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تحول در برنامه درسي رشتههاي علوم انساني با رويكرد اسالمي و بومي ،در سالهاي اخير از دغدغههاي
اصلي مديران ارش��د نظام و صاحبنظران و اس��اتيد بوده اس��ت .انتقال نگرشها و ارزشهاي ليبراليستي و
سكوالريستي ،عدم انطباق با نيازهاي كشور و بهروز نبودن محتواي برنامهها منشأ اصلي دغدغهها ،نگرانيها
و تأكيد بر ضرورت تحول در برنامه درسي است.
مقاله پيش رو در صدد است تا امکان اسالمي و بوميسازي برنامه درسي مصوب را از طريق بررسي وضع
موجود آن و بر پايه دانش تربيتي موجود ارزيابي کند بدين منظور به بررسي سه پرسش ميپردازد .1 :برنامه
درس��ي مصوب رش��ته علوم تربيتي در مقطع کارشناسی و كتابهاي تألیفی که در حال حاضر در دانشگاهها
تدریس میشوند ،چه نقاط قوت و ضعفي دارند؟  .2با نظر به یافتههاي سؤال قبل و همچنين دانش بومي و
اس�لامي توليدش��ده در بيستسال گذشته (پس از تصويب برنامه) ،اسالميسازي و بوميسازي علوم تربيتي
تا چه حد امكانپذير اس��ت؟  .3چه عواملی موجب كندي برنامه پيش��برد اسالميسازي و بوميسازي برنامه
درسي در سالهای پس از تصویب برنامه شده است؟ روش تحقيق در پاسخ به سؤال اول ،توصيفي از نوع
اسنادی است و در پاسخ به سؤال دوم و سوم ،توصيفي ـ تحليلي و توصيفي ـ انتقادي است.
نتيجه بررسيها نشان ميدهد كه زمینه بازنگری در برنامه و كتابهاي درسي تاحدودی فراهم شده است
با این تفاوت که امكان بازنگري در عناوین درسی با ماهیت عمومي ،تاريخي ،فلسفي ،نقلي ـ تفسيري بيشتر
و در عناوین درسی با ماهیت تجربي ،تجويزي و روششناختي كمتر فراهم شده است.
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مقدمه

از عمر طرح انديشه توليد دانش تربيت اسالمي در جهان اسالم كمي بيش از هشتاد سال

ميگذرد .دردهه س��وم قرن بيستم مرحوم ابواالعلي مودودي به هنگام طرح ايراداتش بر
دانش��گاه عليگره هند براي اولين بار هم مس��ئله تأسيس دانش��گاه اسالمي و هم مسئله

دانش اسالمي را مطرح كرد.

نيازي نيست بگوئيم يك دانشگاه يا هر مؤسسه آموزشي ديگر بايد تابع نوعي هويت

فرهنگي باش��د و فرهنگي را كه به آن متعهد اس��ت منعكس كند .هر مؤسس��ه ،برنامه
آموزش��ي خود را بر طب��ق ايدئولوژي و فرهنگي كه به آن متعهد اس��ت ميريزد .اكنون

سؤال اين است كه آيا دانشگاه اسالمي تأسيس شده است كه از فرهنگ اسالمي حمايت
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كند يا فرهنگ غربي؟ تجددگرايان كافي ميدانند كه به فهرست دروس ،معارف اسالمي
را بيفزاين��د و اي��ن از نظر آنان حاكي از اين اس��ت كه آنها مقتضيات اس�لام را در برنامه

آموزشيشان برآورده كردهاند .آنها نهتنها مسلمانان را گمراه ميكنند ،بلكه خودشان را نيز

فريب ميدهند كه از طريق نظام آموزشي غربي به نسل جوان بهاندازه كافي جهتگيري

اسالمي ميدهند .اين تبيعت كوركورانه و اسالميكردن فريبكارانه نميتواند دوام بياورد
بنابراين موقع آن است كه مسلمانان از نظام قديمي و كهنه آموزش و نيز از نظام جدي ِد

جهتگيري سكوالر رهايي يابند و يك نظام جداگانه آموزشي براي خودشان بنا كنند ،كه
سرش��ت آن تا آنجا كه ممكن اس��ت جديد باشد ،بهترين استفاده را از علم و فنون جديد

بكند ،ولي جهتگيري اس�لامي آن رقيق نش��ده باشد .اين طرح را آنهايي ميتوانند اجرا

و پياده كنند كه نه تنها وقوف كامل به اس�لام دارند ،بلكه مجهز به ايمان و اعتقاد راس��خ
نيز هستند» (گلشني.)151-152 :1385 ،

حدود چهل سال گذشت تا تالش براي جامه عمل پوشاندن به انديشههاي مودودي

آغاز شود.

در بهار ( 1356آوريل 1977م ).اولين كنفرانس بينالمللي آموزش و پرورش اسالمي

در مكه معظمه با شركت  313نفر از انديشمندان جهان اسالم تشكيل شد و در آن اسالمي

كردن رشتههاي مختلف دانش مطرح گرديد .در سال 1982( 1361م ).سمينار بينالمللي

كردن دانش در اسالمآباد پاكستان برگزار شد و در تابستان 1984( 1363م ).مرحوم دكتر
اسماعيل فاروقي ،رئيس مؤسسه بينالمللي انديشه اسالمي (در آمريكا) و استاد دانشگاه تمپل

(در فيالدلفياي آمريكا) كنفرانس بينالمللي اسالمي كردن رشتههاي دانش در مالزي به راه

امكان اسالميسازي و بوميسازي برنامه ...

انداخت .از آن به بعد نيز تعدادي كنفرانس در كشورهاي مختلف (اسالمي و غيراسالمي)

در اين زمينه برگزار ش��ده اس��ت .از اوائل دهه  1360تعدادي دانشگاه بينالمللي اسالمي
ال پاكستان ،مالزي ،الجزاير و )...و آمريكا و انگليس تأسيس شده است و در بيست سال
(مث ً
گذشته تعدادي مجله علمي در اين زمينه به راه افتاده است كه از جمله آنها ميتوان از:

( American Journal of Islamic Social Sciencesچ��اپ آمري��كا) Journal of

( Islamic Scienceچ��اپ هند) ( Muslim Education Quarterlyچاپ انگلس��تان)

( Islamic Studiesچاپ پاكستان) ( Islamic and Scienceچاپ كانادا)

در اين مدت كتابها متعددي در موضوعات مختلف تربيت اسالمي منتشر شده است

(گلشني.)152 :1385 ،

بررسي سير واكنشهاي مديران عالي و متفكران در ايران از ابتداي آشنايي با تمدن

غرب و آشكار شدن نقصانهاي نظام آموزشي سنتي ،تاكنون ،بسيارمتعدد و متنوع و در

عين حال رو به تكامل است .در اينجا فهرستوار انديشهها ،طرحها و اقداماتي كه در طي
اين مدت مطرح يا انجام شده گزارش ميشود.

 .1اعزام دانش��جو به خارج ( )1190با هدف بهرهمندي از مواهب سختافزاري تمدن

غربي كه نتيجه اين حركت در عمل الاقل در مراحل آغازين آن ،بهنحو چشمگير و صريحي
با جاسوسي ،خيانت ،فساد اخالقي ،خود باختگي فرهنگي و الاباليگري ديني عجين است
(حاضري.)88 :1372 ،

 .2تأسيس دارالفنون ( )1230با هدف بهرهمندي از مواهب سختافزاري تمدن غربي

و در عين حال رفع نقصانهايي كه در اعزام دانش��جو به خارج مش��اهده ش��د (محبوبي

اردكاني.)254 :1354 ،

 .3مخالفت مردمي با تأس��يس مدارس به س��بك جديد (مدارس رش��ديه) در تبريز،

مش��هد و تهران كه با پشتيباني مظفرالدين شاه از مؤسس مدرسه ،مخالفتها ناكام ماند
و مدارس به سبك جديد با پشتيباني مادي و معنوي حكومت آغاز به كار كرد (محبوبي

اردكاني.)376 :1354 ،

.4تأس��يس مدارس اس�لامي ( )1320كه حركتي س��نجيده و مؤثر در تربيت ديني

كودكان و نوجوانان بود (روشن نهاد.)56 :1372 ،

 .5ش��روع به تك نگاريهايي درباره تربيت اس�لامي (فلس��في1345 ،؛ شيخاالسالم،

 1348و شريعتمداري.)1349 ،
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 .6طرح انديشه اسالميسازي علوم انساني ( )1361كه با رهنمود امام خميني (ره) و

همكاري ستاد انقالب فرهنگي و جامعه مدرسين حوزه علميه قم تهيه شد (دفتر همكاري
حوزه و دانشگاه.)7-12 :1372 ،

نتايج بهدست آمده در زمينه دانش تربيت اسالمي در مجموع در محورهاي زير قابل

برشمردن است .1.نقد تعليم و تربيت در غرب؛  .2احياي آثار تربيتي گذشتگان؛  .3بازنگري
در آثار گذشتگان بهمنظور ارائه بهروز آنها  .4تأليف در قالب تكنگاريهايي درباره تربيت

اس�لامي از  1340به بعد (فلسفي1345 ،؛ شيخاالسالم 1348 ،و شريعتمداري)1349 ،؛

 .5آغازطرح اسالميسازي علوم انساني و از جمله علوم تربيتي در سال  1361با رهنمود
امام خميني (ره) و  .6تأسيس مراكز آموزشي و پژوهشي با هدف توليد علم اسالمي نظير
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پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

پيروزي انقالب اسالمي در سال  57و تعطيلي دانشگاهها در سال  58تكليف جديدي

را بر عهده متفكران مسلمان نهاد .انقالب اسالمي زمينه طرح بنيادين تغيير علوم انساني

را مطرح كرد .حضرت امام خميني (ره) بهطور صريح بازس��ازي علوم انس��اني را بهوسيله

دانشمنداني را كه در حوزه هستند خواستار شد:

اسالم عميقتر از همهجا و از مكتبها راجع به امور انساني و امور تربيتي مطلب

دارد كه در رأس مسائل اسالم است ....متخصص الزم است و در اين امر بايد از
حوزههاي علميه متخصص بياورند .دستشان را دراز كنند پيش حوزههاي علميه
كه در آنجا اين نحوه تخصص هست( ...امام خميني.)415 :1385 ،

اين انديش��ه پس از فوت ايش��ان بهطور جدي به وس��يله خلف صالح ايش��ان آيهاهلل

خامنهاي پيگيري شد.

امروز نظام اس�لامي،هويت،هدف و توانايي نظام غربي را مورد س��ؤال قرار داده

اس��ت و برترين متفكران غربي به تدريج كس��لكننده بودن نظام غربي را ابراز

ميكنند و آن را بر زبان ميآورند و بر همين اساس تمدني كه با رنسانس آغاز

ش��ده امروز به نقطه پاياني خود نزديك ميش��ود .بش��ر امروز در پي يافتن يك
جايگزين براي نظام غربي است( .پايگاه اينترنتي آيهاهلل خامنه اي)1374/5/2 ،
بايد مغزهاي متفكر اس��تاد و دانشجوي ما بسياري از مفاهيم حقوقي ،اجتماعي

و سياس��ي را كه ش��كل و قالب غربي آنها در نظر بعضي مثل وحي منزل است و

نميش��ود دربارهاش اندكي تشكيك كرد،در كارگاههاي تحقيقاتي عظيم علوم

امكان اسالميسازي و بوميسازي برنامه ...

