
 

 

 

 

 

 

 یاسالم تیترب و میتعل دانش تیوضع یبررس

 دانشگاهی و علمی رشته منزله به

 

*محمود نوذري
 

 

 چکیده

ـ  رشـته  سیتأسـ « شـۀ یاند طـرح  از دهه سه ـ ترب و میتعل  و یعلمـ  رشـتۀ  منزلـه  بـه  یاسـالم  تی
ـ ا در يمتعـدد  یپژوهش و یآموزش مراکز آن، تحقق يراستا در و گذرد یم »یدانشگاه  مـدت  نی

ـ ا اهـداف  یلیتفص میترس با است درصدد پژوهش نیا. است شده سیتأس ـ م طـرح،  نی ـ توف زانی  قی
 بـر  موجـود  موانع و کند مطالعه شده، میترس اهداف به یابیدست در را یپژوهش و یآموزش مراکز

ـ تحق روشِ از تحقیـق  هـاي  پرسـش  بـه  پاسـخ  يبرا. دهد نشان را مذکور اهداف تحقق راه سر  قِی
 يدسـتاوردها  اوالً، کـه  دهـد  یم نشان ها افتهی. است شده استفاده یفیک يمحتوا لیتحل و یشیمایپ
 تربیـت  و تعلـیم  فلسـفه  حـوزه  بـه  مثـال  عنـوان  به و است ریچشمگ نفسه یف چهگر انیجر نیا

 گـرفتن  نظـر  در بـا  امـا  اسـت،  شده بخشی هویت التربیه فقه یا تربیتی ـ تاریخی مباحث یا اسالمی
 و سـاختاري  انسـانی،  هـاي  شـاخص  وضـعیت  و اسـت  راه يابتـدا  در هنـوز  شـده،  میترس اهداف

 تولیـد  دانش کیفی و کمی سطح نتیجهدر و نگرفته شکل شده ترسیم اهداف با متناسب عملکردي
ـ م جـدي  علمـی  شـکاف  از حـاکی  تربیتـی،  دانش هاي شاخهزیر از بسیاري در شده  وضـعیت  انی

 سیاسـی  شناختی، روش شناختی، بوم زیست موانع مانند مختلفی موانع اً،یثان. است مطلوب و موجود
 و شـه یر  کـه  دارد وجـود  تـر  مهم مانع یک آنها بین در اما کرده، کند را تربیتی مطالعات روند

 علمـی  جـامع  نقشـه  ترسیم براي الزم نظري مبانی فقدان آن و است گرید موانع يریگ شکل انیبن
 .است گفته شیپ اهداف تحقق جهت
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 مقدمه

م یدر حوزه تعلـ یجوامع اسالم یعلم یازهایاست که به ن یعنوان یت اسالمیدانش تعلیم و ترب

 یتـیج دانـش تربیت، پس از مواجهه تمدن غرب، اشاره دارد. متفکران مسلمان با مشاهده نتـایو ترب

 یتـیترب یموجـوِد نهادهـا یها ز نقصـانیو ن یاسالم یبرخاسته از آن در کشورها یو نهادها یغرب

ت فـرد مسـلمان و یـرا به منظور ترب یتیترب یو نهادها یت اسالمیدانش ترب یبازساز ۀشی، اندیسنت

 یبـر مبنـا یتـیترب یپرداز هیـن دانـش نظریـا ۀیما شرفته مطرح کردند. درونیپ یاجتماع اسالم یبنا

 یبـرا یعلمـ یهـا انی) فـراهم کـردن بن۱آن  یر اسالم از جهان و انسان اسـت و کـارکرد اصـلیتفس

 است. یبه متون درس یشمراکز آموز یازهای) برآوردن ن۲؛ یتیترب ینهادها یبازساز

ــدا در کنفرانس ــیم و تربیــت مســلمانان هــای بین ایــن اندیشــه ابت مطــرح شــد و  1المللــی تعل

برگزارکنندگان آن تـالش کردنـد تـا بـا بررسـی ابعـاد تعلـیم و تربیـت جدیـد در جوامـع اسـالمی، 

پیشنهادهایی را برای اصالح برنامه درسی، تدوین کتب درسی و تحول در تربیت معلم را ارائه کنند. 

مشاهده کردند کـه  هاآنآنچه زمینه ظهور این اندیشه در اذهان برخی متفکران پدید آورد، این بود که 

ها کـارآیی الزم را بـرای حفـظ  در مدارس و دانشگاه 2حل اجباری کردن آموزش معارف اسالمی راه

های  آمـوزان و دانشـجویان نـدارد. مفـاهیم و اندیشـه ها و رفتار اسالمی دانش عقاید، باورها، ارزش

بـه تـدریج حساسـیت شـود،  های غربی القا می سکوالریستی که در ضمن آموزش مفاهیم و دانش

دهد و موجب تردید در ایمان و باورهـای  کودکان و نوجوانان مسلمان را در معرض فرسایش قرار می

  شود. مذهبی می

                                                           

در  ١٩٨٧ــ١٩٧٤های  مسـلمانان مجموعـه پـنج کنفـرانس اسـت کـه در بـین سـالهای جهـانی تعلـیم و تربیـت .کنفرانس١
هـای اساسـی مفهـومی شد. در کنفـرانس اول بحـران کشورهای عربستان، پاکستان، بنگالدش، اندونزی و مغرب برگزار

له تـدوین ئمسـ های جدید مسلمان پرداخت. دومین کنفـرانسمربوط به تعلیم و تربیت مسلمانان و تأثیر آن بر اذهان نسل
تـدوین  برنامه درسی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی را بـرای مـدارس مـورد بررسـی قـرار داد. در کنفـرانس سـوم

گفـت. تألیف متون مناسب برای تدریس در سطوح ابتـدایی و متوسـطه مـورد توجـه قـرار  راهنمای آماده کردن دروس و
وسی را که معلمان باید بگذارند تا رویکرد اسالمی بـه تعلـیم و تربیـت داشـته له تربیت معلم و در ئچهارمین کنفرانس مس

تشکیل شد به ارزیابی شرایط کنونی تعلیم و تربیت از زمـان اولـین  ١٩٨٧باشند، بررسی شد. کنفرانس پنجم که در سال 
 ).٨٥-٨٤، ص١٣٧٧اشرف، ( کنفرانس تا آن زمان پرداخت

وسیله برخی متخصصان تعلیم و تربیت بـرای جلـوگیری از تزلـزل  هحلی بود که ب راه. جباری شدن تدریس دروس اسالمی ٢
عنـوان نمونـه در ه نشجویان در کشورهای اسالمی پیشـنهاد شـده بـود. بـاآموزان و د عقاید، ایمان و رفتارهای دینی دانش

متخصصان تعلیم و تربیت درخواسـت کـرد الرحمان وزیر تعلیم و تربیت وقت پاکستان طی دعوتی از تمام  پاکستان فضل
ها، لزوم اجبـاری شـدن تـدریس حل پیشنهادی آن که به سیستم به ارث رسیده از انگلستان وجهه اسالمی بدهند و تنها راه

 ).٨٠، ص١٣٧٩(اشرف،  دروس اسالمی در تمام سطوح بود
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ــان هم ــال زم ــا س ــزاری کنفرانس ب ــر از  های برگ ــی دیگ ــت، گروه ــیم و تربی ــانی تعل ــای جه ه

گـرد هـم آمـده » سالمیمرکز اندیشه جهانی ا«کرده در غرب که در  شناسان مسلمان تحصیل جامعه

حلـی بـرای  یابی بـه راهدسـتجمله علوم تربیتـی را بـا هـدف شه اسالمی کردن دانش و ازیبودند، اند

خـود را بـرای  1ماندگی جهان اسالم مطـرح و برنامـه راهبـردی های علمی و فرهنگی و عقب بحران

 تحقق آن اعالم کردند.

