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رهنمودهای از بنيانگذار جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری در ارتباط حوز ه های علميه و مراکز فرهنگی کشور.

حضرت امام خمينی(ره) بنيانگذار جمهوری اسالمی 
ايران دانشگاهيان را به ارتباط هر چه بيشتر با روحانيان 
ــد: «توصيه اين جانب آن  ــه کرده چنين فرمودن توصي
است که نسل حاضر و آينده غفلت نکنند و دانشگاهيان 
ــا روحانيان و  ــتر ب و جوانان برومند عزيز، هر چه بيش
طالب علوم دينی پيوند دوستی و تفاهم را محکم تر و 

با اين پيام گهربار اين نکته را می توان دريافت که غرض 
از وحدت حوزه و دانشگاه، اين نيست که حوزوی ها، علوم 
دانشگاهی بخوانند يا دانشگاهيان علوم حوزوی ؛ بلکه منظور 
از وحدت اين است که هر دو گروه علمی، هماهنگ، متحد 
و همسو، به تدبير امور ملت و جامعه اسالمی بپردازند. البته 
ــت که اين کار به تفاهم بسيار، ذهن باز، سعه  شکی نيس
صدر، فروتنی علمی، قدرت تحمل عقايد و نظريه ها، روحيه 

احترام متقابل و نگرش به آينده نياز دارد.
ــارکت علمی و عملی بين اين دو  برای تحقق، مش
ــاط و رفت و آمد  ــان دانش و معرفت، ارتب کانون جوش
ــت . بی ترديد در طول سال های  ــازنده ضروری اس س
گذشته، کوشش های مفيدی در اين راه انجام گرفته و 
در زمينه های ارتباط، رفت و آمد، گفت و گو و مشارکت 
علمی در سمينارها و آموزش های اين دو قشر، کارهای 
نيکی صورت پذيرفته است. همچنين اقدامات دو طرف 
در مشارکت های مربوط به اداره امور کشور در مجاری 
عالی اداری و تصميم گيری، نمونه های زيبايی از همکاری 
را متبلور ساخته و مجموع اين کوشش ها، در پيدايش 
ــّو تفاهم و نزديکی فکری و همکاری علمی طالب و  ج

دانشجويان بسيار مؤثر بوده است.
راه های اصلی رسيدن به وحدت فکری ميان اين دو قشر 
اين است که هر دو به مبانی فکری مشترکی دست يابند، 
در اين مرحله، به يقين دانشگاهيان مسلمان با مبانی دينی، 
ــنايی کامل می يابند؛  اصول اعتقادی و فرهنگ دينی آش
ــر روحانی نيز در مسائل اجتماعی، فرهنگی،  چنانکه قش
ــگاهی و  ــی، اقتصادی و تربيتی و ...، از علوم دانش سياس
دانشگاهيان بهره می گيرد. همين تعامل علمی و فرهنگی، 
ــش های اوليه وحدت حوزه و دانشگاه  از مقدمات و کوش
ــت. با تحقق اين وحدت، جامع اسالمی شاهد يگانگی  اس
ــد و عناوينی  ــای تحصيل کرده خود خواهد ش در نيروه
مانند دانشگاهی يا حوزوی و قرار دادن اين دو در برابر هم، 

بی معنا گرديده و ريشه های نفاق خشکانده می شود.

نهضت نرم افزاری از ديدگاه مقام معظم رهبری
با بررسی و تحليل بيانات مقام معظم رهبری حول 
ــی حوزه، اين نتيجه به دست  نظام آموزشی و پژوهش
ــته  می آيد که اگر حوزة علميه بخواهد هم چون گذش
پرچمدار تمدن اسالمی باشد و اين انقالب و نظام قرار 
ــی و پژوهشی خود را به گونه ای  يابد، بايد نظام آموزش
طراحی کند که در عين وفاداری به اصول و ارز ش ها و 
پايبندی به فقه سنتی و جواهری، پويايی و نشاط علمی 
ــعه داده و در جريان تحوالت فکری و اجتماعی  را توس
ــل جوان و  جهان معاصر قرار گيرد ونيازمندی های نس
شيفتة معنويت را شناخته و در کانون توجه خود قرار 
دهد. در اين صورت است که شبهات شناخته و پاسخ 

استوارتر سازند و از نقشه ها و توطئه های دشمن غّدار 
غافل نباشند و به مجرد آنکه فرد يا افرادی را ديدند که 
ــت بذر نفاق بين آنان  با گفتار و رفتار خود در صدد اس
افکند را ارشاد و نصحيت نمايند و اگر تأثير نکرد، از او 
روگردان شوندو او را به انزاوا کشانند و نگذارند توطئه، 

ريشه بداوند...»!
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سخن سردبير
ــأ صادر  ــالمی، علم و دين از يک منش از منظر اس
ــخن پيامبر  ــالمی اين س ــده اند، در آموزه های اس ش
اسالم (ص) که «همانا علما وارثان پيامبران هستند» 
گويی که دانش نيز منشأی الهی دارد. به گونه ای که 
پيشرفت های عظيم دانشمندان اسالمی در حوزه ی 
علوم طبيعی پزشکی،  نجوم، فيزيک، شيمی و... نيز از 
سوی آموزه های دينی به سمت نظريه پردازی هدايت 
ــالمی در قالب نوعی  ــدند، پس تعليم و تربيت اس ش
دانش معتبر و قابل اعتماد، هم در گدشته امکان پذير 

بوده است و هم در آينده دست يافتنی خواهد بود.
ــع از  ــی جام ــده نظام ــالمی، دربردارن ــت اس تربي
انديشه هاست که تمام ابعاد وجودی انسان را اعم از جسم 
ــات دنيوی و اخروی، اجتماعی و معنويت، به  و روان، حي
يک ميزان مورد توجه قرار داده است، چرا که پرورش همه 
جانبه، محور تربيت اسالمی است. فراتر از اين ويژگی ها 
حکمت و خردورزی نيز از جايگاهی خاص در تعاليم اسالم 
برخوردار است  در حدود ۳۰۰ آيه در قرآن به اهميت آن 
ــاره کرده اند که خود دليلی آشکار بر ضرورت پرورش  اش
فرآيند تفکر و تعقل است، بنابراين در دهه چهارم نظام 
جمهوری اسالمی ضرورت دارد با همگرايی انديشمندان 
دينی و تعليم و تربيت، مبانی نظری مدونی برای تربيت 
ــالمی فراهم گردد، تا فاصله ای که اکنون ميان علوم  اس
تربيتی رايج و تعليم و تربيت اسالمی وجود دارد از ميان 
ــته شود. مشروعيت دانش علوم تربيتی بيشتر در  برداش
قلمرو علوم تجربی است و از معنويت اعم از عقل، ايمان، 
ــده است. چنانچه آسيب ها و  معرفت دينی، دين جدا ش
تهديدها و چالش های آموزش و پرورش کامًال شناسايی 
ــب صورت نپذيرد،  ــردد و برای کنترل آن اقدام مناس نگ
چالش ها به تهديد و تهديدها به آسيب تبديل می گردد. از 
اين رو، در  زمينه ارتباط دو سويه ميان آموزش و پرورش 
و حوزه های علميه، مصاحبه هايی با انديشمندان دينی 
ــد و چالش های تعليم وتربيت  و تعليم و تربيت انجام ش
ــل آموزش و پرورش و  ــالمی را در زمينه رابطه متقاب اس
حوزه های علميه فهرست بندی شد و همچنين عواملی 
که نهادهای دينی و فرهنگی را تهديد می کرد به شرح زير 

مشخص شده است:
ــت فقدان  آميخته شدن فرهنگ دينی با اغراض شخصی عدم پاسخگويی صحيح نسبت به شبهات دينی کم رنگ بودن فرهنگ پژوهش در نهادهای دينی اولويت يافتن منافع فردی و نهادی در برابر منافع جمعی ــوازی به عل ــف و فعاليت های م ــل وظاي برنامه ريزی جامعه تداخ

اميد است گفت وگو های انديشمندان دينی و تعليم و  فقدان نظام برنامه ريزی صحيح فرهنگی
تربيت و چاپ چکيده مقاالت استادان فرهيخته، زمينه 
ــبی برای برنامه ريزی نهادهای دينی و فرهنگی  مناس
ــازی نقش  فراهم کند تا به عنوان مرکز ثقل تصميم س
ــی را به عنوان يک هماهنگ کننده حوزه علميه و  اصل

نهادهای فرهنگی بر عهده گيرد. 
دکترزهرا شعبانی

ــود. فرهنگ تفقه وتوليد، جايگزين ترجمه  داده می ش
می شود و در يک کلمه جهان، شاهد درخشش مجدد 
ــل نو و محقق و انديشمند  ــالم و گرايش نس تمدن اس

معاصر به فرهنگ اسالم ناب محمدی خواهد بود.

رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمينه 
بايسته های نهضت نرم افزاری 

۱- ايجاد نشاط اجتهادی
۲- توليد فکر علمی و دينی

۳- شجاعت نظريه پردازی و مناظرة روش مند
۴- وفاداری به اصول، اخالق و منطق

۵- آزادای، مناظره، نقد و انتقاد
۶- تعيين حد حدود آزادی، اخالق و منطق

۷- ادب استفاده از آزادی
۸- آزادی بيان، مقيد  به منطق و اخالق

۹- رواج حريت، تعادل، عقالنيت و انصاف، در مباحث 
علمی

۱۰- تضارب آرا و عقول
ــخگويی به شبهات و  ــناخت شبهات و پاس ۱۱- ش

پرسش های نظری
۱۲- حمايت حکومت اسالمی از نهضت نرم افزاری

۱۳- توليد نظريه در چارچوب اسالمی
۱۴- تبديل «توليد نظريه و فکر» به ارزش عمومی 

در حوزه و دانشگاه
۱۵- تقدير از نظريه پردازی و نظريه پردازان

۱۶- اعادة هويت و عزت جهان اسالم
۱۷- بهره گيری از مساعدت مراجع عظام

۱۸- همکاری و مشارکت«اساتيد و محققان برجستة 
حوزه»

۱۹- نقد متون ترجمه ای

۲۰- دوران خالقيت و توليد در عرصة علم
ــخ به سؤاالت»،  ــدن «جنبش پاس ۲۱- نهادينه ش

«مناظرات علمی» و «نظريه پردازی» 

آفات و آسيب های نهضت نرم افزاری
۱- پيدايش روحية يأس و نااميدی

۲- جمود و تحجر
۳- خودباختگی علمی و فرهنگی

۴- هتاکی و مسئوليت گريزی
۵- فروغلطيدن در مرداب «سکوت و جمود»

۶- شتابزدگی 
۷- هرج و مرج فکری و علمی

۸- ديکتاتوری
۹- جدال و مراء

۱۰- افتادن در گرداب «هرزه گويی و کفرگويی»
۱۱- سياست زدگی و سياست زدايی

۱۲- نفوذ صاحبان قدرت، ثروت و تريبون
۱۳- گسترش فرهنگ فاسد بيگانه

۱۴- منزوی شدن صاحبان خرد و انديشه
۱۵- انفعال و عقب گرد جامعه و حکومت

۱۶- تکرار خود
۱۷- ترجمه غرب

ــم انقالب  ــت اهللا خامنه ای رهبر معظ ــرت آي  حض
ــالمی در ديداری با وزير، معاونان و مديران آموزش  اس
ــاره به جايگاه و اهميت  ــر کشور با اش و پرورش سراس
ــکل دهی رفتاری-  ــرورش در ش ــل آموزش و پ بی بدي
اخالقی و فکری افراد جامعه، تحول در نظام آموزش و 
پرورش کشور را نيازی اساسی و ضرورتی اجتناب ناپذير 
ــتند و تأکيد کردند:« آموزش و پرورش بايد برای  دانس
ايجاد تحول، با استفاده از نيروهای فکری کارآمد و زبده 
ــفه نظام تعليم و تربيت را براساس هويت  کشور، فلس
دينی و ملی تدوين کند و نظام آموزش و پرورش را بر 

مبنای آن تغيير دهد.»
ــاره به مباحث مطرح  حضرت آيت اهللا خامنه ای با اش
شده در آموزش و پرورش برای ايجاد تحول در نظام تعليم 
ــيار مهم و ارزشمند  و تربيت، وجود چنين اراده ای را بس
خواندند و افزودند: اگر کشور و ملتی خواهان عزت مادی، 
سعادت معنوی، برتری سياسی، پيشرفت علمی و آبادانی 
ــرورش به عنوان کاری بنيادی  ــت، بايد به آموزش و پ اس
توجه جدی کند، زيرا نيروی انسانی الزم برای تحقق اين 

اهداف واال، محصول نظام آموزش و پرورش است.
ــان با تأکيد بر اين که پايه های نظام آموزش و  ايش
ــال های پيش از انقالب اسالمی براساس  پرورش در س
مبانی غيردينی و مغاير با هويت ملی شکل گرفته بود، 
خاطر نشان کردند: «آموزش و پرورش در آن دوره ضد 
ــن، ترجمه ای و مبتنی بر باورهای غربی، تقليدی، و  دي

غير منطبق با نيازهای اساسی کشور بود»
حضرت آيت اهللا خامنه ای با اشاره به اقدامات بسيار 
ــالمی در آموزش  ــی که پس از پيروزی انقالب اس خوب
وپرورش انجام گرفته است تأکيد کردند: با وجود همة 
ــالمی و ملی  ــمندی که بر پايه مبانی اس کارهای ارزش
انجام شده، نظام آموزش و پرورش متحول نشده و پايه 

و اساس همان نظام قديمی باقی است. 
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حجت االسـالم  احمد احمدی، دارای درجه 
دکتری در رشـته فلسـفه غربی و اسالمی 
از دانشـگاه تهران،  رئيس سـازمان مطالعه 
و تدوين (سـمت)، مترجـم و مؤلف چندين 
کتاب در زمينه فلسفه و نويسنده ده ها مقاله 

در زمينه فلسفه غربی و اسالمی

 با توجه به اينکه جنابعالی مسئول شورای تغييرات 
بنيادين آموزش و پرورش و در ارتباط حوزه و دانشگاه 
بسيار تأثيرگذاربوديد تجارب خود را در روند انقالب 

فرهنگی به طور اجمال بفرماييد.
در اواخر سال ۶۵ در شورای انقالب فرهنگی طرحی 
پيشنهاد شد با اين محتوا که يک تغيير بنيادی در نظام 
ــئوليت اين کار   ــوزش و پرورش به وجود بيايد. مس آم
ــور از  ــم به عهده بنده واگذار گرديد. ما به چند کش ه
جمله شوروی، آلمان، ژاپن، هند يعنی هم به کشورهای 
ــرمايه داری سفر  ــت و هم به کشورهای س سوسياليس
ــام آموزش و پرورش  کرديم. تهية اين طرح تغيير نظ
ــال طول کشيد بسيار پربار بود. تجارب گران  که دو س
ــد و ما دو يا سه همايش ترتيب  ــنگی گردآوری ش س
داديم، که در يکی از آن ها ۱۶۵ دبير و مدير را از جاهای 
مختلف دعوت کرديم و جلسات بسيار پرباری طی دو 
روز برقرار نموديم  و هر کس هر صحبتی داشت بيان 
۱۶۰ صفحه ای به نام  ــات در کتاب۷۰ـ  کرد. اين جلس
«طرح تغيير بنيادی نظام آموزش و پرورش در ايران» 
چاپ و منتشر شد. با اينکه آقای دکتر نجفی به عنوان 
ــای دکتر حداد به عنوان معاون، اين طرح را  وزير و آق
تأييد کرده بودند اما زمانی که به آموزش و پرورش برای 
اجرا رفت به آن عمل نشد. البته اين کار بسيار سنگين 

ــمی که دولت متعددی  بود و در زمان دولت آقای  هاش
ــن طرح را پياده کنند  ــتند به خوبی اي بودـ  می توانس
اما آقايان اين کار را نکردند. کتاب طرح تغيير نظام به 
جهت ساختار کلی کتاب سودمند است لذا خواندن آن 

را توصيه می کنم.
 مبانـی تعليم و تربيت اسـالمی از نظـر جنابعالی 

چيست؟
تفاوت حقيقی بين دو نظام را بايد در بينش حاکم 
بر آنها جستجو کرد. بر آموزش و پرورش رژيم گذشته 
بينش شاهنشاهی و غير الهی حاکم بوده است  و بين 
ــجامی برقرار نبوده  اجزاء و عناصر آن هماهنگی و انس
ــهای فراوانی که پس از پيروزی  ــت، و به رغم تالش اس
ــالمی برای اصالح آن بعمل آمده، هنوز هم  انقالب اس
ــته و گسيختگی بين اجزاء  برخی آثار نامطلوب گذش
ــت. در برابر، در نظام پيشنهادی  و عناصر آن باقی اس
طراحی شده بر اساس بينش الهی، انسجام و هماهنگی 
ارکان و عناصر و اجزای آن با دقت رعايت شده است. 

  ويژگی های تربيت اسالمی را توضيح دهيد.
ــام آموزش و پرورش تربيت  چون وظيفه اصلی نظ
ــت و هماهنگ با معيارهای  ــانهای الهی و هم جه انس
ــت همچون  ــت تزکيه و تربي ــت، الزم اس اسالمی اس
نوری بر تمامی عناصر، اجزاء و برنامه های نظام بتابد و 
ــتری برای يکايک آنها باشد. توجه به اين  به منزله بس
ــت، بلکه به  ــم که تزکيه نه تنها از تعليم جدا نيس مه
ــت و بر آن  ــته اس صورتی انفکاک ناپذير به آن پيوس
ــود که در کليه مراحل  تقدم رتبی دارد، موجب می ش
ــازماندهی و اجرای نظام، به سوی تربيت معتدل و  س
متوازن تمام ابعاد شخصيت انسان، تا وصول به درجه 
انسانی کامل، جهت اصلی حرکت باشد. نظر به اهميت 

مطلب، نهادهای سياست گذاری و برنامه ريزی فرهنگی، 
اجتماعی، ارشادی و تربيتی کشور بايد برنامه ی خود را 
با سمت گيری آموزش و پرورش هم جهت سازند و برای 
نظارت بر اين مهم و حصول اطمينان از تحقق آن، الزم 
است مرجعی از عاليترين مقامات اين نهادها تشکيل 

گردد و از پشتوانه و حمايت قانونی برخوردار باشد
 جنابعالـی نقش حوزه در تغيير بنيـادی آموزش و 

پرورش را در طول انقالب شرح دهيد.
در ارتباط با حوزه و دانشگاه بايد بگويم که حوزه يک 
زبان دارد و دانشگاه هم يک زبان. متأسفانه به دليل اين 
ــير قرآن  که حوزه فقط در قلمرو  فقه و اصول و تفس
فعاليت داشته و تا زمان مرحوم استاد عالمه طباطبايی 
رضوان اهللا عليه حتی تفسير هم نبوده و کار فقها به فقه 
و اصول و نوشتن رساله و نگارش حديث و رجال، درايه 
و کالم و مانند اينها معطوف بود و اين زبان به دانشگاه 
نيامد که ما بدانيم روايات را چگونه به دانشجويان عرضه 
کنيم که بفهمند و از آن استفاده بکنند. به همين جهت 
وقتی انقالب شد، مرحوم امام (رضوان ا... تعالی عليه)، 
چند نفر را برای ستاد انقالب فرهنگی تعيين کردندـ  
که برخی از اين ها هم دگرديسی پيدا کردند و زدند به 
کوچه الحاد و انکار همه چيزـ  آنها  آن زمان به فرموده 
ــمت حوزه قم آمدند و در آن جا هم چيزی  امام به س
ــد. آيت ا... مصباح يزدیـ   فراهم نبود و بايد کار می ش
حفظه اهللاـ  حدود ۱۵ ماه وقت صرف کردند و مطالبی 
را برای دانشگاهها فراهم آوردند. اما خيلی زمان برد تا 
اين که بعضی از آن مطالب به تدريج وارد دانشگاه شد 
و زبان دانشگاهی پيدا کرد. از مبانی موضوعاتی همچون 
اقتصاد، درآمدی بر اقتصاد، پول و بانکداری، بانک بدون 
ــت و تعليم و تربيت و  ــت و مديري ربا گرفته، تا سياس
حقوق و ... اکنون هم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همان 
مباحث را ادامه می دهد. مراکز ديگری هم در قم و هم 
درجايی ديگر در باب علوم انسانی کار می کنند، اما نياز 
دانشگاها با اين گستردگی که پيدا کرده اند بسيار بيش 
ــت، اما کار بسيار فراوانی  از توان کنونی اين مراکز اس
انجام گرفته است و هم اکنون مشغولند. می خواهم اين 
را عرض کنم که ما ذخاير انباشته و انبوهی در حوزه ها 

ضرورت ارتباط حوزه با آموزش و پرورش

گفت وگو با حجت االسالم دکتر احمد احمدی
رئيس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربيت مدرس

هيچ مذهب و دينی، به اندازه شيعه 
مسائل تربيتی از امامان خويش نقل 
کرده باشد. اما اين ها خامند و بايد 
دو گروه يکی از حوزه و ديگری از 
دانشگاه کنار هم بنشينند و با توافق 
اين کار را انجام بدهند و اين مبانی را 
با زبان روز و دانشگاهی بياورند
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 اما نگاه و رفتار فراگير همان 
مهرورزيردن است که تعليم و تربيت 
را تا اعماق جان معلم و متعلم نفوذ 
می دهد و همه چيز را دگرگون و 
خدائی می کند و به همين جهت هم 
گفته اند معلمی عشق است و نبايد با 
ديد شغل و پيشه به آن نگريست

داريم که اين ها چه برای دانشگاه ها و چه برای آموزش و 
پرورش، چنان که بايد شايد از آنها استفاده نشده است. 
ــت. بايد کس يا کسانی  ــختی اس البته اين کار، کار س
ــگاه را مسلط و  بيايند که  به هر دو زبان حوزه و دانش
مجرب باشند و کار کرده باشند. بنده ۸ يا۹ سال دبير 
بودم. و آموزش معارف دينی را تجربه کرده ام و ديده ام 
که نمی شود بيش از اندازه توان دانش آموز به او تعليم 
ــتر به وی بياموزی  داد. نبايد گمان کرد که هرچه بيش
ثوابش بيشتر است. بايد ذره ذره و خرده خرده مطالب 
را بگويی و چهار کلمه از دين بگويی و بعد اندکی کالس 
را بخندانی و با نشاط نگه داری و جوری عمل کنی که 

اين مطالب در ذهن او جا بيفتد
ــاری از لحاظ تربيتی بعيد می بينم هيچ مذهب و  ب
دينی، به اندازه شيعه مسائل تربيتی از امامان خويش 
نقل کرده باشد. اما اين ها خامند و بايد دو گروه يکی از 
حوزه و ديگری از دانشگاه کنار هم بنشينند و با توافق 
ــا زبان روز و  ــن کار را انجام بدهند و اين مبانی را ب اي
دانشگاهی بياورند. شما بيش از حد بر فلسفه آموزش و 
پرورش  تأکيد می کنيد. اما حقيقت اين است که دين 
يک سلسله حقايق تعبدی هم دارد که من در آن مقدمه 
هم نوشته ام. ما اگر بخواهيم به قول بعضی ها روشنفکر 
بازی درآوريم و مرتب بگوييم علت اين يا آن چيست و 
فلسفه اش کدام است، آن معقول است و اين نامعقول 
است، نمی شود کار کرد. بايد به دانش آموز درس تعبد 
هم بدهيم و بگوييم اين وحی خداست به خاطر بسپار، 
و همه جا به سراغ چراها نرو، زيرا خيلی جاهاست که در 
می مانی. بايد بگوييد که، وحی حق، و اهللا اعلم بالصواب، 
لذا اين که هر قدمی بردارم و سؤال کنم و مدام بپرسم 
که آقا مَسح پا يعنی چه؟ رجم شيطان در منی يعنی 
چه؟ تراشيدن سر يعنی چه؟ قربانی برای چيست؟ حج 
برای چی؟ چرا بايد دور خانه ای طواف کنيم؟ و خيلی 
سؤاالت ديگر که خيلی ها مطرح می کنند. در زمان امام 
صادق (ع) عبدالکريم بن ابن العوجاء، ابو شاکر ديصانی 
و ابن ُمقفع و امثالهم می نشستند و ايراد می گرفتند که 
اين ها چيست؟ ابوالعالی معّری هم از اين قماش بود که 
دائم می گفت: مکه برای چيست ؟و طواف برای چيست؟ 
اگر بخواهيد وحی را زمينی بکنيد و مثًال با عقل ناقص، 
بنده بخواهم همه چيز را تبيين کنم، نمی شود. اين ها از 
چيزهايی است که بايد تعبدی پذيرفت. بعضی از کارها 
مثل زکات و خمس معقول است و خود کليات حج هم 
ــت. اما نبايد برای جزئيات اموری چون  همين طور اس
مثل قربانی، رمی جمرات، جرئيات عالم پس از مرگ و 
مانند اينها فلسفه و استدالل تراشيدـ  بلکه بايدَ آنها را 
به صورت تعبدی به دانش آموزان آموخت و خالصه بايد 
يک جايی برای قبول تعبدی محتوای برخی از مسائل 

وحی باقی گذاشت!! 
 برای معيارهای معرفت شناسی عقلی و نقلی چه 

چارچوبی را پيشنهاد می کنيد؟
ــت، چه در  ــال ها اس   يکی از کارهايی که بنده س
ــته ها و  ــه در نوش ــفه تطبيقی و چ ــای فلس کالس ه
ــت که ما سراغ مسائل اساسی  برخورد ها، دارم اين اس
ــؤال اينجاست که خود عقل يعنی  و مبنايی برويم. س
چه؟حق يعنی چه؟ وجود، عدم، علم، ضرورت، امکان 

از جمله مسائل اساسی هستند، که بايد به بررسی آنها 
ــؤال «عقل يعنی چه» بنده نوشته ام  پرداخت  برای س
و گفته ام که «عقل يعنی فهم آدمی» اليعقلون يعنی 
ــی قرآن کريم هم  ال يفهمون. آربری، مترجم انگليس
ــه  understand معنی کرده آقای قرائی،  عقل را ب
در ترجمه انگليسی اليعقلون نوشته اند «عقل شان را به 
کار نمی اندازند». سؤال اين است که خود عقل چيست 
که آن را به کار بيندازيم يا نيندازيم؛ عقل به معنای فهم 
ــه در اختيارش قرار بگيرد متأثر  ــت و فهم از آن چ اس
می شود. آن چه در اختيار فهم قرار می گيرد چيست؟ 
ــه ديدنی ها،  ــت از جمل ــات ماس ــم از محسوس آن ه
بوئيدنی ها، شنيدنی ها، آن چه به حواس ظاهر می آيد و 
هم از آن چه به حواس باطن می آيد و اين ها داده های ما 
هستند. عقل اين ها را تجزيه و تحليل می کند و بعد از 
آن ها نتيجه می گيرد. صغری و کبری تشکيل می دهد 
و گاه از اين فراتر می رودـ  چنان که از معلوالت حسی 
به ورای آنها پی برد و عله العلل را ثابت می کند. ما در 
ــتر از اين نداريم. البته  ــوزه عقل عادی و عرفی بيش ح
عقل اينها را تجزيه و تحليل می کند و رياضيات چند 
مجهولی می سازد و سراغ ماده می رود و فرضيه درست 
می کند، جدول مندليف در می آورد و از اين نوع کارها 
اما داده های فهم ما منحصر به داده های حسی نيست 
ــت که اولياء خدا  بلکه فراتر از حس هم حقايقی هس
ــد و خاتم آنها محمد  ــوالن خداون و فراتر از همه، رس

مصطفی(ص) به آنها دست می يابند. 
اگر خدا به کسی اين توفيق را دادـ  که البته بسياری 
ــردم اين توانايی را کم و بيش دارند که روزنه ای از  از م
ــود. مثل روياهای صادقه  ورای حس برای آن ها باز بش
که حتی فرعون هم خواب هفت گاو فربه و الغر، هفت 
خوشه سبز و خشک را می بيند در حالی که او ديندار 
ــم از اين قبيل، اتفاق افتاده  نبوده و حتی بين کفار ه
است. اما اولياءاهللا باالتر از همه اين ها هستند. من اين 
را فراوان گفته ام که اميرالمومنين (ع) در نهج البالغه 
تقريبًا ۲۰ مورد علم غيب دارند. در نهج البالغه خطبه 
ــد: « و لقد نبأت بهذا المقام و هذا اليوم».  ۱۶ می فرماي
يعنی من االن که اين جا ايستاده ام پيامبر پيش از اين 
به من خبر داده است که چنين روزی پيش می آيد که 
بعد از مشکالت به وجود آمده خليفه بشوی. همه علم 

غيب های وارد در نهج البالغه هم رخ داده است. 
ــان خيلی چيزهايی  ــب جايگاهش عرفا هم برحس
ــن عربی برروی قبرش در  می يابند. از گفته محی الدي

دمشق نوشته اند: 
«ولقد ُخِصصات بعلٍم لم َيُخَص به سوای من الرحمن 

ذی العرش و الکرسی»
ــه علمی مخصوص کرد که خداوند  يعنی خدا مرا ب
صاحب عرش و کرسی به کسی نداده بود. البته منظور 

او مردم معمولی است و نه پيغمبران. 
«و ُاشهدُت من علم الغيوب عجائبًا تصاُن عن االظهار 

فی العالم الحس»
يعنی « عجايبی از علم غيب به من نشان دادند که 

نمی شود آن را در عالم حس به کسی گفت»
پس، آن عقل يا فهم، داده هايش می تواند فراحسی 
هم باشد يعنی داده هايش باالتر از حوزه حواس است. و 
گفتيم که داده های وحيانی باالترين داده ها است و آنها 
ــت و در چه حدی است.  را فقط خدا می داند که چيس
گروهی هم که پيوسته دست و پا و می زنند که وحی 
و حقايق وحيانی را با عقل اين چنينی تبيين بکنند راه 
را گم کرده اند. بايد بدانند که اين عقل از کشف آن چه 
علی بن ابی طالب و پيامبر اکرم يافته اند، عاجز است. 
ــائل را بايد به همان صورت پذيرفت. پس واژه  اين مس
عقل نبايد ما را گول بزند که خيال کنيم يافته های آن 
چنانی پيامبر را هم می توانيم با آن تبيين کنيم. به قول 

سعدی از زبان جبريل:
اگر يک سر موی برتر پرم * فروغ تجلی بسوزد پرم

«لو دنوت انمله الحترقت»؛ اگر به اندازه سرانگشتی  
نزديک شوم پرم می سوزد. 

 اين همان معنای جمله عربی است که در حديث 
آمده و خوب بود اين طور ترجمه می کرد تا با عربی آن 
هم جور در بيايد يعنی می گفت: اگر يک سرانگشت برتر 

پرم انمله يعنی سرانگشت. 
ما بايد ذهن دانش آموزانمان را فعال کنيم و بگوييم 
حوزه حواس حوزه کار توست. بايد تحقيق بکنی، هسته 
ــکاف و نانو تکنولوژی داشته باش. همه اين ها در  را بش
ــت که هر چه قدر هم بخواهی می توانی تا  حوزه ای اس
به اعماقش و تا شکافت اتم و امثال آن پيش بروی و از 
همين هم فراتی رفته وجود خداوند و برخی صفات او 
را ثابت کنی اما داده ها فراحسی را نفوسی ويژه می يابند 
هرچند فهم يا عقل آنها هم فهم است اما داده های آن 

با داده های حوزه حواس متفاوت است. 
اما معيار معرفت سوال مهم است جوابش را نمی توان 

در چند سطر بدرستی داد
ــناخت در حوزه داده های حسی و فلسفه و علوم  ش
متداول، بديهيات اوليه است که در منطقـ  ماده برهان 
ــده و معيار معرفت نقلی هم در قرآن کريم  ـ مطرح ش
ضوابط تفسير و در روايات تحصيل صحت سند است 
از حيث درايه و رجال تا به معصوم (ع) برسد و نيز بکار 

بستن ضوابط تفسير و تبيين آنها. 
ــل اخالق، مبانی و پايه هائی  تعليم و تربيت هم مث
دارد. اخالق و تعليم و تربيت های رسمی غير اسالمی بر 
مبانی و فلسفه های متداول استوار است و عمومًا از حوزه 
ــی متداول فراتر نمی رود، چنان که در  يافته های حس
ــطو و در تعليم و تربيت سکوالر می بينيم،  اخالق ارس
اما از آنجا که نگاه اسالم به انسان نگاهی است فراتر از 
ــوی خدا می داند  اين، يعنی او را از خدا و بازگردنده بس
ـ انااله و انا اليه راجعون ـ و لباس تکريم بر او پوشانده 
ــی آدم .... و اعمال او را در اين جهان،  ـ و ليد کرمنا بن
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آيت اهللا سيد محمد موسوی بجنوردی، دارای 
تحصيالت حوزوی و درجه دکتری در رشته 
حقوق خصوصی، رئيس گروه الهيات و رشته 
حقوق و علوم سياسی دانشگاه تربيت معلم 
(خوارزمـی) و نيـز مدير گـروه فقه و حقوق 
پژوهشـکده حضرت امام خمينـی و انقالب 
اسالمی، نويسنده بيش از ۵۰ مقاله و ۱۵ جلد 

کتاب در موضوعات فقهی و حقوقی.

  نقش دين در توسعه همه جانبه آموزش و پرورش 
ايرانی – اسالمی  را  توضيح بفرماييد.

ــالم جوابگوی همه مشکالت بشر و تمامی  دين اس
ــت. لذا در صورتی که برداشت درستی از  نيازهای اوس
ــيم می توانيم در جهت رفع مسائل  ــالم داشته باش اس
ــئله آموزش و  ــانی از آن به خوبی بهره ببريم. مس انس
ــئله قرآنی هم هست، زيرا که تزکيه و  پرورش يک مس
تعليم از واقعيت هايی است که در ابتدای اسالم مطرح 
ــالم خود اولين منادی آموزش و پرورش  می شود و اس

است.
ــرم (ص) بر اين مبنا بود که  ــدف اصلی پيامبر اک ه
ــه می نمودند به  ــوزش توج ــی که به آم ــن حال در عي
ــدند. اگر ما کالم ائمه  پرورش هم اهميت  قائل می ش
ــار را بنگريم خواهيم ديد که اين نکته چه قدر در  اطه
ــتگی و درخشش دارد. در فرمايشات  اين بيانات برجس
اميرالمؤمنين(ع)، فرمايشات حضرت باقر(ع)، حضرت 
ــده  صادق(ع) فراوان بر امر آموزش و پرورش تأکيد ش
ــت. لذا اين امر ضروری است و ما بايد از کودک آغاز  اس
ــالم برای  کنيم. چون اگر به حقوق کودک و تعاليم اس
ــادی در اين  ــودک مراجعه کنيم روايات زي آموزش ک
ــه خواهيم يافت. هر چيزی که به کودک آموزش  زمين
داده شود نقش فی الحجر است، يعنی در نفس و ذهن 
او ملکه خواهد شد.بهترين نوع آموزش و تربيت انسان ها 
ــت که از همان سال های اوليه ودوران کودکی و  اين اس
مدرسه آغاز گردد تا بتواند تمامی ابعاد اخالقی و تاريخی 

و امثالهم را دربرگيرد.

ــازنده شخصيت و سرانجام او در اين جهان و جهان  س
پس از مرگ می داند، ضرورتًا اخالق و تعليم وتربيت وی 
هم، با اخالق و تعليم و تربيت در مکتبهای ديگر بسيار 

متفاوت و فراگيرتر خواهد بود. 
در رساله حقوق امام سجاد (ع) پنچاه حق آمده و به 
رعايت آنها سفارش شده که بسياری از آنها ميان ما و 
ديگران مشترک است، اما برخی هم اختصاص به اسالم 
دارد، مانند حق خداوند بر بنده يا حق همسايه و حق 
ــاوندان دور و نزديک (ارحام) و ... پيدا است که  خويش
تعليم و تربيتی که به عنوان تکليف الهی، يعنی برای 
ــاس  انجام فرمان خداوند، انجام گيرد و همراه با احس
ــد با تعليم و تربيت ديگران  بندگی خدا و اخالص باش
ــان، به عنوان  ــيار متفاوت است. کسی که به انس بس
ــودی مکرم به تکريم الهی می نگرد و او را خليفه  موج
خداوند و امانت او می داند. در مقام تعليم و تربيت وی، 
نگاه ديگر، روش ديگر و رفتار ديگری خواهد داشت تا 

کسی که چنين بينشی نسبت به انسان ندارد. 
اين بنده خودم، چه در دبيرستان و چه در دانشگاه 
پيوسته با اين نگاه به دانش آموز و دانشجو نگريسته ام 
ــی آنها را امانت خدا و امانت پدر و مادر و مکرم به  يعن
تکريم الهی دانسته ام که بخشی از بار سنگين تربيت 
ــده و بايد آنها را به گونه ای  ــا بر دوش من نهاده ش آنه
تربيت کنم که در اعتقاد و عمل درست انديش و راست 
کردار بارآيند و در اين مرحله ديندار، خيرديندار، پارسا 
و ناپارسا همه بايد يکسان باشند و از اين ديدگاه همه 
موجودات را بايد دوست داشت. مرحوم نراقی در معراج 
ــعاده يکی از اقسام محبت را دين می شمارد که: "  الس
کسی را دوست داشته باشد نه به جهت فايده اخرويه 
ــود بلکه از جهت اين که مخلوق خدا  که به او عايد ش
ــبت عامی که از برای کاّفه  ــوب به اوست به نس و منس

مخلوقات است".
بر اين اساس از يک ديدگاه عام و فراگير بايد به همه 
ــان هر که باشد و هر چه باشد،  موجودات و بويژه انس
مهرورزيد، البته از ديدگاهی ديگر، مثل اين که کافر يا 
گناهکار باشد، می توان او را خوش نداشت و در اصالح 
او کشيد، اما نگاه و رفتار فراگير همان مهرورزيردن است 
که تعليم و تربيت را تا اعماق جان معلم و متعلم نفوذ 
ــد و همه چيز را دگرگون و خدائی می کند و به  می ده
همين جهت هم گفته اند معلمی عشق است و نبايد با 

ديد شغل و پيشه به آن نگريست. 
  از نظر جنابعالی چه تفاوتی بين آموزش و پرورش 

رسمیـ  با فلسفه ويژه اشـ  و اسالمی وجود دارد ؟
ــای علمی ما گنجينه ای  ــت که حوزه ه حق اين اس
است از معارف و فرهنگ اسالمی، و فرهنگ و تعليم و 
تربيت ما مرهون و مديون اين حوزه است قرآن کريم 
و کتابهای حديث ما به راستی اقيانوسی است از معارف 
ــژه در زمينه تعليم و تربيت حتی دعاها،  گوناگون بوي
مناجاتها و زيارتنامه ها هم حاوی بهترين تعليم و تربيت 
است. شما در دعای مکارم االخالق حضرت سجاد (ع) 
می خوانيد: "الهم ارحم جميع من علمنی خيرا او تعلم 
منی علما" خدايا رحمت آور بر همه کسانی که خيری به 
من آموختند يا علمی از من فراگرفتند معلم و شاگرد هر 
دو را دعا می کند يا در زيارتنامه ها خطاب به امامی  که 

زيارتش می کنيم می خوانيم: "اشهد انک تسمع کالمی و 
ترّد سالمی" گواهی می دهم که تو سخن مرا می شنوی 
و سالم مرا جواب می دهدی" تقرير اعتقاد به بقای روح 
ــريف بحاراالنوار  ــر کتاب ش بس از مرگ تقريبًا سراس
ــت بويژه ج ۶۹ تا ۷۵ چاپ  حاوی مضامين تربيتی اس
جديد اين مضامين بايد به زبان دانشگاهی درآيد و در 
صورت درستی و غيردرستی در حجم تعليم و تربيت 
آموزش و پرورش و دانشگاههای ما گنجانيده شود. اما 
ــيوه ارتباط ميان شاگرد و استاد هم  در حوزه ها يک ش
ــد.  ــت که گمان نمی کنم در هيچ جای ديگر باش هس
ــت که شاگرد تا  محبت ميان دو طرف به اندازه ای اس
زنده است در مکانهای مقدس و زمانهای خاص به استاد 
دعا می کند و استاد نيز همين طور. عالمه طباطبائی 
رضوان اله عليه سالها بعد از درگذشت استادش مرحوم 
قاضی به احترام وی، از بوی خوش استفاده نمی کردند. 
ــياری از موارد پيوند استاد و شاگرد بسيار  واقعًا در بس
فراتر از پيوند پدر و فرزندی است، اين شيوه هم بايد در 

روابط بيرون از حوزه ها تا سرحد امکان تحقق يابد. 
ــيوه ديگر هم در برخورد بسياری از عالمان  يک ش
دين با عموم مردم بوده و هست که جادارد در همه جا 
از آن استفاده شود و آن، برخورد محبت آميز با مخاطب 
ــت. آيه  فراگير و تربيت پذير و آموزش تدريجی او اس
اله العظمی آميرزاهاشم آملی به بنده فرمودند که يک 
ــيحی در جنوب لبنان آمد خدمت مرحوم شرف  مس
الدين و گفت می خواهم مسلمان شوم، چه کنم؟ فرمود: 

شهادتين بگو، گفت: فرمود برو، اهل نجاتی. 
ــان اعتراضی کردند که فقط همين؟!  اطرافيان ايش
فرمود: آری برای اين، فقط همين!  نو مسلمانان پس از 
چندی برگشت و خواستار مطلب تازه ای در باب اسالم 
شد، فرمود: نماز بخوان، پس از چندی ديگر آمد، فرمود 
شراب و گوشت خوک نخور، (شايد هم اين، پيش از آن 
ــی بوده) همين طور اين تعليم تدريجی ادامه يافت  يک
تا نو مسلمان آمد لباس طلبگی پوشيد و مدير يکی از 
مدارس دينی جنوب لبنان شد. البته در هر بار که می آمد 
ــه او می آموخت،  ــرف الدين فقط اندکی ب و مرحوم ش
ــراض می کردند اما او همان مقدار را برای  اطرافيان اعت
آن مرحله کافی می دانست تا به چنان نتيجه ای انجاميد 
و نمونه هايی از اين دست فراوان است، اين شيوه هم بايد 
در نظام تعليم و تربيت ما بصورت فراگير و همگانی حتی 

برای عموم، الگو و سرمشق باشد. 
باری، حوزه ها، آموزش و پرورش و آموزش عالی بايد 
ضرورت ارتباط و همکاری با يکديگر دريابند و بدانند 
که هيچکدام از ديگری بی نياز نيستند و اين را پيش 
از انقالب تجربه کرده ايم. و زيان اين جدائی و گسست 
را اينک آزموده ايم. اکنون بايد در کنار هم بنشينيم و 
آن گنجينه عظيم، اما شکل جديد و دانشگاهی نگرفته 
ــی فراخور زمان حال و اکنون درآوريم. البته  را در قالب
تا کنون کارهای فراوانی از لحاظ چند و چون، نه تنها 
در زمينه تعليم و تربيت بلکه در همه زمينه های علوم 
انسانی انجام گرفته است اما باز هم جای کارهای فراوان 
ــت که بايد با جديت تمام دنبال شود و  ديگر باقی اس
ــت که دشواری آن اندک اندک آشکار  در حين کار اس

می گردد. 

کلما حکم به العقل
 حکم به الشرع

گفت وگو با 
آيت اهللا دکترسيد محمد موسوی بجنوردی
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فقه در ديدگاه امام،  فقه حکومتی 
است و نظام حکومتی جزء احکام 
اوليه اسالم است و مدل هم حکومت 
قانون بر مردم است و مدرن ترين 
مدل برای پياده کردن اين معنا « 
جمهوری اسالمی» است تا تمام ملت 
در حاکميت مشارکت و دخالت داشته 
باشند

از اين دست ممنوع است. چون معتقد هستند که کودک 
خشن بار می آيد. اين نکته در کشور ما رعايت نمی شود و 
خيلی از بچه ها خشن هستند در حالی که بچه بايد لطيف 
بار بيايد. در انگلستان فيلم های سکسی را از ساعت ده شب 
به بعد نمايش می دهند و از نيم ساعت قبل از آن هم تأکيد 
می کنند که بچه ها بخوابند تا اين صحنه ها را نبينند. پس 

ما بايد خيلی به کودکان اهميت بدهيم.
ــت، و بايد در  ــن زمان تربيت، همان کودکی اس بهتري
خصوص اين مسئله اقداماتی صورت بگيرد. برپايی کنگره 
ها تنها چند روز است و بعد تمام می شود و نمی تواند جنبه 
های آموزشی داشته باشد. اما کتب درسی بسيار مفيد و 
تأثيرات آن پايدارتر است. اگر در کتب درسی بگوييد  که 
شخصی به نام حاج آقا مصطفی داشتيم و اين طور انقالب 
کرد و اينطور به شهادت رسيد، می توانيد به بچه ها بعضی 
چيزها را بشناسانيد تا نسل های آينده که می آيند بفهمند 
پسر بزرگ امام چه خصوصياتی داشت، چه خدماتی ارائه 
ــد. امروز که زمان زيادی از انقالب نمی گذرد،  داد و چه ش
کودکان ما شخصيت هايی که باعث به وجود آمدن انقالب 
شدند را نمی شناسند و اين خيلی بد است. االن اگر سالگرد 
شهادت آيت ا... مطهری برگزار نگردد و در تلويزيون چند 
ــل جوان او را نخواهد شناخت و  ــود نس ــعر خواند نش ش
ــرد و اين در موارد ديگر هم صدق می  فراموش خواهد ک
کند. ما اشخاص زيادی داشتيم که نقش بزرگی در انقالب 
ــتند و شکنجه های  بسياری ديدند، اما اسامی آن ها  داش
ــت. شما می توانيد اين را در  به فراموشی سپرده شده اس

کتب درسی دانش آموزان حتی در يک صفحه و به صورت 
خيلی لطيف قرار بدهيد تا  آنها نيز  بدانند که چه کسانی 
در انقالب حضور داشتند و اين خدمات را انجام دادند، اين 
ــام بدهيد ولو به صورت خيلی مختصر، چرا که  کار را انج
ــکل در کتب تاريخی و علوم  چون وجود  تنوع به اين ش

اجتماعی الزم است. 
ما می توانيم خيلی از مسائل دينی را با بيانی لطيف وارد 
کتاب های درسی کنيم. اما اگر اين مسائل را در دانشگاه 
ــد. چون به هر حال  مطرح کنيد، کمک چندانی نمی کن
ــخصيت او در مرحله دانشجويی به پايان  شکل گيری ش
رسيده است. وظيفه شما اين است که اين کودک را از ابتدا 

و از سن هفت سالگی بسازيد.
  يکـی از چالش هـای فعلی آموزش و پـرورش بحث 
صيرورت بلـوغ و ارتباط آن با اجـرای تکاليف دينی در 
برنامه درسـی اسـت. از نظر جنابعالی تعيين سـن بلوغ 
شـرعی دختران و پسـران در اسـالم با چه معيارهايی 

صورت می گيرد؟
ــه يکی از  ــت،  بلک ــتی نيس بلوغ، تنها پديده ای زيس
نشانه های رشد فکری و اجتماعی است و در نتيجه، نشانة 
آمادگی پذيرش مسئوليت در زندگی فردی و اجتماعی به 
شمار می رود. فرد بالغ در اديان الهی، خاصه اسالم، کسی 
است که حقوق و وظايف و تکاليفی دارد و موظف به انجام 
اعمالی است. دايرة شمول اين اعمال، تمام شئون زندگی 
ــرد را دربرمی گيرد: اعمالی چون نماز، روزه، حج و ... که  ف
در معامالت گنجانده می شوند و قضاوت، شهادت، اجرای 

حدود و قصاص که در حقوق مطرح می گردند.
بلوغ از جملة مسائل اختالفی بين علمای شيعه و اهل 
سنت است. مشهور بين علمای شيعه آن است که پسران 
ــالگی و دختران در ۹ سالگی بالغ می شوند. اين  در ۱۵ س
ــات و اعتراضات در ميان  ــر موجب بروز پاره ای اختالف نظ
اقشار مختلف شده است. از طرفی، باعث ايجاد نکات مبهم 
ــؤاالت زيادی برای مکلفين، بويژه دختران در شرف  و س
ــت. از طرف ديگر، باعث بروز  ــده اس بلوغ و والدين آنها ش
ــانی که خارج از مجموعة دين و  زمزمه های مغرضانة کس
ــاير ملل و اديان هستند، شده است که در دين اسالم،  س
ــود. گاهی  ــوق دختران، رعايت نمی ش حقوق، بويژه حق
ــاالت، مطالبی با هدف  ــی محافل و مجالت و مق در بعض
بهره برداری سياسی و تخريبی در بين مردم منتشر می شود 
که بعضًا به دليل جهل به احکام قرآن  روايات و احاديث و 

يا تجاهل نسبت به آنهاست.
در بحث بلوغ بايد به دنبال پاسخ به اين پرسشها بود:

ــارة صريح و روشنی به سّن بلوغ  ۱- آيا قرآن کريم اش
ــه تنهايی می تواند بيانگر بلوغ  ــن ب دارد يا خير؟-۲ آيا س
باشد؟-۳ آيا همه فقها در مورد سّن بلوغ، اتفاق نظر دارند؟-

ــات و احاديث به آنها  ــا عالئم متعدد بلوغ که در رواي ۴آي
اشاره شده است در همه دختران، در سن ۹ سالگی ظهور 

می کند يا خير؟
بلوغ امری تکوينی است

ــت.  ــرها نيز محرز اس ــن بلوغ در پس تکوينی بودن س
ــان فن، يعنی دانشمندان فيزيولوژی، معتقدند  کارشناس
ــيد که فرد، قدرت  ــد جسمی به آن حّدی رس وقتی رش
ــده است. نشانة بلوغ  توليد مثل پيدا کرد آن وقت، بالغ ش
ــت. احتالم و  ــرها احتالم و در دخترها حيض اس در پس

ــا که تاريخ و حوادث آن بزرگترين منبع عبرت   از آنج
ــص تاريخی قرآن نيز  ــت و پيام اصلی قص برای انسانهاس
ــازی، پس قضايای حضرت  ــت يعنی انسان س همين اس
ــی، حضرت موسی، ابراهيم، يعقوب و يوسف و ساير  عيس
ــی دارد و اگر درست نگاه کنيد  ائمه برای ما حالت آموزش
می بينيد که هم آموزش است و هم پرورش. اسالم خيلی 
در اين زمينه اهميت می دهد که انسان ها از ابتدا ساخته 
ــی هم نگاه کنيد اين طور است  بشوند. در جامعه شناس
ــد وارد جامعه  ــروع می کنند و بع ــه از نهاد خانواده ش ک
ــوند. لذا در احکام خانواده نيز به تمامی حقوق پدر،  می ش
مادر، والدين و حقوق متقابل توجه شده است. حتی برای 
ــيار سفارش شده، به طوری که  دقت در نامگذاری هم بس
اسالم برای اين موضوع هم حقوقی را  در نظر گرفته است. 
بنابراين من معتقد هستم آموزش و پرورش بايد بخشی از 
اين مواد را در کتاب های درسی بگنجاند و به شکل مرحله 
به مرحله  متناسب با درک کودک او را با اين مفاهيم آشنا 
کند، ما می توانيم اکثر اين حقوق را به بچه ها با بيانی ساده 
ــی به حقوق خود  واقف شود. شما  عنوان کنيم تا هر کس
اگر توجه کنيد می بينيد که اکثــــر مردم ما حقوق خود 

را نمی دانند. 
سال ۶۱ من در شورای عالی قضايی بودم و حقوق زن 
ــد بيان می کردم.  ــا را طی مصاحبه ای که انجام می ش ه
ــنيدن اين  با تعجب می ديدم که برای خيلی از زن ها ش
ــت و برای بار اول آن ها را می شنيدند. اين  حقوق تازه اس
خيلی تأسف انگيز است که فردی حقوق خود را نداند. لذا 
اختصاص بخشی از کتاب های درسی به اين حقوق آن هم 

به شکلی کامًال فنی ضروری است. 
يکی ديگر از وسايلی که می تواند آموزنده باشد همين 
تلويزيون است که می تواند با ساختن سريال های آموزنده 
ــد. آموزه های اين  ــش را در اين زمينه ايفا کن بهترين نق
برنامه ها بايد به گونه ای باشد که اگر فرد ۴ قسمت آن را 
نگاه کرد چيزی بياموزد و در عين حالی که بايد لطيف و 
با ظرافت باشد با کمی خنده و تفريح نيز همراه باشد. اما 
گاهی اوقات در تلويزيون حتی يک سری شيوه های سرقت 
هم به بيننده نشان داده می شود. در حال حاضر در ساعتی 
مشخص در اروپا نمايش فيلم های خشن و منزجر کننده 
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حيض، اعتباری و قراردادی نيست تا آن را امری تعبدی و 
قراردادی بدانيم.

ــال است که در مورد اين مسأله کار  بنده حدود ۲۵ س
کرده ام. آن زمان که نجف بودم، کتاب هايی را که در بيروت 
ــد مطالعه  ــه زبان عربی در مورد فيزيولوژی چاپ می ش ب
ــا آن ها برخورد می کردم  می کردم و از متخصصينی که ب
ــؤال می کردم و با توجه به نظر کارشناسان  در اين باره س
ــن روايات را مورد بحث و نظر قرار می دادم  فيزيولوژی، اي
ــائل که  ــياری از مس . ای کاش، فقهای ما نيز در مورد بس
جنبة کارشناسی و تخصصص دارند، از متخصصين استفاده 
می کردند و با ديدن نظر کارشناسانه به احاديث و روايات 
رجوع می کردند. در اين صورت، بسياری از مسائل که در 
احاديث ذکر شده است و در حال حاضر نيز فقها بعضًا در 
آن مسائل نظر مشخص ندارند، روشن می شد. مثًال محتلم 
ــت، چه صورتی  ــده اس ــدن زن که در احاديث ذکر ش ش
ــان و متخصصان  ــأله از کارشناس دارد، چون در اين مس
مربوط استفاده نشده است، مسأله نيز الينحل مانده است 
ــان هيچ نقص و عيب شمرده  و رجوع کردن به کارشناس
نمی شود چرا که با همين نظرخواهی از کارشناسان، خيلی 
ــواريهای فقه به آسانی حل می شود و تأثير بسزايی  از دش
در تکامل و پويايی فقه سنّتی دارد.)برای اطالعات بيشتر 
رجوع شود به: موسوی بجنوردی، سيد محمد. انديشه های 
حقوقی (۱) حقوق خانواده، تهران، مجمع علمی و فرهنگی 

مجد، ۱۳۸۶)
 مـدل حکومتی نظـام جمهوری اسـالمی را توضيح 

دهيد؟
 بنابر تئوری امام(ره)، اسالم نظام حکومتی دارد و عالوه 
بر اين، مدل حکومتی هم مشخص و همان حکومت قانون 
بر مردم است. پس در نظام اسالمی هيچ وقت فرد حکومت 
ــراد همه مجری قانون  ــت و اف نمی کند و حاکم قانون اس
هستند. حتی شخص رسول اهللا(ص) که اشرف موجودات 
است، مجری قوانين است. قرآن هم می گويد: « و ما علی 
الرسول ان البالغ». پيامبر اگر هم حکومت تشکيل دهد، 
ــرا و ابالغ می کند.  ــالمی اج ــکام خدا را در جامعه اس اح
ــه  حضرت امام (ره) می فرمودند: « پيغمبر اکرم (ص) س
مقام داشت. زيرا ايشان اضافه بر نبی بودن رسول هم بود. 
ممکن است نبی باشد ولی رسول نباشد. نبی کسی است 
که احکام خدا را به جامعه ابالغ می کند. پيغمبر اکرم (ص) 
ــول بودن، امام المسلمين و زعيم  عالوه بر اين نبی و رس

ــلمين هم بود؛ يعنی امامت باالتر از منصب نبوت و  المس
رسالت است. ولی حضرت ابراهيم، نبی و رسول بود اما بعد 
از ماجرای ذبح فرزندش، اسماعيل، و پيروز بيرون آمدن از 

اين امتحان بود که تازه به مقام امامت رسيد.
 منابع معرفت شناختی دين را در مفهوم مکان و زمان 

شرح دهيد؟
فقه در ديدگاه امام،  فقه حکومتی است و نظام حکومتی 
جزء احکام اوليه اسالم است و مدل هم حکومت قانون بر 
مردم است و مدرن ترين مدل برای پياده کردن اين معنا « 
جمهوری اسالمی» است تا تمام ملت در حاکميت مشارکت 
و دخالت داشته باشند. اين مدل در عين جمهوری بودن، 
اسالمی هم هست و تمام احکام و قوانينش بايد از کتاب و 
سنت و حکم عقل باشد. وقتی فرض کرديم، فقه حکومتی 
ــکان را هم در اجتهاد فقهی  ــت، بايد  عنصر زمان و م اس
در نظر بگيريم؛ چون وقتی می گوييم فقه حکومتی است، 
حکومت هميشه با پيشرفت و توسعه و ترقی همراه است. 
جامعه که پيش می رود، حکومت هم بايد با آن همراهی 
ــب بيفتد، نمی تواند  ــعه عق می کند. اگر حکومت از توس
مدرن و جوابگو باشد. ادعای ما اين است که نظام حکومتی 
اسالم، مدرن است؛ يعنی پديده ای است که حکم عقل آن 
ــو با نظام جامعه باشد و اين  را نيکو می پندارد که هم س
معنا تحقق پيدا نمی کند جز اين که عنصر زمان و مکان 
ـ که از عناصر مدرن به شمار می روندـ  در اجتهاد دخالت 
ــت که فقه حکومتی را  ــود. چون فرض ما اين اس داده ش
موضوع اجتهاد قرار داديم، فقه حکومتی در رابطه با اجتهاد 
ــته با توجه به اقتضائات نوشونده زمان و مکان معنا  پيوس
دارد. مجتهد همزمان به کتاب و حکم عقل توجه می کند. 

اين ها هيچ گاه از يکديگر جدا نمی  شوند.
ــکان، نتايجی دارد که به دو  توجه به مفهوم زمان و م
ــاره می کنم: مورد اول مساله عدالت است.  مورد از آنها اش
ــله علل احکام  ــام بر اين عقيده بود که عدالت در سلس ام
ــت؛ يعنی هر قانون و حکمی که برخالف عدالت بود،  اس
ــالم نيست. ما خدا را عادل می دانيم و از اين  اين قانون اس
ــت ما را در اصطالح « عدليه» می نامند که معتقديم  جه
ذات باری تعالی چيزی را واجب می کند که ُعقال و نخبگان 
ــزی را حرام  ــگان آن را نيکو می پندارند و چي و فرهيخت
می کند که عقال و نخبگان آن را ناپسند می پندارند. در نظر 
شارع مقدس هيچ وقت چيزی را که عرف عاقالن ناپسند 
می دانند، توصيه نمی کند و بالعکس. احکام اسالم هميشه 
دنباله رو عقالست. احکام عقال هم به خدا باز می گردد. « 
ــه بود». به همين دليل ما  معتقديم  اين همه آوازها از ش
که:« کلما حکم به العقل حکم به الشرع» ؛ يعنی اگر عقل 
ــت، شريعت هم آن را نيکو می داند  چيزی را نيکو پنداش
ــند پنداشت، شريعت هم آن را  و اگر عقل چيزی را ناپس
ناپسند می داند. تخالف بين حکم عقل و حکم شرع نيست. 
اگر باشد بايد آن را مطابق قاعده تأويل کنيم. اگر عقل جزء 
مستقالت شرعی باشد، حکم شرعی را تأويل می کنيم و 

اگر قابل تأويل نبود، ساقط می شود.
ــن تئوری امام که مبتنی بر دخالت عنصر زمان  بنابراي
ــت، حقيقتی غير قابل انکار است و  و مکان در اجتهاد اس
کسانی که آن را نمی پذيرند مطالب برايشان جا نيفتاده 
ــت. وقتی قبول کنيم که اسالم نظام حکومتی دارد و  اس

ــت و بعد هم بگوييد فقه  حکومت جزء احکام اوليه اس
حکومتی است، اما در مقام عمل و فهم نسبت حکم با 
اقتضائات زمان و مکان، اشعری فکر کنيم، اين می شود 
تناقض. مگر اين که مقدمات ما را از اساس قبول نداشته 
باشيد و بگوييد ما اصًال در اسالم نظام حکومتی نداريم 
و حکومت هم جزء احکــام اوليه نيست، خوب حرفی 
است که عده ای آن را گفته اند، ولی وقتی پذيرفتيم که 
نظام حکومتی هم همان قانون و مردم اند و پذيرفتيم که 
حکومت جزء احکام اوليه است، در اين صورت بايد فقه 
حکومتی باشد، واال اگر به فقه شخصی چسبيديم، ديگر 

ماجرا از اساس متفاوت می شود.
 رويکرد فقهی امام خمينی با بقيه فقها چه تفاوتی 

دارد؟
 ببينيد، من چهارده سال در درس خارج فقه و اصول 
ــان در نجف شرکت کردم. بايد بگويم تدريس فقه  ايش
ايشان در اين چهارده سال به قدر سر سوزنی با فلسفه و 
عرفان ارتباط نداشت. بحث واليت که در عرفان هست، 
بحث ديگری است. ايشان با ادله فقهی، با روايات، کتاب 
ــرد و اصًال کاری به  ــنت، واليت فقيه را ثابت می ک و س
ــت. بحث عرفانی واليت و اقوال آنان  اين حرف ها نداش
در باب انسان کامل اصًال ارتباطی با فقه ندارد. هر کس 
بگويد امام در رابطه با عرفان قائل به واليت مطلقه است، 
ــت که اصًال نفهميده امام چه می گويد. امام  معلوم اس
ــتفاده ای از عرفان  ــه هيچ وجه من الوجوه چنين اس ب
نکرده است.يکی از هنرهای امام اين بود که اگر کسی 
ــت ايشان فيلسوف و صاحب رأی در فلسفه  نمی دانس
اشراق و مشاء است، خيال می کرد ايشان اصًال فلسفه 
ــت چنان بيگانه از  ــت. امام وقتی فقه می گف بلد نيس
فلسفه و عرفی صحبت می کرد که گرايش های فلسفی 
ــکار نمی شد. اين طور بحث می کرد و از روايات  اش آش
ــرد. در همه مباحث امتيازش  ــت می ک اين طور برداش
ــی به اين سمت نداشت. کسانی که  اين بود که گرايش
گرايش فلسفی دارند، دنبال بهانه می گردند که در هر 
جايی بحث فلسفی پيش بياورند. اين بحث اصًال بحث 
ــفی نمی طلبد. ما در تمام آن سال ها يک کلمه  فلس
ــفی از ايشان در بحث فقهی نشنيديم. بنای  بحث فلس
عقال هيچ ارتباطی به فلسفه ندارد. يکی از منابع مهم ما 
می تواند بنای عقال باشد. امتيازی که شيعه ـ برخالف 
اهل سنتـ  دارد اين است که حکم عقل را جزء منابع 
تشريع می داند. مقصود از عقل در اين جا عقل عملی هم 
هست؛ يعنی همان بايدها و نبايدهايی که عقل عملی 

می شناسد و توصيه می کند.
  درس فقـه امام در اين چهارده سـال در نجف چه 

نسبت يا تقابلی با مدرسه های فقهی ديگر داشت؟
درس ايشان از جهت محتوا و روش های بيان خيلی 
ــدن و اشکال و  ممتــاز بود. امام يعنی اهل درگيــر ش
استشکال بود. مساله را زود رها نمی کرد. آيت اهللا خويی 
ــد. تسلطش در فقه خيلی خوب  زياد وارد عمق نمی ش
بود و استاد خيلی خوبی بود، اما دقت های امام را ايشان 
ــت. احتمال قوی می دهم که اين دقت ها نتيجه  نداش
فيلسوف بودن شان باشد. اين خصوصيات فيلسوف است 

که تمام شقوق را بررسی می کنند. 

امروز که زمان زيادی از انقالب 
نمی گذرد، کودکان ما شخصيت هايی 
که باعث به وجود آمدن انقالب شدند 
را نمی شناسند و اين خيلی بد است. 
االن اگر سالگرد شهادت آيت ا... 
مطهری برگزار نگردد و در تلويزيون 
چند شعر خواند نشود نسل جوان او را 
نخواهد شناخت و فراموش خواهد کرد
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۱۱

مزکی گری به جای 
مربی گری

گفت وگو با 
آيت ا... دکتر احمد بهشتی

آيـت ا... دکتـر احمد بهشـتی، دارای دکتری 
تخصصی فلسفه و درجه اجتهاد.  استاد گروه 
فلسفه دانشگاه الهيات دانشگاه تهران. مدرس 
دوره های دکتری و کارشناسـی ارشـد رشته 
فلسفه، کالم،تفسير، فقه و اصول و هم چنين 
مدرس درس خارج حوزه علميه،  مؤلف شـرح 
اشـارات ابن سـينا در ۵ جلد،  اسالم و حقوق 
کـودک، تربيت کودک در جهان امروز، نسـل 
نوخاسـته، تربيت از ديدگاه اسـالم، اسـالم و 

تربيت کودکان و خانواده در قرآن.

 با پيدايش مدارس جديد حوزه های علميه از آموزش 
و پرورش جدا شدند و بعد از پيروزی انقالب اسالمی تلقی 
های متفاوتی از تعامل حـوزه علميه و آموزش و پرورش 
شـده اسـت تجارب جنابعالی را در اين خصوص عنوان 

بفرماييد.
بعد از آنکه در دانشکده الهيات دوره ليسانس را در رشته 
فلسفه اسالمی به پايان رساندم، مقدر چنين بود که يک 
سال تحصيلی در دانشسرای عالی «دانشگاه  تربيت معلم 
ــی» دوره تربيت معلم يا تربيت دبير را بگذرانم. اين  کنون
دوره ها برای آماده ساختن ما جهت وارد شدن به آموزش و 
پرورش به عنوان يک دبير بود، لذا دروسی که آنجا مطرح 
می شد برای من واقعًا جاذبه داشت. درس های روانشناسی 
مفصل تر از قبل بود و درس هايی نيز در خصوص تعليم و 
ــوزش و پرورش و مطالب ديگر مربوط به اين  تربيت و آم
ــد. البته کالس های تاريخ فلسفه و  حوزه، تدريس می ش
ادبيات فارسی هم داير می گرديد. يکی از استادانم خانمی 
ــجويان دوره ليسانس رشته های ادبيات و  بود که به دانش
ــنگين و پر جمعيتی  الهيات درس می داد. کالس های س
داشت. آن زمان به توصيه او مقاله ای نوشتيم تحت عنوان 
ــويق کرد و  «نقش معلم» و در کالس خوانديم . او مرا تش
ــالم  چاپ کردم  بعدها همان مقاله را در مجله مکتب اس
واين حادثه انگيزه ای در من ايجاد کرد و تصميم گرفتم که 
سلسله مقاالتی با عنوان کلی «آموزش و پرورش» بنويسم. 
ــد و آنها را به يکی از ناشران  کم کم تعداد مقاالت زياد ش
دادم و در قالب کتاب  تحت عنوان تربيت کودک در جهان 
امروز چاپ شد. هنوز هم آن کتاب تجديد چاپ می شود، 

البته اين اواخر بحث مفصلی به آن اضافه کرده ام، بعد ها 
کتاب های ديگر با نام نسل نوخاسته نوشتم که هنوز هم 

تجديد چاپ می شود. 
ــال در تربيت معلم   به هر حال به اعتبار اينکه يک س
ــتان  ــتيم  بايد در دبيرس ــوزش ديديم و تعهدی داش آم
ــمنان بروم اما بعد  ــس  می کردم.  اول قرار بود به س تدري
تصميم گرفتم به قم بروم تا در کنار حوزه ،تدريس کنم. 
ــالم و حقوق کودک  ــا عنوان مقاله هايم را به نام اس بعده
تغيير دادم و تصميم گرفتم آنچه در اعالميه جهانی حقوق 
ــالم آمده مقايسه کنم و ديدم  کودک آمده با آنچه در اس
که بسيار به هم نزديک است و آنهايی که اين حرف ها را 
ــلمان بودند و مغايرتی با اسالم نداشتند.  زدند، گويی مس
سپس شروع کردم و سلسله اصول ده گانه را مطرح نمودم 
ــه نظر  ــا آيات و احاديث اينها را تطبيق دادم و هميش و ب
ــالم را فوق آنها عنوان می کردم. اين سلسله مقاالت را  اس
ــری دادم و تحت همين عنوان اسالم و حقوق  نيز به ناش
کودک به چاپ رساندم  که هنوز چاپ آن ادامه دارد. تقريبًا 
کتاب های مرا قم منتشر می کند و  به اين ترتيب سه جلد 
کتاب تربيتی تأليف شد. کم کم همه دانشجويان و استادان  
به ما به ديده احترام نگاه می کردند نه به خاطر لباس بلکه 
بر حسب حرف هايی که زده می شد، آنها خيلی نسبت به 

من احترام آميز برخورد می کردند.
 به خاطر دارم استاد تاريخ فلسفه کتابی به همين نام 
تأليف کرد، که متن ونثر خاصی داشت، رسم اين بود که  
ــه آخر بخش  ــی داد و ۱۵ دقيق ــاعت را درس م ۱/۱۵ س
مربوط از کتاب را باز می کرد و از يک دانشجو می خواست 
که بخواند. هر کسی داد  خواند مشکل داشت. ادبياتی ها 
ــتند اين کتاب را درس بخواند و استاد  هيچ کدام نتوانس
بسيار ناراحت می شد،  يک روز به من گفت: شما بخوان. 
من متن را بدون غلط خواندم و استاد بسيار خوشحال شد 
و به وجد آمد. گفت: تا کنون در هيچ کالسی احدی اين 
ــما خوانديد،  نخوانده است. .همين  متن را اينجور که ش
اتفاق باعث شد که استادان و دانشجويان همه جا تعريف و 
تمجيد من را می کردند وکالس هم مثل اينکه در سيطره 

من بود. 
با جوان ها و نوجوان ها سر و کار داشتم و خود را موفق 
ــاس می کردم که سر کالس هم به  می ديدم، يعنی احس

عنوان معلم نقش دارم. البته درست است که من الهياتی 
بودم ولی در دبيرستان ها، هميشه سعی کردم که ادبيات 
درس بدهم و چندان به تدريس عربی تمايل نشان نمی دادم 
ــت داشتم غيرمستقيم وارد آن چيزی که ايده  چون دوس
ــوم و لذا می ديدم که با ادبيات بهتر می توانم ايده  دارم  ش
ام را عملی کنم.  وقتی متون ادبی می خواندم چون خودم 
هم ذوق شعری دارم، بهتر می توانستم حرف ها و ايده هايم 
را در قالب شعر و نثر بازگو کنم. من با رژيم مخالف بودم و 
اين مخالفتم خيلی برمال بود و رژيم هم می دانست و بارها 
ــتگير شدم و زندان رفتم و در معرض تبعيد واقع  هم دس
ــدم ولی با من کژدار مريز رفتار می کردند، اين بود که  ش
متوجه شدم در اين قالب بهتر می توانم اثربگذارم، حتی از 
درس انشاء ا... هم استقبال می کردم، چون می ديدم با اين 
ــويق کنم و  درس می توانم دانش آموزان را به فعاليت تش
موضوعاتی بدهم که ذهن آنها باز بشود و در مسائل سياسی 
ــرکت کنند و گاهی برخی از دانش آموزان  و اجتماعی ش
ــت من و خودشان می دادند، چون  و دانشجويان کار دس
جوان بودند و موضوع هم موضوعی بود که آنها سر شوق 
می آمدند و چيزهايی می نوشتند که تند بود و تشکيالت 

دبيرستان نمی توانست قبول کند. 
ــتم و   ــال، رابطه خوبی با دانش آموزان داش ــه هر ح  ب
عالقه دو طرفه بود. بعد از انقالب يک سال تدريس کردم و 
سپس وارد مجلس شورای اسالمی شدم، ولی هنوز دانش 
آموزانم که االن پيرمرد شدند با يک حالت تواضع و تعظيم 
با من برخورد می کنند. بعضی از همکارهای معلم آن زمان 
ــن تماس بگيرند االن  ــه خيلی جرأت نمی کردند با م ک
می گويند که می دانی سر کالس شما شنود می گذاشتند،  
ــتم، تنها می دانم هنگامی که  گفتم خير اين را نمی دانس
سر کالس مشغول تدريس بودم در کالس را باز می کردم 
ــتان گوش خود را روی شکاف در  می ديدم رئيس دبيرس
گذاشته است و ايشان از طرف ساواک مامور بوده است، که 

کالس های من را کنترل کند. 
 موفقيت شما در تربيت مرهون چه فعاليت هايی بود؟ 

توضيح بفرماييد.
در مدت ۱۴ سالی که در دبيرستان تدريس کردم،  در 
کارم موفق بودم. درست است که بعضی از  دانش آموزان 
ــتند و گاهی تنش داشتيم ولی همان هم  ــيطنت داش ش
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افت  تحصيلي موضوعي غيرقابل حل 
نيست، اما حل آن هم يكباره و 
ناگهاني و با شيوه هاي آني ميسر 
نمی گردد. براي مقابله با اين پد يد ه، به 
برنامه ريزي هاي د رازمد ت و زيربنايي 
كه بر اساس واقعيت هاي اجتماعي 
باشند  و ضمانت اجرايي الزم را داشته 
باشند، نياز است.

