معنوي در معاني مختلفي به كار برده شده است

آموز تعريف كرده كه اين كيفيات در تربيت معنوي را پرورش كيفيات ذهن و قلب در دانش) 1388همتي، 
توانند در همه قلمرهاي كنند و صرفا بخشي از قلمرو برنامه درسي نيستند؛ بلكه ميتمرين معنوي رشد مي
را با وظايف و شرايع ديني آشنا كرده، تربيت دين نيز آن جنبه از تربيت است كه آنان . يادگيري به كار روند

                                                            

 sanjariabiz2008@gmail.com؛ كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت   ١
٢
  sanjari1352@yahoo.com؛دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند دانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي   
 .گاه پيام نوردانشجوي مترجمي زبان خارجه دانش ٣
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- مباني اعتقادي آنان را مستحكم و آنان را عامل به فروع بار آورده و فطرت الهي و انساني آنان را بارور مي

چنانچه اعتقادات و اشكاالت طرفداران متمايزان بين دين و معنويت را وارد ). 57، ص 1388احمدي، (سازد 
كالت سر راه نظام آموزشي هر كشور اين خواهد بود كه آيا به راستي دين و بدانيم، يكي از مهمترين مش

گونه است كه بين دين و معنويت تفاوت وجود دارد معنويت با هم متفاوتند؟ و دومين سوال اينكه اگر اين
  تكليف آموزش و پرورش در گزينش يكي از دو نوع تربيت ديني يا تربيت معنوي چيست؟

استنتاجي و سعي محققين اين است تا با سير در منابع مطالعاتي، وجوه  -ضر تحليليروش تحقيق پژوهش حا
اشتراكي و افتراقي دو نوع تربيت معنوي و ديني را تحليل و نظر به روند سير دنيا به يگانگي از سويي و تنوع 

  .يندديني در سطح جهان از سوي ديگر، تربيت مورد پذيرش نظام تعليم و تربيت را استنتاج نما
كه افراد بين معنويت و دين  انددادهدر جامعه امريكا، به خوبي نشان  1هاي ميداني ميتروف و دنتونپژوهش

هاي اين دو نويسنده، چهار گرايش گوناگون نسبت به دين و رو بنابر پژوهشاز اين .اندتفاوت قائل گشته
مثبت داشته باشد، اين فرد دين و معنويت را تواند نسبت به دين و معنويت نظري فرد مي: معنويت وجود دارد

تواند نسبت به دين در ديدگاه دوم، فرد مي. يابدويد و ميجگيرد و معنويت را تنها از راه دين ميمعنا ميهم
تواند نسبت به در ديدگاه سوم، فرد مي .نظري منفي داشته باشد، اما ديدگاهش نسبت به معنويت مثبت باشد

هاي اين فرد در مسير تمام انرژي و توانمندي. شته باشد و نسبت به معنويت ديدگاهي منفيدين نگاه مثبت دا
در  .هاي يك دين خاص، تمركز داردها، شعائر و آموزهزندگي ديني اوست و به ويژه بر درك و انجام آيين

 و نژادشيخي( دنهايت در ديدگاه چهارم، فرد هم در مورد دين و هم در مورد معنويت، ديدگاهي منفي دار
   ).1387احمدي، 

داري و معنويت را داري دين) 1998( 3به پيروي از ووثنو) 171ص  ،2003( 2ميشل ديلن و پل وينيك
ويليام جيمز بين دين شخصي . شودل مييسته كه بين ساكن شدن و در جستجو بودن تفاوت قاناي داهمپوشاني

 ).106 ، ص1386جعفري و رستگاري، . (بر دين برتري داردت يمعنو ،ستا ل و مدعييو دين نهادي تمايز قا

-هر دين بايد اعتقاداتي را به پيروانش پيشنهاد كند، در حالي كه جريانمدعي است  از دين،در تعريف  4تايلر

                                                            

1  Mytrvf and Denton 
2  Michael Dylan and Paul Vynyk 
3  Vvsnv 
4 Tyler 
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ناگزير، معنوي است؛ ولي  از اين رو، هر جنبش ديني، .دهندهاي معنوي صرفا به ماوراي ماده توجه نشان مي

 ).1389مظاهري سيف، (عنوي لزوما ديني نيست هر جنبش م

ساغرواني و غيور، (دانسته است معنويت را جزئي از يك دين يا يك مذهب خاص ) 2002( 1كريشنا كومار
هايي كه به به جستجويي براي معنا با شيوه ،دين را يك فرايند ،)1997( 2پارگامنتهمچنين . )28 ص ،1388

بنابراين، معنويت كاركرد . كرده استجستجوي امور قدسي تعريف  را به و معنويت امور قدسي مرتبط است
  ).367ص  ،1383شيري، (اصلي دين است 

 :هاي پژوهشيافته

تواند نسبت به دين و معنويت فرد ميرويكرد اول اينكه : چهار رويكرد در ارتباط معنويت و دين مطرح است
در . جستجو كندگيرد و معنويت را تنها از راه دين نظردر معنا  دين و معنويت را هم ونظري مثبت داشته 
ديدگاه سوم،  تواند نسبت به دين نظري منفي، اما ديدگاهش نسبت به معنويت مثبت باشد،ديدگاه دوم، فرد مي

در ديدگاه داشته باشد و نهايتا  تواند نسبت به دين نگاه مثبت و نسبت به معنويت ديدگاهي منفيفرد مي
  . ر مورد دين و هم معنويت، ديدگاهي منفي داردد چهارم، فرد

قوالنه پنداشتن پذيرش ديدگاه عايدئولوژي حاكم بر نظام آموزش و پرورش ايران از دين اسالم منبعث و م
البته در نگاه . اول كه در آن فرد هم به معنويت و هم به دين نظري مثبت داشته باشد، چندان دور از ذهن نيست

مورد قبول نيست، بلكه معنويتي مطلوب است كه ) هاي كاذبمعنويت از جمله(معنويت  اسالمي هر شكلي از
با توجه به اينكه دين در بردارنده قواعد مشخص و ارائه . در چارچوب دين، در مسير دين و محصول دين باشد
ارتباط او با  اش رهاندن انسان از تمام نيروهايي كه مانعشده از جانب وجودي متعاليست و از اهداف اصلي

شوند، بر معنويتي كه داراي چارچوبي نامشخص بوده و شخصي است و نيز موارد استفاده از آن دو خدا مي
  . ، برتري داردداراستگرايي را دهنده و هم توانايي خدمت براي فرهنگ مادهپهلو يعني هم تعالي

تر از ديگر قرار دهد چرا كه جهانشمولدر دستور كار  تربيت ديني رالذا بهتر است نظام آموزش و پرورش، 
هاي مثبت نمونه ديگر تربيت يعني تربيت تر و در عين حال در بردارنده بخشها و داراي قواعدي متقنتربيت

 .معنوي نيز هست

  تربيت معنوي، آموزش و پرورش -تربيت ديني: واژگان كليدي
  

                                                            

1  Krishna Kumar 
2 Pargamnt 
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  : فهرست منابع
 .59-55،  2، مجله تربيت. هاي وصول به آنني و راهمفهوم تربيت دي). تابي. (احمدي، احمد -

، معناداري زندگي همايش ملي .داري زندگيبحثي پيرامون هوش معنوي و معني: از موج به اوج .)1388(. احمدي، جعفر -
http//www.civilica.com.  

 .18-5 ، 1،اي قرانيرشته هاي ميانفصلنامه تخصصي پژوهش .هاسالمت معنوي؛ مفاهيم و چالش. )1387(. سپيده اميدواري، -

  . 106، 202، ماهنامه تدبير. مديريت در پرتو معنوي). 1387. (نژاد، فاطمه و احمدي، گلنازشيخي -
  .21-8، 67و 66، طب و تزكيه فصلنامه. هاي پرستاري در اسالممفهوم مراقبت و متاپارادايم). 1386. (فارسي، زهرا و صلصالي، مهوش -
 ،34و33، مجله نقد و نظر). ترجمه مهدي شيري( دخالت معنويت در بهبودي و تماميت). 1383. (نتالي سيانگ جي دانگ، تان،يانگ -

393-367.  
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  اهداف پيدا و پنهان تربيت اخالقي در نظام تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران
  2سخت، خديجه قرباني سي1محمدحسن كريمي

 
بر اساس يك . هاي گوناگوني صورت گرفته استو تربيت تقسيم بنديي اهداف تعليم عموماً در حيطه

و  4اي يا مقاصد، اهداف واسطه3اهداف غايي يا آرمان ها: شودمي تقسيم بندي اهداف به سه دسته تقسيم
و اهدافي دراز  گيردها بيان كلي اهدافي است كه يك جامعه در نظر ميغايت. 5اهداف آموزشي يا رفتاري

هاي آن دهد تا مفهوم يك نظام آموزشي و  ويژگيها امكان ميهاي فلسفي غايتبررسي پايه. ندمدت هست
-مقاصد به افق). 1375كوي، (ها كم و بيش دائمي هستند مشخص شود، در يك نظام تعليم و تربيت، غايت

مثالً وقتي كه  توانند تغييركنند،اند و بر حسب شرايط خاصي ميشوند و كيفيتري مربوط ميهاي نزديك
مقصد تحت پوشش قرار دادن كليه آحاد جامعه براي دستيابي به آموزش و پرورش تا آخرين سطح دوره 

توان مقصد را تغيير داد و سطح باالتري يعني متوسطه اول را در نظر ابتدايي است، پس از تحقق اين مقصد مي
شود كه به صورت جزيي درآمده و به مي اهداف آموزشي يا رفتاري به آن دسته از اهدافي گفته. گرفت

 . شوندشكلي صريح و روشن بيان مي

توان اهداف را به اهداف مغفول، اهداف محذوف،  بندي ديگري در زمينه برنامه درسي ميبر اساس دسته 
 اهداف ضمني، اهداف آشكار و اهداف پنهان تقسيم كرد، كه بعضاً از آن ها تحت عنوان برنامه درسي مغفول،

المللي ارزشيابي از پيشرفت بندي سومي از اهداف توسط سازمان بيندسته. شودياد مي... محذوف، ضمني و 
توان از سه برنامه درسي  تحت عنوان برنامه درسي قصد شده، ارائه شده است كه بر اساس آن   مي  6تحصيلي

  .اجرا شده و كسب شده ياد كرد
را محدود به اهداف  بندي اول و از ميان اهداف، هم خودها به دستهبنديپژوهش حاضر از ميان اين دسته  

در . ي اين اهداف كاري گسترده است و از توان مقاله حاضر بيرونغايي خواهد نمود؛ چرا كه پرداختن به همه
 هايغايت. شوندهاي پيدا و پنهان تقسيم ميتوان گفت اهداف غايي خود به دو دسته غايتهمين رابطه مي

- هاي توسعه يا آموزش و پرورش بيان ميهاي عمومي، قوانين و برنامهپيدا معموالً در قالب قوانين اساسي، نطق

                                                            

 Karimivoice@gmail.comدانشگاه شيراز؛  شناسيتربيتي و روانرئيس بخش مباني تعليم و تربيت و استاديار دانشكده علوم  ١
   khghsisakht@yahoo.comعليم و تربيت دانشگاه شيراز؛دانشجوي دكتري تاريخ و فلسفه ت ٢

3Goals 
4Aims 
5 Objectives 
6 I.E.A(International Association for  the Evaluation of Educational  Achievement) 
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شايد هيچ نظام آموزش و پرورشي . هاي پيدا كما بيش يكسانندهاي آموزشي غايتتقريباً در همه نظام. شوند
را به عنوان اهداف تعليم و ... برابري و را نتوان يافت كه اهدافي در خصوص تبعيض، بي عدالتي، ستم، نا

ساالري، خود چون مردم هاي آموزش و پرورش به نوعي اهدافيي نظامتربيت تدوين كرده باشد و همه
توان اهداف در مقابل اهداف غايي پيدا، مي. اندشكوفايي، اخالق فردي و اجتماعي را مورد توجه قرا داده

ي هاي پنهان نتيجهغايت. شودهاي پنهان ياد ميها با عنوان غايتآن غايي ديگري را مشاهده نمود كه از
هاي پنهان ممكن است  غايت). همان(ي واقعيتند؛ بين اين دو غايت ممكن است فاصله زيادي باشد مشاهده

ه ها، نيازها و اولويت مردماني كهاي حاكم بر جامعه باشد و گاه نيزممكن است از خواستبرخاسته از سياست
تري را در نظام در بسياري از مواقع اهداف پنهان نقش پررنگ. كنند نشأت بگيرددر يك جامعه زيست مي

آنكه بدانيم اهداف پنهان عمالً اهداف پيدا را  كنند و چه بسا بيتعليم و تربيت و در سطح جامعه بازي مي
  . تحت الشعاع قرار دهند

  :اهداف پژوهش
رآن است كه به بررسي و مقايسه اهداف غايي نظام تعليم و تربيت جمهوري در همين راستا پژوهش حاضر ب

اسالمي از بعد پيدا و پنهان آن بپردازد و مشخص نمايد اهداف پيداي تدوين شده كدام است و اهداف پنهاني 
داف با آيا اين دو نوع اه. پرورانند كدام استكه مدون نشده است ولي مردم آگاهانه يا ناآگاهانه در سر مي

  . سو هستند يا خيرهم هماهنگ و هم
كنند نظام تعليم و تربيت بر مبناي اهداف اهميت و دليل اين مقايسه نيز از آنروست كه برخي تصور مي 

انداز تعليم و تربيت يا سند ملي آموزش و پرورش، ره به سر منزل مقصود رسمي ترسيم شده در سند چشم 
اهدافي كه مكتوب نشده و به بيان نيامده ولي مردم در عمل رو بدان دارند و به خواهد برد، اما ناديده گرفتن 

تر از اهداف صريحي است كه به بيان آمده است و چه بسا نظام تعليم و كنند بسيار مهمسوي آن حركت مي
نظام امروزه بسياري به نقد . تربيت را از آن اهداف مصرّح در قانون اساسي و سند چشم انداز دور سازد

اند و تصورشان برآن است كه نظام تعليم و انداز نظام تعليم و تربيت پرداخته آموزش و پرورش و سند چشم
رود يا خواهد رفت، در حالي كه اگر بهترين سندها نيز تدوين شود اما تربيت بر مبناي اين اهداف پيش مي

در اين . نفعالنه در همان جهت پيش خواهد رفتمردم به دنبال اهداف ديگري باشند  نظام تعليم و تربيت نيز م
توان نظام تعليم و تربيت را پژوهش برآنيم كه اگر اين اهداف پنهان نيز مشخص گردند، آنگاه است كه مي
 .اصالح نمود و  به پيشرفت در همه ي ابعاد آن و از جمله پيشرفت اخالقي نائل شد
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قانون اساسي جمهوري اسالمي، : و مداركي همچونرويكرد پژوهش حاضر كيفي و اسنادي است و اسناد 

سند چشم انداز نظام تعليم و تربيت، سند ملي آموزش و پرورش با استفاده از فنون تحليل محتواي كيفي مورد 
آوري براي پاسخ به اين پرسش كه اهداف پنهان تربيت اخالقي كدام است جمع. تحليل قرار مي گيرند

ها از مديران مدارس دوره هاي نامهدر اين پرسش. اي باز صورت خواهد گرفتهاطالعات در قالب پرسشنامه
ها و انتظارات والدين از مدرسه ها، دغدغهابتدايي و متوسطه خواسته مي شود تا براساس مراجعات، درخواست

تفسيرهاي ها و ترين اولويت هاي والدين را مشخص نمايند و سپس بر اساس تحليلو نظام تعليم و تربيت، مهم
ها اهداف پنهان تعليم و تربيت استخراج شود و در نهايت اين اهداف پنهان با به عمل آمده از اين پرسشنامه

  . گردداهداف پيدا مقايسه مي
 :هاي پژوهشيافته

ترسيم شده ... انداز تعليم وتربيت و رغم اهداف مطلوبي كه در قانون اساسي،  سند چشم رسد علينظر ميبه 
عنوان وضع مطلوب زندگي بشر براساس نظام ؛ مانند رسيدن افراد به كمال انساني، تحقق حيات طيبه بهاست

امروزه بسياري از والدين  ...معيار ربوبي، آماده شدن افراد جامعه براي تحقق آگاهانه و اختياري حيات طيبه و 
اين امر تاحدودي متأثر از برخي شرايط . تر سودانگارانه و خودگرايانه استكنند كه بيشاهدافي را دنبال مي

اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است كه مانعي جدي در عدم تحقق  حقيقي وكامل اين اهداف 
ي ضرورت از ميان برداشتن  موانع و ايجاد هماهنگي ميان اهداف اخالقيِ  متعالي و واالست  و اين نشان دهنده

  .پيدا و پنهان درسطوح مختلف است
هاي پنهان، نظام تعليم و تربيت جمهوري اسالمي هاي پيدا، غايتاهداف غايي، غايت: كليدي اژگانو

  .ايران
  

  :فهرست منابع
  مشهد مقدس). 1390. (سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش  -
  .سمت: تهران). ترجمه محمد يمين دوزي سرخابي( آموزش و پرورش تطبيقي). 1378. (كوي، لوتان-
  ).1390. (باني نظري سند تحول بنيادين نظام تعليم و تربيت جمهوري اسالميم -
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بررسي راهنماي برنامه درسي ديني دوره متوسطه بر اساس رويكردهاي عادتي و 
  عقالني در تربيت ديني

  3، صومه كارگذار2آيالر ميزاني، 1پروين صمدي
  

 در نظام آموزشي. تاس آموزشي نظام هايدغدغه هاي تمام  از تربيتي آرمانهاي و اهداف به دستيابي

تربيت ديني، از مهمترين اهداف  اهداف به دستيابي آن، اسالمي ويژگي سبب به ايران نيز اسالمي جمهوري
با توجه به آراي متفاوت صاحب نظران درباره دستيابي به اهداف تربت ديني از . نظام آموزشي محسوب ميشود

در اين تحقيق كوشيده مي شود تا با مقايسه اين دو رويكرد در تربيت  طريق دو رويكرد عقالني و عادتي،
ديني ضمن تشريح معنا و مفهوم عقل و عادت، و نظر قرآن و سنت، ائمه اطهار، نظر فالسفه اسالمي، علماي 
اخالق و عرفا همچنين بيان نقاط قوت و ضعف هركدام از اين دو رويكرد و با بررسي راهنماي برنامه درسي 

ني دوره متوسطه، دريابيم كه كدام يك از رويكردهاي مذكور در اين دوره تحصيلي، رويكرد غالب به دي
  . حساب مي آيد

  : پرسش پژوهش
در راهنمايي برنامه درسي ديني دوره متوسطه كدام يك از رويكردهاي عقالني و عادتي  بيشتر مد نظر قرار 

  گرفته است؟
  .انجام گرفته است پژوهش  به روش تحليلي و استتنتاجي 

  : رويكرد عقالني در تربيت ديني -
در اين رويكرد بر عقل و معرفت عقالني تاكيد بسيار مي شود و دين و دينداري با محك عقل سنجيده مي 

استقالل (درباره ارتباط دين و عقالنيت . شود، تا جايي كه دين در ظرف عقل بگنجد و از صافي آن بگذرد
افرادي چون روسو و كانت بر اين باورند كه استقالل فرد در . اوت وجود دارد دوديدگاه متف) عقالني

رويارويي با دين خاص مستلزم اين است كه اين فرد در انتخاب دين و پذيرش آن تحت تأثير علم، اجتماع و 
                                                            

   p.samadi2013@yahoo.comعضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا؛ 1
   aylarmizani@yahoo.comدانشجوي دكتري مطالعات برنامه درسي؛  2
   k1.parend@yahoo.com؛دانشجوي دكتري مطالعات برنامه درسي3
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شد عقالني عده اي همچون ارسطو ، هگل مك اينتاير و چارلز تيلور نيز بر اين باورند كه ر. تجربه قرار نگيرد

محور است و فرد تنها در محدوده سنت هاي پيراموني مانند دين  دست به انتخاب مي زند  –رشدي سنت 
  ).91، ص 2003فاينبرگ ،(

از جمله فوايد رويكرد عقالني اين است كه، مانع ورود تلقين به فرآيند تربيت ديني مي شود، موجب 
  ). 1389سجادي، (ع انحصارگرايي است انتقادي شدن فرآيند تربيت ديني مي گردد و مان

از طرفي رويكرد عقالني در تربيت ديني كاستي هايي نيز دارد مثال نمي تواند نقطه شروع تربيت ديني باشد و 
هايي وجود برانگيزاننده واقعي عمل ديني باشد ونيز ميان غايت رويكرد عقالني و غايت تربيت دين ناهماهنگي

 .  دارد

 :ر تربيت دينيعادتي د رويكرد -
 شكل كارها به دادن انجام. دارد ديني رفتارهاي دهي شكل در مهم نقشي آموزي عادت رويكرد اين در

 روش از گيري زمينة بهره در. دارد نام عادت نباشد، دخيل چندان آنها در انديشه كه شيوهاي به مكانيكي
 ضد را عادت افالطون روسوو نت،كا همچون برخي. دارد وجود متفاوت آراي تربيت و تعليم در عادت
 ضروري و الزم پايين سنين در به ويژه را آن دوبس موريس و ارسطو همچون نيز برخي و ميدانند تربيت
  .ميدانند

از فوايد رويكرد عادتي مي توان به آسان كردن عمل و ايجاد تمايل به تكرار عمل، افزايش حجم 
- عالوه براين كاستي). 1382حسيني كوهساري، (ره كرد كوششهاي انسان، صرفه جويي در فكر و عمل اشا

، از بين بردن قابليت انعطاف فرد و مزاحمت )تفكر(معطل ماندن نيروي انديشه : هاي رويكرد عادتي عبارتند از
  .عادت

  : برنامه درسي تربيت ديني دوره متوسطه-
 برنامه و پژوهش سازمان ديني تربت گروه متخصصان در ديدگاه ديني در حال حاضر رويكرد مناسب تربيت

 ديدگاه اين در. است انسان به نسبت اسالم ديدگاه از برخاسته رويكرد، اين. گراست فطرت رويكرد ريزي،
 انسان، انسانيت به خاص، خلقت اين. است انسان خلقت خاص نوع معناي به فطرت. دارد محوري نقش فطرت
 رويكرد از منتج اصول. كند مي متمايز موجودات انواع ايرس از را او كه بخشيده ذاتي هايي ويژگي و اوصاف
 تحت را درسي ي اصول برنامه است، اسالمي شناسي انسان از برگرفته كه رويكرد اين توحيدي گراي فطرت
: از اند عبارت برنامه اين در اصول اين اهم. دارند دنبال به برنامه اجزاي در را الزاماتي و دهند مي قرار تأثير
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 زيبايي بعد به توجه عرفان، و عقل ميان جمع تفكر، و عقالنيت به توجه انسان، گراي كمال حقيقت به توجه
  . انسان ي جانبه همه و معتدل رشد به توجه و انسان گرايي

  :يافته هاي پژوهش
سنين با توجه به اين كه رويكرد عقالني در بعد شناختي تربيت ديني بيشترين كاربرد را دارد، و مناسب براي 

بلوغ و بعد از آن مي باشد و در زمينه اعتقادات در برنامه درسي ديني كارايي دارد و در اخالقيات و عبادات، 
در جنبه شناختي آنها مؤثر مي باشد و رويكرد عادتي با توجه به ابعاد تربيت ديني، دربعد رفتاري بيشترين تأثير 

ه عبادات و اخالقيات كارايي دارد كه بيشتر مناسب رده را دارد، و با توجه به موضوع تربيت ديني در زمين
سني كودكي و قبل از بلوغ است، به بررسي راهنماي برنامه درسي درس دين و زندگي دوره متوسطه و اصول 

 روحيه پرورش در توازن چون واهدافي با بررسي و تحليل استنباطي محتواي اصول. و اهداف آن پرداخته شد
 امروز، دنياي در ديني زندگي عملي و نظري ي مه برنا تبيين جهت در محتوا تنظيم قلبي، تعلق و تعقل تعبد،
 زيباي و معقول سيماي ترسيم خود، با تأمل و تجربه فرصت كردن فراهم مخاطب، در تشنگي و طلب ايجاد
 از مندي بهره دين، ساحت از نادرست اجتماعي رسوم و عادات طرد و ها خرافه از دين پيراستن دين،

جديد  عصر ويژگيهاي به توجه و تفكر هايمهارت پرورش روز، علوم از استفاده دين، عالمان دستاوردهاي
 درسي برنامه در عقالني رويكرد از پيروي كه شد كه در برنامه مد نظر قرار گرفته است، در نهايت مشخص

اين دوره  مخاطبين سن به توجه با كه باشد مي عادتي رويكرد از بارزتر ترو برجسته متوسطه، دوره ديني
  . رسد مي نظر به مناسب

  .راهنماي برنامه درسي تربيت ديني دوره متوسطه، رويكرد عقالني، رويكرد عادتي:  واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  . تربيت اسالمي: تهران. چيستي تربيت ديني، بحث وگفتگو با پاول هرست). 1380. (باقري، خسرو -
  . امير كبير: تهران. تاريخ فلسفه اسالمي). 1382. (، اسحاقحسيني كوهساري -
فصلنامه علمي پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ، . حدود و ثغور تربيت اخالقي ، معنوي، ديني). 1389. (سجادي، احمد -
2.  
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  شناسي اثر بازگشتي نوع ارزشيابي در تربيت ديني آسيب
  2، حسين اسكندري1هادي عباسي

  
از علوم پزشكي بـه علـوم اجتمـاعي وارد شـده اسـت و در واقـع بـه         pathologyشناسي يا  ح آسيباصطال

معرفت وتربيت ديني عبارت است شناسي  آسيب. معناي مطالعه علل بيماري و عوارض و عالئم غيرعادي است
باور و اعتقاد دينـي   ها يا ايجاد هاي موجود درزمينه ها و محدوديت عايق، موانع، ها ازشناخت وبررسي ناهنجاري

به ويژه درنظـام تعلـيم وتربيـت    ، در متربيان ونيزعدم انطباق رفتارآنان با هنجارها ومعيارهاي ديني دركل جامعه
شناسـي   آسـيب "تـر   بـه عبـارت دقيـق   ). 43، ص1389زاده و مشرقي،  ، به نقل از حسين1386، كيومرثي( كشور

مي و مصـداقي در بكـارگيري مفـاهيم و معيارهـاي دينـي در      هاي مفهـو  تربيت ديني به اين معناست كه اختالل
ها در كار بوده  جريان تربيت، مورد بازشناسي قرارگيرد و معين گردد كه در هر مورد، كدام نوع از اين اختالل

يكـي از  ). 15-14، صـص 1380بـاقري،  ( "گـردد  هايي را در ذهن و ضمير متربيان موجب مـي  و چه نوع آسيب
سـنجش   گيـري و  در حـال حاضـر انـدازه   . جه تربيت ديني اسـت، نـوع ارزشـيابي آن اسـت    هايي كه متو آسيب
در نظـام  "گيرد؛ چراكـه   ها و موضوعات درسي صورت مي دادهاي درس ديني و قرآن مشابه ديگر درس برون

ه اي آموزشي نگريسـته شـد   رسمي آموزش و پرورش كشور ما به امر تربيت ديني با نگاهي برابر با ديگر برنامه
هاي ارزشيابي درس دين و زندگي  هاي آموزش، و شيوه ها، شيوه كالس). 155، ص 1386چشم،  چراغ(" است

هـاي آسـماني در دوره ابتـدايي، مشـابه ديگـر دروس اسـت؛ در نتيجـه ايـن شـباهت،           در دوره متوسطه و هديه
. كنند ها دنبال مي يگر درسگيرند كه در د آموزان نيز در قبال درس ديني همان رويكردي را در پيش مي دانش

گونـه كـه شـاگردان ممكـن اسـت در درس فيزيـك تقلـب كننـد در درس دينـي هـم تقلـب             براي نمونه همان
  . كنند مي

  :پرسش هاي پژوهش
 اثر بازگشتي نوع ارزشيابي حاكم بر تربيت ديني در نظام آموزش رسمي كشور چيست؟ -

 اند؟ ز نوع ارزشيابي موجود كدامپيشنهادهاي عملي براي تغيير پيامدهاي حاصل ا -

-توصـيفي "شـناختي در زمـره تحقيقـات     و به لحاظ روش"كاربردي"از نقطه نظر هدف از نوع اين پژوهش 
  . گيرد قرار مي "1تحليلي

                                                            

  abbasihadi@yahoo.com ؛استاديار دانشگاه بجنورد١
 eskandari3@yahoo.com ؛استاديار دانشگاه بجنورد ٢
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، 2هـاگز (گـذاري شـده اسـت     ، نـام backwashها بر يادگيري و تدريس بـه عنـوان بازگشـت،     تاثير آزمون
اجتمـاعي را متـاثر   / اثر بازگشـتي، محـيط كالسـي و نظـام آموزشـي     ). 1995، 4؛ بيگز1994، 3؛ سپالسكي1989
آموزان اسـتوار اسـت    سنجش كالسي يك تعامل اجتماعي است و بر ارتباط مؤثر بين معلمان و دانش. سازد مي

هـاي آموزشـي و انسـاني سـنجش و نقـش آن در       رغم تاكيد بـر جنبـه   علي). 1388پارسونز، هينسون و براون، (
شود و در  هاي آموزشي كامالً احساس مي آموزان، سايه آزمون و آزمودن بر فعاليت از يادگيري دانش حمايت

  .اند اي از موارد متوليان آموزش نسبت به اين مفاهيم بيگانه پاره
غالبـاً بـه ارزشـيابي     ،آموزش و پرورش، با وجود تفاوت ماهوي درس دين و زندگي بـا سـاير دروس   درنظام

شـود و جايگـاهي بـراي ارزشـيابي اهـداف       بـه صـورت سـؤاالت عينـي و تشـريحي توجـه مـي       حوزه شـناختي  
، قبولي كسب كندنمره آموز در آزمون كتبي  اگر دانش. هاي عاطفي و رفتاري در نظر گرفته نشده است حوزه

ر داشته يـا خيـر،   كه دوره آموزشي از لحاظ عاطفي ورفتاري هم در او تأثي كند؛ اما اين به پايه باالترارتقا پيدامي
قابل تبديل به كميـت هسـتند؛ بـا    اگرچه اهداف عاطفي و رفتاري به لحاظ نظري . گيرد مورد قضاوت قرار نمي

آموزان آسيب جـدي   ها و رفتارهاي ديني دانش ها در عمل دشوار بوده و به گرايش اين وجود، كمي كردن آن
بنـا بـه اثربازگشـتي، نـوع ارزشـيابي      . شـود  هـا مـي   نكند و باعث دوري يـا رفتارهـاي تظاهرگونـه در آ    وارد مي

. نمـاي آمـوزش اسـت    ارزشـيابي، قطـب  ) 1998( 5از نظـر آيزنـر  . هاي آموزشي دارد اثرمستقيمي بر نوع فعاليت
همـه  . هـاي آموزشـي معلـم و شـاگرد اسـت      كننـده نـوع فعاليـت    كميت و كيفيـت سـنجش و ارزشـيابي تعيـين    

اين . شود كه شاگرد بتواند از عهده آزمون نهايي برآيد دهي مي م و جهتاي تنظي هاي آموزشي به گونه فعاليت
طور خـاص بـراي درس ديـن و     طور عام براي همه موضوعات درسي و به گزيني، به رويكرد و اين شيوه هدف

  .تواند به همراه داشته باشد زندگي و همچنين قرآن، پيامدهاي نامطلوبي را مي
  :هاي پژوهش يافته

آموزان بـه   كند، سوق دادن دانش هايي كه ارزشيابي كنوني به بدنه تعليم و تربيت وارد مي آسيب ترين از مهم
هاي آموزشي مشهور دنيا از جمله بلـوم   بندي هدف بنا بر طبقه. سمت مطالعه سطحي و موقتيِ مواد درسي است

سنجش و ارزشيابي در همين بعد . دهند هاي رايج كنوني غالباً بعد شناختي را مد نظر قرار مي و مريل، ارزشيابي

                                                                                                                                                                         

1descriptive–analytic method 
2Hughes 
3Spolsky 
4Biggs 
5 Eisner, Elliot 



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            782
يابـد و ابعـاد ديگـر     تر شـناخت، چـون كـاربرد، تحليـل، تركيـب و ارزشـيابي راه مـي        نيز، كمتر به سطوح عالي

بديهي است كه تأكيد صـرف بـر   . گيرند هاي آموزشي، يعني عاطفي و رفتاري غالباً مورد غفلت قرار مي هدف
در . شده را ابتر خواهد گذاشت هاي تعيين اد عاطفي و رفتاري، هدفبعد شناختي در تربيت ديني و غفلت از ابع

آموزان از دروس ديني و قرآن نمرات خوبي را كسب كننـد، نشـانگر موفقيـت تربيـت      چنين نظامي، اگر دانش
  .ديني نخواهد بود

ه چـ  در حال حاضر، بـرخالف آن . شود هاي كالن و درازمدت نظام آموزشي ناشي مي آسيب ديگر، از هدف
. اي بر نظام تربيتي سـايه افكنـده اسـت    گيرد، عمالً نگاه صنعتي و حرفه در اسناد باال دستي مورد تأكيد قرار مي

هـاي   بـرد هـدف   بدين معنا كه هدف آموزش و پرورش، توليد سرمايه انساني، يـا افـراد متخصـص بـراي پـيش     
آموزان  دانش. ان نيز پنهان نمانده استاين هدف از نظر شاگردان و معلم). 1377باقري، (اي كشور است  توسعه

رو تمــام  از ايــن. اســت "دكتــر و مهنــدس شــدن"آموزنــد كــه هــدف از تحصــيل  از همــان دوران ابتــدايي مــي
ابزاري خواهد بود و جايگـاه   "دانش"از اين منظر، ارزش . شوند نما تنظيم مي هاي آموزشي با اين قطب فعاليت

علـم  "شاگردان در اين نظام معني خاصي از ). 1385، ترجمه رحمتي، نصر(قدسي خود را از دست خواهد داد 
آمـوزي كـامالً سـكوالريزه شـده و معنويـت و       بديهي است كه در اين ديدگاه علم و علـم . آموزند را مي "نافع

جا كه نـوع ارزشـيابي دروس دينـي مشـابه      گراي كنوني، از آن در نظام حرفه. دهد قداست خود را از دست مي
وس است و نمره حاصل از آن كاركرد مشابه دارد، هدف شاگردان از مطالعـه دروس دينـي و كسـب    ديگر در

آموزنـد كـه درس دينـي نيـز ابـزاري بـراي        شاگردان مي. شود نمره، هماني است كه در ديگر دروس دنبال مي
رس نيـز  گرايي حاكم بر ديگـر موضـوعات درسـي در ايـن د     نمره. اي است هاي شغلي و حرفه رسيدن به هدف

تر، نوع ارزشيابي كنوني، دروس ديني و قرآن را نيز  به عبارت صريح. كشاند رسوخ كرده و آن را به ابتذال مي
  .سكوالريزه كرده و ماهيت قدسي و الهي آن را از بين برده است

  :ترين پيشنهادهاي حاصل از اين بررسي به قرار زير است به اختصار عمده
تـر شـناختي در ارزشـيابي دروس دينـي؛  لحـاظ كـردن ابعـاد         ن به سطوح عـالي گذر از سطح دانش و پرداخت-

سازي تربيت ديني از شوائب سكوالريزم، از طريـق اصـالح    عاطفي و رفتاري در ارزشيابي دروس ديني؛  پاك
گذاري مرسوم؛  گرايي از سر دروس ديني، از طريق تجديد نظر در نمره ارزشيابي دروس ديني؛  رفع سايه نمره

هاي جايگزين  در جريان تربيت ديني و  جستجو براي روشآموزان  و مشاركت دانش يادگيري نديبر فرا ديأكت
  .)1390ي،و كاظم يملك ،يشامل( آموزان دانش يابيارز-خودارزشيابي از جمله 
  .شناسي تربيت ديني، ارزشيابي، اثر بازگشتي، آسيب :واژگان كليدي
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  هاي ايراننگري اخالق در منشورهاي اخالقي دانشگاهتحويلي
  3سرشتمحمدجعفر پاك ،2، مسعود صفايي مقدم1 زادهروشنيعلي 

  
برداشت ناقص . اي استاي برگرفته از اخالق حرفهها، ايدهمنشورهاي اخالقي مكتوب در ادارات و سازمان

نگري است، يعني ارجاع هر پديدار به امري فروتر و دريافت وجهي از آن اي، تحويلي و ناروا از اخالق حرفه
اي به قانون،  تحويل اخالق حرفه: اي ابعاد فراواني دارد از جمله نگري در اخالق حرفه تحويلي. ننه حقيقت آ

اي، تحويل اخالق  هاي حرفه هاي اخالقي در حرفه به مسئوليت ها، فروكاهي مسئوليت نامه مقررات، آيين
القي منابع انساني، تحويل هاي اخ اي به مسئوليت اي به هنجارهاي رايج در مشاغل،  تحويل اخالق حرفه حرفه

... ها و  منشور اخالقي سازمان به اصول اخالقي، تحويل منشور اخالقي سازمان به عهدنامه اخالقي حرفه
هاي ايران انجام نگري منشور اخالقي دانشگاهاين پژوهش با هدف بررسي ميزان تحويلي). فرامرز قراملكي(

  .گرفته است
  :هاي پژوهشپرسش

  هاي ايران داراي منشور اخالقي مكتوب و مصوب هستند؟دانشگاه ـ چه تعداد از1
  چه ميزان است؟) بندهاي منشور(ـ در منشورهاي اخالقي، فراواني و ميانگين مواضع تربيتي 2
  نگري در اخالق در منشورهاي اخالقي به چه ميزان است؟ـ فراواني و درصد مصاديق تحويلي3

دانشگاه تحت پوشش  56ي اسناد استفاده گرديد و متون منشورهاي از روش بررس هاآوري دادهبراي جمع
هاي غير پزشكي ايران از ابتدا ليست دانشگاه. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد بررسي قرار گرفت

از روش تحليل . هاتهيه شدسايت وزارت علوم استخراج گرديد و متون منشورهاي اخالقي اين دانشگاه
 6تمامي بندها بر اساس . ني بندهاي كل منشورها محاسبه و ميانگين آنها مشخص گرديدمحتوي كمي، فراوا

  .نگري مبتني بر ديدگاه دكتر فرامرز قراملكي، مورد بررسي قرار گرفتندمصداق تحويلي
هاي مديران كارآمد را چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب  ترين دغدغه ؛ از عمده)1388( اميري، همتي و مبيني

دانند تا آنها با حس مسئوليت و تعهد الزم به مسائل جامعه و  ها مي براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه
  . ي خود را رعايت كنند ي خود بپردازند و اصول اخالقي حاكم بر شغل و حرفه حرفه

                                                            

1
  Rowshani.education@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايالم؛   

2
  . استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز  

3
  استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز  
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مديران و كاركنان، : اندبراين عقيده منشور اخالقيضرورت در خصوص  )1387( قرباني و يالحوائج باب
ارزشي نياز دارند تا  -اي از رهنمودها و معيارهاي اخالقي بر ضوابط رسمي سازمان، به منشور يا مجموعه عالوه

كه بر انجام  هستندخود هاي خاص  اعضاي سازمان، داراي ارزش. رساندبهايشان ياري  گيري به آنان در تصميم
علت نيز . دنها لزوماً بين تمامي افراد سازمان جنبه مشترك ندار گذارد، اما اين ارزش تأثير مي آنهاوظايف 

بنابراين، براي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در حركت . ها و باورهاي آنهاست عمدتاً در تفاوت ميان ارزش
 .قي و ارزشي در اختيار آنها قرار گيردبه سوي مطلوب جمعي، بايد معيارهايي اخال

حقوق سياسي،  رسد كهبه اين نتيجه مي البالغه اي در نهج مبناي اخالق حرفهبا تشريح ) 1386(سلمان ماهيني 
ـ 1: از جمله.ها پرداخته به تبيين آن) ع(علي مالي، تربيتي و آموزشي از حقوق مسلم مردم است كه حضرت 

علي حضرت ـ 2؛ است بر عهده زمامدار و دستگاه حكومت تكليفيايف خود، وظ تعيينبيان دقيق حقوق و 
ها و  ها يا نامه ، اعم از خطبهندكرد از هر فرصتي براي تبيين حقوق استفاده مي، به اين مسالهضمن اهتمام ) ع(

و حقوق افراد، بلكه حقوق هر شغل و حرفه  ـ نه فقط3؛ مكتوبات حكومتي به واليان و ماموران حكومتي
اند و در آنچه فرد به عنوان  كل دستگاه حكومت را مسئول در قبال مردم شناختهـ 4تبيين شده است؛ منصبي 

، شخصاً) ع(ـ حضرت علي 5؛ اند دهد، ساير كارگزاران از جمله خود را نيز مسئول دانسته كارگزار انجام مي
قبت نموده و نحوه انجام وظايف را انجام وظايف ماموران خود را پيگيري كرده، بر اداي حقوق مردم مرا

توجهي و تضييع حق از سوي  ترين بي به كمـ 6؛ اند تذكر داده و رعايت اصول اخالقي را خواستار شده
حقوق را منحصر به ـ 7؛ اند اند و به دنبال احقاق حق بوده كارگزاران خود حساس بوده، خود را مسئول دانسته

ها پرداخته و بر  حيوانات نيز توجه داشته و به تبيين و معرفي آنبه حقوق محيط و و حقوق آدميان نكرده
ها و حتي دشمن  حقوق ديگر حكومتبه  و همحقوق حكومت و پيروان به  ـ هم8و  اند مراعات آن دقت كرده

  .اند پرداخته
خالقي ها براي رشد اريزي دانشگاهفرضيه محقق اين است كه منشورهاي اخالقي به عنوان سند مكتوب برنامه

مجموعه نيروهاي انساني مرتبط شامل دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيئت علمي در وضعيت موجود فاقد 
لذا فرض بر اين است كه منشورهاي اخالقي در طرح و بيان آنچه را كه . اثرگذاري و كارايي مطلوب است

  . و نگاهند بايد مطرح نمايند، دچار خطا و اشتباه شده و نيازمند اصالح و تغيير بينش
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  :هاي پژوهشيافته
دانشگاه مواضع اخالقي را  49دانشگاه ايران،  56تحليل محتوي كمي متون منشورها نشان داد كه از مجموع 

دانشگاه نيز فاقد منشور  7. بند براي هر دانشگاه است 3/23بند مكتوب كرده بودند كه ميانگين  1123در 
ها به صورت فراواني و درصدهاي ذكر شده زير مبتال به دانشگاهمنشورهاي اخالقي . اخالقي مصوب بودند

  . نگري هستندخطاي تحويلي
  ).بند منشور 393(،%)7/34=دانشگاه17: (ها نامه اي به قانون، مقررات و آيين تحويل اخالق حرفه -
  ).بند منشور 280(،%)5/24=دانشگاه12: (اي هاي حرفه هاي اخالقي به مسئوليت تحويل مسئوليت -
  ).بند منشور 158(،%) 3/14=دانشگاه7: (اي به هنجارهاي رايج در مشاغل تحويل اخالق حرفه -
  ).بند منشور 135(،%) 3/12=دانشگاه6: (هاي اخالقي اي به مسئوليت تحويل اخالق حرفه -
  ).بند منشور 90(،%) 2/8=دانشگاه4: (تحويل منشور اخالقي دانشگاه به اصول اخالقي -
  ).بند منشور 67(،%) 1/6=دانشگاه3: (ور اخالقي به عهدنامه اخالقيتحويل منش -

اين يعني . دانشگاه دربردارنده مجموعه مقررات موضوعه است 17منشور اخالقي  :گيريبحث و نتيجه
 اما. هاي قانوني نيستكه اخالق چيزي جز الزام تصور طراحان اين است. تحويل اخالق به الزامهاي قانوني

وضع مقررات و قوانين محتاج ارزيابي  و بيشتر از مسئوليتهاي حقوقي است خيليليت اخالقي مسئو هدامن
تحويل اخالق دانشگاه كشور شرح وظايف و مسئوليت است و اين به معناي  12منشور اخالقي . اخالقي است

ي با پايبندي به ا عمل به شرح وظايف و پايبندي به مسئوليتهاي حرفه. است اي اي به مسئوليتهاي حرفه حرفه
اخالقي  يامر ،اي هاي حرفهپايبندي به مسئوليت اين يك حقيقت است كه. نيستاي يكسان  اخالق حرفه

 7منشور . اي دارد اما مسئوليتهاي اخالقي در مشاغل دامنه بسيار فراگيرتري نسبت به مسئوليتهاي حرفه ،است
 بااي  اخالق حرفهمعادل گرفتن  .اندشده وابستهاي به هنجارهاي گروه  تحويل اخالق حرفهدانشگاه مرتكب 

اخالق دامنه فراتري نسبت به هنجارهاي . هنجارهاي اجتماعي مقبول افتاده در يك حرفه يا گروه صنفي نيست
  . برخي از هنجارهاي صنفي اساساً ضد اخالقي هستند و حتي اجتماعي دارد

پاسخگو بودن يكي از وظايف  .اندتحويل كرده به پاسخگوييرا اي  اخالق حرفهدانشگاه نيز  6منشور 
دانشگاه اخالقي بايد نسبت به حق اعتراض، استيضاح و انتقاد استادان، كاركنان و . اخالقي سازمان است

 هبندي به هم پذيري يعني پاي مديران پاسخگو باشد و اين تنها يكي از حقوق آنان است در حالي كه مسئوليت
منشور اخالقي مجموعة خط  .تحويل شده است به اصول اخالقيدانشگاه كشور  4 منشور اخالقي .حقوق افراد

اصول  اماهاي اخالقي دانشگاه در قبال هر صنف از عناصر محيط داخلي و خارجي دانشگاه است  مشي
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دانشگاه كشور  3منشور اخالقي  .اند اند كه به دليل راهبردي بسيار كلي و غير عملياتي اخالقي، اصول عام
اي در دانشگاه مفهوم سازماني  مراد از اخالق حرفه. است تحويل اخالق دانشگاه به اخالق دانشگاهياننگر بيا

اين گمان كه اخالق . كلمه است و هدف ترويج اخالق در دانشگاه در درجة اول عملكرد اخالقي است
  . نگري است دانشگاه چيزي جز اخالقِ دانشجو يا اخالق استاد نيست، مصداق تحويلي

ها نيازمند تحليل فلسفي است تا با روشنگري در خصوص مفاهيم كه منشورهاي كنوني دانشگاهنتيجه اين
تر به مقوله اخالق پرداخته و با موجود به عنوان مواضع اخالقي آنها، طراحان اين منشورها با نگاهي دقيق
  .نگري به دور باشندبازنگري در وضعيت موجود، در طراحي منشورهاي جديد از خطاهاي تحويلي

  .نگرياي، تحويلي منشور اخالقي دانشگاه، اخالقي حرفه: واژگان كليدي
  

 :فهرست منابع
 .اي؛ ضرورتي براي سازمان اخالق حرفه). 1388. (ـ اميري، علي نقي؛ همتي، محمد و مبيني، مهدي

   .ن منشور اخالقي و مسئوليت اجتماعي سازمانطراحي الگوي جامع تدوي ).1387. (محمدجواد ،قربانيمجيد و الحوائجي،  بابـ 
  .تهران. اي اخالق حرفه). 1382. (ـ فرامرز قراملكي، احد

  .شدن مركز ملي مطالعات جهاني :تهران .هاي اخالقي در كسب و كار سازمان ).1385. (فرامرز قراملكي، احدـ 
  .البالغه اي در نهج مباني اخالق حرفه). 1386. (، سلمانماهينيـ 
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  فازي با استفاده از منطق بررسي و تحليل رابطه ميان عملكرد روحانيت و تربيت ديني
  1سيد احمد واردي 

  
اين . تربيت ديني در جامعه ما به خاطر شرايط خاص اجتماعي با نهاد روحانيت ارتباطي تنگاتنگ دارد

قاطع خاص زماني آن را ارتباط چه از جنبه تربيت غير رسمي كه مساجد، مبلغين و مراسمات مذهبي در م
شكل مي دهند و چه به لحاظ تربيت رسمي كه آموزش پرورش در درون حاكميتي كه حوزه بر رويه هاي آن 

بنابراين بررسي نقش تربيتي روحانيت در ). 1389خاكبان، (اثرگذار است، تعريف گرديده، مهم مي باشد 
چرا كه تحليل . اي سه دهه اخير بسيار مهم مي باشدجامعه ما و مقايسه سير حركتي آن باالخص در ابتدا و انته

درست و شناخت صحيح ابعاد آن ما را در وهله اول در پرهيز از قضاوت هاي عوامانه و در وهله دوم در ارائه 
  . راهكار براي بهبود آن ياري مي رساند

  :پرسش هاي پژوهش
  جامعه موثر است؟  عملكرد روحانيت به همراه چه مولفه هاي ديگري بر تربيت ديني -
  مولفه هاي مذكور چگونه در قالب منطق فازي قابل تعريف هستند؟  -
برطبق منطق فازي آيا تربيت ديني با سير نزولي لزوما مي تواند داللت بر عملكرد روحانيت با سير نزولي  -

  داشته باشد؟
واند راه حلي براي صعودي مي ت) سه دهه قبل(آيا بازگشت روحانيت و حوزه ها به شرايط سنتي گذشته -

  كردن سير تربيت ديني در جامعه باشد؟
معضالتي مانند كاهش ازدواج، . افزايش معضالت تربيتي در سه دهه اخير در جامعه ما محسوس است

افزايش بسياري از جرائم مانند افزايش خودكشي، روابط نامشروع، افزايش پرونده ها در مجامع قضايي مانند 
همچنين . ر امانت يا افزايش فرهنگ مصرف گرايي بيانگر ضعف تربيتي جامعه ماستتوهين، خيانت د

مطالعات جامعه شناختي نشان مي دهد كه اهتمام به دين به خصوص در حوزه رفتاري و نگرشي در حال نزول 
ه مجل 142در مطالعه ملي وزرات ارشاد كه نتايج آن در شماره ). در حوزه عقيدتي شرايط بهتر است(است 

چاپ شده است، آمده است كه توجه به مسجد پس از انقالب روز به روز  82فرهنگ پژوهش، در اسفند 

                                                            

١
  sahmadvaredi@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت داشگاه مازندران؛    
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حال بايد ديد روحانيت به عنوان نهاد اثرگذار در تربيت ديني در جامعه چگونه و با چه . كاهش يافته است
  .تغيير رويكردي مي تواند به اصالح روند نزولي تربيت كمك نمايد

چرا كه هر يك از . اشت كه نگاه صفر و يكي براي تحليل اين پديده قطعا مفيد نخواهد بودبايد توجه د
  ). 1389سوزنچي، (عوامل ذكر شده داراي مراتب و درجاتي هستند 

مجموعه ها و پديده هاي غير قطعي، نامشخص و طيف دار را توصيف مي كند، لذا  1از آنجائيكه منطق فازي
  ). 1385بيشاپ، (مربوط به آن مي تواند راهگشا باشد اين منطق در تحليل مسائل 

  .در اين پژوهش از روش تحليلي استنتاجي و با كمك منطق فازي بهره گرفته شده است
خادمي (استفاده گرديد  MISO 2با توجه به متغيرهاي ورودي و خروجي براي تحليل، از سيستم فازي

و قيود ) Rمتغير (، نيازهاي جامعه )Oمتغير (حانيت بدين ترتيب كه سه ورودي عملكرد رو). 1391زارع، 
هم به عنوان خروجي ) Eمتغير (همچنين تربيت ديني جامعه . براي تحليل در نظر گرفته شد) Lمتغير (جانبي 

يعني عملكرد روحانيت مواردي مانند شيوه تحصيل در حوزه ها، تخصص  Oمتغير . سيستم انتخاب گرديد
يعني نيازهاي جامعه شامل، افزايش سطح  Rمتغير . ه و تعامل با مردم را در بر مي گيردگرايي، ارتباط با دانشگا

  . سواد جامعه، كاهش پذيرندگي، مشكالت عقيدتي، پاسخ به مسائل دنياي معاصر مي شود
يعني قيود جانبي شامل، مشكالت اقتصادي مردم، ورود روحانيت در برخي عرصه هاي حكومتي،  Lمتغير 

ن حكومت، افزايش رقباي رسانه اي، افزايش ارتباطات جهاني و برداشته شدن مرزها مي باشد اسالمي بود
  ). 1388اشتريان، (

  . بسيار ضعيف، ضعيف، متوسط، خوب، عالي: پنج سطح در نظر گرفته شد Oبراي متغير 
  . بسياركم، كم، متوسط، زياد، بسيار زياد: پنج سطح در نظر گرفته شد Rبراي متغير 

  ).1389حسين زاده يزدي، (مزاحم، ممتنع، همراه : سه سطح در نظر گرفته شد Lمتغير  براي
هم  Lدر سطح بسيار زياد باشد و متغير  Rاگر متغير . در سطح خوب ارزيابي گردد Oفرض كنيم كه متغير 

دارا خواهد درصد را  5، در حوزه فازي تقريبا مقدار Eدر سطح مزاحم قرار داشته باشد آنگاه متغير خروجي 
  درصد  33/5=  خروجي  ← 0533/0) = 1÷3( ×) 1÷5( ×)4÷5: (بود

                                                            

1  Fuzzy 
2 Multi Input Single Output  



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            790
درصد افزايش پيدا  1در اين حالت اگر عملكرد روحانيت در سطح عالي باشد آنگاه خروجي كمي بيش از 

   66/6=  خروجي  ← 0666/0) = 1÷3( ×) 1÷5( ×)5÷5: (خواهد كرد و حدود هفت درصد مي رسد
ناي درصد هاي فوق الذكر نتيجه را از حوزه فازي خارج نمائيم، آنگاه تربيت ديني جامعه اگر بخواهيم بر مب

  . در حد بحراني، حاد يا بسيار نامطلوب خواهد بود 
  ).1391خادمي زارع، (نمودار تحليل فازي منطبق بر مسئله طرح شده در ادامه آمده است 

  
چنانچه . عملكرد نادرست روحانيت داللت نمي كند اين مثال نشان مي دهد كه خروجي نامطلوب لزوما بر

  .عملكرد عالي روحانيت مي تواند بدليل تاثير فاكتورهاي ديگر به تربيت بحراني در جامعه منجر شود

  
  

تحليل هاي جامع تر در حوزه فازي حاكي از آن است كه معضالت تربيتي جامعه امروز لزوما بيانگر 
و نمي توان نتيجه گرفت كه روحانيت در سه دهه اخير داراي سير نزولي عملكرد منفي روحانيت نمي باشد 

بلكه منحني صعودي آن نسبت به منحني نيازها و منحني قيود داراي شيب خنثي كننده الزم نيست . بوده است
  . و همين امر منجر شده است كه منحني تربيت منفي گردد
ه داللت بر بازگشت روحانيت به شرايط سنتي گذشته با اين اوصاف استناد به وضعيت تربيتي عمومي جامع

  . ندارد و نمي توان گفت براي بهبود اوضاع روحانيت به شرايط تحصيلي و مشي زندگي سنتي گذشته برگردد
به واقع راه حل را مي توان در افزايش شيب فعاليت هاي سه دهه اخير در مواردي مانند تخصصي سازي در 

،  ادامه نظام واحدي، ارتباط گسترده تر با دانشگاه، حضور مسئوالنه در )التربه خصوص در سطح با(حوزه 



  791                                                                                                                                                     باز بيني                     

 

حكومت به همراه حفظ روش مباحثه و جلسات اخالق و استفاده حرفه اي از رسانه ها در امر تبليغ جستجو 
  .   كرد

  .فازي، روحانيت، تربيت ديني  :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .3فصلنامه سياست، . بررسي منزلت روحانيون در بين جوانان: كارمدي و منزلت نخبگان). 1388. (اشتريان، كيومرث -
  .روشنگران و مطالعات زنان: تهران. سايه هاي واقعيت). 1385. (بيشاپ، باب -
  .4فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه قم، . جستاري در مباني معرفتي منطق فازي). 1389. (حسين زاده يزدي، مهدي -
فلصنامه علمي پژوهشي انديشه نوين ديني،  .شناسايي و كاربرد منطق و سيستم هاي فازي در قران كريم). 1391. (زارع، حسن خادمي -

31.  
  .كانون انديشه جوان: تهران . روحانيت و حوزه ها). 1389. (خاكبان، سليمان -
  .كانون انديشه جوان: تهران. اسالم و دنياي متجدد). 1389. (سوزنچي، حسين -
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 ديني كودكان معلول از منظر فلسفه تربيت اسالمي -روش شناسي تربيت اخالقي
  1حميده قطبي نژاد

  
كودكان داراي معلوليت تحت عناويني از قبيل استثنايي، كودكان با نيازهاي ويژه در محافل علمي شناخته 

هاي جسمي، حركتي، انياين كودكان در گروه هاي خاصِ مربوط به معلوليت خويش از قبيل ناتو. مي شوند
بريم كه غالبا در بانگاهي دقيق به جامعه معلولين پي مي). 1388ماهرفرهاد، (گيرند ذهني، شنيداري قرار مي

و آنچه كه از سوي جامعه و خانواده  به درستي به آن پرداخته . مورد مفاهيم اخالقي دچارسردرگمي مي باشند
كودكاني كه به علت شرايط خاص . ن گروه از جامعه مي باشدديني اي –نمي شود چگونگي تربيت اخالقي 

خويش جهت دست يابي به آينده و حالي مطلوب به همراه آرامش روحي و رواني به تعاليم تربيتي الهي، نياز 
جهت افزايش آگاهي و شناخت والدين، مربيان و تيم  بيشتري دارند كه مي بايست اهميت عملياتي آن در

ديني كودكان  –از اين رو در اين تحقيق به شناخت روشهاي تربيت اخالقي . گرددهاي درگير مشخص 
  .معلول از منظر فلسفه تربيت اسالمي پرداخته مي شود

 :پرسش هاي پژوهش

  جايگاه انسان معلول درفلسفه تربيت اسالمي كجاست؟ -
  المي چيست؟ديني براي كودكان معلول از منظر فلسفه تربيت اس –روش هاي تربيت اخالقي  -
 ويژگيهاي مربي درتعليم وتربيت كودكان معلول چه ميباشد؟  -

روش جمع آوري اطالعات دراين پژوهش نظري و غير تجربي مي باشد و به منظور وصول به اهداف از 
گردآوري اطالعات به صورت كتابخانه اي بوده كه معموالً از . تحليلي استفاده مي شود –روش توصيفي 
 .صورت مي پذيرد) ابزار(سي طريق فيش نوي

فرد صالح  تواند يكفالسفه اسالمي معتقدند كه كودك هنگام تولد، امكان يا توانايي شدن دارد و مي
باشدو دستورهاي الهي را به كار ببرد و به انساني با اخالق پسنديده مبدل گردد و يا آن كه مي تواند فاسد شود 

در متون اسالمي همان كودك معلول يا سالمي است كه مي  كودك مورد نظر.و صفات شيطاني پيدا كند
بايست با تعليم و تربيت ويژه بتواند از استعدادها و توانايي هاي خاص خويش استفاده الزم و مطلوب را كسب 

براي همگان  ازمنظراسالم براي ايجادجامعه سالم وزندگي موفقيت آميز). 1374شعاري نژاد، (نمايد 
                                                            

 ghotbi_nejad.hamide@yahoo.comهنر؛  دانشگاه شهيد با) تعليم و تربيت اسالمي( دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش  1
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اشخاص  ديگري مربوط به خود يكي مربوط به مردم و نوع طرز عمل وجود دارد مخصوصا معلوالن دو
آينده به مقامي كه شايسته آنهاست و  در تا كودكي تحت تعاليم الهي قرارگيرند معلول كه مي بايست از

 ند وو با پذيرش دستورات الهي به رفتارهاي حسنه بپرداز نگشايند زبان به شكوه . درنزدپروردگار، دست يابند

معرض  ايوب ويعقوب وموسي ومقربان الهي در سپاسگذار باشند كه از ميان جمع كثيري همانند خداوند را
امتحان الهي قرارگرفته اند و ازكودكي مي آموزندكه به وظايف انساني خويش عمل كنند و درد و رنج را 

نزدهم سوره بقره مي فرمايد چه چراكه خداوند در آيه شا مانند يك نعمت الهي بدانند صبور و شاكر باشند
  ). 1389يزداني، (بسا كه شماچيزي راناخوش داريدكه آن خير و سعادت برايتان است 

  : يافته هاي پژوهش
در مكتب اسالم پرورش و آموزش افراد همراه با خود سازي و سازندگي است و بر اساس آموزه هاي ديني 

و مهم ترين حقوق كودك فراهم ساختن زمينه آموزش و بهترين فصل براي آن دوران كودكي است از اين ر
 در و كودكاني كه طبق مباني شريعت اسالم در جايگاه انسانيِ خود داراي كرامتند. پرورش كودك مي باشد

سعادتها، نهفته است همچنانكه  درون گرفتاريها زندگي بياموزندكه در در مسير آنان بايد. تربيت عالي خور
تربيت يافته  اين تحقق نمي يابد مگر در حضور مربي و تكوين مي يابد بدبختيها هادرون سعادت گاهي در

دارد كه، كودكان هم چون لوح سفيدي جان الك  ابراز مي دراين باب). 1358مطهري، (درمكتب الهي 
هستند كه تجربه هاي داستان زندگي خود را در آن مي نويسند و ضمن تعامل با اشخاص محيط خويش، 

افالطون چنين . ت يا منش و توانايي هاي منحصر به فرد خود را پيدا مي كنند و گسترش مي دهندخصوصي
كند، كفايت نمي كند ما كودكان خود را در مقابل هر چيزي كه دامن طهارت آن ها را آلوده مي كند بيان مي

به وديعت نهاده است به آماده سازيم بلكه بايستي در دلهاي آنها اصول دين را كه طبيعت در نهاد آن ها 
آيد و بزرگساالن نبايد او را به به نظر روسو، هر كودك با طبيعت فردي خاص خويش به دنيا مي. رويانيم

از نظر او كودكان فعال اند و در حال آزمون و كاوش . داليل اجتماعي، در قالب هايِ ساخته خودشان، بريزند
سئله تعليم و تربيت و شناسايي كودكان معلول از هر نوعي پس مي بايست به م). 1374شعاري نژاد، (جهان 

اين است كه ) سالم و معلول(تالش آموزش و پرورش اسالمي درجهت تربيت كودكان . توجه بيشتري  نمود
كودكان را با ايجاد محيطي سالم، افرادي صالح و مومن بار آورد و آن ها را در بهره وري از سعادت دنيا و 

مايي نمايد و اين زماني مطلوب خواهد بود كه كودكان با همه  نياز هاي فردي و آخرت كمك و راهن
ها مشخص گردد و براساس شرايطشان به طبقه بندي اجتماعيشان شناخته شوند، سپس نوع تربيت مطلوب آن



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                            794
 از روشهاي تربيت. آنان پرداخته شود و بعد از آن به آموزش و پرورش. اهداف و روشهاي مربوط پرداخت

ديني كودكانِ معلول مي توان روش تغافل و ابراز توانايي ها بر مبناي كرامت، مرحله اي كردن تكاليف و 
قابسي از ويژگيهاي مربي، احساس وظيفه و ). 1390باقري، (تجديد نظر در تكاليف را بر مبناي ضعف، نام برد 

از نظر وي مربي . نابهنجار، را برمي شمرد مسئوليت پذيريِ آنان را نسبت به امور تربيتي وپرهيز از رفتارهايِ
فتحعلي خاني، فصيحي (تنها مسئول آموزش كودكان نيست، بلكه مسئوليت تربيت آنها را نيز بر عهده دارد 

ديني به هر گروه از كودكان معلول وابسته به نوع  -آموزش مفاهيم تربيت اخالقي). 1391زاده و فقيهي، 
براي آموزش هر يك از اين  مفاهيم مي . متفاوت است... ذهني، خانوادگي و معلوليت، سن، شرايط جسمي و 

بايست گروه هاي همسان را شناسايي نموده و با برنامه ريزي هاي خاص با توجه به نوع معلوليت وارد عمل 
  .تربيتي خاص استفاده نمود _شد و از روش هاي آموزشي

تربيت اسالمي در كودكان معلول به همان اهميتي  ضمن انجام اين پژوهش اين نتايج حاصل مي شود كه
است كه براي كودكان سالم، با اين تفاوت كه وابسته به نوع ميزان معلوليت و سن عقلي كودكان معلول از 

 –روش هايي ادغامي در جهت نيل كودكان معلول به تربيت ديني . روش هاي متفاوتي استفاده مي شود
ري مذهبي در بدو ورود اين كودكان، به حيطه هاي آموزشي و قبل از آن اخالقي پيشنهاد مي گردد، مشاو

در كتاب هاي درسي اين گروه از مفاهيم . خانواده و كودك معلول را در چگونگي تربيت ديني همراهي كند
ديني آنان  –به ارزيابي رشد مفاهيم اخالقي . ديني به شيوه عملي، گسترده و بيشتر استفاده گردد -اخالقي 

در زمان گزينش مربيان و آموزگاران به توانايي هاي ايشان در زمينه هاي پرورش آموزه هاي . پرداخته شود 
  .تربيتي اسالمي توجه گردد

  .اخالقي، فلسفه اسالمي، روش -كودك، معلوليت، تربيت ديني :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع 
  . قرآن كريم -
  .مدرسه: تهران. 1، جلد تربيت اسالمي نگاه دوباره به). 1390. (باقري، خسرو -
  .اطالعات: تهران. روان شناسي رشد). 1374.(شعاري نژاد، علي اكبر -
 ،آراءدانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت ومباني آن ).1391(. علي نقي فقيهي،و  عليرضا زاده، فصيحي محمد؛ خاني، فتحعلي -

  .سمت :تهران .1جلد 
  .صدرا: قم. عدل الهي). 1358. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا: قم. انسان كامل). 1358. (مطهري، مرتضي -
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  اسناد تحولي  جايگاه ابعاد مختلف  نظام تعليم و تربيت اسالمي در
  نظام آموزش و پرورش

   1معصومه صمدي
  

تربيت ديني فرايندي است كه ضمن آن تالش مي شود تا بهره گيري از آموزه هاي ديني، زمينه اي فراهم 
همچنين تربيت ديني به هر . ود كه متربي در جهت رشد و شكوفايي استعدادهاي فطري و ديني گام بر داردش

گونه فعاليت هدفمندي گفته مي شود كه در نظام آموزش و پرورش كشور به منظور تقويت ايجاد شناخت و 
كام و دستورات ديني طراحي باور به معارف الهي، گرايش به ارزش ها و هنجارهاي ديني و التزام عملي به اح

تربيت ديني، آموزش منظم و : در دائره المعارف جهاني تربيت در تعريف تربيت ديني آمده است. شده باشد
برنامه ريزي شده اي است كه سعي دارد در مسائلي همچون خدا، حقيقت هستي و حيات، رابطه فرد با خود، 

در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش . بهره مند نمايد خالق ، طبيعت و ديگران، انسان را از اعتقاداتي
تربيت، جريان زمينه ساز هدايت افراد جامعه به سوي تكوين و تعالي پيوسته ي هويت خويش، براي ) 1390(

شكوفايي فطرت و رشد همه جانبه و متعادل استعدادهاي طبيعي در مسير قرب الي اهللا تعريف شده است كه 
ان با كسب شايستگي هاي الزم جهت درك موقعيت خود و عمل براي بهبود مداوم آن، طي اين جريان متربي

بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانه ي نظام معيار براي تحقق مراتب حيات طيبه در همه ي ابعاد آماده 
عناصر نظام اين تعريف يك تعريفي است كه تربيت يا تربيت اسالمي را چتري مي داند كه همه . مي شوند

مباني نظري تحول بنيادين در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي جمهوري (آموزشي را هدايت مي كند 
  ).1390اسالمي، 

  : پرسش پژوهش
  جايگاه تعليم و تربيت اسالمي در اسناد تحولي آموزش و پرورش چگونه است ؟ 

 از يكي .حليلي استفاده شده استبراي دست يابي به اهداف پژوهش از روش ت. روش پژوهش كيفي است
 روشني و واضح تا شرح است آن پي در تحليلي شيوه. است تحليلي روش كيفي روش هاي مجموعه زير
 و فهم تحليلي پژوهش هاي هدف )1991(به تعبير كومبز و دانيل . ر قرار دهداختيا در موضوع يك از

                                                            

  fsamadi30@yahoo.com عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛  1
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 را مسائلي و بيان را آن مقاصدي حسب بر كه است مفهومي ساختارهاي يا مفاهيم از اي مجموعه شناخت
  . است شده استفاده نيز شيوه اسنادي از پژوهش اين در اين بر عالوه. نمايد مي حل و تنظيم تدوين،

  : يافته هاي پژوهش
 چشم سند چارچوب در توسعه پنجم برنامه كلي هاي سياست :الف: اسناد تحولي آموزش و پرورش عبارتند از

چشم انداز بيست ساله با رويكرد مبنايي پيشرفت و  در چارچوب سند ها كه اين سياست. )1387( ساله بيست انداز
اهميت اين سياست . بند اصلي خود ابعاد تربيت اسالمي  را مد نظر قرار داده است 4تدوين شده است در  عدالت

معرفي آسيب ها و نحوه مقابله با هاي كلي در زمينه تربيت اسالمي در اين است كه عالوه بر ابعاد تربيت اسالمي، 
): 1390-  1391(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ) ب. آسيب ها نيز مد نظر قرار داده است

 تربيت و تعليم فلسفه مبناي بر فرهنگي تحول. است شده نگاشته عدالت و پيشرفت مبنايي رويكرد كه با
ماده از  6ولويت هاي برنامه هاي فرهنگي در كشور مطرح كرده است و در فرهنگي را از ا مهندسي و اسالمي

ماده هاي اصلي خود  جهت گيري هاي تعليم و تربيت اسالمي را در كليه ابعاد خود از جمله توسعه الگوي 
 بيت اهل سنت و سيره ترويج و اسالمي هويت بر مبتني فرهنگ و ايراني، تعميق ارزش ها باورها –اسالمي 

نقش باورهاي ديني در اعتالي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي را مد نظر  و السالم همعلي
تحت عنوان  راهبرد 13اين سند براي تحقق اهداف خود : كشور علمي جامع نقشه) ج. قرار داده است

اين راهبردها مالحظه با نگاهي به  .پيش بيني كرده است "راهبردهاي كالن توسعه علم و فناوري در كشور"
الزم به ذكر . راهبرد مستقيماً راهبردهايي هستند كه اهداف تربيت اسالمي را پوشش مي دهند 6شود كه  مي

است كه اهداف ذكر شده در سند در حوزه تربيت اسالمي از ويژگي نسبتا جامع برخوردار بوده و ابعاد 
هاي اساسي آموزشي از قبيل تربيت تا پرداختن به مولفهمختلف نظام تعليم و تربيت اسالمي را از مباني نظري 

 تحول سند) د. ها را مد نظر قرار داده استنيروي انساني توانمند، شناسايي آسيب ها و نحوه مقابله با آسيب
سند تحول بنيادين با الهام گيري از اسناد باال دستي و بهره گيري از ارزش  ):1390(پرورش  و آموزش بنيادين
نيادين آنها و توجه به اهداف راهبردي نظام جمهوري اسالمي ايران وهمسو با سند چشم انداز بيست ساله هاي ب

محوريت اين سند تحقق ارزش ها و . كشور تدوين و به تصويب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده است
متقي و آزاده و اخالقي  آرمان هاي متعالي انقالب اسالمي است كه تحقق آن در گرو تربيت انسان هاي عالم،

در سايه چنين تربيتي است كه جامعه سرمايه ايراني آمادگي تحقق حكومت جهاني انسان كامل را . است
جمع اهميت تعليم و تربيت اسالمي در نظام جمهوري اسالمي ايران به حدي است كه كليه . كسب مي كند

 بيست انداز چشم سند چارچوب در توسعه پنجم هبرنام كلي هاي سياستاسناد تحولي آموزش و پرورش از جمله 
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، نقشه جامع علمي كشور، )1390-  1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  ،)1387( ساله
  . سند تحول بنياد ين در وزارت آموزش و پرورش با محوريت تعليم و تربيت اسالمي تدوين شده است

  . تعليم و تربيت اسالمي، آموزش و پرورش رسمي اسناد تحولي،: واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
شوراي عالي وزارت : تهران. سند تحول بنيادين وزارت آموزش و پرورش). 1390. (شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش -

  . آموزش و پرورش
شوراي عالي وزارت آموزش : تهران. ش و پرورشمباني نظري سند تحول بنيادين در آموز). 1390. (شوراي عالي وزارت آموزش و پروزش -

  .و پرورش
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  هاي تربيت اسالمي در نظام تعليم و تربيت رسمي و عموميواكاوي چالش
  1معصومه صمدي

  
. ترين بخش تعليم و تربيت آدمي، جريان تعليم و تربيت از طريق نهادهاي رسمي استاز مهمترين و هدفمند

مي تالش هاي وافر و قابل تقديري از طرف مسئوالن و برنامه ريزان و پس از پيروزي انقالب شكوهمند اسال
يعني دين را به عنوان جوهره همه فعاليت ) اسالمي(سياستگذاران نظام تعليم و تربيت در راستاي تربيت ديني 

ر در تغيي(هاي آموزشي قراردادن و نهايتا پرورش انسان هاي مومن و متخلق به اخالق و آداب اسالمي از قبيل 
اهداف، برنامه ها، روش ها از جمله تاسيس معاونت پرورشي، اصالح كتب درسي، ايجاد تغييراتي در دوره 

، ) هاي تربيت معلم، تغيير بنيادين در آموزش و پرورش، تشكيل ستاد اعتالي دروس قران، ديني و عربي
و بروني نهاد آموزش و پرورش  همينطور، تالش هاي خالصانه زيادي براي سامان دهي اجزاء و عناصر دروني

هاي جامعه به عمل با نهادهاي ديگري از قبيل خانواده با هدف هم آهنگ كردن خود با توقعات و خواسته
تربيت ديني در نظام آموزش و پرورش ايران با وجود برخي موفقيت ها با دشواري ها و بن بست . آمده است

ه عمل آمده در ارزيابي اقدامات انجام شده با توجه به برون داد بررسي هاي ب. هاي بسياري رو به رو بوده است
آموزان حاكي از اين است كه نسل هاي تحت تعليم در آموزش و پرورش يعني  نوع رفتار و شخصيت دانش

دست يابي به ويژگي ها، انديشه ها و رفتارهاي ديني، اخالقي، سياسي، اجتماعي و انقالبي مورد نظر آن چنان 
شكنندگي نسل تربيت يافته امروز در مقابل آسيب ها، افزايش ضريب . انتظارات را برآورده نكرده اند كه بايد

آسيب شناسي به عمل آمده در زمينه چرايي اين . آسيب پذيري ديني و مذهبي نسل نو مبين اين واقعيت اند
فرا روي تعليم و تربيت  عدم دست يابي گوياي اين واقعيت است كه در نهاد آموزش و پرورش بن بست هايي

  .اسالمي  وجود داشته است
  :پرسش پژوهش

  چالش هاي فرا روي تعليم و تربيت اسالمي در نظام تربيت رسمي و عمومي چيست ؟  
 از يكي .براي دست يابي به اهداف پژوهش از روش تحليلي استفاده شده است. روش پژوهش كيفي است

 روشني و واضح تا شرح است آن پي در تحليلي شيوه. ستا تحليلي روش كيفي روش هاي مجموعه زير
 شناخت و فهم تحليلي پژوهش هاي )1991(تعبير كومبز و دانيل  .رقرار دهداختيا در موضوع يك از

                                                            

 Fsamadi30@yahoo.comعضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛  1
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 تدوين، را مسائلي و بيان را آن مقاصدي حسب بر كه است مفهومي ساختارهاي يا مفاهيم از اي مجموعه
  . است شده استفاده نيز شيوه اسنادي از پژوهش اين در اين بر عالوه. نمايد مي حل و تنظيم

  : يافته هاي پژوهش
بررسي هاي به عمل آمده در زمينه نظام آموزش و پرورش رسمي و عمومي حاكي از اين است كه در حوزه 

لش هايي تربيت ديني، نظام تعليم و تربيت در حوزه هاي اساسي از جمله بستر و زمينه، درونداد و فرايند با چا
  .اين مقاله بر آن است كه به واكاوي اين پالش ها در حوزهه هاي فوق الذكر بپردازد. مواجه است

رسمي بر آن قرار گرفته است بستري است كه بر پايه اصول و  پرورش و آموزش بستر و زمينه اي كه  نظام
اين بستر هميشه در همه . شده است قوانين از پيش تعريف شده و ارزش هاي آرمان گرايانه و كمال گرايانه بنا

يعني در همه ادوار آموزشي همواره تكيه بر ارزش هاي آرمان گرايانه و . ادوار آموزشي وجود داشته است
كمال گرايي هايي كه در بسياري از موارد از واقعيت فاصله گرفته اند و با ماهيت و اصل تعليم و تربيت 

اهمخوان است، مطرح بوده است اين موضوع موضوعي است كه نظام اسالمي و ديندار نمودن دانش اموزان ن
  .تربيت ديني را با چالش مواجه مي نمايد

دو مولفه . ايفاي نقش مي كنند دانش آموزان ديني تربيت در متعددي عناصر و مؤلفه ها دروندادي، بعد در
عدم جذب نيروهاي  .است) لمدانش آموز و مع(درسي  نيروي انساني، برنامة: مهم و اساسي در اين زمينه

ريزي مناسب جهت تربيت معلمان، عدم برنامه ريزي مناسب جهت  خوش استعدادو عالقمند، عدم داشتن برنامه
موضوع محور (بازتواني و بهسازي دانش حرفه اي معلمان در حوزه تربيت ديني، حاكميت برنامه درسي سنتي 

في و نگرشي، تاكيد بر عقل گرايي، فاصله گرفتن از زندگي، بي توجهي به جنبه هاي عاطبودن برنامه درسي، 
  .ازاين موارد است ) منابع بيروني ، توجه بهعدم استفاده مناسب از هنر و مظاهر هنري به ويژه هنر شيعي
يكي نحوه ارتباط معلم با دانش آموز در فرايند . در بعد فرايند سه مولفه اصلي مد نظر قرار گرفته اند

بررسي ها . هاي تربيت ونهايتا استفاده از روش هاي ارزشيابي استيري، ديگري استفاده از روشيادگ-ياددهي
نشان داده اند كه يك طرفه بودن رابطه بين نسل تربيت كننده و نسل تربيت شونده كه مبين گسست ارتباط 

يط روز و زماني كه هر ميان دو نسل است بيانگر اين واقعيت است كه نسل تربيت كننده آن چنان كه بايد شرا
جهت تربيت ديني نسل تربيت كننده الزم  .دو در آن زيست مي كنند را آن  چنان كه بايد، فهم نكرده است

 است رسالت خطيرياين همان . تربيت ديني نسل  نو بپردازندبا منطق و زبان روز آشنا و از همان راه به  است
در حوزه روش نيز حاكميت روش . اجتهاد ديني است ر شيعي،يكي از افتخارات تفك. كه اجتهاد برعهده دارد
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تلقين و تحميل و تكرار ودرحوزه ارزشيابي نيز حاكميت ارزشيابي سنتي اهداف اصلي تربيت ديني را با تهديد 

نتيجه اين تهديدها اين است كه خروجي نظام تعليم وتربيت، خروجي مورد انتظار نيست و از . مواجه مي سازد
  يت ديني فاصله گرفته است اهداف ترب

توليد انديشه آموزشي مي توانند با حال با چالش هايي كه فرا روي تربيت ديني قرار دارد سياستگذاران 
ريزان و به روز كردن آموزه هاي وحياني اسالم، مدلل و عقالني كردن فرايند تربيت و كمك به برنامه وعلم

تدوين و طراحي دوره هاي آموزشي جهت تربيت معلمان، آموزش و درسي در زمينه تهيه و تدوين محتوا، 
هاي علميه و مراكز علوم ديني در تأمين،  نقش حوزه پرورش را در امر تربيت ديني ياري نمايند از اين رو 

فرد در كودكان و  هاي منحصربه زدايي و اجتهاد در مسايل و نيازمندي گويي، شبهه بخشي، پاسخ پشتيباني، الهام
پذير و مستحكم امري حياتي و  اي، موثر، انعطاف كارهاي اصولي، كارآ، ساختاري برنامه ي راه جوانان و ارايهنو

  .ناپذير است اجتناب
  . چالش ها، تعليم و تربيت اسالمي، نظام آموزش و پرورش رسمي :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  . مدرسه: تهران . نگاهي دو باره به تربيت اسالمي). 1390. (باقري، خسرو -
  .انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايي: تهران. چالش هاي تربيت ديني). 1390. (بهشتي، سعيد و حسيني، حميده -
گزارش پژوهشي . آسيب شناسي آموزش وتربيت ديني دانش آموزان  با رويكرد به استاد و مربي). 1390. (بخشيان، ابوالقاسم -

  .چاپ موسسه پژوهشي امام خميني 
همايش آسيب شناسي . آسيب هاي موجود در عرصه تربيت ديني در وزارت آموزش و پرورش). 1383. (تاجيك اسماعيلي، عزيز اهللا-

  .تربيت ديني 
پژوهشگاه : قم. بررسي و نقد اجمالي منابع موجود در زمينه آسيب شناسي تربيت ديني ).1380. (حاجي ده آبادي، محمد علي -

  .حوزه و دانشگاه 
فصلنامه پژوهش هاي تربيت . نگاهي به چالش ها و تنگناهاي فرا روي تعميق تربيت اسالمي در مدارس). 1390. (شريعت زاده، مهدي -

  .91-107، اسالمي
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  آموزان بررسي تاثير آموزش درس ديني بر باورهاي ديني دانش
  آموزش و پرورش شهرستان كرمان 2مقطع متوسطه دوم  ناحيه 

  2شرت كريمي افشار، ع1سعيده خجسته
  

هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير آموزش درس ديني بر باورهاي ديني دانش آموزان دختر و پسرمقطع 
در دوره متوسطه دانش اموزان با اساسي . آموزش و پرورش شهرستان كرمان مي باشد 2متوسطه دوم  ناحيه 

هاي خود را مي شوند و مي توانند ديدگاهترين موضوعات دين، هدف زندگي و مهمترين برنامه هاي آن آشنا 
درباره خدا،جهان، انسان و زندگي اخرت استحكام بخشند و با تكيه بر اين اصول برنامه هاي خود را تدوين 

به اعتقاد مولفان كتابهاي ديني دوره متوسطه ميزان موفقيت دانش آموزان . نمايند و به سوي سعادت پيش روند
هدف از ). 1392اعتصامي و سوزن چي، (ر، انديشه، ذوق و ابتكار آنها بستگي دارد در اين درس به ميزان تفك

درس ديني تنها افزايش معلومات ديني دانش آموزان نيست بلكه هدف اصلي پرورش ايمان و رسيدن به 
ها، عواطف و عاليق دانش آموزان تربيت ديني است و هدف نهايي اين درس ايجاد تغيير و تحول در نگرش

فيروزي، (بت به دين است و از طريق اين درس بعد ذهني و روحي دانش آموزان با هم درگير مي شود نس
در اين پژوهش تاثير آموزش درس ديني بر باورهاي ديني دانش آموزان دوره متوسطه دوم از طريق ). 1392

و معلم ديني مورد متغيرهاي شيوه تدريس معلم، محتوي كتابهاي ديني دوره متوسطه و رابطه دانش آموز 
  .بررسي قرار مي گيرد

  :هاي پژوهش پرسش
آموزش و پرورش  2آيا آموزش درس ديني بر باورهاي ديني دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحيه -1

  شهرستان كرمان تاثير دارد؟
ش و آموز 2آيا روش تدريس انتخابي دبير ديني بر باورهاي ديني دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحيه -2

  پرورش شهرستان كرمان تاثير دارد؟

                                                            

   saeidehkhojasteh333@gmail.com دكتري علوم تربيتي و استاديار دانشگاه پيام نور مركز كرمان؛١
  eshrat‐karimi@yahoo.comدانشجوي دكتري روانشناسي و مدرس جهاد دانشگاهي؛ 2
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آيا محتوي كتابهاي درسي دين و زندگي دوره متوسطه دوم بر باورهاي ديني دانش آموزان دوره دوم -3