ای آن، پدیـد آوردن یـک  ای فعلی و حل ریشهه برای خروج جوامع اسالمی از بحران آنهابرنامه 

ادغام نظام آموزشی سنتی و جدید) با حاکمیت اندیشه اسـالمی اسـت کـه ( نظام آموزشی یکپارچه

سازی نظام آموزشی سـنتی و  برای یکپارچه آنهاهای مثبت هر دو نظام را داشته باشد. پیشنهاد  ویژگی

در مـدارس و  یـد شـود و بـه جـای علـوم غربـیجدید این بود که بایـد علـوم انسـانی اسـالمی تول

هـای مختلـف  ی سنتی و جدید تدریس شود تا نیاز به آموزش علوم غربی که منشأ بحرانها دانشگاه

سازی نظـام آموزشـی تنهـا بـرای  دگاه این گروه، اسالمییدر جوامع اسالمی است از بین برود. از د

ی بازسـازی فرهنگـی، علمـی و اقتصـادی ای بـرا حفظ ایمان جوانان مسلمان نیست، بلکه مقدمـه

  ماندگی و احیای تمدن اسالمی است. از عقب آنهاجوامع اسالمی و خروج 

سازی دانش و از جمله دانش تربیتی پـس از انقـالب اسـالمی مطـرح  در ایران اندیشه اسالمی

سـازی  میظهور ایـن اندیشـه را در ابتـدا در ایـران فـراهم کـرد، تـالش بـرای اسال ۀشد. آنچه زمین

ها و نظام آموزش و پرورش بود. با انقالب اسالمی نیـاز عملـی بـه ایجـاد تحـول در نظـام  دانشگاه

آموزش و «و » دانشگاه اسالمی«آموزش رسمی که ماهیتی سکوالریستی داشت، زمینه طرح ایجاد 

ماهیـت ن فـراهم کـرد و تـالش بـرای تبیـین یشیرا به عنوان بدیل نظام آموزشی پ» پرورش اسالمی

برای  2»سازی علوم تربیتی اسالمی«ان ایده یدانشگاه و آموزش و پرورش اسالمی آغاز شد. در این م

                                                           

م) در ایالـت ویرجینیـا رسـمًا بـه ثبـت ١٩٨١ـ . ه ١٤٠١المعهد العالمی للفکر االسالمی) (( . مؤسسه جهانی اندیشه اسالمی١
ع کـرده بـود، شـکل رسـمی داد. ایـن مؤسسـه بـا ) شـرو ١٩٧٢- ه١٣٩٢هایی که از سال (رسید و از این طریق به فعالیت

کـه برگزاری چند کنفرانس مقدماتی اولین برنامه تفصیلی خود را در زمینه اسالمی کـردن علـوم ارائـه کـرد. ایـن برنامـه 
راهنمـای خـوبی بـرای فعالیـت در  تر است، تر و جامع هایی که بعد از آن تدوین شده، کامل اکنون نیز نسبت به برنامه هم

هـای م) منتشـر شـد و سـپس بـه زبـان١٩٨٢- ه١٤٠٢سازی علوم است. نخستین چاپ این برنامه در سال ( عرصه اسالمی
وسـیله مؤسسـه فرهنگـی  هبـ ١٩٧٤شناسـی اسـالمی در سـال  با عنوان معرفـت این کتاب ۀدیگر ترجمه و منتشر شد؛ ترجم

 ).١٧ ، ص١٣٧٤منتشر شد (مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی ایران و اسالم،  ١٩٧٤تحقیقاتی ایران و اسالم در سال 
هـا جهـت مطرح شد. این طرح پس از تعطیلی دانشگاه ١٣٦١. طرح بازسازی محتوای درسی علوم تربیتی در ایران در سال ٢

ایجاد تحول بنیادین در ابعاد مختلف دانشگاه و از جمله برنامه درسی آغاز شد. طرح مذکور با همکاری جامعه مدرسـین 
هایی در و ستاد انقالب فرهنگی که مسئولیت بازسازی نظام آموزشی را در دانشگاه به عهده داشت با هدف تدوین رساله

 ).١١-٤، ص١٣٧٨دفتر همکاری حوزه ودانشگاه، ( تدوین کتب درسی، تدوین شدنظارت بر  های مذکور ومبانی رشته
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های علمی برای ایجاد تحول  و همچنین در اختیار نهادن بنیان ها دانشگاهتأمین محتوای آموزشی در 

 در نظام آموزش و پرورش مطرح شد.

ایجـاد تحـول  و سازی از جمله بازو فرهنگی کشور بازسازی  ۀاز انقالب، اید گذشت دو دهها ب

، »نقشه مهندسی فرهنگی کشور«ی تربیتی رسمی و غیررسمی مطرح شد. این ایده که در نهادهادر 

سـند تحـول بنیـادین نظـام آمـوزش و «و » سـند دانشـگاه اسـالمی«، »نقشه جامع علمی کشـور«

ادی را در قلمرو موضوعات و مسـائل شکل رسمی و قانونی به خود گرفته است، توسعه زی» پرورش

و راهکارهـا یـا بـه طـور  1این چهار سند بسـیاری از راهبردهـا در دانش تربیت اسالمی ایجاد کرد.

نیاز به تولیـد دانـش تربیـت  آنهاسازی  مستقیم مربوط به تولید دانش تربیت اسالمی است یا عملی

سازی دانش  های جریان اسالمی ف و آرمانتوان گفت که در ایران، اهدا مجموع میاسالمی دارد. در

سـازی دانـش   طرح اسـالمی 2 نظر طراحان اولیهد ی مورها آرمانتربیت اسالمی نسبت به اهداف و 

 تربیتی، از نظر کمی و کیفی توسعه یافته و انتظارات از جریان اسالمی دانش افزایش یافته است.