 فاصله بسيار  تا نيل به وضعيت 
مطلوب آموزشهاي فني و حرفه اي 

ــتم و  ــت.  رفتار عاطفی را با دانش آموزان داش خاطره اس
ــا را می کردم. در محيط خانواده  ــات حال آنه دارم و مراع
هم نسبت به بچه های خودم موفق بودم. اين موفقيت را 
ــرم هماهنگ بودم زيرا  در نتيجه اين می دانم که با همس
نقش مادر بسيار فراتر از نقش پدر در تربيت فرزندان است. 
گاهی بچه ها  در بيرون از منزل، داخل کوچه، با هم بازی 
می کردند معموًال ما اجازه بيرون بازی کردن  را به بچه ها 
نمی داديم، چون به افراد کوچه مان اعتماد نداشتيم .روزی 
يکی از آنها متوجه شده بود که من کتاب می نويسم،  به 
ديگری گفت: فالنی کتاب تربيتی می نويسد ولی بچه هايش 
اين طور است. نه خود آنها اشکال داشتند، چون الحمدا... 
ــدان من از هر جهت اخالقی، الهی و تحصيلی موفق  فرزن
هستند و قطعًا همه اينها نتيجه تعليم وتربيت و اثر محيط 

خانواده بود. 
  استاد با توجه به فعاليت های برجسته ای که درحوزه 
تربيت داشـتيد ارتباط علـم تربيت و دين از نظر شـما 

چيست ؟
اينکه بيايم مسئله جدايی علم و دين را مطرح کنيم و 
ــيم که علم بايد راه خود راطی کند و کاری به  معتقد باش
دين نداشته باشد و بالعکس، انديشه ای است که درغرب 
بيشتر به آن توجه کردند، البته کليسا  مقصر است،  چون 
نتوانسته دين را آنگونه عرضه بکند که  با علم منافات نداشته 
ــد. بعضی از علمای مادی و الحادی نيز طرفداران اين  باش
تفکر هستند و به آن دامن زدند. در کتاب تربيت کودک، 
جمله ای را از قول يکی از سياهپوستان امريکايی که ترور 
ــد آوردم که می گفت:«علم می جويد، دين تفسير می  ش
ــيار جالب است بعد برايش  کند»،  به نظرم اين جمله بس
مثال آوردم،  گفتم ببينيد نيوتن آمد و جاذبه را شناخت.  
بعد اين را به دين عرضه می کنيم قرآن اين را تفسير می 
کند  و می گويد:« اهللا الذی رفع السموات بغير عمد ترونها» 
خداست که اين آسمان ها را بدون ستون مرئی برافراشته 
است پس اين آيه نفی ستون نمی کند، ستون مرئی را نفی 
ــتون نامرئی وجود دارد که اين همان جاذبه  می کند و س
است. تفسير آيه شريفه اين است که بدانيد که اين قدرت 
خدای يکتاست. اوست که اين چنين آفريده است. بنابراين 
ــود دين و علم را از هم تفکيک کرد و  ــالم،  نمی ش در اس
هيچ تعارض و تناقضی بين اين دو نيست. دين مشوق علم 
است و آيات و روايات زيادی داريم که دين مردم را به علم 

و تفکر، تعقل و تعلم دعوت کرده است. 
 علل ظهور تعارض بين علم و دين چيست؟

ــًال علم واقعی هم تعارضی با دين ندارد، اگر يک   متقاب
جايی تعارض پيدا می شود، در نتيجه آن است که آن عالم 
درست نفهميده يا ممکن است که ديندار درست نفهميده 
باشد يا دين را  درست تفسير نکرده باشد، به عنوان عالم 
ــت آورده باشد.   دينی يا عالم طبيعت نتيجه غلط به دس
ــر از  ــتفاده کنيم که خلقت بش فرض کنيد ما از دين اس
ــده و يکی بگويد نه از انسان شروع نشده از  آدم شروع ش
ــروع شده است،  اين دو با هم هماهنگی ندارد  ميمون ش
يا آن که فرضيه را مطرح کرده، نتوانسته اثبات کند يا در 
تفسيرمان از قرآن خيلی دقت نکرده ايم،  يک چيزی در 
ذهن همه بوده و در تورات هم بوده اين در ذهن ها غالب 
شده است. بنابراين اينها چيزی نيستند که باعث شود علم 
و دين جبهه مقابل هم قرار گيرند، همان طوری که دين 

و سياست هم اينگونه نيست. عده ای در غرب می گويند 
که دين و سياست با هم  کنار نمی آيند ولی در اسالم اين 
طور نيست و دين ما سياسی است و سياست ما هم بايد 
دينی باشد و اينطور است که دين وارد عرصه سياست می 
شود، اسالم شأن خود می داند که وارد شود. در بخش های 
ديگر هم همين طور است. در بخش اقتصاد، نمی توانيم 
بگوييم که دين اسالم در مورد اقتصاد هيچ نظری ندارد،  
ــد بله، اما اسالم نظريه و تئوری در  اگر در مسيحيت باش
اقتصاد دارد،بنابراين نمی توان اقتصاد را از دين جدا کرد. در 
خصوص تعليم و تربيت اصًال خود دين برنامه تربيت است.  
ــالم به زبان ما يعنی  مربی، ولی قرآن او را به  پيغمبر اس
عنوان مربی معرفی نمی کند بلکه به عنوان مزکی معرفی 
کرده است،  يعنی از نظر قرآن تربيت خيلی واژه مقدسی 
ــت و تزکيه واژه مقدسی است، دليلش اين است که  نيس
فرعون به حضرت موسی گفت: «الم نربک»، ما تو را تربيت 
نکرديم ؟ حضرت موسی نگفت که تربيتم نکردی، حضرت 
موسی گفت: «و تلک مننت علی اسرائيل»،  تو نعمتی به 
ــود که  من دادی و يک منتی داری ولی اين دليل نمی ش
بنی اسرائيل را اينطور اسير و گرفتار کنی.  پس فرعون هم 
ــت چون بزرگ کرده ولی مزکی نيست. حضرت  مربی اس
ــی آورد که: « قل رب  ــجاد در دعای ابوحمره ثمالی م س
ــا پدر و مادر مرا  ــا کما ربيانی صغيراً»  بگو خداي ارحمهم
رحم کن چنان که آنها مرا تربيت کردند، يعنی پدر و مادر 
حداقل کاری که می کنند،  اين است که تربيت می کنند 
و بزرگ می کنند، اما آيا هر پدر و مادری تزکيه می کند؟ 
ــت. لذا حضرت سجاد در دعای ابوحمزه وقتی  معلوم نيس
ــدر ومادر دعا کند آيه فوق را خوانده  و  می خواهد برای پ
سپس خودش اضافه می کند: «اجزهما باحسان احسانا و 
بالسيئات غفرانا» در برابر احسان احسان کن و در سيئات 
آنها را ببخش!  پس اين دعا نشان می دهد که تربيت هم 
ــان جمع می شود وهم با سيئه،  پس تربيت واژه  با احس
مقدسی نيست چون با احسان و سيئه جمع می شود. همه 
بايد از مربيگری باالتر بروند و مزکی گری بکنند. پيغمبر 
ــده است « هم يعلمهم وهم  ما به عنوان مزکی معرفی ش

يزکيهم».
 آنچه در مسئله تربيت مهم است، اين است که  تربيت 
را نمی توان از دين جدا کرد،  همه انسان هايی که ارتباط 
با ديگران دارند، معلم و شاگرد، مادر و فرزند،  رئيس اداره 

با کارمندان و مبلغين با توده مردم همه نقششان،  نقش 
مربی گری است،  که کلمه زيبايی نيست، اما مزکی گری 
زيباست وهمه بايد اين نقش را داشته باشند، حتی مقامی 
عالی چون  اميرالمومنين(ع) به عنوان يک رهبر سياسی 
ــردم را اندرز و موعظه می کند و چه  و امام مردم چقدر م
قدر مسائل تربيتی زيبايی در نامه ها و خطبه ها و کلمات 
ــان يک رهبر سياسی بودند و  قصارش بيان می کند،  ايش
اين که تنها فرمان بدهد و بقيه عمل بکنند نيست،  خيلی 

مسائل تربيتی دارد. 
خداوند به من توفيق داده تا شرح نامه های نهج البالغه 
را تحت عنوان انديشه تربيتی سياسی علوی در نامه های 
نهج البالغه بنويسم که دو جلد آن چاپ شده و جلد سوم 
ــارم آن در حال آماده  ــت. جلد چه ــال چاپ اس آن در ح
شدن برای چاپ است،  رهبر سياسی حاکم به مالک اشتر 
فرمان می دهد ولی در همين فرمان چقدر مسائل تربيتی 
و اخالقی مطرح شده  است. او به مالک دستور می دهد که 
به مردم به دو چشم نگاه نکن اين مردم دو جور هستند، 
« اخوک فی الدين و نظيرک فی الخلق» مسلمان هايش 
برادر دينی تو هستند و غير مسلمان ها هم نوع تو هستند،  
مواظب اينها باش! بنابراين نمی شود تربيت را از سياست 
ــت را نمی توان از دين جدا کرد و تربيت  جدا کرد و سياس
ــود از دين جدا کرد، چنانچه اقتصاد را  هم  را هم نمی ش
نمی توان از دين جدا کرد و اين از ويژگی های دين ماست، 

و اديان غربی اين طور نيستند؟
  در آسيب شناسـی تعامل آموزش و پرورش و حوزه 
های علميه با تأکيد بر گسترش تربيت اسالمی- ايرانی چه 

نکاتی را حائز اهميت می دانيد؟ توضيح بفرماييد.
خوشبختانه در دو دوره هشت ساله ای که به مجلس 
رفتم در کميسيون آموزش و پرورش با مسائل آموزش و 
پرورش  سر و کار داشتم و بايد عرض کنم، که آموزش و 
پرورش در امر تربيت دينی  موفق نيست،  ولی نمی شود 
همه داليل شکست را از جانب آموزش و پرورش دانست 
چون اگر اينطور بود هيچگاه  عامل موثری در تربيت واقع 
نمی شد. بله آموزش و پرورش کوتاهی کرده، اما دانش آموز 
تنها در مدرسه ۵-۶ ساعت حضور دارد و بقيه سر و کارش 
ــتانش، خويشاوندان يا راديو و  تلويزيون و  با خانواده، دوس
تازگی ها با رايانه و سايت ها و چت کردن است و همه اين 

عوامل در ساختارروحی نسل نوخاسته تاثيرگذار هستند.
 آيا واقعًا معلمان ما معلمين ايده آل هستند؟ آيا معلمين 
ــهيد مفتح بوده و  شهيد باهنر هستند که بعد به  ما مثال ش
تأليف کتاب های درسی نيز پرداختند؟ آيا احترام الزم را برای 
شخصيت معلمان قائل  هستيم و ارزش يک معلم را آنطور که 
بايد و شايد شناخته ايم؟ آيا معلمين ما از جنبه مادی آسودگی 
خيال دارند و دغدغه معاش آنها را رنج نمی دهند؟ آن چيزی 

که انقالب در باره معلم گفته بايد به آن عمل کرد. 
ــط معلمی را  ــه در مجلس بودم، البته محي ــی ک زمان
ــده بودم.  ــد وارد محيط قانون گذاری ش ــده بودم و بع دي
کميسيون آموزش و پرورش آن زمان در دوره اول يا دوم، 
در بحث حقوق معلمين پيشنهاد دادند که يک تومان به 
قيمت سيگار اضافه کنيد و اين مازاد را برای ترميم حقوق 
معلمان، اختصاص دهيد. آيا اين توهين به معلم نبود؟ ما 

همان موقع هم می گفتيم.  
بنابراين بايد اول مقام ومنزلت معلم را نه در حد حرف و 
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شعاربلکه در عمل  حفظ کنيم و در گزينش معلم هم بايد 
نهايت دقت و تجديد نظر باشد، بهترين ها وارد تعليم وتربيت 
ــوند، گاهی می بينيم يک دفعه معلمی قاچاقچی  از آب  ش
درآمده يا معلمی ديگر آنقدر چک و سفته داده دست مردم 
و االن در زندان به سر می برد. اين گزينش ها صحيح نيست 
و يک مقدار هم  از بابت دغدغه معاش است بايد برای اينها 
فکر اساسی کرد، ابزار ما معلمين هستند و اينها بايد درست 
انتخاب شوند و به آنها شخصيت داده شود. يک آقای معلم 
بسيار خوبی برای من دردل کرد، من ليسانس حقوق هستم 
و االن دبير هستم و فالن آقا هم ليسانس حقوق است و در 
دادگاه دادستان است. ببين او که وارد مجلس می شود چه 
احترامی برای او قائل می شوند و من وارد مجلس می شوم، 
چه احترامی  برای من قائل می شوند. چرا بايد اينطور باشد 
ــايد قدردانی  ــم آن طوری که بايد و ش ــرا از مقام معل و چ
نمی شود ؟ بايد گزينش ها برا ی معلمين دقيق تر باشد وبايد 
افرادی را برای اين کار بسازيم و از لحاظ مادی و معنوی هر 
گونه توجهی الزم هست به او داشته باشيم. اگر معلم با دل 
شکسته و روحيه ضعيف وارد کالس شود  اين روحيه را به 
ــش آموز منتقل می کند،  ولو با حرف هم منتقل نکند  دان
ــد. اگر اين معلم از  ــاراتش و چهره اش منتقل می کن با اش
لحاظ اعتقادی، اخالقی وعبادی ضعيف باشد اين را هم به 
دانش آموز منتقل می کند. بنابراين از اين جهت خيلی بايد 
دقت شود.با توجه به اين مسائل من سعی کردم، که با وجود 
ــختی دادن شهريه، بچه هايم را به مدارسی مثل علوی و  س
رفاه بفرستم که علمدار تربيت اسالمی هستند و بسيار موفق 
ــت مداران جامعه، مديران جامعه، رئيس  بودند. بايد سياس
جمهورتا شخص رهبر که الحمدا... خوب وظيفه شان را انجام 

می دهد، همگی در اين امر مهم همکاری نمايند.
 نقش دين در توسـعه همه جانبه آمـوزش و پرورش  

ايرانی – اسالمی را توضيح بفرماييد. 
ــم اين دو با هم فرق می کند،  به يکی می گوييم حوزه  اس
ــتان،  دبستان و راهنمايی ولی  و به ديگری می گوييم دبيرس
همه اينها يک نهاد آموزشی و پرورشی است، منتها حوزه يک 
ــوزش و پرورش هم يک درس هايی  درس هايی می دهد و آم
ــروع می کنند،  ــه ش می دهد، اصًال حوزويان هم ابتدا از مدرس
يعنی هر که به حوزه می رود اول به مدرسه رفته است. البته جز 
من که به مدرسه نرفتم و به مکتب خانه رفتم،  در حوزه هم بايد 
دين غالب باشد. در مدارس هم دانش آموز بايد تحت حکومت 
ــد و مواد الزم را ياد بگيرد. بنابراين چه فرق می کند،  دين باش
ــفه درس  در حوزه، صرف و نحو وفقه و اصول و منطق و فلس
داده می شود ولی از طلبه  می خواهند که فرد دينداری باشد. 
در آموزش و پرورش هم همين بايد باشد، دانش آموز که می 
خواهد فيزيک و شيمی و تاريخ و.. بخواند بايد هميشه به عنوان 
يک مسلمان عمل کند و تحت تاثير دين باشد، در هردو جا بايد 
دين حاکم باشد. البته آنچه االن در اين دو مکان حکمفرماست 
با آنچه بايد باشد فرق می کند، در حوزه ها اين بايد ۹۰٪ رعايت 
ــاس کنند يک طلبه ای پابند به مسائل  شود، يعنی اگر احس
ــت،  يا او را راهنمايی می کنند  اعتقادی،  اخالقی و دينی نيس
ــا عذر او را می خواهند. پس در حوزه ها ۹۰٪ تحت ضوابط  و ي
دينی با طلبه برخورد می شود ولی در مدارس اين طور نيست و 
ممکن است فردی ضعف اخالقی و عبادی داشته باشد، ولی تا 
آنجايی که بتوانند و به نظم مدرسه لطمه نزند با او کنار می آيند. 

پس اينجا تحت حاکميت دين نيست.

لزوم آموزش و پرورش هدفمند

گفت وگو با  حجت االسالم محمدرضا جمشيدی
دبير ستاد زمينه سازي اجراي فرمان حضرت امام خميني (ره)

حجت االسـالم محمدرضا جمشـيدی، دبير ستاد 
زمينه سازي اجراي فرمان حضرت امام خميني (ره) 
(منشور روحانيت).ـ مدير سياسي جامعه مدرسين 
حوزه علميه.ـ عضو و مسئول دفتر جامعه مدرسين 
حوزه علميه.ـ نماينده شوراي عالي حوزه در هيأت 
نظـارت بـر مطبوعات.ـ قائـم مقام حـوزه علميه 
خواهران، مدرس دروس كفايه االصول و مكاسـب 

در حوزه .

 – ايرانـی  پـرورش  و  آمـوزش  در  ديـن  نهـاد  نقـش   
اسالمی چيست؟ 

وقتي مي خواهيم حركت حوزه هاي علميه را ترسيم كنيم، 
ــالم  ــالت آنها خصوصًا نبي مكرم اس ــاء عظام و رس نقش انبي
حضرت محمد(ص) و اوالد مكرمشان را تبيين می کنيم بنا به 
نص حديث نبوي كه «العلماء ورثة االنبياء» حضرت مي فرمايد: 
«انبياء درهم و دينار به ارث نمي گذارند، آنچه كه ارث مي گذارند 
ــتند» ما در  ــت و عالمان دين وارثان به حق انبياء هس علم اس
ترسيم حركت حوزه هاي علميه مي گوييم حوزه ها رسالت انبياء 
را دنبال مي كنند و به نظرم نزديك ترين نهاد در هر كجا به انبياء، 
آموزش و پرورش است. به يك تعبير، مهمترين بخش زندگي 
يك انسان، حضور او در آموزش و پرورش است، يعني از ابتدای 
كودكي تا جواني را در آموزش و پرورش طي مي كند  و بهترين 
دوران زندگی فرد است و به عبارتي زندگي يك انسان در زمينه 
دانش، بينش، تربيت و شكل گيري اين مؤلفه هاي بسيار مهم در 
اختيار مدرسه است. معتقديم اسالم يك دين جامع است و براي 

سعادت انسان ها از بدو تولد تا زمان وفات برنامه دارد.
لذا دانش آموز اسالمي يك دانش آموز شاد، ماهر، به تعبير ما 
ــنا به شرايط است. منتهي ما در يك نظام تربيتي  انقالبي و آش
كامًال مشخص و تعريف شده در هر دوره امور مختلفي را با آن 

دورة سني بايد رعايت كنيم و دچار افراط و  تفريط نشويم.
 عوامـل ايجابـی آمـوزش و پـرورش ايرانـی – اسـالمی 

 چيست؟
ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه شاخصه هاي خودش را 
ــاخصه  حفظ كرده  دارد و مميز ه هاي خودش را به لحاظ اين ش
ــكيل نظام مقدس جمهوري اسالمي.  ــت، يعني اساس تش اس
ــهايي كه امام (ره) و همراهان او و مردم  در قبل و بعد از   تالش
نهضت كردند،در جهت اين بود كه يك نظام جديد به محوريت 
ــه بر مبانی نظری  ــرد. لذا در عين تکي ــكل بگي واليت فقيه ش
ــه اين نکته توجه نمود که مدخل  ــق و تأکيد بر آن بايد ب عمي
ــش فرض های الزم آن چه  ــا به بحث های نظری و پي ورودی م
ــد؟ اول چيزي كه براي كساني كه در مسند آموزش و  می باش
ــي و چه مسندهاي ديگري  پرورش چه اجرايي و چه كارشناس
ــئوليت هاي بارزي را در نظام آموزش و پرورش ما ايجاد  كه مس
ــت كه اين  مي كند بايد مورد تفاهم و پذيرش قرار گيرد اين اس
موارد در چهارچوب سياستهاي قانون اساسي نظام اسالمي انجام 

گيرد، چون قانون اساسي ما از ابتدا بر حفظ كرامتهاي انساني، ارتقاء 
ارزشها، توجه ويژه  به آموزش و پرورش و به جنبه هاي تربيتي در آن 
تأكيد دارد، لذا ما در دايره بحث هاي كارشناسي بايد پيش فرضهايي 
را قبول كنيم و براساس آن پيش فرضها برنامه ريزي محتوايي داشته 

باشيم، ما در خالء نمي توانيم عناصر آن را بحث كنيم.
خالصه، كارشناسي آموزش و پرورش حق ندارد بيايد مجرد اين 
ــث را مورد توجه قرار دهد كه من اصًال به مباني كاري ندارم يا  بح
كارشناسي بگويد: من اصًال كاري به اين ندارم كه الگوي تربيتي من 
جهت دار باشد يا سكوالر. دانش آموز من وقتي از آموزش و پرورش 
خارج مي شود، مهم نيست ديندار باشد، نماز  خوان باشد يا نباشد، 
مهم اين است كه اين دانش آموز، مهارتهاي كامپيوتر را دارد يا نه، 
مهم اين است كه در جامعه خود اثرگذار باشد و شاد باشد و نشاط 

خود را حفظ كند و ... .
ما در جامعه اي اسالمي هستيم و اين نظام چارچوبهايي دارد، 
يكي از آفت هايي كه آموزش و پرورش دارد اين است كه كارگزاران 
ــه ها و تمايالت خود را به نظام آموزشي ما  عرصه سياست، انديش
ــاس آموزه هايي كه از اسالم، انقالب  تحميل كنند. آن هم نه بر اس
ــي و از هدايت هاي رهبري و سياستهاي كالن نظام  و قانون اساس
گرفته اند بلكه از تعلقات كامًال جناحي و گروهي و حزبي  يا حتي 
علمي كه نحله هاي مختلف سياسي فكري دارند. اين خط قرمز هر 
ــناس و مدير در آموزش و پرورش است. که اگر به آن توجه  كارش

نشود موجوديت آموزش و پرورش را تهديد می کند.
 فرآيند تعامل حوزه علميه و آموزش و پرورش را شرح دهيد.

ما در اين كه بايد يك آموزش و پرورش هدفمند داشته باشيم 
ــول آن  دانش آموزان عالم؛ ماهر، انقالبي و متعهد به دين  و محص
ــد، ترديدي نيست، ترديد ها اساسًا در برنامه ريزي های اجرايی  باش
و محتوايی اتفاق مي افتد. اما كسي كه مي خواهد طراحي هاي اوليه  
يا سياستهاي كالن راهبردي را داشته باشد بايد اين پيش فرضهاي 
به اصطالح علمي و نهادينه شده در قانون اساسي و نظام را قبول 
ــرد. دوم آنكه ما بايد حركت و برنامه ريزي محتوايي را  كند و بپذي
براي تحقق اين امر به عنوان يك ضرورت بپذيريم و به آن پايبند 
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انسان کامل هدف است و کودک 
سوژه است. اين مسير را بايد طی 
کند تا به آنجا برسد. تمام اين مسير 
قابل برنامه ريزی است و اسالم اسم 
اين را گذاشته صراط مستقيم، يعنی 
صراطی که مستقيماً به هدف(کمال) 
می رسد

باشيم.اّما آمادگی و استعداد و توانايی حوزه هاي علميه در مباحث 
ــائلي از اين دست  ــي  يا روان شناسي و مس تربيتي، جامعه شناس
ــان متخصص و متعددي وجود دارد.  بسيار زياد است و كارشناس
ما همچنين مباني و منابع اصيلي داريم كه مي توانيم با استفاده از 
آنها پاسخگوي نيازهاي جامعه خود باشيم. حوزه هاي علميه هم در 
شناخت علوم جديد و هم در شناخت مباني تربيتي تهی نيستند، 

در تمام زمينه هاي علوم انساني حرف براي گفتن دارند.
ــز در بحث  ــای تأثيرگذار ني ــاير نهاده ــوزه که س ــه تنها ح ن
برنامه ريزي آموزش و پرورش بايد مشاركت داشته باشند.  بحمدا... 
ما امروز در جايگاهي هستيم كه دستمان خالي نيست هرچيز كه 
ــي چه در  ــود آموزش و پرورش چه در بخش هاي كارشناس در خ
ــوزش و پرورش قبل و بعد از  ــرون آموزش و پرورش و حتي آم بي
ــالم ترين نهادهاي مورد توجه بوده و امتياز خوبي  انقالب ،جزء س
ــت كه قبل از انقالب چهره های آشنا به  دارد. علت آن هم اين اس
مباني ديني مثل شهيد باهنر، شهيد بهشتي و ديگر عزيزان، چه از 
شخصيت هاي روحاني و چه غيرروحاني، در مهم ترين قسمت های 
ــی در تهيه و تدوين کتب تربيتی  و دينی  ــوزش  وپرورش يعن آم

تأثير گذار بوده اند.
با قاطعيت می توان گفت عناصر فرهنگی ما جزء سالم ترين و 
ــار جامعه اند و نياز  کم توقع ترين و متدين ترين و انقالبی ترين اقش
است که االن توجه بيشتری به اين عناصر فرهنگی شود و حوزه های 
ــاير نهادهای تأثيرگذار به مدد اين عناصر کارشناس و  علميه و س
ــاخت های آموزش و  ــده با برنامه ريزی محتوايی زيرس کاردان آم

پرورش شايسه را طراحی نمايند.
 ديدگاه حوزه های علميه در ارتباط با تعليم و تربيت دختران 

چيست؟ توضيح بفرماييد.
ما طالب خواهر را بر اساس اهداف مشخص تربيت مي كنيم كه 
از جمله آن اهداف اين است كه  بتوانند وارد عرصه تعليم و تربيت 
ــوند ولذا، جنبه هاي مهارتي آنها را در انتقال مطالب كامًال مورد  ش

نظر قرار داده ايم.
ــيوه هاي تحقيق هم به  ــلط به امر پژوهش و ش در زمينه تس
ــود را طوري تربيت مي كنيم كه  عبارتي ديگر ما خروجي هاي خ
براي اثرگذاري در محيط هايي كه جزء مأموريت  آنها است از قبيل 
عرصه تبليغ، عرصه تعليم و تربيت، عرصه مديريت اجرايي، و نظاير 

آن آمادگي داشته باشند.
ــث، دفتري به نام دفتر مطالعات و تحقيقات  جداي از اين بح
زنان داريم كه نسبت به مباحث زن و خانواده  مباحث كارشناسي 
ــد.  ــتيبان خوبي در اين عرصه باش و بنيادي دارد كه مي تواند  پش
ــت و تقريبًا  مي توانيم ادعا كنيم كه اطالعات آنها كامًال به روز اس
فعال ترين، كارشناسي ترين مركزي است كه االن در كشور وجود 
ــبت به مباحث زنان و خانواده كار مي كند و در عرصه  دارد كه نس
ــال است تأسيس  ــت و بيش از ده س داخلي و بين المللی فعال اس
گرديده و فعاليتهاي متعددي در كشور توسط استادان مختلف در 
آنجا انجام گرفته است.مجموعه اينها در خدمت آموزش و پرورش 
ــت و ما آماده همكاري، تعامل در ارتقاء بينش معلمان عزيز در  اس

عرصه تبليغ، مديريت فرهنگي و تربيتي هستيم.
ان شاء اهللا بتوانيم از فضاي ايجاد شده، حداكثر استفاده را ببريم 
ــت كه عزم طرفين جزم گردد و تنها در  که البته منوط به اين اس
ــت هاي ساالنه نباشد كه در آن صورت كار به  قالب تعارف و نشس
جايي نمي رسد. همه بايد به آموزش و پرورش چه در بخش مادي 
ــخت افزاري  و چه در بخش معنوي و چه در بخش نرم افزاري و س

كمك كنيم.

اهتمام اسالم، توجه به استعدادها
گفت وگو با  آيت اهللا سيد محمد خامنه ای

دارای  ای،  خامنـه  محمـد  سـيد  اهللا  آيـت 
تحصيالت عالی فقه( اجتهاد) و فلسفه و عرفان 
اسالمی و درجه کارشناسی حقوق از دانشگاه 
تهران،رئيـس همايش جهانی مالصدرا، رئيس 
بنياد حکمت اسـالمی صدرا (SIPRIn)، رئيس 
انجمن بين المللی مالصـدرا و صاحب امتياز و 
مدير مسئول مجله «خردنامه صدرا»، نويسنده 
نه کتاب در زمينه عرفان تاريخ فلسفه و فقه و 
حقوق و حدود چهل مقاله در زمينه های هستی 
شناسی،شناخت شناسی، عرفان و تفسير و.... 

در کنفرانس های دخلی و خارجی.

 نقش نهادهای مدنی در توسـعه همه جانبه آموزش و 
پرورش ايرانی- اسالمی چيست ؟

۱- جايگاه نهادی آموزش و پرورش 
ــار نهادهای  ــت در کن ــوزش و پرورش نهادی اس  آم
ــرای آنها قائل  ــر و اگر بخواهيم ترتيبی ب ــی ديگ اجتماع
ــت، بعد نهاد تربيت  ــويم، نهاد خانواده در مقام اول اس ش
قرارمی گيرد،سپس آموزش، و بقيه نهاد ها از نظر رتبه بندی 
ــت بگوييم پرورش  ــوع آموزش و پرورش يا بهتر اس موض
ــائل محوری است. در اينجا  و آموزش جزء مهم ترين مس
می خواهم تأکيد کنم که به رغم اينکه تربيت کودک يک 
ــی است. به لحاظ آثار و منافع بعدی آنقدرها به  امر اساس
آن توجه نمی شود، يعنی نهاد های ديگری که اسم برديم، 
نسبت به اين موضوع يک نظری تسامحی دارند که نظری 
غير فنی وغيرعلمی است. همانطوری که در خانه به بچه 
می گويند که بچه است و به حساب نمی آيد. در حالی که 
ــت و کودک با يک نهال و يک ميوه هم فرق  اينطور نيس
دارد. به طور مثال، اگر مزرعه ای گندم ندهد، قحط سالی 
می شود و در نهاد اقتصادی اثر خودش را نشان می دهد. 
اما ممکن است در نهاد فرهنگی اثر معکوس بگذارد و يک 
نقصان و وضعيت زير صفر اقتصادی ممکن است در جامعه 
باعث تکامل آن جامعه شود، و مردم به زهد گرايش پيدا 

کنند. 

ــخن می گوييم، محور توجه کودک  وقتی از تربيت س
ــت که در تعريف تا ۱۸ سالگی را شامل می شود و اين  اس
ــودک و به تعبير عرف ما بچه ها، مهم ترين نقش را در  ک
جامعه دارند و کمترين توجه رسمی به آنها نمی شود و در 
عمل می بينيد که معلم از بقيه کارمندان شکايتش بيشتر 

و حقوق مادی و معنوی اش کمتر است.
۲- توجه به بعد محوری در نهاد آموزش و پرورش

ــه توجه کنند،  ــت ک نقش نهادهای مدنی در اين اس
ــف  محور بودن را پيدا کنند و بعد از اينکه محوريت کش
شد، مطابق با آن برنامه ريزی کنند. شما در برنامه ۵ ساله 
ببينيد که فرهنگ چه قدمی برداشته است و چه برنامه ای 
ريختند، شما همين را در مورد نهاد نظامی در نظر بگيريد 
و بين نهاد نظامی و تربيت يک رابطه و معادله برقرار کنيد، 
ــت.  می بينيد که نهاد دفاع يکی از توابع متغير کودک اس
ــرباز بد و افسر خائن  ــما اگر کودک بد تربيت کنيد س ش
درست می شود و اگر خوب تربيت کنيد، بسيجی می شود 
و شغلش را رها می کند و می رود در جبهه و جان خود را 

فدا می کند. پس می بينيد که اهميت در کجاست.
به نظر من نهادهای ما در بخش آموزش و پرورش کار 
بايسته ای نکردند، حرف هايی که اينجا زده می شود بايد 
ــازمان برنامه و بودجه، برنامه نويسان ۵  بيايد روی ميز س
ــم انداز ۱۴۰۴، فلسفه تربيت و  ساله، برنامه نويسان چش
فرهنگ بايد فصل اول بشود، و بقيه بايد بعد از اين باشد 
که متأسفانه االن عکس اين هست. اگر شما بخواهيد در 
اينجا نظر اسالم را وارد کنيد، در نهاد تربيت اسالمی آشکار 
ــت و  ــردد.در آنجا کودک از گام اول مورد توجه اس می گ
پرورش می يابد برای سربازی، برای شغل عالی، حکومت 
ــود برای نقش  ــت داری و دختر بچه تربيت می ش و مملک

مادری.
۳- اصالح برداشت های روانشناختی و جامعه شناختی 

نسبت به تربيت
 برداشت روانشناسی و جامعه شناسی ما هم متأسفانه 
ــارج از محدوده  ــی بچه را خ ــت، يعنی روانشناس نارساس
ــاب می کند. من به نظريه ها کار ندارم که مثًال پياژه  حس
و کانت و ديگران چه گفته اند، از نظر فلسفه ای که نظر به 
ــالم دارد و فراتر از فلسفه نظر به واقعيات دارد. کودک  اس
دارای روحی است به مراتب خيلی مهم تر از آن چه ما فکر 
ــتعدادی است که ما به آن بالقوه  می کنيم ودارای قوه واس
می گوييم که بسيار مهم است.يک کودک تا ۲۵ سالگی 
ــت که چه می شود، ممکن است بعدها به  هم معلوم نيس
شخصيت بزرگ و برجسته ای مثل امام خمينی(ره) تبديل 
ــما از کجا  ــود. امام خمينی هم روزی کودک بوده و ش ش
ــخصی  ــت چنين ش می فهميديد که اين کودک قرار اس
شود. جامعه شناشی ما در طبقه بندی اصًال راجع به اطفال 
ــن ۱۸ سال  مطالعات زيادی ندارند و به جامعه باالتر از س
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ــناد و طبقات و نهادها را بررسی  می پردازد و می رود اس
می کند. اسالم يک مجموعه دستورات ظاهری دارد، مثًال 
می گويد در ۷ سال اول تولد کودک را آزاد گذاريد و درآن 
زمان است که نبايد عقده ها در او به وجود بيايد و بگذاريد 
بازی کند و اعتماد به نفس پيدا کند و بازی هايی که بچه ها 
در دوران کودکی می کنند، پرورش استعداد بزرگی اوست. 
در ۷ سال دوم مسئله تربيت شروع می شود و زمان دريافت 
ــت و کودک اين داده ها را به صورت  معلومات و داده هاس
خام می گيرد و نمی تواند پرورش يا تعميم دهد، پس يک 
ــت از کودکی امروز در زندگی آينده سازنده و مؤثر  برداش
است. يک حرف معلم، مادربزرگ و بزرگترها می تواند روی 

دانش آموز تأثير بگذارد.
  اصول کلی تعليم و تربيت اسالمی چيست ؟

۱-توجه به کرامت انسانی
 در اصول کلی اسالم مثل اصل کرامت انسان، کودک 
ــان است و رفتار  و بزرگ معنی ندارد و بچه از بچگی انس
ــان بار بيايد و رفتار  ــود که انس ــانی با او باعث می ش انس
ــوان بار بيايد. در  ــود که او حي حيوانی با وی باعث می ش
دنيای متمدن امروز می بينيم که دانش آموزی اسلحه می 
ــاير دانش آموزان را می کشد. اين علت  کشد و معلم و س

دارد و عکس العمل است. 
ــت که انسان استعداد  توجه به کرامت توجه به اين اس
ــانيت را  ــفه و هدف انس فوق العاده دارد و درعرفان و فلس
انسان کامل می دانند،و انسان کامل يعنی کسی که مراحل 
ــد و به مرحله اعلی برسد، نه اين  معنوی را طی کرده باش
که فقط درس خوانده و مقام و منصب کسب کند.انسان 
ــت و کودک سوژه است. اين مسير را بايد  کامل هدف اس
طی کند تا به آنجا برسد. تمام اين مسير قابل برنامه ريزی 
ــت و اسالم اسم اين را گذاشته صراط مستقيم، يعنی  اس
صراطی که مستقيمًا به هدف(کمال) می رسد. اين کمال 
ــخصی که به بهشت و سعادت ابدی  غير از جنبه های ش
منتهی می شود، آثار شخصی، شهری، ملی و بين المللی و 
جهانی دارد، يعنی بايد در معياری نگاه کرد که تأثيراتش 
ــطوح مختلف تا عمق تاريخ باقی بماند. همان طور  در س
ــته است  که حضرت محمد(ص) در عمق تاريخ اثر گذاش

ــت، و آيا رهبر فقيد  ــدود به زمان خودش نبوده اس و مح
حضرت آيت ا.. خمينی، فکر می کنيد تاثيرش تمام شده؟ 

نه، تازه مرحله آغازين است.
ــت که اسالم بدان  ــتعداد همان هدفی اس توجه به اس
اهتمام می ورزد استعداد دارد و استعداد است که انسان را 
به آن غايت انسان کامل می رساند. هيچ درختی بلندتر از 
آن چيزی که بايد بشود، نمی شود. درختی است که بيش 
از ۱ متر رشد نمی کند درختی است که بيش از سه متر 
رشد نمی کند، ولی درختی نداريم که آنقدر رشد کند که 
به فلک برسد، جز انسان. او نبات يا حيوانی است که قابل 
رشد است و به همين دليل است که به او می گوييم انسان 

اين استعداد از کجاست ؟
۲-نقش نهادها در شناخت استعدادهای انسانی

 نقش نهادهای ما اين است که اين استعداد را بشناسند 
و ببينند که اسالم چه گفته است و به آن برسند. حاال اگر 
ــد، بايد طبق وظيفه دينی آن را انجام  آن نهاد دينی باش
ــفانه در عمل نمی خواهيم بگوييم دولت  دهند، که متأس
ما بلکه در تمام دنيا همين طوراست. کودک مثل گلدانی 
است که می گويند در يک دوره رشد می کند، دراين دوره 

گل می دهد وبعد پرتش کنيد بيرون به دانشگاه، و دانشگاه 
ــن که در نهايت چه  ــم يک جور ديگر پرت می کند، اي ه
ــود، آموزش وپرورش کار ندارد، نهادها کار ندارند  جور ش
و به همين دليل است که اسالم به تربيت بيشتر از تعليم 
اهميت می دهد، ولی در عمل اينطور نيست و گاهی تربيت 

(پرورش)حذف می شود.
۳- اهميت بينش و تأمل ايدئولوژيک در امر تربيت

 برای توسعه، آموزش و پرورش يک تأمل ايدئولوژيک 
و فکری الزم دارد که بفهميم چه می خواهيم، موضوع ما 
چيست و چه می شود کرد و چه بايد کرد و چگونه همه 
نهادها در آن نقش دارند؟ ما در اينجا با حکومت جمهوری 
ــر و کار داريم و از آنجا که اسالمی است بايد  ــالمی س اس
بينش او نسبت به کار خودش اسالمی باشد و اين همان 
محور قرار دادن و اهميت دادن است و البته در اينجا بحث 
ها و داستان های زيادی در تاريخ است که پيغمبر چرا، با 
دختر و پسرش آنطور رفتارمی کرد يا درارتباط با نقش زن، 
به طور مثال زنی در جايی از جامعه يک مستخدم پرورش 
ــطوح بااليش وظيفه خود می داند  ــدا می کند و در س پي
ــام دهد و به اداره برود و باز هم  که کارهای روزمره را انج
ــت، ولی پيغمبر دست دخترش را می  در حکم کارگر اس
ــد، يعنی ای زن من با اين مقامم اين کرامت را برای  بوس
ــتم، و در هر مرحله ای هستی، آن کرامتت را  تو قائل هس

فراموش نکن. 
ــخصيتی که در خودش احساس  حاال آن زن با آن ش
می کند، اگر کارگر بيمارستان باشد احساس می کند که 
واليت دارد و دارد وظيفه مهمی را انجام می دهد.  به اين 
چشم به دنيای خود نگاه می کند، نه به چشم يک انسان 
ــود را به روی  ــل و حقير. پيغمبر نوه ها و فرزندان خ ذلي
دوشش سوار می کرد، اين پرورش به معنای واقعی است.

ــی ديد که نوه اش  ــد وقتی م پيغمبر از منبر پياده می ش
ــاند. اين  آمده،  و او را بغل می کرد و در کنار خود می نش
نمونه گواه است بر اينکه يک حکومت اسالمی بايد چنين 
وضعی داشته باشد، يعنی ما در خانه بايد با کودک اينطور 
رفتار کنيم و معلم هم بايد به کرامت ياد گيرندگان توجه 

داشته باشد. 
  موانع بينشـی و فلسـفی آموزش و پـرورش ايرانی 

– اسالمی چيست ؟
ــان موثر است و انسان  بينش هميشه در عملکرد انس
هميشه با توجه به برداشتی که از چيزی دارد عمل می کند. 
موانع بينشی ما همين جاست که ما بايد به عنوان مقدمه، 
اول کودک را تعريف کنيم نه از بعد جامعه شناختی و روان 
شناختی، بلکه از لحاظ ارزش ذاتی و انسانی اش. موضوعی 
ــت آموزش و پرورش می دهند، اما  به نام کودک را به دس
ــتگی دارد به اين که چطور با او رفتار کنند.  همه چيز بس
شما به يک مستخدم، بچه مستخدم اتاق بغلی را بدهيد 
و يا بگوييد که بچه رئيس جمهور است، ببينيد که چطور 
عمل می کند. آموزش و پرورش قبل از هر چيز بايد به آن 
چه هست و آن چه می خواهد انجام دهد بينديشيد. مانع 
ــی است، اين بينش مطلق است و  ما نبودن چنين بينش

حتی از فلسفه جامع تر است. 
بينش فلسفی هم يکی از بينش هاست که بايد داشته 
باشيم. بينش فلسفی می گويد که کودک يک انسان است 
ــان دارای نفس ناطقه است و انسان دارای خالقيت  و انس

 به مکتب رفته بوديم، يک عم جزء 
داشتيم و بسم ا... آن اين بود، «هو 
الفتاح العليم »، يعنی با اسم خدا 
وارد بحث می شدند و صحبت را 
شروع می کردند. کودک از همان 
اول احساس می کند که در محيط 
معنوی است و خدا در همه جا هست 
و بعد می آيد به حوزه ها و می بيند 
که استادها وضو می گيرند و درس 
می دهند. قبل از جلسه اول و در 
جلسه آخر  يک نصيحت می کنند و 
اين خودش يک درس است
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ــت و کودک  ــت و روحی که در حال حرکت و نمو اس اس
ــانی است که در امتداد رشد بدنی، رشد روحی دارد و  انس
می تواند به فلک برسد، و انسان موجودی است که خداوند 
ــو، تو هم می گويی بشو،  به او فرموده : «من می گويم بش
ــو می شود و تو می گويی بشو، می شود»  من می گويم بش
ــتم و تو هم خالق هستی،« انا اقول  يعنی من خالق هس
ــی  کن فيکون و انت يقول کن فيکون»،جزء حديث قدس
است، به پيغمبر می فرمايد که بگو که «شما خليفه من 
در زمين هستيد، خداوند می آفريند و شما هم می توانيد 
بيافرينيد» و اگر نتوانستيد بيافرينيد، نقص شماست، برويد 

اصالح کنيد. 
ــفی  بهترين بينش ها در اين باب بينش عرفانی و فلس
ــوزش و پرورش  ــد نظر در آم ــت، موانع با يک تجدي اس
برداشته می شود. بايد آموزش و پرورش در يک گوشه ای 
پيغام بدهد به کارگزاران و باالترها، که بياييد ببينيد که ما 
چه هستيم و که هستيم و چه بايد بکينم و اين مانع بايد 
برداشته شود، البته بعد هم به وزير بگوييد که ما طرح های 
زيادی داريم ولی بودجه نداريم. خوب بودجه همان موانع 
ــت. هيأت وزيران می گويند که به آموزش و  ــی اس بينش
ــد. در دوره ای که در  ــدون بحث رأی دهن ــرورش بايد ب پ
مجلس بوديم، کميته بانوان درست کرديم که متشکل از 
۴ نفر بودند و بنده از موقعيتی استفاده کردم و کميته ای 
تشکيل دادم و هر چه اين کميته به مجلس ارائه می کرد، 
ــی) قبول می کردند،يک چنين  ــکل تراش بدون نظر( مش
چيزی در دولت و مسئولين بايد نسبت به کودک باشد، به 
لحاظ نگاه خانواده به مسئله، می توانيد به دو بخش تقسيم 
کنيد و بخش دخترانه بسيار مهم است. می گويند دختر 
ازدواج می کند و اگر شغلی هم نداشته باشد اشکالی ندارد 
و پسر مهم تر است. بله درست است ولی اين پسر را مادر 

ها تربيت می کنند. 
ــئول مالی، حقوقی، آموزش و  ــتگاه های مس  بايد دس
پرورش يک نگاه دقيق تر و مجدد نسبت به مسئله داشته 
باشند، البته آموزش و پرورش بايد کار خودش را بکند،نه 
ــت. معلمی وارد  کارهايی که به صورت عادت درآمده اس
ــود و شروع می کند به بداخالقی با بچه ها و  کالس می ش
بعد می گويند چرا اينطورکرديد؟ می گويد:صبح آمد، خانم 
ناظم به من اينطوری گفت، می خواهيد من درس بگويم، 
اصًال اين دو مقوله به هم ربطی ندارد و او بايد فارغ از همه 
چيز به کيفيت درس خود بپردازد، يعنی معلم بايد عوض 
شود، حال چطور بايد معلم، مدير، وزير را عوض کنيم، البته 

وزير فعلی را نمی گويم به طورکلی می گويم.
  آفات سـکوالر تربيتی در آموزش و پرورش رسـمی 

ايران چيست ؟ 
 آموزش و پرورش ما از کجا آمده است؟ در حال حاضر 
ــنتی متروک که  دو نهاد آموزش و پرورش داريم، يکی س
ــت و يکی رايج که از غرب آمده است. فعًال در حوزه هاس

ــيوه مکتبخانه عمل  ــنتی به ش ــوزش و پرورش س در آم
می شود، در دو مکتبخانه ای که من درس خواندم، معلم 
ــم بچه به ما  ــا زن بودند. از همان اول اين خانم به چش ه
نگاه می کرد، دلسوزی می کرد و عاطفه مادری در محيط 
تربيتی وجود داشت. در حوزه های علميه تعليم و تربيت 
بهتر انجام می شود، يعنی اول که وارد می شوند می خوانند 
ــم ا... الرحمن الرحيم» و با « ايدک ا...» ضميمه می  «بس

کنند و يادم هست که به مکتب رفته بوديم، يک عم جزء 
داشتيم و بسم ا... آن اين بود، «هو الفتاح العليم »، يعنی با 
اسم خدا وارد بحث می شدند و صحبت را شروع می کردند. 
کودک از همان اول احساس می کند که در محيط معنوی 
است و خدا در همه جا هست و بعد می آيد به حوزه ها و 
می بيند که استادها وضو می گيرند و درس می دهند و در 
ــجد درس می گويند و روحانی است و سنتی است و  مس
قبل از جلسه اول يک نصيحت می کنند. جلسه آخر که به 
تعطيالت می رسد، يک نصيحت می کنند. در ضمن درس 
ــر فرصتی يک نصيحت می کنند و اين خودش يک  در ه
درس است، جنبه های ديگر هم هست که آزاد است و فرد 

می تواند اعتراض کند و سؤال بپرسد.
يک نهاد جديد ازفرانسه آوردند، گاهی آنها اصالحاتی 
کردند که در کشور ما صورت نگرفته است. آنجا  براساس 
بينش اومانتيستی عمل می کنند. بنابر آن بينش، انسان 
ــا دارد و ۴ پا ندارد،  ــت که حداکثر ۲ پ تنها موجودی اس
يعنی انسان حيوان نماست و آزادای اش اين است که اگر 
ــت داد بزند بتواند واگر بخواهد فحش بدهد بتواند،  خواس
اين آزادی حيوانی و جنگلی است، اين همان سکوالريسم 
ــت. بعد هم می گويند که اعتقادات دينی خيلی خوب  اس
است منتها در کليسا، بنده ديده ام وقتی افراد وارد کليسا 
ــی می گيرند و زانو می زنند  ــوند، يک حاالت قدس می ش
ــد.  اما تا از در بيرون  ــًا هم تحت تأثير قرار می گيرن و واقع
می روند کامًال عوض می شوند، يعنی دو دنياست. متأسفانه 
ــفانه زمانی اين اتفاق افتاد که  همان را وارد کردند و متاس
زور باالی سر اينها بود (دوران پهلوی)، ما همان ماشين را 
راه می بريم. مثل اين می ماند که ماشين کهنه ای را زنگوله 
آويزان کند و چراغ زياد کند و بوق بگذارد، ماشين همان 
ماشين است، اين ماشين را نمی شود تعطيل کرد، ولی بايد 
ــاختن ماشينی  کنار آن طرحی جايگزين کنيم.  برای س
ــا را و مزايای امروز  ــاله م که همه مزايای فرهنگ هزار س
را  برای ساختن داشته باشد، يک مقدار انديشه و تعميق 
می خواهد. بچه در ذهنش چه بايد باشد و چه مقدار؟ آيا 
مطالب برايش مناسب و مفيد است؟ دوره راهنمايی بايد 
ــد يا نه؟ و اگر هست چگونه؟ بايد مثل دستگاه های  باش
دسته بندی سرسره ای درست شود که از آنجا هر کسی 
جای خودش برود،  فرض کنيد که سيب درشت می رود 
يک طرف و سيب خراب هم می رود يک طرف، بين اينها 
فرق هست، چشم می بنيد و فرق می گذارد. فرد مدرسه 
را که تمام می کند به او می گويند ديپلمه، می رود دانشگاه 
می شود دانشجو، می آيد بيرون می گويند فارغ التحصيل، 
در حالی که بين اينها خيلی فرق هست و کارآيی اينها هم 

فرق می کند.
در قديم به سکوالر، می گفتند المذهب، المذهب يعنی 
ــما چه انتظاری از آن داريد؟ آيا يک کشور  بی تعصب، ش
يا يک نظام اقتصادی که می خواهد بهره وری داشته باشد 
ــد. اين کار را می کند که مدتها يک  ــش را حرام نکن و پول
ــد، بگويد فايده  ــذر را در کوير بکارد، بعد بگويند چه ش ب
ــت، زمينش آمادگی نداشت. با اين تفاوت که ما  ای نداش
ــان زمين شوره نيست و ما آن را  زمين شوره نداريم، انس

خراب می کنيم. 
ــرب آمده و به نام  ــتی يک مقدار از غ آفات سکوالريس
تجدد و مدرنيته، تحميل شده است. بنده مقاله ای راجع 

به مدرنيته نوشتم که به ياد آقای دکتر داوری چاپ کردم 
درآنجا معنی مدرنيته که من می گويم معلوم می شود که 
ــت. اين  مطلب هم در  ــه قدر عمق خيانت در آن هس چ

برنامه ريزی های مطالعات ذکر
 شود که در نظام پهلوی و سلطنت، برنامه ريزی متعددی 
برای تغيير فرهنگ ايران صورت گرفت. محمد علی فروغی 
کتاب دکارت را ترجمه می کند برای اينکه که مسير فلسفه 
ــر دهد و تفکر از تفکر الهی بيرون بيايد و  را در ايران تغيي
ــکوالر تبديل شود مثل غرب. کتاب هايی که در  به تفکر س
مدارس ما می نويسند همان هاست، البته کتاب های آن زمان 

بهتر از االن بود، ما بچه های آن دوره هستيم.
ــی داشتيم با اين مضمون:« داشت   يادم می آيد، درس
ــری، پسر بی ادب و بی هنری»، اين  عباس قلی خان پس
داستان را هر بچه ای می خواند لجش می گرفت، می گفت 
عجب بچه بدی بوده و خودش آن کار را نمی کرد و آن را 
ــعرهايی که از  ــتان ها و ش الگوی خود قرار می داد، يا داس
ــعدی بود. در دوره رياست جمهوری آقای اخوی، چند  س
ــرورش را مطالعه کردم، يک  ــاب های آموزش و پ دور کت
ــا را از کالس اول تا  ــی هم آقای نجفی(وزير)کتاب ه وقت
ــی کنم، ديدم که مضمون بسياری  آخرفرستاد که بررس
ــندگان  ــتر برای نويس ــا خيلی معمولی و بيش از کتاب ه
ــت و بعضی ها هيچ هنری نداشتند. آيا ما درس  معاصراس
ــن و در دجله انداز» را تدريس کنيم  يا  «تو نيکی می ک
ــکوالر عمل کرده ايم و دانش  ــيوه س نه؟  اگر نکنيم به ش
ــر غيرمسئول و  آموز اين طور بار می آيد، يک دختر يا پس
ــته پدرها پسرنشان را به دکان می بردند  مأيوس. در گذش
ــغول می کرند، اقًال در بازار و کارگاه تربيت می شد،  و مش
آهنگر و نجار می شد،  اما حاال دختر به مادر می گويد که تو 
بی سواد هستی و نمی فهمی و پسر می گويد که دوره شما 
ها گذشته و من ديپلمه و ليسانسه هستم و از پدر جدا می 
شود و از فرهنگ گسسته می شود. آفت ما آفتی است که 
تخم آن را در گذشته کاشتند و االن هم متأسفانه بر همان 
اساس ادامه می دهيم و اصالح نمی شود مگر اينکه به طور 
دقيق تجديد نگاه کنيم، يک مقدار هم به عقب برگرديم و 
عيب ها را رفع کنيم. البته در اين بين به روان شناسی دقيق 
و مستقل، يعنی نوعی روان شناسی که ترجمه کتاب های 

ديگر نباشد و به اصول اسالمی برگردد نياز داريم.
 موضوع نفس فلسفی يادمان نرود، زيرا بچه دارای نفس 
است که ما به آن می گوييم روح. اين نفس چه توانايی هايی 
ــما می دهند، از اين ماده می شود  دارد؟ يک ماده را به ش
يک اسباب بازی درست کرد يا از آن صنايع بزرگ ساخت، 
ــما کدام را انجام می دهيد؟ آن که ارزش بيشتری دارد  ش
و آن که دورنمای بهتری دارد. از اين بچه، يک بچه عادی 
«برو نان بخر» و با  طبيعت حيوانی تربيت کنيم، اگر عقده 
ــد به مراتب از پلنگ و ديگر حيوانات وحشی  داشته باش
خطرناک تر است، ما از اين سکوالريسم که اسمش را تجدد 
گذاشتند، خيلی ضربه خورديم و يک جمله ای از بزرگان 
است که می گويد: «هيچ خللی را نمی شود رفع کرد جز از 
همان راهی که آمديم»، يعنی اگر از راه تربيت وارد شدند، 
شما از راه تربيت وارد شويد، اگر از راه آموزش وارد شدند، 

شما از راه آموزش وارد شويد.
   مؤلفه های تربيت دينی با تأکيد بر مولفه های ايرانی-

اسالمی چيست؟
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۱-اهميت نفس و بعد روحی انسان 
ابتدا بايد ببينيم که چه ارکانی در وجود کودک هست، 
ــت و رکن سوم  ــت، رکن دوم فکر اوس رکن اول روح اوس
ــت که در او به وجود می آيد،  يعنی علم او  عقيده ای اس
ــت، زيرا دانش سازنده است. شما وقتی يک  و دانش اوس
ــرم افزار را در کامپيوتر نصب می کنيد، هويت کامپيوتر  ن
عوض می شود. يک کامپيوتر قرآن می خواند، يکی ديگر به 
طور مثال آهنگ می خواند، بستگی دارد که چه برنامه ای 
روی آن باشد. علم هم همين طور است، آنچه از حقيقت 
و واقعيت منعکس می شود، که به آن رفلکس می گويند، 
در ذهن ثبت می شود. ولی مهم تر از آن روح انسان است 
که البته همه قوا به روح انسان برمی گردد،« ان نفس فی 
ــفه بگوييم،  ــا کل قوا »، اگر بخواهيم به زبان فلس وحدته
حکمت نظری از دريافت ها و بينش های ماست، و حکمت 
عملی انعکاس اينها در خارج است، يعنی رفتار يک ماشين 
ــه آن داديد. بنابراين ما برای  ــت با داده هايی که ب برابر اس
ــد آن نرم افزار را  ــه تربيت دينی را تکميل کنيم باي اينک
ــت کنيم. در اين مجموعه نرم افزار های ما بايد چه  درس

باشد؟نياز به تحليل کارشناسانه  دارد.
 ۲-ضرورت ايجاد تفکر فلسفی

 درجلسات، به مدت ۶ ماه، درباره فلسفه کودک، بحث 
ــد. در وزارتخانه افراد آگاه هستند که مطالعاتی کردند  ش
و چيزهايی در اين بين دارند و می توانند تأمالتی بکنند، 
البته اينکه شما در قم هم پژوهشکده داريد اين حسن را 
دارد که می توانيد با آنهايی که رشتة فلسفه هستند، تعامل 
داشته و آنها را درگير کنيد و يکی از اشکاالت کار همين 
است که فلسفی فکر نکردند، هميشه می خواهند از يک 
ــزی را بايد با ديد خوش  ــوند. هر چي طريق عرفی وارد ش
ــر و کارتان با روح است و روح و  نگاه کرد. در درجه اول س
فکر رابطه مستقيم با فلسفه دارد. روانشناسی در اين مورد 
حرف هايی برای گفتن دارند. روانشناسی ها متأسفانه بيشتر 
ــدگاه رفتارگرايی تأکيد می کنند و بر اين که عکس  بر دي
ــت، و آن را معيار قضاوت قرار می دهند و  العمل ها چيس
نمی گويند که اين موجود چيست؟ تا بداند چه بايد کرد. 
در آنجا ممکن است فلسفه باشد و فلسفه های غلط باشد، 
مثًال فلسفه پراگماتيسم (عمل گرايی). بله اينها در فلسفه 
ــوزش و پرورش کار کرده اند، ولی چه کار کردند و چه  آم
تحويل دادند؟ آنها از روانشناسی يک چيز می فهمند، اگر 
در سياست وارد شوند پشت پرده صهيونيسم را می فهمند، 
يعنی پشت همه سياست گذاری ها را، اگر بخواهند مهرة 
تسليم برای يک مشت صهيونيسم جهانی درست کنند، 
ــی نمی کند. اما در  ــی، اروپايی و ايرانی فرق حاال آمريکاي
فلسفه غلط بايد در اينجا محک بخورد و دور ريخته شود. 
فلسفه های الهی، برکت همين کلمه الهی خودش کارها 

را راه می اندازد.
  عوامل ايجابی فرآيند توليد علم در آموزش و پرورش 

ايرانی –اسالمی چيست؟ 
 شما مگر می خواهيد در آموزش و پرورش توليد علم 
کنيد؟ توليد علم که شما می گوييد يعنی يک ابتکار جديد 
ــد فرق می کند. ممکن  در علم. در اين که چه علمی باش
ــازمانی مثل پژوهشگاه مطالعات  است مکانيک باشد. س
ــينند وکار  ــرورش بخواهند در کناری بنش ــوزش و پ آم
مطالعاتی و پژوهشی طراحی کنند و مشکالت را پيدا کنند 

ــف و پيشنهاد کنند.  و موجبات ومؤلفه ها و عوامل را کش
بعد اين پيشنهاد بايد از طريق اداری- قانونی تصويب شود، 
يعنی نبايد در طی ده سال طرحی را بريزند و بعد فراموش 
شود، اين کار بايد انجام شود، منتها چون آموزش و پرورش 
اين کار را نکرده بايد به تأييد خيلی جاها برسد، منظورم 
ــت، بايد کمک کنند، مؤسسات فلسفی  مهر ظاهری نيس
ــکده های الهيات، افرادی که خبره هستند و  اصيل، دانش
حوزه ها کمک کنند، که در نهايت مجموعه ای از اطالعات 
و بايستی ها و نبايستی ها و نقص ها جمع می شود و اسم 
ــت می شود که  آن را علم می گذاريم، يعنی چيزی درس
ــود،   ــت. بعد يک انقالبی        می ش نمی توان از آن گذش
مثل انقالب فرهنگی. من تجربه هايی دارم، کار دشواری 
ــت. اشکالش فقط در روش آن است. همان که غربی  نيس
ها به آن متدولوژی می گويند،  اگر شما متدولوژی درست 
داشته باشيد می توانيد به طور مثال :از پنجره برويد و بر 

گرديد. مهم اين است.
  آسـيب شناسـی تعامل حوزه ها و آموزش و پرورش 

چيست؟ 
ــوزش و پرورش را  ــی که آمد و پايه آم  از اول آن کس
ــت، گفت آخوندها مخالفت کرد. فروغی  در گوش  گذاش
رضا شاه جاهل خواند که اين اعمال زنجيرزنی  و سينه زنی 
برای امام حسين(ع) و توسل به امام رضا(ع) که شما انجام 
ــخره ای است.شما جانشين داريوش  می دهيد، رفتار مس
ــدارد، که البته اين هم  ــتيد و داريوش هم که دين ن هس
اشتباه است. سلطان و شاه شد يک سکوالر. خودش آمد 
و فلسفه غرب را آورد و گفت: فلسفه قبلی را کنار بگذاريد، 
فلسفه نو (دکارت درست است). دکارت از قضا معاصر مال 
صدراست، مالصدرا يک مکتب بزرگ درست کرده و روز به 
روز رشد می کند ولی حتی بچه های او به حرفش گوش 
نمی دهند(دکارت)، بعد هم گفتند که می خواهيم علم ياد 
بدهيم. گفتند يک دانشگاه درست می کنيم و استاد می 
آوريم که به آنها درس بدهد. آن زمان، پزشکی و رياضيات 
نداشتيم و از آن طرف آمدند و از فلسفه و ادبيات هم درس 
گفتند. اشکال از اول است و آسيب بزرگ همين سازمان 
کنونی آموزش و پرورش است. در شعر حضرت امير است 
که تو منشأ مرض و آفت خودت هستی و نمی بينی و نمی 
ــان ها گاهی اوقات اشتباه می کنند و اشکال  فهمی و انس
در خودشان است، اما مرتب می گردند ببينند که بوی بد 

از کجا می آيد. 
آموزش و پرورش بايد تغيير سازمانی بکند، ساختمان 
ها به هم نمی خورد و انسان ها عوض نمی شوند اما شيوه 

ها عوض می شوند، مايه های درس عوض می شوند. اگر 
ــت يک سرباز اسلحه را بگيريد و بيل بدهيد،  شما از دس
ــاورز. در تعامل  ــود کش آن فرد جنگجو و آدم کش می ش
يک فاصله عميقی ايجاد کردند، هنوز هم هست. کسی که 
درس می خواند و از تحصيالت عاليه برخوردار است، می 
گويند به آخوندها توجه نکند و حرف خودشان را می زنند. 
ــتر کار  وقتی می گوييم حوزه، حوزه محتوياتی دارد، بيش
حوزه ها روی فقه و حقوق است و فلسفه اش خيلی مؤثر 
است و مهم اين است که احاديث و قرآن دست حوزه است 
و تفسير قرآن را آنها بهتر از هر کسی می توانند و تفسير، 
تحليل و تحقيق احاديث را بهتر می توانند انجام دهند و ما 
برای اينکه پيام اسالم را دريابيم چاره ای نداريم جز اينکه 

به حوزه ها برويم. 
ــبختانه بعد از انقالب، در حوزه صدها مجموعه  خوش
ــی و تحقيقی به وجود آمده است. آسيب شناسی  پژوهش
دو چيز را نشان می دهد: يکی انقطاع ظاهری، يکی انقطاع 
ــی(متدولوژی). اگر من و شما که  واقعی و يا انقطاع روش
اينجا نشسته ايم هدفی داشته باشيم، ممکن است به هدف 
نرسيم،چون هدفهايمان با هم فرق می کند. گاهی اوقات 
دو نفر که می خواهند ريسمانی بکشند، هر کسی موقعی 
می کشد که آن يکی نمی کشد و اين بی تأثير است.اگر 
طوری شود که روش ها به هم نزديک شود و از تجربيات 
حوزه استفاده شود و پيوند فکری حاصل شود، اين دو واحد 
به يک واحد تبديل می شوند و هر دو از وجود هم بهره مند 
می شوند. مؤسسه شما می تواند يک مؤسسه پژوهشی را 
ــدار بايد پول خرج کرد و  ــم فعال کند  فقط يک مق در ق
روش تحقی مناسب ارائه نمود.اشکال ما در روش هماهنگ 

کننده است که نداريم و اگر باشد اين گونه است.
ــی ديگر از آفت هايی تفکر خود آموزش و پرورش   يک
است. آموزش و پرورش يک ماشين جوجه کشی نيست، 
واگر قرار است چيزی تحويل دهد بايد سيمرغ تحويل دهد 
ونه جوجه معمولی. دستگاهی که احساس نکند که يک 
ــه و رئيس  کار عادی روزمره دارد و بگويد که مدير مدرس
ــهر، کارمان را تعريف کردند و کارم را انجام دادم و  اداره ش
پولم حالل است. اين جای بحث دارد، البته او تقصير ندارد، 

تقصير مقام باالتر است.
 در آسيب شناسی بايد ببينيم که آموزش و پرورش در 
ــه می توانند کمک کنند از جمله  مورد خودش آنهايی ک
ــتی دارد؟ و  ــوزش و پرورش چه برداش ــوزه علميه، و آم ح
اگر اشکال و خللی در ساختار هست، اين ساختار هم بايد 
عوض شود فکر جديد آموزش و پرورش منتهی می شود به 
تغييرات ساختاری و تغييرات ساختاری منتهی می شود به 
تغييرات تفکری و طبعًا يک ساختمان کهنه قديمی هميشه 

مقداری مشکالت دارد و نياز به تغييرات بنيادين دارد.
ــفه می گويند که چهارعلت داريم: علت فاعلی،  فالس
مادی، غير مادی و غايی(هدف) در عمل علت فاعلی مقدم 
بر همه است، ولی در واقع علت غايی مقدم بر همه است، 
چرا؟ چون اول بايد هدف را بدانيم و بعد برويم. کسی که 
ــته می شود و از پای  بی هدف می رود بعد از مدتی خس
می افتد، ولی افرادی که هدف دارند خسته نمی شوند و به 
هدف خود می رسند.مهم ترين چيز در آموزش و پرورش 
ــتگی بسيار به شناخت  ــت که هدفمان را که بس اين اس

کودک دارد مشخص کنيم.

 در آسيب شناسی بايد ببينيم که 
آموزش و پرورش در مورد خودش 
آنهايی که می توانند کمک کنند از 
جمله حوزه علميه چه برداشتی دارد؟ و 
اگر اشکال و خللی در ساختار هست،  
بايد عوض شود فکر جديد آموزش و 
پرورش منتهی می شود به تغييرات 
ساختاری و تغييرات ساختاری منتهی 
می شود به تغييرات تفکری
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عبدالحسـين خسـرو پنـاه، دارای درجـه 
تحصيالت حوزوی و درجه دکتری در رشـته 
کالم اسالمی از مؤسسه امام صادق(ع)، رئيس 
كميته فرهنگي و اجتماعي كميسيون بررسي 
و تأميـن نيازهـاي ديني،دبيرخانـه مجمع 

تشخيص مصلحت نظام.

  نقش نهادی های مدنی در توسعه همه جانبه آموزش و 
پرورش ايرانی _اسالمی چيست؟توضيح بفرماييد. 

اين همكاري و تعامل باتوجه به اهداف و وظايفي كه اين 
دو نهاد دارند دو سويه و متقابل است و براي دو طرف هم 
ضروري و الزم است، يعني هم آموزش و پرورش به همكاري 
با حوزه نياز دارد و هم حوزه، نيازمند همكاري با آموزش و 
پرورش است. آموزش و پرورش در ارتباط با نسل جوان و 
نيازها و پرسش هاي آنهاست و حوزه هم كه متولي تبيين 
معرفت ديني است مي تواند اين موارد و مسائل مبتالبه را 
از آموزش و پرورش بگيرد و از آنها در جهت رشد و تبيين 
معرفت ديني بهره ببرد، يا در مواردي كه تناسب دروس با 
معرفت ديني كمتر است در آنجا راهنمايي كند. به عنوان 
ــي و جهت گيري هاي  مثال در تدوين محتواي كتب درس
آن حتي در به كارگيري واژه هاي درسي، حوزه مي تواند 
ياريگر آموزش و پرورش باشد. مثًال در درس زيست شناسي 
باتوجه به نظرات استادان عزيز، حضرت آيت ا.. جوادي آملي، 

بايد طبيعت شناسي را به خلقت شناسي تبديل كنيم.
ــاط اين دو نهاد محكم تر و ضروري تر از اين  البته ارتب
ــت كه عرض كردم، منتهي بنده فقط خواستم  چيزي اس

دوسويه بودن اين همكاريها و ارتباطات را يادآوری كنم.
ــگر حوزه و دانشگاه خود را  بنده به عنوان يك پژوهش
مقيد می دارم كه سالي ۱۴-۱۵ جلسه در آموزش و پرورش 
حضور پيدا کنم و با دانش آموزان، معلمان و استادان معزز 
ــته باشم.  بحثهاي مختلفي را در كالم جديد و قديم داش
حتي در برخي موارد خودم داوطلب مي شوم كه به مدارس 
بروم، جالب است كه عرض كنم بعضي از رؤساي آموزش 
ــرورش مي گفتند كه بچه ها خيلي سؤال ندارند و اگر  و پ

ــند، ولي اگر شما  ــند از معلمانشان مي پرس ــته باش هم داش
اصرار داريد ۴۵ دقيقه اي وقت مي گذاريم! بنده مي گفتم اگر 
ــد سه ساعت هم كم است و عمًال هم مي ديديم،  فرصت باش
ــش از سوی سي يا  در عرض ده دقيقه يا يك ربع، دهها پرس
ــد و در اثر همين ارتباطات و  ــل دانش آموز مطرح می ش چه
ــائل و پرسشهاي آنها، بنده موفق شدم كتابي با  دريافت مس

عنوان جريان شناسي فكري بنويسم.
 بايد متوجه شويم كه بچه هاي ما پرسش و سؤاالت فكري 
ــكاري حوزه و آموزش و  ــي دارند و بايد برنامه هاي هم و دين
پرورش خيلي بيشتر از اينها گسترش پيدا كند و  طلبه هاي 
ــائل ديني، در جهت پاسخ دهي به  ــلط به مس فاضل و مس
ــد. خالصه اينكه  ــوزان اقدام نماين ــؤاالت متعدد دانش آم س
ــت اگر بخواهد مصداق اين روايت امام صادق(ع) قرار  روحاني
گيرد كه مي فرمايد: «العاِلُم بزمانِِه التهُجُم عليه اللوابس: كسي 
كه عالم بر زمانه باشد، گرفتار شبهات نمي شود.»ناگزيز بايد با 

معلمان و دانش آموزان ارتباط داشته باشند.
  آسـيب شناسـی تعامل آموزش و پرورش و حوزه های 
علميه با تأکيد بر گسترش تربيت اسالمی- ايرانی چيست؟
۱ـ  عدم درك عميق و باور به تعامل و همكاري در طرفين.

هنوز ضرورت اين تعامل معلوم نشده است و مسؤالن دو 
ــد كه به يكديگر نيازمندند، وقتي باور  طرف هنوز باور ندارن
نداشتند، طبعًا همكاري ها  به گونه شكلي و در سطح ظاهري 
ــته باشد.  خواهد ماند، بدون اينكه نتايج عميق و خوبي داش
تحقيقات آمايشي، پيمايشي يا كتابخانه اي در زمينه داليل 

نياز به همکاری دو نهاد الزم است.
۲ـ  عدم اطالع از اهداف، برنامه ها و شرح وظايف يكديگر.

ــما از حوزويان سؤال كنيد كه مأموريت آموزش و  اگر ش
پرورش چيست؟ شايد با تسامح جواب بدهند كه  مثًال آموزش 
بچه ها. اّما مأموريت آموزش و پرورش خيلي فراتر از اين است، 
ــت اندركاران آموزش و پرورش و معلمان و  متقابًال اگر از دس
دانش آموزان درباره حوزه و روحانيت بپرسيد خيلي ها تصوير 
ــتي از آن ندارند و اين تصاوير ناقص به دانش آموزان هم  درس
سرايت مي كند. در واقع آنها مقصر نيستند، ما شرح وظايف 
و وفعاليتهاي اين دو نهاد را به همديگر منتقل نكرده ايم ولذا 

تعامل شايسته ای  صورت نمي گيرد.
ــنهاد مي شود همايش  در اين زمينه هم پيش
ــترك بين مديران مدارس آموزش و پرورش  مش
ــود و  و مديران مدارس حوزه هاي علميه برگزار ش
كمسيون هاي مشتركي در اين زمينه ها كار كنند تا 

آشنايي ها بيشتر شود.
ــفي علوم  ــي به تأثير مباني فلس ۳ـ  بي توجه

انساني 
 بي توجهي به تأثير مباني فكري (فلسفي، انسان 
ــناختي) بر علوم طبيعي و  شناختي و معرفت ش
انساني كه مبتالبه كليه نهادهاي آموزشي است نه 
فقط حوزه و يا آموزش و پروش) و لذا چون از اين 
تأثيرات غافل هستيم، همان انديشه هاي غربيان 
ــاس همان مباني غربي ها به دانش آموزان  را بر اس
منتقل مي كنيم و نتيجه اين مي شود كه  بعد از ۳۰ 
سال كه از انقالب اسالمي گذشته است هنوز فلسفه 
ــوزش و پرورش نداريم، در حالي كه تواناي ها و  آم
ــفه اسالمي را در  قابليت هاي تدوين مباني و فلس
حوزه داريم و در اين وضعيت موجب دوري حوزه و آموزش و 

پرورش از يكديگر مي شود و هماهنگي الزم بوجود نمي آيد.
۴ـ فاصله علمي، و معرفتي و فاصله َمِنشي.

ــاتي كه با استادان آموزش و پرورش داريم، برای  در جلس
برقراری ارتباط عاطفي و منشي، زمان الزم است تا بعد زمينه 
ــود. در اين مورد هم  برای مطرح کردن مطالباتمان مهيا ش
مي توان برنامه هاي مشتركي را بصورت سفر يا اردو ترتيب داد 

تا با تعامل بيشتر قدري اين فاصله كمتر گردد.
 چـه راهکارهايـی را برای تعامـل آموزش و پـرورش و 

حوزه های علميه مناسب می دانيد؟
۱- نهادينه سازی فعاليت ها

ــوزش و پرورش و اهميت آن را باور نداريم،  از آنجا که آم
ــاير زمينه ها و از جمله  لذا كار نهادينه و بابرنامه اي هم در س
تعامل بين حوزه و آموزش و پرورش انجام نشده است و اگر 
ــده، دوره اي بوده، يعني در شرايطي  هم فعاليتهايي انجام ش
خوب بوده و در شرايط ديگر كاهش پيدا كرده است. پيشنهاد 
ــاير مواردي كه  ــت كه :  اين مباحث و س اصلي بنده اين اس
استادان محترم ديگر مطرح خواهند فرمود جمع بندي شود و 
به يك برنامه و يك نقشه جامع همكاري تبديل شود و توسط 
ــوراي عالي انقالب فرهنگي منعكس شود  وزير محترم به ش
ــد، در آن صورت اهداف، متوليان  ــا در آنجا به تصويب برس ت
و فعاليت ها هم مشخص تر خواهد شد و بسياري از آسيب ها 
هم كه اينجا مطرح نشد از قبيل فعاليت هاي موازي، متوليان 
متعدد و ضعف تدابير و مديريتها در ارتباطات حوزه و آموزش 

دوسويه بودن 
همکاری حوزه و 
آموزش و پرورش

گفت وگو با  
حجت االسالم دکترعبدالحسين خسرو پناه

به معلمان هم از نظر معنوي بايد بها 
داد و از چهره هاي برتر آنها همانند 
چهره هاي ماندگار تقدير نمود. امروز 
بچه هاي ما، ستاره هاي سينما و 
ورزشكاران برتر را كامًال مي شناسند اما 
از استادان و معلمان شاخص در آموزش 
و پرورش هيچ شناختي ندارند
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و پرورش هم كاهش پيدا خواهد كرد.
۲-  برنامه ريـزي و اقـدام ويـژه بـراي پاسـخ دهـي به 

پرسش هاي روز دانش آموزان: 
خانواده ها به داليل مختلف نمي توانند به طور شايسته 
نيازهاي عاطفي بچه ها را تأمين كنند و از طرفي هم رسانه ها 
و امواج  الكترونيكي متعددي بچه ها را محاصره كرده اند كه 
البته نمي توان جلوي آنها را هم گرفت و اين مانع شدنها هم 
درست نيست، اما بايد بچه ها را هدايت كرد تا از مقابل اين 
خطرات با سالمتي عبور كنند، اگرچه همه موارد هم به عهده 
آموزش و پرورش نيست ولي خيلي از اوقاِت حساس و زنده 
بچه ها در اختيار تعليم و تربيت است كه مي تواند درست تر 
و بهتر از آن بهره برداري بشود. در اين موارد هم بايد آموزش 
ــيمايي داشته  ــانه اي يا صدا و س و پرورش يك معاونت رس
باشد تا خيلي از موضوعات و سوژه ها را به فيلم تبديل كرده 
و ارائه نمايد، البته از طرفي هم آموزش مبلغين و روحانيون 
در زمينه آشنايي آنها با مسائل و پرسش هاي دانش آموزان 
ــؤاالت را در  ــت،به طوری كه آنها نيز متقابًال آن س الزم اس
ــخ هاي  برنامه ها و تبليغات خود لحاظ كنند و به طرح پاس
ــوع بپردازند و چيزهايي  ــائل به صورت تازه و متن اين مس
ــاز دارند مطرح كنند. االن بچه هاي ما  را كه بچه هاي ما ني
ــخ دهي به سؤاالت شان  به اخالق و مهارتهاي اخالقي و پاس
بيشتر نيازمندند تا مباحث عرفاني كه امروزه رشد خاصي نيز 

در سخنراني ها و تبليغات پيدا كرده است.
از طرفي به معلمان هم از نظر معنوي بايد بها داد و از 
چهره هاي برتر آنها همانند چهره هاي ماندگار تقدير نمود. 
ــتاره هاي سينما و ورزشكاران برتر را  امروز بچه هاي ما، س
ــتادان و معلمان شاخص در  ــند اما از اس كامًال مي شناس
ــد. در پايان اضافه  ــناختي ندارن آموزش و پرورش هيچ ش
ــاهده  ــانه هايي كه مش ــم با توجه به فعاليتها و نش مي كن
ــود، دست اندركاران آموزش و پرورش و حوزه بسيار  مي ش
ــتند و اين جاي  ــكاري با يكديگر هس ــه مند به هم عالق
ــكاالت هم طبيعي است كه به  اميدواري دارد و وجود اش

مرور مرتفع خواهد شد.
يك مسأله هم اين است كه اگر در آموزش و پرورش و 
در نزد معلمان و يا دانش آموزان ما نگرش هاي مثبت نسبت 
به روحانيون و طلبه ها در شهرستان ها كمتر است، بخشی 
از آن را مي توان به دليل ضعف بنيه علمي و به روز نبودن 
برخي از آنها بويژه طالب شهرستانها دانست و همين عامل، 

خود موجب ايجاد فاصله و شكاف بين آنها مي شود.
بخشي از اين مطلب درست است و يك واقعيت است، 
ــرورش چقدر از  ــئوالن آموزش و پ ــا در همين قم مس ام
ــتفاده مي كنند؟، اينجا  روحانيت در آموزش و پرورش اس
ديگر نمي توان گفت كه حوزه ها يا طلبه ها ضعيف هستند، 
البته ممكن است در زمان يك مدير، بهره گيري شايسته اي 
هم توسط مدارس و مسئوالن از روحانيون به عمل آيد، اما 
اين همكاري ها چون نهادينه نشده ممكن است در زمان 
مسئوليت فرد ديگري، فروكش پيدا كند. آنچه مسلم است 
اين است که بچه هاي ما سؤاالت زياد دارند و اشكال هم از 
دو طرف است يعني هم حوزه و هم آموزش و پرورش، ولذا 
ــه كار و همكاري، مصوب از سوی  تأكيد مي كنم يك نقش
ــط  ــت كه توس مراجع باال براي پيوند اين دو نهاد الزم اس

مراجع باال هم مصوب شده باشد.