مختلف ،حالجي كنند ،روي آنها س��ؤال بگذارند ،اين جزميتها را بش��كنند و

راههاي تازهاي پيدا كنند هم خودش��ان اس��تفاده كنند هم به بشريت پيشنهاد

كنند (پايگاه اينترنتي كرسيهاي نظريهپردازي.)1379/2/9 ،

اين انديشه با انديشههاي قبلي تفاوت جوهري دارد .در اين انديشه دانش تربيت اسالمي

بهعنوان جايگزين علوم انس��اني غربي در نظر گرفته ميش��ود كه با توليد آن ميتوان به

نيازهاي حال و آينده جامعه اسالمي پاسخ گفت و عقبماندگي تاريخي كشور را جبران كرد.

در راس��تاي تحقق اين انديش��ه در كش��ور از همان ابتداي انقالب اقداماتي در حوزه

و دانش��گاه صورت پذيرفت كه از آن جمله تدوين برنامه درس��ي براي رشتههاي مختلف

علوم انساني بود.

برنامه درس��ي رش��ته علوم تربيتي مشتمل بر مش��خصات كلي برنامه و سرفصلهاي

دروس و منابع در مقاطع كارشناس��ي و كارشناسيارش��د و دكتراست كه براي اولين بار
در جمهوري اس�لامي ايران بين س��الهاي  67تا  72ب��راي گرايشهاي مختلف تدوين

ش��د .اين برنامه براي حدود بيست سال اس��ت كه در دانشگاهها اجرا ميشود و عليرغم

اينكه اصالح برنامهها از طرف وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري درمقطع زماني خاصي به

دانشگاهها واگذار شد اما برنامهها دچار تغيير جدي نشد و همچنان برنامه مصوب مبناي
ارائه آموزشها در دانشگاهها ميباشد.

اسالميسازي در اين برنامهها در مقطع كارشناسي متفاوت از مقطع كارشناسيارشد

و دكتري لحاظ ش��ده اس��ت .در مقطع كارشناس��ي درسهاي نظير مديريت اس�لامي،
انسانشناس��ي در اسالم ،آش��نايي با قرآن ،نهاد خانواده در اسالم و ايران و سيره تربيتي
پيامبر و ائمه (عليهم الس�لام) و ...در بين عناوين درس��ي ديده ميش��ود .در مقطع ارشد

و دكتري رش��تههايي با گرايش اس�لامي نظير تاريخ و فلس��فه تعليم و تربيت با گرايش

اسالمي پيشبيني شده است .هدف هم اين بوده است كه از اين طريق ،توليد علم شود

و بر مبناي آن بهتدريج برنامه درسي دوره كارشناسي اصالح شود.

در طول بيس��ت سال گذش��ته كتابهايي بر طبق عناوين درسي پيشنهادي در اين

برنامه تدوين شده است .سازمان سمت بيشترين نقش ر ا در زمينه داشته و تا كنون بيش

از  102جلد كتاب بر طبق سرفصلهاي مصوب تهيه و منتشر كرده است.

موضوع مهمي كه در طول بيس��ت سال گذش��ته پيش آمده تالشهاي جدي مراكز

پژوهشي و برخي اساتيد در توليد دانش تربيت اسالمي در برخي حوزههاي تربيتي است.
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نتيجه اين تالشها تأليف مجموعهاي از كتابها و مقالهها است كه اكنون ميتواند در برنامه

درسي رشته علوم تربيتي گنجانده شود و سطح محتواي اسالمي برنامهها را ارتقا بخشد.
پژوهش پيشرو در صدد اس��ت تا امكان اس�لامي و بوميسازي برنامه درسي مصوب

را از طريق بررسي وضع موجود آن و دانش تربيتي موجود ارزيابي كند و به پرسشهاي

زير پاسخ دهد:

يك) نقاط قوت و ضعف برنامه درسي مصوب رشته علوم تربيتي در مقطع كارشناسي

و كتابهاي تأليفي كه در حال حاضر در دانش��گاهها تدريس ميش��وند بهويژه كتابهاي
منتش��ره از س��وي سازمان سمت كه بر مبناي سرفصلها مصوب و بهعنوان كتاب درسي

تدوين شده ،چيست .معيارها در بررسي نقاط قوت و ضعف ،وجود يا فقدان جهتگيري
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اسالمي و بوميسازي در محتواي سرفصلها و كتابها است.

دو) اسالمي و بوميسازي با نظر ب ه يافتهها در سؤال قبلي و همچنين دانش بومي و

اسالمي توليد شده در بيست سال گذشته (پس از تصويب برنامه) تا چه حد ممكن است.
سه) چه عواملي موجب كندي برنامه پيشبرد اسالمي و بوميسازي برنامه درسي ،در

سالهاي پس از تصويب برنامه شده است.

در آغاز توجه به س��ه مطلب كه بهمنزله مباني و پيش��فرضهاي محقق در طراحي و

اجراي تحقيق است ،ضرورت دارد.

 .1اهداف اسالمي و بوميسازي علوم انساني

در چند پاراگراف قبل ،نقل قولي از مودودي آورديم مبني بر اينكه غرض از اسالمي و

بوميس��ازي برنامه آموزشي اين است كه برنامه آموزشي بر طبق ايدئولوژي و فرهنگي
باش��د ك��ه فرد به آن متعهد اس��ت و بهعالوه فردي را تربيت كن��د كه در عين بهترين

اس��تفاده از علوم و فنون ،جهتگيري اس�لامي آن رقيق نش��ده باشد (گلشني:1385 ،

.)151-152

از تحلي��ل مجموعه س��خنرانيهاي حضرت امام خمين��ي (ره) و رهبر معظم انقالب

بهعنوان طراحان انديش��ه اسالمي و بوميسازي دانش��گاه و علم در ايران ميتوان چنين

استنباط كرد كه اهداف اسالمي و بوميسازي رشتههاي علوم انساني اين است كه محتواي
آموزش��ي از چنان ويژگيهايي برخوردار باش��د كه در نهايت به تربيت دانشجوياني منجر
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شود كه داراي ويژگيهاي زير باشند.1

 .1تفكر اسالمي در ذهن او بارور شده و با فرهنگ و جامعه خويش مأنوس باشد.

 .2واجد دانش نظري و مهارتهايي است كه مرز مشخص و روشني با انديشه غربي دارد.
 .3توانايي انديش��يدن مبتني بر فرهنگ اس�لامي ايراني دارد و ميتواند براي مسائل

جامعه راهحل ارائه كند .دانشجو احساس بيگانگي با فرهنگ خودي ندارد و در عين حال

بر دانش موجود به طور عميق و گس��ترده مسلط است .به تعبير ديگر جهاني ميانديشد
و براس��اس فرهنگ ايراني اس�لامي عمل ميكند .اسالمي وبوميسازي در واقع قيد براي

رش��ته علمي نيست ،بلكه قيد براي محتواي ذهني و بينش و نگرش دانشجو است و اين
قيد تنها به محتواي تجربي علوم مربوط نميش��ود بلكه به مجموع محتوايي كه در دوره

تحصيلي به دانشجو ارائه ميشود ،مربوط ميشود.

 .2ماهيت عناوين درسي رشته علوم تربيتي رايج در دانشگاهها

ماهيت عناوين درس��ي رشته علوم تربيتي رايج در دانشگاهها تنها مشتمل بر علوم صرفاً
تجربي نيست و طيف گستردهاي از علوم با ماهيتهاي مختلف را تشكيل ميدهد (مياالره،

 .)70 :1370براساس عناوين درسي كه در برنامه درسي دانشگاههاي ايران معمول است
ميتوان عناوين درسي را بهصورت زير تقسيم كرد:
 .1دروس عمومي

 .2علومي كه رو به گذشته دارند .اين علوم ،روشهاي تربيتي ،آراء تربيتي و نهاد تعليم

و تربيت را در آينه گذشته تحقيق و بررسي ميكند (علوم تاريخي).

 .3علومي كه ماهيت فلسفي دارند .در اين دسته ،مسائلي از اين دست مورد بررسي

قرار ميگيرند :مباني نظري و فلسفي تربيت ،ارزشهاي بنيادين تربيتي ،تعيين غايات

تربيتي داراي انسجام دروني و بيروني ،تجزيه و تحليل مفاهيم ،تعيين پيشفرضهاي
عم��ل مربي ،تحقيق درباره امكان تربيت ،پيش��فرضهاي عمل مربي ،تحقيق درباره

امكان تربيت ،بيان اصول و مباني تربيت ،پيشبيني ش��رايط آينده با توجه به معارف

كنوني و با توجه به تغييرات.

 .1ب��ه عنوان نمونه ر .ك :ام��ام خميني 446 ،1385 ،و  446و 429و پايگاه اينترنتي آيهاهلل خامنهاي،
 1379/2/12و  1383/8/8و 1379/7/15و 1381/7/3
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 .4علومي كه ماهيت نقلي ـ تفس��يري 1دارند در اين دسته دروسي مانند فقهالتربيه؛

تفس��ير تربيتي ،انسانشناسي در اسالم و سيره تربيتي پيامبر و ائمه (عليهم السالم)

قرار ميگيرد.

 .5علومي كه به بررسي پديدههاي تربيتي «آنچنان كه هست» و تبيين آنها ميپردازد.
(علوم تجربي)

 .6علوم��ي ك��ه روشها و تكنيكهايي براي انتقال معلومات و تغيير نگرشها نش��ان

ميدهد( .علوم تجويزي)

 .7علومي كه روششناس��ي تحقيق و روش تحقيق در تعليم و تربيت را بررس��ي

ميكند.
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 .3تمايز مفهوم اسالمي و بوميسازي برنامه درسي با اسالمي و بوميسازي علوم تجربي

زماني كه از اسالمي و بوميسازي برنامه درسي رشته علوم تربيتي بحث ميشود ،بايد به
همه عناوين درسي با ماهيتهاي متفاوت توجه كرد .ماهيت عناوين درسي در رشته علوم

تربيتي چنان است كه ميتوان براي هر دسته بر حسب اينكه چه نقشي در دستيابي به
اهداف اسالمي و بوميسازي دارد ،سطحي از اسالمي شدن را تعريف كرد.

اين نكته به اين مطلب اشاره دارد كه بايد به تمايز بين مفهوم «اسالمي و بوميسازي

علم تجربي» و مفهوم «اسالمي و بوميسازي رشته علمي» عنايت ويژه شود.

