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:گرائی و تقدس در تعليم و تربيتکل

يک ديدگاه اسالمی

کشاورزسوسن

تربيتوتعليمفلسفهترايدکدانشجوي

چكيده
تبلـور . باشـد مـي اسـالمي جامعـه اساسيضرورياتازاسالميشناسيمعرفتبهتوجه

آنطريـق ازتـا ،اسـت الزمروشيوفكريبنيادهايارائهنيازمند،مقولهاينبهبخشيدن

افـراد ريفكـ ساختاركهآيدفراهمآنامكانوگردندفكريالزمابزارهايبهمجهزافراد

پرورشوآموزشنظامرسدمينظربه. گرددبناتجديداسالميديدگاهمبنايبرمسلمان

توانـد مـي ،داردنونسلشخصيتگيريشکلدركهمؤثرينقشوكليديجايگاهدليلبه

ازيكـي . گيـرد قرارتوجهموردزمينهايندراصالحيحركتانجامشروعنقطهعنوانبه

وگرائيكل«نامبااستاثري،نيازاينبهگوئيپاسخراستايدرگرفتهانجامهايتالش

شدهنتدويالزيرازهرادكترخانمتوسطکه»اسالميديدگاهيكتربيتوتعليمدرتقدس

ازشـده ارائهالگويواستنگركلديدگاهيكاحيايدنبالبهكتابايندرنويسنده. است

بـر وداردتاكيـد اسـالم درمحـوري ايدهعنوانبهخداگييگانيعنيتوحيدبر،ويسوي

. اسـت گرديـده پيـشنهاد درسـي برنامـه بـراي گرايانـه كـل مبنـايي ،ديـدگاه هميناساس

الگـوي درسـودمند تحقيقروشيكعنوانبهراپديدارشناسيخويشبحثدرنويسنده

تـوان مـي پيـشنهادي مياسالالگويطريقازاستمعتقدودادهقراركيدأتمورداسالمي

وفـردي ،ثابـت ومتغيـر ،خـدا وانـسان ،معنـا ومـاده ماننـد ناپـذير تلفيـق هـاي دوگانگي

همچنـين . برداشـت ميانازرامنفعلوفعالوعمليونظري،شهوديوعقالني،اجتماعي
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ريتصو،واقعدر. داردكيدأتكتاباينمباحثمبنايعنوانبهديالكتيكيتفكربرنويسنده

ماهيـت وجهـان ،خـدا ازپارچهيكانسانيفهمبهمنجركهمعرفتازپارچهيكومنسجم

. دهدميتشكيلراكتاباينمحوروبنيان،گرددميانسان

ي کليديهاواژه
درسيدرسيبرنامهبرنامهاسالمي،اسالمي،تربيتتربيتتقدس،تقدس،گرايي،گرايي،كلكلاسالمي،اسالمي،شناسيشناسيمعرفت

مقدمه
درديـن سـازنده حـضور ویفرهنگـ یسازبازیبرایاسالمیشناسمعرفتبهتوجه

ميـان موجودیيجدابردنميانازیبراطرحاين،استانکارغيرقابل،پايدارتوسعه

منـسجم وفعـال سيـستم یبناآغازودينوعلم،واقعيتوانديشه،عملویتئور

یارزشـ ارچوبهچ،یاسالمیشناسمعرفت. رسدیمنظربهیضروربسياریآموزش

وشـناخت ،پـرورش وآمـوزش ،عمـل وانديـشه ،جامعهوفردیبرارایامترقيانه

.آوردیمفراهمآخرتودنياویسازمانده

تحکيمیکلياتبايد،آننشستنثمربهویاسالمیشناسمعرفتکاملتحققیبرا

اساسوپايه. ساختفراهمراآنیعملتحققیادعابتوانتاشودتکميلیابعادو

علـوم کناردراسالمفرهنگيميراثواصول،یمبانازیبرخوردار،یماسالمعرفت

مفـاهيم بـه یاسـالم نگـرش ازیبرخـوردار همچنينویتجربویاجتماع،یانسان

وچهـارچوب عنـوان بـه تـوان یمـ کـه یاصـول . اسـت آنیشناختروشویفلسف

برنامـه انعنـو بـه ودادقـرار مالحظـه مـورد یاسالمانديشهیبرایاساسخاستگاه

:ازعبارتندکردتوجهآنهابهیعمل

،یفرهنگـ ،یفکـر ابعاددرسايرآنبودنفراگيرضرورتوتوحيداصلبهايمان

. یعملویاعتقاد

. یهستنظامدرکاملیهماهنگوآفرينشوحدتبهايمان

. اوتوسططبيعتوجهانتسخيروزميندرانسانبودنخداجانشينبهايمان
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. حقيقتبودنيگانهبهايمان

