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 جايگاه تعليم و تربيت اسالمي در علوم انساني

  *نيلي احمدآبادي محمدرضا

  چكيده
ايرانـي،   ــ  بـا وجـود فرهنـگ غنـي اسـالمي      ،علـوم انسـاني  در نظام آموزشي مـا  

ـ  شاخهعلوم تربيتي كه . داردهاي فراواني  كاستي دنبـال  ه اي از علوم انساني است، ب
. ها شكوفا شده اسـت  و كارآمدي است كه استعدادهاي آنثر ؤمهاي   پرورش انسان

گيـري از معـارف دينـي     بهـره در تعليم و تربيت اسالمي تربيـت انسـان كامـل بـا     
وحيـاني  هـاي   آموزشي، مستلزم توجه به آموزههاي  موفقيت نظام. پذير است امكان
در . بشري در علوم تربيتي نيز نبايد مغفول واقع شودهاي  از سوي ديگر يافته. است

نظام توصيفي، استنباطي و  ةمنزلاين رابطه به سه رويكرد تعليم و تربيت اسالمي به 
تا نسبت علوم تربيتي با معارف وحياني تبيين است اشاره شده سيسي أت ـ استنباطي

موضوع اصلي علوم  در اين مقاله موضوع علوم انساني، انسان و ماهيت او كه. دشو
انساني است، نسبت بين علوم تربيتي و تعليم و تربيت اسالمي و عناصـر مهـم آن   

  .دشو ميبررسي 
  .علوم انساني، علوم تربيتي، تعليم و تربيت اسالمي، وحي :ها دواژهيكل

  
  مقدمه. 1

 استاي كه موضوع آن انسان  رشته. خود نيز موضوع شناخت است انسان عامل شناخت و
تواند تبيين جامع و دقيقي  نميعلوم انساني  انسانهاي  پيچيدگي دليله ب. علوم انساني است

بيني حاكم بر  جهاناين علوم براساس . ددهه ئارااز ماهيت انسان و نسبت او با جهان هستي 
 ،علوم تربيتي. شود ميتعريف و توصيف ن امتخصصبيني  جهانتر  مشخصجامعه و به طور 
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اي اسـت كـه در آن    جامعـه حـاكم بـر    ةفلسـف از ثر أمتـ  ،از علوم انساني استاي  شاخهكه 
بنابراين علـوم تربيتـي در كشـورهاي غربـي و اسـالمي      . تربيتي رشد يافته استهاي  نظريه

شـود در   كيـد مـي  أتدر اسالم بر دو بعد فيزيكي و معنوي . ساختار و محتواي مشابهي ندارد
شناسـي   انسـان محور اصلي علوم تربيتـي   و داردكه در غرب معنويت نقش محوري ن حالي

شناخت . شود كيد ميأتبر شناخت يادگيرنده در فرايند تعليم و تربيت  دليلاست و به همين 
 ةانـداز تواند بـه   نميزيرا مخلوق  ؛جدي همراه است يانسان توسط خود انسان با محدوديت

 قـرآن مين جهت مراجعه به متون اسـالمي ماننـد   ه به. باشدثر ؤمخالق در شناخت خويش 
كه كمـال انسـان در    ،راه خداشناسي. تري از انسان را به نمايش گذارد دقيقتواند تصوير  مي

صفاتي ماننـد كرامـت   . شود ميشناسي حاصل  انسانتعليم و تربيت اسالمي است، از طريق 
. بيني ديني است جهاناي از اوصاف انسان در  نمونهپذيري  مسئوليتانساني، فطرت، تعقل و 

مهم اين است كه ال ؤس. بشري در تبيين عوامل تربيتي نيستهاي  البته اين به معني نفي يافته
عنـوان علـوم تربيتـي در تعلـيم و تربيـت       بابشري هاي  چه نسبتي بين معارف ديني و يافته

در . ري و كاربردي وجـود نـدارد  كه پاسخ روشني براي آن در مباني نظالي ؤس. استبرقرار 
  .يما اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش

 
  چيستي و ماهيت علوم انساني. 2

 استاي كه موضوع آن انسان  رشته. خود نيز موضوع شناخت است انسان عامل شناخت و
هاي  فعاليتها  علوم انساني مجموعه معارفي است كه موضوع تحقيق آن. علوم انساني است

هايي كه متضمن رفتارهاي بشر با ديگران، روابط افراد بـا   فعاليتيعني  ؛است گوناگون بشر
بر خالف  ،علوم انساني. )1372فروند، ( هاست اشيا و نيز آثار نهادها و مناسبات ناشي از آن

مباني  مثالً. ها و ماهيت انسان موفق نبوده است پديدهعلوم طبيعي، در شناخت جهان هستي، 
مندان  عالقهو همين امر باعث تشتت و سردرگمي  ندارد يلوم انساني ساختار واحدنظري ع
توان در مفهوم انسان و  ميرا  اي از آن نمونه. علوم انساني شده است گوناگونهاي  در حوزه

شناسـي، علـوم اسـالمي و سـاير      جامعـه شناسـي،   جو كرد كـه در روان و ماهيت وي جست
شود تا از  ميها باعث  تفاوتاين . داردمتفاوتي هاي  ماهيت علوم انساني چيستي وهاي  رشته
ـ ارامتنوعي هاي  دهد تبيين ميهايي كه اطراف او رخ  پديدهبشر با جهان هستي و  همواجه ه ئ
مباحث مرتبط با علوم انساني از منظر محقق، تجارب و هاي  تفسير بسياري از چيستي. دشو

  .وي با جهان هستي ةرابطگيرد و نه حقيقت وجودي انسان و  مينگرش او شكل 
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و  اسـت حاكم بر جامعـه   ةفلسفاز ثر أمتاز طرفي علوم انساني ماهيتي فرهنگي دارد كه 
بناي تمدن كشـورها بـر علـوم انسـاني شـكل      . اي براي ايجاد انسجام بين ساير علوم وسيله

مختلف زندگي بشري بـه  هاي  عرصه گذاري در ترين منبع سياست گرفته است، بنابراين مهم
كه مـا كـه    اين و علوم انساني است ةعرصفرهنگ  ).1390ميرزاپور ارمكي، ( آيد ميحساب 

نوعانش، جهان  پس تصور هر كس از خود، هم. شود ميهستيم فقط در علوم انساني مطرح 
  .دهد مياو با محيط اطرافش، ماهيت و ساختار علوم انساني را شكل  ةرابطهستي و 
 امـا  ،نـد ا ها با استفاده از علوم و تكنولوژي درصدد ساخت و تغيير محيط خـويش  انسان

كند تا  ميعلوم انساني بشر را تربيت . علوم انساني است كه مدعي پرورش انسان كامل است
خواهد جهان نو را بسازد نياز به علوم انساني نو  ميانسان نو كه . او جامعه و جهان را بسازد