مفهوم اسالميس��ازي علم در فضاي علمي و دانش��گاهي «مفهوم اسالميس��ازي

عل��وم انس��اني تجربي» را به ذهن متبادر ميكند .درباره امكان اسالميس��ازي علوم

تربيت��ي ديدگاهه��اي متفاوتي وج��ود دارد .برخي صاحبنظران اساس��اً امكان آن را

نف��ي ميكنند .برخي ديگر آن را ام��ري ممكن ميدانند اما در مفهوم و چگونگي آن

اخت�لاف زي��ادي در بين آنها ديده ميش��ود .در اين خصوص هف��ت رويكرد در بين
صاحبنظران مطرح اس��ت:

 )1كشف و استنباط نظريههايي تربيتي از تعاليم وحياني اسالم؛  )2قبول نظريههاي

تربيتي موجود و تكميل و جهتدهي آنها توسط تعليم وحياني اسالم؛  )3داوري نهايي و

 .1گفتني اس��ت كه اين علوم وعلوم با ماهيت فلس��في در عرض علوم ديگر نيست بلكه در شرايط
مطلوب بايس��تي محتوا را براي دستههاي ديگرعلوم فراهم كنند .بنابراين ،اين نگاه كه گنجاندن اين
ال خطاست.
دروس در برنامه درسي منجر به اسالميسازي و بوميسازي برنامه درسي ميشود كام ً
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اصالح و تهذيب ،تأييد و يا رد نظريههاي تربيتي كنوني توسط تعاليم وحياني اسالم؛ )4

تلقي تعاليم تربيتي اس�لام بهعنوان فرضيه و نظريه تربيتي قابل آزمون عقالني؛  )5تأثير

غيرمس��تقيم تعليم وحياني اس�لام در پژوهش و نظريهپردازي تربيتي  )6تأس��يس علوم
تربيتي به شكل مستقل با استفاده از تعاليم بنيادي اسالم بهمثابه مفروضات متافيزيكي
الهامبخش در تدوين و پردازش نظريههاي تربيتي و  )7توليد علوم تربيتي به شكل مستقل

با تكيه بر تعاليم تربيتي اس�لام و با اس��تفاده معرفتي از ساير علوم در چارچوب التزام به
تعاليم بنيادي اسالم (صادقزاده.)392 :1382 ،

مفهوم اسالميس��ازي برنامه درسي يك رشته علمي به مطلبي فراتر از اسالميسازي

علومي كه ماهيت تجربي دارند اش��اره ميكند .عناوين درس��ياي كه تحت عنوان رشته
علوم تربيتي در دانش��گاه تدريس ميشود بس��يار متعدد و متنوع است.مفهوم اسالمي و

بوميسازي رشته علمي بر حسب ماهيت عناوين درسي و نقشي كه هر كدام در دستيابي
به اهداف اسالمي و بوميسازي دارد ،معلوم ميشود.

كمترين و اولين سطح اسالمي و بوميسازي كه در همه درسها حتي دروس عمومي

قابل بررسي است ،اين است كه محتواي دروس ،مشتمل بر مطالب خالف موازين اسالمي

و فرهنگ اسالمي ـ ايراني نباشد .افزون بر اين به تحكيم مباني اعتقادي،اخالقي و ارزشي
دانشجويان كمك كند.

دومين س��طح از اسالمي و بوميس��ازي به عناوين درسي مربوط ميشود كه ماهيت

تاريخي دارند .اسالمي و بوميسازي در اين دسته بدين معناست كه محتواي دروس چنان

باشد كه دانشجو را با تاريخ تربيتي تمدن اسالمي ـ ايراني آشنا كند و او را با گذشته خود
پيوند زند و احس��اس دلبس��تگي به فرهنگ خودي را در دانشجو زنده كند .افزون بر اين

از منابع تاريخي به عنوان منبعي براي حل مس��ائل فعلي جامعه اس��تفاده كند .بهعبارت

ديگ��ر س��نت را نه بهعنوان امري صرفاً تاريخي بلكه بهعن��وان منبعي الهامبخش ،اصيل،

مفيد و بااهميت تلقي كند.

س��ومين س��طح از اسالمي و بوميسازي به عناوين درس��ي با ماهيت فلسفي مربوط

ميش��ود .اس�لامي و بوميسازي در اين دسته بدين معناس��ت كه اوالً دانشجو با فلسفه
اس�لامي و فلسفه تعليم و تربيت اسالمي آشنا ش��ود .ثانياً عناوين ،سرفصلها و كتابها

منطبق بر ديدگاههاي اسالمي و مكاتب فلسفي منتسب به تمدن ايراني ـ اسالمي باشد.
ثالثاً اين مباحث از يك طرف مفروضهاي فلسفي و ارزشي بنيادين علوم تربيتي موجود
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را نقد و از طرف ديگر مباني فلسفي و ارزشي الزم را براي توليد علم اسالمي و بومي در

اختيار دانشجو قرار دهد.

سطح چهارم از اسالمي و بوميسازي در علوم نقلي ـ تفسيري نظير انسانشناسي در

اسالم ،سيره تربيتي پيامبر و ائمه (عليهم السالم) و تعليم و تربيت اسالمي مطرح ميشود.
اسالمي و بوميسازي ناظر به اين است كه اوالً مطالب ارائه شده به روش اجتهادي تدوين

شده باشد و قابلاستناد به اسالم باشد و ثانياً جامعيت داشته باشد .ثالثاً مباحث ارائهشده
ي كمك كند .در واقع اين علوم مباني
بتواند در جهت توليد محتواي علوم تربيتي اسالم 
الزم را ب��راي توليد علوم تربيتي بومي و اس�لامي در اختي��ار نهد نه اينكه مجموعهاي از

مباحث بيارتباط با علوم تربيتي موجود باشد.
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با اين توضيح علوم با ماهيت فلس��في و نقلي ـ تفس��يري در عرض ديگر عناوين قرار

نميگيرد بلكه تعيينكننده محتوا براي ديگر عناوين ميباشد.

سطح پنجم در اسالمي و بوميسازي در علوم با ماهيت تجربي مطرح است .در چند

پاراگراف قبل به هفت رويكرد در اينباره اشاره شد.

سطح ششم اسالمي و بوميسازي در دروسي مطرح است كه ماهيت تجويزي دارند.

اس�لامي و بوميسازي در اين دس��ته با توجه به اينكه تجويزها بهطور منطقي از تركيب

س��ه دس��ته از علوم بهدست ميآيد )1 :مباني فلسفي و ارزشهاي بنيادين؛  )2يافتههاي

دان��ش تجرب��ي؛  )3علومي كه وضعي��ت محلي را مطالعه ميكنند ،به اين معناس��ت كه
تجويزها بهطور مطلوب از مباني فلس��في و ارزش��ي بنيادين اسالمي و ايراني و يافتههاي

دانش تجربي و علومي كه ش��رايط محلي را بررس��ي ميكند ،تغذيه شده است و سازوار و
هماهنگ با مجموعه نظام تمدني اسالمي ـ ايراني باشد.

س��طح هفتم اس�لامي و بوميسازي به دروس روششناس��ي و روش تحقيق مربوط

ميشود .اسالمي و بوميسازي در اين علوم ناظر به اين است كه روشها مبتني بر تعاريفي

از واقعيت ،معرفت ،انسان ،جامعه و هستي در قالب برداشتي كلي از جهان باشد كه مبتني
بر مباني فلسفي و ارزشهاي بنيادين اسالم است.

خالصه مطالب پيشگفته در جدول ش��ماره  1آمده اس��ت .در س��تون اول جدول به

نماي كلي برنامه درس��ي علوم تربيتي در مقطع كارشناس��ي اشاره شده است .در ستون
دوم جدول ،س��طوح مختلف اس�لامي و بوميسازي و در ستون سوم اهداف از اسالمي و

بوميسازي آمده است.
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جدول  :1اهداف و مفهوم از اسالمي و بوميسازي برنامه درسي رشته علوم تربيتي
نماي كلي برنامه
درسي علوم
تربيتي در مقطع
كارشناسي

مفهوم اسالمي و بوميسازي برنامه درسي

دروس عمومي

محتواي مشتمل بر خالف موازين اسالمي و فرهنگ ايراني
 اسالمي در آنها نباشد و باالتر اينكه جهتگيري محتواييآنها تحكيم باورها و فرهنگ ايراني ـ اسالمي باشد.

دروس با ماهيت
تاريخي

محتواي س��رفصلها و كتابها دانش��جويان را با هويت
تاريخي اس�لامي ـ ايراني ـ ش��يعي آشنا كند و احساس
هويت تمدنيِ تربيتيِ مستقل از غرب را در دانشجو زنده
كند و او را با گذشته تربيتي خود مرتبط سازد.

دروس با ماهيت
فلسفي

محتواي كتابها منطبق بر ديدگاههاي اسالمي و مكاتب
فلسفي منتسب به تمدن اسالمي ـ ايراني باشد .بهعالوه
مبان��ي نظري و ارزشهاي بنيادي��ن را براي توليد علوم
تربيتي اسالمي و بومي در اختيار گذارد.

دروس با ماهيت
نقلي ـ تفسيري

مبتني بر روش اجتهادي باشد و با مسائل عيني و مورد
ابتالء جامعه مرتبط باشد ،مباني الزم را براي توليد علوم
تجربي و تجويزي فراهم كند.

دروس با ماهيت
تجربي

هفت ديدگاه وجود دارد كه در متن به آن اشاره شده است.

دروس با ماهيت
تجويزي

تجويزها مبتني بر مباني اس�لامي و ارزشهاي بنيادين
ديني و فرهنگ اسالمي و ايراني باشد.

دروس روششناسي ابتناي روششناس��ي تحقيق و روش تحقيق بر تعاريفي
تحقيق و روش از واقعيت،انس��ان و معرفت كه با ديدگاههاي اسالمي از
اين تعاريف منطبق باشد.
تحقيق

اهداف از اسالمي و
بوميسازي برنامه درسي

 .1تفكر اس�لامي را در ذهن
دانش��جو بارور ك��رده و او را
با فرهن��گ و جامعه خويش
پيوند زند.
 .2دانش��جو داراي دان��ش
نظري و مهارتهايي باش��د
كه مرز مشخص و روشني با
انديشه و مهارت غربي دارد.
 .3دانشجو توانايي انديشيدن
مبتني بر فرهنگ اس�لامي
ـ ايران��ي دارد و ميتوان��د
براي مس��ائل جامعه راهحل
ارائه كند .دانش��جو احساس
بيگانگي ب��ا فرهنگ خودي
ندارد و در عين حال بر دانش
موجود در جهان بهطور عميق
و گس��ترده مس��لط است به
تعبير ديگر جهاني ميانديشد
و براس��اس فرهنگ ايراني ـ
اسالمي عمل ميكند.
 .4فراهم كردن بستري براي
توليد علم بومي و اسالمي

از آنچه گذش��ت مقصود ما از «اس�لامي و بوميسازي رشته علمي» معلوم شد .مراد از

اس�لامي و بوميس��ازي رشته علمي اين اس��ت كه محتواي عناوين و سرفصلها درسي بر
حسب نقشي كه براي آن در اسالمي و بوميسازي تعريف ميشود و بر حسب اهدافي كه

بناست محقق كند تدوين شود ،بهنحوي كه در نهايت اهداف بومي و اسالميسازي تحقق
پيدا كند .بدين معنا كه دانش��جو آماده ش��ود تا بتواند درباره مسائل عيني جامعه اسالمي،

براس��اس روششناس��ي معتبر در مجامع علمي به مطالعه بپردازد و با بهرهگيري از منابع
فلس��في و اس��تفاده از ارزشهاي بنيادين اس�لامي و تجارب دانشمندان جهان و وضعيت

فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي خاص جامعه خود در پي راهحلهاي متناسب با ارزشها و
فرهنگ جامعه باشد.
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روششناسي پژوهش و مراحل اجراي آن

پژوهش در چهار مرحله زير كه هر مرحله روششناس��ي متناس��ب با آن مرحله را دارد،
اجرا شده است:

يك) در گام اول سرفصلهاي مصوب در پنج مقطع كارشناسي با نظر به سطوح مختلف

اسالمي و بوميسازي كه از هر عنوان درسي انتظار ميرود بررسي شد.