. یزندگدراسالمدينداشتنکاملبرنامهبهايمان

. یهستوجامعه،انسانخصوصدریاسالمیبينجهانبهايمان

انديـشه یجهـان سـسه ؤم(. عقـل بـا آنکامـل یسـازگار ویوحکمالبهايمان

)۱۳۷۴،یاسالم

سـوخته دلینيروهایهآگانيازمند،معرفتکردنیاسالممقولهبهتبلوربخشيدن

دنبـال بـه بايـد . باشـد یمآنگوناگونجوانبیبررسجهتیعلمینهادهاايجادو

بـه جـايگزين یفکـر منظومـه تـا بـود الزمیروشویفکریبنيادهاارائهوتدارک

اسالمنگرشنحوهبامتناسبیوساختارهامسلمانانسانخردآنوازطريقآيددست

وخـدا کتـاب ازراخودخميرمايهکهینگرشبگيرد؛کلشوانسانوحياتیهستبه

وحقوحدتووجودوقوانينیدرهستتدبربهراانسانوبگيردخدارسولسنت

. دهدسوقزمينیرووخالفتتمکينوشرايطتسخيرطبيعتواصولخلقوحدت

الزمیفکـر یابزارهـا بـه مجهـز یاسـالم امـت کههاستکوششاينطريقاز

یاسالمديدگاهیمبنابرمسلمانانیساختارفکرتاشودميفراهمآنامکانوگرددیم

یيگوپاسخیاخيردرراستایهادرسالگرفتهانجامیهاازتالشیيک. گرددبناتجديد

تقـدس ویگرائکل «عنوانتحتیکتابدر،١الزيرازهرادکترخانمتوسطنيازاينبه

سـسه ؤمتوسطکتاباين. استيافتهتحقق»یاسالمديدگاهيک،تربيتوتعليمدر

. استگرديدهچاپیميالد۲۰۰۱درسالیاسالمانديشهیجهان

یشناسـ معرفـت تـدوين دریاساسـ نقـش کتـاب ايـن درشـده تدوينیمحتوا
٢یواقعـ نگـر کـل ديـدگاه يـک یاحيـا دنبالبهکتابايندرنويسنده. داردیاسالم

بـه خدایيگانگیيعن،توحيدبر،یویسوازشدهارائهاندازچشمياالگو،باشدیم
یمبنـائ ،اسالمدریتوحيدانديشهبراساسوداردکيدأت،اسالمدرحاکمايدهعنوان

ی       کاربردهـا ویگيراندازه،یارزيابدررشتهیلشمایامريکادرواقعتورونتو،دانشگاهازدکتراالتحصيلفارغ. ۱

.بحرينکشوراهل،)MEcA(کامپيوتر

2. Holistic perspective
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یيگانگبهتوجهباديگرعبارتبه؛استشدهپيشنهادیدرسبرنامهیبراگرايانهکل
یگيگــانودانــشیيگــانگ،طبيعــتوجهــاننظــامیيگــانگخــصوصدر،خــدا
نيـز یدرسـ برنامهدرکهاستشدهتوصيهبنابراينواستشدهبحثیشناسروش

،گيـرد قـرار نظرموردیدانشوحدتویشناختروشوحدت،یگيرجهتوحدت
درسودمندیتحقيقروشيکعنوانبهرایشناسپديدار،خويشبحثدرنويسنده

،یپيـشنهاد یاسـالم یوالگـ طريـق از. اسـت دادهقـرار کيدأتموردیاسالمیالگو
یهـا حوزهیتماموارزشودانش،متافيزيکوفيزيک،دينوعلموحدتتوانیم

روناپذيرتلفيقیهایدوگانگعنوانتحتاغلبکهرایيهافعاليتوفهميدرایعلم
یمـاد ،پايندهومتغير،معناوماده،خداوانسانمانندشوندیمدادهقرارهمیروبه
ویآلــايــده،یعملــوینظــر،یشـهود ویعقالنــ،یاجتمــاعویفــرد،یمعنـو و

فقـرات سـتون رایديالکتيکتفکر،الزيرادکتر. دريافترامنفعلوفعال،یگرائواقع
،هـا یدوگانگیهامحدوديتازکهکندیمتعريفیمفاهيمباراآنوداندیمکتابش
دریخاصـ جايگـاه ،تفکـر فتهپيـشر سـبک ايـن کـه داردیمـ بيانوروندیمفراتر

یمنطقـ یهـا کثرتوکندهماهنگراتضادهاداردتالشاو،داردیانسانموجودات
،١فــالوروريجــلیکارهـا بــهیمعنــادارطـور بــهنويــسنده. سـازد پارچــهيـک را

وتناقضاتپذيرشیتوانمندريجلکهچرا،کندیمرجوعگراشناختشناسانروان
اسـت کـرده تعريفیشناخترشدمرحلهباالترينعنوانحتترایساختارتقابالت

. استساختهمرتبطیاعتقادرشدبارایديالکتيکتفکرفالورو

ايـن دادننشانبااو. استالزيرادکترنوشتهقلبمعرفتیسازپارچهيکتصور

يـا یتفـسير یالگـو و،یعينـ یطرفیببرآناصراربا،٢یگرائاثباتیالگودامنهکه

دوهـر درحقيقت،آنچندگانهیهاواقعيتویخودبنيادباجايگزين٣یساختارگرائ

یمـاورائ واقعيـت عنـو هـر انکاردرالگودوهروشوندی ممحدودیدنيوسطحبه

یالگـو يـک منـسجم شـرح یبـرا یروشـ دنبـال بهیوبنابراينباشند،یمیمساو

صريحترسيمبایو. باشدیم،٤گرنتحولکاوشیابزارهاویواقعیگرائکلیاسالم

1. Riegel  and Flower
2. Positivism Paradigm 
3. Constructivist or Interpretive Paradigm
4 . Transformative research
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اهميـت ویبخـش اعتبارجهتراخودشاعتقاد،خويش١یعقالنویمعنواحتيس

بيـان ،تحقيـق یابزارهـا عنـوان بـه ٢یداسـتان تفحـص ویشخصتجربياتبهدادن

. داردیم

آينـه ،هـا روشازیبـسيار درمحـور آمـوز دانشومحورمعلمیرقابتیهامدل

ـ اثبـات ویساختارگرائیهاديدگاهميانیاساسیدوگانگ ايـن درکـه هـستند یگرائ

آشکارراديدگاههردویهامحدوديت،نويسندهقا دقيواستشدهدادهتوضيحکتاب

یريـز برنامـه رشـد ،دارنـد کيـد أتآنبـر هامدلاينآنچهکهدارداشارهوسازدیم

آمـوزش بـا هماهنـگ یرسـ دبرنامـه يکتنهاکهاستمعتقدیو. باشدیمسکوالر

باشـد یانسانماهيتوجهان،خداازپارچهيکیانسانفهمبهمنجرکهمقدسنآقر

. کندپيدارارقيبیالگوهاباتطبيقویسازگارظرفيت،یکافقدربهتواندیم

گرديـده تـدوين یخاصـ یهـا روشوديـدگاه براساسکتاباينکهیيآنجااز

الزمب،کتـا یمحتـوا پيرامـون بيـشتر توضـيحات ذکرزاقبلرسدیمنظربه،است

ازیبعـض ونظـر مـورد یتربيتـ ديـدگاه خصوصدربيشتر،یروشنگرجهتباشد

.گرددارائهیتوضيحاتاشارهموردخاصیهاروش

ديدگاه ها و روش هاي مطرح شده در كتاب
ویرشناسـ پديداویتربيتـ ديـدگاه عنـوان بـه یفـرد یمـاورا ياگرايانهکلديدگاه