  آموزش و پرورش شهرستان كرمان تاثير دارد؟ 2متوسطه ناحيه 
آموزش و  2طه ناحيه آيا رابطه ميان معلم ديني و دانش اموز بر باورهاي دانش آموزان دوره دوم متوس-4

  پرورش شهرستان كرمان تاثير دارد؟
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دبيران مرد و زن درس دين و زندگي مدارس متوسطه نظري ناحيه 

مي باشد كه تعدا د آنها با توجه به استعالم از  92-93آموزش و پرورش شهرستان كرمان در سال تحصيلي  2
نفر از   29نفر آنها زن و  69نفر مي باشند كه  100كرمان  2ره آموزش و پرورش ناحيه مركز آمار و بودجه ادا

آنها زن مي باشند، بنابراين نمونه گيري انجام نشده است و كل جامعه آماري به عنوان نمونه در نظر گرفته شده 
ر با استفاده از پردازد و پژوهشگروش اين پژوهش توصيفي است چراكه به توصيف شرايط موجود مي. اند

ديدگاههاي دبيران درس دين و زندگي و توجه به ادراكات شخصي انها در مورد اموزش درس ديني سواالت 
در تجزيه و تحليل داده ها عالوه بر استفاده از امار توصيفي از . پژوهش را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است

داده ها در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اي  ابزار جمع اوري. آزمون خي دو هم استفاده شده است
اين . است كه قبال هم مورد استفاده قرار گرفته است و روايي و پايايي آن مورد تاييد اساتيد مربوطه بوده است

آموزش درس ديني در اين تحقيق به . تنظيم شده است) گزينه اي 5(پرسشنامه طبق طبقه بندي ليكرت 
بير ديني، محتوي كتابهاي درسي دين و زندگي دوره دوم متوسطه و روابط انساني متغيرهاي شيوه تدريس د

در پرسشنامه ديگري باورهاي ديني دانش اموزان مدنظر قرار گرفته . بين معلم و دانش اموز تقسيم شده است
  :سوال است و سوالهاي پرسشنامه حول محورهاي زير مي باشد 22است كه شامل 

هنگام ارتكاب به گناه، پرورش روحيه تعبد و تعقل، داشتن روحيه حق پذيري و داشتن عذاب وجدان به 
، الگو قرار دادن )عج(پذبرش يكتا بودن خداوند، اعتقاد به جهان آخرت، ارادت دانش آموزان به امام زمان 

ي ديني، پيامبران و ائمه اطهار، يافتن راه درست زندگي، تاثير تسلط علمي دبير ديني بر شكل گيري باورها
  ....تاثير خوش خلقي دبير ديني بر ايجاد باورهاي ديني و

جهت تعيين روايي و پايايي پرسشنامه سواالت از متن كتب علمي طراحي گرديده است و اساتيد مربوطه 
ضريب . سواالت را تاييد كرده اند و سعي شده است سواالت بسيار شفاف و واضح و به دور از ابهام باشند

  .تعيين گرديده است88/0اخ پرسشنامه الفاي كرونب
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  :يافته هاي پژوهش
در مورد سوال اصلي پژوهش با عنوان بررسي تاثير آموزش درس ديني بر باورهاي ديني دانش اموزان دوره 
متوسطه دوم مشخص گرديد كه آموزش درس ديني بر ايجاد و تقويت باورهاي ديني دانش آموزان تاثير دارد 

ديني با دقت بيشتري انجام شود تاثير مطلوب آن بر رفتارهاي ديني دانش آموزان  و هرقدر آموزش درس
  . بيشتر است

گيري در مورد سوال دوم مبني بر تاثير روش تدريس دبير ديني بر باورهاي ديني دانش آموزان اينطور نتيجه
موزان در امر تدريس و مي شود كه هر چه روش تدريس فعالتر و جذاب تر باشدو هرچه بيشتر از خود دانش آ

در مورد سوال سوم مبني بر تاثير محتوي . يادگيري استفاده شود بر باورهاي ديني آنها تاثير بيشتري دارد
كتابهاي درسي بر باورهاي ديني دانش اموزان اينطور نتيجه گيري مي شود كه محتوي كتابهاي درسي بر 

آموزان متناسب تر ه محتوي غني تر و با سن وسال دانشتعميق باورهاي ديني دانش آموزان تاثير دارد و هرچ
در مورد سوال پاياني پژوهش مبني بر تاثير . باشد تاثير آن بر باورهاي ديني دانش اموزان عميق تر خواهد بود

روابط انساني بين معلم ديني و دانش اموزان مي توان اينطور نتيجه گرفت كه روابط انساني بين معلم ديني و 
آموزان باشد و هرچه اين موزان مي تواند به عنوان عاملي براي تقويت و تعميق باورهاي ديني دانشدانش آ

  .روابط عميق تر و دوستانه تر باشد مي تواند بيشتر بر باورهاي ديني دانش آمزان تاثير داشته باشد
  .آموزش درس ديني، باورهاي ديني، دانش آموز: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .مدرسه: تهران. دين وزندگي: معارف اسالمي). 1392. (صامي، محمدمهدي و سوزنچي، حسيناعت -
  .53-66، 163نشريه معرفت ، . نقش اعتقادات، بينش ها و باورهاي ديني در كارامدي خانواده). 1389. (صفورايي، محمدمهدي -
-90و سالمت روان دانش آموزان متوسطه شهر درگز در سال تحصيلي بررسي ارتباط بين باورهاي ديني ). 1392. (فيروزي، ابوذر و همكاران -

  .138-148 ،2فصلنامه بهداشت و توسعه، . 89
  .247-276، 39نشريه علوم انساني دانشگاه الزهرا، . مباني نظري برنامه درسي مطلوب ديني متوسطه). 1380. (مهرمحمدي، محمود -
  .50-54، 4نشريه آموزش معارف اسالمي، . ديني بر باورهاي دانش اموزانتاثير آموزش درس ). 1391. (يادگاري، فردوس -
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  حجاب رعايت ميزان و پوشش نوع بر مدگرايي و نفسعزت داري،دين تاثير
  2، اعظم مرادي1سيدمحمدقلمكاريان

 
ن كار اي. افكنندهاى بلند خود را برخويش فرو روسرى: اى پيامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو"

شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند،  بهتر است و خداوند همواره غفور و رحيم ]  از آلودگان[براى اينكه 
 ).59: احزاب( "است

نياز به پوشش و پرهيز از برهنگي جزء گرايشات فطري انسان است، كه خداوند متعال آن را در وجود بشر 
كننده شخصيت زن را ترين عامل تضمينوجودي و فطري انسان، مهماسالم با توجه به ساختار . استدادهقرار

اسالم واضع قانون حجاب نيست، بلكه آن را قانونمند و متعادل نموده تا با . داندحفظ پوشش و حجاب مي
داليل . هاي اجتماعي و رواني استحجاب، حفاظي براي آسيب. روحيه و سرشت انساني زن سازگار باشد

ي ديني بسياري، درباره فوايد حجاب وجود دارد كه امنيت اجتماعي، سالمت رواني و هاعقلي و توصيه
ميتوان گفت حجاب حق زنان است و حد  .بهداشت جسمي و نيز استحكام بنيان خانواده از آن جمله است

 حجاب از فطريترين. يابند رسند و مردان با حجاب حد خود را ميزنان با حجاب به حق خود مي. مردان
طبيعت زن و با تكامل و تعالي او توافق دارد و در عزت نفس او نقش دارد  قوانيني است كه كامال بر تكوين و

  ).1387فدايي، خسرو جردي و رضوي صوفياني، (
آنان فشارهاي رواني و اجتماعي و . اند ددانستهخو ابراز هاي انسان راازين نيتركي از مهميشناسان روان

قده حقارت در ضمير ع صاًهاي رواني مخصوهاي فردي را موجب ايجاد عقدهتهخواسن شدن برآورده
 نمود ارضا نشده در انتخاب پوشاك، طرز برخورد و سخنان فرد الين اميلذا ا. اندناخودآگاه فرد معرفي كرده

  .مي كند دايپ
؛ 1390پور،؛ سالجقه و موسي 1391براي مثال خواجه نوري، روحاني و هاشمي، (پژوهشگران زيادي 

-؛ زين1386؛ علوي و حجتي، 1387؛ فدايي و همكاران، 1389احمدي، بيگدلي، مرادي و سيداسماعيلي، 

به بررسي حجاب و عوامل موثر بر آن در قشر دانشجو و ) 1385و دشتي،  و زاهد زاهداني 1386آبادي، 
  . استنجام نگرفتهبختياري چنين تحقيقي اواند، اما در استان چهارمحالآموز پرداختهدانش

                                                            

 smghalamkarian@yahoo.comعضو هيات علمي دانشگاه پيام نور؛ 1
  am902801@gmail.comعضو هيات علمي دانشگاه پيام نور؛  2
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بختيـاري و بـا عنايـت بـه اينكـه      وشـناختي اسـتان چهارمحـال   حال با توجه به ويژگيهاي خاص فرهنگي و بوم
رسد، هدف اين پژوهش بررسي نـوع پوشـش و   هاي برخي از تحقيقات پيشين تا حدي متناقض به نظر مي يافته

بختيـاري و نيـز بررسـي تـاثير ابعـاد دينـداري       والنور استان چهارمحـ هاي پيام ميزان رعايت حجاب در دانشگاه
، ميزان عزت نفس و اهميت دادن به مدگرايي بـر نـوع پوشـش و ميـزان رعايـت      )اعتقادي، رفتاري و نگرشي(

  .حجاب در دانشگاه هاي پيام نور استان مي باشد
  :هاي پژوهشپرسش

 نور استان چگونه است؟پيام هاينوع پوشش و ميزان رعايت حجاب در ميان دانشجويان دانشگاه -1

  داري دارد؟آيا ابعاد دينداري دانشجويان بر نوع پوشش و ميزان رعايت حجاب آنها  تأثير معني -2
  داري دارد؟آيا عزت نفس دانشجويان بر نوع پوشش و ميزان رعايت حجاب آنها تأثير معني -3
داري ميزان رعايت حجاب آنها تأثير معنيآيا اهميت دادن به مدگرايي در دانشجويان بر نوع پوشش و  -4

  دارد؟
هاي دانشگاهدانشجويان دختر  نفر از 367نمونه تحقيق را . روش اين تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است

روش دادند، كه با تلفيق تشكيل مي 90-91در نيمسال دوم سال تحصيلي بختياري ونور استان چهارمحالپيام
پرسشنامه محقق ابزار گردآوري اطالعات . اي و تصادفي ساده انتخاب شدندمرحله اي دو گيري خوشه نمونه
اي مشتمل بر شش بخش اصلي بود، كه سؤالهاي مربوط به عزت نفس آن از پرسشنامه شخصيتي ساخته

هاي تي تك متغيره، تي مستقل ها از آمار توصيفي و آزمونبراي تجزيه وتحليل داده .آيزنگ اقتباس شده بود
  .وآزمون تحليل واريانس يك متغيره استفاده شد

 :هاي فلسفة حجاب مطرح مي سازدچهار اصل را به عنوان شاخصه) 1353(استاد شهيد مطهري 

  .ارزش و احترام زن -4استواري اجتماع  و  -3استحكام پيوند خانوادگي؛  -2آرامش رواني؛ -1
هجوم فرهنگ غرب و تالش استعمار براي : داد نمودتوان عوامل بدحجابي را اينگونه قلماز يك ديدگاه مي

نابودي حجاب، اعتقاد به آزادي غلط و ناآگاهي از آزادي صحيح  و معقول، اعتقاد به دست و پاگير بودن 
اينكه (ها بند، دگرگوني ارزشوقيدهاي نفساني و خوشگذراني بيحجاب براي كار و تالش، پيروي از هوس

، الگوهاي دروغين، تقليد كوركورانه كه به دليل جهل )هايش مي باشدن زيباييشخصيت زن به آشكار نمود
محتوايي و هاي بيگانه به جاي اسالم، بيو عدم اعتماد به نفس و كمبود نشأت گرفته است، جايگزيني فرهنگ
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محمدي (انگاري به دليل ضعف اراده استقالل فكري و ضعف تجزيه و تحليل منطقي و سستي و سهلعدم

 ). 133، ص 1378آشنايي، 

  :هاي پژوهشيافته
كنند كه حجاب آنها را كامالً حفظ درصد از دانشجويان گروه نمونه چادر يا پوششي استفاده مي 80حدود -1

كند و اكثر قريب به اتفاق آنها حجاب خود را كامال يا الاقل تا حدودي رعايت مي كنند، همچنين نوع 
  .خارج از دانشگاه يكسان بوده استپوشش آنها در داخل دانشگاه و 

هاي ميانگين نمرات بعد رفتاري و بعد نگرشي دينداري دانشجويان چادري نسبت به دختران با پوشش -2
ديگر باالتر بود و پس از آنها دانشجويان با پوشش مانتو با حجاب كامل به طور متوسط در بعد رفتاري و بعد 

همچنين بين متغير ميزان رعايت . اما در مورد بعد اعتقادي چنين نبود. نگرشي دينداري نمرات باالتري داشتند
اما بين ميزان رعايت حجاب و بعد اعتقادي . حجاب و بعد رفتاري و بعد نگرشي دينداري رابطه وجود داشت

 .دينداري رابطه وجود نداشت

انشجويان بر ميزان بين دو متغير نوع پوشش و عزت نفس رابطه وجود نداشت و همچنين عزت نفس د -3
  .رعايت حجاب توسط آنها تاثير نداشت

دو متغير نوع پوشش و اهميت دادن دانشجويان به مدگرايي با يكديگر رابطه نداشتند، اما اهميت دادن  -4
  .داشتتاثير دانشجويان به مدگرايي بر ميزان رعايت حجاب توسط آنها 

  .نوردانشگاه پيامجويان، دانشنوع پوشش، ميزان رعايت حجاب،  :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع 
پذيري فردي، رابطه اعتقاد به حجاب و آسيب). 1389. (احمدي نوده، خدابخش؛ بيگدلي، زهرا؛ مرادي، آزاده و سيداسماعيلي، فتح اله -

 .97-102، )2( 4 ،مجله علوم رفتاري. خانوادگي و اجتماعي

زنان شهر : مطالعه موردي(هاي متفاوت زندگي گرايش به حجاب و سبك).1391. (سميهخواجه نوري، بيژن؛ روحاني، علي و هاشمي،  -
 .141-166، 23 ،اصفهان مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه). شيراز

  .101-124، )1(1، اجتماعي ايران مجله مطالعات. گرايش دانشجويان به انواع حجاب).1385. (زاهدزاهداني، سعيد و دشتي، عبداله -
  .180 -218، )38( 10،)كتاب زنان(مطالعات راهبردي زنان . جامعه پذيري حجاب). 1386. (ن آبادي، مرتضيزي -
: نور و آزاد اسالمىبررسى مقايسه اى الگوى پوشش دانشجويان دانشگاههاى دولتى، پيام). 1390. (پور، نعمت اهللاسالجقه، آزيتا و موسى -

  .153 -176، 3، ات فرهنگيفصلنامه تحقيق. مطالعة موردى شهر بافت
- 88، )4(2تربيت اسالمي،  .عوامل موثر بر بدحجابي دختران دانشگاه شهيد باهنر كرمان). 1386. (علوي، سيدحميدرضا و حجتي، رضيه -

63. 
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بررسي نقش حجاب بر عزت نفس و پيشرفت تحصيلي  ).1387. (فدايي، غالمرضا؛ خسرو جردي، محمود و رضوي صوفياني، عظيم -
  .9-17، 20و  19مهندسي فرهنگي، . 1385-86نشجويان دختر دوره كارشناسي دانشگاه تهران در سال تحصيلي دا
 .ياقوت: تهران. حجاب در اديان). 1378. (محمدي آشنايي، علي -

  .   صدرا: قم. فلسفه حجاب). 1353. (مطهري، مرتضي -
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  در خود زيست نگاري  برنامه درسي پنهان مرتبط با تربيت ديني 
  آموزش عالي ايران

  3، مهديه اسدي2، مليحه اسدي1محبوبه اسدي
  

صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت تعاريف متفاوتي از واژه تربيت ارائه كرده و انواع متفاوتي براي آن قائل 
در وصف عظمت آن همين بس ) 1388(يكي از انواع تربيت، تربيت ديني است كه به تعبير علوي . شده اند
رسالت و وظيفه خطير تعليم و تربيت . منزله مهمترين نوع تربيت در برگيرنده همه انواع تربيت نيز هست كه به

ضمن تبيين اين مسأله كه فراگيران در ) 1390(احمدي . در جوامع مختلف بر عهده نظام هاي آموزشي است
د؛ اينگونه اظهار مي دارد كه نظام آموزشي در معرض سه نوع برنامه درسي رسمي، پنهان و پوچ قرار مي گيرن

و سيتون ) 1994(، آيزنر )1968(، جكسون )1963(اغلب صاحب نظران عرصه تعليم و تربيت از جمله ديويي 
اثرگذاري برنامه درسي پنهان را در شكل گيري ابعاد مختلف شخصيت دانش آموزان، معلمان و ساير ) 2002(

  .عوامل بيشتر از برنامه درسي رسمي دانسته اند
برنامه درسي پنهان تنها محدود به نظام آموزش و پرورش نمي شود بلكه اين امر برفرايند تعليم وتربيت  

به نقل از مهرام و (در همين راستا برخي از صاحب نظران مانند مارگوليس . درآموزش عالي نيز اثرگذار است
مه درسي پنهان را تنها معطوف به آموزش ضمن انتقاد از نظريه پردازاني كه توجه شان به برنا) 1385ديگران، 

با . و پرورش نموده اند؛ بر اهميت توجه به  برنامه درسي پنهان در نظام آموزش عالي؛ تأكيد ورزيده اند
نگرشي سيستمي به آموزش عالي، آن را مجموعه ايي از اجزا و عناصر مي يابيم كه تحقق اهداف اين نظام در 

با توجه به اين مسأله كه . سازگاري آنها با اهداف حاكم بر آن نظام است گرو چگونگي روابط بين آنها و
حاكميت روحيه اسالمي بر مراكز آموزشي از اهداف اساسي نظام جمهوري اسالمي ايران است؛ بنابراين رفتار 

يافته هر عضو اين مجموعه به عنوان عنصري تأثيرگذار بر فرايند تعليم و تربيت بايستي در شأن فردي تربيت 

                                                            

1
   asadi.mahboobeh@ymail.comدرس دانشگاه پيام نور؛ م دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان و 

1
  كارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي درسي دانشگاه عالمه طباطبايي و مدرس دانشگاه پيام نور  
 كارشناسي ارشد رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور تهران و مدرس دانشگاه پيام نور3
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در مكتب اسالم باشد و فضاي دانشگاه نيز به گونه اي طراحي شود كه دانشجو را به سمت تربيت اسالمي 
  .سوق دهد 

با عنايت به اهميت قابل مالحظه تربيت ديني در نظام جمهوري اسالمي ايران از يك سو و آثار و پيامدهاي 
ان از سويي ديگرو همچنين به علت عدم انجام مثبت و منفي برنامه درسي پنهان بر يادگيري هاي دانشجوي

تحقيقات الزم در زمينه موضوع مورد بررسي اين پژوهش، در اين مقاله تالش شده است كه برنامه درسي 
پنهان مرتبط با تربيت ديني در آموزش عالي مورد بررسي قرار گيرد و راهكارهايي جهت كاهش پيامدهاي 

اينكه عوامل مختلفي منجر به شكل گيري برنامه درسي پنهان در نظام با عنايت به . منفي آن ارائه گردد
آموزشي مي شوند؛ در اين مقاله وضعيت مطلوب و موجود برخي از مصاديق آن از جمله ارتباط متقابل 
استادان،كاركنان و دانشجويان با توجه به برخي از مباني تربيت اسالمي از جمله جذبه حسن و احسان، 

و نيز عنصر فضاي دانشگاه با توجه به مباني تأثير شرايط بر انسان، انديشه ورزي و ... ورزي و كرامت، انديشه
 .آشنايي و بيگانگي با خدا مورد بررسي قرارمي گيرد

  :پرسش هاي پژوهش
  وضعيت برنامه درسي پنهان مرتبط با تربيت ديني در آموزش عالي ايران چگونه است ؟. 1
آثار منفي برنامه درسي پنهان در ارتباط با تربيت ديني در آموزش عالي چه راهكارهايي جهت كاهش .2

  ايران وجود دارد ؟
بدين ترتيب كه . اين تحقيق از نوع تحقيقات كيفي است كه به روش خودزيست نگاري انجام گرفته است

 .نگارندگان براساس مشاهدات خود، به ارائه گزارش پرداخته اند
حقيقات و مطالعات گسترده در زمينه برنامه درسي پنهان با انتشاركتاب جكسون ت) 1993(به اعتقاد پورتلي 

آغاز گرديدو از آن پس؛ اين مفهوم مورداستفاده  1968در سال  " زندگي دركالس درس" تحت عنوان
 )1388( ملكي). 1384عليخاني و مهرمحمدي، (فراوان صاحب نظران حوزه برنامه ريزي درسي قرار گرفت 

مفهوم برنامه درسي رسمي؛ معتقداست يادگيري هاي فراگيران درنظام آموزشي محدود به برنامه  ضمن تشريح
- درسي رسمي نيست بلكه عوامل ديگري نيزدركنارآن وجوددارندكه برفكر، عواطف و رفتارفراگيران اثر مي

ين عوامل عبارتند از اهم ا .گذارند و در اغلب مواردحتي مؤثرترازبرنامه درسي پيش بيني شده عمل مي نمايند
كه تأثيرات اين عوامل ...قوانين ومقررات نظام آموزشي، جواجتماعي آن، ارتباط متقابل معلم وفراگير و 

با اشاره به  برخي از مؤلفه هاي برنامه درسي پنهان از ) 1385(مهرام و همكاران  .رابرنامه درسي پنهان مي نامند
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دارند برخي از صاحب نظران مانند بلومنفيلد، جونز به ارتباط ساختار  بيان مي... قبيل استاد، مكان فيزيكي و

ساختماني دانشگاه با برنامه درسي پنهان اعتقاد دارند و بررسي ساختمان فيزيكي دانشگاه را عاملي در دريافت 
رها را به نگرش نسبت به شيوه هاي پرورشي آن  عنوان مي دارند؛ آنيجار نيز پيام هاي نوشته شده بر روي ديوا

در همين راستا . نمايدعنوان بخشي از محيط فيزيكي دانشگاه و در راستاي برنامه درسي پنهان عنوان مي
پيام هاي زيادي ...نيز بر اين باوراست كه فضاي محيط آموزشي، در و ديوار آن، تجهيزات و) 1381(خلخالي

علوي . ني فراگيران نيزتأثيرزيادي مي گذاردبرنامه درسي پنهان بر تربيت دي.  براي فراگيران در بر دارند
در تأييد اين تأثيرگذاري اينگونه اظهار مي داردكه هرگز تربيت ديني در اسالم به تربيت ) 80، ص 1388(

رسمي كالسك خالصه نمي شود؛ بلكه به همان ميزان و بلكه بيشتر، مي توان متربيان را با تربيتي غير رسمي 
ر دو نوع تربيت الزم است به پرورش حيطه شناختي و عاطفي فرد توجه فراوان مبذول در ه. تحت تأثير قرارداد

 .شود و در اين صورت است كه مي توان به اجراي امور مورد اعتقاد و ايمان وي در رفتارش اميد داشت 
  :يافته هاي پژوهش 

؛ وضعيت مطلوب آموزش ...با در نظر گرفتن مباني تربيت اسالمي از جمله كرامت، جذبه حسن و احسان و
عالي بايستي به گونه اي باشد كه در ارتباط متقابل استادان، كارمندان و دانشجويان با يكديگر؛ عزت نفس و 
كرامت انساني آنها حفظ شود، از هرگونه رفتار نامطلوب و ناپسنديده پرهيز شود، پوشش و كالم آنها در شأن 

د، رفتار آنها بر پايه رحمت باشد كه اين مسأله لزوم توجه به فردي تربيت يافته در مكتب مقدس اسالم باش
همچنين با در نظر گرفتن مباني تربيتي . را مي طلبد... اصول تربيت اسالمي از جمله آراستگي، فضل، عزت و

ه تأثير شرايط بر انسان، انديشه ورزي و آشنايي و بيگانگي با خدا؛ فضاي دانشگاه به عنوان يكي از عناصر برنام
درسي پنهان، بايستي به گونه اي طراحي شود كه نشانگر محيطي باشد كه وظيفه خطير تعليم و تربيت اسالمي 
دانشجويان را بر عهده دارد، آنها را به تعقل وادارد و با خالق هستي آشنا سازد كه اين امر مي تواند با رعايت 

  .ق گردداصول تربيت اسالمي از قبيل اصالح شرايط، تعقل و تذكر محق
مي توان چنين گفت كه وضعيت كنوني برنامه درسي پنهان در ارتباط با تربيت ديني در آموزش عالي، 

برخي از داليل . چندان مطلوب نمي باشد و تا رسيدن به وضعيت مطلوب، راهي  نسبتأ طوالني درپيش است
رخي از دست اندركاران امر تعليم و اين نابساماني احتماأل مي تواند ناشي از عدم آگاهي و يا آگاهي محدود ب

تربيت ازمباني و اصول تربيت اسالمي، عدم اطالع آنها از تأثير گذاري برنامه درسي پنهان بر تربيت ديني 
  . باشد... دانشجويان، عدم دقت كافي در استخدام افراد  شاغل در محيط آموزشي و

  . اليتربيت ديني، برنامه درسي پنهان، آموزش ع :واژگان كليدي
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  :فهرست منابع
تعليم و تربيت در مجموعه چكيده مقاالت دومين همايش ملي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، ). 1390. (احمدي، پروين -

 .پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش: تهران. هاي جديد تعليم و تربيت ايران و نسبت آن با فلسفه
  .مدرسه: تهران. 1، جلد تعليم و تربيت اسالمينگاهي دوباره به ). 1390. (باقري، خسرو -
  .سوگند: تهران. آسيب شناسي نظام برنامه ريزي درسي ايران و راهبردهايي براي اصالح آن). 1381. (خلخالي، مرتضي -
اه شهيد انتشارات دانشگ: كرمان. تربيتي -نكات اساسي در فلسفه تعليم و تربيت و مكاتب فلسفي). 1386. (علوي، سيد حميدرضا -

 .باهنر 
  .61-84 ،2هاي تربيتي، فصلنامه اسالم و پژوهش .بررسي تطبيقي تربيت ديني در اسالم و مسيحيت). 1388. (علوي،  سيدحميدرضا -
بررسي پيامدهاي قصد نشده برنامه درسي پنهان ناشي از جو اجتماعي مدارس دوره ). 1384. (عليخاني، محمدحسين و مهرمحمودي، محمود -

 .39-48، 12دو ماهنامه دانشور رفتار دانشگاه شاهد، . طه شهر اصفهان و ارائه راهكارهايي براي كاهش پيامدهاي منفي آنمتوس
 .پيام انديشه: مشهد ).راهنماي عمل(برنامه ريزي درسي ).  1388. (ملكي، حسن -
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  عوامل مؤثر بر تربيت ديني و نقش نهاد مدرسه در تكوين اين فرايند
   2، مهسا حسيني1براهيميفاطمه پورا

 
ترين مأموريتهاي انبياء الهي است كه در طول تاريخ، پيامبران الهي، تربيت ديني يكي از مهمترين و اساسي
و اساسي بود كه حتي  ياين رسالت به قدري زيربناي .اندداشته خود همه اين بزرگواران آن را سرلوحه رسالت
نقش  .)129دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص (يفه ديگري نداشتند تعداد كثيري از پيامبران به جزء آن وظ

شكوفايي استعدادها و ارزشهاي . خردمندي پوشيده نيست انگيز تعليم و تربيت در زندگي انسان بر هيچشگفت
انسان و وصولش به كمال نهايي، همه مرهون تربيت ديني  واال بر تعليم و تربيت مبتني است و انسان شدن

  ).1372كاردان، (ت صحيح اس
هاي هاي مذهبي، رسانهتربيت ديني متأثر از عواملي چون سن، جنس، شغل، تحصيالت، آشنايي با حيطه

- آشنايي نوجوانان با محيط ديني تربيتي و يفرهنگ خانواده، برگزاري اردوها، مدرسه، نظام حكومتي ،جمعي

با بزرگان دين و ارائه بازخوردهاي مناسب به و ديدار هاي مذهبي، دخالت دادن جوانان در امور اجتماعي 
خانوادگي، اجتماعي،  بطور كلي تربيت ديني متأثر از عوامل فردي،. باشدآموزان دينداري همساالن ميدانش

  .باشدفرهنگي، سياسي و اقتصادي و تاريخي مي
حالت ايستا خارج كند اش در اين است كه اصول، روشها و كاركردهاي خودش را از هر نظام تربيتي پويايي

در بين سازمانها ونهادهاي . داردهاي محيطي شاداب و زنده نگه هايش را متناسب با دگرگونيو بتواند خواسته
با توجه به مسائل گفته . فرهنگي كشور، آموزش و پرورش بيش از  همه در تربيت نسل جوان تأثير و سهم دارد

امل تأثيرگذار در تربيت ديني را بررسي كند و نگاهي به نقش شده پژوهش به دنبال آن است كه مهمترين عو
  .مدرسه در فرايند تربيت ديني دانش آموزان  داشته باشد

  :هاي پژوهشپرسش
  باشند؟گذار در تربيت ديني چه ميعوامل تأثير -1
  مدرسه به عنوان يكي از عوامل تأثير گذار چه نقشي در تربيت ديني دارد؟ -2
  وجود دارد؟ آموزاني براي تربيت ديني دانشراهكارهاي چه -3

                                                            

 fatemeh.porebrahimi@gmail.com؛ دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر كرمانكارشناس ارشد برنامه ريزي درسي 1
 hosseini.,mahsa912@yahoo.com؛ دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد باهنر كرمان دانشجوي كارشناسي علوم تربيتي  ٢
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كه بدواً مفاهيم تربيت و تربيت ديني را بطور  ،تحليلي استفاده شده است -در اين پژوهش از روش توصيفي
برخي متفكران و فالسفه مورد بررسي قرار داده و سپس ديدگاه اسالم را در اين باب  از ديدگاه جداگانه

 نين تحقيقات انجام شده درچمؤثر بر تربيت ديني از نقطه نظر دانشمندان و همسپس عوامل . ايميادآور شده
  . داخل و خارج كشور به صورت نظري بررسي و تحليل شده است

گيري كلي رسد كه جهتهاي موجود در باب مطالعات ديني، به نظر ميدر بررسي مباني نظري و پيشينه
در غرب بيشتر از رويكردي . ن زيادي متفاوت از يكديگر باشندمطالعات ديني در غرب و ايران معاصر به ميزا

- شناسي صورت ميآسيب يهغباكتشافي با دين برخوردارند و حال آنكه در ايران مطالعات اخير بيشتر با ص

  .پذيرد
هاي ديني محافظه و ارتدوكس در جا جنبشدهد كه تقريباً همهالمللي نشان مينگاهي به دين در صحنه بين

- برخي از نهادها و جنبشهاي ديني براي همنوايي با مدرن بودن كوشش سترگي كرده. ال سربرآوردن هستندح

  .اند
توجهي به برخي از پژوهشگران با طرح ناكارآمدي روشهاي سنتي آموزش دين و برخي از مؤلفان روي بي

كتابهاي ديني را  ننبود تحول ذهني كودك و مراتب تربيت ديني وي تأكيد كرده و برخي از محققان جذاب
مورد نقد و بررسي قرار داده اند و براي آنها پيشنهاداتي را نيز مطرح كرده و دو دسته از عوامل بنام عوامل  

آموزان از مباحث توان اشباع دانشزا مياز عوامل آسيب .زدا در تربيت ديني نقش دارندزا و آسيبآسيب
زدا، نقش پدران و مادران از همه غرب را نام برد و از عوامل آسيب ديني، مشكالت بينشي و جوانان و فرهنگ

  . مهمتر است
عوامل ) عوامل ديني؛ ب) الف: عوامل مؤثر بر تربيت ديني را به سه دسته تقسيم مي كند) ره(امام خميني 

  . عوامل محيطي و اجتماعي) فردي؛ ج
باشند مدرسه از مهمترين عوامل مؤثر در تربيت ميبا توجه به بيانات امام خميني در اين مجموعه خانواده و 

  ).1378امام خميني، (
به تعريف دو واژه تربيت ديني يعني تربيت و  "تربيت ديني در قرن بيست و يكم"اي با عنوان باقري در مقاله

راي آن داند كه دااست و تربيت ديني صحيح را تربيتي ميشمردهدين پرداخته و براي هر كدام ويژگيهايي بر
وي معتقد است تربيت با تلقين، تحميل، عادت و اجبار منافات دارد، بنابراين تربيت ديني بايد از . ويژگيها باشد

بعالوه تربيت بايد واجد عناصري مثل ارائه تبيين دانش، حركت از درون، داشتن . اين ويژگيها به دور باشد
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و براي اينكه تربيت ديني باشد، بايد واجد عناصري معيار و قاعده مشخص و همچنين نقد و نقدپذيري باشد 

مثل يافتن اعتقاد و افكاري معين درباره پديده ها، داشتن تجارب دروني يا حاالت دروني معين، داشتن التزام 
  ).2-3، صص 1378باقري، (دروني و عمل و مبادرت به برخي از كارها و اعمال باشد 

  :هاي پژوهشيافته
شود كه تكيه افراطي به حوزه گيري ميالي از تحقيقات انجام شده چنين نتيجهبندي اجمدر يك جمع

 -هاي عاطفي و روانيسازي كردن ارزشهاي ديني كاهش يافته و در عوض به حوزهشناختي در دروني
سن، جنس و . گذار در تربيت ديني به قرار زير مي باشندعوامل تأثير. حركتي توجه بيشتري معطوف شود

اي جمعي، مدرسه، فرهنگ خانواده، برگزاري اردوهاي تربيتي و ديني، دخالت دادن جوانان در امور هرسانه
فرد، خانواده، مدرسه، (بنابراين مجموعه عواملي كه در تربيت اسالمي مؤثرند . اجتماعي و اعتماد والدين

يزيون، روزنامه، مجله، محله، گروه همسال، مسجد، پايگاههاي اجتماعي، وسايل ارتباط جمعي، راديو، تلو
در دوران . تواند مورد توجه قرار بگيردكشور و حتي جامعه جهاني و تعامل اين عوامل با يكديگر مي) اينترنت

هاي گروهي از ديگر عوامل پيشي گرفته و بيشتر به صورت تهاجم فرهنگي عوامل ديگر را اخير نقش رسانه
شود كه معلمين و دبيران بايد نگرش مثبتي گيري مينتيجه). 1380رضايي، (الشعاع خود قرار داده است تحت

خانواده، جامعه . نسبت به فعاليتهاي ديني داشته باشند، تا بتوانند بر نگرش ديني نوجوانان مدارس تأثير بگذارند
و مدرسه هر سه بايد برخوردار از روش هماهنگ و داراي يك برنامه تربيت ديني سيستمي باشند و همه اين 

  . هادها براي نيل به اين هدف مهم در جامعه اسالمي اقدام ورزندن
  .دين، تربيت، تربيت ديني، مدرسه:واژگان كليدي

  
  : فهرست منابع 

  .قرآن كريم -
  ).ترجمه دكتر سيد جعفر شهيدي(  نهج البالغه - 
نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، مركز پايان .تربيت ديني و قرآني و موانع و دشواريهاي آن). 1380. (آبادي، عباسايزدي يزدان -

 . آموزش مديريت دولتي

  .مدرسه: تهران. نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1380. (باقري، خسرو -

 .مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خميني:. تهران. تعليم و تربيت از ديدگاه امام خميني ).1368(. خميني، روح اهللا -

 .صدرا: تهران. پانزده گفتار). 1374. (مطهري، مرتضي -
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 مربي در تربيت ديني و اخالقي نقش معلم و
  1ناصر رستمي

  
است و رفتارهاي تربيتي در كودك، اثر بر روي تشبيه شده بر روي سنگ  بندي  نقشبه  در كودكي تربيت 

  .نقشي است كه تا پايان عمر در شخصيت فرد پايدار مي ماند
از  و بدين ترتيب وقت خود را در دوران تحصيل در مدرسه سپري مي كننداز آن جايي كه بچه ها بيشتر 

ايفاي صحيح نقش مربيان و معلمان نكته حائز اهميت در اين ميان لذا د، شو ها كاسته مي نقش تربيتي خانواده
ر باشد، تربيت دانش آموزان بهتر و اصولي تايفاي نقش مطلوب تراست كه هرچه اين در تربيت ديني كودكان 

بدين ترتيب مدرسه بعد از خانواده، دومين نقش را در ساختن خصال وشخصيت كودكان دارد و  .گرددمي
استفاده از راهكارهاي بجا و متناسب در انتقال وآموزش مفاهيم ديني به دانش آموزان جزو عوامل اساسي در 

اهداف بايد راهكارههاي اجرايي آيد، لذا معلم براي رسيدن به اين  تكوين شخصيت ديني و اخالقي بشمار مي
و عملي آن را بداند و به آن عمل نمايد، لذا ازميان عوامل مختلفي كه در تربيت ديني واخالقي دانش آموزان 

مورد بررسي )) ص(قرآن، روايات واحاديث، پيامبر (موثر است، در اين مقاله نقش معلم و مربي در متون ديني 
 . قرار گرفته است

  :هاي پژوهشپرسش 
  تربيت ديني و اخالقي مطلوب در اسالم در برگيرنده چه عواملي است؟ -1
  ال در متون ديني اسالمي چگونه معرفي شده اند ؟ معلمان و مربيان ايده -2
  موثرترين و كارامدترين  شيوه در انتقال آموزه ها در تربيت اسالمي چگونه است؟ -3

شده كتابخانه اي و توصيفي مي باشد كه به نحو نقل مطلب از كتب و روشي كه در اين تحقيق به كار گرفته 
البالغه و ساير  گيري از قران كريم و نهج سعي بر اين شده است كه با بهره و جمع آوري اطالعات مي باشد

و حاضر و همچنين با استفاده از منابع اينترنتي به تحليل  معتبر جهان اسالم از گذشته تا عصر منابع و مواخذ
  .آموزان پرداخته شده است بررسي نقش مربي و معلم در تربيت ديني و اخالقي دانش

                                                            

   n_rostami12@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد؛ دبيرآموزش وپرورش و 1
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در يونان باستان دانشمندان بزرگي همچون سقراط، افالطون و ارسطو براي تربيت و بخصوص تربيت 

امپراطوري روم به اين  دين الهي گرويد و براي ) ع(پس ازميالد مسيح. اخالقي اهميت خاصي قائل بودند
در ايران باستان نيز براي . تحدشدن قبايل و ملل مختلف به آموزش و پرورش دين مسيحيت همت گماشتندم

پرورش ديني كودكان اهميت بسياري قائل بودند، و يكي از مهمترين اهداف تعليم وتربيت، هدف ديني و 
شده كه پس ازظهور همين زمينه عالقه مندي ايرانيان به پرورش ديني واخالقي سبب . اخالقي بوده است

درسده هفتم ميالدي خورشيد اسالم ازشبه . اسالم، مردم ايران با آغوش باز از اين آئين الهي استقبال نمايند
از سده دوم هجري انديشمندان بزرگي  در ممالك اسالمي به بركت اسالم و قرآن . جزيره عربستان طلوع كرد

روز به روز داراي غناي بيشتري مي شد، اروپائيان و غربيان  زماني كه فرهنگ اسالمي در. پا به عرصه  نهادند
مشغول جنگ وخونريزي بودند تااينكه پس از چندين قرن با استفاده از ترجمه كتابهاي عربي و فارسي و 
همچنين ترجمه كتابهاي يوناني به التين،كم كم بيدار شدندو به پرورش اخالقي كودكان ودانش آموزان 

بررسي هاي انجام شده همه نشان دهندة غناي فرهنگ اسالمي است و همان سخنان . توجه خاص نمودند
ونظراتي راكه دانشمندان  و انديشمندان تعليم وتربيت درغرب، پس ازسالها تحقيق وتفحص وتجربه و با 

ني سال پيش، اين اصول و مبا 1400اند، اسالم حدود بكارگيري امكانات وتكنولوژي پيشرفته به آن دست يافته
، سرشار از )ع(و روشهاي تربيتي را خيلي بهتر و كاملتر بيان نموده است و سيره عملي حضرات معصومين 

  .الگوهاي عملي بكارگيري اين روشهاست
نقش معلم در تربيت  :عبارتندازكه  اشاره كرد پيشينه هاي پژوهشيدر باب موضوع اين پژوهش ميتوان به 

). حسين دهنوي(، معلم موفق )دكتر رجبعلي مظلومي(تربيت اسالمي  ، گامي در مسير)محمد داوودي(ديني 
در مورد پيشينه ي تاريخي هم بايد گفت كه نقش معلم در تربيت ديني بسيار قديمي است به طوري كه مي 

   .توان گفت از همان بدو اسالم مساله تربيت و هدايت در برنامه هاي اسالم بود
هاي يك  هاي تربيت ديني و همچنين مالكها و ويژگي قرآن، روش مراحل الگوي عمومي تربيت ديني در

 آموزان در دايت مناسب دانشه. معلم و مربي از جمله مواردي است كه دراين مقاله به آن پرداخته شده است
 احساس آنها را رغبت و هايي كه كنجكاوي، اجراي فعاليت طراحي و بايادگيري صحيح  پيمودن مسير

امكانات مناسب به نتيجه مطلوب دست يابند، وظيفه  ها و شيوه استفاده از مجال دهد بانها به آ تحريك كند و
بايد  همراه تدين سازد، دين آموزي را علم را تبديل به ايمان كند و معلم بخواهد اگر .است معلم توانمند
 شكوفايي ايمان فراگيران و شدراز موفقيت معلمان در ر از اين رو .را نيز ارضاء كند دلها عقلها، عالوه براقناع

   .دانش آموزان دانستجذب  نخست در بايد را
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  :يافته هاي پژوهش
  .ويژه اي است تربيت ديني مختص انسان مي باشد وداراي قداست وپاكي -1
شيوه هاي صحيح پرورش ديني و استفاده به موقع ومعقوالنه ازاين  آشنايي مربيان ومعلمان با روشهاو -2

  .بردن كيفيت پرورش ديني دانش آموزان مؤثراستروشها درباال
بنابراين معلمان بايد به مراقبه و . براي دانش آموزان، معلم بانفوذترين الگوي تربيت ديني محسوب ميشود -3

  .محاسبه نفس خويش پرداخته واز نظرگفتار، رفتار وكردار الگوي راستيني براي دانش آموزان باشد
جسماني، نفساني، عاطفي واخالقي هستند و مربي بايد قبل ازهرچيز اين صفات  متربيان داراي تفاوتهاي -4

  .وخصايص را بشناسد و برنامه هاي تربيت ديني را برطبق آنهاتنظيم نمايد
مربي زماني دركار پرورش ديني موفق مي شودكه با دانش آموزان به تفاهم برسد واعتماد و عالقه آنان  -5

  .راجلب نمايد
ناحتي كه ازعاليق، تمايالت وروحيه دانش آموزان دارد، بااستفاده ازروش هاي جهت دهنده مربي باش -6

- موجب تقويت روحيه دانش آموزان وخودباوري آنها مي. . . همچون روش محبت، تكريم، تفخيم، تشويق و

  .شود
هاي يد از روشآموزان مفيد ومؤثرنخواهد بود و معلم باهيچ روشي به تنهايي براي پرورش ديني دانش -7

  .متفاوت ومتنوع بطورصحيح ومعقول استفاده نمايد
همساالن، دوستان وهمكالسانِ دانش آموزنقش بسزايي درپرورش ديني وي دارند، ازاينرومربي براي -8

  .انتخاب دوست، دانش آموزان رابه سوي افراد متدين و داراي اخالق نيك هدايت نمايد
- كند دانش بسزايي در شكل گيري شخصيت دانش آموزان بازي ميويژگيها و صفات شخصيتي معلم نقش 

. بخشد آموز با پذيرش رفتارهاي معلم به عنوان الگو و سرمشق هويت اجتماعي متزلزل خويش را استحكام مي
اگر شخصيت معلم داراي صفات انساني از قبيل مهرورزي، نوع دوستي، درستكاري، همكاري و خويشتن 

  :لذا .كند بيعتاً تقليد چنين ويژگيهاي سالمت رواني دانش آموز را تضمين ميداري و ايمان باشد، ط
بهره گيري والهام  با تا شودكه باقرآن مجيد و نهج البالغه بيشتر مĤنوس شوند به مربيان محترم پيشنهاد مي -1

  .ي نمايندرهبر هدايت و "صراط مستقيم"در را ازآنها به تربيت ديني كودكان ونوجوانان پرداخته وآنها
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به اولياء ومربيان توصيه مي شود تا حدامكان بطور صحيح و معقول ازروش هاي متنوع و جذاب تشويق،  -2

 آنها در بدين وسيله شوق به زندگي ديني را و تكريم وتفخيم درپرورش ديني دانش آموزان استفاده نمايند

  .برانگيزند
همه حال، كليه  در دانش آموزان هميشه و زيرا د،مربيان محترم ازنقش الگويي نافذ خود غافل نشون -3

  .دارند وازآن تقليد مي نمايند مدنظر را اعمال وحركات آنها
  .اسالم، پيامبر، معلم، دانش آموز، تربيت ديني، مربي :واژگان كليدي

  
  :منابعفهرست 

  .قرآن -
  .نهج البالغه -
  .تفسيرموضوعي قرآن كريم). 1383. (جوادي آملي، عبداهللا -
   .معرفت :تهران .شناسي كودك روان). 1369( .عظيمي، سيروس -
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  هاي اخالقي  اساس رويكرد فارسي سوم راهنمايي بر  نقد و بررسي كتاب
  خواجه نصيرالدين طوسي، كلبرگ و نادينگز

  2، محمد احمدغالمي1مختار ذاكري
  

ت و حيات جوامع انساني به ي آن بحث شده اس هاي كهن بشري، درباره اي كه از دوره از موضوعات عمده
انّي بعثت التمم مكارم ": اند فرموده) ص(پيامبر اسالم . آن وابسته است، موضوع پرداختن به اخالق است

  .جسته را به اتمام برسانم انگيخته شدم تا روحيات بر ؛ يعني من بر"االخالق
بيت و اخالق بسيار عميق و گسترده هاي فرايند تربيت است؛ زيرا ارتباط تر تربيت اخالقي از مهمترين ساحت

شد و فرايند تربيت با  ها تصور نمي است و پيوستگي اين دو، چنان است كه در گذشته مرز مشخصي ميان آن
امروزه تربيت اخالقي بيش از پيش مورد عنايت قرار گرفته است، چرا . شد تربيت اخالقي همسان پنداشته مي

شود و در عصر ما كه عصر بحران هويت و فقدان معنويت است،  لقي ميي مهمي از تربيت ت كه به عنوان حوزه
  ).21، ص 1384بهشتي، (بايد با روي آوردن به تربيت اخالقي، در مسير زندگي شايسته گام نهاد 
دار امور جامعه خواهند بود و با توجه به  بايد توجه داشت كه كودكان و نوجوانان امروز، در آينده عهده

اخالقي كه در حال حاضر در همه جا شايع است، توجه به تربيت اخالقي كودكان و نوجوانان  هاي نابساماني
هاي درسي به عنوان محتواي تعليم و  از سويي، كتاب. در نظام تعليم و تربيت رسمي اهميت زيادي دارد

هاي فارسي  تابدر اين ميان ك. تربيت، يكي از منابع مهم براي عناصر و اصول اخالقي فردي و اجتماعي است
شناسي انسان،  ي اخالق، بيدار كردن حس زيبايي رسمي به مقوله هايي چون پرداختن غير به دليل داشتن ظرفيت

ها  آوردن آن بار آموزان نسبت به مسائل اخالقي و اخالقي سازي دانش ي آگاه داستاني و روايي بودن در زمينه
  .تواند نقش مهمي داشته باشد مي

هاي  ندگان بر آنند كه به بررسي كتاب درسي فارسي سوم راهنمايي براساس مراحل و مؤلفهاز اين رو نگار
اميد است كه . نصيرالدين طوسي بپردازد مفهوم اخالق از منظر سه رويكرد اخالقي كلبرگ، نادينگز و خواجه 

  .اين بررسي در طراحي كتاب جديد پايه دوم متوسطه اول موثر افتد
  :ند ازاين سه رويكرد عبارت

                                                            

١
  mokhtarzakeri@yahoo.comراي فلسفه تعليم و  تربيت دانشگاه شيراز؛ دانشجوي دكت  
٢
  m_gholami@yahoo.comدانشجوي دكتراي فلسفه تعليم و  تربيت دانشگاه اصفهان ؛  
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گرايي دارد و اخالق را به سه سطح و  رويكرد تحول استدالل اخالقي كلبرگ كه ريشه در ديدگاه تكليف -1 

مداري  گرايي و قاعده اي بودن، اصول توان به مرحله هاي اين رويكرد مي از ويژگي. كند شش مرحله تقسيم مي
  . اشاره كرد

دلي در  گرايي دارد و به نقش عواطف و حس هم ه عاطفهمشغولي نادينگر كه ريشه در ديدگا رويكرد دل -2
ها  ها، حيوانات، اشيا و ابزارها و انديشه رفتار اخالقي اشاره دارد و شقوق ارتباط انسان را با خود، ديگر انسان

مشغولي  گرايي، مسئوليت و دل توان به پيوسته بودن، موقعيت هاي اين رويكرد مي از ويژگي. گيرد مي بر در
  .ه كرداشار

گرايي ارسطو و افالطون دارد و با  نصيرالدين طوسي كه ريشه در فضيلت گرايي خواجه  رويكرد فضيلت -3 
نصير پيرامون نفس انسان، از سه قوه سخن  خواجه. مسكويه و فارابي مشابه است نظر انديشمنداني مانند ابن

او از چهار فضيلت دانايي، شجاعت، . ي تهذيب قوا است گويد و به اعتقاد او، فضيلت نتيجه و ثمره مي
گويد كه اگر نيك نگريسته شود اين چهار فضيلت، سرچشمه و اساس  داري و عدالت سخن مي خويشتن

  .هاي اخالقي است  ي فضايل و زيبايي همه
ي اخالق و بررسي اين  هاي مختلف علمي به بحث پيرامون مسئله ه در داخل كشور افراد زيادي از حوز 

، )1383(زاده  ، حسن)1380(فام  هاي افرادي چون توحيد توان به پژوهش ها مي اند كه از ميان آن داختهمفهوم پر
اند  تا جايي كه محققان جستجو كرده. اشاره كرد) 1388(و بهشتي ) 1387(، سلحشوري )1385(غفاري 

ي مفهوم اخالق ها تاكنون پژوهشي پيرامون بررسي محتواي كتاب درسي فارسي براساس مراحل و مؤلفه
  .هايي برداشته شود بنابراين الزم است تا در اين راستا گام. صورت نگرفته است
  :پرسش پژوهش

  هاي اخالقي كلبرگ، نادينگر و خواجه هايي از رويكرد ي چه مولفه كتاب فارسي سوم راهنمايي دربرگيرنده
  نصيرالدين طوسي است؟  

رويكرد  .طرحي غيرپيدايشي است، طرح پژوهش .ده استشاين پژوهش در قالب پارادايم كيفي انجام 
 قياسي ، از روش تحليل محتوايداده كاويبراي . استتفسيري  -ها، رويكردي توصيفيتحليل داده

گر در اين قسمت دنبال كرده، به اين صورت است  مسيري كه پژوهش. شده است استفاده ) 2000 ،1مايرينگ(
ها و  ي بعدي، پاراگراف واحد تحليل مورد بررسي قرار داده است؛ در مرتبه عنوان كه ابتدا كل متن درس را به

                                                            

1Mayring 



  821                                                                                                                                                     باز بيني                     

 

  .عنوان واحد تحليل در نظر گرفته است ها را به ي تحليل، جمله در آخرين مرحله
  :هاي پژوهشيافته

ب رويكرد غال. گانه پرداخته شده است هاي اخالقي سه نتايج بيانگر اين است كه  به ميزان مشابهي به رويكرد
گرايي خواجه نصير پرداخته  مشغولي نادينگز است و پس از اين رويكرد، بيشتر به رويكرد فضيلت رويكرد دل

ي  اين بدان معني است كه در طرح مسئله. شده، و در نهايت رويكرد تحول استدالل اخالقي كلبرگ است
هاي اخالقي براي باال بردن  ااخالق بيشتر به عناصر عاطفي در انجام عمل اخالقي تكيه شده و به طرح معم

  .آموزان توجه كمي صورت گرفته است سطح استدالل اخالقي دانش
ها را به مراحل باالتر  هاي سطح باالتر مواجه ساخت و آن آموزان را با استدالل طبق نظر كلبرگ بايد دانش

ي اخالق  ايد به مرحلههاي سنين راهنمايي ب با توجه به اين نظر كلبرگ، در كتاب. تحول اخالقي سوق داد
به اين مرحله از تحول اخالقي   هاي فارسي، بسيار كم اساس نظم و قانون توجهي ويژه شود كه البته در كتاب بر

  .توجه شده است
طور بسيار مختصر پرداخته شده است؛ در  ها به ي اشياء و ابزار مشغولي درباره ي دل در اين كتاب به مؤلفه

آموزان نسبت به مراقبت از  تواند نقش مهمي در ترغيب دانش ن مؤلفه ميصورتي كه پرداختن به اي
  .ها و ساير تجهيزات و وسايل ارزشمند و مفيد ايفا كند ها، رايانه ها، كتاب ساختمان

ي اخالقي خاصي تدوين شده  اساس رويكرد و فلسفه فارسي سوم راهنمايي، بر  رسد كه كتاب به نظر نمي
هاي بررسي كتاب. اند ها تأليف شده گاه شهودي و شم نويسندگان آن اساس ديد يشتر برب  است؛ بلكه اين كتاب

هاي  شود كه در هر يك از دروس، به برخي ارزش لذا ديده مي. معلم خود نيز مهر تأييدي بر اين مدعاست
به نظر . تصورت تلفيقي اشاراتي شده اس ي مشخص و اغلب به طور پراكنده و بدون برنامه اخالقي آن هم به

ي اخالقي خاصي مبادرت به تأليف اين گونه  اساس نظر و فلسفه بر  رسد كه اگر نويسندگان اين كتاب مي
  . آموزان را در جهت تحقق اهداف اخالقي سوق دهند توانستند دانشكردند، شايد بهتر ميها مي كتاب

نصيرالدين طوسي، كلبرگ،  كتاب فارسي سوم راهنمايي، رويكردهاي اخالقي، خواجه: واژگان كليدي
   .نادينگز

  
  :فهرست منابع

ي علوم تربيتي دانشگاه  مجله.  ي تربيت اخالقي وي ي تربيتي كانت با تأكيد بر نظريه تحليل و نقدي بر فلسفه). 1388. (بهشتي، سعيد -
  .27-50 ،3چمران اهواز،  شهيد
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ي حقوق و علوم سياسي  ي دانشكده مجله.  مدرن يم مدرنيته و پستگفتمان اخالق و سياست در پارادا). 1380. (توحيدفام، محمد -

  .29-54، 54 دانشگاه تهران،
  .1-16، 4، ي معرفت ي آيينه فصلنامه. ي اخالق از ديدگاه دكارت نظريه). 1383. (زاده، صالح حسن -
  .هجرت: قم. مباني اخالق اسالمي). 1374. (رشيدپور، مجيد -
ي  ي انديشه فصلنامه.  ي تربيت اخالقي هاي امام محمد غزالي و نل نادينگز درباره بررسي تطبيقي ديدگاه). 1387. (سلحشوري، احمد -

  .39-60، 27ديني دانشگاه شيراز، 
  .157-184، 53، ي الهيات مشهد ي دانشكده نشريه. گرا از منظر ديويد كار  تربيت اخالقي فضيلت). 1380. (غفاري، ابوالفضل -

-Maykut, P & Morehouse, R. (1994). Beginning Qualitative Research. London: The Falmer press. 
Mayring, P. (2000). "Qualitativ Content  Analysis".  Forum Qualitative  Social  Forschung, 1, 125-
131. 
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 تحليل محتواي كتاب مطالعات اجتماعي سال اول متوسطه بر اساس

  المي ايراني پيشرفتالگوي اس يسازه 
  2، نوشين زندي1فرزاد قادري

  
تحليل محتوا يكي از مباحث مهم وكاربردي است كه پژوهشگران با استفاده از اين روش به وارسي 

از . روش تحليل محتوا كمي است و در مباحث علوم اجتماعي كاربرد زيادي دارد. هاي خود مي پردازند  داده
... ار،  نوشتار، از قبيل مقاالت، كتاب ها، سخنراني ها، فيلم و تصاوير واين طريق مي توان به تحليل گفت

تحليل محتوا به محقق كمك مي كند تا اليه هاي پنهان و زيرين پديده هاي مرتبط با موضوع . پرداخت
كتاب درسي،  .پژوهش را بدست آورده، به اهدافي كه پژوهش در راستاي آن انجام مي گيرد، نزديك شود

از مهم ترين مراجع و منابع يادگيري دانش آموزان در نظام هاي آموزشي محسوب مي شود، در نظام كه يكي 
به لحاظ اين اهميت و همچنين به سبب نقش محتواي كتب درسي در . آموزشي كشور ما نيز نقش مهمي دارد

مبناي نگارش مقاله برانگيختن و تامين نيازها و نيز تسهيل امر يادگيري دانش آموزان، در اين پژوهش كه 
حاضر است، محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعي سال اول متوسطه از نطر پرداختن به سازه ي الگوي 

مدرسه اثر متحدكننده بسيار  .ايراني اسالمي پيشرفت و مؤلفه هاي آن مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است
خالقي، فكري، عاطفي و منطقي قرار مي دهد كه از نيرومندي در آموزش افراد دارد و آنها را در يك دنياي ا

مجموعه ارزش ها، تعبيرهاي مربوط به گذشته و بينش هاي راجع به آينده تشكيل مي شود در عين حال تعليم 
و تربيت مفاهيم و اطالعات مهمي كه ميراث مشترك جامعه به شمار مي روند، فراهم مي آورد كه هر چه 

فعاليت آموزشي مي تواند . پرمعناتر خواهد بود  تر و فاهيم و اطالعات با ارزشهمگن تر باشد اين م جامعه،
از وظايف عمده . به بيدار ساختن روحيه مدني، تعهد اجتماعي، توجه به ديگران و دوري از انزوا كمك كند

انند به طور براي اينكه افراد بتو. موسسات تربيتي برنامه ريزي و آماده كردن افراد جهت زندگي اجتماعي است
به عبارت ديگر تا . موثر در زندگي اجتماعي شركت كنند، بايد واجد شرايط و صالحيت هاي خاصي باشند

افراد يك جامعه مهارت ها و عادات معيني را در خود رشد ندهند نمي توانند وضعي توام با موفقيت و رضايت 
عده اي از مربيان يكي از وظايف مدرسه روي اين اصل . خاطر در زندگي اجتماعي براي خود بوجود آورند

                                                            

 Farzadghaderi68@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد روان شناسي باليني دانشگاه اصفهان؛  ١
  يني، دانشگاه كردستانكارشناسي روان شناسي بال٢
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يكي از ابزارهاي مهم مدرسه جهت . را رشد وتوسعه مهارت ها و خصوصيات الزم در ميان افراد مي دانند

آماده كردن افراد و فراهم آوردن شرايط و صالحيت هاي خاص در آنها برنامه درسي است، يعني آنچه كه 
برنامه هاي درسي و محتواي آن . كه بايد در مدرسه آموخته شودشاگرد بايد در مدرسه بياموزد يا آنچه 

مهمترين ابزار جهت رسيدن دانش آموزان به ميراث مشترك جامعه و ايجاد روحيه مدني و تعهد اجتماعي 
بنابراين چگونگي انتخاب محتواي . در اين ميان درس تعليمات اجتماعي نقش مهمتري را داراست. ايشان است

  .يمي بر ميزان دستيابي به هدف هاي فوق را داردآن تاثير مستق
  :پرسش پژوهش

هدف اين پژوهش تعيين ميزان توجه محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعي سال اول متوسطه نسبت به 
در : سؤال پژوهش را چنين مطرح مي كنيم كه. سازه ي الگوي ايراني اسالمي پيشرفت و مؤلفه هاي آن است

ي الگوي اسالمي ايراني واي كتاب درسي مطالعات اجتماعي تا چه ميزان به سازهسال اول متوسطه، محت
  پيشرفت و مؤلفه هاي آن توجه كرده است؟

ي آماري مورد مطالعه در اين تحقيق محتواي نوشتاري وتصويري موجود در كتاب مطالعات اجتماعي جامعه
وان داده ي مورد نياز مورد مطالعه وبررسي چون تمام محتواي اين كتاب تحت عن. دوره ي متوسطه بوده است

  .قرار گرفت، لذا جامعه ي آماري با حجم نمونه يكي بود و نيازي به نمونه گيري وجود نداشت
در تحليل محتواي كتاب هاي درسي با استفاده از روش تحليل محتواي موضوعي ابتدا طبقات مربوط به 

هاي درسي  اين طبقات دربرگيرنده ي رويكرد كتاب. دندمفهوم الگوي ايراني اسالمي پيشرفت تعيين گردي
پيشرفت در عرصه علم، پيشرفت در عرصه تفكر، پيشرفت در عرصه زندگي، پيشرفت در "در باب مفاهيم 

عرصه ي معنويت، استقالل كشور، هويت ايراني، هويت ديني، فرهنگ ايراني، عزت ملي، توليد دانش بومي، 
اري ايراني اسالمي، تعليم و تربيت اسالمي، اقتصاد اسالمي، سالمت و تامين خانواده ايراني اسالمي، معم

  .پس از مشخص ساختن طبقات مذكور، محتواي متن درس تحليل شد. بوده است "اجتماعي
  :بررسي و تحليل محتواي كتاب درسي مطالعات اجتماعي سال اول متوسطه به ترتيب زير انجام گرديد

در اين مرحله مباني علمي سازه ي الگوي ايراني اسالمي پيشرفت : نگيزه ي پيشرفتمطالعه مباني علمي ا -الف
  .مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت

در اين مرحله با توجه به مباني نظري سازه ي الگوي ايراني ): فرم تحليل محتوا(ساخت فهرست وارسي -ب
اين فرم داراي يك مؤلفه . حتوا ساخنه شداسالمي پيشرفت و نظريه هاي مرتبط با آن، فهرست وارسي تحليل م

  .مولفه ي فرعي است 13ي اصلي و 
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  .درس ها و پاراگراف ها به عنوان واحد تحليل درنظرگرفته شد: تعيين واحدهاي تحليل -ج
-در اين مرحله داده هاي حاصل از فرم تحليل محتوا طبقه بندي شد و با روش: استخراج و تحليل داده ها -د

  .رد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاي آماري مو
براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از فرم تحليل محتوا از آمار توصيفي : روش هاي تحليل داده ها -ه
  .و تحليل هاي كيفي استفاده شد) جداول فراواني، درصد وميانگين(

  :هاي پژوهشيافته
ي الگوي لحاظ پرداختن به سازه در پژوهش حاضر، كتاب درسي مطالعات اجتماعي سال اول متوسطه به

اينك بر اساس داده هاي . اسالمي ايراني پيشرفت و مؤلفه هاي آن مورد بررسي و تحليل محتوا قرار گرفت
حاصل از فرم تحليل محتوا مي توان چنين نتيجه گرفت كه در كتاب مورد نظر در حد ضعيفي به الگوي 

 5البته ميزان توجه به الگو ومؤلفه هاي آن در . شده است اسالمي ايراني پيشرفت و مؤلفه هاي آن پرداخته
فصل كتاب از سيري نزولي برخوردار بوده و بيشترين ميزان توجه به مؤلفه ها در فصل اول و دوم كتاب به 

و فصول آخر تحت عناوين . است "نظام هاي اجتماعي "و  "شكل گيري زندگي اجتماعي"ترتيب با عناوين 
  .فصل پنجم كتاب در اين زمينه بسيار ضعيف عمل كرده اند "نظام سياسي "صل چهارم و ف "نظام اقتصادي "

  .تحليل محتوا، مطالعات اجتماعي، الگوي اسالمي ايراني پيشرفت: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
مجله . تاكيد بر عدالت سازماني ايراني پيشرفت وعدالت با -نسبت شناسي الگوي اسالمي). 1390. (افجه، سيدعلي اكبر و جعفرپور، محمود-

  .1الگوي پيشرفت اسالمي وايراني، 
تحليل محتوا روشي پركاربرد در مطالعات علوم اجتماعي، ). 1387. (جعفري هرندي، رضا؛ نصر، احمدرضا و ميرشاه جعفري، سيدابراهيم -

  .55شناسي علوم انساني، روشفصلنامه حوزه ودانشگاه . رفتاري وانساني، با تاكيد بر تحليل محتواي كتاب درسي
نخستين كنفرانس الگوي اسالمي ايراني  .گونه شناسي چشم اتداز در الگوي اسالمي ايراني پيشرفت). 1391. (قربي، محمدجواد -

  .پيشرفت
بررسي تحليل محتواي كتاب هاي تعليمات اجتماعي سال اول ودوم راهنمايي از ديدگاه  ).1374. (شرف بياني، حميدرضا-

  .پايان نامه كارشناسي ارشد  چاپ نشده برنامه ريزي درسي، دانشگاه عالمه طباطبايي. مان ومولفانمعل
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  نقش والدين و روشهاي تربيتي آنها در تربيت ديني و اخالقي فرزندان
  2، جميله علم الهدي1مهوش ميري 

  
و گروهي اهميت و هيچ مكتب . اهميت و ضرورت تربيت ديني و اخالقي فرزندان بر كسي پوشيده نيست

، والدين اسالم. اختالفات همه در اهداف و روشهاي تربيتي است .ضرورت اين تربيت مهم را انكار نمي كند
، مسئول مي داند و يكي ازوظايف اساسي و حساس آنها را فرزندان خويش و اخالقي را در پرورش ديني

انگاري از تربيت ديني و اخالقي  ي كه با سهلوالدين. تربيت و بخصوص تربيت ديني و اخالقي فرزندان دانسته
آزار  ، عالوه برچرا كه فرزند نااليق و فاسد اجتماع خطاكارند ، از ديدگاه دين وفرزندان خود سر باز مي زنند

تربيت ديني و  ).133ص ،1389 ،طباطبايي اميري و محمديان(، مزاحم و سر بار اجتماع هم هستند والدين
و در اين بين . خانواده نقشي اساسي در سالمت روان و سازگاري اجتماعي آنها دارداخالقي فرزندان توسط 

ترين محيط هاي تربيتي است كه در يكي از محوري خانوادهچرا كه  والدين مهمترين نقش را ايفا مي كنند،
كه شامل  ماهيت و جو رواني خانواده. اجتماعي، ديني و جسماني فرد نقش بسزايي دارد ،حفظ سالمت رواني

مي تواند  ،فرزندان نسبت به يكديگر و والدين نسبت به هم مي باشد ،روابط عاطفي والدين نسبت به فرزندان
نقش  ،رشد مهارتهاي اجتماعي و موفقيت تحصيلي و شغلي فرزندان ،در ايجاد سازگاري و سالمت رواني

والدين با شيوه هاي تربيتي خاص خود و  .)1390 ،صمدي و رضايي(تسهيل كننده يا باز دارنده اي داشته باشد 
اي در رشد شخصيت فرزندان ايفا  نقش تعيين كننده... با انتقال ارزشهاي ديني و اخالقي، اجتماعي، نگرشها و

اسالم به عنوان دين كامل در راستاي سعادت بشر، بر تربيت ديني و ). 45، ص1388اسماعيلي اقدم، (مي كنند 
  .چرا كه دين كهن ترين، و اثر گذارترين نهاد اجتماعي بشر است. راواني دارداخالقي فرزندان تأكيد ف

  : پرسش پژوهش 
  آيا والدين و روشهاي تربيتي آنها در تربيتي ديني و اخالقي فرزندان تأثيرگذار است؟  -

ي توصيفي به تبين ديدگاه اسالم در مورد تربيت ديني و اخالق روش اين پژوهش همچنين با استفاده از
  .فرزندان پرداخته است

                                                            

  mahvash.miri@yahoo.comدرشته علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي؛ارشكارشناس  ١
   G_Alamolhoda@sbu.ac.irدانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي؛ 2
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در چارچوب بررسي مفهوم تربيت ديني و اخالقي، اهميت تربيت ديني در خانواده، عوامل تاثيرگذار بر  
اگر چه . تربيت ديني و راهكارهاي ارائه مفاهيم ديني و اخالقي، اصول و اهداف تربيت ديني پرداخته است

هروات، ليز و ( بطوريكه در پژوهشي كه. تربيت نشان داده تحقيقات مختلف ارتباط تنگاتنگ دين را با تعليم و
نشان داد،  ، نتايجانجام دادنددر ارتباط با تأثير دين در زندگي خانوادگي نوجوانان انگلستان  )2012، 1سيدبتام

مي ثير أشيوه زندگي آنها ت و ديني و اخالقي آنهااعتقادات  باورها و روي ،كه والدين مذهبي روي فرزندان
به طوري كه امروزه از يك سو . مي باشد و فرزندان دين بخش جدايي ناپذير از زندگي والدين و ،ندارگذ

دستگاه ها و نهادهاي مختلف تعليم و تربيت ديني فرزندان را در جامعه برعهده دارند و از سوي ديگر خانواده 
در پژوهشي كه رئيسيان مچنين ه. ها به شكل غير رسمي به تربيت وآموزش ديني فرزندان خود مي پردازند

جهت گيري مذهبي والدين و شيوه هاي فرزند پروري آنها و تأثير آن بر تحول "عنوان  تحت )1388(زاده 
، با گيري مذهبي دروني هستندنشان داد والديني كه داراي جهت نتايج ،انجام داد" »رواني اجتماعي فرزندان

كرات و بنا به رابطه مستقيم آن با تحول در تربيت فرزندان با توجه به انتخاب شيوه هاي فرزند پروري دمو
در اهميت پرورش ديني و اخالقي فرزندان . اجتماعي مثبت نسبت به ديگر والدين موفقترند -تحول رواني

همين بس كه در پرتو آن، همه ي نيازهاي فطري و طبيعي فرزندان به وسيله تقويت حس اخالقي و ديني 
در نتيجه كودكان به تدريج افرادي سالم و تندرست و از نظر روحي و رواني شاداب و با گردند، تقويت مي

به دليل آنكه دين، نياز فطري و روحي بشر است و . نشاط و به دور از اضطراب و تشويش بار خواهند آمد
گسترده است  و دايره ي تأثيرات دين در زندگي به قدري. زندگي معناي حقيقي خود را در پرتو دين مي يابد

كه زندگي دنيوي و اخروي فرد دين دار و افراد مرتبط با او را تحت الشعاع خود قرار مي دهد، چرا كه آموزه 
  .)1389اسكندري نژاد، (هاي اسالم ديد انسان را به نظام هستي و قوانين حاكم بر آن خوش بينانه مي سازد 

  :پژوهش يافته هاي
بيت ديني و اخالقي فرزندان از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين يافته هاي پژوهش نشان داد كه تر 

. تر استتربيت در دوران كودكي به جهت آمادگي ذهني و قلبي آنها براي پذيرش آموزش هاي ديني مناسب
اي در تربيت ديني و  در ارتباط با نقش والدين يافته ها نشان داد كه مذهبي بودن والدين نقش تعيين كننده

قي فرزندان دارد، چرا كه آنها اولين و مهمترين عامل تأثيرگذار بر تربيت ديني و اخالقي فرزندان مي اخال

                                                            

1 Horwath ,j. Lees ,j .and sidebotham ,p 
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باشند، والدين براي آموزش مفاهيم ديني و اخالقي به فرزندان بهتر است از تشويق استفاده كنند و آموزه هاي 

و در سايه تربيت . ها آموزش دهندديني و اخالقي را در قالب داستانها، حكايت، شعرهاي كودكانه به آن
  .اي درخشان و سالم براي آنها رقم زد صحيح و بخصوص تربيت ديني و اخالقي فرزندان بتوان آينده

  .تربيت ديني و اخالقي، روشهاي تربيتي، اصول تربيت، اهداف تربيت ديني: واژگان كليدي 
  

  :  فهرست منابع
بين ادراك ازشيوه هاي فرزندپروري والدين باسبك هاي اسنادي دردانش آموزان ه رابط). 1388.(، روح اهللاسماعيلي اقدم -

  .پايان نامه كارشناسي ارشد رواشناسي تربيتي، دانشگاه شهيد بهشتي. سوم متوسطه
  .142-107، فصلنامه طهورا درعرصه مطالعات زنان. نقش شخصيت مادردرتربيت ديني فرزند). 1389. (اسكندري نژاد، خديجه -
بين جهت گيري مذهبي والدين وشيوه هاي فرزندپروري آنها و تأثير آن بر تحول رابطه ). 1389(. ، جعفرئيسيان زادهر -

  .چاپ نشده، دانشگاه شهيد بهشتي پايان نامه كارشناسي ارشد. رواني اجتماعي فرزندان
پژوهش در . بيت رسمي و عمومي از ديدگاه علم و دينبررسي نقش تربيتي خانواده در نظام تر). 1390. (، منيرهرضايي معصومه و ،صمدي -

  .12، مسائل تعليم و تربيت اسالمي
فصلنامه طهورا در .  نقش تربيت ديني خانواده در مقابله با تهاجم فرهنگي). 1389. (طباطبايي اميري، سادات فائزه و محمديان، اكرم -

   .عرصه مطالعات زنان در خانواده
-Horwath ,j. Lees ,j .and sidebotham ,p. (2012). the infiuence ofrelion onad ol es cent family life in 
England:an explanatory stuady of the views of young people and parents .social compass، SAGE، 
59(2), 257-275. 
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  تبيين نظام تربيتي ارتودوكسي و هترودوكسي و ارزيابي پيامدهاي آن بر
  تربيت اخالقي و دين گريزي با نگاهي در تربيت اخالقي جمهوري اسالمي ايران 

   3، سيد مهدي سجادي2، رمضان برخورداري1سيده پروين صائمين
 

بررسـي هـا و انتقـاد و    . هر عنواني كه در عرصه هاي مختلف بيان ميشود مباحث قابل تاملي راپيش مي كشـد 
د روند يك فرايند را شكل دهد يـا نقـص در ايـن رونـد وفراينـد را      واكنش هاي حاكي از اين مباحث مي توان

  . اصالح نموده وتعابير و رويكردهاي مبتني بر امور را پيش بكشد
دو اصطالحي است كه در پيشينه خود معـاني،   5درست آييني هترودوكسي و 4نظام تربيتي خطي ارتودوكسي

ه در اين مقاله الزم به بيان وتوصيف ايـن دو اصـطالح   تعابير ورويكردهاي مبتني بر اموري را پيش مي كشد ك
. اسـت " صـاحب ِ عقيـده درسـت   "اورتودوكس از ريشه يوناني ارتودوكسوس گرفته شده كه به معنـي  . است

. معنـاي عقيدهاسـت    بـه doxo به معناي درسـت و واژه يونـاني   orthos ارتودوكس صفتي مركب از پيشوند 
اعتقاد به معناي رسمي، پذيرفته، عادي و صحيح است و اگر براي توصيف  هنگامي كه اين واژه صفت رفتار و

شخص به كار رود به معناي درست آيين و سـنتي خواهـدبود ايـن واژه در تعريـف باورهـاي دينـي بـه اصـول         
و ) آميـز  داراي عقيده بـدعت (شود و در مقابل اعتقادات هترودوكسوس  اعتقادي درست وپيروان آن اطالق مي

هترودوكس به مثابه اصـطالح فراگيـري بـه كارگرفتـه ميشـود كـه برنامـه هـا وسـنتهاي          . ن قرارميگيردپيروان آ
اند اما اكنون در حـال نزديـك شـدن بـه يكـدگر هسـتند را       معترضي كه گاه مدت طوالني از يكدگرجدا بوده

  ).1384بخشنده، ( تحت پوشش قرار ميدهد
هـر يـك از ايـن مـوارد زمـان طـوالني از عمـر تعلـيم         سخن گفتن از اين دو اصطالح از آن جهت است كـه  

در نظام ارتودوكس از نظام تربيتـي اسـتفاده مـي شـود كـه      . وتربيت ونظام تربيتي را به خود اختصاص داده اند
متناسب با معني، ايده ونظر خود از يك نظام درست عقيدتي نشات گرفته است به تبـع آن وقتـي ايـده وفلسـفه     

شكل باشد بنابراين از رويكرد وعملكرد آن هم برنامه اي اتخاذ مي شود كه متناسب بـا  فكري يك نظام به اين 
در نظـام ارتكسـي يـك ايـده ي جـزم گرايانـه       . آن بتواند اهداف ارتودوكسي يا هترودوكسي را انعكاس دهد

                                                            

 
  saeminparvin@yahoo.com3ربيت؛ كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي و فلسفه تعليم وت1
 عضو هيئت علمي دانشگاه  خوارزمي ٢
 عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس ٣

4Orthodoxy 
5Heterodoxy 
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ره بگيـرد  وعقيده درست وبرتر حاكم است كه اين ايده تنها از سه روش مي تواند براي انتقال اهداف خـود بهـ  

وقتي مفهوم تربيت به كار مي رود، تصوير غالب ومجملي كه . اين سه روش تلقين، تكرار وتحميل خواهد بود
  .ايجاد تغييرات مطلوب در نسل جديد: در ذهن شكل مي گيرد اين است

ر در هر دو اين اصطالحات كه بسيا. تلقين بر هيبت وتحميل بر زور استوار است. عادت بر تكراراستوار است
تربيت از آن استفاده ويا بيان شده وحتي در اموري از آموزش اعمال شده است نشـان از شـبه تربيـت اسـت نـه      

مي توان افراد را به انجام اعمال ديني عادت داد يا انجام آنها را به قهـر وتحميـل   . تربيت به معناي درست كلمه
كه البته بايد اينگونه تالش ها را شبه تربيت ناميد اما  .از آنها خواست؛ چنان كه عقايد ديني را به آن تلقين كرد

وقتـي در نظـام   ). 1390بـاقري،  (نه تدين ونه تربيت ديني واخالقي، هيچ يك با شبه تربيت هـم گرايـي ندارنـد    
ارتدوكسي سخن از تلقين وتكرار وتحميل مي شود اين امر به ذهن متبادر خواهد شد كـه آيـا اسـتفاده از ايـن     

  ي تواند يادگيري اموري همچون اخالق ودين را به دوش بكشد؟ متد وروش م
تكليف الف يك عـادت كـامال   . عملكرد در سه نوع تكليف مختلف صورت مي گيرد سطح برانگيختگي و 

اين گونه تكليف در سطوح مختلف بر انگيختگي در حد بهينه به عمل . تمرين شده است، مانند گفتن نام خود
چنين تكليفي تنها زماني كـه برانگيختگـي   . ك مهارت پيچيده مانند تايپ كردن استتكليف ب ي. در مي آيد

تكليـف پ نـوعي تكليـف اسـت كـه نسـبتا       . نه خيلي زياد ونه خيلي كم است در حد بهينه به عمل در مي آيد
ني به بهتـرين  چنين تكليفي زما. ساده است اما نياز به نيروي زيادي دارد، مانند وزنه برداري يا دويدن در مسابقه

يك عادت ساده به خـوبي تمـرين شـده مـي      1از نظر هب. وجه انجام مي گيرد كه سطح برانگيختگي باال باشد
تواند، در سطوح مختلف برانگيختگي در حد بهينه به عمل در آيد،  حالي كه يك تكليف بسـيار پيچيـده تنهـا    

مهارتهاي رفتاري كلي مي تواننـد در  . در آيد در يك دامنه محدود برانگيختگي مي تواند در حد بهينه به عمل
  ).1391السون و هرگنهان، (شرايط برانگيختگي بسيار زياد به بهترين وجه به عمل در آيند 

حال اگر در آموزش اصول اخالقي از روش عادت وتكرار وتلقين استفاده شود ذهـن در پـايين تـرين سـطح     
نبال خواهد داشت هر چه برانگيختگي انسان در موضوعي كه برانگيختگي قرار ميگيرد كه عمل ضعيفي را به د

پيچيده وكلي است بيشتر باشد چون از نظر فيزيولوژي ذهن بيشتر در گير آن است سطح برانگيختگي بـاالتري  
خواهد داشت وهمـين سـبب مـي شـود تـا فـرد هنگـام عمـل بـه آن بـا رفتـاري بهينـه عمـل نمايـد واگرسـطح                

كان اينكه فرد بتواند عملكرد مناسب با آن را در سطح بهينه وباالداشته باشد بسياركم برانگيختگي پايين باشد ام

                                                            

1Heb 
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. اين از نواقص ومعايب روشهاي موجود در آموزش به روش عادت وتلقين وتكرار مي باشد. رنگ خواهد بود
در يـك نظـام    در دنيايي در هم تنيده هترودوكسي كه جهان پيچيـده را بـه انسـانها نمايـان مـي كنـد وافـراد را       

دهد مي تواند افراد را در سطوح باالي گسترده ومملو از پيچيدگي ها و تقابل ها  وتضادها واشتراكات قرار مي
برانگيختگي قرار دهد واين عاملي است كه سبب شده انسان امروز بيشـتر از امـورديگر بـه آن بپـردازد ورفتـار      

  .تانسانها را ناشي از همين برانگيختگي شكل داده اس
ازآنجاكه نظام تربيتي جمهوري اسالمي ايران تربيت افراد آدمي بوده لذا الزم است تا هريـك از ايـن تعـابير    

اسباب ره يابي به اين اهداف انجام نخواهدگرفت مگرآنكـه ديـدي انتقـادي،    . مورد بررسي ومطالعه قرارگيرند
و مجريان هوغيرسـوگيرانه بـه تمـامي عنـاوين      تربيتي,فلسفي، تحليلي، تبييني، منطقي، نظارتي، تاملي، تحقيقي 

مورد مطالعه درعرصه تعليم وتربيت داشـته وانجـام گيـرد در نظـام تربيتـي اخالقـي ودينـي حـاكم بـر مـدارس           
ودانشگاهها روش ارتودكسي يا منش جزم گرايانه حقيقت بين حكم فرما ست وچه بسا در اين حيطه بـه مـتقن   

لقين، تكرار، عادت وتحميل اصول ديني وقواعد اخالقي پرداخته شده است ها واصول كلي وانتزاعي به شيوه ت
لذا اگر بخواهيم نگاهي عالمانه وفيلسوفانه به آن داشته باشيم بايد متذكر شويم كه اين امر نمـي توانـد افـراد را    

  .در سطوح پيچيده برانگيخته نمايد
اصول وقوانين خاص خود را در برداشته اسـت كـه   در هر دوره از تاريخ؛ تربيت، تربيت اخالقي، نظام تربيتي 

اگر با بررسي غيرموشكافانه و تحجر برانگيز وجزم انديشانه وسوگيرانه به آن بنگريم ويا با نگاهي ابهام برانگيز 
مورد مشاهده قرار دهيم ويا با بي مباالتي وسهل انگاري از آن بگذريم ويا تاثيرات گذر زمان وتاريخ را از آن 

يم ويا روند رشد انسان هـا را جـدا از آن بـدانيم و ديـدي تامـل برانگيزانـه بـه آن نداشـته باشـيم قـادر           سلب كن
نخواهيم بود تربيت اخالقي مناسبي را به نسل آتي هديه دهيم چرا كه نسل پيش رو مسير حركـت رو بـه رشـد    

 .وبوم عقب خواهد ماندخود را طي خواهد كرد ونظام تربيتي از قافله ي رو به رشد فرزندان اين مرز 
  :اهداف پژوهش

شناسايي وتبيين نظام تربيتي ارتكسي وهترودكسي در اصـول اخالقـي ودينـي مبتنـي بـر نظـام آموزشـي ايـران         
اسالمي؛ تبيين روش مناسب جهت سير نظام تربيتي اخالقـي ودينـي  مبتنـي بـر اصـالح ونظـارت بـر روشـهاي         