مختلف هماننـد علـوم   هاي  مطرح است كه آيا علوم انساني در فرهنگال ؤسحال اين . دارد
و در غـرب  و آيا ايـن علـوم در كشـور مـا      داردواحدي  پايه و علوم زيستي ساختار نسبتاً

حـداد عـادل،   (يكسان است فرهنگ غربي و انسان در فرهنگ ديني مفهوم آيا  ؟معناست هم
بينـي حـاكم بـر     جهانمستلزم تبيين اثرپذيري علوم انساني از االت ؤسپاسخ به اين  ؟)1386

  .ستانظران اين حوزه  صاحب
علوم به طور عـام و  . پذيرد تأثير ميبيني حاكم بر جامعه  جهانعلوم انساني از فلسفه و 

بينـي دانشـمند،    جهـان شود و با تغييـر   ميخاصي بنا فلسفة علوم انساني به طور خاص بر 
بينـي دينـي بـا     جهـان پس علـوم انسـاني مبتنـي بـر     . كند ميتوصيف و تبيين آن نيز تغيير 

آبشخور هر علمي تفكر فلسفي است كه دانـش علمـي از آن تغذيـه    . غيرديني يكي نيست
ي، فسـاد  در تفكر دين مثالً. شود ديده ميوضوح  بهكند و اين تفاوت در مكاتب مختلف  مي

كـه در   تواند از ترك امر به معروف و نهي از منكر باشـد، در حـالي   ميآسمان  در زمين و
عوامـل  نتيجـة  طـور مسـلم   ه زمين، بيكبارة شدن  خشكغيرديني، فساد زمين مانند فلسفة 

. اي از جسم و ملكـوت يـا مـاده و معناسـت     آميزهبيني ديني انسان  جهاندر . طبيعي است
عدي است كه ضمن حيات مادي بايـد از زنـدگي معنـوي برخـوردار     دوب يانسان موجود

. انسان بلكه در رضايت خداوند استهاي  در زندگي معنوي اصالت، نه در خواست. باشد
برخالف دانشمند مادي، دنبال دانشي است كه در تجارب عيني و ملمـوس   ،دانشمند ديني

بينـي اسـالمي تقـواي الهـي      جهـان مالك قدرت تشخيص در  مثالً. يستبشري محبوس ن
گرايـان روش   اثبـات  ).1384نـادري،  ( آيـد  نميحساب ه عيني بتجربة است چيزي كه در 

كـه ايـن    داننـد، در حـالي   ميعلمي در علوم پايه و زيستي را مبناي مطالعات علوم انساني 
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و  و متنوع در رفتار، نگرشمؤثر بعد معنوي در انسان از يك سو و متغيرهاي دليل ه نگاه ب
  .شناخت انسان از سوي ديگر كاربردي ندارد

ديني هاي  بيني جهانشناسي اساس تمايز  انسانشناسي و  شناسي، هستي معرفتسه عنصر 
تشـريح انسـان بـا    . شناسي اسـت  انسانمحور اصلي مباحث علوم انساني . و غيرديني است

بينـي دينـي عـالوه بـر      جهـان ترين عضو انسان يعني سلول و با  بيني مادي به كوچك جهان
ها، قوانين متعددي را  نگاهاين تنوع . شود ميسلول، به عوامل غير مادي مانند فطرت نيز ختم 

علم امـروزي بـراي كسـب    . كند ميبراي تنظيم روابط انسان با خود، جهان و ديگران تنظيم 
 ؛ستگويي تنها راه علم تجربه ا .حسي محصور كرده استتجربة معرفت خود را در حصار 

 ).همـان ( كسب دانش هسـتند هاي  كه در معرفت ديني شهود و وحي نيز از مالك در حالي
از  ،ياز علـوم انسـان   يبه عنـوان بخشـ   ،يتيترب علوم تا شود يمباعث  متفاوت يها نگاه نيا

  .رديگبهره  ياسالم تيو ترب ميتعل يها از روش ريبه غ قيروش تحق
گرايانـه و گـاهي بـا     كـاهش كمـي و   ينگاه باروش تحقيق  گرايانه اثباتدر رويكرد 

. همراه بوده اسـت تأويلي نگري، مطالعات موردي، تاريخي و  درونهاي كيفي مانند  روش
نظران علوم انساني با علوم اسالمي جدال بـر   يكي از عوامل مهم در اختالف نظر صاحب

را  بـودن آن  علـم بعضي از دانشـمندان علـوم انسـاني،    . انسان استمطالعة هاي  سر روش
داننـد و تفـاوتي در روش تحقيـق بـين علـوم انسـاني و علـوم تجربـي          ميمانند فيزيك 

ها را بر اساس استقرا  پديدههمة ند و ا منكر دو پديدار طبيعي و غير طبيعيها  آن. بينند نمي
ـ  ،معتقدند تلقي علوم انساني مانند علوم تجربـي مخالفان . كنند ميتبيين  ماهيـت  دليـل  ه ب

دربـارة  تجربـي   شناسي صرفاً روشانسان، امري خالف واقع است و اطالعات حاصل از 
جـان،   بـي  يزيرا پديدارهاي مربوط به رفتار انساني بـا رفتـار اشـيا   ؛ يستانسان صحيح ن

. معناسـت  بـي جـان   بياشياي رفتار انسان معنادار و رفتار . شكل و ماهيت واحدي ندارند
كننـده از   مداخلـه شناسي و عـدم تمـايز بـين متغيرهـاي      روش سازي از نظر يكسانچنين 

گرايـي از سـوي    اثبـات رويكرد  ).همان( اشتباهات جدي در تحقيقات علوم انساني است
 ها مطالعات علوم انساني بايد بـر  آناز نظر . ه استشدافرادي مانند ياسپرس و ليوتار نقد 

بحران علوم انساني  و ها استوار باشد پديدهعقالني و مطالعات كيفي ـ  مبناي تبيين منطقي
ـ  بـه خواهنـد وحـدت علـم را     مـي با اين تقليد  ظاهراً. از علوم طبيعي استتقليد آن   ةمثاب

به معناي نگـاه واحـد بـه     كه وحدت علم الزاماً حالي وحدت جهان هستي تبيين كنند در
  ).1387ملكي، ( جهان هستي نيست
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  شناسي انسانانسان و ضرورت . 3
يكـي  . ترين دانش بشري اسـت  پيچيدهترين و  نهاييانسان دربارة شناسي و مطالعه  انسان

شناسي ايـن اسـت كـه انسـان موضـوع تربيـت اسـت و رفـع          انساناز داليل ضرورت 
مشكالت فردي و اجتماعي او در گرو تربيـت نيـروي انسـاني كارآمـد، خودشـناخته و      