یاسـالم یالگـو طـرح جهـت سـودمند یتحقيقـ یهـا روشعنـوان بـه هرمنوتيک

. اندگرفتهقرارکيدأتموردكتابايندریپيشنهاد

٣یفردیماوراياگرايانهکلديدگاه

بـه شـهود طريقازفرد. استدادهقراراستعالو٤شهودبرراخودکيدأتديدگاهاين

1 . spiritual and Intellectual Journey 

2. Narrative Inquiry
3 . Holistic Perspective 
4 . intuition
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محـيط و١یدرونـ خـود ميـان استعال. يابدیمیدسترسنگرکلادراکوخالقتفکر

. يابـد یمـ وحـدت بـرون جهـان ودرونجهـان ترتيببدينوکندیمبرقراراتصال

تـوازن وتعـادل یشـهود تفکرویعقالنتفکرميانکوشندیمیفردیماورامربيان

تفکـر بـر ینـسب طوربهیآموزشیهانظامايشان،نظربه؛آورندوجودبهرامناسب

ـ ،٢تخيلازاستفادهاندکردهکيدأتیشهودتفکربهیتوجهیبقيمتبهیعقالن یجزئ

یفــردیمــاوراديــدگاهدرجهــتآنازتخيــلوشــهود. اســتیشــهودتفکــراز

یجـا بـه هـا پديـده ميـان یهـا مشابهتادراکبهشهودگرايشکهدارندمحوريت

وحـدت دهدیماجازهمابهشهود،یفردیماورامربياننظربهآنهاست،یهاتفاوت

یفـرد یمـاورا اهگديـد ديگـر یاساسـ یويژگ. کنيمدرکراهاپديدهمياننامشهود

طريـق از. اسـت یهـست بـه نـسبت بـودن گشودهوبازمستلزماستعال،استعالست،

بـه نـسبت بودنگشوده. شودیمظاهرکائناتعالموفردميانپويایارابطهاستعال،

. اسـت بودنآنیپذيراوانسانروحانيتبهنسبتبودنگشودهبامالزمنهايت،بي

وآمـوزش . داردنهايتبيوفردیدرونحياتميانارتباطینوعبرداللتروحانيت

بـا فـرد درونجهـان ميـان ارتبـاط رشـد وپـرورش درصددیفردیماوراپرورش

وبـاطن درغـور تجسم،دماننیفنونازاستفادهباکاراين،استیخارجیهاجهان

. گيردیمصورتیرويايعمل

کيـد أتدربايـد راهـا ديدگاهسايربایفردیماوراپرورشوآموزشتمايزوجه

ازروحانيـت واسـتعال . کردجستجو٣یروحانیهشيارودرونعملبرديدگاهاين

ـ قلـب . آينـد یمـ دستبهدهند،یمتشکيلراکليککهیيهاارتباططريق دگاهدي

پـرورش وآمـوزش . دهـد یمـ تـشکيل ٤یگرائکلیبرایمشغولدلرایفردیماورا

یامرحلهومطلوبغايتمنزلهبهرا٥یمتعالخودمرحلهبهیدستياب،یفردیماورا

تجـسم، قبيـل ازیگونـاگون یتمرکزيـاب یهاروش. سازدیممطرحیخودکفايیورا

1 . Inner Self    
2 . Imagery
3 . Inner Work / Spiritual Awareness
4 . Wholeness

5 . Self Transcendence
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اسـتفاده یمتعـال خـود بـه نيـل مسيرردبرداشتنگامیبراحرکت،وباطندرغور

)۱۹۸۳ميلر، (شوندیم

١یپديدارشناس

بـه هيجـدهم قـرن اواخـر درواستمتعارففلسفهاصطالحاتازیيکمفهوماين

. اسـت شـده بـرده کـار بـه شـود یمنمايانوظاهرآنچهیيعن،پديدارمطالعهیمعن

راخـود ،یپديدارشناسـ سـيس أتبـا هوسـرل . استهوسرلیپديدارشناسبنيانگذار

آنـان یسـع فيلسوفدوايناشتراکجهاتازیيکودانستیمدکارتباهنگهما

ـ تمـام بهعلمماننددرستکهبودیيهافلسفهبهبخشيدنقوامدر بـر یمبتنـ ،یمعن

دهليـز عنوانبهراآنخودکههوسرلمخصوصطريقـه. باشدمتقي نمطلقا یاصول

دربـاره ابتـدا ويـل أتايـن ،اسـت یاستعالئیپديدارشناسويلأت،خواندهخودفلسفه

آنشمولدامنهبلکهشودینمجهانبودنموجودشاملفقطوشودیماعمالجهان

مخـصوصا  ،یانـسان علـوم وطبيعـت علـوم ازاعـم جهـان بـه مربـوط علـوم تمام

ــیشناســروان ــدرراآنانحــاءویتجرب ــردیبرم ــ. گي ــوانیم ــتت ــاگف ــلأتب وي

دهـد یمـ وضعوحالتتغييرینوعیفکرویعقللحاظازفيلسوف،یپديدارشناس

ـ ،بدانـد یواقعـ وموجـود ،بينـد یمـ راآنچـه ،مردمهمهمثلاينکهیجابهو یيعن

پديــدارصــرفا رااشــياءهمـه وداردیمــمعلــقراحکـم ،باشــدیجزمــویسـطح 

،يابـد یمـ یمتقنـ اساس،علمنندمافلسفه،یپديدارشناسويلأتباواقعدر؛انگاردیم

آنیپديـدارها يـا وجـدان حـاالت يـا محضوجدان،یپديدارشناسقلمروبنابراين

،اسـت آندهليزکهیويلأتجهتبه،یپديدارشناسگويدیمهوسرلچنانکهواست

واقـع در. ادراکوحـس فاعلبهمربوطو٢یذاتدرونوینفسانمطلقا استیعلم

یهـا التفـات ومقـصدها تحليـل یيعنیالتفاتتحليلبحثرایناسپديدارشتوانیم

وهـا متعلـق قبـال دراينکـه ازاسـت عبـارت یپديدارشناسـ روش. خوانـد وجدان

1 . Phenomenologie
2 . Subjective
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ارجقبيـل از،اسـت عالمـان يـا فيلسوفانموردنظرتنهاآنچهبه،یيشناسایمحتواها