 .آموزشي موجود
شي مناسب و پيچيده براي آمـوزش اصـول دينـي واخالقـي جهـت بهينـه كـردن        در صدد اتخاذ رو: پيشنهادات

مي توان نگاه اصولي به علم اخـالق را تغييـر داد وبـه جـاي     . روشهاي آموزشي موجود در ايران اسالمي باشيم
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روش فن اخالق را هماهنگ با اصول وروش علوم ديگر انجـام  . تبيين علم اخالق آنرا به فن اخالق تبديل كرد

يم تا هماهنگ با ساير موارد گام برداشته ونتيجه اي مناسب بـراي بـه عمـل رسـاندن امـور وقواعـد اخالقـي        ده
 .واصول ديني  در عمل به دست آوريم 

  .تربيت اخالقي، دين گريزي، نظام تربيتي ارتودوكسي و هترودوكسي :واژگن كليدي
  

  :منابعفهرست 
  . مدرسه: تهران. يت اسالمينگاهي دوباره به ترب). 1390. (باقري، خسرو -
: تهران. رويكرد ها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت). 1389. (توسلي، طيبه وباقري، خسرو؛ سجاديه،  نرگس  -

  .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي 
  .105-100، 25سمان فصلنامه هفت آ. هاي مقدس مسيحيت شرقي، كليساها، آموزه ها وآيين). 1384. (بخشنده، حميده -
  .مذاهب مركزمطالعات و تحقيقات اديان و: قم). ترجمه بهروز حدادي(درسنامه الهيات مسيحي ). 1384. (مك گراث، آليستر -
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  مطالعه تطبيقي روش يادگيري در مكتب خانه ها و روش يادگيري
  تسلط ياب با تأكيد بر قلمروي تربيت ديني و اخالقي

  1اشرف رشيدي
  

موزشي ما و بسياري از كشورهاي ديگرآموزشي يكسان به فراگيران ارائه مي گردد كه در چنين در نظام آ
شرايطي عده كمي به سطح بااليي از يادگيري مي رسند، در حاليكه در نظام آموزشي سنتي، اسالمي يعني 

نيمه دوم قرن در . نظام مكتب خانه اي روش هاي آموزشي با ويژگي هاي فراگيران تطبيق داده مي شده است
بيستم و قرن حاضر، در كشورهاي غربي شيوه هايي از آموزش ارائه مي شود كه بسياري از ويژگي هاي 
تدريس در مكتب خانه ها را دارند، در صورتي كه در كشور ما ويژگي هاي مفيد مكتب خانه ها ناديده گرفته 

القي وتقويت ايمان در جوامع اسالمي شده است، لذا ضروري است كه هم براي افزايش خود باوري، رشد اخ
وهم براي باال بردن سطح يادگيري، پژوهش هاي بيشتري در اين زمينه انجام گيرد و ويژگي هاي مفيد مكتب 

  .خانه ها با شيوه هاي جديد و فن آوري هاي نو ادغام گردد
  :پرسش هاي پژوهش

و اخالقي با روش يادگيري تسلط ياب چه  هاي يادگيري در مكتب خانه ها با تأكيد بر تربيت دينيروش -1
  شباهت هايي دارد؟

هاي يادگيري در مكتب خانه ها با تأكيد بر تربيت ديني واخالقي با يادگيري تسلط ياب چه تفاوت روش -2
  هايي دارد؟

روش پژوهش حاضرتوصيفي، تحليلي مي باشد و جمع آوري اطالعات به روش كتابخا نه اي صورت 
  .پذيرفته است

جويندگان دانش از نقاط مختلف به مساجد . لين مكان براي تعليم و تربيت اسالمي مسجد بوده استاو
به مرور زمان در مساجد و يا در درون آنها مكتب . كشيده مي شدند و بتدريج در حجره ها سكونت مي كردند

ه عنوان يك مركزعلمي از اين رو مساجد گذشته از آنكه  هم به منزله محل عبادت و هم ب. خانه ساخته شد
آموزشي مورد استفاده قرار گرفته است محلي نيز براي تقويت ايمان و رشد اخالقي بوده است، زيرا پيامبر 

                                                            

  rashidi@uk.ac.irعضو هيئت علمي بخش علوم تربيتي دانشگاه شهيد با هنر كرمان؛  ١
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به مرور ). 66، ص1369شريعتمداري، (فرموده است كه براي تكميل فضيلتهاي اخالقي مبعوث شده است 

در ايران نيز مكتب در دوره . نيز دائر گرديدندبدليل افزايش متقاضيان آموزش مكتبهايي دورتر از مساجد 
آموزش در كالسهاي مكتب خانه ها ). 70-63، صص1376دراني، (عباسيان به اوج رشد و توسعه خود رسيد 

بر اساس تفاوتهاي انفرادي انجام مي گرفت زيرا اداره مكتب خانه ها بر اساس اصول و قواعد اسالمي بوده 
سوره نوح آمده است كه چرا در مقابل خدايي كه شما را  14و 13ن درآيات در كتاب آسماني ما قرآ. است

امام علي نيز مي فرمايد كه خير و ). 74، ص1372حسيني، (گوناگون آفريده است سر تعظيم فرود نمي آوريد 
يت لذا در مكتب خانه ها در ابتدا به عناصر محيطي اهم). همان(زيبايي زندگي در متفاوت بودن انسانها است 

بيشتري داده شد تا به مسئله توانائي هاي ارثي يا قدرت يادگيري ذاتي فراگير، اگر فراگير درس را ياد نمي 
گرفت، بيشتر معلم مقصر شناخته مي شد زيرا اين از وظايف معلم بود كه موقعيت و شرايطي متناسب با 

در حوزه هاي علميه و در مناطقي  هنوز هم). 70، ص1376دراني، (ويژگي هاي فراگيران متفاوت فراهم كند 
كه مكتب خانه وجود دارد افرادي كه در سطوح مختلف علمي هستند در يك جا گرد هم مي آيند و معلم به 
افرادي كه در سطح هاي علمي باال تر هستند، اموزش مي دهد و آنان نيز هر يك به افراد سطح هاي پائين تر 

براي ). 46، ص1385حسيني زاده، (رند درس بعدي ارائه نمي شود مي آموزند و تا هر يك درسي را فرا نگي
ورود به مكتبخانه هيچ گونه محدوديت سني يا اجباري وجود نداشته است و شاگرد در هر زماني از سال مي 

سال بوده اند ولي اين به صورت  10تا  6اكثر دانش آموزان مكتب در گروه سني . توانست وارد مكتبخانه شود
اين انعطاف پذيري مكتب خانه ها باعث مي شد كه . و غير قابل تغيير نبوده است "رسمي قانوني"يك قيد 

كودكان كار نيز بتوانند زندگي و آموزش را با هم بسادگي تلفيق كنند و در ضمن كار در مزرعه، دامداري و 
  ).74، ص1376دراني، (ديگر مشاغل به تحصيل بپردازند 

از ديدگاه او استعداد يعني مدت زماني كه هر . وي يادگيري خود را ارائه دادجان كارول الگ 1962در سال 
فردي نياز دارد تا مطلبي را بياموزد و يا مهارتي را كسب كند، بنا براين اگر فراگيران بتوانند مدت زمان الزم را 

. يري كارول را توسعه دادبنجامين بلوم الگوي يادگ. داشته باشند، ميزان يادگيري آنها نيز افزايش خواهد يافت
بر اساس ديدگاه بلوم و كارول زماني كه نظام هاي آموزشي آموزش يكساني را به فراگيراني غير يكسان ارائه 
مي دهند، ميزان يادگيري آنها از منحني نرمال تبعيت مي كند يعني عده كمي كه از هوش و استعداد بااليي بر 

سط هستند در سطح متوسط و عده كمي نيز در سطحي پائين ياد مي خوردارند در سطح باال، اكثريت كه متو
در چنين كالسهايي همبستگي بين استعداد و پيشرفت يادگيري هفتاد درصد است در حالي كه اگر . گيرند

فراگيران مدت زمان الزم را داشته باشند، شيوه هاي تدريس متنوع باشد و به رفتارهاي ورودي شناختي و 
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بلوم به نقل (توجه شود، هم بستگي بين استعداد و پيشرفت يادگيري به صفر نزديك مي شود  عاطفي فراگيران
پس آموزش غير يكسان به افراد يكسان پر از اشتباه است و در اين گونه كالس ها ). 5، ص1979از بالك، 

ر يكسان ارائه عده كمي در سطحي باال ياد مي گيرند در صورتي كه اگر آموزشي غير يكسان به فراگيران غي
صد از فراگيران در سطحي ياد مي گيرند كه معموالً فراگيراني كه از استعداد بااليي بر   95تا  90شود بين 

روش تسلط ياب روشي انساني است زيرا در اغلب ). 224، ص1979گانيه و بريج ، (خوردارند ياد مي گيرند 
دگيري ودر نتيجه اثر مثبت بر مفهوم خود و سالمت موارد موفقيت در تحصيل باعث عالقه و نگرش مثبت به يا

  .روش تسلط ياب مي تواند در مورد دروس مختلف به كار برده شود. رواني فراگيران مي شود
  :يافته هاي پژوهش

در پاسخ به سئوال يك يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه هم در مكتب خانه ها و هم دريادگيري به روش 
ردي از اهميت زيادي بر خوردار است  مدت زمان الزم، موقعيت و شرايط يادگيري تسلط ياب تفاوتهاي ف

ها و خانهمتناسب با ويژگيهاي انفرادي فراگيران فراهم ميگردد و در ضمن روش مورد استفاده در مكتب
در پاسخ . گذارديادگيري به شيوه تسلط ياب، تاثير مثبت بر انگيزه، مفهوم خود و سالمت رواني فراگيران مي

ها محور آموزش خدا شناسي و خدا دوستي است، و علم،ايمان وفضيلت اخالقي، به سئوال دوم در مكتب خانه
همه با هم مورد توجه است ولي در كالس هايي كه به شيوه تسلط ياب اداره مي گردند چنين نيست و فقط در 

ان و فضيلت اخالقي مورد توجه قرار مواقعي كه روش تسلط ياب در مورد دروس ديني پياده مي گردد، ايم
گذشته از آن مدل يادگيري كارول و توسعه آن توسط بلوم در نيمه دوم قرن بيستم ارائه شده است . مي گيرد

در حاليكه در مكتب خانه ها، تفاوتهاي فردي و انعطاف پذيري از زمان پيامبر اسالم در نظام آموزشي اسالمي 
  .بوده است

خانه، يادگيري تسلط ياب، تفاوت هاي فردي، آموزش غير يكسان، اصول و قواعد  مكتب :واژگان كليدي
  .اسالمي، فضيلت اخالقي

  
  :فهرست منابع

  دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. جمالي در تاريخ تعليم و تربيت اسالميسيري ا). 1372. (حسيني، علي اكبر -
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  .سمت: تهران. تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسالم). 1376. (دراني، كمال -
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سوم دبيرستان از منظر  و تحليل كتاب دين و زندگي دوره پيش دانشگاهي
  معيارهاي آسيب و سالمت در تربيت ديني

  1محدثه برهاني نژاد
 

موزشي نظام آه ژيبه وي آموزشي ها نظاممراجع و منابع يادگيري دانش آموزان در  نيتر مهماز  كتاب درسي
همچنين نظر به اهميت تربيت ديني در نظام آموزش و پرورش ما و . شود يمجمهوري اسالمي ايران محسوب 

با وجود . اند شده برخورداردين از جايگاه خاصي ا روس مرتبط ب، دي الهي و اخالقيها ارزشاهميت دين و 
كشور آموزش و پرورش رسمي  ي آشكار جامعه حكايت از ضعف و ناكارآمدي نظامها تي، واقعاين اهميت

يي در فرايند تربيت ديني دانش آموزان و عدم عالقه و تأثيرپذيري ايشان به كتب درسي دين ها بيآسوجود  و
  .و زندگي دارد

ي ها سالاهنمايي و دبيرستان و تغيير كتب درسي، در ، ربا شروع تغييرات نظام آموزشي در دوره هاي دبستان
ي جديد با نگاه ها كتابز آنجا كه ا. دي دبيرستان نيز سرايت خواهد كرها كتابت به آينده اين تغيير و تحوال

 فرا راهچراغ هدايتي  تواند يمگاهي آسيب شناسانه به كتب كنوني ، نشود يمي قبلي نوشته ها كتاب هيبر پاو 
  .مؤلفان و برنامه ريزان كتب درسي قرار دهد تا به نگارش كتبي مفيدتر توفيق يابند

مسئله پژوهش حاضر، اين است كه كتاب درسي دين و زندگي دوره پيش دانشگاهي و سوم دبيرستان    
ي از معيارهاي سالمت در تربيت ديني و پرهيز برخوردارنظام تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران، از منظر 

رسي دين و زندگي ي مفهومي و مصداقي در كتاب دها اختاللاز معيارهاي آسيب در آن، چگونه است؟ چه 
  وجود دارد؟ن دوره پيش دانشگاهي و سوم دبيرستا

  :هاي پژوهشپرسش
زايي در تربيت ديني واجد چه معيارهاي آسيب ،كتاب دين و زندگي دوره پيش دانشگاهي و سوم دبيرستان-

 است؟

 زايي در تربيت ديني است؟واجد چه معيارهاي سالمت ،دوكتاب مذكور -

 داشت؟ها  آنتوان براي بهبود محتواي فوق، چه پيشنهادهايي ميبا توجه به موارد  -

                                                            

١
  .موخته كارشناسي ارشد فلسفهدانش آ  
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در روش تحليل محتوا، پس . كمي است -روش به كار رفته در اين پژوهش، روش تحليل محتواي مضموني

با   .)1384گال و همكاران، (ي پژوهش، تدوين روش مقوله بندي ضروري است ها پرسشيا  ها هيفرضاز تعيين 
شناسي هاي سازه آسيبدرسي مذكور بر اساس معيار دو كتابپژوهش، تالش شده است تا اتكا به اين روش 

ي هر از يك از ها يفراوانجا، بازيابي در اين. هاي تحليل، مورد بازخواني قرار گيردتربيت ديني به منزله مقوله
در اين . شده استنمايانگر حضور يا عدم حضور آن مقوله در نظر گرفته ، شناسيهاي سازه آسيبمقوله

بخش، در شمارش تعداد حضور يا عدم حضور، از شمارش واژگان فراتر رفته و هر پاراگراف را به صورتي 
، به ها از مقولهبر اين اساس، حضور يا عدم حضور هر يك . شده است در نظر گرفتهگرايانه و تحليلي كل
با  ر تأمين اعتبار نتايج، كل محتواي كتاببه منظو. مضموني مورد توجه قرار گرفته است-اي تحليليگونه

با يكديگر، مورد  ها آنو نتايج فردي  مورد بازخواني قرار گرفته ،شناسي تربيت دينيتوجه به سازه آسيب
 بر اساسشود تا در فرايند تدوين اصل مقاله، تالش مي. بحث قرار گرفته است؛ تا اعتبار نتايج لحاظ گردد

ها، هاي آتي آن، در چاپها كتابزاي ل، پيشنهادهايي براي زدودن معيارهاي آسيبنتايج حاصل از اين تحلي
  .ارائه بشود
ي مفاهيم و ريكارگ بههاي مفهومي و مصداقي در شناسي تربيت ديني، به اين معناست كه اختاللآسيب

سالمت در تربيت در مقابل آسيب، مقصود از . معيارهاي ديني در جريان تربيت، مورد بازشناسي قرار گيرد
هاي مفهومي و مصداقي مذكور، بازشناسي، و از اختالل به دورديني، اين است كه مفاهيم و معيارهاي ديني، 

  ).1390باقري، (باشد در تربيت چه مي ها آنمشخص شود كه نتايج مثبت 
منزله سازه درباره معيارهاي آسيب و سالمت در تربيت ديني، به ) 1390( در اين پژوهش ديدگاه باقري

دانشگاهي و سوم دبيرستان، مورد استفاده قرار شناسانه تحليل محتواي كتاب دين و زندگي دوره پيشآسيب
هاي تربيت ديني و حالت سالمت در آن را در ده محور، مورد بحث قرار داده است ايشان آسيب. گرفته است

  . باشندكه مطابق جداول ذيل مي
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  :يافته هاي پژوهش
  معيارهاي آسيب و سالمت تربيت ديني در كتاب دين و زندگي دوره پيش دانشگاهي

 قطب اول محورها
 )آسيب(

درصد
 فراواني

 انهيم حد
 )سالمت(

درصد
 فراواني

  قطب دوم
 )آسيب(

درصد 
 فراواني

 حصاربندي 1

 
 حصارشكني 3.57 يشناس مرز

 

 انگاريسهل  سهل گيري 10.7 كمال گرايي 2
 

 دنباله روي 14.3 هدايت 7.14 گسست آفريني 3
 

 يرو تك 7.14 يپرداز الگو يپرورديمر 4
 

 3.57 باطن گرايي 15 عمل/ايمان ظاهرسازي 5

 3.57 حصرالوهي قدرت 17.9 عدالت/امامت توجيه ظلي قدرت 6

 ابزارانگاري دين 3.57 يورز زهد رهبانيت 7
 

 عقل گرايي 3.57 عقل ورزي قشري گري 8
 

 راز زدايي 3.57 حق باوري 3.57 خرافه پردازي 9
 

 كثرت گرايي حقيقت گرايي مرتبتي 3.57 انحصارگرايي 10
 

  سال سوم دبيرستان معيارهاي آسيب و سالمت تربيت ديني در كتاب دين و زندگي
 قطب اول محورها

 )آسيب(
درصد
 فراواني

 انهيم حد
 )سالمت(

درصد
 فراواني

  قطب دوم
 )آسيب(

درصد 
 فراواني

 حصارشكني مرزشناسي حصاربندي 1
 

 سهل انگاري سهل گيري 7.7 كمال گرايي 2
 

 دنباله روي 15 هدايت 7.14 گسست آفريني 3
 

 تكروي 7.7 الگوپردازي مريدپروري 4
 

 باطن گرايي 23 عمل/ايمان ظاهرسازي 5
 

 حصرالوهي قدرت 23 عدالت/امامت توجيه ظلي قدرت 6
 

 ابزارانگاري دين زهدورزي رهبانيت 7
 

 عقل گرايي 7.7 عقل ورزي قشري گري 8
 

 راز زدايي حق باوري خرافه پردازي 9
 

 7.7 كثرت گرايي حقيقت گرايي مرتبتي 7.7 انحصارگرايي 10



  841                                                                                                                                                     باز بيني                     

 

ر بدبيرستان  و سومنتايج حاصل از تحليل محتواي دو كتاب درسي دين و زندگي دوره پيش دانشگاهي 
مربوط به مؤلفه سالمت  كه بيشترين فراواني دهد يممعيارهاي آسيب و سالمت در تربيت ديني، نشان  اساس

  .در تربيت ديني است كه نقطه قوتي براي محتواي اين متون درسي است
درصد فراواني و نيز در  23عدالت با /و امامتعمل /در كتاب دين و زندگي سوم دبيرستان محورهاي ايمان

را  ها يفراوانيشترين ، بدرصد فراواني 17.9عدالت با /دين و زندگي دوره پيش دانشگاهي محور امامتكتاب 
در زوج مفهوم . شوند يمكه هر دو مورد جزء محورهاي سالمت محسوب  اند دادهبه خود اختصاص 

كساني به  خود راعدالت عنصر امامت حاكي از آن است كه خداوند ميزاني از حاكميت و قدرت /امامت
كند و عنصر عدالت حاكي از آن است كه شاخصي مستقل از خود امام يعني عدالت وجود دارد كه ارزاني مي
چرا اين زوج مفهوم از اهميت شايان توجهي در تربيت ديني برخوردار است، . شود يمسنجيده  با آنرفتار وي 

وزان و حق گرايي ايشان و نيز به عنوان تواند جهت روشنگري انديشه سياسي دانش آمزمينه اين تبيين مي كه
  .شاخصي براي ارزيابي رفتار حاكمان مؤثر و مقيد واقع گردد

يمان ناظر به تحول دروني و عمل ناظر به رفتارهاي آشكار ، اعمل است/زوج مفهوم برجسته ديگر ايمان
ري ناتمام است و تربيت حاكي از آن است كه يكي بدون ديگ كنار همي دو مفهوم در ريكارگ به. تبيروني اس

وجه به ايمان كه به منزله ت. درا در پيوند با يكديگر پديد آور و عملديني در شكل سالم خود بايد ايمان 
نقش مؤثري در معرفت ديني فراگيران  تواند يبا عمل مگام در تربيت ديني است و همراهي آن  نيتر مهم

. دباشناجد معيارهاي آسيب زا نيز مي، ومعيارهاي سالمت اما كتب مذكور عالوه بر دارا بودن.  داشته باشد
درصد  10.7با يشترين محور آسيب در كتاب دين و زندگي دوره پيش دانشگاهي به مقوله كمال گرايي ب

 معموالًكه  هاست آنفراواني اختصاص دارد كه به معناي بركشيدن افراد بدون توجه به محدوديت و ظرفيت 
دين و زندگي سال سوم دبيرستان بيشترين محور آسيب به محورهاي  در كتاب .تي اسزدگ شتابناشي از 

در مجموع با توجه به . درصد فراواني اختصاص يافته است 7.7نحصارگرايي و كثرت گرايي با ، اكمال گرايي
از  محتواي اين كتب را با انجام اصالحاتي توان يمبودن معيارهاي آسيب نسبت به معيار هاي سالمت  تر كم

ي بين ها تفاوتتوجه به  ،با مقتضيات زمان و شرايط متغير جامعه جهاني ها آنجمله متناسب سازي محتواي 
و ظرفيت دانش آموزان و نيز دوري از تفكرات انحصارگرايانه و تعصبات منفي بهبود بخشيد  ها يي، توانانسلي

موزشي جمهوري اسالمي ايران را فراهم و زمينه رشد معرفت ديني و هماهنگي محتواي كتب با اهداف نظام آ
  .نمود
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  .تربيت ديني،آسيب شناسي،كتاب دين و زندگي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .مدرسه: تهران. 2، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1390. (باقري، خسرو -
ترجمه احمدرضا نصر و ( روانشناسيي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و ها روش). 1384. (گال، مرديت و همكاران-

  .سمت: تهران). نهمكارا
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  تحليل و تبيين انتقادي اهداف و روشهاي دو رويكرد درون ديني و برون ديني 
  ديني به تربيت 

  1علي نوري
  

رود كه موجبات تسهيل رشد همه جانبه يادگيرندگان و بدون شك از يك نظام تربيتي كارآمد انتظار مي
از اين منظر، به تربيت ديني نيز بايد در اين راستا و در جهت . د وجودي آنان را فراهم سازدهدايت همه ابعا

اما در جهت دستيابي به اين . ژه برآورده نمودن نيازهاي معنوي يادگيرندگان نگريست  تسهيل اين امر و به وي
هر . ي مدارس حاكم استهاي درسي كنوناهداف و چگونگي دستيابي به آن، دست كم دو رويكرد بر برنامه

بدون شك . شودبه روشهايي خاص متوسل ميرويكرد بر اهداف خاصي مبتني است و براي دستيابي به آن 
برنامه درسي مبتني بر هر يك از اين رويكردها نيز به اشكال خاص و متمايزي از تغييرات در سطوح دانش، 

  .شودآموزان منجر مينگرش و عمل دانش
  هاي پژوهش پرسش

  رويكرد درون ديني به تربيت ديني در جستجوي دستيابي به چه اهدافي است؟  -1
  هاي عمده رويكرد درون ديني به تربيت ديني كدامند؟محدوديت  -2
  رويكرد برون ديني به تربيت ديني در جستجوي دستيابي به چه اهدافي است؟ -3
  مند؟هاي عمده رويكرد درون ديني به تربيت ديني كدامحدوديت -4

ديني و برون ديني به تربيت ديني مطالعه حاضر به هدف تبيين اهداف و محدوديتهاي دو رويكرد درون
به همين خاطر نتايج حاصل مروري بر  پيشينه نظري مرتبط با تربيت ديني است كه توصيف، . انجام شده است

  .   تحليل و تركيب گرديده است
فراگيران نسبت به به منظور متقاعد كردن و پايبند نمودن ) تدريس درون دين( دينيرويكرد تدرس درون

آشنا ساختن و وارد به عبارت ديگر در اين نوع نگاه به تربيت ديني . و واحد اشاره دارد دين خاص يك
ساختن يادگيرندگان به جريان كسب معرفت ايماني و فراگيري عقايد ديني، پذيرش سنتها و اعمال ديني، 

- خالقي و رفتاري مورد تأييد دين و ايجاد يا پرورش ايمان در آنان مورد حمايت قرار ميتوجه به مالحظات ا

نگاه به تربيت ديني تصميم گيري و برنامه ريزي در كل فرايند تربيت رسمي و اين  .)1378سجادي، (گيرد 
                                                            

1
  ريدانشگاه مال يتيگروه علوم ترب يعلم ئتيعضو ه 
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ف اساسي طرفداران چنين رويكردي هد. حتي غير رسمي را بر اساس دين يا مذهب حاكم ارزشمند مي داند

دانند و يادگيري مباحث و هاي يك دين خاص ميبرنامه درسي تربيت ديني را ترويج و اشاعه آموزه
چنين  ).1995آيزنر، (كنند موضوعات ناسازگار با آن دين را غيرتربيتي و يا حتي ضد تربيتي تلقي مي

) 1995(همانگونه كه آيزنر . توان در دسته ايدئولوژي جزميت مذهبي قرار دادديدگاهي به تربيت را مي
مشخصه مشترك همه ايدئولوژيهاي مذهبي اعتقاد به وجود خدا واهميت پيامهاي كند، خاطرنشان مي

با حاكميت چنين رويكردي به تربيت به . خداوندي در تعريف هدفها، محتوا، شرايط و اقدامات تربيتي است
به عبارتي ديگر، . ادي يادگيرندگان دشوار استمعناي عام و تربيت ديني به معناي خاص پرورش نگرش انتق

هاي آن نه تنها مورد تشويق قرار گرايش يادگيرندگان به پرسش و انتقاد ازاصول اساسي دين حاكم و آموزه
بنابراين، هدف اساسي تربيت ديني در . شودگيرد، بلكه غير تربيتي تلقي شده و مورد سركوب واقع مينمي

ديني، دين به عنوان يك در رويكرد برون.  آموزان استي به ديندار نمودن دانشاين رويكرد ايجاد شرايط
شود و دانش آموزان از باب شناخت انواع تفكرات حوزه مطالعاتي همچون ساير موضوعات درسي قلمداد مي

توسل به  انديشمندان فلسفه تربيت از جمله هرست و پيترز بابرخي . شوند انساني با اديان مختلف نيز آشنا مي
آموزش عقايد كنند كه برنامه درسي به جاي محوريت قرارد دادن بودن رويكرد درون ديني ادعا مي  تلقيني
  ).1984، 1ايلمرو  1380؛ باقري، 1384سجادي، (متمركز گردد  ديني باره عقايدآموزش دربايد بر   ديني
  : هاي پژوهشيافته

- ابل توجهي برخوردار هستند و طرفداران هر رويكرد ادعا ميدر حوزه تربيت ديني دو رويكرد از پيشينه ق

گيري ارزشي مورد كنند كه برنامه درسي مدارس بايد مبتني بر اصول و رهنمودهاي  برخاسته از جهت
محور قرار گرفتن يك دين يا مذهب بر ) رويكرد درون ديني(رويكرد نخست . حمايت آنان طراحي شود

هاي تربيتي در نظام كند و بر آن است كه هر گونه برنامه ريزي درباره پديدهيخاص در برنامه درسي تاكيد م
رويكرد برون (رويكرد دوم . هاي دين يا مذهب حاكم باشدتربيت رسمي و غير رسمي بايد بر اساس آموزه

تي بر اين مفروضه اساسي متكي است كه برنامه درسي تربيت ديني بايد بر محور معرفي و توصيف چيس) ديني
كنند كه طرفداران اين رويكرد توصيه مي. هاي ديني طراحي و تدوين شوددين و سير تحول تاريخي انديشه

همه دانش آموزان فراهم سازد تا بتوانند با اديان مختلف به برنامه درسي مدرسه بايد فرصتهايي براي معرفي 
زادانه درباره اعتقادات ديني خود اتكاي به اين دانش فرصت انتخاب پيدا كرده و خودشان آگاهانه و آ

                                                            

1  Elmer 
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هاي يك دين تر، تربيت ديني از منظر نخست بر تدريس مباني و آموزهبه زباني ساده. گيري كنندتصميم
كند؛ در حاليكه تربيت ديني از منظر دوم از آموزان به انجام مناسك آن دين تكيه ميخاص و ترغيب دانش

ش دين را يك حوزه مطالعاتي همچون ساير موضوعات درسي كند و آموزتدريس درباره دين حمايت مي
  . كنندقلمداد مي

ديني آن است كه دست بسياري از منتقدين تربيت ديني را باز يكي از محدوديتهاي اساسي رويكرد درون
گذارد تا با اشاره به منطق چنين رويكردي از عدم امكان تعامل تربيت و دين حمايت كنند و سخن گفتن مي
آموزان رويكردي كنند كه ديندار كردن دانشآنان ادعا مي. تربيت ديني را امري متناقض نشان دهنداز 

توان از امكان تربيت ديني سخن گفت كنند كه نميگيري ميتلقيني است كه با تربيت سازگار نيست و نتيجه
لزم پذيرش بي چون و چراي كنند كه كه ديندارشدن مستمنتقدين به تربيت ديني ادعا مي). 1995، 1الياس(

گيري در مقابل تربيت قرار دارد كه رشد منطق، آزادي، استقالل و احساس يك دين خاص است و اين جهت
چنين انتقاداتي به رويكرد درون ديني برخي از مدافعان تربيت ديني را بر آن . نهدمسئوليت شخصي را ارج مي
را به عنوان راهكاري براي رها شدن از تلقيني بودن تربيت ) نتدريس درباره دي(داشته تا رويكرد برون ديني 

در نگرش برون ديني، هدف اساسي برنامه درسي تربيت ديني ايجاد شرايطي است كه . ديني توصيه كنند
يادگيرندگان درباره ماهيت اديان مختلف آگاهي پيدا كنند و به فهمي جامع در ارتباط با نقش اديان مختلف 

ديدگاه برون بيني هم اگر چه از . )2002، 2اسچرينر(در تحوالت اعتقادي انسان نائل آيند  و رهبران آنها
رسد كه تاكيد صرف بر اين  طرف بسياري از صاحبنظران تربيتي مورد حمايت قرار گرفته، اما به نظر مي

 يناشاز اين رويكرد استقبال . زندديدگاه نيز به سرگرداني و تحير دانش آموزان درباره مسائل ديني دامن مي
تمامي كه  باشدمي تحميلي برخي نظامهاي تربيتي مانند نظامهاي قرون وسطاو نادرست هاى از اعمال شيوه

نيروي درك افراد معطوف گشته تالشهاي آن بر حقانيت يك دين واحد، انكار ساير اديان و ناديده گرفتن 
  . است

-ديني، دينآموزان و هدف تدريس درونمودن دانشدان نديني، دينبه طور خالصه، هدف تدريس برون

به اين معنا كه به . واقعيت اين است كه تربيت ديني بايد تلفيقي از اين دو هدف باشد. دار كردن آنان است
طرفي و يا حمايت صرف از يك انديشه ديني واحد، روش بي نسبت به ديني خاص جاي بي طرفي صرف

                                                            

1 Elias 
2  Schreiner 
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-بكارگيري چنين چارچوبي هم سطح دانش و آگاهي دانش). 1995الياس،( همراه با التزام را در پيش گرفت

بخشد و هم موجبات التزام عملي آنان به ارزشهاي ديني را تقويت آموزان درباره مسائل ديني را تعمق مي
  .   كندمي

  .ديني، آموزش دينيديني، رويكرد برون تربيت ديني، رويكرد درون: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .مركز مطالعات تربيت اسالمي: تهران. چيستي تربيت ديني ). 1380. (باقري، خسرو -

آموزشـي   هـاي  فصلنامه نـوآوري  ).قابليتها و كاسـتيها (تبيين و ارزيابي رويكرد عقالني به تربيت ديني ). 1384. (سجادي، سيد مهدي -
4)11(، 55-35.  
- 19، )2(1، مجله علوم تربيتي و روان شناسي .)ديني(شناختي امكان تربيت مذهبي تبيين و تحليل زبان). 1378. (سيدمهدي  سجادي، -
5.  

-Eisner, E.W. (1995). The educational imagination (third edition). Macmillan College Publishing 
Company: New York. 
-Elmer J. T. (1984). Indoctrination and religious education. Interchange Journal. 15(3), 27- 43. 
-Elias, J. L. (1995). Philosophy of education. Krieger publishing company, Inc. 
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  تعليم به جاي تفكر : آسيب شناسي تربيت ديني  
  3، جميله مهدوي نيا2، نفيسه هاشميان1مسعود اخالقي

  
و تربيت بر اساس مفاهيم و معيارهاي ديني وجود آدمي  يها در همه عرصه يتربيت ديني حضور خدامحور

شناخت  به معناي ،رود دين به شمار مي مباحث فلسفه نيتر يكي از مهمكه ،  تربيت ديني يشناس بيآساست و 
افراد آگاهي و معرفت ديني و يا رفتار عملي  ،ديني هايكه بر اعتقادات و باوراست و اشكاالتي  ها بيآس

يكي از اين . و به دين آسيب رساند ردهبروز ك دين و دينداري جامعه،كار و ممكن است در  واردشده
هر چند تعليم يا ). 1374مطهري، ( است تعليم به جاي تفكر جايگزينياز ديدگاه شهيد مطهري  ها بيآس

ي تربيت ديني است، اما بدون ايجاد نياز يا پرسش در زمينه مفاهيم ديني، آموزش جنبه ها راهآموزش يكي از 
كه در اين صورت در ذهن ايجاد چالش نكرده و قابليت تفكر را سلب و شور و هيجان  كند يمپيدا  صوري

است تا آنجا كه اصول  و اعتبار وااليي برخورداراهميت از  ،تفكردر اسالم  .كند يمدانستن را در فرد سركوب 
اساس تربيت ديني مبتني بر  اعتقادي در اسالم عقلي است و هر كس بايد خود به شناخت آنها دست يابد، پس

شنيدن و  ،ديدن ،هيچ آييني چه زميني و چه آسماني چون اسالم، پيروانش را مصرانه به خواندنتفكر است و 
قُلْ سيرُوا في الْأَرضِ فَانظُرُوا  ": آنجا كه خداوند مي فرمايد .سير و سفر كاوشگرانه در زمين فرا نخوانده است

در زمين سير كنيد و بنگريد كه : بگو.  ثُم اللَّه ينشئُ النَّشْأَةَ الĤْخرَةَ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شَيء قَديرٌ كَيف بدأَ الْخَلْقَ
چگونه خدا موجودات را آفريده سپس، آفرينش بازپسين را پديد مي آورد زيرا خداوند بر هر چيزي 

نظام تعليمي و تبليغي ما تعليم را به جاي ه تفكر، امروزه اما عليرغم تاكيد قرآن ب). 20: عنكبوت( "تواناست
يي مواجه ساخته ها بيآسو تربيت ديني را با  منتهي به انباشت محفوظات شده استكه اين امر تفكر گذاشته 

به عنوان يكي از  تعليم به جاي تفكر جايگزينيلذا در اين پژوهش ضمن بررسي برخي مضرات . است
ي ها پرسشكه در اين راستا  شود يمتربيت ديني به نقش تفكر در تربيت ديني پرداخته  در ها بيآس نيتر مهم

  :    شود يمزير مطرح 
    

                                                            

١
  .استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان   
٢
  hashemyan61n@yahoo.comكارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي؛   
٣
  j_mahdavi@kmu.ac.irعلوم پزشكي كرمان؛  كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي؛ مدير اجرايي مجله دانشگاه  
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  هاي پژوهش پرسش
  يي براي تربيت ديني دارد؟  ها بيآستعليم بدون تفكر چه  -1
  تفكر در تربيت ديني چه جايگاهي دارد؟    -2
 كنند يمدر آن افراد مسن تر جامعه با افراد جوان تر برخورد  تعليم را فعاليت يا كوششي دانست كه توان يم

تا رشد بيشتري را در آنها به وجود آورند، تفكر نيز فرآيند پيچيده ي ذهني است كه تعاريف گوناگوني از آن 
  . شده است

ريف تع شود يمي در رفتار فرد ريگ اندازهرفتارگرايان تفكر را به عنوان چيزي كه باعث تغييرات قابل 
كه تفكر و يادگيري، اعمال دروني ذهن است  كنند يمشناختي از جمله پياژه استدالل  پردازان هينظر. كنند يم

كه تمامي اين اعمال  باشد يمكه شامل ادراك حسي، پردازش اطالعات، استفاده و تركيب اطالعات و حافظه 
به اين ترتيب، . دانند يمعدادهاي بالقوه فرد هدف از تفكر را تحقق است انيگرا عتيطب. افتند يمدر مغز اتفاق 

اجتماعي،  پردازان هينظرطبق عقايد . باشد يمتفكر و يادگيري از ديدگاه ايشان، امري وابسته به ذات و شخصي 
 گردد يمي است كه از تعامل اجتماعي و مشاهده رفتار اجتماعي انسان حاصل ا جهينتتفكر و يادگيري 

  ).2011لوئيس، (
راست  مكرهينزمينه ارتباط تعليم و تربيت با تفكر، مي گويد تعليم و تربيت عليه تفكر كه مربوط به  سمپلز در

، تعليم و تربيت به شكلي است كه موجب شده افراد كمتر از نيمكره راست خود كند يمي ريگ جهتاست، 
خواندن، نوشتن و  .)1372و همكاران،  گالن سيلور(شوند و بيشتر نيمكره چپ را به كار گيرند  مند بهره

ي مورد ها تيفعالو ادراك و تفسير نقاشي، نمونه . شود يمحساب كردن اساساً به وسيله نيمكره چپ انجام 
ارزشيابي نتيجه گرفت هنگامي كه افراد هر دو قسمت مغز خود  ها سالسمپلز پس از . راست است  مكرهينعمل 

يان عوامل موثر در اكولوژي يادگيري نقش ابداعات را به مشاركت مساوي با يكديگر دعوت كنند، از م
  . باشد يمكه بيانگر اهميت تفكر  رديگ يمخالق در محتوا مورد تاكيد قرار 

  .يافته است روش تحقيق حاضر تحليلي انتقادي است كه با مراجعه به منابع ديني انجام
  :يافته هاي پژوهش

صحيح از فرو رفتن در   شهياند با و جز ابدي يدست نمانسان جز با تفكر، به بينايي بر اساس اين پژوهش 
 "من تفكر أبصر": نديفرما يم) ع(به امام حسين  يدر وصيت) ع( علي .ماند يگمراهي در امان نم يها دام

تفكر باعث پند گرفتن، و پند گرفتن سبب  ايشان از نظر. ، كسي كه بينديشد، بينا گردد)31البالغه، نامه  نهج(
و " :نديفرما يمو در اين زمينه  دانند يخداشناسي را تفكر م يها يكي از راه ايشانو همچنين . شود يبصيرت م
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ها در عظمت  ، اگر انسان)185همان، خطبه ( "لو فكروا في عظيم القدره و حسيم النعمه لرجعوا إلي الطريق
  .گشتند يقطعاً به راه راست بر م دنديشياند يخداوند و بزرگي نعمت او م

آنجا . به بار نشيند ها آموختهي براي تفكر است تا ا مقدمهبلكه  ديآ ينمدادن و تعليم به تنهايي به كار  آموزش
علم مطبوع و علم مسموع و ال ينفع المسموع و اذالم يكن :العلم علمان  ": نديفرما يم) ع(كه امام علي 

يعني . "عقل مطبوع و عقل مسموعالعقل عقالن "و در يك نقل ديگر ) 218ص  ق، 1403مجلسي، ( "المطبوع
شده از خارج و ديگر علم مطبوع يعني دانشي كه از  فراگرفته، يعني شده دهيشنيكي علم . است دو علمعلم، 

اگر : نديفرما يم، بعد )منظور همان قوه ابتكار، تحليل و تفكر خود شخص است(خود انسان سرچشمه بگيرد 
از اين نظر تفكر است كه باعث دروني شدن معرفت ديني و در . دعلم مطبوع نباشد، علم مسموع فايده ندار
، فرد به معرفت ديني شود يمبا تفكر اصول اعتقادي نهادينه . شود يمنتيجه عملكرد بر اساس باورهاي اعتقادي 

 در نهايت مي توان گفت با. ي براي انجام اعمال عبادي و در نهايت قرب الهي استا نهيزمو اين  گردد يمنائل 
تأثيرپذيري كمتري در سطح جامعه ، اما از شوند يمي ديني ما در سطح وسيعي ارائه ها آموزهاينكه 

اند كه  برخوردارند، شايد بتوان يكي از علل آن را اين دانست كه در عصر حاضر، فراگيران عادت كرده
لب به مرور زمان خواهد مطالب اخذشده را تنها در ذهن خود انبار كنند كه اين امر موجب فراموشي اين مطا

  .شد و نقش چنداني در درك محتواي ديني و عملكرد اعتقادي آنان ندارد
نيز گونه كه قرآن  همان .را ترغيب به فكر كرداو مجال انديشه داد و  انسانبايستي به ديني پس در تربيت 

عالم، احساس حيات كند و  و در تمام مدهدر آميزد، تا روح به جنبش آآدمي را با روح  ها شهياند خواهد يم
نظام آموزشي بايد سؤال مدار باشد نه پاسخ مدار كه در . در نتيجه دل هم به حركت درآيد و به خدا پيوندد

را، كه اگر كسي انديشيدن را آموخت، خود به دنبال انديشه  ها شهيانداين صورت بايد انديشيدن را بياموزد نه 
  .اصل در تربيت ديني همگام كردن آموزش با تفكر است نيتر مهماز اين رو . و عمل خواهد رفت
  .تربيت ديني، آسيب شناسي، تعليم، تفكر: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .قرآن كريم -
  .نهج البالغه -
ه ترجم( برنامه ريزي درسي براي تدريس و يادگيري بهتر .)1372. (آرتور جي ،ويليام ام و لوئيس، الكساندر؛ جي ، گالن سيلور-

  .مؤسسه استان قدس رضوي: مشهد ).دكتر غالمرضا خوئي نژاد
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  . مؤسسه الوفاء: بيروت. بحاراالنوار).  ق 1403. (مجلسي، محمدباقر -
  . صدرا: تهران. ، مجموعه آثارعدل الهي).  1374. (مطهري، مرتضي -
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  ميزان توجه به مؤلفه هاي تربيت اخالقي در كتاب تفكر و سبك زندگي پايه هفتم
  1فاطمه حاج غني

  
بررسي گذر زمان و نحوه تكامل زندگي بشر از سازگاريهاي الزم فرد با محيط اجتماعي و كسب مهارتهاي متناسب 
با نياز جامعه پرده برداشته است و بدينسان نشان داده است كه انسان تالش كرده تا در وراي كسب تجربه و ارتباط با 

خود به وجود آورد تا رفتار خود را هماهنگ با سير تحول و تكامل قرار دهد لذا جامعه و طبيعت، تغيير و تحوالتي در 
چاره اي جز شناسايي خود، برخورد عاقالنه با مسائل و مشكالت، توجه ديگران و در رأس آن پرورش قدرت تفكر و 

رائز و ميل هايش در حد تعقل خود را نداشته است تا وضع زندگي خود را بهبود ببخشد و براي آن كه بتواند از همه غ
معقول بهره گيرد، با خود و ديگران در صلح و آرامش زندگي نمايد و به سعادت دنيوي و اخروي نائل گردد، ناگزير 

تربيت در او   لذا نحوه تفكر و سبك زندگي او تحت تأثير). 14، ص1374الهيجي، (از مراعات و ضوابط اخالقي است 
د را در پرتو افكار و انديشه اش به عمل آورد، از اين ديد تربيت اخالقي ضرورت پيدا قرار گرفته تا اعضا و جوارح فر

  .مي كند
پايه هفتم با هدف ايجاد باورها و عقايد و افكاري در ) كتاب مشترك دختران و پسران(كتاب تفكر و سبك زندگي 

نهاده است تا در اين برنامه فرصت دانش آموزان جهت تالش براي دست يابي به يك زندگي موفق پا در ركاب تجربه 
هايي براي دانش آموزان فراهم كند تا از طريق بازخواني تجربه هاي خود يا ديگران درباره ارتباط خود با خدا، ديگران 
و خلقت تفكر كنند و با استدالل، معيارها و شيوه مناسبي را براي زندگي خود برگزينند تا در مورد سبك زندگي خود 

پژوهش حاضر با بررسي كتاب فوق  .كر كرده، مناسب ترين روش را براي يك زندگي سالم انتخاب كنندو ديگران ف
نهج  31و كتب تربيت اخالقي در شناسايي مؤلفه هاي تربيت اخالقي در كتاب تفكر و سبك زندگي پايه هفتم، نامه 

در اين نامه نمونه هاي زيادي از ) ع(علي امام) 1374(البالغه را مد نظر قرار داده، از جهت آن كه به نظر الهيجي 
اين . محاسن و مكارم اخالق را مورد تأكيد قرار داده و صفاتي را در جهت خودسازي فرزندش خاطر نشان كرده است

پژوهش با نظر به گفته ميترا دانشور يكي از نويسندگان كتاب فوق كه معتقد است تالش مي كنيم به دانش آموز 
موضوع سطحي برخورد نكند و قدرت بيان نظراتش را داشته باشد، نظرات مخالف با ديگران را با  بياموزيم تا با يك

  .احترام و استدالل بيان كند، متن كتاب فوق را از منظر تربيت اخالقي مورد تأمل قرار داده است
  :پرسش هاي پژوهش

  ؟مؤلفه هاي تربيت اخالقي كدامند -

                                                            

 hajghanif@yahoo.comكارشناسي ارشد دانشگاه شهيد باهنر كرمان،   ١
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  گونه است؟ ميزان برخورداري كتاب از آنها چ -

در اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي فرا رونده به استخراج مؤلفه هاي تربيت اخالقي در كتاب مورد نظر 
 -1. روش تحليلي فرا رونده به طور معمول طي دو مرحله صورت مي گيرد) 1389(به گفته باقري . پرداخته شده است

در كنار آن از روش تحليل محتوا كه به گفته . زم براي پديدهتعيين شرايط منطقي ال -2توصيف پديده مورد نظر، 
براي توصيف عيني و منظم محتواي آشكار ارتباطات به كار مي رود و هدف آن تفسير كردن است ) 1388(جعفرخاني

كمك گرفته شده، تا با بررسي محتواي كتاب شامل مطالب، تصاوير و پرسش ها، فعاليت ها و استفاده از آمار 
  .ي، درصد فراواني هريك از مؤلفه ها را مورد مطالعه قرار دهد و سپس به تجزيه و تحليل بپردازدتوصيف

اظهار داشته از آن جا كه اخالق افالطون مبتني بر جستجوي سعادت و نيكبختي است لذا باالترين ) 1368(كاپلستون 
عقالني و اخالقي، رشد و پرورش صحيح خير از نظر وي، توسعه و پيشرفت حقيقي شخصيت انسان به عنوان موجودي 

در اين راستا وي در تربيت معتقد به فضيلت هاي اصلي، . نفس او، خوشي و آسايش هماهنگ كلي زندگي او است
در ديدگاه ارسطو فضيلت به اعتدال تعبير شده، لذا وي . حكمت، شجاعت يا همت، اعتدال يا خويشتن داري است

، لطيفه گويي، آزرم و رنجش بجا را نمونه هايي از اعتدال در اخالق فرد مي شجاعت، عفت، سخاوت، حقيقت گويي
بيان داشته كمينوس معتقد است تربيت عقلي، اخالقي و ديني بايد توأماصورت گيرد چرا كه ) 1390(كاردان . داند

تربيت اجتماعي و اخالقي پياژه در زمينه . انسان در سايه دانش، اخالق و دين به خردمندي، اراده و تقوا دست مي يابد
دارد، همكاري كودك كه به مبادله واقعي انديشه و  به راهنمايي كودك به تفاهم و همكاري اشاره كرده اظهار مي

گفت وشنود منجر مي شود، باعث تسهيل پرورش ذهن نقاد و عينيت و تفكر منطقي شده و اين همكاري به منزله اخالق 
  . در عمل است

  :يافته هاي پژوهش
پژوهشهاي انجام شده بيانگر آن است كه افراد در جهت رسيدن به تربيت اخالقي بايد ابتدا تحت تربيت ديني قرار 

كتاب تفكر و سبك زندگي توانايي آن را . تربيت در اسالم با قرآن شروع مي گردد) ع(گيرند چرا كه از نظر امام علي
ارائه كند به طوري كه آنها را به تعقل و تفكر وادارد و در كنار  دارد كه مؤلفه هايي در تربيت اخالقي به دانش آموزان

آن به طرح شيوه هاي سالم در زندگي بر اساس تحقيقات علمي و مذهبي بپردازد تا به نيروي انديشه در فرد دامن بزند و 
توانايي الزم در  فرد با تربيت خود، نقاط ضعف و قوت خود را شناسايي كرده، كاستي هاي وجودش را اصالح كند، از

نگاهي به مؤلفه هاي تربيت . برخورد با مشكالت و عوامل محيطي همراه با كسب فضيلت هاي اخالقي برخوردار گردد
اخالقي در تحقيقات گذشته نشان داده مؤلفه هاي تربيت اخالقي متنوع و در جنبه هايي مانند شناختي، عاطفي و رفتاري 

ير واحد تحليل برابر با تعداد عبارات، جمالت يا تصاويري كه به مؤلفه مورد نظر در جدول ز. قابل دسته بندي هستند
اختصاص يافته در نظر گرفته شده و فراواني از كل با توجه به تعداد صفحات اختصاص داده شده به هر مؤلفه بيان شده 

  .است
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  مؤلفه هاي تربيت اخالقي در كتاب تفكر و سبك زندگي پايه هفتم
  درصد از كل  فراواني از كل  درصد  فراواني  بيت اخالقيمؤلفه هاي تر

  1/32 35  23 237 تعقل و تفكر
  7/24 827 9/21 221 كنترل احساسات و عواطف

  3/7 8 5/14 147 خود آگاهي

  3/7  8  4/14  146  شيوه زندگي

  10 11 5/13 137 پرورش اجتماعي
  3/7 8  9/6 70 پرورش استقالل و اعتماد به نفس

  5/4  5  1/3  32  تبادل محبت

  6/3  7  7/1  18  نظم و انضباط

  
  .تربيت اخالقي، نهج البالغه، تفكر، سبك زندگي: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  . پيام عدالت: قم.  ترجمه محمد دشتي .)1385. (نهج البالغه - 
  . ناسي ارشد، دانشگاه شهيد باهنر كرمانپايان نامه كارش. تحليل محتواي كتابهاي تاريخ دوره راهنمايي). 1388. (جعفرخاني، زهره -
  . انصاريان: قم. اخالق و تعليم و تربيت اسالمي. ) 1374. (قرباني الهيجي، زين العابدين -
  . ياران: تهران. سير تربيتي آرائ تربيتي در غرب ).   1390(. كاردان، علي محمد-
  . سروش: تهران). مه سيد جالل الدين مجتبويترج(  تاريخ فلسفه يونان و روم).  1368. (كاپلستون، فردريك-
  ]. كتاب درسي[ تفكر و سبك زندگي). 1392. (وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي -
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  دانش آموزان دختر بررسي برنامه نماز و طراحي برنامه درسي نماز براي
  پايه سوم ابتدايي

  2،  صغري هاشميان1زهره حمزه لو
  
طراحي برنامه درسي نماز در پايه سوم بررسي برنامه نماز و ارائه الگويي براي نياز سنجي به منظور اين 

-90سال در  اروميهشهرستان  2و1 ناحيه دخترانه جامعه آماري مدارس ابتدايي. ه استانجام گرفتابتدايي 
انش آموزان به طور تعداد د. كالس درسي از پايه سوم انتخاب شد 10بود كه به صورت تصادفي  1389

يافته ها نشان مي دهد كه در مدارس بيشتر از آنكه به بعد معنوي نماز پرداخته شود به . دنفر بودن 350تقريبي 
 .آيدزنگ نماز در بيشتر مدارس مرتبا به صدا در مي. عنوان رفع تكليفي از جانب مسئولين پرداخته مي شود

دانش آموزاني كه به آنان مسئوليت داده  .از مالحظه مي شوددربرخي از اين مدارس ابتكاراتي درخصوص نم
اجراي عملي آن برنامه  تقريبا تمامي مدارس براي نماز و .دهندرغبت بيشتري نشان مي )نماز مورد در( شده

آن اندازه كه الزم  همكاران تا. عمل در روي كاغذ كارهاي بيشتري انجام گرفته است تااما  ريزي كرده اند
توانيم مسئله نماز در مدارس از ابعاد مختلفي ميما . كارهاي ديگري غير از تدريس اهميت نمي دهنداست به 

آموزشي، ديني و مذهبي و بهداشتي مي -ابتدايي دخترانه مورد بررسي قرار دهيم كه مهمترين آنها ابعاد تربيتي
كتب راهنماي معلم، هديه هاي  باشند كه با برداشتهايي كه از مطالعات مستمر خويش در موضوع  نماز در

از ميان عبادات اسالمي نماز . داشتيم، به تبيين وتوضيح اين مسائل پرداختيم... آسمان،  طرح كرامت،  قرآن و
  ).1385آقاملكي تبريزي، (هزارحكم، براي آن آمده است  4درزيادي احكام نمونه است به گونه اي كه 

 در، آشنايي با مهرباني خداوند، پايه دوم در: بحث خداشناسياين مقاله براساس تحليل كتب درسي ديني 
 :پايه پنجم در، آشنايي بادانايي وتوانايي خداوند :در پايه چهارم، پايه سوم، آشنايي با بخشندگي خداوند

و روند آموزش نماز با نظربه كتب راهنماي تدريس قرآن و هديه هاي آسمان دوره  آشنايي بايگانگي خداوند
پايه چهارم، آموزش  در، ركعتي 4 آموزش نماز، پايه سوم در، ركعتي 2 آموزش نماز :درپايه دوم: ابتدايي
   .جمعه آموزش نماز :پايه پنجم در، نمازآيات جماعت و نماز

  
  

                                                            

     z.hamzelo@yahoo.com ؛اصفهان) جي( 6معاون پرورشي آموزش وپرورش ناحيه ،)خوراسگان(دانشجوي دكتراي برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اصفهان 1
  .كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي، اروميه2
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  :پرسش هاي پژوهش
. 1 :استپرداخته  پاسخ گويي به سواالت زير تحليل و بهبا طراحي برنامه درسي براي موضوع نماز 

 شيوه طراحي برنامه درسي آموزش نماز. 2آموزش نماز در برنامه درسي پايه سوم ابتدايي چيست؟؛ چارچوب 
دوره ابتدايي تاچه اندازه جوابگوي نياز هاي آموزشي  در برنامه درسي نماز .3؛ دوره ابتدايي چگونه است؟ در

و  ره ابتدايي چيست؟برنامه درسي دو در ميزان رعايت چارچوب آموزش نماز. 4؛ وپرورشي بوده است؟
پرداختن به ز، توجه دين مبين اسالم به فريضه نما: داليل اهميت اين پژوهش برگرفته از اين زمينه ها بود

سال دوم زندگي كودكان كه دوره  7 توجه دين اسالم به، تربيت ديني كودكان قبل ازسخت شدن دل آنان
فن بكار رفته دراين تحقيق، فن تحليل  .ييكم رنگ شدن اين فريضه مهم درمدارس ابتداو  است اطاعت

  . و از روش مروري نيز استفاده شده است) 1388فتحي واجارگاه، (ميدان نيروهاست 
ركه مدارس بايد توجه جدي به اين مسئله ارتباط صميمانه اي است بين آفريده وآفريدگا ،نيايش و نماز

اساسا بايد به بچه ها القا كرد كه . دارد خود در اهداف اسالم را خالصه اي از نمازداشته باشند چرا كه 
متن جامعه به  مقياس كوچك، اسالم در اسالم در مجموع حركاتي كه نمازاست نمايشگري است از

تفسيرالميزان، . (مي كشد سه براي خوشبختي آنان كار اين هر از روان انسانهاست و كارگيرنده تن وانديشه و
قلب نوجوان مثل زمين خالي است، : مي فرمايد) ع(به امام حسن  خطاب) ع(امام علي ). 139-141صص

حتي ظهر روز عاشورا در ) ع(امام حسين ). 373، ص 1383دشتي، (هربذري كه درآن افكنده شود مي پذيرد 
براي اهتمام به اين برنامه سازنده، اسالم به اوليا سفارش مي كند كه اطفال . ميدان مبارزه هم نماز را رها نكرد

ود را قبل از بلوغ به هر نحوكه مي توانند وادار به نماز كنند و گاهي هم به خاطر بي اعتناييشان ازخود خ
) 114: هود( "ان الحسنات يذهبن السيئات": قرآن پس ازدستور به نماز مي فرمايد. خشونت نشان دهند

ميان سايرانسانهاست و به منزله نماز در ميان ساير عبادات مثل انسان كامل در ). 82-83، صص 1389قرائتي، (
نماز نيز نشانه و عالمت مسلماني است،  اهانت و بي توجهي به . اسم اعظم الهي، بلكه خوداسم اعظم است 

نماز اراده را قوي و قلب را پاك و روح ). 28-25، صص1375قرائتي، (نماز نيز بي توجهي به كل دين است 
كه پيوندهاي  برد مي معنويت فرو درعالمي از انجام شود انسان را با شرايطش هرگاه نماز .كند مير را تطهي

، ص 9مونه، ج ن( دهد مي شستشوش جان كه آثار گناه را ازدل و سازد مي خدا چنان محكم ايماني او را با
شود، توجه روانشناسان معتقدند همانطور كه اضطراب و ترس سبب ترشح تركيبات خاصي در بدن مي ).269
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، صص 1385همايش، (مركز بر آن نيز سبب ترشح هورمونهاي آرامش بخش طبيعي مي گردد به خدا و ت

59-60.(  
  :يافته هاي پژوهش

- مربيان و معاونين پرورشي، بيشترين تاكيدشان روي پايه هاي باالتر بود و كمتر به پايه سوم ابتدايي مي

ركعتي را اكثر  4ار ميكردند، نمازهاي پرداختند و بهتر و بيشتر ازمعلمين پايه سوم روي اين مبحث مهم ك
، انجام مي دادند ولي )قابل رفع(دانش آموزان مدارسي كه تحقيق روي آنها انجام يافت با اندكي اشكاالت 

مدارس شاهد بيشتر روي برنامه نماز كاركرده بودند و عالوه برآن اردوهاي نمازي از طرف ادارات براي 
كه اولياي مدرسه و كودكان در انجام هر چه بهتر اين اردوها همكاري هاي سوم ترتيب داده شده بودپايه

  . داشتند
مشكل اكثر مدارس كمبود فضاي نمازخانه بود، باز هم وضع مدارس شاهد مطلوب تر از مدارسي بود كه 

بار  1گنجانيدن ساعتي به نام نماز در برنامه درسي دانش آموزان پايه سوم حداقل هفته اي . روي آنها كارشد
از طرف معلمان مورد استقبال واقع نشد و بيشتر آنها معتقد بودند كه همين مقداركافي است، نيروهاي مخالف 
در فن قدرتش بيشتر از نيروهاي موافق مشاهده شد و با توجه به سواالتي كه مطرح نموديم، به پاسخهاي 

مان اشاره شده بحث خداشناسي و در چارچوب اين برنامه چنانكه دركتاب هديه هاي آس. 1: زيردست يافتيم
. 2؛ )1375فعاليتهاي مكمل آموزشي و پرورشي دوره سوم ابتدايي، (قرآن آموزش نماز چهار ركعتي است 

براساس نتايجي كه از يافته هاي . 3شيوه اجراي برنامه درسي نماز بصورت بحث جداگانه انجام نميگيرد؛ 
و فطرت جوي بچه هاي اين مقطع، روي بحث خيلي كار تحقيقات مي توان گرفت عليرغم روحيه لطيف 

ميتوان گفت كه سهل انگاريهاي زيادي صورت ميگيرد و ريشه اين ضعف عدم آشنايي . 4نمي شود؛ 
  . همكاران با چارچوب هاست

طبق بررسيها، دركتب ديني، تا حدي از پايه دوم به طور غيرمستقيم و از پايه سوم،  مستقيما : نتيجه اينكه
اين موضوع تاكيد شده ولي متاسفانه طبق بررسيها و مشاهدات، تقريبا اكثريت دانش آموزان ما آشنايي  روي

  . عميقي با مسائل ديني و نماز ندارند
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با توجه به نتايج جدول، بيشتر همكاران با ايجـــاد برنامه درسي نماز، جداي ازاختصاص زماني درساعات 

  .درسي قرآن موافق بوده و برآن اصرار نمودند
  .رنامه درسي، دوره ابتدايي،  پايه سوم ابتدايينماز، طراحي ب :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .قرآن مجيد -
  .كيش مهر: قم). ترجمه صادق حسن زاده و علي خليلي( اسرار الصاله). 1385. (آقاملكي تبريزي، ميرزا جواد -
  .   آييژ: تهران. اصول، نياز سنجي آموزشي الگوها وفنون). 1388. (فتحي واجارگاه، كورش -
  .انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي: تهران. پرتوي از اسرار نماز). 1375. (قرائتي، محسن -
  . كيميا اثر: تهران. نماز). 1389. (قرائتي، محسن -

پايه سوم با فن تحليل ميدان نيروهاطراحي برنامه درسي نمازنياز سنجي

 نيروهاي مخالف مقاصد
درصدنيروهاي

 موافقنيروهاي  وضع موجود موافق
درصدنيروهاي 

 مخالف

تعميق يادگيري -1
 اذكار اعمال و
 نماز

مخالفت معلمان و.1
به اين  بي عالقگي
 طرح

40% 
 دانش آموزان بيشتر.1

درست تلفظ  رانماز  اذكار
 .نميكنند

طرف معلمان  اختصاص وقت زيادي از.1
ات ساع درز نما اذكار براي آموزش

 قرآن
60% 

تقويت روحيه -2
  نماز انس با

ي برخياهميت كم.2
 %50 نمازبهوالدين

برنامه مدرسهناهماهنگي.2
 بامنزل

به اولياء  آموزشي رامقداري ازكار.2
 %50  .محول كنيم

تقويت روحيه -3
  توجه به نماز

امكانات  كمبود.3
 %50  ساخت نمازخانهبراي 

-نمازخانهردفضا كمبود.3
 هاي مدارس براي حضور

 جماعت نمازدر همه
نمازخانه بزرگ درمدرسه براي  احداث.3

 %50  به نماز كودكان جذب

ايجادبرنامه -4
آموزشي نمازبه 

عنوان برنامه 
  درسي

گاليه مربيان.4
و ازحجم زيادكاري 

عدم همكاري  طرح
 بدليل سن( بچه ها

 عالقگي بي يا و )كم
 .خودشان

20% 

بي روح وخشك بودن .4
فضاي نمازخانه هاي 

  دوره ابتدايي مدارس در
  

 اداب سازي مكاني كه بچه ها نمازش.4
 %80  مربيان پروشي مدارس با همت ميخوانند

تخصيص -5
زماني 

جداازآموزش 
  براي نماز

بي عالقگي وعدم-5
 تمايل همكاران خود

به اين دانش آموزان 
 كار

50% 
 نبود برنامه هاي جالب و.5

 در كودك پسندو  شاد
  زدرمدارسنما مورد

ساعات  ازتخصيص زماني غير.5
اجراي برنامه  يا آموزشي براي آموزش و

چيز  هر بازي و، فيلمهاي آموزشي با نماز
  يندديگراخوش

50% 
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  تحليل و تعيين رابطه بين هوش اخالقي با رهبري اخالقي
  مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان 

  1سيد محمد قلمكاريان
  

به طـور  سازمان هاي آموزشي،  مديران در. جمله مديران مهم جامعه محسوب مي گردند زمديران آموزشي ا
 و) معلمان و كاركنـان (عمليات اين سازمان ها به وسيله انسان  دكار دارند ، زيرا فراگر و با انسان ها سر مستقيم

آن وظيفـه مشـكل و پيچيـده    به همين منظور، اداره ي موثر . انجام مي پذيرد) دانش آموزان(مورد انسان ها  در
به تنهايي نمي تواند موجب بروز عملكرد موثر و مفيـد مـديران شـود و آنـان      است به گونه اي كه مهارت فني

توانايي فهميدن پيچيدگي هـاي  (نيازمند رهبري خردمندانه و اخالق مدار هستند تا بتوانند مهارت هاي ادراكي 
 معلمان ومديران مدارس به علت ارتباط مستقيم با .  را بروز دهندمتناسب با حيطه مسئوليت خود ) كل سازمان 

اگر در انتخاب مديران، از  همين اساس دانش آموزان، تاثير زيادي در رسيدن مدارس به اهداف خود دارند، بر
و  مديران اخالق مدار استفاده شود، اين احتمال بيشتر خواهد شد كه آنان در انجام وظايف خود موفق تر باشند

عملكرد مطلوب تري از خود بروز دهند و با وجدان كاري و احساس مسئوليت بيشتر فعاليت كنند، كه بـا ايـن   
با توجه به . وضعيت معلمان و دانش آموزان و ساير كاركنان با آرامش بيشتري در مدارس به فعاليت ادامه دهند

حاكميـت رهبـري اخالقـي بسـيار مهـم       نقش و اهميت عملكرد مديران در موفقيت مدارس، توجه به اخالق و
از مهمترين هوش هـاي   2هوش اخالقي. است و براي اين نوع رهبري، مديران نيازمند هوش اخالقي باال هستند

هوش اخالقي، مجموعه اي از ارزش ها و باورهاي سازماني اسـت كـه   . مطرح در سازمان ها محسوب مي شود
است و افرادي كه از اين هوش برخوردارند رفتار خـود را بـر    هاي سازماني گنجانده شده در اهداف و رسالت

اساس اصل برابري، احترام متقابل، رعايت هنجارها و ارزشهاي پذيرفته شده، و احترام به قوانين و مقررات، بنـا  
  ). 112، ص  2004مك گيل كريست و همكاران ، (مي گذارند 

اخالقـي بـراي توصـيف توانـايي كلـي سـازمان هـا        در چهارچوب نظريه هاي سازماني نيز از سازه ي هـوش  
بنابراين،سازمان ها بايد بدنبال متغيرهاي سازماني باشند، كه بتوانند بر يكـديگر تـاثير مثبـت     .استفاده شده است

گذاشته و تقويت كننده همديگر باشند و در بهره وري سازمان را افزايش دهند كه در اين ميان سه متغير هوش 

                                                            

 .دانشجوي دكتري فلسفه تربيت دانشگاه شهيد باهنر كرمان  1
٢
 Ethical  
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اما اين كه تـا چـه حـد دو متغيـر     . اخالقي مي توانند از متغيرهاي مهم مديريتي سازماني باشند اخالقي و رهبري
مذكور در مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان بر يكديگر تاثير گذار باشند، موضوعي است كه در پـژوهش  

  .  حاضر به آن پرداخته شده است
  :هدف پژوهش

قي با رهبري اخالقي مديران مدارس متوسطه شهر اصـفهان  هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه بين هوش اخال
  .است بوده

نفـر   108) 1970(حجم نمونه آماري بوسيله جدول كرجيس و مورگان  همبستگي و -روش تحقيق توصيفي 
گيـري شـامل دو    ابـزار انـدازه  . روش نمونـه گيـري تصـادفي سـاده انتخـاب شـدند      بدست آمد كه با استفاده از 

هـوش اخالقـي مـك گيـل كريسـت و       و پرسشـنامه  )2008(دهـوق و دن هارتـگ    خالقـي رهبـري ا پرسشنامه 
  .روشهاي آماري مورد استفاده ضريب همبستگي و ضريب رگرسيون بود .بود) 2004(همكاران 

  :يافته هاي پژوهش
هوش اخالقي با بين همبستگي مثبت و معناداري را  p 05/0مشاهده شده در سطح  rبنابر نتايج حاصله، 

 كاركنان بانك تجارت استان چهارمحال و بختياريسازي نقش، و تسهيم قدرت  انصاف، شفافهاي مولفه
سازي نقش، و تسهيم قدرت را در  انصاف، شفافهوش اخالقي احتمال بروز  به عبارت ديگر،. نشان مي دهد
سازي  شفافمولفه ، بر 0/ 16انصاف بر مولفه هوش اخالقي ميزان اثر گذاري . نمود خواهد بيشتر بين كاركنان

  .است 12/0تسهيم قدرت  مولفه ، و بر  04/0نقش 
مديران مدارس متوسطه نشاندهنده يافته ها در خصوص رابطه بين هوش اخالقي با مولفه هاي رهبري اخالقي 

ازي نقش، و تسـهيم  س انصاف، شفافهوش اخالقي با مولفه هاي اين بوده كه همبستگي مثبت و معناداري بين 
انصـاف،  مولفه هاي بر هوش اخالقي بنابر تحليل هاي رگرسيوني، . قدرت مديران مدارس متوسطه وجود دارد

در انصاف، و تسهيم قـدرت  هاي مولفهبنابراين براي ساخت  معادله رگرسيون، بايد . و تسهيم قدرت تاثير دارد
انصـاف، و  هـاي  مولفـه از نمـرات   18/0ن مـي دهـد كـه    ضريب تعيين نشا. قرار داشته باشدكنار هوش اخالقي 

نمـي   مـديران هـوش اخالقـي   اين در حالي است كه . قرار داردهوش اخالقي مديران تسهيم قدرت تحت تأثير 
  .سازي نقش را تحت تاثير قرار دهند مولفه شفافتوانند 

و غيـر   موفقيت امور تجـاري تاثير بسزائي در كه ناشي از يك استعداد و هوش اخالقي است اخالق مديريتي 
باشد كـه   ها يك عامل مرجع مي سيستم ارزش. و موجب توسعه سرمايه فكري در سازمان مي شود دارد تجاري
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مديران را در مورد اصول اخالقي كه باعـث پيشـرفت روابـط آنهـا بـا كارمنـدان، مشـتريان، تـامين كننـدگان،          

شود، تحت تاثير قـرار   رجي و جامعه تجاري خودشان ميهاي كارگري، سرمايه گذاران خا سهامداران، اتحاديه
  . دهد مي

  .هوش اخالقي، رهبري اخالقي، مديران مدارس: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  . بعثت : تهران. مباني نظري و اصول مديريت آموزشي .)1388( .عالقه بند، علي -
  .مير : تهران . مديريت منابع انساني و روابط كار .)1388( .ميرسپاسي، ناصر -

-Leebois, W.G. (2010). The effects of ethical leadership on manager job satisfaction, commitment, 
behavioral outcomes, and firm performance. International Journal of Hospitality Management, 30, 
1020-1026.  
-MacGelicrest, L.A., Christakis, A.N.& Neil,L. (2004). Creating transforming leadership for 
organizational change: the cogniscope system approach. System Research and Behavioral Science, 
18, 259-277.  
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 هاي آسمان دوره ابتدايي و راهنمايي ي  هديهها كتاببررسي رويكرد تربيت اخالقي 
  2، احمـد بنـي اســـدي1نيمحمــد حـسـ

  
هـومن،  ( انـد  دانسـته بوده است و ايرانيان را سـرآمد اخـالق    ها انساناخالق و تربيت اخالقي از دير باز مدنظر 

افالطـون  ). همـان (هنرهاي اخالقي را به انسان  با زباني ساده ولي آسـماني بيـاموزد    ديكوش يمزرتشت ). 1382
هاي يكي از ماموريت) ص(پيامبرگرامي اسالم ). 1376نقيب زاده، ( دانست يمايرانيان را واجد صفات اخالقي 

پس از ايشان نيز همين روال در احاديث و سيره معصـومين بعـدي   . خود را اتمام مكارم اخالق بيان كرده است
ربيـت  انديشمندان اسالمي همواره در طول تاريخ اسالم آثـار متنـوعي را در زمينـه اخـالق و ت    . استبه جا مانده

در بين متفكران اسالمي ايراني  نيز در مواجهه با اخالق و تربيت اخالقـي حـداقل چهـار    . اند كردهاخالقي ارائه 
برخـي بـه وجـود دو    ). 1386احمد پـور و همكـاران،   (شود  رويكرد فلسفي، عرفاني، روايي و نقلي مشاهده مي

رويكردهـا،   نيـ اي هر يك از برا). 1379 ي،محمد(اند ي هم قائلجوانمردي و حكومت -ياسيسرويكرد ديگر 
بـه طـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم حـاوي         كـه ، شـود  يمـ  دهيـ دآثار با ارزش و ماندگاري از متفكران و اديبـان  

 كي به عنـوان يـ  اخالق تيتربمنابع به  نيااما در . دستوراتي براي عمل اخالقي و درنهايت تربيت اخالقي است
بـه   تيـ تربي و شـرع  احكـام از جمله  ها حوزه ريساي با قيتلفالً به صورت توجه شده و معمو كمترحوزه خاص 

تفاوت كه نظام تربيت ايران نسبت به تربيت اخالقي بي دهد يمتاريخ  نشان . ي مطرح شده استنكاتي عام معنا
هجري شمسـي مكتـب و مدرسـه را بـه      1290است، همچنان كه قانون اساسي معارف مصوب نهم آبانماه نبوده

  ). 1388كهنداني، (است  كرده فيتعرابه تأسيساتي براي تربيت اخالقي و علمي و بدني مث
، كـه جلـوه عمـومي و نسـبتا سـنتي آن در      شـود  يمهاي اساسي مدرسه قلمداد برنامه درسي نيز يكي از مولفه

وعات آموزان بـا مفـاهيم و موضـ   ي درسي محملي براي درگيري دانشها كتاب. ي درسي نمايان استها كتاب
اما چگونگي و رويكردي كـه كتـاب درسـي    . شوند يمارزشي و اخالقي وكسب تجربه در اين زمينه محسوب 

با عنايـت بـه ايـن نكتـه، ايـن      . آموزان با مقوله اخالق دارد، خود موضوع مهمي استبراي درگير كردن دانش
ي هـا  كتـاب ؟  از ميـان   ي درسي چه رويكردي براي تربيـت اخالقـي دارنـد   ها كتابكه  شود يمپرسش مطرح 

                                                            

1
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٢
   aba.csc@gmail.com؛ كارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت  
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آموزان با اخـالق و موضـوع   بديلي براي درگيركردن دانشدرسي مختلف دانش آموزان، كتاب ديني نقش بي

  .تربيت اخالقي دارد
  :پرسش پژوهش

هاي ابتدايي و راهنمايي در تربيت  اخالقي هاي آسمان دورهي ديني هديهها كتابرويكرد تربيت اخالقي  -
  چيست؟ 

اسـت كـه بـر     نظامنـد ايـن شـيوه، يـك بررسـي     . اسـت ر بـه شـيوه تحليـل محتـوا سـامان يافتـه      پژوهش حاض
گــال، بــورگ و گــال، (همچنــين ). 2008گيــون، ( شــود يمــاســاس آن  مــتن بــه طبقــات گونــاگوني شكســته 

ي درسـي  هـا  كتـاب هـاي مـورد عالقـه بـه شـيوه تحليـل محتوي،      اشاره كـرده اسـت كـه يكـي از زمينـه     ) 1389
گفتـه شـد    تـر  شيپـ بـر همـين اسـاس همچنانكـه     . عـات زيـادي در مـورد برنامـه درسـي دارنـد      هستند كه اطال
بـراي ايـن منظـور از     .  هـاي آسـمان برگزيـده و مـورد واكـاوي قـرار گرفـت       ي هديـه هـا  كتـاب بخش اخـالق  

ــانگر و اســگاتروپ   ــنهاد س ــي     )2005(پيش ــت اخالق ــون تربي ــوي مت ــل محت ــراي تحلي ــار محــور را ب ، كــه چه
  :اين چهار محور عبارت اند از.  ، استفاده شداند دهكرپيشنهاد 

يي بهـره  هـا  وهيشبراي به ثمر نشاندن تربيت اخالقي، معلمان و مديران آموزشي از چه :  ١هاي تدريسشيوه -1
  ؟برند يم
  ؟شود يمسازي اهداف تربيت اخالقي استفاده از چه موادآموزشي براي پياده: ٢مواد آموزشي برنامه -2
 بـه هاي تربيت اخالقي چه انتظـاري از رفتـار و بيـنش دانـش آمـوزان دارد؟      غايت برنامه: ٣ها برنامه اهداف -3

  .ديگر اين بخش بدنبال شفاف كردن اهداف مد نظر تربيت اخالقي است عبارت
. ، اشـاره دارد شـوند  يمـ به مواردي كه به لحاظ اخالقي، خوبي، درستي و فضيلت تلقي :  ٤محتواي اخالقي -4

پذيري، صداقت، دوستي و شجاعت خود يي نظير مسئوليتمحورهاهاي درسي بيشتر حول موارد در برنامهاين 
  .دهد يمرا نشان 

  :ي پژوهشها افتهي
ــگاتروپ      ــانگر و اس ــرح س ــر اســاس ط ــژوهش ب ــن پ ــاي اي ــه ه ــده  ) 2005(يافت ــر ش ــار بخــش  ذك در چه

هــا تــدريس فعــال بــوده و بــراي تــابهــاي تــدريس، در ايــن كايــن بررســي نشــان داد،  شــيوه. ســامان يافــت

                                                            

3 Methods of instruction 
4 Curricular materials 
5 Programmatic ends 
6 Moral content 
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ــدانيم، ببــين و بگــو، فكــر كــن و  هــا قالــبســازي آن در  قســمت مــواد آموزشــي، پيــاده يي همچــون بيشــتر ب
ي نفــس بــا الگــوگيري، اجتنــاب از اهــم اهــداف تربيــت اخالقــي نيــز، تزكيــه. بگــو و غيــره تعبيــه شــده اســت

ــوا . اســتنديده ذكــر شــدهاعمــال غيراخالقــي و تــالش در مــداومت بــر صــفات اخالقــي پســ   در بخــش محت
ــده         ــتفاده ش ــداف اس ــه اه ــيدن ب ــراي رس ــي ب ــت و منف ــي مثب ــفات اخالق ــادت و   از ص ــت حس ــت، عاقب اس

ــره    ــدگي و غي ــا ديگــران، نقــش دعــا، نقــش دوســت خــوب در زن ــاني ب ــدي، مهرب ــرخالف رويكــرد .  ناامي ب
كــرد مــورد نظــر در تربيــت گرايــي، رويبيــان شــده در راهنمــاي برنامــه درســي دينــي يعنــي رويكــرد فطــرت 

ــه اخــالق فضــيلت   ــه طــرح و   . گــرا  اســتاخالقــي رويكــردي نزديــك ب ــن ويژگــي كــه بيشــتر ب ــا اي ــه ب البت
 .توجه شده است ها ارزشو تا حدي نيز به تبيين  ها ارزشآگاهي دادن از 

ي هــا كتــابباشــد و ايــن مــورد هــم در  هــا كتــاببيشــترين بخــش مــورد چــالش مربــوط بــه محتــواي ايــن  
ــوزان   كــار  ــش آم ــاب دان ــم در كت ــل مشــاهده اســت و ه ــم قاب ــه   . معل ــراي توجي ــولفين ب ــوارد م در برخــي م
ــدف ــه   ه ــتداللي را ارائ ــويش اس ــذاري خ ــد دادهگ ــر      ان ــه نظ ــه ب ــال آنك ــده اســت ح ــي ش ــديهي تلق ــه ب ، ك

ــا موقعيــت واقعــي دانــش  رســد يمــ مــثال در . خــواني نداشــته باشــد بســيار اســت آمــوزان هــماحتمــال آنكــه ب
ــه شــده  كتــاب راهن ــرين رويكردهــاي  گــرا يكــي از اصــلي  رويكــرد فطــرت "مــاي معلــم  ســال هفــتم گفت ت

ــطه اســت  ــاب متوس ــام دارد  رويكــرد فطــرت. كت ــرا يــك پيغ ــش: گ ــد اســت را   آنچــه دان ــه آن معتق ــوز ب آم
ي زيـادي از  هـا  چـالش  توانـد  يمـ گـذاري و محتـوي گزينـي    گونـه هـدف  ايـن  رسـد  يمـ به نظر  ".اثبات نكنيد

ــ  ــده گ ــه نادي ــار آوردن      جمل ــي ب ــي و تلقين ــوان را از طرف ــودك و نوج ــر ك ــتجو گ ــن جس رفتن حــس و ذه
ــد    ــته باش ــال داش ــه دنب ــر را ب ــوي ديگ ــواي  . مخاطــب از س ــابدر بخــش محت ــا كت ــز  ه ــا ضــعفني ــل ه ي قاب

هــاي آســماني ســال ششــم درســي تحــت عنــوان نمونــه در كتــاب هديــه بــه عنــوان. اي مشــاهده شــدمالحظــه
در اينجــا مــولفين دامنــه . آمــوزي و اهميــت آن دارداســت، كــه تاكيــد بــر علــمبــر بــال فرشــتگان قــرار گرفتــه

ــهاخــالق را بســيار گســترده  ــد گرفت ــم، كــه توانســتهان ــد عل ــدان در كتــاب ســوم . آمــوزي را ذيــل آن بگنجانن
وفـايي را بـه كـادويي تـو خــالي     راهنمـايي درس كمـال همنشـين بـراي وفـاداري تمثيلـي آورده شـده كـه بـي         

  . است كه هم نامناسب است و هم فهم آساني را براي مخاطب به همراه نخواهد داشتتعبير كرده 
ايـن اســت كــه در مرحلــه اول   ديــآ يمــي ذكــر شــده بـر  هــا كتـاب كلــي آنچـه از تحليــل محتــوي   بـه طــور 

ي ظــاهري در نظــر گرفتــه شــده اســت و در  هــا يخــوباز  تــر عيوســدر مــوارد متعــددي معنــاي اخــالق بســيار  
 .سازي نيز مواردي انتخاب شده كه چندان با فهم مخاطب همخواني نداردحتويمرحله بعد در م
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  . هاي آسمان، رويكرد تربيت اخالقيتربيت اخالقي، كتاب هديه :واژگان كليدي
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 تحليل محتواي موضوع مهدويت با بررسي نوع تصويرسازي آن در 

 رسي پايه دبستانكتب د
    2 يرمحمديعاطفه ش، 1علي داودي

 

ترين نيازهاي زندگي بشري است و انسان تنها در پرتو تربيت صحيح   ترين و اساسي  تربيت از ابتدايي ةمقول
هاي  را در تمام جنبه و قلّه سعادترسيده عنوان موجودي هدفمند و انديشه ورز به اهداف خود   است كه به

ترين اركان آموزشي در امر تربيت مساله مهدويت يكي از مهمدر اين رهگذر، . ه استآموزش، فتح كرد
آموزشي نقش مهمي را در سازي و هدايت آنها براي امر ظهور است و تربيت عمومي و نظامكودكان و زمينه
 و هم است شيعيو اسالمي اعتقادات  جمله از ،)عج(مهدي امام و ظهور وجود به اعتقاد. كنداين زمينه ايفا مي

 اي مسأله تنها مهدويت، اساس، اين بر. است مترتب آن بر معيني تربيتي لوازم اعتقادات، اين اجزاي ساير چون
عالمه مجلسي با الهام از روايات . )1388 باقري،( است برخوردار نيز تربيتي بعد از بلكه نيست، اعتقادي
  ). 1387بهشتي، (ساز است بر اين باور است كه انتظار فرج تربيت) ع(معصومان
 و معاني مختلفي، وسايل و و ابزار ها  ازراهها، روش تاريخي  هاي  دوره و در همه  تربيتي  هاي  نظام  درهمه

 به آموزشي محتواي و موضوعات در قالب  و فنون   و كلمات  لغات ها،مهارت ها، مفاهيم، افكار ارزش
كتاب  آموزشي   وسايل و ابزار  ميان در. است  شده  منتقل و  ارائه  آموزشي  هاي برنامه   مخاطبان و محصالن

 و متمركز نظام يك كشور، فعلي آموزشي نظام " .است  وتعلم تعليم وسيله ترينوشايع ترين ترين، كهن مهم 
 .)1389 مشايخ،( "شودمي استفاده كشور كل در كه است درسي كتاب به منحصر آن درسي هايبرنامه