انتقال تفکر ناب  به آموزش و پرورش
از حوزه ها

گفت وگو با  حجت االسالم علی ذوعلم
مدير کل دفتر تأليف و برنامه های درسی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 

حجه االسالم علی ذوعلم، مدير کل دفتر تأليف 
و برنامه های درسـی سـازمان پژوهش و برنامه 
ريزی آموزشـی،  مشاور وزير آموزش و پرورش 
و مسـئول سـتاد وزارت آموزش و پـرورش و 

حوزه های علميه.

  نقش نهادهای مدنی در توسعه  همه جانبه آموزش و 
پرورش ايرانی- اسالمی چيست؟

مقوله تربيت در جامعه اهميت بسيار دارد، زيرا با آينده 
جامعه ارتباط کامًال نزديکی دارد. هر جامعه مانند خانواده 
است که با مهم ترين مسئله يعنی تربيت فرزندان روبه رو 
است. در حقيقت می توان گفت که همه نهاد های اجتماعی 
ــان به تعليم و  ــاز و ياری رس ــتی زمينه س به نحوی بايس
تربيت، به طور جامع- شامل تربيت اخالقی،تربيت علمی و 
تربيت سياسی و تربيت اقتصادی به نوع خاصش- باشند.  
ــت، به  ــه تربيت مقوله تعالی جويی و تکامل يابی اس مقول
ــتيم بايد در  ــن معنا که اگر به دنبال وضع مطلوب هس اي
ــم. هر جامعه ای به  ــت به برنامه ريزی و تدبير بپردازي تربي
طور طبيعی اين دغدغه را دارد و در جامعه دينی توجه به 
ــتر است و به گونه ای مضاعف مطرح می شود، زيرا  آن بيش
ــًا هدف نهايی دين مقوله تربيت است، يعنی تحقق  اساس
کمال مطلوبی که برای بشر ترسيم شده، و عينيت يافتن 
بعد(وجهه) خالفت الهی در انسان. طبعًا اگر اين طور باشد 
همه نهاد های مباشر در تربيت و مسئول در امر آموزش و 
تربيت بايد با هم تعامل و همکاری داشته باشند، زيرا  بدون 
اين همکاری نمی تواند فضای مناسب تربيتی ايجاد شود. 
بنابراين، ضرورت همکاری همه دستگاه های تعليم و تربيتی 
ــازمان هايی که به نوعی با مباحث فرهنگی و ارزشی  و س
ــن و واضح است. اما در خصوص  ارتباط دارند، کامًال روش

ــب و سنخيت   آموزش و پرورش و حوزه های علميه تناس
زيادتری در اين جهت وجود دارد. رسالت اساسی حوزه های 
ــازی برای تربيت جامعه به همان معنای  علميه، زمينه س
ــالمی  ــت و آموزش و پرورش  در يک جامعه اس جامع اس

 علی القاعده در مسير تربيت بايد گام بردارد. 
ــتقل و جدا   قبل از انقالب اين دو مجموعه به طور مس
از هم تعريف می شدند.  انتظار اين بوده و هست که بعد از 
انقالب  و با آن هدفی که ما تعريف کرديم، يعنی دستيابی 
جامع به يک تعالی فرهنگی و تربيتی، اين دو مجموعه با 
ــاط برقرار  کنند  و فراتر از فعاليت های ظاهری و  هم ارتب

زود گذر به يک تعامل عميق و اثر گذار نزديک شوند. 
ــال ها قبل، اين امر زياد مورد توجه نبود. در دوره  تا س
ــه قرار گرفت و  ــئله مورد توج وزارت آقای مظفر اين مس
تفاهم نامه ای  بين آموزش و پرورش و حوزه علميه  قم منعقد 
شد که بر اساس آن اين تعامل ها آغاز گشت. اقدامات خوبی 
هم صورت گرفت، اما نتوانست نهادينه شود و گسترش پيدا 
کند. در آغاز دوره وزارت آقای فرشيدی  اين مسئله مورد 
توجه ويژه ای قرار گرفت و با توجه به تجربه های گذشته، 
ساز و کاری تعريف شد که بتواند اين تعامالت را تقويت و 
ــده اجماًال  اثرگذار کند. کارهايی که در اين مدت انجام ش
نشان دهنده توفيقات خوبی برای اين همکاری است. انتظار  
متقابل حوزه  و آموزش و پرورش شايد سؤال خوبی برای 
ورود به اين بحث نباشد. گمان بنده اين است که حوزه های 
علميه و آموزش و پرورش  به دنبال بدست آوردن چيزی 
برای  خود در اين عرصه نيستند. بنابراين  هر دوی آنها  بار 
رسالتی معنوی را احساس می کنند و ثمرات اين تالش ها و 
مجاهدت هايشان  نهايتًا بايد به جامعه برسد. بنابراين هر دو 
بايد به اين بينديشند که در اين تعامل چگونه وارد شوند که 
جامعه بتواند رشد تربيتی عميق تر و گسترده تری پيدا کند. 
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در واقع اين همکاری بايد هدف خود را فراتر از يک هدف 
خاص برای يک مجموعه خاص تلقی کند. 

ــول داريم که  ــردم، اگر ما قب ــاره ک همانطوری که اش
مهم ترين نهاد اجتماعی نهاد تربيت است و بقيه نهاد های 
اجتماعی بايد در خدمت نهاد تربيتی باشند، طبعًا در يک 
ــرورش و حوزه های علميه به  ــالمی آموزش و پ جامعه اس
ــتند که راه کارها،  زمينه ها وظرفيت هايی  دنبال اين هس
ــالت و اين هدف ياری  که می تواند به تحقق بهتر اين رس
رساند پيدا کرده و فعال کنند و بايد هر دو مجموعه برای 
ــم ظرفيت و زمينه تالش تربيتی مؤثرتری ايجاد کنند،  ه
قاعدتًا اين همکاری ها بايد بتواند مقوله تربيت را در درجه 
اول در جامعه به عنوان مهم ترين مقوله مطرح کند و بقيه 
بخش های جامعه را نسبت به تربيت حساس کند و نهايتًا 

آن نظام ارزشی مطلوب را در تربيت جامعه محقق کند.
  ارتبـاط  حوزه و آموزش و پرورش را در تدوين برنامه 

درسی ملی توضيح بدهيد.
برنامه درسی ملی در واقع يکی از خرده نظام هايی است 
که بر اساس  اسناد باالدستی خودش و مبانی وديدگاه های  
فلسفه تعليم و تربيت رسمی و عمومی کشور مبتنی است. 
همکارانی که در اسناد باال دست ملی تالش و کار کردند،  
ــفه تعليم  تربيت عموماً، از دستاوردها و  در خصوص فلس
تحقيقاتی که در حوزه های علميه انجام شده است،  بهره 
برده اند و اساسًا آن تفکری  که بر فلسفه  تعليم و تربيت  
اسالمی حاکم است بايد قاعدتًا تفکر ناب تربيتی باشد. وقتی 
ــوزش و پرورش  ــل و همکاری حوزه و آم صحبت از تعام
ــم و به ديگران اين  ــم  بايد به اين نکته توجه کني می کني
ــه اين همکاری و تعامل صرفًا همکاری  توجه را بدهيم ک
ــه آموزش  و پرورش  و حوزه علميه  افرادی از دو مجموع
نيست، بلکه بيشتر تعامل فکری است. ما بايد به فکر اين 
باشيم که تفکر ناب اسالمی  از سرچشمه های خودش که 
ــت  به مراجع سياست گذاری و تصميم گيری  حوزه هاس

آموزش و پرورش منتقل شود. 
در حقيتت آموزش و پرورش برای تصميم گيری هايش 
ــا از ذخيره ها و  ــای دينی  نياز دارد ت ــه مبانی و ارزش ه ب
ــتاوردهايی که از حوزه ها بدست آمده استفاده کند و  دس
ــن مطلب مورد توجه  ــی ملی هم اي در توليد برنامه درس
بوده، ضمن اين که در کميته های تخصصی مختلف  تيم 
توليد برنامه درسی ملی از توانمندی های تخصصی حوزه 
در جايگاه خودش استفاده کرده و در کميسيون راهبردی 
هم يکی دو نفر از متخصصان تعليم و تربيت حوزوی حضور 

دارند.
در عرصه برنامه ريزی و تأليف کتب درسی هم تعامل 
بسيار خوبی داشتيم. خدمات کارشناسی خوبی به مراکز 
ــی برنامه ريزی  ــم. دو کارگاه آموزش ــه کردي ــوزوی ارائ ح
آموزشی و فرآيند توليد برنامه درسی و تدوين برنامه درسی 
ــد و يک کارگاه برای دانشجويان  در حوزه علميه برگزار ش
ــد برنامه ريزی درسی و آموزشی  مؤسسه  کارشناسی ارش
ــد،  ــال ۸۶ برگزار ش آموزش و پژوهش امام خمينی در س
ويک کارگاه هم در سال ۸۷ برای جامعه المصطفی العالميه 
برگزار شد که تيم تدوين کتاب های درسی از توانمندی های 
کارشناسی مجموعه سازمان استفاده کردند. اين دوستان 
هم بسيار مشتاق بودند و استقبال می کردند تا بتوانند از اين 
توانمندی تخصصی استفاده کنند. از اين سو دفتر تأليف از 

انجمن های علمی  حوزه و مراکز پژوهشی در اصالح يا تأليف 
بعضی از کتب درسی در چهار چوب مصوب استفاده کرده و 
از رأی زنی ها و مشورت های حوزه در توليد راهنمای برنامه 
درسی سود جسته است. به عنوان نمونه کتاب های دينی  
دوره راهنمايی  با همکاری يک بخش کارشناسی از حوزه 
علميه در حال  تغيير است که در سال ۸۸-۸۹ کتاب دينی 
ــری درمی آيد که البته دو سال اجرای  اول به اجرای سراس
ــت.  در بازنگری درس  ــی را پشت سرگذاشته اس آزمايش
جامعه شناسی، ما از ترکيبی از متخصصان وصاحب نظران 
دانشگاهی و حوزوی استفاده کرديم و کاربه تدريج به نقاط 
خوبی می رسد. تالش دفتر تأليف اين بوده که برنامه های 

مشترک، متناسب با تخصص حوزه های علميه باشد.
ــت.   ــم که اخيراً به عنوان نمونه قابل طرح اس کاری ه
ــترک دفتر تأليف و بخش هايی از حوزه علميه   تالش مش
برای تکميل، تأليف و انتشار کتاب های تخصصی رشته های 
اسالمی است. رشته علوم و معارف اسالمی به عنوان شاخه ای 
ــال ها قبل تصويب شده ولی  نظری درآموزش و پرورش س
ــمی دروس تخصصی آن رشته، کامل نبوده  کتاب های رس
ــديم بهترين همکار علمی  در  زمينه   ــت و متوجه ش اس

تکميل آنها حوزه های علميه هستند.
 آيـا در خصـوص تهيـه برنامـه آمـوزش معـارف 

اسالمی فعاليتی شده است؟ توضيح بفرماييد.
ــرفت  ــص آموزش دينی هنوز خيلی پيش ما در تخص
ــروع شده و رشته هايی در  نکرديم و به تازگی اقدامات  ش
ــه، دراين زمينه،  ــگاه ها و همچنين حوزه های علمي دانش
ــام داده اند، ولی اين تالش ها  کم و بيش فعاليت هايی انج
ــت تا در عمل مؤثر باشد. به  در حد قابل مالحظه ای نيس
نظر می رسد که اين تعامالت يکی از جهت گيری هايش، 
ــترک و تالش مشترک  ــتيابی به نيازمندی های مش دس
برای تأمين اين نيازهاست. هم حوزه های علميه احساس 
می کنند  که بايد در رشته آموزش معارف دينی کاری کرد  
و هم ما در دفتر تاليف کتاب های  درسی و مراکز پژوهش 
به اين نکته رسيديم. به نظر می رسد اين همکاری ها بستر 
را برای تالش مشترک و دستيابی برای يافته های مشترک 
فراهم کند. فقط اين نيست که از چيزهايی که آماده است 
ــه به روش های  ــتفاده کنيم. در حوزه های علميه توج اس
ــت که به طور جدی دنبال شده و ما هم  جديد سال هاس
ــد با حفظ مواضع خود از روش هايی جديد و يافته های  باي
تجربی موفق استفاده کنيم. در تالش های پژوهشی که از 
سوی کميته تخصصی پژوهش در دبيرخانه  ستاد همکاری 
ــود ولی اين که  صورت می گيرد، اين عرصه ها دنبال می ش
ــيم بستگی به  چه مقدار در عمل بتوانيم به موفقيت برس

تالش پژوهشی حوزه و آموزش و پرورش دارند.
 در زمينـه فعاليت های  پژوهشـی  حـوزه و آموزش و 

پرورش فعاليت هايی را پيش رو داريد،توضيح بفرماييد. 
ــش تنها يکی از عرصه های اين تعامل و همکاری  پژوه
است. در عرصه تبليغات و پرورشی و نيز  توليد مواد و رسانه 
و همچنين در عرصه آموزش و نيروی انسانی هم اين تعامل 
ــرد. در عرصه پژوهش  مهم ترين کاری که  صورت می گي
آموزش و پرورش و حوزه بايد مشترکًا دنبال کنند تعريف 
ــف  داللت هايی است  و تنقيح مبانی  تربيت دينی و کش
که در برنامه ريزی ها و مديريت و توليد مواد می تواند موثر 
واقع شود. ما به پژوهش هايی نياز داريم که در کاربرد تعليم 

ــان بدهد. در واقع پژوهش های  و تربيتی نقش خود  را نش
ــتند ولی يکی از آسيب هايی که متوجه  بنيادين مهم هس
ــت که در اين  ــت  اين اس حوزه پژوهش های بنيادين اس
ــيار خوبی انجام می شود ولی خوانده و  حوزه تحقيقات بس
ــود و  در آن جايی که بايد عملياتی  ــه کار گرفته نمی ش ب
شود و برنامه نوشته شود متوقف می گردد، يعنی در مرحله 
کاربست با مشکل مواجه می شويم، به خصوص که مسائل 
تعليم و تربيت مسائل متنوعی  است و ما نمی توانيم برای 
همه اقشار و فضاهای اجتماعی نسخه واحدی را ارائه دهيم. 
ــتان که از نظر ما شهرستان دور  ــا در يک شهرس چه بس
ــت مسئله ای وجود داشته باشد که برای حل  افتاده ای اس
آن نيازمند پژوهش باشيم.  بايد مطالعه موردی، با توجه به 
حفظ مبانی و  مقتضيات و شرايط متحول و متفاوت، انجام 
گيرد و اين مهم ترين مسئله است، يعنی همکاری در زمينه 
ــائل مبتالبه، به گونه کاربردی و با توجه به مبانی  حل مس
ــی در وزارت آموزش  دينی. سرمايه مجموعه های پژوهش
ــوع تعليم و تربيت و به واقعيت  ــراف به موض و پرورش اش
عينی است که در تعليم و تربيت ما جريان دارد، و سرمايه 
کنونی حوزه های علميه اشراف به ارزش های دينی و مبانی 
اسالمی است که با استفاده از روش درست و منابع صحيح  
ــتنباط شده و به دست آمده است، و پيوند بين اين دو  اس
ــت. اين پيوند تنها از طريق گرد هم آيی و  بسيار مهم اس
گفتگو حاصل نمی شود مگر اينکه فرآيندی را تعريف کنيم 
که کارهای مشترکی شروع شود، نه صرفًا اينکه افرادی از 
حوزه و پژوهشگاه حضور داشته باشند بلکه به اين معنا که 
آن فرآيند از انديشه حوزوی برخوردار باشد و آن يافته ها و 

تجربه ها  نيزبه کار گرفته شوند.
 چه راهکارهايی را برای ستاد همکاری حوزه و آموزش 

و پرورش پيش بينی کرده ايد؟ توضيح بفرماييد.
ستاد همکاری ها با فعال کردن کارشناس های مجموعه 
ــگاهی سعی می کند که به برنامه ها دست  حوزوی و دانش
پيدا کند، يعنی از يک موضع مستقل از حوزه و آموزش و 
پرورش به ارائه برنامه نمی پردازد. تلقی دوستان اين است 
که حوزه ظرفيت ها و توانمندی ها و نيازهای خود را  بهتر 
ــران می داند و آموزش و پرورش هم همين طور، اما  از ديگ
همين که دو مجموعه مشابه از حوزه و آموزش و پرورش دور 
هم جمع شوند و گفتگو کنند و به تدريج با هم آشنا شوند، 
جرقه ها زده می شود و مسير آشکار می گردد. ممکن است 
دبيرخانه ستاد همکاری ها به عنوان مجموعه کارشناسی 
ديدگاه هايی را مطرح يا فقط پيشنهاد کند. خوشبختانه اين 
روش مفيد بوده و حوزه و آموزش و پرورش با انگيزه درونی 
به سمت هم حرکتی کنند و اين يک حرکت خود جوش و 
طبيعی است.  هيچ گونه الزام و فشار از بيرون نمی تواند در  
اين حرکت مؤثر باشد و ستاد همکاری ها هم کامًال به اين 

مورد توجه دارد که فقط زمينه سازی کند و طرح بدهد.
ــت  ــی اس به هر حال دانش رايج در علوم تربيتی دانش
که بر مبانی دينی بنا نهاده نشده است،  بلکه مبانی کامًال 
ــان و جهان دارد و انسان  ــبت به انس ــتی نس سيکوالريس
ــود در بهترين وضعيت،  ــی که در آن تعريف می ش مطلوب
فردی  بهنجار است که بتواند در جامعه با هنجارها همسو 

باشد و به توسعه جامعه کمک کند.
 در فضای دينی، کمتر به نظريه سازی علمی توجه شده 
و بيشتر، نگاه های کالن مبانی و فلسفی بوده  در حالی که ما 
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همکاری و تعامل صرفاً همکاری 
افرادی از دو مجموعه آموزش  و 
پرورش  و حوزه علميه نيست، بلکه 
بيشتر تعامل فکری است. ما بايد 
به فکر اين باشيم که تفکر ناب 
اسالمی  از سرچشمه های خودش 
که حوزه هاست  به مراجع سياست 
گذاری و تصميم گيری آموزش و 
پرورش منتقل شود

نياز داريم به توليد نظريه و توليد علم در حوزه علوم تربيتی 
که مبتنی بر فلسفه تربيت اسالمی باشد. اين تالشی است 
که قطعًا در ۲ يا۳ يا۵ سال هم به نتايج مطلوب نمی رسد 
ــت و همان طوری که اشاره کردم  و فرآيندی دراز مدت اس
ــود و به دنبال ارائه راه  ــائل ما به خوبی تنقيح  بش اگر مس
ــته و مبتنی و متکی بر ديدگاه های دينی  حل های برخاس
باشد و اگر کسانی که می خواهند اين تالش علمی را انجام 
ــم علمی کار را دنبال  ــد به گونه گروهی و در يک تي بدهن

کنند، می توانيم اميدوار باشيم.
ــت که بايد هر دو مجموعه و ساير   بحث اصلی اين اس
ــگاه ها  بدانند که  ــانه ها، دانشگاه ها و پژوهش بخش ها، رس
مسئول هستند که در جامعه به ارتقای تربيتی کمک کنند 
ــای تربيتی پذيرفته ايم که مبانی ما مبانی دينی  و در ارتق
ــت  به معنای جامع و کامل دين که همان اسالم ناب،  اس
ــت. بدين تربيت،  بايد ديد که چگونه  اجتهادی و پويا اس
می توان از ديدگاه ديگران استفاده کنيم و مسائل را شناخت 
ــی و اثرگذار بود. اگر اين  ــف راه کارهای بوم و در صدد کش
تالش با هم فکری و هم دلی شروع شود قطعًا پاسخ خواهد 
ــت که در عرصه های پژوهشی  بايد  داد. تصور بنده اين اس
ــازی ها رفت تا اين تالش ها نهادينه و  ــتر س به دنبال بس

پشتيبانی شود و به ثمر بخشی برساند. 
 حوزه های علميه مثل مؤسسـه آموزشی و پژوهشی 
امام خمينی( ره) و حوزه و پژوهشگاه تالش های خوبی را 
آغاز نموده اند، آنها تا چه حد به اين مبنای نظری پرداخته 

اند؟ (در حوزه مسئله شناسی)
شيوه ما  اين نبوده و در صدد آن نبوديم، که به شيوه  
استفتايی،  مسئله به آنها بدهيم يا بگوييم که پاسخ مسئله 
ــت  ــيوه  در جاهايی الزم اس را به ما بدهيد. البته اين ش
ولی ما آن را اصل قرار نمی دهيم، شيوه ما  ابتدا شناخت 
متقابل است.  به نظر می رسد که مراکز پژوهشی آموزش 
ــه ای از توانمندی ها و  ــناخت واقع بينان و پرورش بايد ش
توليدات مراکز  حوزوی پيدا کنند.  يک راه آن اين است 
که آثاری که آنها منتشر کرده اند مطالعه شود. راه ديگر، 
بازديد از مراکز آنها، جلسات مشترک و گفتگوهايی است 
ــن  که بتواند  توانمندی های طرفين را برای يکديگر روش
کند.  مراکز حوزوی هم  بايد نسبت به آموزش و پرورش 
شناسايی پيدا کنند و توانمندی ها، دغدغه ها و مسائل و 
چالش ها را بشناسند. بنابراين بايد  برای آن بستر سازی 
کنيم و به نظر می رسد هنوز شناخت متقابل به گونه ای 
ــت. اگر همدلی و نگاه اثباتی به  ــده اس عميق  ايجاد نش
مسئله وجود داشته باشد و هر دو انگيزه هم افزايی داشته 

ــند، حتمًا هم زبانی هم  ايجاد خواهد شد. البته شما  باش
ــما اسم برديد و مراکز ديگری  بدانيد اين مراکزی که ش
ــتفاده  ــوزه وجود دارند که  در  دهه های اخير با اس در ح
ــتادان برجسته و بکارگيری روش های نو به مسائل  از اس
تربيتی پرداختند، همانطوری که در دانشگاه ها به خصوص 
در آموزش و پرورش و مراکز  پژوهشی ما،با نگاه دينی به 
مسئله پرداخته شده است. بنابراين اين هم زبانی تا حد 
ــت ادبيات غالب بر  ــادی وجود دارد،  گرچه ممکن اس زي
فضای کاری آموزش و پروش و يا حوزه،  ادبيات يکسانی 
نباشد که به نظر می رسد که مشکلی به وجود نمی آورد، 
به خصوص که ما در حوزه  چهره های فرهنگی زياد داريم، 
و در آموزش و پرورش هم چهره های حوزوی زياد داريم. 
ما بايد آنها راشناسايی کنيم  و اينها را کنار هم بنشانيم 
ــويم.  تا  بتوانيم کم کم  به آن فرآيند مطلوب نزديک ش
ــکل گيری اين دو نهاد  در جامعه ما  اساسًا  از آنجا که ش
مستقل از هم  صورت گرفته، بنابراين گام نهادن در مسير 
همگرايی، کار بسيار ظريف و حساسی است، ممکن است 
ديربازده باشد. اهميت کار اقتضا می کند که مشکالت کار 
را بپذيريم و با حوصله و بردباری متقابل سعی کنيم مسائل 
را حل کنيم و اگر هسته اوليه  شکل بگيرد کار ما  قطعًا 

در مراحل بعدی آسان تر می شود.
  در مورد هم انديشی ساالنه همکاری حوزه های علميه 
و آموزش و پرورش، به نظر می رسد که انديشمندان دينی 
با  متحصصان تعليم و تربيت در کنار هم می نشينند، ولی  
شايد ضرورت  اين باشد که  مراکز پژوهشی هم به اين هم 
انديشی ساالنه بپيوندند و بتوانند مسائل را احصا کنند. اگر 
پژوهشگران از منظر های مختلف درگير شوند می توانند 
قدم بردارند. در ارتباط با برنامه های ستاد همکاری وزارت 
آمـوزش و پرورش و حوزه های علميـه در قلمرو پژوهش 

توضيح بفرماييد.
همان طوری که اشاره کرديد همايش های ساالنه در قم 
با همين هدف بوده که يک اطالع رسانی متقابل بين حوزه 
ــود و زمينه تعميق هم دلی  و آموزش و پرورش انجام  بش
ــود و خود همکاری بين دستگاه های  و هم زبانی ايجاد ش
فرهنگی و تربيتی به خصوص همکاری حوزه و آموزش و 
پرورش از نظر گفتمانی تثبيت شود و به تدريج به سراغ اين 
برويم که بتوانيم بنيه علمی و پژوهشی کار را تقويت کنيم.

ــت و مجموعه  ــم و تربي ــکده تعلي ــم  پژوهش اميدوراي
ــاير بخش های پژوهشی  ــکده های پژوهشگاه و س پژوهش
ــا را ياری دهند و هر چه قدر  ــوزش و پرورش و حوزه م آم
ــرمايه گذاری کنند و اهتمام  که اين مراکز برای اين کار س
ــند، برآيند کار افزايش خواهد يافت. درصدد  ــته باش داش
هستيم همايش چهارم را با محور تحول بنيادين در آموزش 
و پرورش برپا کنيم  تا  ديدگاه هايی که  مطرح می شود در 
اين همکاری و تعامل، به تحول بسترسازی بنيادين کمک 
کند و از انديشمندان، پژوهشگران و صاحب نظران  بخواهيم  
که به ما بپيوندند. مطلب پر واضح است که در عرصه تعليم 
و تربيت آنچه مهم است انگيزه و نگرش تک تک مجموعه ها 
و افرادی است که در اين عرصه حضور دارند. بايد مجموعه 
ــی و مراکز آموزشی، بخش های  ــی پژوهش بدنه کارشناس
پرورشی و تبليغ ما در حوزه و آموزش و پرورش در خصوص 
اين کار يک نگاه  روشن و يک انگيزه و دغدغه درونی  پيدا 

کنند  تا اين کار به ثمرات  بيشتری منتهی شود.

محمد  جواد زارعان، دارای درجه دكتري 
در رشته علوم تربيتي از دانشگاه مك گيل 
کانادا، و عضو هيئـت علمي و مدير گروه 
علوم تربيتي مؤسسه آموزشي و پژوهشي 
امام خمينـي (ره) _ قم، مدير گروه علوم 
تربيتي، موسسـه علوم انسـاني، جامعه 
المصطفي العالميه.  همكار در تأليف كتاب 
روان شناسـي رشـد با نگرش بـه منابع 
اسـالمي. مترجم و متنقد كتاب فلسـفه 
روان شناسي، نويسـنده مقاالت مختلف 
در زمينه علوم تربيتي و روان شناسي در 

مجالت معرفت، تربيت اسالمي.

  نقش نهادهاي مدني (سياسـت، اقتصـاد، آموزش و 
پـرورش، دين، خانواده ) در توسـعه همه جانبه آموزش و 

پرورش ايرانيـ  اسالمي چيست؟
ــخ اين پرسش الزم است توجه  قبل از پراختن به پاس
ــيم كه نهادهاي يك اجتماع بر اساس تعامل  ــته باش داش
ــور طبيعي آثاري  ــا يكديگر دارند، به ط تنگاتنگي كه ب
ماندگار بر يكديگر دارند و تفكيك آنها از يكديگر ناممكن يا 
به سختي ممكن است. رابطه نهادهاي سياسي با نهادهاي 
اقتصادي، نهادهاي اقتصادي با نهادهاي ديني و هريك از 
ــب وضعيت هاي  ــاير نهادها به مراتب مختلف و به حس س

متفاوت يك اجتماع امري قطعي است.
ــاط هر نهادي با نهاد  ــن امر اگرچه در خصوص ارتب اي

هفت معيار اصلی 
درانسان شناسی

گفت وگو با 
حجت االسالم دکترمحمد  جواد زارعان
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پايبند هستند، اما همين امر در عين حال امر ناپسندی هم نيست 
و چه بسا بايد بگوييم كه بايد چنين باشد. اين امر بويژه در اين 
نگاه كه سياست و ديانت را يكي بدانيم و نهاد سياسي را مسئول 
شكل بخشيدن به آرمانهاي جامعه ديني بدانيم،  امري ضروري و 
اصالح گرايانه است. اين مسأله قدري برمي گردد به حدود و وظايف 
دولت و نهادهاي سياسي در امر تربيت و آموزش و پرورش. هرچه 
مراتب آن قابل مالحظه است. وظيفه اساسي يك نهاد سياسي 
سياستگزار در جامعه ديني اين است كه سياست ها و راهبردهاي 
آموزش و پرورش را به گونه اي ببيند و مسير آن را چنان مشخص 
كند كه با سياست هاي كلي نظام ديني نه تنها منافات نداشته 
باشد كه پشتيبان و حمايت كننده آن باشد و راه همواري را براي 
ــعه و ارتقاء آن باز بگذارد. اين سخن در تعبير روشن تر اين  توس
است كه دولت به مجلس و نهادهاي مهم تردر اين امر به عنوان 
سياستگذاران و قانون گذاران و زمينه سازان برنامه هاي درازمدت 
جامعه موظف اند توجه ويژه به آموزش و پرورش با لحاظ مقدمات 
ديني و فرهنگي آن داشته باشند.  در همين جا رابطه نهادهاي 
اقتصادي با  آموزش و پرورش هم تا حدودي روشن مي شود. مگر 
مي شود نگاه ما در بعد سياسي و اقتصادي به آموزش و پرورش 
مسئله نگاه «الف» باشد و از آموزش و پرورش و خروجي آن در 
ــته باشيم؟! آموزش و پرورش رشد  درازمدت انتظار «ب» را داش
يافته، به روز، كارآمد با فراگيراني خالق متفكر، داراي مهارت الزم، 
داراي اعتماد به نفس و آشنا و ملتزم به مباني فكري مشخص جز 

از طريق توجه به سياست هاي مدرن و راهبردهاي سازمان يافته 
ــاس مباني صحيح ديني،  انساني، اطالعاتي و علمي دست  براس
نيافتني است و در اين راستا نهادهاي سياسي، اقتصادي، ديني 
ــت تبيين و  و فرهنگي نقش حياتي و بنيادين دارند. بديهي اس

تفصيل هريك از اين نقش ها نيازمند فرصتی مناسب است.
 موانـع بينشـي و فلسـفي در آمـوزش و پرورش رسـمي 

چيست؟
در اين خصوص به نظر مي رسد كه بايد در دو سطح نظري و 
عملي توجهاتي داشته باشيم. آنچه از آموزش و پرورش جمهوري 
ــالمي ايران انتظار مي رود، آموزش و پرورش مبتني بر مباني   اس
ــفه آموزش و  ــالمي است و بر همين اساس فلس آموزه هاي اس
ــفه تعليم و تربيت اسالمي حرف اول را  پرورش اسالمي يا فلس
مي زند. فلسفه تعليم و تربيت اسالمي هم بدين معني است كه 
مباني تعليم و تربيت كه مباحث و اساس تعليم و تربيت بر آن 
استوار است با تعهد عقالني و در چارچوبي مبتني بر مباني ديني 

كشف و استخراج گردد و مبناي ساير مسائل شود. 
ــي اشاره كنيم كه  در همين جا بايد به اين نكته مهم و اساس
اساس فلسفه تربيتي اسالم را «فطرت» تشكيل مي دهد، بدين 

معنا كه هرچه در آموزه هاي ديني در اين خصوص دنبال مي كنيم 
به نوعي ما را به فطرت انساني و اموري همسو و همنواي با فطرت 
ــاني سوق مي دهد. از اين نكته فشرده مي خواهم اين نتيجه  انس
را اتخاذ كنم كه ما در مقام نظر در بحث فلسفه تعليم و تربيت 
اسالمي محدوديت و توقف خاصي نداريم و بر اين اعتقاديم كه 
ــفه تعليم و تربيت بطور كامل و جامع مدون  چنانچه سير فلس
ــناختي،  ــردد و مباني فكري و عقالني امر در ابعاد معرفت ش گ
ــتي شناختي، ارزش شناختي و انسان شناختي، تفاصيل و  هس

دقت هاي الزم مشخص شود.
ــت كه مجموعه اي بدست آيد كه هماهنگ با   انتظار اين اس
ــاز آموزش و پرورش گردد كه هم در  ــاني و زمينه س فطرت انس
جهت رشد انسان تأثيرگذار باشد و هم از نظر تحقق خارجي با 
مشكلي روبه رو نشود. در آموزش و پرورش ايران همچون ساير 
كشورها اگرچه مباني فرهنگي نيز جايگاه خود را دارد، اما به نظر،  
آن فلسفه صحيحي كه صحبت آن شد به گونه اي خواهد بود كه 
با ابعاد مثبت و منطقي و انساني اين مباني نيز منافاتي ندارد و 
بلكه نويد بخش آن خواهد شد. بنابراين براي آموزش و پرورش 
ــمي بويژه با نگاه خاص آموزش و پرورش ايران در مقام نظر  رس
مشكل و مانع بينشي و فلسفي خاصي نداريم و ادعا مي كنيم كه 
آن فلسفه مي  تواند به لحاظ جوانب مختلف زمينه ساز برنامه اي 

كامل باشد.
اما نكته مهم و قابل تأمل در اين جا، استخراج اين فلسفه و 
تدوين آن است و اين آن چيزي است كه از آن به مشكل در مقام 
عمل ياد كرديم. متأسفانه امروز پس از گذشت سي سال از انقالب 
ــت اندركاران امر  ــالمي و به رغم تمايالت دروني اكثريت دس اس
آموزش و پرورش و دانشمندان حوزوي و دانشگاهي ما همچنان 

در خالء يك فلسفه مدون سازمان يافته كامل هستيم. 
خوشبختانه اخيراً فعاليتهايي در اين زمينه صورت گرفته است 
و اميد داريم ثمرات آن را شاهد باشيم. اما متأسفانه ما با مشكل 
كوتاه مدت  انديشي، عجله در رسيدن به نتيجه و سطحي انديشي 
ــم كه در تب و تاب  ــم و خوف اين را داريم كه امروز ه گرفتاري
تهيه فلسفه تعليم و تربيت هستيم از نگاه هاي جامع، تجربيات و 
واقعيات عملياتي و نقطه هاي مفيد دور بمانيم و صرفًا براي اينكه 
ــده باشد، در گروه هاي كوچك و احيانًا دور از  وظيفه اي انجام ش
واقعيات بدنه آموزش و پرورش چيزي را تدوين كنيم كه در مقام 

كاربرد و عمل نتيجه اي بر آن مترتب نباشد.
تدوين فلسفه آموزش و پرورش و پس از آن تدوين راهبردها 
و سياست هاي عملياتي رسيدن به اهداف مطرح در آن و نهايتًا 
ــاي درازمدت و ميان مدت و كوتاه مدت مبتني  تدوين برنامه ه
ــت. اين  ــر و يك روز و دو روز نيس ــك نفر و دو نف ــر آن، كار ي ب
مهم بايد در يك چشم انداز وسيع و فراگير و با استفاده از نظرات 
انديشمندان حوزوي و دانشگاهي، با رعايت همه جوانب تحقق 
يابد و شايد بدون تأمل بتوان گفت كه اساسي ترين كار در فضاي 
فرهنگي و حتي ساير ابعاد اجتماعي كشور دست زدن به چنين 
امري است، امري كه به اساس آن مي توان ساير اهداف و برنامه ها 
ــد و ارتقاء كشور را به  ــتقيم و هموار رش را تدوين كرد و راه مس

سمت پيشرفت و معنويت ترسيم كرد.
  آفـات سكوالريسـم تربيتي در آموزش و پرورش رسـمي 

چيست؟
تفكر سكوالريستي به معناي جدا كردن نقش دين در ابعاد 
مختلف فردي و اجتماعي و منزوي كردن دين و يا حتي حذف 
آن از صحنه زندگي، آفتي نيست كه صرفاًُ در يك نگاه آموزشي 

ــت، اما در  ــب مناطق و جوي مختلف، متفاوت اس ديگر، به حس
يك نقطه تقريبًا همه جوامع به هم نزديك  می شوند و آن تأثير 
ــاير نهادهاست.  و تأثير پذيري جدي نهاد آموزش و پرورش از س
آموزش و پرورش هم از همه نهادها مهمتر و مؤثرتر است و هم از 

همه نهادها تأثيرپذيري بيشتري دارد.
ــوزش و پرورش  ــت كه چنانچه آم توضيح اين نكته اين اس
ــرات و باورهاي در  ــاني، تفك را از زاويه خروجي هاي نيروي انس
حال شكل گيري و به تعبير ديگر در بعد نتيجه اي آن بسنجيم 
تأثيرگذاري اساسي دارد. اين نيروهاي انساني فراگير امروز يك 
جامعه اند كه در فرآيند تربيتي و آموزشي به تدريج شكل گرفته 
ــده تبديل به نيروهاي كارآمد و دخيل در امور مختلف  و در آين
ــي و اجتماعي آن  آن جامعه از جمله نهادهاي اقتصادي، سياس
مي شوند. پس از اين لحاظ آموزش و پرورش نهادي تأثيرگذار به 
حساب مي آيد و اتفاقًا بايد آن را مبنايي  ترين نهاد به حساب آورد، 
چرا كه محور اساسي همه فعاليت هاي انسان است و فعاليت ها و 
تصميمات انساني به نحوة شكل گيري شخصيت او برمي گردد و 

اين شكل گيري در فرايند تربيتي تحقق پيدا مي كند.
ــي و اين فرايند آموزش  ــا همين فرايند بين مربي و مترب ام
ــاير نهادها و تحوالت جوامع  و پرورش، خود به طور جدي از س
بويژه نهادهاي سياسي، اقتصادي، ديني و نگاه هاي كلي جوامع 
ــرورش به لحاظ  ــگاه دوم به آموزش و پ ــت. اين ن تأثيرپذير اس
ساختار و مراحل شكل گيري خود نهاد آموزش و پرورش است. 
جايگاه آموزش و پرورش در يك جامعه و نگرش مسئوالن آن در 
ابعاد و مراحل مختلف به مراتب مختلف از اهميت و نفوذ قلمرو 
ــد كه بستر رشد و  بوجود مي آورد و اين همان نهادي خواهد ش
فعاليت تربيتي و آموزشي می شود تا اينكه نيروي آتي جامعه را 
ــازد. بنابراين تأثيرپذيري آموزش و پرورش از ساير نهادها و  بس
تأثيرگذاري آن نهاد در اين مرحله از كار امري بسيار قابل توجه، 
بويژه در برنامه ريزي هاي دراز مدت يك جامعه است. اجازه دهيد 

هريك از موارد مذكور در پرسش شما را قدري توضيح دهم.
در سياست و نهادهاي سياسي يكي از مالحظات اساسي بويژه 
در جوامعي كه از نهادهاي سياسي متمركز برخوردارند، آموزش 
و پرورش است. اين امر تقريبًا در همه كشورها و سيستم ها مورد 
توجه درسي است و حتي جوامعي كه به ظاهر از ديدگاه هاي باز و 
فضا هاي آزاد حرف مي زنند و ديگر جوامع را متهم به اين مي كنند 
كه از آموزش و پرورش استفاده هاي سياسي مي كنند و افراد ملت 
خود را بر اساس سياست هاي خاصي تربيت مي كنند، خودشان 

بطور جدي به اين امر توجه دارند. 
جوامع امروز ليبرال غرب يكي از اين نمونه ها هستند. حرف 
ــورهاي كمونيستي، يا اسالمي كه بر  ــت كه در كش آنها اين اس
اساس ديدگاه هاي محوري خاص عمل مي كنند و ديدگاه ايشان 
ــت، نهاد آموزش و پرورش وسيله اي  از فضاي آزاد برخوردار نيس
ــتگذاران، تا فراگيران را بر اساس اميال و  ــت در دست سياس اس
ــته هاي خود تربيت كنند. اما جالب اين است كه  باورها و خواس
ــر آزاد خود در امر  ــع ليبرال هم به رغم ظاه ــم خود جوام بداني
آموزش و پرورش به گونه اي عمل مي كنند كه خود مي خواهند 
ــاده ليبرال ساختن افراد خواسته اي است كه  و در يك جمله س
از طريق همين سيستم نو پديد مي آيد و همان خواسته و ايده 

مقبول در آموزش و پرورش اعمال مي شود.
ــت كه يادآور شويم اگرچه اصل اين  البته نكته مهم اين اس
تأثيرگذاري نهاد سياسي در آموزش و پرورش امري است كه در 
مقام نظر اجتناب ناپذير است و در مقام عمل هم تقريبًا همه بدان 

دست اندركاران امر
 آموزش و پرورش كشور
 بايد تا دير نشده است
 بسيار بيشتر از وضع حاضر

 از ظرفيت باالي آموزشی و 
پژوهشی و تخصصي
 حوزه هاي علميه
 در اين امر بهره  ببرند
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و تربيتي مورد توجه قرار گيرد. آفت اين امر و آسيب هاي آن را 
ــطح باالدستي مورد خطاب قرار داد، اگرچه آثار  قطعًا بايد در س
منفي آن در آموزش و پرورش و در برنامه هاي تعليمي و تربيتي 

جزو نافذ ترين و آسيب زا ترين موارد است. 
ــالم، چنان كه پيش از  ما بر اين اعتقاديم كه دين و دين اس
اين اشاره شد، هماهنگ و مناسب با فطرت انساني و روشن ترين 
راه براي رشد و تعامل اين فطرت است، به طوری که دوری از آن 
قطعًا زمينه هاي پوسيدگي و نابودي انسان و متوقف ساختن او 
از سير رشد را فراهم مي كند. اينچنين نيست كه دين ورزي يك 
امر تشريفاتي و يا حتي ترجيحي باشد به اين معنا كه دين ورز 
نبودن بد نباشد و رها شود. دين ورز بودن بهتر از دين ورز نبودن 
باشد. نه، اصًال تنها راه رشد انسان، تأكيد مي كنم تنها راه رسيدن 
به آرمان هاي انسانيت، تعالي وجلوگيري از پژمردگي، نابودي و 
پوسيدگي اين موجود قابل رشد اين است كه در مسير دين ورزي،  
فطرت الهي خداجويانه و كمال گرايانه خود را رشد دهد و از اين 
مسير و از طريق اين كانال انسانيت خود را به شكوفايي برساند و 

به هدف واالي قرب الهي دست يابد.
اين دين ورزي بويژه در نگاه اسالمي امري نيست كه در عالم 
ــزاع و يا خيال تحقق يابد، تدين به دين لوازمي دارد كه بايد  انت
در ابعاد بينشي، گرايشي و كنشي فرد ظهور و بروز يابد. دين دار 
ــناختي، گرايش قلبي و تحقق رفتاري است و  بودن يك باور ش

اينها از هم جدا نيستند.
ــان متدين آثار دين را در همه جوانب زندگي خود به  انس
ــاخت هاي  ــان دين ورز در همه س ــخصيت انس همراه دارد. ش
ــت كه فردي در بعد  وجود حكايت از دين دارد. اينچنين نيس
عبادي و مناسكي مثًال دين دار باشد، اما در اقتصاد و سياست 
ــد. بر همين اساس است  ــته باش و اجتماع اثری از دين نداش
ــتي امري مطرود است و نظام ديني آن را  كه تفكر سكوالريس
آسيب زا براي وجود انسان مي داند. حال اگر تفكر سكوالريستي 
ــخص ترين و  ــد گفت يكي از مش ــي را دارد، باي چنين حالت
ــد در آموزش و پرورش  ــفاف ترين مصاديق توجه به آن باي ش
دنبال شود، چرا كه اين نهاد آموزش و پرورش است كه وظيفه 
تربيت و شكل گيري شخصيت انسان و هموار ساختن فرايند 
ــان را به عهده دارد. در همين جريان است  جامعه پذيري ايش
كه فرزندان جامعه و نسل نو بايد به نقش دين آشنا شوند، آن 
ــند، درك كنند، با آن انس بگيرند و در زندگي براي  را بشناس
آن نقش اساسي باز كنند.  آموزش و پرورش بستر اوليه رشد 
انسانها بايد باشد كه انسانيت را به معناي دقيق و صحيح آن 
درك كنند و رابطه آن را با نقش دين دريابند. بديهي است تفكر 
سكوالريستي در اين چارچوب آفت زا و مشكل آفرين خواهد 
بود و توجه داشته باشيم كه در اينجا آسيب از قبيل يك آسيب 
ــطحي ظاهري موردي نخواهد بود. اين آسيب به بنيان كار  س
است. آسيب به ريشه هاي يك برنامه جامع است و وقتي ريشه 
و بنيان آن آسيب ببيند پوسيدگي در ثمرات و آثار بعدي آن 

بسيار روشن خواهد بود.
 مؤلفه هاي تربيت ديني با تأكيد بر فرهنگ ايرانيـ  اسالمي 

چيست؟
اين سؤال با پرسش قبلي در ارتباط نزديكي است. اگر تفكر 
ــت، پس تفكر ديني به عنوان گزينه   ــتي مشكل زاس سكوالريس
مقابل آن بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. اين تفكر (تفكر 
ديني) همانند رقيب خود يك نقش اساسي در مباني و ريشه ها 
دارد. براساس تفكر ديني است كه فرد در چارچوبي مشخص در 

جهت آرمانهاي مطلوب الهي رشد مي يابد. اثر مستقيم اين تفكر 
ــت.  ديني در آموزش و پرورش پرداختن به امر تربيت ديني اس
يعني تربيت ديني يك اثر تخصصي تفكر ديني در بعد تعليم و 
تربيت است، اما روشن است كه اين اثر در مقايسه با ساير موارد و 
ابعاد ديگر، اثري اساسي و شايد اساسي ترين اثر باشد چرا كه در 
شكل دهي به شخصيت انسانها نقش دارد.  تا اينجا تعريف تربيت 
ــد و اين صورت كه مرّبي بايد فراگير را،  ديني تقريبًا محدود ش
متربي را، نسل نو را بر اساس معيارهاي ديني تربيت كند. اما براي 
اينكه كمي دقيق تر بنگريم و بخواهيم جزئيات اين امر را و به قول 
شما مؤلفه هاي آن را بجوييم الزم است يك قدم به عقب برگرديم 
و تأمل در وجود خود انسان داشته باشيم. ببنيد انسان، كه موضوع 
ــت كه داراي ابعاد و جوانب و  ــت، موجودي اس اصلي تربيت اس
ساخت هاي مختلف است، موجود پيچيده اي است كه جنبه هاي 
ــي دارد. از طرف ديگر دين نيز همچنان كه گفتم امري  گوناگون
نيست كه تنها با يكي از جنبه هاي انسان سروكار داشته باشد و از 

ساير موارد و جوانب آن غافل باشد.
پس براي اينكه بتوانيم اين رابطه را تبيين كنيم، بايد با تأمل 
ــودي او را تحليل كنيم و زمينه ها و  ــان، ابعاد وج در وجود انس
فرصت هاي نقش دين در اين موارد را مشخص كنيم تا براساس 

آن به نوعي به فرايند هاي تربيت ديني دست يافته باشيم.
ــتفاده از پژوهش هاي  ــري با اس ــن در يك مقاله مختص  م
ــگاهي و  ــتادان  حوزوي و دانش انجام گرفته و كالم بزرگان و اس

آشنايان به مباني ديني و انسان شناسي به هفت معيار اساسي در 
ــي اشاره كرده ام كه اجماًال عبارت اند از: ۱ـ  جايگاه  انسان شناس
انسان در هستي ۲ـ  ابعاد سه گانه بينشي و گرايشي و كنشي ۳ 
ـ ابعاد و ساخت هاي وجودي ۴ـ  نيازهاي انسان ۵ـ  توانايي ها و 

ظرفيت هاي انسان ۶ـ  ضعف ها و   ۷ـ  روابط انسان. 
به نظر مي رسد كه با مالحظه اين معيارها، به راحتي مي توان 
ــان كه تربيت ديني در آن  ــه جزئيات زيادي از ابعاد وجود انس ب
نقش دارد دست يافت و از اين رهگذر بر توسعه هاي تربيت ديني 
رسيد. اما براي اينكه قدري ملموس تر و عملياتي تر سخن گفته 
باشيم، بر اين نكته تأكيد مي كنم كه مراد از تربيت ديني صرفًا 
تربيت مناسكي و عبادي نيست. بدين معني كه اگر متربي ما به 
ــك و عبادات خود پرداخت و به آنها اهتمام داشت، لزومًا  مناس
ــت. فرد تربيت يافته ديني  به تمام معني تربيت ديني يافته اس
هم در ابعاد بينشي، گرايشي و كنشي تربيت يافته است، هم در 
ساحت هاي مختلف وجودي خود از شناخت و عواطف و هيجانات 
و دين و اخالق و شغل و سياست و اقتصاد و ... نقش ويژه به دين 
ــخصي  ــد و دين را در آنها بروز مي دهد. هم در صفات ش مي ده
ــخصيتي فردي مثبت و هماهنگ با آموزه هاي  و ويژگي هاي ش

ــت، هم در بعد فردي و اجتماعي اينگونه است و به  ديني اس
ــان شايسته  ــخن در همه ابعاد و ويژگي هاي يك انس يك س
ــت تدقيق در اين امر و تدوين اين مؤلفه ها  است. بديهي اس
در چارچوب همان برنامه كلي فلسفه تعليم و تربيت نياز به 

تأمل بيشتر دارد.
 درآسيب شناسـي تعامل آموزش و پرورش و حوزه هاي 
علميـه با تأكيد بر گسـترش تربيت اسـالمي ايراني چه راه 

کارهايی را مناسب می دانيد؟توضيح بفرماييد.
ــم و تربيت در  ــالمي و نظام تعلي ــوزش و پرورش اس آم
جمهوري اسالمي نقش عمومی دارند و اين نقش عمومي ناشي 
ــت اين فرايند و اين نهاد و آثار ماندگار آن در جامعه  از اهمي
ــت كه در اين ميان برخي نهادها، بويژه  ــت. اما بديهي اس اس
نهادهايي كه از جهات علمي و تخصصي در يكي از مقوله های 
ــتازند، نقش جدي تري  آموزش و پرورش و مباني ديني پيش
دارند و انتظار بيشتري از ايشان مي رود. خوب نقش مسئوالن 
ــگاهي در امر  آموزش و پرورش و متخصصان حوزوي و دانش
آموزش و پرورش تا حدودي مشخص است و االن  مورد بحث 
ما نيست، اما توجه به نقش خاص حوزه و راه هاي تعامل آن با 

آموزش و پرورش يادآوري چند نكته را مي طلبد.
نكته اول اين است كه حوزه هاي علميه به مثابه نهادهاي 
آموزشي و علمي آشنا به مباني اسالمي وظيفه دارند با اختصاص 
بخش قابل توجهي از ظرفيت  خود در نيروهاي متخصص و در 
پژوهش ها و تأليفات به امر تعليم و تربيت در اين ميان نقش 
جدي ايفا كنند. راه اندازي و تقويت مجموعه هاي علمي ويژه 
امر تعليم و تربيت يك نياز جدي و فوري در حوزه علميه است. 
ــاني برخوردارند و  امروزه حوزه ها از ظرفيت باالي نيروي انس
ــي از اين ظرفيت  به قلمرو تعليم و تربيت  جا دارد که بخش

اختصاص يابد.
ــير تحقق  ــه حوزه ها بايد در مس ــت ك نكته دوم اين اس
بخشيدن به اين مهم زمينه هاي تعامل با دانشگاه ها را توسعه 
ــگاه ها در اين امر همكاري كنند و از  بخشيده و متقابًال دانش
طريق همكاري و تعامل متخصصان اين دو نهاد علمي بزرگ 
كشور، راه هاي تحقق آرمان بزرگ تدوين فلسفه و برنامه هاي 
آموزش و پرورش اسالمي فراهم آيد. آنچه امروز در اين تعامل 

و همكاري وجود دارد ارزشمند اما ناكافي است.
اما نكته سوم كه اهميتش از دو نكته گذشته بسيار بيشتر 
ــت اين است كه مسئوالن و دست اندركاران امر آموزش و  اس
ــده است بسيار بيشتر از وضع  ــور بايد تا دير نش پرورش كش
ــی و تخصصي  ــی و پژوهش ــر از ظرفيت باالي آموزش حاض

حوزه هاي علميه در اين امر بهره  ببرند.
امروز حوزه هاي علميه به يمن انقالب اسالمي، توجه ويژه 
ــرت امام(ره)  و عنايات رهبري معظم، برخوردار از مراكز  حض
علمي متعددي است كه بخشي از امكانات و نيروهاي خود را 
ــد تعليم و تربيت و گروه هاي علوم تربيتي اختصاص  در تولي
داده اند. بيشتر اين محافل علمي و گروه هاي آموزشي پژوهشي 
ــائل روز  ــران و خارج ايران به مس ــگاه هاي اي پا به پاي دانش
ــواردي همچون راه اندازي  ــوزش و پرورش پرداخته و در م آم
رشته هاي جديد علمي حتي پيشگام و جلوتر هستند. شايسته 
است اين ظرفيت مورد توجه قرار گيرد و از آن استفاده كافي 
بشود. بديهي است درگير نساختن اين مجموعه ها خود نوعي 
بي توجهي به امر تعليم و تربيت اسالمي و تربيت ديني است 

كه اميدواريم در جهت حل آن فكري اساسي شود.
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 امروز پس از گذشت سي سال از 
انقالب اسالمي و 
به رغم تمايالت دروني اكثريت 
دست اندركاران امر آموزش و 
پرورش و دانشمندان حوزوي و 
دانشگاهي ما همچنان در خالء يك 
فلسفه مدون سازمان يافته كامل 
هستيم



ارديبهشت ۱۳۸۸. شماره ۱۰۹

۲۴

نگاه به تربيت 
سرمايه گذاری زيربنايی

يا مصرفی؟ 

گفت وگو با دکتر هاجر تحريری نيک صفت
رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

خانم هاجر تحريری نيک صفـت، دارای درجه 
دکتـری تخصصی در رشـته فلسـفه تعليم و 
تربيت، اسـتاد دانشـگاه آزاد اسـالمی، رئيس 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،  نماينده 
دوره هفتم مجلس شورای اسالمی، نايب رئيس 
کميسـيون آموزش و تحقيقات مجلـس و... و 
دارای مقالـه های علمی متععد در زمينه تعليم 

وتربيت 

   نقش نهادهای مدنی (سياسـت، اقتصـاد، آموزش و 
پـرورش، دين، خانواده) در توسـعه همه جانبه آموزش و 

پرورش ايراني اسالمی چيست؟
ــت که در قالب  ــکل از نهادهايی اس هر جامعه  ای متش
نظام های نسبتًا پايدار و سازمان يافته ای از الگوهای اجتماعی، 
ــان را با هدف برآوردن  ــده يکس برخی رفتارهای نظارت ش
نيازهای اساسی جامعه دربرمی گيرند. به طور معمول، پنج 
نهاد بنيادی در همه جوامع می توان بازشناخت که عبارتند از: 

نهادهای خانواده، تعليم و تربيت، دين، اقتصاد و سياست.
با توجه به اينکه انسان موجودی اجتماعی است و تربيت 
او در جامعه صورت می گيرد، نهادهای اجتماعی نيازهای 
ــل از فرد انتظار دارند که  ــرآورده می کنند و در مقاب او را ب
هنجارها و ارزش های ويژه ای را رعايت نمايد. فرد نيز با تفکر 
و منطق و در نظر گرفتن مقتضيات دربارة چگونگی ارتباط 

خود با اين نهادها تصميم گيری می کند.
از آنجا که تربيت، فرآيندی فردی نيست و هر يک از اين 
نهادها بر توسعه همه جانبه تربيت فرد تأثير می گذارند، و از 
طرفی اين تأثيرگذاری به شکل تعاملي است، بنابراين همه 
تالش ها بايد  هم  سو و همراه باشند تا نتيجه مطلوب بدست 
آيد. به عبارت ديگر مطلوب نظام تعليم و تربيت اسالمی آن 
است که در کنار آموزه های درست برای شکوفايی فطرت 
ــند  ــوه کودک، نهادها  ياری گر او باش ــتعدادهای بالق و اس
به گونه ای که هم محصول مدرسه که مطلوب فلسفه حاکم 
اجتماعی است بتواند در نهادها اثرگذار باشد و هم نهادهای 

مدنی زمينه تحقق اين مطلوب را فراهم نمايند.
به عنوان مثال، نقش کليدی رابطه متقابل اوليا و مربيان 
برای تحکيم و تعميق آموزه های مدرسه  يا اثرگذاری به جا و 
به موقع نهادهای سياسی با وضع قوانين مناسب، رفع موانع 
و چالش ها و اتخاذ تصميمات درست و منطقی می تواند راه 

را برای وصول اين نتيجه مهم بهتر و بيشتر فراهم کند.
از طرفی ضروري است که نهادهای اقتصادی، آموزش و 
ــرورش را از منظر مصرفي ننگرند،  بلکه آن را در اولويت  پ

سرمايه گذاری های زيربنايی و دراز مدت خود قرار دهند.
ــارة آماده کردن کودک برای  ما امروز تأکيد دنيا را درب
ــب مهارتهای الزم آن را می پذيريم، منتهی  زندگی و کس
آن را کامل نمی دانيم و به اعتقاد ما کودک بايد برای حيات 
طيبه آماده شود که امتداد زندگی دنيا با حيات ابدی اوست 
و در واقع معنا بخشيدن و هدفدار کردن زندگی دنيايی او 
می باشد. به عبارت ديگر کودک بايد با آن چيزی را بياموزد 
ــانيتش نزديک  و عمل کند که گامی او را به کمال و انس
ــی می توانند  ــاره همه نهادهای مدن ــد و در اين ب می گردان

نقش آفرين اين مسير تكاملي باشند.
   عرصه هـای همکاری آموزش و پرورش با حوزه کدام 

است؟
مقام معظم رهبری دو آسيب جدی را دربارة نظام تعليم 

و تربيت رسمی موجود بيان نمودند:
۱. کهنگی  ۲.تقليدی بودن

ــتار تحول در آموزش و  به همين دليل معظم له خواس
ــان واقفند که تحول در آموزش و  ــدند، زيرا ايش پرورش ش
پرورش منجر به تحول همه جانبه در عرصه های گوناگون 
ــال که از انقالب  ــی س ــفانه پس از س ــد. متأس خواهد ش
شکوهمند ما می گذرد، نمی توانيم با قاطعيت بگويم که کلية 
فعاليتها در نظام آموزش و پرورش کشور ما به دليل رعايت 
تعاليم عاليقدر اسالم با ديگر نظام ها در دنيا متفاوت است و 
ــمگيری دارد که می تواند برای ساير کشورها  يا تفاوت چش
بويژه کشورهای اسالمی الگو باشد. هنوز هم نظام آموزش و 
پرورش ما شديداً تحت تأثير نظام های وارداتی غرب مي باشند 
ــورها هم منسوخ شده است،  که برخی از آنها در همان کش
ــکاری حوزه با آموزش و پرورش هم در ابعاد زيربنايی و  هم
هم امور عادی روزمره می تواند صورت گيرد. ای کاش تعداد 
بيشتری عالم حوزوی آشنا با مسائل آموزش و پرورش وجود 
داشت و يا مراکز تربيت معلم ما آموزه های خود را با در نظر 
گرفتن تعاليم دينی به معلمان آينده کشور می آموختند. اين 
ــت که زيربنا و اصل است و بايد انجام شود  ــی اس کار اساس

وگرنه تحولی صورت نخواهد پذيرفت.

ــهای ضمن خدمت،  اما در کنار آن بايد از طريق آموزش
ــب با رعايت توانمندی و ظرفيت دربارة  پاسخگويی مناس
مسائل دينی، برگزاری همايش ها و نشست های مشترک 
ــود و...  ــکالت موج ــزی آينده و حل مش ــرای برنامه ري ب

عرصه های مناسبی برای اين همکاری فراهم نمود.
  بحثـی که امـروزه در رابطه با حکومت و سياسـت و 
آموزش و پرورش مطرح اسـت حدود ثغـور حکومت در 
تربيت دينی اسـت، به نظر شما حکومت تا کجا بايد وارد 

تربيت دينی بشود؟
ــت و اغلب  ــت افراد در جامعه از وظايف حاکميتی اس  تربي
ــی واگذار نمی کنند. از  ــورهای دنيا آن را به بخش خصوص کش
ــفه حاکم اجتماعی دارد که اين  ــوری يک فلس طرفی هر کش
فلسفه مانند چتری، اهداف، برنامه ها، محتوا، ابزار و وسايل، روشها 
و حتی شيوه های ارزشيابی در نظام تعليم و تربيت آن جامعه را 
دربرمی گيرد و استدالل بر اين است که محصول نظام تعليم و 
تربيت آن جامعه بايد به درد آن جامعه بخورد بنابراين با توجه به 
اينکه فلسفه حاکم اجتماع ما برگرفته از تعاليم ارزشمند اسالم 
است که مردم با رعايت دموکراسی آن را پذيرفته و خواهان آن 
شده اند، فکر نمی کنم که در اين زمينه تفاوت چندانی با ساير 
نقاط دنيا داشته باشيم. تفاوت تنها در انتخاب نوع فلسفه خاص 
است. با اين توضيحات نقش و رابطه تنگاتنگ حکومت، سياست 
ــن تر خواهد شد، بويژه آنکه در تعاليم  و آموزش و پرورش روش
دينی تنها تأکيد بر خوب زيستن در دنيا نيست، بلکه همه جانبه 
ــان است تا در سير کمالش به  ديدن ابعاد گوناگون وجودی انس
ــود که يک نهاد خاص، يک دوره  ــانيت برسد. پس نمی ش انس
مشخص و يا افراد ويژه ای را متکفل اين مهم دانست. به عبارتی 

«طلب علم از گهواره تا گور» اينجا معنا پيدا می کند.
 حوزه براي توسعه تحقيق و پژوهش در همکاری های 

آموزش و پرورش چه گام های عملی را بايد بردارد؟
حق نداريم در بحثهای اساسی تعاليم دينی که اصول 
ــت از کسی تقليد کنيم بايد خود به آن  دين و مذهب اس
ــت و قبولی اعمال ما  ــيم و در واقع ميزان صح ــاور برس ب
بستگی به معرفتی دارد که دراين باره به آن نايل گشته ايم 
ــی می توان داشت که  بنابراين انتظار عمل صالح را از کس
ــتش تحقق يابد، پس الزم  ايمان برگرفته از معرفت درس
است برای پاسخگويی به سئواالت اساسی که در زمينه های 
مختلف موضوعات دينی وجود دارد تحقيقات گسترده و 
ــل جديد  ــی صورت گيرد تا در تعميق باورها به نس عميق
کمک کند. از طرفی براي رفع چالش ها و عدم تعاملها در 
حوزه و آموزش و پرورش که از نظام تربيتی تقليدی و کهنه 

ناشي مي شود نيازمند پژوهش می باشد.
با اجرای پژوهش های بنيادی و کاربردی در زمينه تعليم 
و تربيت اسالمی می توان به مسئولين در اتخاذ تصميمات 

مناسب در شأن جمهوری اسالمی کمک کرد.
و همچنين با ارائه راهکارهای مناسب برگرفته از تحقيق 
ــای مدنی جهت  ــب به نهاده ــنهادهای مناس می توان پيش
عينيت يافتن انسان مطلوب فلسفی تربيتی اسالمی، عرضه 
نمود. اين تالش ها مستلزم آن است که از طريق نيازسنجی 
ــايی و با تعريف دقيق مسأله به  ــی اولويت را شناس پژوهش
پژوهش پرداخت در همين راستا پژوهشگاه مطالعات آموزش 
ــه ای را امضا نموده که  ــرورش با حوزه علميه تفاهم نام و پ
اميدوارم با توجه به رويکرد تحول آفرينی که خود را ملزم به 
رعايت آن می دانيم، شاهد پيشرفت و ترقی روزافزون باشيم.

 کودک بايد با آن چيزی را بياموزد 
و عمل کند که گامی او را به کمال و 
انسانيتش نزديک می گرداند و در 
اين باره همه نهادهای مدنی می توانند 
نقش آفرين اين مسير تكاملي باشند
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تربيت: هدايت 
همه جانبه آدمی

گفت وگو با 
دکترسيد کاظم اکرمی

سيد کاظم اکرمی، داری درجه دکتری در رشته برنامه ريزی 
درسی، عضو هيأت علمی دانشگاه تربيت معلم، وزير اسبق 

آموزش و پرورش.

  نقش نهاد دين در توسعه همه جانبه آموزش و پرورش 
ايرانی اسالمی چيست؟

ــيار بااليی در توسعه همه جانبه  دين اسالم ظرفيت بس
ــته از اين ظرفيت  ــوزش و پرورش دارد که به نحو شايس آم
و توان در طول تاريخ ايران اسالمی استفاده نشده است. اگر 
تربيت را هدايت همه جانبه آدمی در نظربگيريم در سوره دوم 
قرآن که بزرگترين سوره قرآن هم هست، قرآن کتاب هدايت 
نام گرفته است و اگر خواندن و نوشتن را سرآغاز کار تربيت 
بدانيم مالحظه می کنيم در نخستين سوره های نازل بر پيامبر 

اکرم اين آيات آمده است:
ــم ربک الذی خلق (علق / ۱)، اقرأ و ربک االکرم  اقرأ باس

الذی علم بالقلم (علق ۴)، ن والقلم و مايسطرون (قلم / ۱)
ــتن دارد. بعد  ــويق به خواندن و نوش ــه همه آيات تش ک
ــم و آموزش که در جلد اول  مجموعه احاديث مربوط به عل
بحاراالنوار نزديک به هفتاد صفحه را در بر گرفته است مشوق 
بزرگ مردم مسلمان  شده مخصوصًا ايرانيانی که کم و بيش 
شنيده بودند انوشيروان اجازه تحصيل به پسر کفشگری نداده 
بود که حاضر بود به سپاه ايران کمک مالی هم بدهد.آری هر 
که شنيده بود: « طلب العلم فريضه  علی کل مسلم، اطلبوا 
العلم من المهد الی اللحد ،اطلبو العلم و لو بالصين» .به دنبال 
تحصيل علم می رفت. يک نکته تاريخی را که اخيراً مالحظه 

کرده ام خدمتتان عرض کنم.
ــتة مارسل  ــا» نوش در کتاب تاريخ «منم تيمور جهانگش
بريون آمده است که تيمور می گويد: «چند روز بعد نزديک به 
شهر «بشرويه» رسيدم که می گفتند تمام سکنة آن دانشمند 
ــتند. عده ای از دور پيدا شدند به نظر می رسيد بزرگان  هس
شهر هستند که به استقبال من می آيند ولی وقتی به نزديک 
آمدند مشاهده نمودم همه روستايی هستند... ريش سفيدی 
از ميان آنها جلو آمد و با شعری به من خوش آمد گفت. از او 
پرسيدم امير اين شهر کيست، پاسخ داد: اين شهر امير ندارد. 
پرسيدم چگونه بدون امير امنيت برقرار است و احکام شرع 
ــرع و عرف را  و عرف اجرا می گردد؟ آن مرد گفت:«احکام ش

خود به اجرا می گذاريم». امير تيمور نقل می کند که به کارگاه 
ــتور می دهد به کارگران نفری يک  پارچه بافی ای می رود و دس
ــکه هديه دهند، اما آنها نمی پذيرند از مقابل مغازه بقالی رد  س
می شود، مالحظه می کند هنگام دست بردن به پيمانه آيه «ويل 
للمطففين» می خواند. يعنی همه مردم شهر حافظ قرآن هستند. 