يكـي  . داردانسـان ابعـاد مختلفـي    لعـة  مطا. اسـت گونـاگون  هـاي   يافته در زمينه پرورش
كمـال  . تنهـايي و ديگـر شـناخت انسـان در رابطـه بـا جهـان هسـتي         بـه شناخت انسان 

. ست كه عالوه بر شناخت جسم، به بعد معنوي او نيز توجه شـود ا شناسي در اين انسان
حضورش در جهان هستي دارد كه پاسخ دربارة فلسفة هاي بنيادين زيادي  انسان پرسش

پيدايش از هدف  ،شناخت خويشتن و جهان پيرامون. پيدا نكرده است ها براي آن قطعي
و غايت هستي، معنـاي حيـات و سرنوشـت    مبدأ خلقت و جايگاه وي در عالم هستي، 

از منظـر مكاتـب مختلـف دينـي و     سـؤاالت  اما پاسخ بـه ايـن   . هاست آنجملة وي از 
و مختار و بعضي او را مظهـر شـر،   بعضي انسان را مظهر خير . ماترياليسم متفاوت است

ديني او را معبود خداوند و كمـالش را  متخصصان دانند و  مياختيار  بي يبدي و موجود
  .ر عبوديت به راهنما نيازمند استدانند كه براي سير در مسي ميدر تقرب به او 

بنابراين انسان بـراي  . پذير نيست امكانبندي اين نظرات در يك ظرف واحد  جمع
مكاتـب مختلـف ماننـد    . هـويتي مواجـه اسـت    بـي انتخاب راهـش، بـا سـردرگمي و    

امـا مكاتـب   . پردازي پايـان دهنـد   نظريهد به اين تشتت نكن مياگزيستانسياليسم تالش 
دهند و در نتيجـه  ارائه بشري اين توان را ندارند كه تصور صحيح و جامعي از انسان 

 ).1384ذاكر، ( ست تحقق بخشندا آنگشتة اي را كه انسان گم  مدينة فاضلهد توانن نمي
گسـتردة  آن در تسـخير   ةالعاد فوقبا وجود موفقيت غرب در علوم طبيعي و نيز توان 

جهان هستي، علوم انساني نتوانسته ماهيت و ابعاد وجودي انسـان را بـه طـور كامـل     
چگونه بايد به كمال خود دست يابـد،   كه انسان كيست وسؤال پاسخ به اين . بشناسد

ارائـه  هـايي را   ديـدگاه هنوز مجهول باقي مانده است و هر كس بر اساس ظن خويش 
كـه تعـاريف   دارد ذاتي متعـددي  هاي  انسان ويژگي .)1383زاده،  حشمت( كرده است

بـراي  . توانـد ماهيـت او را نشـان دهـد     نمياي مثل حيوان ناطق يا حيوان متفكر  ساده
ظـاهري را كنـار و بـه ابعـاد ناپيـدا و      هـاي   به چيستي و كيستي انسان بايد اليهپاسخ 
در تشـريح   حقيقت و ماهيـت واقعـي انسـان صـرفاً    . تودرتوي وي نگريستهاي  اليه

  .شود نميجسم او خالصه 
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  انسان از منظر دين 1,3
دان حدي گسترده است كـه بعضـي از دانشـمن    بهپيچيدگي و ابعاد فرهنگي و معنوي انسان 

شـئون  همة فرهنگ . اند كردهجاي حيوان ناطق استفاده ه او از تعبير حيوان فرهنگي بدربارة 
كه بـه بعـد درك و انديشـيدن هـم     بل ،بودن ناطق نه صرفاً ،دارد و ابعاد زندگي بشر را دربر

 يمـاورا به استناد آيات انسان را موجـودي مركـب از طبيعـت و     شهيد مطهري. توجه دارد
حاصل اين تركيب آن است كـه انسـان   . شناسد ميطبيعت، از ماده و معني، از جسم و جان 

و سلسـله   داشـته هـا   عظيمي بـا آن  ةفاصلوجوه مشتركي كه با ساير جاندارها دارد،  ةهمبا 
 قـرآن انسـان در  . )1372مطهـري،  ( پيـدا كـرده اسـت   هـا   با آن يهاي اصيل و عميق تفاوت

  .چنين توصيف شده است اين
 پسـت ( خاك از نخست را آدمى و كرد خلقت وجه نيكوترين به را چيز هر كه خدايى آن

 و( قـدر  بـى  آب از اى چكيـده  از را او نوع نژاد خلقت گاه آن ،بيافريد) كمال و حسن بدين
 قدسـى ( روح از و بياراسـت  نيكو را) جان بى ةنطف( آن سپس ،گردانيد مقرر) حس بى ةنطف
) هـوش  و حـس  بـا ( هـا  قلب و ها چشم و گوش داراى را شما و بدميد، آن در خود) الهى

  .)9 -  7 :سجده(كنيد  مى حق هاى نعمت ارىزگ سپاس و شكر اندك بسيار باز گردانيد،

تـدريج از   بهاست و  »شدن«نيست، بلكه  »بودن«ويژگي حيات انسان آن است كه انسان 
انسان برخالف حيوانات هم زنده اسـت و  . رسد ميها  كردهها و  شدهها به  ناكردهها و  ناشده

او بـا اختيـار خـود    . يابـد  مـي يعني همراه با زندگي، پيشـرفت و تعـالي   . كند ميهم زندگي 
اي  هسـتنده انسـان  . هاي خويش به جلو ببرد تواند زندگي را متوقف يا در راستاي آرمان مي

هر موجودي پـس از  . د باشدتوان ميكه  استاي  هستندهرسد بلكه  مينيست كه االن به نظر 
انسان پس از آفرينش بايد به اين پرسـش   امااو قرار دارد،  ةغريزآفرينش همان است كه در 

چيـزي   آنخواهد باشد و نه  مياو آن چيزي است كه . پاسخ دهد كه چه و چگونه بايد باشد
  ).1372مطهري، ( كه آفريده شده است

ماهيـت انسـان    ةدرباراول ال ؤس. ها باشند الؤسدنبال پاسخ به اين ه شناسان بايد ب انسان
است كه داراي دو بعد دروني مانند تعقـل و معنويـت و بيرونـي ماننـد رفتـار و چگـونگي       

دوم مربوط به بايدهايي است كه انسان الزم است به آن برسد و ال ؤس. گيري آن است شكل
اي بـه   گونـه هر مكتبي به  ).1383رشاد، ( سوم چگونگي رسيدن انسان به بايدهاستال ؤس