هايي است كه به  ها و يا پيام يك كتاب آموزشي شامل تعاريف، نظريات، اصول، حقايق و فعاليتمحتواي 
با توجه به  ن،يبنابرا . )1376موسوي به نقل از نوريان، (شود  صورت نوشتار يا تصوير به مخاطبان ارائه مي

بر آن شد  الة حاضر خورد، مق به چشم مي تيو آسيبي كه در بحث انتظار ومقوله مهدو يكتب درس تياهم
  :را مورد پژوهش قرار دهد ريز يكه سوالها
  :هاي پژوهشپرسش

 متن و تصاوير مربوط به مهدويت در كتب پايه دبستان چگونه است؟ -1

                                                            

١
  Alidavoodi110@gmail.comكارشناس ارشد ادبيات مقاومت؛   
٢
  Az_shirmohammadi@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي؛   
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  اي است؟آموز با موضوع مهدويت در چه درجهيادگيري فعال دانش -2

. گرفته است قرار كاربردي   هايپژوهش گروه در كه است تحليلي -توصيفي تحقيق نوع از روش پژوهش،
 تحليل محتوا، تحليل سبك، و واژگان تحليل از اعم متعدد هايرويه از ايگسترده طيف داراي تحليل روش"

برحسب كاركردهاي روش تحليل، ). 1389زاده، سيد عباس( "باشدمي غيره و كليدي هايكلمه و نمادها
 از  استفاده با حاضر تحقيق). 1389باقري، (است ار گرفتهطيفي ميان دو قطب توصيف و نقد مورد توجه قر

  ارتباطات شده   ارائه  محتواي از  كمي و مند نظام توصيفي  معموالً  كه. است  شده  انجام 1محتوا  تحليل  روش 
و  آماري  موضوع، جامعه دقيق ساختن مشخص محتوا درتحليل كار اساس .)1383دالور، (دهد  مي دست به

ها جاي  مقوله در محتوا هاي آنها داده  كمك به  كه   است  ها و قواعدي شاخص مقوالت، تعريف نمونه، جمعيت
 باشد، مي انسانيعلوم در تحقيقي توصيفي هاي روش جمله از محتوا تحليل روش). 1990، 2بابي(شوند  مي داده 

از لحاظ عملي در ). 1981 ،3خوي( است درسي كتابهاي محتواي بررسي براي مناسب روشهاي از يكي كه
محتواي مكتوب، . 1 :توان مورد شناسايي قرار دادريزي درسي، حداقل دو نوع محتوا را در هر درس ميبرنامه

فتحي، (محتواي شفاهي، كه توضيحات و نظرات معلم است . 2 كه همان كتاب درسي مورد مطالعه است؛
  .ش و پرورش رسمي در پايه ابتدايي مدنظر استكه در پژوهش حاضر، كتب درسي در وزارت آموز). 1386

در اين مقاله، هدف تحليل محتواي كتب پايه ابتدايي كه داراي موضوعيت مطلبي درباره مهدويت هستند، 
هدف از انجام اين . استفاده گرديد 4مورد نظر است كه براي تحليل محتواي متون مربوطه از روش ويليام رومي

هاي بهترين تكنيكاست، كه يكي از  آموزان در فرايند يادگيرييري دانشميزان يادگارزيابي "روش، 
 براي موجود هايتكنيك بهترين از يكي اما ).2009، 5وبر( "آموزان استسازي دانشبراي تعيين فعال ،موجود
ضريب درگيري  ،شاخص اندازگيري در اين تحليل). 1379 بست، جان( است آموزان دانش سازيفعال تعيين

 فعال غير به فعال هاي مقوله تقسيم از كه عددي رومي، نظر از درگيري ضريب". است) درگيري اخصش(
   .)1968 ،6رومي( "آيد مي بدست كتاب جزء هر براي

ساز، هر دو تركيب، نيازمند واكاوي براي رسيدن به انسانهاي آگاه و سازي براي تربيت يا تربيت زمينهزمينه
غايت تربيت، انساني . نمايدت در تربيت رسمي و عمومي نقش اساسي را ايفا مياين نوع تربي. منتظر است

                                                            

1 Content Analysis 
2. Babbie 
3 . Khoi 
4. william Romey 
5. Weber 
6. Romey 
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. كامل تعريف شده است كه شامل همراهي علم و ايمان است و يكي بدون ديگري به سرانجام نخواهد رسيد
در قرآن كريم به صراحت . كندشود و آن را تقويت ميانجامد و علم موجب ايمان ميايمان به عمل مي"
كيالني، ( "انجامدبه شكوفايي حقيقت و ارزيابي رفتار مي ،جمع علم و دين و همكاري آن دو ؛ده است كهآم

1387.( 

  :هاي پژوهشيافته
شكوفايي حقيقت و همراهي علم و ايمان در جامعه موعود نويد داده شده است و راهكاري براي غايت 

بازنمايي جامعه موعود و ساز ظهور بيت انسانهاي زمينهبنابراين، راهكار تر. تربيت اين عصر نيز ذكر شده است
اي كه از با توجه به نتيجه. جامعه آرماني است كه جلوه آن نيز در رفتار و عملكرد و اخالق آنها بروز نمايد

تحليل محتواي موضوعات درسي مهدويت در اين كتب بدست آمد، درصد بسيار كمي از متن كتابهاي اين 
كه نيازمند بازنگري در متن و تصوير خاص خود . ايه دوم به بعد به اين موضوع پرداخته استپايه، آن هم از پ

 هايساخته چهار قلمرو طبيعت، در را زيبائي اسالم اينكه به نظر با اسالم ديدگاه از زيبايي مسئله تحقيق". است
 تحقيقي كار يك بلكه است، مفيد تنها نه ستپذيرفته طبيعت ماوراي و معقول آرمانهاي بشري، دست و فكر

 از هنر شناخت مسائل تريناساسي از يكي طرفي از و دارد كار و سر انسانها حيات متن با كه است ضروري
  .)1375 جعفري،( "آيدمي بشمار اسالم ديدگاه

محتواي موجود درباره بحث مهدويت در كتب پايه دبستان نيز، مشخص  با آموز دانش درگيري ضريب
 دامنه. است محتوا بودن فعال ميزان دهنده نشان كه است عددي محتوا با آموز دانش درگيري بضري. گرديد

 كه است فعال درسي، كتاب يك زماني اما باشد، نهايت بي تا صفر از است ممكن آمده بدست عدد اين
 در مجموع دروس مربوط به مهدويت در پايه درگيري ضريب. باشد 5/1تا 4/0 بين آن درگيري ضريب

 بنابراين، محتواي مدنظر. آموز استكه نشان دهنده فعال نبودن متن براي دانش. گرديد 19/0دبستان برابر با 
 يادگيري به نسبت را آموزان دانش كه شود ارائه و طراحي ايگونه به بايستمي درسي مهدويت برنامه

اين، توجه به محتواي غني مهدويت و  مقوله بنابر .سازد فراهم را آنان فعاالنه عمل و پژوهش زمينه و برانگيزاند
آموزان به عنوان انسانهاي آگاه و منتظر شناسي اين دروس، نقش به سزايي را در تربيت ديني دانشزيبايي

  .نمايدحضور ايفا مي
  .تحليل محتوا، تصويرسازي، كتب دوره ابتدايي، مهدويت: واژگان كليدي
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  :فهرست منابع
 :تهران .تربيت و تعليم فلسفه در پژوهش هايروش و رويكردها). 1389( .طيبه توسلي، و نرگس سجاديه، خسرو، باقري، -

 .اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشكده

 . مدرسه: تهران. 2، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1388. (باقري، خسرو -

 جلد ،آن مباني و تربيت و تعليم در مسلمان انديشمندان رايآ). 1387( .مهدي ابوجعفري، نقي وعلي فقيقي، محمد؛ بهشتي، -
 . سمت: تهران). اعرافي عليرضا المسلمين و االسالمحجه نظر زير. (چهارم

  .رشد: تهران .)طالقاني نرگس و شريفي پاشا حسن ترجمه( و رفتاري تربيتي  در علوم تحقيق  روشهاي  .)1379. (بست، جان -
  .اسالمي ارشاد وزارت: تهران. اسالم ديدگاه از هنر و زيبائي ).1375. (جعفري، محمدتقي -
  .رشد :تهران. اجتماعي و انساني علوم در پژوهش وعملي نظري مباني. )1383. (دالور، علي -
  . انتشارات دانشگاه اروميه: اروميه. روشهاي عملي تحقيق در علوم انساني). 1389. (زاده، ميرمحمدسيد عباس -
  .زمين ايران: تهران. درسي ريزيبرنامه اصول). 1386( .كوروش ه،واجارگا فتحي -
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم ).بهروز رفيعي ترجمه( سير آراي تربيتي در تمدن اسالمي). 1387. (ماجد عرسان ،كيالني-

  .  مدرسه: تهران. آموزشي ريزيبرنامه فرآيند). 1389( .فريده مشايخ، -
. ابتدايي دوره پنجم و دوم پايه درسي كتابهاي تصاوير طراحي در تاكيد اصل كارگيري به چگونگي بررسي). 1387. (محمد نوريان، -

 .144-127 ،)16(4تربيتي،  نوين هاي فصلنامه انديشه

- Khoi, L. (1981). L'education compare. Paris: A. Colin. 
-Weber, R. (1990). Basic Content Analysis. Newbury Park, CA. 
-Babbie, E.( 1990). Survey Research Methodes. United states of America: Wadsworth, Publishing 
Company. Second Edition. 
-Romey, William. (1968). Inquiry techniques for teaching scince. prentice Hall. Lindin.  
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  بايست تربيت ديني و اخالقيبينش فلسفي پيش
  2پرهام درگاهي، 1آزاده صالحي كرماني
  

رسـالتي سـنگين بـر     دار به نظام آفرينش و جريـان زنـدگي،  ها، با تعبير نگاه معنيتبلور بينش فلسفي در انسان
آوري، مملو از مدعياني است كـه هـر   در دوراني كه بازار فن. باشددوش آموزش و پرورش عصر فرامدرن مي

نماينـد و   ايربايند، بزنگاه خرد و داد، سوداي سفيراني دارد كـه جلـوه  نمايند و آرام منتظران ميآينه چهره مي
آسمان كشيده از شكوه  به داني از مشرق حقيقت كه كوههاي سرشاه). 28: رعد(رهانند رهروان از پريشاني به

مالزمه تفلسف ). 21: حشر(تابند آنها را برنمي ،هاي سرسپرده در غربت غربآورند، چگونه دلآنها تاب نمي
بايد كه در پرتو آن پندار و گفتـار  هاي وحياني، بينشي فلسفي را ميو دين، و اصالت تربيت و اخالق در آموزه

بيـنش فلسـفي مولـود معرفـت و     . نمايـد دمي دگرگون گردد و حسن كردار و وحدت سلوك از آن تـراوش  آ
-نماياند و رفتارهـا را همـان  گونه كه هست به انسان ميمنشي است كه حقيقت هستي و هر رويداد آن را همان

تواند بـا  جوست ميي حقيقتداني كه برآمده از باطناين سبب). 1392علوي، (رساند گونه كه بايد به انجام مي
يـابي  هاي پيش روي و راههاي جهان شمول آن، راهبردي مطمئن براي تدبير آشفتگيدستگيري وحي و آموزه

  . گيردبه روشنايي پيش
   :هاي پژوهشهدف

) 39: نجـم (و مجال و طاقـت ايـن جسـتار، در حـد بضـاعت      ) 88: نحل(گرايانه كالم حق نظر به مشي روشن
چشم داشتن به مقوله انديشه فلسفي و فلسـفي انديشـيدن از منظـر قـرآن كـريم؛ و تـا مـرز امكـان          تالش شده با

  .شده در آن، نوشتار قوام يابدرمزگشايي از تعابير به كارگرفته
هـاي موجـود،   به اين ترتيب كه به مـدد فهرسـت  . استتحليلي، سامان گرفته -سازمان گفتار به شيوه توصيفي

ع از حيث كالمي و مفهومي شناسـايي و  بـا رهنمـون تفاسـير معتبـر مـورد تبويـب و بـاز         آيات مرتبط با موضو
  .اندخواني قرار گرفته

ذهنيت فلسفي نه از پركردن مغز يا محتواي دروس فلسفي و نه از گرايش به يك فلسفه نسبت به فلسفه ديگر 
آيـد كـه مشخصـا بـه     ي به وجود ميشود، بلكه ذهنيت فلسفي بر حسب فعاليتناشي از مجادله فلسفي حاصل مي

در واكـاوي  ) 2002(لوميس ). 445، ص 1378فرمهيني فراهاني، (بهبود داوريهاي ارزشي اختصاص يافته باشد 
                                                            

  a_salehikermani@yahoo.com؛فجر دخترانه آموزشي دبيرستان معاون وتربيتي علوم ارشدكارشناس ١
   parhamdargahi@yahoo.comباهنر؛  شهيد دانشگاه تربيت و تعليم فلسفه دكتري دانشجوي ٢
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مقوله بحران حقيقت در فلسفه تعليم و تربيت، نگـاه صـحيح بـه هسـتي شناسـي را بـه عنـوان مهمتـرين چـالش          
من تاكيد بر جايگاه عقل سليم و داوري صحيح، گسـترش  وي ض. شماردفراروي نظام آموزش و پرورش برمي

پذيري گرايي را پيامد رهايي نيافتن فكر از جمود روانشناختي به واسطه عدم برخورداري از انعطافانديشه پوچ
بينش فلسفي، معادل روح فلسفي خصوصياتي است كه در رفتار و طرز فكر فيلسوف، برخـورد وي بـا   . داندمي

خورد و موجب تمـايز  و شدن با مشكالت و به طور كلي در كليه شئون زندگي وي به چشم ميرديگران، روبه
اسميت . شودروشن است كه اين ويژگي منحصر به فالسفه نمي). 1377شريعتمداري، (گردد او از ديگران مي

عـاد جامعيـت،   ضمن مطالعه ويژگيهاي افرادي كه داراي مشرب فلسفي هستند اين الگوي تفكر را بـا اب ) 1385(
نمايد و ضمن سعي در مشخص و متمايز نمودن اين ابعاد از يكديگر، ارتباط تعمق و انعطاف پذيري معرفي مي

وي اين منش مطلوب ذهنـي را نـوعي عـادت بـه تفكـر و قضـاوت       . دهدو نزديكي آنها را مورد تاكيد قرار مي
اي را كه رخي صاحبنظران خصوصيات عمدهب. داندصحيح، ارزش گذاري و توانايي كاربرد آن در زندگي مي

ترديـد منطقـي و انتقـاد و ارزيـابي     : انـد سازند به اين ترتيب ذكـر كـرده  فيلسوفان واقعي در رفتار خود ظاهر مي
افكار و عقايد، كنچكاوي زياد و ميل شديد به درك حقايق، ژرف انديشـي نسـبت بـه عناصـر اساسـي در هـر       

شـارات مربـوط بـه آن، ديـد وسـيع و مطالعـه امـور مختلـف در ارتبـاط بـا           ها و اموقعيت و درك عميق داللت
يكديگر، سعه صدر و آزاد انديشي، خالقيت و پيشرفت و تكامل طلبي به صـورت طـرح مسـائل تـازه و توليـد      
افكار جديد، فروتني و نفرت از ذلت و تملق، وحدت شخصيت و وجود درجـاتي از ثبـات و همـاهنگي ميـان     

داري از ، عاطفي و اجتماعي فرد، اتكاي به خـود و عـزت نفـس و بـاالخره پايبنـدي و جانـب      هاي عقالنيجنبه
هـاي مختلـف   دبستان). 1377شريعتمداري، (ارزشها و كرامت انساني و احساس مسئوليت و تعهد در برابر آنها 

بـه چـالش    بـاره نمـوده و در طـول تـاريخ تمـدن     فلسفي هركدام فراخور مشي و موقعيت عرض اندامي در ايـن 
اي روشـن در ايـن   هاي جهان شمول آن نمايهتربيتي اسالم و آموزه -از آنجا كه مكتب فلسفي. اندكشيده شده

در ايـن گسـتره مردمـان بـه تفكـر در خداشناسـي، انسـان        . شودنمايند در ادامه به آن پرداخته ميرابطه ارائه مي
ز اين راه زندگي ايـن جهـاني و آن جهـاني خـود را     شوند تا اشناسي، جهان شناسي و تاريخ شناسي دعوت مي

. به اسماء حسنا و صفات علياي الهي بر ايشان ميسـرگردد  اتّصافاصالح نمايند و سير از ظلمات به سوي نور و 
تهرانـي،   دلشـاد (قرآن كريم، كتاب تفكر در اين مجاري و كسب بصيرت و حكمت به سبب اين تفكـر اسـت   

1387.(  
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  :يافته هاي پژوهش
بخـش، انسـان و   كه ضمن فرجـامي رهـايي   بدانيم "بودن"ي عشق و رو به سوي روشنايي اگر فلسفه را، زاده 

) 1391زاده، نقيـب (خوانـد  گونه كـه افالطـون آن را خـدا ماننـد شـدن مـي      سازد؛ آننگرش او را دگرگون مي
هـا بـه واسـطه    معنويتي است كـه انسـان   به اين اعتبار، بينش فلسفي. ايماي متفاوت از يكتا پرستي برنگرفتهمرتبه

-بهـا مـي  هايي گـران كتاب تشريع و تكوين سراسر گنجينه. نمايندهاي الهي دريافت ميتدبر و تعمق در آموزه

مشـرب وحـي نيـز منشـي از     . نمايـد باشند كه انديشه آدميان را روشنايي بخشيده و به سوي معنـي رهنمـون مـي   
پروردگـار  . نمايـد هـاي آدمـي سـازگار مـي    شاري زيسـتن و دامنـه دغدغـه   انديشيدن را در خود دارد كه با سر

گشـايد و ضـمن   گشـا در افـق پنـدارها مـي    اي راهپنجـره ) 110:مائـده (آفريننده عقـل، در مقـام مربـي حكمـت     
يـابي بـه خـرد نـاب     را تـاميني بـراي راه  ) 164: عمرانآل(و تزكيه ) 29: انفال(بركشيدن نقشي از دانايي، تقوي 

هاي برون تا آنجا كـه انديشـه راه انحـراف از حقيقـت را نپويـد و پيراسـتگي       پرهيز از پليدي. فرمايدمي معرفي
-آل(به معرفت حقيقي نائل آيد بـه بركـت يـاد مـداوم او     ) 8: روم(كه سير خودشناسي درون براي تضمين آن

  . خواهد زدخردانه را رقم بينشي به 1"همه ناز باشد نه رازرا معشوق "كه) 191: عمران
  .تربيتي اسالم، بينش فلسفي، تعليم و تربيت -مكتب فلسفي :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .دارالقرآن كريم: تهران).  1373). (ترجمه محمد مهدي فوالدوند( قرآن كريم  -
  .دريا: تهران. سيري در تربيت اسالمي). 1387. (دلشاد تهراني، مصطفي  -
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. فلسفه). 1377. (شريعتمداري، علي -
  . بوستان كتاب: قم. رهايي از ناآرامي). 1392. (علوي، سيد حميدرضا -
  .اسرار دانش: تهران. فرهنگ توصيفي علوم تربيتي). 1378. (فرمهيني فراهاني، محسن -
  .هوريط: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش). 1391. (زاده، ميرعبدالحسيننقيب -
  .سمت: تهران). ترجمه علي شريعتمداري( وتربيتتفكرمنطقي روش تعليم). 1385. (هولفيش، گوردون و فيليپ، اسميت -

- Steven, R. Loomhs. (2002). Embracing the absurd: the crisis of truth in education philosophy. 
Unpublished doctoral dthssertation, claremont Gradate university.   

                                                            

١
  منصور حلّاج، صوفي مشهور قرن سوم هجرينقل از   
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  شناسانه؛ پارادايمي بديل براياجتماعي زيبايي -تربيت اخالقي
  گرااجتماعي جزم -نظام تربيت اخالقي 

  2، سيد مهدي سجادي1سعيده قاسمي
  

يكي از معضالت پنهاني كه مانعي جدي در مقابل حضور و دروني شدن توسعه فرهنگي، اخالق اصيل و در 
توان به موارد زير اشاره گرايي ميازآثار جزم .است 4گرايي سالم است، جزم 3تماعياج -نتيجه تربيت اخالقي

ها با پرهيز از نقد و تحقيق، تالش در ، شرح و تعليم آموزهبه جاي اصالح و تكميلمقابله با نوآوري : كرد
در ). 30، ص1382يثربي، (تنظيم مفاهيم انتزاعي و ذهني بدون توجه به جنبه كاشفيت مفاهيم از جهان خارج 

حقيقت دگماتيسم به معني شك ناپذير شمردن عقيده معيني است كه پذيرندگانش نپذيرفتن آن را از سوي 
  .)463، ص 1374نقيب زاده،  (شمارند  ديگران به خطا رفتن و گمراه بودن مي

ي بستري براي به خود دراغلب جوامعي كه در آن يك ايده به مثابه گفتمان غالب، سلطه دارد به طور خود
ها با هم، مهيا آميزِ مراد و مريدي بين قدرت و بسياري از نهادهاي جامعه و نيز بين اين نهاد نوعي رابطه تحكم

هاي وجود  از جمله نشانههاي زير مثال. سازدرا فراهم مي 5گرايي و بداخالقي اجتماعي جزمشود و زمينه مي
رواج : باشندخصوص تربيت اخالقي در جامعه ما مي اعي و بهاجتم -انديشانه به مقوالت اخالقي نگاه جزم
و نيز رواج فرهنگ جايگزيني رابطه در عوض ضابطه  بيني نابجا،خود بزرگ تحملي ديني ونوعي كم

شود و نيز معمول بودن كه حق اشتغال و تحصيل براي مردان در اولويت قلمداد ميرياكاري و تبعيض، چنان
طرد يا انزواي نخبگانِ ، )معلم، والدين، مسول نهادهاي مختلف(اي مريد در قياس با مراد رويه احترام اندك بر

هاي  گيري احزاب و گروه سازي جامعه است، عدم شكل هاي مختلف كه رسالت آنان هدايت و آگاه حوزه
به ) اندكه اهرمي در جهت نظارت بر نهادها، رشد افكار و پاسداري از ارزشهاي اصيل وجدان جمعي(مستقل 

گريزي، بدحجابي، مانند دين(هاي اجتماعي علت فضاي بسته، داشتن نگرش تابويي و امنيتي به ناهنجاري
اجتماعي كه بنا به مقتضيات حال نيازمند  -و كتمان آنها، نگاه سنتي به قوانين اخالقي) اعتياد و نظاير آن

                                                            

 saiedeh.ghasemi@yahoo.comتربيت مدرس؛  دانشگاهوخته فلسفه تعليم و تربيت دانش آم ١
  sajadism@modares.ac.ir؛ دانشيارگروه تعليم تربيت دانشگاه تربيت مدرس ٢

3 moraly-social education 
4dogmatism 
5moraly-Social dogmatism 



  تربيت ديني و تربيت اخالقيفلسفه همايش ملي                                                                                                          874
- هاي دانشگاهي و نيز به ه تفكيك جنسيتي رشتهتغييراند، اما الفت به مباني گذشته مانع آن شده، به عالو

روي، اصرار و اتكاي صرف دنباله: مانند(هاي نارسا و سطحي براي كشف و درك حقيقت كارگيري روش
هاي كارگيري روشهاي كم ارتباط با نيازها و فهم فراگير در عوض به، ارائه ارزش)هابر تكرار بياني ارزش

گرايي، دلزدگي ديني، نداشتن روحيه كه اين موارد منجر به خرافه(رون شهودي و تحليلي برخاسته از د
همچنين انحصارگرايي  .)شودعملگرايي و نگاه دقيق به جهان، مشغوليت به ظواهر و غفلت از عمق اخالق مي

سازي از جمله نشانه هاي هاي تربيتي و در نهايت يادگيري سطحي و تنزل آن در حد شرطي در محتوا و روش
اي روابط تربيتي به گونه ،كه در نظرات جديد درباره تربيتحال آن. ود جزم گرايي در نظام تربيتي استوج

  ).1380الدلي، تلخابي، نقل از جر(آموزان نقش اصلي را در فرايند يادگيري به عهده دارند است كه دانش
اجتماعي  -تربيت اخالقياجتماعي،  -گرايي اخالقييكي از فاكتورهاي اساسي براي حل معضل جزم 

تربيتي كه در آن به واسطه بكارگيري آثار هنري و نيز محتواي . هاي تربيتي استشناسانه از كانال نظامزيبايي
، 1توان به ارتقاء حساسيت شهوديشناسانه ميهاي يادگيري به شكلي زيباييهنري و ارائه محتوا و روش

ثبيت شده دروني و نيز وحدت شخصيتي دست يافت چنان درون، قدرت رهايي از اصول ت 2صراحت طبيعت
كه زمينه ظهور و پرورش بينش انتقادي، فهم بين االذهاني، درك و ارج نهادن به تفاوتها، سعه صدر و استقالل 

گيري قوه قضاوت صحيح و عادالنه در اشخاص نسبت به خود و ديگري فردي فراهم شود آنچنان كه به شكل
  .دددر تعامالت منجر گر

هاي تدريس و يادگيري احساسي  در كنار ساير شيوه -شناسي با پشتيباني شناختيزيبايي در حقيقت تجربه     
  ). 2005برودي، (كند هاي عميق و ماندگار كمك ميبه كسب يادگيري

    :هاي پژوهشپرسش

  اجتماعي دگماتيستي چيست؟ -هاي تربيت  اخالقيويژگي -
  شناسانه چيست؟ اجتماعي زيبايي -اخالقي هاي تربيت ويژگي -
 -تربيت اخالقيشناسانه چگونه نقش خود را در اصالح و تعديل اثرات سوءاجتماعي زيبايي -تربيت اخالقي -

  كند؟ اجتماعي دگماتيستي ايفا مي
تربيت آنجا كه به تحليل نظرات پشين يعني مبحث پارادايم . پژوهش حاضر مبتني بر تحليل مفهومي است 

اي نو استنباطي و آنجا كه به طرح ايده -شود، روشِ تحليليشناسانه پرداخته مياجتماعي زيبايي -اخالقي
                                                            

1 Intuitive sensitivity 
2 nature 
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پردازيم، روشِ شناسانه مياجتماعي جزم گرا و نيز ارائه اصول بديل زيبايي -يعني، مبحث تربيت اخالقي
  .  استنباطي است -پژوهش اكتشافي
جستجو كرد اين   2و معرفت 1باورها رايي را بايد در بحث نزاع بر سر مقولهگهاي بحث جزمزمينه و ريشه

). 2004، 3پريور(بحث از زمان يونان باستان و در نزاع سوفسطائيان و فيلسوفاني چون سقراط وجود داشت 
. ني دارداي طواليك بعد مهم تعليم و تربيت، تاريخچه هاي فلسفه و نيزشناسي نيز بعنوان يكي از شاخهزيبايي

اجتماعي  –شناسانه و نيز تربيت اخالقي اجتماعي زيبايي -گرچه در داخل و خارج در باب تربيت اخالقي
اجتماعي  -هاي چندي انجام گرديده اما دقيقا در باب اين موضوع يعني ارائه تربيت اخالقيگرا پژوهشجزم

  .استاعي دگماتيسمي پژوهشي يافت نشدهاجتم-اخالقي شناسانه به عنوان پارادايمي براي تربيتزيبايي
    :يافته هاي پژوهش

ها با هم است و ها معتقد به آنند برابر نبودن انساناصل اولي كه دگماتيستبه زعم نويسندگان اين مقاله 
گيرند شاملِ تبعيض، ايجاد روابط مريد و مرادي، نقد اشخاص هايي كه اين اصل را در عمل به كار ميروش

الساعه حقيقت است و اصل دوم كشف كامل و خلق. سازي و حساسيت معكوس استار، يكسانوراي افك
اصل سوم، . است) برخورد دو گانه(هاي آن، شاملِ برخورد گزينشي و تغيير حقايق به تناسب موقعيت روش

هاي يد  روشگرايي و تقلكردن راه جريان اطالعات است، تعبير و تفسير به زعم خود كه خرافه سانسور و سد 
    .آن هستند

شناسانه اولين اصل، داوري فارغ از تمنيات دروني است و روشي اجتماعي زيبايي -در مبحث تربيت اخالقي
اصل دوم معنا يافتن . پردازد، پرسش و پاسخ هنري استكه به واسطه آن مربي به تقويت داوري صحيح مي
- ن مربي به تقويت حس مسوليت و احترام به ديگري ميزيبايي تنها در اجتماع است و روشي كه به واسطه آ

هاي هنري هايي آن شاملِ ارائه دروس در قالبارتقاء حساسيت اصل بعدي است و روش. پردازد، مباحثه است
هاي آن شاملِ ايفاي نقش براي صراحت اصل ديگر ديالكتيك بروني است و روش. و نيز مباحثه و تجربه است

هايي كه به واسطه آنها اصلِ بعد ديالكتيك دروني است و روش. طبيعت استبرون و گردش علمي در 
ايفاي نقش براي صراحت درون، توجه و هدايت  به سوي هارموني آثار هنري . دهدگشودگي دروني رخ مي

 .و طبيعت است) انسان ساز(

                                                            

1
 doxa 
2
 pisteme 
3
 pryor 
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اجتماعي  -اخالقي تربيت هاي 1شناسانه از پارادايمدر نهايت در اين مقاله به استخراج اصول بديل زيبايي

  . گرا از طريق آنها خواهيم پرداخت اجتماعي جزم -اخالقي  شناسانه و چگونگي تعديل و تصحيح تربيت زيبايي
  . شناسي گرايي، زيبايي اجتماعي، پارادايم بديل، جزم تربيت :واژگان كليدي 

  
  :فهرست منابع

  .موسسه فرهنگي دانش انديشه  معاصر: تهران .در ايران انگيز روشنفكريماجراي غم). 1382. (يثربي، يحيي -
  .اگه :تهران .فلسفه كانت. )1374(. نيزاده، عبد الحس بينق -
  .2، ماهنامه تربيت. چشم اندازي بر فلسفه تربيت). 1380. (تلخابي، محمود -

- Brady,E. (2005). sniffing and savoring: the aesthetics of smells and tastes, in A.light 
and,j.smith(ed). the    aesthetics of everyday   life. New york :Columbia  university,press. 
-Pryor , k. (2004). the skeptic and the dogmatist. Nous, 34(4), 517                             

                                                            

1paradigm 
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  آورد آن در تربيت دينيگانه فرهنگ ايران و رهماهيت سه
 4، نعمت اهللا فاضلي3، شهين ايرواني2، خسرو باقري1سمانه خليلي  

  
هايي كه آن را از جوامع ديگر متمايز مي سازد ريشه در فرهنگ آن جامعه ويژگيهاي هر جامعه و خصيصه

فرهنگ ايراني هم اقتضائات خاص خود را داشته و انعكاس آن در ابعاد مختلف زندگي ايرانيان نمايان . دارد
فرهنگ ايراني ملغمه اي . لذا شناخت جامعه ايران نيازمند آگاهي از ماهيت فرهنگ ايراني مي باشد. تشده اس

اي است كه دو وجه ايراني اين معجون به گونه. است از فرهنگ ايران باستان، فرهنگ اسالم و فرهنگ غرب
و روي يك سكه هستند و و اسالمي تا حد زيادي در هم سنتز شده اند و گويي فرهنگ ايراني و اسالمي د

اما وجه سوم آن يعني مدرن شدگي امري است كه هنوز نمي توان پيوند مناسبي با آن برقرار . انفكاك ناپذير
تربيت هم از اين قاعده . اين ماهيت سه گانه در وجوه مختلف زندگي فرد ايراني تأثيرگذار بوده است. نمود

يكي از اين ابعاد مهم، در . ست كه ابعاد مختلفي را در بر مي گيردبه ويژه اينكه تربيت مفهومي ا. مستثني نيست
اهميت . اين امر در نتيجه آميختگي دين در مسائل مختلف اجتماعي مي باشد. جامعه ايران بعد ديني آن است

آميختگي دين و زندگي در ايران تا اندازه اي است كه بررسي تاريخ چندين ساله آن حكايت از حضور دين 
تربيت ديني در چنين ماهيت سه گانه اي با چالشهايي . اوين مختلف در شئونات مختلف زندگي استبه عن

به اين شكل كه در نسل جوان امروز برخي بر بازگشت به سنت ايراني و احياي ديدگاههاي . روبرو شده است
عده اي نيز در نتيجه هجوم . زرتشتي پافشاري مي نمايند و برخي ديگر تنها بر تربيت اسالمي سنتي تأكيد دارند

در حقيقت پيشرفت در عرصه . فرهنگ غرب، جدايي دين از ابعاد مختلف زندگي و تربيت را سر داده اند
به اين علت كه . هاي مختلف زندگي بشر امري است اجتناب ناپذير و نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت

از اين رو  نمي توان به منظور حفظ . مور زندگي استتكنولوژي و يافته هاي نو، منجر به تحول و سهولت ا
تربيت به طور عام و تربيت ديني به طور خاص . ديدگاههاي سنتي و يا ديدگاههاي مذهبي از آن چشم پوشيد

هاي مختلف مي بايست خود را با اين نوشدگي هماهنگ سازد و ابزارهاي الزم را در اختبار متربيان در عرصه
همگام با بمباران اطالعاتي و چالشهايي كه در راه تربيت ديني وجود دارد، نمي توان انتظار امروزه . قرار دهد
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   khosrowbagheri4@gmail.comاستاد دانشگاه تهران؛ ٢
  siravani@ut.ac.irاستاديار دانشگاه تهران؛  ٣
  nfazeli@hotmail.comدانشيار دانشگاه عالمه؛  ٤
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آنها نيازمند . داشت نسل جوان به سادگي پذيراي عقايدي باشند كه نسلهاي قبلي بر آن پافشاري مي كنند

بايست به جلوه هاي بنابراين به منظور تأمين نياز امروزي جامعه مي . بحث هاي منطقي و پاسخگويي هستند
   .مختلف فرهنگ ايران توجه نمود و تربيت ديني متناسب با اين جلوه هاي مختلف ارائه گردد

  :پرسش هاي پژوهش
 عناصر اساسي فرهنگ كنوني ايران چيست و چه نسبتي با هم دارند؟ -

 هاي فرهنگ امتزاجي ايران براي تربيت ديني چيست؟ها و چالشفرصت - 

هايي به منظور بهبود روند تربيت ديني مي توان پيشنهاد هنگ امتزاجي ايران چه اصول و روشبا نظر به فر -
 داد؟ 

تحليلي است به اين صورت كه ابتدا به توصيف ماهيت سه گانه فرهنگ  -روش پژوهش به صورت توصيفي
با نگاهي تحليلي در نهايت . ايران پرداخته مي شود و سپس به تحليل اين سه جنبه مختلف اشاره خواهد شد

  .سعي خواهد شد اصول و روشهايي در راستاي رفع چالشهاي تربيت ديني اسننتاج شود
اين پژوهش با بهره جستن از آراي متفكراني كه در رابطه با ابعاد مختلف فرهنگ ايران اظهار نظر نموده  در

بخش، سروش كه بر بحث سه  اند مشتمل بر شريعتي كه بر احياي اسالم واقعي به عنوان ايدئولوژي آگاهي
كليفورد "فرهنگ و به ويژه تأكيد بر جلوه هاي مدرن شدگي و اسالم تحقيقي تأكيد دارد و در نهايت ديدگاه 

در باب رابطه بين فرهنگ و دين و تاثير متقابلي كه بر يكديگر دارند، همچنين تأكيد وي بر جنبه هاي  "گيرتز
تبيين رابطه فرهنگ و تربيت ديني در جامعه ايران و چالشهاي اجتماعي دين در برابر خصوصي سازي به 

   .حاصل از آن پرداخته  و در نهايت راهكارهايي براي رفع آن ارائه شده است
  :يافته هاي پژوهش

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد به منظور حل مشكالت تربيت ديني نسل امروز مي بايست ابعاد 
و با نگاهي امتزاجي كه حضور متوازني از عناصر مذكور در ) مي، ايراني و مدرناسال(مختلف فرهنگ ايران 

  :اصول ارائه شده در اين زمينه عبارتند از. آن موجود باشد، مورد توجه قرار گيرد
- روش بازيابي آداب و رسوم سنتي ايران و كشف جلوه: اصل توجه به نقش هويت ملي در  تربيت ديني) 1 

  ير عيد نوروز؛ هاي اخالقي آن نظ
روش ) استفاده مناسب از قابليتهاي تعليمي و تربيتي دين؛ ب) الف: اصل توجه به ابعاد مختلف تربيت ديني) 2

روش ) بسط ابعاد اجتماعي تربيت ديني و مواجهه با خصوصي سازي و  گروه گرايي در تربيت ديني؛ ج
  مسائل دين؛ روش تفكر و تعقل در) آشكار نمودن جلوه هاي دنيوي دين و د
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بررسي و بهره ) روش تبادل فرهنگي با فرهنگهاي ديگر و ب) الف: اصل توجه به پويايي تربيت ديني) 3
  .  جستن از الگوي كشورهاي اسالمي مدرن

   .فرهنگ ايران، اسالم، مدرن شدگي، تربيت ديني: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
 .توس: تهران. ه فرهنگفرهنگ و شب). 1354. (اسالمي ندوشن، محمد علي -

  .صراط: تهران. ما و مدرنيته). 1376. (آشوري، داريوش-
  .47آموزش معارف اسالمي، . جهاني شدن و تعليم و تربيت اسالمي). بي تا. (باقري، خسرو -
  .مدرسه: تهران. 2و1، ج نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسالمي).  1378. (باقري، خسرو -
دوفصلنامه . تأثير آموزه هاي  تربيت ديني بر فرهنگ و تمدن ايران). 1383. (حسنعلي و نوروزي، رضا علي بختيار نصر آبادي، -

  .4رويكردهاي نوين آموزشي، 
ضرورت نوآوري در روش هاي تربيت دني از منظر مباني ). 1388. (تقوي نسب، سيده نجمه؛ ميرشاه جعفري، سيد ابراهيم و نجفي، محمد -

 . 25-45، 9دو فصلنامه تربيت اسالمي، . سفيعلمي، ديني و فل

  .مركز: تهران. جهان ايراني و ايران جهاني). 1379. (ثالثي، محسن -
. به عنوان مهم ترين پيش نياز مهندسي مجدد فرهنگي(اصول حاكم بر پرورش فرهنگ اسالمي ). 1388. (دارايي، اسماعيل و اسماعيلي، زهره -

   .42فرهنگ در دانشگاه اسالمي، 
  .ني: تهران. مشكله هويت ايرانيان امروز، ايفاي نقش در عصر يك تمدن و چند فرهنگ). 1391. (رجايي، فرهنگ -
  .اطالعات: تهران .فرهنگ مهاجم؛ فرهنگ مولد). 1373. (رفيع، جالل -
  .صراط :تهران .دينداري و روشنفكري و رازداني :در فرهنگ سه ).1370( .عبدالكريم سروش، -
بررسي و تحليل عوامل و موانع موثر در تربيت ديني بر مبناي سخنان حضرت علي ). 1388. (اكبر و تهامي و تهامي، رحيمه السادات صالحي، -

  .75-94، 9دو فصلنامه تربيت اسالمي، . در نهج البالغه
  .صدرا: تهران. خدمات متقابل اسالم و ايران). 1362. (مطهري، مرتضي -
  .55-77، 3فصلنامه تحقيقات فرهنگي، . فرهنگ و شخصيت ايرانيان در سفرنامه هاي خارجي). 1387. (ي، جبارميرزايي، حسين و رحمان -
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  يي شناسي در تعالي تربيت دينيجايگاه زيبا
   3،  محمد علي جوادي بورا2ناصر تسليميان، 1حكيمه السادات شريف زاده

 
ها و تربيت ديني به مثابه ي زمينه ساز آرمان هاي دين محور، همواره مورد توجه مراكز قدرت حكومت

ماميت خواهانه تلقي شده و گاهي برد اهداف تي ابزار پيشگاهي به مثابه. هاي تعليم و تربيت بوده استنظام
هرچند تربيت ديني در ايران . به عنوان ابزار تحميق سودجويانه تعريف شده، و مورد استفاده قرار گرفته  است

ي تربيت ديني جايگاه زيبايي شناسي به مبرا از اين گونه تعاريف و استفاده هاست، ولي پژوهش گران حوزه
گران از طرفي پژوهش. ي تربيت ديني را كمتر مورد واكاوي قرار داده اندمثابه ي تجربه اي تعالي بخش برا

حوزه ي فلسفه ي هنر و زيبايي شناسي نيز، تعامل ميان زيبايي شناسي و ادراك زيباشناسانه با تربيت ديني را 
دراك زيبايي براين اساس دغدغه ي اصلي محقق اين مقاله تبيين تعامل ميان ا. مورد تبيين كمتري قرار داده اند

شناسانه با مؤلفه هاي تدين و تربيت و شاخص هاي آن هاست تا از اين طريق چشم اندازي نو را در باب تربيت 
 .  ديني بگشايد

  :پرسش پژوهش
  )پرسش اصلي(ادراك زيباشناسانه چگونه مي تواند زمينه ساز تحقق و تعالي تربيت ديني گردد ؟  -1
 ي تحرك دروني چيست ؟  نقش زيبايي شناسي در مؤلفه -1-1

 نقش زيبايي شناسي در مؤلفه ي تجربه ي دروني چيست ؟  -1-2

 نقش زيبايي شناسي در مؤلفه ي التزام دروني چيست؟  -1-3

به معناي جستجوي ارتباط ميان "تحليل، دراينجا . باشدتحليلي مي –روش پژوهش اين تحقيق توصيفي 
  ).134، ص1389باقري ، (  "هاي مفهومي ست مفاهيم مختلف و باز شناسي روابط و شبكه

روش تحقيق صورت پذيرفته دراين پژوهش را مي توان جزء گروه تحقيق توصيفي موردي يا ژرفانگر 
درواقع . اين تحقيق عبارتست از مطالعه ي يك مورد يا يك واحد و كاوش عميق درمورد آن. محسوب كرد

بررسي قرار مي گيرد و ضمن توصيف ويژگي ها و  اش مورددراين تحقيق يك مورد، از جهات مختلف

                                                            

١
 hakimehsharifzadeh@gmail.com استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندران؛   
٢
  n.taslimian@yahoo.comسر گروه آموزشي آموزش وپرورش ساري و دانشجوي دكتري فلسفه ي تعليم و تربيت؛  
  javadi.ma@gmail.com ؛رودير گروه علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان قائم شهر ، دكتراي برنامه ريزي آموزش از راه دم ٣
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حافظ نيا، (شود صفات آن به تجزيه و تحليل علت يا علل بعضي از كنش ها و واكنش هاي آن پرداخته مي
  ).  63، ص 1386

  : يافته هاي پژوهش 
ايي زيبايي شناسي شاخه اي از فلسفه است كه از تحليل مفاهيم و مسائلي در خصوص موضوعات ادراك زيب

هري برودي يكي . پرورش زيبايي شناسي در نظام تعليم وتربيت قابل استفاده مي باشد. شناسي بحث مي كند
  . از متفكراني است كه در اين زمينه تحقيقات گسترده اي را به عمل آورده است 

ازد آن سيكي از ويژگي هاي اساسي تحقق تربيت راستين كه آن را به صورت روشني از شبه تربيت جدا مي
با توجه به جذبه ي فطري و بداهت آميز . است كه تغييرات مطلوب نسبتا پايدار از درون متربي به قليان درآيد

؛ تربيت هنري به مثابه ي الگويي قابليت بخش براي )آثار هنري(درون متربي به زيبايي مطلق و جلوه هاي آن 
. تغييراتي گردد كه منشأ آن درون متربي باشدتجلي هنري و ادراك متجليات هنري، مي تواند موجب ظهور 

  .  ي تربيت راستين مي باشدمؤلفه بنابراين زيبايي شناسي زمينه اي است كه زاينده ي تحرك دروني، به مثابه
ي اساسي در تربيت ديني، به عواطف و هيجانات بشري كه خداوند ي ديني به مثابه يك مؤلفهمفهوم تجربه

برانگيخته شدن و ظهور اين عواطف تحت تأثير زيبايي ها كه از نظر . اره داردمحور اصلي آنهاست اش
ي دروني ي تجربهانديشمندان تربيتي اسالم، همه منشأ الهي دارند، نشان از تعاملي ميان زيبايي شناسي و مؤلفه

را معطوف به به اين ترتيب ارائه ي برنامه درسي تحت زمينه ي تربيت هنري، عواطف متربي . تدين مي دهد
درك جوهره اي مي كند كه موجب جاودانگي آثار هنري گرديده است و اين درك همان تكرار و تعميق 

  .ي اساسي تدين، مي باشدتجربه دروني به مثابه مؤلفه
التزام دروني مؤلفه اي از تدين است كه فرد در مقام تصميم گيري و اعمال اراده قرار دارد و در اين اعمال 

اين ارزشگذاري زماني روشن بينانه خواهد شد كه عواطف متربي سرشار از . ارزشگذاري مي پردازد اراده به
تجربه ي دروني تقويت شده به واسطه ي تربيت هنري زمينه اي . دانش و دانش وي سرشار از عواطف گردد

مي گردد و از  دراينجا دانش متربي، سرشار از احساس. ست براي التزامي بااساس در لحظهي تصميم گيري
طرفي تبيين ايده ي نهفته در اثر هنري نيز موجب سرشار شدن احساس از دانش شده و التزامي محكم را به 

 .ارمغان مي آورد
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زيرا . دراين پژوهش روشن گرديده است كه عنصر زيبايي شناسي جايگاه مهمي در تحقق تربيت ديني دارد

ورت بارزي متأثر از تربيت زيبايي شناسي و تقويت ادراك بعضي از مؤلفه هاي تربيت و تربيت ديني به ص
  . زيبايي شناسانه انسان مي باشند

ادراك زيبا شناسانه امري دروني است و لذا تقويت اين ادراك در امر تربيت، موجب تحرك دروني متربي 
ين خواهد بود كه با لذا تربيت ديني زماني با موفقيت قر. و از منفعل يا كنش پذيرشدن وي جلوگيري مي نمايد

نتيجه . به كارگيري تربيت زيبايي شناسي، احساس متربي سرشار از دانش و دانش وي سرشار از احساس گردد
ي اين تربيت، اعتقاد و ايمان يعني خشيتي است برآمده از تجربه اي معنوي كه ماهيتي دروني دارد و التزام 

 . موددروني و عمل براساس اين التزام را حاصل خواهد ن

  .تربيت، تربيت ديني، زيبايي شناسي، ادراك زيباشناسانه: واژگان كليدي
  

 : منابع فهرست
  .مركز :تهران .حقيقت و زيبايي، درس هاي فلسفه هنر .)1387( .بابك احمدي، -
  . هنگي و اجتماعيپژوهشكده مطالعات فر: تهران. رويكردها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت ).1389. (باقري، خسرو -
انتشارات مركز نشر : تهران). ترجمه ي مهرآفاق پايبوردي(نقش تعليم و تربيت در جهان امروز ). 1371. (برزينكا، ولفگانك -

 .دانشگاهي

  . سمت: تهران. مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني). 1386. (حافظ نيا، محمد رضا -
 .طهوري: تهران .يت از منظر عشق و عرفانتعليم و ترب .)1385( .شمشيري، بابك -

  .ققنوس :تهران). ترجمه مسعود عليا( فلسفه ي هنرها، درآمدي بر زيبايي شناسي .)1385( .گراهام، گوردن-
  .اميركبير: تهران .فرهنگ فارسي .)1364( .معين، محمد -



  883                                                                                                                                                                       آفرينيباز 

 

  گرايي ديني و نسبت تساهل و تسامح با آن در تربيت دينيكمال
  )حث دكتر باقري درآسيب و سالمت تربيت دينينقدي بر مبا(

  1حسين شرفي
  

براي اكثريت ] و فقدان فهم درستي از نقطه كمال انساني[ابهام در غايت نهايي زندگي و مفهوم واقعي آن 
بدين جهت است كه ). 307، ص1374سروش، (افراد يك جامعه، عامل اوليه بحران جوامع بشري است 

حدو مرزها در زندگي فردي و اجتماعي معناي خود را از دست داده است و  تعهدات و تكاليف بالشرط و
اگر در جامعه اي هيچ نوع تعهد و تكليف قطعي و بال شرطي تعيين نشده باشد كه در شعور آگاه جوانان "

اگر حد "به عبارتي). 60، ص1371برزينكا، ( "نقش بندد، به سادگي زندگي به راه خطا كشيده مي شود
انسان از ). 60، ص2، ج1388باقري، ( "ود نداشته باشد، آدمي مي تواند به هر كاري مبادرت كندومرزي وج

ژرفاي وجود و فطرت خويش خواهان حركت در مسير بهبودي و بالندگي يا به تعبيري، كمال مطلوب خويش 
داشته كه در جوامع است كه اين ضرورتا مجموعه اي از تكاليف، بايدها و نبايدها و حدو مرزها را به دنبال 

تربيت ديني به طورمعمول،كمال  ". مبتني بر دين، از مسير تربيت ديني در ضمير جوانان نقش مي بندد
 "گراست، زيرا درآن نظر بر آن است كه انسان تعالي يابد وخود را به سوي وجودي برتر، يعني خدا بركشد

  ).292همان، ص(
دن هر چه بيشتر استعدادها و توانمنديها و در اختيار گرفتن هر كمال گرايي يعني گرايش و ميل به شكوفا كر

چه بيشتر مواهب حيات و با پسوند ديني يعني همه اينها در مسير بر كشيدن به سوي او و از اويي شدن و قرب 
به دليل تشكيكي و ... قرب به عنوان غايت قصوا و هدف برين تربيت ديني"اين كمال گرايي و . الهي است

به ظاهر نيازمند تساهل ورزي و ) 38، ص1389بهشتي، ( "بودن، به فراخور ظرفيت هاي وجودهر كسمرتبت 
در نگاه اول تناقضات و يا وجوه تناقض نمايي جلوه گري  2اما در نسبت بين تربيت ديني و تساهل. مداراست

آسيب و سالمت در  به همين مناسبت دكتر باقري ذيل مبحث. مي كند كه نيازمند تبيين دقيق عقالني است
تربيت ديني، با ترسيم پيوستار و نگاهي ثنويت گونه، كمالگرايي غيرواقع گرا و سهل انگاري را در دو قطب 

باقري، (است ] تساهل ورزي[متضاد قرار داده و استدالل نموده است كه نقطه سالمت اين دو سهل گيري 

                                                            

   Yabi_abi61@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه فردوسي مشهد؛ 1
2 toleration 
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ستدالل صورت گرفته در باب سهل گيري داراي نگارنده معتقد است اين نگاه به كمال گرايي و ا). 1388

  .ايراداتي است
  :پرسش پژوهش

  :در ضمن اين بحث، تالش مي شود با نگاهي نقادانه به مطلب پيش گفته به اين سوال اصلي پاسخ داده شود
 آيا بين كمال گرايي ديني و تساهل و تسامح تناقضي وجود دارد يا نوعي تناقض نمايي است؟ يا به عبارتي- 

  چه سنخيتي بين كمال گرايي ديني و تساهل ورزي از منظر عقالني وجود دارد؟ 
توصيفي است كه در رسيدن به پاسخ سوال فوق الذكر بايستي به سواالتي  –روش اين پژوهش از نوع تحليلي 

  . تچند از جمله آيا دين متساهل امكان پذير است كه تربيت ديني ناشي از آن متساهل باشد؟ نيز پاسخ گف
   :هاي پژوهشيافته

دين را اصطالحا به معناي اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان و دستورهاي عملي مطابق با اين اعتقاد 
فردي متدين خواهد بود "بنابر اين از منظر تربيت ديني ). 28، ص1، ج1372مصباح يزدي، (تعريف مي كنند 

بر طبق اين ) 71، ص2، ج1388باقري، ( "لتزام دروني و عملا...كه ويژگي هايي از قبيل اعتقاد به خدا،
اشاره به پذيرش مشروط يا عدم مداخلت در اعتقادات،  از سوي ديگر تساهل. التزامات را حاصل نمايد

منظور از  ).دائره المعارف فلسفي استنفورد(اقدامات و شيوه هاي اشتباه شخصي است كه قابل تحمل باشد 
تساهل ديني عموما در مورد بيان عقايد ديني يا عمل بر . ساهل و نسبت آن با دين استتساهل ديني بحث از ت

سهل گيري و تحمل مبتني بر آموزه هاي ديني نسبت ). 1392لنگراك، (مبناي اين عقايد به كار بسته مي شود 
تساهل ديني  به باورها و رفتارهاي مخالف و ناسازگار با دين، بخصوص باورها و رفتارهاي دين مخالف را

 بودن دين دو برداشت و تفسير وجود دارد "سهله و سمحه"در خصوص تساهل و تسامح دينى و  .گويند

تفسير و برداشت صحيح از تساهل دينى  و ديگري يكى، مبنى بر اين كه سهل گيرى و تساهل ذاتى دين است
ر اديان و در مجموع، بر سهولت و احكام اسالم ـ فى حد ذاته ـ و در مقايسه با سايبه اين مضمون كه است 

تولرانس ليبرالي به نسبيت باورها و اعتقادات قائل است و در آن هيچ  .) 1379فوالدي،( آسانى استوار است
اما در تساهل ديني حقيقت يك شاخص و معيار كلي دارد و آن حق . باور مطلقي مورد توجه و تأمل نميباشد
نتيجه اينكه ). 1379نوايي، ( را شناسايي كرده و بر طبق آن عمل كرد است كه بايد بر طبق انديشه ديني، حق

مقتضاي دين، تساهل و تسامح به معناي سهل و آسان گيري است و دين از انعطاف الزم برخوردار و با نگاه 
  .تساهل مĤبانه به مفهوم ليبرالي آن متضاداست
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جايي است كه يك شيء بعد از آنكه كمال در "از جهت ديگر كمال امري مقول به تشكيك است، يعني
و انسان كمال گرا آنچه ) 120، ص1373مطهري، ( "هست، باز درجه باالتري هم مي تواند داشته باشد "تمام"

هاي فطري را دارد ارزشمند تلقي كرده و براي رسيدن به بيش از آن همواره تالش مي كند و اين از ويژگي
را مطلق كمال و سعادت مطلق مي داند و در هيچ موردي به حد  نوع انسان است كه حقيقت سعادت و كمال

غرض از خلقت انسان، "از منظر ديني و نيز فالسفه مسلمان . خاصي قانع نبوده و خواهان نيل به نامحدود است
رسيدن به درجه عقل مستفاد است كه آن نيز شناخت خداوند و عبوديت ذاتي، يعني فناء در حق تعالي مي 

نگاهي . در اين بين دو نوع نگرش به اين گرايش قابل بازشناسي است). 382، ص1380المتالهين، صدر( "باشد
كه نقطه اوج را در نظر مي گيرد و اساسا كمتر از آن را با ارزش تلقي نمي نمايد كه دكتر باقري تحت عنوان 

به فراخور ظرفيت افراد،  و نگاهي كه كمال را ) 292، ص1388(كمال گرايي غيرواقع گرا از آن نام مي برد 
به اعتقاد نگارنده، قطب بندي دكتر . گرا مي نامندمراتب مختلفي را براي كمال قائل بوده و معموال انها را واقع

باقري از كمال گرايي و سهل انگاري در دوسوي متضاد يك ديگر و تعيين تساهل به عنوان نقطه سالمت در 
ر نمي آيد و نيازمند تغيير، تبديل و جايگزيني مفاهيم است، كه در اين نقطه تعادل اين دو مفهوم صحيح به نظ

  . مقاله به تبيين آن پرداخته شده است 
  .كمال گرايي، تساهل و تسامح، مدارا، تربيت ديني :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .مدرسه: تهران. 2، جنگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسالمي). 1388. (باقري، خسرو -
  .بين الملل: تهران. تامالت فلسفي در فلسفه تعليم و تربيت). 1389. (بهشتي، سعيد -
  .مركز نشردانشگاهي: تهران). ترجمه مهرآفاق بايبوردي( نقش تعليم و تربيت در جهان امروز). 1371. (برزينكا، ولفگانگ -
  .صراط: تهران. مدارا و مديريت). 1374. (سروش، عبدالكريم -
  .دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه: قم). تصحيح و مقدمه جالل الدين آشتياني( المبداء والمعاد). 1380. (هين، محمدبن ابراهيمصدرالمتال -
  .35مجله معرفت، . تساهل و تسامح از نظر دين). 1379. (فوالدي، محمد -
، 2اطالعات حكمت و معرفت، ويژه انديشه سياسيمجله ). ترجمه انشاءاهللا رحمتي(خداباوري و تساهل ). 1392. (لنگراك، ادوارد -

86.  
  .تبليغات اسالمي: تهران.1، جآموزش عقايد). 1374. (مصباح يزدي، محمد تقي -
  .صدرا: تهران. انسان كامل). 1373.(مطهري، مرتضي -
  .172 - 175 ،2انديشه حوزه،  مجله. سماحت و سهولت يا تسامح و تساهل اسالمي). 1379. (علي اكبر نوايي، -
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  اخالقي تربيت در هستي نظام هوشمندي به ايمان تأثير فلسفي تحليل
 2، سيد جالل هاشمي1هديه شنبدي

  
موجودات  و هوشمندي حيات پديده كرده، مشغول خود به فيلسوفان الهي را ذهن كه موضوعاتي از يكي

 به از منظر آنان، خداوند نسبت .نددانمي عليم و حكيم آفريدگاري وجود بر ايي نشانه نظام هستي است كه آنرا
 تكامل و انسان جهت اصالح انديشه و عمل براين اساس قرآن. دارد علم درون انسان هاي اليه جهان و تمام

 و هستي عالم شعور به باور. دارد انسان بر خدا نظارت كارگزاران و الهي علم مطلق به خاصي توجه او، اخالقي
 در چيز همه اساس كه معنا اين به خداوند اخالقي مرجعيت و جهان بر خالقيا فضائل و رذايل تكويني تأثير
نكته قابل تأمل در بحث . خداوند يگانه است وجود به التزام نتايج از گردد، مي باز الهي مطلق ذات به عالم،

و نّيات گواهان روز قيامت، عالوه بر ارزيابي كمي و كيفي عمل انسان و وجود دستگاه خودكار ضبط اعمال 
 ).1391 اعرافي،( شود مي او، حاكي از هوشمند عمل كردن هستي است؛ و اعتقاد به آن موجب انضباط انسان

در اين ). 174 ، ص1376 جعفري،( است اخالقي شعور نوعي داراي هستي جهان توحيدي، بينش در بنابراين
هستي در  ت كه مؤلفه هاي هوشمنديشود به آن پاسخ داده شود اين اسراستا مهمترين سؤالي كه كوشيده مي

اسالمي -سازي ارزشهاي الهيافزار قوي درونيجهان بيني اسالمي كدامند و چگونه مي توان از اين الگو و نرم
  . در انسان، در تربيت اخالقي استفاده كرد

  :پژوهش هايپرسش
  در انديشه اسالمي چيست ؟" هستي نظام هوشمندي" نظري ماهيت الگوي -1
  دارد و چگونه مي توان آنرا به كارگرفت؟ اخالقي تربيت نقشي در چه عمالً هستي، هوشمندي به انايم -2

گونه كه با بدين. استنتاجي صورت گرفته است -اي و با روش تحليلياين پژوهش كيفي با راهكار كتابخانه
حكمت متعاليه و  استفاده از قرآن و تفاسير آن و همچنين روايات مربوطه و فلسفه اسالمي، خصوصاً

هستي، تجزيه وتحليل مفهومي شدند و با اين دستمايه، به تبيين و استنتاج آموزه  نوصدرايي، مفاهيم هوشمندي
  .هايي در تربيت اخالقي پرداخته شده است

                                                            

  shanbadei7@yahoo.com؛ چمران شهيد دانشگاه آموزش و پرورشفلسفه تاريخ و  رشته دانشجوي كارشناسي ارشد ١
         j.hashemi@scu.ac.ir ؛اهواز چمران شهيد دانشگاه شناسي روان و تربيتي علوم دانشكده ياراستاد 2
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مبناي نظري را  نوشتار، اين در. است شده ارائه مختلفي هاي ديدگاه هستي نظام هوشمندي خصوص در
در جهان بيني . دهدمي سير آن، و ديدگاه مالصدرا در بحث حركت جوهري، تشكيلآيات قرآن و تفا

 1430طهراني،  حسيني(و علم هستند  قدرت ،حيات خاصيت سه داراي وجود و موجودات عالم اسالمي تمام
 درك، حيات، داري وجوديش ظرفيت برحسب غيرآن و مادي از اعم چيز متعاليه، هر در حكمت. )ق

قرآن تطبيق  عمومي حيات هستي را با آيات تسبيح )105 ، ص1381(مالصدرا  .و عشق است شعور احساس،
 عارفة ربها، بوجود شاهدة بالتسبيح، عالمةناطقة الجمادات حية الموجودات حتي فجميع" :گويد كند، ومي مي

 از اعم جهان اعماق در پنهاني نظمي، هستي بر عمومي حيات سريان نظريه براساس .1"...ومبدعها بخالقها
 قرآني مفهوم با نظريه اين .شود مي اراده و هوشمندي پارچهيك كائنات سراسر و است حاكم ناطبيعي و طبيعي
 همه و ،)2-3 :اعلي( "والَّذي قَدر فَهدى، الَّذي خَلَقَ فَسوى" .دارد نيز سازگاري جهان عمومي هدايت
 به توجه با رسد مي نظر به. )389 ، ص1382 مالصدرا،(اند  سهيم انسان با و رستگاري نجات در طبيعت اجزاء
 براي مناسب بستري ايجاد و آگاهي براي شرايط هستي، نظام هوشمندي بحث در استداللي غني منابع چنين
وجود دارد و مي توان در راستاي تعليم وتربيت  هستي موجودات بودن شعور و ذي حيات به افراد ايمان

   . ه گرفتاخالقي ازآن بهر
  :پژوهش هاي يافته

باور به نابود نشدن اعمال و نيات انسان و ايمان به شاهداني كه در حال ثبت اعمال هستند مي تواند تحولي 
كاري و شگرف در سلوك انسان پديد آورد  و او را در مسيري قرار دهد كه در عرصه زندگي دنيوي، درست

در . ا موجود مطلق و تقرب به او از جمله پيامدهاي آن هستندحيات طيبه و در قلمرو عبادي، درآميختن ب
بي  با علم خداوند در مرتبه ي اول .شوند تقسيم مي انديشه واعمال انسان به ده گروه كلي بر اسالم، ناظران
 ولي حضرت خاص طور به حاضر زمان در و) ع(معصومين ، ائمه3الهي ؛ دوم پيامبران2خويش پايان و ابدي

برزخي اند از  متكامل حيات ه مطابق منطق ديني در دوران حيات و چه بعد ازآن كه داراي، ك)عج(عصر
كه هرآنچه از اعمال را انجام  5؛ چهارم شخصيت و روح آدمي4الهي سيطره ي علمي برخوردارند؛ سوم مالئكه

                                                            

  44 :اسراء »تَسبِيحهم تَفْقَهونَ الَّ ولَكن بِحمده يسبح إِالَّ شَيء من وإِن«:  اشاره به  1
 .50و37: ، انعام71: حج  ،4: حديد 2
    . 279و تفسير قمي ص 109، ص2تفسير عياشي ج: روايات ؛70و 69: مر ، ز113: ، نساء8و 72: ، فتح60: ، اسراء94: ، يوسف 84: هود 3
  .19: ، زخرف61: ، انعام18و  17:، ق10: انفطار  4
  .37: ، اعراف14: اسراء 5
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 در اعمال ده،دستگاه گيرن كه به عنوان بشري جوارح و مي دهد در روح و جانش بازتاب دارد؛ پنجم اعضاء

 درآن را عملي انسان كه و ذرات مادي آن در اين عالم2زمين از اي ششم نقطه ؛1گردد مي ضبط و ثبت آنها
 هشتم خود دهد؛ مي انجام آن گناه يا فضيلتي در انسان كه و قطعات زماني 3زمان، شود؛ هفتم مي مرتكب
ماند و غيبت كردن كه خود عمل باقي مي كند، مانندشود تجسم پيدا مي مي مرتكب را آن انسان كه4عمل

شود؛ نهم ساير موجودات عالم از جمله امواج و آثار غيرملموس و غيرمحسوس كه در نتيجه عمل مجسم مي
كه با  5عناصر و موجودات از ديگر برخي از انسان صادر مي شود و نشان از كار خوب و بد است؛ و دهم،

بنابراين مطابق منطق دين، اعتقاد به هوشمندي هستي يك . )1391اعرافي، (عمل انسان در ارتباط هستند 
 و شود نمي نابود هيچگاه ما و ايمان  به اين كه اعمال گواهان حقيقت تكويني و داراي اصالت است و تعدد

و گسترش خويشتن  زيستن انسان ها باعث كنترل نيات و اعمال و به طور كلي اخالقي گردد مي و ضبط ثبت
در دانش تعليم وتربيت نيز مي توان مفاهيمي همچون ايمان به غيب . شد د مكارم اخالقي خواهدداري و رش

وگسترش بيشتر هستي اسالمي نسبت به مقوله هستي شناختي مكاتب ديگر، رؤيت اعمال انسان توسط خداوند 
حث نيز مانند ساير در اين ب. و موجودات زنده ديگر و ساير مفاهيم مرتبط را در متن كتابهاي درسي گنجاند

معلمي كه . اي آگاه و ربوبي استهاي حوزه تربيت اسالمي، نقش كليدي با مربي به عنوان اسوهمفهوم پردازي
اجتماعي در دانش آموزانش پرورش دهد -اش مي كوشد ذهنيتي روانيبا روش تدريس و شيوه رفتاري ويژه

كه همگي آنان مسؤوليت فردي، اجتماعي و  كه محصولش شهروندان اخالقي تربيت شده مكتب اسالم است
  .اخالقي خود را براي تحقق جامعه آرماني اسالمي مي پذيرند

  .اخالقي تربيت هستي، نظام هوشمندي، ايمان،: كليدي واژگان
  

  :فهرست منابع
  .قرآن كريم -
  1/11/1389معرفت  ر  برنامهقابل دسترسي د. موجوديت موجودات و الرحمان نفس). 1389. (غالمحسين ،دينانيابراهيمي -

www.maarefat.com .  
                                                            

 .15و14: قيامت ، 24: ،  نور65: ، يس21و20:فصلت  1
  .   318و325، صص 7ج ؛ بحاراالنوار، 4: زالزال 2
  .617، ص9و ج 339، ص  7ج ؛ بحاراالنوار 48: ابراهيم 3
  .30: آل عمران  4
؛ 418ص ،3ج الهيجي، تفسير ؛168ص ،3نورالثقلين، ج: روايات  41:، نور44: ، اسراء79: ، انبياء18: ، نمل)اسراء، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن، اعلي(آيات اول  سوره هاي 5

 . 304ص 1؛ وسائل الشيعه، ج،22ص 4معجم رجال الحديث، ج،؛ 122ص 13،ج الميزان، تفسير ؛163ص ،5ج البيان، ؛ روح371، ص2ج كافي، اصول
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  . http://maybod-adineh.net قابل دسترسي در . مجموعه گفتارهاي اخالقي). 1391. (رضااعرافي، علي -
    .تهران اسالمي فرهنگ نشر دفتر :تهران. 23 و4ج البالغه، نهج شرح ترجمه و. )1376( .محمدتقي ،جعفري -
  ).س(الزهرا : تهران. 6ج  شرح حكمت متعاليه اسفار اربعه،). 1372. (آملي، عبداهللاجوادي -
  .حكمت: مشهد . 7ج  شناسي، معاد. )ق1430( .حسين محمد،  طهراني حسيني -
: تهران .7 و  6 ، ج)احمدي احمد مقدمه و تحقيق و تصحيح(المتعالية  الحكمة في االربعة االسفار). 1381. (محمد مالصدرا، صدرالدين -

  .صدرا اسالمي حكمت بنياد
). داماد محقق مصطفي سيد مقدمه و تحقيق تصحيح،(السلوكيه  المناهج في الربوبيه الشواهد ).1382. (محمد مالصدرا، صدرالدين -

  .صدرا اسالمي حكمت بنياد :تهران
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  يكرد شناختي به تربيت دينيرو
  2، ريحانه حسيني بهشتي1محمود تلخابي

  
گيري حوزه مطالعاتي جديدي تحت در سالهاي اخير پيشرفت در مطالعات علوم شناختي منجر به شكل

). 1390جونز، -هوارد(شده است  "تربيت -عصب"و  "علوم اعصاب تربيتي"، "ذهن، مغز، تربيت"عناوين 
اي در تواند نقش تعيين كنندهتي مدعي هستند كه تعامل علوم شناختي و علوم تربيتي ميهاي مطالعااين حوزه

زيرا هدف علوم شناختي به عنوان ). 1389نوري و مهرمحمدي، (بهبود نظريه، تفكر و عمل تربيتي داشته باشد 
توصيف مغز را /يك دانش پايه، اكتشاف اصولي است كه كاركردهاي شناختي و چگونگي يادگيري ذهن

اي از اهداف مشخص كند و هدف علوم تربيتي به عنوان يك دانش كاربردي و هنجاري، تحقق مجموعهمي
توان در بهبود دانش، سياست و عمل تربيت بنابراين، از علوم شناختي مي. در يك محيط و شرايط خاص است

  ).1391تلخابي و زيباكالم، (بهره گرفت 

در نظام . هاي تربيت ديني كنوني را نيز با چالش جدي روبرو ساخته استهاي علوم شناختي، رويكرديافته
شود، نه تنها هاي سنتي آموزش داده ميآموزش و پرورش كشور ما آنچه كه در كتابهاي درسي همراه با شيوه

آنچه  آموزانآورد، يعني دانشپذير به بار ميشود، بلكه فراگيران را با ذهني فعلموجب بالندگي انديشه نمي
پور قاسم(شود در ذهن خود ذخيره كنند و آنها را در آزمونها باز پس دهند را كه با تقليد و تلقين تحميل مي

يعني  -بعد مناسك تأكيد فراوان بر  يكي از مهم ترين مشكالت تربيت ديني). 1388دهقاني و نصرآبادي، 
از سوي ديگر، در تربيت ديني هم ). 1392 باقري،(است  -باقي ماندن در قشر دين و عدم توجه به روح دين

عنصرتقليد وجود دارد و هم تقدس، از اين رو، گرايش به تسليم بدون پرسشگري و نقادي وجود دارد و اين 
  . امر سبب مي شود تربيت ديني با تلقين گره بخورد

لگوهاي پژوهشهاي صورت گرفته در زمينه آسيبهاي تربيت ديني، ضرورت بازنگري در چارچوب و ا
آسيبهاي مربوط به اهداف، روشها، محتوا و عدم توجه به اصول تربيتي كودك به . سازدآموزشي را آشكار مي

يابي، عدم توجه به تجارب ديني فردي، همچنين، عدم توجه به اصل دين. اندعنوان مهمترين آسيب مطرح شده
ربيت، عدم رعايت آزادي در تعليم و تربيت در نظر نگرفتن اصل فطرت، عدم دين محوري در برنامه تعليم و ت

به ويژه تربيت ديني، رعايت نكردن ميانه روري و سرانجام عدم به كارگيري تخيل و استفاده از زبان هنر از 
                                                            

1
  talkhabi@iricss.orgي؛ عضو هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان و پژوهشكده علوم شناخت 

2
rbeheshكارشناس ارشد روانشناسي تربيتي؛   10@gmail.com 
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يكي از مهمترين آسيبها در ). 1390شمشيري و نوذري، (جمله موارد مهم آسيب هاي تربيت ديني هستند 
درسي با زندگي واقعي كودك است كه سبب مي شود وي دين را در  تربيت ديني بيگانه بودن محتواي

جريان زندگي واقعي خود نبيند، تجربه نكند و نتواند با آن ارتباط برقرار كند و در موقعيتهاي واقعي زندگي 
از اين رو، با . شوندروزمره خود به كار بندد، لذا مفاهيم ديني در فضاي خاص آموزشگاهي محدود و بسته مي

هاي علوم وجه به ضرورت بازانديشي در تربيت ديني، مقاله حاضر به دنبال آن است كه بر اساس آموزهت
          . شناختي امكان بازانديشي در تربيت ديني را بررسي نمايد

آموزگاران و متوليان تربيت ديني . فهم چگونگي كاركرد ذهن براي بسياري از فعاليت هاي عملي مهم است
. ت تفكر دانش آموزان را بشناسند تا روشهاي بهتري را براي  يادگيري و طراحي آموزشي ابداع كنندبايد ماهي

- هاي رايانشي بهره ميآورند و از استعارهاغلب دانشمندان شناختي تفكر را به مثابه نوعي رايانش در نظر مي

اگر چه در مورد ماهيت بازنمايي  .گيرند تا چگونگي حل مسئله و يادگيري را در انسان توصيف و تبيين كنند
 ـ رايانشي فهم و رايانش كه اجزاء سازنده تفكر هستند اختالف نظرهايي وجود دارد اما در حال حاضر فرضيه

ذهن رويكرد غالب در علوم شناختي است و به قدر كافي از جامعيت برخوردار است كه گستره  بازنمودي
در فرضيه فهم رايانشي ـ بازنمودي ذهن، تفكر را ). 1391تاگارد، (د فعلي تفكر در علوم شناختي را در بر بگير

مي توان به صورت ساختارهاي بازنمودي در ذهن و نيز روالهايي رايانشي تصور كرد كه بر ساختارها عمل 
 اي فوق العاده پيچيده است و انواع مختلفي از تفكر را پشتيبانيتوان گفت ذهن سامانهدر واقع، مي. كنندمي

ها، مفهومها، تصويرها، تمثيلها و پيوندها انواع بازنماييهاي شناختي مختلف هستند كه نه منطق، قاعده. مي كند
. توان انجام داد، از اهميت برخوردارندتنها به سبب آنچه بيانگرش هستند بلكه به سبب آنچه به واسطه آنها مي

مطابق اين رويكرد انسانها داراي . رفتار هوشمند است به دنبال تبيين "فهم رايانشي ـ بازنمودي ذهن"رويكرد 
كنند و توليد رفتار روالهاي الگوريتمي بر بازنماييها عمل مي. بازنماييهاي ذهني و روالهاي الگوريتمي هستند

  .كنندمي
  :پرسش هاي پژوهش

  كند؟علوم شناختي عملكردهاي ذهن را چگونه تبيين مي. 1
 ن چه استلزامهايي براي تربيت ديني در ابعاد مختلف دارد؟رايانشي ذه -فهم بازنمودي. 2
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در اين مطالعه ابتدا بر اساس پژوهشهاي شناختي . بهره خواهد برد 1اياين مطالعه از روش پژوهش نظريه

- شود و سپس، نحوه عملكرد بازنماييهاي ذهني در ارتباط با هر يك از مؤلفهچگونگي عملكرد ذهن تبيين مي

  .  گيردبررسي قرار مي هاي ديني مورد
  :هاي پژوهشيافته

توان تربيتي با توجه به قابليت ذهن در بازنماييهاي شناختي مختلف، تربيت ديني با رويكرد شناختي را مي
مبتني ساختن تربيت ديني بر فهم . دانست كه دربرگيرنده همه قابليتهاي ذهن براي پردازش مفاهيم است

زيرا شناخت بهتر ذهن و . هاي ديني را افزايش دهدتواند گستره و عمق تجربهرايانشي ـ بازنمودي ذهني مي
اي انتخاب و كند تا برنامه درسي تربيت ديني را به گونهچگونگي تفكر، به طراحان آموزشي كمك مي

نزله توان به مهمچنين، از اين چارچوب مي. سازماندهي كنند كه دربرگيرنده همه انواع بازنماييهاي ذهن باشند
براي مثال، رويكردهايي كه دين را امري . معياري براي ارزشيابي رويكردهاي مختلف تربيت ديني بهره برد

در واقع يكي از  -به اين معنا كه فرد به جستجوي علل و داليل نپردازد -كنندكامالً تعبدي معرفي مي
هايي كه بازنماييهاي مختلف ذهن را كنار رويكرد. تواناييهاي مهم ذهن يعني بازنمايي منطقي را ناديده گرفتند

توانند يادگيري اثربخش و پايداري را به نمي گيرندگذارند چون توانايي ذهن يادگيرنده را ناديده ميمي
  . وجود آورند

هاي گوناگون تشكيل اند، زيرا كه هر دو از مؤلفهالبته بايد توجه داشت دو مقوله دين و ذهن هر دو پيچيده
ها، مفهومها، تصويرها، تمثيلها و پيوندها در بررسي ذهن انواع بازنماييهاي شناختي شامل منطق، قاعده. اندشده

توان ناديده گرفت زيرا هر نوع انديشه يك همچنين، بعد عاطفي انديشه را نيز نمي. را بايد مد نظر قرار داد
مقوله از ايمجموعه شامل و پيچيده ي،روانشناخت نظر مؤلفه دين نيز از). 2006تاگارت، (جزء عاطفي دارد 

كه التزام به باورها و  عد ايدئولوژيكب ،سات ديني سروكار داردكه با احسا عد تجربيب: نظير روانشناخت هاي
، و سروكار دارد بعد عقلي كه با دانش ديني . اردبا اعمال ديني، سروكار د كه بعد مناسكي ،عقايد ديني است

هاي ديني حال بايد ديد كه هر يك از تجربه). 1962گالك، ( كه كاربرد دين در زندگي است عد پيامديب
  .كنندسازند و آيا اين نوع تجارب از تمامي ظرفيتهاي ذهني استفاده ميچه نوع بازنمود ذهني را فعال مي

  
  :فهرست منابع

 .سمت و پژوهشكده علوم شناختي: تهران). يي ترجمه رامين گلشا( درآمدي بر علوم شناختي: ذهن). 1391. (، پاولتاگارت-

                                                            

1 theoretical inquiry 
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فصلنامه . گرايي كالسيك تا ساختن دانشاز شناخت: آموزش پرورش شناختي). 1391. (تلخابي، محمود و زيباكالم مفرد، فاطمه-

 . 119 -101، )3(3پژوهشهاي كاربردي روانشناختي، 

 ،يروانشناس ،يتياز منظر متخصصان علوم ترب يدبستان شيكودكان مقطع پ ينيد تيترب يها بيآس. )1390(. م ،ينوذر وك باب ،يريشمش -
 .73-51، )2(6 ،ياسالم تيترب  پژوهشي  يعلم دوفصلنامه. يدبستان شيپ انيكودك و مرب اتيادب ،ينيد علوم

 پژوهشي علمي دو فصلنامه .اسالم تربيتي نظام در انديشيدن و انديشه جايگاه). 1388. (ادي، حآب نصر دهقاني، علي و بختيار پور قاسم -
 .140-125، )9(4اسالمي،  تربيت

علوم اعصاب، علوم تربيتي و مغز، تبيين انتقادي جايگاه علوم اعصاب در قلمروي دانش و عمل ). 1389. (نوري، علي و مهرمحمدي، محمود -
 .100-83، )46(12زه هاي علوم شناختي، فصلنامة تا. تربيتي

-Glock, Charles Y. (1962). On the Study of Religious Commitment: Review of Recent Research on 
Religion and Character Formation. Religious Education, 57(4), 98–110. 
-Thagard, P. (2006). Hot thought: mechanisms and applications of emotional cognition. London: 
The MIT Press. 
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  كنجكاوي فرصت پيش روي تربيت ديني
   1پروين صمدي

  
در تفكر راجع به ماهيت و مبناي تعليم و تربيت مقوالتي خود را نشان مي دهند كه نمي توان از كنار آنها به 

درباره انسان و ويژگي هاي او راههاي . تبه ماهيت انسان اس) نوع نگاه(سادگي گذشت يكي از آن مقوالت 
اديان الهي نيز براساس آموزه هاي وحياني تفسير . شناسان و صاحب نظران ارائه كرده اند گوناگوني را روان

وقتي توصيف انسان بر مبناي تفكر . خاصي از ماهيت انسان  دارند كه با تفاسير غير الهي تفاوت اساسي دارد
  .سفه تعليم و تربيت اسالمي شكل مي گيرداسالم انجام پذيرد، فل

. معنوي يك ديدگاه پيشنهادي براي تربيت ديني است -برمبناي فلسفه تعليم و تريبيت اسالمي ديدگاه فطري
معنوي بودن نيز . فطري بودن اين ديگاه به اين معناست كه گرايشات عالي فطري انسان مبنا قرار گرفته است

اه بر سوق دادن  يادگيرنده به ارزش هاي  متعالي انسان در پرتو فطرت تاكيد حاكي از آن است كه اين ديدگ
  ).1387ملكي، (مي كند 

هاي مربوط به ابعاد و ويژگي هاي انسان مباني انسان شناختي تعليم و تربيت را تشكيل مي مجموع توصيف
از مسائل عمده . فطرت است ترين  موضوعي كه در مباني انسان شناختي بايد بررسي شودنخستين و مهم. دهد

هاي گوناگون انسان را چنانكه قرآن به شيوه. فطرت نيز توجه به پرسش محوري انسان و كنجكاوي اوست
آيا در ملكوت آسمانها و ": سوره اعراف مي فرمايد  185آيه . تشويق به كنجكاوي، تفكر و جستجو مي كند

پس به آثار رحمت ": فرمايد سوره روم مي 50در آيه  ."زمين و هرچيزي كه خدا آفريده است ننگريسته اند
بگو ": سوره عنكبوت مي فرمايد  20يا در آيه . "خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگش زنده مي كند 

  ."در زمين بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرده است
ب يعني تفكر و جستجو و كه در اين چند آيه و آيات ديگر به كار رفته است به قول راغ "نظركردن"

  ).497، ص1332راغب، (كنجكاوي و گاهي مراد از آن ومعرفت حاصل از كاوش و كنجكاوي است 
جز براساس آگاهي و شناخت . پس از نظر قرآن كريم، انسان در جمع شئون و ارتباطات خود موظف است

  . و بدون پژوهش و جستجوگري راهي را طي نكند
  

                                                            

   p.samadi2013@yahoo.com عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا؛ ١
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  :پرسش پژوهش
  تواند راهي به سوي تربيت ديني او باشد؟ به كنجكاوي انسان و تربيت آن مي چگونه توجه 

  . تحليلي استفاده شده است-در اين مقاله براي پاسخ به اين سوال از روش توصيفي 
تواند به كنجكاوي و كنكاش انسان ها كه نشان دهنده تمايل آنها براي دانستن مي باشد، اگر پرسيده شود مي

اگر چه اين موضوع در حيطه آموزش مورد . نگيزشي براي جستجو ي دانش و معرفت باشدعنوان عامل ا
، اما تالش هايي در جهت تشويق كنجكاوي در كالس درس و خانه )1382سيف، (غفلت قرار گرفته است 

روش هاي آموزشي از جمله ايجاد تضاد مفهومي و محيطي مناسب براي ) 2003(آرنون . صورت گرفته است
كند معلمان نيز خانواده ها را به ترويج پرسيدن را به منظور افزايش حس كنجكاوي فراگيران پيشنهاد ميسوال 

حس كنجكاوي در فرزندانشان از طريق فعاليت هاي روزمره مانند تشويق كردن آنها به كنكاش، آزمايش 
  ).1392صمدي، (كردن، كشف كردن، درك كردن، تشويق مي نمايند 

برخي آن را به عنوان عامل . معتقد است كه ديدگاههاي مربوط به كنجكاوي متفاوت است) 1994(لونستين 
انگيزشي براي اكتشافات علمي و دانايي ميدانند و ديگران آن را با رفتاهاي غيراخالقي چون مصرف مواد 

ده از اشكال ازجمله از اشكال مختلف كه براي تربيت انسان مي توان بهره جست استفا. مخدر مربوط مي دانند
. مختلف كنجكاوي مانند كنجكاوي ادراكي، كنجكاوي معرفتي، كنجكاوي خاص و كنجكاوي متتنوع است
. كنجكاوي ادراكي ناشي از تحريك پذيري مطالب تازه و جديد است و با تكرار آن محرك كاهش مي يابد

بررسي يك مورد  كنجكاوي خاص با. كنجكاوي معرفتي با جستجوي دانش و اطالعات تحريك مي شود
در كنجكاوي متنوع در ارتباط با پيدا كردن يك سرگرمي يا رفع خستگي ايجاد . خاص تحريك مي شود