اين نمونه ای است از تأثير نهاد دين در توسعه آموزش عمومی.
معنی آيه ای را می پرسد و شأن نزول و تفسير آيه را از بقال 
می شنود. خالصه در پايان به او می گويد: حمله ويرانگر مغوالن و 
تيموريان با کشتن دانشمندان و تخريب مدارس و کتابخانه ضربه 
بزرگی بر تربيت در ايران اسالمی زد. بعد هم که صفويان روی 
ــعه پيدا کرد و درس و  کار آمدند اگر چه مدارس اصفهان توس
بحث با محوريت تفکر شيعی رونق گرفت اما متأسفانه به آموزش 
عمومی توجه چندانی نشد. شايد عامل اين کم توجهی غلبه فقه 
ــوری در حوزه های علمی بوده و می دانيم که چندين  قرن،   مح
ــلط بر فقه و اصول بود و دانستن و فهميدن  مجتهد شدن تس
دويست تا ششصد آيه قرآنی کفايت می کرد. مستحبات مورد 
تأکيد عالمان، هم مستحبات عبادی بود و نه مستحبات تعليم 
و تربيتی. بزرگان حوزوی ماتا ظهور مرحوم ميرزا حسن رشديه 
در تبريز و مشروطه خواهانی چون آيت اهللا بهبهانی و آيت اهللا 
طباطبايی و حاج شيخ هادی نجم آبادی در تهران روی خوشی 
به تأسيس  مدارس و آموزش عمومی بچه های مسلمان نشان 
نمی دادند، البته نقش استعمارگران باالخص انگليسی های خبيث 
را در ايجاد فرقه های به اصطالح مذهبی بابيت و بهائيت در سرگرم 
کردن علمای ايران و حوزه ها نبايد فراموش کرد. خاطرات مستر 
همفر انگليسی در اين زمينه خواندنی است. خالصه ضعف درونی 
و عدم توجه اکثريت عالمان حوزوی به تربيت و آموزش رسمی 
فرزندان اين مرز و بوم و سلطه بيرونی بيگانگان مدتها مانع تأثير 

حيات بخش فرهنگ واالی اسالم شد.
عامل ديگری که نبايد فراموش شود نقش روشنفکران بی دين 
و مخالفت های افرادی است که منجر به شکست نهضت گرديد 
ــاس روحانيت از آن  ــيخ فضل اله نوری و ي و به دار آويختن ش
نهضت گرديد. علمای اسالم بويژه پس حرکت آخوند خراسانی، 
ــواه، به طرف ايران و  ــروطه خ عالم و مرجع آگاه به زمان و مش
مرگ مشکوک او، در خود فرو رفته و از توجه به بيرون حوزه و 
ــدند اين اوضاع تا شهريور ۱۳۲۰ و رفتن  تربيت جديد غافل ش
رضاخان از ايران، عامل عدم استمرار نهاد دين در توسعه تربيت 

ــد. بعد از تبعيد رضاخان و تغيير  ــمی ش و آموزش جديد و رس
ــی، اول روحانی ای که قدم در  ــبی اوضاع اجتماعی و سياس نس
مسير آموزش و پرورش گذاشت،  مرحوم حاج شيخ عباسعلی 
اسالمی بود. وی با تأسيس مدارس جامعه اسالمی نهاد دين را 
متوجه توسعه آموزش و پرورش نمود. بعداً مرحوم رضا روزبه و 
مرحوم کرباسچيان (معروف به عالمه) در اين مسير گام برداشته 

و مدارس علوی و نيکان را تأسيس کردند.
ــهيد دکتر بهشتی دبيرستان دين و دانش را بنياد  در قم ش
نهاد و به عنوان يک روحانی برجسته  مديريت آن را  هم به عهده 
ــی پرداخت. در تهران هم  گرفت و هم به تدريس زبان انگليس
مدارس کمال، کارآموز، فلسفی، معرفت و رفاه به وسيلة مردان 
متعهد و ميهن دوست به عنوان بخش خصوصی راه افتادند که در 
مدرسه رفاه عالوه بر شهيد رجايی، شهيدان دکتر بهشتی و دکتر 
باهنر در سرپرستی و اداره آن نقش ويژه داشتند. در مشهد هم 
شهيد آستانه پرست مدارس زيادی تأسيس نمود که نبايد يادش 
را فراموش کنيم. همه اين مدارس و مدارس ديگری که در گوشه 
و کنار ايران با همت مرحوم حاج شيخ عباسعلی اسالمی راه افتاد 

حاصل تأثير نهاد دين در توسعة آموزش و پرورش بوده اند .
اثر ديگر نهاد دين بر توسعة تربيت، کار مهمی است که شهيد 
ــتی به همراه دکتر علی گلزادة  دکتر باهنر و شهيد دکتر بهش
غفوری با حمايت مرحوم برقعی در نگارش کتاب های تعليمات 
دينی دورة متوسطه انجام دادند. آن کتاب ها پاسخگوی نياز نسل 
جوان مسلمان و انقالبی بود که تأثير خود را در جريان انقالب 
بخوبی ادا نمود، اما آنچه پس از انقالب اسالمی اتفاق افتاد و قابل 
توجه است تدوين «طرح تغيير بنيادی نظام آموزش و پرورش 
» با شرکت بزرگانی مثل حضرت آيه اهللا جوادی آملی و حضرت 
آيت اهللا ابراهيم امينی و حجت االسالم و المسلمين خوشوقت به 
سرپرستی روحانی دانشمند آقای دکتر احمد احمدی بود. بنده 
ــس دوم اين قول را به مجلس  ــگام اخذ رای اعتماد در مجل هن
ــادی نظام اقدام کنم و بحمداله با  دادم که در زمينه تغيير بني
شرکت آن بزرگواران از حوزه علميه قم و معاونين وزارت آموزش 
ــی از اعضای عالی رتبه  ــگاهيان و يک و پرورش و بعضی از دانش
سازمان برنامه و بودجه و عده زيادی از معلمان سراسر کشور اين 
ــفه و نظام  مهم انجام گرفت. اين کار که تدوين مقداری از فلس
تربيت مبتنی بر فرهنگ اسالمی است نمونه ای از اثرات نهادين 
ــعه آموزش و پرورش است (البته در زمان وزارت آقايان  بر توس
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دکتر شکوهی و رجايی و دکتر باهنر و پرورش هم تالش هايی 
شده است که بنده چيزی از آنها به ياد ندارم)

و آخرين کار بزرگ فتوای حضرت امام خمينی (ره) در مورد 
پرداخت ثلث سهم  امام برای مدرسه سازی بود. بنده از ايشان 
استفتا کردم و آن بزرگوار فتوای مذکور را اعالم فرمودند که به 
برکت آن و تأييد مراجع ديگر هزاران مدرسه به وسيلة افراد خّير 
ــد و گامی بلند در توسعة آموزش و پرورش برداشته  ساخته ش

شد.
  موانع بينشـی و فلسـفی در آمـوزش و پرورش رسـمی 

چيست؟
ــؤال متوجه وضع فعلی باشد مانع مهم، ناآگاهی اکثر  اگر س
مسئوالن رده های باال و ميانی با فلسفه تربيت است، تصور اين 
ــگاهی داشته و مدت ها هم تجربه  که افرادی تحصيالت دانش
عملی در سطوح گوناگون آموزش و پرورش کسب کرده باشند 
می توانند در کار خود موفق شوند، تصور درستی نيست. افرادی 
که در رشته های گوناگون علمی مدرک دانشگاهی گرفته اند اما 
از مبانی فلسفی تربيت آگاه نيستند نمی توانند در اداره آموزش و 

پرورش توفيق الزم را به دست آورند.
ــتند که گمان می کنند با خواندن و  مانع ديگر کسانی هس
فهميدن کتاب های مرسوم دانشگاهی در زمينة تربيت می توانند 
ــند. اوًال آن فلسفه ها  در جامعه ما در حد مطلوب اثر گذار، باش
مورد نقد بسياری از متفکران کشورهای سازنده آنها قرار گرفته 
است . حداقل کافی است کسی به دو کتاب آموزش و پرورش و 
روح اثر جان ميلر( ترجمه دکتر قورچيان) و نقش تعليم و تربيت 
ــان امروز اثر برزينکا و ده ها کتاب و مقاله مراجعه نمايد.  در جه
ثانيًا ما با توجه به فرهنگ اسالمی- ايرانی بايد از فلسفة تربيت 
مناسب خودمان، بهره بگيريم که البته اين فلسفه نوشته شده 
است و در کنار رهنامه تربيت و سند چشم انداز روزهای بررسی 

نهايی را می گذراند.
اما در دانشگاه ها هم موانعی به ويژه در برابر فلسفة تدوين شده 
فعلی خودنمايی می کند. ممکن است استادانی که سال هاست 
ــفه های معروف تربيتی غرب را تدريس می کنند نخواهند  فلس
فلسفة تربيت اسالمی را تدريس نمايند، يا بگويند فلسفه آموزش 
ــت نه «انديشه ها» (که اين نکته هم در جای  «انديشيدن» اس
خود درست است) و باالخره به علت خوب عمل نکردن مسئوالن 
سياسی و اداری دانشجويان عالقة چندانی برای يادگيری فلسفة 
تدوين شده جديد نشان ندهند و تصور کنند اين مباحث مانند 
ــکالت و بر طرف  ــت. به نظرم راه حل اين مش درس معارف اس
کردن موانع، گزينش و آموزش کسانی است که عميقًا به فلسفة 
تربيت اسالمی آگاه بوده و عمًال و با رفتار بر جاذبه زمينه تحقق 

آن را فراهم کنند.
 در مقاله ای که پس از  مراجعت از سفر هند از چگونگی نشر 
آثار گاندی در آموزش و پرورش هند نوشتم، آورده ام که آنان در 
کنار فلسفه های متعارف تربيتی مطرح در دانشگاه های جهان، 
فلسفة گاندی را هم اضافه نموده اند و چون، در حدی که متوجه 
شدم، ديدم رفتار مسئوالن و اداره کنندگان آن کشور با فلسفة 
تربيتی گاندی همخوانی دارد، دانشجويان هم از خواندن و به کار 

گرفتن آن راضی هستند.
  آفات سکوالريسم تربيتی به نظر شما چيست؟

ــم، دين زدايی از زندگی اجتماعی است، که يک  سکوالريس
ُبعد اين زندگی تعليم و تربيت است بعضی از افراد سکوالريسم 
را از جهت توجه افراطی به علوم تجربی، «علم زدگی» و برخی 

ــه از آن کرديم «دنيازدگی» ترجمه  ديگر با تعريف کوتاهی ک
کرده اند. بنده گمان می کنم با پيشرفت علم و تکنولوژی فلسفه 
علمی تربيت در دنيای غرب در سده های اخير سکوالريسم بوده 
ــت. اگر چه در کتابهای فلسفه تربيت ترجمه شده معموًال  اس
از ايدآليسم، رئاليسم، پراگماتيسم و اگزيستانسياليسم سخن به 

ميان می آيد.
ــم تربيتی، بی توجهی به ُبعد معنوی  اولين آفت سکوالريس
هستی آدمی است. می دانيم که يونسکو، در سال های اخير انسان 

را موجودی زيستی- روانی- اجتماعی- معنوی دانسته است.
وقتی در کار تربيت تمام توجه به علوم تجربی و دنيا شد ُبعد 
معنوی انسان تشنه می ماند. همان ُبعدی که در کتابهايی که در 
ــخ پرسش دوم از آنها ياد کردم به آن توجه شده است. اگر  پاس
ما انسانها اين کالم پر مغز داستايوسکی را که گفته است «اگر 
خدا نباشد هر چيزی مجاز است» بفهميم به آفت سکوالريسم 
ــت اجرايی برای عمل  ــتن ضمان تربيتی پی می بريم و آن نداش
اخالقی است . آدمی که معنويت ندارد، و فقط به خور و خواب و 
خشم و شهوت می  پردازد چه دليلی برای دوست داشتن ديگران 

و فداکاری و ايثار و ده ها عمل اخالقی انسانی دارد؟
امروز مالحظه می کنيد پس از قرنی روانکاوی و روان درمانی، 
تعدادی از متخصصان همين رشته های علمی و دانشگاهی به 
ــم« اال بذکراهللا تطمئن  ــيده اند که به قول قرآن کري اينجا رس
القلوب »کتاب ها در زمينه سالمت تن و روان افراد مؤمن به خدا 
نوشته شده است که بعضی از آنها پر فروش ترين کتابهای سال 
در دنيا بوده است. روی آوری عده ای از تحصيل کردگان غربی به 

اسالم نتيجه نيازی است که آدمی به معنويت دارد.
ــای گوناگون دارد و  البته معنويت گرايی در غرب صورت ه
ــکلی که ما می گوييم نيست. اگر به  همه صورت های آن به ش
ــی و دين اثر ولف نگاه کنيد، مالحظه  مقدمه کتاب روان شناس
خواهيد کرد که برداشت های بعضی از غربيان از معنويت چيز 
ديگری است، نوعی از اين معنويت خواهی چيزی بی مايه و  کم 
ــت در هواست که شايد هيچ عروج روحانی و الهی به  عمق اس
وجود نمی آورد. فلسفة تربيت اسالمی ما که بحمداهللا در حال 
ــت که می تواند عوامل سکوالريسم را از ريشه تغيير  تدوين اس
دهد. به عنوان يک نمونه عرض می کنم که امام علی  (ع) در يکی 
از خطبه های نهج البالغه می فرمايد:«مال و فرزند محصول اين 
جهانی (آدميان هستند) و عمل صالح (زمينة) محصول آخرت 
است و بسا باشد که خداوند اين هر دو نعمت را نصيب اقوامی 
ــمی به دنيا و زندگی خوب اين  ــفة ما چش فرمايد» يعنی فلس
جهانی دارد و چشم ديگر به آخرت و نعمت های آن دوخته است 
و می توان بين اين دو جمع کرد. ريشه سکوالريسم بی توجهی 
صادقانه يا دغلکارانه پاپ و کشيش های اروپايی قرون وسطی و 
سلطة آنها بر همه شئون زندگی افراد- به ويژه دانشمندان- بود 
ــدن تدريجی مردم از معنويت و  ــه اجمال اين وضع و دور ش ک
سکوالر شدن را استاد مرحوم دکتر کاردان در کتاب «سيره آراء 

تربيتی در غرب» باز نموده است.
 آفات سکوالريسم تربيتی در طول تاريخ آموزش و پرورش 

چيست؟
بزرگترين آفت سکوالريسم تربيتی در جامعه تربيت افرادی 
بی دين، سست دين، نااميد، ناتوان، غرب زده، متکی به ديگران 
ــور، خودبين و  ــت که حاصل آن جامعه ای با افراد خودمح اس
ــت. نخست وزير روزگار جوانی ما   خودخواه و توسعه نيافته  اس
تيمسار رزم آرا بود که می گفت ايرانی ها لولهنگ هم نمی توانند 

بسازند. اين تحقير ملت ايران يکی از نتايج همان تربيت سکوالر 
بود.

ــمندان و  ــع ارتباط دانش ــن نوع تربيت قط ــت ديگر اي  آف
ــته بود.  ــگان ما با آثار علمی و تربيتی و اخالقی گذش فرهيخت
خيل عظيم دانش آموختگان غربی (از استثناهايی چون مرحوم 
ــريعتی و تا حدی  ــحابی و دکتر ش مهندس بازرگان و دکتر س
دکتر سياسی، دکتر هشيار، دکتر کاردان، دکتر شکوهی و افراد 
اندک ديگر بگذريد) از فرهنگ جامع و چند ُبعدی اسالم چيزی 
ــتند و عده ای هم به تصور همانند اسالم و مسيحيت  نمی دانس
ــخن و قلم خويش تفکر سکوالريسم را ترويج می کردند و  با س
با فرهنگ اسالمی مبارزه می نمودند. بد نيست اين نکته را هم 
بگويم که مرحوم دکتر  عيسی صديق که استاد تاريخ تعليم و 
تربيت بود در کتاب  چهار جلدی يادگار عمر  خود می نويسد که 
در هنگام تحصيل در فرانسه مالحظه کردم که بعضی استادان در 
هنگام تدريس، درسهايی هم که ربطی به مسائل فلسفی و دينی 
ــت، گاه و بيگاه، نيشی به اسالم می زدند و احساس کردم  نداش

گويی مأمورند ما مسلمان ها را بی دين کنند(نقل به مضمون).
ــبب شد که نه تنها استادانی   اين دوری از فرهنگ دينی س
که در علوم تجربی متخصص بودند، با فرهنگ بومی اسالمی- 
ايرانی آشنا نباشند، متخصصان علوم انسانی، بويژه علوم تربيتی با 

استادانی مانند مرحوم سيد کاظم عّصار و مرحوم فاضل تونی و 
مرحوم حسينعلی راشد و شهيد مطهری و ... در پی ريزی فلسفة 
ــالمی و علوم اجتماعی متناسب با جامعه ما اقدامی  تربيت اس

ننمايند.
ــت و  ــده اس اما اکنون که تا حدی اين ضعف ها برطرف ش
مثًال پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مديريت آقای 
دکترمهدی گلشنی، دانشمندی آگاه بر تازه ترين نظريات علمی 
ــالمی، قدم های اساسی در  (مخصوصًا فيزيک) و دانش های اس
تدوين علوم انسانی مبتنی بر فرهنگ اسالمی – ايرانی برداشته 
ــت (به شش مجلد کتاب که با عنوان وضعيت علوم انسانی  اس
در ايران معاصر، اخيراً منتشر شده است نگاه کنيد) و کارهايی 
که در زمينه تدوين فلسفة تربيت اسالمی شده است و کتاب ها 
ــود. چيزی  ــر می ش ــالت خوبی که در تهران و قم منتش و مج
ــته ما را مجدداً به طرف سکوالريسم تربيتی  ــته آهس که آهس
می برد نظراتی است که در برابر نظر حضرت امام خمينی (ره) 
مطرح می شود. امام با اعالم « جمهوری اسالمی» و حمايت از 
دانشگاهيان و فرهيختگان و عالمان حوزوی راه را برای همکاری 
ــرش تربيت و فرهنگ  ــار گوناگون علمی و پذي صميمانه اقش
ــالمی باز کرد، اما آنها که امروز آشکار و نهان دم از «خالفت  اس
ــالمی» می زنند و به جای حفظ اسالم و ارزشهای فرهنگی  اس
آن شايد نادانسته به حفظ قدرت می انديشند، مسير فرهنگ و 

نخست وزير روزگار جوانی ما  
تيمسار رزم آرا بود

 که می گفت ايرانی ها لولهنگ هم 
نمی توانند بسازند
 اين تحقير ملت ايران
 يکی از نتايج همان
 تربيت سکوالر بود
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تربيت سکوالر را فراروی مردم قرار می دهند. تمام کسانی که 
به جای توجه و حمايت عملی و واقعی عامه مردم، مخصوصًا 
تحصيلکرده ها، از يک گروه خاص حمايت می نمايند دانسته 
و نادانسته جاده صاف کن تربيت سکوالر خواهند بود. بعضی 
از استادان علوم تربيتی تعريف می کنند که در اوايل انقالب 
ــانی مبتنی بر فرهنگ اسالمی به قم  برای تدوين علوم انس
می رفتيم و يکی از دانشمندان مطالب خوبی مطرح می کرد، 
ــريعتی بود،  ــر افکار و آثار مرحوم دکتر ش روزی بحث بر س
مالحظه کرديم آن استاد به جای نقد عالمانه به بدگويی کلی 
نسبت به آن بزرگ پرداخت. بعد در مسير راه ديديم اکثريت 
ــات نشان نمی دهند  ــده و عالقه ای به ادامه جلس ناراحت ش
ــردم از تربيت الهی و معنوی،  ــدن م . عامل ديگر در دور ش
انتقاد ناپذيری روحانيون، بويژه  کسانی است که مسئوليت 
ــی و اداری دارند. بنده که نزديک پنجاه سال است در  سياس
کنار کار معلمی و مطالعه و نگارش مقاالت تربيتی به مسايل 
ــی هم در حد خودم، دقت و توجه می نمايم با بررسی  سياس
وضع دانش آموزان و دانشجويان نگرانم که در آينده طرفداری 

از انديشه سکوالريست ها رونق بگيرد.
بارها در جلسات ستاد انقالب فرهنگی و بعضی جلسات 
پژوهشگاه آموزش و پرورش گفته ام: آقايان، خانم ها! تحقيق 
ــدن آموزش و پرورش  ــالمی ش کردن و کتاب در زمينه اس
ــت، امروز روز عمل است، روز رفتار صحيح  ــتن بس اس نوش
است. اگر بخواهيم تربيت اسالمی باقی بماند بايد به ديدگاه ها 
و عمل حضرت امام (ره) برگرديم و بزرگانی مانند شهيد امام 
موسی صدر در لبنان و شهيد آيت اله دکتر بهشتی که اين 
ــت. «جاذبه در حد اعال، دافعه در حد  ــعار جاودان از اوس ش

ضرورت»
  آيا سند ملی آموزش و پرورش زمينه هم گرايی بيشتر 

روحانيون و روشنفکران را فراهم می کند؟
تهيه سند ملی کاری است ارزشمند، اما با تهيه اين سند 
ــگاه  ــا در آموزش و پرورش و دانش ــکالت تربيتی م هم مش
ــود. اگر  ــود يا الاقل در حد مطلوب حل نمی ش حل نمی ش
ــکالت تربيتی، فرهنگی  بدون گروه گرايی از آگاهان به مش
ــی دعوت به عمل آيد و زمينه برای بيان آزادانه و  و اجتماع
ــود و اراده ای قوی و عزمی جزم  ــه نظرات فراهم ش صميمان
ــد، می توان از سند ملی  ــکالت باش و انقالبی برای رفع مش
استفاده بسيار برد. چند سال است که پس از بيان مقام معظم 
رهبری بحث «مهندسی فرهنگی» راه افتاده است اما ما چند 
قدم به فرهنگ صداقت و عدالت و راضی شدن اکثريت مردم 
ــده ايم؟ تربيت مبتنی بر فرهنگ اسالمی- ايرانی  نزديک ش
ــی به وجود نمی آيد، فرهنگ  ــاير ابعاد زندگ که جدای از س
بدون ياری عوامل اجتماعی، سياسی، اقتصادی و ...مهندسی 

و اصالح نمی شود. 
ــه کميسيون تعليم و تربيت ستاد  بنده در آخرين جلس
ــتماع مطالب ارزنده جناب آقای  انقالب فرهنگی، پس از اس
ــفه تربيت اسالمی و  دکتر صادق زاده قمصری در باب فلس
رهنامه سند ملی گفتم اين طرح ها که تهيه شده است عالی 
ــت. در سفری که همراه بعضی از  ــت، اما نيمی از کار اس اس
رؤسای دانشگاه ها به کواالالمپور رفته بوديم يکی از رؤسای 
ــران کاری بزرگ  ــما در اي ــر می گفت ش ــگاه های مص دانش
کرديد که دمکراسی را با دين پيوند زديد و نظام سياسی را 

«جمهوری اسالمی» اعالم نموديد.

ديانت، انگيزه ای برای يادگيری 
گفت وگو با   دکترمحسن ايمانی

 محسن ايمانی، دارای درجه دکتری در رشته 
فلسفه تعليم و تربيت، رئيس دانشکده علوم 
انسانی دانشـگاه تربيت مدرس، عضو هيأت 
علمی دانشگاه تربيت مدرس نويسنده کتاب ها 
و مقـاالت متعـدد در زمينه  تربيت،آسـيب 

شناسی و شيوه های شناخت و...

  نقش نهادهـای مدنی- سياسـت، اقتصاد،آموزش 
و پرورش، دين، خانواده- در توسـعه همه جانبه تربيت 

اسالمی- ايرانی چيست؟
مجموعه ای از «اعتقادات، اخالقيات و احکام» را دين 
تعريف کرده اند، بدين معنا سه حوزه اعتقادات، اخالقيات 
ــت. مشکالت ما نيز در ضعف  و احکام در دين مطرح اس
ــتی های اخالق يا  بنيادهای فکری و اعتقادی يا در کاس
ــت. اين هر سه بخش از يکديگر  عدم عمل به احکام اس

تأثير می پذيرند.
الف. نقش دين در آموزش و پرورش

ــورد بهره برداری  ــن را در آموزش و پرورش م اگر دي
قرار بدهيم، کمک بسياری به تعالی رشد  انسان و تعالی 
ــی  ــرورش کرده ايم. در بند دوم قانون اساس آموزش و پ
آمريکا آمده که آموزش و پرورش بايد سکوالر باشد. آقای 
ــامرهيل استاد تاريخ نيز تسری اين فرآيند را به  دکتر س
دانشگاه ها نزديک دانسته اند.(سامرهيل،«سکوالريسم در 
نزديکی»).از طرف ديگر عده ای برای سکوالرکردن نظام 
ــه ژوک وری  تعليم و تربيت تالش کردند. مثًال در فرانس

سه کار انجام داد.
۱- آموزش و پرورش سکوالر
۲- آموزش و پرورش رايگان

۳- آموزش و پرورش همگانی. 

ــوی معلم مورد  در مدارس آمريکا مباحثه دينی از س
اعتراض و حتی شکايت عموم قرار می گيرد. اما اگر کسی 
ــی در مقابل او  بر عليه دين صحبت کند، نه تنها واکنش
پديد نمی آيد بلکه سکوت اجباری دينداران را در پی دارد. 
ــورهايی پايبندی چندانی به مسائل  اتفاقًا در چنين کش
اخالقی ديده نمی شود. مرزها شکسته شده است و تجلی 
ــاخته  اين نوع عملکرد هم در هاليوود و فيلم هايی که س
شده، نمايان است. پس می بينيد که در جاهايی که نقش 
ــت و يا اين که اجازه نمی دهند از قدرت  دين ضعيف اس
کافی برخوردار باشد، در تمام ابعاد مشکالتی وجود دارد. 
اين که مقايسه می کنم برای اين است که در اين مقايسه 

وضع ما بهتر است. 
ب.تأثير مکاتب سياسی در تعليم و تربيت

ــت ها به سمت ماکياولی شدن  بايد بگويم که سياس
ــه کار بدی را با  ــم يعنی اين ک پيش می رود. ماکياويس
ــوب جلوه بدهيد. مثل همان که در  تعريف و تمجيد خ
ــی و تحــقق آزادی  ــعار دموکراس عراق جريان دارد. ش
ــا در واقع انفجار، قتل عام  ــد، ام در آنجا به گوش می رس
مردم و بمباران و امثالهم حکم فرماست. سياست سلطه 
و نقش سياستمداران عمًال اين است که با توسل به ظلم 
سيطره بيشتری بر عالم داشته باشند در نتيجه اقتصاد 
کاپيتاليستی می شود و به تجمع ثروت می انديشد و الزمه 
ــيدن به آن هم انجام کارهای غير اخالقی است. در  رس
آمريکا می بينيد که حدود ۲۸۰ نفر هستند که به اندازه 
نصف ثروت جهان را در اختيار دارند  يا شرکت های چند 
مليتی را تشکيل داده  اند که گاهی درآمد ساليانه آن ها به 

اندازه بودجه سرانه دو کشور است(همان).
ــتند و آنچه  ــس در ُبعد اقتصادی هم اين گونه هس پ
در ليبراليسم ديده می شود، ديدگاه های نئوليبراليستی 
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است که آن ها هم معتقد به پرورش انسان توليد کننده 
ــتند. در اين ميان تعليم و تربيت هم تبديل به يک  هس
کاال می شود تا کسانی که پول دار هستند آن را خريداری 
ــی که پول ندارد نتواند از اين کاال بهره مند  کنند و کس
باشد. اين کار هم به معنای محدود کردن انسان در ابعاد 

خاص است. 
  نگـرش بـه انسـان را در مکاتب غربی و اسـالمی 

مقايسه بفرماييد.
انسان تربيت شده در ممالک غربی از لحاظ زيستی، 
روانی، اجتماعی تا بعد حيواتی فرو کاسته می شود. اگر چه 
در ظاهر بسيار انسان خوب و مرتب و کروات زده ای است 
ــانی را ندارد. در اقتصاد هم  اما در وجودش آن کمال انس
گاهی بعضی از مکاتب و ديدگاه ها، ُبعد خاصی در انسان 
را در نظر می گيرند. مثًال مارکسيسم تنها جنبه اقتصادی 
انسان را مورد توجه دارد. يا در اجتماعيات، لوکارن ُبعد 
اجتماعی بودن انسان را برجسته می کند حتی نگرش های 
فردی را هم به حساب نگرش های اجتماعی می گذارد در 
مکتب ناتوراليسم(Naturalism) شما شاهد هستيد که 
بحث امور شهوانی و غريزی مطرح است.  مارکوزه انسان 
را تک ساحتی می داند، در نئومارکسيسم عمًال ديدگاه ها 
متأثر از مارکسيسم، همراه بعضی از بازنگری هاست. پس 
عمًال در ُبعد اقتصادی هم ثروت در دست يک عده خاص 
است و عده زيادی هم برای گذران زندگی می دوند. خود 
آمريکايی ها هم بحث« rat race»  را که همان مسابقه 
ــت  مطرح می کنند به اين ترتيب که پنيری  موش هاس
وجود دارد و موش ها بايد به هر ترتيب به آن برسند و هر 
موشی که زودتر برسد پنير بيشتری برخواهد داشت، اما 
شما می بينيد که سرمايه ها در آمريکا در دست يهوديان 
ــت ۲۵ درصد از آدم های پولدار است  و بعد از آن در دس
که معموًال هم آن ها جزو دسته ای هستند که در انتخابات 
شرکت می کنند. اما عموم مردم زندگی را با سختی و کار 
زياد می گذارنند  در آنجا با افزايش بخش های خصوصی 
ــتخدام «part time»  به جای استخدام رسمی،  و  اس
ــت های کوچک سازی مثل تعطيلی دفاتر  اعمال سياس
کوچک پستی روستايی، و بيکار شدن ۳۰۰ زن کانادايی 
ــيطره پول است.حتی اوباما پول را بين  همه به دليل س
ــرکت های بزرگ و  ــيم نکرد و به ش مردم ضعيف تقس
ثروتمند داد و تدابير کارسازی تاکنون نينديشيده  است. 

الف. ضعف دين و پيامد های آن در جوامع غربی 
ــت، تا کنون در بعد  ــن در همه ابعاد تأثيرگذار اس دي
اجتماعی هر جا که ديانت وجود ندارد، فرد گرايی حاکم 
است. استاد دانشگاه سنت فورت آمريکا خانمی است که 
نظريه ای دارند تحت عنوان تئوری «آف کينگ» که به 
ــت که در آن می گويد  «نظريه غم خواری» معروف اس
ــد و معلم هم غمخوار  ــاگرد بايد غمخوار معلم باش «ش
شاگردش و همه دلشان بايد برای هم بسوزد». اين خانم 
می گويد که «متأسفانه در فرهنگ فرد گرای آمريکايی، 
ــی به فکر  ــردی ندارد، زيرا که هر کس ــن نظريه کارب اي
ــود می تواند اين  ــت». ديانت که ضعيف بش خودش اس

مشکالت را هم به وجود بياورد.
ــاد زندگی  و تضعيف آن امر  ــالوده همه ابع ديانت ش
ــمانی هم تأثير دارد. مثًال  حتی در ابعاد فيزيکی و جس
ــالم اين حق را به انسان نمی دهد که به بدنش ضرر  اس

ــا در آن جا  که  ــی جراحی بی مورد کند. ام بزند يا حت
استفاده از سيليکون برای نشان دادن برجستگی های بدن 
رايج است، در ُبعد اخالقی هم افول انديشه های اخالقی 
ــتيم و می بينيم که حريم های خصوصی،  را شاهد هس
عمومی شده است و روابط بين زوجين که حتی بعضی 
از حيوانات در خفا انجام می دهند، چه برسد به انسان، در 

قالب های ديگر به نمايش گذاشته می شود.
 بعضی ها حتی در ُبعد اجتماعی  فرهنگ غرب  هم 
بسيار ضعيف عمل می کنند. در کتاب هايشان می نويسند 
که «بياييد احساس منيت را به احساس ما بودن تبديل 
ــه قدر فردگرا  ــان می دهد که افراد چ کنيم» و اين نش
هستند. اگر نشريات آن ها را هم مطالعه کنيد، می بينيد 
که فردگرايی را تبليغ می کنند. مثًال رسو می گويد: «ما 
ــکيل می دهيم و هر کس جدا  در کنار هم جامعه را تش
باشد فرد است، پس چيزی که اصيل است فرد است». 
در ادبيات هم می بينيم که نه تنها تبليغ مسائل ادبی در 
آموزش و پرورش وجود ندارد بلکه فرهنگ هم آمريکايی 
ــگ آميزه و  ــاره می کند که اين فرهن ــت . دبون اش اس
ترکيبی است از  فرهنگ های مختلف. ما هم ترويج چند 

فرهنگ را در آنجا شاهديم. 
ب. گرايشات دينی در غرب

عده ای در آمريکا معتقدند که نبايد يک دين خاص 
ــکوالر با مسيحيت سازگار  را تبليغ کرد. چون بحث س
نيست. پس مسيحيان به فکر افتادند که پوششی درست 
ــان، دين خاصی را تبليغ  ــد. مثًال در صحبت از ادي کنن
نکنند،  فقط تحت آن  پوشش مسئله مسيحيت را بيشتر 
باز کنند و بدين شکل از آن پشتيبانی کنند. به رغم اين 
نظريه طرفدارانه، می بينيد که اوضاع اين گونه است، چه 
ــکوالريزم به صورت کامل به اجرا  برسد به زمانی که س
دربيايد. کنيفان مسئول «معتادين بدون نام» و مسئول 
ــت. او در تحقيقی که  «انجمن الکلی های بدون نام» اس
ــه ۹۵ درصد مردم  ــيده ک انجام داده، به اين نتيجه رس
ــاتی در درون  آمريکا به خدا ايمان دارند، و هنوز گرايش
مردم نسبت به مذهب وجود دارد. پس می توان گفت که 
هنوز جامعه سکوالر نشده است و ممکن است گاه گاهی 
در آموزش و پرورش هم اين انديشه های مذهبی خودش 

را نشان بدهد. 
گسستگی ميان سـه عنصر علم-سياسـت- دين در 

جوامع غربی 
فرهنگ آمريکايی با همان ويژگی های خاص خودش 
مطرح می شود. اما علم – همان دانش- به خاطر خودش 
 IQ ــت و ممکن است کسانی که بهرة هوشی دانش اس
بااليی دارند در علم هم پيشرفت هايی داشته باشند، اما 
ــی با رشد عاطفی  EQهمراه نشده است  اين بهرة هوش
و يا اين که با ُبعد معنوی ترکيب نشده تا از آن استفاده 
درستی بشود. تجلی خوی تهاجم نشان می دهد که آن 
ــامان می دهد و اسلحه  فرهنگ، فرهنگی متهاجم را س
ــی اش را در  ــتن همکالس ــيدن دانش آموز و کش کش
ــر را در خارج رواج  ــازی دولت های ديگ داخل، و نابودس
می دهد. يعنی سياست در خرد و کالن و در ابعاد نظامی 
ــت و همه جوانان دنيا در معرض  به شکل تهاجمی اس
خطرات تهاجمی اين کشور هستند.نتيجه می گيريم که 
همبستگی مثبتی ميان انديشه ها و آرمان های متعالی 

دين و رشد همه ابعاد وجود دارد. ما در آن جا شاهد افول 
هستيم، ولی دين را چگونه می توان وارد کرد؟

   چه رابطه ای بين دين اسـالم و تحوالت نهادی در 
جوامع وجود دارد؟

ــالم به  ــا نگاهی به تاريخ، می بينيد که با آمدن اس  ب
ايران، ابعاد فرهنگی اوج گرفت و محققان، دانشمندان و 
صاحب نظران بسياری در طی قرونی  که به قرون طاليی 

اسالم معروف است ظهور کردند.
ــن معتقدم اگر ديانت در آموزش و پرورش راه پيدا  م
بکند شاهد رشد در تمامی ابعاد خواهيم بود. در ُبعد اخالق 
مقاله ای می خواندم که گفته بود ما يک اخالقيات و در 
ــادات، ُخلق و عمل  داريم. در همين جا آمده  واقع اعتق
که پشتوانه اخالقيات، اعتقادات است و چيزی که ُخلق 
را تثبيت می کند عمل است. لذا کسی که عمل می کند 
هم ُخلق در او تثبيت می شود و هم اعتقاداتش استحکام 
پيدا می کند. پس ضعف اعتقادات ضعف اخالقيات ضعف 
و همه اعمال را در پی دارد، اعم از عمل اقتصادی، عمل 

سياسی و امثالهم. 
وقتی ديانت در سياست راه پيدا می کند، طبق فرموده 
شهيد مدرس می بينيم که سياست ما عين ديانت ماست. 
وقتی در ادب راه پيدا بکند، فرد متدين را مؤدب می بينيد. 

ــی که ادب  لذا «ال دين له ال ادب له» يعنی اين که کس
ندارد، دين ندارد. وقتی که دين وارد اقتصاد بشود، جنبه 
زاهدانه پيدا می کند. مثًال از نظر اخالقيات، کمتر کسی 
مثل اسپينوزا پيدا می کنيد که  از پذيرش ارثی که طبق 
وصيت به او می رسيد چشم می پوشد تنها به دليل اينکه 
وصيت کننده برادری دارد،  يا مثًال توماس و آگوستين 
را چهره هايی اهل تهذيب می دانند. وقتی در آن جا هم 
اخالقيات رشد می کند، در وجود آدم هايی مثل توماس يا 
اسپينوزا پيدا می شود که می گويد «بايد از اين لذت های 
ــراغ لذت های معنوی برويد. زيرا که  آنی بگذريد و به س
اين لذات معنوی هستند که پايدارند». آن جا که لذات 

معنوی را نبايد دلبستگی را نشايد. 
 الف. نقش انديشمندان اسالمی در تمدن جهانی

افتخار انديشمندان ما اين است که از آبشخور انديشه 
ــانی مثل فارابی عقيده  ــده اند. کس اسالمی سيراب ش
ــد، يا  ــفه به يک مقصد می رس ــتند که دين و فلس داش
ــخصی مثل ابن سينا که می توانيد آثارش را در همه  ش
ــأ ظهور انديشمندانی  جا ببينيد. پس حضور دين منش
ــينا، شيخ اشراق شيخ شهاب الدين  چون فارابی، ابن س
سهروردی، ميرداماد يا مالصدرا  گشته که آنها آميزه ای 

می شود از استادان حوزوی
 دعوت کرد که روش های

  تدريس حوزوی را در مدارس ما 
گسترش بدهند

 و دانش آموزان 
شيوه تفکر دينی را تجربه کنند و 
حتی زندگی با يک عالم دينی و بودن 
با او را بفهمند
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ــرح کرده اند، يا  ــه های عقالنی و عرفانی را مط از انديش
ــان بودند و در اين  ــن کتاب لغت عرب ايراني متخصصي
زمينه خيلی خدمات را توانستند ارائه بدهند. حتی غرب 
خود متأثر از فرهنگ اسالمی بود. مثل مدرک تحصيلی 
خاص سايزی فيکيشن که در غرب می دادند همان بود 
ــان در نظاميه ها می دادند. بحث  که علما به شاگردان ش
پرداخت هزينه برای خوابگاه دانشجويی يا کمک هزينه 
دانشجويی همه به دين برمی گردد. می دانيد که مسئله 
معرفت ابن سينا بر بسياری از آدم ها تأثير گذاشته است 
ــوف يهودی است، يا  که يکی از آن ها ابن ميمون فيلس

روی تامس، ابن رشد و امثالهم.
ــد، ما  ــی که دين در آموزش و پرورش مطرح ش زمان
عمده پيشرفت  را به سمت اعتال طی کرده بوديم. مرحوم 
جعفری می گفتند که بايد در اين دانشگاه ها، اطالعاتی 
ــمندان مان در اختيار دانشجويان قرار داد.  را درباره دانش
مثًال می گفتند که حسن ابن هيثم آب مرواريد را در قرن 
چهارم هجری عمل جراحی و مداوا می کرد. آب مرواريد 
باعث می شود که روی عدسی چشمی را رگه هايی بگيرد 
و نگذارد نور به شبکيه چشمی بتابد و آن هايی که بيشتر 
در آفتاب هستند اين مشکل را بيشتر پيدا می کنند. امروز 
ــی را برمی دارند و يک عدسی ديگر  ــتگاهی عدس با دس
می گذارند که تا چندين سال کار می کند و بعد دوباره آن 
را عوض می کنند. حسن ابن هيثم دستگاهی را اختراع 
ــی را  ــرده بود که اين رگه ها را می مکيد و کامًال عدس ک
ــت. يا مثًال در  ــم بازمی گش پاک کرده و بينايی به چش
رياضيات خيلی پيشتاز هستيم. خيلی از موضوعاتی که 
در رياضيات غرب مطرح می شد، آبشخورش ايران بود و 
ــلمانان ايرانی در رياضيات، برتری هايی دارند که در  مس
ــته اش  ــت،آن چه دنيای غرب را با گذش هيچ کجا نيس
ــلمانان هستند. يعنی تجربه يونانی ها  پيوند می زند مس
توسط مسلمانان شکل گرفته و بعد به غرب انتقال يافته 
است. در ديدگاه های ولتر و امثالهم بر نقش مسلمانان در 
ــالم به وجود آورده  بسيار تأکيد  عالم و تحوالتی که اس

شده است. 
ب. اهميت اسالم و انديشمندان اسالمی در تربيت

کتاب محمد(ص) پيامبری که بايد از نو شناخت و يا 
کتاب اسالم از نظر ولتر و يا کتاب نخستين سرچشمه های 
ــی از تربيت برای  ــرمايه های هنگفت غرب و امثالهم، س
ــورهای  ــای غرب  به ارمغان آورده اند. افرادی از کش دني
ــالمی می آمدند، اگر   ديگر تنها برای تحصيل به بالد اس
تاريخ تربيت اسالمی را بخوانيد، آنجا واقعه ای را تعريف 
ــجويی از راهی دور  کرده به اين مضمون که روزی دانش
ــالمی می آيد و کتابی را که بايد بخواند را به  به بالد اس
استاد نشان می دهد. استاد می بيند که کتاب به صورت 
ــده که درون آب افتاده  مجعد در آمده و مثل کتابی ش
است. از شاگر می پرسد که: چه باليی سر کتاب آوردی؟ 
شاگر می گويد که اين کتاب در کوله پشتی من بود و من 
چون راه طوالنی را پای پياده طی کردم پشتم دائم عرق 
می کرد و اين عرق باعث شد کتاب خيس شود، يا به طور 
مثال، خواجه نظام الملک، تقاضا کرده بودند که يک دهم 
درآمد کشور را به نظاميان اختصاص بدهند. استادان هم 
تحت تأثير مسائل اسالمی سعی می کردند که مطالعه و 
کار کنند، به طوری که اگر آيه ای از قرآن را با تفسيرش 

می خواستند، او می پرسيد که کدام تفسير را بگويم و کًال 
کار به جايی رسيده بود که استادان اصًال زمان نداشتند 
ــاگردان، نيمه شب کالس  و حتی بعضی اوقات برای ش
می گذاشتند. پس ديانت خود انگيزه ای برای يادگيری 
است. حتی ابوريحان بيرونی تا زمان مرگ هم در طلب 
ــتر بيماری گفت: «بدانم و بميرم بهتر  علم بود و در بس
است يا ندانم و بميرم» اين انگيزه، ديانت است که انسان 

را تا واپسين لحظات عمر به دنبال علم می کشاند. 
ج. تأثير دين اسالم  در بهبود عملکرد انسانی

ــانی  ــالم در همه زمينه ها برای بهبود جامعه انس اس
دستوراتی دارد. مثًال با توصيه ورزش هايی مثل تيراندازی، 
شنا و اسب سواری بر سالمت جسمانی نيز تأکيد کرده 
است. دين به نظافت هم تأکيد زيادی کرده است. در ُبعد 
اخالقی ديانت پشتوانه ای برای آن است. ديانت پشتوانه 
ــت و شهيد مطهری در اين زمينه  ای برای علم هم هس
می گويند« علم وايمان برای انسان  همانند دو بال اند برای 
پرندگان». پرنده ای که يک بال دارد نمی تواند پرواز کند 
و اگر هم بکند می شود پرنده يک باله، يعنی همان علمی 
که نتيجه اش حادثه هيروشيما، ناکازاکی و ويتنام است. 
پس به گفته ايشان علم حرکت می آفريند و ايمان به آن 
جهت می دهد، يا علم سرعت می دهد، ايمان به آن جهت 
می بخشد و به انسان آرامش می دهد. مثًال اگر می خواهيم 
از انرژی اتمی استفاده کنيم آن را به سمت استفاده صلح 

آميز می بريم، نه در جهت مخرب.
ــرام به ديگران و حتی  ــالم در ُبعد اخالقيات احت  اس
برخورد خوب با حيوانات را مورد تأکيد قرار داده است. به 
طوری که در احکام اسالمی داريم که وقتی می خواهيد 
ــد آن را پاک کنيد، چون حيوان  ــه حيوانات جو بدهي ب
ــت ندارد که سنگ های آن را جدا کند. حتی در آن  دس
ــه آن توهين کرد و  ــده که نبايد حيوان را زد و ب جا آم
ــوان توهين کنيم پس اصًال  ــی ما نمی توانيم به حي وقت
نمی توانيم به انسان توهين کنيم. ديانت سياست را الهی 
می کند و فرهنگ را تعالی می بخشد. آموزش و پرورش 
هم وظيفه دارد که فرهنگ را خوب بفهمد و ارزشيابی و 
گزينش کند و بعد آن را بسط داده و به نسل های بعدی 
منتقل کند. در ُبعد اقتصاد ما بايد فرهنگ زهد را بپروريم، 
ــالم سه حد را قائل  ــراف و تبذير. اس يعنی پرهيز از اس
است: بخل، سخاوتمندی، زياده روی، واسالم حد وسط 
ــکويه می گويد:«  را توصيه می کند. در اين مورد ابن مس
که به چيزهايی مثل سخاوت که می رسيد کمی از حد 
ــتر برويد، اما وقتی به امور شهوانی رسيديد  تعادل بيش
ــد».  در همه ابعاد  ــی از حد تعادل کمتر عمل کني کم
ديانت اعتدال وجود دارد، و در ُبعد اقتصادی هم نه اسراف 
ــت و نه تبذير، حتی بخل هم نيست. اما سخاوت،  هس
ــتمندان وجود  ــتگيری از مس کمک به محرومان و دس
دارد. می بينيد که جامعه اسالمی چه زيبا عمل می کند.  
ــانی که زکات می دهند،  برآيند تعامل بين پيامبر و کس
ــی زکات ندهد و دست  ــکل فقراست. اگر کس حل مش
پيامبر و جانشينان او را پس بزند، اتفاقی که می افتد اين 
است که فقرا در جامعه اسالمی باقی می مانند. در کتاب 
اقتصاد نوين آمده است: اگر زکات و ماليات های اسالمی 
را بدهيد ديگر فقيری  وجود نخواهد داشت و اگر مبلغی 
ــرا در نظر بگيريد، خدا چندين برابر آن را به  را برای فق

ــام عرصه ها و  ــما برمی گرداند. پس اگر ديانت در تم ش
خصــوصًا در آمــوزش و پرورش راه پيــدا کند، کشور 

به شکوفــايی می رسد. 
  تعامل ديـن و آموزش و پـرورش را در طول تاريخ 

توضيح بفرماييد.
الف. نقش حوزه ها

به نظر من هر امری يک متولی دارد. مثًال در مسيحيت 
کليسا مبلغ دين است و هدف آن هم احيای انديشه های 
دينی و مسيحيت است. در يهوديت کنيسه وظيفه تبليغ 
دين را به عهده دارد. دير مغان و آتشکده ها تبليغ کننده 
ــتند، يا مدرسه يسوعيها که مبلغ تفکرات  زرتشت هس

مسيحی است، در بوديزم هم به همين شکل. 
پس حوزه های علميه در انتقال ديانت نقش بزرگی را 
ايفا کرده اند، و دقيقًا در حوزه هاست که مطالعات دينی 
ــت.  البته بعدها در  ــجام و نقش محوری داشته اس انس
دانشگاه ها  با تأسيس رشته هايی مثل الهيات، علوم حديث 
و ديگر زمينه های علمی و فلسفی، انديشه های اسالمی به 
آنجا  راه پيدا کرد،  اما هنوز ما در حوزه ها فعاليت محوری 
ــترده ای در مسائل دينی و اعتقادی صورت  عمده و گس
ــگاه ارتباطی  نمی دهيم. لذا وقتی که بين حوزه و دانش
ــد، بايد همين ارتباط بين آموزش و پرورش و  برقرار ش

حوزه هم برقرار بشود. بدين منظور می توان به طور مثال 
در هنگام تدريس فيزيک، روايت يا حديث دينی مربط به 
آن را نيز مطرح کرد. يعنی معلمين يک رسالت دينی را 
احساس کنند و تنها به درس اکتفا نکنند. در مورد يکی از 
مدارس مسيحی مطلب جالبی خواندم با اين مضمون که: 
« ما وقتی می خواهيم ادبيات را در مدارس مان تدريس 
کنيم و آن را با ديانت مرتبط کنيم می گوييم که ادبيات 
ما کجا و ادبيات انجيل کجا». يعنی اين ها سطوح نازلی 
از ادبيات است که هرگز با ادبيات الهی برابری نمی کند. 
بعد می گفتند« وقتی ما می خواهيم رياضی درس بدهيم 
می گوييم که ببينيد خداوند عالم چه نظم رياضی را در 
دنيا حاکم کرده است و وقتی علم اشياء و علوم را تدريس 
می کنيم در آن می گوييم که همه اين عالم حاصل علم 
ــوزش و پرورش را  ــت». اين که ما چگونه آم خداوند اس
ــت که  با حوزه مرتبط کنيم به نظر من جوابش اين اس
بايد اين ارتباط در سطح کالن برقرار بشود و مثل دفتر 
ــگاه، دفتری وجود داشته باشد که متولی  حوزه و دانش
ــود. الزم هم نيست که دفتر عريض و طويلی  اين کار ش

تشکيل شود.
ب. راهکارهای عملی برای برقراری و بهبود تعامل ميان 

علما رأی شان را به رأی
 هم ديگر بزنند
 تا حقيقت از آن زاده شود

 و به گفتة افالطون «تو به تنهايی 
نمی توانی حقيقت را پيدا بکنی
بلکه بر اثر تعامل انديشه ها
 و تضارب آراست
 که حقيقت زاده می شود
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حوزه ها و مدارس علمی
ــار و ادبيات  ــما از حوزه بخواهيد کمک کند تا آث ش
دينی را با زبان گروه های مختلف سنی به رشته تحرير 
درآورد. به اين ترتيب اين دانش می تواند در مدارس هم 
راه پيدا بکند. همين طور می توانيد از علمای حوزه دعوتی 
داشته باشيد که بخشی از دروس را در مدرسه ارائه کنند. 
حتی می توانيد در بعضی از دبيرستان ها مطالبی از حوزه 
مثل مباحثه طلبه ها را هم بگنجانيد. يا از دانش آموزان 
بخواهيد آنچه را ياد می گيرند به گروهی که ياد نگرفته 
اند تدريس کنند و در اين زمينه هم کتابی به نام تدريس 
ــودش راهی برای  ــاالن وجود دارد. آموختن خ به همس

حفظ آموخته هاست. 
می شود از استادان حوزوی دعوت کرد که روش های  
تدريس حوزوی را در مدارس ما گسترش بدهند و دانش 
ــيوه تفکر دينی را تجربه کنند و حتی زندگی  آموزان ش
با يک عالم دينی و بودن با او را بفهمند. چون ما معتقد 
هستيم که نگاه کردن به صورت عالم دينی عبادت است 
ــبک زندگی آن ها  و در اين ميان هم بچه ها می توانند س
ــيار کمک  ــد. ذره ذره وجود علما می تواند بس را بياموزن
کند به رشد و تغيير سبک زندگی بچه ها و ما می توانيم 
ــه از حوزه ها دريافت  ــی را در اين زمين کمک های خوب
ــم. يا اين که دانش آموزان مقاالتی را تدوين کنند و  کني
ــته شده  کتاب هايی را هم که برای طلبه های جوان نوش
است در اختيار دانش آموزان قرار بدهيم. حتی می توان 
دانش آموزان را طی بازديد هايی با محيط حوزه آشنا کرد 
و از آنها گزارش خواست . بايد دانش آموزان را با بزرگان 
دينی و حوزوی همچون عالمه امينی که تالش ها برای 
نگارش کتاب الغدير نموده اند يا آيت اهللا مرعشی نجفی 
که با درآمدهای بسيار مختصر، اين کار بسيار عظيم را 
انجام داد و کتاب های بسياری را خريداری کرد و در آخر 
ــر در ورودی کتابخانه اش  هم وصيت کرد که او را در س
ــان علم قرار بگيرد. می توان  دفن کنند تا زير پای طالب
ــد از نماز صبح کالس را آغاز کرد، يا  همانند حوزه ها بع
دانش آموزان را با درس خارج از حوزه و چگونگی بحث ها 
ــنا کرد. امام علی (ع) می فرمايند:  و نقد کالم استاد آش
«نقد کننده کالم باشيد». سخن حضرت علی(ع) امروز 
ــع غربی به عنوان مهارت های اجتماعی مطرح  در جوام
 critical) می شود و يکی از آن مهارت ها تفکر انتقادی
ــت و افرادی مثل ليپمن در اين زمينه  thinking) اس
ــتن  ــوفان داش تحقيق می کنند و يکی از وظايف فيلس
انديشه نقادانه است. پس بايد نقد  را در معياری معين به 

دانش آموز ياد داد. 
 در اين رابطه با همين مسئله، در جوامع غربی بحثی 
ــالم هم در  ــت که مهارت نه گفتن را می آموزد و  اس اس
اصل با نه آغاز شده است. همين کالم «الاله االاهللا» با نه 

شروع شده است.
  موانع بينشی و فلسـفی آموزش و پرورش رسمی 

چيست؟
ــته آميزه ای از فلسفه های ايرانی و دينی  ما در گذش
و اسالمی داشتيم. اما با تأسيس دارالفنون عمًال انديشه 
ــارض در فرهنگ  ــه يافت و همچون يک مع غربی غلب
ــودی راه پيدا کرد. ويلی برانت، صدراعظم آلمان،  در  خ
کتاب خود، نام جهان مسلح ،جهان گرسنه، اشاره نمود 

ــعی در نفوذ به دانشگاه ها  که کشورهای استعمارگر س
ــورهای تحت سلطه دارند  واماکن علمی و فرهنگی کش
ــاس هم کسانی را با فرهنگ خود تربيت  و بر همين اس
می کند که طبيعتًا با فرهنگ بومی در تضاد است ومعلوم 

نيست چه پيش می آورد. با اين اوضاع کسانی که نخبه 
هستند سعی می کنند به محيطی مهاجرت کنند که با 
فرهنگی که آموخته اند موافق باشد. کشورهای غربی با 

اين روش سعی دارند مغزها را تسخير کنند. 
الف. لزوم ايجاد فلسفه ای کالن و منسجم

ــه جهات مختلف از  ــگ آموزش و پرورش ما ب فرهن
ــت، اما گاهی افرادی از فرانسه،  اسالم تأثير پذيرفته اس
آلمان يا آمريکا آمدند و فرهنگ خودشان را رواج دادند و 
افرادی مثل تقی زاده ها آمدند و گفتند که ما بايد از سر 
تا پا غربی بشويم و اين تغيير ناگهانی امکان پذير نبود، 
ــودش را دارد و  ــی اصالت های فرهنگی خ چون هر کس
ــال هم تالش کنند  اگر همه آمريکايی ها ۴۰۰، ۵۰۰ س
ــت فرهنگ ۲۵۰۰ را ساله تغيير دهند.  نخواهند توانس
اتفاقًا جالل آل احمد می گويد که غربی ها  می خواستند 
مارکسيسم را ندانسته در کشور ما وارد کنند. و بعضی ها 
مثل صادق هدايت رجعتی به فرهنگ ايران قبل از اسالم 
را بيان می کنند. اين باعث شد تا حدی آموزش و پرورش 
ــجم و واحدی را برای  ــفه منس ما به صورت کالن فلس
خودش تعريف نکند. لذا ما بايد ديدگاه برتری را اساس 
ــتفاده  ــرار دهيم و از باقی ديدگاه ها هم در کنار آن اس ق
کنيم چون در فلسفه امکان جدل و فکر بسيار زياد است. 
من فکر می کنم ما بايد تصميمی در اين زمينه بگيريم. 
دکتر باقری  کتابی در اين زمينه تدوين کرد تحت عنوان 
درآمدی بر فلسفه آموزش و پرورش جمهوری اسالمی، 
ــفه تعليم  و می توان گفت اولين تالش جدی برای فلس
ــالمی بود. نگاشته های وی قابل  و تربيت جمهوری اس
تقدير است، زيرا که در بومی سازی فلسفه تعليم و تربيت 
می تواند مفيد واقع شود. بر خالف علوم طبيعی، در علوم 
ــانی بحث بومی کردن جا دارد و اما يکی از موانع ما  انس
بحث بينش است. اگر بينش خوبی برای درک اهميت و 
ضرورت همين معنا در آموزش و پرورش وجود نداشته 
باشد، چگونه می توانيم به سمت اصالح برويم. به هر حال 
اين دانش بومی فلسفه تعليم و تربيت به مراتب از تفکرات 
فلسفی جسته و گريخته و به سختی به هم پيوند خورده 

ديگران، که با ما تناسبی هم ندارد، ارزشمندتر است. 
ب. لزوم وحـدت ميان ديدگاه های فلسـفی،عرفانی و 

علمی

ما در ايران ديدگاه هايی را داريم که تا حدی با فلسفه 
ــت. اما نگرش های ستيزه جويانه ای را  نيز به  موافق اس
صورت تعمدی يا غير تعمدی در مورد فلسفه می بينيم. 
بزرگان فلسفه و عرفان هميشه ديدگاه های بعضًا معارض 
يا موافق نسبت به يکديگر داشته اند. پس ناگريز عرفان 
ــش دارد. از ديرباز تعارض  ــم در آموزش و پرورش نق ه
انديشه های فلسفی در برابر انديشه های عرفانی، همانند  
ــه های عقالنی در برابر ايده عشق، مطرح  تعارض انديش
ــی برخوردارند. اما  بوده اند که همگی از اهميت تحقيق
ــی، علمی است و تفکر  از نظر من، بعضی از موانع بينش
علمی مخالف فلسفه است. آگوست کنت يکی از مبلغين 
علم گرا(Scientist)می گويد: «ما سه برهه داريم: برهه 
ــه  هم اکنون  ــفی و برهه علمی» ک عقالنی، برهه فلس
ــفه موافق نيست. مرحوم  در آن ايم. اين ديدگاه با فلس
شريعتی با فلسفه موافق نبودند. نگاه های مارکسيستی 
هم با فلسفه مخالف بودند و فلســــفه علمی را درست 
می دانستند و همــان را مطرح می کردند. کسانی هم از 
اسپنسر که طبيعت گراست، تأثير يافته بودند. او اعتقاد 
ــفه ترکيب نمود و با اين  ــت که علوم را بايد با فلس داش
فلسفه ترکيبی جهان را بشناسيم. اين امکان ندارد چون 
ــث می کند اما علم مثًال  ــفه راجع به بود و نبود بح فلس
نحوه محاسبه مساحت دايره را بيان می کند کسانی هم 
ــفه تحليلی دارند. اينها علم را تحليل  گرايشــات فلس
ــفه را تحليل درجه دوم. اين  درجه اول می دانند و فلس
موانع بينشی در بعضی از آدم ها حکم فرماست و اگر ادامه 
يابد می تواند مانعی برای پيدا کردن فلسفه در آموزش و 

پرورش باشد.
ج. جلوگيری از رواج سکوالريسم

ــم باعث  پيدايش افول در همه زمينه ها  سکوالريس
ــان را به ُبعد جسمانی فرو  ــم انس ــود، سکوالريس می ش

می کاهد. ديدگاه نيچه به تن اين است که می گويد:
«برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی

که در نظام طبيعت ضعيف پامال است».
اما اين تن در عرفان نبايد خيلی مورد توجه قرار گيرد 

و حتی می گويند:
« در زمين ديگران خانه مکن
کار خود کن، کار بيگانه نکن»
«کيست بيگانه، تن خاکی تو
کز برای اوست غمناکی تو»

«تا تو تن را چرب و شيرين می دهی
گوهر جان را نيابی فربهی».

ما معتقد هستيم که رسيدن به تن بايد در حد متعادل 
باشد. کسی مثل اسپينوزا معتقد است که بايد در حدی 
به تن رسيد که حفظ شود و دوام بياورد. آمده است که 
« المؤمن القوی خير من المؤمن الضعيف» به اين معنا 
که مؤمن قوی بهتر از مؤمن ضعيف است. يا آمده است 
ــير طاعت خودت قوی دار » حضرت  که « ما را در مس
علی(ع)، اما اين قوت را در راه خدمت به بندگان خدا به 
ــود قوت تن هم  ــرد، لذا اگر به دين توجه بش کار می گي
در مسير حق خواهد بود. حضرت علی(ع) هم در جاذبه 
ــته هايی داريم که  ــت و هم در دافعه. اما ما دس قوی اس
گروهی تنها جذب می کنند و گروهی تنها دفع و گروه 
سوم از اين دو بدتر هستند و نه جاذبه دارند و نه دافعه و 

افتخار انديشمندان ما اين است که از آبشخور 
انديشه اسالمی سيراب شده اند. کسانی مثل 
فارابی يا شخصی مثل ابن سينا پس حضور 
دين منشأ ظهور انديشمندانی چون فارابی، 
ابن سينا، شيخ اشراق شيخ شهاب الدين 
سهروردی، ميرداماد يا مالصدرا  گشته که آنها 
آميزه ای از انديشه های عقالنی و عرفانی را 
مطرح کرده اند
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گروه چهارمی هم هست که هم قدرت جاذبه دارند و هم 
قدرت دافعه نکته اصلی اين است که به قدرت تن در اين 

زمينه ها بايد توجه کرد. 
اخالقيات اعتدال را درست می داند. اگر دين به آموزش 
و پرورش آمد در مسير رشد اخالق و کرامت های اخالقی 
ــاد آمد، ديگر اجحاف،  ــد حرکت کند، و اگر در اقتص باي
ــالم،  تکاثر  کالهبرداری، تکاثر ثروت معنی ندارد. در اس
ثروت وجود ندارد. زيرا به قول امام  علی (ع) خدا حق افراد 
را نازل می کند، اما کسانی همچون معاويه نمی گذارند  که 
آنها به حق خود برسند و اين اخالقی  که غربی ها ترويج 
داده اند و جاذبه هايی که در ماهواره و اينترنت ايجاد کرده 
اند، و اين آگاهی های زود هنگام جنسی چه قدر می تواند 
جامعه را مخرب کند و نزول اخالقيات  را در جامعه باعث 
ــود. اخالق در زمينه آداب و رسوم نيز مطرح است، ما  ش
بايد در فرضية نحوة برخورد، با افراد، آداب غذا خوردن و 
ــأ همه آن ها ادب است از  هزار و يک موضوع که سرمنش

پيامبران و امامان الهام بگيريم.
  عوامل ايجابی بومی سـازی در آمـوزش و پرورش 

اسالمی را توضيح بفرماييد.
الف. علوم انسانی آينه تمای نمای شخصيت و عواطف 

فردی
ــانی  می خواهم نکته ای را در علوم به ويژه علوم انس
بگويم. در علوم دقيقه پيشرفت هايی را می توان کرد. به 
ــور جهان  ــت  کش طور مثال در فيزيک اتم ما جزو هش
هستيم، در فضا و هوا هم پيشرفت هايی داشته ايم و اين 
منزلت علمی بسيار بااليی برای ماست. دانشمند و عالم 
ــته باشد،  بهتر است  و در کنار علم  اگر ديانت هم داش
و رفتار دينی می تواند عشق را هم بياموزد.  حال ببينيم 
ــان در نگرش غربی چيست ؟ آنها را  تفاوت اساسی انس
انسان از سه ُبعد نگاه می کنند که شامل زيستی، روانی 
و اجتماعی است. ما ُبعد معنوی را هم قائل هستيم. لذا 
اگر شما يک دايره درست کنيد و به سه قسمت تقسيم 
کنيد می شود انسان غربی و اگر اين دايره را به ۴ قسمت 
تقسيم کنيد می شود انسان اسالمی. پس شما می توانيد 
ببينيد که اين تفاوت ها چه قدر زياد است. شما اين سه 
ــان را  ُبعد را در حيوانات می بينيد. اما آن چيزی که انس
انسان می کند و به او اعتال می بخشد دين است. مولوی 

می گويد:
چيست دين برخاستن از روی خاک

تا که آگه گردد از آن جان پاک.
ابعادی مثل خوردن و خوابيدن و بعد شهوانی و... در 
ــت.  هر دو گروه وجود دارد، که همه آنها بعد حيوانی اس
ــی از آن باالتر آمد تازه در مرز انسانيت قدم  اما اگر کس
می گذارد و اين ابعاد روی ابعاد حيوانی اثر دارد. اين ابعاد 
انسانی هم شامل عقل، ايمان، هنر، فرهنگ و بعد معرفت 
دينی و دين است. انسان هر چه جلوتر می رود مقامش 
هم اضافه می شود و تا  به معرفت می رسد، به اوج انسانيت 
ــد،  و هر چه پايين تر برود از انسانيت دور و  هم می رس
به مرز حيوانی نزديک می شود. ممکن است بچه های ما 
ــوند و حتی اين دو ُبعد را در دانشگاه  ــتباه بش دچار اش
ــًال ما مباحثی را در تعليم و تربيت  هم تميز ندهند. مث
ــل اقتصاد داريم که بين  ــی و علوم ديگر مث و روانشناس
آن ها اصًال فرقی نمی گذارند. به همين دليل هم  از قول 

روانشناسی نقل می کنند. در حالی که علم و روانشناسی 
ــت که چيزی  ــزی نمی گويد و عالم آن علم اس که چي

می گويد و اين عالم کيست؟
ب. تأثير ماهوی انسانی در نظريه پردازی

ــتنباط از عالم در شرق و غرب فرق می کند و هر   اس
کس برداشت خود را دارد، اما علم انسانی علمی است که 
فرهنگ،ديانت، تجربه شخصی و تجربه خانوادگی  عالم 
ــانی را در البه الی حرف هايش نهفته دارد، اما  علوم انس
ــزی از آن دريافت نکنيم. حاال چرا  ــت ما چي ممکن اس
علوم انسانی را بايد بومی کنيم؟  روانشناسی مالنی کالين 
راجع به افسردگی وامثالهم است، زيرا که خودش خيلی 
زندگی بدی داشته است. شما وقتی به آدلر نگاه می کنيد 
ــتخوان داشته و بدترکيب بوده و  می بينيد که نرمی اس
ــت می کند. وقتی  ــاس حقارت صحب لذا راجع به احس
به اريکسون نگاه می کنيد می بينيد که فرزند نامشروع 
است و چيزی که مطرح می کند بحران هويت است. زيرا 
ــت چون خودش را گم  می گردد که ببيند پدرش کيس

کرده است.
 ما در فرهنگ اسالمی هم بحران هويت را داشتيم و 
اين گونه است که می گويد: « خدا رحمت کند بنده ای 
را می داند از کجا آمده و کجا هست و بايد به کجا برود». 

مولوی می گويد:
روزها فکر من اين است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خويشتنم
مرغ باغ ملکوتم نيم از عالم خاک

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم
ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود
به کجا می روم آخر ننمايی وطنم.

 اين نشانگر دو مفهوم هويت است: 
يکی هويت اجتماعی و يکی هويت معنوی.

« اين وطن مصر و عراق و شام نيست
اين وطن شهری است کان را نام نيست» 

در ميان فيلسوفان هم می توانيم مارتين لوتر را ذکر 
کنيم که يهودی است و در مدرسه اقليت های مسيحی 
ــا او بحث رابطه را  بوده و تحويلش نمی گرفتند و بعده
ــد و می گويد که ما يک رابطه داريم ميان  مطرح می کن
من و تو که رابطه برتر و انسانی است و نوع ارتباط انسان 

و خدا از نوع ارتباط من و توست. رابطه ای هم وجود دارد 
ــيا است و می گويد که بعضی از  که رابطه بين من و اش
آدم ها هم با آدم های ديگر مثل اشيا برخورد می کنند. اين 
رابطه ها محور گفتار مارتين لوتر است. حاال علوم انسانی 
ــت. پس علم بومی  ما حکايت تاريکی و فيل مولوی اس

جامع، انسان را پاره پاره نمی کند تا هر تکه و ُبعد آن را به  
دست يکی بدهد به اشخاصی مثل فرويد که ُبعد حيوانی 
را ببيند يا مارکس که ُبعد اقتصادی انسان را ببيند و همه 
چيز را تحت تأثير اقتصاد و پول بداند، يا طبيعت گراها که 
تنها ُبعد غريزی را  ببينند و فکر کنند که هر کسی لذت 
بيشتری ببرد برنده است، يا از آن طرف به دست عده ای 

بيفتد که در تاريکی هستند. 
ــت که هم لذت را می بيند  منظور ما نگاه جامعی اس
و هم اخالق، فرهنگ و غيره را،  لذا اگر ما با اين مبنا و 
ــت، و نظريه پردازی در  معنا علم را بومی کنيم خوب اس
صورتی می تواند معنا داشته باشد که آبشخور انديشه ها 
ــد. يکی از عوامل  ــالمی و ايرانی باش آميزة فرهنگ اس
ايجابی اين است که از آنجا  که علم الهی برترين است، 
می تواند خاستگاه انديشه های ديگر هم باشد. پس بايد 
بين خداوند و خودمان ارتباط برقرار بکنيم و يادمان باشد 

که در علم، هم تن و هم دين مهم است. 
Self-confi-) يکی ديگر از عوامل ايجابی خودباوری

dence) است. ما بايد خودمان را باور کنيم. يکی ديگر 
پيدا کردن اعتماد به نفس است که همان باور خود هم 
هست و خود پنداری که می تواند بسيار مؤثر باشد و ما 
بايد اين ها را به جوان ها ياد بدهيم. در کنار سرمايه های 
مادی و مغزهای متفکر، اعتماد به نفس کشورهای جهان 
سوم نيز از سوی غربی ها به سرقت رفته است.به صورتی 
که شايد کسی حتی استــاد باشد اما نتواند يک حرف 
محکم بزند. آقــای حائــری شيرازی می گويد که آدم ها 
ــتند که يک عده آن ها مثل چشمه هستند  دو نوع هس
ــد. نوع ديگر هم آدم هايی  و علم از وجودشان می جوش
ــان چيزی  ــتند که از اين طرف و آن طرف داخلش هس
ريخته اند و از خود چيزی ندارد. ما بايد  به افراد اعتماد به 

نفس بدهيم اما اعتماد به نفس موجه.
ــاد پيدايش عالمان  ــيحيت اتفاق افت  آن چه در مس
دين ستيز و کشيشان علم گريز بود. اينها جامعه وطن 
ــا اين را باور کرده بود. وقتی  ــتند و کليس ــتی داش دوس
ــد خيلی از ديدگاه ها  ديدگاه کوپرنيک و کپلر مطرح ش
ــيحيت فرو ريخت. لذا اين تصميم گرفته  و مسائل مس
ــم  بروند. هر چه  ــمت جدايی دين از عل ــد که به س ش
ــيش ها هم بدتر  ــتر می شد رفتار کش اين جدايی بيش
می شد و بعد تفکری به وجود آمد که علم و دين با هم 
در ستيزه هستند. شجره ممنوعه از نظر مسيحيت علم 
است. می گويند که خدا در بهشت به آدم گفت که از اين 
شجره ممنوعه نخور که همانا شجره علم بود. چون خدا 
می خواست که بشر به آگاهی نرسد. آدم جسارت به خرج 

داد و خورد و آگاه شد.
 در مقابل اين انديشه در فرهنگ اسالمی آمده که«َعّلَم 
ــماء ُکلها » يعنی خدا بود که همه اسماء را به  آَدم االس
ــان آموخت. پس خدا اولين معلم بشر است. عالمان  انس
ــان محققان تجربه هم بوده اند. اينها عوامل  دين خودش
ــا بدهيم، به تفکر واگرا  ــت که بايد به آن  به ايجابی اس
بها بدهيم، فرصتی برای تبادل افکار به وجود بياوريم. به 
تعبير اسالمی، علما رأی شان را به رأی هم ديگر بزنند 
ــه گفتة افالطون «تو به  ــود و ب تا حقيقت از آن زاده ش
تنهايی نمی توانی حقيقت را پيدا بکنی. بلکه بر اثر تعامل 

انديشه ها و تضارب آراست که حقيقت زاده می شود».

شهيد مطهری در اين زمينه 
می گويند« علم وايمان برای انسان  
همانند دو بال اند برای پرندگان». 
پرنده ای که يک بال دارد نمی تواند 
پرواز کند و اگر هم بکند می شود 
پرنده يک باله، يعنی همان علمی که 
نتيجه اش حادثه هيروشيما، ناکازاکی 
و ويتنام است
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تبديل آموزه های دينی به روش آموزش
گفت وگو با  دکترعزيز ا...تاجيک اسماعيلی

عزيز ا...تاجيک اسـماعيلی، دارای درجه دکتری 
در رشـته برنامه ريزی درسی، عضو هيأت علمی 
دانشگاه تربيت معلم (خوارزمی)،مسئول دبيرخانه 
سـند ملی در طول تدويـن، معاون آموزشـی و 
پژوهشی سـازمان مرکزی انجمن اوليا و مربيان 

کشور.

  نقش نهادهای مدنی را در توسـعه همه جانبه آموزش و 
پرورش ايرانی اسالمی به صورت اجمال توضيح بفرمائيد.

الف: اجتماعی شدن فرد يا« آموزش اجتماعی»
ــوزش و  ــت، اقتصاد، آم ــل سياس ــی مث ــای مدن نهاده
ــن و خانواده و به عبارت ديگر نهادهای اجتماعی  پرورش،دي
در اجتماعی شدن افراد جامعه تأثير بسزايی دارند. دانش آموز 
به عنوان کودک و نوجوان(فرد) بايد پذيرای فرهنگ باشد تا 
در آينده ای دور يا نزديک بتواند عضوی از جامعه، و به تعبير 
محدود تر، يک شهروند موفق گردد. از اين جهت، بايد معنای 
ــام از آموزش و پرورش را مد نظر قرار دهيم. يعنی چيزی  ع
ــمی، و در اصطالح «آموزش  ــر از آموزش و پرورش رس فرات
ــت، نه  ــی». نوع اين آموزش ها به صورت ضمنی اس اجتماع
رسمی و نه بعضًا نيمه رسمی  يا به تعبيری غير رسمی. نقش 
اين گستره از آموزش در تربيت افراد، به گونه ای که هم هويت 
ايرانی و هم تربيت اسالمی داشته باشند، بر ساز و کار و شکل 

آموزش متمرکز است.
۱-الف: سازماندهی يادگيری

ــت مؤلفه های فرهنگی  ــر به درياف ــه در نهايت منج آنچ
می شود يا به تعبيری انتقال فرهنگی را امکان پذير می سازد، 
ــت. اين يادگيری در حوزه آموزش سازمان دهی  يادگيری اس
می شود و لذا اگر ما می خواهيم اين نقش را بررسی  کنيم بايد 
ــازوکار های اين آموزش ها به چه صورت است و  بدانيم که س
آنها را کنترل کنيم، لذا فردی که در فرآيند سياست و قدرت 

ــارکت می کند يا تصوير خاصی از مشارکت در قدرت را  مش
درجامعه دارد، اينها را آموخته است، اما از کجا ؟ ممکن است 
در تعامل با خانواده يا در جامعه محلی و يا از رسانه ها آموخته 
باشد. بنابراين نکته مهم در اينجا فرآيندهای يادگيری و به تبع 

آن آموزش است که می بايست تحليل و بررسی شوند. 
۲- الف:توجه به تحوالت تکنولـوژی و فناوری ارتباطات از 

منظر تربيت
در قرن اخير تحول بزرگی در تکنولوژی و فناوری به ويژه 
فناوری ارتباطات و اطالعات ايجاد شده است. در نتيجه مجاری 
جديد ارتباطی، با سرعت های خاص خود و کنترل پذيری يا 
کنترل ناپذيری شان و کانال های ارتباطی پديد آمده، که در 
ــاری و هويتی افراد خواه  ــد و تحول ذهنی و رفت فرآيند رش
ــابق بر اين فضای فيزيکی کالس  و ناخواه تأثير می گذارد. س
خود به خود ارتباط دانشجو يا دانش آموز را با بيرون محدود 
می کرد، اما امروز امواج از فضا می گذرد، و ارتباط گسترده ای 
را از طريق پيام های کوتاه و بلوتوث و.... ايجاد می کند. لذا اين 
ــبکه در روند هويت و شکل گيری شخصيت، احساسات،  ش
ــه ها تأثير دارد. در محيط درسی و دانشگاهی،  افکار و انديش
ارتباطات بين فردی و گروهی نسبت به ۱۰ سال پيش خيلی 
ديرتر شکل می گيرد، اما پيوندهای اوليه زندگی مثل پيوند 
ــتان پايدارتر است. امروزه با انتقال  در اعضای خانواده يا دوس
بسته های خبری صوتی و تصويری از طريق بلوتوث خيلی از 
مسائل اخالقی، ارزشی، عاطفی و اجتماعی به راحتی جابه جا 

می شود و فرآيند و نظام فکری افراد را دگرگون می سازد. 
۳-الف: تأثيرات برنامه درسی پنهان

ــی پنهان در ادبيات  آنچه ما به عنوان فرآيند برنامه درس
مفهومی تعليم و تربيت داريم، بسيار گسترده و عميق است و 
بيشتر از حوزه تحت پوشش ماست. آموزش و پرورش رسمی و 
ــانه از  ــيما به عنوان رس نهادهای اجتماعی، يا حتی صدا وس
ــند از کنترل آن  اثرات پنهان بی اطالع اند يا اگر هم آگاه باش

اثرات عاجزند، چون ساز و کار اين مسئله بسيار گسترده تر از 
چيزی است که ما تصور می کنيم.