ونماينـد یمـ نانکـه چراآنهـا بلکـه نـشود توجهآنهاواقعيتعدمياواقعيتوآنها

توصـيف ،یمعانعنوانبهووجداننظریهاوجههصرفعنوانبه،شوندیمعرضه

ووالژان،ورنـو روژه(سازندآشکارویمرئهستندچنانکهراآنهاوکنندترسيمو

.)۱۹۶۰،ديگران

١هرمنوتيک

یمعنـا بـه وشـده رفتـه گHermeneuinیيونـان واژهازاصلدراصطالحاين

گونـه يایشناسمعنايایشناستفسيردانش،هرمنوتيک،رودیمکاربهکردنتفسير

تفـسير روشومعناکشفومعنافهم،آنمباحثمحورواستیشناسمعرفتیا

شـناخت بـا یتفهمـ شـناخت تمـايز : ازعبارتندهرمنوتيکدانشاصول. استمتون

پـيش بـه تفسيربودنمسبوق،نمتدرستیمعنابهيافتندستیيعنتفسير،یتبيين

،یبـاقر (. درسـت تفسيرجهتمولفمرادبهیدستياباستلزامآنکهنهايتوهافهم

۱۳۸۲(.

مقدمـه درنويسنده،دهيمیمقراریبررسموردراکتابیمحتوااجمالبهاکنون

ویاسـالم یالگـو ،یاسالمیشناسمعرفتدرخصوصنوشتنکهداردیمبيانکتاب

ازیآگـاه وجـود بـا امـا اسـت سـخت بـسيار ايوظيفـه ،یاسـالم تربيـت وتعليم

احساسبهپاسخویدرونیندااجابتجهتبه،راهايندرموجودیهامحدوديت

دليلبهمربوطهیتحصيلرشتهازیخشنودورضايتعدموخويشپرشوریعقالن

وسـخت توضـعي ویکـامپيوتر یهـا مدلویآماریهاطرحباآنداشتنسروکار

یچيـست الؤسـ یسـاز شـفاف ویيگوپاسخجهتدرو،رشتهاينبرحاکمخشک

توسـعه جهـت درمعلمـان یبـرا آنیمنـد فايـده دليـل بـه ،معنـادار یتربيتمسائل

کـه اسـت معتقدواستگرفتهکتاباينتدوينبهتصميم،شانیآموزشیهابرنامه

1 . Hermeneutics
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هـدايت مـستقيم مـسير بهیوکهستاگرديدهباعث،خدابهاوترديدناپذيراعتقاد

مشخـصه عنـوان بهیگرائکلکهدارداشارهیو. دريابدراحقيقتازیاذرهوگردد

مـرتبط ويکپارچههادانشیتمامکهگرددیمباعث،یاسالممعرفتفردبهمنحصر

هـدف کـه چرا،باشدنداشتهوجودمختلفیهارشتهميانیمانعوديوارهوگردند

درک. اسـت کبيـر عـالم وصـغير عـالم درکوسـيله بهحقيقتفهمهارشتهیتمام

،یاجتمـاع علـوم ،یطبيعـ علـوم دریمحـور ویاساسـ موضوعيکمطلقحقيقت

فهـم بـه منجرکهاستمهمجهتآنازتفکرروشواستجغرافيايایشناسجهان

،متناقضیهاانديشهميانتضادياگفتگووگرددیمخودوجهانیيگانگووحدت

. استمتضادیهاانديشهازیترکيبکهشودیمیاساسانديشهيکبهیمنتهسرانجام

دریاساسـ یانـدازها چـشم ارائـه دنبالبهکتاباينیهافصلکهداردیمبيانیو

کـه داردآنبـر کيـد أتوهـستند یتربيتديدگاهازیاسالمیشناسمعرفتخصوص

فرهنـگ وجوامـع مناسـب ،دانـش توليـد جهـت کتابايندرشدهذکریهاروش

کتـاب ايـن در،دانـش توليـد بـا مـرتبط موضـوعات بـر عـالوه . باشـند یمیاسالم

مـورد ،یيـادگير وآمـوزش زمينهدرنگرتحولیهاروشودانشکسبیهاروش

،تعـادل ویهماهنگ،وحدت،یئگراکلکهدارداشارهنويسنده. اندگرفتهقراربحث

یتمامدربلکه،یتربيتیهانظامویاسالمیهابرنامهتوسعهدرتنهانه،یمهممفاهيم

ـ کـل اصـول ازیآگاهاستمعتقدیو. هستندیجهانویانسانیهاموقعيت ،یگرائ

کمـال ویگـشادگ ،فهـم کـه کندیمکمکفردبهآنهاميانارتباطوکثرت،وحدت

تـر وسـيع ميدانيکدرفردکهدسازیمفراهمراامکاناينوبخشدتوسعهراخود

تناقـضات ،خداکهبياموزندتوانندیمافرادکهاستطريقايندروکندعمل،یعلم

فهـم وکـشف جهـت بلکـه ،يکـديگر مقابـل درجنگیبرانهاستکردهخلقرا

یهـا جنبـه وسـطوح درگونـاگون موضـوعات يـا موضـوع يـک اخبارموشکافانه

ودريابنـد راکننـده متحـول ودهنـده رشـد ینيروهـا تواننـد یممردمپس،مختلف

. کنندکارنيروهااينبابگيرندقرارآنهامقابلدرآنکهیجابهتوانندیم
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 كتابمحتواي