دو) در گام دوم كتابه��اي تأليف��ي كه در حال حاضر براي اين عناوين تهيه ش��ده

است بهويژه كتابهاي منتشره از سوي سازمان سمت از جهت اينكه به چه ميزان اهداف

اسالمي و بوميسازي را تأمين ميكند ،مطالعه شد.

نتايج اين دو مطالعه كه به روش توصيفي ـ اس��نادي انجام ش��د در نهايت وضعيت
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موجود س��رفصلها و كتابهاي تأليفي كه در حال حاضر تدريس هم ميشوند ،از جهت

اسالمي و بوميسازي مشخص كرد.

سه) در مرحله سوم آثار تأليفي كه بعد از انقالب بهوسيله محققان تأليف شده است

و ميتواند س��طح اس�لامي و بوميسازي سرفصلها را ارتقاء دهد و يا منبعي براي تأليف

كتاب درس��ي باش��د بررسي شد .نتيجه اين مطالعه كه به روش توصيفي ـ تحليلي انجام
شد،امكان اسالمي و بوميسازي را در سرفصلها و كتابهاي تأليفي موجود مشخص كرد.

چهار) در گام آخر به طور اجمال ،علل كندي اس�لامي و بوميس��ازي برنامه درس��ي

در طول بيست سال پس از تصويب سرفصلها به روش توصيفي ـ انتقادي بررسي شد.

يافتهها :وضعيت موجود برنامه درس�ي مصوب و كتابهاي تأليفي ،بهلحاظ اسلامي و
بوميسازي

در اين بخش بر مبناي تحليلي كه از اهداف اسالمي و بوميسازي برنامه درسي ارائه

ش��د ،دس��تهبندي كه براي عناوين برنامه درسي علوم تربيتي ذكر شد ،و تمايزي كه بين
مفهوم اس�لامي و بوميس��ازي علوم تجربي و اسالمي و بوميس��ازي رشته علوم تربيتي

گذاش��ته ش��د ،ابتدا وضعيت موجود برنامه درسي مصوب و كتابهاي تأليفي كه در حال
حاضر تدريس ميشوند ،از جهت ميزان اسالمي و بوميسازي بررسي ميشود و در ادامه

امكان بازنگري را كه دانش موجود تربيت اس�لامي در اختيار برنامهريزان قرار ميدهد تا

براساس آن ،وضعيت موجود برنامه درسي و كتابهاي رشته علوم تربيتي را ارتقاء دهند،
گزارش ميش��ود .مراد از دانش موجود تربيت اس�لامي و بومي ،دانش��ي است كه بالفعل
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موجود است و قابل ارائه درقالب كتاب يا جزوه آموزشي است.

اصالح و بازنگري برنامه درسي علوم تربيتي ،با استفاده از ظرفيت دانش موجود تربيت

اس�لامي و بومي ،در برخي حوزهها تربيتي ،گاهي چنان اس��ت ك��ه ميتوان يك عنوان
درس��ي را براي آن در نظر گرفت و گاهي تنها يك فصل را ميتوان به كتابهاي درس��ي
موجود اضافه نمود .مراد ما از يك فصل افزودني ،فصلي اس��ت كه اوالً ارتباط و س��نخيت

مطالب افزودني به درس قابل توجيه باش��د ،ثانياً از حيث اس��تحكام و قوت علمي در حد
بخشهاي ديگر كتاب باشد ،ثالثاً از منظر جذابيت نيز قابل رقابت با مطالب درس باشد.

بر اين اساس ،پيشنهاد ما ،در برخي موارد تنها اضافه كردن يك فصل به كتابهاي درسي

موجود و در برخي موارد اضافه كردن يك عنوان مسقل است.

يك) درباره اسالميس��ازي به معناي پااليش متون درس��ي از محتواي غيراس�لامي

ميتوان ادعا كرد كه س��ازمان س��مت چنين كاري را س��امان داده است .سازمان سمت

تاكنون  102جلد در موضوع علوم تربيتي كتاب منتشر كرده كه در اين كتابها بهويژه

كتابهاي ترجمهش��ده با دقت و وس��واس زيادي اين كار انجام شده است .1عمل پااليش

كتابها از محتواي خالف موازين اس�لامي نبايد دس��تكم گرفته شود .متأسفانه امروزه
برخي مترجمان كتابهايي را ترجمه و بهعنوان متن و منبع درس��ي معرفي ميكنندكه

مش��تمل بر مطالب خالف آموزههاي اسالم است .بههرحال فعاليت سازمان سمت از اين
جهت مورد تقدير است.

دو) دروس عمومي :دروس عمومي را ميتوان به دو حوزه تقس��يم كرد :حوزه دروس

معارف اس�لامي و حوزه دروس غير معارف اس�لامي نظير تربيت بدني .در حوزه دروس
معارف اسالمي ،محتواي دروس گر چه برخي از اهداف ذكر شده را پوشش ميدهد ولي
ضعف اساس��ي آن اين اس��ت كه فاقد نوعي بررسي تطبيقي است كه نقاط قوت مباني و

ارزشهاي بنيادين اسالمي را در قبال نقاط ضعف مباني و ارزشهاي غربي برجسته كند

و دانش��جو را بهس��مت توليد محتواي علوم تربيتي اس�لامي هدايت كند .اصالح دوم در
حوزه دروس معارف اس�لامي اين است كه ميتوان سرفصلهاي درسهايي نظير اخالق
كاربردي و تفسير موضوعي قرآن را با سرفصلهاي مشتمل بر موضوعات تربيتي جايگزين

كرد .بهعنوان مثال ميتوان در تفسير موضوعي قرآن ،سرفصلها را به موضوعات تربيتي
 .1بهعنوان مثال ر .ك :فتحي واجارگاه1374 ،؛ متوسلي1381 ،؛ مهر محمدي1381 ،؛ بازرگان هرندي،
1380؛ جارويس1389 ،؛ آقازاده1389 ،؛ محسنپور 1389 ،و صافي.1383 ،
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اختصاص داد و از موضوعات غيرمرتبط با رشته اجتناب كرد.

در حوزه درسهاي غير معارفي نظير تربيت بدني ،كتابهاي منتشره بهوسيله سازمان

سمت از مطالب خالف شرع و خالف موازين اسالمي پااليش شده ولي جاي مباحثي كه

به تحكيم ارزشهاي ديني و اخالقي كمك كند ،خالي است.

س��ه) حوزه دروس با ماهيت تاريخي :در حوزه دروس با ماهيت تاريخي،درس تاريخ

تعليم و تربيت در اسالم و ايران ارائه ميشود .سرفصلها و محتواي كتابهاي تهيه شده

(نظير غنيمه ،1364 ،ترجمه كسائي؛ الماسي 1373 ،و دراني )1385 ،بخشهاي زيادي

از تاريخ تعليم و تربيت در اس�لام را پوش��ش ميدهد اما داراي چند ضعف اساسي است.

حوزه تعليم و تربيت در ايران و بهويژه شيعه ضعيف است .در تدوين سرفصلها از حوزه
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مكاتب و آراي تربيتي و سير تحول آراء و اشاره به فراز و فرودها در توليد نظريه تربيتي

به كلي غفلت شده است .در مجموع سرفصلها و كتابهاي تأليفي هنوز فاصله زيادي با
تامين اهدافي كه براي اين دسته ذكر شد ،دارد.

با توجه به منابع موجود نظير (عرس��انالكيالني1387 ،؛ اسماعيلعلي1384 ،؛ بهشتي

و همكاران 1386 ،و دفتر همكاري حوزه و دانشگاه )1377 ،ميتوان اوالً بر تاريخ نهادهاي

آموزش��ي در مذهب ش��يعه و ايران تأكيد بيشتري كرد ،دوم اينكه ميتوان سير تحول آراء
و نظريههاي تربيتي و فراز و فرودهاي آن را بهويژه علل ركود توليد نظريههاي تربيتي در

چند قرن اخير و راه برونرفت از آن را توضيح داد .سوم اينكه ميتوان تاريخ تحول قرن اخير
آموزش و پرورش را با تأكيد بر تأسيس مدارس اسالمي و با تأكيد بر آموزش و پرورش در

 30ساله اخير بهطور شايسته معرفي كرد .در مجموع در اين بخش ميتوان هويت اسالمي

هويت
ِ
ـ ش��يعي ـ ايراني تربيت اسالمي را بهطور جامع معرفي كرد ،بهگونهاي كه احساس
تمدنيِ تربيتيِ مستقل از غرب را در دانشجو زنده كند و او را با تاريخ تربيتي خود پيوند زند.
چهار) در حوزه درسهاي با ماهيت فلسفي دو درس فلسفه تعليم و تربيت و كليات

فلس��فه ارائه ميش��ود .در درس كليات فلسفه ،كتابي كه مكاتب فلسفي ايراني ـ اسالمي

را به زبان س��اده و متناس��ب با اهدافي كه براي اين دس��ته از علوم ذكر شد تأليف نشده
است .در درس فلسفه تعليم و تربيت تنها فلسفه تعليم و تربيت و مكاتب فلسفي در غرب

تدريس ميش��ود و فلس��فه تربيتي اسالمي ـ ايراني حتي در حد يك فصل به دانشجويان

ارائه نميشود.1

 .1به عنوان نمونه ر.ك :نقيبزاده1368 ،؛ شعارينژاد1365 ،؛ نلر1388 ،؛ كاردان 1387 ،و ماير1374 ،
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دانش تربيت اسالمي و بومي موجود نظير (ر ك :مصباحيزدي1390 ،؛ عرسانالكيالني،

1389؛ باقري1387 ،؛ دفتر همكاري حوزه و دانش��گاه 1386 ،و شيرواني )1378 ،منابع
الزم را براي بازنگري در اختيار برنامهريزان قرار ميدهد .پژوهشهاي قابل توجهي درباره
فلسفه تربيت اسالمي و نيز مكاتب فلسفي و تعليم و تربيت (مشاء و تعليم و تربيت ،اشراق

و تعليم و تربيت و حكمت متعاليه و تعليم و تربيت) انجام ش��ده يا در حال انجام اس��ت

كه امكان تدوين يا تأليف كتاب درس��ي با عنوان فلس��فه تربيت اسالمي و تأليف كتابي با

عنوان مكاتب فلس��في در تمدن اس�لامي و تعليم و تربيت را فراهم ميكند .اين درس را

ميتوان بهصورت مس��تقل يا تطبيقي با فلس��فه تعليم و تربيت غرب ارائه كرد و وضعيت

فعلي را كه تنها فلس��فه تعليم وتربيت غرب به دانش��جويان ارائه ميش��ود ،ارتقا بخشيد.
بهعالوه ميتوان در س��رفصلهاي درس كليات فلس��فه بازنگري نمود و سرفصل و كتاب

درسي مناسبي براي آن تهيه كرد.

پنج) دروس با ماهيت نقلي ـ تفس��يري :در برنامه درس��ي رشتههاي علوم انساني و

از جمله علوم تربيتي ،درسهايي با هدف اس�لامي و بوميس��ازي پيشبيني شده است

كه برخي از آنها نظير انسانشناس��ي در اسالم در همه گرايشها مشترك است و برخي

نظير مديريت در اس�لام يا سيره تربيتي پيامبر و ائمه (عليه السالم) اختصاص به برخي
گرايشها دارد.