  . شودمي
  :يافته هاي پژوهش

هاي مخصوص آن در تربيت ديني فراگيران به فراخور رشد شناختي آنان مي توان از انواع كنجكاوي با شيوه
نواع كنجكاوي كه به صورت فطري در نهاد انسان قرار داده شده است بهره جست آنچنانكه قرآن از تحريك ا

در تالش براي پاسخ به كنجكاوي،آرمانها و ارزشهاي اخالقي و فرهنگي . براي تربيت الهي استفاده مي كند
چارچوب مطمئني هستند كه آن نيازها در اين قالب هاي موجه و ارزشمند ريخته شوند و متناسب با خواسته 

هنگي جامعه در عمل تحقق يابند؛ به عبارت ديگر سؤاالت راهنماي تربيت كنجكاوي فراگيران به اين هاي فر
مجموعه بدفهمي . 2مجموعه بدفهمي هاي فراگيران نسبت به مفاهيم و معارف ديني چيست؟؛ . 1: شرح است
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فراگيران در اين  مجموعه مباحث ديني مورد عالقه و نگراني هاي. 3هاي فراگيران نسبت به دين چيست؟؛ 

حوزه چيست و در نهايت شرايط جامعه محلي، ملي و بين المللي طرح كدام مباحث را در حوزه دين ضروري 
  .مي سازد؟

  . كنجكاوي ، انواع كنجكاوي ، تربيت ديني :واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
  . سمت: انتهر. مقدمه اي بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي). 1390. (اكرمي، سيدكاظم -
  .المكتبه المرتضويه . المفردات). 1332. (راغب اصفهاني، حسين بن محمد -
  .دوران: تهران. روانشناسي پرورشي نوين). 1388. (سيف، علي اكبر -

-Arnone, M. (2003). using struction al designto foster curiosity. ERIC digest,3-4. 
-Lowenstein,G. (1994). The psychology of curio sity. psydhological Bulletin, 16(1).      
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  جايگاه زبان سكوت در تربيت ديني
  2، فاطمه كرباسيان1مهين چناري

  
خداوند آدمي را به عنوان اشرف مخلوقات خلق نموده و او را بر بسياري از موجودات برتري داده است و 

ي را فراهم آورده است و راه رسيدن به مقصد را كه همان قرب براي رساندن او به مقام خليفه اللهي برنامه هاي
يكي از امكانات و راه هاي متخلق شدن به اخالق الهي و . و رضوان الهي است، با امكاناتي تسهيل نموده است

مودب شدن به آداب الهي، تربيت است و انسان براي شكوفايي و به فعليت رساندن قوا و استعدادهاي فطري 
از ميان مباحث مربوط به تربيت، بحث تربيت اسالمي نظر بسياري از انديشمندان را . مند تربيت استخود نياز

به خود جلب كرده است؛ اما متأسفانه چون تبيين دقيق و صحيحي از آن صورت نگرفته، همچنان از آشفتگي 
مي شود، روش سكوت و يكي از خألهايي كه در ميان روش ها در تربيت ديده . مفهومي و روشي رنج مي برد

مي توان آن را به خودي خود،  "نبود"اغلب سكوت را نبود صدا تعريف مي كنند اما به جاي . خاموشي است
سكوت به منزله يك مهارت اخالقي، امكاني است كه بايد در تعليم و تربيت بدان . تلقي كرد "حضور"نوعي 

  .پرداخته شود
وقعيت هايي كه در آن، انديشيدن و تأمل دروني فراهم آيد، تمرين سكوت و هنر خاموشي و پديدآوردن م
در آموزه هاي اسالمي نيز تأكيد ). 33، ص1376كريمي، (از ضروريات مسلم تعليم و تربيت ديني است 

  .بسياري مبني بر اهميت سكوت و جايگاه واالي آن به چشم مي خورد
  :پرسش هاي پژوهش

  منظور از سكوت در تربيت ديني چيست؟ -
  در متون اسالمي در چه مواردي سكوت ديده شده است؟ -
  جايگاه سكوت در تربيت ديني چيست؟ -

بنابراين، با توجه . تحليلي است-با توجه به سواالت پژوهشي و ماهيت موضوع، روش پژوهش، روشي توصيفي
يف اطالعات ابتدا به توص. به مساله پژوهش، منابع موجود شناسايي شده وسواالت تحقيق تنظيم مي شوند

                                                            

  mahin.chenari@gmail.comاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه قم؛  ١
  faterkv@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه قم؛ ٢
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آنگاه با استناد به انديشه . موجود پرداخته و سپس به تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده پرداخته مي شود
  .ها و آراء تربيتي و منابع مختلف، پاسخ به سواالت را مورد بررسي قرار داده مي شود

نتقال مكنونات دل، و گسترش شكي نيست كه سخن و بيان از نعمت هاي بزرگ الهي، مهم ترين عامل نقل و ا
علوم و هدايت و ارشاد مردم است، كه خداوند آن را مايه امتياز آدمي قرار داده است و اگر از آفات مصون 

از اين رو، دانشمندان علم اخالق، به تبعيت از اولياء الهي . نگاه داشته نشود، به جاي نعمت، نقمت خواهد بود
قرباني (كه سخن گفتن در آن واجب است، سكوت در آن اولي است متذكر شده اند، كه غير از موردي 

  ).332، ص 1386الهيجي، 
بدين ). 273، ص 1372فيض كاشاني، (سخن گفتن بر چهار قسم است و هر كدام از اين اقسام آفاتي دارد 

: دميفرماين) ص(رسول خدا : جهت است كه در اسالم، فراوان به سكوت ترغيب شده است، از جمله آن كه
و نيز از آن حضرت روايت شده ). 3022نهج الفصاحه، ح( "1هر كه دوست دارد سالم ماند خاموشى گزيند"

نيكخوئى كن و خموشى طوالنى گزين، قسم بخدائى كه جان من بدست اوست خاليق ": است كه فرمودند
  ).1967نهج الفصاحه، ح ( "2زينتى مانند آن ندارند

فراوان مي باشد، ولي آن چه از اين روايات به دست مي آيد اين است كه  امثال اين روايات در دين اسالم
سبب هالكت و نجات مردم، سخن و سكوت است، و كسي كه قدر سكوت را بداند، همنشيني با سكوت را 

  ).334، ص 1386قرباني الهيجي، (نيكو انجام مي دهد 
  :يافته هاي پژوهش

آمد كه منظور از سكوت در تربيت ديني خاموشي صرف نيست،  با بررسي آيات و روايات اين نتيجه به دست
  .مي باشد كه به معناي داشتن نوعي عفت در كالم است "صمت"بلكه معادل واژه 

گو باشد وقتي انسان در آن چه مي گويد، گزيده. صمت يعني نگفتن آن چه سودي ندارد يا ترك فضول كالم
راي او سودي ندارد نگويد، و از زيادي سخن در جايي كه بايد و آن معنايي را كه از نظر معنوي يا مادي ب

در واقع صمت نوعي كم گويي است و مانند عفت كه قناعت به چيزي . بپرهيزد، به صمت متصف مي شود
توان كم است، اگر  كسي به گفتار در حد نياز بسنده كند، عفت در گفتار دراد و عفت در گفتار را مي

كوت بليغ تر است، زيرا صمت در جايي به كار مي رود كه فرد قدرت بر سخن صمت از س. ناميد "صمت"

                                                            

  ."من سرّه أن يسلم فليلزم الصمت": قال نبي صل اهللا عليه و آله ١
 ."عليك بحسن الخلق و طول الصمت فو الّذي نفسي بيده ما تجمل الخالئق بمثلهما": عليه و آلهقال نبي صل اهللا  ٢
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گفتن دارد ولي  سخني نمي گويد، اما سكوت در جايي به كار مي رود كه فرد قدرت بر سخن گفتن ندارد و 
  ).6، ص1388شاملي، (سخني نمي گويد 

با استماع داده شده است و يا ائمه عليهم در دين مبين اسالم جايي كه نياز به تأمل باشد دستور خاموشي همراه 
همچنين بررسي منابع اسالمي نشان مي دهد . السالم  در تأييد كالم حق در برخي از موارد سكوت مي نمودند

  .و در نهايت با فالح و رستگاري رابطه دارد 3، عبادت2، حلم1كه سكوت با مولفه هايي همانند عقل ورزي
رعت در دستيابي به داده هاي مختلف و اشتغال بيش از اندازه ي ذهن آدمي به انباشت اطالعات، تكنولوژي، س

امور متفاوت در اين جهان، موجب شده است كه بشر امروزي حتي در زمان كودكي اندكي زمان سكوت و 
اين خأل در آموزش و پرورش بيش از پيش به چشم مي خورد، چرا كه در نظام . تعمق و تأمل را نداشته باشد

يم و تربيت كنوني مهم ترين راه آموزش گفت و گو محسوب مي شود و نظام آموزش و پرورش در پي تعل
انتقال اطالعات هر چه بيش تر به دانش آموزان است، دريغ از اين كه اندكي براي آنان زمان تأمل و تفكر در 

سياري از ابعاد وجودي دانش و همين امر موجب مغفول ماندن ب. داده هاي انتقال داده شده در نظر گرفته شود
، 1389عارف زاده، (آموزان مي شود، ابعادي كه در قرن حاضر كمبود آن ها بيش تر احساس مي شود 

  ).167ص
تعادلي و به نظر مي رسد يكي از راه هاي خروج از تنگناي كنوني و مقابله با هجوم اين داده ها كه موجب بي

است، كه در آموزه هاي اسالمي در مورد آن تأكيد بسياري گسيختگي شخصيت بشر مي شود، تجربه سكوت 
  .شده است

  .سكوت، صمت، تربيت، تربيت ديني: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .قرآن كريم -
  .دنياي دانش: تهران. ترجمه ابوالقاسم پاينده). 1382). (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلي اهللا عليه و آله( نهج الفصاحه -
  . هجرت: قم). ق1414. (ترجمه محمد دشتي. بالغهنهج ال -

                                                            

 .16ق، ص1407، و دليل العاقل التفكّر، و دليل التفكّر الصمت؛ كليني، لكل شيء دليل  ١

  .349، ص6؛ آقا جمال خوانساري، جال حلم كالصمت2 
  .1880، ح551؛ صالصمت أرفع العبادة ٣
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انتشارات دانشگاه : تهران. 6ج  ، الكلمشرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحكم و درر). 1366.(آقا جمال خوانسارى، محمد بن حسين-

  .تهران
  .4-17، 104مشكوة،  .تبيين معناشناسي صمت در نهج البالغه). 1388( .شاملي، نصراهللا -
  .حكمت: تهران. رساله سير و سلوك منسوب به بحرالعلوم). 1370. (بايي نجفي، سيد مهدي بن سيد مرتضيطباط -
  .137-160 ،10 فصلنامه پژوهشي پژوهشنامه اخالق،. سكوت اخالقي و عرفاني درمثنوي). 1389( .عارفزاده، الياس -
مجموعه مقاالت همايش تربيت . زه هاي اسالميروش عادتي در تربيت ديني از منظر آمو). 1388. (فهيمي، محمدظاهر -

  ).ره(انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم. ديني
آستان قدس : مشهد. 5، ج)ترجمه كتاب المحجه البيضاء فى تهذيب االحياء( راه روشن). 1372. (فيض كاشاني، محمد بن شاه مرتضي -

  . رضوى، بنياد پژوهشهاى اسالمى
  .انصاريان: قم. نخستين رساله اخالق و تعليم و تربيت اسالمي از امام علي عليه السالم). 1386. (يجي، زين العابدينقرباني اله -
  .32-34، 2رشد معلم،. استفاده از زبان سكوت در فرايند تعليم و تربيت). 1376. (كريمي، عبد العظيم-
  .اإلسالمية: رانته. 1، جالكافي). ق1407. (كليني، محمد بن يععوب بن اسحاق-
  .داراإلحياء التراث العربي: بيروت. 47، جبحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار). ق1403. (مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي -
  .243-263 ،5مجله پژوهش هاي اسالمي، . صمت در آيات و روايات). 1388. (نجاريان، محمد رضا -
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 واسازي تربيت اخالقي
 2يضرغام ديسع ،1يرمحمديعاطفه ش

  
تواند ابعاد انسان تنها موجودي است كه به اذن خدا، اختيار معماري شخصيت خويش را به دست دارد ومي

اي از مجموعه اسفل السافلين تا اعلي نمونه"وجودي و جايگاه خود را د رميا ن ساير موجودات تعيين كند و 
اين رهگذر، توجه به اخالق و تربيت اخالقي امر بسزايي را در در ). 1389صدرالدين شيرازي، ( "باشدعليين 

  .كندترسيم سازوكار تربيت انسان كامل ايفا مي
نظران و انديشمندان  مفهوم و معني تعليم و تربيت اخالقي در طول تاريخ مورد نظر و مداقه بسياري از صاحب

شناسان و فالسفه و متكلمان و مربيان  ن، جامعهشناسا اكنون نيز مورد توجه بسياري از روان تربيتي بوده و هم
؛ )1387ايماني، ( رابيفا؛ )1382سجادي، (، كانت و فوكو ارسطو ،افالطون ،سقراط؛ از جمله باشد تربيتي مي
... و ) 1386احمدپور، (الصفا ؛ اخوان)1387موحد، (غزالي  ؛)1382كديور، (؛ پياژه )1386رهنما، (كلبرگ 
قي فعاليتي است كه بايد از نوع مطالعه نظري به دست آيد و حاصل آن در عمل به كار تربيت اخالبنابراين؛ 

 ). 1388فردريك، (گرفته شود 

روست و اهميت آن در  تربيت اخالقي، يك از مسائل مهمي است كه تعليم و تربيت معاصر با آن روبه
ر كه پژوهشهاي مختلفي در اين زمينه همانطو .هاي آموزشي و پرورشي، امري بديهي و غيرقابل انكاراست نظام

- ؛)3،2010چوانگ(؛ )1382رهبر، ( ؛)1385غفاري، (؛ )1391حسني، (؛ )1382سجادي، (انجام شده است؛ 
 و )9،2010پترووا( ؛)8،2010فلكنبرگ( ؛)2011، 7لپاژه( ؛)2010، 6زنگ(؛ )2007، 5كار( ؛)2008، 4ناروائز(
   هاي اين حقيقت را همه نظام"ديگر، بيانگر اين موضوع است كه   به همراه موارد بيشمار )2012، 10براونلي(

كه همان نتيجه ( كمال مطلوب سعادت و هاي گوناگون، د رتشخيص مصداق اند واختالف نظام خالقي پذيرفته
  .)1390مصباح، ( "باشد و راه رسيدن به آن مي) است   فعل اخالقي

                                                            

  Az_shirmohammadi@yahoo.comرشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه خوارزمي؛  كا١
  Zarghamii2005@yahoo.com ي؛ دانشگاه خوارزم اريدانش ٢

3 Cheung 
4 Narvaez 
5 Carr 
6 Zhang 
7 LePage 
8.Falkenberg 
9Petrova 
10 Brownlee 
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مند تبيين نشده و همچنان  دارد، هنوز به طورمدون و نظام اي كه حيطه تربيت اخالقي، باوجود اهميت ويژه

در پژوهش حاضر، تربيت اخالقي به . جاي سوال و جواب و رسيدن به نظامي جديد براي آن، مطرح است
يك رويكرد با بعد بيروني يا كه در تربيت رسمي و عمومي كشور، عنوان متني براي مطالعه تعريف شده است 

   .اي را مترتب استسازي و گلخانهنمايان است، كه پيامد تربيت قرنطينهمحيطي به صورت غالب 
  :هاي پژوهشپرسش

 رويكرد غالب در تربيت اخالقي چيست؟  -

  تربيت اخالقي كدامند؟ واسازينتايج حاصل از  -
يكي از روشهاي متناظر با رويكرد كيفي و از روشهاي پژوهش فلسفه تعليم و تربيت است  1روش واسازي

هايي است كه با فرضداراي پيش 2واسازي مورد نظر دريدا .گيرددر اين پژوهش مورد استفاده قرار مي كه
است كه خود 3همچون فراينديو توان از پژوهش واسازانه به دست آورد تري ميتوجه به آنها تصور روشن
هاي  ت فيلسوفانه يا مفهومواسازي يك مساله اوليه از موضوعا"). 1389باقري، (دهد در موقع مقتضي رخ مي
ناپذيري از قالبهاي پرمعني، ساختارهاي رسمي، اما به طور خصوصي و تجربه. وحياني وآرماني نيست

 ،وياپفلسفه دريدايي يك تفسير  .)1983 دريدا،( "هنجارهاي تربيتي و بديعي و نمايش احتمالي ارزشهاست
پژوهش واسازانه در فلسفه تعليم ). 2003، 4پيترز( كنديشنهاد ميپمقاوم و تكامل دوباره تربيت انساني را 

خواهد بودكه فيلسوفان تعليم وتربيت، به بازشناسي عوامل تضاد در ساختار تعليم و  وتربيت، حاكي از اين
بنابراين، ). 2003، 5الدر(تربيت پرداخته و مراحل پژوهش را براي رسيدن به نتيجه مطلوب طي خواهند كرد 

  .افتدخالقي، امري ضروري است كه در جريان تفكر اتفاق ميواسازي تربيت ا
تربيت اخالقي تربيت براي  ).1382 صحت بناري،( اي مركب از تربيت و اخالق استتربيت اخالقي واژه

اما اخالق فقط درباره صفات، ملكات و رفتار اخالقي و خوبي و بدي آنها  ،تخلق فرد به اخالق حسنه است
برانگيختن، فراهم ساختن و بكار بستن ساز و كارهاي آموزشي و بنابراين، ). 1384 اميد،( گويد سخن مي

هاي اخالقي و شناختن و شناساندن فضايل و رذايل بر اين اساس، رسيدن به  پرورشي در جهت دريافت گزاره
، هاي تربيت تهگيري از دانش تعليم و تربيت و يافبا بهره كه  سعادت و كمال جاودانه تربيت اخالقي نام دارد

  ). 1389بهشتي، ( عينيت بخشيدرا اهداف اخالقي توان مي
                                                            

1   . Deconstraction 
2   . Derrida 
3 .process 
4 . Peters 
5   . lather 
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به عبارتي؛ تربيت اخالقي عبارت از ايجاد شناخت و برانگيختن احساس، جهت تضعيف و انهدام صفات 
بنابراين، ). 1370دهشيري، (منفي و مراقبت و پرورش هماهنگ صفات مثبت تا اين صفات ملكة انسان گردد 

قي بيش از آنكه همانند تكامل علمي يا اجتماعي، يك روند همگاني باشد تكامل فردي است و تكامل اخال
هاي بيروني باشد، بر سر گزينش اين از آن روست كه در اينجا سخن بيش از آنكه بر سر شرايط و عامل

مقام گزينش  هاي شايسته بار آمده باشد، تا خود بهاز اين روست كه هرچند هم كسي با عادت. هاستارزش
  ).1388زاده، نقيب(ها نرسد به سپهر حقيقي اخالق نخواهد رسيد ارزش
  :هاي پژوهشيافته

رويكرد ( و مغلوب در قالب دو قطب غالببا تبيين مقوالت دخيل در تربيت اخالقي؛  در اين پژوهش
در فرايند مذكور، . در روش واسازي مشخص گرديد )رويكرد شناختي يا بعد دروني و محيطي يا بعد بيروني

) رويكرد شناختي(بنابراين قطب غالب جديد  ،شودشكند و ساختاري جديد ايجاد ميساختار قبلي در هم مي
هايي از قطب جنبه ،در واقع در اين مرحله. كندميپيدا  ،مفهومي متفاوت از آن چه كه در گذشته داشته

البته قابل . شودگردد و در ساختار جديد پررنگتر ميتر ميبرجسته ،انگاشته شدهمغلوب پيشين كه ناديده مي
بيان است كه هدف در واسازي رسيدن به يك رويكرد ثابت مدنظر نيست، بلكه رويكرد جديد، نيازمند 

اين تغييرات در غالب تغيير مسيرهايي در اين ساحت تربيت و حركتهايي جهت نائل ولي . واسازي دوباره است
  .كه در قالب نمودار زير خالصه شده است. آمدن به آن مد نظر است
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ظهور رويكرد شناختي دركنار رويكرد محيطي در امر تربيت اخالقي؛ شكوفايي، ثبات و باور اخالقي را به 
تربيت اخالقي تحولي، فرايند و جرياني مستمر و مداوم است و نياز به تالش بليغ و مجاهدت  .آوردارمغان مي

فرايند ) 1386زاگال، ( "اخالق، مسأله اصلي تحقّق انسانيت از راه اعمال انساني است"زآنجاكهمستمر دارد و ا
هاي اخالقي را در رفتارهاي معين در ظهور انسان هوشمند و نيل به سوي مذكور، امكان ارزيابي درست ارزش

  .نمايدبروز انسان كامل فراهم مي
  .يو عموم يرسم تيترب ،يواساز ،ياخالق تيترب :واژگان كليدي
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  عالم انسان ديني، در راستاي تاثيرگذاري عمل معلمان تربيت ديني و اخالقي
  2لويحميدرضا ع، سيد1مهديه كشاني

  
ازجمله چالش هاي پيش روي تربيت ديني و اخالقي، عدم تاثيرگذاري روش هاي تربيتي مورد استفاده 

هاي لذا بروندادهاي حاصل از تربيت ديني و اخالقي؛ بعضا متصف به آموخته. مربيان اين حوزه ها مي باشد
به . كنندالقي، جهت گيري   ميخود نيستند و يا پس از مدتي كوتاه، در مسيري خالف ارزش هاي ديني و اخ

منظور برون رفت از چنين چالشي كه به واقع بودن آن كليه فرايندهاي تربيت ديني و اخالقي را زير سوال مي 
همه اين راهكارها بايستي صبغه پيشگيرانه داشته باشد؛ چراكه . برد، راهكارهاي مختلفي مي توان پيشنهاد نمود

اصلي ترين راهكاري كه مي تواند از . اي تربيتي، به دنبال تاثيرگذاري آن ها بودنمي توان پس از اتمام رونده
در همين راستا مقاله حاضر سعي . جانب مربيان تربيت ديني و اخالقي دنبال شود، عالم دار شدن آن هاست

ا در جهت دارد با ترسيم عالم انسان ديني براي معلمان تربيت ديني و اخالقي، ضرورت ارزشي چنين عالمي ر
به عبارتي  -در اين راستا، اگر معلمي وارد عالَم دين نگردد. تاثيرگذاري تعاليم ديني و اخالقي تبيين نمايد

و به جنبه وحدت خودش و وحدت عالم نظر نداشته باشد؛ اگرچه  - ديندار باشد ولي عالَم ديني نداشته باشد
ي به سوي عالم بقا برايش گشوده نشده است؛ استقرار گناه نكند و در انجام عبادات تالش نمايد، اما چون راه

چنين كسي ). 15-14، صص1388طاهرزاده، (شخصيت پيدا نمي كند و عباداتش همچنان مثل روز اول است 
  . هم كه از تالش هاي خود پس از گذر سال ها نتيجه نديده است، نميتواند بر ديگران اثر بگذارد

  :پرسش هاي پژوهش
عالم انسان ديني چيست و : وق، سعي مي شود در اين مقاله به پرسش هاي زير پاسخ داده شودبا بيان مقدمه ف 

مولفه ها و مقامات آن چه مي باشد؟ چگونه مي توان به عالم انساني ورود پيداكرد؟ ثمره داشتن عالم انسان 
  دبود؟ديني، براي معلمان و مربيان در راستاي تأثيرگذاري تعاليم ديني و اخالقي چه خواه

جمع آوري اطالعات . تحليلي مي باشد -تحقيق حاضر از نوع كيفي بوده و روش تحقيق به صورت توصيفي
  .هم به روش كتابخانه اي صورت گرفته است

اتصاف به عالم انسان ديني از جمله مباني ارزش شناختي كار معلمي، باالخص در حيطه تربيت ديني و 
ست مربيان از جهت معرفت شناختي در حد بااليي از توان علمي به عبارتي گرچه ممكن ا. اخالقي است

                                                            

 mahdiyehkeshani@yahoo.comحوزه علميه جامعه الزهراء قم؛  طلبه. دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت اسالمي 1
 hralavi@uk.ac.irاستاد دانشگاه شهيد باهنركرمان، 2
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به واقع تاثيرگذاري امر تربيت را . باشند، اما اين نكته تنها از ضروريات الزم براي تربيت ديني و اخالقي است
دو پيش فرض نظري كه مي تواند ضرورت داشتن عالم انسان ديني را به . بايد درجاي ديگري جستجو كرد

اثيرگذاري فعاليت هاي معلمان در حوزه تربيت ديني و اخالقي به خوبي توجيه نمايد، آنست كه اوال منظور ت
تا انساني خود تربيت يافته نباشد و عالمي ديني و انساني نداشته باشد، نمي تواند ديگر انسان ها را به معنويت "

در جريان تربيت تنها يك ثمره ديني و اگر مربي بتواند ": در ثاني). 1388طاهرزاده، (" و اخالق سوق دهد
اخالقي را در جان متربي بنشاند، بهتر است از اينكه انبوهي از اطالعات و آگاهي هاي صرف را به او عرضه 

يعني اگر در جريان تربيت تنها يك عمل متربي اصالح شود و يا بدان ملتزم گردد؛ بهتر است از اينكه . "نمايد
لذا نتيجه كار مربي بايد اين باشد . قي اطالع داشته باشد و به هيچكدام متصف نباشداز ده ها عمل ديني و اخال

كه دانايي هاي متربيان، به دارايي هايشان تبديل شود و داشتن عالمي انساني و ديني از ضروريات اين 
  . اثرگذاري است

  :يافته هاي پژوهش
به واقع با . در اين عالم به گونه اي ديگر است با ترسيم عالم انسان ديني، مربي متوجه مي شود كه مقامات

دست يابي به اين عالم است كه مربيان از مرتبه توجه به گذشته و آينده به مقام حال و حضور دائم در محضر 
غزالي، (از مرتبه شتاب و قيل و قال به مقام سكون و سكوت ). 15، ص1388طاهرزاده، (حق، انتقال مي يابند 

از مرتبه احتياج به هدايتگري غير به مقام . به خود محوري به مقام دلسوزي و خيرخواهياز مرت). 59، ص8ج
. استغنا از غير و هدايتگري نفس منتقل مي شوند و در نهايت از مرتبه كثرت به مقام وحدت دست مي يابند

بايد گفت در . ار استالبته اينها تنها برخي از مقامات و مراتب عالم انسان ديني است و سخن در اين حيطه بسي
ترسيم عالم انسان ديني به اين مرحله مي رسيم كه هر عمل، ميل و يا نيتي در راستاي اجزاي ديگر، معنا پيدا 

زيرا . مي كند و همه اركان اين عالم، يك كل به هم پيوسته است؛ به همين دليل است كه عالم ناميده مي شود
يشي و يا عملي، داراي زيربناي معرفتي و ارزشي خاص خود مي هر جزئي در اين عالم اعم از شناختي، گرا
. مربي عالَم دار از دوجهت بر روي متربيان خود تأثير مي گذارد. باشد و با ديگر اجزا به گونه اي مرتبط است

جهت اول و اصلي ايجاد اشتياق و جذبه روحي است كه در متربيان به منظور عالَم دار شدن ايجاد ميكند و اين 
. اصل دست يابي به آخرين مقام عالم انسان ديني يعني رسيدن به وحدت محض و گذر از كثرات استح

يعني مربي اي كه در همه حال . جهات فرعي نيز گوياي تأثيرگذاري هر مقام مربي در روح و جان متربي است
. بيان تقويت مي كنددر محضر خداست و همه امورخود را به خدا واگذار كرده است، روحيه توكل را در متر
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دلسوزانه عمل كردن مربي، . مقام آرامش و خاموشي مربي، طمأنينه و سكوت را در متربيان تقويت مي كند

روابط عاطفي را در فضاي تربيتي گسترش مي دهد و هدايتگري نفس در مربي، شايستگي مقام شمع راه بودن 
ي شود مربيان تربيت ديني و اخالقي به منظور تأثيرگذاري از اينرو پيشنهاد م. نمايدانسان ها را به او اعطا مي

عمل خود در فرايندهاي تربيتي به جاي استفاده از رويكردهاي مادي، ابزاري و قهري به رويكردهاي وجودي، 
  . دروني و اشراقي روي آورند كه ورود به عالم انسان ديني، زيربنايي ترين مبنا در اين رويكردها است

  .عالم، انسان، ديني، اخالقي، معلم :واژگان كليدي
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  كودكان در تربيت ديني و اخالقي) يادگيري الكترونيكي(نقش آموزش مجازي 
  3، جعفر چراغيان 2، سيما علي زاده1قادرپيروتي اقدم

  
ضرورت وجود آموزش و يادگيري مختص به جنسيت يا دوره سني خاصي نبوده و در قرن حاضر با ظهور 

تا ساليان سال، . طات و تكنولوژِي اطالعات، اين امر مهم تشديد گرديده استپديده جهاني شدن و عصر ارتبا
ترين منبع اطالعاتي در امر آموزش  و يادگيري به طور عام و آموزش و تعليم آموزه هاي ديني و  اصلي كتاب

و ارتباطات سبب  فناوري اطالعاتهاي سريع  طور خاص بوده است؛ اما تحوالت و پيشرفت اخالقي به
يكي . شر دستخوش تغييرات بنيادين شده و مفاهيم جديدي شكل بگيردهاي زندگي ب گرديده بسياري از جنبه

  . هايي كه از اين مهم متأثر شده، آموزش و فراگيري ديني و اخالقي است از حوزه
امروزه رسانه هاي گروهي در دنياي مجازي به طور فزاينده اي محصوالت مختلف فرهنگي را توليد نموده، 

آموزش مجازي قادر است مرزها را درنوردد و با تركيب صدا و . ي سازندتبليغ كرده و جوامع را متأثر م
يكي از ابعاد مهمي كه مي توان در آن از آموزش مجازي و . تصوير، تاثير بسزايي بر مخاطب داشته باشد

بحث تربيت ديني و اخالقي از مباحث .  يادگيري الكترونيكي بهره گرفت، بعد تربيت ديني و اخالقي است
و اساسي هر جامعه محسوب شده و به دليل تاثيرگذاري زياد در فرهنگ جامعه و درآميختگي با آن، محوري 

به بيان ديگر تربيت ديني و اخالقي جزِ ضروريات زندگي اجتماعي بوده و . نيازمند توجهي ويژه مي باشد
رد، ساير ابعاد زندگي با موفقيت گام بردا) تربيت ديني و اخالقي(بديهي است جامعه اي كه در اين زمينه 

  .خصوصاً بعد فرهنگي و اجتماعي را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد
گاه كه  گرديدهو اخالق موجب ديني در هم تنيدگي فرايند تربيت در اين ميان نكته قابل توجه آن است كه 

و اخالقي بودن به  شدهبا اخالق همسان پنداشته دين مرز مشخصي ميان اين دو تصوير نشود و فرايند تربيت 
  .مثابة تربيت يافتگي انگاشته شود

  :پرسش هاي پژوهش
  عوامل موثر بر تربيت ديني و اخالقي كدامند؟ -

                                                            

 Ghader.piroty@gmail.com ؛ ارشد فلسفه تعليم وتربيت و استاد مدعو دانشگاه پيام نور اشنويه و پيرانشهر كارشناس - ١
   alizadeh221@pnu.ac.ir ؛ ارشد مديريت آموزشي و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور اشنويه كارشناس - ٢
  g.cheraghian@yahoo.com ؛ دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه شهيد چمران اهواز - ٣
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  آموزش مجازي چيست و چه ويژگي ها و كاربردهايي دارد؟- 

  هدف از تربين ديني واخالقي چيست؟  -
از آموزش مجازي چگونه مي توان در آموزش ديني چه تاثيري در تربيت ديني و اخالقي كودكان داشته و -

  ارتقاي دين و اخالق كودكان بهره برد؟
مقاالت، كتب و اسناد مرتبط با موضوع پژوهش . اسنادي انجام مي گيرد -اين پژوهش به شيوه ي تحليلي

مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و ضمن واكاوي مفهوم و هدف آموزش مجازي، به هدف تربيت ديني و 
  .گيردرداخته شده و نقش و تأثير آموزش مجازي در اين زمينه مورد تحليل قرار مياخالقي پ
در  و نيرويي است كه به انسان رهانيدهاخالقي، انسان را از تنگناهاي بزرگ  صحيح ديني و پرورش
و در زمان خود  مناسبدر شرايط  هر اقدامي اگربديهي است، . تباهي و لغزش كمك مي كند از  جلوگيري

و  دوران كودكي بهترين زمان براي سازندگي است .در پي خواهد داشتدلخواه را  اثر مطلوب و جام گيرد،ان
؛ و به راحتي از ميان نمي رود بستهبه كار گرفته شود، در دل و جان او نقش  كودكدر تربيت كه هر تدبيري 

نمي توان به آساني تغيير  اخالق و ويژگي هاي ناشايست را كه در بزرگسالي جزو شخصيت فرد شده، ولي
پرورش صحيح ديني و اخالقي تحت تأثير مولفه هاي متعددي بوده و هر يك از اين مولفه ها و عوامل، . داد

به . در شكل گيري، جهت دهي و به سرانجام رساندن تربيت ديني و اخالقي تأثيرات متفاوتي را دارا مي باشند
... گروه همساالن، فضاي آموزشي، بافت اجتماعي و سياسي و اختصار مي توان به عوامل وراثتي، محيط، 

در دنياي امروزي به دليل پيشرفت تكنولوژي و فناوري هاي نوين، عرصه جديدي به نام دنياي . اشاره نمود
مجازي گشوده گرديده كه تأثير آن بر زندگي افراد جامعه، از جمله در حوزه هاي ديني و اخالقي هر روز 

  . گذشته شده استبيشتر از روز 
به طور خالصه آموزش مجازي در فضايي خارج از كالس هاي مرسوم و عموماً از طريق رايانه صورت مي 
پذيرد و مي توان آن را يك روش آموزشي دانست كه براي آموزش دهنده و آموزش گيرنده اين فرصت را 

زشي را از طريق وسايل تكنولوژيك فراهم مي كند كه در عين دوري زماني و مكاني از يكديگر، فاصله آمو
  :اين چنين آموزشي داراي ويژگي ها و كاربردهايي به شرح ذيل مي باشد. پر نمايند

گستردگي دسترسي در هر زمان و مكان؛ كمك به دستيابي به فرصت هاي برابر آموزشي؛ دسترسي سريع و 
ليت تنظيم آهنگ يادگيري فراگيران و آسان به اطالعات؛ امكان ثبت فعاليت ها و پيشرفت هاي آموزشي؛ قاب

.... 
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در خصوص تربيت ديني و اخالقي مي توان گفت كه ميان دين و اخالق همبستگي وجود داشته و هر دو به 
هر چند كه در برخي از كشورها، ميان اين دو افتراق ايجاد گرديده، لكن در . ميزان بسياري هم پوشاني دارند
در يك تعريف فراگير . ت اسالمي، اين دو تقريباً معادل هم قلمداد مي گردندكشور ما، در فضاي ناشي از باف

افراد بايد به گونه اي آراسته و پيراسته شوند كه شخصيت آن : و وسيع از تربيت ديني و اخالقي مي توان گفت
  .ها با مقاصد مطرح شده در قرآن و سيره ائمه همگوني داشته باشد

از عوامل مؤثر در ساختن   سينما و ، تلويزيوني آموزش مجازي مانند اينترنتو ابزارها وسايل ارتباط جمعي
كانون  ابزار بهاين . انسان ها، به ويژه كودكان به شمار مي آيند ياخالق اعتقادات ديني و يا ويران كردن بناي
مي  زندگي تغيير ، باورها و سليقه ها و راه و روش رفتاري انسان ها را درتفكرو شيوه  شتهخانوادگي راه دا

  . دهند
  :يافته هاي پژوهش

- دنياي مجازي چون چاقويي دولبه است و موجب تغييرات عميق بر نگرش ديني و اخالقي كودكان مي

مي بينند و مي شنوند تقليد مي كنند و اين، موجب مي شود بناي  هكودكان از آنچتوان گفت مي. گردد
يرات مثبت آموزش مجازي بر تربيت ديني واخالقي كودكان، از جمله تأث. شكل پذيردشخصيت اخالقي آنان 

  :مي توان به موارد ذيل اشاره نمود
غلبه بر محدوديت هاي زماني و مكاني و بسط حوزه دانشي و معرفتي كودكان در خصوص آراء و انديشه 

و پيگيري در هاي ديني و تقويت باورهاي آنان؛ توانايي در ثبت فعاليت ها، نگرش ها و گرايشات كودكان 
جهت تقويت نقاط مثبت و تضعيف نقاط منفي؛ ارائه الگوهاي مناسب تربيتي مخصوصاً در حوزه اخالق و 

ها و رفتارهاي مناسب دين به كودكان به صورت ديداري و به روش غيرمستقيم و نامحسوس و ايجاد گرايش
 .ازيديني و اخالقي به كودكان از طريق تعامل چندپايه حاصل از آموزش مج

در خصوص تأثيرات منفي نيز مي توان گفت درهاي باز حاصل از فناوري اطالعات و شبكه هاي مجازي 
همان گونه كه كاربردهاي مفيد و مناسبي دارد، لكن تأثيرات منفي مخصوص به خود را نيز به دنبال خواهد 

امناسب حاصل از تعامل هاي نكودكان به حكم كودكي خود به سرعت تحت تأثير الگوها و  شخصيت. داشت
با شبكه هاي مجازي قرار گرفته و عالوه بر ايجاد رفتارهاي نابهنجار و گاه غيراخالقي در آنان، باعث عدم 

شبكه هاي مجازي آراء و انديشه اي مختلف و گاه . شكل گيري باورهاي محكم ديني در آنان مي گردد
كودك از آن جا كه قادر به تشخيص نيات پنهان و  متضاد و متعارض را در اختيار كاربران قرار  مي دهد؛
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اهداف پشت پرده اين عقايد و افكار مي باشد، تحت تأثير قرار گرفته و ممكن است به دليل عدم كنترل و 
نظارت بر وي و اطالعاتي كه دريافت مي كند، عقايد ديني وي سست گشته و در نظر وي بيهوده و بي حاصل 

شكي نيست از آن جا كه آموزش الكترونيكي خواسته يا ناخواسته وارد بطن زندگي با اين وجود .  تلقي گردد
جوامع شده ،به جاي گريز بايد به آن جهت ببخشيم وآن را در جهت رسيدن به تعالي و تكامل به كار گيريم و 

  .با استفاده از ديگر روش ها به تربيت ديني و اخالقي كودكان غنا ببخشيم
، تربيت )دنياي مجازي و فناوري اطالعات و ارتباطات(ري وآموزش الكترونيكي يادگي: واژگان كليدي

  .ديني، تربيت اخالقي
  

  :فهرست منابع
  .سمت: تهران. 3، ج آراي دانشمندان مسلمان در تعليم وتربيت ومباني آن). 1390. (اعرافي، عليرضا -
  .چاپار: نتهرا. اي بريادگيري الكترونيكي مقدمه  ).1389. (بابائي، محمود -
  .مدرسه: تهران. 1نگاهي دوباره به تربيت اسالمي،ج ). 1387. (باقري، خسرو -
  .دانشگاه شهيد چمرانانتشارات : اهواز. مباحث نوين در فناوري آموزشي). 1390. (رضوي، سيد عباس -
  .دانشگاه پيام نور انتشارات : تهران. مهارتهاي تحصيلي در نظام آموزش از راه دور). 1387(زندي، بهمن و ديگران -
  .آگاه: تهران. شناسي پرورشيروان ). 1384. (سيف، علي اكبر -
 .انتشارات دانشگاه پيام نور: تهران. اندازه گيري و سنجش در علوم تربيتي). 1386. (سيف، علي اكبر -



  913                                                                                                                                                                       آفرينيباز 

 

  در تربيت ديني و تربيت اخالقي) زيبايي شناسي(بررسي و تحليل  نقش هنر 
  3، زهره اسماعيلي2، محمدرضا سرمدي1سيد صاحب موسوي

  
ورهاي مختلف بر اساس نوع ديدگاه و نگرش خود نسبت به انسان و توانايي هاي نظام هاي آموزشي كش

وي و نيز با توجه به پاسخگويي به نيازهاي جديد، تأكيدات و توجه خاصي را نسبت به حوزه هاي مختلف 
در واقع آن دسته از نظام هاي آموزشي كه نگرش و برداشت محدودي به دانش . آموزشي مطرح كرده اند

- ن و استعدادهاي آنان داشته اند عمدتاً تالش و همت خود را محدود و مصروف رشد و آموزش حوزهآموزا

هاي شناختي و ذهني دانش آموزان مي نمايند و از توجه و پرورش ساير ابعاد وجودي آنان كه در تكوين 
ظر داشتن اساسي ترين هنر مي تواند، با در ن. يك شخصيت متوازن تأثير فراواني دارند، عمًال باز مي مانند

چنان كه . مراحل و عميق ترين ابعاد حيات و تربيت، شخصيت مخاطبين را با تغيير و تحولي بارز مواجه سازد
ها و مكاتب فكري مختلف، هنر ، نقش تربيتي خود را دارد و همگام با روشهاي فلسفي و اعتقادي در فرهنگ

از اين . ر مي دارد، و به موفقيتهاي برجسته اي نايل مي آيدو گاه در تأثير گذاري، حتي پيش تر از آن گام ب
  ).1382ميرزا بيگي، (رو هنر، عالوه بر نقش فردي، از تاثيرات اجتماعي  با اهميتي برخوردار است 

مكاتب گوناگون فكري ، سياسي و اعتقادي هنر را به منزله وسيله اي كارآمد جهت "از اين روست كه 
هاي مختلف در جامعه دانسته و آن را در پرورش انسان به گونه اي متناسب با هدفتوسعه مفاهيم و معارف 

اگر دانش آموزان ما از آموزش صحيح در هنر برخوردار شوند و اگر ).  15همان، ص ( "خود بكار گرفته اند
ر خود در زمينه زيبايي شناسي كاري انجام دهند ، بي شك با درك بهتري است  و تالش خواهند كرد كه كا

  .را با كيفيت بصري حساب شده اي ارائه دهند 
تربيت زيبايي شناختي مستلزم آن است كه تجربيات زيبايي شناختي در تعليم و تربيت نقش محوري داشته 

وظيفه تربيت زيبايي شناختي اين است كه دانش . اين تجربيات، مستلزم نوع معيني از سواد هستند. باشند 
با سوادي ، مستلزم مهارتهاي تفسيري مشخصي همچون قوه . ا در اين راه با سواد شوندآموزان را قادر سازد ت

تربيت زيبايي شناختي بايد توانايي فرد را براي درك آثار هنري باال . تميز، حساسيت  و پاسخ دهندگي است

                                                            

  ssmf5gmail.com؛ نشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيتدا ١  
٢
  ms84sarmadi@yahoo.comدانشيار علمي دانشگاه پيام نور؛   
 esmaeilyir@yahoo.com  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور؛ ٣
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هم نظام آموزشي اما در اين ميان تربيت هنري به عنوان يكي از كاركردهاي اساسي و م ).1981، 1گرين(ببرد 

هاي مي باشد كه در ايجاد و بارور سازي زمينه هاي سازنده اي مانند بروز نوآوري و خالقيت، رشد مهارت
فكري و شناختي، پرورش و تعديل عواطف و احساسات، ايجاد تغييرات عميق در سلوك فردي، رشد 

  ). 1384اميني ، (تأثيري شگرف دارد ... اخالقي، افزايش اعتماد به نفس و 
يكي از اهداف آموزش هنر ، تعليم و تربيت است، زيرا آموزش از راه هنر به علت آن كه تفهيم مسائل "

، ص 1362هزاوه اي، ( "سريع تر و راحت تر و مطابق با ميل انسان ها در هر سني است، نتايج مفيد تري دارد
را تحريك و محيط ما را دگرگون  هنر عقل و احساس ما را متحد، تخيل ما. هنر اساس تربيت است"). 12
سال ها پس از آن كه دستاوردهاي مادي ما فراموش مي شوند، هنر به منزله نماد و نگرش هاي . كندمي

ماير، ( "معنوي ما باقي مي ماند، هنر از هر نظر شاهدي است بر جستجوي بشر براي بدست آوردن جاودانگي 
به نقش و تاثير  هنر بر تربيت و روان آدمي تأكيد ويژه اي فالسفه و انديشمندان مختلف ). 598، ص 1374
با تأييد اين نكته براين باور است كه افالطون به عنوان نخستين فيلسوفي كه به راز و ) 1380(زاده  نقيب. دارند

تأثير هنرهاي زيبا در پرورش منش آدمي پي برده است و اعتقاد دارد كه روان را بايد به سوي حقيقت و 
  .يي و هماهنگي بردزيبا

    :پرسش هاي پژوهش
  در تربيت ديني و خالقي چيست ؟ )  زيبايي شناسي(ـ اهميت و ضرورت نقش  هنر 1
    ؟  در تربيت ديني و اخالقي چيست) زيبايي شناسي(نقش هنر ـ  2
  در تربيت ديني و اخالقي در اسالم با تأكيد بر نهج البالغه چيست؟) زيبايي شناسي(ـ نقش هنر  3

جهت گردآوري داده هاي الزم براي .وش انجام پژوهش توصيفي و از نوع تحليل اسنادي بوده استر
پاسخگويي به سؤال هاي تحقيق كليه منابع و مراجع مرتبط با استفاده از فرم گردآوري داده ها تحليل و يافته 

  .ها به شيوه كيفي تحليل شده است
  :يافته هاي پژوهش

در تربيت ديني و خالقي ) زيبايي شناسي(در مورد اهميت و ضرورت نقش هنر يافته هاي حاصل از پژوهش 
كه از ديدگاه فالسفه و انديشمندان مطرح شد؛ مواردي چون كمك به تعادل و ميانه روي براي درك صحيح 

در  و بهتر امور ديني، ياري رساندن به افراد در انتخاب داستان ها براي برپاداشتن بنيان اخالق، احساس شادي

                                                            

5 Green  
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افراد و تأثير هنر در تربيت منش،  توانايي هنر در شكل دادن به افراد و فرهنگ ها ، ترويج دادن تربيت 
اخالقي در ميان جوانان، ايجاد لذت روحاني و معنوي در افراد، رسيدن به حقيقت و نيكي  از طريق  درك 

گون ساختن اخالق  و دست يافتن به زيبايي، ادراك اخالقي و دست يافتن  به استقالل زيبايي شناخي، دگر
  .فلسفه زندگي مطرح گرديد

: در تربيت ديني و اخالقي عبارتند از) زيبايي شناسي(نقش هنر يافته هاي حاصل از  سوال دوم در مورد ، 
نقش هنر در طرح اصول اعتقادي و مفاهيم متعالي ، ارائه اطالعات و ايجاد شناخت ، رشد و پرورش ابعاد 

و در ادامه يافته هاي حاصل از سوال سوم . ت، بروز و تجلي احساسات دروني و ادراك بصريمختلف شخصي
در تربيت ديني و اخالقي در اسالم با تأكيد بر نهج البالغه عبارتند از ) زيبايي شناسي(در مورد نقش هنر 

به وجود آوردن پرورش احساسات متعالي، دست يابي به نشاط و شادي، قدرت رهايي از اصول تثبيت شده، 
و خلق زيبايي ها، پرورش تفكر براي درك جمال الهي، كشف منابع دروني معرفت، درك معقوالت به 

  .وسيله محسوسات، بازشناسي زيبايي از زيبانمايي
  .هنر، زيبايي شناسي، تربيت ديني، تربيت اخالقي: واژگان كليدي

   
  : فهرست منابع

  .كريمقرآن  -
  .نهج البالغه -
  .آييژ: تهران . تربيت هنري در قلمرو آموزش و پرورش) . 1384.  (، محمد اميني  -
  .سمت: تهران). رجمه علي اصغر فياض( 2تاريخ انديشه هاي تربيتي، ج ) . 1374. (ماير، فرد ريك -
  . طهوري: تهران. نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش. ) 1380. (نقيب زاده ، مير عبدالحسين -
  .شركت چاپ و نشر ايران: تهران.  برنامه هاي آموزش هنر براي معلمان راهنمايي). 1362. (يهزاوه اي ، هاد -

- Green , M ,(1981). Aesthetic literacy in general education . In Philosophy and Education . 
Eightieth Yearbook of the National Society for the Study of Education . Jonas Soltis , ed . Chicago : 
University of Chicago Press . 
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  تربيت اخالقي در رسانه ملي
  2، زري رستميان1بابك شمشيري

  
امروزه تربيت اخالقي موضوعي است كه توجه افراد زيادي را در سراسر جامعه ما به خود معطوف داشته 

اي رفتار اخالقي در حفظ و بقاي يك جامعه اول نقش مهم و پرمعن: است، دليل اين توجه دو نشانه بارز است
در اين ميان رسانه ملي به عنوان يكي از . مدني و دوم وجود تعدادي پرشمار از نمونه هاي رفتار ضد اخالقي

مهم ترين و مؤثرترين عوامل تربيت اخالقي در هر جامعه اي است كه با وسعت دامنه خود در حكم يك 
با كاربست نادرست رهيافت تربيت اخالق . قشار مختلف جامعه سر وكار دارددانشگاه عمومي با مخاطبيني از ا

هنجاري، مباحث مربوط به تربيت اخالقي در رسانه ملي مي تواند به چالشي اساسي براي برنامه هاي تربيتي 
تبع رسانه تبديل شود، واهداف مورد نظر رسانه در افزايش ميزان مخاطب و جلب اعتماد آنان كاهش يابد وبه 

در اين ميان مسئله اصلي . آن ميزان توجه مخاطبين به برنامه هاي مختلف شبكه هاي ماهواره اي افزايش يابد
اين است كه رسانه ملي بايستي چه رويكردي را در بعد تربيت اخالقي مورد توجه قرار دهد كه عالوه بر 

  . گذار باشدرسيدن به مقاصد فوق،  در باالبردن رشد اخالقي مخاطبين هم تأثير 
  :پرسش هاي پژوهش

محقق در صدد پاسخ به اين سؤاالت اساسي است كه اوالً رويكرد غالب  رسانه ملي در توليد برنامه هاي 
اخالق محور چه رويكردي است؟ ودوم اينكه رويكرد مناسب، در شرايط كنوني و هجوم انواع و اقسام رسانه 

  ت؟ هاي ديداري وشنيداري بيگانه، چه رويكردي اس
اين مقاله با روش كيفي، با رويكردي توصيفي و با استفاده از نتايج تحليل محتواي برخي از برنامه هاي 

  . ارشادي تربيتي رسانه ملي، اجراشده است
رهيافت فلسفي يا فرا اخالقي، : انواع رهيافت ها در علم اخالق را مي توان در قالب چهار نوع رهيافت نام برد

رهيافت هنجاري به دنبال شناسايي  .)1384 عباسي،(يافت توصيفي و رهيافت كاربردي رهيافت هنجاري، ره
اخالق هنجاري . وتبيين اساسي ترين مباني و معيارها ي درستي ونادرستي ويا خوبي وبدي احكام اخالقي است

هاي ديني به اغلب با اصطالحات كلي ونظريه هاي عام، نظير لذت گرايي، فايده گرايي، وظيفه گرايي ونظريه 
هاي اخالقي نظير فضيلت نظريه. مي پردازد "عدالت خوب است"بيان مالك درستي افعال اخالقي نظير 
                                                            

 دكتراي فلسفه تعليم وتربيت  دانشيار دانشگاه شيراز 1
 Rostamian_z@yahoo.com  بوشهر و دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه شيراز؛ پژوهش صدا وسيماي مركز مدير آموزش و 2
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محوري ارسطو، حق محوري جان الك، فايده گرايي جان استوارت ميل و وظيفه گرايي كانت را كه به دنبال 
توان به عنوان  نظريه هاي مطرح باشند ميارائه مالك ها ومعيارهايي براي تمايز بخشيدن به افعال اخالقي مي

رهيافت رسانه ملي در توليد برنامه هاي اخالقي مبتني بر ). 1374 مكنتاير،(در حوزه اخالق هنجاري دانست 
، چارچوب نظري اين مقاله توجه به رويكرد فضيلت محور در رسانه )1385 افق رسانه،(رهيافت هنجاري است 

در قرن بيستم به عنوان رقيب جدي رويكردهاي وظيفه گرا و فايده گرا   طبق اين رويكرد كه. ملي است
ي اخالق است، آنچه اوالً و بالذات اهميت قدعلم كرده است، و در واقع طرح مجدد ديدگاه ارسطويي درباره

 است و هر فعلي كه متناسب با فضيلت اخالقي باشد و يا از) در مقابل رذايل اخالقي(دارد، فضايل اخالقي 
عالو براين، طبق نظريه كلبرگ سه . )1389 اترك،( شود تلقي مي "خوب"فضيلت اخالقي نشئت گرفته باشد، 

سطح اول اخالق پيش عرفي ويا پيش قراردادي، . سطح رشد اخالقي وجود دارد كه هر سطح دو مرحله دارد
. )1981 ،كلبرگ(است سطح دوم اخالق عرفي ويا قراردادي وسطح سوم اخالق پس عرفي ويا پس قراردادي 

با توجه به رويكرد فضيلت محور و با در نظر گرفتن نظريه رشد اخالقي كلبرگ مي توان مخاطبين را تا حدي 
چراكه رسانه، هم اكنون  بيشتر در حوز هاي پيش قرار دادي و اندكي در . به مرحله پس قرار دادي رساند

ازد، وهر چه توجه اصحاب رسانه به رشد اخالقي مخاطبان حوزه هاي قرار دادي به توليد وتهيه برنامه مي پرد
بيشتر شود طبعاً عالوه بر برنامه سازي با كيفيت تر به نتايج دلخواه نيز خواهد رسيد و مخاطبين بيشتري را 

  . جذب خواهد نمود
  :يافته هاي پژوهش

ق رسانه ملي و  نتايج پس از بررسي نتايج تحليل محتواي برنامه هاي اخالقي، اهداف تنظيم شده در اف
ارزيابي برخي از برنامه هاي ارشادي تربيتي و با بهره گيري از نظريه رشد اخالقي كلبرگ، بايد اظهار نمود كه 

هاي اخالقي رسانه، در مراحل پيش قراردادي وقرادادي قرار دارند، در اين حالت مرحله پس محتواي برنامه
رويكرد . كرد فضيلت محور قرار داد، ناديده انگاشته شده استقراردادي كه آن را مي توان در قالب روي

فضيلت محور با تكيه بر مرحله رشد اخالقي پس قراردادي، تأثيرات تربيتي جامعه را مورد توجه قرار مي دهد 
و از اين طريق اصول اخالقي در جامعه دروني مي شود، در اين ميان توجه به اصول، ساختار و محتواي برنامه 

كه به ويژه با هدفهاي ارشادي و تربيتي تهيه مي شوند و لزوم توجه به محتواي اين برنامه ها براساس  هايي
هاي خودساخته برخي اصحاب رسانه مي ها و سوگيري رويكرد فضيلت محور، عالوه بر اينكه از جهت گيري

  .  كاهد، ميزان استفاده و جلب اعتماد مخاطبين را نيز افزايش خواهد داد
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  .تربيت اخالقي، رهيافت هنجاري، كلبرگ، رويكرد فضيلت محور، صدا وسيما:گان كليديواژ
  

  :فهرست منابع
 .مركز نظارت وارزيابي صدا وسيماي جمهوري اسالمي ايران. )1385( افق رسانه، -
 .27-35، 2فصلنامه اخالق در علوم وفناوري، ا و. وظيفه گرايي اخالقي). 1389. (اترك، حسين -
 .148-143، 5عالمه، . اخالق فضيلت محور). 1384. (، ولي اهللاعباسي -
 .58-51، 15معرفت، ). ترجمه محمد علي شمالي(پايان فضيلت يا نقداخالقي تفكر معاصر). 1374. (مكنتاير، السدير -

- Kohlberg, Lewence. (1981).  The Philosophy of Moral Development: Moral Stages and the Idea of 
Justice. Essays on Moral Development, 1. 
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  چالش هاي پيش پاي و فرصت هاي پيش روي تربيت ديني و تربيت اخالقي
   1مهدي شاملو

  
مطلـوب،   هجامعـ يـك  هـاي اساسـي در تشـكيل     فـرض  به عنوان يكـي از پـيش   و اخالقي تعليم و تربيت ديني

به همين خـاطر تربيـت دينـي و اخالقـي از     . انسان باشد ي نيازهاي مادي و معنوي گو و برآورنده تواند پاسخ مي
گذشته هاي بسيار دور تا به حال همواره از دغدغه هاي اصلي متوليان امور سياسـي، دينـي و آموزشـي جوامـع     

انسان از قديم االيام به نياز هاي روحي خود از طريق دين پاسـخ داده و   ).1384سجادي، (گوناگون بوده است 
عـده اي بـر ايـن    . ه اضطراب ها و تنش هاي روحي و رواني  را از زندگي او دور كـرده اسـت  اين دين بوده ك

از فـرد گرفتـه تـا خانـه و      اين فرايند حال آنكه ستآن ا  رسمي به شكل منحصر فقط تعليم و تربيت باورند كه
تـر معنـي و مفهـوم    بـراي درك به  .اي وسـيع دارد  تعليم و تربيت گسـتره  همه را شامل مي شود، بنابراينجامعه 

 دينـي و  تربيـت معتقد است كـه   )1382بناري، . (تربيت ديني الزم است كه تعريفي از تربيت ديني داشته باشيم
اخالقى فرايند زمينه سازى و به كارگيرى شيوه هايى براى شكوفاسـازى، تقويـت و ايجـاد صـفات، رفتارهـا و      

 .و آداب غير اخالقى در خـود انسـان يـا ديگـرى اسـت     آداب اخالقى و اصالح يا از بين بردن صفات، رفتارها 
  .بنابر اين مي بينيم كه تربيت ديني فرايندي است در جهت رشد اخالق و اصالح نقص هاي مربوط به آن

  :پرسش هاي پژوهش
 در تربيت ديني و اخالقي با چه چالشهاي روبرو مي باشيم؟ -

 امند؟  راه حلهاي موجود در تقويت تربيت ديني و اخالقي كد -

  .روش پژوهش مورد استفاده كيفي از نوع پژوهش موردي مي باشد
تربيـت   چرا كـه   اند، ي كه مورد بحث قرار گرفته اند برخي مبناي عملي و برخي نظرييها در اين مقاله آسيب

بسياري از آسيب هاي تربيت ديني نتيجه كجروي در عرصه ي . ديني فرايندي است تشكيل يافته از عمل و نظر
با نگاهي دقيق به اين آسيب ها مي بينـيم   . انديشي در مقام نظر مي باشند روابط عملي و برخي ديگر حاصل كج

تربيـت را شـامل    امـر  هـاي مـوثر در   عرصـه   تمامي ، بلكهدند معطوف به يك نهاد مشخص باشنتوان نمينها آكه 
 برخياست و   وزش و پرورش رسميعملكرد آم در ي تربيت ديني نتيجه ضعف ها از آسيب بسياري. دنشو مي

                                                            

١
  espanteman539@yahoo.com  معاون پرورشي آموزش و پرورش مالير؛  
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  و غير رسمي  دليل در هم تنيدگي نقش آموزش وپرورش رسميه ن نيز بآ د كهشو به نهادهاي ديگر مرتبط مي

بررسي چالش هـاي خـارج از حـوزه آمـوزش و      با).   1391حسينجاني، ( تربيت ديني است در تربيت خصوصاً
دار بـودن  تظاهر به دينـ  در ظاهر سازي و ، بلكهنيست دين ددر خو ديني تربيت در مي يابيم كه مشكل پرورش

سؤالي كه در اينجا مطـرح مـي شـود    . مراتب بيشتر از معتقدان به آن است  تعداد متظاهران به دين بهاست، زيرا 
در راه تبليـغ آن از طريـق كثـرت     و فقط نمي شودتربيت ديني در نوجوانان و جوانان نهادينه اين است كه چرا 

شخصـي  امور  دخالت هاي بيجا حتي در مي شود؟ ما مي بينيم كهان كه يك اصل تبليغاتي است، تالش مخاطب
عالوه بر آن كه نتايج مثبتي در برنداشته است، برعكس در ايجاد حالت خسـتگي از   مانند نحوه پوشيدن لباس،

يف منـع شـده و بـه هـيچ فـردي      اسالم اجبار بر تكـال دين در حال آن كه . داشته است به سزايي امور ديني تأثير
آن چـه كـه در محـيط    ). 1385مجلسي، (د اجازه داده نشده است كه كسي را مجبور به انجام تكاليف ديني كن

 ،ي جامعـه  ناهنجار متصـديان امـور در اداره  نادرست و عملكرد اجتماعي خود مي بينيم حاكي از آن  است كه 
الزام و اجبار عملي جوانان به انجام تكـاليف  . است راه داشتهبه هم جوانان و حتي دين زدگي را در گريزي دين

هـاي اداري و   افـراد در محـيط  مجبـور كـردن    ود؟دولتي شـ  تبليغات ديني چرا مي بايست براي چيست؟ شرعي
نمونه هايي هستند كه بايستي بـه آنـان جـواب     با چه نيتي انجام مي شود؟ اينها به اداي تكاليف شرعي آموزشي

 ابزار خود قـرار مـي دهنـد     در ميان اموري كه دين را. در پي يافتن راه حل مناسب براي آن ها بودداده شود و 
ـ قدرت  ا ؛ زيرنكرده استرا با بحران و آسيب مواجه آن ي قدرت  به اندازه كدام  هيچ ا در معـرض فسـاد و   ذاتً

در امـان   آن هـاي  آسـيب  صـاحبان قـدرت باشـد، از    سياسـت هـا و اعمـال    گر و اگر ديني توجيه مي باشدآفت 
سياسـي   ورزي هـاي  غرضتجارب ساليان اخير به خوبي نشان داده است كه  ).1381شاه حسيني، (بود د نخواه
كاري، رياكـاري اجتمـاعي،    مجريان تربيتي، خودسانسوري، محافظهتعيين و  كتابهامحتواي تعليمي  انتخاب در

 شـده  قداست مسايل دينـي  يافتنكاهش  سبب گري، هاي سياسي و نفي پرسش خطرات ناشي از تحديد آزادي
 حـوزه شـده در    انجـام  از سـويي ديگـر پـژوهش هـاي    . جوانان را فراهم كـرده اسـت  تنفر و انزجار  اتو موجب

هـاي علمـي در    يافتـه رد ريزي و توليد مـواد آموزشـي و كـارب    كه در برنامه نشان داده است   آموزش و پرورش
حجـم زيـاد برخـي مطالـب و دروس، متناسـب نبـودن زمـان         .بـرو هسـتيم  هاي جـدي رو  تربيت ديني با چالش
نشـان دادن   ،هـاي مختلـف آمـوزش مسـايل دينـي      آموزن و آگاه نبودن مربيان بـه روش  تدريس، كثرت دانش

، عـدم  پيشـوايان ديـن   زندگينامـه بـه   توجه كردن صرفرسمي،  شكلي به شبا پروردگار انسان ي تصوير رابطه
كـاربردي بـودن    عـدم  برخي مطالـب و  بودن زا داليل مربوط به مباحث اعتقادي، شبهه يهدر ارا استحكام كافي
  ).1381كشاورز، ( است دينيس ودر محتواي در گزارها، از عوامل نامطلوب تأثير برخي از آن
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  :يافته هاي پژوهش
بايست مي كردن هو موعظدادن پند  در تربيت ديني و اخالقي، به جاي تاكيد بر يافته ها نشان داده است كه

برانگيختن همچنين نتايج بيانگر آن است كه . توجه كردي انتقادي  انديشه و روحيه و تفكر ش دادنپرور بر
آموزان،  ، تحريك كنجكاوي دانشآنانهاي  مبتني بر عاليق و رغبتان آموز ي دانش احساس زيباشناسانه

تجسم، از راهبردهايي است كه در تدوين  آموزش قدرت تفكر و نقادي و پرورش خالقيت و قدرت تخيل و
هاي  ها، موانع و آسيب شناخت چالش اين مقالههدف از . بايد لحاظ شوندهاي تربيت ديني و اخالقي   برنامه

موجود در تربيت ديني در نظام آموزش و پرورش، ارزيابي ارتباط آموزش و پرورش رسمي با آسيب موجود 
تيابي به راهبردهاي اساسي و تدوين نظام تربيتي ديني متناسب با شرايط و آموزان و دس در تربيت ديني دانش
   .است و عملياتي كردن آن در جهت بهبود وضعيت موجود رويكردهاي جهاني
  .تربيت ديني و اخالقي، آموزش و پرورش، چالشها، فرصت ها: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .آگاه :تهران). ترجمه علي اكبر سيف( آموزشگاهي ويژگي هاي يادگيري .)1376(. بلوم ،بنيامين -

  .9، تربيت اسالمىمجله  .مأخذشناسى تربيت اخالقى ).1382. (، علي همتـ بنارى
  .2 ،1ماهنامه معرفت، . آسيب شناسي تربيت اخالق). 1391. (حسينجاني، هادي -
فصلنامه مطالعات تربيتي و . جمهوري اسالمي ايران چالشهاي تربيت ديني در نظام آموزش و پرورش). 1384. (سجادي، سيد مهدي -

 .143 ،8روانشناسي، 

  .12فصلنامه آموزه، . درآمدي بر تعلبم و تربيت دانش آموزان). 1381. (شاه حسيني، محسن -
  .73، 1فصلنامه راهبرد فرهنگ،  .تحول در تربيت ديني دانش آموزان در نظام آموزش و پرورش ايران). 1387. (كشاورز، سوسن -
.اسالميه: قم. بحاراالنوار). 1385. (مجلسي، محمد باقر -  
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  ابزاري براي ارتقاء تربيت اخالقي كودكان  ي تصويريرسانه
 1مهين چناري

  
توان مي. راههاي مختلفي وجود دارد كه مي توان با استفاده از آنها كودكان را از نظر اخالقي تربيت نمود

مي توان . ي الگو، به كودك نشان داد و وي را تشويق به تقليد آن رفتار نمود فضايل اخالقي را از طريق ارائه
مي توان . مجموعه اي از الزامات را صادر كرد و كودك را به خاطر عدم رعايت آن الزامها مجازات كرد

ي طرق فوق الذكر منفعل اما پيش فرض همه. ارزشهاي اخالقي را در قالب داستان به كودك منتقل نمود
مقاله ي حاضر ادعا مي كند كه اوال كودكان در تربيت اخالقي افرادي . ودن كودك در تربيت اخالقي استب

منفعل نبوده بلكه اگر به درستي آموزش ببينند قادر به تفكر اخالقي در مورد مسائل اخالقي هستند و نيز تربيت 
نه ي تصويري كودك مي تواند به در اين راستا رسا. اخالقي بايد حس همدلي را در كودك تقويت نمايد

در اين مقاله تالش مي گردد به سه سوال . عنوان ابزاري مناسب براي تربيت اخالقي كودك محسوب گردد
  . زير پاسخ داده شود

 :پرسش هاي پژوهش
 آيا كودكان قادر به تفكر انتقادي در مورد مسائل اخالقي هستند؟-

ن صورت، براي تربيت اخالقي كودكان چه اهدافي مي توان در اگر پاسخ به سوال اول مثبت باشد، در اي -
 نظر گرفت؟

 آيا فيلم كودك مي تواند به عنوان ابزاري براي تربيت اخالقي مورد استفاده قرار گيرد؟-

و فاقد منطق الزم كه توانايي تفكر اخالقي ندارند، در نظر  معموال كودكان به عنوان موجوداتي سطحي
ان به كودكوي معتقد است . از فيلسوفاني كه اين ديدگاه را تاييد مي كند، ارسطو است يكي. گرفته مي شوند

اين دليل كه تحت سلطه ي اميال خود هستند، نمي توانند از عقل خود استفاده كنند، بنابراين تربيت اخالقي 
نيز معتقد است  وسور). 119، ص 1378(آنان بايد در ابتدا شامل عادت دادن آنان به رفتارهاي اخالقي باشد 

نيز معتقد است استدالل اخالقي ) 1379(پياژه  .)1388 روسو،(هستند  درك استدالل توانايي فاقدكودكان كه 
 و ابتدايي آموزان نيز دانش كلبرگ ديدگاه .كودكان تابع ترس از مجازات و احترام به مرجع قدرت است

                                                            

١
    mahin.chenari@gmail.comاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه قم؛ 
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اين دو نظريه پرداز خودمحوري  ).2005 ،1ماتيوز( دهد مي قرار عرفي پيش اخالق سطح در را دبستاني پيش
  . جديد چنين ديدگاهي را رد مي كنند پردازان نظريه اما. كودك را مانع رشد اخالقي وي مي دانند

تحليلي و از اسناد و مدارك به عنوان ابزار اصلي گردآوري  -در پژوهش حاضر از روش كيفي توصيفي
هاي وهش براي جمع آوري اطالعات از كتابها، مقاالت، مجالت، و سايتدر اين پژ. گرددداده ها استفاده مي

در اين تحقيق محقق كوشيده است تا با سير در منابع مطالعاتي ضمن گردآوري . معتبر استفاده شده است
 .اطالعات با نگاهي تحليلي موضوع پژوهش را مورد بررسي قرار دهد

 :يافته هاي پژوهش

اين ديدگاه را كه كودكان موجوداتي سطحي و فاقد توانايي تفكر ) 1976(2هافمن: پاسخ به سوال اول
هستند، مورد انتقاد قرار داده و معتقد است كودكان قادرند پاسخهاي همدالنه و حتي نوعي استدالل اخالقي 

ه نيز گزارشاتي در مورد وجود تفكر فلسفي را در كودكان ارائ) 1984(متيوز . قياسي را از خود بروز دهند
نيز وجود بينش هاي متفكرانه در مسائل اخالقي در كودكان ) 1974( 4و ليپمن) 1966(3پريچارد. نموده است

ي پاسخ بنابراين، با توجه به تحقيقات اخير مي توان نتيجه گرفت كودكان قادر به ارائه .اندرا گزارش نموده
 . هاي متفكرانه و  تأمالت اخالقي هستند

خود  اخالقي هاي نظريه در را همدلي مفهوم )2004( 5مايكل اسلوت مانند خي،بر: پاسخ به سوال دوم
 هاي پاسخ كه گيرد مي نتيجه كرده، كودكي اشاره دوران در همدلي نقش به نيز، 6دامون .گنجانيده اند

 كه، آنجا از). 13 ص ،1996 به نقل از پريچارد،( هستند اخالق رشد در عوامل مهمترين كودكان همدالنه
 تواندمي حس اين رشد اخالقي، استدالل تسهيل به كند مي كمك كه است آموختني فرآيندي همدلي، حس

در تربيت اخالقي، ) 1996(از نظر پريچارد . شود گرفته نظر در تربيت اخالقي عنوان يكي از اهداف به
با پيش (به كودك بر القاء ارزشهاي اخالقي ) با پيش فرض كنجكاوي و فعال بودن كودك(استدالل اخالقي 

پس پرورش توانايي استدالل اخالقي كودك مي . مرجح است) فرض عدم توانايي تفكر مستقل در كودك
   .تواند يكي ديگر از اهداف تربيت اخالقي تلقي گردد

                                                            

1 Matthews 
2 Hoffman 
3 Pritchard 
4 Lipman 
5 Michael Slote 
6 Damon 
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معتقد است همانگونه كه زماني ادبيات جاي ابزارهاي پيش ادبيات ) 2006( 1ديويد كار: پاسخ به سوال سوم

هاي قبلي را نيز مي توانند جاي شيوه) سينما( 3"پساادبيات"ا براي انتقال معرفت گرفت، شيوه هاي ر 2)شفاهي(
استفاده از فيلم براي انتقال ارزشهاي اخالقي به كساني كه در مهارتهاي ). 321ص (براي انتقال معرفت بگيرند 

 كودكان توانند آن جهت كه مي از ها فيلم. درك مطلب از طريق خواندن ضعيف هستند، ابزار مناسبي است
كرده، و بينندگان مي توانند خود را در موقعيت مشابه با قهرمانان قرار دهند و براي  درگير عاطفي نظر از را،

توانند ابزار ارزشمندي براي تسهيل اين كار مي توانند از تكنيك هاي فني بسيار پيشرفته استفاده كنند مي
شود متوليان تربيت اخالقي جامعه با كمك  مي پيشنهاد. ان محسوب شوندتربيت اخالقي كودكان و نوجوان

 . ي ارزشهاي اخالقي از طريق فيلم كودك اقدام نماينددست اندركاران رسانه هاي تصويري به اشاعه

تربيت اخالقي، رسانه هاي تصويري، فيلم كودك، حس همدلي، استدالل اخالقي، رشد : واژگان كليدي
 .اخالقي

  
  :منابعفهرست 

  .طرح نو: تهران). ترجمه محمد حسن لطفي تبريزي( اخالق نيكوماخوس). 1378. (ارسطو -
  .نشر نو: تهران). ترجمه مجمدعلي اميري( قضاوت هاي اخالقي كودكان).  1379. (پياژه، ژان -
  . ناهيد: تهران). ترجمه غالمحسين زيرك زاده( اميل، رساله اي درباب آموزش و پرورش). 1388. (روسو، ژان  ژاك -

-Carr, D. (2006). Moral education at the movies: on the cinematic treatment of morally significant 
story and narrative. Journal of Moral Education, 35(3), 319–333. 
-Hoffman, M. L. (1976). Empathy, role-taking, guilt and development of altruistic motives, in: T. 
Lickona (Ed.) Moral development and behavior: theory, research and social issues. New York, 
Holt, Rinehart and Winston. 
-Matthews, G. (2005). The philosophy of childhood. December 9. Available online at: 
http://plato.stanford.edu/entries/childhood. 
-Matthews, G. (1984). Dialogues with children. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
-Pritchard, M. S. (1996). Reasonable Children: Moral Education and Moral Learning. Lawrence, 
University Press of Kansas. 
-Slote, M. (2004) .Moral sentimentalism.Ethical Theory and Moral Practice, 7(1), 3–14. 