 چـه راه کارهايی را برای تقويـت هويت دينی آموزش و 
پرورش رسمی با تأکيد بر برنامه های درسی پنهان پيشنهاد 

می کنيد، به طور اجمال بفرماييد.
الف- شناسايی اثرات پنهان

ــال حاضر در حوزه  ــمی در ح نظام آموزش و پرورش رس
برنامه ريزی درسی و آموزشی ضعيف و ناتوان تر از حدی است 
ــه حتی بتواند اثرات پنهان را احصاء کند. وقتی دانش آموز  ک
ــود، در ذيل فضای مرئی کالس و مدرسه  وارد کالس می ش
که در اختيار معلم،دانش آموز و مدير است يک جريان نامرئی 
وجود دارد، مثل روابط متقابل دانش آموزان، ساختار ارتباطی 
ــوزان و فرآيندهای گفتمانی بين آنها. اينکه اينها تا  دانش آم
ــود به نظر من، در  ــايی و به آنها اهتمام می ش چه حد شناس
آموزش و پرورش ناچيز است. از منظر ايدئولوژی در آموزش 
ــالمی و ايرانی تکيه می کنيم،  و پرورش، بر تعليم و تربيت اس
ــه در وهله اول  ــوزی تربيت کنيم ک ــم دانش آم و می خواهي
مؤلفه های شخصيت و منش اسالمی را داشته باشد و در وهلة 
ــی وجود ندارد صبغه ايرانی  بعد آن جا که مغايرت های ارزش
ــر پديدارها ظاهر و باطن  ــرد. دينداری نيز همچون ديگ بگي
دارد، ما يک مناسک دينی داريم و يک اعتقاد دينی يا تفکر 
دينداری داريم، اينها گاهی اوقات با هم همسان نيست حتی 
ممکن است متضاد باشد، دين در ميان افراد توزيع می شود به 
اين معنی که ممکن است من بعضی از صفات را داشته باشم 
ــما بعضی از صفات را، دين مجموعه ويژگی هايی است  و ش
ــما و افراد ديگر با هم داريم و در روابط اجتماعی  که من وش
ــی می کند. در آموزش و  ــی و نوع نگاه به محيط تجل و زندگ
پرورش ايدئولوژيک، به معنای جامعه شناختی کلمه، آسيبی 
که متوجه ماست اين است که آموزش و پرورش ايدئولوژيک 

بايد خودش نهادينه شود.
ب- نهادينه شـدن آموزش و پرورش ايدئولوژيک از طريق 

آشکار سازی فرآيندهای پنهان
ــازگار و مطلوب نظام  ــد تلقی و تعريفی از دين که س باي
ــد، به طور خودآگاه و  ــی و نظام اجتماعی حاکم باش سياس
ــالک قرار بگيرد.  ــتر آموزش م تعمدی يا ناخودآگاه، در بس
ــد آموزه های دينی را در  ــد به دانش آموز پيام بدهيم و باي باي
عرصه های اجتماعی تعريف کنيم و به روش آموزش تبديل 
ــيبی است که متوجه آموزش و پرورش است.  کنيم. اين آس
ــم. بخش عمده ای از اين  ــی کني لذا بايد برايش چاره انديش
آسيب از طريق فرآيندهای پنهان اتفاق می افتد. بين فرهنگ 
ــه و ارزش های رسمی حاکم بر مدرسه  دانش آموزی درمدرس

متأسفانه آموزش و پرورش ما
فاقد تربيت عملی است 
يا خيلی ضعيف است
اگر نظام آموزش و پرورش
 را آسيب شناسی کنيد

در سه دهه اخير به خوبی می توانيد 
شواهدی به دست آورديد
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ــه  تفاوت وجود دارد. لذا می بينيد دانش آموزی که در مدرس
ــمی  و رفتار رسمی  مورد انتظار را دارد در بيرون  پوشش رس
ــه رفتار ديگری دارد، آيا ناسازه هايی را که در رفتار  از مدرس
ــه با انتظارت  ــای دانش آموزان داريم در مقايس و گفتمان ه
رسمی آموزش و پرورش، با يک ديد انتقادی احصاء می کنيم؟ 
اين کار اقدامی است برای شناسايی مؤلفه های برنامه درسی 
پنهان تا بتوانيم برنامه ريزی کنيم، چون برنامه ريزی درسی 
ــبی است و  ــت، يک مفهوم نس مثل يک ناخودآگاه روانی اس
هر چه اين برنامه شناسايی شود و فرآيند های تأثيرگذاری و 
تأثيرپذيری آن آشکار شود و به مرحلة برنامه ريزی برسد، ديگر 
ــما در يک  پنهان نخواهد بود و حتی پويايی خواهد يافت. ش
مدرسه و نظام آموزش رسمی  به تناسب تحوالت اجتماعی و 
فرهنگی، اقتصادی می توانيد انتظار فرآيندهای پنهان را داشته 
باشيد، يعنی چيزی نيست که اگر ما شناسايی کرديم، برای 
ــال آينده کافی باشد بلکه بايد به طور مستمر در نظام  ده س
رسمی و تعليم و تربيت بازبينی شود و برايش چاره انديشی 

شود.
پـرورش  و  آمـوزش  در  فلسـفی  و  بينشـی  موانـع   

رسمی چيست ؟ 
 موانع بينشی (فکری) را می توان تحت عنوان هدف گذاری 

(فلسفه) در دو مقوله درونی و بيرونی توضيح داد.
الف: موانع درونی يا ايدئولوژيک

ــرض آفت های خاص  ــوزش و پرورش در مع هر نظام آم
خودش قرار می گيرد. شما نظام الئيک را در نظر بگيريد، آفت 
آن گسيختگی اخالقی و رسيدن به پوچ گرايی است. آيا واقعًا 
برای تربيت يک دانش آموز مسلمان معيار درست تعاليم دينی 

را می شناسيم و می توانيم بر اساس آن عمل کنيم؟ 
در تاريخ فلسفه و تعليم و تربيت نظرات متفاوت و متضاد 
وجود دارد. بعضی از انديشمندان قائل به اين هستند که جوهر 
ــت و تعليم و تربيت بايد نيروهای  تعليم و تربيت آزادی اس
ــان را آزاد کند، که عقل گرا ها از اين دسته اند. پس بايد  انس
مراقب باشيد به جزميت ايدئولوژيکی دچار نشويد. بعضی ها 
بر عکس، معتقدند که آموزش و پرورش ايجاد صفات است، 
بايد صفات را در افراد تحقق بدهيم و عينيت ببخشيم و حتی 
عادت دهيم، لذا اگر شما به مفهوم عادت و نقش آن در تعليم 
ــای متفاوتی درباره آن وجود  و تربيت توجه کنيد، ديدگاه ه
ــم و دکارت و  ــکنی کني دارد. کانت می گويد : بايد عادت ش
روسو هم همين طور و ويليام جيمز می گويد که ما به عادت 

نياز داريم. 
ــناختی انسان می بينيم که نظام  در ويژگی های روان ش
انگيزشی سطح بندی بر اساس نيازهای انسانی است. ما يک 
سری نياز های روزمره ابتدايی داريم مثل نياز به هوای سالم 
ــالمت و امنيت و ....در اين سطح، مفهوم نياز آن  يا نياز به س
ــت که در انسان نيروزايی می کند، اما اينها خيلی  چيزی اس
ــتند، در اليه بعد،  رفتارها در مناسبات اجتماعی  موقت هس
ــود مثل نياز به احساس عزت، و همين طور که  مطرح می ش
پيش می رويم به نياز انسان به قدرت و منزلت می رسيم که 
ــانی را ارضاء نکند و انسانی ديگر قدرت و  ــت انس ممکن اس
منزلتش را يک جا هزينه کند. انسان نياز دارد که خودش را 
فرد بالغی ببيند. اين اليه ها نهايتًا انسان را عطف می دهد به 
يکی دو صفت انسانی که يکی «حريت انسان» است. انسان 
حتی بندگی خدا را هم به جبر نمی کند و خداوند هم اين جبر 
را نمی خواهد و در آموزه های قرآنی هم هست. خداوند راه ها و 

شواهد را به بنده اش نشان می دهد يعنی يک راه هدايت دارد 
ــاکراً و اما کفورا»، ويژگی اين  يک راه گمراهی، منتها «اما ش

طی طريق است. 
ــت آزادی را  ــالمی مفهوم حقيق ــت اس ــم و تربي در تعلي
می خواهيم تحقق ببخشيم، چه کار کنيم ؟ در خيلی اوقات 
و در حال حاضر اين مفهوم در عرصه سياسی به بازی گرفته 
شده است و چون به بازی گرفته می شود، و چون بر عليه نظام 
سياسی از اين مفهوم استفاده می شود، ممکن است در فرآيند 

تعليم و تربيت از آن صرف نظر کنيم. 
ــيم به يک فرآيند جبری، که در حکم آفت است،  می رس
اين آفت را اگر در يک نظام ديگر ببينيد ممکن است به شکل 
ديگری باشد. می بينيم در فالن کشور صنعتی که افراد امنيت 
را نه تنها در خانواده بلکه در هيچ کجا نمی توانند انتظار داشته 
ــند. حتی می بينيم در کالس درس هم دانش آموز ايمن  باش
ــی وارد کالس شود و بچه ها را به  نيست و ممکن است کس

رگبار ببندد.
ب- موانع بيرونی يا تضاد های فکری و ارزشی

امروزه ما خواه و ناخواه تحت تاثير فرهنگ جهانی هستيم، 
فرهنگ جهانی انسان خاصی را می پروراند، اين انسان خاص، 

ويژگی اش مصرف گرايی و ابزاری شدن است. 
ــی پنهان، ما اين ويژگی را به طور پنهان و  در برنامه درس
نامرئی در نظام ارزشی و اجتماعی داريم، لذا تهاجم فرهنگی 
چيزی نيست که شما در فالن رسانه خارجی ببينيد و ممکن 
است در رفتار مصرفی خود من، آگاهانه وجود داشته باشد و 
اگر امروز می بينيد که در جامعه تبليغات مصرف گرايانه داريم 

به دليل همان نظام فرهنگی مذکور است. 
اگر بخواهيم الگوی مصرف را تحليل کنيم، به طور مثال 
در تبليغات صدا وسيما نقيض آن را می بينيد و در مناسبات 
زندگی روزمره هم همين طور. اين به سبب آن است که ما در 
ــی اسالمی  ناب زندگی نمی کنيم و  يک نظام فرهنگی ارزش
به سبب باز بودن سيسيتم اجتماعی و فرهنگی و گسترده و 
متنوع بودن و متراکم و فراوان بودن مجرای ارتباط فرهنگی و 
غير فرهنگی خواه و ناخواه، تحت تأثير اين نظام های فرهنگی 
ــرورش اين را کالبد  ــه در آموزش و پ ــتيم. اينکه چگون هس
ــکافی کنيم وبرای آن راه چاره بينديشيم، يکی از مسائل  ش
و موانع عمده ماست. ويژگی مصرفی جوامع صنعتی، تبعًا از 
طريق آموزش های رسمی  يا ضمنی، در فرآيندهای آموزش و 

يادگيری ما وارد می شود.
 راهکارهای مقابله با آفات سکوالريسم تربيتی در آموزش 

و پرورش رسمی چيست؟
الف- تبيين ارزش ها

ــناختی، نگاه  ــتر، با ديد روان ش ــؤال بيش بنده به اين س
می کنم تا جامعه شناختی. لذا بايد انسان ايده آل را تصور، و 
ويژگی های آن را مشخص کنيم، که معموًال آن را با عبارات 
کلی توصيف می کنيم. می گوييم ما می خواهيم انسانی تربيت 
کنيم که به حيات طيبه برسد، يعنی اينکه انسانی باشد که 
ويژگی محوری وجود او اين باشد که مرتب اعتال پيدا کند و 

وجودش به تعبير صدرايی بسط يابد.
ــان به  ــت که ما از انس  اين گونه تربيت يافتگی همان اس
معنای روانشناختی انتظار داريم، يعنی انسان معنوی، انسانی 
ــد. به طور مثال، امام حسين(ع) روز عاشورا  که دين گرا باش
ــپاه يزيد، می فرمايد : «يا شيعه  وقتی احتجاج می کند با س
ــفيان، ان لم يکن لکم دين و کنتم ال تخافون معاداً،  آل ابوس

فکونوا احراراً فی دنياکم» دين نداريد و از معاد خوفی نداريد 
ــودن در زندگی روزمره  ــيد. حر ب الاقل در زندگی آزاده باش
يعنی داشتن يک نظام ارزشی انسانی که ممکن است در يک 
ــيد. لذا وقتی به بچه  نظام تربيت دينی به خوبی به آن برس
می گوييد همسايه در ارزش ها و تعاليم دينی حقوقی دارد، او 
ياد می گيرد با همسايه با احترام برخورد کند. اگر کسی بدين 
نحو آموزه ها را دريافت نکرده باشد، فطرت انسانی اش او را به 

اين سمت هدايت می کند.
ــی ارتباط داشتی يک حقوق عاطفی و معنوی   اگر با کس
بين شما به وجود می آيد، لذا ابا عبدا... بر اين اساس می گويد 
ــت  ــما يک حريتی داريد» و معنای آن در کالم اوس که «ش
ــما به سر خيمه می رويد و بچه ها را اذيت  که گفت: «چرا ش
ــما با من سر جنگ داريد، شما با من سر جنگ  می کنيد، ش

داريد».
ب- تقويت و تثبيت معنويت 

جامعه شناسان معتقدند که در روابط بين انسانی، نسبيت ها 
بسيارند، اما، ديدگاه روان شناسی می گويد که مشابهت های 
ــان ها فراوان تر از تفاوت هايشان است. اگر ما نپذيريم که  انس

انسان ها می توانند حيات مشابه و مشترک پيدا کنند، چيزی 
ــی و گفتگو های عقالنی موضوعيت پيدا  به نام جامعه جهان
نمی کند. اگر ما از آن چيزی که به آن تربيت دينی می گوييم 
فراتر برويم و بخواهيم تربيت دينی را تسريع کنيم، اين همان 

تثبيت معنوی است. 
ــان امروز شايد مشکل اولش اين نباشد که آيا انسانی  انس
قرآنی است يا نه. در جوامع اسالمی  استناد به قرآن می کنند و 
در آنها اختالف نظر انديشمندان دينی هم زياد است، حتی در 
حد تضاد. گروهی از آنان زائران را می کشند به انگيزه آن که 
به بهشت بروند. ولی در ورای اين، انسانی را داريد که گرايش 
به معنويت دارد حتی در قالب تعاليم مسيحيت، يهوديت و 
ــان، ويژگی های مشترک  غيره. اين برمی گردد به فطرت انس
وجودی انسان، قانونمندی وجود انسان که می تواند يک نکته 
محوری در نظام تعليم و تربيت باشد، يعنی در وهله اول انسان 
را طبق الگوی مذهبی و دينی تربيت نکنيم بلکه ما يک انسان 

معنوی می خواهيم. 
ــود دارد که به دليل  ــی در آموزش و پرورش وج اگر کس
ــرايط خانوادگی و اجتماعی از استعداد پذيرش بعضی از  ش
ــتعداد  ــت،  خواه و ناخواه امکان و اس تعاليم دين محروم اس
ــان گرايانه و معنوی را داراست.  دريافت برخی پيام های انس
ــط اجتماعی و زندگی های  ــوزش و پرورش بايد برای رواب آم

فردی برنامه ريزی کند.
 عوامـل ايجابی فرآيند بومی سـازی آمـوزش و پرورش 

ايرانی و اسالمی چيست؟ 

آموزش و پرورش رسمی و نهادهای 
اجتماعی، يا حتی صدا وسيما

 به عنوان رسانه از اثرات پنهان 
بی اطالع اند يا اگر هم آگاه باشند
 از کنترل آن اثرات عاجزند
چون ساز و کار اين مسئله بسيار 
گسترده تر از چيزی است
 که ما تصور می کنيم
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در تحليل عوامل ايجابی در فرآيند بومی سازی يک جايی 
بايد فرهنگ زدايی و بومی زدايی کنيم. در شرايط فعلی بايد 

بروری دو چيز تاکيد کنيم.
الف- تربيت عملی

ــت  ــفانه آموزش و پرورش ما فاقد تربيت عملی اس متأس
ــت. اگر نظام آموزش و پرورش را آسيب  يا خيلی ضعيف اس
شناسی کنيد، در سه دهه اخير به خوبی می توانيد شواهدی 
به دست آورديد. به طور مثال چرا امور تربيتی در نظام آموزش 
رسمی به بن بست رسيده است؟ اوًال ما از پديده ای به نام امور 
تربيتی با يک ديد تحولی و گسترده، در قالب نظام رسمی نبايد 
انتظار تربيت داشته باشيم، ثانيًا تحقق ويژگی های تربيتی و 
پرورشی به معنای خاص و بر اساس ساختار مناسب ايجاد و 

تبيين نشده است. 
تربيت عملی در مدارس ما، در اولويت آخر است. دانش آموز 
به مدرسه نمی رود که يک شهروند خوب بيرون بيايد و می رود 
که برای کنکور آماده شود، بهترين گواه آن اين رقابتی است 
ــوزش و پرورش دولتی و غيرانتفاعی داريم،  که بين نظام آم
يا موضع گيری های بعضًا غالبی که شما در مديريت آموزش 
ــور به صورت دوره ای می بينيد که فقط سعی  و پرورش کش
می کنند از خود رفع اتهام کنند که ما در آموزش و پرورش از 

مردم چيزی نمی گيريم.
بايد به استناد قانون اساسی مبتنی بر آموزش رايگان در 
ــل به يک گفتمان کنيم که اگر بخواهيم  ايران، اين را تبدي
تربيت کنيم به چه لوازمی نياز داريم، در ساختار های مديريتی 
و برنامه ريزی آن را سرايت دهيم. منظور از عمل دريافت بار 
عملی بيشتر به معنی روزمره کلمه است، عملی که می تواند 
موضوع درآمد و رقابت اجتماعی باشد. خأل عمده ای که وجود 

دارد اين است.
ــی در  ــاب می کند که ما بازنگری اساس اين موضوع ايج
برنامه ريزی تربيت عملی بکنيم، لذا کارهايی که ما در بحث 
حوزه امور تربيتی کرديم اصًال کافی نيست، حتی آنقدر ناقص 
است که داريم امور تربيتی را در آموزش و پرورش به انزوا می 
کشانيم چون نگاه کارشناسانه نداريم. ما نياز داريم به تربيت 
عملی، اصالح هدف ها و جايگزين کردن پرورش روحيه تعقل 
و کنجکاوی به عنوان هدف اصلی، اما هنوز در قالب روش های 

سنتی يک جهته عمل می کنيم. 
ب- کلی گرايی در مهندسی برنامه ريزی آموزشی و پرورش

ــه اصوًال  ــت ک ــا نياز داريم اين اس ــل ديگری که م عام
برنامه ريزی آموزشی و درسی را به صورت طراحی و مهندسی 
در کل ساختار تعليم و تربيت در نظر بگيريم و بايد ساختار ها 
ــر هدف ايجاد تحول عملی در  ــد را بازبينی کنيم. اگ و فرآين
ــام مديريت در  ــائلی مانند نظ ــت، مس آموزش و پرورش اس
ــی و مشارکت های  آموزش و پرورش، نظام برنامه ريزی درس
ــای ياددهی و يادگيری، بايد به  اجتماعی و مدنی، فرآينده
گونه ای بازنگری شود که خود دانش آموز که موضوع پرورش 
ــت در فرآيند تعليم و تربيت مشارکت کند.  روحيه تعقل اس
امروزه دانش آموزان در انواع اطالعات به سرعت از معلمانشان 
ــکل دانش آموز اين است که نمی تواند  جلو می افتند، اما مش
ــن دانش آموزی که  ــت اطالعاتی بکند. همي ــود را مديري خ
ــت، از اين اطالعات در جهت رسيدن  منبعی از اطالعات اس
به خواسته هايش استفاده می کند و خود را از کنترل معلم و 
 self)پدر و مادر مخفی نگه می دارد. پس چه طور خودگردانی
regulation-) می کند؟ اين اگر سؤال اساسی ما باشد، به 

احتمال قوی به اين پاسخ خواهيم رسيد که بايد نوع ارتباط و 
روش تعليم و تربيت را تغيير دهيم. 

ــود دارد  ــوزش خانواده وج ــی  که در حوزه آم در تعاليم
ــه، چالش اصلی، در زندگی  ــای دينی در اين عرص و ارزش ه
امروز، بر سر ناسازگاری در زندگی خانواده ها و زوجين و طالق 
است. به رغم اينکه هر روز مقرارت می گذاريم اين مسئله روند 
ــت جامعه ما از جوامع  ــده دارد. ما می گوييم که وضعي فزاين
ديگر بهتر است ولی آمارهای ما در مقايسه با ايده آل  هايمان 
نگران کننده است و ميزان نسبت طالق به ازدواج در سال از 
مرز ۱۲٪ گذشته است، چرا؟ شيوه ازدواج در نظام اجتماعی 
سنتی اين است که اگر مردی می خواهد زنی اختيار کند بايد 
ــائلی  رعايت حرمت و نظارت والدين را بکند، اما يکی از مس
که جوانان امروز دارند تباين رأی خود و خانواده است. از يک 
طرف نظام ارزشی سنتی در قالب فرهنگ سنتی دينی وجود 
ــی در اين زمينه می کند واز طرف  دارد که تجويزهای خاص
ديگر، فردی است که ازدواج می کند و نمی تواند اينها را باور 
کند. خيلی وقت ها به بزرگ تر ها توصيه می کنيم که رعايت 
حال جوانان را بکنند ولی وقتی خوب نگاه می کنيم می بينيم 
ــرعت روی می دهد و  ــه رابطه زن و مرد برای ازدواج به س ک
کم کم شکل خاصی به خودش گرفته است. به قول يکی از 

ــتان طالق تاوان ازدواج به شيوه امروز است. وقتی شما  دوس
ازدواج را به شکل سنتی درمی آوريد، می شود ازدواجی مبتنی 
ــق و محبت و روابط عاطفی بين طرفين. اما اگر اين  بر عش
ــتی و محبت شکل نگيرد طالق اجتناب ناپذير است و  دوس
حتی نمی توان توصيه کرد که زن و مرد ادامه زندگی بدهند. 
ــاد دهيم که چگونه بتواند  ــا بايد در اينجا به فرزندان ي م
ــت بدارد.  ــان ديگری را با تمام تفاوت هايی که دارد دوس انس
ــت که اوًال حقوق او را  ــت داشتن الزمه اش اين اس اين دوس
رعايت کند، ثانيًا مهارت های ارتباطی داشته باشد. بايد برای 
نظام انگيزشی فرد برنامه ريزی کرد تا بتواند در مسير معين 
گام بردارد. وقتی به آموزه های دينی نگاه می کنيم، می بينيم 
که در حقيقت چنين ويژگی هايی را داراست. زمانی جوانی از 
معصومی  سؤال می کند که می خواهم با دختری ازدواج کنم. 
اما پدر و مادرم نظرشان فرد ديگری است. حضرت می فرمايند 
با کسی که می خواهی ازدواج کن. چرا اينجا ايشان را راهنمايی 
نمی کند که حرمت پدر و مادر را نگه ندار. چه طوری می توانيم 
ــن موضوع را مديريت کنيم تا هم احترام پدر و مادر حفظ  اي
ــود و هم اينکه آنها متقاعد شوند که مصلحت زندگی من  ش
اين است. اين تحوالت، در نظام اجتماعی، دور از فطرت انسان 
نيست، اينکه تصور کنيم که بشر به گمراهی می رود، تصور 
بدبينانه ای است، زيرا فطرت بشر می تواند راه خودش را پيدا 
کند به شرط اينکه ما مقررات اجتماعی و آموزشی را متناسب 

با آن متحول کنيم. 
قطعًا شما نمی توانيد با يک رابطه اقتداری بين مديريت و 
دانش امروز مدرسه را اداره کنيد، چون دانش آموز می داند که 
چطور در مقابل اقتدار مقاومت کند و اگر معلمی  بخواهد با اين 
روش کار کند، خيلی از دانش آموزان را از دست می دهد، الاقل 
آنها را به يک مقاومت پنهان می رساند. يک معلم نه به عنوان 
ــی و تربيتی بلکه به عنوان باور تربيتی بايد  تاکتيک آموزش
بپذيرد که دانش آموزی که به بلوغ رسيده می تواند مسئوليت 
بپذيرد و در جايی آزاد است، پس بر اساس آن ارتباطش را با 
او تنظيم کند. پس يک بازنگری اساسی تغيير و فرآيندهای 

ارتباطی را ايجاب می نمايد.
  آسـيب شناسـی تعامل آموزش و پرورش و حوزه های 

علميه با تأکيد بر تربيت اسالمی را توضيح دهيد.
الف: تقويت بعد تربيتی در مباحث فقهی

ــا در زمينه پرداختن به ابعاد تربيتی در مباحث فقهی   م
بسيار ضعيف هستيم و حتی خأل فکری در اين خصوص در 
آموزش و پرورش وجود دارد، و بنابراين مبانی نظری مدونی 
ــرای برخورداری از آموزش و پرورش دينی نداريم پس بايد  ب

به آن توجه شود.
ب- برقراری ارتباط تدريجی و حساب شده با حوزه

ــکل وجود دارد،  در ارتباط آموزش و پرورش با حوزه مش
ــدد برآوردن  ــای خاصی دارد و درص ــوزش و پرورش فض آم
انتظارات خاصی است. لذا اگر در بعضی مقاطع مديران آموزش 
و پرورش بدون تمهيد و مستقيمًا با حوزه ارتباط برقرار کنند 
ــختی می توانند رد شوند و خيلی زود  از اين حال و هوا به س
اصرار به بازگشت پديدار می شود. در مدارس، متصدی تربيت 
وجود ندارد. اگر هم هست به عنوان زينت برنامه هاست. اين 
ــته که خود ناشی از  ــت و از انتظار مردم برخاس واقعيتی اس

تحول اجتماعی است. 
ــت و حق هم دارد. ما  ــوزه به اين روند خوش بين نيس ح
برنامه ريزی می کنيم بعد می خواهيم اولش را بسم ا... کنيم و 
ارواح طيبه قرار دهيم و فکر می کنيم دينی شده که اين طور 
ــدن اين است که هر برنامه ای  می خواهيد  نيست. دينی ش
تدوين بکيند يک چهارچوب و معيار داشته باشيد که مدون 
ــی و غرابت و تقابل ايجاد  ــد و خود اين يک جور بيگانگ باش

می کند و بايد برای آن فکر اساسی کرد.
ج- سياست زدايی از آموزش و پرورش: 

ــئولين آموزش و پرورش، آن را سياسی زدايی کنند،  مس
ــت  ــی را به دس ــی که قدرت های سياس جريان های سياس
ــئولين  ــت می گيرند. مس دارند، آموزش و پرورش را به دس
ــته باشند و گرايش به چپ و راست نداشته  بايد درايت داش
ــند، يا آموزش و پرورش را در ابتدا سّکان سياسی تلقی  باش
ــت و نگرش  نکنند. آموزش و پرورش را بايد فرهنگی نگريس
ــود. شايد  ــی باعث اوج گيری چالش ها با حوزه می ش سياس
ــتی برقرار شود ولی در دوره آشتی  گاهی فروکش کند و آش
هم چيزی از آن بيرون نمی آيد، تنها يک مراوده سياسی است 

و تمام می شود و می رود.
نکته آخر اين که، تعريف حوزه از دين و ابعاد دينداری بايد 
بسط و گسترش يابد و به اصطالح به روز شود. مسائل روز در 
بحث های فقهی به طور مدون مطرح شود و دست آموزش و 
پرورش برای برنامه ريزی پرمايه گردد. ولی الزمه اش اين است 
ــئله بپردازد، لذا زمان و تعامل  که خود حوزه جداً به اين مس

بيشتری نياز است. 

در برنامه درسی پنهان، ما اين ويژگی 
را به طور پنهان و نامرئی در نظام 
ارزشی و اجتماعی داريم، لذا تهاجم 
فرهنگی چيزی نيست که شما در 
فالن رسانه خارجی ببينيد و ممکن 
است در رفتار مصرفی خود من، 
آگاهانه وجود داشته باشد
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 استاد رضا سبحانی  دانشجوی دوره دکتری مديريت 
آموزش عالی دانشـگاه آزاد اسـالمی در واحد علوم 
تحقيقات، عضوهيأت علمي دانشـگاه آزاد اسالمي 
واحـد تهران جنـوب- مـدرس مراكزتربيت معلم- 
عضو كميتـه اصلي تربيـت معلـم وزارت آموزش و 
پرورش و عضو شورای پژوهشی  گروه تعليم و تربيت 

اسالمی پژوهشکده تعليم و تربيت

  بـا توجه به اينكه در زمينه تأسـيس رشـته هاي آموزش 
علوم به صورت ميان رشته اي تجاربی، ضرورت تأسيس رشته 

آموزش ديني و قرآن چيست؟
رويكرد غالب در نظام هاي تربيت معلم جهان، رويكرد ميان 
رشته اي و تلفيقي است. به عنوان مثال، براي تربيت معلم فيزيك، 
مباحث فيزيك، روش تدريس، برنامه ريزي درسي، تكنولوژي 
آموزشي، سنجش و اندازه گيري ،روانشناسي رشد و يادگيري با 
هم به دانشجو آموزش داده مي شود و كاربرد مباحث تعليم و 
تربيت در آن رشته علمي مورد بحث قرار مي گيرد. در حالي كه 
در نظام تربيت معلم كنوني كشور، دانش تخصصي جدا از دانش 
تعليم و تربيت ارائه مي شود. مثًال در رشته دبيري فيزيك، مواد 
درسی فيزيك و روش تدريس و برنامه ريزي درسي و تكنولوژي 
ــور جداگانه مي خواند. اقداماتي براي  ــي و غيره را به ط آموزش
ــص آموزش علوم در حال  ايجاد تغيير در نظام تربيت متخص
ــت، مانند تأسيس رشته هاي آموزش فيزيك،  شكل گيري اس
آموزش شيمي، آموزش زبان فارسي، آموزش زبان انگليسي كه 

در دوره كارشناسي ارشد چند دانشگاه در حال اجراست.
ــوزش علوم در  ــته محدود آم دراوايل دهه پنجاه چند رش
دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران تأسيس شد كه متاسفانه 
استمرار نيافت. تا جايی که بنده اطالع دارم، در کشور ما تربيت 
معلم دينی با اين رويکرد، داير نشده، حتي در حوزه های علميه 
دوره  تربيت مدرس معارف اسالمی دانشگاه ها با اين الگو تعريف 
ــده است. الزم است تربيت معلم ديني و معارف اسالمي با  نش
رويکرد ميان رشته ای ايجاد شود که معلمان دينی، با يک الگوی 
دقيق و علمی در مرکزی قابل اعتماد تربيت شوند. پس بايد در 
ــوب ادراکی برای تربيت معلم دينی و  صدد تهيه يک چهارچ

قرآن، در حوزه های علميه، با رويکرد ميان رشته ای باشيم.
  تفاوت آموزش معارف اسالمی  با الگوي جاري تربيت معلم 

ديني و عربی  چيست ؟
رشته هاي ديني و قرآن مراكز تربيت معلم يا دبيري الهيات 
ــس، برنامه ريزي  ــد: روش تدري ــث تعليم و تربيت مانن مباح
درسي،تكنولوژي آموزشي را جدا از آموزه هاي ديني مانند قرآن 
و حديث و تفسير و فقه و اخالق تدريس مي كنند. در حالي كه 
در الگوی ميان رشته ای  اين درس ها به صورت تلفيقی است. 
مثًال  برنامه ريزی درسی دينی و قرآن، سنجش و اندازه گيري 
ــرد نظريه هاي تدريس درآموزش  تعليمات ديني و قرآن، كارب
ــجوي تربيت معلم كاربرد برنامه  ديني و غيره. يعنی بايد دانش
ــوزد. اما در روش فعلی،  ــی در دينی و قرآن را بيام ريزی درس
برنامه ريزی درسی  يا روش تدريس فارغ از موضوع ديني وقرآن 

ارائه مي شود آن هم به صورت كلي و دانشجو تلفيق بين آنها را 
تمرين نمي كند و ياد نمي گيرد. لذا نمي تواند به صورت علمي 

برنامه ريزي درسي تعليمات ديني را انجام دهد.
ــت  كه نياز نيست مباحث  در اين رويکرد اعتقاد بر اين اس
کلی و غير تخصصی به افراد گفته شود، دانشجوي تربيت معلم 
يا تربيت دبير ديني بايد برنامه ريزي درسي يا ارزشيابي آموزشي 
را براي درس ديني ياد بگيرد .جنبه ي ميان رشته ای آن خيلی 
مهم است و مباحث تعليم و تربيت  جدا از مباحث دينی براي 
معلمان ديني كاربرد زيادي ندارد و بايد مباحث تعليم و تربيت 

را در خدمت مباحث دينی بياموزند.
ــال  ــايد چند س  اگر اين الگو را االن بنيان گذاری کنيم ش
ــان  ــر بتوانيم از آن بهره برداری نمايم، خيلی اين کار آس ديگ
ــت، اولين مشکل اين طرح استادانی است که می خواهند  نيس
اين دوره ها را اداره کنند. مشکل بعدی برنامه هايی است که در 
ــته  اين دوره ها نياز داريم. وقتی می خواهيد از الگوی ميان رش
ــتفاده کنيد، مثًال می خواهيد تعليم و تربيت را با درس  ای اس
معارف و قرآن ترکيب کنيد، بايد کسی را داشته باشيد که هر 
دوی اين مهارت ها را بداند. ای بسا کالس های شما در سال های 
ــد که با دو استاد اداره شود و با هم به سر  اول نيازمند اين باش
کالس بروند يا برای استادان معارف کارگاه هايی بگذاريد و آنها را 
با دانش تعليم و تربيت آشنا كنيد تا استادان بتوانند درس های 
ــود،  خود را تلفيقی بگويند و تا زمانی که اين تلفيق انجام نش

مشکالت زيادی خواهيم داشت. 
ــم داريم با عنوان  ــی در تربيت معل ــه عنوان نمونه، درس ب
ــی که وقتی به صورت كلي  گفته می شود و  ارزشيابی آموزش
ــته خاصی را مورد توجه قرار نمی دهد، كاربرد آن كم است  رش
مثًال اگر اين درس را به صورت كلي برای دانشجويان رشته هنر 
تدريس كنيد، دانشجويان از آن استفاده ای نمی برند مگر اينكه 
به طور اختصاصي ارزشيابي آموزشي در هنر را تدريس كنيد، و 
گرنه مطالب معمولي درس ارزشيابي خيلي به درد دانشجويان 

ــته هنر نمي خورد، زيرا ارزشيابی درس هنر خاص است و  رش
ــيابی می داند آن را تدريس  ــی که هم هنر و هم ارزش بايد کس
کند. در مباحث دينی نيز اين مشکل وجود دارد، زيرا ارزشيابی 
اعتقادات، اطالعات و نگرش هاي ديني هر يك مقتضياتي دارد 
ــذا بايد اينها را در هم تنيده و  ــه بايد مورد توجه قرارگيرد، ل ك

تلفيقی گفت.  بايد  حوصله کنيم تا اين کار به ثمر برسد.
موضوع و مشکل دوم کتب درسی است. تا كنون پژوهشگر 
متخصص که روی آموزش مباحث دينی به صورت تخصصی 
پژوهش  ميداني کرده باشد كم داشته ايم و تجربه های معلمان 
جمع آوری و منتشر نشده. تخصصی ترين مجله آموزشی، مجله 
رشد آموزش معارف دينی است. عمده ترين مقاالت اين مجله 
در مباحث معارفی است، مثل تفسير، حديث و فقه، اما تلفيق 
دانش تعليم و تربيت با اين علوم  در آن كم ديده مي شود كه 
مثًال آموزش قرآن را چگونه بايد برنامه ريزي درسي كرد يا آن 
ــيابي نمود. البته گاهی اوقات می بينيم که  را چگونه بايد ارزش
معلمی با تجربه و عالقه شخصي كاري دراين زمينه انجام داده 
كه بسيار محدود و نادراست. اما اگر دوره های کارشناسی ارشد 
و دکتری اين رشته تأسيس شود، پژوهش های بيشتری توليد 

خواهد شد که مبانی عمل در آينده قرار خواهند گرفت.  
  مؤلفه های آموزش معارف اسالمی  چيست؟

ــيس اين رشته حوزه  علميه است و   بهترين جا برای تأس
ــت که حوزه از نظر مبانی دينی و معارفی غنی  دليلش اين اس
است و شما مي توانيد سطح تعريف شده ای از طالب را جذب 
ــطح يك يا سطح دو را خوانده باشند  کنيد، مثًال طالبي كه س
ــند، يعنی در جای  و از اطالعات معرفتی معيني برخوردار باش
مطمئنی معارف ناب و بدون خدشه ای را فراگرفته و شايستگی 
معلم دينی شدن را بيشتر از خيلی افراد ديگر دارند. به همين 
دليل عقيده دارم که اين رشته بايد در حوزه  هم داير شود، از 
اين پس مباحثی که طر ح می کنيم، در دوره کارشناسی ارشد 
و دکتری و حتی کارشناسی، دروس تلفيقی معارف و تعليم و 

ضعف رويکرد جلب مشارکت مردم در آموزش و پرورش
گفت وگو با استاد رضا سبحانی
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تربيت است، يعنی فرض بر اين است که او تفسير، حديث، فقه 
و اخالق را به اندازه ای که براي يك معلم ديني الزم است مي 
داند و از اين پس بايد روش هاي كار با دانش آموز را ياد بدهيم 
ــه در پايه ای از معارف  ــد. برای يک طلبه علوم دينی ک می دان
دينی قرار دارد، گام اول فراگيری روش هاي تدريس علوم ديني 
و به كارگيري نظريه هاي يادگيري در آموزش دين است.  مثل 
ــن  اينکه کدام مفهوم انتزاعی يا غير انتزاعی ديني در کدام س
وچگونه توصيه می شود. نکته بعدی، برنامه ريزی درسی است. 
فارغ التحصيل اين دوره ها بايد بتواند مباحث دينی را به اقتضای 
شرايط، برنامه ريزی درسی کند، کتاب درسی بنويسد و انتخاب 
محتوا کند و با توجه به شرايط کالس و درسش بتواند تصميم 
بگيرد. در حال حاضر اين توانايی ها را در معلمان دينی يا نداريم 
ــت. به اقتضای شرايط امروز معلم دينی با  يا بسيار ضعيف اس
فناوری های اطالعات و ارتباطات و کاربرد آن در آموزش دين بايد 
آشنا شود، يعنی بايد بتواند از اين فناوری ها در توسعه اطالعات و 
نگرش های دينی دانش آموزان بهره برداری کند و اين امر نياز به 
کار دارد. نکته بعدی، مسئله کارورزی است، کسی که می خواهد 

رشته آموزش دين بخواند بايد حتمًا در يک محيط واقعی و زير 
نظر استادان كارآموزي كند و طرح درس هايي را طراحي، اجرا 
و نقادی کند و روش های خودش هم مورد نقد قرار گيرد، تا در 
کار ورزيده شود. کارورزی يکی از ارکان مهم رشته آموزش دين 
است. مهارت های پژوهشی معلمان، را بايد حتمًا جزء الينفک 
ــرار دهيم. معلمان بايد بتوانند تحقيق کنند و عملکرد  دوره ق
خود و ديگران را ارزيابي كنند. معلم پژوهنده، جايش در همين 
جاست و بايد مقدمات تربيت معلم ديني پژوهنده را فراهم کنيم 
ــود بايد با الگوهاي  مطالعات ميدانی  و معلمی که تربيت می ش
ــنا باشد و بتواند در کالس اطالعات مورد نياز خود را جمع  آش
آوری کند، تجربه های يادگيری را طبقه بندی و خوب نتيجه 
ــل درآورد. اين از همان خأل هايی  ــری کند و نتايج را به عم گي
است که ما در همه رشته ها از جمله رشته معارف دينی داريم. 
معلم های ما بايد بتوانند کار خودشان را عالمانه مرور کنند متغير 
مستقلی را وارد فرايند آموزش كنند و تأثير آن را اندازه گيری 
و نتايج آن را مبنای تصميم گيری های آينده خود قرار دهند، 
ــود كاركردهاي زيادي براي نظام  چنين معلمي اگر تربيت ش
ــت دارد.  اول اينكه او  يك، معلم دينی حرفه اي  تعليم و تربي
است. به يمن و  به برکت نظام جمهوری اسالمی ايران آموزش 
دين از مهد کودک تا پايان دوره دانشگاه جريان دارد، بايد براي 
آن متخصص تربيت كنيم. تأمين متخصصان مورد نياز مدارس 
و دانشگاه هايی که به آموزش معارف دينی اهتمام دارند از چنين 

راههايي امكان پذيراست.
ــت. اگر اين  ــگري اس ــرد دوم چنين افرادي پژوهش  کارک

ــطح تحصيالت تكميلي استمرار يابد، عده  برنامه مدتي در س
ــگر به عنوان متخصص در آموزش دين تربيت مي  اي پژوهش
شوند كه مي توانند با مطالعات خود به سؤاالت و ابهامات حوزه 
آموزش دين جواب دهند و مسيرهاي تاريک اين راه را روشن 
کنند و از اين طريق قدرت تصميم گيری مديران و برنامه ريزان 
و معلمان را باال ببرند.  اثر ديگر اين طرح هم افزايی است که با 
استمرار آن افراد توانمندی به جريان آموزش دين جامعه افزوده 
خواهد شد که بتوانند نظام تربيت معلم دينی را در کشور توسعه 
دهند. در حال حاضر اين خأل وجود دارد. اکنون کسانی که  در 
ــتند که متخصص  آموزش دين  تدريس می کنند افرادی هس
علوم ديني اند. با اجرای اين طرح تحولی در تربيت دينی دانش 

آموزان کشور رخ خواهد داد.
   مواردی از تجارب عملی خود در مدارس اسالمی، دانشگاه 
آزاد و فعاليت های گسترده ای که در اين زمينه داشته ايد  ذکر 

بفرماييد؟
اگر به مدارسی که با پسوند اسالمی در کشور اداره می شوند، 
ــالمی بودن  ــت کنيم خواهيم ديد که چند ويژگی مهم، اس دق
ــز اين مدارس روی  ــا را معنا می کند. در درجه اول تمرک اينه
معلم هاست، چيزی که در نظام آموزشی خود از آن غفلت کرده 
ايم. بنده مدارس زيادی را از نزديک ديده ام و با مديران صحبت 
کرده ام و به دنبال اين بودم که فصل الخطاب آنها در اسالمي 
ــان اسالمی بودن را  ــه چيست؟ چه چيزی برايش كردن مدرس

معنا می کند. 
ــالمی در  ــعلي اس ــيخ عباس از کارهايی که مرحوم حاج ش
جامعه تعليمات اسالمی انجام داد يا مرحوم رضا روزبه وعالمه 
ــل های بعدی که تحت  ــه علوی، و نس ــچيان در مدرس کرباس
ــالمی در تهران و شهرستان ها داير  عناوين مختلف مدارس اس
كردند، می توان دريافت که مهمترين مؤلفه ای که براي اسالمي 

كردن مدرسه بر آن تاكيد داشته اند معلم بوده است.
 اگر شرح  حال بنيان گذاران اين مدارس را مطالعه کنيم، 
می بينيم که تأکيد اول اينها روی انتخاب و آموزش معلم بوده 
ــتند و شايد  ــواری های زيادی داش ــت. البته در اين راه دش اس
سال ها طول می کشيده که معلم ورزيده ای را آماده کنند. چون 
يك نظام منسجم برای تربيت معلم وجود نداشت که به اينها 
کمک کند. اما اصل کار اينها توجه به تربيت معلم بوده است. 
ــد و با اعتقاد، مدارس  ــس با تربيت معلم های متدين، توانمن پ
ــعاع همين امر است و  ــود و همه چيز تحت الش اسالمی می ش
برداشت بنده از مطالعاتی که در مدارس اسالمی داشتم اين بود 

که همه چيز تحت تاثير معلم بوده وهست. 
ــي كه از انتخاب و تربيت معلم غفلت کردند، دچار  مدارس
ــکل شدند. اگر بخواهيم مدارس اسالمی را شکل  انحراف و مش
دهيم اول بايد روی معلم کار کنيم وقتی شما می خواهيد روی 
معلم کار بکنيد و تكيه گاه معلم را فلسفه آموزشی اسالمي قرار 
ــتتان پر باشد و تکنيک ها و روش را بدانيد و از  دهيد، بايد دس
ــی و روان شناسی بايد قوی  لحاظ مبانی ديني، جامعه شناس
باشيد تا بتوانيد معلم را غنی کنيد، و خوب آموزش دهيد. هر 
ــد يک  ــت، اما اگر معلم تربيت ش چند اين فرآيند طوالنی اس
سرمايه اجتماعی فراهم می شود که به اين آسانی از بين نمي 
رود. سرمايه اصلی در مدارس ريشه دار اسالمی ما که بيش از ۵۰ 
سال از عمر آنها می گذرد، معلمان آنها هستند، بنابراين توجه 

به معلم گام اول است.
   نکته ديگر، فلسـفه ای اسـت که بر اساس آن مدرسه را 
بنيـان گذاری می کنيم. ما بايد اين را برای خود روشـن کنيم 

که وقتی می خواهيم يک دانش آموز مسلمان و متدين تربيت 
کنيـم بر چه چيزهايی بايد تأکيد کنيم و جنبه های اخالقي و 

عبادی و علمي چه بايد باشد؟ 
ــد روی علم نافع بوده  که  ــی ديگر اين مدارس تأکي  ويژگ
ــده است. علم  در معارف ديني از علم با اين ويژگي زياد  ياد ش
نافع، علمی است که به درد دنيا و آخرت و فرد وجامعه بخورد 
ــن را برای خود حل کنيم که ما حق نداريم به دانش  و بايد اي
آموز مدرسه ای که اسمش را اسالمی گذاشته ايم فقط دانشی 
ــم.  ما درمدارس  ــم که صرفًا به اومدرك تحصيلي بدهي بدهي
ــود  كه تنها نفعش قبولي  می بينيم علومی  آموزش داده می ش
درکنکوراست! اينها نمونه های بارز علم غيرنافع است. درقيامت از 
ما نمی پرسند که در کنکور چند قبولي داديم. هر چند كنكور به 
مدارس اسالمی تحميل شده است، اما رويكرد آنها تربيت دانش 
آموزي است كه حتي اگر به دانشگاه هم نرفت فرد مفيد و قابل 
ــد و از اين غافل نيستند که علم مفيد به بچه ها  اعتمادي باش
بدهند و لذا آزمايشگاه های آنها مجهز، بازديد های علمی پا برجا و 
تعميق در اطالعات جدی ديده مي شود. معلم خوب و هدف از 

مؤلفه های مدارس اسالمی است.
نکته بعدی، در اين مدارس بر خالف سنت آموزشی که در 
کشور ما بنيان گذاری شده است، سخنان حاضر و آماده نظريه 
ــود. بلكه درباره آنها مي  پردازان غرب وحي منزل تلقي نمي ش
ــند و اگر منطبق بر سنتهاي ديني و ارزشهاي فرهنگي  انديش
ــند آنها رانمي پذيرند و کورکورانه از آنها اقتباس  خود ما نباش
نمي كنند. در مدارس اسالمی به ميزان انديشه ورزي در مسائل، 
ــه را نيز دارند. مدارس اسالمی به  ــالمی کردن مدرس توفيق اس

نظريه های غربی نقادانه نگاه می کنند. 
نکته ديگر آن است که مدارس اسالمی به آموزه های دينی 
اعتماد دارند. وقتی سخن حضرت علی (ع) را می خوانند، عقيده 
دارند که اين سخن از هر سخن ديگری باالتر است، آيه قرآن را 
كه می خوانند عقيده دارند که اين سخن بر هر سخن ديگری 
ترجيح دارد و اين اعتماد بسيار مهم است. اين مدارس به دليل 
ــرآن محوری و پيامبر محوری، نه فقط با زبان  خدا محوری، ق
بلکه در عمل هم موفق هستند. يکی از روايات حضرت امير که 
مرحوم عالمه كرباسچيان بر آن خيلی تأکيد داشتند اين سخن 
حضرت علي (ع) بود که فرموده اند :«در طريق هدايت از تنهايی 
نترسيد»، اين آموزه در ايجاد اعتماد  به نفس افراد خيلي موثر 
است. آنجا که مسيرتان را درست تشخيص می دهيد اگر هيچ 
کس با شما نبود از تنهايی نترسيد. کسی که اينجور فکر می کند 
اعتماد به نفس او خيلی باالست و می تواند راه را پيدا کند و برود. 
اگر امروز بخواهيم نمونه ای از تئوری های تعليم و تربيت بومی را 

نشان دهيم، بايد اينها رانشان دهيم.
ــی که كوركورانه اقتباس کردند و چيزی از خود   آن مدارس
ــكل  ــال كه از ش تجربه و توليد نكردند حتي بيش از ۱۰۰ س
گيري آموزش و پرورش رسمي مي گذرد هنوز نتوانسته اند يك 
نظريه تعليم و تربيت ارائه دهند! ولی درمدارس اسالمی می توان 
مشاهده کرد كه افرادی مثل مرحوم روزبه و کرباسچيان براي 

تعليم و تربيت اين جامعه نظريه پردازي كرده اند. 
  آيـا در زمينه علـم نافع در قالب اهـداف تعليم و تربيت 

اسالمی در مدارس اسالمی مطالعاتی شده است؟
ــخص  ــش از آن که ما بخواهيم مصاديق علم نافع رامش پي
كنيم بهتر است به  اين رويکرد بينديشيم. واژه علم نافع فلسفه 
ــياری درمعلمان و مربيان  ــکل می دهد و نوعي از هش ای را ش
ايجادمی کند كه از مصاديق آن مهمتراست، زيرا مصداق ثابتي 

معلمان بايد بتوانند تحقيق کنند و 
عملکرد خود و ديگران را ارزيابي 
كنند و بايد مقدمات تربيت معلم ديني 
پژوهنده را فراهم کنيم و معلمی که 
تربيت می شود بايد با الگوهاي  
مطالعات ميدانی آشنا باشد و بتواند در 
کالس اطالعات مورد نياز خود را جمع 
آوری کند، تجربه های يادگيری را 
طبقه بندی و خوب نتيجه گيری کند
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ــت که «منفعت» برای  برای علم نافع وجود ندارد، و ممکن اس
يک گروه معين يک جور تعريف شود و برای گروه ديگر به گونه 
ــود وموضوع وابسته به نسبت و شرايط و زمان  ديگر تعريف ش
ــت. مهم اين است که درمعلم اين رويکرد را ايجاد  و مکان اس
ــو حق نداری علم غير نافع بدهی و به صرف اينکه  کنيم که ت
می خواهی مدرک تحصيلی بدهی وقت بچه ها را تلف کنی. بايد 
ــی را که به دانش آموزان می دهی، محتواي آن علم نافع  مدرک
ــد. يکی از لوازم منفعت بخشی دانش در مدارس اين است  باش
که شما اختيارات معلمان را در مدارس زياد کنيد. يعني به جاي 
اينكه همه چيز را كليشه اي دراختياراو قرار دهيم به اوتوان و 

اختيار تصميم گيري بدهيم.
  مديريـت مبتنی بر آموزه های ديـن را، با تأکيد بر تأمين 
رفـاه اقتصادی  کارکنان، در مدارس اسـالمی و عادی توضيح 

بفرماييد.
برداشت بنده اين است که مدارس اسالمی هر چند حقوق 
زياد نمی دهند، اما واقع بينانه برخورد می کنند و برخورد واقع 
بينانه خيلی با حقوق زياد دادن فرق می کند. واقع بينانه يعنی 
زندگی فرد را درک می کنند، اگر راهش دور است و ممکن است 
ــرويس رفت و آمد می گذارند.  ــه برسد برای او س دير به مدرس
مدير يكي از اين مدارس در دوره دفاع مقدس كه بعضي اقالم 
كوپني بود مي گفت: من کوپن همکاران را جمع می کردم و به 
مستخدم می دادم که قند و شکر و روغن معلمين را بگيرد، تا 
اينها در صف نايستند، چون من و قت اينها را الزم دارم. اين نگاه 
ــت وگرنه اين معلمان از تمکن عجيب و غريبی  واقع بينانه اس

برخوردار نيستند و معمولی زندگي می کنند.
ــت معلمان  ــت اينکه آموزش و پرورش نمی تواند معيش عل
ــوزش و پرورش را  ــت که منابع مالی آم را تامين کند اين اس
ــت و منابع دولتي  ــازمان برنامه متصل کرده اس به دولت و س
ــكالت خاص خود را دارند. در حالی که ماهيت  ــائل و مش مس
ــارکت  ــت که مردم در آن مش نهاد تعليم و تربيت اين طور اس
می کنند، بنده معتقدم که وزارت آموزش وپرورش اين مشارکت 
ــته است. نشانه هاي زيادی داريم که وزارت آموزش و  را نخواس
ــعاری  ــاركت مردم ميانه اي ندارد! يک مرتبه ش پرورش با مش
ــن پس درمدارس  ــرورش برمي خيزد که از اي ــوز ش و پ از آم
غيرانتفاعي انقباضی عمل می کنيم و يا مدارس نمونه مردمی را 
تعطيل مي كنيم. تفسير خوش بينانه اين شعارها بي رغبتي به 
مشاركت مردم است وگرنه بايد گفت ضديت با مشاركت مردم 
ــي از آموزش و پرورش وجود دارد! و گرنه نياز مالی  در اليه هاي
ــط مردم قابل تامين است و اگر بودجه  مدارس و معلمان توس

دولت رابر آن بيفزاييم مدارس به خوبي اداره مي شوند. 
ــه مردمی ديديم که مردم  ــدارس غير انتفاعی و نمون در م
چگونه رغبت نشان دادند و به راحتی نيازهاي مدارس را تامين 
ــاركت مردم در آموزش و  ــفانه رويکرد جلب مش کردند. متاس
پرورش وجود ندارد، مردم حاضرند برای عزيزترين عضو خانواده 
يعنی فرزندان هر چه دارند خرج کنند. اگر می بينيم که خرج 
ــردم را به  ــرج کنند و اگر م ــد ما نمی خواهيم که خ نمی کنن
ــاركت را فراهم كنيم  ــارکت دعوت کنيم و بسترهاي مش مش
بسياری از مشکالت حل می شود. همانطور كه خيرين مدرسه 
ساز کمک بسياری کردند و در ساخت مدارس مشارکت كردند 
ــت، اگر ما اين  ــده اس ــکل کمبود مدارس حل ش و تقريبًا مش
مشارکت را در زمينه های ديگر مثل ساخت آزمايشگاه، ارتباط 
با صنعت و تربيت معلم و... تسری دهيم مطمئنًا مردم استقبال 

خواهند کرد.

دهه چهارم: جهاد علمی
گفت وگو با دکتر غالمعلی حداد عادل

رئيس مجلس هفتم - رئيس کميسيون فرهنگی مجلس هشتم و استاد فلسفه دانشگاه تهران

  در دهه چهارم نظام جمهوری اسـالمی چگونه فلسفه 
اسالمی را بايد تئوريزه کرد؟

ــورت اجمالی بوده  ــه ای که در ذهن امام به ص بايد نقش
است، بسط پيدا کند. همان مقوله ای که مقام معظم رهبری 
آن را جنبش نرم افزاری و جهاد علمی می نامند. اين امرفقط 
مخصوص دانشگاه ها و رشته های فنی و مهندسی نيست، بلکه 
اين جنبش قبل از دانشگاه ها بايد در حوزه های علميه پديد 
آيد. ما طليعه اين تحول را اکنون می بينيم. با وجود مشکالتی 
که در اين سی سال داشته ايم، اکنون شاهد يک شکوفايی در 
حوزهای علميه هستيم و وضع امروز حوزه با وضع سی سال 
ــق ندارم،ولی قطعًا در  ــت. آمار دقي پيش آن قابل قياس نيس
همين شهر قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی پيشرفته تأسيس 
شده است. شما در هيچ جای دنيا سراغ نداريد که در يک دوره 
سی ساله چند صد موسسه پژوهشی ايجاد شده باشد. اکنون 
می بينيد که دانشگاه های متعددی در قم پديد  آمده است و 
طالب و دانشجويان  آن دانشگاه ها، با جديت درس می خوانند 
و کار علمی می کنند. با اين زير ساخت و سرمايه گذاری نيروی 
انسانی. اميدوار هستيم که بتوانيم مفاهيم بنيادين  اسالمی را 
در حوزه های مختلف، به فلسفه هايی تبديل  کنيم که چراغ 
راه و مبنای عمل مديران ما شود، درخت انقالب اسالمی  که 
کاشته شده هنوز به ثمر نرسيده است، آنچه مهم است حفظ 
ــاخه ای از آن،  ــت تا رشد کند و اگر ش ــه اين درخت اس ريش
بشکند، شاخه ای نو پديد آورد. و به قول مقام معظم رهبری 
ــد، رويش هم خواهد بود. ريشه اين انقالب «  اگر ريزش باش
ــت. همان مفهوم اساسی ای که امام عرضه  واليت فقيه» اس
کرده و محور قرار دادند، اگر استوار بماند ما از خطر و انحراف 
ــفه های گوناگونی جانشين  مصون می مانيم و می توانيم فلس
علوم انسانی غربی حاکم بر دنيای معاصر کنيم و به سمت يک 

تمدن اسالمی پيش برويم.

 چگونه تمدن اسالمی بسط پيدا خواهد کرد؟
ــتقل در دنيا  ــالمی بايد به عنوان يک تمدن مس تمدن اس
ايجاد شود و اين طور نباشد که ۱/۵ ميليارد مسلمان در دنيا  در 
تشويش و نگرانی باشند و يک عده قليل صهيونيست اشغالگر 
ــالمی حمله کنند و مدارس و بيمارستان  به يک منطقه ای اس
و مردم بی پناه را بمباران کنند و مسلمانان کاری از دستشان 
ساخته نباشد. دليل مصائب ما اين است که اسالم به زبان عمل 
و قدرت عملی ترجمه نشده است. تمدن اسالمی يعنی ترجمه 
کردن اين مفاهيم نظری به قدرت عملی. امام (ره) برای نيل به 
ــن امر پلی را بين حقايق نظری و دنيای واقعی عملی برقرار  اي

کردند که ما هم به سمت  آن بايد حرکت کنيم.
به دليل برخورداری انقالب اسالمی از قدرت اجتهاد امکان 
نظريه پردازی فراهم می شود. اين قدرت اجتهاد ضامن پويايی 
اين انقالب است. دينی بودن اين انقالب، ويژگی متمايز کننده 
انقالب ما از ديگر خيزش های انقالبی است، يعنی مردم رابطه 
شان با اين انقالب، رابطه دو جهانی است. يعنی هم اين جهان 
ــت  و هم جهان ديگر. نکته ديگر، پويايی انقالب  مد نظر اس
ــی از قدرت ذاتی اسالم است. اسالم يک ساز و  ــت که ناش اس
کار تحولی اصيلی را  در بطن خويش دارد. يعنی اينکه اسالم 
ــود، در خود اسالم پيش بينی شده است  دچار تحجر نمی ش
ــان و مکان پويايی خودش را  ــه با حفظ اصول بتواند در زم ک

حفظ کند.
  در غرب، دانشگاه ها از بطن کليساها بوجود آمدند و 
به نوعی از متن حيات اجتماعی به عرصه علوم جديد وارد 
شدند ولی جايگاه مراکز علمی ما متفاوت است ؟ پس در 
دهه چهارم آيا دانشـگاه های ما می توانند در جنبش نرم 
افزاری نقشـی ايفا کنند و اساسًا چه استلزامات معرفتی 

برای آن می توان متصور شد؟
ــد. يکی حوزه  ــا در دو حوزه فعال ان ــگاه های م اکنون  دانش
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مهندسی و فنی است و ديگری بخش علوم انسانی. رابطه اين 
دو بخش با مبانی اسالمی يکسان نيست.يعنی ما انتظار نداريم  
ــالمی نضج گرفته است، رياضيات و  چون در ايران انقالب اس

فيزيک در دانشگاه ها به يک نحو ديگری تدريس شود.
ــان  ــا انتظار داريم که با پيروزی انقالب اسالمی،انس ام
ــود. روان شناسی  ــی ما به نحو ديگری تدريس ش شناس
ــی هم  ــود و جامعه شناس ما نيز به نحو ديگری عرضه ش
ــانی مبتنی  بر يک تعريف  به همين گونه. چون علوم انس
ــالمی از انسان  ــتند که با تعريف اس ــان هس خاصی از انس
ــاق ندارد. پس ما اين تفکيک را نبايد فراموش کنيم.  انطب
در ثانی در همين حوزه علوم  انسانی هم اينطور نيست که 
ما جنبه های تجربی را بخواهيم  در اين حوزه انکار کنيم. 
در واقع امام  در پيامی که در اواخر عمر خودشان به حوزه ها 
دادند، يک نکته ای را در باب رابطه حوزه و  دانشگاه متذکر 
شدندکه بسيار مهم است. بنده نقل به مضمون می گويم، 
ــان می فرمايند: « در حوزه ها بيشتر به مبانی و اصول  ايش
توجه می شود و در دانشگاه ها بر تجربه تأکيد می کنند که 
ــود  و يکديگر را تکميل  اين دو امر بايد به هم آميخته ش
ــگاه ها را منکر  کنند».  پس امام نه روش های تجربی دانش
ــتند و نه آن اصول را کم اهميت می شمارند. در واقع  هس
امام (ره) تصورشان از حوزه و دانشگاه آرمانی،  توجه  هر دو 
جهتی است که ذکر کردم. اما يکی بايد بيشتر روی مبانی 
کار کند و ديگری در متن عمل، اين موارد را تجربه کند و 

دين جنبه عملی بودنش را تأمين نمايد. 
ــی سال در  ــت و س ــده اس  فکر می کنم هنوز دير نش
تقويم تاريخ، زمان زيادی محسوب نمی شود. شما در تاريخ 
تمدن ها وقتی که مطالعه می کنيد، می بينيد صد سال  را در 
چهار صفحه ورق می زنند! پس ما مسيری را در پيش داريم 
ــيم  و زنده کردن  يک تمدن   که به آن کمال مطلوب برس
به حاشيه رانده شده، کار دو، سه نسل است.مهم اين است 
که راه را گم نکنيم و هر کدام اين پرچم را از نسلی به نسل 

ديگر بسپاريم تا به پيش روند.
  می دانيم که غلبه نگرش تجربه گرايی و روش شناسی 
 در علوم انسانی نقدهايی وارد کرده است. برخی از اساتيد 
حوزه علوم انسـانی معتقدند اين روش شناسـی حرکت 
به سـمت علوم اسالمی را کند کرده اسـت. جنابعالی چه 
راهکارهايی را در فراروی اين مسئله پيشنهاد می فرماييد.

ــا را از  ــی  معيارهای کمی م ــتم گاه ــر اين باور هس  ب
ــوی و کيفی غافل می کند. بطور  تفاوت های بنيادين ماه
مثال، بنده در مورد ارزيابی توان علمی جامعه ما بر حسب 
ــر می شود، ترديدهای  مقاالتی که در مجالت غربی منتش
ــل در حوزه های علوم  ــار دارم. حداق جدی برای اين معي
ــانی معتقدم نبايد اين معيارها  به صورت تقليدی به  انس
ما تسری داده شود ويک تعديل اصالحی در اين باب الزم 
ــت. اما در عين حال به نظرم حرکتی به سوی معرفت  اس
نسبت به زمينه های علوم انسانی غربی، در جوامع ما آغاز 
شده است و در حقيقت بسياری از درگيری ها را پديد آورده 
ــبيه می کنم. چرا که در  ــه آنها را به « درد زايمان» تش ک
ــد توليد يک نوزاد، هم مادر و هم نوزاد به رنج مبتال  فرآين
ــوند و به قول نيچه «با هر نوزادی چرک و خون هم  می ش
ــت». ان شاء ا... در  ــت اما تولد اجتناب ناپذير اس همراه اس

آينده شاهد يک چنين تولد علمی خواهيم بود. 

لزوم موفقيت:
 داشتن انگيزه و صالحيت معلمی

گفت وگو با دکتر علی اصغر فانی

علـی اصغر فانی، دارای درجه دکتری مديريت، 
دانشيار دانشگاه تربيت مدرس،رئيس کميسيون 
سـتاد انقالب فرهنگی،معاون آموزشی وزارت 
آموزش و پـرورش، سرپرسـت وزارت آموزش 
و پرورش، نويسـنده  کتاب و مقاالت متعدد در 

زمينه مديريت مدرسه محور.

  در اجرای شـورای تغييـر بنيادی آمـوزش و پرورش 
جنابعالـی تغييراتی در دوره متوسـطه اعمال کـرده ايد، 
مؤلفه هـا تصميم گيـری را در قلمرو پنجره  بـاز توضيح 

بفرماييد.
تاکنون در آموزش و پرورش ايران در حدود بيش از ۲۰ 
ــطح ملی اجرا شده است و در  طرح ارائه نموده ام که در س
ــارکت داشته ام يا از ايده ديگران  بيش از ۲۰ پروژه هم مش
ــخصًا انجام داده ام.  بهره گرفتهام، اما ۲۰ يا ۲۲ پروژه را ش
ــيار مهم بوده  ــه طور مثال از برنامه های اخير من که بس ب
بحث سالی- واحدی است که به سالهای وزارت آقای مظفر 

مربوط می شود. 
 در سال ۷۶ که برای دور جديد با آقای مظفر وارد آموزش 
و پرورش شديم با يکی از مشکالتی که مواجه شديم،  برنامه 
اجرای نظام جديد متوسطه و بحث نيم سالی- واحدی و به 
ــالح پنجره های باز بود که دانش آموزان مطابق با اين  اصط
طرح، زنگ اول و زنگ سوم کالس داشتند، اما در زنگ دوم 
اکثر دانش آموزان برنامه ای نداشتند و در اين ساعت های 
آزاد نيز در مدرسه امکان استفاده از کتابخانه، سالن ورزشی 
و امثالهم برای آنها وجود نداشت و ماندن آنها در مدرسه به 
ــرو صدا و مزاحمت  برای کالس های ديگر منجر  ايجاد س
می شد. پس بهترين کار اين بود که مدير به آنها اجازه رفتن 
ــر  ــزل می داد. اين دانش آموزان چه دختر و چه پس به من
ــنين خاص بلوغ و مشکالت تربيتی و رفتاری دوران  در س
متوسطه بودند که اين  طرح پنجره های باز ايجاد می شد. به 

همين منظور در مورد دوران متوسطه به فکر فرو رفتيم که 
حاال بايد چه کرد تا مشکل حل شود. 

راهی که به نظر ما رسيد اين بود که به جای نيم سالی 
واحدی، سالی واحدی را جايگزين کنيم. البته نکته ای که 
بنده عرض کردم به جهت تربيتی و اخالقی بود، اما مسائل 
آموزشی را هم شامل می شد. يعنی نظام نيم سالی واحدی 
همراه مشکالت آموزشی هم بود. يکی از مشکالت اين بود 
ــال بايد تدريس و خوانده  که کتابی که قبًال در طی يک س
می شد می بايست در سه ماه و ده روز خوانده شود. بنابراين 
ساعات هفتگی به تبع آن دو برابر می شد و يادگيری دانش 
ــاط دانش آموز با معلم کاهش  ــوزان افت می کرد و ارتب آم
پيدا می کرد، که خود اين موضوع اثر تربيتی سوء به همراه 
داشت. مثًال در نظام سالی، از اول مهر تا به آخر ارديبهشت 
و خرداد معلم و دانش آموز با هم در تعامل بودند، اما در نيم 
سالی، معلم و دانش آموز تنها يک ترم با هم در ارتباط بودند 
و بالطبع، اين ارتباط کوتاه مدت آن تأثير متقابل و تعاملی را 
که بايد بين دانش آموز و معلم برقرار شود،  ايجاد نمی کرد. 
ــطح يادگيری هم پايين می آمد، زيرا دانش آموز بايد در  س
مدت زمانی کوتاه انباشته ای از مطالب را ياد می گرفت. در 
ثانی بين مطالب درسی ترم اول و ترم دوم گسستگی وجود 
ــت. به طور مثال،ترم اول فيزيک ارائه می شد،ترم دوم  داش
ــيمی، و ارائه مجدد درس فيزيک به سال آينده موکول  ش

می شد و اين امر در يادگيری اثر سوء داشت. 
ــت که نظام نيم سالی واحدی،  داليل زيادی وجود داش
نظام مناسبی برای سنين دانش آموزی نبوده و کًال دوستانی 
که اين الگو را انتخاب کرده بودند بدون مطالعه، تقليدی از 
دانشگاه و نظام نيم سالی دانشگاهی انجام داده بودند. نظام 
ــالی دانشگاهی اصًال قابل تعميم در مدارس نيست،  نيم س
چون شرايط سنی دانشجويان و دانش آموزان با هم متفاوت 
ــت و محيط دانشگاه و محيط دانش آموزی و مدرسه با  اس
هم قابل مقايسه نيست. امکاناتی که در دانشگاه وجود دارد 
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ــت و اين تقابل که بين دانشگاه و مدرسه  ــه نيس در مدرس
ــد، تقابل باطلی بود. لذا ما تصميم گرفتيم که  ايجاد می ش

سالی واحدی را به جای نيم سالی واحدی قرار بدهيم. 
نکته ديگر اين است که در نظام نيم سالی واحدی چون 
ــع آن مرتبًا  ــد، به تب ــائل جديدی ايجاد می ش هر روز مس
بخشنامه های جديدی می فرستادند. يک کتاب ۵۰۰ يا ۶۰۰ 
ــد که آيين نامه ها، دستورالعمل ها و  صفحه ای چاپ می ش
بخشنامه های نظام نيم سالی واحدی را در بر داشت و مديران 
مدارس نمی توانستند آنها را به خاطر بسپارند. بنابراين مرتب 
مسائل جديدی پيش می آمد و عمًال کاری انجام نمی شد و 
اشتباهی هم که از سوی مديران، معلمان و مدارس در مورد 
دانش آموزان رخ می داد برای مدير تخلف محسوب می شد و 
طبق مقررات تخلفات اداری با مدير برخورد می شد که چرا 
آيين نامه را اجرا نکردی. در حالی که او اصًال اطالعی از آن 

آيين نامه يا دستور العمل نداشت. 
ــالی  اين ها داليل مختلفی بود که ما را متوجه نظام س
واحدی کرد. پيشنهاد ما در نظام سالی واحدی اين بود که 
ــتفاده کنيم. در نظام سالی  از نکات مثبت نظام واحدی اس
ــی اقدام کرديم.  ــدی ابتدا برای افزايش ضمانت اجراي واح
ــررات و آيين نامه ای  ــت که وقتی قانون و مق چون مهم اس
جايگزين مقررات قبلی می شود، بايد يک استقبال عمومی از 
کار صورت بگيرد تا به مرحله اجرايی برسد. حاال ما شاهد 
هستيم که دوستان مدام تصميم می گيرند و بخشنامه صادر 
می کنند، اما مدارس مقاومت کرده و آن را اجرا نمی کنند. 
در آموزش و پرورش به صورت فراوان بخشنامه هايی داريم 

که اجرا نشده است.
ــرف  پس از پيگيری های مداوم،حال که اين طرح در ش
ــد  ــت، بايد با يک اجماع و اقبال عمومی همراه باش اجراس
ــی کار پخته و  ــن حال که بايد به لحاظ کارشناس و در عي
سنجيده ای باشد، به لحاظ اجرايی هم از يک استقبال خوب 
برخوردار شود. لذا اول بخش های مختلف آموزش و پرورش 
را که با دانش آموز متوسطه و دوره متوسطه سرو کار دارند 
ــدود ۲۲ تا ۲۳ بخش در  ــی کرديم و طی اين کار ح بررس
آموزش و پرورش شناسايی نموديم. مثل بخش امتحانات، 
بخش معاونت پرورشی، مدارس خارج از کشور، تيزهوشان، 
ــتثنايی، دوره متوسطه، فنی و حرفه ای و کار و  مدارس اس
دانش، که جمعًا ۲۲ تا ۲۳ بخش را در بر می گرفت که اداره 
کل و دفتر و امثالهم هم به نوعی با دوره متوسطه در ارتباط 
ــکل از نماينده اين بخش ها  بودند. سپس کميته ای متش
ــکيل داديم، يعنی از هر ۲۳ بخش يک نماينده در يک   تش
ــن نامه هايی را که پيش  ــرکت می کردند و آيي ميز گرد ش
نويسش را همکاران ما برای سالی واحدی تهيه می کردند 
در آن جا مورد بحث  قرار می دادند،  يعنی ما به دنبال اين 
اصل مهم بوديم که همه ذی نفعان موضوع در برنامه ريزی 
ــوند  تا از افزايش بااليی برخوردار  تغيير مشارکت داده بش
گردد. هفته ای دو روز، از ساعت ۷ صبح تا شايد ۹ شب، ما 

در آن سالن با حضور نمايندگان  بحث می کرديم. 
ــک از اين  ــم که در هيچ ي ــه را هم عرض کن ــن نکت اي
جلسات ما رأی گيری نکرديم. چون اوًال کار ساده ای بود و 
می توانستيم اول بحث کنيم و بعد رأی بگيريم. ثانيًا با تعداد 
ــر، اگر نصف بعالوه يک نفر هم رأی بدهند، تصويب  ۲۳ نف
می شود. اعتقاد من اين است  که بايد در اين نوع جلسات به 
اجماع رسيد. يعنی همه ذی نفعان به اين نقطه برسند که 

اين کار بهترين راه حل است. اين که عرض می کنم بهترين 
راه حل، به اين معنی نيست که هيچ ضعفی نداشته باشد. 