نظام تعلیم و تربیت غیررسمی اضافه شـده و  از نظر کمی، تولید دانش به منظور ایجاد تحول در

هـای الزم را بـرای  ها و ابزار و برنامـه هـا روشرود که مراکز آموزشـی بتوانـد  از نظر کیفی انتظار می

 نظام قرار دهند. را در اختیار کارگزاران آنهامداخله در مناسبات و روابط تربیتی و تحول در 

سازی اسالمی  شود، تمدن اسالمی ایران مسئله مهم تلقی میدر واقع، آنچه امروز در جمهوری 

های اجتماعی و از جمله نظام تربیت رسـمی و غیررسـمی اسـت. از  از طریق ایجاد تحول در نظام

ایجاد تحـول در مناسـبات و  منظوررا به  های علمی یانبنرود  یم هم انتظار محققان تربیت اسالمی

را در  الگـوگیری از غـرب تمدن اسالمی فراهم کنند و روند فعلـِی  نتیجه بازسازیروابط تربیتی و در

  تغییر دهند. سازی سازی و نظام نهاد ۀحوز

                                                           

اسـالمی جـزء تربیتی مبتنی بر مبانی ی جامع علمی کشور: در این نقشه مطالعات علوم. بعنوان نمونه ر.جوع کنید به نقشه١
اقـدام  ۳۲راهبـرد ملـی و  ۹ راهبرد کالن دهم که در زیـل آن های الف علم و فناوری کشور شمرده شده است واولویت

سازی و ارتقا کمی و کیفی علوم انسانی و هنر مبتنی بر معـارف اسـالمی اسـت و در ملی آمده مربوط به موضوع متحول
ی مهندسی کشـور: و در نقشه ۱-۴و  ۱-۲و  ۲-۶و  ۲-۵و  ۲-۴و  ۲-۳و  ۲-۲سند تحول آموزش و پرورش راهکارهای 

ملی ذیل راهبرد کالن دوم و سومین اقدام ملی ذیل راهبـرد کـالن اول و دومـین راهبـرد  راهبرد کالن دوم و اولین راهبرد
 درهمین ارتباط است. ۱۳ملی ذیل راهبرد کالن اول و دومین راهبرد ملی ذیل راهبرد کالن 

یـق اسـالمی . تاکید دیدگاه طراحان اولیه اسالمی سازی علوم در دنیای اسالم بر اسالمی سازی دانشـگاه و مـدارس از طر ٢
ی تفضـیلی مرکـز جهـانی های جهانی تعلم و تربیـت مسـلمانان و برنامـهسازی علوم بود؛ این مطلب را محتوای کنفرانس

که وجهه همـت رهبـران جمهـوری اسـالمی ایـران اسـالمی سـازی دهد اما در ایران به علت ایناندیشه اسالمی نشان می
سازی علوم از سطح توجه بـه دانشـگاه و مـدارس  می) است، اسالمیی آن (رسمی و غیر رسفرهنگ و نهادهای سازنده

 پیوست فرهنگی شده است. های اقتصادی درخواستطرحکه حتی در شود؛ باالتر ایننهادها را شامل می هفراتر رفته و هم
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ا یـم یکه بـه طـور مسـتق این، جمهوری اسالمی ایران نیازمند نظامی از دانش تربیتی است بربنا

ازهـا، ین ۀدر حوز د دانشیو تول یپرداز هیسرچشمه گرفته است و با نظر یم از متون اسالمیرمستقیغ

 یها و ابزار کارآمـد را بـرا برنامه  ها، وهی، امکان تولید شیتیترب ینیع یها ها، روابط و چالش تیواقع

از بـه یـاز معـادل نیـن نیفراهم کند. ا یررسمیو غ یرسم یتیترب یرات مطلوب در نهادهاییجاد تغیا

است؛ به این دلیل که رسالت  یو دانشگاه یعلم ك رشتهیبه منزله  یت اسالمیم و تربیس تعلیتأس

تولید چنـین نظـامی از دانـش اسـت:  یو دانشگاه یعلم ك رشتهیبه منزله  یت اسالمیم و تربیتعل

، ناظر به نظـامی از اندیشـه اسـت کـه یو دانشگاه یعلم ۀك رشتیبه منزله  یت اسالمیم و تربیتعل

ها و  مستقیم از متون دینی اسالم سرچشمه گرفته و حاوِی شـناختی نسـبت بـه پدیـده مستقیم یا غیر

های مطلـوب آنهـا و نحـوه ایجـاد تغییـر در  روابط موجود در حوزه عملی تعلیم و تربیت، صـورت

 ).۱۳۸۸باقری، آنهاست (

یس تأسز پژوهشی و آموزشی متعددی در حوزه و دانشگاه مذکور، مراک ١ در راستای تحقق هدف

 امات متعددی انجام شد که به سه دسته قابل تقسیم است:شد و اقد

مراکز آموزشی و پژوهشی در حوزه علمیـه: گـروه علـوم تربیتـی پژوهشـگاه حـوزه و  یستأس. ۱

غاز کرد. با تـأخیری فعالیت خود را آ ۱۳۶۱مرکزی بود که در سال  نینخستدانشگاه در حوزه علمیه 

ره) فعالیت آموزشی خود را شـروع کـرد. در ( ینیخمامام  مؤسسهگروه علوم تربیتی  ،حدود ده سال

اکنـون،  هماخیر روند تأسیس مراکز آموزشی و پژوهشی به شدت رو به گسـترش اسـت و  یها سال

 دولتی در حال فعالیت است.مرکز غیر دهرچهابیش از 

تعلیم و تربیت با گرایش تعلیم و تربیـت در سـطح کارشناسـی  فلسفه و تأسیس رشته تاریخ. ۲

 .به بعد ۱۳۷۰دانشگاه از سال  دهارشد و دکترا در بیش از 

 سـال تربیت اسالمی در (تحقیقات تعلیم و پرورش و  آموزش  به  تربیتی وابسته تأسیس مرکز. ۳

۱۳۷۷(.  

یابی به دانـش آموزشی و پژوهشی و تالش برای دستاکنون با گذشت سی سال از تأسیس مراکز 

صدد است تا وضعیت دانش تعلیم و تربیت اسـالمی را پـس از رو در  تربیتی اسالمی، پژوهش پیش

                                                           

های پرشـده در پرسشنامه عنوان هدف از تأسیس مراکز هب سازی دانش تربیتی و تحول در نهادهای تربیتی. اشاره به اسالمی١
هـا آمـده اسـت. ایـن پرسشـنامه جهـت انجـام طـرح هـای آنمراکز آموزشی و پژوهشی در بخش اهداف و رسالت بوسیله

هـای ممیـزی قـم، پرسشـنامه انجمن تعلیم و تربیت اسالمی حوزه علمیه( ممیزی دانش تربیت اسالمی تکمیل شده است
 دانش تربیت اسالمی).
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گذشت سه دهه، از طریق بررسی وضعیت مراکز آموزشی و پژوهشی فعـال در حـوزه تولیـد دانـش 

 پاسخ دهد:ی زیر ها پرسشتربیتی اسالمی مطالعه کند  و به 

های انسانی، ساختاری و عملکردی مراکز آموزشی و پژوهشی تربیت  وضعیت موجود شاخص

 اسالمی چگونه است؟

یس تعلـیم و تأسـسـازی بـرای  زمینهنظر (مراکز آموزشی و پژوهشی تا چه اندازه به هدف مورد 