            

                                                            

1 David Carr 
2 pre-literate (oral) means 
3 post-literate modes 
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 ديني در مواجه با گرايش به فناوري اطالعات درتعليم و تربيتشناسي تربيتآسيب
 1امين افضلي گروه

  
رنوشت انسان و جامعه دارد از دير باز مورد توجه انديشمندان تربيت ديني به دليل نقش مهمي كه در س

در نظام تعليم و تربيت كشور ما سعي بر آن است كه تربيت دانش آموزان ماهيتي ديني . بشري بوده است
  .داشته باشد اما اين امر همواره با دشواري هايي رو به رو بوده است

ري اطالعات رخ داده اين احساس به وجود آمده است كه با توجه به تحوالت گسترده اي كه در عرصه فناو
براي تحول بخشيدن به نظام تعليم و تربيت بايد اين فناوري را به كار گيريم از طرف ديگر تحوالتي كه 
فناوري اطالعات در جامعه به وجود آورده تا حدودي به عرصه تعليم و تربيت و به خصوص تربيت ديني 

يد توجه داشت كه گسترش فناوري اطالعات موجب بروز تغييرات اساسي در اما با. تعميم يافته است
ساختارهاي در سنتي، زماني و مكاني در قلمرو تربيت به خصوص تربيت ديني گرديده است؛ چرا كه معموال 
تربيت ديني به دنبال تحكيم و تعين بخشي به ديني خاص بر اساس ساختارهاي زمانمند و مكانمند است كه اين 

  ).2، ص1388مرزوقي، (ئله با ويژگي هاي فناوري اطالعات سازگار نيست مس
تربيت ديني كه تاكنون عمدتا بر رويكردي مكان محور و زمان محور مبتني بوده است در حال حاضر با 
گسترش فناوري اطالعات با جهاني بدون مرز مواجه شده است كه به طور دائم عوامل محدود كننده زماني و 

  .آن رنگ مي بازند مكاني در
در نتيجه پرسش اساسي اين پژوهش آن است كه نحوه مواجهه تربيت ديني با پديده گسترش فناوري 
اطالعات را مشخص كند و به عبارت ديگر رويكردي كه بتواند به نحو كارآمد  با ويژگي ساختار شكني وبي 

  .را معرفي نمايد زمان و مكان بودن فناوري اطالعات تعامل كند
  :رسش هاي پژوهشپ
  ويژگي هاي عصر فناوري اطالعات كه در تربيت ديني تاثير مي گذارند كدامند؟ -
  تربيت ديني براي مواجهه موثر با گسترش فناوري اطالعات چه رويكردي بايد داشته باشد؟ -
  چه روش هاي عملي براي مواجهه موثر تربيت ديني با گسترش فناوري اطالعات وجود دارد؟ -

                                                            

1
 aminafzalio@gmail.comدانشجوي  كارشناسي ارشد تاريخ  و فلسفه آموزش و پرورش  دانشگاه تهران؛  
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تحليلي مي باشد؛ در اين روش اطالعات مورد نياز جهت  -قيق در اين پژوهش از نوع توصيفيروش تح

پاسخگويي به سواالت پژوهشي از طريق مطالعه اسناد و مداركي مانند كتاب، پايان نامه، مقاالت و مجالت 
  .معتبر علمي و نظاير آن بوده است

  :مفهوم تربيت ديني -
 ابعاد پرورش به ناظر تربيت، و تعليم روند از ايجنبه مفهوم به طالحااص رايج ادبيات در ديني تربيت

 تعليم المللي بين المعارف دردايره باشد، مي معين ديني به او التزام لحاظ از متربي عملي و عاطفي شناختي،

 آن هدف شده، كه ريزي برنامه و منظم آموزش": است شده تعريف چنين ،)4275ص ،7ج( تربيت و

 با انسان ارتباط و زندگي هستي، جهان حقيقت خداوند، وجود دربارة اعتقاداتي به فرد دستيابي

 بشر آحاد هارتباط با هم بلكه و كند مي زندگي آنها با جامعه در كه هايي انسان ديگر و پروردگارش

ف عواط و حاالت ديني، عقايد تقويت و رشد مفهوم به ديني تربيت) 7 ص ،1380(از نظر باقري . "است
  .باشد مي متدين شخصيتي تحقق براي ديني آداب و مناسك به تعهد و مذهبي

  :مفهوم فناوري اطالعات -
عملي  نظري،: دارد صورت سه آدمي تجربه و فعاليت كه است معتقد فناوري به تحليلي نگاهي با ارسطو

 )الف: كندمي جلوه ورتص دو به فن: گويد و مي داند مي شعرگونه و ابداعي ايتجربه را فن او. ابداعي و
 ). 1368مجتبوي،  ترجمه كاپلستون،( نقاشي مثل هنرهاي زيبا صورت به )ب .ابزار توليد صورت به

فناوري اطالعات فنوني است كه ما را در ضبط، ذخيره سازي، پردازش، بازيابي و انتقال اطالعات ياري مي 
  ).1377بهان و هولمند، ترجمه آذرخش و مهرداد، (كند 
چند فناوري اطالعات اصطالحي است جديد اما از لحاظ مفهومي قدمت آن به قدمت اشتياق انسان است هر 

  .به برقراري ارتباط
  :يافته هاي پژوهش

به منظور پاسخ به سوال اول پژوهش بايد بگوييم كه مهمترين ويژگي عصر فناوري اطالعات ساختار شكني 
محلي در اين عصر با تغييرات جدي مواجه شده است همچنين  است به گونه اي كه ساختار هاي سنتي، ملي و

  ).4، ص1388مرزوقي، (رابطه بين زمان و مكان به شدت تضعيف شده است 
از جمله مهمترين ويژگي هاي عصر فناوري اطالعات كه در عرصه تعليم و تربيت و به خصوص تربيت ديني 

ه تعليم و تربيت معموال خود را با آن سامان مي داده با آن مواجه هستيم تغيير در ساختارهاي پيشيني است ك
  .است
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نزديك است كه امروزه به دليل گسترش فناوري اطالعات دچار  -از مهمترين اين ساختار ها ساختار دور
دگرگوني شديده شده است؛ همچنين از ساختارهاي ديگري كه دچار دگرگوني شده اند مي توان به ساختار 

تعين اشاره كرد كه امروزه به دليل گسترش فناوري اطالعات دچار دگرگوني شده  -ممنوع، انحصار -مجاز
  .)3-10، صص 1380باقري، (اند 

ضرغامي، (همچنين كاهش اقتدار معلم و عدم حضور تجربه ي احساسي و عاطفي در فرايند تربيت ديني 
ايش خطر انزواي اجتماعي و افز) 1389احمدي فر و صادق زاده، (رواج و گسترش تكثر گرايي ديني ) 2011

دميده شدن در تنور فرديت، افزايش خطر شكل گيري هويت هاي ناهنجار، به خطر افتادن ارزش هاي مهم 
از جمله چالش هاي مهم تربيت ديني در ) 1390احمدي، (انساني و تبدبل شدن فناوري اطالعات به الهه جديد 

  .مواجهه با فناوري اطالعات هستند
ال دوم اين پژوهش از بين رويكرد هاي مختلف به تربيت ديني رويكرد عقالني را پيشنهاد مي در پاسخ به سو

هاي عصر فناوري اطالعات مي تواند به نحو كارامد با ويژگي ساختار شكني و بي كند كه با توجه به ويژگي
  .زمان و مكان بودن فناوري اطالعات تعامل كند

حل هاي عملي براي مواجهه با اين پديده مي پردازد؛ از جمله اين راه حل و در پايان اين پژوهش به ارائه راه 
ايجاد آگاهي هاي اساسي در قلمرو دين در متربي و تاكيد بر دروني ) 1: ها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

اي به وجود آوردن فض) 3افزايش شناخت و بينش  كافي درباره ي معيار هاي دينداري؛ ) 2شدن ارزش ها؛ 
) 5افزايش اعتماد به نفس و توانايي نظارت بر خود در متربي؛ ) 4نقد و داوري در مورد اعتقادات ديني؛ 

ارزيابي منطقي و مستمر ) 6حضور موثر و فعال در فضاي نامتعين فناوري اطالعات به جاي حضور منفعالنه؛ 
ي و تاكيد بر روش عقالني به تجديد نظر در روش هاي تربيت دين) 7خود و ديگران در كالس هاي درس؛ 

تاكيد بر تحول فكري و دروني متربيان تا در مواجه با چالش هاي ) 8جاي شيوه هاي تلقيني و تحميلي و 
  . فناوري اطالعات دچار ترديد نگردند

  .تربيت، تربيت ديني، فناوري اطالعات، رويكرد عقالني: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
تبيين و بررسي فرصت ها و چالش هاي فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ). 1390.(احمدي، محمد حسين -

  . پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران. ايران با تاكيد بر آراي ليوتارو
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ماهنامه . جهاني شدنچالش ها و فرصت هاي پيش روي تربيت ديني در عصر  ).1389. (احمدي فر، مهرداد و صادق زاده، عليرضا -

  .45مهندسي فرهنگي، 
  .مركز مطالعات تربيت اسالمي: تهران. تربيت ديني در برابر چالش هاي قرن بيست و يكم. )1379. (باقري، خسرو -
  .انتشارات مركز مطالعات تربيت اسالمي: تهران. آسيب و سالمت در تربيت ديني ؛تربيت اسالمي). 1380(باقري، خسرو -
 .مركز مطالعات تربيت اسالمي: تهران. چيستي تربيت ديني).  1380.(سروباقري، خ -

  .سمت: تهران .)ترجمه حميد آذرخش و جعفر مهرداد( آشنايي با تكنولوژي اطالعات). 1389. (بهان،كيت و هولمز، ديانا -
  .تهران). ترجمه جالل الدين مجتبوي( تاريخ فلسفه غرب). 1368. (كاپلستون، فردريك-

  .فصلنامه مطالعات برنامه درسي. پيش فرض هاي برنامه درسي تربيت ديني در عصر جهاني شدن). 1380. (، رحمت الهمرزوقي
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  جوان امروز يبرا ياخالق و ينيد افتهي تيترب يشهدا الگوها
  2، زهرا منگالي1نعيمه شفيعي اپورواري

 
يا نا آگاهانه بموازات زندگي الگوبرداري يكي ازخصوصيات انساني است، اين خصوصيت خواه آگاهانه 

مركز تحقيقات ومطالعات حوزه نمايندگي ولي فقيه در وزارت كشاورزي، (وعمر انسان جريان مي يابد 
ارائه الگوي سالم ومثبت مي تواند تربيتي شايسته به فرد عرضه بدارد و نوجوان وجوان را به ). 31، ص 1386

لقد كان لكم "نقدر دفاع مقدس با تمسك به آيه شريفه شهداي گرا.سمت كماالت ونيكي ها رهنمون باشد
توان از آنها به عنوان بودند ومي) ص(نزديك ترين افراد به خلق وخوي محمدي  "رسول اهللا اسوة الحسنه

الگوي برتر تربيت ديني واخالقي در زمان حاضرياد كرد زيرا برخي ازجوانان امروز به دليل فاصله گرفتن از 
بدين ترتيب الزم است با ارائه . انداخالقي دريافتن الگوي مناسب دچار سرگرداني شدهارزش هاي ديني و

الگوي ممتاز وملموس براي نوجوان وجوان امروزي فرهنگ الگوبرداري صحيح رادر جامعه خود افزايش 
ا مي دهيم واز رواج الگوهاي نا صحيح كه با توسعه وسايل جمعي به تدريج جايگزين فرهنگ ملي واسالمي م

مسا له اي كه در مقاله . شوند وباعث تاثير پذيري نسل جوان از ساير فرهنگ ها مي گردند جلو گيري كنيم
حاضر نظر برآن است تا به آن پاسخ داده شود اين است كه روش زندگي شهدا ونوع تربيت ديني واخالقي 

يافته اند؟ وبا اين روش چگونه مي اين انسان هاي با فضيلت چگونه بوده است كه به درجه كمال انساني دست 
توان شهدا را به عنوان انسان هاي تربيت يافته ديني واخالقي به جوان امروز معرفي كرد تا از شهدا به عنوان 

 .الگوهاي زندگي خود استفاده كنند نه از الگوهايي كه گاها منفي وگذرا هستند
  :پرسش هاي پژوهش

  تر تربيت ديني واخالقي نقشي كمرنگ در زندگي جوان دارد؟     چرا وجود شهدا به عنوان الگوي بر)  1
چه راهكارهايي مي تواند زمينه الگوبرداري جوان از شهدا به عنوان الگوي برتر ديني واخالقي را فراهم ) 2

                                                         كند؟                                                                                                

                                                            

  naghme.sh69@yahoo.comنر كرمان؛ دانشجوي كارشناسي ارشددانشگاه باه١
  hemat645@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشددانشگاه باهنر كرمان؛ ٢
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هاي تعدادي از خانواده مصاحبه در روش .در اين تحقيق از روش كتابخانه اي ومصاحبه استفاده شده است

سؤاالت مصاحبه حول محور  معزز شهدا وسرداران وجانبازان دفاع مقدس براي انجام مصاحبه انتخاب شدند،
 .ته وبصورت پرسش وپاسخ انجام گرفته استتحقيق تدوين گش

تربيت عبارتست ازرفع موانع وايجاد شرايط براي . اهميت وضرورت تربيت آدمي بركسي پوشيده نيست
اما گاهي اوقات ) 8، ص 1390فراميهني فراهاني، (آنكه استعدادهاي آدمي درجهت كمال مطلق شكوفا شود 

ها به كمال مطلق مي گردد و راه الگوبرداري صحيح را دشوار شرايط موجود براي افراد مانع از رسيدن آن
ميكند البته الگو برداري جرياني است كه ممكن است با خواست واراده فرد صورت بگيرد يا به وي معرفي 

زماني كه افراد خودشان دست به انتخاب الگو مي زنند احتمال دارد در انتخاب الگو دچار اشتباه شوند . شود
برداري از ديگران به صورت مطلوب ونامطلوب جلوه ميكند همچنين معرفي الگوي نامطلوب نيز مي زيرا الگو 

يكي از روش ها وشيوه هاي تربيتي ارائه الگو واسوه هاي فضيلت براي تمام انسان . تواند مشكل ساز باشد
، ص 1389باقري، (الگوبرداري در آيات وحي الهي به صورت مستقيم وغير مستقيم تصريح شده است . هاست

قد كانت لكم اسوه حسنه  في ابراهيم  ": كه از جمله نمونه مستقيم آن مي توان به اين آيه اشاره كرد) 144
). 4: ممتحنه("والذين معه، براي شما سرمشق خوبي در زندگي ابراهيم وكساني كه با او بودند قرار داشت

وايوب اذ نادي ربه اني مسني الضر وانت ارحم  ": ردونيزدر بيان غير مستقيم مي توان آيه زير را تصريح ك
الراحمين، وياد كن حال ايوب را وقتي كه دعا كرد كه اي پروردگار، بيماري سختي به من رسيده است وتو از 

دراين راستا مي توان از شهدا هم به عنوان انسان هاي تربيت شده ديني واخالقي و ). 83: انبيا( "همه مهربانتري
حال برخي از شاخصه هاي تربيت ديني و اخالقي شهدا كه . زنده  وجاويد از الگوهاي حسنه ياد كرد نمونه اي

حيا ) 4اهميت به نماز وقرآن؛ ) 3توكل؛ ) 2بصيرت؛ ) 1:  آنان را الگوي ممتاز معرفي مي كند برمي شمريم
مروز از اينشاخصه ها فاصله  اما عده اي ازجوانان ا). آراستگي در عين سادگي(عدم گرايش به مد ) 5وعفت و 

  .گرفته اندو به سمت الگو هاي رذيله روي آوردند وجاي الگوهاي برتر در زندگيشان خالي مانده است
  :يافته هاي پژوهش

خانواده اي كه به صورت صحيح سعي در پرورش  مي توان گفت نقش اصلي در تربيت انسان خانواده است،
هر كدام  ورزند،خانواده اي است كه اعضاي آن نسبت به يكديگر مهر مي خانواده موفق، .فرزندان داشته باشد

بنابراين براي بهره  .و براي رشد وتعالي يكديگر در تالش اند در انديشه ي سالمت وسعادت ديگري هستند
مندي جامعه از چنين خانواده هايي بايد اعضاي خانواده را آموزش داد تا با ژرف نگري در مسائل مختلف 

پدر ومادر به  ).1ص  ،1388 بداغي،( بط با خانواده،گام هايي استوار جهتپرورش خانواده متعالي بردارندمرت
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عنوان اولين معلم فرزندان نقشي بسيار با ارزش در تربيت ديني واخالقي آنها دارند و يكي از مسائلي كه 
است لذا والدين مسئولند كه شهدا  والدين نياز به آموزش و آگاهي دارند معرفي صحيح الگوها براي فرزندان

را به صورت صحيح به نسل جوان معرفي كنند اما ازعلتهايي كه شهدا نقش الگويي كم رنگي در زندگي 
جوان دارند ميتوان به معرفي غلطي كه والدين از شهدا به جوان دارند اشاره كنيم بطوريكه شهدا به حدي براي 

يافتن به آنها را براي خود غيرممكن مي داند وآنقدر دور از جوان بزرگ جلوه داده مي شوند كه دست 
هرچند كه جايگاه آنها بزرگ است  رود،دسترس آنها را مي بيند كه ديگر به سمت الگو گرفتن از آنها نمي

شهدا را به عنوان چراغ راه هدايت ) مدظله العالي(بارها حضرت آقا . ودر جاي خودش فوق العاده قابل احترام
سل جوان معرفي كرده اند اما با اين همه تأكيد ازطرف بزرگان، تاكنون شهدا به درستي به جوان معرفي براي ن

با توجه به بي اهميت انگاشتن از طرف خانواده و دستگاه هاي مرتبط فرهنگي، جوان امروز تجمل . نشده اند
متاسفانه اين  .رده استوغرب زدگي ومدگرايي را جايگزين اين ارزش ها ك عدم ساده زيستي، گرايي و

عوامل در كنار روزمرگي ها و فراموش شدن عوامل زمينه ساز وغفلت دست در دست هم داده و باعث 
ازجمله رسالت هاي فراموش شده  .كمرنگي نقش شهداو پيمودن مسيري انحرافي توسط جوان شده است

داروي اين غفلت تذكر  ....دوي ورسالت مه، رسالت انقالبي، رسالت شيعي، رسالت اسالمي، رسالت انساني
و نيز دوري از ) 348ص  ،1388 موسسه روايت سيره شهدا،(است وشهدا مظهر اوج اين تذكر وتوجه بودند 

باورهاي موفقيت سازدر زندگي جوان امروز او را ازمسيرصحيح خارج كرده وبه سمت پوچ گرايي سوق داده 
دين  ،)اعتماد به خداوند(خدا باوري  ،)اعتماد به نفس(ي خودباور :باورهاي موفقيت ساز عبارتند از .است

شناخت دشمن كه با نام (دشمن باوري  ،)اعتماد به سعي وتالش منظم(نظم باوري  ،)اعتماد به دين(باوري 
وهمچنين ) 347ص  ،همان(كه همه اين باورها در سيره شهدا مشهود است ) ضربه مي زند دوست وارد شده و

معرفت يعني آگاهي يافتن بر آنچه (رشد وتربيت ديني انسان ها در سه رتبه دين داني  ضروري است كه مالك
جهاد (ودين باني ) تقوا يعني عمل به آنچه بايد كه مولد نورانيت است(دين داري ) بايد كه مولد بصيرت است

ه درهر سه رتبه را به ياد جوان امروز بياوريم آنهايي ك) يعني دفاع از آنچه كه بايد كه مولد عزت است
مذكوربه مراحل وااليي رسيدند شاگردان ممتاز مكتب تربيتي قرآن هستند كه شهدا نمونه هاي عيني آنانند 

 ). 335و 334 صص ،همان(

  .تربيت، تربيت ديني، تربيت اخالقي، الگو ،جوان :واژگان كليدي
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   :فهرست منابع
   .قرآن كريم -
  .مدرسه: تهران. به تربيت اسالمينگاهي دوباره ). 1389. (باقري، خسرو -
   .حديث راه عشق: اصفهان. اخالق و حقوق خانواده). 1388. (دباغي، فاطمه -
                .                                                                                        آيين: تهران. تربيت در نهج البالغه). 1390. (فراميهني فراهاني، محسن -
. خانواده، فرصت ها ،فراغت ها وچالش ها ).1386. (مركز تحقيقات ومطالعات حوزه نمايندگي ولي فقيه در وزارت كشاورزي -

  .تهران
  .دارالهدي: قم. روايت مقدس). 1388. (موسسه فرهنگي روايت سيره شهدا -



  933                                                                                                                                                                       آفرينيباز 

 

  هاي جهاني شدن براي تربيت ديني و اخالقيها و چالشفرصت
  2، براتعلي منفردي راز1را رمضانيزه

  
پژوهش حاضر درصدد ارائه تحليلي از پيامد هاي مثبت و منفي جهاني شدن در عرصه تربيت ديني و اخالقي 

نحوه برخورد با اين قضيه بسيار . جهاني شدن مانند هر پديده ديگر داراي آثار مثبت و منفي مي باشد. است
. استعدادها با استفاده از راهنمايي هاي بزرگان دين و كتب مقدس تربيت ديني يعني پرورش. اهميت دارد

  گيردزيرا دين همه ابعاد زندگي را در بر مي. جهاني شدن با تربيت ديني رابطه تنگاتنگي دارد
  :پرسش هاي پژوهش

  جهاني شدن چه فرصت هايي را در اختيار تربيت ديني قرار داده است؟ -
  پيش روي تربيت ديني گذاشته است؟جهاني شدن چه چالش هايي را  -
  نقش و اثر جهاني شدن درشكل گيري جنبش هاي ديني چيست؟  -

  .و روش اين پژوهش توصيفي  مي باشد
شود؛ كشور جهاني شدن ،پديده اي چند بعدي است و باتحقق آن ،مرز هاي ملي از بين رفته ويا كمرنگ مي

وانين داخلي ، قوانين بين المللي بر كشور ها حاكم مي ها نقش گذشته خود را از دست مي دهند و به جاي ق
  ).1380رجايي، (شود 

را به مثابه يك راهبرد سازمان يافته توسط " جهاني شدن"رويكرد نخست رويكردي است كه تالش دارد 
اراده هاي انساني معرفي كند و آن را يك امر تصنعي بيانگارد، چون از منظر اين رويكرد، جهاني شدن به 

  ).1387خانيگي، ( ناي انتقال هنجار هاي جوامع غربي استمع
بر اين مبنا جهاني شدن يك فرايندي طبيعي و حتي الوقوع تاريخي است كه در سير تحوالت : رويكرد دوم

  ).همان( تكنوروژيك و گسترش ارتباطات رخ نموده است
  :فرصت هاي جهاني شدن براي تربيت ديني و اخالقي

                                                            

١
  zr1994@yahoo.comبجنورد؛ )ع(دانشجوي رشته علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان  پرديس امام جعفرصادق  
 sotan3193@yahoo.comبجنورد؛ )ع(دانشگاه فرهنگيان پرديس امام جعفرصادق ستاديار گروه علوم تربيتي2
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تربيت ديني بااصل آگاهي بخشي، به دنبال افزايش توانايي فراگيران براي : دينيگستره تربيت  افزايش
پديد خواهد آمد كه اشاره دارد " بازار مذهبي كاربر محور"در فرايند جهاني شدن . ارزيابي و گزينش است

جذلب به اين كه در آن هر فردي با توجه به ارزش هاي شخصي و احساساتش، اجزايي را كه از اديان رقيب 
مكتب اسالم به دليل  ).1379گيدنز، (تر و مفيدتر مي يابد، در نظر مي گيرد و انتخاب مي كند و تجربه مي كند

نگرش تعامل و . غناي فكري و پويايي خاص خود توان مواجهه با فرهنگ ها و اديان ديگر را در خود دارد
زمينه ي جهاني شدن دين را فراهم و هموار طبق اين نگرش، جهاني شدن بستر و : هميارانه جهاني شدن با دين

 .)1387تاجيك، ( يابندمي سازد و اديان داعيه دار، براي تحقق آمال و تمنيات فراگفتماني خود، مجالي مي
نتيجه منطقي ناسيوناليسم نژادي چيزي جز دامن زدن به منازعات قومي و  :پايان يافتن ناسيوناليسم افراطي
ي جهان وطني در واقع همسان شدن جهاني يا انديشه. خلي و نسل كشي نيستافزايش جنگ هاي خونين دا

آگاهي فزاينده براي شكل گيري ).1380مديسون، ( ناظر به ايجاد وضعيت مطلوب تري از امور دنيااست
بعد تكنولوژيكي جهاني شدن فرصت مناسبي در اختيار جنبش هاي ديني و رهبران آن ها : جنبش هاي ديني

است تا از يك طرف پيام خود را به گوش جهانيان رسانده و از سوي ديگر، بهتر قادر به سازماندهي قرار داده 
پروفسور حميد موالنا بر اين باور است كه يكي از عوامل مؤثر در شكل گيري انقالب . هواخواهان خود باشد

عيد از طريق همين رسانه ها و ايران، رشد و نقش رسانه ها بوده است، چراكه رهبر انقالب ايران، در زمان تب
  ).1381هينس، ( كردندوسايل ارتباطي پيام خودرا به انقالبيون منتقل مي

  :چالش هاي جهاني شده براي تربيت ديني و اخالقي -
يكي از مهم ترين تهديدهاي جهاني شدن براي  تربيت ديني، رواج و گسترش تكثر : تكثر گرايي ديني)الف

يده باسلب تمركز مذهبي در تربيت ديني موجب ترديد درآموزش مطلق هاي ديني اين پد. گرايي ديني است
  . مي شود

يكي از چالش ها ي جهاني شدن هجوم به هويت ديني است، كه فرايند تربيت : قرباني شدن هويت انساني) ب
جهاني  اين تهديد ها به دليل ابزارهاي بدون جهت گيري خاص است كه پديده. ديني در پي تشكيل آن است

بيگانگي انسان ) ج). 1390احمدي فر و صادق زاده قمصري، ( شدن براي گسترش خود از آن ها سود مي برد
جهاني شدن با گرايش افراطي خود به سوي استفاده از ابزارهاي تكنولوژيكي، باعث بيگانگي : با خود و خدا

اي جز خدافراموشي به دنبال نتيجه. انسان از خويشتن خويش كه همانافطرت خداجوي اوست، مي شود
  ).1382شمشيري، (نخواهد داشت 
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به تعبير ديگر جهاني شدن با نفوذ پذير ساختن مرزها،آگاهي انسان را از عناصر : رابطه انفعال و همگرايانه) د
در چنين شرايطي، باور داشتن به برتري دنياي خاص و دفاع كردن از درستي . فرهنگي ديگربيشتر مي كند

  ).1387تاجيك، ( در مقابل فرهنگ هاي ديگر، بسيار دشوار استمطلق آن 
انبوه مدرسه هاي جهاني شده با روش هاي متنوع، باعث زوال چيزي مي شوند كه : فروريختن نظم ملي) ه

هويت ":تاكنون مهم ترين هدف آموزش و پرورش كشور هاي جهان را تشكيل مي داده و آن عبارت است از
  . )1390نقيب زاده، ( "ملي
. كشورهاي جهان سوم مصرف كننده تكنولوژيكي ارتباطات هستند.:بحران مصرف كننده بودن جهان سوم) و

بنابراين امكان تبليغات و ارايه اطالعات از . اما توليد كنندگان تكنولوژيكي كشور هاي توسعه يافته مي باشند
  ).1381رضايي، ( طرف كشور هاي توسعه يافته بيشتر است

تواند اين مساله مي. در رسانه هاي الكترونيكي جديد، غالباً زبان انگليسي داراي سلطه است: بر زبانتأثير ) ز
  ).1389قاهري، (مهم ترين تهديد عليه زبان هاي ملي و محلي قلمداد شود 

  :يافته هاي پژوهش
با . باط مستقيم هستيمبايد ابعاد مختلف جهاني شدن را بشناسيم، زيرا ما خواه ناخواه با جهاني شدن در ارت 

آگاهي كامل نسبت به آن چالش هاي آن را به فرصت تبديل كنيم  و استفاده سودمندي از اين پديده در 
جهت افزايش آگاهي هاي خود داشته باشيم و بتوانيم اين آگاهي ها را براي رسيدن به صلح جهاني و مدينه 

ما به عنوان . رد كه دين اسالم قابليت جهاني شدن را داردبانگرشي دقيق مي توان در پي ب. فاضله به كار ببنديم
يك مسلمان وظيفه داريم با افزايش توانايي و آگاهي خود دين اسالم را از طريق ابزارهاي تكنولوژيكي 

  .گسترش دهيم تا ساير ملل  ناچار به يادگيري زبان فارسي و عربي شوند 
  .چالشجهاني شدن،تربيت ديني، فرصت ، : واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

نشريه . "جهاني شدن"چالش ها و فرصت هاي پيش روي تربيت ديني در عصر ). 1390. (احمدي فر، مهرداد و صادق زاده قمصري،عليرضا -
  . 46و 45علوم اجتماعي مهندسي فرهنگي، 

جهاني شدن ( كنگره دين پژوهانمجموعه مقاالت چهارمين . جهاني شدن، عرفي سازي ياقدسي سازي). 1387. (تاجيك، محمد رضا-
  .احياگران: تهران). و دين
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: تهران. مجموعه مقاالت چهارمين كنگره دين پژوهان. جهاني شدن و دين ؛ دوروايت و چند پرسش). 1387. (خانيگي، هادي -

  .احياگران
  .آگاه: تهران. پديده جهاني شدن، وضعيت بشري و تمدن اطالعات). 1380. (رجايي، فرهنگ -
  .24و  23نشريه اطالع رساني و كتابداري نمايه پژوهش، . معنا و معنويت در فرايند جهاني). 1381. (ضايي، فاطمهر -
تحليل رويكرد هاي نقادانه بر توسعه فناوري اطالعات در آموزش و پرورش برنامه درسي در ). 1382. (شمشيري، بابك -

  .مدارس هوشمند: تهران. عصر فناوري اطالعات
  .57نشريه علوم اجتماعي پژوهشنامه، . جهاني شدن و تعليم و تربيت). 1389. (، راضيهقاهري -
  .علم و ادب: تهران). ترجمه علي اصغر سفيدي، يوسف حاجي عبدالوهاب( جهان رهاشده). 1379. (گيدنز، آنتوني-
  .ه علوم سياسي راهبرد نشري). ترجمه محمود سليمي(چالش ها و فرصت ها : جهاني شدن). 1380. (بي.مديسون، جي -
  .مجله معلم. نظم، اخالق، آموزش و پرورش در عصر جهاني شدن). 1390. (نقيب زاده، احمد -
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران. دين، جهاني و فرهنگ سياسي در جهان سوم). 1381. (هينس، جف -
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در  البالغه هاي نهجمفهومي رفتار شهروندي سازماني برمبناي آموزه ارائه مدل
 ها راستاي ارتقاء تربيت ديني و اخالقي مديران عالي دانشگاه

  3، عبدالرحيم نوه ابراهيم2،كامران محمد خاني1اعظم جمشيدي گوهرريزي
  

هاي منحصر به فرد هر جامعه از فرهنگ و  هاي مديريت در جوامع گوناگون به علت ويژگي كاربرد شيوه
هاي حاكم بر جامعه توجه دارند و  مديران موفق همواره به ارزش. ر استفلسفه اجتماعي غالب آن جوامع متأث

در كشور ايران با وجود فرهنگ متعالي . افزايند هاي قدرت خود مي با جلب حمايت مردم بر استحكام پايه
هاي رود مديريت در تمام شاخه ناخواه همه چيز رنگ و بوي مذهبي به خود گرفته، انتظار مياسالم كه خواه

مديريتي باالخص مديريت آموزش عالي كه از حساسيت و اهتمام ويژه برخوردار است به خوبي با اعتقادات 
اما . همواره تصور بر اين است متصديان امر تعليم و تربيت افرادي صالح و قابل هستند. اسالمي درآميخته باشد

ردد، همچنين در جهت ارتقاءتربيت گ جا كه گاهي اوقات اعمال و رفتاري خالف تصور فوق مشاهده ميازآن
ديني و اخالقي مديران، محقق درصدد برآمد براي ارزيابي رفتار شهروندي سازماني مديران آموزش عالي 

به عنوان الگوي ) ع(هاي امام علي مالك اين سنجش آموزه. منطبق بر اعتقادات اسالمي مدلي را ارائه دهد
لبالغه است، كه سنگ محك مديران آموزش عالي در ا كامل مكتب اسالم در كتاب ارزشمند نهج

  . باشد كاركردهاي مديريتي مي
كند تا بتوانيم عوامل تأ ثيرگذار،  بررسي و ارزيابي رفتار شهروندي سازماني مديران عالي به ما كمك مي

با ) ع(رت علي ها را با رهنمودهاي مديريتي حض ها بسنجيم و آن هاي اين رفتار را در سازمان ها و پيامد مؤلفه
هاي استخراج شده در توجه به ارزش وجايگاه كالم معصوم كه منشا آن ازديدگاه اسالمي وحي است مولفه

در حقيقت در اين . آراء غربي را با انديشه  امام معصوم عرضه داده وجه اشتراك يا افتراق آنها را آشكار كرده
مراد نويسنده تلفيق نمي باشد، بلكه ارائه يك چارچوب  وگرديم تحقيق به دنبال آراء غربي در متون ديني نمي

مناسب براي بهبود رفتار شهروندي سازماني و به دنبال آن ارتقاء سطح تربيت ديني و اخالقي در بين مديران 
احراز نقش مديريت در مراكز و موسسات آموزش عالي و شرط كسب توفيق در آن  .باشدها مي عالي دانشگاه

                                                            

  .دانش آموخته كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 1
  .استاديار گروه مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات  2
  .دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقاتدانشيار دانشگاه خوارزمي و دانشيار مدعوگروه مديريت آموزشي  3
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ها و مهارت است، كه يكي از مهمترين مسائل رفتارهاي شهروندي سازماني، تربيت ديني  دانشمستلزم احراز 

ها و ارائه چهارچوب رفتار شهروندي  پژوهشگر اميدوار است كه پس از احصاء مؤلفه. و اخالقي مديران است
ها و  در در دانشگاهالبالغه، ابزار مهمي جهت ارزيابي ميزان اين رفتار مخصوصاً  سازماني برگرفته از نهج

  .موسسات آموزش عالي ارائه نمايد
  :هاي پژوهشپرسش

  البالغه چگونه شناسايي ميشوند؟ هاي نهجهاي رفتار شهروندي سازماني مبتني بر آموزهمولفه. 1
  البالغه به چه صورت ارائه ميشود؟ هاي نهجچهار چوب مفهومي رفتار شهروندي سازماني مبتني بر آموزه.2
  هاي مرجع به چه شكل است؟باريابي چهارچوب نظري با مراجعه به گروهاعت. 3
  چهارچوب ارائه شده در ارتقاء سطح تربيت ديني و اخالقي مديران تا چه اندازه اعتبار دارد؟. 4

البالغه گذر داده و شناسايي كرده و  هاي رفتار شهروندي سازماني را از غربال نهج پژوهش حاضر مؤلفه
يابي  ي از هر مولفه ارائه داده و بعد از بحث و بررسي كامل چهارچوبي را ارائه داده كه اعتبارچهارچوبي نظر

بعد از ارائه اين چهارچوب در قالب . هاي مرجع صورت گرفته است اين چهارچوب با مراجعه به گروه
  .استمواردي را مطرح كرده ارتقاء سطح تربيت ديني و اخالقي مديرانپيشنهادات در جهت 

هاي اصلي اين رفتار پرداخته و به هاي رفتار شهروندي سازماني به تبيين مولفهمحقق با بررسي كامل مولفه
. آداب اجتماعي، نوع دوستي، وجدان كاري، جوانمردي، نزاكت: كه عبارتند از. پنج مولفه اصلي رسيده است

  .استآمده يرز در جدولها از ديدگاه غرب و نهج البالغه ي اين مولفهكه مقايسه
  هاي رفتار شهروندي سازماني از ديدگاه غرب و نهج البالغهمقايسه مولفه

 البالغهمولفه هاي رفتار شهروندي سازماني از ديدگاه نهج مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني از ديدگاه غرب

ي انحصارطلبي و انديشه جمعي، فرهنگ جمعي،شورا و نف(اخالق اجتماعي )مشاركت، آگاهي(آداب اجتماعي
 )استبداد

دست بخشنده، شعور و درك، مودت و مهرورزي، مدارا (رفتار ياري دهنده )صميميت، همدلي، دلسوزي، همكاري، ياري(نوعدوستي
 )كردن

وظيفه شناسي، از خودگذشتگي در كار، اجتناب از(وجدان كاري
 )وارد كردن خسارت به سازمان

عهد، تكليفگرايي، عمل هدفمند، تشويق خدمتگذاري، وفاي به(مسئوليت پذيري
 )نيكوكاران و تنبيه بد كاران،  نبود ريا در سازمان

 )راستگويي، رافت، شكيبايي، خيرخواهي، سعه صدر، حسن خلق(مروت )شكيبايي در كار، وفاداري به كار(جوانمردي

پيروي از قوانين، نظارت،پذيرش عمومي،پذيرش(ادب و نزاكت
 )بندي داوطلبانهسازماني،تعهد و پاي

تقواي الهي،تهذيب نفس،خودسازي،عبرت گرفتن،ادب بهترين (ادب و مالحظه
 )ميراث و بهترين زينت
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  :هاي پژوهشيافته
باشد، كه در قسمت اول بررسي رفتار شهروندي سازماني چارچوب نظري تحقيق حاضر داراي دو قسمت مي

بالغه را نشان ميدهد و در بخش دوم مدل بهبود رفتار ها از صافي نهج الاز ديدگاه غرب و عبور اين مولفه
  .شهروندي سازماني مديران عالي دانشگاهي از منظر نهج البالغه را نشان ميدهد

  
شود كه پشتوانه معرفتي قوي داشته زماني عطف به خير مي) ع(حب و دوستي قابل ستايش مسلمانان به ائمه 

پويايي و پيشرفت يك ملت در گرو تالش هماهنگ و رقابتي  در عصر كنوني. باشد و در عمل متجلي گردد
. رساندهاي آن ملت است، كه آنها را از وابستگي به بيگانگان نجات داده و به پويايي و صالبت ميسازمان

ها را در ميان ، آن)رفتار شهروندي سازماني(پژوهش حاضر ضمن شناخت رفتارهاي فراتر از تكاليف شغلي 
هاي است و مدلي را ارائه داد كه ادغامي از شناسايي اين رفتارها با آموزهها بررسي كردهنشگاهمديران عالي دا

  .اين مدل راهكاري  براي ارتقاء تربيت ديني و اخالقي مديران است. استالبالغه نهج
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ديريت عالي البالغه و آيات و روايات كه هم به لحاظ علمي با متحقيق فوق با استناد به كتاب گرانقدر نهج

انتظار بر آن . هاي ديني، مذهبي جامعه اسالميدار بودن در فرهنگ و آموزهكند و هم به دليل ريشهبرابري مي
اعتقادي به آخرت باعث توجه ولي نبود تعهد و بي. است كه نمودي ويژه در رفتار مديران اسالمي داشته باشد

كند كه بسياري از مشكالت ناشي ازآن در كشورهاي يتفاوتي را ايجاد مبه دنيا و ماديات شده و جو بي
  .صنعتي و غربي قابل مشاهده و بررسي است

  .فتار شهروندي سازماني، نهج البالغه، تربيت ديني و اخالقي، مديران عالي دانشگاهر: واژگان كليدي
 

 :فهرست منابع
 .قرآن كريم -

 .ه سبزآدين: تهران. ترجمه محمد دشتي). 1387. (نهج البالغه -

 .بين الملل: تهران. نگرشي بر درايت اسالمي). 1378. (تقوي دامغاني، سيد رضا -

 .نشر اسالمي: قم . المعجم المفهوس اللفاظ نهج البالغه). 1386. (دشتي، محمد و محمدي، كاظم -

 .نيلوفر: تهران ).ع(علي). 1361. (شريعتي، علي -

 .سفينه: تهران. مديريت اسالمي). 1379. (طيب، مهدي -

 .مركز فرهنگي درسهايي از قرآن: تهران. اصل در مديريت اسالمي  300). 1384. (قرائتي، محسن -

  . انتشارات علميه اسالميه: تهران). ترجمه جواد مصطفوي( اصول كافي كليني). 1375. (كليني، محمد ابن يعقوب -
 . صدرا: قم. سيري در نهج البالغه). 1376. (مطهري، مرتضي -

 .دارالكتب االسالميه: تهران. تفسير نمونه). 1366( .ناصر مكارم شيرازي، -

- Bienstock,C.C., Demoranwiller, C.W. and Smith R.K.(2003). Organizational Citizenship Behavior 
and Service Quality. Journal of Service Marketing, 17,357-378 . 
- Castro, & Armario and Ruiz. (2004). The Influence of Employee organizational Citizenship 
Behavior Customer Layalty. International Journal of Service Industry Management, 15.. 
- Organ, D.W. (1988). Organizational Citizenship Behavior: The Good soloder syndrome. 
Lexington, MA: Lexington Books. 
- Podakoff, P. M. Mackenize, S.B., Paine, j.B., Bachrach D.G. (2000). Organizational Citizenship 
Behavior: A Critical Review of the Theoretical and Empricial Literature and Suggestions for Future 
Research. Journal of Management, 26, 513-563. 
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  هاي جهاني شدن براي تربيت ديني و اخالقيها و فرصتبررسي چالش
  3، رضا آريا منش2، محمد نبي زاده بابكي1اسداهللا زنگويي

 
جهاني شدن به عنوان يك فرايند فراگير و گسترده، مرزهاي ملي كشورها را در نورديده و با رسوخ پذير 

طوح اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فراهم آورده كردن حاكميت دولتها زمينه را براي تحوالت عمده در س
  ).1392نبي زاده و زنگويي، (است 

هاي انتشار انديشه، عقيده و يا ايدئولوژي ، لذا باشدن عبارت از گشودن جهان است  كه جهاني به اين با توجه
تربيت  رو ن، از ايواجه خواهيم بود كه تربيت ديني را تحت الشعاع قرار مي دهددر سطح جهاني م مختلف

  ). 1383باقري، (ديني با عنوان يكي از شاخه هاي تعليم وتربيت حساسيت خاصي دارد 
. را نيز تحت تاثير قرار داده است و اخالقي اين پديده با متاثر ساختن فرهنگ ديني جامعه، تربيت ديني

تواند  ناخت آنها ميروي تربيت ديني قرار داده كه تبيين و ش ها و تهديدهايي را پيش جهاني شدن فرصت
اي فراهم آورد تا نظام آموزشي در فرايند تربيت ديني، با اين پديده فراگير مواجهه صحيح و مطلوبي  زمينه

  .)1389، فر احمدي( داشته باشد
  : پرسش هاي پژوهش

 ؟هايي را پيش رو دارد تربيت ديني و تربيت اخالقي در مواجه با پديده جهاني شدن چه چالش ها و فرصت -

 آسيب شناسي و آسيب زدايي مترتب بر تربيت ديني در برخورد با جهاني شدن بايد چگونه باشد؟-

 چه راهكارهايي براي مقابله با تهديد هاي تربيت ديني در عصر كنوني قابل طرح است؟

 نظام تربيت ديني مبتني بر جهاني شدن از آبشخور كدامين مكتب فلسفي سيراب مي گردد؟ -

عطوف به يك منظر فلسفي است كه منجر به تحول در نظام تربيت ديني و اخالقي در مواجه با اين سواالت م
فلسفي به نگارش   -در اين پژوهش كه با روش كتابخانه اي و با رويكردي تحليلي. جهاني شدن، خواهد شد

  .در آمده، تالش شده به اين سوال اساسي پاسخ داده شود

                                                            

  asadjed20001@yahoo.comاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بيرجند؛  ١
  اnabizadehbabaki@yahoo.comدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي؛ 2
 Ariymaneh.reza@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي؛ ٣
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اما ، زيند وار ميي جهاني و در وضعيتي همسايهها در دهكده ي انسانهكه هم ،در شرايط جديد زندگي بشر

-ي نزاعانگاري زمينهكه اين نزديك زدايي كامل از روابط همسايگان نيست چراجواري به معناي تنشاين هم

در هاي فنّي  اند كه پيشرفتبرخي بر اين رأي). 42، ص 1380ي، افتخار( اي را فراهم آورده استهاي تازه
آور است كه ارتباط انساني  الوصفي برخوردار است اما شگفت ي ارتباطات در عصر جديد از رشد زايدحوزه

  .)149، ص1367 ،پچي(ميان افراد يك كشور با مردمان جوامع ديگر هيچ پيشرفتي نكرده است 
و وجود  ي و ماشينيها به روابط منطق هاي آن، تبديل روابط عاطفي انسانزندگي آپارتماني و دشواري وجود

اين شرايط . هاي سلب آسايش و آرامش را از انسان فراهم آورده استفساد مادي و معنوي در اجتماع زمينه
گاهي امن آور و پناهبنابراين مأمني اطمينان. اي از فشارهاي رواني قرار گيرد سبب شده انسان معاصر در هاله
هاي قرآن طبق رهيافت. آرامش روحي و آسايش جسمي دست يابدزمان به الزم است تا بتواند در پناه آن هم

كند براي  ها توصيه مي پس به انسان. موجود استي گاهي در باورهاي ديني و اعتقادگاه و جايچنين پناه
اي طراحي شده كه  گونهباورهاي مذهبي خود را محكم كنند چرا كه نظام هستي به ،رسيدن به آرامش روان

گاه نهايي ديگري تواند جايهاي زندگي نمي هاي سهمگين اضطراب و نگراني حوادث و طوفان انسان در برابر
تربيت ديني با استفاده از اخالق مذهبي، به دنبال هدايت و ترسيم افقهاي روشن  .وجو كندجز ياد خدا جست

دن انسان، بهره مندي تنها راه سعادتمند ش بنابراين). 1389احمدي فر، ( براي رستگاري و هدايت بشري است 
  ).1380رحيمي، (او از تعليم و تربيت ديني است 

اما جهاني شدن با . تربيت ديني برمبناي آموزه هاي وحياني به دنبال بيداري فطرت خداجوي انسان است
گرايش افراطي خود به سوي استفاده از ابزارهاي تكنولوژي، باعث بيگانگي انسان از خويشتن كه همانا فطرت 

  ).1382شمشيري، (جوي اوست مي شود خدا
درآموزش مفاهيم و آموزه هاي مبتني بر فطرت، ديگر جايي براي خشونت و سختگيري، تحميل عقيده، 

اين نگرش ديني به دنياي معاصر و  ).1382مقدسي پور، (القائات و به تبع آن تقليد كوركورانه باقي نمي ماند 
آورد تا ترين نيازهاي بشر امروز يعني احساس امنيت را به ارمغان ميها يكي از مهم چگونگي روابط ميان انسان

آميزي در پيش گيرند و در صلح ي آرامش و آسايش با همسايگان جهاني زندگي مسالمتها در سايه انسان
  .زندگي كنند

ر عصر بررسي جايگاه دين و تربيت ديني در عصر جهاني شدن و تاثير و تاثر متقابل دين و تربيت ديني د
بنابراين فرايند جهاني شدن، فرايندي ناگزير براي انسان امروز . جهاني شدن از اهميت زيادي برخوردار است

  ).1384توانا، (است كه مي تواند هم يك تهديد و هم يك فرصت براي دين و تربيت ديني تلقي گردد 
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توان به گسترش فرهنگ  د كه ميهايي را در بر داشته باش چالشديني تواند براي تربيت  سازي مي جهاني
هاي مطلق و مسلم ديني و اسالمي، رواج و گسترش  مصرفي و مدگرايي غربي، شك و ترديد در ارزش

رساندن به هويت ديني و اسالمي، تقابل با اخالق مذهبي و در نهايت بيگانه نمودن  تكثرگرايي ديني، آسيب
هايي نيز براي تربيت اسالمي  سازي فرصت ين جهانيعالوه بر ا. انسان از فطرت خداجوي خود، اشاره كرد

توان به  از جمله مواردي كه مي. توان با استفاده از آنها روند تربيت اسالمي را تسهيل نمود دربر دارد كه مي
توسعه و گسترش نفوذ تربيت : سازي براي تربيت اسالمي از آنها ياد نمود عبارتند از هاي جهاني عنوان فرصت
كردن تربيت اسالمي با  هاي تكنولوژيكي و اطالعاتي، هماهنگ يني با استفاده از ابزار و فناورياسالمي و د

كه اين  كردن فرهنگ و تربيت اسالمي مقتضيات زمان، شناخت و استفاده از ارتباطات بين فرهنگي و جهاني
  .موارد تنها بخشي از يافته هاي پژوهش مي باشد

ضمن پاسخ دادن به سواالت مذكور كه بر بنياني نظري و فلسفي و تا  ن داريممقاله سعي بر آاين  بنابراين در
را  جهاني شدننگاهي نو در اين حيطه استوار است، ابعاد مختلف تربيت ديني و تربيت اخالقي در مواجه با  

و در مورد بررسي قرار داده و راهكارهاي عملي برون رفت از چالشهاي پيش رو در اين عرصه را مطرح كرده 
تربيت ديني به فرصت هاي جديد در اين آخر به نكات اساسي جهت تقويت فرصت ها و تبديل تهديدهاي 

 .حوزه خواهيم پرداخت

  .جهاني شدن، تربيت ديني، تربيت اخالقي، چالش ها، فرصت ها: واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي :هرانت .جهاني شدن ـ چالش ها و ناامني ها .)1380( .رافتخاري، اصغ -
 .مدرسه: تهران. 1، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1383. (باقري، خسرو -

 :تهران ).علي اسدي-ترجمه ( جهان در آستانه قرن بيست و يكم: گزارش تازه باشگاه رم .)1367(. آئورليو و ديگران پچي، -
  .انتشارات و آموزش انقالب اسالمي

 .پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربيت مدرس. نسبت جهاني شدن و تربيت ديني). 1384. (معصومه توانا،-

 .4نشريه رشد آموزش ابتدايي، . تعليم و تربيت ديني معرفي رويكرد بصيرت گرا). 1380. (رحيمي، علي رضا -

افراطي به آموزش مجازي و فناوري ارتباطي و  بررسي تحليل پيامدهاي ناشي از گرايش). 1382. (شمشيري، بابك -
  .كتاب برنامه درسي در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات .اطالعاتي

كتاب چهارمين همايش . بررسي جايگاه تربيت شهروند جهاني در نظام آموزش و پرورش). 1392. (نبي زاده، محمد و زنگويي، اسداهللا -
  .انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران
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  هاي فضاي مجازي در تربيت دينيها و فرصت الشچ
  2، بهزاد حسن نژاد كاشاني1حسن محرابي مقدم

  
مند از قوه هاي رواني و ماهيت وجودي انسان به عنوان تنها موجود بهرهبا نگاهي به شرايط زيستي، ويژگي
ابعاد جسمي، فردي، يابيم كه اساساً  مسير رشد و پرورش انسان در ميتفكر، تعقل و قدرت انتخاب در

اجتماعي، عقالني و ديني در گرو تعامل وي با ساير همنوعان و متاثر از عوامل محيطي مندرج در محيط 
از آنجا كه اقدامات تربيتي نهادهاي خانواده، نظام تعليم و تربيت و محيط زندگي . باشدزندگي وي مي

از . شناسي داردشناسي و معرفتشناسي، ارزشستيهاي هاجتماعي در زندگي انسان، ريشه در باورها و ديدگاه
باشد لذا هاي ديني ميشناسي مبتني بر آموزهشناسي و انسانشناسي، ارزشآنجا كه در جوامع ديني نظام هستي

ها و مطالعه و بررسي پيرامون عوامل و شرايط تاثيرگذار بر تربيت ديني از بعد سلبي و ايجابي يا فرصت
  .شوداي برخوردار ميهميت ويژهتهديدهاي آن از ا

هاي اخير خلق يك دنياي باتوجه به اين كه يكي از دستاوردهاي توسعه علمي و تكنولوژيك انسان در دهه
محلي، بومبوده، به نحوي كه زندگي وي را از حالتي سنتي زيست Cyberspaceجديد به نام  فضاي مجازي 

رسد هرگونه مطالعه پيرامون ماهيت، به نظر مي. بخشيده است اي جهاني به آناي، ملي خارج و جنبهمنطقه
هاي اين فضا و تاثير و ارتباط آن با ديگر ابعاد زندگي انسان، بدون اطالع از مباني ها و چالششرايط ويژگي

هاي نظري آن منجر به ارائه برداشتي سطحي و نامنسجم از اين دنياي جديد خواهد شد و نظري و خاستگاه
ها و پيامدهاي مورد مطالعه در اين فضا خواهد نمود، هاي پژوهش را محدود به مشاهده مصاديق ، نشانهيافته

شناسانه و گذاري مبتني بر مباني نظري كامال انسانبي شك فضايي با اين حد از تنوع، جذابيت و قدرت تاثير
  . ي اين فضا تاكنون مغفول مانده باشدهاها و فرصترسد در بررسي چالشباشد كه به نظر ميشناسانه ميهستي

سيبرنتيك يا كنترل ارتباطات در "نوشت و آن را  1947سال كه  نوربرت وينر، در كتابي به عنوان مثال 
 ها ها و جامعه ها، ارگانيسم علم كنترل و ارتباط اطالعات در مكانيسم را سيبرنتيك .نام نهاد "حيوان و ماشين

هاي منظم است كه هم در اي جهت مطالعه ساختار سيستمرشتهرنتيك علم بينسايب. )1372وينر، ( "دانست
سايبرنتيك با ديدگاهي يگانه و مشترك . هاي اجتماعي كاربرد داردهاي فيزيكي و هم در سيستمسيستم

                                                            

 و تربيت دانشگاه تربيت مدرس، كارشناس خبره آموزش دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم شعبه خراسان رضويي؛ كارشناس ارشد فلسفه تعليم١
ab.ferdowsi@yahoo.com  

 bhkashani@gmail.com  ؛دانشجوي دكتري مديريت رسانه دانشگاه امام رضا عليه السالم 2
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يط هاي محهاي پيچيده جهان را مورد مطالعه قرار داده و سپس با تحليل روابط يك پديده با ساير پديدهپديده
با توجه به پتانسيل علوم مختلف به تناسب نياز، جهت . نمايدها و نحوه كنترل آن را بررسي مياطراف، روش
   .)1389ابراهيمي و فرج پهلو، (هاي ساده و پيچيده خود از آن بهره گرفته است تبيين سيستم

كنترل "بر اساس ايده  اندك بررسي در مباني تفكر فضاي سايبر نشانگر اين حقيقت است كه فضاي مجازي
بنا نهاده شده است يعني  فضايي كه در آن مخاطب وادار به دريافت اطالعات يا انجام  "رفتار موجودات زنده

رفتارهايي مطابق با مقتضيات و شرايط آن محيط مي شود كه ممكن است اين اطالعات و رفتار ها پايبندي به 
هاي ايدئولوژيك جامعه ديني قرار داشته ا در نقطه مقابل ديدگاهپي داشته باشد يمباني ديني و عقيدتي را در

ها و نتيك، چالشبرهمين اساس اين مقاله درصدد است در ابتدا ضمن تبيين مباني نظري دانش سايبر. باشد
  .هايي كه پيش روي تربيت ديني در فضاي مجازي قرار گرفته براساس اين مباني تحليل و بررسي نمايدفرصت
  :اي پژوهشهپرسش

  :سوال اصلي
ها و تهديدهايي را در پيش روي تربيت ديني قرار هاي محيط مجازي با محيط واقعي چه فرصتتفاوت -

 خواهد داد؟

  :سواالت فرعي
  : با توجه به اينكه مبناي نظري فضاي مجازي مبتني بر ايجاد فضايي براي كنترل رفتار است سوال اين است

  براي تربيت ديني در برخواهد داشت؟اين مباني چه پيامدهايي  -
  هايي دارد؟اساساً اين محيط مجازي چه ويژگي -
  هاي اصلي محيط مجازي با محيط واقعي كدامند؟ تفاوت -

هاي مطرح شده در اين مطالعه به روش اسنادي و فراتحليل نتايج تحقيقات مرتبط و بر اساس آخرين ديدگاه
  .ندگي  انجام خواهد شدارتباط با تاثيرات فضاي مجازي در ز

هاي صاحبنظران و نظريه پردازان در حوزه فضاي مجازي  و مباني نظري اين مطالعه براساس ديدگاه
هاي ارتباطات از جمله مباني اين هاي سايبرنتيك و نظريهنظريه. پيامدهاي اين فضا در زندگي انسان خواهد بود

  .رودمقاله به شمار مي
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  :يافته هاي پژوهش
توجه به پيچيدگي ماهيت و اقتضائات محيط مجازي، اين مقاله در صدد است هرگونه شناسايي و معرفي با 

همچون مكان، زمان، هزينه، هويت، جنسيت، عضويت، هنجار، حريم، تعامل، (هاي محيط مجازي ويژگي
و ماهيت فضاي مجازي  تنيك انجام دهد و ويژگيهارا بر مبناي مباني نظري دانش سايبر) نمادها و عالئم وغيره

را در ارتباط با محيط واقعي زندگي، مهمترين تغييرات ايجاد شده در زندگي را كه حاصل حذف، تغيير يا 
ها به هاي محيط واقعي در محيط مجازي بوده، تبيين نمايد و در پايان با مقايسه اين ويژگيارتقاء ويژگي

واضح و مبرهن است كه گسترش  البته. ائل آيدترسيم مهمترين چالش ها و فرصت هاي فضاي مجازي ن
والدين و فرزندان، شكسته شدن شكاف ميان  هاي نوظهور،روزافزون شبهات ديني، ترويج اديان و عرفان

توان به عنوان حريم خصوصي به دليل حذف عنصر زمان و مكان ازعنصر ارتباط در فضاي مجازي را مي
هاي روزآمد و دانست و از طرف ديگرفرصت استفاده از تكنولوژيتهديدهايي غير قابل انكار فضاي مجازي 

هاي تربيتي را به موثر، افزايش سرعت يادگيري و تنوع ابزار فراگيري و ايجاد جذابيت و فرصت رشد خالقيت
هايي در ارتباط با تربيت ديني هاي اين فضا در ارتباط با تربيت ديني به عنوان فرصتعنوان برخي فرصت

نمود كه دستيابي به چسم اندازي دقيق در اين رابطه مستلزم انجام يك مطالعه و بررسي در زمينه قلمداد 
  . هاي اين فضا مي باشدفرصتها و چالش

  .هاها، فرصتتربيت ديني، فضاي مجازي، چالش :واژگان كليدي
  

  : فهرست منابع
   .82، فصلنامه كتابيبرنتيكي در سيستم داوري مقاالت علمي، رويكردي سا). 1389. (ابراهيمي، سعيده و فرج پهلو، عبداالحسين -
، مجموعه هاي جهان اسالم در عرصه جهاني شدنچالش). 1389. (احمدي پور، زهرا؛ كاوندي كاتب، ابوالفضل و ميرزايي تبار، ميثم -

  .مقاالت چهارمين كنگره بين المللي جغرافيادانان جهان اسالم
  .شركت سهامي :تهران ).ارجمند ترجمه مهرداد( ها، سيبرنتيك و جامعه تفاده انساني از انساناس ).1372. (وينر، نوربرت -



  947                                                                                                                                                                       آفرينيباز 

 

  رو در استفاده از ذهنيت فلسفي در تربيت دينيهاي پيشها و فرصتچالش
  1پروين يوسف زاده

  
           تربيت ديني در ادبيات رايج جنبه اي ازروند تعليم و تربيت است كه ناظر به پرورش ابعاد     

، 1388قاسم پوردهاقاني وجعفري، (از لحاظ التزام آنها به ديني معين مي باشد  شناختي، عاطفي وعملي متربيان 
كنيم؛ در اين اين مفهوم اصطالح دقيق تري نيزدارد كه از آن به تربيت ديني به معناي اخص ياد مي). 31ص

ي و اعتقادي توجه مي شودو بدين وسيله ساير ابعاد تربيتي، اصطالح در بين همه ابعاد تربيتي، به رشد معنو
بر اساس اين تعريف خاص، شرايطي براي فرد . وحتي ابعادي همچون بعد اخالقي از بحث خارج مي شود

 "خود"اساس آنچه  جهان پيرامون و آفريدگار اين جهان بر درمورد تربيت ايجادمي شود تا نگرش او به خود،
مجموعه هستي بازيابد   خود را در كل شود و جايگاه   او تقويت   كند رشد يابد و ايمان  تضامييابد و فطرت اقمي

  ).                      139و 138، صص 1388زارعان، (
در ميان رويكردهاي آموزش و تربيت ديني در ميان انديشمندان اتفاق نظر وجود ندارد، اما به طور كلي مي 

استفاده از عقل و استدالل را در دوراني كه آموزنده قادر به فهم آن است ضروري مي  توان گفت بيشتر مربيان
بنابراين يكي از عوامل تربيت ديني عادت كردن به تفكر است و وظيفه معلم ). 27، ص1384سجادي، (دانند 

قط در مغز وي باالتر از هرچيز اين است كه كاري كند كه قوه تجزيه و تحليل متربي قدرت بگيرد نه اينكه ف
  ).71و 70، صص1380معتمدي و ديگران، (معلومات بريزد 

است كه نخستين بار توسط فيليپ اسميت در قالب سه بعد زير  "ذهنيت فلسفي"از جمله الگوهاي فكري
  :مطرح شد

اين ويژگي در صدداست تا انسان راطوري پرورش دهد كه بتواند در برابر فشار آني و موارد : جامعيت. 1
در اين راستا الزم است فرد قدرت . هاي درازمدت بنگردمقاومت نموده و مسائل رابراساس هدفخاص 

  .بدين منظور بايد در تفكرات عميق نظري شكيبا باشد. تعميم خالق را به دست آورده و به كار برد
پندارن دمورد يفرد داراي ذهن فلسفي با مقاومت در برابر فشارامر واضح آنچه را ديگران بديهي م: تعمق. 2

چنين فردي نظريات و افكار . سوال قرار داده، از تعصبات جاهالنه و جانبداري هاي شخصي دوري مي كند

                                                            

 Yousefzadeh.parvin@gmail.com؛ ش دانشگاه شهيدباهنركرماندانش آموخته كارشناسي ارشد تاريخ وفلسفه آموزش و پرور ١
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فرد . اساسي در شكل گيري يك موقعيت است اساسي رامورد مالحظه قرار مي دهد وبه دنبال كشف امور

يرفته شده كنارگذاشته و تفكراتش را بر داراي ذهن فلسفي با استفاده از تفكر آنچه را كه به صورت عادت پذ
  .قياسي بنا مي نهد -يك جريان فرضيه استنتاجي

آزادي از جمود روانشناختي نشانه اي از ذهنيت فلسفي است كه عقايد را فارغ از منبع آنها :انعطاف پذيري. 3
ا از چندجنبه مورد سنجيده ومورد ارزيابي قرار مي دهد وبافهم تفاوت ميان متضادهاو متناقض ها مسائل ر

توجه قرار مي دهد ازسوي ديگرچنين فردي مايل است در موقعيتي مبهم دست به اقدام زند وازقطعي و يقيني 
  ).1378شريعتمداري، (كردن عقايد پرهيز مي كند 

 از آنجا كه ادراك انسان از عالم و پروردگار عالميان و رابطه اي كه با حق تعالي برقرار مي كند به چگونگي
تفكر او وابسته است،باتفكراستعدادهاي آدمي از قوهبه فعل درمي آيدو زمينه حركت كمالي او فراهم مي 

با كسب عميق ترين و مناسب ترين انديشه هاست كه هدف فلسفه، ديانت و ) 1385دلشاد تهراني، (شود 
ارائه مي نمايد چه ؛ واما الگوي فكري كه ذهنيت فلسفي )1386علوي، (تربيت همسو و هماهنگ مي گردد 

  .نقشي در اين زمينه مي تواند داشته باشد، مساله اساسي اين پژوهش است
  :پرسش هاي پژوهش

 آيا ابعادذهنيت فلسفي در قرآن نيزمطرح شده اند؟ -

قابليت و كارايي استفاده از ذهنيت فلسفي در تربيت ديني چگونه است؟واينكه اين رويكرد باچه نارسايي  -
 زمينه روبروست؟هايي در اين 

در اين پژوهش ابتدا ابعاد ذهنيت فلسفي با مطالعه . تحليلي است-پژوهش حاضر از نوع تحقيق توصيفي
  .سپس استفاده از ذهنيت فلسفي درتربيت ديني مورد بررسي قرار گرفته است. آيات قرآن بازيابي شده است

توار است وتربيت ديني نيز به اقتضاي اس) عادت، عقالنيت و شهود(به طور كلي دينداري بر سه رويكرد 
عقل دين ورزان ) عقالنيت(اهدافي كه دارد بر يكي از اين بنيادها استوار است؛ در رويكرد مبتني بر معرفت 

مخاطب پيامبراست نه عاطفه آنان؛ تربيت ويژه اين نوع دينداري تفكر است و گوهرايمان از سنخ شناخت 
اين رويكرد عبادت از نظرديندار معرفت انديش، پرسيدن ها و در ). 33و32، صص1384سجادي، (است 

بازپرسيدن ها و شك كردن ها و انديشه ورزي هاست و مهارت دين ورز در كمال قوه عقل نظري اوست 
  ) .17، ص1387بلند همتان و نقيب زاده، (
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  : يافته هاي پژوهش
: و بقره 7و  6: صافات(تصوير مي كند خداوند عظمت نظام هستي رابراي انسان به : جامعيت در قرآن -

و به انسان گوشزد مي كند اينها به )12و 11:نحل(ودر عين حال همه را مسخر انسان معرفي مي كند ) 164
: شعرا(دهند و بانكوهش كساني كه بدون هدف و برنامه كاري انجام مي)16: انبيا(بازيچه آفريده نشده اند 

ديدي جامع نسبت به دنيا به ) 66: آل عمران(ي ندارند محاجه مي كنند ويادرموردچيزي كه بدان دانش) 128
انسان عرضه مي كند تا او خود رادر نظام تكوين مشاهده كند، اين ديد جامع بدون شك حاصل تفكري جامع 

  . خواهد بود
بلكه به برخي از مردم به بررسي بعضي از پديده هاي عالم، نه همچون آيه و نشانه : ژرف نگري در قرآن -

عنوان يك واقعيت به خودي خود و مجزا از ديگرآفريده ها مي نگرند، در حاليكه دعوت خداوند متعال براي 
سير طبيعت، تنها براي شناخت طبيعت محض نيست بلكه به منظور شناخت نسبت به عظمت پروردگار و نفوذ 

 8:روم (تحريك وانديشيدن واداشته است خداوند در قرآن بارها اذهان مردم را به . ايمان در قلب انسان است
، صاحبان خرد پس از )191و190:آل عمران (و نمونه اعالء متفكران را اولوااللباب مي داند ) 243و106: وبقره

آنكه در رابطه با آيات  به غايتمندبودن هستي دست يافتند، انسان را از اين مجموعه مستثني نديده وبرغايت و 
ند، بنابراين از اين رهگذر تكليف خود را در هستي يافته و به انجام آن اقدام مي كنند عاقبت او تمركز مي كن

  ). 139، ص 4، ج 1374طباطبايي، (
سيال بودن انديشه نقطه مقابل تحجرفكري يا به تعبير ديگر جمود عقلي است، قرآن كريم : انعطاف پذيري -

) 74: بقره(ياد مي كند  "الهي "و  "متحجر"با تعبير  از دلي كه حركت نكند و اهل نظر و انديشه الهي نباشد
قرآن ياد آوري مي كند كه پذيرفته ها و باورهاي ). 275، ص1387جوادي آملي، (يعني نفوذ ناپذيرند 

گذشتگان را مادامي كه با معيار عقل نسنجيده ايد نپذيريد و در مقابل باورهاي گذشتگان استقالل فكري داشته 
همانطور كه تصديق جاهالنه ) 39: يونس(لذا مسئله تكذيب جاهالنه را طرد و نهي مي كند ). 170: بقره(باشيد 

  ).169: اعراف(را نيز ناروا مي داند 
  :پاسخ سؤال دوم

گيرد، حجيت از آنجا كه ما درعصر ارتباطات قرار داريم و مبادله اطالعات در آن به آساني صورت مي) الف
لذا مربيان مي توانند از ) 72، ص1390باقري، (ن است مورد ترديد قرارگيرد دين بيش از هرزمان ديگري ممك

قابليت ذهنيت فلسفي در گسترش افق ذهني متربيان به خصوص در نوجواني، استفاده كنند، بي ترديد اگر 
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انسان بينش خود را از راه تفكر بدست آورد،آن را نتيجه جوشش دروني و متعلق به خويش احساس خواهد 

  .در نتيجه پايبندي و التزام او به آن بيشتر خواهد بود كردو
استفاده از ذهنيت فلسفي در تربيت ديني به خصوص جنبه انعطاف پذيري آن باعث انتقادي شدن فرآيند ) ب

  .تربيت ديني مي شد
  .ذهنيت فلسفي مي تواند تا حدودي مانع از ورود تلقين به تربيت ديني شود) ج
ت فلسفي برخوردار باشد مي تواند هستي را بر اساس خرد خويش و دستاوردهاي نوجواني كه از ذهني) د

خردمندان تحليل كند و بفهمد، جايگاه خود را درهستي بازيابد و بداند از كجا آمده و رسالت او چيست، به 
  كجا بايد برود و غايت خلقت او چيست؟

  :داردبا اين حال چالش هايي نيز در استفاده از اين رويكرد وجود 
) ره(از نظر اسالم داشتن تقوا و تزكيه نفس نيز جزء ملزومات انديشه ورزي مي باشد، عالمه طباطبائي ) الف

عقيده دارد با آنكه درك وشناسايي در همه حال كار كرد عقل و انديشه است و تزكيه نفس نقش دافع يا رافع 
تواند اصول كلي، دائمي و ضروري عقالني را سلوك انديشه را بر عهده دارد، در صورت رفع موانع ،عقل مي 

در قلمرو انديشه هاي نظري و خيرو شر را در عرصه انديشه هاي عملي به روشني دريابد، بنابراين تزكيه 
كه در الگوي ذهنيت فلسفي ) 154، ص1390سرتيپ زاده، (راهكاري براي توسعه ظرفيت علمي آدمي است 

  .به آن اشاره نشده است
ز ذهنيت فلسفي نمي تواند نقطه شروع تربيت ديني باشد،زيرا اين رويكرد زماني قابل استفاده استفاده ا) ب

  .است كه متربي قدرت استدالل داشته باشد
وجوهي كه ظاهرابارويكردعقالني واستداللي نمي توان علتي براي -در پذيرش وجوه تعبدي دين) ج

  .ده كردنمي توان از رويكرد ذهنيت فلسفي استفا -آنهاذكركرد
و پيامبران وروز قيامت  ، مالئكهانسان به مجرد اينكه به وجودخدا ، وايمان چيزي غير از علم و ادراك است) د

علم پيداكند نمي توان او را مؤمن گفت چنانكه ابليس اين امور را علما و ادراكا مي دانست و حق تعالي او 
تحريك ميل انسان به حقيقت سبب ايجادانگيزه دروني  نيابنابر .)1377امام خميني، ) (134: بقره(راكافرخواند 

اگر اميال و كشش هاي متضاد با ميل به حقيقت دروجودانسان فعال باشد اين  ، امانسبت به آن خواهدشد
ديني اگرچه  تي؛ لذادرتربدوانگيزه در جدال باهم قرار مي گيرند و نيرومندتر در اين مبارزه پيروزخواهد شد

پوشي از عوامل ديگرمانند پرورش عواطف  ، چشمسفي شرط الزم ايجادبينش صحيح استداشتن ذهنيت فل
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بودن مربي درعمل و مانند آن مي تواندبه راحتي اثر بينش ها  ، الگوموانع تربيت ديني ، زدودنوهدايت آنها
  .راخنثي كند

ممكن نيست و مربيان بايد با فراهم كردن محيط  ، بااستداللتربيت ديني به ويژه در سنين پايين شروع) ه
صص  ، 1384سجادي، (مناسب و ارائه الگوهاي تربيتي و ايجاد عادات نيك زمينه تربيت ديني را فراهم كنند 

اين حال از آنجا كه بنياد برنامه درسي فلسفه براي كودكان برپرورش ذهنيت فلسفي بنا نهاده شده  با. )33و  32
به اين پرسش كه آيا كودكاني كه در اين برنامه درسي شركت مي  پاسخ) 23، ص 1389 ،رمضاني(است 

كنند نسبت به همساالن خود دردوره نوجواني پايبندي بيشتري به دين دارند يا اين آموزشها در اين حوزه 
  .ي جداگانه را مي طلبد؟ پژوهشتاثيري ندارد

  .پذيري تعمق، انعطاف، تي، جامعفلسفي تي، ذهنديني تيترب: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .قرآن حكيم -
  .26-9، 6 تربيت ديني، دوفصلنامه. تربيت ديني فرافلسفه. )1387( .نيرعبدالحسي، مزاده بينق و واني، كبلندهمتان -
  .مدرسه: تهران. 2ج  ،ي دوباره به تربيت اسالمينگاه. )1390( .، خسروباقري -
  .اسراء: قم. اخالق در قرآن مراحل. )1387.... (، عبداجوادي آملي -
 ،1 و كودك، تفكر. يفلسف ي برنامه درسي فلسفه براي كودكان در راستاي توجه به ابعادمختلف ذهنيتبررس. )1389( .، معصومهرمضاني -

21-35.  
  .و پژوهشي امام خميني آموزشي موسسه: قم .به كوشش عبدالرضاضرابي -مجموعه مقاالت تربيتي. ديني تيترب. )1388( .، محمدزارعان -
 ،11 نوآوريهاي آموزشي، فصلنامه. )قابليت ها و كاستيها: (و ارزيابي رويكردعقالني به تربيت ديني نييتب). 1384(. مهدي دي، سسجادي -

26-43.  
صادق انشگاه امام انتشارات د: تهران. ورزي از ديدگاه قرآن كريم و علم تعليم و تربيت شهيابعاداند. )1390. (الي، لسرتيپ زاده -
  ).ع(
  .دانشگاه تهران انتشارات: تهران. تعليم و تربيت اصول. )1378( .ي، علشريعتمداري -
ها در زمينه آسيب شناسي  دگاهيد. )1380.... (ا بي، حبيبياد و ؛ معرب، رضاي، مهدنيا ؛ ورمرام، محمود؛ ناظمديدوحي، سمعتمدي -

  .عابد: تهران. تربيت ديني
تربيت  دوفصلنامه. انديشه و انديشيدن در نظام تربيتي اسالم گاهيجا. )1388. (ي، حسنعلي و بختيار نصرآبادي، علاقانيقاسم پور ده -

  .9 اسالمي،
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  هاي شهروندي اخالقي از ديدگاه اسالممولفه
  2، الهه قاسم پور خوشرودي1عرفانه قاسم پور خوشرودي

  
به  ندهيما را در خصوص نسل آ يتيترب هايتها و فعاليهاز برنام يبخش قابل توجه ياخالق يشهروند تيترب

در متون  ياخالق يشهروند تياز ترب يريمقاله، ارائه تصو نيهدف از نگارش ا. خود اختصاص داده است
 ها ياستناد شواهد مكتوب و بررس هو ائمه ب امبريپ يتيترب يها شهيمهم از اند يراستا، نكات نيدر ا. است ياسالم

پرداخته و ... البالغه والفصاحه، نهجقرآن، نهج اخالقي در يو به ابعاد مختلف تربيت شهروندعنوان شده 
را در اسالم  ياخالق يشهروند يهامولفهپژوهش آن است كه  نيهدف ا. شود يآن ارائه م يتينكات ترب

- مولفهو ادامه  ياسالم را بررس دگاهياز د ياسالم يهدف، نخست شهروند نيبه ا يابيدست يبرا. كند ميترس

  . كند انيرا ب ياخالق يشهروند يها
  :پرسش هاي پژوهش

 مفهوم شهروندي و شهروندي اخالقي از ديدگاه اسالم چيست؟ -

  هاي تربيت شهروندي اخالقي از ديدگاه اسالم چيست؟مولفه -
 يبه بررس ثيحاداقوال و ا انياحوال و آثار و ب يبوده كه با بررس ياسناد ليروش پژوهش حاضر از نوع تحل

منابع دست  هيپژوهش شامل كل يجامعه متن. شود ياسالم پرداخته م دگاهياز د ياخالق يشهروند تيابعاد ترب
است كه در ) ع( نياقوال منقول از معصوم و اتيو روا ثيو احاد ياسالم ياول و منابع دست دوم از منابع غن

براي . باشديموجود م قيمرتبط با موضوع تحق قاتيقها و تحو پژوهش يمذهب ينترنتيا يهاتيو سا اتينشر
كه به نحو مستقيم و يا غيرمستقيم با مساله تربيت  يهاي تربيت شهروندي اخالقي ابتدا متون اسالمتعيين مولفه

ها ها به عنوان مستندات مولفهآن زشهروندي ارتباط دارد، مطالعه و پس از ادغام مضمامين مشابه، بعضي ا
 . يدانتخاب گرد

 يقلمرو مهم در زندگ كياست و همواره  يآسمان انيهمه اد ديمورد تاك هايحوزه نياخالق از مهم تر
در  يعلوم و فناور عيسر شرفتيپ. جامعه است يضرورت برا كيشود و  يفرد شناخته م يو معرفت ياجتماع
و  يمعنو هايارزش يبودنارا با خطر  يبشر از آثار مثبت آن، جوامع بشر يضمن بهره مند ر،ياخ يدهه
خواهد  ياتيح يحفظ جامعه امر يبرا ياخالق ياساس، توجه به شهروند نيبرا. مواجه ساخته است ياخالق

                                                            

 erfane68@gmail.comدانشجوي كارشناسي ارشد؛   ١
٢
 Elahe8889@yahoo.comمدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد قشم؛  
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است كه بر  ييو هنجارها دهايو نبا دهايبا ارها،يمع ،ياز مبان يامجموعه ،ياخالق يمنظور از شهروند. بود
 يپرورش شهروند). 162، ص 1388 ا،ين يغالم( است شهروندان حاكم يرفتار، روابط و مناسبات اجتماع

داشته و از همان  خيتار  يبه درازا يا نهيشياست كه پ ياز جمله امور ،يانسان يها منش يساز  نهيو به ياخالق
ها، صرف نظر  مانده از انسان ادگاريبه  يفرهنگ ثيموار نيتر كهن .انسان مورد توجه بوده است اتيبامداد ح
 ،ياسالم( ستيادعا، گزاف ن نيكه ا دهد ياست و نشان م يتيواقع نيگزارشگر چن ،ينيدو  يمل تياز هو
  ).236، ص 1379

 تيترب. اند دهينام "ياخالق  تيقرن ترب"را  ستميقرن ب ت،يو ترب مياز كارشناسان تعل يبرخ نيدر مغرب زم
 رهيس ژهيبه و ،يدر فرهنگ اسالم يا ژهيو گاهيبوده است و جا زين اياهداف بعثت انب نيتر از مهم ياخالق

موضوع، از  نيپرداختن به ا ،ياخالق يشهروند تيترب عيرف گاهيبا توجه به جا. السالم دارد هيعل نيمعصوم
  ).541، ص 1379 ،يهمت بنار(است  ستهيو با يضرور ياسالم، امر  دگاهيد

ها و  است و طبعا پاسخ يو جدچنان زنده  هم ،يا نهيشيپ نيبا وجود چن ،ياخالق يپرورش شهروند بحث
و  يفطر ييداشته و نهادها  يساختار يتيجا كه واقع از آن نياخالق و د. طلبد يرا م ينيتازه و نو يها روش
و  يدگيچيها، از پ آن يساز نهيو پرورش و به ينيبازآفر ،يو بارور اند فيو ظر فيلط يهستند، امور يسرشت
و  فيرا تعر يپرورش اخالق ياصول اساس ديمسئول با  يها ستگاهد. برخوردار است يفراوان يها تيحساس
كنند  ياخالق را بازساز ينو در انداخته و بنا  يكنند و طرح نيتدو  حوزه نيرا در ا يمشخص ياستراتژ

  ).235، ص 1379 ،ياسالم(
قي چون شهروندي تنها مفهومي سياسي نيست، بلكه طيف وسيعي از فضايل اخال) 1999(نظر كيميليكا  به

مدرن از  ياجتماع ي دهيپد كيبه عنوان  يشهروند. شودوفاداري، تعهد به حقوق ديگران را نيز شامل مي
 كيدر  يدموكراس حققدادن ت نشان يبرا يديكل يو شاخص كيدموكرات ياسيس يها نظام يمحور يها مولفه
 يو نجات يتوسل( استيوكارآمد و پ يو جامعه مدن يعموم ي مدرن است كه برخوردار از حوزه ةجامع
 يبه اصول ارزش افراد كه به آن معناست ،ياخالق ليپرورش فضا هيدر سا يشهروند). 91 ، ص1383 ،ينيحس

، 1388 ا،ين يغالم(باشند  بنديپاو  ديمق يو مكتب انسان ساز اسالم ياله شهيبرگرفته از اند يو مقررات اجتماع
  ).162ص 

  :يافته هاي پژوهش
  :باشديم ريبه شرح ز از متون ديني استخراج شده است، كهي اخالقي از ديدگاه اسالم مولفه هاي شهروند
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بردن  نياز ب ،يصفات، رفتار و آداب اخالق تيو تقو ييشكوفا يبه معنا يدر بعد اخالق يشهروند پرورش

: شامل م،ياستناج نموده ا يهاي اخالقي كه از متون اسالممولفه. است ياخالق صفات، رفتارها و آداب ضد
 ،47ح ( البالغهنهج: شجاعت. )5102ح  ،10155ح  ،5089ح ( ؛ غررالحكم)483 ح ،55ح( نهج البالغه: ادب

 ،138ح  ،67ح  ،183خ (البالغهنهج: بخشش. )31ن ،51ن  ،53ن (نهج البالغه: انصاف. )61ن  ،22خ  ،192خ 
 :نحل ،60 :الرحمن(: احسان. )247ح  ،6ح  ،142ح  ،31ن  ،333ح  ،53ن (نهج البالغه: ييروخوش. ) 232ح

 ،153 :بقره( ؛)31ح(نهج البالغه  :صبر. )247 ح ،142ح  ،31ن  ،53ن (نهج البالغه : يمحبت و دوست. )90
 ،222/6خ ( نهج البالغه: اعتدال در رفتار. )257ح  ،53ن ( نهج البالغه: يا نوع دوستي يگرخواهيد. )17 :لقمان

ن  (نهج البالغه ؛)8 :مومنون(: يرازدار. ) 410، ح53ن  ،166خ  ،167/1خ (ج البالغه نه: احترام متقابل. )21ن 
آمادگي . ) 232ح ،138ح  ،67ح  ،183خ  ،31ن ( نهج البالغه: پذيرش عذر تقصير يآمادگ. )199خ  ،5و  26

 بيع. )199خ ،5و  26ن (؛ نهج البالغه)8 :مومنون(: يامانت دار. )53ن (نهج البالغه: ياري رساندن به ديگران
خ  ،53ن (لبالغه؛ نهج ا)8، :مومنون ،152 :انعام(: وفاداري. )140خ  ،53ن (؛ نهج البالغه )12 :حجرات(: يپوش
41( .  
و اقتدا به گفتار و كردار  يانيوح يهاو با تمسك به آموزه ييبهتر و رشد و شكوفا يداشتن زندگ يبرا

 نياسباب ا نيتراز مهم يكي. باشد ايمه قيتوف يهانهيآن همه زمنهاد كه در  انيبن يجامعه ا ينيد انيشوايپ
آمده است كه  انياسالم بحث به م دگاهياز د يدرباره شهروند. است يو آرمان ديمف يوجود شهروندان قيتوف

و  يفلسف يبراساس مبان يگوناگون يهامولفه ياخالقي شهروند يبرا. بود يمقاله اخالق نيبعد مورد توجه در ا
 ينيد يبراساس مبان ياخالق يشهروند. خود ارزشمند و قابل توجه است يشده است كه در جا يمعرف يرفك
 جيتوان با توسعه و ترو يم. پژوهش اشاره شده است نيادارد كه در  يخاص يهاها و خصلتيژگيو

  . مييجامعه خود كمك نما يبهرور شيبه افزا نيد دگاهياز د ياخالق يشهروند يرفتارها
  .مولفه، تربيت، شهروندي، اخالقي، اسالم :گان كليديواژ

  
  :فهرست منابع

  .ميقرآن كر -
  . 270- 231 ،4 ي،اسالم تيمجله ترب). ع( يامام عل دگاهيبر د ديبا تاك يدر پرورش اخالق ياصول اساس). 1379(. احمد ،ياسالم -
  .2 ران،يا يمجله جامعه شناس. رانيدر ا ياجتماع يدشهرون تيواقع). 1383( .دمحموديس ،ينجات ينيغالمعباس و حس ،يتوسل -
  .محدث: قم. البالغه نهج). 1385( .محمد ،يدشت -
 .عصر ظهور: قم .نهج الفصاحه). 1386( .محسن ان،يغرو -
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  . 161-171، 21- 22فصلنامه دين وسياست؛ . تاثير انسان شناسي بر اخالق شهروندي). 1388. (غالمي نيا، عبدالحميد -
 - 539 ،4 ي،اسالم تيمجله ترب .در نهج البالغه) ع( يامام عل دگاهياز د ياخالق تيترب يها تياولو يبررس). 1379( .يعل ،يبنارهمت  -

568 . 
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  و مولفه هاي چهارگانه آن "اخالقي خبرگي"بر مبتني اخالقي تربيت مدل
  1فاطمه وجداني

  

مركز بر كارآمدي يا ناكارآمدي دو رويكرد عمده بحث هاي مربوط به تربيت اخالقي در دهه هاي اخير مت
اين دو رويكرد، . رويكرد سنتي تربيت منش و رويكرد تربيت اخالقي عقالني: غالب پرورش اخالقي است

تفاوت . لذا اخالقي بودن را به گونه هاي متفاوتي تعريف مي كنند ريشه در دو پارادايم فلسفي مختلف دارند و
در . گرددز تفاوت هاي ديگري در اهداف، برنامه ها و روش هاي تربيتي ميدر مبناي فلسفي، منجر به برو

در حالي كه رويكرد دوم، به دنبال رشد . تربيت منش، رشد فضايل و ملكات شخصيتي مد نظر قرار مي گيرد
مركزيت  به رغم اهميت مسلم استدالل اخالقي،. )2006ناروائز، ( تاستدالل و قضاوت هاي اخالقي اس

در واقع، شكاف ميان نظر ). 2008ناروائز، ( در رفتار اخالقي، پارادايمي است كه رو به افول مي رود استدالل
  ).1999الكوف و جانسون، (ترغيب مي كند  و عمل، تغيير پارادايم را در تربيت اخالقي

م و حتي يافته با توجه به يافته هاي جديد در فلسفه اخالق، روانشناسي اخالق، داللت هاي تعاليم دين اسال 
هاي علوم اعصاب، مبني بر تعامل و همبستگي تنگاتنگ تمامي وجوه آدمي، هم چون، شناخت، انگيزش، 

در عملكرد اخالقي انسان، به نظر مي رسد كه بايد بيش از پيش به سمت الگوهاي تلفيقي  عواطف و اراده،
به رغم اين كه متناقض به نظر مي رسند، دو رويكرد فوق الذكر نيز . پيش رفت و از يكسو نگري اجتناب نمود

چرا . آن، به صورت مكمل در نظر گرفت/يا / اما ممكن است كه بتوان آن ها را به جاي قضاوت در قالب اين
  .كه هر دو براي فاعليت اخالقي الزم به نظر مي رسند

دگاه تربيت منش و در اين صورت، مساله اين است كه چگونه مي توان از ظرفيت ها و نقاط قوت هر دو دي
تربيت اخالقي عقالني بهره جست و آن دو رويكرد را تلفيق نمود؟ اين مقاله به معرفي رويكرد جديد و 

، به عالوه، از يافته هاي علوم 2كندجامعي به تربيت اخالقي مي پردازد كه اوال، دو ديدگاه مذكور را تلفيق مي
يژه، دستورالعمل هاي صريح، دقيق، مرحله بندي شده و همه و نيز علوم اعصاب بهره مي گيرد، و به و شناختي

  .جانبه اي براي آموزش و تربيت اخالقي ارائه مي نمايد
  :هاي پژوهشپرسش

  :زير پاسخ داده شده است سوال اساسيدودر اين مقاله به 
                                                            

   f_vodgdani@yahoo.com ؛بيت مدرسفلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تر دكتري انش آموختهد١
  .نام گرفته است )Integrative Ethical Education( بر همين اساس، اين رويكرد، الگوي تلفيقي تربيت اخالقي٢
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-ه تفاوت، چ)چهارگانه اخالق ورزي(خبره هاي اخالقي چگونه عمل مي كنند و از نظر مولفه هاي اصلي  -

 هايي با تازه كارها دارند؟

اهداف، مراحل و فعاليت (چگونه مي توان دانش آموزان را به سمت كسب خبرگي اخالقي هدايت كرد؟  -
 )هاي تربيتي در اين رويكرد كدامند؟

  .تحليلي مي باشد -روش انجام پژوهش، توصيفي  و كاربردي است - اين پژوهش از نوع بنيادي
سي شناختي نشان مي دهند كه پردازش اطالعات به دو صورت آشكار و ضمني صورت يافته هاي روانشنا

). 2008ناروائز، ( دارد  1مي توان گفت انسان دو نوع ذهن. اين دو مسير به طور موازي كار مي كنند. مي گيرد
ذهن  ماا. ذهن استداللي بر اساس حافظه آشكار، اطالعات را به صورت متوالي و آگاهانه پردازش مي كند

هاي پردازشگر چندگانه، موازي و غيرآگاهانه است كه به طور ضمني از الگوهاي شهودي مشتمل بر سيستم
ذهن ). 2001هوگارت، (محيطي ياد مي گيرد و به طور اتوماتيك و اغلب بدون آگاهي عمل مي كند 
دهد شمند است، پرورش مياستداللي، استدالل فلسفي اخالقي را كه براي رويكرد تربيت اخالقي عقالني ارز

پروراند و و ذهن شهودي حساسيت هاي مناسب و پاسخ  هاي عادتي را كه در تربيت منش مهم هستند، مي
براي اخالق مندي از اهميت بيشتري برخوردار است؛ به گونه اي كه بيش تر تصميم گيري ها و اعمال اخالقي 

و به عبارت ديگر، بخش ناخودآگاه ذهن مي باشد ما تحت تاثير پردازش ضمني اطالعات و ادراك شهودي 
تازه كارهاي اخالقي بيشتر از ذهن استداللي خود بهره مي گيرند؛ در حالي كه خبره هاي ). 2008ناروائز، (

اخالقي به عنوان سيستم هاي تطابق يابنده پيچيده تر، دانش آشكار و دانش ضمني هر دو را دارند و مي دانند 
آن ها جهان را به گونه متفاوتي درك مي كنند، به .ت و چگونه مورد استفاده قرار دهندكدام يك را، چه وق

شوند، تشخيص الگوهاي زيربنايي توجه مي كنند و ضرورت هايي را كه تازه كارها اصال متوجه آن ها نمي
انگ، ويسنت و و(رفتار آن ها اغلب اتوماتيك و بدون تالش است ). 1997جانسون و مرويس، (دهند مي

1998.(  
خبرگي اخالقي مجموعه اي از ظرفيت هايي است كه مي تواند به صورت عمل اخالقي در بيايد و مشتمل  

  ): 1983؛ رست، 1995ناروائز و رست، (بر چهار جزء مي باشد 
  ؛)Ethical Sensitivity( حساسيت اخالقي -
  ؛)EthicalJudgment(قضاوت اخالقي -

                                                            

1Mind 
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  ؛)Ethical Focus(انگيزش اخالقي -
  ). Ethical Action(عمل اخالقي -

اين كه هر يك از اين چهار مهارت چه نمودهايي دارند و با چه مالك هايي مي توان آن ها را مورد 
برخي از ويژگي هاي خبره هاي اخالقي اين است . ارزيابي قرار داد، به تفصيل در مقاله توضيح داده شده است

را كه ممكن است ايفا كنند، سريع و دقيق تشخيص مي دهند، درباره  ها موقعيت هاي اخالقي و نقشيكه آن
وظيفه خود استدالل مي كنند و كدهاي ديني و نظاير آن را براي حل مشكالت پيچيده به كار مي برند، براي 

  .تعالي انگيزه دارند و خود را بر روي اهداف اخالقي متمركز نگه مي دارند  و قادرند كه به جلو گام بردارند
  :يافته هاي پژوهش

رويكرد تربيت اخالقي مبتني بر خبرگي براي پروش اخالقي افراد، در طي برنامه اي گام به گام تازه كاران 
  :پنج گام اساسي براي اين كار پيشنهاد شده است. را به سمت خبرگي اخالقي هدايت مي كند

  موز؛برقراري يك ارتباط حمايتي و غمخوارانه با هر دانش آ  -گام اول
  برقراري جو حمايتي در مدرسه، منزل و اجتماع محلي براي كسب شخصيت اخالقي؛ -گام دوم
  پرورش مهارت هاي اخالقي از طريق برنامه درسي و فوق برنامه؛ -گام سوم

  تنظيمي؛ -تسلط بر خويشتن و خود  -گام چهارم
 ).2008ناروائز، ( زندگي اخالقي در متن جامعه   -گام پنجم

رجسته اين مدل مي توان به تاكيد آن بر آغاز تربيت اخالقي از دوران طفوليت و اهميت تجارب از نقاط ب
به عنوان پايه اي براي رشد اخالقي بعدي و هم چنين ضرورت ) به ويژه تجارب عاطفي(دوران كودكي 

در اين . تبرقراري جو حمايتي در مدرسه اشاره كرد؛ در عين حال، نقدهايي نيز بر اين رويكرد وارد اس
رويكرد، اصول تربيت اخالقي، اهداف تربيتي، برنامه ها و فعاليت هاي تربيتي به طور كامل و به صورت 

  .تفصيلي طراحي و تعريف شده اند
خبرگي اخالقي، الگوي تلفيقي تربيت اخالقي، پردازش ضمني اطالعات، ذهن شهودي، : واژگان كليدي

  .ناخودآگاه، دارسيا ناروائز
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مسائل ديني و اخالقيِ  پژوهي روشي كارآمد در اصالح و بهبود اقدام
  آموزان دانش

  2، سيد منصور مرعشي1شوري كوهكامران شاهولي     
  

باشد كه رويكردهاي متنوع و  هاي تعليم و تربيت مي ترين حوزه تربيت ديني و اخالقي از مهمترين و وسيع
اي از جمله  ها و مسائل مختلف و پيچيده ها، ويژگي متعددي در خصوص آن وجود دارد و داراي جنبه

 در مواجهه با مسائل آن ،برخورد علمي و دستوريِ صرف هاي معنوي، عاطفي و انساني است؛ بنابراين جنبه
هاي عملي  بايست جنبه ميلذا ). 90، ص 1379جمعه،  امام( انجامد معموالً كارساز نيست و به نتايج مطلوب نمي

از . آموزان نيز در مواجهه با آن مسائل مورد توجه واقع شود هاي فرهنگي و اجتماعيِ خاص دانش و زمينه
هاي  موقعيت بهتوجه آن هاي عملي و خالق در مواجهه با مسائل، و  با تأكيد بر جنبه 3پژوهي ماقدارو  اين

 معلم با يو درون يذهن ،يي عاطف و همچنين به خاطر رابطه ،افتد در آن اتفاق مي مسائل تربيتيخاصي كه 
ديني و اخالقيِ حل و اصالح مسائل در تواند به عنوان روشي كارآمد  آموزان در كالس درس، مي دانش
  . استفاده شودآموزان  دانش

  :پرسش پژوهش
در مواجهه با مسائل توان از آن  چه كاربردهايي در تربيت ديني و اخالقي دارد و چگونه ميپژوهي  اقدام

  سود جست؟ آموزان ديني و اخالقيِ دانش
همچنين  وپژوهي  ف اقدامها و زواياي مختل ابتدا جنبهشود،  كه با رويكرد كيفي انجام ميدر اين پژوهش 

ها و ابعاد مختلف تربيت ديني و اخالقي و مسائل مربوط به آن، توصيف و تحليل خواهد شد، سپس به  ويژگي
در جهت اصالح آن مسائل  آموزان با مسائل ديني و اخالقيِ دانش برخورددر پژوهي  بررسي كاربردهاي اقدام

  .يمزپردا مي
مي است كه طي آن پژوهشگر در مواجهه با مسائل محيط كاري خود، به فعاليتي منظم و علپژوهي،  اقدام

ريزي  مطلوب، برنامهنسبتاً  وضعيت موجود به وضعيت تغييربراي  هاي ابتكاري و خالقانه، كمك روش يا روش
وضع نامطلوب  خواهد يم و است رييپژوهشگر خواهان تغپژوهي،  عبارت ديگر در اقدام به. كند و اقدام مي

                                                            

١
   k.shahvali@gmail.com ؛، دانشگاه شهيد چمران اهوازتعليم و تربيتي تاريخ و فلسفه  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته   
٢
   mmarashi12@yahoo.com ؛اديار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسياست   

3 Action Research 
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، )77، ص 1379 سيف،( باشد  مي بهسازي و اثربخشي امور وي،هدف  طور كلي سازد و بهمتحول  را دموجو
ز ا. توان از آن براي حل و بهبود مسائل آموزشي و تربيتي استفاده كرد بنابراين در تعليم و تربيت نيز مي

صورت  هكه معموالً ب دانشگاهيهاي پژوهش  پژوهي اين است كه برخالف روش هاي اقدام ويژگي مهمترين
ي قابل انعطاف  صورت يك چرخه هپذيرند، ب خطي و مطابق يك روال مشخص و از پيش تعيين شده انجام مي

همچنين . آل وضعيت ايدهترسيم شود و به دنبال رسيدن به وضعيت مطلوب است و نه  و خود ارزياب انجام مي
ايفا  آنستقيم و فوري در موقعيت تربيتي و بهبود مسائل پژوهي با تلفيق پژوهش با موقعيت تربيتي، نقش م اقدام

كند و از  هاي مختلف نظر را در حين عمل آزمايش مي پژوه جنبه ، اقدامو تربيتي كند زيرا در مسائل آموزشي
ها  از طرف ديگر تربيت ديني و اخالقي شامل حوزه .نمايد اين رهگذر، ميان نظريه و عمل سازگاري ايجاد مي

تنوعي است كه نسبت به آنها رويكردهاي مختلفي وجود دارد؛ و در نظام آموزشي، براساس و مسائل م
اما واضح است كه صرف . شود ي درسي و به كمك محتواي آموزشي در جهت رسيدن به آن تالش مي برنامه

ت و گنجاندن محتواي ديني و اخالقي در يك كتاب خاص و بازگو كردن آنها توسط معلم در كالس، به تربي
شود و در اين راه عوامل و مسائل مختلفي از جمله مسائل  آموزان منجر نمي تحول ديني و اخالقيِ دانش
هاي  روش. شوند، نيز تأثيرگذارند كار گرفته مي هايي كه براي نيل به اين هدف به فرهنگي و اجتماعي، و روش

براساس اصول و مباني اسالمي و ) 1388(مختلف و متنوعي در اين زمينه وجود دارد؛ از جمله باقري 
سازي،  هايي چون اعطاي بينش، دعوت به ايمان، تغيير موقعيت، اُسوه هاي عمومي انسان، به روش ويژگي

آموزي و  ي حسنه، عبرت مواجهه با نتايج اعمال، مبالغه در عفو و پاداش، مجازات به قدر خطا، تغافل، موعظه
ها،  كارگيري هركدام از اين روش و اخالقي مفيد و مؤثرند كه البته به اشاره نموده است كه در تربيت ديني... 