ضعف سرفصلها و كتابها در دو بخش قابل بررسي است .بخش اول به عناوين درسي

مربوط ميش��ود كه در برنامه پيشبيني ش��ده اس��ت .اين عناوين درسي عبارت است از

مديريت اسالمي ،انسانشناسي در اسالم ،آشنايي با قرآن ،نهاد خانواده در اسالم و ايران

و س��يره تربيتي پيامبر و ائمه (عليهم الس�لام) .مشكل اساسي سرفصلهاي اين درسها

اين است كه سرفصلها براساس منابعي كه مربوط به بيست سال پيش است تهيه شده
است و نيازمند بازنگري اساسي است .دوم اينكه عمده اين عناوين در گرايش امور تربيتي

پيشبيني ش��ده است كه هيچ دانشگاهي آن را برگزار نميكند .سوم اينكه كتاب درسي

تنها براي درس س��يره تربيتي پيامبر و ائمه و تا حدودي انسانشناس��ي در اسالم تدوين

شده و بقيه با كمبود منبع درسي مواجه است.

بخش دوم به عناويني مربوط ميش��ود كه در برنامه پيشبيني نشده و به موضوعاتي

مربوط ميشود كه نظام تربيتي اسالم (مباني ،اهداف،اصول و روشها و مراحل) و يا ابعاد
تعليم و تربيت اسالمي (تربيت علمي،تربيت اجتماعي ،تربيت اعتقادي و )...و يا روشهاي
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تربيتي در قرآن و روايات را معرفي ميكند .در اثر غفلت و كمتوجهي به چنين موضوعاتي
كه با كمبود عنوان درس��ي در حوزه درسهاي با ماهيت تاريخي تش��ديد ميشود،برنامه
درس��ي موجود ،به يكباره ذهن دانشجو را مواجه با تعليم و تربيت در غرب ميكند ،گويا

كه تمدن اس�لامي و ايراني از هر گونه پيش��ينهاي در زمينه تعليم و تربيت بيبهره بوده

اس��ت و غرب مبتكر و مبدع دانش تعليم و تربيت اس��ت .در واقع بخشي از دانش تربيت
اس�لامي كه محتواي آن در قالب كتاب درسي يا كتاب منبع موجود است و تاثير زيادي
در ساختن هويت اسالمي دانشجويان دارد به فراموشي سپرده شده است.

ال
امكان بازنگري در س��رفصلها و تهيه كتاب درس��ي با توجه به دانش موجود كام ً

فراهم اس��ت .1نكتهاي كه در تهيه س��رفصلها و كتابهاي درسي بايد مورد توجه قرار
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گيرد اين اس��ت ك��ه منظومه منس��جمي از موضوعات مذكور ب��ا موضوعات تاريخي و

روششناس��ي در نظر گرفته ش��ود كه هماهنگ و سازوار با ديگر عناوين درسي موجود
در برنامه باش��د و چنين احساس��ي به دانشجو دس��ت ندهد كه اين موضوعات با آنچه

كه از درسهاي علوم تربيتي به او ارائه ميش��ود،دو مجموعه كامال جداگانه اس��ت و

ارتباطي بين آنها وجود ندارد.

ش��ش) در حوزه دروس با ماهيت تجربي كه رش��ته علوم تربيتي آن را از رش��تههاي

روانشناس��ي ،علوم اجتماعي ،اقتصاد و مديريت وام گرفته اس��ت ( نظير روانشناس��ي
عمومي ،رش��د ،شخصيت ،مرضي ،كودكان بهنجار ،اختالالت يادگيري و جامعهشناسي)،
در حال حاضر عناوين و س��رفصلها و محتواي كتابهاي درس��ي تدوين ش��ده حتي در

بخش تأليفي ،ترجمه منابع غربي است.

سرفصلها و كتابهاي دروسي مانند روانشناسي تربيتي ،اقتصاد آموزش و پرورش

و جامعهشناس��ي آموزش و پرورش نيز وضعيتي مش��ابه با دروس ذكر شده در بند قبلي

دارد چرا كه محتوي اين دروس مبتني بر يافتههاي دانش روانشناس��ي ،اقتصاد و علوم
اجتماعي اس��ت و زماني كه اسالميس��ازي در دانشهاي مذكور رخ نداده بهطور طبيعي
در اين حوزه هم اتفاق نميافتد.

دس��تاوردهاي تالش براي توليد علوم تجربي بومي و اسالمي در بيستسال گذشته،

 .1ر ك  :داودي و حس��ينيزاده1390 ،؛ باقري1368 ،؛ اعرافي1387 ،؛ دلشاد تهراني1376 ،؛ بستان،
1386؛ رحيمي 1389؛ خدمتي و پيروز1381 ،؛ مصباح يزدي1388 ،؛ ريش��هري 1384 ،و  1385و
پيروز و خدمتي و شفيعي.1384 ،

امكان اسالميسازي و بوميسازي برنامه ...

ظرفيت اندكي را براي امكان بازنگري و اصالح برنامه درسي رشته علوم تربيتي بهدست
داده است .اين ظرفيت اندك در محورهاي زير قابل ارائه به دانشجويان است.

 .1آش��نايي با ديدگاهها درباره علم ديني بهطور عام و اس�لامي و بوميس��ازي علوم

تربيتي بهطور خاص.1

 .2آشنايي اجمالي با برخي مسائل فلسفه علوم انساني

 .3آشنايي با آثاري در زمينه روانشناسي و علوم اجتماعي كه با رويكرد نقد و تكميل

و براساس مراجعه به متون ديني تدوين شده است.2

 .4آش��نايي دانش��جويان با تحقيقاتي كه درباره مسائل آموزش و پرورش ايران انجام

شده است ،اين تحقيقات اگر چه درچارچوب نظريههاي غربي است ولي يك ويژگي مهم
دارد و آن اين اس��ت كه تا اندازهاي زمينه توجه دانش��جو را به مس��ائل آموزش و پرورش
ايران فراهم ميكند.

 .5علوم تجربي در زمينه رشد ديني و اخالقي و تربيت مبتني بر رشد ديني واخالقي

زمينهاي اس��ت كه جاي آن در متون درس��ي خالي است .ميتوان با ترجمه و بوميسازي
آنها به تدريج به توسعه اين مباحث در دانشگاهها كمك كرد.3

هفت) امكان بازنگري در حوزه دروس با ماهيت تجويزي مشابه حوزه دروس با ماهيت

تجربي است .علوم تجويزي از تركيب مباني فلسفي و ارزشهاي بنيادين و يافتههاي دانش
تجربي و يافتههاي علومي كه وضعيت محلي را مطالعه ميكند ،براي هدايت و جهتدهي

مطلوب به عمل تربيتي توليد ميشود .زماني كه بنيانهاي علمي مذكور براي توليد علوم
تجويزي فراهم نش��ده ،نبايد انتظار داش��ت در دروسي مانند اصول برنامهريزي آموزشي،

اصول مديريت آموزش��ي ،اصول برنامهريزي درسي ،مقدمات مشاوره وراهنمايي ،روشها

و فنون تدريس ،مباحثي با ديدگاه اسالمي و بومي به دانشجو ارائه شود.

در بين بنيانهاي علمي براي توليد علوم تجويزي ،تدوين مباني فلسفي و ارزشهاي

بنيادين ديني س��هلتر اس��ت و كارهايي نيز در اين زمينه انجام ش��ده است .در اين بين
تحقيقات��ي كه براي تدوين س��ند ملي آموزش و پرورش انجام گرفت��ه ،منابع مفيدي را

فراهم كرده است.

 .1ر ك :بستان1390 ،؛ حسني ،عليپور و ابطحي 1390 ،و باقري.1361 ،
 .2ر .ك :دفتر همكاري حوزه و آموزش و پرورش1369 ،؛ بستاني1375 ،؛ آذربايجاني و همكاران،
 1382و بيريا و همكاران1374 ،
 .3ر.ك :باهنر 1368 ،و نوذري1389 ،
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هش��ت) در حوزه روششناس��ي تحقيق و روش تحقيق وضعيت مش��ابه حوزه دانش

تجربي و تجويزي اس��ت .دس��تاوردهاي دانش تربيت اس�لامي و بومي در اين بخش نيز
فرصت كمي را براي بازنگري در اين درس فراهم ميكند .منابع و آثار تهيه در اين حوزه
امكان اضافه كردن يك يا دو فصل را كه مش��تمل بر نقد و روش تحقيق پوزيتيويس��تي

و چگونگي تحقيق در تربيت اس�لامي اس��ت ،را در اختيار مينهد (امزيان1380 ،؛ نقيب،

1387؛ عليپور و حسني 1389 ،و علمالهدي.)1386 ،

در جدول  2امكانس��نجي اس�لامي و بوميسازي برنامه درس��ي رشته علوم تربيتي

بر مبناي اش��كاالت موجود در س��رفصلها و كتابهاي تأليفي كه در حال حاضر تدريس

ميشود ،براي دستههاي مختلف علوم تربيتي آمده است.
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جدول  :2امكانسنجي اسالمي و بوميسازي برنامه درسي رشته علوم تربيتي
نماي كلي
برنامه درسي
علوم تربيتي

اشكاالت
سرفصلهاي مصوب

سرفصلها ناظر به مباني
دروس عمومي كه ب��ه تعيين محتوا در
(بخش معارف اس�لامي و بوميكردن
اسالمي) رش��ته كم��ك ميكند،
نيست.

كتابهاي درسي
تأليف شده

كتابه��ا ب��ر مبن��اي
سرفصلها تدوين شده
و ناظر به تعيين محتوا
در چگونگي اس�لامي و
بوميسازي رشته علوم
تربيتي نيست.

امكانسنجي اسالمي و بوميسازي

مناب��ع و دانش موج��ود در زمينه معارف
اس�لامي فرصت را براي نفي مفروضهاي
بنيادي��ن علوم تربيتي در غ��رب و اثبات
مفروضهاي��ي كه به تولي��د علوم تربيتي
بومي و اس�لامي كمك ميكند در اختيار
مينه��د ولي نياز به تعيين س��رفصلها و
تدوين كتاب درسي است.

كتابه��ا ب��ر مبن��اي
دروس عمومي جهتگي��ري تحكي��م
س��رفصلها تدوي��ن ام��كان تدوين كتابهاي��ي كه به تحكيم
(بخشهاي بنيانه��اي اخالق��ي و
ش��ده و ناظر به تحكيم بنيانه��اي اخالقي و ديني دانش��جويان
ديگر نظير اعتق��ادي در آنها ديده
بنيانه��اي اخالق��ي و كمك ميكند ،وجود دارد.
تربيت بدني) نميشود.
ديني نيست.
دروس با
ماهيت
تاريخي

بخ��ش تاري��خ تعليم و
تربيت در ايران و شيعه
ضعيف است .ثانياً به آراء
ال
و مكات��ب تربيتي كام ً
بيتوجهي شده است.

كتابها در بخش ايران
و ش��يعه ضعيف است.
آراء و مكات��ب تربيت��ي
نيز در حد ذكر اس��امي
متفكران است.

منابع موج��ود امكان اص�لاح و بازنگري
س��رفصلها را به گونهاي ك��ه تاريخ نهاد
آموزش و پرورش بهويژه در ايران و شيعه
را تقوي��ت و مكات��ب و آراي تربيتي را در
واحد مستقلي ارائه كند ،وجود دارد.