فـصل چنـد دربردارنـده قـسمت هـر کهگرددیمتقسيمقسمتچهاربهکتاباين

. باشدیم

عنـوان تحـت فصلدوبهیشخصتجربياتیروبرتفکرعنوانبااول،قسمت

. گرددیمتقسيمزنحفظرازبهترينروحانيتویروحانویعقالنسياحت

یالگوهـا عنـوان تحـت فـصل دوبهنيزانتقادومرورعنوانتحتدوم،قسمت

. گرددیمتقسيمموجودیالگوهادریانتقادتفکرومتداولومتعارف

يـک عنـوان تحـت فـصل سـه شاملیاسالممعرفتعنوانتحتسوم،قسمت

،دانـش بـه یبـر ميـان راهیاسـالم یشناسمعرفت،یاسالمیالگو،یاسالمديدگاه

. گرددیم

رافــصلدوتربيــتوتعلــيمطريــقازتحــولعنــوانتحــتچهــارم،قــسمت

نگـر تحـول یيادگيرویاسالمديدگاهيک: هاروش-نگرتحول کاوشعنوانتحت

. دربردارد

یروحانویعقالنسياحت: اولفصل

یمعنـو سياحتازیاخالصهيکشاملوداردسروکاریفردتجربياتبافصلاين

. گرددیمنويسندهیعقالنو

واسـت گرفتـه ريشهاویفردتجربياتازکتاباينکهداردیمبيانالزيرادکتر

یناخوشـايند احـساس ابتـدا دروکـرده شروعیميلیبباراسياحتکهدارداشاره

ناگهـان واستگرديدهیيروشناازیئکورسويکبامواجهتدريجبهواستتهداش

هنگـام ايـن درواسـت گرديـده روبـرو خورشـيد نـور باهمراهیبازدشتيکبا

تـضاد متوجههمزمانواستديدهراآندریجارعشقومعنويت١یطالئريسمان

ميـان تـضاد واسـت شدهخويشوجوددرموجودیفکرویعقالنیهاجنبهميان

1 . Golden Thread
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طريـق از،تـالش ازبعـد واسـت دريافتـه راخويشجامعهووجودغربوشرق

بيـان یو،اسـت رسـيده تـضادها ايـن بـا تطبيقویآشتازیامرحلهيکبه،تضاد

بـه وکـرد اصـالح راآنهـا تـوان یمـ ،یدرونتجربياتیيبازگوطريقازکهداردیم

تحـول ویدگرگـون رونـد تـسهيل باعـث ربيـات تجاصالحوپرداختآنهایارزياب

ومعنويـات فهـم لحظـه اسـت معتقـد وباشـد یمتربيتوتعليمهدفکهگرددیم

،آنموجـب بهکهکردخواهدايجاددانشجويانیزندگدریتحولنقطه،آنتصديق

. کردخواهدپيدایاسالمتحولنيزشانمطالعات

اسـت اميـدوار نويسندهکهاستزنيکهديدگاازمعنويتکنندهارائهفصلاين

بـه یفـرد تجربيـات احاطـه ،یومنظـور . گـردد یجاریاسالمادبياتدرالگواين

اسـت یروشوگذشتهحوادثياهاداستانیسازهويداوکشفیبرایمبنائعنوان

معتقـد یو. شـوند یمـ گرفتـه کـار بهدانشکسبجهتيکديگرباحوادثاينکه

حـوادث یمعـان ،فـرد کـه دادخواهـد اجـازه ،یفـرد تجربياتیروبرتفکراست

. گرفتنخواهدقرارتوجهمورد،صورتاينغيردرکهدريابدرایانهفته

زنحفظرازبهترينروحانيت: دومفصل

مطـرح خـاص طوربهزنروحانيتچراکهدهدیمتوضيحقسمتايندرنويسنده

مـردان راموجـود مکتوباتبيشترکهداردیمبيانچنينراآنعلتواستگرديده

آنهـدفش وباشـد یمـ حاکممعنويتدرمردانهديدگاهتفکرهمچنينواندنگاشته

بنـابراين ودارندوجودنيزیمعنوخاصديدگاهبافرهيختهزنان،داردبيانکهاست

کـه اسـت آندنبالبهیو. کندیمیعلممختلفیهاديدگاهبيانبهتشويقرازنان

روحانيـت استمعتقدو،داردبيانیاسالممعرفتايجاددررازنانهروحانيتثيرأت

مفـاهيم وهـا روشدرنتيجـه وبخـشد یمارتقاءرااو،گرددیمزنیتوانمندباعث

. سازدیمفراهمبرايشرایمختلفیعلم

،کنـيم ادايجـ یاسالممعرفتکهاستاينهدفاگرکهداردیمبيانالزيرادکتر

یمعنـو روحازیسنجـش يکپس،هستندآنیمدعمسلمانمحققانبيشترچنانکه
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بـه ،کتـاب ايـن دررفتـه کـار بـه یاسالمدانشکهداردیمبيانیو. داردضرورت