) ص(  پيـامبر اي كه بر  سورهعنوان اولين ه علق نيز ب ةسوردر . پاسخ داده استاالت ؤساين 
در اين سـوره  . شناسي و ضرورت آن مطرح شده است انسان ةدربارنازل شده است، بياناتي 
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ملكـوتي و معنـوي انسـان    و هم به بعد ) خون ةلخت(هم به بعد مادي و فيزيكي يعني علق 
  .يعني خواندن به نام رب اشاره شده است

 بـر ( است عالم آفرينندة خداى كه پروردگارت نام به) را قرآن و برخيز گرامى رسول اى(
 ،بيافريـد ) اسـت  نطفـه  تحـول  كه( بسته خون از را آدمى كه خدايى آن ،كن قرائت) خلق
ـ  كـه  خدايى آن ،است عالم كريمان ترين كريم تو پروردگار) كه بدان( و بخوان ه وسـيلة  ب

  .)5 -  1 :علق(دانست بياموخت  نميبه آدمي آنچه را  ،قلم آموزش داد

هستي آدمي با خواندن آغاز شده و محتواي آن چيزي جز علم و دانـش  در سورة علق 
يعنـي   ،قابليـت كسـب علـم   . كه هم موضوع و هم معلمش خداوند اسـت ، و عقل نيست

ايـن  . خواندن و آموختن، عنايتي است كه از جانب خداوند به انسان ارزانـي شـده اسـت   
  .ترين موجودات عالم باشد كرامتتا انسان اشرف و بااست صفت باعث شده 

انسان با شناخت خود و خدا به خوديابي رسيده و براي خودسازي خويش نيازمنـد  
پـذيري از سـوي خـالق     هدايتفرمانبري و  آمادةاو براي تربيت كامل بايد . تربيت است

اين امرپـذيري در دو  . كندپيروي باشد و خويش باشد و بايد بداند از چه كسي امرپذير 
تكوين بـراي انسـان اسـتعدادي در نظـر     الية در . شود ميگر  جلوهتكوين و تشريع الية 

و دهـد  ، تشـخيص  بشناسـد عقـل و علـم اشـيا را    قـوة  تواند با  كه او مياست گرفته شده 
كـه عقـل تنهـا     جـايي  از آن. راهكارهايي براي حل معضالت و يـا تسـخير طبيعـت بيابـد    

رحمـت خـويش،   ه واسطة تشريع خداوند بالية تواند ضامن رستگاري بشر باشد، در   نمي
 تا انسان از مسيري امن و مطمئن به فالح و نجات برسد فرستادهپيامبراني براي هدايت او 

  ).1383 زاده، حشمت(
مشخص براي حركـت بـه سـمت كمـال      يانسان را موجودي برگزيده و با رسالت قرآن

قدرت  دليل به. پس انسان موجودي برگزيده و اشرف مخلوقات جهان است .داند ميمطلق 
هدف . زندگي تنظيم كند ةبرنامانتخاب در انسان، خداوند بايد او را راهنمايي كند و برايش 

  .معبود استتربيت انسان پرستش 
  ).56 :ذاريات(كه مرا پرستش كنند  ما جن و انس را نيافريديم مگر اين

يكي از مقدرات الهي اين است كه انسان . نه فقط انسان بلكه خلقت هم هدفمند است
و سـرّ   داردانسـان كرامتـي ذاتـي    از منظـر ديـن،   . بتواند از عالم و مواهب آن بهـره گيـرد  

آدم را سـتوده و او را   بني» كرّمنا«عطاي تاج اخداوند با  .تبودنش هم در همين اس برگزيده
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گاه خويشـتن واقعـي خـود را     آناو . تبر بسياري از مخلوقات خويش برتري بخشيده اس
كند كه اين كرامت و شرافت را در خود درك كند و خـود را برتـر از    ميدرك و احساس 

  ).1372مطهري، ( دها بشمار راني شهوتها و  ها و اسارت دنائتها و  پستي
 سـوار  بحـر  و بـرّ  در) مركب بر( را ها آن و داشتيم گرامى بسيار را آدم فرزندان ما محققاً و

 مخلوقات از بسيارى بر را ها آن و داديم روزى را ها آن پاكيزه و لذيذ غذاى هر از و كرديم
  ).70: اسرا(بخشيديم  كامل فضيلت و برترى خود

از خلقت اوليـه   آدمي پس. گردد مياو بازشدن  انسانيمراحل وجه اين كرامت ذاتي به 
»يابد ميروح خدايي  الهي در وجودش ةنفخشدن  دميدهبا » تُهيفاذا سو.  

بيفتيـد   سـجده  بـه  او برابر در دميدم، آن در خود روح از و بردم پايان به را آفرينشش چون
  ).29 :حجر(

نيز بعد از خلقت مادي و فيزيولوژيكي، به خلقت ديگري سورة مؤمنون خداوند در 
ـ    مياشاره  عظمـت آن سـتايش   دليـل  ه كند و پس از اين عبارت، آفـرينش خـويش را ب

و به كرامت ذاتي  ودشسايرين ممتاز اين خلقتي است كه باعث شده تا انسان از . كند مي
  .بددست يا

 بر سپس و ساختيم استخوان را گوشت آن باز و پاره گوشت را علقه و علقه را نطفه گاه آن
 پـاك  روح دميـدن  بـه ( آن از پـس ) كـرديم  كامل پيكرى و( پوشانيديم گوشت ها استخوان
 آفريننـدگان  بهتـرين  كه خداى) كامل قدرت( بر آفرين يمكرد انشا ديگرش خلقتى) مجرد
  ).14 :منونؤم(است 

پذير، آبادكننده،  مسئوليتدار خداوند،  از منظر دين، انسان شخصيتي مستقل و آزاد، امانت
  .راه سعادت و شقاوت است ةكنند انتخابگزينشگر و 

  .)3 :انسان( گزار يا كافر نعمت باشد ما راه را بدو نشان داديم خواه سپاس

هايش حاضر است  او براي آرمان. حوايج مادي نيست از سوي ديگر محرك انسان صرفاً
بودن انسان  مسئول. ت معبود را مبناي عمل خود قرار دهداز هستي خود مايه گذارد و رضاي

. هـا  امري محرز است خواه در برابر خداوند، ديگران، وجـدان خـويش و يـا تركيبـي از آن    
در برابـر   هستي داده شده، او نيز بايد متقابالً همةمندي از  بهرهطور كه به انسان اختيار  همان

تعامل انسان بـا ديگـران حقـوق    . حيوانات و نيز خدايش پاسخگو باشد و جمادات، نباتات
  ).1372مطهري، ( كند ميمتقابل ايجاد 
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  علوم تربيتي. 4
انساني بخشـي از جهـان هسـتي     ةجامعآموزش و پرورش با انسان سروكار دارد و انسان و 