 اند؟ تربیت اسالمی به منزله رشته علمی) دست یافته

 مطلوب در تولید دانش تربیتـی یابی مرادستموانع عدم 
ً
کز آموزشی و پژوهشی به وضعیت نسبتا

 به منزله رشته علمی چیست؟

 روش تحقیق

ی تحقیـق از دو روش پیمایشـی و تحلیـل محتـوای کمـی اسـتفاده ها پرسشبا توجه به ماهیت 

تحلیـل ، تعیین نسبت و درصـد و از روش ها شاخصشود. از روش پیمایشی برای تعیین فراوانِی  یم

ن یـشود. جامعه آماری در ا یماستفاده  ها شاخصمقادیر عددی  محتوای کمی برای تحلیل محتوای

ن شرح یاست که بد یت اسالمیو مراکز علمی فعال در حوزه دانش ترب ها گروهپژوهش، شامل تمام 

 باشند: یم

کادمیک با هدف آموزش و پژوهش در زمینه تعلیم و تربیـت  چهارده مرکز حوزوی که به شکل آ

 کنند؛ اسالمی فعالیت می

تـاریخ و فلسـفه «ی علمی دانشگاهی دولتی و آزاد که دوره کارشناسـی ارشـد و دکتـری ها گروه

 کنند؛ برگزار می» تعلیم و تربیت با گرایش اسالمی

 مرکز تحقیقات تربیت اسالمی وابسته به آموزش و پرورش؛

 انجمن تعلیم و تربیت اسالمی.

تکمیـل هایی است که به وسیله اینِ مراکـز  منبع اطالعات در بخش مراکز غیردولتی، پرسشنامه

باشد. منبع اطالعات در بخش دولتـی  یم ۹۰ـ۸۵ی ها سالشده است و حاوی اطالعات مربوط به 

است که براساس درخواست از آن مرکز، ارائه شـده » ریزی آموزش عالی مؤسسه پژوهشی و برنامه«

دانش تربیت  ممیزی«اجرای طرح  یبرا» انجمن تعلیم و تربیت اسالمی« هیلوس بهاطالعات است. 

 شـود. یمتحقیق اسـتفاده  سؤاالتمتناسب با  آنهااز  گردآوری شده است و در این تحقیق »اسالمی
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شــود: کمــی و کیفــی. در تحلیــل کمــی بــا اســتفاده از  یمتجزیــه و تحلیــل بــه دو صــورت انجــام 

شـود. در تحلیـل  بندی و گـزارش می ری مانند فراوانی و نسـبت، اطالعـات دسـتههای آما شاخص

ها به منظور معلوم نمودن میـزان تحقـق اهـداف مـورد نظـر از تأسـیس مراکـز،  کیفی، محتوای داده

 شود. بررسی می
ت یـم و تربیت دانـش تعلـین وضعییتحقق اهداف با استفاده از جدول تع زانیمن پژوهش یدر ا

کننـده  نیـیتع ین جدول نشـانگرهایا ی. در ستون افقشود یم یریگ ) اندازه۱(جدول شماره  یاسالم

 از: عبارتندن نشانگرها یت دانش آمده است؛ ایوضع

تعداد هیئت علمی، پژوهشگر، دانشجوی کارشناسـی، ( یانسانوضعیت کمی و کیفی نیروی  ـ

 ؛)آموختگان دانش و یدکتر کارشناسی ارشد،

تعـداد مراکـز آموزشـی و پژوهشـی، قطـب ( یسـاختار یها شـاخصو کیفی وضعیت کمی  ـ

 ؛)یها و انجمن علمشیعناوین گرا  ،یرسان اطالع یهاگاهی، پایعلم

هـا، هـا، نشسـتان نامهی، پامقاالت ، کتاب،ها پروژه(تعداد  یت کمی و کیفی عملکردیوضع ـ

 .ات)یها و نشرها، کارگاهشیهما

 رسمیدانش تولید شده در ایجاد تحول در نهادهای تربیتی رسمی و غیربرداری از  میزان بهره

به سـه  یشاخه اصل ریت آمده است. زیدانش ترب یو فرع یاصل های یرشاخهز یدر ستون عمود

، ینـیو د یفلسف یمبان های یرشاخهز یمبان ۀ. در حوزشود یمم یتقس یبانی، مسائل و پشتیمبان ۀدست

و  یزیتجـو یهـا دانش یها یرشاخهزمسائل  ۀحوزو در  یجامعه شناخت یو مبان یشناخت روان یمبان

ز یـن یاصـل های یرشاخهزك از یل هر یدارد و در ذر قرا یتیخ و تربیو مسائل تار یتیترب یها ساحت

 آمده است. تر یفرع یتیترب های یشگرا

کـه  دهـد یمنشـان  یبردار اشاره شده است. نشانگر بهره یبردار ن جدول به نشانگر بهرهییدر پا

 یتمدن اسـالم یجه بازسازینتو در یتیترب یر در نهادهاییجاد تغیا یبرا ،د شدهیاز دانش تولچقدر 

 استفاده شده است.
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 یاسالم تیترب دانش تیوضع نییتع نقشه: 2 جدول
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: مطلـوب، نـامطلوب، شـود یمت در نظر گرفتـه یچهار وضع ،تحقق اهداف درباره یداور یبرا

 ت نامطلوب.یش به وضعیت مطلوب و گرایش به وضعیگرا

د یتول ۀچرخ یریگ ت مطلوب شکلینجا مراد از وضعیاست و در ا ینسب یت مطلوب امریوضع

 ،نمونـه یبـرااسـت.  یتـیهای دانـش ترب یرشاخهزك از یدر هر  یاجتماع یازهایدانش و پاسخ به ن

ك یدر  یی آموزشها دوره یو برگزار یی علمها گروهاز نظر تعداد  یمناسبهای  یرساختزکه  یزمان

 یعلمـ یازهـایبپـردازد و ن یو پژوهشـ یت آموزشـیـمسـتمر بـه فعال به طور ورد یش شکل بگیگرا

ن دانـش و یگزیبرآورده سـازد و بتوانـد بـه عنـوان جـا یعلم یرا در سطح تقاضاها یتیترب ینهادها

ت نـامطلوب یوضـع ت مطلـوب سـخن گفـت.یتوان از وضـع یمشود،  از غرب یی وارداتها برنامه

ا نـامطلوب یـت مطلوب یش و وضعیشکل نگرفته است. گرا ین چرخه به طور کلیاست که ا یزمان

ت مطلـوب چرخـه یر وضـعیشکل ز شود. یمد دانش مشخص یزان تحقق چرخه تولیاساس مز برین

 .دهد یرشاخه نشان مید دانش را در هر زیتول

 
 یتیترب علوم هاي زیرشاخه از یک هر در دانش دیتول چرخه
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 یدر صـورت یتـیترب ینهادها ید دانش انبوه و بازسازید و تولیجد یپرداز هینمودار نظربراساس 

چرخه مـذکور  که گردش کارها در یزانید دانش شکل گرفته باشد؛ به میشود که چرخه تول یانجام م