یمبنـا بـر وداردقـرار یاسـالم یالگـو يـک اسـاس بـر کـه اسـت یدانـش یمعنا

کـه داردیمـ اذعاناو. استگرديدهاستخراجیاسالمیشناسروشویشناسمعرفت

ازکـه اسـت بودهیانگيزماللتفکروسختکار،تحقيقيکیکلطرح،کتاباين

وخـويش یزنـدگ درمعنويتدرکباآنازپسواستگرديدهشروع۱۹۸۹سال

کهاستداشتهتالش،مسلمانمحققانتوسطشدهتدوينیاسالمیعلمآثارمطالعه

یهـا نظريـه وآمـوزش درونراالگـو اينونمايدتدوينرایاسالمیالگوانديشه

منظـر ازنظـر مـورد آموزشیالگوآنکهدليلبه،زمانآنازوسازدواردیيادگير

ــ ــرارتعقيــبمــوردیاســالمویدين ــهق ــودگرفت ــيم،ب ــراتربيــتوتعل ویویب

کـه تاسـ آندنبـال بهدومفصلدرنويسنده. استگرديدهمعنادارتر،دانشجويانش

یپاسـخگو هـم کهدهدبسطیاسالمیشناسمعرفتبراساسرایتربيتوتعليميک

فـصل اين،باشدیانسانموجوداتیعقالنینيازهایپاسخگوهمویمعنوینيازها

کـه یدانـشمند زن (رابعـه یعرفـان سياحت: استگرديدهتدوينمنبعسهبراساس

ـ غزایدانـش نظريـه ،)اسـت گرديدهیالهعشقشيفته ثرترينؤمـ ومـشهورترين  (یل

الزيـرا دکتـر . ١يانـگ ويينواژهدویچينمفهومو) یميالددهمقرنمسلمانمتفکر

ـ کـل یمعنـا ،مکملمفهومدواينازکهدارداشاره رایهمـاهنگ ووحـدت ،یگرائ

. استآموخته

نظـام واردکـردن ،یگرائـ کلویگسيختگشاملفصلدواينتردقيقموضوعات

شـامل معنويـت وخصيـصه درخصوصیغزالنظريه،فردیهستدرونبهیاعتقاد

قـدرت ومتانـت ،عفـت ،توکـل ،یشکرگذارویسپاسگزار،تربيتوتعليموصبر

. گرددیم

1 . Yang and Yin 

بـه Yangواژهوآرامـش یمعنابه،Yinواژهکهدهدیمتوضيح،Chu Hisدوازدهمقرنیچينفيلسوف

وآتـش ،فلـز ،زمين،آب: عاملپنجتوليدکنندهعملدر،YangوYinمداومتناوبواستفعاليتیمعنا

.استچوب
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١بديلومتعارفیالگوها: سومفصل

یاجتمـاع علـوم بـر حـاکم متناوبومتعارفیالگوهاادبياتبریمرور،فصلاين

یالگـو یبـرا رایازمينـه ،فصلاين. داردیساختارگرائویگرائاثباتديدگاهیيعن

سـطح سـه درموضـوعات نـامبرده یالگـو دوهـر دروسـازد یمـ فـراهم یاسالم

ايـن مطالب؛اندگرفتهقراربحثموردیشناختروشویشناسمعرفت،یوجودشناس

ـ الگوهادرخصوص٢ليکوناوگوبایهاانديشهیمبنابراساسا فصل شـده یريـز هپاي

. است

موجودیالگوهابریانتقادتفکر: چهارمفصل

واسـت یسـاختارگرائ ویگرائاثباتیالگوهابریانتقادتفکرکنندهارائه،فصلاين

وهـستند نامناسـب ،یاسـالم دانـش توليـد جهـت الگـو دوهرکهاستآنبيانگر

ازيـک هـيچ وهـستند ٣گـرا کـاهش وگـسيخته ،موجـود یالگوهایتمامهمچنين

. ندارنـد مـشابه زمـان درتضادهاباداشتنسروکاریبرایگنجايش،موجودیالگوها

،یشناسـ معرفـت ،یوجودشناسـ موضوعاتشاملفصلدوايندرشدهذکرمطالب

ـ عينيـت ،سـاختارگرا وگـرا اثبـات یالگوهایشناختروش ،یعلمـ تحقيـق دریگرائ

. گرددیمیتدبيرتصديقویتربيتيقتصد،یشناختتصديق،عينيت،ذهنيتیمعما

یاسالمديدگاهيک: پنجمفصل

هـم ویفلـسف ،یمـذهب هـم کـه اسـت یاسـالم ديدگاهینوعکنندهارائه،فصلاين

بـه خـدا بهتوجهکهگرددیممطرحیتوحيدديدگاهيک،اينجادر. باشدیمیعقالن

عنـوان بهتوحيدسپسوگرديدهاستمطرحآندروجودومنبعمطلقواقعيتعنوان

1 . Conventional and Alternative Paradigms
2 . Guba and Licona
3 . Reductionist
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داردیمبياننويسنده.استشدهبحثکاملجزئياتبایتوحيدوديالکتيکجوهراسالم

چراشودیاعدهینگرانباعثاستممکن،شدهمطرحیتوحيدديالکتيکمفهومکه

وبـودن یيکـ بيانگر،توحيد،سويکاز؛دربرداردرایمتناقضیمعنا،مفهوماينکه

اسـت متضادومخالفیهاانديشهیمعنابه،ديالکتيکديگریسواز،استوحدت

. دربرداردراتوحيدیمعناذاتا ،ديالکتيککهشودیمدادهتوضيحسپسو

یاسالمیالگو: ششمفصل

دانـش توليـد ویاسـالم یهادانشگاهیبرایاسالمیيالگوارائه،فصلاينازهدف

ـ کـل بتوانـد وباشـد پارچـه يکوعجام،یمعنوکهیيالگو،باشدیمیاسالم یگرائ

شـامل شـده اشـاره یاسـالم ديـدگاه کهداردیمبياننويسنده. دربربگيردرایاسالم

: باشدیمزيرامورتوسعه،آنهاهدفکهاستاصلشش

خودوحدتویاسالمیمعنویشناسروان

دانشیپارچگيکویاسالمیشناسمعرفت

یگيتنظموحدتويکمتافيزویاسالمیشناسوجود

یزندگیپارچگيکویاسالممنديغايت

جامعهوحدتویاسالمیشناسجامعه

یغائوحدتویتوحيدویاسالمیشناسروش

یالگو. استیديالکتيکتوحيد،یاسالمیالگواصولیتمامدرمشترکموضوع

،یواخـر ،یدينـ ،یمعنـو ،یالهـ ،پارچهيکویروحانیالگويکیيسواز،مذکور

،یدنيـو ،یمنطقـ ،یماد،یانسان،الگواينديگرطرفازاستآلايدهومطلق،ثابت

. اندشدهدرآميختهتوحيدوسيلهبهاساسا،دوگانهیتضادهاايناست؛ینسبومتغير

ـ متـون ازآناصـول واسـت شـده نهادهبنيادیقرآنديدگاهبراساسالگواين یدين

.استگرديدهاستخراج
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دانشبهیبرميانراه،یاسالمیشناسمعرفت: تمهففصل