هاي درس و همچنين تنوع مسائل و مشكالت  هاي تربيتي در كالس فرد بودن موقعيت با توجه منحصر به
هاي گوناگون دارد تا بتواند  آموزان، نياز به تبحر و خالقيت معلم در استفاده از روش مناسب در موقعيت دانش

  . طور مستقيم در كالس درس با آنها مواجه است، تالش كند براي اصالح و بهبود مسائل و مشكالتي كه به
  :يافته هاي پژوهش

هاي متنوع  پژوهي با توجه به توانايي تلفيق نظر و عمل در شرايط مختلف و با در نظر گرفتن جنبه اقدام
مواجهه با مسائل ديني و مسئله، كاربردهاي فراواني در مسائل، و امكان اقدام ابتكاري و خالقانه در موقعيت 

روش ، و اخالقي ر تربيت دينيو در جهت بهبود و اصالح آن مسائل دارد؛ چرا كه د آموزان اخالقيِ دانش
در افراد فراهم نيز را و اخالقي اي باشد كه زمينه پرورش و رشد عواطف و احساسات ديني  گونه بايد بهتربيتي 
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هاي تازه و بديع و در  ها و مطالب آشناي ديني و اخالقي در قالب طرح مطرح شدن پيامن بنابراي كند

هاي  آموزان با نيازها و كشش هاي خالق سبب برانگيختگي حس كنجكاوي و تمايل دروني دانش موقعيت
- 111، صص 1379امام جمعه، (را در پي دارد ها  سازي ارزش شده و يادگيري و دروني ويرواني و عاطفي 

، و گستردگي مسائل و مشكالت مربوط به آن اخالقيو  ماهيت خاص تربيت دينيهمچنين با توجه به ). 108
در جهت بهبود و اصالح آن مسائل ضروري است؛  ،درگير شدن معلمان در امر پژوهشهاي درس،  در كالس

مشكالت ديني و اخالقي هاي درس و تنوع مسائل و  هاي تربيتي در كالس فرد بودن موقعيت زيرا منحصر به
بايست در راستاي مباني و اصول ديني  سازد كه وي مي هاي فراواني مواجه مي آموزان، معلم را با چالش دانش

آموزان، خود براي اصالح و بهبود مسائل و مشكالت،  و اخالقي، و با توجه به موقعيت خاص كالس و دانش
سب و بعضاً خالقانه اقدام نمايد تا به نتايج فوري و ملموس هاي منا ريزي كرده و به كمك روش يا روش برنامه

 ،بيني تجربه و واقع ،براساس مباني نظريتواند  ميپژوهي معلم  اقدامدر نتيجه با توجه به اينكه در . دست يابد
، )15 ، ص1379مهرمحمدي، ( ندكپس از درك مشكل و يا با هدف ترويج و يا اصالح و بهبود امري مداخله 

دست آمده  به براساس مشاهدات و نتايجِنمايد و   ريزي و عملي مي اي، برنامه صورت مرحله ات الزم را بهاقدام
؛ )44 ، ص1372،بازرگان( نمايدتعديل يا تغيير الزم را در جهت هدف مطلوب بالفاصله اعمال  ،در هر مرحله

 آموزان ضروري خواهد بود زيرا دانش پژوهي در برخورد با مسائل و مشكالت ديني و اخالقي استفاده از اقدام
هاي  كار بردن روش هاي ديني و اخالقي، با به ي منابع و آموزه تواند به پشتوانه پژوهي معلم مي در اقدام

آموزان، در جهت رفع مسائل  هاي دانش ي مناسب، و متناسب با موقعيت آموزشي و ويژگي هنرمندانه و خالقانه
آموزان و ديگر  اصالح و بهبود مسائل مختلف، با همكاري و همياري دانش و مشكالت ديني و اخالقي و يا

  .افراد دخيل مانند والدين و اولياي مدرسه، تالش كند
  .پژوهي، تربيت ديني، تربيت اخالقي اقدام :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

. آموزان اخالقي دانش -ود عملكرد معلمان در تربيت دينياي كارآمد براي بهب پژوهي مشاركتي شيوه اقدام). 1379. (جمعه، محمدرضا امام -
  . 89-122 ،3تربيت اسالمي، 

  .41-52 ،36و  35فصلنامه تعليم و تربيت، . پژوهي و كاربرد آن در تعليم و تربيت اقدام). 1372. (بازرگان، عباس -
  .مدرسه: تهران. 1، جلد نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1388. (باقري، خسرو -
  .آگاه :تهران .روانشناسي پرورشي ).1379(.سيف، علي اكبر -
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  هاي تربيتي براي كاربردي كردن معيارهاي سالمت در تربيت دينيروش
  2، آزاد محمدي1خسرو باقري

  
. رودهاي مختلفي چون تربيت سياسي، تربيت اجتماعي، و تربيت اخالقي به كار ميمفهوم تربيت، در حوزه

اما تربيت ديني آنچنان ساده نيست كه با هر برداشتي . كي از موارد كاربرد اين كلمه استتربيت ديني نيز ي
آموزان، در نظام آموزش و پرورش ايران، سعي بر آن است كه تربيت دانش. بتوان آن را تربيت ديني خواند

هاي بسياري روبه رو ستبها و بنها، با دشوارياما اين سعي، با وجود برخي موفقيت. ماهيت ديني داشته باشد
ها، ناشي از طبيعت تدريجي تربيت نيست؛ بلكه بسياري از آنها ناشي از البته همه اين ناكامي. بوده است

هاي مذكور، در رو، بررسي و تحليل ناكامياز اين. سوءفهم و عمل نسبت به دين و تربيت ديني بوده است
ي رخ داده؛ همچنان كه رفع آنها در گرو مشخص كردن هايي است كه در تربيت دينگرو شناخت منشأ آسيب

هاي تربيت ديني و تعيين اما عالوه بر شناخت آسيب. هاي سالمت در تربيت ديني استمعيارها و شاخص
هاي تربيتي اي را بدست داد كه بتوان معيارهاي سالمت را معيارهاي سالمت آن، الزم است كه روش

هاي تربيتي ديني رفع شده و يا حداقل كمرنگ شود كه بررسي هت آسيبكرد تا به اين ج) عملي(كاربردي 
بنابراين هدف اصلي پژوهش . هاي قبلي بدين منظورصورت نگرفته استكدام از پژوهشها در هيچاين روش

  .كرد) عملي(هاي تربيتي است كه با بكاربستن آنان بتوان معيارهاي سالمت را كاربردي حاضر تبيين روش
  :پژوهش پرسش هاي

 ها كدامند؟هاي سالمت اين آسيبهاي تربيت ديني و حالتآسيب-

 هاي تربيتي براي كاربردي كردن معيارهاي سالمت در تربيت ديني كدامند؟روش -

باشد كه هر كدام از اين مؤلفه ها داراي چهار مؤلفه بوده كه تربيت ديني داراي دو مؤلفه تربيت و تدين مي
هاي تدين نيز تبيين، به دست دادن معيارها، حركت دروني و نقادي و مؤلفه: رتند ازهاي تربيت عبامؤلفه

بنابراين تربيت ديني در حالت تركيب، به اين معنا . اعتقاد، تجربه دروني، التزام دروني و عمل: عبارتند از
ه به چهار ويژگي تربيت، اي از نوع تربيت، يعني با توجخواهد بود كه عناصر تدين، به گونة تربيتي و در رابطه

همانطور كه گفته شد تربيت ديني، تربيتي بر اساس مفاهيم و معيارهاي ديني است اما هرگاه اين . تحقق يابند

                                                            

١
  khbagheri@ut.ac.irاستاد دانشگاه تهران؛ دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي ؛  
٢
  azadmohammadi.ph@gmail.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛  
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شود، و مفاهيم و معيارها مورد بدفهمي قرار گيرد، يا حيطه آنها، به غلط، بيشتر يا كمتر از آنچه هست، ارزيابي 

هايي در تربيت گيرد، آسيبعصر و دوران، به صورت نابجا مورد استفاده قرار يا در مواجهه با مسائل نوظهور 
اي برعكس خواهد داشت و متربي را بطور كلي از مسير دين و ديني آشكار خواهد شد و تربيت ديني نتيجه

  . تربيت ديني خارج خواهد كرد
مفهومي و مصداقي مذكوردر به هاي شناسي تربيت ديني، به اين معناست كه اختاللبر اين اساس، آسيب

كارگيري مفاهيم و معيارهاي ديني در جريان تربيت، مورد بازشناسي قرار گيرد و معين شود كه در هر مورد 
در . شودهايي را در ذهن و ضمير متربيان موجب ميها در كار بوده و چه نوع آسيبكدام نوع از اين اختالل

هاي دور از اختاللديني، اين است كه مفاهيم و معيارهاي ديني، به  مقابل آسيب، مقصود از سالمت در تربيت
البته در اين . مفهومي و مصداقي مذكور، بازشناسي، و مشخص شود كه نتايج مثبت آنها در تربيت چيست

شناسي از تربيت ديني، معيارهاي سالمت به روشي استنطاقي و با الهام گرفتن از دين و متون ديني به آسيب
هاي مفهومي و مصداقي مذكور در به كارگيري مفاهيم و معيارهاي ديني در اند يعني اختاللآمدهدست 

- جريان تربيت را بازشناسي كرده و با روشي استنطاقي از دين و متون ديني، معيارهاي سالمت را استنتاج كرده

  .ايم
هاي تربيت اب مذكور آسيبدر كت. هاي تربيت ديني را مورد بحث قرار داده استآسيب) 1390(باقري 

شناسي از تربيت ديني به عنوان همين آسيب. ديني و حالت سالمت در آن، در ده محور تنظيم گرديده است
مبناي كار پژوهش حاضر قرار گرفته است البته در اين پژوهش سه محور بر آن اضافه شده است و همچنين 

-هكرد، استنتاج كرد) عملي(ت تربيت ديني را كاربردي اي كه بتوان به وسيله آن حالت سالمروشهاي تربيتي
ايم تا بتوان هايي متناسب با آن را در نظر گرفتههاي سالمت، روش و يا روشايم و براي هر كدام از حالت

زاي تربيت كاسته شود و يا حالت سالمت را عملي كرد و بدين ترتيب بتوان از ميزان آسيب دو قطب آسيب
  . رفع شود
به اين صورت كه ابتدا با توصيف . استنتاجي است -حاضر از نوع كيفي است كه با روش تحليلي پژوهش

پردازيم ها و سالمت در تربيت ديني، به نكات اساسي در باره هر كدام از اين مفاهيم ميتربيت ديني و آسيب
دن معيارهاي سالمت در در نهايت روشهايي  به منظور كاربردي كر. شودو سپس به تحليل آنها پرداخته مي

  . تربيت ديني استنتاج خواهد شد
   :يافته هاي پژوهش

  .آمده است) 1-1(پاسخ به سوال اول را مي توان در قالب نمودار مشخص كرد كه در نمودار 
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پاسخ به سوال دوم اين است كه ما در اين پژوهش دو نوع روش را براي كاربردي كردن معيارهاي سالمت 
نسبت به دين، تربيت ديني، (اعطاي بينش : هاي عام عبارتند ازروش. وش عام و روش خاصايم؛ رنام برده

و روش ديگر روش زمينه سازي است كه درميان همه معيارها .....) حقيقت انسان، جنسيت، سياست و قدرت و
 هاي خاص هم بدين معني است كه مربوط به يك محور خاص و در واقع براي كاربرديروش. مشتركند

اي گفتگو، تكليف به قدر وسع، تغافل، مرحله: ها عبارتند ازاين روش. كردن يك  معيار سالمت ويژه است
سازي، موعظه حسنه، دعوت به ايمان، تعليم حكمت، تحريك كردن تكاليف، تجديدنظر در تكاليف، اسوه

  .ايمان، تزكيه، تبشير، فريضه سازي، مجازات به قدرخطا و عبرت آموزي
  ها و معيار سالمت در تربيت دينيآسيب) 1-1نمودار 

  )آسيب(قطب دوم )سالمت(حدميانه )آسيب(قطب اول  محورها
  حصارشكني  مرزشناسي حصاربندي  محور اول
  سهل انگاري  سهل گيري كمال گرايي  محوردوم
  دنباله روي هدايت گسست آفريني  محورسوم
  تكروي  الگوپردازي مريدپروري محورچهارم
  باطن گرايي  عمل/ايمان هرسازيظا  محورپنجم
  حصرالوهي قدرت عدالت/امامت توجيه ظلي قدرت محور ششم
  ابزارانگاري دين  زهدورزي رهبانيت محور هفتم
  عقل گرايي  عقل ورزي قشري گري محور هشتم
  راز زدايي  حق باوري خرافه پردازي  محورنهم
  كثرت گرايي مرتبتيگراييحقيقت انحصارگرايي  محوردهم

  رهاسازي اميال عفت/رحمت جنسيمسائلتابوانگاري وريازدهممح
  بي اعتنا به رقيب تسامح/تعامل رقيب شكن محوردوازدهم
  بي قيدي قانون مداري/نقد برده بودن محور سيزدهم

  
  .هاي تربيتيهاي تربيت ديني، معيار سالمت تربيت ديني، روشتربيت ديني، آسيب: واژگان كليدي
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ايراني در  - هاي فرهنگ اسالميظرفيتي براي معرفي مولفه: رياضيات قومي
  برنامه درسي

  2پور ، ابوالفضل رفيع1زاده افسانه مرادعلي
  

سه كرد و كشور را با هم مقاي 25درسي  هاي كتاب) 1996به نقل از كلمنتس و الرتون،  1989(اولدهام 
هاي اين معيار ثابت، در  هاي درسي بود كه در واقع ريشه ي آن، وجود يك معيار ثابت در تمامي كتاب نتيجه

گيري از  هاي غني در هر ملتي و بهره در مقابل وجود فرهنگ. هايي غير از فرهنگ بومي آن كشور بود فرهنگ
بنابراين اگر بخواهيم در ايران . ثر واقع شودتواند در بهبود نظام آموزشي، مو هاي فرهنگي مي اين مولفه

توان به  بگيريم مي  هاي فرهنگي را بر شماريم و از آنها در جهت توسعه و بهبود نظام آموزشي بهره مولفه
هاي فرهنگي و آموزشي نظير رياضيات در تشخيص قبله،  به طور مثال، وجود سبغه. بعضي از آنها اشاره كرد

هاي بلند و رعايت اصول هندسي  م، معماري و ساختن مساجد و منارهساخت ساعت آفتابي، نجو
گري و  ، تذهيب، نگاربافي دستي نظير قالي صنايع هاي فرهنگي در ها و استفاده از مولفه ها در آن كاري كاشي

 توان در جهت بهبود فرآيند ياددهي و وار كردن آن مي هاي رياضي اشاره كرد كه از فرآيند... حصيربافي و 
هاي درسي  هاي بومي فرهنگي بيش از پيش در برنامه بنابراين امروزه، استفاده از مولفه. يادگيري استفاده كرد

از نوع خاصي از رياضيات ) 1996به نقل از كلمنتس و الرتون،  1988(اي كه بيشاب  به گونه. مورد توجه است
برخي از پژوهشگران حوزه آموزش . برد هاي فرهنگي هر كشور يا تمدن است، نام مي كه مبتني بر مولفه

هاي خاص قومي و فرهنگي است، تحت عنوان رياضيات قومي  رياضي از اين نوع رياضيات كه مختص گروه
در مقدمه كتاب رياضيات قومي و آموزش رياضي به ) 2004( 3بارتون ).2001دي آمبروسيو، (كنند  ياد مي

شود كه  ات دنياي مدرن است و رياضيات قومي باعث ميكند كه رياضيات، ستون فقر اين نكته اشاره مي
هاي متعددي براي بهره  در كشور ما نيز ايده. جوانان بتوانند بين موضوعات محلي و جهاني ارتباط برقرار كنند

توان به ساختار هندسي بناهاي تاريخي و صنايع  گرفتن از رياضيات قومي وجود دارد، كه از آن جمله مي
  . تدستي اشاره داش

                                                            

١
  afsanemoradalizade@yahoo.comرياضي دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش 
٢
  arafiepour@gmail.comعضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛  

3 Bill Barton 
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شود، قالي است كه باعث ايجاد محيطي گرم و  هاي ايراني ديده مي يكي از صنايع دستي كه در اكثر خانه

هاي متنوع، ابزار خوبي براي توسعه درك هندسي  ها و نقش ها با طرح قالي. شود ها مي صميمي در خانه
اي استفاده  زش رياضي مدرسهدر پژوهش حاضر از اين ظرفيت براي پيشبرد اهداف آمو. آموزان هستند دانش

دنياي واقعي كه مربوط  هاي ها و مسايل رياضي متعددي با استفاده از زمينه شده است، به اين ترتيب كه فعاليت
  . اند اي طراحي شده به قالي هستند، براي گنجاندن در برنامه درسي رياضي مدرسه

. سازي است هاي مدل ي در طراحي فعاليتبه طور خالصه، هدف از پژوهش حاضر، استفاده از رياضيات قوم
سازي و كاربردها در سند ملي برنامه درسي كشور، مورد تأكيد قرار گرفته  از آنجايي كه توجه به رويكرد مدل

تواند، منبع خوبي براي  سازي مي هاي مدل محلي براي طراحي فعاليت–هاي بومي است؛ استفاده از ظرفيت
  . اضي باشدريزان درسي و معلمان ري برنامه

  :پژوهش  پرسش
بافان در زمينه  هاي فرش توان از فعاليت چگونه ميگر پژوهش حاضر اين است كه،  سوال اصلي هدايت

  ؟سازي رياضي استفاده كرد مدار بومي در حوزه مدل براي طراحي مسايل زمينه ،رياضيات قومي
آنها . بودند 66و  60شدند، كه داراي سن  بافان شهر كرمان انتخاب ترين قالي در اين پژوهش، دو تن از زبده

ن زمان تا به حال، مشغول اين آ مند بوده و از  ساله به بافتن قالي عالقه 7تا  6در اوايل كودكي يعني سن حدود 
هاي خود از  باف سواد رسمي خواندن و نوشتن ندارند ولي در فعاليت اگرچه اين دو فرش. فعاليت هستند

هاي  ها از طريق مشاهده، فيلمبرداري و يادداشت رفتار رياضي آن. كنند استفاده ميهاي مختلف رياضي  ايده
مطالعه . ها از روش تحليل محتواي كيفي استفاده شده است براي تجزيه و تحليل داده. ميداني ثبت گرديد

هاي  ليد فعاليتها در تو هاي آن كند تا از ايده بافان، تالش مي وار قالي هاي رياضي حاضر با مشاهده فعاليت
سازي و كاربردها  بنابراين مباني نظري پژوهش شامل دو حوزه رياضيات قومي و مدل. سازي استفاده نمايد مدل

 . در آموزش رياضي مي باشد

هاي رياضي مورد  به عنوان توصيف روش 1توسط دي آمبروسيو 1984رياضيات قومي اولين بار در سال 
كه به  )Ethno(اين اصطالح با استفاده از سه واژه . نگي، ابداع شدهاي مختلف فره استفاده توسط گروه

كه شامل درك و كنترل حقايق خاصي است  )mathema(كند؛  محيط و فرهنگ مردم آن جامعه اشاره مي
به معناي هنر و فن است، ساخته ) tics(است؛ و ... هاي نظير شمارش، جور كردن، ترتيب و  مانند فعاليت

                                                            

1 D,Ambrosio 
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رياضيات قومي را اشتراك سه حوزه تاريخ فرهنگي، ) 2004(اُري و روزا، ). 2001يو، آمبروس(شود  مي
باري است كه در  هاي پر ي رياضيات قومي يكي از زمينه حوزه. دانند شناسي فرهنگي و رياضيات مي انسان

(  1يتوان به ميلور به طور مثال مي. هاي متعددي پيرامون آن صوررت گرفته است خارج از كشور پژوهش
به ( 1981 3رياضيات دستفروشان بازاري و ريد و لوو ) 1999(2رياضيات در نجاري، جردايك و شاهين) 1992

  . رياضيات مربوط خياطي اشاره كرد) 1999جردايك، نقل از 
سازي و كاربرد در آموزش رياضي؛ آموزش استفاده از دانش رياضي در حل مسايل دنياي  منظور از مدل

سازي در آموزش رياضي،  ، قدمت توجه به كاربرد و مدل)2007(فته نيس، بلوم و گالبرايت به گ. واقعي است
هاي درسي عربي، هندي، چيني، و مصري را  كه اگر كتاب طوري به درازاي تاريخ تدريس رياضي است به

كردن ناگيري زمين، تجارت، ساخت تقويم، ب بررسي كنيم، مطالبي در مورد چگونگي پرداخت ماليات، اندازه
سازي  خصوص پژوهش در حوزه مدل اما به. كنيم يك معبد، تقسيم ارث و مواردي از اين دست را مشاهده مي

سازي و  هاي دو ساالنه مدل كنفرانس"و كاربرد در طول قرن بيستم، توجه بيشتري را به خود معطوف كرد و 
ها برگزار شده  شانزده دوره از اين كنفرانس از اواخر قرن بيستم، كار خود را آغازكرد و تا به حال، "4كاربرد
تعبيري كه ) 2002( 5ولي به گفته ورشافل. وجود دارد سازي براي مدل يمختلفهاي  اگرچه، تعبير. است
سازي با يك مسأله كه در موقعيت دنياي  تر از بقيه است، شامل چهار مرحله است كه در آن، فرآيند مدل ساده

گردد تا يك  بندي مي سپس از دنياي واقعي به زبان دنياي رياضي صورت. شود واقعي قرار دارد، شروع مي
شود و بعد، جواب مسأله از دنياي  گاه اين مسأله در دنياي رياضي، حل مي آن. مدل رياضي به وجود آيد

بل شود و در نهايت، جواب مطرح شده در دنياي واقعي، در مقا رياضي به زبان دنياي واقعي ترجمه و تفسير مي
  .گيرد موقعيت اصلي كه مسأله در آن طرح شده، مورد ارزيابي قرار مي

  :يافته هاي پژوهش
هاي  بافان در حين بافتن قالي، فعاليت هاي رياضي مطرح شده توسط فرش در پژوهش حاضر با استفاده از ايده

  : هاي ذيل، طراحي شدند رياضي در مورد ايده

                                                            

1 Millroy. W. L 
2 Jurdak & Shahin 
3 Reed and Lave 
4 The International Study Group for the Teaching of Mathematical Modeling and Applications (ICTMA) 
5 Verschaffel 
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ها  تواند اين تفارت آموزان مي دار هستند و دانش هاي متفاوتي بر خورد قارنها از ت قالي(و تناسب؛ تقارن،   نسبت

؛ آموزش اشكال هندسي، به دست آوردن طول و عرض اشكال هندسي و محاسبه ي محيط )را استخراج كنند
 .و مساحت آنها

  .بافي سازي، فرش برنامه درسي رياضي، رياضيات قومي، مدل: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  ). 1391. (برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران -

-Clements. M. A, Ellerton. N F. (1996). Mathematics education research: past, present and future. 
UNESCD Principal Regional Office for Asia and the Pacific. 
-Barton, B. (2004). Foreword. In F. Favilli (Eds). Ethnomathematics and mathematics education. 
Proceedings of the 10th International Congress of Mathematics Education. Copenhagen: Pisa. 
-D,Ambrosio, U. (2001). Ethnomathematics link between traditions and modernity. Rotterdam/ 
Taipei. Sense Publishers. 
-Millroy. W. L. (1992). An ethnographic study of the mathematics of a group of carpenters. 
[monograph 5]. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.  
-Niss, M. Blum, W. & Galbraith, P. (2007). Introduction. In W. Blum, P. Galbraith, H. W. Henn and 
M. Niss (Eds.). Modeling and applications in mathematics education. the 14th ICMI study (pp. 3-
32). New York: Springer.  
-Verschaffel, L. (2002).Taking the modeling perspective seriously at the elementary school level: 
promises and pitfalls (plenary lecture). In A.D. Cockburn & E. Nardi (Eds.), Proceeding of the 26th 
Conference of the international group for the psychology of mathematics education, 1, 64-80. 
Norwich, England University of East Anglia.  
-Jurdak, M & Shahin,I. (1999). An ethnographic study of the computational strategies of a group of 
young street vendors in Beirut. Educational Studies in Mathematics 40, 155–172. 
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  اهفرصت و هاچالش: آوري اطالعاتفنو  ينيد تيترب
 2،  سيد رمضان عقيلي1فريبا موسوي

  
اين شتاب . ر سطح جهاني نيز گسترش يافتآوري اطالعات، سرعت توليد اطالعات دبا پيشرفت در فن
هاي د چالشو ايجا، برابري اطالعات با دانش، غلبه بر اطالعات به جاي دانش 3زدايي دانشمنجر به مشروعيت

  ).1992ليوتار، ( استهدششناختي در روند تربيت ديني و اخالقي معرفت
شناختي ايجاد كرده كه اي جديد روشهبا ويژگي  4در همين زمان، رشد اينترنت يك فضاي ريزوماتيك

آوري اطالعات، يك فضاي همچنين، فن). 1996بارت، (سبب بروز مشكالتي در آموزش مذهبي گرديد 
ايجاد نموده، كه در فرآيند يادگيري متون سنتي، به ويژه در فرآيند آموزش ديني سنتي  5يادگيري فرامتني
   .استساز شدهصولگرا مشكلهاي محافظه كار يا ادر سنتو  ضعيف عمل كرده

  :هدف هاي پژوهش
شناختي و متني مطرح شده توسط فناوري اطالعات شناختي، روشهاي معرفتمشكالت و چالش اين مقاله

  .  دهدقرار مي بررسيفرآيندهاي آموزش مذهبي سنتي را مورد  بر
تحليل اي و مروري با تأكيد بر توصيفي بوده و از روش كتابخانه -رويكرد مورد استفاده در پژوهش، تحليلي

  .استاسناد موجود، استفاده شده
شود كه ديگر مدرسه و نظام آموزش و پرورش كمتر اي به بحث گذاشته ميموضوع تربيت ديني در دهه

آوري اطالعات در حوزه در واقع صفت اصلي فن. قادر به كنترل محتواي يادگيري يادگيرندگان خواهند بود
آموز است و به تدريج نقش سطوح عالي آموزش و اعطاي نقش بيشتر به خود دانش آموزش و پرورش،

آوري اطالعات به آموزش و پرورش از بر اين پايه، قبل از انتقال فن. پرورش در اين مسير رنگ خواهد باخت
- ن پيشحيث ايفاي نقش در تربيت ديني، انتقال روح و صفت اساسي اين دوره، به متن تربيت ديني، به عنوا

اين امر به معناي اعطاي عزت يادگيري به يادگيرنده . شرط فرهنگي آن، از حساسيت بيشتري برخوردار است
 ريزي درسي معطوف به تربيت ديني استهاي اساسي برنامهو ارتقاي منزلت ياددهنده در مولفه
                                                            

   fmosavi.lib@gmail.comكارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات؛  1

   aghilinour@gmail.com بهشتي؛  هيدش درسي دانشگاه ريزي برنامه دكتري دانشجوي 2
3 Delegitimating Knowledge 
4  Rhizomatic space  
5  Hypertextual learning space 
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ايم، به طوري كه در اثر هاي اخير شاهد انقالب اطالعات و ارتباطات بودهدر سال). 1390كاكوجويباري، (

  ). 1389به نقل از تافلر، (اطالعات و ارتباطات به ثبت رسيده است  آوريتحوالت، قرن جاري به نام فن
در فرآيند تربيت ديني مورد بحث قرار  هدش هاي معرفت شناختي ايجاددر بخش اول از اين مقاله چالش

- فنو اي ريزوماتيك را كه به وسيله رشد اينترنت شناسي فضهاي روشبخش دوم اين مقاله، ويژگي. گرفت

اين . است را مورد مداقه قرار خواهد دادايجاد كرده 1اي را به نام فضاي فرامتنيآوري اطالعات، فضاي ويژه
وري اطالعات براي آشناختي و متني مطرح شده توسط فنشناختي، روشهاي معرفتمقاله مشكالت و چالش
  .است و به ارائه راهكارهايي پرداخته ي سنتي را مورد تجزيه و تحليل قرار دادهفرآيندهاي آموزش مذهب

  :هاي پژوهشيافته
وري اطالعات معاصر در فرآيندهاي آموزشي مذهبي سنتي، شايد آهاي ناشي از فنبا تجزيه و تحليل چالش

تجزيه و تحليل ماهيت اين . مهاي آموزشي مذهبي مقابله و آنها را تصحيح كنيهاي اين سنتبتوانيم با كاستي
هاي آموزشي در جوامع آوري اطالعات، به ويژه براي سيستمها و مشكالت موجب شده توسط فنچالش

تاثير واقعي اينترنت،  .نداريزان با آن مواجهديني، مسئوليت مهمي است كه امروزه كارشناسان آموزشي و برنامه
 جدياين مسئله پيامدهاي . زندهم ميآموز را بردانش -معلم ي بينايجاد فضاي ريزوماتيك است كه رابطه

سه اصل اساسي آموزش مذهبي سنتي يا بنيادگرا كه با ظهور فضاي ريزوماتيك به . براي آموزش مذهبي دارد
هاي ها و شكل، روشنيز فرامتن. ، سلسله مراتب و نظم و انضباط دينيبازنمايي  :استچالش كشيده شده

  . اش به متون استوابستگي آموزش مذهبي سنتي ويژگي ديگر. در پي داشته استزش جديدي در آمو
شود كه اعتبار سنت، برگرفته از صحت و ثبات از متون اصلي بر اساس حقيقت متافيزيكي و متعالي تصور مي

ند و خواننده كخواننده ، فرامتن اقتدار و ثبات متون مذهبي را تضعيف مي -بخاطر انتقال رابطه نويسنده. است
جنگ هاي مخالف و يا يك ويژگي ديگر از فضاي فرامتن، تلفيق ايده. دهدرا در جايگاه  مولف قرار مي

است، در حالي كه هدف از آموزش ديني سنتي ايجاد يكنواختي، سازگاري و وحدت و همگرايي  2آموزشي
را  يآموزش سنت هايروش ممكن است آوريبر فن يآموزش مبتن .آموزان استدر رفتار و درك دانش

در . آن نيگزيو نه جا شودموارد، نه مكمل آن  يو در برخ شودآن  نيگزيموارد جا يو در بعض كند ليتكم
رسانه، در امر  كياز  شياست، ب يكيآموزش الكترون ياصل يكردهاياز رو يكيكه  يبيآموزش ترك

                                                            

1  Hypertext space 
2  Teaching conflict 
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 وه،يش نيدر ا .بر وب يمبتن ياز ابزارها يريگهآموزش معلم با بهر بيمانند ترك. شوديآموزش، به كارگرفته م
  .شوديم يمكمل آموزش سنت يكيآموزش الكترون

آوري اطالعات هاي جدي استفاده از فنرفت و تقليل اين چالشبا توجه به فضاي توصيف شده، براي برون
راهبرد  كيرت به صو ،يكيالكترون هايو آموزش يسنت هاياستفاده همزمان از آموزشدر آموزش ديني، 

در اين باب رويكردهاي مختلفي ارايه شده است كه در ادامه چند مورد را به  گردد ويم شنهاديمناسب، پ
  :صورت اجمالي شرح خواهيم داد

انتقال اطالعات از  ،و هدف يو اطالعات آموزش مربيبر  ياصل ديروش، تأك نيا در:  1آموزشي كرديرو. 1
  .نامند يوار م يطوطبرداشت   يروش را اصطالحا استراتژ نيا يبرخ. است ريبه فراگ مربي

 يمعلومات و دانش خود را م رنده،يفراگ .است ريبر شخص فراگ ديروش، تأك نيا در: 2گراساختن كرديرو. 2
 يم فايا يريآموزش و فراگ ندياست و استاد نقش راهنما را در فرآ شيخو يريمسئول فراگ سازد و در واقع

  .نامند يفكر كننده خالق م يروش را اصطالحا استراتژ نيا يبرخ. دينما
و در تعامل با  يو كسب دانش، مطالعه، به صورت گروه يريروش، با هدف فراگ نيا در: 3د تعامليكريرو. 3
  .است ياجتماع تيفعال كيدر قالب  ينديروش، اصطالحا فرآ نيدر ا يريفراگ. شود ياجتماع انجام م كي

در  يخود نقش اساس ر،يفراگ يعني ،است گراساختن كرديبر رو ياطالعات، مبتن آوريفن هيآموزش بر پا
فرايند يادگيري را براي  4گر نقش تسهيلاطالعات،  صرف انتقال يبه جا مربيدارد و  شيخو يريادگي

 يهاستميس تيموفق زانيدر م تواندذيل مينكات  ،با عنايت به مقدمات مطرح شده .كندفراگيران بازي مي
  :كنند فايا ينقش مهم در استفاده از فضاي مجازي به منظور آموزش ديني و اخالقي يموزشآ
تناسب محتواي منتخب با رسانه  .3؛ انتخاب مخاطبان و داوطلبان مناسب. 2اي؛ استفاده از نظام چندرسانه. 1

؛ مناسب يخاب فناورانت. 5؛ نوع آموزش نيخود در ا يآنها با نقش ها ييو آشنا مربيان آموزش. 4آموزشي؛ 
؛ به كار گرفته شده يهايورآآموزش مخاطبان و داوطلبان، جهت استفاده آسان و مناسب از امكانات و فن. 6
و آموزش  ياستفاده همزمان از آموزش مجاز. 8ي؛ ابيمناسب نظارت و ارز ستميس تيريو مد جاديا. 7

 .رودررو

                                                            

1  Instructional 
2  Constructivist 
3  interactive 
4  facilitator 
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آوري اطالعات و اخالقي، دنياي مجازي، فنآموزش مذهبي، تربيت ديني، تربيت  :واژگان كليدي
   .ارتباطات

  
  :فهرست منابع

  .فرهنگ نشر نو :تهران). هيندخت خوارزميترجمه ش( موج سوم .) 1389. ( فلر، آلوينتا -
  .185-190، )4(11زش الهيات و دين آمو. هاها و فرصتچالش: تربيت ديني و فناوري اطالعات ).2008. (سجادي، سيد مهدي -
  . 15-17، 20فصلنامه آموزه،. راهبردهاي تربيت ديني در عصر فناوري اطالعات ).1390. (كاكو جويباري، علي اصغر -

-Barrett, N. 1996. The State of the Cybernation. London: Kogan Page. Barzilai, G. 2003. 
Communities and Law: Politics and Culture of Legal Identities. Ann Arbor: University of Michigan 
Press. 
- Lyotard, J. 1992. Postmodern Conditions: A Report on Knowledge. Minncapolis, Minn.: 
University of Minnesota Press. 
- Lyotard, J. 1993. Political Writings. Trans. Readings and Geiman. Minncapolis, Minn.: 
University of Minnesota Press. 
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  يبرا تها و راهكارهاي فضاي مجازيفرص ،دهايتهد يو بررس ليتحل
  نوجوانان و جوانان ينيد تيترب 

  3، حميد بلوچي2، عباسعلي رستمي نسب1سميه محمدصادقي
 

ي از پذيرگذاري و هم از نظر تأثيرباشند كه هم از نظر تأثيراي مينوجوانان و جوانان مهمترين قشر هر جامعه
اهميت خاصي برخواردارند، كه مي توانند از گروههاي مختلف و محيط تأثير پذيرفته و همچنين تأثير گذار 

  .باشند
  دوره نوجواني و جواني به عنوان بحراني ترين دوره زندگي ياد شده است؛ به طوري كه 

  و طوفان ، پدر روانشناسي نوجواني و بلوغ، دوره نوجواني را دوره فشار "هاياستانلي"
  ).1389نجفي، (مي داند 

. يكي از مواردي كه امروزه توانسته به صورت سريع در جوامع بشري پيشرفت نمايد فضاي مجازي است
عالوه بر اينكه پيشرفتهايي را به وجود آورده، توانسته تأثيرات مخرب و يا حتي مثبتي بر سنين مختلف جوامع 

مان را و همچنين اينكه جوانان و نوجوانان قشر پرنفوذ و وسيع جامعهجامعه ما به دليل اسالمي بودن . بگذارد
با توجه به اسالمي بودن جامعه ما و . دهند، نيز به نوعي وارد اين فضاي مجازي گرديده استتشكيل مي

همچنين مهم تلقي شدن نوجوان و جوانان در جامعه، فضاي مجازي تهديدها و فرصتهايي را به وجود آورده 
در اين پژوهش به آنها خواهيم پرداخت و همچنين راهكارهايي براي تربيت ديني اين قشر مهم ارائه  است كه

  . خواهد شد
  :پرسش هاي پژوهش

 تهديدهاي فضاي مجازي در تربيت ديني نوجوانان و جوانان چيست؟ -

 فرصتهاي فضاي مجازي در تربيت ديني نوجوانان و جوانان چيست؟ -

  استفاده از فضاي مجازي براي تربيت ديني نوجوان و جوانان پيشنهاد مي شود؟ چه راهكارهايي جهت  -
  .تحليلي مي باشد -روش پژوهش حاضر توصيفي

                                                            

١
 smohamadsadeghi@yahoo.comكارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت؛   
٢
 rostaminasab@uk.ac.irدانشيار دانشگاه شهيد باهنر كرمان؛   
٣
 hamid_balochi@yahoo.comكارشناس مديريت دولتي؛   
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ترين خصيصة قرن حاضر، پي آمد هاي چيزي است كه از آن به عنوان يكي از خصايص مهم و شايد مهم

ند دهه پيش آغاز شده است؛ اما عرصة قرن هر چند اين تحول يا انقالب، چ. برندنام مي "انقالب ارتباطات"
  ). 1387باقري، (آمدهاي آن است حاضر، يعني قرن بيست و يكم، ميدان ظهور نتايج و پي

امروزه موضوع اينترنت، مسئله مهمي براي بيشتر كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه و از جمله 
ز آن چنان رايج شده است كه بيشتر خانواده ها، رايانة گرايش به اينترنت و استفاده ا. كشورهاي اسالمي است

  شخصي دارند و اعضاي خانواده، بخش زيادي از وقت خود را در استفاده از اينترنت سپري 
وبگاههاي مختلف از جمله فيس بوك، توييتر، وي چت، شبكه هاي اجتماعي هستند كه امروزه جمع . كنندمي

هاي درست است كه اين فضاي مجازي توانسته فاصله. اندباط قرار دادهكثيري از جوانان را با خود در ارت
هاي آمدآگاهي از پي. واقعي را كم نمايد و ارتباطات را راحت نمايد اما پيامدهايي نيز به دنبال داشته است

  اينترنت و در كنار آن، در نظر گرفتن راهبردهاي مناسب براي استفادة درست و 
  . آمدهاي احتمالي منفي آن، اهميت اساسي داردگيري يا كاهش پيپيش

هاي اجتماعي، اينترنت و يا به طور كلي مي توان گفت فضاي مجازي براي جوامع تهديدهايي كه اين شبكه
مختلف و از جمله جامعه ديني ما ايجاد نموده است كه به راحتي توانسته است تربيت ديني جوانان و نوجوانان 

  به طوري كه جوانان و نوجوانان به شدت از خانواده ها دور .ما را به خطر اندازد
كه . انداي از هم دور شدهشايد از نظر فضاي واقعي در كنار يكديگر باشند اما از نظر فكري و عقيده. اندشده

  .  اين مي تواند تهديد جدي براي جامعه ما باشد
ترين ابزار همواره بايد به دنبال غرب بدود و همه آوردن مدرندستبه آرزوي  با سوماصطالح به جهان "

تري را در پيش رو بود و نبود خود را قرباني چنين آرزويي نمايد، چون هر چه را از غرب بگيرد، باز نوع مدرن
تواند از خود شروع كند، مگر آيد و هرگز نميكند و لذا هرگز به خود نميدارد كه آرزوي داشتن آن را مي

وقتي . ستاي اهداف مقدسي كه براي خود تعيين كرده تكنولوژي را در حدي متعادل گزينش كندآن كه در را
ها در هماهنگي با اهداف مشخص شد، آن ابزاري براي ما مفيد است كه در راستاي برنامه و با توجه به برنامه

توانيم از خود زودتر مي كند وتر باشد كمتر ما را اسير خود مياهداف به كمك ما بيايد، حاال هر چه ساده
  ).45، ص 1387طاهر زاده، ( "شروع كنيم

توان به ايجاد فرصتهاي همچنين فرصتهايي را نيز ايجاد نموده است كه قابل توجه بوده، از جمله مي
. آموزشي، توسعه اقتصادي، رشد فرهنگي، هم گرايي اجتماعي، كسب دانش و مهارتهاي جديد اشاره نمود
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توانند از آن براي پژوهش هاي خود در اي از اطالعات است كه افراد ميضاي گستردهمحيط اينترنت، ف
  .گيرندهاي گوناگون بهرهموضوع

گيري نظام ارتباطي جديد ديجيتالي، نه تنها مرگ جغرافيا را رقم زده، بلكه مرزهاي انقالب ارتباطي و شكل
برد و افكار و اوري، محدوديت اخالقي را از بين ميارتباط مبتني بر فن. اخالقي را هم از ميان برداشته است

  اطالعات بدون كمترين كنترل و مزاحمت از مرزهاي ملي، اجتماعي و خانوادگي 
در چنين دنياي بدون مرزي اجزا و عناصر اخالقي و . سازدمتزلزل مي راايمان  وباور هاي پايهو گذردمي

در نتيجه، حالت . گيرندكنند و در كنار يكديگر قرار ميرخورد ميناپذير با هم بفرهنگي به صورتي گريز
ثبات و دوام اخالقي و فرهنگي كم و بيش از بين مي رود و نوسان سيال و اختالط جايگزين آن مي شود 

  ).1986كوهن، (
دريفوس نيز به پرسش از چگونگي تجربه واقعيت مجازي، آموزش مجازي و نقش اينترنت در جهش "

دريفوس عقيده دارد كه در . سپهر حسي به سپهر اخالقي و از سپهر اخالقي به سپهر ديني مي پردازد آدمي از
تجربه واقعيت مجازي، بدن حضور ندارد و عدم حضور بدن باعث مي شود تجربه مجازي همانند تجربه 

-و قايع و اهميت به نظر او حاضر بودن در مكان و زمان و. واقعي، كامل نباشد و برخي ابعاد آن حذف شود

شوند كه با حذف آن ها در واقعيت مجازي احساس تعهد و محسوب ميتجربه مهم ابعاد  هاآندرباره نگراني 
او با پي گيري اين انديشه نتيجه مي گيرد با حذف برخي ابعاد مهم تجربه در . وظيفه نيز از ميان مي رود

عملي و نظري ممكن نيست و اگر تصور كنيم با آموزش آموزش مجازي، دست يابي به سطوح باالي مهارت 
  ).37، ص 1387ضرغامي، (" مجازي مي توان به همه اهداف تعليم و تربيت دست يافت، به خطا رفته ايم

  :يافته هاي پژوهش
مطالعات مقدماتي يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه جوانان با توجه به شرايطي بر فرايند رشد آنها كه به 

طبيعي وجود دارد، آنها را به سوي بهره گيري از اين فضاها براي پاسخ به خواسته هاي نفساني سوق صورت 
مي دهد، چنانچه آگاهي الزم براي استفاده صحيح از اين فضاها نداشته باشند، به انحراف كشانده مي شوند، و 

همچنين اين مطالعات نشان . انستاين انحراف را مي توان تهديدهايي براي تربيت ديني جوانان و نوجوانان د
مي دهد كه اين فضا ها هر چند كه انحرافات و تهديدهايي را ايجاد مي نمايند كه تربيت ديني جوانان و 
نوجوانان ما را در بر دارد فرصتهايي را نيز ايجاد نموده كه اگر جوانان و نوجوانان بتوانند نگرشي درست از 

ها در جهت صحييح نكات مثبت اين فضاها را جذب نمايند و از اين فضا اين فضاها داشته باشند و بتوانند
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استفاده نمايند فرصتهاي زيادي وجود دارد كه با استفاده از آنها مي توان پيشرفتهاي روز افزوني را براي 

- ند كميتوصيه  اين واقعيت ضرورت آموزشهاي بصيرت افزايي به جوانان را. جوانان و نوجوانان ايجاد نمود

  . مي نمايدتأكيد  فضاها اين مناسب اطالعاتتقويت بر همچنين 
  .فضاي مجازي، تهديدها، فرصتها، راهكارها، جوانان و نوجوانان :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .11و 10، 228نشريه علوم تربيتي رشد معلم، . تربيت ديني در قرن بيست و يكم). 1387. (باقري، خسرو -

 .مبناي خرد: تهران. فلسفه فناوري اطالعات و تعليم و تربيت). 1387. (ي، سعيدضرغام -

 .لب الميزان: اصفهان. گزينش تكلنولوژي از دريچة بينش توحيدي). 1387. (طاهر زاده، اصغر -

 .  شركت سهامي انتشارات: تهران). ترجمه يوسف نراقي( نظريه هاي اجتماعي نوين). 1968. (اس. كوهن، پرساي-

- 23، 32نشريه اطالع رساني و كتابداري ره آورد نور، . فناوري اطالعات، نوجواني و بحران هويت). 1389. (نجفي علمي، محمود -
12. 
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  اخالق و آموزش اخالقي در پارادايم پيچيدگي
  2، سيد منصور مرعشي1شوري كامران شاهولي كوه

  
ها  بيني ها، جهان تربيت است كه براساس پارادايماخالق و آموزش اخالقي يكي از مسائل اساسي در تعليم و 

طور كلي پارادايم  پيچيدگي و به. هاي مختلف، رويكردهاي متنوعي در خصوص آن وجود دارد و فلسفه
هايي  هستي و با داشتن مفاهيم و مؤلفه نگرشي متفاوت به جهانِهاست كه با  بيني يكي از اين جهان 3پيچيدگي

گر و موضوع،  عدم قطعيت، همبستگي و مشاركت مشاهده، 5نوپديدي، 4پيچيده ، عليتتأكيد بر كليتچون 
هاي مختلف اجتماعي  ، نفوذ و تأثيرگذاري بسياري در حوزه... و  7، تكامل همزمان6بازخورد، خودسازماندهي

 .داشته استهاي آموزشي  علوم تربيتي و نظامهاي مختلف دانش از جمله  و فرهنگيِ جامعه و همچنين حوزه
عنوان يكي از  ي اخالق و آموزش اخالقي، به لذا كاوش در خصوص رويكرد و نگاه اين پارادايم درباره

  .مسائل اساسي جوامع انساني و به تبع آن تعليم و تربيت، ضروري است
  :پرسش هاي پژوهش

  چيست؟اخالقي  آموزشاخالق و در باب  پارادايم پيچيدگيرويكرد و ديدگاه  -
  يك الگوي اخالقي در پارادايم پيچيدگي ترسيم كرد؟ توان چگونه مي -

. خواهد شدصورت پويا و غيرخطي انجام  به   تحليلي -با رويكرد كيفي و با استفاده از روش سندي پژوهش 
آن را  يرهاياز مسأله دارد و نه متغ يقيكار نه شناخت دق يپژوهشگر در ابتدا ،يرخطيو غ ايپو يها در پژوهش

با  دهد يم حيهمين سبب پژوهشگر ترج مورد مطالعه كم است و به ي نهيه دانش موجود در زمچرا ك شناسد يم
  ).1390 ان،منصوري(موضوع مورد نظر بپردازد  يبه بررس يقبل فرض شيو پ يرياز هرگونه سوگ يخال يذهن

هاي  در حوزههاي نوين  ي انديشه توان الگوي عمومي علمِ دوران معاصر بر پايه پارادايم پيچيدگي را مي
هاي  ي سيستم و نظريه 10آشوب، 9، كوانتوم8و خصوصاً علوم پايه، مانند نظريات نسبيتدانش گوناگون 

                                                            

١
   k.shahvali@gmail.com ؛اهواز ، دانشگاه شهيد چمرانتعليم و تربيتي تاريخ و فلسفه  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته  
٢
   mmarashi12@yahoo.com؛ استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي  

3 Complexity Paradigm 
4 Complex Causation 
5 Emergence 
6 Self-Organization 
7 Co-evolution 
8 Theory of relativity 
9 Quantum Theory 
10 Chaos Theory 
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كند كه به آن معنا  هايي مي ها و يا سيستم ها، سازمان دانست كه خود را درگير محيط 1ي انطباقي پيچيده
هاي مختلفي در ارتباط و تعامل  ه روش و صورتي آن ب اند كه اجزا يا عوامل بسيار زياد تشكيل دهنده پيچيده
كند كه  شناسي نوين را معرفي مي بنابراين پارادايم پيچيدگي نوعي معرفت. )2 ، ص2008ميسون، (هستند 
هاي گوناگون  اي آن، به توصيف كليت، پيچيدگي و تعامالت موجود و نوپديد در حوزه هاي پايه نظريه

انگار و  ي ساده طور كلي هدف آنها تغيير انديشه پردازند و به شناسي و انساني مي طبيعي، زيست
ها تا آخرين حد  ي خود، تنها راه شناخت را كاهش پديده ي بشر است كه با تسلط جبرگرايانه گرايانه كاهش

هاي  ها و مؤلفه همچنين ويژگي. قطعه و ناتمام است داند، غافل از اينكه از اين رهگذر شناخت، قطعه ممكن مي
هاي  شناسيِ غالب، نقاط عطف و دستاوردهاي نوين و متنوعي را در حوزه رادايم پيچيدگي با تغيير معرفتپا

اند و به تبع آن انديشمندان علوم اجتماعي و انساني نيز سعي در  شناسي و جهان فيزيكي داشته طبيعي، زيست
نبال اين تغيير نگرشِ برخي انديشمندان در نتيجه و به د. كارگيري آنها در برخورد با مسائل انساني دارند به

  .ي پيچيده، پرداختند هاي گوناگون مرتبط با جوامع انساني، براساس انديشه علوم انساني به بازتعريف حوزه
  :يافته هاي پژوهش

هاي فراواني را براي انديشمندان  هاي مختلف علوم انساني از منظر پارادايم پيچيدگي، چالش بازتعريف حوزه
دانند كه استفاده از آن در  اي مربوط به علوم طبيعي و پايه مي طور كلي آن را نظريه برخي به. كرده استايجاد 

ي آن سخن گفت و برخي نيز الگوي  علوم اجتماعي و انساني محل ترديد است و بايد با احتياط بيشتري درباره
الق و آموزش اخالقي نيز از اين نظر اخ. كنند نويني را براي جوامع بشري بر اساس آن، توصيف و ترسيم مي

مستثني نيست و نظرات گوناگون و بعضاً متضادي در خصوص آن و در بستر پارادايم پيچيدگي وجود دارد 
با ) 22-25، صص 2008( 2موريسون. كه البته وجود همزمان اين تضادها جزء ماهيت پارادايم پيچيدگي است

قادي به ترسيم اخالق و هنجارهاي اخالقي در پارادايم پيچيدگي توجه به توصيفي بودن نظريات پيچيدگي اعت
با ترسيم  3ي اين مسائل مجبور به سكوت است؛ اما مورن ندارد و معتقد است كه پارادايم پيچيدگي درباره

، 1383(پردازد  به توصيف اخالق نوع بشر از منظر پاراديم پيچيدگي مي "نوع -جامعه -فرد"الگويِ مثلثيِ 
و با تأكيد بر وحدت علوم و مسائل انساني به رويكردي فرارشته اي در علوم و از جمله ) 85-92صص 
با تأكيد بر اينكه پارادايم پيچيدگي اصراري ) 5-20؛ صص 2006( 4همچنين باي و بنك. ها معتقد است ارزش

                                                            

1 Complex adaptive system (CAS) 
2 Morrison 
3 Morin 
4 Bai & Banack 
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خالقي با عنوان ي اصول و هنجارهاي مشخص و قطعي در اخالق ندارد به ترسيم نوعي از آموزش ا بر ارائه
پذيري  ي اصول قطعي، و تعميم حال هر چند ارائه با اين. در پارادايم پيچيدگي پرداخته اند 1"اخالق مشاركتي"

ي اخالقي ترسيم نمود اما  توان با توجه به آن يك نظريه مطلق در ماهيت پارادايم پيچيدگي وجود ندارد و نمي
دي، بازخورد، حساسيت به شرايط اوليه و حتي عليت پيچيده و هاي آن مانند نوپدي توان از برخي مؤلفه مي

  .تأكيد بر كليت در آموزش اخالق سود جست
  .پارادايم پيچيدگي، اخالق، آموزش اخالقي :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

سخن هفته . زنايل يرخب يليتحل گاهيپا. "يرخطيو غ ايپو" يها و پژوهش "يو خط ستايا" يها پژوهش. )1390. (زداني ان،يمنصور -
  .47شماره 

انتشارات دانشگاه : تهران). ترجمه محمد يمني دوزي( هفت دانش ضروري براي آموزش و پرورش آينده). 1383. (مورن، ادگار -
  .شهيد بهشتي

  .ني: تهران). ترجمه افشين جهانديده( ي پيچيده درآمدي بر انديشه). 1379. (مورن، ادگار -
-Bai, H. & Banack, H. (2006). To See a World in a Grain of Sand: Complexity Ethics and Moral 
Education. An International Journal of Complexity and Education. 3 (1), 5–20. 
-Mason, M. (2008). Complexity Theory and the Philosophy of Education. UK: Blackwell. 
-Morrison, K. (2008). Educational Philosophy and the Challenge of Complexity Theory. Educational 
Philosophy and Theory. 40 (1),19-34. 

                                                            

1 participatory ethics 
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  )ها و تهديدها فرصت(ديني  معنوي در زمينه تربيت بهره گيري از هوش
  2، كبري افشار1حسين باغگلي

  
-ي روانميالدي در عرصه 1990ي كه از اواخر دهه به عنوان بعدي از ابعاد هوش انسان "3معنوي هوش"تبيين 

هرچند . گرديد "معنوي تربيت"ساز توجه ويژه به استفاده از اين ظرفيت، در جريان  شناسي مطرح شد، زمينه
كنند، هوش معنوي تالش مي) 1386و غباري بناب و ديگران،  1385صمدي، (شناسان متدين  بسياري از روان

اي براي توجيه دين و تفسير كاركردهاي آن تلقي كنند، اما نمايند و آن را زمينهرا از منظر ديني تفسير 
حتي (بر اين باورند كه هر معنويتي ) 1993، 5و اُلدز 1994، 4، فاكس1988يانگ، (متفكران زيادي نيز 

، "معنوي هوش"). 1993فاكس، (قابليت كمك به پرورش هوش معنوي را دارد ) هاي فارغ از دينمعنويت
هاي متفاوت با  شود اما مواجههعنوان يك استعداد پايه، در نوع آدمي، دليلي براي توجه به معنويت تلقي مي به

  . نمايد را نيز متفاوت مي) معنوي هوش(گيري از ظرفيت مذكور  معنويت، بهره
  :هاي پژوهش پرسش

معنوي و  به تربيت گيري متفاوت نسبت سازي دو جهت در مقاله حاضر سعي بر آن است كه ضمن روشن
بر اين اساس پاسخ . ديني تشريح گردد معنوي در جريان تربيت هاي مواجهه دوگانه باهوش معنوي، چالش هوش

  :دهد به سواالت زير هدف اصلي مقاله حاضر را تشكيل مي
 ، چيست؟"فارغ از دين"و  "ديني"در دو زمينه  "معنويت"تفاوت نگرش به  -

هاي  هاي قابل طرح در آموزه با معادل، كنند ميازآن ارائه  شناسان روانتعريفي كه  باتوجه بهمعنوي،  هوشآيا -
 ؟سازگاري دارد) همچون فطرت(ديني 

 اند؟ معنوي داشته اي با مقوله هوش متفكران ديني چه مواجهه -

 معنوي در حوزه تربيت ديني چيست؟ گسترش مفهوم هوشكارگيري و  بههاي موجود در  فوايد ومخاطره -

پژوهش در ) 204، ص 1391(وركي براساس توضيح شعباني. پژوهش حاضر از نوع پژوهش فلسفي است
فلسفه عاري از دلبستگي به اصول و فنون جزمي خاص و نيز متضمن بازانديشي و دورانديشي است و 

                                                            

 hbaghgoli@gmail.com ؛عضو گروه تربيت اسالمي در پژوهشكده مطالعات اسالمي در علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ١

  n68.afshar@gmail.com ؛دوسي مشهدكارشناس علوم تربيتي، دانشگاه فر 2
3  Spiritual Intelligence 
4 Fox 
5  Olds 
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سست زنجيره هاي منطقي به نحوي استفاده كند كه از گهاي متنوع استداللپژوهشگر بايد قادر باشد از شيوه
معنوي  بنابراين، در اين پژوهش، پژوهشگران با رويكرد فلسفي با موضوع هوش. استدالل جلوگيري نمايد

هاي  هاي صورت گرفته با آن، به بررسي جايگاه و همچنين چالش مواجه شده و پس از تبيين ابعاد و مواجهه
  .اند ديني پرداخته استفاده از اين مفهوم در حوزه تربيت

شناسي، فلسفه و مذهب مطرح شد آميزي روان با درهم 2و مارشال1معنوي كه از سوي زوهار ح هوشاصطال
 و سهرابي( بسط يافت) 1999(4وامونز) 1996(3استيونز و توسط كساني چون) 102، ص1385صمدي، (

او را از ، بر اين مساله تاكيد داشت كه انسان، از ويژگي اختصاصي برخوردار است كه )70 ، ص1389ناصري، 
، برخالف )SQ(معنوي  هاي صورت گرفته، هوش براساس تبيين. سازد ساير موجودات هستي متمايز مي

كه پستانداران سطح باال نيز ) EQ( 6هيجاني كه براي كامپيوتر هم مطرح است و يا هوش) IQ( 5شناختي هوش
تعريفي از هوش ارائه نمود، اما  معنوي، ابتدا بايد براي تعريف هوش .از آن برخوردارند، مختص انسان است

در عين . نظر در اين زمينه زياد است ي تعريفي واحد و مشترك از هوش دشوار است، چراكه اختالفارائه
توانايي حل "توان در تعاريف مختلف، ماهيت زيربنايي هوش را بر اين باور است كه مي) 2004( 7حال هايد

معنوي استعدادي ذهني است  هوش: توان گفت معنوي نيز مي وشبا اين توضيح در تعريف ه. دانست "مساله
گيرد و زندگي و كارهاي خود را در حالتي كار ميكه انسان در حل مسائل معنوي و ارزشي خود آن را به

در ) 2000(و امونز ) 2007( 8همچنين كينگ). 2000زوهار و مارشال، (دهد وسيع، غني و معنادار قرار مي
ها و منابع معنوي است ها، ظرفيتاي از توانايي، معتقداند كه هوش معنوي بيانگر مجموعهتعريف هوش معنوي

، 2009آمرام، به نقل از (  پذيري فرد شودتواند موجب افزايش انطباقكه كاربست آن در زندگي روزانه مي
  ). 35 ص

معنوي  ود كه هوشتوان چنين برداشت نممعنوي، مي با توجه به توضيحات ارائه شده درخصوص هوش
تواند به انسان كمك و پرورش آن مي) 2001، 9نوبل(صورت ذاتي در انسان وجود دارد استعدادي است كه به

                                                            

1 Zohar 
2 Marshal 
3Stewans 
4Emmons 
5 Cognitive Intelligence 
6Emotional Intelligence 
7Hyde, B. 
8 King 
9 Noble 
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. تر بر مشكالت خود فائق آيد و آنها را حل نمايدكند كه با استفاده از امور معنوي در زندگي روزمره، راحت

دانند، بنابراين اين هوش را قابل رشد مي )2002 وبازن، 2002سيسك، (شناسي از آنجا كه متفكران حوزه روان
رغم آنكه درخصوص امكان  به. شود معنوي از اهميت بااليي برخوردار مي نقش تربيت در جريان رشد هوش

هاي متنوعي  هاي زيادي وجود دارد و روش معنوي و برخي راهكارهاي تحقق اين رشد، اشتراك رشد هوش
يا ) 15، ص 1387سهرابي، (شكل دادن هيجانات و ترويج و تربيت رفتارهاي اخالقي چون تربيت توجه، تغيير 

- راهكارهايي چون داشتن سكوت و خلوت روزانه، حضور در طبيعت، تفكر درباره زندگي، احترام به ارزش

ها را  وعمق نگر كه تحمل عدم قطعيت، تناقضات وابهام داشتن ذهن بازهاي معنوي، اعتماد به حس درون، 
شوند؛ اما عنوان راهكارهايي براي رشد هوش معنوي معرفي ميبه )36-39 ، صص1389ساغرواني، (دارد 

  . نظرهايي وجود دارد معنوي، اختالف درخصوص زمينه مناسب براي تحقق رشد هوش
باوران، معنويت را  شود كه دين باوران و متفكران فارغ از دين، آنجا آشكار مي اختالف اساسي ميان دين

كنند، درحاليكه متفكران فارغ از دين، معنويت را ابزاري براي تحقق زندگي  هدفي براي زندگي تلقي مي
نظر كه ناشي از نوع مواجهه با اصل معنويت در دو زمينه فكري ديني و  اين اختالف. كنند تر، تلقي مي مطلوب

گيري از آن در جريان  نوي و بهرهمع ، مواجهه با هوش)110، ص 1391باغگلي و ديگران، (فارغ از دين است 
  .كند تربيت را نيز متفاوت مي
  :يافته هاي پژوهش

، بر عنصر ايمان تاكيد "معنويت"باوران كه در مواجهه با  دهد، برخالف دين نتايج اين پژوهش نشان مي
عنوان بهدانند، در رويكردهاي فارغ از دين، معنويت  ديني و معنوي مي كنند و آن را هدف اصلي تربيت مي

. شود و شاني بيش از ابزار نداردابزاري براي حل تعارضات و مسائل جاري زندگي انسان درنظر گرفته مي
هاي ديني  معنوي را با معادل توان مفهوم هوش هيچ وجه نمي دهد كه به همچنين نتايج پژوهش حاضر نشان مي

هرچند مواجهه . مالً متفاوت قرار دارنديكسان فرض نمود و اين دو مفهوم در دو زمينه كا) همچون فطرت(
گرانه بوده است و اين گروه از متفكران بيشتر تالش  اي تبيين معنوي، مواجهه شناسان متدين با مقوله هوش روان
ديني را  معنوي را حملِ بر پذيرش يك استعداد خدادادي در انسان نموده و زمينه تربيت اند، سازه هوش كرده

معنوي در ميان متفكران فارغ از دين، بيشتر  د، اما واقعيت اين است كه طرح مقوله هوشتوجيه و تقويت نماين
شوند  اي براي تالش جهت توليد رويكردهاي جايگزين دين بوده است و كمتر متفكر غيرديني پيدا مي زمينه

از سوي آنها بيشتر معنوي را دليلي براي بازگشت به اديان تلقي نمايد، بلكه اين بازگشت،  كه طرح مقوله هوش
هاي انجام شده از سوي پژوهشگران  در نهايت بررسي. شود تا پيشرفتي رو به جلو حركتي رو به عقب تلقي مي
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داشته است،  "ديني تربيت"در  "معنوي هوش"رغم فوايد مثبتي كه طرح مقوله  در اين پژوهش، نشان داد كه به
ساز حركتي غيرمحسوس در  زمينه "معنوي هوش"صوص پردازي شده درخ اما قرار گرفتن در چارچوب نظريه

به نفع (هاي اجتماعي دين  و فاصله گرفتن از نگاه) با مفهومي رقيق شده و عام(كاهش دين به معنويت 
  .خواهد بود) داري سازي معنويت و دين فردي

  .تربيت ديني، تربيت معنوي، هوش معنوي، معنويت: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
معنوي معاصر، معنويت  نقد مفهوم معنويت در تربيت). 1391. (وركي، بختيار؛ غفاري، ابوالفضل و نهاوندي، علي ، حسين؛ شعبانيباغگلي -

  .89-115، )16(20. فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت). تشابه ذاتي يا اشتراك لفظي(ديني و نوپديد 
 .14-18، 1جله سالمت روان، م. مباني هوش معنوي). 1387. (سهرابي، فرامرز -

فصلنامه پژوهش . معنوي و ساخت ابزاري براي سنجش آن هاي هوش بررسي مفهوم و مولفه). 1389. (سهرابي، فرامرز و ناصري، اسماعيل -
 . 70-77، 2)4. (در سالمت روانشناختي

 .99-114، 4و3هاي نوين تربيتي، انديشه. هوش معنوي). 1385. (صمدي، پروين -

 .125-147 ، 10مجله انديشه نوين ديني، . هوش معنوي). 1386. (ري بناب، باقر؛ سليمي، محمد؛ سلياني، ليال و نوري مقدم، ثناغبا -

-Amram, Y. (2009). The Contribution of Emotional and Spiritual Intelligences To Effective 
Business Leadership. Doctoral Dissertation, Institute of Transpersonal Psychology. Californi: Palo 
Alto. 
-Buzan, T. (2002). The Power of Spiritual Intelligence: 10 Ways to Tap Into Your Spiritual 
Genius. Australia: HarperCollins. 
-Emmons, R.A. (2000). Is Spirituality an Intelligence? The international journal for the psychology 
of religion, 10, 27-34.  
-Hyde, B. (2004). The Plausibility of Spiritual Intelligence: Spiritual experience, problem solving and 
neural sites. International journal of children’s spirituality, 9(1), 39-52. 
-Noble, K. D. (2001). Riding the wind horse: Spiritual Intelligence and the growth of the self. 
New Jersey: Hampton Press. 
-Sisk, D. (2002). Spiritual intelligence: the tenth intelligence that ingrates all other intelligences. 
Gifted Education International Journal, 16, 208-212. 
-Zohar, D. & Marshall, L.(2000). Spiritual Intelligence: The ultimate intelligence. New York: 
Bloomsbury. 
- Stevens, B. (1996). "What about spiritual intelligence?". St. Mark’s Review. 167, 19-22. 
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  :روي تربيت ديني و اخالقي پا يا فرصتي پيشتقليد، چالشي پيش
  رويكردي تأويلي 

  2، سيد جالل هاشمي1مريم پاپازاده
  

دريافت رفتار يا  فرد پس از ادراك و رود كه طي آن يكهاي روابط انساني به شمار ميتقليد يكي از جنبه
تربيت . رودتقليد يكي از مباحث مهم در تربيت ديني به شمار مي. كندحالتي از فرد ديگر، آن را تكرار مي

هايي است كه براي ايجاد، ابقاء و اكمال عقايد، اخالق و اعمال ديني اتخاذ و تدابير و روشديني، مجموعه 
، همچنين تربيت ديني به مفهوم رشد و تقويت عقايد ديني، )158، ص 1389بهشتي و نيكويي، (گردند اجرا مي

باقري، (اشد بحاالت و عواطف مذهبي و تعهد به مناسك و آداب ديني براي تحقق شخصيتي متدين مي
  ).  7، ص 1380

تعقل يعني شناخت دين با درك مستقل شخصي . يكي تعقل و ديگري استناد: دين بر دو شالوده استوار است
شود و تقليد صرف در اين تعبير مي) عقايد(در اصول ) اجتهاد(و نظر استقاللي و استداللي كه از آن به تحقيق 

  ). 91، ص 1383حكيمي، (جايز نيست ) ام فرعيبرخالف احك(مرحله يعني در اصول عقايد 
اين نوع دينداري عاميانه . هاي دينيدر تربيت ديني مبتني بر عادت، محوريت با عاطفه است نه عقل و تجربه

. هاي اين نوع دينداري علتي بودن آن استاز ديگر ويژگي. است، بنابراين از گزند خرافات در امان نيست
اين . نپذيرفته بلكه به سبب علل و شرايطي به سوي آن دينداري كشيده شده است رايعني شخص با دليل آن

آيد و مي به طوري كه آداب و مناسك به صورت عادت در. نامندنوع دينداري را آدابي و مناسكي هم مي
 شوند و تقليد محض در اين نوعها در اين دينداري اسطوره ميشخصيت. تعقل و تفكر در آن جايي ندارد

ايمان ). 146، ص 1381سروش، (دينداري مشهود است و حجم عمل مالك غلظت يا رقت ايمان است 
تواند مقاومت كند و هاي فكري و اعتقادي نميدر برابر شبهه: تقليدي و بدون شناخت، آفات بسيار دارد
  . شودپاسخگو باشد، پس به انحراف كشيده مي

اش مي توان وارد هاي دينيبا شخصيت. شناخت عقلي، تفكر استدر مقابل تربيت ويژه دينداريِ مبتني بر 
به همين . گيرنداي به خود نميشوند و فوق سؤال و نقد نيستند و نقش افسانهگفتگو شد و سربسته تقديس نمي

                                                            

  m.papazade@yahoo.comكارشناسي ارشد فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه چمران اهواز؛ دانشجوي١
  j.hashemi@scu.ac.irاستاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز؛ ٢
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اي پرستي كه آسيب جدي در تربيت ديني است و ممكن است منجر به تلقين و وجود رابطهسبب شخصيت
متأسفانه در ) 42، ص 1382سجادي، (ن مربي وآموزنده شود، در اين دينداري جايي ندارد كوركورانه ميا

كنند و بيشتر جنبه تحميلي و عارضي به فرايند تربيت ديني، اين الگوها كمتر عقالني و دست يافتني جلوه مي
لكه پيروي از آنها نيز شوند كه نه تنها دستيابي به آنها، باي مطرح مياي اسطورهگيرند و به گونهخود مي
در اين راستا مسأله اين است كه فرد چگونه ). 42، ص 1382، نقل از سجادي، 1380سعيدي،(نمايد سخت مي

از اين رو پژوهش حاضر . كنداش كسب ميالگوهاي ديني) به وسيله و با واسطه(معرفت و شناخت كافي از 
توان از نظريه قوس تأويل هرمنوتيك كه احتماالً ميهايي است هاي ضمني و برخي امكاندر جستجوي داللت

  . پل ريكور در زمينه معرفت ديني، استنتاج كرد
  :پرسش هاي پژوهش

  در تربيت ديني چگونه معرفت ديني فرد را ممكن و متحقق مي سازد؟) تقليد(الگوگيري  -1
يافتني و از ت چگونه دستبا توجه به عنصر تخصيص در نظريه قوس تأويل هرمنوتيك ريكور، اين معرف -2

  شود؟آنِ فرد مي
  .تحليلي است -روش تحقيق باتوجه به موضوع، روش توصيفي

رو است، كه به عنوان يكي از بنيانگذاران هرمنوتيك مدرن نيز پل ريكور يكي از فيلسوفان هرمنوتيك ميانه 
به نظر . از درون فرد سرچشمه گيردكند و معتقد است فهم بايد او از فهم تحميلي اجتناب مي. شودشناخته مي

توان به عنوان متن در نظر گرفت و به دليل همانندي ذاتي بين عمل انساني و متن، وي همه اعمال انساني را مي
انجامد را به فهم عمل انساني نيز تسري داد و آنها را فهميد، زيرا عمل هايي كه به فهم متن ميتوان ويژگيمي

هاي تفسير متني به كار انساني با همان نوع شيوهشناسي علومي متن را دارد و روشهاانساني همان خاصيت
  ). 246، ص 2004الندريج، (ي عمل انساني بايد به مثابه متن در نظر گرفته شوند شود كه همهگرفته مي

اين نوع  در: خواندنخستين نوع را هرمنوتيك يادآوري مي: شودريكور ميان دو هرمنوتيك تفاوت قايل مي
اين نوع هرمنوتيك استوار به باور و همراه . شودگر رسيده است، باززايي ميمعنايي كه به شكل پيامي به تأويل

گر هر نشانه و نماد را همچون بيان يا عالمتي به تأويل. است با اراده شنيدن پيام و به راستي نيازمند آن است
هرمنوتيك ديني به طور معمول چنين شكلي از . ست از آنداندكه پيام خبري ااي از امر اصيلي ميجنبه

  ).113، ص 1387احمدي، (هرمنوتيك است 
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اينجا هرمنوتيك يعني رازگشايي، راز و . خوانده است "هرمنوتيك بدگماني"دومين هرمنوتيك را ريكور 

كنند، را پنهان مي ، بلكه آنها بازنمايي پيامي نيستنداين. شوندگر ارائه ميرمز زدايي از معناهايي كه به تأويل
اند، اين نوع تأويل استوار است به عدم باور و كاركرد بدگماني و ترديد شكل ديگري دارند تغيير چهره داده

ريكور فرايند فهم متن را نه به صورت دوري، بلكه به ). 114همان، ص (نسبت به آنچه ارائه شده است 
شود معنا تشكيل مي 3و به خود اختصاص دادن 2، فهم1تبيينداند كه از سه مرحله صورت قوسي شكل مي

  ). 178، ص 1389حسني، (
كند، در گام داوري آغاز ميدر مواجه با متن ابتدا با يك فهم اوليه و حدس يا پيش) يا خواننده متن(مفسر 

- كاركرد آن بر ميشود و در مقام چيستي و چرايي دوم با خواندن و تجريه و تحليل متن وارد مرحله تبيين مي

اي از يابدكه مي توان آن را دريافت و فهم تازهآيد و در سومين مرحله مفسر به مرتبه نويني از فهم دست مي
در اين قوس تأويل هرمنوتيكي يك رابطه ديالكتيكي بين فهم و مرحله ). 1990ريكور، (معناي متن دانست

- هاي قبلي شروع ميفرضفهم جزئي يا همان پيشتبيين برقرار است، بدين صورت كه مفسر هميشه از يك 

پردازد و وقتي فهم عميق پيدا كرد، آنگاه فهم يا همان معناي دريافتي را از آنِ خود كند، بعد به تبيين آنها مي
هاي قبلي خود كند يا به آگاهيهاي قبلي خود تجديد نظر ميدهد و در نگرشكند و به خود اختصاص ميمي
  .نيز چنين فرضي نهفته است) خصوصاً در ناحيه اخالقيات و احكام(تقليد در . افزايدمي

مشاهده و رؤيت اعمال و رفتار شخص الگو و يا عمل به قواعد رفتاري و احكام ديني در تربيت ديني، 
اهميت اين موضوع در رشد، . دهدگر و الگوگيرنده قرار ميهاي بسياري را در اختيار فرد مشاهدهفرصت
اسوه حسنه، الگو و معيارهاي . شودگام متحقق ميبهكمال انسانياست كه به صورت تدريجي و گام تعالي و

اينكه در اسالم، . هايي جهت ارزيابي شخصيت و رفتارهاي ماستتعريف شده براي انسان كامل، اساساً مالك
ايق و تكاليف ديني و به مشاهده اسوه و مالحظه سخن، عمل و تأييد او توصيه شده در جهت فهم معناي حق

الگوگيري و تقليد مكانيسم فهم دين از راه مشاهده، تمرين و تكرار اعمال خاصي است . دستورات الهي است
اي از احكام و قواعد عمل به مجموعه. تا به تدريج آنها در انسان به صورت ملكه درآيند و يا دروني شوند

اين . سازدنهايتاً اصالح نگرش و رفتار انسان را عايد او مي ديني، فهم و آرامش منتج از ارتباط با خداوند و

                                                            

1explanation 
2 understanding 
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فهمِ در سايه عمل، پايگاه اعتقادي فرد است و از آنِ خود كردن معناي احكام ديني، موجبات ثبات عقيده و 
  .هاي كاذب و توخالي استپيشگيري از انحراف عقيده و گرايش به اديان ساختگي و معنويت

  .تربيت ديني، رويكردي تأويلي، ريكورتقليد، : واژگان كليدي
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پرهيز از فناوري يا : قي در عصر فناوري اطالعاتچالش هاي تربيت ديني و اخال
  فناوري در خدمت عامليت انسان

  2، حسن باقري نيا1فريبا باقري نيا
  
توان چشم بر روي تغيير و تحوالت جهاني  قطعاً نمي فناوري اطالعات بخش گريز ناپذير زندگي ماست،

 اما. كردرتباطات خود را محروم هاي طاليي عصر ا و از فرصت ستبويژه در حيطه فناوري اطالعات ب
ارتباطات به رغم تسهيالتي كه براي زندگي بشر به ارمغان آورده است، آسيب هايي نيز همراه داشته است؛ 

هايي جرائم جديد، بزهكاري ها، ناامني ها و مسائل اخالقي فراواني كه امروزه افراد با آن درگيرند، و چالش
متأسفانه در اينترنت هيچ گونه تضميني وجود ندارد  .از اين آسيب هاست كه بر تربيت ديني وارد كرده بخشي

ها و  ها در جهت و سير اهداف انساني شكل بگيرند و فعاليت كنند، زيرا در كنار گروه كه همة گروه
هاي آزادي خواه و مدافع حقوق بشر، در مواردي انجمن  هاي خوبي مانند انجمن مبارزه با ايدز، گروه  انجمن

  ).29ص ، 1382جاللي، (شوند  هاي خشن و جاني نيز ديده مي بازان و گروه جنسهم
آموزان بيشتر از هر در اين دنياي پر چالش كه نمي توان جلوي نفوذ اطالعات را گرفت از اين رو دانش

يي هالذا نخبگان ديني نسبت به اينترنت كنترل. قشري در معرض آسيب هاي فناوري اطالعات قرار گرفته اند
دغدغه ما در اين ). 1386شجاعي، (را فراهم آورده اندكه در قالب سانسور پيشيني وسانسور پسيني است 

پژوهش اين است كه تربيت ديني بايد چگونه باشد كه جلوي آسيب هاي ناشي از گسترش فناوري اطالعات 
  گرفته شود؟ 

  :پرسش هاي پژوهش
  العات و ارتباطات بايد از توسعه فناوري جلوگيري كنيم؟ايا به منظور پرهيز از آسيب هاي فناوري اط -1
  چه رويكرد هاي تربيتي در مواجهه با ويژگي هاي عصر اطالعات و ارتباطات موثرترند؟ -2
  تواند در مواجهه با چالش عصر فناوري موثرتر باشد؟چه نگاهي به انسان، انسان تاثيرگذار يا تاثيرپذير مي -3

پديدارشناختي صورتي از پژوهش تفسيري است كه كانون  .ديدار شناختي استاين پژوهش از حيث نوع پ
ادموندسي، ( به ويژه كيفيت هاي زيباشناختي تجربه وي معطوف مي سازد  ،توجه خود را بر ادراك بشر

انگيز  رشد حيرت. ها هستيم هاي پيچيده و حذف فاصله با توجه به اينكه در عصر حاضر ما شاهد ارتباط ).1388
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بنابراين، ممكن است حتي كودك . آوري ارتباطي در عصر حاضر، تقابل دور، نزديك را از بين برده است  نف
دورترين نقاط جهان ارتباط برقرار كند  هاي ارتباطي با و نوجوان در يك منطقه دورافتاده از طريق شبكه

ر صد سال اول  مطالعه د. بنابراين استفاده ازيك رويكرد درست براي تربيت ضروري به نظر مي رسد
در ). 2000، 2و بارق 1فرگوسان(رفتارگرايي و علوم شناختي : روانشناسي تجربي دو نوع رويكرد مدنظربود