 به وضعتقربهتر انجام شود و  یو کم یفیاز جهت ک
ً
 شتر است و برعکس.یت مطلوب بییبا

 ها افتهتوصیف و تحلیل ی

 پرسـش اول  بررسی یافته
ِ

ی انسـانی ها شـاخصموجـود  وضـعیت( یـقتحقها به ترتیب پاسـخ

 پرسـش دوم ) ودانش تربیت اسالمی ساختاری و عملکردی
ِ

میـزان اهـداف ترسـیم ( یـقتحق پاسخ

 کند: یمشده) را به شرح زیر معلوم 

 دانش تربیت اسالمی ی انسانی ساختاری و عملکردیها شاخصموجود  . وضعیت۱

 های انسانی شاخص فیتوص .۱-۱

های  وضـعیت شـاخص ۲جدول شماره : مراکز حسببر  انسانی های شاخص کلی وضعیت

نفر عضو هیئت علمـی در  ۵۹محقق،  ۱۱۳مجموع  دهد؛ در انسانی را در هر یک از مراکز نشان می

دانشـجوی کارشناسـی  ۱۴۰۹نفر دانشـجوی دکتـری،  ۴۶ی علمی و کارهامراکز مختلف مشغول 

 دانشجوی کارشناسی مشغول تحصیل هستند. ۶۸ارشد و 

 
 یانسان يها شاخص یکل تیوضع: 2جدول 
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 در یک میلیون نفر جمعیتتعداد محققان 

مشـغول  یت اسـالمیـنفر محقق در مراکز آموزشـی و پژوهشـی در حـوزه ترب ۱۱۳در مجموع 

به ازای هر یک میلیون نفـر جمعیـت در  ۱۳۸۹کارند. که با توجه به آمار کل جمعیت ایران در سال 

ایران یک محقق  در نفر ۶۶۴۱۶۰هر محقق تربیت اسالمی وجود دارد به عبارتی به ازای  ۵/۱ایران 

 در حوزه تربیت اسالمی استخدام شده است.

 تعداد دانشجویان تربیت اسالمی به تفکیک مقطع تحصیلی در یک میلیون نفر جمعیت

نفر برآورد شد  ۱۵۲۳دولتی تعداد دانشجویان علوم تربیتی در مراکز دولتی و غیر ۱۳۸۹در سال 

نفـر در مقطـع دکتـری  ۴۶کارشناسی ارشـد و  نفر در مقطع ۱۴۱۱نفر در مقطع کارشناسی،  ۶۸که 

کنند. افزایش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به این دلیل اسـت کـه رشـته تـاریخ و  یمتحصیل 

گیـرد و در دانشـگاه  یمفلسفه تعلیم و تربیت با گرایش اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد دانشـجو 

دسـت آمـده در ازای  هی بها داده. با استناد به باشند یمآزاد و  پیام نور نهصد نفر مشغول به تحصیل 

 مقطـع تحصـیلی نفر دانشجوی تربیـت اسـالمی در سـه ۳/۲۰ت کشور یهر یک میلیون نفر جمع

دانشـجوی کارشناسـی ارشـد و  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به تحصـیل اشـتغال دارنـد.

 باشند. یمنفر دانشجوی کارشناسی مشغول به تحصیل ۹/۰

 تحصیلی مقطع و آموزشی مرکز تفکیک به دانشجویان تعداد

دانشجو در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته تـاریخ و  ۸۹۵دانشگاه پیام نور و آزاد در مجموع با 

فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش اسالمی بیشترین دانشجو را داراسـت. دانشـگاه تربیـت مـدرس بـا 

طـع داراسـت. دانشـجویان ارشـد و دکتـری در دانشجوی دکتری بیشترین دانشجو را در ایـن مق۲۲

ی دولتی همگی در رشته تـاریخ و فلسـفه تعلـیم و تربیـت بـا گـرایش اسـالمی مشـغول ها دانشگاه

 آمده است. ۷دولتی فراوان است که در جدول غیر ها در مراکز یشگراتحصیل هستند. تنوع 
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 تحصیلی مقطع و آموزشی مرکز تفکیک به دانشجویان تعداد: 4 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 ساختاری یها شاخص توصیف .۱-۲

 های ساختاری وضعیت کلی شاخص

ده مرکـز دولتـی و چهـارده مرکـز . دهـد یمساختاری را نشـان  یها شاخصوضعیت  ۵جدول 

ازده یـدولتی و هشت مرکز دولتی در پردازند. شش مرکز غیر دولتی به کار پژوهشی و آموزشی میغیر

ك انجمن علمی فعال است؛ قطب علمی وجود ندارد و یپردازند.  یان میش به آموزش دانشجویگرا

 کنند. یت میپایگاه علمی در حوزه اطالع رسانی فعال ۲۳
 

 

 

 

 

 



 ۱۶۹ دانشگاهی و علمی رشته منزله به اسالمی تربیت و تعلیم دانش وضعیت بررسی

 

 يساختار يها شاخص یکل تی: وضع5جدول
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 عملکردی یها شاخص. توصیف ۱

 مجمـوعدهـد. در حسب مراکز نشـان میهای عملکردی را بر وضعیت شاخص ۶جدول شماره 

همایش و نشست، هفده کارگـاه  ۶۲مقاله،  ۲۶۳کتاب،  ۴۴طرح جاری،  ۳۵طرح اتمام یافته،  ۴۷

 باشد. می ۸۹ـ۸۵دولتی از و سه نشریه، عملکرد مراکز پژوهشی غیر

 
 يعملکرد يها شاخص یکل تیوضع: 6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میزان تحقق اهداف طرح اسالمی دانش تربیتی .۲

یس رشته تأسسازی برای سازی دانش تربیتی، زمینههدف جریان اسالمیدر مقدمه بیان شد که 

گیری میزان تحقق اهـداف شناسی تحقیق معیار اندازهتعلیم و تربیت اسالمی است؛ در بخش روش

هـای دانـش تربیتـی شـاخه معلوم شد؛ در آنجا بیان شد که میزان تحقق اهـداف در هـر یـک از زیر

شـود و وضـعیت کلـی دانـش گیری چرخه تولید دانش تعیین مـیگیری یا عدم شکلبراساس شکل

بر این مبنا در اینجا ابتدا میزان تحقـق اهـداف  شود.اساس وضعیت زیرشاخه مشخص میتربیتی بر

 شود.گاه وضعیت کلی دانش تربیتی توضیح داده میها و آندر هر یک از زیرشاخه
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 میزان تحقق اهداف در حوزه مبانی تربیتی .۲-۱

 از وضـعیت  ۱شاخه فلسفه تعلـیم و تربیـت درجـه  مبانی فلسفی تربیتی در زیر
ً
مطلـوب  نسـبتا

در نه دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد و یک مرکز غیردولتی به تربیت  های علمیبرخوردار است. گروه

 باشند. اعضـاینفر دانشجو، مشغول می ۱۴۳۹ارشد و دکتری، با نیروی انسانی در دوره کارشناسی

 از ینفر که در ا ۱۱۳نفر و محققان به تعداد  ۵۹یئت علمی به تعداد ه
ً
ن مراکز مشغول کارند، عمـدتا

یالن همین رشته هستند. میزان آثار تولیدی از نظر کیفی و کمی وضعیت خوبی دارد. در التحص فارغ

در جامعـه برداری نیز وضعیت قابل قبول است؛ گفتمان فلسفه نعلـیم و تربیـت اسـالمی  حوزه بهره

بخشی شده است. محققان این رشته در حوزه تولید مبـانی نظـری  علمی شکل گرفته و به آن هویت

و افزون بر آن، در بسیاری از  اند داشتهسند ملی آموزش و پرورش و تدوین سند ملی آن نقش جدی 

بررسـی و  برداری هنـوزیرگذار دارند. بخشی که در حوزه بهرهتأثگیری حضور جدی و  مراکز تصمیم

پرورش رسمی) مانند  و تدوین نشده، بررسی و تدوین فلسفه نهادهای تربیتی دیگر (غیر از آموزش

 فلسفه آموزش عالی در ایران است.