امكان اسالميسازي و بوميسازي برنامه ...

كتا به��ا ي تأليف��ي
درس��رفصلها اشارهاي ك��ه در ح��ال حاض��ر
دروس با به مباحث فلسفه تعليم تدريس ميش��وند تنها
ماهيت فلسفي و تربيت اسالمي نشده دانشجويان را با فلسفه
تعليم و تربيت در غرب
است
آشنا ميكند

كتابهاي زيادي در زمينه فلس��فه تعليم
و تربيت اس�لامي تأليف ش��ده است كه
ام��كان تأليف كتاب درس��ي را به خوبي
فراهم ميكند.
مناب��ع موجود زمينه بازنگ��ري را در اين
بخش به خوبي در قالب چند درس فراهم
كرده است .ضعف منابع موجود اين است
كه هنوز نتوانس��ته اس��ت با علوم تربيتي
ارتباط برقرار كند.

س��رفصلها براس��اس
مناب��ع تأليفي كه بيش
از  25س��ال از تألي��ف
آن��ان گذش��ته تدوين
ش��ده اس��ت .دروس
يك منظومه دانش��ي را
دروس با
درباره تعلي��م و تربيت
ماهيت نقلي ـ
اسالمي فراهم نميكند.
تفسيري
به تعيي��ن محتوا براي
اس�لامي و بوميسازي
كمك نميكند.

براي برخي دروس مانند
روشه��اي تربيتي در
ق��رآن كريم هنوز منبع
معتبري تأليف نش��ده
اس��ت .در م��واردي كه
كتاب تهيه شده است.
ارتب��اط اي��ن مطالب با
دانش تربيت��ي و اينكه
چگون��ه اي��ن دروس
زمينه را براي اس�لامي
و بوميس��ازي فراه��م
ميكن��د معلوم نش��ده
اس��ت بع�لاوه محتواها
چنگي به دل نميزند.

ال منطبق
سرفصلها كام ً
ب��ر منابع غربي اس��ت
دروس با ب��دون اينكه مفروضات
ماهيت تجربي بنيادين آنها توصيف و
و تجويزي نقد شود.
و دروس
روششناسي
تحقيق

كتابه��اي تأليفي كه منابع موجود فرصت بازنگري كمي را در
در حال حاضر تدريس اختيار برنامهريزان قرار ميدهد .ميتوان
ميش��ود ،ترجمه منابع مباحثي را در زمينه آشنايي با ديدگاههاي
درباره علم ديني بهطور عام و اس�لامي و
غربي است.
بوميسازي بهطور خاص و نيز فلسفه علوم
انس��اني كه در آن مفروضههاي بنيادين
علوم تجربي موجود نقد ش��ود در اختيار
گذاش��ت .بهعالوه آثاري با رويكرد نقد و
تكميل براساس متون ديني ،تدوين شده
است كه قابل ارائه به دانشجويان است.

تحليل  :بررسي علل كندي پيشبرد اسالمي و بوميسازي برنامههاي درسي

يافتهه��اي پژوهش در مبحث «امكانس��نجي اس�لامي و بوميس��ازي برنامه درس��ي»
نشاندهنده اين است كه امكان بازنگري در عناوين ،سرفصلها و كتابهاي درسي وجود

دارد.در حوزه عناوين وكتابهاي درس��ي با ماهيت تاريخي ،فلس��في و نقلي ـ تفسيري،
امكان تغييرات كلي و بنيادين فراهم شده است و در حوزه عناوين و كتابهاي درسي با
ماهيت تجربي ،تجويزي و روش شناختي امكان تغييرات جزئي.

يافتههاي پژوهش دو سؤال پيش روي ما مينهد .سؤال اول اين است كه چرا عليرغم
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ام��كان بازنگري كلي در برخي دروس و بازنگري جزئي در برخي دروس ديگر و عليرغم

درخواست جدي رهبر معظم انقالب و دلسوزان نظام اصالح برنامهها اتفاق نيفتاده است و

هنوز برنامههاي مصوب  20سال پيش اجرا ميشود .سؤال دوم اين است كه چرا در حوزه
علوم تجربي ،تجويزي و روششناس��ي عليرغم پيش��برد مباحث مقدماتي درباره مفهوم،
امكان ،ضرورت و فايده اس�لامي و بوميس��ازي علوم انساني و عليرغم توليد نظريههاي

مختلف درباره ماهيت و چگونگي توليد علم انس��اني اس�لامي ( 7نظريه) ،گذار از مباحث
مقدماتي به اقدام عملي براي توليد علم انس��اني اس�لامي رخ نداده يا اگر تالشي صورت

گرفته به نتيجه درخور و شايسته نرسيده است.

اين دو مسئله جاي تأمل جدي دارد و پاسخ به آن ميتواند تا حدي گرهگشاي كندي
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در بازنگري برنامه درس��ي علوم انس��اني باشد .صاحبنظران در تحليل وضعيت نامطلوب

موجود و تحليل موانع موجود بر س��ر راه اسالميس��ازي علوم انساني و راهكارهاي برون

رفت از آن به موانع و راهكارهاي متعددي اش��اره كرده اند .برخي صاحب نظران مش��كل
را در رويكرد بهكار گرفته ش��ده براي توليد علم انس��اني ـ اس�لامي ميبينند .بهنظر آنان

در س��ي سال گذش��ته غالب محققان رويكرد تصفيه و پااليش علوم انساني غربي را براي

بازنگري در متون درس��ي بهكار گرفتهاند اما اين رويكرد عقيم در توليد علوم انس��اني ـ
اس�لامي اس��ت .داوري اردكاني معتقد است كه تالش براي علم اسالمي از طريق تصفيه

علوم اس�لامي و اجتماعي غربي براي مس��لمان كردن اين علوم بهدليل نگاه انتزاعي به

علم بينتيجه و س��طحي اس��ت .علم را ميبايس��ت در بستر و زمينه و خاك آن ديد و هر
ج��زء آن را منف��ك و منتزع از ادب و فرهنگ آن اعتبار نكرد .چرا كه علم بريده از كليت

ال بهكار نميآيد يا ناهماهنگي و بيتناس��بي بهكار ميآورد (داورياردكاني ،نقل
آن يا اص ً
از عربزاده.)1391 ،

لگ��ن ه��اوزن در اين باره با نظر داورياردكاني همعقيده اس��ت و عالوه بر آن معتقد

است كه اين كار خيلي خطرناك و مشكل است .چون وقتي ميخواهيم اين كار را انجام

دهيم اول اين كه ممكن است از پيشفرضهاي ضمني غفلت كنيم و نيز بيم آن ميرود
كه قالبها را از آنها بگيريم و قالبها خود مبتني بر انديش��ه الحادي باش��د (لگن هاوزن،
.)157-158 :1378

فتحعليخاني با بيان اينكه جريان اسالميس��ازي در كشور اشتباه هدفگيري كرده و

و فك��ر ك��رده حوزهاي كه بايد در آن اثرگذاري كند دانشگاههاس��ت و به همين علت نيز
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كتا ب درس��ي را بهعنوان اولويت در نظر گرفته اس��ت ،راهكار جديدي را براي توليد علم

انساني ـ اسالمي پيشنهاد ميكند .بهنظر وي موضوع علوم انساني (يعني مناسبات انساني

و اجتماعي) در صيرورت و دگرگوني اس��ت .حكومتها علوم انساني را بهكار ميگيرند تا

مناسبات اجتماعي را بشناسند و آنها را به نفع اهداف و مقاصدشان تغيير دهند .بنابراين

علوم انساني دم به دم همراه با عامل قدرت ،در تغيير مناسبات اجتماعي مداخله ميكند
و در حالتي كه اين تغيير انجام ميشود نتايج آن را شناسايي ميكند .آن شناخت ،جنبه

علمي علوم انساني و مداخلهاي كه انجام ميدهد جنبه تكنولوژيك علوم انساني است .بهنظر

ايش��ان از زماني كه حكومت اسالمي تشكيل شده علوم انساني اسالمي شروع شده چون

شرط تكنولوژيك خودش را اعمال كرده است .منتها چون كار بهصورت ناخودآگاهانهاي
صورت گرفته ،همان علم ناقص وارداتي گذش��ته در دوره جديد هم ناقص مانده اس��ت.

براي توليد علوم انساني اسالمي بايد عالمان شأن مداخلهگرانه خود را عالمانه انجام دهند
تا موضوع بهتدريج دگرگون ش��ود و در س��ايه اين تغيير هم علوم انس��اني اسالمي توليد

شود .درواقع به ميزاني كه دگرگوني ايجاد شود علم انساني ـ اسالمي هم توليد ميشود
(فتحعليخاني.)150-157 :1391 ،

حسني معتقداست اصالح كتابهاي درسي علوم انساني از طريق پااليش علوم انساني

نه امكان دارد و نه ضرورت .چون اين علوم موجود است و نميتوان گفت اين را نخوانيد
ال اين نيس��ت كه بخواهيم آن را از
و ديگري را بخوانيد .بهنظر ايش��ان توليد علم ديني اص ً

طريق پااليش علوم انساني موجود ديني كنيم .علم ديني بايد از طريق يك پارادايم كامل
توليد شود ،پارادايمي كه از صدر تا ذيل فرايند توليد علم در آن تعريف شود .ايشان مدلي

را بهعنوان (پارادايم اجتهادي دانش ديني) ارائه كرده است كه ساختار و فرايند توليد علم
ديني در آن مدل ترسيم شده است (حسني.)127 :1391 ،

ميرباقري اصالح متون درسي را انكار نميكند ولي وظيفه اصلي فرايند اسالميسازي

را اينگونه ش��رح ميدهد كه بايد با تعريف نس��بت بين وحي ،عقل و تجربه ،سرپرس��تي
تحقيقات را به وحي سپرد تا وحي بر فرهنگسازي حكومت كند .در عرصه فرهنگسازي

عق��ل و حس تعطيل نميش��ود بلكه تحت واليت وحي ق��رار ميگيرد (ميرباقري ،نقل از
موسويان.)58 :1391 ،

گزاره مورد وفاق ديدگاههاي كه به آنها اش��اره ش��د اين اس��ت كه رويكرد تصفيه و

پااليش علوم انس��اني غربي عقيم در توليد علم انس��اني اسالمي است .به نظر مؤلف ،ادله
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داورياردكاني و لگن هاوزن در نفي رويكرد پااليش و تصفيه علوم انساني با غرض مسلمان
كردن آن مورد تأييد است .در عمل هم نتايج بهدست آمده از اين رويكرد در دنياي اسالم

و ايران در سي سال گذشته شاهدي بر اين مدعاست .همچنين رويكردهاي جايگزين كه
بهوسيله فتحعليخاني و حسني ارائه شد ميتواند بستر مناسبي را براي پژوهش در زمينه

توليد علم انساني فراهم كند.