انسان گرايي و : يك نگاه مي توان دو نوع رويكرد مختلف در تربيت ديني واخالقي درنظر گرفت
روي تجربيات زمان حال و ارزش وجودي كل  بر رفتارگرايي، ديدگاه انسان گرايي بر اراده انسان تاكيد دار و

اين ديدگاه . و همچنين توانا بودن انسان براي حل مشكل خود تاكيد مي كند آزاد بودن، خالق بودن، انسان،
تاكيد دارد كه براي اينكه انسان انسان سالمي باشد نيازي نيست كه او را از محيط ناسالم دور نگه داشت بلكه 

يكي از بزرگان ديدگاه  ويكتور فرانكل وري باشد كه قوه تشخيص در فرد پديدار شود،بايد تربيت ديني ط
شناسي و روان پزشكي كه وضعيت انسان را حاصل غرايز او با آن دسته از موضعهاي روان انسان گرايي است

 از ويتصوير  .زيستي يا كشمكش هاي دوره كودكي يا هر نيروي ديگري مي دانند به شدت مخالف است
به نظر او ما انسانها آدمكهاي ماشيني كوك شده اي نيستيم تا تنها پاسخهايي را . طبيعت انسان خوشبينانه است

يا محصول تغييرناپذير روشي كه آداب تخليه را به ما ] مثل نظريه رفتارگرايان[كه به ما آموخته اند بازگوييم 
گذشته ]. ه روان كاوي فرويدي مدعي آن استك[يا ساير تجربه هاي دور ان كودكي نيستيم  ،آموخته اند

بازيچه صرف عوامل اجتماعي و فرهنگي يا پيرو . از گذشته رها هستيم ،بازدارنده و محدود كننده ما نيست
شرايط محيطي هر اندازه دشوار باشد و هر اندازه هم جسم  ،سرانجام، كور باورها و آداب و رسوم هم نيستيم

و اين به خود انسان بستگي دارد كه  .و ما فاعل مختار هستيم. كامل مسلط بر ما نيست باز به طور ،ما را بيازارد
  ).1387مير سليمي، ميرابولقاسمي، (ها سر تسليم فرود آورد يا در مقابل آن قد علم كند در حيطه محدوديت

ا حاصل اصول اما در مقابل مكتب رفتار گرايي انسان را به حدي تنزل داده است كه همه رفتارهاي او ر
شرطي سازي مي داند، اين بدين معنا نيست كه كه اصول شرطي سازي درست نيست بلكه محدود كردن 

اصول تفكرات مكتب  انگيزه ها و رفتار انسان به اين اصول نوعي فروكاهش در جنبه هاي اراده ورزي اوست،
و با  شرطي كرد ي توانر او را مانسان حيواني است كه تمامي حركات و رفتابيان مي كند كه  رفتارگرايي

با توجه به اصول مكتب رفتارگرايي اين . دبيني كر توان رفتار معيني را در افراد پيش ميايجاد شرايط خاص 
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پردازد و معتقد است به امن كردن محيط مي "تنها"مكتب براي جلوگيري از آسيب هاي فناوري اطالعات 

داشت و با توجه به گستره وسيع اطالعات و دشواري محدود كردن  بايد انسان را از محيط آسيب زا دور نگه
آن نمي توان جلوي اطالعات را گرفت بنابراين اين رويكرد براي جلوگيري از آسيب هاي فناوري اطالعات 

  . كارساز نمي باشد زيرا يك رويكرد منعي است
در ابن رويكرد . توجه كنيم ما براي جلوگيري از آسيب هاي فناوري اطالعات بايد به عامليت انسان

باقري، (تصويري كه از انسان داريم خود منشا عمل است و با اعمال خويش هويت خود را رقم مي زند 
و با اراده دخالت مي كنند  ،انسانهايي هستند كه در مسائل و واقعيتها ،مستقلانسانهاي فاعل يا عامل يا ). 1375

ه گرفتن مكاني نداشته باشند به لحاظ مكانتي از آن فاصله مي خود از محيط ناامن، حتي اگر امكان فاصل
هست كه  تاثيرپذيري انسان از شرايط به معناي اضطرار او در برابر آن نيست، بلكه اين امكان نيز در وي. گيرند

لوه اين ويژگي، ج. در قبال فشار شرايط ايستادگي كند، يا در حدي فراتر، بر شرايط اجتماعي تاثير نيز بگذارد
هنگامي كه اين ويژگي در آدمي رخ مي كند، حاالت او ماهيت سايه اي ندارد كه . ي بارز اختيار انسان است

بديهي است كه فناوري ابزاري است كه مزايا ومعايب آن بستگي به نحوه . از بيرون در وي افكنده شود
د كه چگونه اسير شرايط نشود؛ استفاده از آن دارد و انسان عامل خود توانايي اين تصميم گيري را دار

اي ازنقش ها را همانطوركه فريره انسان را فاعل يا شناسنده بي اراده نمي داند كه عالم خارج بتواند مجموعه
و نقش ) 1980فريره، (انسان بودن، همانا رابطه داشتن با ديگران وبا جهان نيز هست . بر روي آن گذارد

  .رگذارد نه اينكه تاثير بپذيردوجودي انسان اين است كه بر دنيا اث
  :يافته هاي پژوهش

نظر بر آن است  در اين انگاره،با نظر به موارد گفته شده  با تربيت قرنطينه اي نمي توان راه به جايي برد زيرا 
 به گونه اي كه فضاي فاسد و آلوده با آنها مالقات نكند. كه افراد را در فضاي انتخاب شده اي قرار دهند

ريزان امور تربيتي و مربيان جامعه، جريان تربيت را به نحوي تنظيم كنند كه طي  و اگر برنامه )1379 باقري،(
مربيان تربيتي در اين روش به اين صورت . آن، افراد تحت تربيت، به طور كامل از عوامل منفي به دور باشند

ا مجبوريم كه در پي آن رويم كه ميان هاي باطل، م كنند كه براي مصون نگه داشتن افراد از لطمه استدالل مي
اي نيز خصوصاً در عصر حاضر وجود دارد  اما اشكال ويژه. افراد تحت تربيت و فضاهاي ديگر ديواري بكشيم

پذير نيست؛ زيرا ما به طرف  و آن اينست كه در عصر كنوني، اين روش تربيتي در بسياري از جوامع امكان
رشكن و حصارشكن است و مهار و جلوگيري از اين موج و جريان سريع رويم كه خود، ديوا دوراني پيش مي

از اين رو استراتژيهاي تربيتي همچون فيلتر گذاري و منع استفاده از اينترنت توسط . از كسي ساخته نيست
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والدين و مربيان، رويكردهاي موثري نمي باشند، ديدگاه بدبينانه مربيان و والدين به فناوري اطالعات و 
  .اظات رويكرد موثري نيستارتب

  .تربيت ديني، تربيت اخالقي، فناوري اطالعات، عامليت آدمي: واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .9 ،ه و دانشگاهزحومجله  .روش شناسي علوم انساني انسان به منزله عامل،). 1375. (باقري، خسرو -
   .پژوهشكدة خانواده :تهران. شناسي فناوري اطالعات در خانواده آسيب). 1382( .جاللي، علي اكبر -
مجله علوم تربيتي وروانشناسي دانشگاه . چالش هاي اساسي تربيت ديني در فضاي ريزوماتيك). 1386. (شجاعي، سيدمهدي -

  .4شهيدچمران اهواز، 
  .سمت: تهران). همكاران ترجمه محمود مهر محمدي و( مطالعات برنامه درسيروش شناسي  ).1388. (شورت، ادموندسي -
اطالع  نشريه. گزارش بررسي كتاب انسان در جستجوي معنا: ويكتور فرانكل و مكتب معنا درماني ).1387. (ميرسليمي، ميرابولقاسمي -
  .14-24، 134و 133 ،ساني و كتابدارير

-Bargh, John A.; Ferguson, Melissa J. (2000). Beyond behaviorism: On the automaticity of higher 
mental. Processes Psychological Bulletin, 126(6), 925-945.  
- Freire, P. (1980). Pedagogy of the Oppressed. New York: Penguin. 
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  فرصت يا تهديدي براي تربيت ديني: يادگيري الكترونيكي
  1مهرانگيز علي نژاد 

  
يكي از مسائل اصلي هر جامعه اي تربيت افراد آن جامعه است و تمام تالشهاي جوامع بطور مستقيم و غير 

در بين ابعاد مختلف تربيت، تربيت ديني به ويژه در كشورهاي دين . گرددوع، معطوف ميمستقيم به اين موض
بر اين اساس يكي از وظايف مسئولين و برنامه ريزان . محور مانند ايران، از جايگاه خاصي برخوردار است

فراد جامعه بهره در جهت تربيت ديني ا حوزه تربيت اين است كه از امكانات و شرايط هر زمان به بهترين نحو
حال سوال اين است؛ با توجه به عصر كنوني كه كاربرد تكنولوژي اطالعات و ارتباطات روز به روز . بگيرند

در مراكز آموزشي و زندگي شخصي افراد جامعه، افزايش مي يابد و مصداق عيني آن فرايندهاي يادگيري 
  .يني يك فرصت است و يا يك تهديدآيا يادگيري الكترونيكي براي تربيت د. الكترونيكي هستند

  :پرسش هاي پژوهش
  يادگيري الكترونيكي چه فرصتهايي براي تربيت ديني فراهم مي كند؟ -
  يادگيري الكترونيكي چه تهديدهايي براي تربيت ديني ايجاد مي كند؟-
  چگونه مي توان از يادگيري الكترونيكي در جهت تربيت ديني بهره برد؟ -
ه به فرصتها و تهديدهاي يادگيري الكترونيكي در تربيت ديني، چه زيانهايي متوجه اين در صورت عدم توج -

 حوزه خواهد شد؟

اسنادي سعي در بررسي شناسايي فرصتها و تهديدهاي يادگيري الكترونيكي  –اين پژوهش، با روش تحليلي 
مفهوم يادگيري الكترونيكي و برهمين اساس پژوهشگر نخست با توجه به پيشينه تحقيق، . در تربيت ديني دارد

مزايا و معايب آن و تربيت ديني و اهداف آن، روشهاي دستيابي به اين اهداف را تبيين و سپس با ترسيم طرح 
  .مفهومي آنها  به سوالهاي پژوهش پاسخ خواهد داد

زمان يادگيري الكترونيكي يك مدل يادگيرنده محور است كه يادگيرندگان را براي يافتن اطالعات در 
در سالهاي اخير گسترش سريع تكنولوژي اطالعات و ارتباطات، . مطلوب و با سرعت شخصي كمك مي كند

، 2شن و همكاران(يادگيري الكترونيكي را يك انتخاب جذاب براي تسهيل يادگيري مطرح ساخته است 

                                                            

١
  malinejad@ mail.uk.ac.irاستاديار دانشگاه شهيد باهنر ؛   

2 Shen et al 
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ي از كاربردها و ، يادگيري الكترونيكي را اصطالحي مي داند كه مجموعة وسيع)2009( 1سيمپسون). 2009
يادگيري مبتني بر وب، يادگيري مبتني بر كامپيوتر، كالسهاي مجازي و : فرايندها را پوشش مي دهد از جمله

همكاري ديجيتالي آن شامل ارائه محتوا از طريق اينترنت، اينترانت يا اكسترانت، آيدئو و ويدئو، ماهواره، 
  . تلويزيونهاي تعاملي، سي دي رمها و غيره

تشويق و پرورش خالقيت و نوآوري، امكان : از فرصتهايي كه يادگيري الكترونيكي فراهم مي كند برخي
، جذابيت نحوة آموزش )1387محمودي و ديگران، (تبادل اطالعات با ساير يادگيرندگان و افراد اجتماع 

، )1388كيا، ( نسبت به آموزش سنتي و امكان ارائه دروس در محيط چند رسانه اي، ارتقاء كيفيت محتوا
برقراري ارتباط والدين از طريق ايميل  با مسؤوالن آموزشي و پيگيري و مشاهده فرايند پيشرفت تحصيلي 

انطباق و انعطاف پذيري  ،)2010، 2تنيسون(فرزندان، تنوع در تكنولوژي، محتوا، نوع تعامل، مدل يادگيري 
، )2013،  3اديسنا(، 7/24ا محتوي آموزشي در سيستم آموزش الكترونيكي، دسترسي و تعامل يادگيرندگان ب

، تنوع در محتوا، امكان ارتباط با ساير )1392هداوند و كاشانچي، (كاهش هزينه ها و قدرت پاسخگويي باال 
و تنوع فزاينده اي از ) 1392و حسيني و همكاران،  1392رحيمي و همكاران، (مراكز، پذيرش باالي متقاضي 

  ). 2012،  4هيوسين(نه كاربرد در محل كار و خا
مسائل فني، كاهش تعامالت فرهنگي : برخي از موانع و مشكالتي كه يادگيري الكترونيكي با آن روبرو است

رحيمي و (و اجتماعي، نرخ پايين دسترسي به شبكه جهاني، نبود ارگاني بعنوان متولي آموزش الكترونيكي 
با امكانات و ابزارهاي فناورانه، عدم تناسب محتوا با ، تلفيق ساده و سطحي عناصر آموزش )1392همكاران، 

). 1392هداوند و كاشانچي، (نيازها، عدم انسجام و جامعيت دوره ها، عدم تناسب روش تدريس با محتوا 
 ميان روابط بر تأكيد با كاربردي، تحقيقات كمبود، )1392رستمي و همكاران، (افزايش افت تحصيلي 

 به چهره تعامل نبود، دهنده آموزش ويژگيهاي و يادگيرنده پذيرش و نيكيالكترو آموزش خدمات كيفيت

حسيني ( سنتي آموزش با قياس در مشاركتي فعاليتهاي نداشتن وجود و همكالسيها و دهنده آموزش با چهره
  ).1392و همكاران، 

                                                            

1 Simpson 
2 Tennyson 
3 Adeisna 
4 Hussein 
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 منظور به معهجا آموزشي نهادهاي شده ريزي برنامهو  مند نظام ايهاليتعف عبارت است از ديني تربيت 

عزيزي و ( باشند پايبند آنها به نيز عمل در كه اي گونه به دفراا به ديني هاي قالب و منش بينش، آموزش
 برخي پديدآيي بر صرفاً كه را تربيتي تواننمي متفكران، اين از ديگر برخي گفتة به). 1391همكاران، 
 ديني تربيت كند، مي تكيه شناختي انداز چشم و عقلي پشتوانة ايجاد بدون عادتي، رفتارهاي و اعتقادات

 رفتارهاي به داده، تغيير طبيعت ايرماو و زندگي غايت هستي، خود، به را فرد ديد بايد ديني ربيتت .ناميد

تبيين، معيار، تحرك دروني و نقادي، چهار ) 1387(از نظر باقري ). 1391زارعان و همكاران، ( دهد جهت او
مولفه هاي اعتقادي و فكري، تجربه دروني، التزام دروني و عمل مربوط به تدين مي  مولفه ي تربيت هستند و

ايشان معتقد است چنانچه مولفه هاي تربيت ديني مبتني بر مولفه هاي عقالنيت، تقواي حضور و . شوند
  .مقابله كند 21ارزيابي، گزينش و طرد باشد؛ مي تواند با چالشهاي قرن 

  :يافته هاي پژوهش
نظري و تجربي  پژوهش، بيانگر اين امر است كه يادگيري الكترونيكي يك شيوه آموزشي است كه با مباني 

مزاياي اين روش آموزش، باعث ايجاد فرصتهايي . سرعت زيادي در سراسر جهان در حال گسترش است
همه ارتقاي كيفيت آموزش، تربيت يادگيرنده مستقل، جذابتر شدن فرايند آموزش، امكان بكارگيري (

تمركز بر الكترونيكي و تكنولوژيكي (شده است ومعايب آن ..) حواس، رفع محدوديت زماني و مكاني و 
بودن تا تمركز بر نظريه هاي يادگيري، كاهش تعامالت فرهنگي و اجتماعي، نبود ارگاني بعنوان متولي 

ها، عدم تناسب روش تدريس آموزش الكترونيكي، عدم تناسب محتوا با نيازها، عدم انسجام و جامعيت دوره 
كه  عمدتاً به دليل عدم طراحي، مديريت و ...) و  كاربردي تحقيقات كمبودبا محتوا، افزايش افت تحصيلي، 

كاربرد صحيح آن توسط مجريان اين نوع آموزش است و مي توان با برنامه ريزي و كاربرد اصول طراحي 
با توجه به شواهد، . ، تهديدها را به فرصت تبديل كردآموزشي در تدوين فرايند هاي يادگيري الكترونيكي

صاحبنظران حوزه تربيت . آنچه كه منطقي و معقول است؛ مواجهه صحيح و برنامه ريزي شده با اين امر است
،؛كشاورز، 1387باقري، (ديني نيز بر كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه تربيت ديني تاكيد دارند 

زيرا رقباي ما ...). و  1392و حسيني،  1389؛ احمدي فر و همكاران، 1389و يوسفي، ؛ اسكندري 1387
آگاهانه، با درايت و هدفمند اين پديده را مورد استفاده قرار داده اند و چنانچه متوليان امر، در زمان الزم به 

  . اين امر توجه نكنند؛ كشور دچار زيانهاي جبران ناپذيري خواهد شد
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يادگيري،  آموزش و: دي كه مي توان يادگيري الكترونيكي را براي تربيت ديني بكار برداز جمله موار
 هاي آيين در الكترونيكي، تسهيل مراسم و فرهنگي، مناسك و علمي مشاوره، خدمات و پاسخگويي

  .رساني اطالع و مذهبي، معرفي اماكن حضوري، مشاهده
  .دگيري الكترونيكيتربيت ديني، فرصتها، تهديدها، يا: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

 .چالش ها و فرصت هاي پيش روي تربيت ديني در عصر جهاني شدن ).1389. ( عليرضا ، صادق زاده قمصريو  مهرداد  ،احمدي فر -
 .61 -55، 46فصلنامه مهندسي فرهنگي، 

 74-53، 231 ،رشد معلم نشريه. تربيت ديني در قرن بيست و يكم). 1387( .خسرو باقري، -

اعتباريابي ابزاري براي پيش بيني موفقيت دانشجويان ). 1392. ( ، داريوشو نوروزي ، عليدالورناصر؛ مزيني،  ؛محمدعلي ،ي نژادرستم -
  .113- 57،132فصلنامه آموزش مهندسي ايران، . مهندسي در يادگيري الكترونيكي

 .122 – 93، 6 ،تربيت اسالمي .ص ها و آسيب هاي تربيت دينيشاخ). 1387(  .سوسن ز،كشاور-

  . 89-93، 6راهبردهاي آموزش در علوم پزشكي،  .نيكيعوامل موثر بر يادگيريالكترو). 1392.( هداوند، سعيد و كاشانچي، عليرضا -
-Adeisna, Ayodeji. (2013). virtual learning process environment: a BPM- based learning process 
management architecture. A Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. Dublin City University, 
School of Electronic Engineering. 
-Hussei n , H. B. (2012). Assessing Elearning Teaching Quality of Faculty Members in Teachers’ 
College at King Saud University: Students erspectives . International Conference on New Horizons 
in Education.  
- Shen, L., Wang, M., & Shen, R. (2009). Affective e-Learning: Using “Emotional” Data to Improve 
Learning in Pervasive Learning Environment. Educational Technology & Society, 12 (2), 176–189. 
-Tennyson, Jen-Her . (2010) . A study of student satisfaction in a blended e-learning system 
environment, Robert D. b, Tzyh-Lih Hsia. Computers & Education . 55, 155–164. 
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  نگاهي به چالش ها و فرصت هاي جهاني شدن براي تربيت ديني و اخالقي
   2، بيژن خواجه نوري1بهشته صفرپور

  
و  فرهنگي، سياسي اقتصادي،(خود  جهاني شدن بعنوان يك فرايند گريز ناپذير در قرن بيست و يكم در ابعاد

از اين رو شناسايي ويژگيها و آثار اين فرايند بر جهاني شدن . )57، ص1379، براندا(را مي نمايد ) اجتماعي
. مي باشد تربيت ديني و تربيت اخالقي جملهتعليم و تربيت يكي از وظايف اصلي هر نظام تعليم و تربيت و از 

امروزه فرايند جهاني شدن موجب شده تا افراد فراتر از مرزهاي يك كشور به تعامل و مبادله افكار و انديشه ها 
به . بپردازند كه اين امر نظام هاي تعليم و تربيت را در سراسر جهان دستخوش تغييراتي اساسي كرده است

تخصصان تعليم و تربيت جهاني شدن بارزترين خصيصه تعليم و تربيت در دوره كنوني طوري كه به اعتقاد م
را نيز تحت  3اين پديده با متاثر ساختن فرهنگ ديني جامعه،تربيت ديني. است كه در حال تجربه شدن است

يين و جهاني شدن فرصت ها و تهديدهايي را پيش روي تربيت ديني قرار داده كه تب. تاثير قرار داده است
شناخت آنها مي تواند زمينه اي فراهم آورد تا نظام آموزش  در فرايند تربيت ديني ،با اين پديده فراگير 

به اين منظور اين نوشتار در صدد ) 49-46 :1380جعفرپور كلوري،. (مواجهه صحيح و مطلوبي داشته باشد
آن  و بيان نظرياتي در خصوص دين و است تا پس از شرح و تعريف مفهوم جهاني شدن، ابعاد و دستاوردهاي 

جهاني شدن مفهوم تربيت ديني، ابعاد و ويژگي هاي آن و چالش ها و فرصت هاي جهاني شدن بر روي 
  .تربيت ديني واخالقي را تبيين نمايد

   :پرسش هاي پژوهش
ي با پديده  4ي و اخالقيدين تربيت وقتي از مواجهه : در اين پژوهش، سواالتي مطرح خواهد شد كه از جمله

جهاني شدن سخن مي گوييم، بالفاصله اين پرسش مطرح مي شود كه مراد از اين دو اصطالح چيست؟ و 
  كدام تلقي از اين دو را مد نظر قرار داده ايم؟

  اصول و مباني تربيت ديني چيست؟ -1
  اصول و تربيت اخالقي چيست؟-2

  :د و نهايتا به اين دو پرسش خواهيم رسيددر غالب ارائه پرسش هايي در اين چارچوب مطرح خواهد ش
                                                            

  safarpour1391@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم وتربيت دانشگاه شيراز، مدرس دانشگاه فرهنگيان اردبيل؛   ١
٢
  ده جامعه شناسي  دانشگاه شيراز استاديار دانشك 

3 Religiouse Education 
4 Ethic  Education 
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  جهاني شدن براي تربيت ديني چالش است يا فرصت؟ -1
  جهاني شدن براي تربيت اخالقي چالش است يا فرصت؟ -2

در آغاز منابع : در دو مرحله انجام ميگيرد1روش تحقيق به كار گرفته شده از نوع بنيادي و تحليل محتوا
ها و فرصت هاي جهاني شدن براي تربيت ديني و اخالقي بحث، تهيه و چالش  مختلف مربوط به موضوع

در مرحله دوم، محتواي مربوط به موضوع پژوهش انتخاب و اهداف وسواالت پژوهش از . مطالعه مي گردد
  .پردازيمآن استخراج شده و به بررسي آن موضوعات پرداخته، به پردازش و مقايسه آراء و نتيجه گيري مي

است كه يك بخش آن ارائه نظام اخالقي است؛ چنانچه اگر ديني نتواند نظام  صواب ديني رسدبه نظر مي 
پرستي را  راي مثال اگر بخواهند شيطانب ).63، ص2006خان و احمد، ( شود اخالقي ارائه دهد كنار گذاشته مي

تند؛ از اين رو خود به دين معرفي كنند ممكن نيست چرا كه آنها از ارائه يك نظام اخالقي معتبر ناتوان هس
مانند دين هاي زميني چون ماركسيسم، جريان ( اين مسئله در رابطه با اديان جعلي ديگر. شود خود طرد مي

نيز مطرح است؛ پس از طرفي بحث تاثير پديده دين در نظام اخالقي مطرح ) هاي فرامانسوري و شيطان پرستي
هاي نظام اخالقي از  مؤلفه .راي تشخيص دين حقاست و از طرف ديگر نظام اخالقي سنگ محكي است ب

هاي عقلي برخي از طريق حس  شود برخي از اين مباحث از طريق استدالل شناختي حاصل مي هاي انسان بحث
اين نكته نشان دهنده  .شود هاي آسماني حاصل مي و تجربه و البته بخش اعظم آن از طريق وحي و آموزه

چالش ها و فرصت هاي پيش روي تربيت "در تحقيقي با عنوان ) 1389(احمدي فر . اهميت موضوع است
معتقد است جهاني شدن فرايندي روبه گسترشي است كه تمام ابعادو نهادهاي  "ديني در عصر جهاني شدن

اين پديده با متاثر ساختن فرهنگ . جوامع را در نورديده است و توجه همگان را به خود  معطوف داشته است
جهاني شدن فرصت ها و تهديدهايي را پيش روي . ربيت ديني را نيز تحت تاثير قرار داه استديني جامعه، ت

تواند زمينه اي فراهم آورد تا نظام آموزشي در فرآيند تربيت تربيت ديني قرار داده كه تبيين و شناخت آنها مي
اسالم و جهاني  "در تحقيقي  ،)1390(نكوئي  .ديني، با اين پديده فراگير مواجهه صحيح و مطلوبي داشته باشد

شتار بررسي نسبت فرايند جهاني شدن با جهاني شدن اسالم و يافتن وهدف اصلي اين ن معتقد است "شدن
پاسخ اين پرسش است كه آيا اسالم با جهاني شدن، تقابل دارد و يا تعامل و بر فرض تقابلِ اين پديده با 

 توانند اتخاذ نمايند كارهايي مي جهاني شدن، چه راهبردها و راهفرهنگ اسالم، مسلمانان در مواجهه با فرايند 
هاي فوق پاسخ داده و چنين معلوم  هاي پژوهشي، به پرسش يافتهدرنويسنده با رويكرد نظري و بررسي اسنادي 

                                                            

1  Basic content analysis 
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براي شناخت دقيق اين پديده، بايد به همه . سازي مترادف نيست داشته است كه ماهيت جهاني شدن با جهاني

ها، و پيامدهايي كه  جهاني شدن به لحاظ ماهيت، اهداف و مشخصه. د، عوامل و پيامدهاي آن توجه داشتابعا
  . است بوده  هاي اسالم در تعارض دارد با آموزه

  :يافته هاي پژوهش
اگر نظام هاي تربيتي بخواهند كار امدي خود را حفظ كنند، بايستي اهداف، اصول و روشهاي خود را از 

و ركود خارج نموده و با دگرگوني شرايط كنار آيند به گونه اي كه بتوانند خود را براي مقابله و  حالت ايستا
چرا كه در غير اينصورت، محكوم به شكست و ناكارآمدي خواهند . مواجهه منطقي با تحوالت آماده سازند

و دين و اخالق كم كم فرزند طبيعي اين دوران است ) سكوالريزم(برخي پذيرفته اند كه دنيوي شدن . بود
اين داوري، در يك صورت صحيح است و در آن صورت، تربيت . رنگ و بويش را از دست خواهد داد

آن صورت، اين است كه تربيت ديني، خود . ديني نمي تواند دوام آورد؛بلكه بايد استحاله يابد و از بين برود
ارت ديگر، آن تربيت ديني كه تلقي خود را از به عب. را بر حسب ساختارهاي در حال زوال،تنظيم كرده باشد

كردن افراد از محيط هاي  نامطلوب و قرار دادن  "»دور"مرزهاي اخالقي و ديني، با ايجاد قرينطه اي براي 
اما در صورتي كه تربيت . آشكار مي كند،  نمي تواند در اين عصر دوام بياورد "مجاز"آنها در محدوده امور 

پويا خود را براي شرايط جديد و زيستن موثر در آن مهيا كند، دليلي براي زوال تربيت ديني بتواند به نحو 
نظران عرصه فلسفه تعليم  درباره اهميت اين بحث همين بس كه اكثر صاحب. ديني  وجود نخواهد داشت

اند و  كشيدهاند و ارتباط بين دين و اخالق را به تصوير  ومباحث اخالقي به آن پرداخته 1وتربيت وفلسفه دين
خواهد بداند  دين و اخالق با زندگي مردم گره خورده است و انسان وقتي مي. اند مواضع خود را بيان كرده

  .انجامد بايد از اين دو پديده كمك بگيرد فرجام جهان و امورش به كجا مي
 .جهاني شدن، تعليم و تربيت، تربيت ديني، تربيت اخالقي :واژگان كليدي

 :فهرست منابع
مركز  :قم  .3  ، اسالمي  تربيت  مقاالت  مجموعه ).پور محسن  بهرام  و تلخيص  ترجمه( ديني  ثر تربيت مؤ  تدريس). 1379( .واتسن ،براندا -

 . اسالمي  تربيت

  .49-46 ،5انديشه ي صادق،  .جهاني شدن والگوي كيت نش). 1380( .جعفرپور كلوري، رشيد -
-Ahmad Khan & javed. (2001). Social Sciences in Islamic Perspective: A Bibligraphy Literature 
1975-2000. New Delhi, Institute of Objective Studies. 

                                                            

1
 philosophy of religiouse 
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  اي از تربيت دينيبه عنوان مولفه پرورش تخيل متعاليه رهيافتي نو به
  در گستره برنامه درسي

  2، مهري ميرزايي رافع1نورالدين محمودي
  

خواهيم آن را بفهميم و  اي كه ما مي باشد، اما به گونه به عنوان يك انگاره، مفهومي جديد ميبرنامه درسي 
ريشه . نگرشگري كنيم داراي پيشينه طوالني است كه در طول تاريخ تطور آن هميشه مورد مناقشه بوده است

بوده  4به معناي مسير مسابقهيونان جستجو كرد، كه به طور لفظي  3برنامه درسي را بايد در مسابقات ارابه راني
اگر ما بخواهيم . رود به كار مي 5به معناي مسير دويدن )Currere(در التين برنامه درسي برگرفته از . است

تعريف مرجحي از برنامه درسي ارايه دهيم و آن را در مقاله حاضر دنبال كنيم و جايگاه تخيل را در آن بيابيم، 
بيان ) 1975( 6البته همانطور كه استنهاوس. نظريه هاي برنامه درسي انداختابتدا بايد نگاهي به تعاريف و 

دارد، تعاريف و نظريه هاي برنامه درسي مشكالت مربوط به برنامه درسي را حل نمي كنند، بلكه سكوهايي  مي
براي ). 1ص، 1975استنهاوس، (براي ما فراهم مي كنند كه از منظر آنها ما مي توانيم به برنامه درسي بنگريم 

ما به . برنامه درسي تعاريف گوناگوني ارايه شده است، كه از جنبه هاي مختلفي به آن نگريسته شده است
همانطور كه مشاهده شد تلقي هاي مختلفي از برنامه . مهمترين اين تعاريف در جدول زير اشاره مي كنيم

  .درسي وجود دارد، كه بعضي اوقات با هم در تقابل قرار مي گيرند
  :پرسش هاي پژوهش

اي در بين رويكردهاي موجود برنامه درسي كدام رويكرد زمينه ساز پرورش تخيل متعاليه به عنوان مولفه -1
 از تربيت ديني است؟

 اي از تربيت ديني در رويكرد منتخب چگونه است؟جايگاه تخيل متعاليه به عنوان مولفه -2

اي از تربيت ديني در رويكرد منتخب ه به عنوان مولفهاهداف، اصول و روشهاي پرورش تخيل متعالي -3
  كدامند؟

                                                            

١
  nmahmoudi@ut.ac.irدكتراي فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تهران؛   
  mirzaei_m@ut.ac.irدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت؛  2

3 chariot tracks 
4 course 
5 Run  
6 Lawrence Stenhouse 
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اهداف و ماهيت موضوع تحقيق دارد و اين پژوهش  اينكه انتخاب روش تحقيق، بستگي به بنابراين با توجه به

  . شود استنباطي استفاده مي-ماهيتي تربيتي دارد، لذا از روش تحليلي
هاي موجوددر حوزه بررسي نظريه خواهد شد، بدين ترتيب بهدر مرحله اول، از روش تحليلي استفاده  -

  .برنامه درسي پرداخته شده است و مباني فلسفي هر رويكرد تبيين شده است
كه براي . از روش استنتاجي استفاده خواهد شد  اهداف، اصول و روش يابي به در مرحله دوم، براي دست -

  .است مورد استفاده شده 1اين كار از الگوي فرانكنا
ما در زير . تلقي هاي مختلفي از برنامه درسي وجود دارد، كه بعضي اوقات با هم در تقابل قرار مي گيرند

نگاهي مي اندازيم به چهار نظريه برنامه درسي كه از زاويه هاي مختلف به برنامه درسي نگاه مي كنند، تا 
: اي مثبت آن پرتاب شوند را مشخص كردسكوي كه بتوان از طريق آن دانش آموزان به سوي تخيل و پيامده

؛  برنامه درسي به )2نظريه انتقال(برنامه درسي به عنوان بدنه دانش و رئوس مطالب كه بايد انتقال داده شود 
؛  برنامه درسي به عنوان )3نظريه توليد(عنوان تالشي براي دست يافتن و توليد اهدافي خاص در دانش آموزان 

 .5به عنوان عمل و برنامه درسي 4فرايند
بررسي  6حايز اهميت است كه ما اين نظريه هاي برنامه درسي را در گستره قدرتمند طبقه بندي دانش ارسطو

كه غايت آن فهم و  7؛ دانش نظريمي كندارسطو انواع دانش را برحسب مقاصدشان به سه دسته تقسيم . كنيم
ها است و دانش  نه ساختن و توليد اشياء و پديدهدانستن چگو 8توليديدانش . ها است تبيين چه چيزي پديده

دانش اخير، چيـزي را نمي آفرينـد بلكه كامل  .ها است كه مرتبط با نحوه استفاده و كاركردن با پديده 9عملي
  ).2007ايكلند، ( كند سازد و اداره مي مي

گيرد و در كانون توجه ا قرار ميدر نظريه چهارگانه برنامه درسي بدنه دانشي كه بايد انتقال داده شود در ابتد
شوند و مدل توليدي يا محصولي كه به نتيجه  مدلهاي فرايندي و عملي به دانش عملي نزديك مي. مي باشد

  .كند دهد عناصر دانش توليدي را در طبقه بندي ارسطو منعكس مي اهميت مي
  :يافته هاي پژوهش

                                                            

1 Frankena 
2 Transmit 
3 Product 
4 Process 
5 Praxis 
6 Aristotle's Categorization of  Knowledge   
7 Theoretical 
8 Productive 
9Practical 
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گيهايي كه هر يك از رويكردهاي برنامه درسي يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه با توجه به ويژ
گيرند و يك  هاي آن در كانون توجه قرار مي آموز و عالقه برشمرديم، در برنامه درسي به عنوان عمل دانش

در اين تلقي از برنامه درسي مي توان . برنامه غير منعطف و از پيش تعيين شده بر فضاي آموزشي حاكم نيست
جست، زيرا با توجه به اينكه تخيل مرز نمي شناسد و در يك قالب خشك و از پيش  جايگاه رفيعي براي تخيل

  .گنجد، مي تواند در اين رويكرد از برنامه درسي پرورش يابد تعيين شده نمي
براي پرورش تخيل متعاليه كه براساس مبناي صدرايي مدنظر بوده است در گستره رويكرد منتخب برنامه 

در اين ميان تشبه به باري خالق به عنوان هدف استنباط شد، زيرا . استنباط شدند درسي اهداف، اصول و روش
همچنين به . باشد گيري از عالم خيال و ارتباط با خيال منفصل يكي از ضروريات تشبه به باري خالق مي بهره

  :و روشهاي زير استنباط شدندتبع آن اصول 

  .روش رويا پردازي. 1-1اصل آفرينشگري؛ . 1
  .روش غور در باطن 1-2صل استعال؛ ا. 2
  .روش پرورش ذوق هنري تعالي يافته 1-3اصل توجه به عوالم انسان؛ . 3
  .روش تجسم يك صورت خيالي 1-4اصل تهذيب خيال از نابساماني ها؛ . 4

  .تخيل، حكمت متعاليه، برنامه درسي، اهداف، اصول، روش: واژگان كليدي
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تربيت اخالقي  و تربيت ديني مربي در مديران بعنوان معلم و معيارهاي رفتار فرماندهان و
 با تكيه بر فلسفه اسالم نيروهاي مسلح

  1صادق رضايي
  

دنظر هاي ديني اين موضوع را بيشتر م آموزه. ترين ابعاد وجودي بشر، بعد رفتار و كردار است يكي از مهم
گانه اسالم عهده دار تنظيم و اصالح رفتار انسان  عنوان يكي از اركان سه قرار داده تا جايي كه اخالقيات به

علم اخالق باعث رسيدن . هايي به تنظيم و اصالح رفتار اشاره دارند باشد هر چند دوركن ديگر نيز به شيوه مي
شود و در واقع حيات حقيقي انسان متوقف بر  ت ميانسان به باالترين مراتب انساني كه همان قرب الهي اس

در تعبير زيبايي به ) ص(پيامبر اكرم . تزكيه و تهذيب از طريق معالجاتي است كه علم اخالق مقرر داشته است
امتي واذا فسدا فسدت امتي قيل و من   ان امتي اذا صلحا صلحتصنف": فرمايند  اين تأثير اشاره دارد ايشان مي

شود و اگر فاسد باشند  دو گروه از امت من هستند كه اگر صالح باشند امت صالح مي". واالمراء ءماالعل هم قال
، و )مديران و فرماندهان(و امراء ) دانشمندان( ءعلما :ها كيانند فرمود امت نيز فاسد خواهد شد پرسيده شد آن

مردم بر دين فرمانروايان خود  ".مالناس علي دين ملوكه" :آمده است)ع( در تعبيري ديگر از ائمه معصومين
هاي جامعه   اي بر تمام حوزه بينيم كه فرماندهي و مديريت چه تأثيرات عميق و گسترده بنابراين مي .هستند
  .دارد

 :پرسش هاي پژوهش

آيا اصالح وتنظيم رفتار فرماندهان ومديران در تربيت ديني وتربيت اخالقي كاركنان نيروهاي مسلح موثر  -1
  است؟

  معيارهاي رفتارفرماندهان ومديران درتربيت ديني وتربيت اخالقي كدامند؟  -2
  .اين پژوهش از نظر هدف كاربردي واز نظر ماهيت ونوع مطالعه، پيمايشي مقطعي مي باشد

تعليم و تربيت شامل تعليم و تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي، تعليم و تربيت ساحت هاي مندرج در 
تعليم و تربيت زيستي و بدني، تعليم و تربيت زيباشناختي و هنري، تعليم و تربيت اقتصادي اجتماعي و سياسي، 

هاي برگرفته از قرآن  مباني و ارزش(اي، تعليم و تربيت علمي و فناورانه منطبق بر نظام معيار اسالمي  و حرفه
قي در آن محوريت كه تعليم و تربيت اعتقادي، عبادي و اخال و عقل) ع(كريم، سنت حضرات معصومين 

                                                            

  sadeghrezaee61@gmail.com؛ دانشجوي دكتراي فلسفه تعليم وتربيت واحد علوم وتحقيقات تهران وعضو هيات علمي دانشگاه علوم انتظامي ١
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هاي نظام تعليم و تربيت  دارد، مي باشند كه بايدها و نبايدهايي اساسي است و الزم است تمام اجزا و مؤلفه
سند (گذاران و كارگزاران نظام ملتزم و پايبند به آنها باشند  رسمي عمومي هماهنگ با آنها بوده و همه سياست

ني اصول ومعيارهايي را در حوزه تربيت ديني واخالقي براي همه فلسفه اسالم به روش. )1390تحول بنيادين، 
بر پيشوايان دين، علماي مديريت نيز  عالوه. مردم به ويژه كارگزاران،  فرماندهان ومديران مطرح ساخته است

و رهبر  هايي را براي فرمانده  اند مثالً فارابي فرمانده را در حكم قلب قرارداده و ويژگي به اين امر صحه گذاشته
بياني، ميانه روي، راستگويي، كريم و بزرگوار بودن، طرفدار علم و مخالف ظلم بودن بر  نظير سالمت، خوش

را ) مديران(آميز بين افراد سازماني و اعضاي عالي رتبه  يو همزيستي مسالمت مي ).1380(يگانه . شمرده است
ها ايجاد شود و الزمه توفيق  و صميميت بين آن داند و معتقد است بايد اتمسفر دوستي شرط الزم مديريت مي

مديران . داند هاي رواني و عاطفي او مي مديران كاردان و اليق را وجود انعطاف و دريافت احساس
هايشان به  ها در محيط كار و نيز به كارهايي كه سازمان تواند به انسان كنند مي وفرماندهاني كه اخالقي رفتار مي

دهند تأثير مثبتي داشته باشند و فرماندهان و مديران نيروهاي مسلح كه عالوه بر نقش مهم  نفع جامعه انجام مي
خود نيز مربي ومعلم كاركنان نيروهاي مسلح مي باشند، نيز از اين قاعده مستثنا  وپراهميت هدايت نظاميان،

  .نيستند
  :يافته هاي پژوهش

بيشتر تأكيد ما بر عمل و موقعيـت انسـان و امكانـات و     در مباني فلسفي دين مبين اسالم تنظيم و اصالح رفتار
  :ها خواهيم پرداخت بنابراين به اختصار به تبيين هر كدام از آن. هاي اوست محدوديت

بختي يـا   تواند در تأمين سعادت و خوش عمل مي. براي انسان، چيزي جز عمل و نتيجه عمل او نيست: عمل -1
هـركس در  ". كل نفـس بمـا كسـبت رهينـه    ": ر قرآن كريم آمده استد. شقاوت و بدبختي نقش داشته باشند

اي در سرنوشت انسان نقش دارد كه در برخـي آيـات، هـر     اندازه عمل به). 38: مدثر(گرو اعمال خويش است 
قـرآن در وصـف فرزنـد نـوح، وي را عمـل غيرصـالح       . كه انجـام داده، معرفـي شـده اسـت     "عين عملي"فرد 
عمل مقياس ارزش انسـان اسـت خداونـد    ). 46: هود(او عمل غير صالح است  ".رصالحانُه عمل غي": خواند مي
  ). 132: انعام(اند درجاتي است  چه انجام داده براي هريك از آنان آن ".ولكل درجات ماعملوا": فرمايد مي

س چيزي پ. شود شود و با كردارش قيمت گذاشته مي آدمي با گفتارش سنجيده مي": فرمايد مي )ع( امام علي
عمـل معيـار پـاداش و    ). 1848آمـدي،  ( "تر باشـد  بگو كه وزن آن، بيشتر باشد كاري كن كه قيمت آن، افزون

بسياري از اعمال و رفتار انسان، در همين دنيا و نتـايج  . هاي دنيوي و اخروي است عمل داراي پيامد. كيفر است
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ام بـازخورد، نـوعي از جـزاي الهـي اسـت؛ ولـي       البته اين دريافت، ثمره عمل است و نظـ . دهد خود را نشان مي

كـه   ايـن ": فرمايـد  خلق در همين جهان مي در مورد جزاي احسان و خدمت به) ع(علي   امام. جزاي كامل نيست
رغبت نكند؛ زيـرا تـو    تو را در انجام دادن كار نيك، بي. كند كني و او قدرشناسي نمي گاهي به كسي نيكي مي

گيـري كـه هـيچ بـه او نيكـي       خـواهي از او بگيـري، از دسـت كسـي مـي      كـه مـي   پاداش خويش را پيش از آن
  ).242، ص 1358مطهري، ( "دارد اي؛ و خداوند نيكوكاران را دوست مي نكرده

هاي مربوط به اصالح و تنظيم رفتار يـك تقسـيم    در بيشتر پژوهش: ها موقعيت انسان، امكانات و محدوديت -2
ها، باورها و شخصيت فرد و  علل دروني شامل نگرش. گيرد رفتار صورت ميبندي بين عوامل دروني و بيروني 
هاي اجتماعي و ساير نيروهايي است كه  ها، فشارها و نظارت ها و تهديد كننده علل بيروني، شامل تشويق كننده
رونـي  بنـدي وجـود دارد امـا نقـش عوامـل د      از نظر اسالم نيز اين تقسيم. ها ندارد شخص، كنترل چنداني بر آن
  :توان براين ادعا اقامه كرد عبارتند از شواهدي كه مي. بيشتر از عوامل بيروني است

كـارگيري آن بـه دسـت     از نظر اسالم، هستي و توانايي انسان از طرف خدا بوده و به: اراده و اختيار انسان) الف
اده از نيروي اراده و اختيـار جـزو   تواند با استف بنابراين، انسان مقهور عوامل محيطي نيست، بلكه مي. انسان است

  .عوامل دروني است در برابر عوامل بيروني مقاومت كند
او مسـئول سـاختن   . كه موجودي مختار و آزاد اسـت، مسـئول نيـز هسـت     دليل اين انسان به: مسئوليت انسان) ب

ش اسـناد داده شـده   خود دهد، به هايي كه انجام مي رو، افعال و كار از اين. آينده خود و سرنوشت خويش است
 .است

هـاي آسـماني، مكلـف شـدن انسـان بـه تكـاليف و         بعثت پيامبران و ارسال كتـاب : تكليف و ثواب و عقاب) ج
همه در صورتي صحيح است كه انسان آزادي و اختيار داشته باشد و نقش عوامل درون ... ها و امتحان شدن آن

  . رفته شده باشدفردي در رفتار، بيشتر از عوامل محيطي و بيروني پذي
  .رفتار، فرماندهي، مديريت، معيار، تربيت ديني، تربيت اخالقي،آيات، روايات: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .قران كريم -
  .دارالحديث: قم). ترجمه محسن موسوي( غررالحكم و دررالكلم). 1383. (آمدي، عبدالواحد بن محمد تميمي -
  . مؤسسه آل بيت و احياء التراث: بيروت. مستدرك الوسايل). 1408. (يالنوري الطبرسي، حسين بن محمدتق -
  .افرا: تهران. 21 هاي مديريت در سده چالش). 1378. (رضايي نژاد، عبدالرضا -
  .فرهنگي: تهران. نكاتي درمورد فرهنگ الروس). 1365. (طبيبيان، سيد حميد -
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  . يه ارشادحسين: تهران. تعليم و تربيت). 1368. (مطهري، مرتضي -
  .صدرا : تهران. رهبري امامت و). 1367. (مطهري، مرتضي -
  .الهي عين: تهران. سيري در نهج البالغه). 1358. (مطهري، مرتضي -
  .              پارسيان: تهران. استاندارد و استانداردكردن). 1380. (يگانه، مهرداد -

-Dennis, R.S. (2004). servant leadership Theory: Development of The servant fulfillment of the 
requirement. for the degree Doctor of Philosophy. 
-Munn . N.L. (1989) . Introduction Psychology. New York.  
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  گرايانه رويكردي مناسب براي تربيت دينيگرايي  واقعآرمان
  3دامي، اقبال خانم خ2، بابك شمشيري1عبدالرسول قادري

 
انسان از ديرباز همواره بدنبال ديدن واقعيت و يافتن حقيقت بوده است شايد بتوان گفت دليل پيدايش 

اين . بسياري از فيلسوفان و پيامبران چيزي غير از كشف ومعرفي حقيقت و مسائل مربوط به آن نبوده است
هاي فلسفي فراواني را در اشته و نحلهسوال كه واقعيت و حقيقت چيست؟ تالشهاي دامنه دار بشري را بدنبال د

اينكه بطور اخص واقع گرايي و آرمان . حوزه هاي مختلف از جمله در تعليم و تربيت بوجود اورده است
چيست؟ اين دو چه ارتباطي با هم دارند؟ و حقيقت اين ارتباط چيست؟ ) خارج از تلقي مكتب فلسفي(گرايي 

ي يك شرايط چالش بر انگيز و غير قابل انتظار از خود مي مشاهده عموما سواالتي است كه انسان در برابر
او همخواني نداشته و گاه مقابل و مغاير هم ) آرمان(كه  با ارزوها و هدفهاي ) واقعيت(شراايط و اموري . پرسد
اين وضعيت در حال حاضر در حوزه تعليم وتربيت ديني كشور به شدت مشهود است و موجبات . هستند

و اخيرا تحوالت بنيادين را دراين قلمرو فراهم آورده است بر اين اساس به طور كلي هدف مطالعه  تغييرات
حاضر عبارت است از بررسي رابطه واقعيت و آرمان، و انتخاب رويكرد مناسب دراين خصوص در حوزه 

  .تربيت است
  :پرسش هاي پژوهش

گرايي و رويكرد هاي ممكن در اين رابطه  منظورازآرمان و آرمان گرايي و هم چنين واقعيت و واقع -1
  چيست؟ 

  رويكرد مناسب در حوز ه تربيت كدام است و موانع تحقق آن چيست؟ -2
  چه كاركردي براي تعليم و تربت دارد؟ -3

پاسخگويي به پرسشهاي فوق از روش تحليل فلسفي كه مبتني بر تحليل مفهومي و ارتباط منطقي  به منظور
  .اده مي شودبين مفاهيم است استف

از لحاظ نظري در ارتباط با ماهيت واقعيت در ميان فالسفه عده اي مجموعه ادراكات انسان را واقعيت مي 
دانند و اساسا واقعيت را ذاتا روحي يا ذهني دانسته و امكان شناخت هر چيزي را جز ايده ها و مفاهيم را مردود 
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ا امري اعتباري و ذهني دانسته و يا در بعضي موارد اين گروه، عالم خارج ر). 1380گوتگ، (مي انگارند 
واقعيت منحصر به درك كننده و درك شونده مي دانند و مي گويند آنچه ادراك مي شود مفاهيم و 
صورتهاي ذهني اند و آنسوي صورتها و ايده هاي ذهني واقعيتي كه مطابق آنها با شد به غير موجودات درك 

  .كننده ديگر موجود نيست
يعني ). همان(در برابر عده اي قائل به و جود واقعيتهاي عيني و غير از موجودات درك كننده هستند      

واقعيات در خارج از ذهن و مستقل از درك كننده وجود دارند و به اينكه آنها را درك كنيم يا نكنيم بستگي 
  .ندارند

  :يافته هاي پژوهش
 1گراييگرايي و واقعيت واقعييت دو مفهوم آرماناكنون بادر نظر گرفتن ذهني يا مادي بودن ماه

 -گراييرمانآ(از جمله، وضعيت باهم . رويكردهاي مختلفي در نحوه ارتباط  واقعيت و آرمان وجود دارد
، )به ظاهر(، هم عرضي واقع بيني و و آرمان خواهي، حذف واقع بيني و باقي ماندن آرمان خواهي )گراييواقع

گرايي واقع بينانه را واجد ويژگي هايي مي داند كه مي تواند مناسب تربيت ديني در اننگارنده رويكرد آرم
  .شرايط كنوني كشور قرار گيرد و تا حدودي فاصله ميان واقعيت و آرمان را كوتاه نمايد

توضيح اينكه  به نظر مي رسد واقعيت و آرمان دوسر يك طيف را تشكيل مي دهند اين موضوع نيز بدليل 
در واقع تعبيرات اين دو واژه و نوع نگاه به انها ست كه دايره اي از . رمز گونه حقيقت و واقعيت است مفهوم

را بوجود ... تعابير مختلف را در قالب آرمان، آرزو، اميد، عقالنيت، اعتدال، آينده نگري وحتي سوژه و ابژه و
فسر انها وهم تعين بخش آنهاست به نظر نگارنده چيزي  كه هم مصدر اين مفاهيم وهم م. اورده است

نوري كه  همان. همان كه فصل مقوم و مميز موجود انساني است. است" عقل"موجودي اساسي و اصيل بنام 
پس با اين نگاه . "نامدمي" و "مي شناسد"و  "مي بيند"بواسطه آن انسان، انسان است و بواسطه آن انسان 

مهم ان است كه . ي هستي پذيرفت وبراي ان شانيت وجود قائل شدميتوان همه چيز را در اين دايره ي اليتناه
انسان بداند اين وضعيتي را كه  ديده، شناخته و ناميده پايان آن و انتهاي آن و همه ي آن نيست و تنها شاني از 

رويكرد مورد نظر و . اينجاست كه نوع رويكرد، تعيين كننده است. شوئنات موضوع است كه در يافته است
گرايي واقع بينانه واجد ويژگي اساسي عقالنيت توام با اينده انديشي سب تربيت ديني يعني  رويكرد آرمانمنا

است كه خود دربر گيرنده كار كردهايي  نظير شناخت شرايط زماني و مكاني، انعطاف پذيري، رعايت اصل 
                                                            

1  Idealism - Realism 
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بديهي است در برابر كار . ت استتدرج و تدريج در حركت توام با اعتدال و توازن و نهايتا باز تعريف تربي

كردهاي فوق استلزاماتي نظير  پااليش مداوم ذهن ، التزام به ديالكتيك اسطوره زدايي از ذهن، توجه به 
موضوع و غور دران، سير در دنياي بيرون و اطالعات، رابطه بين سوژه و ابژه موضوعيت پيدا كرده كه توجه به 

هاي معارف بشري مي تواند ساري و جاري باشد از نگاه در تمام حوزهقابل ذكر است اين . انها راهگشاست
جمله در حوزه تعليم و تربيت كه به نظر نگارنده اساسي ترين و پيچيده ترين و كهن ترين حوزه اي است كه 

 نگاه عقالني و از دريچه عقل، امور اين حوزه را ديدن، همان نگاه عقل به خود و. انسان با ان سرو كاردارد
نگاهي كه در عين سازنده بودن مي تواند باز شناسنده، پاالينده، زداينده، كاونده و سيال . جنس خود است

بديهي است فعاليتهاي تربيتي حاصل از اين . باشد وهر لحظه با نگاه به وضعيت حال، اينده را رصد نمايد
  . و جامعه باشد تواند راهگشاي مسائل پيشروي اين حوزه در سطح خانه، مدرسه رويكرد مي

  .تعليم وتربيت، واقع گرايي، آرمان گرايي، عقال نيت، اينده انديشي، واقعيت :واژگان كليدي
  

  :فهرست منابع
  .دانشگاه پيام نور انتشارات: تهران .ي تربيت فلسفه ).1387. (زاده، عيسي ابراهيم -
  .ازمان تبليغات اسالميس: تهران. تامالت فلسفي در تعليم و تربيت). 1389. (بهشتي، سعيد -
  .امير كبير :تهران .اصول و فلسفه تعليم و تربيت ).1376. (، علي شريعتمداري -
  .طهوري: تهران. تعليم و تربيت از منظر عشق و عرفان). 1385. (شمشيري، بابك -
  . سمت: رانته). ترجمه دكتر محمد جعفر پاك سرشت( مكاتب فلسفي و اراء تربيتي). 1380. (گوتگ، جرالد لي -
  .صدرا: تهران. فلسفه اخالق). 1371. (مطهري، مرتضي -
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  :تربيت عقالني
  برانگيز براي كودكان قرآني به عنوان محتواي تامل هايداستان 

 5، سميرا اكبري4، مليحه اكبري3، زينب اجاللي2، جواد اكبري1احمد اكبري

  
نمودن اشكاالت آموزش سنتي موفقيتهاي  طرفدر جلب نظر مربيان و بر  (p4c)"فلسفه براي كودكان"

به برنامه ليپمن چون؛  مندان عالقهزيادي را بدست آورده و مورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفت، برخي 
با مطالعه آثار وي ) 2010(و جيانا ) 2010(، جنكيس )2002(، هاينس )2010(، هاگبرگ )1993(فينيك چيارو 

، برنامه ها به كمك داستاناي كودكان تالش كردند تا با طرح فرايندي از فعاليتو آشنايي با برنامه فلسفه بر
در انگلستان و  7ساتكليفو  6متيوز مذكور را در كشور خود مورد استفاده قرار دهند، اما برخي ديگر همچون

اين افراد ) 1387(بزعم ناجي ). 2000موريس، (در فرانسه به تبيين فلسفه با كودكان پرداختند  8ربرني في
به عنوان  (pwc) 9"فلسفه به همراه كودكان"هايي جديد از اين برنامه همچون درصدد طرح و ارائه شيوه

اي از برنامه اوليه برآمدند، اين گروه با استفاده از تاريخ و مضامين فلسفي سعي در نسخه تغيير شكل يافته
عالقه به آموزش تفكر باعث دستيابي به تجاربي  در ساير كشورها نيز. غنابخشي به محتواي برنامه داشتند

هاي ادبي سعي با اذعان به غناي فلسفي داستان) 1388( 10و پيكمال) 1387(متفاوت گرديد از جمله، فيشر 
تر ببينند، اين نمودند تا ضمن توجه به متن و محتواي فلسفي متون ادبي، دامنه آن را از متون فلسفي گسترده

هاي سازي آن با سن و سال كودكان به داستانداستاني موجود در ادبيات جهان و مناسب گروه با بررسي آثار
برخي ديگر از طرفداران فلسفه براي كودكان ضمن تاكيد بر مفيد بودن اين برنامه با طرح . فلسفي دست يافتند

كشور خود بودند،  هايي مناسب با فرهنگ بوميهاي ليپمن در پي طرح داستانادعاي فرهنگ وابستگي داستان

                                                            

  akbari.180@gmail.comاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بردسكن؛    1
  j_akbari_312@yahoo.comاه علم و فرهنگ كاشمر و دبير آموزش و پرورش شهرستان كوهسرخ؛  مدرس دانشگ  2
  ejlali61@yahoo.comمدرس دانشگاه علمي كاربردي كاشمر و دبير آموزش و پرورش شهرستان زاوه؛    3
4
  m_akbari_312@yahoo.comمدرس دانشگاه پيام نور و دانشجوي دكتري دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات،   

5
 akbari180@yahoo.comدانش آموخته مهندسي كامپيوتر دانشگاه پيام نوركاشمر،   

  
6 Matthews 
7 Sutcliffe 
8 Brenifier 
9  philosophy with children 
10  Piquemal 
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محتوايي مناسب با  2هايي ازهموطن خود يعني اندرسونبود كه به كمك داستان 1از جمله اين افراد يسپرسن
  .فرهنگ دانماركي تهيه نمود

  :اهداف پژوهش
- و با توجه به استفاده از داستان pwcگرايانه ليپمن و اهميت تاريخ فلسفه در با توجه به دستاوردهاي روش 

هدف پژوهش ) 1384(و توجه به فرهنگ توسط يسپرسن ) 1385(سفي در آموزش تفكر توسط فيشر هاي فل
حلي براي پيدا نمودن محتوايي درخور از و ارائه راه P4Cحاضر؛ بازانديشي در رويكردهاي متداول برنامه 

براي انجام اين . ستهاي قرآني است، كه با روش پژوهش فلسفي انجام شده ااين برنامه با استفاده از داستان
تحليل و در  p4cهاي موجود در و ساير نسخه) 1993و  1991(پژوهش نخست كار ليپمن و برخي آثار او 

هاي قرآني تعدادي از آنها را انتخاب و درون هر كدام ادامه براي استخراج مضامين فلسفي موجود در داستان
وضوعي و محتوايي داستاني با مضامين فلسفي و بدون هاي مبا تكيه بر منابع موجود و ناظر بر تصريح حوزه

هاي ديگر ترجيح داده شوند، و تنها براي بيان اين مهم كه؛ اوال چنين هاي مذكور بر داستاناينكه داستان
هايي موجودند و ثانيا قابل استفاده در برنامه فلسفه براي كودكان هستند، انتخاب شد، آنگاه مسائل داستان

شناسي مطرح و براي هر يك نمونه داستاني آورده شناسي و ارزششناسي، شناختيعني؛ هستياساسي فلسفه 
  .هاي قرآني حاوي مضامين فلسفي در ذيل آمده استنمونه داستان. شد

اي از شناسي شاخههستي": دارداظهار مي) 1370(شناسي يكي از مسائل مهم فلسفه است، اسميت هستي
، ص 1387فرمهيني فراهاني، ( "دهدهيت حسي يا وجود را مورد مطالعه قرار ميكه طبيعت و ما فلسفه است

414.(  

لمر
 نمونه داستان سوال فلسفيق

سي
شنا

تي 
هس

 

 داستان حضرت آدم عليه السالم  شناسيجهان

 داستان حضرت ادريس عليه السالم خداشناسي

 سالمال داستان حضرت ابراهيم عليه  عهيمابعدالطبمرگ و 

 اصحاب كهف زندگي دوباره

 السالم داستان حضرت اسحاق عليه  قدرت خداوند

  

                                                            

1  Jespersen 
2 Andersen 
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ضمن بيان اهميت و جايگاه پرداختن به ) 1389( 1وايت. است لسفهمعرفت شناسي يكي از مسائل اساسي ف
دارد؛ سواالت زيادي در خصوص شناخت فيلسوفاني چون؛ زنو، ارسطو، مسئله شناخت در فلسفه اظهار مي

  .دكارت، باركلي، هيوم، كانت، ويتگنشتاين، سارتر، راسل و دنت را به خود مشغول ساخته است
  

مرو
 داستان نمونه سوال فلسفيقل

سي
شنا

ت 
ناخ

 داستان حضرت نوح عليه السالم  ارزش عقلش

 الح عليه السالمداستان حضرت ص شناخت حقيقيت

از جمله مسائل اساسي فلسفه بحث ارزش شناسي است كه در آن به مسائلي چون؛ تبيين ارزش، انواع و 
- ها مانند ديگر امور هم جنبهارزش. ها استكار فلسفه در عصر ما بررسي ارزش". شودماهيت آن پرداخته مي

  ).154، ص 1380ريعتمداري، ش( "شوندي اجتماع ظاهر ميي فردي دارند و هم در زمينه
  

مرو
 نمونه داستان سوال فلسفيقل

سي
شنا

ش 
ارز

 ذوالقرنين؛ پادشاهي نيكوكار خير

  عليه السالمحضرت يوسف  زيبايي شناسي

  

هاي قرآني به دليل نوع گفتمان داستان، عمق و ژرفا، سادگي گفتار ؛  داستاننتايج مقاله حاضر نشان داد كه 
هاي اوليه اين برنامه، متناسب با سن و تواند به عنوان محتواي مناسب جايگزين داستانو مناسبت فرهنگي مي

  . سال كودكان بازنويسي و مورد استفاده قرار گيرد
  .p4cكان، رويكرد محتوايي، قرآن كريم، فلسفه براي كود :واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .قرآن كريم -
  .آستان قدس رضوي: مشهد). ترجمه سعيد بهشتي( فلسفه آموزش و پرورش). 1370. (اسميت، فيليپ جي -

                                                            

1 
 White, D. 
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  .او: تهران). ترانه وفاييترجمه ( هاي فلسفي جهان داستان ).1388. (پيكمال، ميشل -
  .اميركبير :تهران. اصول و فلسفه تعليم و تربيت). 1380. (علي، شريعتمداري - 

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: قم. )ترجمه سيدجليل لنگرودي( داستان هايي براي فكر كردن). 1387. (فيشر، رابرت -

پژوهشگاه علوم انساني و : تهران. )گفتگو با پيشگامان( راي كودكان و نوجوانانب كند و كاو فلسفي). 1387. (ناجي، سعيد -
  .مطالعات فرهنگي

  .قطره: تهران). ترجمه تينا حميدي( فلسفه براي كوچكترها). 1389. (وايت، ديويد -
فلسفه، كالم  نشريه). ترجمه مريم صفايي( نگاهي به آموزش فلسفه براي كودكان در دانمارك، العاده فلسفه فوقهنر ). 1384. (يسپرسن، پر -

  .117-117، 54، و عرفان
-Finocchiaro, M. (1993). Philosophy as Critical Thinking, In: M. Lipman (Ed.). Thinking Children 
and Education, U.S.A: Kendall/ Hunt Publishing Company. 
-Gina, M. (2004). Democracy as Morality Using Philosophical Dialogue to Cultivate Safe Learning 
Communities. Analytic Teaching And Philosophical praxis, 29(1), 31-38. 
-Hagberg, G. L. & Jost, W. (2010). A Companion to the Philosophy of Literature. U.K: Blackwell 
Publishing Ltd.  
-Haynes, A. (2002). Children as philosopher. Londen and New York: Routlege Hamer. 
-Jenkins, P. & Lyle, S. (2010). Enacting dialogue: The impact of promoting philosophy for children 
on the literate thinking of identified poor readings: Aged 10. Language and Education, 24(6), 459-
472. 
-Lipman, M. (1991). Thinking in Education. Cambridge: Cambridge University Press. 
-Lipman, M. (1993). Philosophy for Children and Critical Thinking, In: M. Lipman (Ed.). 
Thinking Children and Education, U.S.A: Kendall/ Hunt Publishing Company. 
-Murris K. (2000). Can children do philosophy? Journal of  Philosophy of Education, 34(2), 261-
279. 
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  عي انتقادي در تربيت كودكبررسي ضرورت پرورش روحيه اجتما
  3، اعظم جويبار 2، سيد محسن مرتضوي1مهرانه شايگان

 
اجتماعي كردن و توليد فرهنگي را نيز در پي  در برابرهمواره تحقيق روي فرهنگ كودكان، ابعاد انتقادي 

 ،فرهنگ توليددهد كه محيط فرهنگي در بازاولين مشاهدات از جهان اجتماعي كودكان نشان مي .داشته است
پيچيدگي خاص جوامع در حال پيشرفت و  اين .لزوما يا حتي اساسا وابسته به محيط فرهنگي بزرگساالن است

  . باشدگذر از سنتي مي
حال آنكه در تربيت كودكان بايد دنياي كودك را مد نظر قرار داد، در عين حال كه بايد مطابق اجتماعش 

تجربيات هيجاني شريك شود و خودش تجربيات ود كودك در پرورش يابد، نبايد پذيرنده محض باشد و خ
كه يادگيري فرهنگي بيش از همه از طريق  دهدها نشان مياما بررسي .كار بردمربوط به اجتماعي شدن را به

اين در حاليست كه  ).2010، 4آن( دهدآفرينش فعال كودكان و مشاركت در جهان اجتماعيشان روي مي
  .شودگردد و استقالل وي نيز لحاظ مياي بايد باشد كه جنبه اجتماعي قضيه حفظ مينهبه گورويكرد انتقادي 

  : پژوهش پرسش
چگونه مي توان ديدگاه اجتماعي و انتقادي كه اغلب كامال متقابل هم محسوب مي شوند، در كودك ايجاد  -

  نمود؟ 
 ينا در تطالعاآوري اجمع روش. ستا كيفي يهشهاوپژ ءجز و تحليلي ـتوصيفي هشيوپژ حاضر مقاله
  .استصورت گرفته دب متعدـكت و تاالـمق از يرـگيهرـبه اـب كه.ستا ايكتابخانه يهمطالع روش تحقيق

بلكه، اين . ي سقراط  يا كانت ياد دهدهدف از تفكر انتقادي اين است كه قرار نيست به كودكان فلسفه
ر شنيده هايشان دقت كنند، آنها را ارزيابي و است كه به سخنان و نظرات ديگران خوب گوش فرا دهند، د

چون و چراي هيجانات، نه اينكه كوركورانه تابع بي. ها را انتخاب كنندسبك سنگين كنند، بهترين انديشه
اي كه  با اين تعريف، نخستين دغدغه). 1389، 5ليپمن(ي خود باشند مدها، رسوم و عقايد جوامع يا مثال خانواده

ي تزريقي  براي توضيح برنامه. اي تزريقي است شود، ماهيت اين برنامه، به عنوان برنامه يبه ذهن متبادر م
                                                            

    shaysmm@yahoo.comكارشناس ارشد تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش؛   1
  meshsmm@yahoo.comدانشجوي دكتري دانشگاه شيراز ؛   2

 .فه فنكارشناس علوم و حر 3
4 Ahn 
5  Matthew Lipman 
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ي تفكر صحيح به كودكان، براي  ي تفكر، به عنوان شيوه توان گفت كه اين برنامه، براي تزريق يك شيوه مي

  . اميد به بارآوري اين شكل از انديشه در بزرگسالي آنها فراهم آمده است
كودكان نياز دارند كه براي تميز بين ": توان با نقل قول از ليپمن به خوبي نشان داد ي دوم را مي اما دغدغه

و بين اشكال ) شناسي معرفت(هاي شناختي تأييد شده و رد شده  ، بين نظريه)منطق(استداللهاي معتبر و غيرمعتبر
ترين راه براي  مناسب. موازيني بيابند و غيره، مالكها و) اخالق(قابل قبول و غيرقابل قبول، قضاوت اخالقي 

از اين طريق است كه فقط . تمام پيچيدگيهاي كالن نوعي تحقيقتربيت را با وانجام اين كار اين است كه تعليم
اگر بخواهيم براي پرهيز از اطناب، كل اين روش را در يك  توانند به تفكر ترغيب شوند، دانش آموزان مي

  . نيم آن را تفكر انتفادي به روايت انگلوساكسون بخوانيمتوا عبارت بيان كنيم، مي
سنجي منطقي  ي مسايل كلي، و سپس امكان بخشي به تجزيه اين است كه روش تحليلي، يا اولويت  واقعيت

اي از  شده ي آنها با هم، كه صورت خالصه در مورد هريك از اين اجزا، و در نهايت تركيب نهايي دوباره
نامه فلسفه بر": به بيان خود ناجي، يكي از بانيان اين برنامه در ايران. كارآموزان خود است روش القايي فبك به

-وكاو و تحقيق در تمام زمينه براي كودكان و نوجوانان با نشان دادن پايان نيافتگي علم و با ايجاد روحيه كند

كند و از كودكي حل  مي  ر به تحقيقاين برنامه كودكان را وادا. كندرا احيا ميانساني آنهاي معرفتي علوم
گرايانه در علم چه  گيرند كه ديدگاههاي اثبات آنها ياد مي. دهد مسئله و تحقيق علمي را به آنها ياد مي

زودي كنار گذاشته  اي بيش نباشد و به شود، ممكن است فرضيه ضعفهايي دارد و اينكه آنچه در علم ارائه مي
  . "شود

با اين روش فلسفي دچار مشكل هستند و حتي معتقدند اين روش به دوري هرچه فيلسوفاني كه   از جمله
. توان به نامهايي همچون هيدگر، دلوز، و حتي ويتگنشتاين اشاره كرد انجامد، مي بيشتر از حقيقت فلسفي مي

ليم و ام الگويي جديد و مبتني بر تفكر در تع من بر آن بوده"كند كه  خود ليپمن نيز به صراحت اشاره مي
و ) مربوط به ويژگي فردي(بخش آن، خردمندي يا معقوليت تربيت ارائه دهم، كه مفاهيم محوري و انسجام

اين الگو فقط به اهميت تفكر انتقادي تأكيد ندارد، بلكه بر . باشد) مربوط به ويژگي اجتماعي(دموكراسي 
اين تفكيك، و . "اند فكر الزم و ضروريهر سه نوع ت. تفكر خالقانه و تفكر توأم با عالقه نيز تأكيد دارد

جداسازي از يكسو و برقراري اينهماني ميان خردمندي و تفكر انتقادي از سوي ديگر، خود به صورت كامل 
بحثي در رابطه با تعليم  1لونارد .شوند در دنياي امروز فلسفه محل بحث بوده و چندان معتبر محسوب نمي

                                                            

1  Madeleine Leonard 
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در اين جامعه در پي فرآيند اجتماعي كردن كودكان توسط . دهدكودكان در ايرلند شمالي ارائه مي
  ).2007، 1ورترپ( شود تا افرادي تابع پرورش يابندبزرگساالن تالش مي
    :يافته هاي پژوهش

تربيت انسان در به حكم عقل، ، ذاتي كودك براي سؤال كردن و كنجكاوي براي درك مطلب حقاگر 
آموزش به روش سنتي آنگونه كه در مراحل مختلف تحصيلي  جه به اينكه دربدانيم و با توامري كامالً طبيعي 

گيرد، مبتني بر اين فرض است كه با يادگيري سطوح مختلف محتواي اطالعات  در حال حاضر صورت مي
توانند  آموزان به طور طبيعي قادر به يادگيري تفكر انتقادي خواهند بود و مي علمي مربوط به هر رشته، دانش

به عبارتي حقي براي كودك . شودبه نتايجي دست يابند كه به طور آشكار و صريح به آنها ياد داده نميخود 
دانيم كه آموزش رسمي و آشكار ندارد بلكه از آموزشهاي پنهان قلمداد شده قائل هستيم و آنقدر بديهي مي

رخورد دو طرفه استاد و شاگرد و پايه بدر نظريه ارسطويي، استدالل و گفتگو بر  كهاين در حالي است  .است
در سيستم آموزشي غرب  روشي ننهادينه گرديد و همين نكته موجب  .گرددميگفتگوي منطقي آنها استوار 

اين روش متكي بر تأمين اين هدف است كه ياددهنده يا معلم، منبعٍ صرف . شده است از متوسطه تا دانشگاه،
آموزان مهارت خود را در تفكر و استدالل افزايش دهند و  دانشاطالعات و انتقال دهنده آن نباشد بلكه 

صرف داشتن  ،شدباعصرانفجاراطالعات مي موسوم بهكه  عصرحاضردر  .اطالعات را پردازش و به كار گيرند
اهميت است  تواند مفيد وكارسازباشد بلكه تجزيه وتحليل و نحوة كاربرد اين اطالعات حائزاطالعات نمي

و  براي ورود به عرصة كار است كه شخصانتقــادي  وسيله تفكر بنا بر اين به). 21، ص 1371كومبز، (
كند كه او را براي جسمي در شحـص ايجاد مي -انتقادي قـدرتي ذهني شوند زيرا تفكرمي زندگي آماده

  ).56، ص 1993، پـل( سازد رقابتها و چالشهاي دنياي به سرعت متغيركنوني آماده مي
  . ، اجتماعي، تربيتتفكر انتقادي، كودك: يديواژگان كل

  
  :فهرست منابع

  اطالعات: تهران). ترجمه و نگارش دكتر صادق طباطبايي( نقش رسانه هاي تصويري در زوال دوران كودكي). 1387. (پستمن، نيل-
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران ).حميده بحرينيترجمه ( كودكي در مدرسه ليزا).1389. (ليپمن، متيو - 

- Lancy, david f. (2008). The anthropology of childhood (cherubs,  chattel, changelings). 
Cambridge University Press,  New York. 

                                                            

1
Q vortrop  
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 ر صلح با تاكيد بر اخالق مراقبتگسترش آموزش مبتني ب

 4، عليرضا شواخي3، مهين برخورداري2، مريم انصاري1شقايق نيك نشان

  
نابساماني هاي موجود در جهان پرتنش امروزي، رشد تروريسم، جنگ و نفرت از پيامدهاي نامباركي است 

در چنين زماني از تعليم و ). 1389و رحمان زاده،  1378فتحي واجار گاه، (كند  كه دنياي ما را تهديد مي
هاي پيشنهادي تعليم  يكي از راه. اي بينديشد رود كه براي بهبود زندگي مسالمت آميز، چاره تربيت، انتظار مي

تواند آموزش  در اين مقاله اخالق مراقبت به عنوان رويكردي اخالقي كه مي. باشد و تربيت، آموزش صلح مي
 .گرفته استصلح را محقق سازد ، مورد توجه قرار 

  :پرسش پژوهش
  داللت هاي تربيتي اخالق مراقبت در آموزش صلح چيست؟

ها، تبعيض، سركوب، استثمار، فقر  ستيزه(صلح، فقدان يا توقف خشونت به همه اشكالش نظير : آموزش صلح-
نت با اين وجود صلح تنها توقف يا فقدان خشو). 2006جانسون و جانسون، (تعريف شده است ) و بي عدالتي

شود، دفاع از صلح  ها آغاز مي ها در اذهان انسان از آنجايي كه جنگ"نيست بلكه صلح وضعيتي ذهني است،
ها آموزش صلح محور يك ضرورت است  لذا، براي تغيير اذهان انسان "ها ساخته شود نيز بايد در اذهان انسان

  ).2005گزارش يونسكو، (
يا صلح دروني، صلح اجتماعي كه در مراودات اجتماعي  صلح با خود: صلح در سه بخش قابل بررسي است

در نظام تعليم و ). همان(دهد و صلح با طبيعت يا همان حفظ محيط زيست  و ارتباط با ديگران را نشان مي
هايي با  تربيت كشور ايران در هر سه بعد با معضالتي روبرو هستيم؛ در رابطه با صلح با خود، افزايش انسان

ها و در زمينه صلح با  اني و پريشان حالي، از نظر صلح با ديگران گسترش ميزان خشونتهاي رو بيماري
طبيعت، شيوع تخريب هاي زيست محيطي، همه نشان دهنده ي مغفول ماندن اين مهم در آموزش و پرورش 

يث اگر آموزش و پرورش به درستي بتواند آگاهي زنان و مردان را از ح) 1972(به زعم مونتسوري . ماست
اخالقي و اجتماعي رشد بدهد به نحوي كه حس اخالق آنها به همان اندازه كه توانايي خواندن و نوشتنشان 

                                                            

 .اصفهان عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور١
  .اصفهان عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور٢
  .دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه اصفهان٣
  .عضو هيات علمي دانشگاه  فرهنگيان اصفهان٤
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از اين منظر ما . آميزتر را داشته باشد تواند آرزوي يك جهان صلح يابد، رشد كند، نوع انسان مي كمال مي

ي الزم را براي زيست در  واند زمينهنيازمند رويكردي صلح محور در تربيت اخالقي هستيم، رويكردي كه بت
در اين نوشتار تالش شده است تا كارآمدي اخالق مراقبت در آموزش صلح . جهاني مسالمت آميز فراهم كند

  .تبيين شود
ي تربيت  توان به تعدد نظرات در حيطه با نگاهي گذرا به تاريخ علم اخالق، به خوبي مي :اخالق مراقبه -

در اين ميان اخالق مراقبت نيز ... ق فضيلت مدار ارسطويي تا اخالق اصالت فايده و اخالقي پي برد، از اخال
يكي از رويكردهاي تربيت اخالقي است كه در سال هاي اخير مورد حمايت بسياري به خصوص فمنيست ها 

ي ي كودكان، مراقباني توانمند و مراقبت شدگاناخالق مراقبت، در تالش است تا همه. قرار گرفته است
. شود كشي ناياب مي حساس بار آيند، چرا كه به زعم ايشان، تنها در اين صورت است كه استثمار و بهره

و  1994نودينگز، (كند  ي دو سويه مياخالق مراقبت، مراقبان و مراقبت شدگان را مقيد به روابط مسئوالنه
  ).2000ديلر، 

، 2، گفتگو1ز مراقبت داراي چهار مؤلفه اصليِ الگوسازيانداتربيت اخالقي از چشم :تربيت در اخالق مراقبه -
  . باشد مي 4و تأييد 3تمرين
ما بايد در رفتار خودمان، . در تربيت اخالقي مبتني بر مراقبت، الگوسازي اهميت زيادي دارد: الگو سازي) الف

-و مراقبت شوندگان نميبنابراين ما چيزي در مورد مراقبت به فراگيران . مقصودمان را از مراقبت نشان دهيم

دهيم، ما مراقبتمان را در روابطمان با آنان به متوني براي مطالعه در اين موضوع در اختيار آنان قرار نمي. گوييم
  ).2000 ،نودينگز(رسانيم  اثبات مي

 .صورت پذيرد "ديالوگ"در گام بعد، الزم است تا ميان مراقبت كنندگان و مراقبت شوندگان : گفتگو) ب
ي ديگران اين به آن معناست كه ما از طريق گفتگو درباره. تگو از منظر مراقبت، ذاتي و ضروري استگف

ي بازخوردي كه از كنيم، تالش هايمان را به وسيله طور كه ما براي مراقبت تالش ميگيريم، همان بيشتر ياد مي
دهد تا از ماهيت تأثير  ين امر به ما فرصتي ميا. كنيم آوريم، اصالح مي به دست مي كنندگان مراقبتمان دريافت 

  ).1994نودينگز، (رفتارمان مطمئن شويم 

                                                            

1 modeling 
2 dialogue 
3 practice 
4 confirmation 
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دهند، اغلب  آن كساني كه مديران اجرايي، رهبران نظامي و وكال را تحت تعليم و تربيت قرار مي: تمرين) ج
آنان اذهان افراد را با بينش  آموزند، معتقدند كه چيزي فراتر از مقدار معيني محتواي درسي را به فراگيران مي

اگر ما بخواهيم مردمي را بار آوريم كه نسبت به ديگران اهميت قائل شوند، ايجاد تمرين . آورند خاصي بار مي
در سال هاي اخير رويكرد يادگيري مشاركتي جهت تمرين اين اخالق . يابد در خصوص مراقبت اهميت مي

آموزان رار گرفته است، البته معلمان بايد در گفت و گوي با دانشبه شدت مورد حمايت برنامه ريزان درسي ق
خود، تصريح نمايند كه هدف اصلي كار مشاركتي كمك كردن به يكديگرـ فهميدن، شريك بودن و حمايت 

  .كردن ـ است، نه صرفاً يادگيري آكادميك
مارتين . سازد بيت اخالقي متمايز ميچهارمين مؤلفه يعني تأييد، مراقبت را از رويكردهاي ديگر به تر: تاييد) د

كند  آميز براي بهترين جنبه در ديگران توصيف ميآميز و تصديقبوبر، تأييد را به عنوان يك عمل تشويق
دهيم و رشد آن را  كنيم، ما يك خود بهتر را تشخيص مي هنگامي كه ما شخصي را تاييد مي). 1995بوبر، (

هنگامي كه شخصي . ن كار، ما بايد ديگران را به نحو كامالً معقول بشناسيمبراي انجام اي. كنيم تشويق مي
شود، بهتر آن است كه در ابتدا شخصيت او را تاييد كنيم  دانيم، مرتكب مي عملي را كه ما نكوهيده مي

مداخله البته اين امر به معناي همزيستي صرف، يا پرهيز از هر گونه ). 1989و برن اشتاين،  1991نودينگز، (
. نيست، تأييد، مستلزم وانمود كردن به اينكه يك عمل شرارت آميز با نيات خوب انجام شده نيز نيست

كنيم تا كار بهتري را تحت عنوان ديگري انجام دهند، بدون ان كه به آنان  برعكس ما به ديگران كمك مي
  ).1992تيلور، ( برچسب زنيم

ي نظام اخالق كانتي كه در آن هر عامل اخالقي كامالً مسئول در مقايسه با فردگراي: بحث و نتيجه گيري
اخالق مراقبه، مفهوم فاعل اخالقي واقعاً مستقل و خود  ؛)1388كاپلستون، (باشد  كمال اخالقي خودش مي

پذيرد و رشد افراد را به طور تفكيك ناپذيري  كند و واقعيت وابستگي متقابل اخالقي را مي فرمان را رد مي
اخالق مراقبت هر يك از ما را ملزم به تشخيص . داند كنيم، مي مي] تعامل[كه ما با آنان به ديگراني وابسته 

كند كه ما براي سعادت اخالقيمان وابسته  كند و اذعان مي ضعف اخالقي خودمان و شكوفا كردن يكديگر مي
ن از هرگونه جدايي است كه هاي اصلي اخالق مراقبت، مانع شدبه يكديگر هستيم، بنابراين يكي از هدف

مفعول اخالقي و / ستم ديده، فاعل اخالقي/ استثمار شده، ستم گر/ هاي استثمارگرباعث دوگانه انگاري
كنيم، در مركز  ديگران را تهديد نمي "دگربودگيِ"چرا كه در اخالق مراقبه، . شود چيزهايي از اين قبيل مي

و به ي تماميت شان، وارد آگاهي ما شوند  دهد با همه جازه مياين اخالق، پذيرندگي است كه به ديگران ا
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از اين منظر گسترش اين نوع از تربيت اخالقي در كالس هاي درس، . كنيم از خشونت پرهيز ميهمين علت، 

  .شايد بتواند مسير آموزش صلح را هموار تر سازد
  .تربيت اخالقي، آموزش صلح: واژگان كليدي

  
  :فهرست منابع

  .1مجله مطالعات راهبردي جهاني شدن، . هاي اجتماعي مجازي در عصر جهاني شدن كاركرد شبكه). 1389. (زاده، سيد عليرحمان  -
بررسي ميزان توجه به آموزش صلح در برنامه درسي دوره ابتدايي از ديدگاه ). 1387. (فتحي واجارگاه، كوروش و اسالمي، معصومه -
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