ند آدمـي  هر نظام تربيتي خود را بـه زنـدگاني سـعادتم   . است كه بايد توصيف و تبيين شود
گرايانه فرايند تغيير مطلوب رفتـار آدمـي    اثباتآموزش و پرورش با رويكرد . داند ميمتعهد 

  . است كه مبناي رفتار مطلوب، كسب تجربه است
امور مربوط  ةدرباردانش علوم تربيتي مجموعه معارفي است كه از پژوهش و انديشيدن 

اما از زماني كه بـا   ،طوالني دارد يقدمت و كند ميبه آموزش و پرورش انسان كامل صحبت 
علـم جديـدي بـه     اسـت  منظم پرداخته ةمطالعبا تعقل به م أتوروش مشاهده و آزمايش و 

. رشد اين علم وابستگي زيادي به فرهنگ و سياست حاكم بـر جامعـه دارد  . آيد ميحساب 
اي است كه ضمن اثرگذاري بر جهات مادي و معنوي هر جامعـه،   پديدهآموزش و پرورش 

كه  داردمتعددي هاي  ها و گرايش شاخهاين علم . استشناسي  از ساير علوم مانند روانثر أمت
  .)1380، سرشت پاك(در مقاطع مختلف كاربرد دارد 

اگـر  . تعليم و تربيت با يادگيري سروكار دارد كه فصـل مميـز انسـان از حيـوان اسـت     
بـودن   حيـاتي العمر و فراتر از مدرسه و دانشگاه بدانيم، گستردگي و  مادام ةپديديادگيري را 

تعليم و تربيت آموزش و بسترسازي بـراي رشـد انسـان در    . شود مياين دانش بيشتر حس 
علـوم تربيتـي   . اوست ةبالقوابعاد فردي، اجتماعي، مادي و معنوي و شكوفايي استعدادهاي 

سـالي بررسـي علمـي كنـد و راهكارهـاي       رشد را از كودكي تا بـزرگ  كند روند ميتالش 
نظران به انسان از  اين تالش منتج از نگاه صاحب. دكن، عميق و پايدار را تبيين ثرؤميادگيري 

ـ   ةدربـار مختلفـي  هـاي   نظريه. استسالي  زمان كودكي تا بزرگ عنـوان مينيـاتور   ه كـودك ب
كار و يا فردي در حال رشد  گناه سالمندان و موجودي ذاتاًساالن، لوح سفيد، مايملك  بزرگ

پردازان تالش و توجه و احترام به هويت واقعي و  نظريه همةاصلي  ةهست. استده شمطرح 
  ).1386بهشتي، ( كودك است ةويژشخصيت 

. آن رشـته قـرار دارد   ةفلسـف اي مانند علـوم تربيتـي در    رشتهريشه، اساس و ماهيت هر 
و پرورش فعاليتي نظري اسـت كـه در مبـاني، فراينـد آمـوزش و پـرورش،       آموزش  ةفلسف

آمـوزش و پـرورش    ةفلسـف . كنـد  مـي ها، نتايج و دستاوردها بحث  اهداف و غايات، روش
آموزش  ةفلسفكند، يعني هويت نظرات  ميبر مكاتب فلسفي استوار  مباحث خود را عمدتاً
آموزش و پرورش بحث  ةفلسفيگر د ةجنب. مكاتب مربوط است ةفلسفو پرورش به هويت 

تـدريس و يـادگيري،   هاي  آموزش و پرورش مانند نظريهل ئمسامرتبط با هاي  نظريه ةدربار
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آموزش  ةفلسفاركان اصلي . بر فرايند تربيت استثيراتشان أتها و  مختلف آنهاي  خواستگاه
شناسي  باييزيو پرورش را شناخت ماهيت و جايگاه انسان در جهان، ماهيت علم، ارزش و 

شناسي به مباحثي مانند يادگيري، ماهيت ابـزار و معيارهـاي    معرفتدر بعد . دهد ميتشكيل 
هاي ديني  ارزشثير أتگذاري به مواردي مانند  ارزش ةزميندر . كشف حقيقت پرداخته است

گذاري، تدوين محتوا، روش تـدريس و   هدفريزي درسي كه شامل  برنامهفرايند ر بو ملي 
شناسـي   زيبـايي شناسي از دو بعد اخالق و  ارزش ةحيط. شود مييابي است، توجه  نيز ارزش

منسـجم   هـاي تربيتـي را هدفمنـد و    آموزش و پـرورش فعاليـت   ةفلسف. تشكيل شده است
كنـد، بلكـه    مـي هـا و مـوازين تربيتـي را نقادانـه بررسـي       هدف فقط نهنگاه فلسفي . كند مي

فلسـفه بـا   . دهد ه ميئارادر سطح انتزاعي و كالن  الزم را براي حل معضالتهاي  راهنمايي
و قـادر اسـت كـه نقـاط      ودشآموزشي كارآمدتر  ةبرنامشود تا عناصر  ميابزار تحليل باعث 

 دهده ئاراها  كاستيقوت و ضعف نظام آموزشي را ارزيابي و رهنمودهاي الزم را براي رفع 
  .)1380پاك سرشت، (

  
  ياسالم تيترب و ميتعل و يتيترب علوم در قيتحق روش 1,4

زيرا مبناي  ؛باقري تعليم و تربيت اسالمي از مباحث علوم تربيتي مصطلح فاصله دارداز نظر 
. علوم تجربي قرار دارد و راه خود را از ايدئولوژي كنار گذاشته است ةحوزعلوم تربيتي در 

هاي آموزش و پرورش جوامع اسالمي بايد نسبت روش مطالعه در متون اسالمي و  در نظام
دانشگاهي ناظر به نظامي  ةرشتتعليم و تربيت اسالمي به عنوان . دشوعلوم تربيتي مشخص 

مبتنـي بـر آثـار    (و يـا غيـر مسـتقيم    ) و حديث قرآنمبتني بر (هاست كه مستقيم  انديشهاز 
ني اسالمي سرچشمه گرفتـه و حـاوي شـناختي نسـبت بـه      از متون دي) دانشمندان مسلمان

ايجـاد   ةنحوها و  عملي تعليم و تربيت، صور مطلوب آن ةحوزها و روابط موجود در  پديده
 ةرابطـ  ،عملـي هـاي   ها در حوزه پديدهدر اين تعريف مصداقي از نسبت . هاست تغيير در آن

لـيم و تربيـت اسـالمي از    رويكردهاي مختلفـي از تع . معلم و شاگرد در كالس درس است
  ):1388باقري، ( را در سه طبقه تقسيم كرد توان آن ميشناسي مطرح است كه  روشمنظر 
نظامي توصيفي كه از طريق بررسـي آثـار دانشـمندان     ةمنزل بهتعليم و تربيت اسالمي  .1