بلکه تنها راه ممکن باشد.
 با سپاس از خداوند، آيين نامه سالی واحدی را با همين 
هفته ای دو جلسه به نتيجه رسانديم و آن آيين نامه ۵۰۰ 
ــالی واحدی را تبديل به آيين نامه  ،۶۰۰ صفحه ای نيم س
سالی واحدی ۶۰ صفحه ای  نموديم که از اين ۶۰ صفحه 
فقط ۴۰ صفحه آن جدول دروس است. در واقع آيين نامه 
ــت و در اين چند سال هم تغييری نکرده  ما ۲۰ صفحه اس
ــی بسيار سطح  ــت.چون از يک اجماع و کار کارشناس اس
بااليی برخوردار است و من با اشرافی که به آن دارم به يقين 
می توانم بگويم که در آينده هم هيچ تغييری نخواهد کرد. و 
مشکلی در اجرا به وجود نخواهد آورد، چون به همه زوايای 

کار در آيين نامه ۲۰ صفحه ای پرداخته ايم. 
نکته ديگر اين است که پس از ارائه و تصويب آيين نامه، 
ــه بوديم. تعداد  ــران مدارس مواج ــه اجرا با مدي در مرحل
استان ها  در آن زمان اندکی کمتر از ۳۰ استان فعلی بود و  
ــت نظر مديران استان ها را هم نسبت به اين آيين  می بايس
ــديم. پس از آن بايد آن ها را  نامه جلب کرده و جويا می ش
آموزش می داديم تا  به چگونگی کار آشنا شوند. لذا جهت 
افزايش اعتبار، آيين نامه را به استان ها فرستاديم و خواستيم 
ــئولين متوسطه و مديران جلساتی داشته باشند  که با مس

ــان را در رابطه با آيين نامه اعالم کنند.اشکاالت  و نظرات ش
ــنهادی را به کميته مرکزی ارجاع داديم و اصالحات  پيش
ــتان ها  ــد، از تمام اس را اعمال کرديم و وقتی که نهايی ش
ــت کرديم که مديران متوسطه را که حدود ۷۰۰  درخواس
ــالن جمع کنند. استان  نفر بودند، برای آموزش در يک س
تهران را نيز، به چهار منطقه تقسيم کرديم و در هر منطقه 
ــتان ها،  از مديران آن جا دعوت کرديم. در خيلی از اين اس
حدوداً ۱۷ استان ،شخصًا حاضر شدم، آيين نامه را تشريح 
ــرايط قبولی و مردودی آن را بيان نمودم. سپس  کردم و ش
طی جلسه ای مجدد، آنها سئواالت و انتقادات شان را مطرح 
ــاعت  وقت  ــه ای در حدود چهار س کردند.  برای هر جلس
گذاشتيم وبه طور حضوری آموزش  داديم. الحمد... بسياری 
ــکالتی را که در نيم سالی واحدی داشتيم،رفع کرده  از مش

ايم. 
   خيلـی از صاحب نظرانی که برنامـه پنجره های باز را 
تدوين کرده بودند عقيده، داشـتند که حق انتخاب دانش 
آموز با اين کار از بين می رود. آيا حقی که برای انتخاب دانش 
آموز در اين برنامه لحاظ شـده بود، براساس راهکارهايی 
دنبال شـد که آن  را محفوظ بدارد و دانش آموز بتواند به 

صورت اختياری  انتخاب نمايد و فعاليتی  داشته باشد؟
در صحبت هايم اشاره کردم که نظام نيم سالی واحدی، 

در عين اين که اشکاالتی را به وجود آورده بود، نقاط قوتی 
هم داشت، يکی از آنها اين بود که  تا حدودی جلوی تکرار 
ــاره   پايه را  می گرفت. يکی ديگر از نقاط قوتش همين اش
حضرت عالی است. اما بايد ديد  که به چه قيمتی  می شود 

از اين مزيت استفاده نمود.
ــورای عالی  ــه می رفتم، در ش ــتان هايی ک  در تمام اس
ــيون آموزش و  ــرورش، در مجلس، در کميس آموزش و پ
ــورای معاونين و يا در مجامعی که دعوت  پرورش، يا در ش
ــده بوديم، نموداری به اين منظور رسم می کردم و نقاط  ش
قوت سالی واحدی را با چارچوبی و نقاط ضعف آن را نيز با 
چارچوب ديگری نشان  می دادم .همچنين نقاط قوت نيم 
سالی واحدی را با چارچوب مشخص و نقاط ضعف آن را  نيز 
به همين شکل عنوان می کردم. سپس بيان  می کردم که ما 
به دنبال فصل مشترک اين ها هستيم، يعنی چيزی که نظام 
ــاس آن تنظيم شده است، و بعد اعالم  سالی واحدی براس
می کردم اگر شما هر نقطه ای خارج از اين فصل مشترک 
ــت. و اذعان می نمودم که خود  پيدا کنيد ضعف طرح ماس
ــما متوجه آن نبوده ايد و  به ايرادات ديگری واقف ايم که ش
می خواستم که پيشنهادی بدهند که از مزيت های بيشتری 

برخوردار باشد و نقاط ضعف کمتری، داشته باشند.
  ارتباط دين  با آموزش و پرورش در طول تاريخ چگونه 
بوده است و اشـتباهات متداول تعامل  آموزش و پرورش 

اسالمی با حوزه های علميه را  در چه می دانيد؟
ــال پيش  ــورای انقالب فرهنگی چند س بحثی را در ش
مطرح کردند تحت عنوان «اسالمی کردن مراکز آموزشی» 
که سرآغاز آن از دانشگاهها بود و مبتنی بود بر اجرای همان 
ــورای انقالب  ــوی ش الگويی در آموزش و پرورش که از س
فرهنگی برای دانشگاه ها تعيين شده بود.آن زمان در آموزش 
و پرورش بودم و هنگامی که وزير به دفترم تشريف می آوردند. 
عنوان می کردم که مسئله آموزش و پرورش با دانشگاه فرق 
می کند. از روز اول انقالب و حتی قبل آن، دين در آموزش و 
پرورش جايگاه داشته است، و اصًال اين طور نيست که فرض 
کنيم که حاال تازه می خواهيم دين را وارد آموزش و پرورش 
کنيم. اگر ۹۰۰ عنوان کتاب درسی را بررسی کنيد ،سوای 
آن سری که مربوط به علوم پايه است،در بقيه دروسی که 
مخصوص علوم انسانی و علوم اجتماعی است جا پای دين 

مشهود است.
 اين که می فرمايند حوزه با آموزش و پرورش همکاری 
ــون حتی قبل از  ــم که خيلی از روحاني ــته، بايد بگوي داش
انقالب، کارمند آموزش و پرورش بودند. شهيد باهنر، شهيد 
بهشتی، بسياری از روحانی های ما کارمند آموزش و پرورش 
بودند. اما اين آيا حوزه می تواند در آموزش و پرورش نقشی 
داشته باشد؟ من می گويم حوزه به تنهايی نمی تواند اين کار 
ــت و اين گونه  را بکند، چون آموزش و پرورش تخصص اس
نيست که ما بگوييم که کسی که اطالعات دينی دارد حتمًا 
متخصص آموزش و پرورش هم هست. کما اين که بعد از 
پيروزی انقالب، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه که مستقل از 
آموزش و پرورش تشکيل شد، اين خأل را احساس کرد که 
ممکن است فالن عالم دينی در حوزه علميه قم يا حوزه های 
علميه ديگر دانش الزم را در رابطه با دين داشته باشد، اما 
ــت از دانش و تخصص الزم  در آن حوزه خاص  معلوم نيس
نيز برخوردار باشد. برای همين بود که يک سری از استادان 
دانشگاه را هفته ای يک بار به قــم می فرستادند تا با علمای 

تعامل بين آموزش و پرورش و حوزه 
علميه تعامل نظام مندی نبوده بلکه 
پديده ای  موجی بوده است.  يک روز 
وزيری آمده و گفته که بايد اين تعامل 
انجام بشود و يک روز وزير ديگری 
آمده و اين تعامل ضيعف شده است
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حوزه بحث کنند. 
من مدتی قائم مقام سازمان سمت در زمان رياست آقای 
دکتر احمدی بودم و اصًال دفتر حوزه و دانشگاه، در آن زمان 
از دفاتر وابسته به آن جا بود. يعنی اگر حوزه بخواهد بيشتر 
در آموزش و پرورش مؤثر باشد بايد تعدادی از روحانی های 
قم تخصص های تعليم و تربيت را کسب کنند و بدون آن 
ــان چندان اثربخش نخواهد بود. لذا اگر ما به دنبال  کارش
ــتيم بايد پروژه ای را  ارتباط آموزش و پرورش و حوزه هس
ــری متخصصين تعليم  ــف کنيم و در طی آن يک س تعري
ــت نماييم. آنها تنها در  ــت را از بين علمای قم تربي و تربي
اين صورت می توانند مؤثر واقع بشوند. فرض کنيد يکی از 
علمای حوزه علميه بخواهيد برای ما کتاب دينی بنويسد. 
ــائل ياد  اگر آن کتاب توانمندی های تعليم و تربيتی و مس
دهی و ياد گيری را نداشته باشد، نمی تواند مناسب دانش 

آموز ما واقع شود. 
لذا اگر ما به دنبال  تحقق اين امر هستيم، بايد با اجرای 
پروژه  معين ببينيم چه استلزاماتی برای اين کار وجود دارد 
ــويم.  ــت پر وارد بش و آن ها را فراهم بکنيم و بعد هم با دس
حال اگر کسانی که در حوزه درس خوانده اند، بدون اين که 
با دانش آموز، روانشناسی دانش آموز، روانشناسی کودک، 
مسائل ياددهی و يادگيری، عواطف کودک و امثالهم آشنا 
ــوند، چندان اثر بخش  ــند، وارد آموزش و پرورش بش باش

نخواهند بود.
  تاريخچه تعامل آموزش و پرورش با حوزه های علميه 
را،  با تاکيد در گسـترش تربيت اسـالمی، بيشتر توضيح 

بفرماييد.
ــرورش و حوزه علميه تعامل  ــل بين آموزش و پ تعام
نظام مندی نبوده بلکه پديده ای  موجی بوده است.  يک 
ــود  روز وزيری آمده و گفته که بايد اين تعامل انجام بش
ــده  ــک روز وزير ديگری آمده و اين تعامل ضيعف ش و ي
ــد که همان طوری که اشاره کردم  ــت. به نظر می رس اس
برای ارتباط متقابل آموزش و پرورش با هر نهادی از جمله 
ــيم. چون آموزش و  حوزه علميه بايد با آن در تعامل باش
پرورش در حال تربيت نسل آينده است، اين تربيت بايد 
همه جانبه  باشد و فقط در ُبعد علمی يا آموزشی نباشد. 
آموزش و پرورش بايد زمانی که قصد دارد با ساير نهادها 
ــروژه ای تعريف بکند و  ــه لحاظ علمی کار بکند،  بايد پ ب
ــای  فرآيند، پيش نيازها و الزامات آن تعريف  ابتدا و انته
بشود و تا اين کارها انجام نشود مثل موجی می شود و يک 
زمان دولتی بر سر کار می آيد و وزيرش احساس تکليف 
می کند که اين کار را بکند چون دوران وزارت هر وزيری 
اگر استيضاح نشود ۴ سال بيشتر نيست  دنبال اين خواهد 
بود که کاری انجام بدهد و اين کارهای شتابزده معموًال به 
نتيجه نمی رسند. حاال می خواهد با حوزه علميه يا هر جای 

ديگری در تعامل باشد.
ما وقتی قصد داريم کاری را انجام بدهيم بايد از ابتدا تا 
ــت که االن  ــای آن را روی کاغذ بياوريم. اين کاری اس انته
شورای انقالب فرهنگی  در رابطه با مهندسی فرهنگی انجام 
می دهد. و يکی از کارهايی که من در اين جا پيگيری می کنم 
همين مهندسی فرهنگی است. در مهندسی فرهنگی هم 
قبل از اين که اقدامی بکنيم بايد فکر کنيم که از کجا بايد 
آغاز کنيم و به کجا بايد برسيم. االن يک سال و نيم است 
که من به اين سؤال فکر می کنم و تازه بعد از اين مدت يک 

نظام نامه تدوين نقشه مهندسی فرهنگی را توانستيم تهيه 
بکنيم و اين نظام نامه به ما می گويد که راه رسيدن به نقشه 
ــی فرهنگی چيست و نه نقشه مهندسی فرهنگی  مهندس

چيست. در واقع ما نقشه راه را تهيه می کنيم. 
ــت که ۱۴ ،۱۵  ــتگاه عظيمی اس آموزش و پرورش دس
ميليون دانش آموز  و يک ميليون و اندی هم کارمند دارد. 
ــه دارد و بزرگترين دستگاه کشور  ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار مدرس
ــت و هر کاری که می خواهد بکند،  حتی کوچک ترين  اس
کار ضربدر اين رقم ها می شود. اعتقاد من اين است که بايد 
پروژه ای تعريف بشود و در شورای عالی آموزش و پرورش 
يا شورای انقالب فرهنگی يا جای ديگری به تصويب برسد 

تا با تغييرات مديريتی دچار فراز و فرود نشود.
  آسيب شناسـی تعامل آموزش و پرورش و حوزه های 

علميه را با تاکيد بر تربيت اسالمی توضيح بفرماييد.
ــت و پروژه هم کار يک يا دو روزه   اين کار يک پروژه اس
نيست. کاری است که طی آن ما بايد افرادی  تربيت کنيم که 
دو زيست باشند، که هم اطالعات حوزوی داشته باشند و  هم 
اطالعات آموزش و پرورشی و تعليم و تربيتی داشته باشند، 
زيرا آنها در آن زمان می توانند موثر باشند. اما اين  که صرفا 

يکی از اين دو خصيصه را دارا باشند، نمی شود کاری کرد.

  آيـا ناکارآمدی آمـوزش و پرورش، حاصـل آموزش و 
پرورش وارداتی است؟  

ــت،صرفًا در  ــه آموزش و پرورش ما ناکارآمد اس  اين ک
ــت. در آموزش و پرورش  ــه محتوای وارداتی آن نيس نتيج
ــائل فراوانی وجود  ــکاالت داريم و مس خيلی ضعف ها و اش
دارد. اين طور هم نيست که ما فکر کنيم مثًال با نسخه ای 
شفابخش آموزش و پرورش ما يک شبه درست خواهد شد. 
آموزش وپرورش فرايندی طوالنی دارد و ما نمی توانيم آن 
را مدتی برای اصالح معطل بگذاريم، زيرا آموزش و پرورش 

جريانی است که نمی تواند متوقف بشود.
ــل انقالب و در زمان وزارت آقای دکتر اکرمی در   در اواي
ــی مطرح بود و  آموزش و پرورش، بحث تغيير نظام آموزش
من در جلسه« شورای تغيير بنيادی آموزشی کشور» حضور 
داشتم و دکتر احمدی در آن شورا رئيس ما بود همچنين در 
آن شورا دکتر حداد، مرحوم مهندس عالقمندان، مهندس 
ــی و ديگران ...نيز بودند آن زمان هم ايده ما اين بود  نفيس
که «آموزش و پرورش يک هواپيمای در حال حرکت است 
که بايد در همان حال پرواز تعميرش کرد» . نمی شود برای 

تعمير، متوفقش کرد. 
االن هم که بحث تحول در نظام آموزشی از سوی مقام 
ــت و شورای انقالب فرهنگی نيز  معظم رهبری مطرح اس
تشکيل می شود، تحول در آموزش و پرورش بايد با رويکرد 
ــن اين که آموزش  ــود. يعنی ما در حي اصالحی دنبال بش

ــش آموز هم به درس  ــرورش را حرکت می دهيم و دان و پ
ــير اصالح کنيم. البته  خواندش ادامه می دهد، آن را در مس

اين تحول، نقطه آغازينش از فلسفه تعليم و تربيت است.
  موانـع بينشـی و فلسـفی در آمـوزش و پـرورش 

رسمی چيست؟
فلسفه آموزش و پرورش نقطه آغازين است. اما فلسفه 
همة اين نيست که مهم ترين رکن آموزش و پرورش معلم 
ــزه الزم را ندارد، ضمن اين  ــت و معلم ما هم امروز انگي اس
ــما بهترين کتاب،  که صالحيت های حرفه ای هم ندارد. ش
بهترين امکانات، بهترين فلسفه آموزش و پرورش و همه چيز 
را در اختيار اين معلم که انگيزه الزم و صالحيت حرفه ای 
الزم را ندارد قرار بدهيد، خروجی آموزش و پرورش می شود 

همينی که االن داريد.
ــه اين منظور عرض کردم تا بگويم ناکارآمدی   اين را ب
آموزش و پرورش تنها از فقدان فلسفه تعليم و تربيت بومی يا 
اسالمی نيست. ضمن اين که اگر ما بخواهيم اصالحاتی را 
ــخص کنيم انسان مطلوب ما در  انجام بدهيم بايد اول مش
ــفه آموزش  ــت که بر مبنای فلس ــوزش و پرورش کيس آم
وپرورش است. وقتی انسان مطلوب را تعريف کرديم، سپس 
براساس آن کتاب درسی، برنامه ريزی درسی، برنامه ريزی 
ــی را طراحی می کنيم و اين کار  آموزشی، ساختار آموزش
خوب است و بايد هم بشود. اما نبايد فکرکرد اگر همه اين ها 
ــکالت ديگر آموزش و پرورش بی  را انجام بدهيم و به مش

توجه باشيم، آموزش و پرورش ما کارآمد خواهد شد.
اقداماتی را که در جهت تدوين فلسفه آموزش و پرورش، 

در ستاد انقالب فرهنگی صورت گرفته، توضيح بفرمائيد.
در ارديبهشت سال ۸۶، مقام معظم رهبری سه اولويت 
را برای ستاد انقالب فرهنگی تعيين کردند که يکی بحث 
مهندسی فرهنگی است، دومی تدوين بحث جامع علمی کشور 
و سومی  هم تحول در نظام آموزشی کشور، اعم از آموزش و 
پرورش و آموزش عالی است. در مورد اولويت سوم، همزمان 
با آن شورايی به نام شورای تخصصی تحول نظام آموزشی 
کشور در شورای انقالب فرهنگی کشور تشکيل شده است. 
ترکيب اين شورا تعدادی از اعضای شورای انقالب فرهنگی و 
تعدادی اعضای صاحب نظر هستند. آخرين حرف اين شورا 
اين بوده است که ما برای تحول در نظام آموزشی کشور بايد 
فلسفه تعليم و تربيت جمهوری اسالمی را قطعی کنيم. با 
توجه به اين از حدود ۵ سال پيش در آموزش و پرورش، در 
زمان وزارت آقای حاجی، سند ملی آموزش و پرورش مطرح 
ــيد و قرار شد که  بود و آن زمان  کليات آن به تصويب رس
تيمی بر روی آن کار بکند. مطلع بودم که فلسفه آموزش و 
پرورش هم جزو آن اسنادی است که در سند ملی روی آن 
کار می شود. من به شورا گفتم که چنين کاری در آموزش و 
پرورش شروع شده که می توانيد همان را به اين جا بياوريد 
ــد و در روز سه شنبه  ــی کنيد. اين کار پيگيری ش و بررس
گذشته اولين جلسه بررسی فلسفه آموزش و پرورش برگزار 
گرديد. در پايان جلسه پيشنهاد شد که در کميسيون تعليم 
ــورای فرهنگی، فلسفه تعليم و تربيت بررسی  و تربيت ش
ــيون را دارم و امروز   بشود. بنده هم مسئوليت  اين کميس
ــه بررسی فلسفه تعليم و تربيت را آغاز کرديم.  اولين جلس
ــفه تعليم و تربيت کاری بسيار فنی است که  منتهی فلس
امروز نتوانستيم به هيچ وجه موضوعی را جمع کنيم و شايد  

در جلسات بعدی انجام اين کار ميسر بشود.

 شما بهترين کتاب، بهترين امکانات، 
بهترين فلسفه آموزش و پرورش و 
همه چيز را در اختيار اين معلم که 
انگيزه الزم و صالحيت حرفه ای الزم 
را ندارد قرار بدهيد، خروجی آموزش و 
پرورش می شود همينی که االن داريد
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غايت تربيت، اليق در پيشگاه خدا بودن
گفت وگو با دکتر بهرام محسن پور

بهرام محسـن پور، دارای درجه دکتری در رشـته 
آموزش بين المللی و توسعه از دانشگاه  پيتسبورگ 
پنسيلوانيا، عضو هيات علمی دانشگاه تربيت معلم 
گروه بنيادها دانشـيار پايه ۱۴، معاون آموزشـی 
دانشکده روان شناسـی و علوم تربيتی،مدير کل 
مطالعات بين المللـی وزارت آمـوزش و پرورش، 
نويسـنده  مقاالت متعـدد در زمينه های تعليم و 
تربيت و برنامه ريزی آموزشـی، مؤلف کتاب های 
متعـدد در زمينه برنامه ريـزی آموزشـی و روان 
شناسـی و دارای طرح های بسـيار تحقيقاتی در 

زمينه های ارزشيابی و توسعه آموزشی.

  می دانيـد کـه در مـدت ۳۰ سـال پـس از از انقـالب 
اسالمی رابطه ميان حوزه و آموزش و پرورش فراز و فرودهايی 
داشـته اسـت، می خواهيم دراين آسيب شناسـی، جايگاه 
تعامـل آموزش و پرورش و حوزه های علميـه را بدانيم و در 
طول تاريخ چگونه بايد تعامل آموزش و پرورش و حوزه های 

علميه را بازسازی کرد؟
الف: آسيب شناسی و جايگاه تعامل

همان طوری که مستحضريد در دوران حکومت رضاخان 
ــی جديد جايگزين آن  ــد و مدارس مکتب خانه ها تعطيل ش
ــم که تحصيالت  ــانی ه ــدند. خيلی از کس مکتب خانه ها ش
حوزوی داشتند و عهده دار تربيت کودکان در مکتب خانه ها 
بودند، ارتباطشان با تعليم و تربيت و نفوذشان بسيار کمرنگ 
شد، اما قطع نشد. به طوری که خانمی به نام مجتهده امين 
ــت، در دوران حکومت رضاخان  که تحصيالت حوزوی داش
ــهر اصفهان تأسيس  ــتان دخترانه اسالمی در ش يک دبيرس
کرد. چون مردم نسبت به مدارس دولتی خوشبين نبودند و 
دخترانشان را به اين مــدارس نمی فرستادند، ايشان مدرسه 
ای را  تأسيس کردند که عالوه بر ايجاد فرصت تحصيلی برای 

دختران دبيرستان فعاليت مذهبی هم داشته باشند. 
در دهه ۳۰ در قم مجله ای به نام مکتب تشيع چاپ می شد 
که کسانی مثل آيت ا... مکارم شيرازی مسئول آن بودند و اين 
مجله هم در دهه ۳۰ در دبيرستان ها توزيع می شد و مطالب 
ــت که  ــم برای جوانان خوب بود و حکايت از اين داش آن ه
ــاط با مدارس  دارند. باز  حوزويان تمايلی برای برقراری ارتب
ــهرهای ديگر مدارسی که صبغه  می ديديم که در تهران و ش
اسالمی  آن ها زياد بود به وسيله کسانی که دارای تحصيالت 
ــد، يا حداقل اين گروه در اداره آن  حوزوی بودند اداره می ش
نقش پر رنگی داشتند. به ياد دارم در دهه ۵۰ مجله ای برای 
کودکان در حوزه منتشر شد به نام پيام شادی که جای خوبی 

را برای خودش در مدارس ابتدايی و راهنمايی باز کرد. 
ب- شيوه های برقراری  ارتباط اصولی

ــه آموزش و پرورش هم همکاری هايی در زمينه  در زمين
ــان صورت  ــرآن با حوزوي ــا آموزش ق ــف کتب دينی ي تألي
ــر حوزه و  ــالمی و با ايجاد دفت ــت. بعد از انقالب اس می گرف

دانشگاه، ارتباط بين حوزه و تعليم و تربيت ما بيشتر شد. پس از 
پيروزی انقالب اسالمی به ياد دارم که کتابی در مورد روانشناسی 
ــتان تأليف کرده بوديم و برای تأييد به دفتر  ــوم دبيرس سال س
همکاری حوزه و دانشگاه که تازه هم پا گرفته بود برديم. بنابراين 
ارتباط از زمان های گذشته بوده و هم چنان تداوم دارد. در آينده 
اين همکاری می تواند پررنگ تر بشود. می توان از حوزويان برای 
تأليف کتاب های دينی و قرآن و همچنين در زمينه امور تربيتی 
در مدارس و نيز  اسالمی کردن تعليم و تربيت کمک گرفت. زيرا 
ــاس دين است و غايت آن، تربيت  مبنای تعليم و تربيت ما براس
انسان هايی است که نايل به قرب الهی بشوند و فطرت خدايی آن ها 
که بر خداشنــاسی است شکوفــا بشود. بنــابراين ما می توانيم از 

انديشمندان حوزوی در اين زمينه ها کمک بگيريم.
  چه راهکارهايی در ارتباط حوزه علميه و آموزش و پرورش 

وجود دارد؟ 
ــالش کنيم تا تفکــرات  ــان طور که گفتــم ابتدا بايد ت هم
ــن حاصل  ــايه بيندازد و اي ــی ما س ــالمی بر برنامه های درس اس
ــر بدهند و  ــان در اين زمينه نظ ــر اين که حوزوي ــود مگ نمی ش
بگويند چگونه تعليم و تربيت صبغه اسالمی به خود می گيرد. در 
زمينه های اجرايی هم برای امور تربيتی مدارس مان دست کمک 
به سوی حوزويان دراز کنيم تا به عنوان مشاور به ما کمک بکنند. 
ــائل  ــا از اين راهکارها هم در زمينه نظری و هم در زمينه مس م

اجرايی می توانيم استفاده کنيم.
  عوامل ايجابی در توليد علم، با تأکيد بر بومی سازی آن، در 

فرهنگ تعليم و تربيت ايرانی و اسالمی چيست؟ 
ــت. علم وقتی توليد شد   فرايند توليد علم يک مقوله جداس
مورد استفاده همگان در جامعه قرار می گيرد و کاری به آموزش 
ــدارد، مگر آن که علومی که در خدمت آموزش و  و پرورش هم ن
پرورش است مد نظر باشد. علوم تربيتی در خدمت فرايند تعليم 
ــت که عبارت است از اثر گذاری مربی بر متربی، اگر  و تربيت اس
اين فرآيند ما سليقه ای باشد ممکن است نيازی به علوم تربيتی 
نداشته باشيم. اما اگر باور ما اين است که تعليم و تربيت می تواند 
از يافته های علوم تربيتی برای اعتالی تعليم و تربيت استفاده کند 

آن زمان است که علوم تربيتی با صبغه اسالمی مطرح است. حال 
منظور از تعليم و تربيت با صبغه اسالمی چيست؟مثًال روانشناسی 
ــت در خدمت معلمان. مربيان و معلمانی که با  تربيتی علمی اس
روانشناسی تربيتی آشنا باشند، شناخت دقيق تری نسبت به دانش 
ــی تربيتی  آموزان پيدا می کنند، حال اگر رويکردهای روانشناس
مبتنی بر آموزه های دينی باشد، يعنی اگر در شناخت انسان پيش 
ــان در دين  مورد توجه قرار  ــای متافيزيکی راجع به انس فرض ه
گيرد، پس اين روانشناسی تربيتی صبغه اسالمی خواهد داشت. اما 
اگر روانشناسی تربيتی با صبغه اسالمی بنا نشود، يک سلسله پيش 
فرض های متافيزيکی که در رفتار فرد مؤثر هستند در آن لحاظ 
نشود، يک علوم تربيتی با رويکرد پوزيتويسمی خواهيم داشت که 
در بهبود تعليم و تربيت کارساز نخواهد بود. اين نکته پاسخ سؤال 
ــما درباره توليد علم در آموزش و پرورش است. پس منظور ما  ش
از توليد علم در اين جا توليد فيزيک و شيمی و رياضيات از منظر 
دين نيست، شايد  منظور، علوم تربيتی مبتنی بر آموزه های دينی 
و مورد نظری باشد که در خدمت تعليم و تربيت قرار می گيرند. 
ــم کاری نداريم. دغدغه ما اين  ــس ما به فرايند علم به طور اع پ
ــتوار کنيم و در  ــت که علوم تربيتی را بر آموزه های دينی اس اس
خدمت اعتالی تعليم و تربيت قرار بدهيم. يک مثال ديگر اين که 
ما در فلسفه تعليم و تربيت به دنبال دستيابی به آرای محکم و 
استواری هستيم که آموزش و پرورش ما را جهت دهند. اين جا 
می توان پرسيد که آيا ما مجاز هستيم که بر انتخاب آرای تربيتی 
ــفی تأکيد  جان ديويی به عنوان تنها مبانی تعليم و تربيت فلس
کنيم يا اينکه بر آرای انديشمندان مسلمان برای مبانی تعليم و 
تربيت تأييد کنيم؟ بر اين اساس همه رشته های تربيتی(اگر علوم 
ــند و به  تربيتی را علم بدانيم) اگر مبتنی بر آموزه های دينی باش
قول امروزی ها اسالميزه بشوند، سپس در خدمت تعليم و تربيت 

قرار بگيرند، مراد ما حاصل می شود.
  ارتباط آموزه های دينی با برنامه ريزی درسی چيست؟

ــاخه های متعددی مثل برنامه ريزی درسی،   علوم تربيتی ش
ــی، مديريت آموزشی و  ــی تربيتی، تکنولوژی آموزش روانشناس
برنامه ريزی آموزشی دارد. برنــامه ريزی درسی دانشی است که 
به ما می گويد چه چيزی بياموزيم؟برای چه و چگونه بياموزيم؟ اگر 
ما به اين که چه چيزی را بياموزيم صبغه اسالمی بدهيم،احتماًال 
ــی اسالمی  می شود. يعنی چيزهايی را ياد بدهيم که  برنامه درس
به درد دنيا و آخرت بخورد .«افضل العلم معرفت الجبار» بهترين 
ــت. اگر ما همه علوم، اعم از رياضيات و  ــی اس علم ها خداشناس
ــيمی و غيره را در برنامه درسی، به گونه ای به دانش  فيزيک و ش
ــی و معرفت  ــمت خداشناس آموزان عرضه بداريم که او را به س
ــوق بدهند. اين کار يعنی ايجاد پيوند بين آموزه های  کردگار س

دينی و برنامه ريزی درسی.
  چگونه ديدگاه انديشـمندان مسلمان مثل پروفسور سيد 
علی اشـرف  در بومی سـازی تعليم و تربيت اسـالمی- ايرانی 

تأثيرگذار است؟
ــلمان  ــًا از دهه ۱۹۷۰ ميالدی عده ای از متفکران مس تقريب
ــی تحصيالت آنها  که در غرب زندگی می کردند و احتماًال بخش
هم در غرب بوده، متوجه موضوعی به نام سکوالريزم شدند و به 
ــيدند که تعليم و تربيت غرب يک تعليم و تربيت  اين نتيجه رس
سکوالر است و کاری به دين ندارد. آنها دريافتند که اين تعليم و 
ــکوالر غرب در کشورهای اسالمی هم رخنه پيدا کرده  تربيت س
است. لذا، به فکر چاره جويی افتادند تا تعليم و تربيتی مبتنی بر 
ــالم را جايگزين تعليم و تربيت سکوالر کنند.  آموزه های دين اس
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آقای پرفسور اشرف و همکاران شان برای اولين بار درسال ۱۹۷۷ 
ميالدی در مکه کنفرانسی درباره تعليم و تربيت برگزار کردند که 
شرح آن در آثار مرحوم سيد علی اشرف آمده است. به دنبال آن 
ــاير کشورهای اسالمی  چند کنفرانس و همايش  در کراچی و س
ــد. در اين کنفرانس ابتدا خصلت ها و ويژگی های  ديگر برگزار ش
تعليم و تربيت سکوالر را تعريف کردند و بعد به اين فکر افتادند 
که بايد چاره جويی کنند. بعد تصميم گرفتند تعليم و تربيت را از 
حالت سکوالر خارج کنند و به آن صبغه اسالمی بدهند. اين کار 
سيد علی اشرف و همکارانش به خاموشی نگراييده است و هنوز 
ــانی هستند که در اين حـــوزه ها در جاهايی مثل اندونزی،  کس
مالزی کــار می کنند و متفکران مسلمان هر چند وقت يک بار 
ــورهای اسالمی را از اين  همايش هايی را برگزار می کنند که کش
تعليم و تربيت سکوالر نجات بدهند. معروف ترين کتابی هم که 
از مرحوم سيد علی اشرف ترجمه شده همان افق های جديد در 
تعليم و تربيت اسالمی است که در آن جا تعليم و تربيت سکوالر 
را نقد می کنند و بازگشت به خويشتن را نويد می دهند در کشور 
خودمان، در سال های اخير هم، چه در حوزه و چه در دانشگاه ها 

ــت و اسالمی کردن تعليم و تربيت در واقع  بحث همين بوده اس
خيزشی است عليه سکوالريزم. اسالمی کردن تعليم و تربيت  و 
اسالمی کردن دانشگاه ها حرکتی است برای مقابله با سکوالريزم. 
ــتيم که اين حرکت روز به روز سرعت بيشتری پيدا  اميدوار هس
بکند و ما را به اسالمی کردن تعليم و تربيت که سرمنزل مقصود 

است برساند.
  در حوزه تعليم و تربيت دينی در ساير کشورها نظر خود را به 

صورت اجمال توضيح دهيد.
ــم و تربيت مغرب زمين اصوًال دين جايگاهی ندارد و  در تعلي
تعليم و تربيت سکوالر است. مثًال يونسکو هم که متولی اجرای 
همايش های تعليم و تربيت است، سخنی از دين به ميان نمی آورد. 
ــت که حقوق بشر، دموکراسی و آزادی  توصيه های آن ها اين اس
بيان را آموزش دهيم، صلح و تفاهم را تبليغ کنيم، نژادپرستی را 
از کتاب ها حذف کنيم و کًال موضوعــاتی را مطرح می کنند که 
مورد توجه جامعه جهانی است که غربی ها سردمداران آن هستند، 
اما وقتی به درون کشورهای اسالمی نگاهی می اندازيم می بينيم که 
در  بسياری از کشورها به تربيت دينی  و اخالقی توجه می شود. 
به عنوان مثال آيسسکو به عنوان يک سازمان علمی، آموزشی و 
فرهنگی، اسالمی و به عنوان زيرمجموعه سازمان کنفرانس اسالمی، 
ــان می دهد تمام کشورهای  ــر کرده است که نش آماری را منتش
اسالمی بين يک تا ده درصد از اوقات تحصيلی دانش آموزان را در 
مدارس به آموزش دينی و بين يک تا سه درصد را هم به آموزش 
اخالقی يعنی (Moral education) اختصاص می دهند. اين 
حاکی از اين امر است که کشورهای اسالمی به آموزش دين بی اعتنا 
نيستند. اما بحثی هست به عنوان اين که آيا گنجاندن درسی به 
نام تعليمات دينی يا يک ساعت آموزش اخالقيات منجر به اين 

می شود که تعليم و تربيت ما اسالمی  بشود؟ که اين بحث البته 
مجال ديگری می طلبد. آموزش اخالقيات در نظامهای آموزشی 
ــاير جوامع هم (Moral education) هست، اما مبتنی بر  س
ــت. بعالوه در بعضی از کشورها ارزش ها را  آموزه های دينی نيس
آموزش می دهند مثل وقت شناسی، نظافت، رعايت حقوق ديگران 
و احترام به حقوق ديگران. اما در(Moral education) ممکن 
است بر اخالقيات مبتنی بر دين باشد و ممکن است مبتنی  بر 

ارزش های شهروندی باشد.
  شـما برنامه های درسی آمريکا و ايران را مورد مقايسه قرار 
داده ايد  و اظهار کرده ايد که در درس زيسـت شناسی  آمريکا 
با پيش فرض های متافيزيک مقابله شده است. به طور اجمال آن 

را توضيح دهيد.
من در مقاله ای سيمای انسان را در کتابهای درسی آمريکا و 
ايران مقايسه کرده ام. در کتابهای درسی آمريکا انسان موجودی 
ــت. کاری ندارند که روح خداوندی در کالبد انسان  بيولوژيک اس
ــم موضوع خلقت را بيان  ــت يا خير. آنها از منظر داروينيس هس
ــان ندارند يعنی  می کنند و توجهی به اراده خداونددر خلقت انس
ــاس تصادف خلق شده است و انسان  گويی که موجود زنده براس
حاصل تکامل ساير موجودات است. يا در کتاب های درسی آمريکا 
ــود با روش های تحقيق متداول در  ــت که می ش فرض بر اين اس
علوم تجربی انسان را هم شناخت. اما در کتاب های درسی ايران، 
انسان آن طوری که در کتب درسی آمريکا معرفی شده، معرفی 
ــده است. انسان موجودی است که فطرتی خدا گرايانه دارد و  نش
روح خداوندی در کالبدش دميده شده است و با روش های تحقيق 
ــود او را به طور کامل شناخت. چون وقتی  روح را  تجربی نمی ش
نفی می کنيم ديگر چگونه می توانيم تصويری دقيق از انسان به 
دست بدهيم. من در جايی ديگر مقاله ای نوشته ام مبنی بر اين 
که بايد شناخت طبيعت را با رويکردی دينی آموزش داد. منظور 
ــت که پيش فرض های متافيزيکی-  از رويکردهای دينی اين اس
ــتی با زبان خودش خدا را تسبيح می کند- مربوط به  جهان هس

طبيعت ناديده گرفته نشود. 
   اگـر مفروضات متافيزيکی در برنامه های درسـی مختلف 
مورد توجه قرار گيرد، محدوديتی در مسئله محوری و اکتشاف 

يادگيرندگان ايجاد نمی کند؟ توضيح دهيد.
اول بايد دانش آموزان را با دو عالم آشنا کنيم. يکی عالم مادی 
که همين عالم َخلق است و اصل علت معلول در آن حاکم است 
يعنی هيچ معلولی اتفاق نمی افتد مگر اين که علت يا عللی داشته 
باشد. برای شناخت اين جهان مادی و پديده های آن بايد از روش 
ــافی استفاده کرد، اما بايد در عين حال در همان  تجربی و اکتش
زمان هم بگوييم که ورای عالم مادی، عالمی به نام عالم امر و عالم 
ــت که اين عالم ملکوت مقيد به عالم علت و معلول  ملکوت هس
نيست و خارج از دسترسی حواس ماست.  لذا برای شناخت عالم 
امر ما نمی توانيم از روش های تجربی استفاده کنيم. مثًال می توانيم 
ــدای قورباغه را ضبط کنيم و بگوييم که  با روش های تجربی ص
اين قورباغه در چه ساعاتی از شبانه روز اين صدا را توليد می کند 
ــی برای توليد اين صدا هم بيان کنيم. اما نمی توانيم به  و توجيه
دانش آموز بگوييم که اين صدای قورباغه تسبيح است. چون به 
ــيله گوش قابل درک نيست. بايد از ابتدا بگوييم که اکتشاف  وس
جهان مادی مبتنی بر روش تجربی است. حواس بخشی از جهان 
هستی، يعنی عالم طبيعی را به ما می شناساند، اما بخش ديگر آن  
به وسيله حواس شناخته نمی شود و آن بخشی است که به عالم 
امر مربوط می شود. حضرت موسی وقتی که عصايی را که از چوب 

ــر روی زمين انداخت، اين عصا تبديل به اژدها  و مادی بود ب
موجودی جاندارشد. اين امر ديگر با علوم تجربی قابل تبيين 
نيست، چون اين عصا از عالم ماده خارج و به عالم امر وارد شد. 
بايد دانش آموز بپذيرد که عالم  امر خارج از دسترس حواس 

است، چون ديگر زمان و مکان بر آن تعلق نمی گيرد.
  چگونه می توان مفروضات متافيزيکی را در برنامه درسی 
قرار داد ولی به فرآيند اکتشاف و مسأله شناسی يادگيرندگان 
در يادگيری آسيب وارد نشود؟ آيا می توان مفاهيم متافيزيکی 
را همزمان با مفاهيم عينی آموزش داد؟ چگونه می توان اين 
مفاهيم را طرح ريزی کرد؟ آيا ساز و کارهايی برای گسترش 

معرفت شناسی متافيزيک در آموزش وجود دارد؟
ــت که اگر ما بخواهيم بدون مطالعه، مسائل  ــک نيس ش
ــات اول معلمان از  متافيزيکی را مطرح کنيم در همان جلس
ــخگويی به سؤاالت دانش آموزان يا سر باز می زنند يا اين  پاس
که مورد ريشخند دانش آموزان شان قرار می گيرند. بر همين 
ــت اعتقادات دانش آموزان هم ضعيف  ــاس هم ممکن اس اس
ــد بود که معلمان ما  ــود. اين کار در صورتی موفق خواه بش
توانمند باشند و بتوانند پاسخگو باشند. منظور من اين نيست 
که در کتب درسی به موازات مسائل جهان فيزيکی به صراحت 
ــائل جهان متافيزيک را بياوريم. اين کار برنامه ديگری را  مس
می طلبد و سبک آموزشی آن فرق می کند. وقتی دانش آموز 
ــگاه می بريد از او می خواهيد که از حس مشاهده  را به آزمايش
و حواس ديگرش برای شناخت جهان مادی استفاده کند، اما 
اگر از او بخواهيد که فکرش را برای شناخت پديده غيرمادی و 
ورای مادی هم به کار بگيرد، نمی تواند اين کار را انجام بدهد. 
ــر، روش های   ــی خاص معلمان ديگ اين کار کتاب های درس
تدريس ديگر را می طلبد، وگرنه با اين کتــاب های درسی که 
ــائل را جا انداخت. بايد بنيان های عقيدتی  نمی توان اين مس

دانش آموز خيلی قوی باشد که پذيرای اين مسائل گردد. 
  چگونه از ميراث بشريت علم و دين می توان بهره گرفت؟ 
و چگونه می توان از پيشرفت علوم انسانی در جهت آموزه های 

دينی بهره برداری کرد؟
من تفکيک علم و دين را قدری نارسا می بينم. اصًال بحث 
اين نيست که ما اول علم را ببينيم و در کنارش دين را. انسان 
ــا در اثر عبادت خداوند تکامل  ــت ت برای اين به دنيا آمده اس
پيدا کند و به قرب الهی برسد. علم بايد وسيله ای باشد که ما 
ــاند و ابزاری برای خداشناسی باشد. يک  را به قرب الهی برس
ــناس متدين طوری به جهان نگاه می کند که يک  کيهان ش
آدم عادی نمی تواند اين نگاه را داشته باشد. بنابراين وقتی ما 
علم را از دين منفک می کنيم تعارض پيش می آيد. ما از ابتدا 
می گوييم که اگر شما علم و شناخت پيدا کرديد اين شناخت 
ــود. انسان بايد جايگاه خود را  بايد به خداشناسی منتهی بش
ــت، و  ــتی بداند و اينکه برای چه به دنيا آمده اس در عالم هس
ــت. بايد بداند که زندگی در  اينکه خليفه خدا روی زمين اس
ــت برای جهان ديگری که ما در آن  اين جهان وسيله ای اس
زندگی خواهيم کرد. و وقتی ما اين دو را از هم جدا می کنيم 

دچار تعارض می شويم.
ــمت غايت زندگی برويم، من اين برداشت را  بايد به س
دارم که غايت تعليم و تربيت ما  اين نيست که دانش آموزان 
ــوند. غايت اين است که انسان هايی  ما برنده جايزه نوبل بش
ــگاه خدا قرار  تربيت کنيم که خود را اليق بداند که در پيش

بگيرد.

غايت تعليم و تربيت ما  اين نيست که 
دانش آموزان ما برنده جايزه نوبل بشوند. 
غايت اين است که انسان هايی تربيت 
کنيم که خود را اليق بداند که در پيشگاه 
خدا قرار بگيرد
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توجه به تربيت اخالقی در نظام آموزش و پرورش گاهی در توسعه و تعميق فرهنگ ايرانی- اسالمی
دکتر محمد آرمند

ــی از اهميت ويژه ای  ــت اخالقی در نظام های آموزش تربي
ــت. دو  هدف اساسی در آموزش و پرورش دارای  برخوردار اس
اهميت است: يکی کمک به افراد برای رشد فکری و ذهنی و 
... ديگری کمک به آنان برای انسان خوب شدن، هدف اخير در 

اصل هدفی است که توسط تربيت اخالقی دنبال می شود.
در عصر حاضر چند عامل اساسی زير موجب توجه بيشتر 

به تربيت اخالقی در نظام های آموزشی جهان گرديده است:
ضعيف شدن نقش خانواده در تربيت کودکا ن و نوجوانان 
ــدن والدين از يکديگر-  ــر اثر عواملی مانند، طالق و جداش ب
ــتر کودکان و نوجوانان به علت زياد شدن  آسيب پذيری بيش

ــده است، همين طور  دينی (با عنوان دين و زندگی) ارائه ش
برخی مفاهيم اخالقی نيز در برنامه های درسی دروس علوم 

اجتماعی و ادبيات فارسی به طور پراکنده مطرح شده است.
برای اين منظور دوره متوسطه مورد توجه قرار گرفته، چون 
ــران دوره بلوغ را طی کرده و از  در اين دوره دانش آموزان بح
ــد عقلی، رشد اجتماعی و رشد عاطفی به مرحله ای  نظر رش
ــترده تر و عميق تری  ــيده اند که می توان تالش های گس رس
ــام داد، بعالوه به عنوان  می توان در زمينه تربيت اخالقی انج
ــگاه، در واقع آخرين فرصت  آخرين دورة تحصيلی پيش دانش
آموزش و پرورش برای جبران کاستی ها رفع خالء های موجود 

در اين زمينه است.

ــل ها و افزايش فاصله بين خواسته های کودکان و  ــکاف نس ش
نوجوان به علت زياد شدن شکاف نسل ها و افزايش فاصله  بين 
ــته های کودکان و  نوجوانان و والدين و تأثيرپذيری کمتر  خواس
کودکان و نوجوانان از والدين نسبت به گذشته. اهميت و نقش 
مهم ارزش های اخالقی – توجه بسيار زياد به فردگرايی و نسبيت 
ــداف، اصول و روش های تربيت  ــی. در اين مقاله مبانی، اه گراي
ــی قرار  ــی اين دوره مورد بررس اخالقی در راهنمای برنامه درس
ــنهادهايی برای بهبود آن ارائه شده است. البته در  گرفته و پيش
دوره متوسطه، راهنمايی برنامه درسی ويژه ای برای تربيت اخالقی 
ــتقل اخالق نيز در اين دوره پيش بينی  وجود ندارد و درس مس
نشده است و مباحث مربوط به تربيت اخالقی در درس تعليمات 

روش های آموزش اخالق براساس رويکردهای اسالمی و روانشناسی
دکترصغری ابراهيمی قوام۱

ــفی خود و  ديدگاه های مختلف با توجه به مبانی فلس
تأکيد بر روی مسايل خاص در زمينه ی آموزشی روش 
های گوناگونی را پيشنهاد داده اند. با توجه به روش های 
ــی تمامی نظريه ها می توان در نظر گرفت که  آموزش
عنصر شناختی نقش مؤثری در آموزش و انتقال ارزش 
ــات اخالقی نوعی نگاهداری  های اخالقی دارد. احساس
ــت که طبق روند تحولی از زود گذری  ارزش هايی اس
و ناپايداری به صورت اجبار اخالقی، وظيفه و هنجار در 

آمده اند (محسنی، ۱۳۸۳، ص ۵۱۱). 
آموزش اخالق در اسالم

بعضی از آيات شريفه قرآن نشان می دهد که طبيعت 
درونی انسان تغيير پذير است. «محققا خداوند متعال حال 
ــت  ــچ قوم و جامعه ای را از حيث آنچه در آن ها هس هي
ــازد، مگر اينکه نفس  از نعمت و عافيت، دگرگون نمی س
ــوره رعد، آيه ۱۱) بنابراين  ــازد (س خويش را دگرگون س
نفس انسان تغيير پذير و در ابتدای تولد از هرگونه اخالق 
مثبت و منفی خالی است. او به تدريج که بزرگ می شود، 
ــد می کند در اثر تقليد و اثرپذيری از محيط خانواده  رش
ــايلی آشنا می گردد و بر اساس آن مسايل به رفتار  با مس
ــد نکته ای که بر ضرورت برنامه  خويش تعيين می بخش
ــنتی است که بر  تعليم و تربيت منظم تأکيد می کند س
ــت و آن اين که راسخ شدن يک  ــان حاکم اس نفس انس
صفت در نفس به نحوی که انسان در مقام ابراز آن صفت 
ترديد نداشته باشد و به آسانی در عمل جوارحی ظهور پيدا 
کند مشروط به تمرين يا مداومت و مراقبت است (هيأت 
ــه در راه حق،۱۳۷۹).  حضرت علی (ع)  تحريريه مؤسس
فرمود: «کسی که بسيار فکر کند در آنچه فراگرفته، عملش 
را محکم نموده و پی می برد به چيزی که فهميده است». 
ــالم از روش (تمرين و تکرار) به  در برنامه های تربيتی اس
فراوانی استفاده شده است (نقل از هيأت تحريريه مؤسسه 
در راه حق، ۱۳۷۹). در تربيت روحی و معنوی و در جهت 
ايجاد قدرت روانی بايد نقطه شروع تمرين  بادقت کافی و 

متناسب با استعداد متربی انتخاب گردد. 

نظم می شود. در خالل همکاری با ديگران است که کودک 
ــه را تجربه می کند.  ــد را درک کرده و احترام دوجانب قواع
ــيدن به جامعيت و انعطاف  ــام پياژه کودک برای رس در نظ
ــد و آن ها را با نظرگاه  ــدگاه خود را ارائه کن ــری بايد دي فک
ــران در آميزد. معلم بايد به دانش آموزان کمک کند تا  ديگ
خود را بيان کنند و افکار خود را با يکديگر در ميان گذارند 
ــر ياد بگيرند. معلم در نظام پياژه، همدلی و هم  و از يکديگ
ــی کند و کارهای گروهی  ــی با ديگران را ترغيب م احساس
ــرلوحه کار  دانش آموزان و همکاری های دايمی آن ها را س
کالس و جزء تفکيک ناپذير آن می داند (کديور، ۱۳۸۳، ص 
ــرگ هدف از آموزش اخالق را تحريک گام بعدی  ۷۸).  کلب
رشد و برانگيختن مرحله باالتری می داند (کلبرگ، ۱۹۷۶؛ به 
نقل از کريمی، ص ۱۹۰).  روش آموزش پيشنهادی کلبرگ 
در عمل فرض می کند که حرکت به مرحله ی بعدی رشد 
نه فقط در معرض قرار گرفتن افکار مرحله بعدی است، بلکه 
بستگی به تجربه تعارض ها در وضعيت فعلی و مرحله کنونی 
ــه کار بردن اين تجربه ها در حل موقعيت های  تفکر او و ب

مسأله را دارد (کريمی، ۱۳۸۴).
 ديدگاه فراگير دامون در آموزش اخالق

ويليام دامون۲ (۱۹۸۸) معتقد است، آموزش بايد براساس 
آن چيزهايی که ما در مورد ماهيت رشد اخالقی کودکان می 
دانيم، انجام شود. نظريه دامون براساس مطالعات علمی که بر 
روی رشد اخالق کودک انجام شده، بنيان گذاشته شده است. 
نظريه دامون از عقايد سنتی آموزش شناختی اخالق فراگيرتر 
ــات ارتباط والدين-  ــت، زيرا نظريه دامون اهميت هيجان اس
ــد اخالق مورد توجه قرار می دهد  کودک و فرهنگ را در رش
و آن ها را با تأثيرات مدرسه، همساالن و شناخت ترکيب می 

کند (سانتراک و يوسن۳،  ۱۹۹۲به نقل از وارسته ۱۳۸۷ ).
 کليدواژه ها : آموزش اخالق، ديدگاه اسالم، ديدگاه يادگيری 

اجتماعی، ديدگاه روان تحليل گری ديدگاه دامون
۱ - استاديار گروه روانشناسی تربيتی و سنجش و اندازه 

گيری  دانشگاه عالمه طباطبايی 
2-W. Damon
3- Santrock & Yssen

ديدگاه روان کاوی
از آثار اوليه روان کاوی، نظير آثار خود فرويد چنين بر می آيد 
که کودک چون اصول اخالقی خود را تا سنين ۶-۵ سالگی کسب 
ــمی اخالق در مدرسه تأثيری در اخالقی  می کند. آموزش رس
کردن وی نخواهد داشت.  اما در شيوه های آموزشی نوفرويدها و 
محققان مربوط به حوزه های روان کاوی ديگر مسأله ثابت بودن 
ويژگی های شخصيتی پس از سنين اوليه کودکی کمتر مطرح 
می شود. بنابراين شيوه آموزشی پيشنهادی قرار دادن کودک در 
موقعيت های وسوسه برانگيز و سرزنش  و بازداری از ارتکاب خطا 
به منظور درونی کردن اين سرزنش ها ست که حاصل آن شکل 

گيری وجدان کودک خواهد بود (کريمی، ۱۳۸۴).
نظريه يادگيری اجتماعی

در اين ديدگاه اخالق را رفتاری مانند ساير رفتارها می دانند 
و نحوه آموختن آن نيز مانند ساير رفتارها تابع فرايند يادگيری از 
طريق مکانيسم های تشويق و تنبيه و الگو قرار دادن معرفی می 
کنند. اين نظريه مدافع اين عقيده است که کودکان ارزش های 
اخالقی خود را از والدين و آموزگاران خود کسب می کنند. اين 
يادگيری صرف نظر از آن که بزرگترها عمداَ قصد آموختن آن ها 
را داشته باشند يا رفتارهای اخالقی را بدون تعمدی برای آموختن 
ــان دهند، صورت می گيرد (کريمی، ۱۳۸۴، ص  به کودکان نش
۱۹۶). بندورا (۱۹۶۹ به نقل از وارسته ۱۳۸۷)، اثر سرمشق گيری 
ــازماندهی کرد: اثر بازداری، اثر فراخوان و اثر  ــه طبقه س را در س

سرمشق گيری. 
ديدگاه رشدی- شناختی 

نظريه پردازان شناختی، اعتقادی به کسب منفعالنه ارزش 
ــودک و نوجوان بايد خود به گونه  ــا ندارند. در اين ديدگاه ک ه
ــوند. در غير اين صورت برداشتی  ای فعال با مسايل درگير ش
ــت می  ــطحی و طوطی وار از قوانين و از خوب وبد به دس س
ــود بايد به روابط مبتنی بر احترام  ــد. کودک و نوجوان، خ آورن
ــاالن،  ــند و در ارتباط با همس متقابل و همدلی با ديگران برس
ــند و  ــايی کنند، به راه حل ها بينديش ــايل را شناس عمال مس
ــاس نظريه پياژه،  ــی های خود را ارزيابی نمايند.   بر اس تواناي
ــاالن، موجب ايجاد همدلی با  ارتباط کودک و نوجوان با همس
ديگران، از بين رفتن خود- ميان بينی و درک ضرورت قانون و 
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بررسی نقش جهت گيری مذهبی بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر 
دور راهنمايی مدارس دولتی شهر تهران 

دکتر قدسی احقر، عضو هيأت علمی، دانشيار پژوهشکده 
تعليم و تربيت

 چكيده
ــدف از اين پژوهش پيش بينی ميزان اضطراب امتحان  ه
براساس جهت گيری مذهبی دانش آموزان است. جامعه مورد 
ــامل کليه دانش آموزان دختر دوره راهنمايی شهر  مطالعه ش
تهران در سال ۱۳۸۷ است. حجم نمونه طبق اصول صحيح 
ــتفاده از روش نمونه گيری تصادفی  ــی ۳۰۰ نفر با اس و علم
چندمرحله ای انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از دو ابزار 
عمده: الف) پرسشنامه جهت گيری مذهبی آلپورت و فگين 
ــؤال ۴ گزينه ای در دو ُبعد جهت گيری مذهبی  دارای ۲۱ س
درونی و جهت گيری مذهبی بيرونی، ب) پرسشنامه اضطراب 
ــه ای در دو ُبعد  ــؤال دوگزين ــون دارای ۲۵ س امتحان ساراس
ــتفاده شد. جهت تحليل داده ها از  نگرانی و هيجان پذيری اس
آمار توصيفی و آمار استنباطی (آزمون رگرسيون چندگانه با 
استفاده از روش گام به گام، آزمون فريدمن) استفاده شد. نتايج 
پژوهش نشان داد که: ۱- بيشتر دانش آموزان از نظر اضطراب 
ــطح متوسط و باالتر از متوسط قرار دارند. بين  امتحان در س
اضطراب امتحان در مؤلفه های نگرانی و هيجان پذيری تفاوت 
معنی داری وجود دارد. مقايسه ميانگين نمرات نشان داد ميزان 
نگرانی دانش آموزان بيشتر از هيجان پذيری است. ۲- از روی 
نمرات جهت گيری مذهبی می توان ميزان اضطراب امتحان 
دانش آموزان را پيش بينی کرد. قدرت پيش بينی جهت گيری 
ــتر از جهت گيری مذهبی بيرونی است.  مذهبی درونی بيش
بنابراين می توان نتيجه گرفت که جهت گيری مذهبی به عنوان 
ــک تعديل گر اضطراب امتحان عمل کرده و دانش آموزان با  ي
جهت گيری مذهبی درونی اضطراب امتحان کمتری را تجربه 
می کنند.  کليد واژه: اضطراب امتحان، نگرانی، هيجان پذيری، 
جهت گيری مذهبی، جهت گيری مذهبی درونی، جهت گيری 

مذهبی بيرونی.
مقدمه 

ــت.  ــر را «دوران اضطراب» ناميده اس آيورن۱ عصر حاض
پيچيدگی جاری تمدن، سرعت تغييرات و بی توجهی نسبی به 
ارزش های اخالقی، خانوادگی برای افراد و در اجتماع تعارض ها 
ــت (پورافکاری،  ــود آورده اس ــای تازه ای به وج و اضطراب ه
ــدرت اتفاق می افتد که در خالل فرآيند نوجوانی،  ۱۳۷۳). بن
ــاهده نگردد. گاهی اين اضطراب به  بحران های اضطراب مش
طور ناگهانی و زمانی به صورت تدريجی ظاهر می شود، گاهی 
ــت و زمانی به احساس مبهم و پراکنده ای محدود  فراگير اس
می گردد، گاهی هفته ها طول می کشد و زمانی بالعکس فقط 
در خالل چند ساعت پايان می پذيرد. اما صرفنظر از چگونگی 
بروز، شدت و مدت آن، اضطراب يک احساس بنيادی است که 

کمتر نوجوانی با آن بيگانه است (دادستان، ۱۳۷۱). 
اضطراب امتحان به منزله يک پديده رايج و مهم در مراکز 
آموزشی نوعی خود اشتغال ذهنی است که با خود کم انگاری 
ــخص می شود و به عدم  و ترديد درباره توانايی های خود مش
تمرکز حواس، واکنش های جسمانی ناخوشايند منجر می شود. 
پيامد آن کاهش توان مقابله با موقعيت امتحان و ناکارآمدی 

تحصيلی است (ماندلر، کاپالن۲، ۱۹۹۵). 
گيودا و لودلو۳ (۲۰۰۰) اضطراب امتحان را واکنش ناخوشايند 
هيجانی به موقعيت ارزيابی در مدرسه و کالس تعريف کرده اند، 
ــردرگمی و  ــويش، نگرانی س ــت هيجانی با تنش، تش اين حال
برانگيختگی سيستم اعصاب همراه است. عالئم و نشانه های آن را 

می توان در چهار طبقه تقسيم کرد: 
۱) جنبه شناختی (مانند نگرانی حواس پرتی، اشکال در به ياد 

آوردن مطالب، احساس غيرواقعی ...)
۲) جنبه عاطفی (مانند بی حوصلگی، ناآرامی، تنش، زودرنجی، 

مضطرب بودن و وحشت زدگی و...)
ــعی در اجتناب از موقعيت، ناتوانايی در  ۳) جنبه رفتاری (س

گفتار و ناهماهنگی حرکتی، ناآرامی و...)
۴) فيزيولوژيکی (مانند تنش عضالنی، افزايش ضربان قلب، 

فشار خون، خشک شدن دهان دل به هم خوردن، اسهال و...)
ــام دار در زمينه اضطراب امتحان به منزله يک  تحقيقات نظ
پديده مهم آموزشی و بالينی به پژوهش های ساراسون و مندلر 
ــر۴ (۱۹۸۴) موقعيت  ــون و مندل بازمی گردد.  طبق نظر ساراس
ــخ مرتبط و نامرتبط به آزمون  ــته پاس امتحان همزمان دو دس
ــته نخست سطح کارآمدی  ــازد. در حالی که دس را فعال می س
ــخ های نامرتبط به  ــته دوم يعنی پاس را افزايش می دهند و دس
آزمون، با فعال سازی حالت های درماندگی، افزايش سطح واکنش 
فيزيولوژيک، کاهش اعتماد به نفس، به راه انداختن تالش های 
مضاعف برای رهايی از موقعيت امتحان، سطح کارآمدی را همراه 
است.  اضطراب امتحان در حد اعتدال می تواند نقش برانگيزاننده 
فرآيندهای عقلی را ايفا کند اما بايد بر اين نکته تأکيد کرد که وقتی 
اضطراب امتحان از حد آستانه فراتر می رود تأثيری ويرانگر دارد. 
توانايی تمرکز و حافظه غالبًا بر اثر اضطراب امتحان دچار اختالل 
می شوند (فلت۵، ۲۰۰۰).  نتايج پژوهش کالوو۶ (۲۰۰۳) مؤيد آن 
ــت که افزايش اضطراب امتحان با تقليل کارآمدی تحصيلی  اس
مرتبط است. درباره اضطراب امتحان، محققان همواره وجود يک 
همبستگی منفی بين جنبه های مختلف کارآمدی تحصيلی و 
طيف گسترده سنجش های اضطراب امتحان را خاطرنشان کرده 
و تقريبًا همگی آنها، چنين نتايجی را، به اضطرابی نسبت داده اند 
ــازد.  ــار را موقتًا دچار اختالل می س که کنش وری عقلی بهنج
سطح اضطراب  امتحان بر معدل کل دروس اختصاصی به طور 
ــت و بر اين اساس، تأثير اضطراب بر تقليل  معنی داری مؤثر اس
بازده تحصيلی آشکار می شود.  نتايج تحقيقات پيشين مؤيد آن 
است که دانش آموزانی که دارای اضطراب امتحان باال هستند در 
ــه با دانش آموزانی که سطح اضطراب امتحان آنها پايين  مقايس
است، دل مشغولی بيشتری نسبت به خود دارند (پاتون۷، ۱۹۹۸) 

از اعتماد به نفس پايين تری برخوردارند (گاتمن۸، ۱۹۹۶) 
اضطراب امتحان در سن ۱۰ تا ۱۲ سالگی شکل می گيرد و 
تا دوران بزرگسالی حتی تحصيالت دانشگاهی ادامه دارد (ميلر 
و همکاران۹، ۱۹۹۶). نتايج تحقيقات پيشين مؤيد آن است که 
ساالنه نزديک به ۱۰ ميليون دانش آموز دبيرستانی و ۱۵ درصد 
از دانشجويان دانشگاههای آمريکا دچار اضطراب امتحان هستند 
(هيل۱۰، ۱۹۸۴). نتايج پژوهش بارلو۱۱ (۲۰۰۴) در مطالعه اجزاء 
اضطراب امتحان نشان داد که تشويش، نگرانی عملکرد آزمودنی ها 

را بيش از برانگيختگی خود (هيجان پذيری) تضعيف می کند. 
تحقيقات پيشين نشان داده است که مذهبی بودن، به معنای 
وسيع کلمه می تواند آثار بحرانهای شديد زندگی را تعديل کند. 

ــان داد که  ــش پارک، ُکهن و ِهرب (۱۹۹۰) نش نتايج پژوه
مذهب می تواند نقشی تعديل کننده در اثرگذاری بر موقعيت های 
استرس آميز و اضطراب داشته باشد. وی گزارش کرده است که 
ــرات رويدادهای غيرقابل مهار را  ــری مذهبی درونی اث جهت گي
ــش داده و نتايج خود را در کاهش مقدار اضطراب امتحان،  کاه

افسردگی آشکار می سازد. 
ــی ارتباط بين  ــکی (۲۰۰۲)، حام ــج تحقيقات ميلوس نتاي
پيامدهای مثبت روانی و مذهب می باشد. پژوهش های اخير در 
حوزه روانشناسی مذهب، شواهد روزافزونی از رابطه بين سالمت 
ــتی روانشناختی با مذهب را آشکار ساخته است  روانی و بهزيس
ــی، ۱۳۸۱). اکثر قريب به اتفاق نظريه پردازان موجوديت  (بهرام
فرد را شامل ابعاد زيستی، روانی، اجتماعی و معنوی می دانند، و 
ــان روز به روز از اهميت بيشتری  تمرکز بر روی ُبعد معنوی انس

برخوردار می شود. 
ــفه وحدت بخش  ــورت (۱۹۵۰) مذهب را به عنوان فلس آلپ
ــی توصيف می کند و آن را يکی از عوامل بالقوه مهم برای  زندگ
سالمت روان دانسته، او معتقد است نظام ارزشی مذهبی، بهترين 

زمينه را برای يک شخصيت سالم آماده می کند. 
ــی و  ونتيس (۱۹۹۵) ديدگاه آلپورت درباره مذهب را بررس
ــطح  ــت. آلپورت بيان می کند که در دو س جمع بندی کرده اس
می توان از مذهب صحبت کرد: «مذهب رشد يافته» و «مذهب 
رشد نيافته» که اولی از خودانديشی حاصل می شود و يک نظام 
ــازمان يافته را در شخصيت آدمی ايجاد می کند و  يکپارچه و س
دومی هرچند منجر به توحيديافتگی شخصيت نمی شود اما با 
ارضاء نفس همراه است. بر اين اساس می توان از دو جهت گيری 
ــخصی  مذهبی صحبت کرد.  به نظر آلپورت و راس (۱۹۶۷) ش
که جهت گيری مذهبی درونی دارد با مذهبش زندگی می کند اما 
شخصی که جهت گيری بيرونی دارد، از مذهبی استفاده می کند. 
اشخاصی که جهت گيری درونی دارند انگيزه های اصلی خود را در 
خود مذهب می يابند. چنين اشخاصی شخصيتشان با مذهبشان 
ــخاص با جهت گيری بيرونی برای  يکی می گردد. در حاليکه اش
رسيدن به اهدافی ديگر به سمت مذهب می روند، به عبارت ديگر 
ــمت خداوند می روند بدون اينکه از خود  چنين اشخاصی به س
روی بگردانند. از جنبه های نظری باورهای مذهبی در سازش با 
ــردگی نقش داشته و می توانند  تنيدگی، کاهش اضطراب و افس

ارزيابی های فرد را از رويدادها تحت تأثير قرار بدهند. 
در مورد جهت گيری های مذهبی درونی و بيرونی بايد گفت 
ــخص دارای «مذهب درونی» عقايد محکم شخصی  در يک ش
محوريت و اهميت دارد در حاليکه جنبه های اجتماعی مذهب 
ــت ندارد اما برای افراد دارای «مذهب بيرونی»، انگيزه های  اهمي
مذهبی بودن به ارزشها و عقايد بيرونی يا اجتماعی تکيه دارند. 
ــه عنوان يک مذهب نابالغ يا کمتر  ــورت مذهبی بيرونی را ب آلپ
رسش يافته نسبت به مذهب درونی توصيف می کرد (هانسبرگر، 

به نقل از ايرنشاو، ۱۹۹۸).
با عنايت به شواهد موجود اين پژوهش در صدد بررسی نقش 
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جهت گيری مذهبی بر کاهش اضطراب امتحان است. 
سؤال های پژوهش

ــری)  ــی، هيجان پذي ــان (نگران ــراب امتح ــزان اضط ۱- مي
دانش آموزان دختر دوره راهنمايی چقدر است؟ 

ــا چه اندازه بر  ــری مذهبی (درونی و بيرونی) ت ۲- جهت گي
اضطراب امتحان  دانش آموزان دختر مؤثر است؟

روش شناسی
ــتفاده از  روش پژوهش: تحقيق حاضر از نوع کاربردی و با اس
ــه ای انجام شده است. جامعه مورد مطالعه:  روش  علی- مقايس
ــهر تهران ۱۳۸۷  دانش آموزان دوره راهنمايی مدارس دولتی ش
است.  حجم نمونه: چون مقياس اندازه گيری پيوسته و سؤال های 
پژوهش دودامنه، در سطح اطمينان ۹۵ درصد حجم نمونه طبق 
ــتفاده از روش نمونه گيری  اصول علمی ۳۰۰ نفر  تعيين و با اس

چندمرحله ای انجام پذيرفت.  
ابزارهای اندازه گيری: 

ــنامه عمده به گونه ای  جهت جمع آوری داده ها از دو پرسش
ــنامه اضطراب  ــد.  الف) پرسش ــتفاده ش ــه در پی می آيد اس ک
ــون: دارای ۲۵ ماده دو گزينه (به صورت درست  امتحان ساراس
يا غلط) در دو مؤلفه نگرانی و هيجان پذيری است. بدين ترتيب 
می توان براساس يک شيوه خودگزارش دهی، به حاالت روانی و 
ــت يافت.  ب)  فيزيولوژيکی دانش آموزان در جريان امتحان دس
پرسشنامه جهت گيری مذهبی  آلپورت و فگين: دارای ۲۱ سؤال 
۴ گزينه ای (کامًال موافقم، تقريبًا موافقم، تقريبًا مخالفم و کامًال 
ــری مذهبی درونی و جهت گيری  مخالفم) در دو ُبعد جهت گي

مذهبی می باشد. 
 بحث و نتيجه گيری 

• نتايج اين پژوهش نشان داد که بيشتر دانش آموزان دختر از 
نظر اضطراب امتحان در سطح متوسط و باالتر از سطح متوسط 
قرار دارند. بين اضطراب امتحان دانش آموزان دختر در مؤلفه  های 
ــه  نگرانی و هيجان پذيری تفاوت معنی داری وجود دارد. مقايس
ميانگين نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان مؤيد آن است که 
نگرانی دانش آموزان دختر بيشتر از هيجان پذيری است. نگرانی 
ــد نه تنها مخرب  و اضطراب وقتی در حد معقول و بهنجار باش
ــازنده فرد را وادار می کند تا در  نيست بلکه به عنوان نيرويی س
موقعيت های گوناگون زندگی به نحو مؤثرتری عمل کند. اما وقتی 
از ميزان الزم باالتر رود شخص به صورت مبهم احساس نگرانی 
ــفته و خستگی مفرط دارد، چنين  و ناآرامی می کند، خواب آش
فردی دائمًا نگران مشکالت احتمالی است. همين امر منجر به 
کاهش تمرکز فکر در او می گردد، در نتيجه تصميم گيری برای او 
مشکل است. نتايج پژوهش فرنهام۱۲ (۲۰۰۲) اضطراب امتحان را 
به دو مؤلفه نگرانی (به منزله جنبه شناختی) و هيجان پذيری (به 
منزله جنبه های عاطفی و فيزيولوژيکی) طبقه بندی کرده اند. در 
اين نظريه فرض بر آن است که نگرانی با تجليات شناختی مانند 
ــی درباره کارآمدی خود  ــار منفی در مورد موفقيت و نگران انتظ
توجه فرد را از کاری که به عهده دارد منحرف می سازد. نتايج اين 

پژوهش با يافته های تحقيق حاضر همسو است. 
ــت که  ــرت۱۳ (۲۰۰۰) حاکی از آن اس ــج پژوهش هرب نتاي
ــان با کاهش کارآمدی تحصيلی مرتبط  افزايش اضطراب امتح
ــت و کنش وری عقلی بهنجار را به طور موقت دچار اختالل  اس
ــوان ميزان  ــد.  از روی نمرات جهت گيری مذهبی می ت می کن
اضطراب امتحان دانش آموزان را پيش بينی کرد. قدرت پيش بينی 
جهت گيری مذهبی درونی بيشتر از جهت گيری مذهبی بيرونی 

است. بنابراين می توان نتيجه گرفت که جهت گيری مذهبی به 
عنوان يک تعديل گر اضطراب امتحان عمل کرده و دانش آموزان 
با جهت گيری مذهبی درونی اضطراب امتحان کمتری را تجربه 
می کنند. آلپورت مذهب را يکی از عوامل بالقوه مهم برای سالمت 
روان می داند. مذهب می تواند به عنوان يک اصل وحدت بخش و 
يک نيروی عظيم برای سالمت روان مفيد و کمک کننده باشد. 
جهت گيری مذهبی به نوعی به تغييرات عميق ساختاری منجر 
ــاس آن يک صفت شخصيتی (رگه اضطراب)  می گردد که براس
تعديل شده و تغيير می يابد.  مکينتاش و همکاران (۱۹۹۳) اشاره 
می کنند که افراد مذهبی دارای روان بنه های مذهبی می باشند. 
روان بنه های مذهبی می توانند ارزيابی ما را از رويدادهای تنيدگی 
ــن، اين روان بنه ها  ــراب زا تحت تأثير قرار بدهند و بنابراي و اضط
می توانند هم بر ارزيابی ما از رويدادها و هم بر شيوه های رويارويی 
ما با رويدادها و حتی بر چگونگی وقوع رويدادها اثر داشته باشند 
و افراد مذهبی با جهت گيری درونی دارای روان بنه هايی می باشند 
ــراب  زا تحت تأثير  ــا را از رويدادهای اضط ــه نحوه ارزيابی آنه ک
ــراد رويدادها را کمتر اضطراب زا  قرار می دهد به طوريکه اين اف
ــری را تجربه می کنند.  ــرده و در نتيجه اضطراب کمت ــی ک تلق
پارک و همکاران (۱۹۹۵) به اين نتيجه رسيدند که افراد دارای 
ــتر از روشهای  ــهای واال بيش جهت گيری مذهبی درونی و ارزش
متمرکز بر مسأله استفاده می کنند و در نتيجه سالمت روانی بهتر 
و اضطراب کمتری دارند. نتايج اين پژوهش با يافته های تحقيق 
ــو است. در نهايت بايد گفت به دليل سبک زندگی  حاضر همس
خاصی که افراد با جهت گيری مذهبی درونی دارند، آنها رويدادها 
ــر اضطراب  زا ارزيابی کرده و يا اينکه بعد از بروز اضطراب  را کمت
آن را به منزله فرصتی برای رشد و تقويت معنوی و روحی خود 
ــته، همچنين مطمئن هستند کسانی که شکيبايی کنند  دانس
ــه کنند، خداوند پاداشی عظيم به آنها اعطا می نمايد  و تقوا پيش
(سوره هود، ۱۱، سوره آل عمران، ۱۲۵).از اين تحليل ها می توان 
چنين نتيجه گيری کرد که تعاليم و باورهای دينی می توانند فرد 
را به سوی کمال و تعالی و در نتيجه سالمت روان هدايت کنند 
ــرت و آگاهی و  ــه ای که فرد به طور خودانگيخته و با بصي بگون
ــناختی منطقی، به اعتقادات و باورهای دينی ملتزم گردد و  ش
ــد و در غير اين صورت اگر فقط برای  ــف الهی را انجام ده تکالي
کسب امتيازات اجتماعی، سودجويی و يا ترس از تنبيه و نکوهش 
و سرزنش ديگران به اين اعمال تن در دهد، اين اعمال کمترين 
تأثير را در فرد خواهند داشت و حتی ممکن است تأثير معکوس 
ــه دارای  ــد افرادی ک ــند. لذا به نظر می رس ــته باش در فرد داش
جهت گيری مذهبی برونی هستند به علت اينکه گرايش ابزاری به 
دين دارند دچار نقص و کاستی در ايمان خود هستند و بنابراين 
فاقد آن حالت رشديافتگی و شخصيتی که در افراد با جهت گيری 
مذهبی درونی وجود دارد می باشند و شايد به همين دليل آنها 
آرامش افراد با جهت گيری مذهبی درونی را ندارند. به بيان ديگر 
ايمان راستين به خدا احساسی را در فرد پديد می آورد که بر اثر 
ــد و با  آن از ابهام ها و حوادث احتمالی غير قابل مهار نمی هراس
تکيه بر او زمينه های بروز اضطراب و پريشانی را در وجود خود از 
ميان برمی دارد. همين ايمان داشتن به خدا و جنبه های ديگری از 
ايمان که شامل ابعاد شناختی، ارزشی، نگرشی، رفتاری و هيجانی 

می باشد باعث رشد و تعالی آنها می شود. 
ــن پژوهش با آنچه که ميتون (۱۹۸۹) به  همچنين نتايج اي
ــت. ميتون «حمايت معنوی»  ــت آورده است، هماهنگ اس دس
ــی از ارتباط با خداوند را عاملی مهم در کاهش افسردگی و  ناش

افزايش ميزان سازگاری و نهايتًا بهبود حرمت خود به حساب 
ــک  می آورد.  همچنين نتايج اين پژوهش با يافته های بيرش
ــاهی (۱۳۸۰) و گله دار  ــکاران (۱۳۸۰)، امينی و ملکش و هم
ــی دارد. در اين پژوهش بر نقش  ــاکی (۱۳۸۰) هماهنگ و س

مذهب در کاهش اضطراب امتحان تأکيد شده است. 
پيشنهادهای راهبردی مبتنی بر يافته های پژوهش

ــوزان با جهت گيری مذهبی  ــا توجه به اين که دانش آم ب
درونی نسبت به دانش آموزان با جهت گيری مذهبی بيرونی 
اضطراب امتحان کمتری دارند پيشنهاد می شود که به کمک 
ــناختی افراد را به سوی جهت گيری  پاره ای مداخالت روان ش
ــوق داد تا آنها در رويارويی با موقعيت های  مذهبی درونی س

امتحان از اضطراب کمتری برخوردار گردند. 
 منابع 

ــی و کشف اآليات.  ــير فارس قرآن کريم، با ترجمه و تفس
(۱۳۷۲). ترجمه مهدی الهی قمشه ای. تهران. انتشارات مروی. 
ــی تأثير دعا  ــاهی، فريد. (۱۳۸۰). بررس امينی، فريبا و ملکش
ــکده  ــجويان دانش بر کاهش اضطراب قبل از امتحان در دانش
ــده مقاالت اولين همايش  ــتاری و مامايی خرم آباد. چکي پرس
بين المللی نقش دين در بهداشت روان. سال پنجم. شماره ۱۹.  
بهرامی احسان، هادی. (۱۳۸۰). بررسی مقدماتی ميزان اعتبار 
و قابليت اعتماد مقياس جهت گيری مذهبی. مجله روانشناسی 
ــال ششم، شماره ۱، دانشکده روان شناسی  و علوم تربيتی، س
ــک، بهروز؛ بخشايی، نورمحمد؛  و علوم تربيتی تهران.  بيرش
بيان زاده، سيداکبر و آذربايجانی، طيبه. (۱۳۸۰). بررسی نقش 
مذهب در تجربه و رتبه بندی استرس های زندگی، افسردگی 
ــاالت اولين همايش بين المللی نقش  و اضطراب. چکيده مق
ــماره ۱۹.  خداپناهی،  ــت روان. سال پنجم. ش دين در بهداش
ــی. (۱۳۸۴). رابطه  ــار بلداچی، محمدعل محمدکريم، خاکس
جهت گيری مذهبی و سازگاری روان شناختی در دانشجويان. 
مجله روان شناسی ۳۵ .سال نهم. شماره ۳.  دادستان، پريرخ. 
ــی  ــکل گيری اضطراب در جريان تحول و بررس (۱۳۷۱). ش
ــکده ادبيات و علوم  ــی آن در دوره نوجوانی، مجله دانش تجرب
انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۴.  سادوک، بنجامين. (۱۳۸۳). 
ــه نصرت پورافکاری.  ــکی (جلد دوم). ترجم خالصه روان پزش
ــاکی، ماندانا.  ــهراب. گله دار، نسرين و س ــارات ش تهران. انتش
ــر آوای قرآن بر کاهش اضطراب پيش از آزمون  (۱۳۸۰). تأثي
دانشجويان. چکيده مقاالت اولين همايش بين المللی نقش دين 

در بهداشت روان. سال پنجم. شماره ۱۹. 
(Footnotes)
1- Aivern
2- Mandler & Caplan
3- Guidag & Ludlow
4- Sarason, S, B & Mandler, G
5- Flett, G.L
6- Calvo, M, G
7- Paton
8- Gatman, A
9- Miller
10- Hell
11- Barlow, D.
12 - Furnham, B.
13- Herbert, B.
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مهدي احمدپور
(گروه اخالق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ 

اسالمي قم)
 الف. چشـم انداز همکاری های آموزش و پرورش و 

حوزه های علميه
ــوزش و  ــم انداز مطلوب همكا ري هاي «آم  چش
پرورش» و «حوزه هاي علميه»، آن وضعيتبي است 

كه در آن :
۱. نقاط قوت، ظرفيت ها و توانايي هاي هر كدام از 

نهادها شناسايي و مشخص شده  باشد.
۲. حوزه هاي تخصصي فعاليت و نقش آفريني هر 

نهاد براي نهاد ديگر معين شده باشد.
۳. حوزه هاي فعاليت  و نقش آفريني مشترك دو 

نهاد، معلوم باشد.
۴. اولويت هاي فعاليت هاي تخصصي و فعاليت هاي 
مشترك با توجه به ظرفيت هاي موجود، تعيين شده 

باشد.
ــدام از فعاليت هاي  ــتاندارد هايي كه هر ك ۵. اس
ــترك بايد واجد آنها باشند، معلوم  تخصصي و مش

شده باشد.
۶. افراد و مجموعه هاي مناسب جهت انجام آنها 

شناسايي شده باشند.
۷. در صورت فقدان افراد الزم، برنامه ريزي جهت 

تأمين كادر علمي كارآمد صورت گرفته باشد.
۸. هماهنگي هاي الزم با ساير ارگان هاي دولتي 
و غيردولتي مرتبط، جهت اجراي مناسب برنامه ها 
يا به كارگيري مناسب دستاوردهاي آنها انجام شده 