اما بايد توجه داشت كه تغيير در رويكردهاي پژوهشي بهتنهايي نميتواند زمينه توليد

علم انس��اني اس�لامي را فراهم كند .پروسه توليد علم انساني جرياني است كه نه در همه
جوامع بلكه در برخي بسترهاي اجتماعي كه زمينه ظهور و بروز آن فراهم است بهصورت

تدريجي ش��كوفا و هدايت مناسبات انساني و اجتماعي را بهعهده ميگيرد .اين دانش در
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تعامل با عملكرد هدايتي خود مجددا ً بازسازي ميشود تا اينكه به درختي پر از بار و بر از

دانش تبديل ميش��ود .بنابراين اگر بهدنبال توليد علم انساني اسالمي هستيم كه هدايت
مناسبات انساني و اجتماعي را در سطح خرد و كالن بهدست گيرد بايستي ابتدا بسترهاي

اجتماعي الزم در س��طح جامعه ،دانشگاه و حوزه فراهم شود .براي مثال تا زماني كه اين
مس��ئله براي اساتيد و دانش��جويان تبييننشده كه نقصانهاي علم موجود چيست و چرا

اين علم را نميخواهيم و چگونه علمي ميخواهيم ،نميتوان انتظار داش��ت دانش��گاهيان

با آن همراهي كنند يا زماني كه نقصانهاي علوم اس�لامي موجود براي مديريت جامعه

و نقش علوم انس��اني اس�لامي در اداره امور فردي و اجتماعي براي فضالي حوزه تبيين

نشده نميتوان از آنان انتظار داشت كه با آن همراهي كنند يا زماني كه تقاضاي اجتماعي
براي محصوالت آن وجود ندارد يا چرخه توليد كامل نش��ده ،نميتوان از محققان انتظار
تالش جدي داشت.

برخي ديگر منش��أ مش��كل را نه در رويكردهاي پژوهشي بلكه در مشكالت مديريتي،

روانشناختي ،سياسي ،بودجهاي ،نيروي انساني و زيرساختهاي كالبدي جستجو ميكند.

مصباح يزدي موانع موجود بر س��ر راه اسالميس��ازي علوم انس��اني را در )1خودباختگي

عمومي در برابر دانش غربي؛  )2فقدان برنامهريزي؛  )3نبود نيروي انس��اني مناس��ب؛ )4

نبود امكانات و بودجه؛  )5عدم توجه مس��ئوالن دولتي و  )6عدم فرهنگس��ازي ميبيند
(مصباح يزدي ،نقل از قريشينسب.)45-46 :1391 ،

گزارش انجمن تعليم و تربيت اس�لامي حوزه علميه قم درباره وضعيت س��اختاري،

انس��اني و عملكردي گروههاي علمي تربيت اسالمي در طول برنامه  5ساله چهارم (85-
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 )89تأيي��دي ب��ر ديدگاه آيهاهلل مصباح يزدي درباره عدم س��رمايهگذاري در حوزه علوم
انساني ـ اسالمي است.

بر اساس اين گزارش  13مركز آموزشي و پژوهشي غيردولتي در قم و تهران فعاليت

دارن��د كه فعاليت تنها چهار مركز جدي ارزيابي ميش��ود .اي��ن مراكز  19عضو هيئت

علمي دارند كه  13نفر داراي مدرك دكتري و شش نفر داراي مدرك كارشناسيارشد

اس��ت و در بين آنها تنها س��ه دانشيار وجود دارد .دورههاي ارشد و دكتري برگزار شده
در اين مراكز عمده با گرايش تاريخ و فلس��فه تعليم و تربيت و معارف اس�لامي و علوم

تربيتي برگزار ميشود و اين بدان معناست كه اين مراكز در بسياري از حوزههاي علوم

تربيتي فعاليت نميكنند .در حوزه نش��ريات تنها يك مجله با رتبه علمي ـ پژوهش��ي
و ي��ك مجل��ه با رتبه علمي ـ ترويج��ي وحود دارد (واحد آمار انجم��ن تعليم و تربيت
حوزه علميه قم .)1390 ،در بين دانش��گاهها و مراكز دولتي ،در ش��ش دانش��گاه ،تاريخ
و فلس��فه تعليم و تربيت با گرايش تربيت اس�لامي در مقطع كارشناسيارشد و دكتري

برگزار ميش��ود .اين مراكز در س��ال  1390داراي  118دانش��جوي كارشناسيارشد و

 29دانش��جوي دكتري بودهاند (گزارش سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزش عالي به
كميته تعليم و تربيت.)1391 ،

آمارهاي فوق ظرفيتهاي ايجاد شده را در حوزه تأسيس مراكز آموزشي و پژوهشي،

جذب هيئت علمي ،تربيت نيروي انس��اني و نش��ريات نشان ميدهد .اگر اين آمارها را با
تعداد كل مراكز تربيتي موجود در كشور ( 201مركز) و هيئت علمي ( )460و تعداد كل

دانشجويان علوم تربيتي مقايسه كنيم ،غفلت از گروههاي علمي تربيت اسالمي بهخوبي
روشن ميشود.

با مطالعه تاريخي روند اسالميسازي و بوميسازي از  1361كه زمان آغاز اين حركت

اس��ت تا اقدامات اخير به وس��يله ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و وزارت علوم تحقيقات

و فناوري كه مجموعا دوره  30س��اله را ش��امل ميش��ود ،ميتوان به چند مشكل ديگر

اشاره كرد:

يك) در اين دوره سيساله بارها شاهد بودهايم كه فعاليتي براي اسالمي و بوميسازي

علوم انس��اني آغاز ميش��ود و به نتايجي هرچند اندك دس��ت مييابد ولي پس از مدتي

متوقف ميشود .بهعنوان نمونه فعاليت دفتر همكاري حوزه و دانشگاه به رياست آيتاهلل

مصباح يزدي كه بهنظر رهبر انقالب اگر تا به امروز ادامه پيدا ميكرد به جاهايي ميرسيد
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(س��خنراني رهبر معظم در ديدار با جامعه مدرسين حوزه علميه قم )1389/8/3 ،پس از

 15ماه متوقف شد.

دو) تالش كساني كه اسالمي و بوميسازي را با اغراض سياسي آلوده كردند يا كساني

ك��ه ب��ا اعتقاد به عيني و عام بودن قوانين علمي ،تالش كردند تا نش��ان دهند كه جريان
اس�لامي و بوميسازي گفتماني ايدئولوژيك هس��ت و نه گفتماني علمي ،نقشي مؤثر در
اعراض بسياري از دانشجويان و اساتيد از مباحث علم انساني اسالمي داشته است.

سه) براي تبديل فعاليتهاي انجامشده به گزارههاي مورد وفاق نسبي تالش درخوري

انجام نگرفته اس��ت .در طول س��ي ساله گذش��ته محتواي علمي فراواني درباره چيستي،

چرايي و چگونگي علوم انس��اني اسالمي پديد آمد ،لكن تالشي براي جمعبندي و تبديل
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قدر متيقنهاي نظريات به فهم جمعي صورت نگرفته و غالباً مباحث از صفر شروع شده
است (صادقي.)63 :1391 ،

چه��ار) پس از تصويب برنامه درس��ي رش��ته عل��وم تربيتي در مقاطع كارشناس��ي،

كارشناسيارشد و دكترا كه در فاصله سالهاي  68-72اتفاق افتاد ضروري بود كه شوراي
عال��ي برنامهريزي ،راهكارهايي را براي اصالح برنامه پيشبيني ميكرد و همگام با توليد
علم و پيدايش ظرفيت علمي براي تغيير برنامه درسي ،برنامهها را اصالح ميكرد .چنين

امري نهتنها رخ نداد ،بلكه حتي نوعي تزلزل در تصميمگيريها در دورههاي مختلف در

وزارت خانه مشاهده ميشود .گاهي اختيارات اصالح برنامه به دانشگاهها واگذار ميشود

و گاهي اين اختيارات از آنها سلب ميشود.

پنج) در روانشناس��ي تربيتي ميگويند زماني كه تكليف تازه بنا اس��ت به دانشآموز

ياد داده شود الزم است معلم آن را به تكاليف سادهتر كه پيشنياز تكليف تازه محسوب

ميشود ،تحليل كند و هر يك از تكاليف ساده را آموزش بدهد تا دانش آموزان بهتدريج
توانايي يادگيري تكليف تازه را (كه معموالً پيچيدهتر از گذش��ته است) كسب كنند .اين
فرايند در آمادهسازي دانشجويان ،محققان و اساتيد براي انجام تكليف اسالمي و بوميسازي

اتفاق نيفتاده است.

بهنظر برخي از صاحب نظران براي توليد علم ديني بايس��تي ش��رايط طبيعي رشد و

ش��كوفايي آن را فراهم كرد .در ش��رايط طبيعي علم با طرح مس��ئله آغازمي شود و اخذ

آن نيز از اين قاعده مس��تثني نيس��ت و طرح مسائل جديد نيز مسبوق به داشتن طرحي

براي آينده هس��ت .منتها طرح مس��ائل در روانشناسي و س�لائق شخصي دانشمند رخ
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نميدهد بلكه مسئله متعلق به جهان علم هست .ما نيز اگر در پي علم ديگري هستيم هم
ميبايست به علم موجود اشراف و تسلط مطلق بيابيم و هم بدانيم چرا و چگونه علم ديگر
ميطلبيم .طلب حقيقي علم ديني ميبايست نشان از پديدار شدن به اجمالِ افقِ جهان

دين در تفكر طالبان آن باشد .پس بيجا نخواهد بود كه از آنان بپرسيم اين افق چگونه و
كجاست و علم جديد و خصوصاً علوم انساني چه جايگاهي در آن پيدا خواهد كرد .البته

مردم و دانش��مندان به مفهوم يك علم يا يك سيستم علمي احساس نياز پيدا نميكنند
بلكه مس��ئله دارند و مس��ائل كه بههم ميپيوندند علم قوام پيدا ميكند (داورياردكاني،

نقل از عربزاده.)18 :1391 ،

در جمعبندي نهايي از موانع اينگونه احساس ميشود كه مسئله بسيار پيچيدهتر از

آني اس��ت كه در ابتدا بهنظر ميرس��يد و مصداق اين مصرع از شعر حافظ است كه عشق

آس��ان نمود اول ولي افتاد مش��كلها .آنچه از منظر صاحبنظران بيان ش��د تنها بخشي

از موانع بر س��ر راه را نش��ان ميدهد .پيشنهاد ميش��ود پژوهشي بينرشتهاي با تيمي از

متخصصان رشتههاي مرتبط تشكيل شود و ابعاد مختلف مسئله را از منظرهاي مختلف
مطالعه و متغيرهاي تاثيرگذار و وزن هر كدام را شناس��ايي كنند تا مبناي طرحي جامع
براي توليد علم انساني اسالمي فراهم شود.
نتيجهگيري

با گذشت بيست سال از تدوين برنامه درسي رشته علوم تربيتي در گرايشهاي پنجگانه،

ميتوان برنامه مذكور را با استفاده از دانش تربيت اسالمي و بومي كه در طي اين مدت

بهوسيله و محققان توليد شده است ،مورد بازنگري قرار داد و آن را در جهت تأمين اهداف
موردنظر مديران ارش��د نظام و اس��اتيد و صاحبنظران ارتقاء داد و دانش توليدشده را در

چرخ ه ياددهي ـ يادگيري در دانشگاهها وارد كرد.