روش تحقيق در اين رويكرد، از نوع توصيفي و تحليـل محتـواي   . آيد ميدست ه مسلمان ب
از طريـق   علوم تربيتـي، عمومـاً  هاي  تعليم و تربيت اسالمي با ساير رشته ةرابط. استمتون 

  .تعليم و تربيت است ةفلسفتاريخ و 
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ل ئمسا ةهمبراي  كه براساس آناست نظامي استنباطي  ةمنزل بهتعليم و تربيت اسالمي  .2
شناسـي   ديـن ايـن رويكـرد مبتنـي بـر     . ليم و تربيت پاسخي در متون اسالمي وجود داردتع

تحقـق چنـين رويكـردي    . داند ميمشكالت بشري  همةال يعني دين را حلّ ،نگر است جامع
مستلزم وارسي دقيق متون اسالمي و استنباط صحيح براساس اصول فقه است و در صورتي 

يـك از   كـدام له جزء فـروع  ئدر متون ديني نباشد، بايد مشخص شود كه مس ها عيناً پاسخكه 
روش تحقيـق روش  . دشـو تا بر اساس آن حكم مشـخص   استشده در دين  مطرحاصول 

گيـري از   بهـره مرتبط با تعليم و تربيت بـا  ل ئمسااستنباطي فقهي و تفسيري است كه حكم 
تربيتـي  ل ئمسـا مالزمـه در حـل    ةقاعد مثالً. آيد ميدست ه قواعد اصول فقه و متون ديني ب

گويد هر چه شرع حكم كند، عقل نيـز بـه    مياين قاعده . تواند كاربرد زيادي داشته باشد مي
در اين رويكرد . دكن ميكند، شرع نيز به آن حكم  ميكند و هر آنچه عقل حكم  ميآن حكم 

تربيت اسـالمي بخواهـد   دهد كه به هنگام استنباط، متخصص تعليم و  ميزماني رخ  يچالش
 ةرابطـ در ايـن رويكـرد   . اجتماعي را در حكم خويش دخالت دهـد هاي  شرايط و واقعيت

شود پاسخ  ميزيرا ادعا  ؛علوم تربيتي گسسته استهاي  تعليم و تربيت اسالمي با ساير رشته
. تربيتي در متون ديني براي مجتهدي كه داراي قدرت اجتهاد است، وجـود دارد ل ئمسا همة

يكديگر از اين جهت است كه سخني مانند متون ديني كه صـدق  ه ها نسبت ب بودن آن يگانهب
 استآن قطعي است، با سخني مانند علوم تربيتي كالسيك كه خطابودن آن همواره محتمل 

و ل ئمسـا كـه   ايـن  دانند مشـروط بـر   ميدو را مكمل يكديگر  البته بعضي آن. داردتعارض 
مباح قرار گيرد كه حكم قطعي و مشخصي از  ةمنطقآزاد يا  ةطقمنمشكالت علوم تربيتي در 

  .، مبني بر امر يا نهي از سوي شارع وجود نداشته باشدنامتخصصنظر 
يعنـي برخـي از   اسـت،  سيسـي  أتــ   نظامي اسـتنباطي  ةمنزل بهتعليم و تربيت اسالمي  .3
نيامـده اسـت ماننـد    بـراي بعضـي    امـا  ،تعليم و تربيت در متون اسالمي آمده اسـت ل ئمسا

دانش همراه بـا  سيس أتمستلزم ل ئمساحل اين . شود ميذهني كه مانع يادگيري هاي  اختالل
جاسـت كـه علـم     در ايـن . لوژي دقيق علمي نسبت به مشكالت تعليم و تربيت اسـت ومتد

هاي اسالمي مانند كرامت انسان، بـه كمـك متخصـص     فرض پيشتجربي با در نظر گرفتن 
گونه مطالعات كه شامل موضوع مورد مطالعه يعني انسان  اينهاي  فرض پيشين بنابرا. آيد مي

روش تحقيق در اين رويكرد . و روش مطالعه است، نبايد با احكام اسالمي در تعارض باشد
دانش سيس أتتركيبي از روش كمي و كيفي است كه هم استنباط با بهره از اصول فقه و هم 

بنابراين تعاملي بين روش كمـي و آمـاري از يـك    . ستا آنمبناي  لوژي علميونوين با متد
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وجود از سوي ديگر سو و روش كيفي و قدرت استنباط متخصص تعليم و تربيت اسالمي 
ارچوب الگـوي  هـ علـوم تربيتـي در چ  هاي  تعليم و تربيت اسالمي با ساير رشته ةرابط. دارد

از ايـن حيـث   . كند ميپيدا  خاص آن معناهاي  فرض پيشعلمي و تعليم و تربيت اسالمي با 
بيني كرد كه در اين رويكرد، نوعي رقابت، رشد و تحول در موضـوع تعلـيم و    پيشتوان  مي

محدوديت چنين رويكردي اين است كه از نظر فلسفي هـر  . شود ميتربيت اسالمي حاصل 
هـاي   گـو ميـان نظريـه   و گفـت  شود و عمالً ميارچوب الگوي خود معنادار هاي در چ نظريه

 ةحـوز كه در  د مگر اينشو ميزيادي مواجه هاي  علق به الگوهاي علمي مختلف با چالشمت
  .ها وجود داشته باشد نظريهشناسي اشتراكات قابل توجهي بين  روش
  

  تربيت در اسالم. 5
حدي است كـه  ه اهميت شئون انسان و جايگاه تربيت براي پرورش انسان كامل در اسالم ب

 يخداونـد از احيـا  . بهتر از هر چيزي است كه در دنيا وجود داردتوفيق راهنمايي يك فرد، 
ـ    انسان همة يعنوان احياه يك انسان ب عنـوان ميرانـدن كـل    ه ها و از ميراندن يـك انسـان ب

بعد فيزيكي انسان را پوشش نداده  كردن و ميراندن صرفاً زندهها ياد كرده است كه اين  انسان
جاسـت كـه اهميـت تعلـيم و      ايـن . شود مينيز شامل بلكه بعد انسانيت و معنوي را است، 

  .دهد ميتربيت در مكتب واالي اسالم جايگاه خويش را نشان 
 كـه  آن بـى  يـا  و حق بدون را نفسى كس هر كه نموديم حكم اسرائيل بنى بر سبب بدين
 كـس  هـر  و كشـته،  را مـردم  همـة  كه باشد آن مثل بكشد كرده، زمين در اى فتنه و فساد
 حيـات  را مـردم  همـة  كـه  اسـت  آن مثـل ) دهـد  نجات مرگ از( بخشد حيات را نفسى