باشد.
۹. آفات و آسيب هاي احتمالي انجام يا بهره مندي 
ــتاوردهاي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي،  از دس
ــت پيش گيري يا  ــايي و تمهيدات الزم جه شناس

مقابلة با آنها انديشيده شده باشد.
ــرورش و حوزه هاي  ــكيالت آموزش و پ ۱۰. تش
ــراي هرگونه  ــدات الزم ب ــه، روزآمد و تمهي علمي
ــف اختصاصي و  ــتاي انجام وظاي همكاري در راس

مشترك، پيش بيني و فراهم شده باشد.
ب. ضرورت هاي ديني، ملي و انقالبي همکاری های 

آموزش و پرورش و حوزه های علميه 
 ۱. لزوم آشنايي فراگير همة اقشار جامعة اسالمي 

با اسالم ناب محمدي«ص»
ــموم تاريخي و  ۲. لزوم زدودن آثار تبليغات مس

ريشه دار مخالفان اسالم 
۳. لزوم پاسخ گويي به شبهات ديني و واكسينه  

حوزه  و آموزش و پرورش
چشم انداز همكاري ها
ظرفيت ها و ضرورت ها
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صغری ابراهيمی قوام۱/ مرتضی پورموسی۲
ــر افکار و  ــه اطهار نظارت ب ــالمی و احاديث ائم ــون اس در مت
خودسنجی يکی از راه های کسب تقوا ی الهی و پرهيزکاری است. 
فرد با تامل بر امور روزانه ، نيات و اهداف خود می تواند امور حق را از 
باطل تشخيص دهد و الگوهای تفکر ، رفتار ، هيجانات و عواطف خود 
را به نحوی گسترش دهد که جز حق نبيند و کردار و افکارش را در 
راه رضای او سازماندهی و رهبری کند اخالق جمع ُخلق است و در 
لغت «ُخلق» و «َخلق» از يک ماده (خ ل ق) هستند. َخلق ناظر به 
شکل ظاهری انسان است و «ُخلق» به شکل باطنی و نفسانی انسان 
ــکل ظاهری انسان متصف به صفت  نظر دارد. همان طوری که ش
نيک و بد و زشت و زيبا است و در شکل باطنی و نفسانی انسان نيز 
دارای اوصاف خوب و بد و زشت و زيبا است. ُخلق در اصطالح «علم 
اخالق» عبارت است از: «ملکه ای نفسانی اعم از فضايل و رذايل»؛ 
لکن هرگاه کلمه ی اخالق به تنهايی و بدون قيد فضيلت و رذيلت 
به کار گرفته می شود، مفهوم مطلق کيفيات پسنديده نفسانی را به 
گونه ای مسامحه آميز در نظر دارند يعنی وقتی می گويند «فالنی 
ــان فضايل  ــت» يا « او از اخالق بهره دارد» مرادش آدم اخالقی اس
ــت (واثقی، ۱۳۸۴).  ادب که جمع آن «آداب» است به  اخالقی اس
معنی رفتار پسنديده است. موضوع اساسٌا نه عقل است و نه روح و 
نه بدن، بلکه موضوع ادب رفتار و به تعبير دقيق تر « شکل رفتار» 
است. يعنی ادب صفت و کيفيت رفتار است، لکن اخالق، صفت و 
ــت. آداب تحت تأثير اخالق نيز هست. يعنی  کيفيات نفسانی اس
ملکات نفس انسانی در زشت و زيبای رفتار او نقش مهمی را ايفا می 
کند. در روايات رسيده از ائمه معصومين عليهم السالم از «محاسن 
اخالق» و هم چنين از مکارم اخالق سخن به ميان آمده است. امام 
سجاد عليه السالم از رسول گرامی اسالم حديث نقل کرده اند که 
آن حضرت فرموده اند: «من برای مکارم و محاسن اخالق مبعوث 
ــنديده (آداب) است و  ــده ام» محاسن اخالق ناظر به رفتار پس ش
مکارم اخالق به ملکات نفسانی (اخالق) نظر دارد (فلسفی به نقل از 
مشکوه االنوار، به نقل از واثقی، ۱۳۸۴،  ) انسان در قرآن فطرتی خدا 
آشنا دارد. تنها برای مسايل مادی کار نمی کند و هدف های وااليی 
ــيار پايين آغاز می شود، اما درک  ــد اخالق از سنين بس دارد. رش
صحيح اخالقی او هنگامی است که به سن تکليف و به درجه ای از 
درک و آگاهی می رسد که مسؤل خوب و بد اعمال خود شناخته

 می شود. نکته قابل توجه در مقايسه اخالق مذهبی با ساير مکاتب 
ــن  ــد و مرزی برای تکامل اخالقی و س ــت که در اينجا ح آن اس
مشخصی برای کمال اخالقی تعيين نشده است (کريمی، ۱۳۸۴).  
ــالهای اخير تاکيد روان شناسان شناختی در  از سوی ديگر در س
ــناختی در تعليم و تربيت گسترش است.  آموزش استدالل فراش
کمپونی۳ (۱۹۹۷) معتقد است برنامه های آموزش اخالقی مبتنی بر 
استدالل فراشناختی بايد در قالب يک برنامه درسی به دانش آموزان 
ارايه شود. او آمورش راهبردهای فراشناختی را برای افزايش تفکر 
اخالقی توصيه می کند. عالوه براين يافته های تحقيقات مختلف 
حاکی از تأثير آموزش فراشناخت بر يادگيری و کسب ارزش های 

اخالقی و مقوله های مربوط به آن در دانش آموزان است .
ــت که توجه کمی در ادبيات رشد  ــناخت ساختاری اس فراش
ــت. با توجه به نقشی که فراشناخت بر  اخالقی دريافت نموده اس

ــناخت فقط در ارتباط با اشيای  عملکردهای شناختی دارد و ش
بی جان نيست و شامل شناخت درباره تفکر پيرامون انسان ها و 
روابط آنها با يکديگر و مقوالت مرتبط با آن می باشد. می توان از 
ــبيه بودن بحث های فراشناختی و مقايسه با فرااخالق،  طريق ش
ــناخت اخالقی نشان  ــناخت اخالقی را تعريف نمود.  فراش فراش
ــخص از ماهيت، اصول و فرايندهای  دهنده ی دانش يا آگاهی ش
اخالقی است (سوانسون و هيل،  ۱۹۹۳ به نقل از وارسته ۱۳۸۷) 
در موقعيت دليل آوری يا رفتار اخالقی دانش فراشناختی همه ی 
ــورد اخالقی بودن در حافظه درازمدت  دانش و عقايدی که در م
ذخيره شده، بازنمايی می کند (سوانسون و هيل، ۱۹۹۳ به نقل از 
وارسته ۱۳۸۷). آنان فرااخالق را همانند دانش فراشناختی به سه 

قسمت تفکيک می کنند. 
الف: دانش اخالقی در زمينه ی شخص

ب: دانش اخالقی در زمينه تکليف
ج: دانش اخالقی در زمينه ی راهبردها

الف: دانش اخالقی در زمينه شخص
کودکان نياز دارند که از ويژگی های شخصی و فردی که برنامه 
های زندگی آن ها را تحت تأثير قرار می دهد، آگاه باشند. (فالول، 

۱۹۸۱و ۱۹۷۹ به نقل از وارسته ۱۳۸۷)
به عنوان مثال، آگاهی های کودکان از عواملی که مانند اشتغال، 
اجتماعی شدن، تاريخ، سن و برنامه های اقتصادی بر استدال های 
ــت. هم چنين  آن ها درباره ی موضوع اخالقی تأثير خواهد گذش

شامل دانشی است که افراد در مورد اشخاص اخالقی دارند. 
ب: دانش اخالقی در زمينه ی تکليف 

ــه ادراکی که کودکان در  نظارت و کنترل (تنظيم) رفتارها ب
مورد ويژگی های تکليف دارند وابسته است (فالول ۱۹۷۹ به نقل 
ــته ۱۳۸۷ ). کودکی که فهم بهتری از اهداف، موقعيت و  از وارس
عواملی که برای انجام عمل اخالقی الزم است داشته باشد احتمال 
ــار اخالقی را درقياس با  ــتری دارد که درجات بااليی از رفت بيش
کودکی که در فهم کامل ماهيت يک تکليف شکست می خورد، 

از خود نشان می دهد. 
ج: دانش اخالقی در زمينه ی راهبردها

ــيدن به هدف معينی  به يک مجموعه عمليات که برای رس
ــود (سيف، ۱۳۷۹).  ــده است، راهبرد گفته می ش طرح ريزی ش
راهبردهای فراشناختی که يادگيرندگان به کار می برند در سازمان 
ــتن درباره ی  ــيدن به عوامل مرتبط با « دانس دهی و معنا بخش
دانستن » نظارت شناختی مفيد و مؤثر واقع می شوند. راهبردهای 
مطمئن يا طرح های مناسب در عمل اخالقی تحت کنترل آگاهی 
ــالول،۱۹۷۹ و ۱۹۸۱؛  ــرار دارد (فالول و ولمان۴ ۱۹۷۷؛ ف فرد ق
کورتز۵ و برکوسکی۶،۱۹۸۴؛ به نقل از سوانسون و هيل). بنابراين 
کودکانی که راهبردهای اندوخته شده بيشتری برای اعمال اخالقی 
خود دارند از اين راهبردها در اعمال اخالقی خود استفاده خواهند 

کرد. 
۱ - استاديار گروه روانشناسی تربيتی و سنجش و اندازه گيری  

دانشگاه عالمه طباطبايی 
۲ - کارشناس گروه روانشناسی تربيتی و مشاوره پژوهشگاه 

تعليم و تربيت

فراشناخت اخالقی 
مفهومی نو در ارتقای سطح استدالل اخالقی
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كردن نسل جوان در برابر آنها
ــمنان  ۴. لزوم مقابله با توطئه هاي فرهنگي دش

داخلي و خارجي
۵. لزوم مديريت معقول و كارآمد تعليم و تربيت 

فرزندان امت اسالمي
ــاي «تعليمي و  ــي آموزش ه ــزوم هماهنگ ۶. ل
ــاير فعاليت هاي خرد و كالن جامعة  تربيتي» با س

اسالمي
۷. لزوم بيدارسازي ملي و مذهبي جامعة انقالبي 
۸. لزوم بسترسازي سازندگي همه جانبة كشور و 

جبران عقب ماندگي ها
ــت تربيت مديران  ــازي در جه ۹. لزوم بسترس

مؤمن و خودساختة مورد نياز انقالب
۱۰. لزوم ساختن جامعه اي بيدار و مهذب و آماده 

براي فداكاري در راه اسالم و ارزش هاي الهي
 ج. ظرفيت ها و امكانات اساسـي آمـوزش و پرورش 
و حوزه هـای علميه بـراي همکاری های مشـترك و 

آينده نگر
ظرفيت هاي حوزه  ها

ــنا و  ۱. برخورداري از نيروهاي متعهد، دين آش
ــاني و  ــته هاي مختلف علوم انس متخصص در رش

اسالمي
ــنايي عميق با متون مقدس ديني(آيات  ۲.  آش
و روايات) و دسترسي به ميراث ارزشمند متفكران 

اسالمي
۳. توان ارائة راه كارهاي عملي و قالب هاي رفتاري 

تربيت اخالقي منطبق با ارزش هاي اسالمي
ــدي ارزش هاي  ۴. توان ارزش گذاري و طبقه بن
اخالقي و تبيين شيوه هاي تربيت اخالقي وحياني

۵. توان ترسيم و تحليل دقيق جنبه هاي مختلف 
شخصيت پيامبران الهي و ائمة اطهار عليهم السالم 

به عنوان انسان هاي كامل و الگوهاي اخالقي
ــم ديني و بيان  ــريح عميق مفاهي ۶. توان تش
ــق آموزه هاي  ــق آنها و تبيين دقي دقيق مصادي
اساسي دين در حوزه هاي مختلف زندگي فردي 

و اجتماعي
ظرفيت هاي آموزش و پرورش

ــد، انقالبي و  ــاي متعه ــدي از نيروه ۱. بهره من
ــورداري از تجارب طوالني  ــمندي كه با برخ ارزش
ــطوح مختلف  ــل و تحقيق و تدريس در س تحصي
آموزشي و آشنايي عميق با نسل جوان از سويي و 
با جان مايه و محتواي متون درسي از سوي ديگر با 
نقاط ضعف و قوت فعاليت هاي مختلف آموزشي و 
پرورشي آشنايند و به خوبي انواع خألها و كمبودها 
علمي، ساختاري و غيره را احساس مي كنند و براي 

حل آنها ايده دارند.
ــكيالت منسجم سازماني  ۲. برخورداري از تش
ــخت افزاري الزم جهت انجام  ــات عظيم س و امكان

فعاليت هاي تعليمي و تربيتي در سطح وسيع 
ــتم ها و  ــام سيس ــواع و اقس ــا ان ــنايي ب ۳. آش
تكنولوژي هاي قديم و جديد آموزشي و پرورشي و 

توان توليد و ارائة مدل بومي مورد نياز كشور.  

شهين ايروانی، استاديار گروه مبانی فلسفی اجتماعی 
دانشــکده ی روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه 

تهران
در هر کتاب تاريخ آموزش و پرورش در جهان غرب 
ــوعی سخن به ميان آمده است.  از تعليم و تربيت يس
يسوعيان يک فرقه مذهبی مسيحی بودند که در نيمه ی 
قرن شانردهم به طور رسمی مورد تاييد رهبر کليسای 
کاتوليک قرار گرفتند و مجوز يافتند تا به فعاليت های 
آموزشی بپردازند. رهبر اين فرقه  ايگناتيوس لويوال بود 
ــرکت  ــه پس از طی يک دوره  ی نظامی گری و ش ک
ــق مسيح شد و تصميم گرفت تا سرباز  در جنگ، عاش
ــد و عمر خود را صرف خدمت به ديانت  ــيح باش مس
مسيح و کليسا گرداند. به خودسازی های بسيار جدی 
و حتی خشن آغاز کرد، به تحصيل پرداخت و در نهايت 
به دانشگاه پاريس رفت و در آنجا پيروانی مومن يافت. 
ــت،  ــی که گروه او فقط نه نفر عضو اصلی داش در حال
هنگ مسيح را تشکيل داد. و با افزايش تدريجی پيروان، 
ــوم ايشان را به رسميت شناخت و به سال  پاپ پل س
۱۵۴۱ ياسای ۴۹ ماده ای را که لويوال به او تقديم کرده 
بود، تصويب کرد و اين قانون اساسی تشکيل موسساتی 
به نام کلژ در شهرها شد. با اين مصوبه يسوعيان که به 
فعاليت های ارشادی مشغول بودند، به پرورش نوجوانان 
پسر در کالج ها آغاز کردند. کلژها بتدريج تاسيس و يا 
به يسوعيان واگذار شد. لويوال همکارانش را برای تکميل 
ــگاه پاريس فرستاد و از ميان همين  معلومات به دانش

گروه کادر آموزشی کلژهايش را انتخاب کرد. 
سازمان آموزشی يسوعيان

ــازمان کلژها به تبع روحيه لويوال و سازمان  نوع س
ــوعيان، نظامی بود. به همين  اوليه نظامی انجمن يس
ــازمان اداری يسوعيان دارای چهار مرتبه ی  ترتيب س
طولی بود: معلم، مدير، مسؤول منطقه و ژنرال ايالتی. و 
دستور العمل های اجرايی از اداره ی يک کلژ يا مدرسه 
آغاز، سپس يک ناحيه و سوم يک ژنرال ايالتی را در بر 
می گرفت. به همين دليل در کالج های يسوعيان نيز 
ــم و روش بود و اعتقاد بر آن  محور اصلی توجه به نظ
است که استقرار نظم و روش های اصولی آموزشی در 

غرب با يسوعيان آغاز شده است. 
برنامه آموزشی و درسی يسوعيان

يسوعيان با توجه به دانش های زمان خود، برنامه ی 
درسی جامعی را طراحی کردندو توزيع دروس نيز اين 
ــدت و جامعيت را تکميل می کرد. به گونه ای که   وح
برحسب حجم برنامه ی هر موضوع هر دوره، کالسهايی 
ــد.  در مجموع  ــرای آنها در عرض هم تدارک می ش ب
ايشان آموزشی منحصرا ادبی و متکی به زبان و ادبيات 
ــب يک تعليم و تربيت  قديم را به عنوان آموزش مناس
ــد. اما بعدها مجددا با  ــی و مداوم انتخاب کردن تدريج
گسترش علوم طبيعی و انسانی برنامه ی يسوعيان نيز 

اين محتوا را لحاظ کردو با اين کار تا حدودی روح برنامه 
تغيير کرد.

اجرای برنامه ی درسی با کسب معلومات کامل گرامری 
ــپس مالعه ی کتب علمی مختصر، منطق، فلسفه و  و س
تسلط بر هنر و صنايع بود. آنگاه سه يا چهار سال مطالعه 
ی الهيات نظری و مثبت. و در  مدارس عالی, نيز بالغت و 
اشعار التين. اما  در کلژهای مختلف ممکن بود اين برنامه 
بنابر صالح ديد و پيشنهادات دست اندرکاران آن حوزه تا 
حدودی متفاوت نيز باشد. دوره ی آموزشی کلژها معموال 

هشت سال بود.
انتخاب رويه ها و روش ها

يسوعيان در انتخاب روش ها و برنامه های آموزشی و 
نيز کتاب های درسی دقت نظر داشتند و آنچه را انتخاب 
می کردند، ابتدا به صورت آزمايشی به اجرا می گذاشتند 
ــی برنامه ها و  ــی کلژ يا کلژهايی به اجرای آزمايش و حت
ــت تا در صورت موفقيت برنامه،   کتابهايی اختصاص داش
الگوی ساير کلژها گردد. کلژ رومن يکی از اينگونه کلژها 

بود. 
به همين ترتيب در تعيين رويه ها نيز دقت و بررسی 
ــال ۱۵۸۶ به  ــياری اعمال می شد. برای مثال در س بس
دستور يک ژنرال(مسوول مدارس يک ايالت)، يک طرح 
مقدماتی در خصوص روش های عملی و رويه های اجرايی 
تنظيم شد. آن را با قانون اساسی کلژها تطبيق، سپس در 
معرض نقد مقامات اجرايی قرار دادند و آنگاه به وسيله ی 
کميسيون ديگری دست کاری و تصحيح شد وبه صورت 

يک متن در سال ۱۵۹۱ تصويب و رسما منتشر گرديد.
روش های آموزش و مواجهه با دانش آموزان

ــوی  ــوزش از طريق نمايش و نيز ارائه ی کار از س آم
اساتيد و دانش آموزان يکی از روش های آموزش بود. در 
ــعار قديمی توسط دانش آموزان قرائت  اين نمايش ها اش
ــوعيان بود. و به  ــد. رقابت مطلوب مورد توجه يس می ش
دنبال آن اعطای درجات، و جوايز پيروزی بود که به نظر 
ــوعيان عوامل فعال کردن و نگه داشتن ذهن کودک  يس

هستند.
ــبانه روزی  ــوزش و برنامه ی ش ــوعيان در پی آم يس
ــدند که برای حفظ تاثيرات  نبودند. اما بتدريج متوجه ش
مثبت مدرسه و کنترل تاثيرات خارج از مدرسه در جريان 
آموزش الزم است تا دانش آموزان به صورت شبانه روزی 
در معرض آموزش قرار گيرند. به اين ترتيب نظام برنامه ی 
آموزشی يسوعی شبانه روزی گرديد. اما دانش جويان غير 
شبانه روزی نيز تحت نظارت پنهان بودند و حق شرکت 
در مجالس عيش و نوش را نداشتند. و در صورت تخلف 
ــدت مورد بازخواست قرار می گرفتند. زمان  والدين به ش
ــدور کوتاه بود.  ــای مجاز برای خروج از کلژ حتی المق ه
تالش بر آن بود که محيط شبانه روزی محيط خانوادگی و 
با نشاط باشد. اما با إعمال قدرت و اقتدار يک پدر غايب. با 
تعطيالت طوالنی ميانه ای نداشتند زيرا تنبلی و بداخالقی, 

حضور روحانيون در عرصه ي تعليم و تربيت

 بررسي يک تجربه ي تاريخي در جهان مسيحيت
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عادت مفيد ايجاد شده را نابود می کرد. تنيبه بدنی مورد 
تمايل نبود اما در صورت نياز اعمال می شد.

به طور کلی ويژگی های اين نظام تربيتی را می توان 
ــدت منضبط و منظم/ جامع /  در موارد زير نماياند: بش
نفوذناپذير و مصون از تاثيرات خارجی / متکی به کنترل 

شبانه روزی / اعمال اقتدار شديد همراه با محبت
سقوط يسوعيان

يسوعيان با گسترش فعاليت ها از قدرت بسياری 
نيز بهره مند شدند. اين قدرت هم در سياست و هم در 
اقتصاد بود. از نظر سياسی به ويژه در فرانسه، يسوعيان 
حتی شاهان را تحت حاکميت معنوی و مادی خويش 
گرفته بودند و از نظر سياسی به عنوان تامين هزينه 
ــده و ثروت  های کلژها وارد فعاليت های اقتصادی ش
بسيار زيادی اندوخته بودند. به اين ترتيب با وجودی 
ــوعيان در االهيات و اخالق نسبتًا آزادانديش  که يس
بودند، براي مصالحة كليسا با علوم تالش مي كردندو  
مي كوشيدند مردم را به پاكدامني و پارسايي وادارند، 
ــنفکران  ــيون و روش ــمنان جدی از ميان سياس دش
ــاني  ــوعيان كس يافتند. از نظر محصوالت تربيت يس
چون دكارت، مولير، ولتر، و ديدرو را در آموزشگاه هاي 
ــردان نام آور بر آنان  ــش پرورش دادند، اما اين م خوي
ــوريدند. مخالفان  ــي آنان ش ــام آموزش و تمامي نظ
روشنفکر يسوعيان به محتوا و نحوه ی آموزش های 
ــنتی، روش های حافظه مدار و بی توجهی ايشان  س
ــعه ی علوم خرده می گرفتند. و سياسيون و  به توس
ــی و نيز فعاليت های بسيار  بانکداران به قدرت سياس
گسترده ی اقتصادی ايشان که سود سرشاری داشت، 
ــرض بودند. مجموعه ی اين اعتراضات در نهايت  معت
باعث سقوط يسوعيان و اخراج  ايشان از فرانسه شد. 
و از اين به بعد سيرفعاليت های آموزشی ايشان نزولی 
بود و امروز به صورت يک فرقه ی کوچک مذهبی به 

حيات خود ادامه می دهد. 
تحليل تجربه ی يسوعيان

ــتلزم يک نگاه دو  ــوعيان مس تحليل تجربه ی يس
ــوعيان به عنوان يک جريان  سويه است. نخست، يس
ــان که می تواند  ــی و برنامه ها روش های ايش آموزش
ــتفاده باشد. و حتی مواردی  در مواردی هنوز قابل اس
ــان در مدارس مذهبی غير انتفاعی  از روش های ايش
ــت. و دوم، حضور يک جريان مذهبی  قابل رديابی اس
ــطحی  و روحانی در حيطه ی آموزش و پرورش در س
بسيار گسترده که اگر در آغاز مورد استقبال قرار گرفت 
ــت، اما  و در تربيت نيروهايی که مايل بود ، توفيق داش
در ادامه نتوانست با توجه به تحوالت بنيادی معاصر، 
ــرای حفظ خود، واقع بينانه حرکت کند و نيروهايی  ب
ــتند از باورهای خويش  ــت کرده بود، نتوانس که تربي
ــا باقی بمانند. و گروه ديگر از  ــاع کرده و در آن فض دف
ــان نيز بشدت مربيان و نظام آموزشی  محصوالت ايش
شان را مورد اعتراض قرار دادند و از پيشگامان حذف و 
نابودی آن شدند. تحليل اين جنبه روشنگر نکات بسيار 
مفيدی در نحوه ی مواجهه ی قشر روحانی و نهادهای 
مذهبی با آموزش و پرورشی رسمی و نحوه ی مشارکت 

با آن در کشور ما می باشد.

علی همت بناری، دانشجوی دکتری روانشناسی تربيتی
مقدمه

ــرورش دو نهاد تأثيرگذار و مهم  حوزه های علميه و آموزش و پ
در نظام جمهوری اسالمی هستند که به لحاظ گستره فعاليت 
ــترده با بدنه جامعه از جايگاه ويژه ای برخوردارند و  و ارتباط گس
ــالمی آرمان  ــه تعليم و تربيت بويژه تعليم و تربيت اس در عرص
ــترک دارند. از اين رو هم انديشی و همکاری های  ــالت مش و رس
مشترک اين دو، امری ضروری می نمايد و اين امر بويژه در زمان 
ــعار اصلی آن تحول معنوی در آحاد  حاکميت نظام دينی که ش
ــت، از اهميت مضاعفی برخوردار است. هر يک از اين  جامعه اس
ــدس، ظرفيت ها و امکانات خاص خود را دارد که در  دو نهاد مق
ــبه دقيق و فراهم شدن زمينه بکارگيری  صورت برآورد و محاس
اين امکانات، تأثير و کارآمدی اين دو نهاد را دو چندان و تحقق 
آرمان مشترک را ميسرتر می گرداند. اين مقاله بر آن است تا ابتدا 
ظرفيت ها و امکانات اختصاصی هر يک از اين دو نهاد در راستای 
ــانی به نهاد ديگر را مورد بررسی قرار دهد سپس به  خدمت رس
زمينه های موجود برای همکاری های مشترک اشاره و در پايان به 
برخی از راهکارهای توسعه و تعميق اين همکاری ها اشاره نمايد.

الف) ظرفيت های حوزه های علميه
۱. آشنايی عميق با معارف اسالمی

ــاخص های تربيت اسالمی و  ۲. ظرفيت تبيين مبانی و ارائه ش
کمک به تحقق تربيت اسالمی در جامعه.

۳. برخورداری از نيروهای تحصيل کرده حوزوی در عرصه علوم 
انسانی از جمله علوم تربيتی.

ــذاری بر آنان در قالب تبليغ  ــاط عميق مردمی و تأثيرگ ۴. ارتب
چهره به چهره در جهت تقويت نگرش مثبت مردم به نهادهای 

حکومتی از جمله نهاد آموزش و پرورش
۵. برخورداری از سنت های اصيل علمی و تربيتی (تجارب مفيد 

و منحصر به فرد آموزشی و تربيتی).
۶. برخورداری از پايگاه اجتماعی ثابت و مستقل از دولت ها و تدم 

تأثيرپذيری از تغيير دولت ها و نظام های سياسی.
۷. ظرفيت پاسخگويی به شبهات و سئواالت جوانان بويژه قشر 

دانش آموز.
۸. برخورداری از منابع و مأخذ غنی معارف اسالمی بويژه عرصه 

تعليم و تربيت اسالمی
۹. برخورداری از مراکز پژوهشی، کتابخانه های تخصصی و مراکز 

تهيه نرم افزارهای علوم اسالمی
ب) ظرفيت های آموزش و پرورش

ــوزش و پرورش که می تواند  برخی از مهمترين ظرفيت های آم
ــتای خدمت رسانی و همکاری با حوزه های علميه باشد  در راس

شامل موارد زير است:
۱. تولی آموزش عمومی کليه آحاد جامعه.

۲. تجارب مفيد آموزشی بويژه در عرصه سنجش و ارزشيابی
۳. تجارب مفيد در عرصه مديريت آموزشی.

۴. در اختيار داشتن افراد جامعه در حساس ترين مرحله زندگی.
۵. ارتباط گسترده با خانواده ها.

۶. در اختيار داشتن عرصه گسترده آموزش و پرورش در راستای 
تبليغ و نقش آفرينی حوزه های علميه.

ــص در عرصه تعليم و تربيت و علوم تربيتی به عنوان  ۷. تخصي
دانش های کاربردی مورد نياز جامعه.

۸. تربيت و آماده سازی ورودی های حوزه (همکاری در تأسيس 
مدارس پيش حوزوی).

 ج) زمينه ها برای همکاری های مشترک
برخی از مهمترين زمينه های همکاری به شرح زير است:

ــوزش و بکارگيری نيروهای واحد صالحيت  ــکاری در آم ۱. هم
حوزوی در سوح مختلف آموزش و پرورش

۲. همکاری در تأسيس و راه اندازی مدارس پيش حوزوی.
۳. همکاری و راه اندازی مراکز پژوهشی مشترک با محوريت تعليم 

و تربيت اسالمی.
ــيس مراکز مشترک تربيت نيروی انسانی از قبيل مراکز  ۴. تأس
ــاور به منظور  ــت طلبهـ  معلم، طلبهـ  مربی و طلبهـ  مش تربي

بکارگيری در مدارس آموزش و پرورش و حوزه های علميه.
۵. همکاری در تأليف کتاب های درسی دو نهاد.

۶. همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های تعميق 
ــالمی و آشنايی با فنون تعليم و تربيت در آموزش و  معارف اس

پرورش و حوزه های عليمه.
۷. برگزاری همايش ها و نشست های علمی مشترک با محوريت 

تعليم و تربيت اسالمی.
۸. برگزاری فوق برنامه های مشترک از قبيل اردوهای مشترک 

طالب و دانش آموزان.
۹. راه اندازی مراکز آموزش مجازی جهت تبليغ و پاسخگويی به 

شبهات و سئواالت دانش آموزان.
۱۰. راه اندازی مجالت و نشريات آموزشی مشترک.

ــت های تبادل  ــات و نشس ــازماندهی جلس ــدازی و س ۱۱. راه ان
تجربيات دو نهاد.

د) راهکارهای توسعه و تعميق همکاری ها
ــازی تعامل و همکاری در سطوح مختلف دو نهاد  ۱. فرهنگ س

مقدس (اعم از صفی و ستادی)
۲. درک عميق از ضرورت همکاری ها و نگرش مثبت به توسعه 

و تعميق همکاری ها.
۳. آسيب شناسی و ارزيابی مستمر همکاری ها و بازخوردگيری 

مداوم از کميت و کيفيت آنها.
ــانی قوی و مداوم از همکاری ها و معرفی و تشويق  ۴. اطالع رس

کميته های فعال و پيشرو.
۵. نهادينه کردن همکاری ها و پيشگيری از تضعيف آن در پرتو 

تغيير دولت ها.
۶. اولويت بندی محورهای همکاری ها و پرداختن به اولويت ها.

۷. توسعه تعامل و همکاری ها از سطوح ستادی به مراکز استان ها 
و شهرستان ها.

۸. انتخاب دقيق و حساب شده نيروهای مسول و دست اندرکار در 
امر همکاری حوزه و آموزش و پرورش

۹. تشکيل بانک اطالعات قوی از فضالی حوزوی توانمند جهت 
خدمت به آموزش و پرورش.

۱۰. درگير کردن رسمی دبيرخانه ائمه جمعه کشور و مشارکت 
فعال ائمه جمعه سراسر کشور در محورهای همکاری آموزش و 

پرورش و حوزه های علميه

 ظرفيت ها و امکانات اساسی آموزش و پرورش و حوزه های علميه 
برای همکاری های مشترک و آينده نگر
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ارديبهشت ۱۳۸۸. شماره ۱۰۹

۴۹

نگاهی به تحوالت رشته فلسفه تعل   يم و تربيت
دکتر سعيد بهشتی

عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی
 فلسفة تعليم و تربيت

ــی از حوزه های  ــفة تعليم و تربيت، در جايگاه يک فلس
ــت: ۱- ــی اس ــر قابل بررس ــری، از دو منظ ــت بش معرف

«ديدگاه های فيلسوفان در باب تعليم و تربيت»، ۲-«رشتة 
علمی».

فلسفة تعليم و تربيت، از منظر اول، يک حوزة معرفتی 
ــخ تأمالت تربيتی  ــت که تاريخی به قدمت تاري ديرپاس
فيلسوفان محض دارد. در جهان غرب، افالطون، نخستين 
ــت که در کتاب «جمهوری» به اين گونه  ــوفی اس فيلس
تأمالت پرداخته، ديدگاه تربيتی به نسبت جامعی را عرضه 
داشته است. پس از افالطون، می توان از فيلسوفان غربی 
ــتين، آکويناس، بيکن،  ــطو، آگوس ديگری هم چون ارس
ــو، و کانت نام برد که در اين حوزه کار  دکارت، الک، روس
ــم و تربيت، به معنای  ــفة تعلي کرده اند. در ارتباط با فلس
«تأمالت فيلسوفان دربارة تعليم و تربيت»، سه نکته قابل 

ذکر است.
اوًال همة فيلسوفان، به معنای دقيق کلمه، تأمالت تربيتی 
نداشته اند. به اين معنا که برخی از آنان، آرا و انديشه های 
تربيتی خود را به طور آشکار و صريح بيان کرده و برخی 
چنين نکرده اند. افالطون و کانت از فيلسوفانی هستند که 
در گروه اول جای می گيرند و بيکن و دکارت از فيلسوفانی 

که در گروه دوم قرار دارند.
ــفة تعليم و تربيت، در ارتباط با گروه دوم، به  ثانيًا فلس
صورت «استنتاج» مدلوالت تربيتی از انديشه های فلسفی 
ــفة تعليم و  ــد. اين صورت دوم از منظر اول فلس درمی آي
ــمندان تربيتی هم چون فيليپ  تربيت را برخی از انديش
ــفه و تعليم و تربيت» ذکر  ــميت، تحت عنوان «فلس اس
کرده اند. اسميت، در فصل سوم از کتاب «فلسفة آموزش و 

پرورش» در اين زمينه می نويسد:
اين نظريه که فلسفه و تعليم و تربيت با يکديگر عميقی 
دارند، به يقين نظرية جديدی نيست... از آن جا که فلسفه، 
به طور سنتی، ماهيت واقعيت، معرفت و ارزش را بررسی 

کرده است، پس با تعليم وتربيت، روابط آشکاری دارد....
آن گاه به مسأله «استنتاج» اشاره می کند:

ــفه و تعليم و تربيت مورد  هنگامی که روابط بين فلس
تأکيد قرار می گيرد، برخی تصور می کنند که يک فلسفة 

تربيتی معين از يک فلسفة معين استنتاج می شود۱.
ثالثًا فيلسوفانی که در گروه اول قرار دارند نيز خود به دو 
دسته تقسيم می شوند. دستة اول، فيلسوفانی هستند که 
تأمالت تربيتی فلسفی داشته اند، و دسته دوم، فيلسوفانی 
که تأمالت تربيتی غيرفلسفی داشته اند. افالطون، آکويناس، 
و کانت در دستة اول، و الک، هگل، و راسل در دستة دوم 

قرار دارند. رابين بارو در اين زمينه می نويسد:
فيلسوفان نيز به شيوه ای غيرفلسفی دربارة تعليم و تربيت 
چيزهايی نوشته اند. الک، هگل، و راسل از جمله فيلسوفان 
معروفی هستند که اين گونه عمل کرده اند. کتاب الک به 

ــه هايی در باب تعليم و تربيت (۱۹۶۳) صرفًا به  نام انديش
مقداری اندک، و نيز با بی دقتی بسيار بر آثار فلسفی اش 
ــتنتاجات وی دربارة اولويت های تربيتی  مبتنی است. اس
يک اشرف زادة زمين دار، و توصيه هايش در مورد پوشيدن 
کفش های سوراخ دار در هوای بارانی، و مانند آن نمی تواند 
ــناختی، متافيزيکی، يا  نتيجة منطقی نظريات معرف ش
وجود شناختی اش باشد؛ آنها فقط تأمالتی فرهنگی دربارة 
مسائل تربيتی اند. با اين حال، کتاب فوق الذکر به عنوان يک 
اثر کالسيک در قلمرو فلسفة تعليم و تربيت شناخته شده 
است ... همچنين کتاب های راسل دربارة تعليم و تربيت، 
که در سال های ميانی جنگ جهانی اول و دوم نوشته شده، 
ــيرهای اجتماعی و تربيتی قوی، بذله گويانه،  حاوی تفس
و خردمندانه ای است. اين تفسيرها، فراهم آورندة الگويی 
منسجم برای تعليم و تربيت مترقی هستند، اما از حيث 
 ,Habermas ).۲ــفی ندارند فنی به هيچ رو جنبة فلس

.(۱۹۸۴
فلسفة تعليم و تربيت، از منظر دوم (رشته علمی)، حوزة 
ــت که طی چند دهة گذشته در غرب  معرفتی نوپايی اس
ــد کرد. بسياری از متخصصان، سرآغاز  به وجود آمد و رش
ــکل گيری اين رشته را قرن بيستم و به طور  تکوين و ش
ــال ۱۹۳۵، يعنی سال تأسيس انجمن جان  مشخص، س
ــکی در اين زمينه  ديويی۳ در آمريکا، می دانند. کامينس

.(۱۹۸۷ ,Hermann) :می نويسد
ــتم  ــفة تعليم و تربيت، کاری مربوط به قرن بيس فلس
است. انضمام فلسفه به پرسش های ناشی از عمل آموزش 
و پرورش مدرسه ای، موضوعی جديدی است. تاريخچه ای 
ــته، فقط به اندازة سازمان های معاصرش قدمت دارد؛  رش
حتی اگر برای اين رشته، مقدور باشد که سودمندانه به آثار 
افالطون وارسطو استناد ورزد. مطالعة منظم فلسفة تعليم 
ــال ۱۹۳۵ آغاز گرديد۴.  و تربيت در اياالت متحده در س

(۱۹۶۴ ,Kant)
ــر از متخصصان غربی، بر اين عقيده اند که  برخی ديگ
سرآغاز فلسفة تعليم و تربيت، به عنوان يک رشتة علمی 
متمايز، قرن نوزدهم است. در اين قرن، سه مفهوم از فلسفة 
تعليم و تربيت، قابل تشخيص است: فلسفة تعليم و تربيت 
ــه هايی که بايد در تعليم و  به عنوان مجموعه ای از انديش
تربيت آزموده شوند. ديدگاه اول، متعلق به اسپنسر و ديگر 
علم گرايان است، ديدگاه دوم، متعلق به ايدآليست ها است 
 ,Langeveld)۵ــوم، متعلق به جان ديويی و ديدگاه س

..(۱۹۴۶
يکی از عوامل مؤثر در تکوين و تکامل فلسفة تعليم و 
تربيت در جهان غرب، تأسيس انجمن های حرفه ای فلسفة 
تعليم و تربيت بوده است؛ مثًال در سال ۱۹۳۵ انجمن جان 
ديويی و در سال ۱۹۴۱ انجمن فلسفه تعليم و تربيت در 
آمريکا تأسيس شد، در سال ۱۹۶۵ انجمن فلسفه تعليم و 
تربيت در بريتانيای کبير در انگلستان پايه گذاری گرديد. 
و در سال ۱۹۷۰ انجمن فلسفه تعليم و تربيت استراالزيا 

شکل گرفت.

نگاهی به تحوالت رشته فلسفه تعليم و تربيت در 
قرن بيستم

اکنون که تا حدودی با وضعيت فلسفه تعليم و تربيت 
ــت  ــديم، الزم اس ــنا ش ــته علمی آش در جايگاه يک رش
تحوالت آن را در قرن بيستم مطالعه کنيم. بررسی همة 
ــدای اين قرن تا اواخر آن در قلمرو  ديدگاه هايی که از ابت
فلسفه تعليم و تربيت مطرح گرديده از حوصلة مقدمة ما 
ــمت، ابتدا نظری خواهيم داشت  خارج است. در اين قس
ــم ها» به عنوان نقطة شروع اين رشته در  به «رويکرد ايس
ــتم، سپس «رويکرد تحليلی» را از نظر خواهيم  قرن بيس
ــفه تعليم و تربيت»  گذراند که به عنوان «انقالب در فلس
شناخته شده است، آن گاه به بررسی شرايط پسا تحليلی 
ــا تحليلی، دو  خواهيم پرداخت، و ازميان ديدگاه های پس
ديدگاه را بررسی خواهيم کرد: «نظرية انتقادی» و «پست 

مدرنيسم».
۱-۲-رويکرد ايسم ها۶

فلسفه تعليم و تربيت، از دو جزء يعنی، فلسفه و تعليم 
و تربيت، تشکيل می شود. نحوة ارتباط اين دو جزء اولين 
ــت که در آغاز تکوين رشتة فلسفه تعليم و  ــی اس پرسش
تربيت، يعنی در سال های ۱۹۳۰، مطرح گرديد . کامبليس 

در اين زمينه، چنين اظهار نظر می کند:
در سال های ۱۹۳۰، و در ادامة آن در سال های ۱۹۴۰ 
ــفه و تعليم  و ۱۹۵۰، يک راه برای ايجاد ارتباط بين فلس
ــفه، «مبنايی» است که فلسفه  و تربيت، اين بود که فلس
ــن بدان معنا  ــود اي ــتنتاج می ش تعليم و تربيت از آن اس
ــت که گزاره های فلسفی متافيزيک، معرفت شناسی،  اس
و ارزش شناسی، حاوی «داللت هايی» برای فلسفه تعليم 
ــتند... در اين ديدگاه فلسفه تعليم و تربيت  و تربيت هس
از فلسفه، و عمل تربيتی از فلسفة تعليم و تربيت مشتق 
ــه در  ــه که عمل تربيتی ريش ــود. اصوًال اين انديش می ش
فلسفه دارد، مبتنی بر اين فرض است که ميان متافيزيک، 
معرفت شناسی، و ارزش شناسِی هر کدام از فلسفه ها يک 
ــفه های  نوع وحدت و هماهنگی وجود دارد. بنابراين، فلس
مختلف- مثل ايدآليسم، رآليسم، پراگماتيسم- از حيث 
ــا واقعيت، معرفت،  ــود در ارتباط ب ــی خ گزاره های اساس
ــر کدام ]از اين  ــوند و ه و ارزش، از يکدگير متمايز می ش
ــت که مبدأ اشتقاق  ــفه ها[ واجد وحدتی عقالنی اس فلس

نظريه و عمل تربيتی واحدی می باشد.۸
ــرانجام مورد انتقاد قرار گرفت. عدم  اما اين ديدگاه، س
امکان مرزبندی دقيق بين ديدگاه های فلسفی مختلف و در 
نتيجه، عدم امکان استنتاج فلسفه ها و اعمال تربيتی مختلف 
از اين فلسفه ها، وجود اختالف فکری در ميان فيلسوفانی 
ــفی هستند و در نتيجه، بروز  که طرفدار يک ديدگاه فلس
ــفه ها و اعمال تربيتی مستنتج از يک  اختالف ميان فلس
ديدگاه فلسفی خاص، و روشن نبودن مفهوم «داللت» از 
ــم ها» يا «رويکرد  جمله انتقاداتی بود که بر «رويکرد ايس

ديدگاه های فلسفی» وارد شد.
کامبليس در اين زمينه می نويسد:
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سرانجام، رويکرد «ديدگاه های فلسفی» مورد انتقاد قرار 
ــه به جای نظر کردن در  ــتدالل اين بود ک گرفت. يک اس
محتوای فلسفه برای تعريف مسائل تربيتی، فيلسوفان بايد 
ــتری در خود فرايند تربيتی نظر کنند، و اين  با دقت بيش
سؤاالت را مطرح سازند که چگونه می توان فرايند تربيتی 
را منقدانه سنجيد؟ استدالل ديگر اين بود که در صورت 
وجود اختالف ميان فالسفه در ارتباط با محتوای فلسفه، 
ــود ديدگاه های  ــت که فرض ش ــتباه نيس آيا اين يک اش
فلسفی، از وحدت و انسجام الزم برای هدايت اعمال تربيتی 

برخوردارند؟۹
 اما با وجود همة اين انتقادات، رويکرد ايسم ها واجد اين 
ويژگی مثبت هم بود که توصيه و هدايت اعمال تربيتی را 
ــت. فيلسوفان تعليم و تربيت، از راه استنتاج  بر عهده داش
نکته ها و داللت های تربيتی، بنيادهای عمل تربيتی را فراهم 
می آورند. رويکرد ايسم ها، دعوی مناسبت تربيتی فوری و 
بسيار زياد داشت. فقدان همين ويژگی در رويکرد بعدی به 

فلسفة تعليم و تربيت موجب بروز انتقاداتی گرديد.
 ۲-۲-رويکرد تحليلی*

ــايد ظهور يک انقالب در فلسفة تعليم  دهة ۱۹۶۰، ش
ــهرت دارد. اين  ــت بود که به «رويکرد تحليلی» ش و تربي
ــال های ۱۹۶۰، فلسفه تعليم و تربيت در  رويکرد، طی س
ــی زبان و به ويژه پادشاهی بريتانيا را تحت  دنيای انگليس
ــود درآورد. رويکرد تحليلی، انقالب عليه رويکرد  نفوذ خ
ــم ها، و از چهار جهت با آن متفاوت است: اوًال فلسفة  ايس
تعليم و تربيت را يک «روش» يايک «فعاليت» می داند، نه 
يک «رشته» ؛ ثانيًا از نظريه پردازی های فلسفی گريزان 
است و در عوض، تحليل مفهوم ها گفته ها، و استدالل های 
تربيتی را وجهة همت خود قرار می دهد؛ ثالثًا فلسفه تعليم 
و تربيت را يک فعاليت درجة دوم می داند نه يک فعاليت 
درجة اول؛ و رابعًا نقطه شروع کار خود را عمل تربيتی قرار 

می دهد نه نظرية تربيتی.
هر چند ريشه های روش تحليلی را می توان در کارهای 
سقراط، افالطون، و ارسطو پيدا کرد (ديردن، ۱۹۸۲؛ سوتاريا، 
۱۹۹۴)، اما شايد بتوان گفت که برتراندراسل(۱۹۱۲) اولين 
فيلسوفی است که نظريه ای را در باب تحليل، به عنوان يک 

روش فلسفی مطرح ساخته است.
ــزايی  ــهم بس ــفة تحليلی، س ديگر افرادی که در فلس
داشته اند عبارتند از: مور (۱۹۳۴)، ويتگنشتاين (۱۹۲۲)، 
ــاپ (۱۹۳۵)،  ــزدم (۱۹۳۴)، کارن ــل(۳۲-۱۹۳۱)، وي راي

اوستين (۱۹۶۱) و آير (۱۹۳۶).
يکی از نکات قابل ذکر در ارتباط با رويکرد تحليلی اين 
است که رويکرد مزبور، طيف واحد و يکپارچه ای نيست، 
ــی را دربرمی گيرد. تجربه گرايی  بلکه ديدگاه های مختلف
ــفة زبان عادی، دو ديدگاه مهم در فلسفة  منطقی و فلس

تحليلی هستند. رابين بارو در اين زمينه می نويسد:
ــت که مکتب های تحليلی مختلفی  اما بايد توجه داش
ــه از اثبات گرايان  ــود دارد. تجربه گرايان منطقی (ک وج
منطقی نشأت گرفته اند) بر الگوسازی، يا زبان هايی که از 
حيث منطقی کامل هستند، و همچنين بر راه های انحراف 
زيان های طبيعی از کمال مطلوب (که موجب پديد آمدن 
مسائل فلسفی می گردد) تأکيد می ورزند. فيلسوفان زبان 
عادی، به کاربرد عمومی و رايج اصطالحات توجه دارند و 
هنگام تجزيه و تحليل مسائل فلسفی، به معانی ای که يک 

گويندة عادی و فصيح به اصطالحات می بخشد، مراجعه 
ــوفان تحليلی، ضمن ارج نهادن به  می کنند. ديگر فيلس
ــادگی و وضوح، همة مسائل فلسفی را ناشی از کاربرد  س
غلط زبان يا قابل حل بودن از راه تحليل عمومی زبانی يا 

مفهومی نمی دانند*
ــخصيت های متنفذی که نقش مهمی در  در ميان ش
تکوين و تکميل فلسفة تحليلی تعليم و تربيت داشته اند، 
ــت  ــرز (۱۹۶۲)، واي ــاردی (۱۹۴۲)، پيت ــوان از ه می ت
ــون  ــت (۱۹۷۴)، ويلس ــردن (۱۹۶۸)، هرس (۱۹۶۷)، دي
(۱۹۷۹)، اُکانور(۱۹۵۷)، شفلر(۱۹۶۰) سولتيس (۱۹۶۸)، 
اسنوک(۱۹۷۲)، گريبل (۱۹۶۹)، فيگل (۱۹۵۵)، وبرزينکا 

(۱۹۷۶) نام برد.
با وجود همة دقت و ظرافتی که فيلسوفان تحليلی دربارة 
ــد، اين رويکرد مورد انتقاد  تعليم و تربيت به کار می بردن
ــرار گرفت. يکی از انتقادات اين بود که رويکرد تحليلی،  ق
مناسبت چندانی با عمل تربيتی ندارد و از هدايت آن ناتوان 
است. تجربه گرايان منطقی، زيربنای هر ادعای هنجاری و 
ــی را زير سؤال برده بودند و از مرز بندی شديد بين  ارزش
ادعاهای مفهومی، ادعاهای هنجاری و ارزشی، ادعاهايی بی 
معنا و فقط منعکس کننده سليقه ها و ترجيح های شخصی 
ــتند. بدين ترتيب، تحليل ادعاهای مفهومی تعليم و  هس
ــوفان، و بررسی ادعاهای تجربی بر  تربيت بر عهدة فيلس
عهدة تجربه گرايان قرار گفت. اما در مقابل، جامعه شناسان 
نومارکسی تعليم و تربيت، معتقد بودندکه ارزش ها غالبًا به 
صورت قاچاقی در تحليل ادعاهای مفهومی وارد می شوند.

تجربه گرايی منطقی، علم را تنها دانش اطمينان بخش 
ــت. علم از آن رو يک دانش  و عينی دربارة جهان می دانس
ــاهده ای  ــت که ادعاهای مش اطمينان بخش و عينی اس
ــه،  اولية آن را می توان با واقعيت های اتمی جهان، مقايس
و در نتيجه نفی يا اثبات کرد. اين فرايند نفی و اثبات ابداً 
ــمندان بستگی ندارد و مصون از  به ذهنيت فردفرد دانش

سوگيری های نظری آنان است.
ــيم می شوند:  ــم تقس بدين ترتيب، گزاره ها به دو قس
معنادار و بی معنا. گزاره های تحليلی و ترکيبی از قسم اول، 
و گزاره های هنجاری يا ارزشی از نوع دوم هستند. صدق و 
کذب گزاره های تحليلی يا از راه شکل منطقی آنها معين 
می شود يا از راه تعريف اصطالحات تشکيل دهنده شان و 
به همين جهت، نيازی به مشاهده يا تجربه ندارد. اين است 
که گزاره های تحليلی، حقيقتی پيشينی دارند.اما گزاره های 
ترکيبی، حقيقتی پسينی دارند، چون صدق و کذب آنها از 

راه مشاهده يا تجربه معلوم می گردد.
ــديد کواين (۱۹۵۳) بر اين دو اصل جزمی  انتقادات ش
ــی، يعنی ،تمايز تحليلی- ترکيبی، و  تجربه گرايی منطق
ــينی – پسينی از عوامل مهمی بود که موجب  تمايز پيش
ــی و سقوط گرديد. کواين، که تحت تأثير بدبينی  فروپاش
ديويی نسبت به دو گانگی های جزمی و انعطاف ناپذير بود، 
تأکيد داشت که دانش مفهومی و دانش تجربی يا ترکيبی، 
که اولی، حقيقتی پيشينی و دومی، حقيقتی پسينی دارد، 
مرز بندی دقيق و قاطعی را ترسيم کرد؛ اين بود که کواين 

از «معرفت شناسی طبيعی» دفاع نمود.
از سوی ديگر، هانسون، کوهن، الودن، و براون، «مشاهدة 
فارغ از نظريه» را که زيربنای دانش عينی و اطمينان بخش 
ــت، نوعی افسانه تلقی کردند  در تجربه گرايی منطقی اس

ــالم نمودند که هيچ واقعيتی وجود ندارد که در برابر  و اع
نظريه، بی طرف باشد.

با سقوط تجربه گرايی منطقی، ديدگاه های ديگری در 
حوزة فلسفة تعليم و تربيت پديد آمد. يکی از آنها «فلسفة 
زبانی» است. فلسفة زبانی، يکی از نمودهای جديدتر فلسفة 
تحليلی است. يکی از اشکاالت اساسی فلسفة زبانی، اين 
ــن، خارج از اينجا   ــت که يک مفهوم معي پيش فرض اس
ــياری را عقيده بر اين است که  ــت. بس منتظر تحليل اس
اين پيش فرض است که يک مفهوم معين، خارج از اينجا 
ــت. بسياری را عقيده بر اين است که  و منتظر تحليل اس
اين پيش فرض، ميراث نامبارک صور افالطونی است که 
ــان، واقعی تر از وجود موارد خاص تلقی می شود.  وجودش
ــوفان  ــت که برخالف دعوی فيلس ــکال ديگر اين اس اش
تحليلی، مبنی بر توضيح بی طرفانة حقيقت، ديدگاه های 
فرهنگی در اين زمينه تأثير می گذارند. به طور کلی درجة 
امکان پذير بودن يا ارزشمند بودن تأمالت بی طرفانه دربارة 
مفاهيم، به ماهيت آنها بستگی دارد. زيرا برخی مفاهيم به 
قدری روشن، برخی از آنها به قدری فنی؛ و برخی به قدری 
آميخته با مالحظات تجربی هستند که تأمالت بی طرفانه 
دربارة آنها به تربيت، ناسودمند، ناممکن و نادرست است 

(سوتاريا، ۱۹۹۴).
ديردن، دربارة اشکاالت وارده بر فلسفة زبان عادی چنين 

می نويسد:
ــفه واقعًا يک تکنيک زبانی بود؟ آيا موضوعش  آيا فلس
ــه حداقل، فهم موضوعش  ــت، يا اين ک تاريخچه ای نداش
مستلزم شناخت تاريخچه اش نبود؟ کاربرد معمولی برای 
برخی از اصطالحات کامًال جديد چه بود؟ يک تحليل، چه 
موقع می توانست درست باشد؟ اگر فيلسوفان، واقعًا کاربرد 
معمولی راتوصيف می کنند، آيا نبايد به يک نوع زمينه يابی 
تجربی بپردازند؟ اگر تحليل، هر چيزی را همان گونه که 
هست وامی گذارد پس چه فايده ای دارد؟ و اگر گفته شود 
ــت که افکار ما را روشن می کند، به  فايدة تحليل اين اس
نحوی که پرسش های ديگری آشکار می شوند، چه کسی 
بايد به اين پرسش ها پاسخ دهد، به خصوص هنگامی که 
آنها واقعًا مهم به نظر می رسند؟ به عالوه، با توجه به اين 
واقعيت که ممکن است کسی کاربرد واژه ای مانند آمين 
را خيلی خوب بلد باشد، اما معنايش را نداند، آيا می توان 

گفت که کاربرد و معنی واقعًا همسنگ يکديگرند؟۱۱
در پايان اين قسمت، نگاهی خواهم داشت به وضعيت 
ــد،  ــی رويکرد تحليلی. علی رغم انتقاداتی که ذکر ش فعل
ــنت زنده و متنفذی است، تا  سنت تحليلی هنوز هم س
ــندگانی همچون دی. سی. فيليپس، سنت  آنجا که نويس
ويتگنشتاينی را يکی از دو سنت نويد بخش برای فلسفة 

تعليم و تربيت برشمرده اند۱۲
سوتاريا در بخش های پايانی مقالة خود دربارة شرايط 

فعلی سنت تحليلی چنين می گويد:
ــال های اخير، فالسفة  غلی رغم اين واقعيت که در س
ــم وتربيت مايل بوده اند پا را از تحليل فراتر بگذارندو  تعلي
از اين لحاظ به سنت های مختلف فلسفة اروپايی نزديک 
شوند، اما سنت تحليلی هنوز هم بسيار زنده است... علی 
ــنت تحليلی واردگرديده،و بخشی  رغم انتقاداتی که بر س
ــم، روية  ــت ک ــت، هم اکنون، دس ــا نيز موجه اس از آ«ه
اساسی کار بر روی مفاهيمی مانند تعليم و تربيت، دانش، 

ôUI  ÁbOJÇ



ارديبهشت ۱۳۸۸. شماره ۱۰۹

۵۱

ــترده مورد قبول واقع شده  و تلقين، به گونه ای بس گس
است. مخالفت ها، نه به صورت رد زحمات اولية فيلسوفان 
ــاری کامًال درست، و تا حدی  تحليلی، که به صورت پافش
ــائل ديگر مطرح  ــرورت توجه به مس ــول، بر ض مورد قب
ــوند... ما همواره به افرادی نيازمند خواهيم بود که  می ش
ــادی را در پژوهش يا نظرية تدريس خويش،  مفاهيم بني

تشريح يا تصريح کنند۱۳
۳-۲-نظرية انتقادی (مکتب فرانکفورت)*

نظرية انتقادی، يک نظرية اجتماعی و سياسی است که 
ريشه در آلمان دارد. نام ديگر آن، مکتب فرانکفورت است، 
زيرا در مؤسسة تحقيقات اجتماعی فرانکفورت، تحقيقات 
نظری و تجربی مهمی براساس نظرية انتقادی انجام شده 
است. نمايندگان برجستة نظرية انتقادی عبارتند از : ماکس 
ــو، هربرت مارکزوزه و يورگن  هورک هايمر، تئودور آدورن

هابرماس
نظريه پردازان انتقادی که تحت تأثير انديشه های هگل 
ــيدند تا با درهم آميختن فلسفه و  و مارکس بودند، کوش
ــايل الزم را برای تغييرات اجتماعی  نظرية اجتماعی، وس
ــکال سلطه فراهم آوردند. آنان  و خاتمه دادن به همة اش
پرسش های اساسی در ارتباط با ماهيت تغييرات اجتماعی، 
نقش عقل در جامعةنوين ،و روابط بين نظريه و عمل مطرح 
ساختند. به عالوه، آنان، انديشه های ماکس وبر و زيگموند 
ــد. در مجموع، نظرية  ــم مورد توجه قرار دادن فرويد را ه
انتقادی، با يک رشته انتقادات از پوزيتيويسم، مارکسيسم، 

کاپيتاليسم، و نازيسم مشخص می شود.
هورک هايمر و آدورنو، مهم ترين چهره های اوليه نظرية 
انتقادی هستند. هورک هايمر، که از سال ۱۹۳۱ به سمت 
مدير مؤسسة تحقيقات اجتماعی فرانکفورت برگزيده شد، 
نقش بسيار مهمی در پيشرفت اين مؤسسه ايفا نمود. وی 
با جذب انديشمندان برجستة رشته های مختلف و اعطای 
ــبی به آنان، زمينه های رشد و بالندگی اين  استقالل نس
مؤسسه را فراهم آورد. بحران کاپيتاليسم، زوال ليبراليسم 
ــم، محورهای عمده ای بود که اين  سنتی، و ظهور نازيس

انديشمندان را گرد يکديگر جمع کرد.
ــال ۱۹۳۷، مقاله ای تحت عنوان  هورک هايمر، در س
ــاند که موجب  ــنتی و انتقادی» به چاپ رس ــة س «نظري
ــد «نظرية انتقادی» به عنوان يک مکتب فکری جديد  ش
مطرح گردد. وی در اين مقاله، مستقيمًا بر «علم اجتماعی 

پوزيتيويستی» و «تفکر بورژوازی» حمله برد.
هورک هايمر و همکارش آدورنو، ضمن اعتقاد به قدرت 
عقل در روشنگری و آزادسازی، و تحت تأثير وبر و فرويد، 
نگرش بدبينانه ای را نسبت به مبانی روشنگری ابراز نمودند. 
ــتدالل کردند که عقل، تحت تأثير عاليق فنی و  آنان اس
اتحاد با کاپيتاليسم، به صورت ابزاری برای سلطه گری در 
ــت تا آزادی و دادگری. با اين حال، انتقادات آنها  آمدهاس
به کاپيتاليسم محدود نشد بلکه انحرافات سوسياليسم در 

اتحاد شوروی سابق را هم در برگرفت.
فرهنگ عمومی نيز از مقوله های ديگری بود که در کنار 
عقالنيت فنی و سلطة طبيعت، مورد انتقاد هورک هايمر 
و آدورنو واقع شد. آنها چگونگی تأثير رسانه های گروهی را 
بر آگاهی انسان ها در جوامع پيشرفتة سرمايه داری بررسی 
کردند ونظرية انتقادی زيبايی شناسانه ای پديد آوردند که 
به معنا و کارکرد هنر و چگونگی تغيير معنای هنر در ادوار 

تاريخی مختلف توجه داشت.
هربرت مارکوزه، احتماًال شناخته شده ترين عضو مکتب 
ــار کتاب  ــت. وی به دنبال انتش ــورت در آمريکاس فرانکف
ــان تک بعدی» در سال ۱۹۶۴، نامدار شد. مارکوزه،  «انس
با شرح و بسط آرای هورک هايمر و آدورنو- که در کتاب 
«ديالکتيک روشنگری» درج گرديده بود. مسألة اثرگذاری 
و نفوذ تجهيزات فنی توليد و توزيع را در کشورهای صنعتی 
بررسی کرد. او از ظهور يک «جامعة تک بعدی» خبر داد 
که هرگونه مخالفتی را سرکوب می کند و از مشارکت علوم 

طبيعی و اجتماعی در اين فرايند بهره می گيرد.
هابر ماس از سالهای ۱۹۵۰، تدوين مجد نظرية انتقادی 
را آغاز کرد، ضمن اين که می کوشيد تا از طريق ارائه يک 
نظرية اجتماعی عمل محور، به خودشناسی مردم و رهايی 
ــاس، در کتاب «دانش و  ــلطه کمک کند. هابرم آنان از س
عاليق انسانی» کوشيد تا از راه تشخيص و معرفی رابطة 
ميان علم، رهايی، و نقد ايدئولوژيک، سنت نظرية انتقادی 
را تداوم بخشد. ما به جای پی ريزی نظرية خود بر عاليق 
ــاز»  ــانی جهانی، نظريه ای را در باب «عاليق دانش س انس
ــرايط تحقق دانش را  ــيله ش ــاخت تا بدين وس مطرح س
مشخص نمايد. وی عاليق را در سه گروه طبقه بندی کرد: 
ــی، هر چند هابرماس با  عاليق فنی، عاليق رهايی بخش
مارکوزه موافق بود که زبان در برابر تحريفات ايدئولوژيک، 
اسيب پذير است، اما به تحقق آنچه وی آن را «وضعيت های 
گفتاری مطلوب» می ناميد اميدوار بود؛ وضعيت هايی که 
ــيلة رابطة متقابل و استقالل هر کدام از طرف های  به وس
گفتگو مشخص می شوند. وی تأکيد می ورزيد که از طريق 
ــا، مردم می توانند ارتباط «تحريف  اين گونه گفت و گوه
ــده» را از ارتباطات «تحريف نشده» تشخيص دهند و  ش

بدين ترتيب، مطابق با عالقه رهايی بخش عمل کنند.
ــی،  ــردازان تربيت ــال های ۱۹۶۰، نظريه پ ــر س از اواخ
ــد؛ مثًال  ــرار دادن ــورد انتقاد ق ــی را م ــای آموزش نظام ه
تحليل های مارکسيستی از توليد مجدد اجتماعی، نظير 
ــط ساموئل باولز و هربرت جينتيس  تحليل هايی که توس
در کتاب «تحصيالت مدرسه ای در آمريکای سرمايه داری» 
مطرح شد، کمک شايان توجهی به توضيح نابرابری های 

موجود در جوامع سرمايه داری داشت.
کارهای جامعه شناسان جديد تعليم و تربيت در بريتانيا و 
آمريکا، ابواب جديدی را برای مطالعه روابط ميان ايدئولوژی 

تعليم و تربيت، و قدرت گشود.
مکتب فرانکفورت نيز يکی ديگر از منابع عمدة نقادی 
ــت. برای کسانی که از  در قلمرو مطالعات تربيتی بوده اس
ــرخورده و مأيوس  «نظرية مطابقت» باولز و جينتيس س
ــبتًا جامع و دقيق هابرماس از  گرديده اند، تحليل های نس
رابطة ميان آموزش و پرورش و جامعة سلطه جو می تواند 
اميدوار کننده باشد. نظرية هابرماس در باب دانش و عاليق، 
و نقد عقالنيت فنی توسط وی، به وسيلة کسانی همچون 
ژير و وگرين در قلمرو نظام های آموزشی به کار بسته شد. 
ــهمی که نظرية انتقادی در نقادی تربيتی  ــته از س گذش
داشته، اين نظريه در قلمرو اعمال تربيتی نيز مؤثر افتاده 
ــت. برای مثال، رابرت يونگ در کتاب «نظرية انتقادی  اس
ــت و گوی انتقادی  ــی»، نظرية گف و گفت و گوی کالس
ــی بين معلمان و شاگردان  هابرماس را با تعامالت کالس

مربوط ساخته است.

ــده است؛ مثًال  بر نظرية هابرماس انتقاداتی هم وارد ش
برخی از فمينيست ها همچون، سيالبن حبيب و آيريس 
ــأله «اختالف» مورد انتقاد  يونگ، بی توجهی وی را به مس

قرار داده اند.
به نظر آنان، هابرماس به تأثير جنسيت بر موقعيت های 
ارتباطی يا کم توجه کرده يا اصًال توجه نکرده است. نحوة 
تعريف فرهنگی از «عقل» نيز مقولة ديگری است که از ديد 

هابرماس پنهان مانده است.
۴-۲- پست مدرنيسم۱۵ 

در اين قسمت، ابتدا پست مدرنيسم را تعريف خواهيم 
ــه نفر از نمايندگان  ــرد، آنگاه به معرفی ديدگاه های س ک
مهم پست مدرنيسم، يعنی ليوتار، فوکو، و دريدا خواهيم 
پرداخت و در نهايت، مدلوالت تربيتی پست مدرنيسم را از 

نظر خواهيم گذراند۱۶
ــاره به  ــت که برای اش ــم، واژه ای اس ــت مدرنيس پس
گرايش های عقالنی و فرهنگی خاصی به کار می رود. اين 
ــال ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در قلمرو معماری و  ــدا در س واژه، ابت
تاريخ ظاهر شد. پست مدرنيسم، حاکی از شرايط پيچيدة 
ــتم از حيث تفکر و عمل است، نه  عقالنی اواخر قرن بيس

يک جنبش روشن فلسفی، سياسی و يا زيبايی شناختی.
فرضية اصلی ليوتار آن است که به موازات ورود جامعه ها 
به عصر پسا صنعتی و ورود فرهنگ ها به عصر پسامدرن، 
شرايط دانش هم دستخوش تغيير می شود. وی اصطالح 
ــرايط دانش در اکثر  ــت مدرن» را برای توصيف ش «پس
کشورهای پيشرفته به کار می برد ليوتار از جامعه شناسان 
ــرايط  ــان دادن ش ــی که اين اصطالح را برای نش و نقادان
فرهنگ غرب، پس از تغييرات حاصله از اواخر قرن نوزدهم 
به کار می برند، تبعيت می کند؛ تغييراتی که قوانين بازی 
در قلمرو علم، ادبيات و هنر را متحول ساخته است. ليوتار 
اين تغييرات را دربارة بحران داستان ها و به ويژه در ارتباط 
با «فراداستان های روشنگری» به کار می برد. شناخته شده 
ترين تعريف ليوتار از پست مدرن، عبارت است از «ترديد و 

ناباوری نسبت به فراداستان ها».
ــائل مهمی که ليوتار مطرح و تحليل کرده  يکی از مس
ــت، مسأله «مشروعيت دانش» است. وی معتقد است  اس
ــش و قدرت، دو  ــت، و دان که دانش، موضوع حکومت اس

روی يک سکه.
مسأله مشروعيت دانش، به واسطة بحران داستان ها و 
مخصوصًا به واسطة ناتوانی علوم در مشروعيت بخشيدن 
به خود از طريق مراجعه به داستان بزرگ فلسفه، آشکارتر 

می شود.
ــبت به فرا  ــک و بدگمانی نس ــت مدرنيسم، با ش پس
ــود؛ شک و بدگمانی نسبت به  داستان ها مشخص می ش
داستان هايی که مدعی توجيه اعمال يا سازمان های معين، 
ــتعالبی،  ــرار دادن آنها بر مجموعه ای از اصول اس از راه ق
فراتاريخی، يا جهانی هستند. مفهوم پست مدرن از دانش، 
با شک و ترديد دربارة قواعد اجماعی آغاز می شود؛ شک و 
ترديد دربارة اين که ارزش حقيقی گفت و گو بين فرستنده 
و گيرنده، وقتی قابل قبول است که بين ُعقال وحدت نظر 
وجود داشته باشد. عالمت بحران داستان ها در پست مدرن، 
پراکندگی عناصر زبانی است. هيچ فرازبان جهانی در کار 
ــی مختلف با ظرفيت های  ــت، چرا که بازی های زبان نيس
ــتاين،  عملی ويژه ای وجود دارند. قرائت ليوتار از ويتگنش
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ــای بازی های زبانی  ــد بر ماهيت متکثر و بی همت با تأکي
ــخص می شود. در مسابقات زبانی، گفته ها نه فقط به  مش
عنوان انتقال اطالعات، که به منزلة يک نوع مبادلة متغير 
و ناپايدار بين رقبای ارتباطی مشخص می شوند. هر گفته، 
در حقيقت، يک حرکت در بازی های زبانی است؛ در اين 
بازی ها صحبت کردن يعنی جنگيدن. پيشرفت دانش به 
ــت: انجام يک حرکت جديد در  ــکل قابل تصور اس دو ش
چارچوب قواعد تعيين شده، و ايجاد قواعد جديد، که خود 

به معنای ايجاد يک بازی جديد است.
بدين سان الگوی متضاد زبان، قواعد اجماعی را نقض 
ــای زبانی را  ــان و بازی ه ــيری از زب می کند. چنين تفس
مشروعيت ببخشد، بلکه از مشروعيت بخشيدن به خودش 
هم عاجز است. اينجاست که ليوتار به مسألة «مشروعيت 
ــت  ــش» باز می گردد و اظهار می دارد که در عصر پس دان
ــروعيت دانش بر حسب «عملکرد» آن تعيين  مدرن، مش
می گردد. به عالوه، علم، زير سلطة بازی ديگری رفته است 
که «فناوری» ناميده می شود. هدف فناوری، حقيقت يابی 
نيست، بلکه عملکرد بهينه است، و معيارهای آن نه حقيقت 
يا عدالت، بلکه به حداقل رساندن دروندادها و به حداکثر 
رساندن بروندادها است. پژوهش و پيشرفت در دانش، بر 

حسب عملکرد يا کارآيی سنجيده می شود.
فوکو، با نظرية روشنگری، مبنی بر اين که از راه پيشرفت 
عقل، انسان ها نيز بهبود می يابند، مخالف است؛ زيرا شکلی 
را که عقل به خود گرفته است، قبول ندارد. وی عقل غربی 

را مورد حمله قرار می دهد.
ــکل  ــت که عقل، هيچ ش با اين حال فوکو معتقد اس
جهانی ندارد. در عوض، عقول متکثر و همچنين نظريه های 
متعددی در ارتباط با مسائل ويژة محلی می توانند وجود 
داشته باشند. اگر هيچ فراداستانی درکار نيست، پس، نقش 

خردمندان هم بايد ويژه و محلی بشود.
فوکو بر اين عقيده است که از جهتی، اين متخصصان 
ــان مدرن را می سازند. بدين  علوم انسانی هستند که انس
ترتيب، انسان ها وضعيت طبيعی پيدا می کنند و از لحاظ 

سياسی، مقهور و سلطه پذير می شوند.
به نظر دريدا، ساختار زدايی، با زير سؤال بردن اين فرض 
ــبتًا مقبول آغاز می شود که فلسفه، به ويژه نسبت به  نس
ــت. ساختارزدايی، منکر اين  ادبيات، يک حقيقت برتر اس
مطلب است که فلسفه، دسترسی ويژه ای به حقيقت دارد، 
در حالی که مثًال ادبيات از اين دسترسی برخوردار نيست.

هرمنوتيک، پار ا از بنيادگرايی معرفت شناسی کانتی فراتر 
می گذارد و ادعا می کند که هر نوع فهمی، مشتمل بر يک 
تفسير است. ساختارزدايی، مدعی است که هر نظام فکری، 
ــت. بنابراين، هر قرائتی  ــله تضادها اس مبتنی بر يک سلس
مشتمل بر قرائت های متعدد و متضادی است. پس متون، 
نه يک چيز خاص که چيزهای مختلفی می گويند؛ چيزهايی 
که برخی از آنها ممکن است با منويات نويسنده هم تعارض 
ــند. بدين ترتيب، رابطة سنتی بين متن و معنا  داشته باش
ــاختار زدايی دريدا نشان می دهد که  گسسته می شود و س

متن می تواند داستانی جديد و متفاوت را بازگو کند.
ــر منوتيک،  ــدگاه دريدا با ه ــال، بين دي ــن ح در عي
ــود دارد. قرائت انتقادی وی از متون،  تفاوت هايی هم وج
ــان دادن تضادهايی طراحی شده بود که انسجام  برای نش

ظاهری متون و نظام های فلسفی را تضعيف می کنند.