شناسی رشـته به مباحثی مانند ماهیت، اهداف و روش ۲مبانی فلسفی در زیرشاخه فلسفه درجه

شناسـی تحقیـق بیشـتر مـورد توجـه مبحث روشان یپردازد که در این متعلیم و تربیت اسالمی می

متفکران قرار گرفته و از بقیه مسائل غفلت شده است. دسـتاورد اندیشـمندان در ایـن مبحـث در دو 

 روش
ِ

ورود ایــن اندیشــمندان بــه بحــث  شناســی بنیــادی و کــاربردی قابــل بررســی اســت. ســطح

 ی معتبر کدام است؟)، ها (داده یادینبن شناسی روش
ً
شناسـی علـم  یرش کلیـات روشبـا پـذ اصـوال

بردن در برخـی   یا دست آنهاها برای  مدرن غربی و حداکثر افزودن برخی خطوط قرمز و چهارچوب

شناسـی تجربـی  دگاه آنـان اشـکال روشیجزئیات (که در ادامه اشاره خواهد شد) است. گویی از د

  ـ
ً
 شود: این روش را در موضوعات مجاز به ک با دو قید حل می ـمثال

ً
ار بگیریم و نه موضوعات شرعا

 غیرمجاز (که این مسئله 
ً
شناسی ندارد) و دوم اینکه، برخـی مالحظـات  ارتباطی به خود روش اصال

، اگر پژوهش مستلزم 
ً
دینی و شرعی را در هنگام به کار بردن این روش به کار ببندیم (مثل اینکه مثال

را حـذف کنـیم). حـال آنکـه در  هـا بخشها یـا اقـدامات خـالف شـرعی بـود، آن  برخی پرسـش

نمـایی و تـوان روش تجربـی بـرای حکایـت از واقـع و  شناسی تجربی، اشکال در اصـل واقع روش

این افراد، یا به این نکته توجه نداشته و یـا  ۀشناختی آن است. عمد ها و تنگناهای معرفت محدودیت

گونـه  ایی کـوهنی، بـدون هیچگر های غربـی (هماننـد پـارادایم شناسـی برای حل آن، به دیگر روش

اند.  اند و از چاله به چاه افتاده گرایی و تفسیرگرایی) متوسل شده اصالح یا تغییر یا تکمیل آن یا تاریخ

شناسـی بنیـادین، در  روش ۀهـای آنـان در حـوز ها و فعالیت اصلی یافتـه ۀخالصه آنکه، بنیاد و پیکر
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به اقرار امثال  ـترین دلیل این مسئله  های غربی پیشرفت کرده است. مهم شناسی روش ۀحاشیه و سای

ضعف دانش فلسفی پیشگامان این عرصه و تمرکز بیشترشان بر فعالیت ترویجی (و نه کـار  ـ علوانی

علمی و پژوهشی عمیق و دقیق) و مقهور ادبیات رایج شدن است، هرچند خودشان نهایت تالش را 

ادبیات و مبانِی مرتبط  ۀافزاری و فکری غرب نشوند، ولی در حوز د که مقهور دستاوردهای نرمان کرده

 مقهور شده
ً
کننـد کـه  م که این افراد همیشه تصـریح میییفزایاند. این نکته را هم باید ب با علم، عمال

بـوت را قبـول سـکوالر و مـا ن آنهامبانی علم غربی با علم اسالمی تفاوت دارد و ما موحد هستیم و 

هـا را در حـد همـان  ندارند و ...، ولی آنچه مهم است این است کـه امتـداد ایـن حرف آنهاداریم و 

های پژوهش یـا انتخـاب موضـوعاتی کـه مشـروع بـوده و بـه  معیارهای شرعِی حداقلی برای روش

های علمـی  بینند و نه در ساختار و چهارچوب و تـار و پـود نظریـه می ،پیشرفت شریعت کمک کند

 .)۳۶۸ـ۳۶۶، ص۱۳۹۳، یفی(لط

 شناسی کاربردی در سطح روش
ً
دانشی تولید نشده است تا در عرصه عمل پژوهش مورد  اصوال

ققـان شناختی گرچه مورد توجه محققان قـرار گرفتـه و محاستفاده قرار گیرد. بنابراین، مبحث روش

های انسانی، سـاختاری و عملکـردی آن اند، ولی در مجموع شاخصای نظیر به آن پرداختهبرجسته

گیری  دهد و ایـن بـدان معناسـت کـه تـا شـکلگیری به سمت وضعیت نامطلوب را نشان می جهت

 فاصله بسیار زیادی وجود دارد. حوزهچرخه دانش در این 

یله بـه وسـطبیعی باید  به طورشناختی شناختی و جامعهچرخه تولید دانش در حوزه مبانی روان

کننـد، ایجـاد شـود. شناسی و علوم اجتماعی را پیگیری مـی سازی روانهای علمی که اسالمیگروه

هـای خـاص حـوزه آموزشی در خصوص نیاز ۀدهد که در وضعیت فعلی نه دور یمها نشان بررسی

اند کـه ایـن دارای مرجعیت علمی تربیت شدهو  جستهشود و نه محققان برتعلیم و تربیت برگزار می

هایی در مباحث رشد و انگیزش از دیدگاه اسالم نیازها را برآورده سازند. در حوزه عملکردی، کتاب

پردازی ناظر به مسائل و نیازهای عینـی و نوشته و چاپ شده است، ولی محتوای آنها به سطح نظریه

در نهادهای تربیتی نرسـیده اسـت. در مجمـوع وضـعیت ایـن حـوزه برداری از آنها  یا به سطح بهره

 دهد. یمگرایش به وضعیت نامطلوب را نشان 

 . میزان تحقق اهداف در حوزه مسائل تربیتی۲-۲

التربیه از وضعیت  تربیتی و فقه ـ دانش تربیتی در حوزه مسائل تربیتی در زیرشاخه دانش تاریخی

 
ً
تربیتی در مراکز آموزشی و پژوهشی به همراه فلسـفه  ـ ش تاریخیمطلوب برخوردار است. دان نسبتا