  .)32: مائده... (بخشيده 
  
  عناصر تربيتي در اسالم 1,5

عنوان جانشين خداوند كه از روح خدا در او دميده شـده،  ه عالوه بر ويژگي خلقت انسان ب
اسالمي بايد به  نظران تعليم و تربيت عناصر تربيتي متعددي در اسالم وجود دارد كه صاحب

  .شود ميدر اين قسمت به چند عنصر اصلي توجه . ندكنآن توجه 

  فطرت 1,1,5
گذارد در مكاتـب مختلـف    ميوجود عرصة پيش دانسته پا به  ازكه انسان تا چه اندازه  اين
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انسان لوح سفيد و فاقد اطالعات نيست، بلكه با قواي خـاص   قرآناز نظر . متفاوت است
هايي كه در اصل خلقـت انسـان بـراي     ويژگيسلسله . گذارد ميحيات دنيوي عرصة پا به 

تعـالي اسـت، نـه از     بـاري از صـنع   اين خلقت مستقيماً. همگان وجود دارد، فطرت است
صددرصد ابتدايي است كه حتي در غيـر انسـان    يخلقت قرآنفطرت در . ميراث گذشتگان
سرشت انساني است و نـه امـري    تكويني است و جزء يپس فطرت امر. هم سابقه ندارد

طور ارثي، ذاتي و بالقوه است كه رشد آن منوط بـه زمينـه   ه بسا اين سرشت ب چه. اكتسابي
حـديثي نقـل شـده كـه     ) ص(  در كافي به نقل از پيامبر ).1372مطهري، ( و استعداد است

يعني هر كودكي براساس فطـرت خـدادادي متولـد     »الفطره يعل ولدي مولود كل«فرمايد  مي
غريزه مربـوط بـه حيوانـات و فطـرت     . البته نبايد فطرت را با غريزه يكي دانست. شود مي

انسان در بدو تولد از هاي  پس دارايي. حيواني داردجنبة ماوراي مربوط به انسان است كه 
بعد حيواني و انساني غريزه و فطرت تشكيل شده است و به همين جهت انسان داراي دو 

  ).1384ذاكر، ( است
 را او خير و شر او به و ،بيافريد كمال حد به نيكو را او كه آن و انسان ةناطق نفس به قسم و

 و پاك بدكارى و گناه از را خود ةناطق نفس كس هر كه) الهى آيات اين به قسم( ،كرد الهام
 پليـد ) گنـاه  و كفـر  به( را او كه هر و ،بود خواهد رستگار) عالم دو در( يقين به سازد منزه

  ).10 -  7 :شمس( شد خواهد زيانكار) جهان دو در( البته گرداند

  عقل 2,1,5
عقل و فطرت دو موهبت الهي . عالوه بر فطرت، عقل نيز در هدايت انسان نقش مهمي دارد

عقل نظري همان شناخت حق از باطل و عقـل عملـي شـناخت    . براي هدايت انسان است
تربيت انسان نحوة فعليت استعدادها و حركت براساس فطرت الهي به . خوبي از بدي است

متعدد هـدايتي و  هاي  باوجود ابزار. سمع و بصر وابسته استو استفاده از ابزارهاي آن مانند 
خداوند مسير و راه را با پيامبر دروني يعني عقل . گر است انتخابانسان  ،درونيهاي  توانايي

و پيامبران بيروني يعني انبيا و رسوالن نشان داده است و اين انسـان اسـت كـه بايـد راه را     
تـوان حقـايق    مـي نابع معرفتي است كه با تكيه بـر آن  عقل در اسالم يكي از م. انتخاب كند

تشويق بـه تعقـل در آيـات قرآنـي مكـرر      . مكنون در جهان هستي و معارف ديني را فهميد
  .توصيه شده است
 بـراى  اسـت  روشـنى  ليـ دال روز و شب آمد و رفت و زمين و ها آسمان خلقت در محققاً

  .)190 :آل عمران(عالم  خردمندان
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از  قـرآن گـاهي  . اي از توحيد الهي است نشانهاين حقايق خود  ةدربارتوانايي انديشيدن 
آيـا در زمـين   «فقط با عبـارت   قرآنشش آيه در . سنن الهي ياد كرده است ةدربارانديشيدن 

  .دهد ميگذشتگان تذكر  ةدرباردنبال آن تعقل انسان را ه آغاز شده كه ب »كنند نميسير 
 و يابـد  هـوش  و بيـنش  هاشان دل تا نرفتند تماشا و سير به زمين روى در) كافران اين( آيا

 ليكن نيست كور گرچه سر، هاى چشم) را كافران اين( كه گردد؟ شنوا حقيقت به گوششان
  .)46 :حج(است  كور ها دل ةديد و باطن چشم

اعتبار عقل به دليل اعتبار آن به عنـوان منبـع   . درك معارف وحياني به تعقل نيازمند است
در اسالم قوانيني وجود دارد كه انسان با كمـك عقـل و درايـت    . معرفتي علوم انساني است

حاكميت عقل در . ها را باز كند گرهتواند مشكالت و  ميگيري از اين قوانين  بهرهخويش و با 
انسان قـوانين را از  . هاست پديدهعلمي از هاي  انسان در استنتاج گزارهارادة حقيقت حاكميت 

  ).1385اميري، ( كه از بيرون بر او تحميل شود آورد و نه اين ميدست ه تحليل خويش بقوة 
  خواندن 3,1,5

در آيـات  . علـق اسـت   ةسور ةاوليات است، آي كرده توصيفخوبي  بهكه انسان را  آياتياز 
معرفتـي و   ةرابطـ شـاگردي كـه   و  استاد ةرابط، دو )ص(  شده به هنگام بعثت نبي اكرم نازل

خداونـد معلـم   . داده شده اسـت خوبي نشان  هامردهي و امربري ب ةرابطشناختي است و نيز 
خداوند امرده و . دانست به او آموخت نميو با قلم آنچه را  ستدان نميانساني است كه هيچ 

انسـان  . كنـد   مـي يـابي   هويـت امر الهـي اشـاره بـه خوانـدن، دانسـتن و      . انسان امربر است
  .كند ميو به سوي خدا حركت  شود ميشود از قيود مادي رها  ميآموخته كه عامل هم  علم

  انتخاب و مسئوليت 4,1,5
اختيـار اعمـال   . هم بـا اختيـار همـراه اسـت     پذيري است كه آن مسئوليتدنبال انتخاب، ه ب

شرط استفاده از اين توانايي . مثبت و منفي كار استهاي  شخصيت بر جنبه ةسلطنظارت و 
يكـي از  . توانـد صـحيح را از غلـط بشناسـد     مـي عقلي كـه  . عقل است ةقوتجهيز انسان بر 