برگرفتـه کهیغزالمحمدامامنظريهبهتوجهبایاسالمیشناسمعرفت،فصلايندر

اساسعنوانبهتوحيدواستشدهدادهتوضيح؛؛باشدیمیفارابوسيناابنفلسفهاز

ـ تقـدس ویگرائکلواستگرفتهقراربحثموردیشناسمعرفتاين دوعنـوان هب

وتعلـيم درآنهـا جايگـاه وانـد گرديدهمطرحیاسالمیشناسمعرفتخاصیويژگ

. استگرديدهمشخصیاسالمتربيت

ازرشـد ،یتوحيـد یاسـالم ديـدگاه : شاملفصلسهاينموضوعاتمجموعدر

ـ نظريـه ،یخودآگـاه ،یاسـالم ديـدگاه ازذهن،یاسالمديدگاه درخـصوص یغزال

. گرددیم،دانشخصوصدرنگرکلديدگاه،الماسودانش،دانش

یاسالمديدگاهيک: هاروش-یتحولکاوش: هشتمفصل

یعملـ یراهبردهـا وهـا روشیسـاز فـراهم ،نويسندههدف،کتابآخرقسمتدر

قـسمت درشـده ارائـه یهاانديشهساختنیعملجهتهادانشگاهدانشجويانیبرا

عمـل سـمت بـه نظريـه ازاسـت شدهتالشاينجاردبنابراينباشد؛یمکتابسوم

یهـا روشوکننـده متحـول یتحقيقـ یهاروشدربردارنده،فصلاين. شودحرکت

بهیداستانویامکاشفه،یهرمنوتيک،یپديدارشناستحقيق. باشدیمهدفمندیتحقيق

ردتواننـد یمـ هرمنوتيکویپديدارشناساند؛شدهپيشنهادیتحقيقیهاروشعنوان

ویامکاشـفه روشوشـوند بردهکاربهیشناختجامعهویفرهنگموضوعاتزمينه

نظريـه ،فـصل ايـن در. گردنـد یمـ یاساسـ ویفـرد تجربيـات بـه منجـر ،یداستان

. دهدیمتوضيحطبيعتدررایتغييرناپذيرفرايند،١یپراکنشیاختارهاس

یتحولیيادگير: نهمفصل

عبـارت بـه ویيادگير،آموزشاندازچشمازیختشناروشموضوعاتبافصلاين

1 . Dissipative
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کـه باشـد قادردانشجواينکهیبراکهچرا،داردسروکار،دانشکسبمنظرازديگر

راذهـن همکهگرددیيهاروشبهمجهزوببيندتعليمبايد،کندفکریمعنوطوربه

گرديـده پيـشنهاد اينجـا درکـه یيهاروش،سازدمنضبطراروحهمودهدتوسعه

اولـين گـردد؛ یمـ گفتگـو ومکالمـه ،تعمـق وانديشه،یديالکتيکتفکر: شاملاست

یتوانمنـد کهکندیمکمکدانشجويانبهکهاستخالقویديالکتيکتفکر،ديدگاه

همچنـين ؛سـازند برقـرار راذهنوجسمبينارتباطودهندتوسعهراخودیعقالن

ـ ودوجـ بـا رادانـشجويان ،تعمـق وانديشه مـرتبط شـان یمعنـو سرشـت ویدرون

،هـا بچـه ووالـدين ،جامعهوفردميانکهگرددیمباعثگفتگوومکالمهسازد؛یم

بـا يافتهتکاملفرد،فرايندايندروگرددبرقرارنظرتبادلوارتباط،دانشجوومعلم

: شـامل کتـاب ازبخـش ايـن موضـوعات . گـشت خواهـد مرتبط،پارچهيکجامعه

،یپديدارشناسـ ،بستهنظاميکعنوانبهیگرائاثبات،یتحولویپراکنشیارهاساخت

رشـد ویديـالکتيک تفکـر ،یزنـدگ شـرح وداسـتان ،هرمنوتيک،یامکاشفهکاوش

ابزاريکعنوانبهگفتگوو،مکالمههنر،تفکر،یآئينعبادات،روحیبيدار،یاعتقاد

. گرددیم،یارتباط

،غـرب وشـرق دریتربيتـ سـسات ؤمبيـشتر کهداردیمانبي،نويسندهپاياندر

،انـد کـرده فرامـوش راآنهـا روحودارنـد توجـه یانـسان موجـودات ذهنبهصرفا 

زمينـه درکـه دهنـد یمـ پـرورش رایبـشر موجـودات ازینـوع آنهـا ،ترتيببدين

فقـر ردچایروحیهایتوانمندزمينهدرامااندکردهپيشرفتیعقالنیهای توانمند

. هستندضعفو

یگيرنتيجه
سراسـر درمـردم بيندریمعنوعوالمبهیافزايندهگرايششاهد،اخيریهاسالدر

هـر دررامعنويـت تـا دارندتالشافرادکهیطوربه،)۱۹۸۳،ميلر (باشيمیمجهان

ومعنـا ،حيـات تجديـد ویمعنورنسانسيمنبهتاسازندواردخودیزندگبخش

یزنـدگ درامـر ايـن ديـديم کهگونههمان،بدهندخودیزندگبهیتریساساجهت
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بايـد . اسـت يافتـه یعملـ تحقـق ،بحثموردکتابنويسنده،الزيرازهرادکترخانم