یـت بـا گـرایش تعلـیم و تربتاریخ و فلسفه تعلیم و «در یک گرایش با عنوان  ۱تعلیم و تربیت درجه 
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شود و بنابراین، وضعیت مشابه وضـعیت فلسـفه تعلـیم و تربیـت آموزش داده می» تربیت اسالمی

 پیدا کرده است. ۱  درجه

ه پرداخته شـده و در یکـی یالترب المصطفی به فقه اگرچه تنها در مؤسسه اشراق و عرفان و جامعه 

ولی به علت مدیریت خوب این  ،شودکار پژوهشی و در دیگری کار آموزشی انجام می مؤسساتاز 

ن خـوبی بـرای آ ۀهای انسانی و عملکردی پیدا کرده است و آیندحوزه، جایگاه مناسبی در شاخص

 شود.بینی می پیش

های تربیتی وضعیت مناسبی نـدارد و مسائل تربیتی در زیرشاخه ساحت ۀدانش تربیتی در حوز

آید، مؤسسه آموزشـی و میکه از جدول بر طور هماندهد.  یمگرایش به وضعیت نامطلوب را نشان 

و ساحت تعلیم و یس دو گرایش در حوزه ساحت تربیت دینی تأسپژوهشی امام خمینی(ره) اقدام به 

دهـد کـه نفر) کرده است، اما بررسـی نتـایج نشـان مـی ۲۱ها و تربیت نیرو (به تعداد تربیت ارزش

ها به تربیت نیـروی انسـانی برجسـته و دارای مرجعیـت علمـی منجـر نشـده اسـت. برگزاری دوره

ها استخراج های اسالمی در حوزه ساحتدهد که دیدگاهنشان می ها در حوزه عملکردی نیزبررسی

پردازی در حوزه مسائل و نیازهـای عینـی نرسـیده اسـت. بررسـی میـزان شده، ولی به سطح نظریه

دهد، از این دانش در تدوین مبانی نظری سند ملی آموزش  یم برداری از دانش تولید شده نشان بهره

 و پرورش و در تدریس استفاده شده است.

هـای تجـویزی وضـعیت شـاخه دانـش ی در زیربررسی دانش تربیتـی در حـوزه مسـائل تربیتـ

دهـد در سـه مرکـز که اطالعات مندرج در جدول نشـان مـی طور هماندهد.  یمنامطلوب را نشان 

ریزی درسـی و شناسی تربیتی، مدیریت آموزشی، برنامههای روانآموزشی دوره آموزشی در گرایش

هـا مشـغول دانشـجو در ایـن گـرایش ۵۷شود. آموزشی و معارف اسالمی و علوم تربیتی برگزار می

دهد که دانشـگاه امـام صـادق(ع) در تحصیل هستند. بررسی کیفی وضعیت این سه مرکز نشان می

های خوبی هـم تـدوین نامهشود و پایانمرتب برگزار می ها دورهتر عمل کرده است؛ این زمینه موفق

ای کـه هنوز محققـان برجسـتهدهد که شده است. بررسی وضعیت کیفی نیروهای انسانی نشان می

شاخه تربیت نشده است. دانش تولید شـده نیـز بـه سـطح دارای مرجعیت علمی باشند، در این زیر

 گیری چرخه تولید دانش فاصله زیادی وجود دارد. برداری نرسیده است و در مجموع تا شکلبهره

 میزان تحقق اهداف در حوزه پشتیبانی علمی .۲-۳

علمـی از آن  علمی تا اندازه زیادی به دانش تولید شده در حـوزه پشـتیبانییابی هر رشته  هویت

را یـیابد؛ ز یمچندان دارد. این امر در حوزه رشته تعلیم و تربیت اسالمی ضرورتی دو یدانش بستگ
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بسیاری از محققان با زبان عربی آشنایی ندارنـد و الزم اسـت منـابعی کـه کـار پـژوهش را تسـهیل 

ن یعام تـدو یتیترب ـ! یو قرآن یتیترب ـییی رواها مجموعهد. در این حوزه تا کنون کند، تدوین شو یم

بـه  یاز عربـ یدیـکند؛ در حوزه ترجمه آثار مف یمحققان را برطرف م یازهاین یشده است و تا حد

 یـییف شده، اما هنـوز معـاجم رواتألشناسی  کتاب ۀترجمه شده است. چند اثر نیز در حوز یفارس

ــیتــدو یتــیها و موضــوعات ترب رشــاخهیهــا و ز شیبرحســب گرا  ین جــاین نشــده اســت. همچن

 است. یها خال نامه ها و فرهنگ نامه اصطالح

کـه  یتوجه به رسـالت با یرشته علم  به منزله یت اسالمیت دانش تربیاز وضع یینها یبند جمع

، یت اسـالمیـتربم و یشـود. رسـالِت دانـش تعلـ یملحاظ شده است، ارائه  ین حوزه دانشیا یبرا

کم  ا دستین یگزیجا یو عمل ی، تجربین است که دانش نظریکه در مقدمه اشاره شد، ا گونه همان

قرار دهـد کـه رکـود  یعلم یار نهادهایسکوالر در اخت یتیسه با دانش تربیقابل مقا یکارآمد یدارا

 یرا بر مبنا یرار نظام آموزشاستق ۀنیت زمینهاجبران کند و در یتیترب یپرداز هینه نظریرا در زم یعلم

 فراهم کند. یو بوم یدگاه اسالمید

، یت اسالمیم و تربیدر حوزه مباحث فلسفه تعل یتیدانش ترب یها رشاخهیت زیبا توجه به وضع

ه و استخراج دیدگاه اسالمی در قلمـرو اهـداف غـایی، واسـطی، یالترب ، فقهیتیترب ـیخیمباحث تار

، یانسان یرویت نیتوان ادعا کرد که در مجموع وضع  یها م موانع و ساحت، عوامل، ها روشاصول، 

 ها  ن حوزهیدر ا یو عملکرد یساختار
ً
ی تجـویزی کـه هـا دانشمطلوب است، امـا در حـوزه  نسبتا

، ساختار و آثـار یانسان یرویدهد، با فقدان و کمبود ن یمپیکره اصلی دانش تربیتی جدید را تشکیل 

بـه  آنهـاجـاد تحـول در یو ا یز استمرار عمل نهادسـازیت نین وضعیامد ایپ م.یمناسب مواجه هست

 سکوالر است. یتیله دانش تربیوس

 ی به اهدافابیدستموانع 

پس از تعیین اهداف و وضعیت موجود دانش تربیـت اسـالمی نوبـت بـه پاسـخ پرسـش سـوم 

رسد. پرسش سوم مربوط به موانع تحقق اهداف و به عبـارت دیگـر جسـتجوی عـواملی تحقیق می

توان موانـع را  یماست که موجب عدم تحقق اهداف یا تحقق ناقص آنها شده است. از نگاهی کلی 

 به دو دسته تقسیم کرد: موانع درونی و موانع بیرونی.