  .ري انسان استپذي مسئوليتديني امر به معروف و نهي از منكر است كه مبين هاي  آموزه
 را او خـدا  امـر  بـه  كـه  شـده  برگماشـته  سر پشت و رو پيش از هايي مراقب كس هر براى

 قـوم  آن خـود  كـه  زمـانى  تـا  كـرد  نخواهد دگرگون را قومى هيچ حال خدا. كنند نگهبانى
 بـه ( را قومى كه كند اراده خدا گاه هر و ،)شتابند بدى به نيكى از و( دهند تغيير را حالشان

 يـاراى  خـدا  جـز  را كس هيچ آنان براى و نباشد دفاعى راه هيچ كند عقاب) اعمالشان بدى
  ).11 :رعد( نيست را دفع نمايد، بال آن كه آن
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  نفس 5,1,5
شناسي افزون بـر جسـم و    انساناز منظر  اماالهام به خوبي و بدي از مصاديق فطرت است، 

نفس زكيه به كمـاالت و  . است پذير روح، پرورش نفس در دو بعد انساني و حيواني تحقق
كه در تعليم و تربيـت اسـالمي بـر تربيـت و      در حالي. كند مينفس اماره به رذايل رهنمون 

  ).1390پور،  محسن( زيادي شده استكيد أتنفس  ةتزكي
شـود عناصـر تربيتـي در اسـالم يكـي از       مـي شده مشـخص   مطرحاز مجموعه مباحث 

هاي  گذاري در سياست. ستاآموزش و پرورش هاي  دهي فعاليت شكلمعيارهاي اساسي در 
اي باشد كه تعليم و تربيت را از منظـر   گونه بهكالن تربيت اسالمي، قواعد علوم انساني بايد 

ديني تحقق چنين اموري نيازمند سازوكارهايي است  ةجامعدر . دكنديني مطالعه هاي  آموزه
پس تعليم و تربيت اسالمي به . ني برسدنظران دانشگاهي و علوم دي به توافق صاحببايد كه 

  .گيري علوم تربيتي از معارف وحياني است جهتمعناي 
  
  گيري نتيجه. 6

حاكم بر آن فلسفة كه در جوامع مختلف بنا به است ترين علوم بشري  پيچيدهعلوم تربيتي از 
نظام آموزشـي ايـران، بـا وجـود قـوت فرهنـگ اسـالمي،        . داردجامعه ساختارهاي مختلفي 

مثـال  راي ب. دارد ،و به طور خاص علوم تربيتي ،علوم انسانيهاي  زيادي در رشتههاي  كاستي
غربي اسـت كـه بـا فرهنـگ     هاي  گرفته از ديدگاه نشأت علوم تربيتي عموماًرشتة محتواهاي 

مبـاني  بـر  رايج در علوم تربيتي بـا اتكـا   هاي  الزم است نظريه. ايراني اسالمي سازگار نيست
الهي بودن او تبيين و لوازم نيل به ايـن جايگـاه رفيـع بـه     خليفة كرامت انساني و  اسالم مانند

بـراي تبيـين نسـبت تعلـيم و     . شـود بشري تشـريح  هاي  صورت كاربردي و با توجه به يافته
ــ   تربيت اسالمي با علوم تربيتي كالسيك از سه رويكـرد توصـيفي، اسـتنباطي و اسـتنباطي    

لوژي موجـود در علـوم   وتركيب دو روش اجتهاد در فقه با متـد . استفاده شده استتأسيسي 
 تعلـيم و مسـائل  ، از پويايي الزم براي حـل  سيسيتأ ـ ياستنباطانساني دانشگاهي يا رويكرد 

متخصصـان  تحقق اين رويكرد، تسـلط  الزمة . مند است بهرهاسالمي حاضر جامعة تربيت در 
در چنين وضعيتي امكان . استكالسيك اين عرصه به دانش و روش تحقيق در علوم ديني و 

شناسي، جسارت علمي و منطقي در  جامعهتعامل بين علوم تربيتي و ساير علوم انساني مانند 
گيري از  بهرهديني، هاي  فرض پيشتعليم و تربيت اسالمي با اتكا به وحي و هاي  پردازي نظريه

منـابع  موشـكافانة  ي، نقـد  ها براي حل معضـالت تربيتـ   كارگيري آن هدستاوردهاي بشري و ب
  .پذير خواهد بود امكانساختن مباني نظري  كاربرديداخلي و خارجي و توجه به 



 جايگاه تعليم و تربيت اسالمي در علوم انساني   186

 

  منابع
  .قرآن كريم
 .4، ش 2س هاي ديني،  پژوهش، »رويكردهاي مختلف نسبت به رابطة علم و دين«). 1385(نقي  اميري، علي

  .مدرسه: ، تهران2ج  ،نگاهي دوباره به تربيت اسالمي). 1388(باقري، خسرو 
سازمان : ، تهران)اصول اساسي روش جهاني و مشهور مونتسوري(كودك در خانواده ). 1386(بهشتي، سعيد 

  .تبليغات اسالمي
  .سمت: محمد كاردان، تهران ، زير نظر عليعلوم تربيتي؛ ماهيت و قلمرو آن). 1380(سرشت، محمدجعفر  پاك

  .2، ش 9، س نامة نامة فرهنگستان فصل، »جايگاه علوم انساني«). 1386(حداد عادل، غالمعلي 
نامـة   ، فصـل »چيستي و هستي علوم انساني؛ برخي موانع و راهكارهـا «). 1383(زاده، محمدباقر  حشمت

  .9س  قبسات،
مشكوه ، »)بخش اول(ان در توصيف حقيقت انس) ره(  آراء فرانكل، هايدگر و مطهري«). 1384(ذاكر، صديقه 

  .29و  28، ش النور
  .مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر: ، تهراندموكراسي قدسي). 1383(اكبر  رشاد، علي

  .مركز نشر دانشگاهي: تهرانمحمد كاردان،  ترجمة علي هاي مربوط به علوم انساني، نظريه). 1372(فروند، ژولين 
  .مدرسه: ، تهراناسالمي به علوم تربيتي و تعليم و تربيترويكردي ). 1390(پور، بهرام  محسن

  .صدرا: ، تهران2، ج صد گفتار). 1372(مطهري، مرتضي 
فلسـفه و كـالم، ماهنامـة رشـد آمـوزش      ، »هاي علوم انساني تأملي در برخي ديدگاه«). 1387(ملكي، فخري 

  .68، ش 20، س معارف اسالمي
يت و ضرورت تحول علوم انساني و توليد علم ديني و راهكارهـاي  اهم«). 1390(ميرزاپور ارمكي، ابوالفضل 

  .49، ش رهيافت، »تحقق آن
  .36، ش نامة راهبرد فصل، »هاي حضور دين در قلمرو علوم انساني زمينه«). 1384(نادري، محمدمهدي 