وآمـوزش ازبايـد یمـ راحرکـت ايـن شـروع نقطهوپايهواساسکهنموداذعان

یانـرژ پـر وزندهیيگاهجابهرادرسکالسبتوانکهینحوبهکرد؛آغازپرورش

عوامـل بينتواندیم،پراحساسوروحباپرورشوآموزشکهچرا،ساختتبديل

وکنـد ايجادتوازنیمعنوویمادویکيفویکم،یذاتویعقالن،یبيرونویدرون

یزنـدگ یاجتمـاع ویفـرد امـور درديـن سـازنده حـضور یبـرا راراه،اينهاهمه

يـک عنـوان بـه یمطهـر اسـتاد شـهيد کـه نچنـا ت؛سـاخ خواهـد فراهماشخاص

انديشهودينياحيا،یعلمویمذهببرجستهشخصيتيکومسلمانطلباصالح

،یداردينواصالحدينیسخنران (دانستندیمجامعهیاساسضرورياتجزءرایدين

یهـا آمـوزه وهـا گزارهیواخوانویبازپيرائازاستعبارتیدينیاحياگر). ۱۳۷۹

سـير تـصحيح وآنازاهمالواجمالرفعوآنازیزدايمهجوريتجهتدر،یيند

ازاسـت عبـارت یدينیاحياگر،معينیروشورهيافت،انگيزهبراساس،داراندين

رهيافـت ةنحـو . حرکـت وفعـل حـوزه درویآگـاه وفکـر مقـام درديـن ياحيا

ـ ،یفلـسف یهاصورتازیيکبهتواندیمدينبهاحياگران ؛یاسـناد ،ینقلـ ؛یعقالن

،رشـاد (. گـردد انجـام یکارکردویپديدارشناس؛یعرفان،یمعنو؛یسياس،یاجتماع

:داشتتوجهذيلیهاروشبهبايدیمیاحياگرنهضتدرو)۱۳۸۲

؛فلسفهمددبه،یپيرائبازویواخوانباتوامیعقلاستداللودفاع

؛مقدسمتونبهمراجعهواسنادبایديندرونتبيينویپيرائباز

علـوم یهـا دادهمـدد بـه آرايشویبازپيرائباهمراهدينیعلمقرائتوتطبيق

؛یاجتماعویانسان،یطبيع

گـسترش وآنیاجتمـاع شريعتیتصوریمبادشرحبادينايدئولوژيکتبيين

؛یفقهعلوموفقهقلمروبهیژرفابخشو

؛جامعهمعنوياتتقويتويجتروودينیمعنو،یعرفانابعادتبيين

انگيـزش تحريصویدينجامعهیشناختمردمویشناختجامعهتشريحومطالعه

؛داراندينیاجتماع
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،رشـاد  (یدينـ معرفـت وديـن منـابع ویمبـاد یعقالنویشناختروشیبررس

۱۳۸۲( .

نقد و بررسي
امـروز عـه جامیاساسـ یهـا ضـرورت ازیيک،یمعنویزندگتوسعهکهیيآنجااز

گـام توانـد یمـ یرويکـرد چنينبهتوجهبایتربيتکتبتدوينآيدیمنظربه،است

تجربـه طريـق ازکـه آموخـت افـراد بهبايد. باشدهدفاينتحققجهتدریمثبت

راآنـان یمعنـو یزنـدگ ازیبخـش کهرایاسرارویشگفتتوانندیم،یمعنوعشق

تنظـيم بـا توانـد یمـ ،پـرورش وآموزشودهندقراریبررسمورد،دهدیمتشکيل

درونبــهیمعنــوتفکــرکــردنواردو١یروحــانرويکــردبــایدرســیهــانامــهبر

یدرونـ وجودوبخشدجهتراآنانیدنيوحيات،آموزاندانشروزانهیهافعاليت

بعـد تقويـت امـروزه سـفانه أمتکـه یيآنجااز. سازدنشاطوشورازسرشارراآنان

مطالعه،آيدیمنظربه،استگرديدهرنگکم،یعلمجهانعرصهدرهاانسانیمعنو

جهـت درتواندیم،کتابايندررفتهکاربهینوشتارسبکورويکردبایيهاکتاب

فهـم ویزنـدگ بهبخشيدنمعناویروانویروحیخالهارفع،یاخالقیخودساز

یمحتـوا واقـع در. دباشـ ثمـر مثمـر بـسيار یاخـرو ویدنيـو حيـات بـين ارتباط

. سازندیمهويدارایدينتجربهتحققامکان،نوعاينازیيهاکتاب

تنظيمجهتازکتاباينینگارشضعفجهتدرهمرایانکتهبايد،همچنين

ینظـر یهـا ديـدگاه براساسکتاباينکهیيجاآناز: دادقراراشارهموردمطالب

ـ  (فالسـفه شـامل یعرفتمویعلممختلفیهاعرصهصاحبنظران ،سـينا ابـن ،یغزال

یاجتمـاع علومعرصهمحققان،)رابعه (عرفا،)فالوروريجل (شناسانروان،)یفاراب

طـرح یمبنـا ،یخاصمفاهيم،ديگریسوازواستگرديدهتدوين،)ليکوناوگوبا(

ـ کـل ديـدگاه ،یديـالکتيک تفکرمانند؛داندادهتشکيلراکتاباينیکل وشر،یگرائ

1 . Spiritual
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،یسـاختارگرائ ،یداسـتان روش،یامکاشـفه روش،هرمنوتيکروش،یپديدارشناس

یبـرا آيـد یمـ نظربه،یگرائاثبات،یپراکنشیساختارگرائ،یگرائطبيعت،یتفسيرگرائ

ميـان یمنطقارتباطدرکوکالمبهبيشتریبخشتصريحوفصاحت،ترمطلوبفهم

ـ نويـسنده نظرموردمفاهيموهاديدگاه کـه شـود یمـ ديـده نيـاز ،کتـاب مطالـب اب

هـا ديدگاهدرخصوصکتابپاياندريایپاورققالبدرچهرایتوضيحات،نويسنده

یمحتـوا ازیمعنـادارتر وتـر عميـق فهمخوانندهتانمودیمارائهمربوطهمفاهيمو

. کردیمپيداکتاب
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