دريدا، همصدا با فوکو و ليوتار، متافيزيک سنتی فلسفة 
غرب را خاتمه يافته تلقی می کند. وی بيشتر بر حواشی 
ــتعاره و معانی و بيان، تأکيد  ــفه، يعنی اس و اطراف فلس
ــناختی آن. او  می ورزد تا جنبه های منطقی و معرفت ش
نيز مانند فوکو، برانسان گرايی، که محور پديدارشناسی، 
هستی گرايی، و برخی از شکل های مارکس گرايی است، 
ــانی، باعث جلب  ــه می برد. انتقاد فوکو از علوم انس حمل
ــم وتربيت، چگونه  ــه به اين مطلب گرديد که تعلي توج
ــا را از طريق کاربرد قدرت  ــکل می دهد و آنه افراد را ش
و دانش به صورت طبيعی درمی آورد. اين مطلب، حاوی 
مدلوالت مهمی برای مسائل مربوط به جنسيت و تعليم 
ــة شخص اخالقًا مستقل  ــت. فوکو از انديش و تربيت اس
ــکل دادن به  و همچنين،نقش متخصصان تربيتی در ش
هويت انسان ها صريحًا انتقاد می کند وی به جای اتخاذ 
موضع ليبرالی سنتی نسبت به مسأله کنترل اجتماعی، و 
همچنين کنترل دانش از طريق مباحث مربوط به اقتدار 
ــه کاربرد قدرت در تعليم و تربيت توجه می کند. فوکو،  ب
ــی را برای تحليل روابط ميان قدرت و حقيقت در  مبناي

گفت وگوی تربيتی فراهم می آورد.
انتقاد ليوتار، علوم طبيعی را هم در برمی گيرد. ديدگاه 
وی دربارة دانش و مشروعيت متغير آن، حاوی مدلوالت 
مهمی برای تعليم و تربيت است، زيرا موجب تغيير راههای 
اکتساب، ذخيره سازی، تشخيص و طبقه بندی يادگيری 
ــود. يادگيری به سوی توليد دانش که بايد فروخته  می ش
ــد و جايگاه معلم و شاگرد  ــود، جهت گيری خواهد ش ش
ــدة کاالی دانش  ــورت عرضه کننده و مصرف کنن به ص
درمی آيد. دانش، ديگر مقولة ذاتًا مطلوبی نيست. بر مبنای 
انتقادات ليوتار، نظريه پردازان به تشخيص فراداستان های 

اصلی در تعليم و تربيت خواهند پرداخت.
دريدا با تأکيد بر ادبيات، استعاره، معانی و بيان، به جای 
منطق و متافيزيک، سؤاالت مهمی را درباره برنامة درسی 

و اولويت های آن مطرح می سازد.
ليوتار، فوکو و دريدا در اين جهت با يکديگر موافق اند که 
بر کثرت عقل، زوال نظريه های بزرگ و عقالنيت فن مدارانه 
تأکيد می ورزند. يکی از نتايج پيشرفت عقالنيت فن مدارانه، 
بحران ارزش ها بوده است. محافظه کاران، کوشيده اند تا بار 
ــنتی را در تعليم و تربيت احيا کنند.  ديگر ارزش های س
آنان پست مدرنيستم را عامل بروز اين بحران می دانند. با 
اين حال، پست مدرنيسم فقط ادعا می کند که ارزش ها را 
نمی توان به واسطة فراداستان ها مشروعيت بخشيد، نه اين 

که به هيچ ارزشی نبايد پايبند شد.
ــری می افکنيم به وضعيت  ــمت، نظ در پايان اين قس
ــفة تعليم و تربيت در اواخر قرن بيستم به طور کلی،  فلس
ــت، در اواخر قرن  ــفة تعليم و تبي می توان گفت که فلس
ــتم، با مجموعه ای از ديدگاه ها و رويکردها مشخص  بيس
می شود و به نظر برخی در آخرين دهة قرن بيستم، فلسفة 
ــختی می تواند هدف متمايز و برنامة  تعليم و تربيت به س
ــد؛ چيزی که رابين بارو آن را  کاری مشخصی داشته باش
ــن تر شدن اين  ــت. برای روش «التقاط گرايی» ناميده اس
مطلب، به نظر کامبليس توجه کنيد: در دهة پايانی قرن 
بيستم، فلسفة تعليم و تربيت، به سختی می تواند شبيه 
رشته ای با هدف متمايز و برنامة کاری مشخصی باشد، بلکه 
به يک حوزة مطالعاتی می ماند که با طرح های تحقيقاتی 

ــود. از يک نظر، ورود  و تفسيری اش تشخيص داده می ش
فلسفة تحليلی، هستی گرايی، و پديدار شناسی به فلسفة 
ــی  تعليم و تربيت، نمايانگر پربار بودن موضوعات پژوهش

است.
رابين بارو هم نظری شبيه نظر کامبليس دارد:

ــال های ۱۹۹۰ پيچيده و تا حدی مناسب  ــرايط س ش
است. فيلسوفان با مجموعه ای از رويکردها و در مجموعه ای 
ــفة تعليم و  ــته ]فلس ــا کار می کنند و اين رش از زمينه ه
تربيت[، با نوعی التقاط گرايی مشخص می شود که احتماًال 
ــته است، فيلسوفان تعليم و  در دوره های قبل نظير نداش
تربيت، به واسطة کارکردن با فلسفة انگليسی- آمريکايی، 
مکتب های فکری غيربريتانيايی و کار دانشمندان اجتماعی، 

محققان تربيتی، و سياستگذاران، برانگيخته می شوند
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ارديبهشت ۱۳۸۸. شماره ۱۰۹

۵۳

پريچهر داودی
کارشناس ارشد فلسفه تعليم و تربيت اسالمی

پژوهش حاضر بر اساس دعاي مکارم اخالق امام سجاد 
(ع) انجام گرفته و مهم ترين هدف آن، استخراج و تبيين 

ديدگاهي در ارتباط با تربيت اخالقي از اين دعاست .
علت انتخاب چنين موضوعي در حوزه تعليم و تربيت 
اسالمي آن بود كه متأسفانه اكثر مباني تربيتي ما به غرب 
متكي است و جايگاه واالي دين در تربيت انسان به دست 
فراموشي سپرده شده و به همين جهت، منابع غني ديني 
كه براي تربيت اخالقي و پرورش شخصيت انسان تدوين 
شده، مورد بررسي و مطالعه علمي قرار نمي گيرد و غالب 
ــران در حوزه ي تعليم و تربيت, آثار خود را بر  صاحب نظ
ــاس يافته هاي علمي و طبقه بندي شده دانشگاه هاي  اس

غرب تهيه و تنظيم مي نمايند.
انتقاد اساسي ما بر نظام غرب اين است كه آنها نظرات 
علمي خود را در سطح تأمين نيازهاي مادي و پرورش جنبه 
هاي هوش و استعداد انسان، مطرح مي كنند و لذا انساني 
كه در اين نظام تربيت مي شود، شخصيت يك بعدي پيدا 
كرده و نيازهاي معنوي او مورد غفلت قرار مي گيرد و نهايتًا 
پس از گذراندن مراحل مختلف تربيت و آموزش با يك خأل 
دروني مواجه شده و خود را موجودي بي حاصل مي انگارد 
ــي عيني و  و يافته هاي اديان را از آن جهت كه قابل بررس
تجربي نيستند مورد ترديد قرار مي دهد و ما نيز چون نظام 
ــه ايم نا خودآگاه در چنين  ــي خود را از غرب گرفت آموزش

جرياني قرار گرفته و از عواقب آن بي خبريم.
ــبت به دعاي  ــخصة اين كار، رويکرد تربيتي ما نس مش
ــت  ــت كه تا حدي يك زمينه بكر و دس مکارم اخالق اس
نخورده محسوب مي شود و آن چه كه تا كنون نوشته شده، 
ــرح اين دعا بوده و جايگاه تربيتي و آثار  ــتر در ُبعد ش بيش

سازنده ي آن مطرح نشده است.
اهميت اين پژوهش از چند بعد قابل بررسي است: 

۱) اهميت تربيت : مهم ترين هدف از نزول وحي الهي 
تربيت انسان است. انسان موجودي است انديشمند كه تا 
ــوان او را هدايت  ــه هاي فكريش مهيا نگردد, نمي ت زمين
ــين خدا در زمين و موجودي برخوردار از روح  كرد.او جانش
ــت كه موضوع و محور اصلي دين الهي و مخاطب  الهي اس
مستقيم كالم خداست.تعالي او, هدف غايي همه ي دعوت 
ــه اوصياء و اولياء و  ــت ك ها و مجاهدات پيامبران الهي اس
عالمان رباني نيز ادامه دهنده ي همان مسير بوده اند. همه ي 
ــان كامل و انسان براي حركت به  هستي براي تربيت انس
ــوي معرفت و عبوديت آفريده شده است. نهاد جهان و  س
فطرت انسان به طور هماهنگ در جهت اين هدف هدايت 
ــده و نظام حركت  عالم وآدم  بر وفق اين غايت استقرار  ش

يافته است.
ــام تربيت،  ــرورت تربيت اخالقي : از بين اقس ۲) ض
تربيت اخالقي جايگاه ويژه اي دارد . در اهميت تربيت 
اخالقي همين بس كه پيامبر (ص) تكميل مكارم اخالق 
را از اهداف بعثت خويش مي شمارد و به اين وسيله بر 
ارزش و اهميت حياتي اين امر در زندگي انسان و جامعه 

اسالمي تأكيد مي كند.
ــالق: گاه ديدگاه هايي وجود  ــت دعاي مكارم اخ ۳) اهمي
ــايد خاستگاه آنها يک تحقيق ثقيل علمي نبوده  دارند که ش
ولي به لحاظ غنا و پختگي انديشه و نکات اصولي، گام هايي به 
مراتب فرا تر از نظريات نوين در برداشته اند، انديشه ي واالي 
ــالمي با اتصال به درياي بيکران وحي الهي، از جمله غني  اس
ترين اين انديشه هاست. به يقين آنچه از ائمه معصومين (ع) 
ــورهاي بي بديلي از روابط انساني است.  به يادگار مانده، منش
ــان سازي است. در اين دعا  دعاي مکارم اخالق، برنامه ي انس
امام چهارم(ع)، خلقيات كريمه و سجاياي انساني را بيان نموده 
ــت پر  اند كه با تعمق در آن مي توان دريافت گنجينه اي اس
ــي اخالقي را در بر  ــياري از معارف الهي و معان محتوا كه بس
ــجاد (ع) به علت اختناق شديد، اين مطالب را  دارد و امام س
به صورت دعا در پيشگاه باري تعالي عرض نموده و از اين راه 
به نشر تعاليم اسالم اقدام فرموده اند. انسان با پيروي و اجراي 
اين تعاليم اخالقي مي تواند به آنها متخلق شود و به مقام رفيع 

انسانيت نائل گردد.
ــي و دفاع از مباني تربيت اخالقي در  ۴) ضرورت بازشناس
اسالم: ما به عنوان پيروان مکتب تربيت اخالقي مبتني بر قرآن 
ــم مباني قرآني را در اين زمينه به صورت تحليلي  بايد بتواني
ــاير ديدگاه ها و  و علمي به ديگران عرضه كنيم و در برابر س
مكاتب اخالقي از آنها دفاع كنيم. اين كار جز با غور و تعمق در 
حوزه ي اخالق امکان پذيرنيست و بدون آن، نمي توان از اصول 
اخالقي اسالم در برابر ساير نظام هاي اخالقي دفاعي معقول 
داشت . اسالم از يک طرف، اهميت فوق العاده اي براي عقل 
قائل شده و از طرف ديگر با تكيه بر منبع خطا ناپذير وحي به 

كمك آن آمده است .
سؤاالتي كه اين تحقيق عهده دار پاسخ گويي به آنهاست 

عبارتند از:
۱. تربيت اخالقي چيست؟

۲. مبناي تربيت اخالقي در دعاي مکارم اخالق چيست؟
ــي در دعاي مكارم اخالق  ــوزه ي عملكرد تربيت اخالق ۳. ح

كدام است؟
۴. مالك رفتارهاي اخالقي و رابطه فعل اخالقي و پاداش آن 

بر مبناي دعاي مكارم اخالق چيست؟
ــر مبناي دعاي مكارم اخالق  ــاي تربيت اخالقي ب ۵. روش ه

کدامند؟
۶. آسيب هاي تربيت اخالقي در دعاي مكارم اخالق کدامند؟

اين تحقيق داراي دو گروه اهداف نظري و كاربردي است:
ــداف نظري در دو بخش هدف كلي و اهداف ويژه قابل  ۱. اه
ــت از  ــت . هدف كلي اين پژوهش عبارت اس طبقه بندي اس
استخراج ديدگاهي در تربيت اخالقي بر مبناي دعاي مكارم 

اخالق.
۲. اهداف ويژه تحقيق عبارتند از :
۳. بررسي و تبيين تربيت اخالقي.

۴. بررسي و تبيين مبناي تربيت اخالقي بر اساس دعاي مكارم 
اخالق.

۵. بررسي و تبيين حوزه ي عملكرد تربيت اخالقي در دعاي 
مكارم اخالق.

ــي و رابطه فعل  ــالك رفتارهاي اخالق ــي وتبيين م ۶. بررس
اخالقي و پاداش آن بر مبناي دعاي مكارم اخالق.

ــت اخالقي بر مبناي دعاي مكارم  ۷. تبيين روش هاي تربي
اخالق.

۸. تبيين آسيب هاي تربيت اخالقي در دعاي مكارم اخالق.
اهداف كاربردي اين تحقيق بدين شرح است:

۱) پاسخ گويي به پرسش هايي كه براي پژوهشگران و دانش 
ــب شناخت نظري از تربيت اخالقي  پژوهان عالقمند به كس

مبتني بر اسالم و خاصه در دعاي مكارم وجود دارد.
ــترهاي الزم براي اجراي پژوهش هاي  ــازي بس ۲) فراهم س

تطبيقي ميان ديدگاه اسالم در تربيت اخالقي وديگر مكاتب.
ــراي اجرايي و كاربردي  ــم آوردن زمينه هاي الزم ب ۳) فراه

كردن مفاهيم تربيت اخالقي در اسالم در جامعه اسالمي.
ــدارك مقدمات علمي مورد نياز در حوزه ي نظام تربيت  ۴) ت
اخالقي مبتني بر اسالم، براي انجام تحقيقات كاربردي در اين 
حوزه و جستجو براي كشف و استخراج راهكارهاي اجرايي در 

قلمرو تربيت اخالقي از متون قرآني و روايي.
ــخ گويي به پرسش هايي كه درباره تربيت اسالمي به  ۵) پاس
ويژه تربيت اخالقي در اسالم براي عوامل دست اندر كار تعليم 

و تربيت در كشور ما مطرح است.
 نتايج به دست آمده: تربيت اخالقي داراي رويکردي مطلق 
ــتگاه الهي شامل شناخت خدا ،شناخت فضائل و  گرا و خاس
رذائل اخالقي است . مبناي تربيت اخالقي نيز عزت نفس است 
. در همه جاي اين دعا نفس انسان محترم شمرده شده و تمام 
ابعاد اخالقي در اين دعا بر حفظ کرامت و عزت نفس است . 
حوزه ي عملکرد تربيت اخالقي منحصر به رفتار هاي فردي 
ــد که فقط در خلوت  فرد کارايي  داشته باشد بلکه  نمي باش
اين دعاي منوره عالوه بر اصالح رفتار هاي فردي مانند گفتار 
و کردار و ... به کليه ي حقوق در روابط جمعي نيز اشاره دارد ( 
اخالق اجتماعي ) و همچنين در رابطه با حق نيز جلوه گر مي 
گردد ( اخالق الهي ) و مطابق اين دعا هر فعل عادي بر اساس 
نيت آن فعل مي تواند به فعل اخالقي تبديل گردد .  همچنين 
مشخص گرديد که مالک رفتار هاي اخالقي در اين دعا جنبه 
ي پرستشي رفتارهاست، يعني هر عملي که صرفًا جهت تقرب 
به خداي سبحان انجام گيرد، اخالق است و حد نصاب ارزش 
اخالقي کار اين است که به منظور تحصيل رضايت خدا انجام 
ــن وقبح فعلي  گيرد . همچنين قوام حکم عقلي تنها به حس
نيست  بلکه حسن و قبح فاعلي را بايد در نظر داشت و پاداش 
مي تواند انگيزه اي براي فاعل باشد . در پايان روش ها و آسيب 

هاي تربيت اخالقي نيز از دعا استخراج گرديدند .
پس از بررسی دعای مکارم اخالق و آسيب شناسی تربيت 
اخالقی، اين نتيجه حاصل شد که حضرت امام سجاد(ع) در 
اين دعا، تعدادی از موانع و آسيب ها را به شرح زير ذکر نموده 

اند:
عجب، کبر، تفاخر، احساس ذلت و خواری، عصبيت، شک 
ــانی و وسوسه های شيطانی، مّنت و  و حيرت، خاطرات نفس

نظر به مال ديگران.
انسان همانگونه كه فالسفه گفته اند داراي چهار نوع رابطه 
است: رابطه با خدا، رابطه با خود، رابطه با مردم و رابطه با جهان. 

تربيت اخالقی بر مبنای دعای مکارم اخالق امام سجاد(ع)
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ــجاد (ع) حضرت با توجه به اين  در دعاي مكارم اخالق امام س
رابطه ها، خواسته هائي را از خداوند دارند كه اين صفاِت مطلوب، 
ــاني هدايت گرند مانند ايمان و يقين و . . .  برخي صفات نفس
برخي صفاتي هستند كه انسان در جهت گيري نسبت به نفس 
خويش با آنها سروكار دارد مانند تواضع و انكسار نفس و برخي 

در ارتباط با ديگران است مانند ايثار و حسن معاشرت و . . .
به هر حال در هر زماني انسان نياز دارد كه براي رسيدن به 
مقصد اصلي مراحلي را طي كند و داراي كرامات انساني گردد 
كه اينها نياز به روش هاي خاصي مانند رياضت، مراقبت و . . 
دارد ليكن در سير اين راه آفات و موانع زياد است كه بايد آنها 

شناخته شوند و درمان گردند.
تربيت اخالقي دعاي مكارم اخالق براي انسان هدف نهايي 
قائل است و آن تقرب به درگاه ربوبي است. منظور از تقرب اين 
است كه فرد، حجاب ها را پاره كرده و به چنان درجه اي برسد 
كه به مبدأ هستي نزديك و متصل گردد، چنانچه براي خود 
ــتقاللي قائل نگردد و همه را عين تعلق و ارتباط با او  هيچ اس
ببيند. براي رسيدن به اين هدف غايي ابتدا بايد به هدف خاص 
تربيت اخالقي كه كامل شدن انسان و به كمال رسيدن اوست 
توجه كرد و انسان با توجه به فطرتش كه كمال جو مي باشد، 
اگر دچار غفلت نشود در اين مسير قرار مي گيرد و سعادتش 

تضمين مي گردد.
ــکالت روحي و رواني و بحران هاي  با توجه به وجود مش
ــي از اين  ــخ به بخش ــل امروز، بايد براي پاس معنوي در نس
ــالم دين پويا و  ــکالت تالش نمود و از آنجا که دين اس مش
ــت و براي تربيت تمام ساحت هاي وجودي  همه جانبه اس
انسان برنامه دارد، از پژوهشمندان انديشمند انتظار مي رود 
از منابع غني اسالم شامل روايات ائمه، ادعيه، زيارات معتبر 
ــتفاده نموده و در راه استخراج آموزه هاي تربيتي از  و ... اس
ــي خويش را در اختيار  ــا، گام نهند و يافته هاي پژوهش آنه

دکتر محمد حسنی۱
ــک از دغدغه های  ــی و اخالقی ي ــت دين تربي
ــی و جدی نظام آموزشی ايران به ويژه بعد از  اساس
ــالمی بوده است. اين دغدغه در تشکيل  انقالب اس
نهادامور تربيتی تبلور خاص يافته است. اين نهاد از 
بدو تشکيل خود فعاليت ها و برنامه های متعددی 
ــه  تربيت دينی و اخالقی دانش آموزان  را در زمين
ــت. . از جمله اين برنامه  طراحی و اجراء نموده اس
ــته طرح کرامت  ــبتا طوالنی داش ها که عمری نس
ــی ۷۲-۷۳  به  ــال تحصيل ــت . اين طرح در س اس
ــی توسط دکتر مظلومی  ــفارش معاونت پرورش س
تهيه و از سال ۷۴-۷۳ اجرای آزمايشی آن آغاز شد. 
و سپس، اجرايش  با گسترس محدودتداوم يافت. 
درسال ۱۳۷۹ شورای عالی آموزش و پرورش طی 
مصوبه ی شماره ۶۵۸ به سازمان پژوهش و برنامه 
ــاس تجارب  ــی ماموريت داد تا بر اس ريزی آموزش
ــی  دوره ی دبستانی  طرح کرامت برنامه های درس

بررسی و نقد طرح کرامت در دوره دبستان

دکتر حسين دهقان
هيات علمی پژوهشکده تعليم و تربيت

مروري كوتاه بر تاريخچه كشورها توسعه يافته نشان از آن 
دارد هر يك از آنها در مقاطعي كه گام هاي بلندي در توسعه 
برداشته اند، پيشاپيش بسترهاي علمي و آموزشي بايسته را 
فراهم نموده و در اين عرصه قابليت های الزم را کسب کرده 
اند. بنابراين توسعه و مخصوصا توسعه خودبنياد نيازمند پايه 
هاي علمي مستحكم است تا باتكيه بر آنها بتوان بناي بهروزي 
آينده را پايه گذاري نمود.. در اين بين توجه  به اين مهم كه 
ــكل و روند، توسط انسانهاي يك جامعه به  ــعه در هر ش توس
فرجام مي رسد الزامي است. پس به هيچ روي نمي توان نقش 
ــراد را در اين فرايند ناديده گرفت و طبعًا افراد نيز در بطن  اف
جامعه اي زندگي مي كنند كه نهادهاي اجتماعي مانند آموزش 

وپروش چارچوب ساختاری آن را شکل می دهند.
ــوزش و پرورش كارآمد كه بتواند از عهده چنين نقش  آم
خطيري برآيد، بايد در كنار ايجاد و انتقال هنجارها و ارزشهاي 

پيش نياز توسعه  كاركردهاي اشكار زير را تحقق بخشد
الف) كاركرد مهارت آموزي، و انتقال تجارب

ب). كاركرد توليد دانش
ــوف به آموزش  ــت از كاركردهاي فوق، معط ــته نخس دس
مهارت ها و تخصص هاي مختلف به افراد جامعه و انتقال ميراث 
اطالعاتی- علمي بشر است. اين ميراث بايد از نسلي به نسل ديگر 
منتقل شده و با انباشت آن زمينه هاي تخصصي و مهارتي الزم 
براي اداره جامعه فراهم آيد.  اما تحقق کارکرد دوم به سهولت 
ــت، چرا که توليد دانش با ابعاد  وسادگی کارکرد نخست نيس
متعدد تحت تاثير متغيرهای مختلف عمل می کند و دست يابی 
به آن مستلزم شناخت متغيرهای مذکور و بويژه سازوکار عمل 
آنها است. صاحب نظران از زوايای مختلف به فرايند توليد دانش 
نگريسته و لذا از ابعاد مختلف آن رابه دسته  های دو گانه تقسيم 
نموده اند. يکی از اين تقسيم بنديها ناظر بر سطوح مختلف توليد 
دانش می باشد. سطح کالن ناظر بر فرايندهای تعاملی کنشگران 
ــت که به عنوان مولدين دانش عمل  در سطح سازمانهايی اس
می کنند و سطح خرد بيشتر معطوف به چگونگی توليد دانش 

توسط عامل و کنشگر اجتماعی است.
سطح کالن

ــات توليد علم می  ــوف به موسس ــطح کالن معط واژه س
ــگاه ها نام آشنا ترين به شمار می  ــد، در اين سطح دانش باش
روند. اين موسسات همواره و در همه جوامع وظيفه انتقال و 
ــيک عهده دار بوده  همچنين توليد دانش را در قالبهای کالس
اند. ظهور دانشگاهها در شکل امروزين ريشه در قرن دوازدهم 
ــانزدهم در مرحله دوم، آن  در يک مرحله و همچنين قرن ش
ــانزدهم بود  ــورهای اروپايی دارد. بويژه در قرن ش هم در کش
ــد و گسترش چشمگيری در اروپا يافتند.  که دانشگاهها رش
در اين مرحله بود که دانشگاهها اعتباری فراتر از انتقال دانش 

توليد دانش نيازمند آموزش و 
پرورش دانش آفرين

ــل جوان قرار داده و نيازهاي آنان را پاسخگو باشند و  نس
نقش واقعي ائمه را در تکميل رسالت پيامبر(ص) که همانا 
متخلق نمودن انسانها به اخالق الهي است، بيش از پيش 

آشکار نمايند.
ــواي دروس تعليم و تربيت به متربيان از  در ارائه محت
ــالم به خصوص صحيفه که به فرموده  منايع غني دين اس
امام خميني(ره): در اين صحيفه، سفره اي است که در آن 
همه گونه نعمت وجود دارد و هرکسي به اندازه ي معنويتش 
از آن بهره مي برد. استفاده نمايند و ِمهر سيدالساجدين را 
ُمهر دوست داران امام حسين(ع) قرار دهند و رسالت قلمي 
توفنده و کوبنده ي امام سجاد(ع) را به جوانان بياموزند تا 

غبار از چهره ي اين کتاب کنار رود.
منابع:

ــير جامع صحيفه  ــين. (۱۳۷۸). تفس ــان، حس انصاري
سجاديه (ديار عاشقان). ج۹، نشر پيام آزادي.

باقري، خسرو. (۱۳۷۷). نقد تطبيقي اخالق قدما و روان 
شناسي معاصر. تهران: سازمان تبليغات اسالمي.

ــف: مبادی اخالق در  ــوادی آملی، عبداهللا(۱۳۸۴) ال ج
قرآن. قم، مرکز نشر اسراء

ــروري. تهران:  ــعيد. (۱۳۸۱). آيين خردپ ــتي، س بهش
مؤسسه فرهنگي دانش و انديشة معاصر.

ــائل جهاني آموزش و پرورش.  توما، ژان. (۱۳۶۳). مس
(احمد آقازاده، مترجم). مركز نشر دانشگاهي.

مصباح يزدي، محمدتقي. (۱۳۸۲). فلسفة اخالق. چاپ 
و نشر بين الملل.

ــالم.  مطهري، مرتضي. (۱۳۶۲). تعليم و تربيت در اس
تهران: انتشارات  زهرا.

ــفة آموزش و  ــنايي با فلس ــر، جي، اف. (۱۳۷۷). آش نل
پرورش. (فريدون بازرگان، مترجم).انتشارات سمت.

ــياری از  را  اصالح نمايد.هم اکنون اين طرح در بس
مدارس کشور در حال اجراء است و به نظر می رسد 
يکی ازتجارب قابل توجه در زمينه تربيت ارزشی در 
ــی است. در سالهای اخير نيز ويرايش  نظام آموزش
های جديد تر از اين طرح توسط معاونت آموزشی 

تهيه و اجرا  شده است.
ــايد  ــن تاکنون آنچنان که بايد وش ــا وجود اي  ب
ــت .در  مطالعه دقيقی برروی آن صورت نگرفته اس
اين مقاله اين تجربه مهم در تربيت ارزشی مورد نقد 
و بررسی قرار می گيرد.. نخست چهارچوب نظری 
ــود و سپس نقاط  قوت و  اين طرح تشريح می ش

ضعف آن بررسی می گردد.
ــای کليدی:  طرح کرامت . تربيت دينی .  واژه ه

تربيت اخالقی . دوره دبستانی.
(Footnotes)

ــه پزوهشی برنامه  ۱ . عضو هيات علمی موسس
ريزی درسی و نو اوريهای آموزشی 

تحليلی از زاويه ديد جامعه شناسی ُخرد
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پيدا کرده و از آنها انتظار می رفت تا وظايفی فراتر از علم آموزی 
را نيز عهده دار شوند. در قرن هفدهم و هيجدهم، اندک اندک، 
ــته های علمی هريک هويت مستقلی پيدا کردند. در همين  رش
مرحله دولتها که اينک حوزه نفوذ خود را بيشتر از پيش گسترش 
داده بودند. در تعامل بيشتر با دانشگاهها، وظيفه تربيت مديران 
تخصصی را نيز به دانشگاهها سپردند. الگوی آلمان در آن زمان که 
کارکرد توليد علم در کنار آموزش نيز برای دانشگاهها قائل بود، 
تسری پيدا کرد و بويژه در آمريکا توجه بيشتری به اين کارکرد 

دو بعدی معطوف گرديد.
سطح ُخرد

هنگامی که به سطح خرد در توليد دانش اشاره می شود، مراد 
عامالن ياکنشگرانی هستند که چه در قالب سازمانی مشخص و 
چه به صورت فردی ومستقل از هر سازمانی، بر مجموعه ميراث 
دانشِی بشر مراتبی را می افزايند. در تمامی مباحث مربوط به توليد 
ــطح کالن، چه در چارچوب دانشگاهی يا موسسات  دانش در س
ــی که به صورت ميانجی کارکرد توليد دانش را تعقيب  پژوهش
ــا توصيف جوامع  ــازی هايی که ب می کنند و حتی در مفهوم س
فراصنعتی با واژه هايی مانند جامعه دانش محور اين بحث را در 
يک سطح جامعوی مد نظر دارند، عامل انسانی نقش بی بديلی 
دارد. به عبارت ديگر با هر سطحی از مفهوم سازی از توليد دانش، 
ــود، در نهايت و به ناچار،  که به فرايند آفرينش علم پرداخته ش
نقش کوچکترين واحد توليد علم يعنی فردی که ذهن خود را در 
تعاملی پيچيده بامحيط و واقعيات فعال نموده و بارنهايی توليد 

علم را به دو ش می کشد، قابل چشم پوشی نيست.
ــازيهای اخير از فرايند توليد دانش در سطح  يکی از مفهوم س
خرد با واژه دانش ضمنی معرفی شده است. دانش ضمنی معموًال 
ــانی  ــود. دانش ضمنی به آس در مقابل دانش صريح تعريف می ش
دانش صريح قابل رويت و بيان نيست. اين نوع از دانش به شدت 
ــطح ُخرد و فرد دارد و به راحتی نمی توان آن را فرموله  ميل به س
کرد. بنابراين به سادگی نمی توان خصلت بين ذهنی وارتباطی به 
ــختی قابل تقسيم با ديگران است.  ــيد و در نتيجه به س آن بخش
دانش ضمنی عمدتًا از يک فرد ناشی شده و معموًال بازتابی است 
از کنشها و تجارب فردی، ايده ها، ارزشها، احساسات و استدالالت و 
حتی يافته های شهودی. با چنين مفهوم سازی از دانش ضمنی دو 
بعد اصلی در آن بسيار برجسته می شود. اول آنکه دانش فردی در 
زمره دانش هايی است که از طريق فرد ساخته و پرداخته می شود،  
هرچند که فرد در تعامل با ديگران به آن دست يازد، بنابراين چنين 
دانشی را می توان در محدوده سطح ُخرد از توليد دانش جستجو 
ــت که اعتبار  ــرد. دومين بعد مربوط به قواعد و هنجارهايی اس ک
دانش های صريح را تعيين می کنند،  مانند « علم آزاد از ارزش» « 
قابليت عينی يا بين ذهنی» و امثال آن. اگر نگوئيم چنين قواعد و 
هنجارهايی با ويژگيهای دانش ضمنی در تعارض است الاقل می 

توان مدعی شد که قابل جمع با آن نيز نمی باشد.
فرايند شکل گيری و چگونگی آفرينش دانش ضمنی آن را 
ــش آفرينی قابل توجه و پر اهميت در علوم  ــه عنوان روش دان ب
انسانی و بويژه علوم رفتاری تبديل کرده است. چرا که عالم علوم 
انسانی بر خالف دانشمند علوم طبيعی می تواند رابطه تعاملی 
ظريفی با موضوع مورد مطالعه برقرار کند. در اين رابطه از ديدگاه 
هرمونوتيک با تفسيری درونی نه تنها تصوير روشن از پديده مورد 
مطالعه را برای خود مجسم کند بلکه به تعامل ذهنی با متغيرها 
ــگر واقعی تحليل  ــرار دادن خود در جای کنش ــه و با ق پرداخت

دقيقتری از پديده ارايه نمايد. گفتنی است تفسير هرمونيتيکی 
الزاما قابل تقليل به روش متداول علوم طبيعی نيست. روشی 
که در آن به صورت عينی، تحليلی از روابط عمدتا خطی بين 
متغيرها که تقدم وتاخر علی باهم دارند انجام می پذيرد. بلکه 
ــدن خود پژوهشگر در جهانی ذهنی است  به نوعی درگير ش
که البته بازنمای کاملی از زندگی عينی کنشگران می باشد  
جهانی که پزوهشگر در آن تنها يک ناظر نيست بلکه با قرار 
ــعی دارد تا فضای پيچيده روابط  دادن خود به جای عامل س
چند سطحی و چند متفيری زندگی وی را دريافته و بر اساس 
ــی و عمدتا ضمنی خود را پايه  چنين دريافتی دانش تحليل

ريزی کند.
زير ساخت های آموزشی توليد دانش 

زير ساخت های مورد نياز برای تبديل يک دانش آموز به  
دانشمند فردا ابعاد گوناگونی دارد، اما اهم آنها را می توان در 

دو دسته جای داد:
 الف) زير ساخت های فرد بنياد
ب) زير ساخت های جامعه بنياد

ــايد يکی از مهمترين زير ساخت های  فرد بنياد، خال  ش
قيت باشد و همچنين از عمده ترين زير ساخت های جامعه 
بنياد ارزشهای تحصيلی را بتوان نام برد. هر دو اين زير ساخت 
ها و بويژه دومين نوع آن متاثر از نظام آموزشی و راهبردهای 
آن است. راهبردهايی که قابليت ترسيم تصوير نسبتا روشنی 
از چگونگی جامعه پذيری علمی دانش آموزان دارد که البته 
مستلزم نگاه دراز مدت به فرايند آموزش می باشد. ارزش های 
آموزشی در قالب چنين راهبرهايی تعريف و تعقيب شده و نوع 
خاصی از اين ارزش ها ترسيم کننده آن نوع از نظام آموزشی 

هستند که خروجی حاصل از آن توان دانش آفرينی دارد.
در توضيح ارزش های  آموزشی ابتدا به تعريف ارزش بايد 
ــت. ارزشها عمومًا در متون  جامعه  شناختي  با واژه   توجه داش
ــتند واين  مبتني  بر نگاهي  جمع گرايانه   اجتماعي  همراه  هس
ــًا تمايل  به   ــد كه  طي  آن  افراد جامعه  عموم به  ارزش  مي باش
ــهاي  ويژه اي  دارند ،به عبارت ديگر نوعي  همگرائي  بين   ارزش
ــود. پس   ــراد يك  جامعه  در انتخاب  يك  ارزش  ديده  مي ش اف
وقتي  همگرايي  در بين  افراد يك  جامعه  در خصوص  يك  ارزش  
مشاهده  مي شود، آن  ارزش  حالتي  جمعي  پيدا مي كند و لذا 
ــل  و عواقب آن  نيزرنگ  جمعي  به خودمي گيرد. در مجموع   عل
پژوهشگران  زيادي  معتقدند كه  ارزشهاي  اجتماعي  جزئي  از 
مولفه هاي  شخصيت  هستند. و البته  آن بخشي  از مولفه هاي  
ــخصيتي  افراد  كه  در طول  زمان  كم  و بيش  ثابت  بوده  و  ش

جزئي  از شخصيت  بنيادي  آنها محسوب  مي شوند.
ارزشهاي  تحصيلي  نيز جزيی از نظام شخصيتی هستند که 
در فرايند جامعه پذيری و بويژه توسط نظام آموزشی شکل می 
گيرند. بر حسب چگونگی تاثير اين ارزش ها بر فرايند توليد 
علم آنها را می توان به دو گروه تقسيم کرد ۱- ارزشهای ابزاری 
ــهاي   ــهای ابرازی(اظهاری) تحصيل. ارزش تحصيل ۲- ارزش
ابزاري  و ابرازي  تحصيل  بر عملكرد آموزشي  و مخصوصا تفسير 
دانش آموز از چرايی تحصيل وهمچنين راهبردهای ياد گيری 
که فرد در طی دوران آموزش برمی گزيند تاثير داشته و نقش  
قابل  توجهي  در شکل گيری شخصيت دانش آفرين ايفا خواهد 
ــرد. در اين مقاله بر نقش ارزش های ابرازی تحصيل توجه  ک

بيشتری معطوف خواهد شد. 

 دكتر معصومه صمدي
عضو هيات علمي پژوهشكده تعليم و تربيت

يكي از نهادهاي فرهنگ ساز كه نقش مهمي در تربيت  ديني 
ــران در سنين و دوره هاي مختلف سني  بر عهده  دختران و پس
دارد "نظام تعليم و تربيت"  است .از رسالت هاي عظيم نظام تعليم 
ــالمي ايران ايجاد معرفت در دانش آموزان   و تربيت در جامعه اس
ــبت به  ارزش هاي  ديني  (اعتقاد به وجود و وحدانيت خدا،  نس
ــر آن...... ) و تعميق اين ارزش ها   ــاد و نبوت و نظاي ــاد به مع اعتق
ــت. ارزش هاي ديني  گزاره هاي توصيفي و تجويزي  در آنان اس
هستند كه از طرف خدا به انسان ابالغ  شده است . مثل اين كه 
"خدا يكي است "، " خدا شريك ندارد " ،" مرگ پايان زندگي نيست 
ــاي توصيفي اند كه معيار و مناط  ــن گزاره ها،   گزاره ه "و .... .اي
اعتقادات در انسان مي باشند . عناصر شكل دهي اين گزاره ها ي 
توصيفي و تجويزي در دانش آموزان عبارتند از : معرفت، ايمان و 
عمل .      بر اين اساس رسالت نظام تعليم و تربيت در شكل دهي 
ــت كه :اوال  ــق ارزش هاي ديني  در دانش آموزان اين اس و  تعمي
معرفت در دانش آموزان نسبت به اين گزاره ها(گزاره هاي توصيفي 
و تجويزي )  ايجاد نمايد  .بدين معني كه  در دانش آموزان اعتقاد 
ــبت به اصول و فروع دين به گونه اي شكل داده شود  كه اوال  نس
دانش آموزان آن ها را به خوبي فهميده و با روشن بيني نسبت به 
ــا متقاعد و بتوانند قواعد كلي امور مطلوب و نامطلوب را در  آن ه
جريان تربيت بشناسند ، ثانيا دانش آموزان نسبت به گزاره هاي 
فوق الذكر ايمان بياورند يعني به طور دروني نسبت به آن گزاره ها 
التزام پيدا نمايند و بر اين اساس  به انتخاب دست بزنند  و نسبت به 
انتخاب خود پايبند باشند،  ثالثا با داشتن معرفت و ايمان پاره اي از 
اعمال را انجام دهند .اين اعمال مضمون همان گزاره هاي تجويزي 
ــت .از اين رو  الزم است دانش  ــان "احكام"  اس اند كه نام ديگرش
آموزان  احكام دين را در اعمال روزانه خود آشكار و اعمال خود را 
تابع اين احكام قرار دهند. تحقق چنين هدفي توسط نظام تعليم و 
تربيت نيازمند الزاماتي است .از جمله اين الزامات مي توان به، احيا 
و گسترش فضاي  پرسشگري،گسترش گفتمان اقناع، سهل گيري 
و اشاره نمود .مراد از احيا و گسترش فضاي پرسشگري اين است 
كه باورهاي مذهبي  با در نظر داشتن جنبة و حياني آنها  در فضاي 
ــش و پاسخ آزادانه شكل گرفته  اند و  ترديد، تحقيق، بحث و پرس
اين جريان سيال ابراز آرا دربارة مقوالت ديني، سال ها و بلكه سده  
ها پس از پايان رسالت پيامبر آن دين ادامه داشته  است. متأسفانه 
ــته، اين فضاي  ــته يا ناخواس بر اثر عوامل تاريخي و ديني، خواس
سيال و مطبوع تعقل و خردورزي مؤثر و نتيجه بخش، تبديل به 
فضايي منجمد شد كه گرچه بحث و گفتگوي ديني در آن ظاهرا 
جريان دارد و حتي يك ارزش ديني نيز محسوب مي گردد، اما به 
ــتر در جهت  غير از موارد خاص و معدود، اثر بخش نبوده و بيش
تبيين و توجيه مباحثات ديني گذشتگان صورت پذيرفته است. 
به عبارت ديگر، آنچه كه امروز غالبا به عنوان دروني نمودن ارزش 
ــت، معنويِت اطاعت است. متأسفانه امروزه  هاي ديني مطرح اس
اغلب متوليان ديني به اشتباه، نشاِن مذهبي بودن انسان را مطيع 
ــودن او مي دانند و معنويِت اطاعت را ترجيح مي دهند،معنويت  ب

بررسي رسالت نظام تعليم و تربيت 
درشكل دهي و  تعميق ارزش هاي  

ديني در  دانش آموزان 
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اطاعت،  نوعي از معنويت است كه مؤمنين همه يكرنگ، يك فكر 
ــش هستند و اگر هم پرسشي مي كنند، فقط  و عموما بدون پرس
ــدن دانش است و نه تغيير روش و شرايط. اين  در جهت اضافه ش
روند ظاهرگرايانه، گاه به وضعي منجر مي شود كه رياكاري به يك 
ارزش تبديل مي گردد، انساني كه ماالمال از دغدغه  هاي ديني و 
ــراي رضايت جمع و عالمان دين،  ــت، تنها ب ابهام  هاي متعدد اس
تظاهر به اطاعت مي كند و كامال از معنويِت مورد نظر خداوند دور 
ــود. در حالي كه نوع مطلوب معنويت كه در اديان و گفتار  مي ش
ــت، معنويِت خالق است  - منظور از  پيامبران مورد نظر بوده  اس
معنويت خالق، معنويتي آگاهانه است كه فرد با تحقيق و با تالش 
ــر آن تفاوتي با گونه  ــت مي يابد هر چند كه ظاه خود به آن دس
 هاي ديگر نداشته باشد. يك دليل مطلوب بودن معنويت خالق، 
كالم خداوند در كتب آسماني از جمله قرآن  است. خداوند دربارة 
آفرينش آدم مي فرمايد: او را به شكل معنوي خود - خدا - آفريد. 
از آنجا كه خداوند خود مظهر خالقيت و آفرينش است و انسان را 
نيز به شكل خود آفريده، از او انتظار دارد كه تا حد ممكن، خود را 
به صفات الهي نزديك گرداند و مهم ترين صفت خداوند، خالقيت 
اوست.الزمه محقق نمودن چنين هدفي در نظام تعليم و تربيت 
گسترش  فرهنگ  ترديد و پرسش و پيشنهاد است. ديگر الزامات 
محقق نمودن ارز شهاي ديني در دانش آموزان در اين هزاره، رواج 
" گفتمان اقناع"  است . در گذشته  فضا و گفتمان حاكم بر تربيت 
ــهروندان ، "گفتمان پاداش و تنبيه"  بود.  ديني دانش آموزان و ش
يعني دبيران ديني توجيه اكثر احكام و آداب ديني را نيز بر اساس 
گفتمان پاداش و مجازات يا اجر و عقوبت اخروي تبيين مي كردند 
.اين در حالي است كه در عصر حاضر گفتمان پاداش و تنبيه ديگر 
ــخگوي نيازهاي دانش آموزان در حوزه تربيت ديني و باور به  پاس
ارزش هاي ديني نيست .از اين رو الزم است نظام تعليم و تربيت 
ــت  به تغيير  ــان امروز الزم اس با توجه به تغيير نظام فكري انس
روش ارائه ارزش هاي ديني  يا به عبارتي تغيير  گفتمان بپردازد و 
گفتمان اقناع  يا قانع شدن و توجيه عقالين را چايگزين گفتمان 
ــهل گيري  پاداش و تنبيه نمايد. پيش نياز ديگر در اين زمينه س
است .نظام تعليم و تربيت در گذشته در زمينه تربيت ديني و آشنا 
نمودن دانش آموزان به ارزش هاي ديني، آرمان ها و ايده آل هاي 
ــت را به صورت تكليف به دانش آموزان عرضه مي نمود و  دوردس
از دانش آموزان نيز انتظار داشت كه بار سنگين عملي ساختن آن 
ــند .در حالي  ــان ها را در كردار و اعمال خويش به دوش كش آرم
كه نظام تعليم و تربيت بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه آيا 
ــت به دانش آموزان  ــي آرمان ها و ايده آل هاي دور دس اوال معرف
ــريعت متناسب است و ثانيا آيا  به صورت تكليف با معيارهاي ش
ــده است ؟ در حالي كه در  ظرفيت دانش آموزان در آن لحاظ ش
احاديث آمده است كه:  به راستي به ما پيامبران دستور داده شده 
ــت كه با مردم به اندازه عقل آن ها سخن بگوييم. بنا بر اين از  اس
آن جايي كه دين اسالم دين سهله سمحه است بنا بر اين بدون 
آن كه غير واقع بينانه و سهل انگار و بي ضابطه باشد " سهل گير"  
است .بنا بر اين  مالحظه ظرفيت هاي دانش آموزان در امر آشنا 
ــيار  نمودن آن ها به ارزش هاي ديني و تعميف اين ارزش ها بس
مهم و اساسي است. در سايه چنين موضع گيري و عملكردي است 
كه  نظام تعليم و تريبت به عنوان يك نهاد مدني  مي تواند رسالت 
ــكل دهي و تعميق ارزش هاي ديني در دانش  خود در زمينه  ش

آموزان محقق نمايد . 
كليدواژه ها : تعليم و تربيت، تربيت ديني، شكل دهي باورهاي 

ديني، تعميق باورهاي ديني 

زهرا شعبانی-هيأت علمی پژوهشکده تعليم و تربيت
ــه آميزترين مفاهيم در تاريخ انديشه های  يکی از مناقش
اجتماعی، مفهوم ايدئولوژی بوده است.برخی علماء بر جنبه 
ــته اند،  بعضی  ــانه ايدئولوژی تأکيد داش های معرفت شناس
مؤلفه ای جامعه شناسانه و عده ای ديگر ابعاد روان شناسانه 
يا فرهنگی آن را در نظر می گيرند. در بررسی اين رويکردها،  
مؤلفه هايی از ايدئولوژی به دست می آيد که به نظر می رسد 

مورد توافق اغلب دانشمندان است.
ــوژی به عنوان يک مفهوم  ــت بين ايدئول در ابتدا الزم اس
ــی تمايز قائل شويم.  و ايدئولوژی به عنوان يک مکتب سياس
ــوم کلی در ماهيت  و  ــل ايدئولوژی به عنوان يک مفه تحلي
کارکردهای آن در مقايسه با تحليل آن به عنوان مجموعه ای 
از عقايد سياسی مانند محافظه کاری،  ليبراليسم، سوسياليسم، 
نظام های کامًال متفاوت از فعاليت عقلی روشنفکرانه را ايجاد 
ــت که تحليل مفهوم  می کند. به همين ترتيب کامًال  نارواس
ايدئولوژی نزد کسی (مثًال مارکس) را با ايدئولوژی او يا آموز 
سياسی وی (مارکسيسم) اشتباه کنيم. البته اين کامًال درست 
است تحليل فرد از مفهوم ايدئولو ژی به لحاظ ايدئولوژيک( در 
معنای دوم آن) تحت تأثير قرار می گيرد، آن چنان که در مورد 
مارکس اين گونه بودـ  اما اين قضايا به لحاظ تحليلی مشخص 
و متفاوت است. ما در اين مقاله در پی تحليل ايدئولوژی فقط 

به عنوان يک مفهوم در انديشه اجتماعی هستيم.
رويکرد معرفت شناسی ايدئولوژی: 

ــی آن  ــدگان اصل ــی نماين ــر تاريخ ــرد از نظ ــن رويک اي
ايدئولوگهای فرانسوی اواخر قرن هيجدهم می باشند، آيين 
بون دوکانديالک، پيرجی کابانيس،  آنتونی لؤييس و غيره است 
ــر پايه يک تئوری حس گرايانه  ــن رويکرد، ايدئولوژی ب در اي
معرفت (اصالت حس) بنا شده است، فرض اصلی آن،  اين است 
که تمامی ايده ها،  معرفت ها و کليه قابليت های فهم بشری را 

ادراک حافظه،  قضاوتـ  برپای داده حسی قرار گرفته است.
اعتبار يک ايده (رأی،  انديشه) تنها بر حسب سازگــاری 
آن با برداشت های حســی  مشخص می شود. بررسی منشأ 
ايده ها و بسط تکوين آن ها بر حسب چارچوب حواس ، تنها 

راه تضمين در برابر اشتباه در شناخت و داوری است.
 همان گونه که ابداع ايدئولوژی به کانديکاک نسبت داده 
ــتات دوترسی،  « دانش انسان اگر با  می شود، بنا به نظر دس
شناخت استعدادهای فکری آن همراه نباشد، دانشی ناسازگار 
خواهد بود. ايدئولوژی با توجه به مطالعه انسان است که اهميت 
پيدا می کند». ايدئولوژی اديان الهی برای وجود آدمی غايت 
واحد فرد را تصور می کند،  و غير از غايات و اهداف که ساير 
ــالک تصوير می کنند،  عقالنيت امری فرا دينی  مکاتب و مس
است که عقايد و افعال و غايات دين را نيز می توان با ترازوی 
ــنجيد، اگر چه امری فرا تاريخی، يعنی فراشخصيتی و  آن س
فرا فرهنگی نيست،  برخالف گزاره های صادق يا کاذب که نه 
فقط امری فرا دينی،  بلکه فرا تاريخی است. بنابراين معرفت 
ــای معرفتی از قبيل  ــی ايدئولوژی در طيفی از ابزاره شناس
حس، عقل، شهود، الهام و منابع و وحيانی و عقل جمعی در 
طول تاريخ است، مفهوم ايدئولوژی  مستلزم دشواری هاست. 
ــده ای از آن ها به طور قابل  ــالف  داوری آن بخش عم برخ

توجهی حدسی و شهودی است.
رويکردهای جامعه شناختی به ايدئولوژی:

ــس و فردريش انگلس، نقطة  ــای کارل مارک از خالل کاره
ــت، آن  ــت آمده اس عطفی در مطالعه مفهوم ايدئولوژی به دس
ــت دروغين  ها ايدئولوژی را به عنوان نظامی از ايده های نادرس
بيانگر وضعيت طبقاتی و توجيهی برای سلطه طبقاتی قلمداد می 
کردند. ايدئولوژی ها،  ثانويه و غير واقعی هستند زيرا آن ها بخشی 
ــای» اقتصادی و مادی می  ــا و در نتيجه بازتاب «زير بن از رو بن
باشند. تئوری مارکسيست بر آن است که انديشه های انسان و 
الگوهای  اعتقادی او براساس موقعيت(حيات) اقتصادی اجتماعی 
وی تعيين شده است. روابط اقتصادیـ  اجتماعی، به ويژه روابط 
مالکيت، زمينه را برای بردگی و از خود بيگانگی آماده می سازد. 
آن ها از طريق ايجاد مانع بر سر راه خالقيت انسان او را از انسانيت 
خود تهی می سازند اين روابط انسان را از خود، توليدات خود و 
جامعه ای که به آن تعلق دارد جدا می سازد. مارکس و انگلس 
مبانی تحقير آميزی را به ايدئولوژی نسبت دادند زيرا آن ها تمامی 
انديشه های ايدئولوژيک را به عنوان کاربرد فريبکارانه استدالل 
ــف آگاهانه يا ناآگاهانه واقعيت ها جهت توجيه موقعيت  و تحري
طبقه حاکم، در نظر می گيرند و اين اصطالح انگلس است که « 

ايدئولوؤی آگاهی کاذب را باز می نماياند».
 مارکس و انگلس، با قرار دادن بنای ايده ها برنظام اقتصادی، 
اجتماعی، موضوعی را مطرح کردند که توسط کارل مانهايم به 
عنوان جامعه شناسی معرفت معرفی شده است که مطالعه مبنا، 
شرايط، گوناگونی و پيچيدگی اجتماعی ايده ها را در بر می گيرد. 
ــه می  مانهايم مفهوم ويژه ايدئولوژی را با مفهوم کلی آن مقايس
کند.« در اين جا ما به ايدئولوژی يک عصر يا يک گروه تاريخی 
ــخصـ  مانند يک طبقه اشاره می نماييم که به  ـ اجتماعی مش
ويژگی ها و موقعيت ساختار ذهنی اين گروه و يا اين دوره(عصر) 
مربوط است».   مانهايم تفاوت ايدئولوژی و مدينه فاضله را ترسيم 
ــوژی نظامی از ايده  ــاس اين صورت بندی ايدئول می کند براس
ــته و از آن حمايت و  ــت که با وضع موجود تنــاسب داش هاس
پشتيبــانی می کند و در مقابل، آرمانشهر، نظامی از ايده هاست 
که با وضعيت موجود مخالفت می ورزد و از نظم اجتماعی ديگری 
حمايت می کند. مانهايم معتقد است که تنها آن دسته از جهت 
ــه وقتی در عمل اجرا  ــود ک گيری ذهنی، اتوپيايی تلقی می ش
ناديده گرفته می شوند مستعد فروپاشی تمامی يا بخشی از نظام 

چيزهای می باشد که در آن زمان رواج دارند.
ــی در تحليل های  ــو معتقد به رويکرد علم ــتاو پارت    موس
اجتماعی بودند آن ها بر اين نکته تأکيد دارند که علوم اجتماعی 
ــند و برای عينی بودن  ــودمند بودن بايستی عينی باش برای س
بايستی بر زمينه های قابل مشاهده و اثبات پذير استوار باشند. 
اساسی ترين واقعيت هستی اقليت حاکم و اکثريت تحت حکومت 
ــت. رويکرد پارتو از مفهوم "اسطوره" که  يعنی نخبگان و توده اس
توسط جورج سورل بسط و تأثير يافته است به عقيده سورل هم 
جوامع توسط اسطوره ها هدايت و سرپرستی می شوند، اسطوره 
ــيار مهمی در زندگی اجتماعی است. يک اسطوره بر  عامل بس
مجموعه ای از نمادها و تصورات بنا شده و قادر است احساسات 
انسان را تحريک کرده و او را به حرکت درآورد. به بيان دقيق تر، 
ــطوره از دو جزء تشکيل شده است، گزاره های حکمی  يک اس

چشم انداز ايدئولوژی در دين گرايی و دين گريزی مردم
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دربارة اهداف يا واقعيات و تعهد به يک رشته عمليات در جهت 
عينيت بخشيدن اين واقعيات. به عبارت ديگر اسطوره بيان يک 
ــت (سورل، ص۵) که اعضای يک گروه را  تصميم برای عمل اس
به هم پيوند می دهد ، احساسات  و عواطف آن ها را مورد بهره 
ــوی واقعيات خاصی  برداری قرار می دهد و انرژی آن ها را به س
ــوم ايدئولوژی يکی از متغيرهای  هدايت می کند. بنابراين مفه
اصلی در تحليل های اجتماعی اين نويسندگان است. با استفاده 
ــطوره يا مشتقات ايدئولوژی به عنوان  از مترادف هايی چون اس
چارچوب رفتار اجتماعی، نيروی هدايت کننده در جامعه بشری و 
ابزار اساسی برای دستيابی به انسجام اجتماعی در جامعه بشری،  
در نظر گرفته می شود و به عنوان دستاويزی برای اداره و کنترل 
توده ها توسط رهبران برآورد می گردد. ايدئولوژی اساسًا اهدافی 
است که به صورت جمعی به سمت آن هدايت می شوند و رابطه 

آن با روند آينده وقايع، صورت می گيرد.(پارسونز، ۱۹۵۱)
رويکردهای روان شناختی به ايدئولوژی

ــًا به عنوان ابزاری  ــناختی، ايدئولوژی را اساس تئوری روان ش
در جهت کنترل فشارها و هيجانات شخصی در نظر می گيرند 
ــناختی داشته باشد در  ــأ اجتماعی يا روان ش که می تواند منش
ــری داوطلبانه شکل  ميان البته تمدن، از طريق توانايی های بش
ــود را در جهت رفتار متعارف  ــی گيرد که نيروهای غريزی خ م
ــد. فرهنگ و  تغيير جهت داده، هدايت نموده و تعالی می بخش
تمدن نيازمند زير پا گذاشتن و انکار غرايز نفسانی از سوی فرد 
هستند. اين به نوبه خود موجب تشديد ستيزه جويی ذاتی انسان 
نسبت به جامعه می شود. بنابراين از ديدگاه فرويد«هر فرد عمًال 
دشمن فرهنگ است» هم چنين اين پرخاشگری (ستيزه جويی) 
نسبت به افراد ديگر هم تشديد می شود. در نتيجه جامعه متمدن 
پيوسته از طريق خصومت بنيادی ميان افراد، در معرض خطر و 
ــيدگی قرار دارد. (فرويد، ۱۹۵۸، ص ۶۱) پيامد نهايی  از هم پاش
آن جنگ است در عين حال، پرخاشگری، تحت فشار خود برتر 
موجب پيدايش احساس گناه می شود اگر فرهنگ و تمدن وجود 
داشته باشد محدوديت ها آن توسط فرد به عنوان بخشی مکمل 
ــود. اگر چه رابطه بنيادی بين  قواعد اخالقی وی، درونی می ش
ايدئولوژی و فشار وجود دارد اما ارتباط واقعی آن ساده يا آشکار 
ــيوه های گوناگون در مقابل فشار  ــت، برای فردی که به ش نيس
ــان می دهد، که شامل رفتارهای بيمارگونه هم می  واکنش نش
شود، ايدئولوژی تنها يکی از راه حل های پاسخ به تنش هاست. 
اين يک «راه نمادين» برای رهايی از اختالالت عاطفی (هيجانی) 
است که توسط عدم تعادل شخصی و اجتماعی ايجاد  شده است. 
اين شامل رهايی از تنش های هيجانی به وسيله جايگزين کردن 
ــت. ايدئولوژی کارکرد مديريت نقش ها را به  رقبای نمادين اس
ــارهای مداوم محافظت  ــاند و فرد را در مقابل فش انجام می رس
می کند. بنابراين رويکردهای روان شناختی، اساسًا ايدئولوژی را 
برحسب رابطه آن با فرد و نتايج آن در رفتار اجتماعی مورد توجه 
ــيله ای  ــی دهند. آن ها به ويژه ايدئولوژی، به عنوان وس قرار م
برای تثبتيت وضعيت (ترکيب) روان شناختی فرد، تجهيز وی 
ــب از واکنش های روان شناختی، سازگار  با مجموعه ای مناس
ــی اجتماعی و فراهم  ــاختن فرد با تقاضاهای متعارض زندگ س

نمودن آرامش در مقابل هيجان و فشار عالقه نشان می دهند.
رويکردهای فرهنگیـ  روان شناختی

      در ميان رويکردهای فرهنگی روان شناختی به ايدئولوژی، 
شايد کارهای به لئون ديون وگيلفورد گيرتز آزمون شده تر باشد. 
ديون ايدئولوژی را به عنوان ساختار فرهنگی و ذهنی کمابيش 

منسجم تعريف می نمايد.
ــت که ايدئولوژی  ــه بيان دقيق تر ديون بر اين باور اس       ب
سياسی، ترکيبی، فرهنگی و روانی است که در ميان هنجارهايی 
که به طور مشترک توسط وجهه نظرها ورفتارهای اجتماعی به 
وجود آمده است و هنجارهايی که نهادهای سياسی و مکانيسم 
ــند  ــاعه آنها می باش ــاختن و ترويج اش های در صدر متبلور س
وساطت می کند. به عبارت ديگر، ايدئولوژی سياسی، نظامی کما 
بيش منسجم از ارزش ها و هنجارهاست که ريشه در جامعه دارد 
و افراد و گروه ها به منظور حمايت از خواسته ها و ايده آلهايی که 
برای آن ها در زندگی اجتماعی ارزشمند تلقی می شود آن را به 

ساحت سياسی منتقل کرده اند (ديون، ص ۴۹)
به عبارت ديگر ايدئولوژی صرفًا يک پاسخ روان شناختی به 
ــت بلکه عناصر اجتماعی و فرهنگی را هم در خود  فشارها نيس
ــوژی يک نظام نمادين  ــت که ايدئول دارد. کامًال قابل درک اس
ــان در زندگی سياسی  ــت که هدف آن هدايت انس فرهنگی اس
اوست. يک ايدئولوژی در تالش است تا موقعيتهای آشفتگی(بی 
نظمی) اجتماعی را معنادار نموده و برای اشکال نمادين خود و 
ــق آن ها می تواند تداوم يابد، اقامه دليل نمايد. بنابراين  از طري
ايدئولوژی ها هر چيز ديگری که باشند به طور کامًال مشخصی 
نقشه های واقعيت اجتماعی و چارچوب هايی (قالب هايی) برای 

توليد آگاهی جمعی هستند.(ديون، ص ۶۴).
بنابراين رويکردهای روان شناختی فرهنگی، کوشش می کنند 
تا عناصر روانی و محيطی را در ايدئولوژی وحدت ببخشند. از اين 
ــتلزم يک چشم انداز روان شناختی و نيز  ديدگاه ايدئولوژی مس
يک زمينه فرهنگی است فونکسيون اصلی آن قادر ساختن افراد 
به فهم معانی نظام نمادين فرهنگی است و هم چنين ايدئولوژی 
پتانسيل فراوانی برای بسيج کنترل و اداره توده ها، دين گرايی و 

دين گريزی توده ها دارد. 
پژوهشگران به سفارش از سوی مؤسسه برتلزمان برای برنامه 
ــور  ــگر دين در ۲۰۰۸" از حدود ۲۱۰۰۰ نفر در ۲۱ کش "نمايش
سؤال هايی در زمينه علمکردها و تصورات دينی شان پرسيدند. 
مورد پرسش قرار گرفته است بالغ بر ۱۰۰ پرسش، را پاسخ می 
ــد. آن چه مورد تحقيق قرار گرفت نه فقط اطالعاتی رقمی  دادن
درباره تعداد مراجعه به کليسا، بلکه تصوراتی شخصی مانند تصوير 
ــش  ــرد از خدا نيز بودـ  برای نمونه اين که آيا فرد مورد پرس ف
ــتقيم  قرار گرفته اعتقاد دارد که خدا در زندگی اش به طور مس
مداخله دارد يا نه. پژوهشگران باالترين سهم از افراد مذهبی را به 
کشورهای هند و نيجريه (۹۹ درصد) اختصاص دادند. همزمان 
می توان مذهبی ترين کشور جهان را نيجريه محسوب کرد. در 
اين کشور ۹۲ درصد از مردم حتی به شدت مذهبی هستند در 
حالی که اين رقم در هند فقط" ۴۸ "درصد است. نکته خاص در 
اين مورد اين است که دينــداری عميق در نيجريه هم در بخش 
اسالمی وهم در حوزه مسيـحی نشين اين کشور ديده می شود. 
ضعيف ترين ايمان مذهبی به کشور روسيه تعلق دارد. از آثاری 
که کمونيسم در اين کشور برجای گذاشته است، فقط ار هر دو 
روسی يک نفر دارای تفکرات مذهبی است و فقط هفت درصد 
به شدت مذهبی هستند. شکافی نيز ميان اياالت متحده آمريکا 
ــورهای اروپايی مشاهده می شود. در اياالت متحده  و اغلب کش
که در آن گروه های مذهبی نيز نفوذ شديدی بر عرصه سياسی 
اعمال می کنند، ۸۹ درصد از مردم مذهبی و ۶۲ درصد حتی به 
ــدت مذهبی هستند. در هيچ کشور غربی اين ارزش ها باالتر  ش
نيستند. درباره آلمان روشن شده است که در امر ايمان خط مجزا 

کننده ميان غرب و شرق چندان به وضوح به چشم نمی آيد. 
هر چند اکثريت قاطع ساکنان شرق آلمان(۶۸ درصد) به هيچ 
جماعت دينی تعلق ندارند و اين رقم در غرب فقط ۱۵ درصد 
است. ليکن اين گمان که رژيم کمونيستی آلمان شرقی تدين 
را در شرق به شدت محدود کرده است، به اثبات نرسيد. ۲۴ 
درصد از کسانی که در اين منطقه مورد پرسش قرار گرفتند 
اظهار داشتند که گاه و بيگاه، درباره مضامين مذهبی به تعمق 
ــائل  ــينند. ۴۸ درصد دارای عالقه ای بنيادين به مس می نش

مذهبی هستند. ( ميريام هولشتاين، ۲۰۰۷)
اين طرح مطالعاتی با نگاهی به نسل ها نيز برخی کليشه ها 
را مردود می سازد. به اين ترتيب نمی توان از جوانانی بی دين 
سخن گفت. هرچند ايمان و دين برای نسل ۱۸ تا ۲۹ ساله ها 
نسبت به مسن ترها دارای اهميت کمتر است، اما از هر سه نفر 
فقط يک نفر مذهبی به شمار نمی رود. بالغ بر نيمی از آنان را 
بايد مذهبی طبقه بندی کرد: ۱۴ درصد از آنان حتی به نوعی 
ــمار می روند، تقريبًا از هر دو نفر يکی  خاص، با ايمان  به ش
(۴۳ درصد) به طور مرتب چندين بار در سال به مراسم عبادی 
می رود. در موافقت با اصول ايمانی مسيحی، نسل جوان حتی 
به صدر ارزش ها می رسد: ۴۱ درصد از ۱۸ تا ۲۹ ساله ها به 
خدا و زندگی بعد از مرگ ايمان دارند. اين رقم بيشتر از تعداد 
افرادی با همين ويژگی در ديگر گروه های سنی است.چنين 
نيست که افراد به شدت مذهبی فقط در حوزه مسائل معنايی 
دچار مشکل باشند. بنا به اين طرح مطالعاتی، در وجود آنان 
ظرفيت بااليی نيز برای مشارکت های اجتماعی وجود دارد. 
از هر دو فرد بسيار مــذهبی تقريبًا يکی (۴۳ درصد ) خود را 
وقف تعهدی داوطلبــانه و رايگان می کند. در ميان آلمانی ها 
غير مذهبی رقم اين تعهد پذيری آشکارا کمتر است، فقط ۱۹ 
درصد از آنان به کاری افتخاری می پردازند.(مطالعه بين المللی 

برتلزمانـ  ۲۰۰۷)
چندين رويکرد را در باب مفهوم ايدئولوژی معرفی شد و 
هر يک از آن ها تا حدودی مورد ارزيابی قرار گرفت  که وجه 
متفاوتی از اين مفهوم را روشن می سازد و در مجموع آن ها 
ميراث فوق العاده غنی و متنوع روشنفکری را آشکار می کنند 
ــا می توانيم از اين رويکرد مفهوم ترکيبی از ايدئولوژی را  و م
استخراج کنيم. ايدئولوژی يک نظام اعتقادی و ارزشی سرشار 
از هيجان مشبع از اسطوره و وابسته به کنش است که درباره 
انسان و جامعه، مشروعيت و اقتدار می باشد و در جريان روال 
ــده است. اسطوره ها وارزش  عادی و تقويت عادات حاصل ش
ــاده، اقتصادی و  های ايدئولوژی از طريق نمادها به صورت س
کارآمد با يکديگر ارتباط برقرار کرده اند. عقايد ايدئولوژيک کما 
بيش منسجم، تقريبًا با هم مرتبط و در برابر وقايع و اطالعات 

جديد باز و پذيرا هستند.
ــرای دين گريزی و دين  ــوژی ها توانايی فراوانی ب  ايدئول
ــده برای  گرايی توده ها دارند و نظام های اعتقادی  تجهيز ش
ــانی است، همان طور که در جامعه روسيه مردم در  رفتار انس
طول تاريخ از پيام دين محروم ماندند، پشتوانه اخالقی بالقوه 
دين را از کف داده اند و در تحقيقات نمايشگر دين در ۲۰۰۸ 
در دين گريزترين مردم به کشور روسيه تعلق دارند به جهت 
اين که رژيم کمونيستی سال ها در آن جا غالب بوده است و 
دين گرايی هم در آلمان به شدت کاهش يافته است پس می 
توان نتيجه گرفت که مکاتب سياسی شرق تدين را در روسيه 

و اروپا کاهش داده اند.
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دکتر نعمت اله متين 
عضو هيات علمی پژوهشکده تعليم و تربيت

ــگرفی را در  ــر که اثرات ش ــوالت دوران معاص ــی از تح يک
ــته  ــادی، اجتماعی و فرهنگی بجای گذاش ــه های اقتص عرص
ــت. جهانی شدن به منزله  ــئله جهانی شدن اس و ميگذاردمس
فرآيندی تاريخی تلقی می شود و در اين ميان آموزش و پرورش 
ــت در مقابل جهانی  نيز که يکی از عناصر بنيادين فرهنگ اس
ــود  ــته ش ــدن قرار می گيرد. اگر با ديده باز به جهان نگريس ش
مالحظه می شود،آموزش و پرورش با چالش های فراوان مواجه 
است. از جمله چالش، ارزشها،اخالق، آموزش و بطور کل معنويت 
ــر تحت تاثير مستقيم  که به عنوان عمده ترين بعد زندگی بش
جهانی شدن قرار گرفته است. از بعد فر هنگی از جهانی شدن 
دو بر داشت متفاوت می توان داشت..  از طرفی تلقی از آن بعنوان 
ــی و از طرف ديگر،تلقی از آن به عنوان تقارب و  تهاجم فرهنگ
اشتراک ارزش های حاکم بر رفتارها،به عبارت ديگر،گاهی جهانی 

شدن به مفهوم متاثر شدن انفعالی از تحوالت جهانی تعبير شده 
است که غالبا با معنای منفی و تهاجم پذيری همراه است. بنا بر اين 
ــدن از طرفی نوعی تهديد و ازطرفی ديگر نوعی فرصت  جهانی ش
کاهش يا پر کردن شکاف هايی چون شکاف دانستن و عمل، شکاف 
دانايی استرا تزيک،شکاف توسعه يافتگی و شکاف فرهنگی از طريق 
ــود.  درفرآيند جهانی  ــوب می ش تبادل تجربه و تعامل فکر، محس
ــدن معنويت به عنوان عمده ترين بعد زندگی بشر تحت تاثير  ش
قرار می گيرد. از جمله سواد معنوی مبتنی بر تعالی اخالقی، ايمان 
و باورهای دينی و تعديل عواطف (تواضع و فروتنی، روحيه التزام و 
تعهد  به فرائض و آداب و احکام اسالمی، آشنايی با سنت و سيره 
ــای دين و بر قراری ارتباط معنوی با آنها،اميدوار  معصومين و اولي
ــه ظهور و اعتقاد به فرهنگ  انتظارو...)مورد تهديد قرار می گيرد.  ب
براساس نگرش سيستمی،جامعه از نهادهای اجتماعی تشکيل شده 
است و مهمترين نهادهای اجتماعی عبارتند از: آموزش و پرورش، 
اقتصاد، دين، سياست و خانواده. بنا بر نظريات موجود، جهانی شدن 

جهانی شدن،آموزش و پرورش و باورهای دينی و مذهبی دانش آموزان
بر همه نهادهای ذکر شده بخصوص آموزش و پرورش وکارکرد 
های آن و در نتيخه در دانش آموزان اثر گذار است. با توجه به 
اينکه هدف آموزش و پرورش در هر جامعه ای اين است که فرد 
را بر طبق الگوی اعتقادات و ارزشهای فرهنگی،دينی،اجتماعی و 
سياسی خود تربيت کند، اما، جهانی شدن با ارزش های خاص 
خود، بر مسيرهای رشد و اعتالی بينش دينی و اخالقی دانش 
ــد بود و در نتيجه ما را از اهداف خود باز  ــوزان اثر گذار جواه آم
خواهد داشت. در اين مقاله ابتدا به طور اجمال دو ديدگاه متفاوت 
نسبت به جهانی شدن بررسی می شود. سپس به کارکرد های 
ــاره می شود و آ نگاه به اثرات جهانی  مهم آموزش و پرورش اش
ــدن وتهديدهای آن در اين عرصه پرداخته می شود.در پايان  ش
روشهای رشد باورهای دينی و مذهبی دانش آموزان به منظور 

جلوگيری از تهديدها ارائه می شود.
ــدن و فرهنگ،تعليم و تربيت و جهانی  کليد واژه ها: جهانی ش
شدن، رشد باورهای دينی و مذهبی دانش آموزان جهانی شدن

غالمرضا کبيری، سطح ۳ و دانشوی کارشناسی ارشد مديريت آموزشی 
همکاری حوزه علميه و آموزش و پرورش از ديرباز در ايران بوده است: چراکه رسالت دينی 
ــتفاده کند و آموزش و  حوزه اقتضا ميکند در هرجايی که برای تبليغ آمادگی وجود دارد، اس
ــد. که اين امر با پيروزی جمهوری  ــالمی خويش پذيرای حوزه می باش پرورش با رويکرد اس
اسالمی ايران در سال ۱۳۵۷ با تسهيل بيشتری جلو رفت و همکاريهای خوبی صورت گرفت.  
با شرايط جهانی شدن و دنيای رقابتی و هدف قرار گرفتن دين از طرف دشمنان نظام اين دو 
نهاد مقدس جمهوری اسالمی که هدف و مخاطب مشترکی دارند. بيش از پيش احساس نياز 

به همديگر دارند. تا به برنامه ريزی صحيح فرهنگ ناب اسالمی را در کشور گسترش دهند. 
اهميت چشم انداز: 

نگريستن به آينده موجب می شود که روندها و گرايش های حال را بهتر بشناسيم و ارزيابی 
ــتگی دارد. که چگونه از هم اکنون آمادگی الزم را برای  کنيم. زيرا آينده جامعه ما به اين بس
ــند و پايه  ــم انداز س ــازيم. و اينکه چش رويارويی با تغييرات و تحوالت پيش آمدها فراهم س
همکاری های حوزه و آموزش و پرورش است که ديگر اقدامات همسو و هماهنگ با آن پيش 

خواهند رفت. 
ضرورت چشم اندازها: 

مادام که سياست ها و برنامه های همکاری بين حوزه علميه و آموزش و پرورش بر اساس 
مطالعات آينده تدوين نشود. تربيت دينی و همکاری ها به تبع وقايع و حوادث و به حواله تقدير 
ــد می کند. و به جای آنکه چاره ساز مشکالت باشد خود مسائل و خسارت های بسيار به  رش

وجود می آورد. 
ــت با بررسی تحوالت گذشته و روندها و گرايش های حال سيمای آينده  بنابراين الزم اس

همکاری حوزه و آموزش و پرورش را ترسيم کنيم. 
مباحث: 

ــت که حوزه علميه  ــم انداز به طور خالصه می توان گفت اين اس آنچه که در تدوين چش
عهده دار رهبری دينی آموزش و پرورش خواهد شد تا جامعه آموزش و پرورش در کنار علم و 
تخصص دانش آموزان هويت ملی و دينی آنها را تقويت نموده و فاقد قله های پيشرفت از کلمات 
ــان گردد. و الگويی از کشور نظام آموزش و پرورش  ــرفت از کماالت علمی و معنوی انس پيش

اسالمی به جهان اسالم ارائه کند. 
در ندوين« چشم انداز همکاريهای آموزش و پرورش و حوزه ی علميه مباحثی چون تعريف، 

ضرورت، نقش و اهميت، و شرايط چشم انداز بحث و بررسی شده است. 
اهداف کمی و کيفی ساختار کالن تقسيم کاری، ساختار منابع و مصارف، منابع انسانی و 
مشخصات کلی برنامه های توسعه ملی و نيروی انسانی ديگر مباحثی است که در چشم انداز 

همکاريها به رشته ی تحرير در آمده است. 

محمد حسين کفراشی/ علی سعيدی
در مقاله حاضر مفهوم سکوالريسم از نظر لغوی واصطالحی ومهمترين شاخصه 
های آن ، فرايند شکل گيری سکوالريسم وتاثير اين جريان بر تعليم وتربيت ايران 

مورد توجه قرار گرفته است.
در کنار بررسی تاثير سکوالريسم تربيتی در آموزش وپرورش سه جريان تربيتی 
وباز شناسی آنها در اين مقاله از نظر توجه به غرب وغربزدگی وتقيد به دين مطرح 

شده که عبارتند از:
الف)جريان سـکوالر که خواهان جدايی دين از زندگی اجتماعی واز جمله تربيت 

رسمی است.
ب)جريان اصالح گری که خواهان تلفيق دين بامقتضيات زندگی واز جمله تربيت 

جديد است.
ج)جريان احياگری که خواستاراحياءدين درمتن زندگی اجتماعی و برپايی تربيت 

دينی واخالقی است.
همچنين درموضوع آفات سکوالريسم تربيتی درآموزش وپرورش به آفات درتربيت 
ــهای گوناگون اشاره شده است که از جمله آن روشها عبارتند  دينی با ابزار ها وروش
ــهای فرهنگی وابزارهای اجتماعی پرداخته شده واز طرف ديگر به  از : ابزار ها وروش
عواملی که شرايط مساعدی را برای تاثير گذاری آفات مذکور در مدارس فراهم می 

کنند اشاره شده است.
عوامل تاثير گذارخارج وداخل آموزش وپرورش

الف) عوامل خارج از نظام آموزش وپرورش شامل  کم توجهی يا بی توجهی خانواده 
ها، ضعف ويا ناکارآمدی کانون های دينی،ضعف شيوه های پيام رسانی دينی،عدم 

پاسخگويی کامل وجامع به نيازها ومشکالت نسل جوان می باشد 
ــرورش به مواردی از قبيل اولويت ندادن همه  ــل داخل نظام آموزش وپ ب) عوام
جانبه به تربيت دينی در نظام آموزش وپرورش ،تفکيک ناخواسته ميان تعليم وتربيت 
ــوزش وپرورش، ضعف کتاب های  ــازی الزم برای تربيت دينی در آم ــدم کادر س ،ع
درسی ازجمله دينی وبينش اسالمی سابق ودين زندگی فعلی ،عدم روشهای مناسب 
ــوزش وپرورش با کانون های دينی بويژه  تدريس وهمچنين ضعف ارتباط نظام آم

حوزه علميه می باشد. 
کليد واژه ها: سکوالريسم تربيتی ، تربيت دينی – آفات وآسيب ها

سيرتحول سکوالريسم تربيتی وآفات  آن 
در آموزش وپرورش 

چشم انداز همکاری های آموزش و پرورش
 با حوزه های علميه
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