راهبردهايي كه در فرايند انتقال از وضعيت موجود برنامه درسي به وضعيت تا حدودي

مطلوبتر كمك ميكند عبارتاند از :توجه به تفاوت مفهوم اسالميس��ازي و بوميسازي

علم تجربي و برنامه درسي در يك رشته علمي ،سطوح مختلف اسالمي و بوميسازي در
يك رش��ته علمي ،توجه به تفاوت ماهيت دانش علوم تربيتي رايج در دانش��گاهها ،توجيه
صحيح اساتيد و دانشجويان از اهداف اسالمي و بوميسازي دانش ،مديريت توأم با پرهيز

از سياس��تزدگي و افراط و تفريط ،تربيت محققان و اس��اتيد معتقد به ديدگاه فوق كه
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داراي دو ويژگي تخصص در علوم تربيتي و معارف اسالمي باشند.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به ظرفيت عملي ايجاد شده بعد از تصويب برنامه در

سال  72و نيز تغيير نگرشهاي ايجاد شده ،ضروري است با تشكيل مجدد شوراي عالي

برنامهريزي ،به ميزاني كه منابع علمي اجازه ميدهد ،بازنگري انجام ش��ود؛ بهعالوه براي

اسالمي و بومي كردن علومي كه ماهيت تجربي ،تجويزي و روششناسي دارند ،تدبيري
اساسي و به دور از شعارزدگي و منطبق بر واقعيتهاي علمي موجود كشور انديشيده شود.
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 .18بهشتي ،محمد .)1386( .آراي تربيتي فيض كاشاني .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تهران:

سمت.

 .19بهشتي ،محمد و همكاران .)1386( .آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن.

تهران :سمت.

 .20بيريا ،ناصر و همكاران .)1374( .روانشناسي رشد با نگرش به منابع اسالمي .قم :پژوهشگاه
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حوزه و دانشگاه و تهران :سمت.

 .21پيروز،عليآقا؛ ابوطالب خدمتي؛ عباس شفيعي و محمد بهشتينژاد .)1384( .مديريت اسالمي.

قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 .22جارويس ،پيتر .)1385( .آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم .غالمعلي سرمد .تهران :سمت.

 .23حاضري ،عليمحمد .)1372( .روند اعزام دانشجو به خارج .تهران :سمت.

 .24حسني ،حميدرضا؛ مهدي عليپور و محمدتقي موحدابطحي .)1390( .علم ديني .قم :انتشارات

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 .25حسني ،حميدرضا .)1391( .گفتوگو با سيدحميدرضا حسني .فصلنامه پژوهش هاي فرهنگي
و اجتماعي .ش .1بهار . 91ويژهنامه .جلد اول.131-119 .
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 .26خامنهاي ،سيدعلي .)1374/5/2( .برگرفته از سايت:

www.farsi.khameneei.ir

 .27خامنهاي ،سيدعلي .)1379/12/9( .برگرفته از سايت:

http://www.korsiha.ir/archive/055.php

 .28خامنهاي ،سيدعلي .)1389/8/3( .برگرفته از راهنامه حوزه و حوزويان.

 .29خدمتي ،ابوطالب و عليآقا پيروز .)1381( .مديريت علوي.قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 .30خميني ،روحاهلل .)1385( .صحيفه امام :مجموعه آثار امام خميني .ج  .15چاپ چهارم .تهران:

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.

 .31داودي ،محمد؛ علي حس��ينيزاده .)1389( .س��يره تربيتي پيامبر و ائمه (عليهمالس�لام) .قم:

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تهران :سمت.

 .32دراني ،كمال .)1385( .تاريخ آموزش ايران ،قبل و بعد از اسالم .تهران :سمت.

 .33دفتر همكاري حوزه و دانشگاه .)1369( .مكتبهاي روانشناسي و نقد آن .جلد اول .تهران :سمت.

 .34دفتر همكاري حوزه و دانشگاه .)1377( .آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني

آن .جلد اول .تهران :سمت.

 .35دفتر همكاري حوزه و دانشگاه .)1386( .فلسفه تعليم و تربيت .تهران :سمت.

 .36دلشاد تهراني ،مصطفي .)1376( .سيري در تربيت اسالمي .تهران :مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر.

 .37رحيمي ،عليرضا.)1389( .تعليم و تربيت بصيرتگرا .تهران :دانشگاه امام صادق (ع).

 .38روشننهاد ،ناهيد .)1384( .مدارس اسالمي در دوره پهلوي دوم .تهران :مركز اسناد انقالب اسالمي.
 .39ريشهري ،محمد .)1384( .حكمتنامه جوان .قم :دارالحديث.

 .40ريشهري ،محمد .)1385( .حكمتنامه كودك و نوجوان .قم :دارالحديث.

 .41شريعتمداري ،علي .)1349( .تعليم و تربيت در اسالم .اصفهان :كانون علمي و تربيتي جهان اسالم.

 .42شعارينژاد ،علياکبر .)1365( .فلسفه آموزش و پرورش .تهران :امير کبير.

 .43شلبي ،احمد .)1361( .تاريخ آموزش در اسالم .محمدحسين ساكت .تهران :دفتر نشر فرهنگ
اسالمي.

امكان اسالميسازي و بوميسازي برنامه ...

 .44شيخاالسالم ،جعفر .)1348( .پرورش كودك از نظر اسالم .قم :مؤسسه مطبوعاتي دين و دانش.

 .45شيرواني ،علي .)1378( .كليات فلسفه .قم :دارالثقلين.

 .46صادق زاده،عليرضا .)1382( .بررس��ي ارتباط معرفتش��ناختي دان��ش آموزش و پرورش با

تعاليم و مباني اس�لام .پاياننامه دوره دكتراي فلس��فه تعليم و تربيت .تهران :دانشکده علوم انساني

دانشگاه تربيت مدرس.

 .47صادقي ،محمد .)1391( .گفتوگو با محمد صادقي .فصلنامه پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي.
ش .1بهار .91ويژهنامه .جلد اول.71-62 .

 .48صافي ،احمد .)1383( .آموزش و پرورش :ابتدايي ،راهنمايي و متوسطه .تهران :سمت.

 .49ع��ربزاده ،علي .)1391( .علم ،تجدد و تح��ول در آثار داوري اردکاني .فصلنامه پژوهشهاي

فرهنگي و اجتماعي .ش .1بهار .91ويژهنامه .جلد اول.131-119 .

 .50عرسانالكيالني ،ماجد .)1387( .سير تحول آراي تربيتي در تمدن اسالمي .بهروز رفيعي .قم:

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و تهران :سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران.

 .51عرس��انالكيالني ،ماجد .)1389( .فلسفه تربيتي اسالم .بهروز رفيعي .سازمان فرهنگي و هنري

شهرداري تهران.

 .52علماله��دي ،جميله .)1386( .درآمدي بر مباني اس�لامي روش تحقي��ق .فصلنامه نوآوريهاي

آموزشي .سال ششم .شماره .21

 .53عليپور ،مهدي وحميدرضا حسني .)1389( .پارادايم اجتهادي دانش ديني( .پاد) .قم:پژوهشگاه

حوزه و دانشگاه.

 .54غنيمه ،محمد عبدالرحيم .)1364( .تاريخ دانشگاهاي بزرگ اسالمي .نوراله کسائي.

 .55فحتعليخان��ي ،محمد .)1391( .گفتوگو با محمد فحتعليخاني .فصلنامه پژوهشهاي فرهنگي

و اجتماعي .ش .1بهار .91ويژهنامه ج.160-145 .2

 .56فتحي واجارگاه ،كوروش .)1373( .برنامهريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان.تهران :سمت.
 .57فلسفي ،محمدتقي .)1345( .كودك از نظر وراثت و تربيت .تهران :هيئت نشر معارف اسالمي.

 .58قريشينسب ،سيدطه .)1391( .روند اسالميسازي علوم انساني از منظر آيتاهلل مصباح يزدي.
فصلنامه پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي .ش .1بهار .91ويژهنامه .جلد اول.45-39 .

 .59قطب ،محمد .)1345( .روش تربيتي اسالم .محمدمهدي جعفري .تهران :فراهاني.

 .60گروه نويس��ندگان ،زير نظر آيتاهلل محمدتقي مصباح يزدي .)1390( .فلس��فه تعليم و تربيت

اسالمي .تهران :انتشارات مدرسه.

 .61گلشني ،مهدي .)1385( .از علم سكوالر تا علم ديني .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي .چاپ .3

 .62لگن هاوزن ،محمد .)1378( .علم ديني .فصلنامه حوزه و دانشگاه .ويژهنامه آذر .170-155 .1378
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 .63موس��ويان ،مريم .)1391( .منطق توليد علوم انساني اسالمي در نگاه سيدمحمدمهدي ميرباقري.

فصلنامه پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي .ش .1بهار .91ويژهنامه .جلد اول.60-51 .

 .64ماير ،فردريك .)1374( .تاريخ انديشههاي تربيتي .علياصغر فياض.تهران :سمت.

 .65متوسلي ،محمود .)1381( .اقتصاد آموزش و پرورش .تهران :سمت.

 .66محبوبي اردكاني ،حس��ين .)1354( .تاريخ تمدني مؤسس��ات جديد .جلد اول .تهران :انجمن

دانشجويان دانشگاه تهران.

 .67محسنپور ،بهرام .)1389( .آموزش و پرورش تطبيقي .تهران :سمت.

 .68مرادي ،مجيد .)1385( .اسالميسازي معرفت .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 .68مشخصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي علوم تربيتي گرايش كارشناسي
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ام9ور تربيتي و مش��اوره در دو ش��اخه مش��اوره و امور تربيتي .مصوب  123جلسه شوراي عالي

برنامهريزي مورخ.67/2/31 :

 .70مش��خصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي علوم تربيتي گرايش آموزش و

پرورش پيشدبستاني و دبستاني .مصوب 267جلسه شوراي عالي برنامهريزي .مورخ.1372/8/30 :
 .71مش��خصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي علوم تربيتي گرايش مديريت و

برنامهريزي آموزشي .مصوب  292جلسه شوراي عالي برنامهريزي مورخ.1373/11/9 :

 .72مش��خصات كلي برنامه و سرفصل دروس دوره كارشناسي علوم تربيتي گرايش آموزش و

پرورش كودكان عقبمانده ذهني .مصوب  .267جلسه شوراي عالي برنامهريزي .مورخ1372/8/30 :
تكنولوژي آموزشي .مصوب .267جلسه شوراي عالي برنامهريزي .مورخ.1372/8/30 :

 .73مصباح يزدي ،محمدتقي .)1388( .انسانشناس��ي در قرآن .قم :مؤسس��ه آموزش��ي و پژوهشي

امام خميني (ره).

 .74مهرمحمدي ،محمود .)1388( .برنامه درس��ي ،نظرگاهها ،رويكردها و چش��ماندازها.تهران:
سمت و مشهد :آستان قدس رضوي.

 .75مياالره ،گاستون .)1370( .معنا و حدود علوم تربيتي .عليمحمد كاردان .تهران :دانشگاه تهران:

 .76نقيبزاده ،ميرعبدالحسين .)1368( .نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش .تهران :کتابخانه طهوري.

 .77نقيب ،عبدالرحمان .)1387( .روش تحقيق در تعليم و تربيت :رويكرد اسالمي .بهروز رفيعي.
قم :پژوهشكده حوزه و دانشگاه.

 .78نلر ،جورج فردريك .)1388( .آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش .فريدون بازرگان .سمت.

 .79ن��وذري ،محمود .)1389( .بررس��ي تحول ايمان به خ��دا در دوره كودكي ،نوجواني و آغاز

جواني .پاياننامه دكتري .قم :مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