در راه  یتیدانش ترب یساز یه اسالمرمعتقد بیان سکوالر و غیاست که جر یموانع یرونیموانع ب

سـازی دانـش را  بـودِن اسالمی نمونـه، امکـان، ضـرورت و مفیـد یکند؛ برا یجاد میتحقق دانش ا

 برد یا  یم سؤالزیر
ً
داند. موانع درونی موانعی است که درون سیسـتم  یمآن را جریانی سیاسی  اساسا
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های کالن در کشور یا ناشـی از  یگذار یاستتولیِد دانش تربیت اسالمی وجود دارد که یا ناشی از س

 و اجرا در مراکز آموزشی و پژوهشی است. یزیر  گذاری، برنامه سیاست

که برای معاونت راهبردی ریاست ») تربیت اسالمی« یتیتربنگارنده در پژوهش (ممیزی علوم 

، یشـناخت روش، یشـناخت بوم ستیجمهوری انجام داده است، نشان داده است که چگونه عوامـل ز

د یـتول یشـده بـرا میساز عدم تحقـق اهـداف ترس زمینه یی و اقتصادشناخت روان، یتیری، مدیاسیس

 .)۸۰-۷۳ ص، ۱۳۹۱شده است (نوذری،  یت اسالمیم و تربیدانش تعل

از موانـع را  یتـر یتـوان سـطح بـاالتر و انتزاع یاز منظر باال به موانع مـذکور م یاکنون با نگاه

ریزی  گذاری و برنامـه تش از سیاسـیموانع است. جایگاه این دست از موانع پ ۀشیم کرد که ریترس

ن یتدو یموانع شناخت«ن دست موانع عنوان یا یسازی دانش تربیتی است. نگارنده برا برای اسالمی

 یو آموزش ین برنامه پژوهشیتدو یرا انتخاب کرده است، موانع شناخت» یو آموزش یبرنامه پژوهش

 ینش الزم را بـرایـرت و بیاسـت کـه بصـ ییهـا ها و نگرش ها و مهارت از دانش یا فقدان مجموعه

فـراهم  یابیو اجـرا و نظـارت و ارزشـ یزیر و برنامـه یگذار اسـتیزان در سیر ت عمل برنامـهیهدا

 م شـده وییابی بـه اهـداف ترسـدستن مانع در راه یتر ی، اصلیموانع شناخت رسد یم  کند. به نظر یم

مـانع محسـوب  آنهـامـذکور کـه فقـدان  یهـا ها و مهارت ها، دانش مولد موانع دیگر است. نگرش

 ل است:یشود، مشتمل بر موارد ذ یم

 یخود سنت در یتیترب دانش با آن زیتما و تفاوت و یتیترب مطلوب دانش مختصات ییشناسا) الف

 یغرب و

و مفیـد بـودن دانـش تربیتـی  بـا نفـی حجیـت» سازی دانش تربیت اسـالمی اسالمی«اندیشه 

، یسکوالر و نفی کارآمدی دانش تربیتی موجود در سنت خودی برای حل مشکالت جوامع اسالم

فعالیت خود را برای تولید دانش تربیتی که از حجیت، عقالنیت و کارآمدی برخوردار باشـد، آغـاز 

و تشـابهاتی بـا تمـایزات دانش جدید چـه و اینکه کرد. اما در ابتدا مختصات دانش مطلوب تربیتی 

دانش تربیتی در سنت غربی و اسالمی دارد، مشخص نکرد. مسائلی مانند تعریف، اهداف، قلمـرو 

شناسی تعلیم و تربیت اسالمی که بصیرت الزم را بـرای ورود در تولیـد  موضوعات و مسائل و روش

دیشـانه جانشـین یـک تلقـی ان های ساده کند، مورد توجه واقع نشد و تلقی دانش تربیتی را فراهم می

رشته تعلـیم و تربیـت اسـالمی شـد. نتیجـه فقـدان  ۀدانش تعلیم و تربیت اسالمی به منزل واقعی از

) هدف غایی از دانـش تربیـت ۱بصیرت الزم نسبت به مختصات دانش مطلوب تربیتی این شد که 

است، فرامـوش شـود اسالمی که همانا ایجاد تحول در نهادهای آموزشی و بازسازی تمدن اسالمی 
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عمل تربیتی و تـوان مداخلـه در بازسـازی  ۀتربیت اسالمی تدوین شود که با حوز ۀو آثاری در حوز

تربیت اسالمی به عنوان یک رشـته  )۲های عینی تربیتی بیگانه باشد؛  نهادها و حل مسائل و چالش

ط عینی تربیتی و اهداف های اسالمی واقعیات و رواب علمی و دانشگاهی که بایستی مبتنی بر دیدگاه

هـا تقلیـل  اصـول و روش را شناسایی کند و به تولید نظریه در این حوزه بپردازد، به استخراج مبانی،

شناسی  روش)۳ها و روابط عینی تربیتی به فراموشی سپرده شد؛  واقعیت  ۀپردازی دربار یافت و نظریه

ید را نشان دهد، به نفی روش تولید علـم بایستی روش تولید دانش تربیتی جد یمتربیت اسالمی که 

شناسی تربیتی اسالمی انجامید که در مقام عمـل، مشـکلی را از  سکوالر و بیان کلیاتی درباره روش

 محقق تربیت اسالمی به روش تحقیق برطرف نکرد. نیاز

 علم یت اجتماعیبا توجه به هو یاند علوم انسین حاکم بر تولیقوان ییشناسا )ج

و  یعناصـر هنجـار یرا کـه محتـویـز ؛اسـت یده اجتمـاعیـك پدی discipline یعلم به معنا

. ظهـور و بـروز یابـد یم تیـهو رش عالمـان جامعـهیاست که تنها در صـورت پـذ ییاستانداردها

به ما خواهنـد گفـت  آنها ییهستند که شناسا ین عام و خاصیز معروض قوانین یاجتماع یها هدیپد

و در صورت امکان مداخله بـه  کردت یریمداخله و اعمال مد آنهادارشدن یدر پد توان یمکه چگونه 

 ید علـوم انسـانیـت تحول در نظـام تولیریمد ،نیبنابرا ؛ن را انجام دادیا توان یمزان و چگونه یچه م

 ).۱۳۹۱، یخانین موضوع است (فتحعلیاز ا یشناخت علم یخود مقتض

ر نگـرش محققـان ییـك جامعـه تغیدر  یعلوم انسانش یرو یاز براین شیپ ۀبه منزل گام نینخست

م لم از عـار موجـود عـالِ یتفسـ یق نفـیـز از طریر نگرش محققان نیینسبت به عالم وجود است. تغ

در  یتازه از هست یریدر غرب ابتدا ظهور تفس نمونه، یبرا. دهد یمر تازه از آن رخ یوجود و ارائه تفس

 یمقتضـکـه  یر تازه از هسـتین تفسیاتفاق افتاد. ا جان الک کن ویدکارت و ب مانند یلسوفانیف یآرا

 یرش عالمان قرار گرفـت و تـالش بـرایج مورد پذیبه تدر ،بود یدیجد یمناسبات و روابط اجتماع

د یـق تولیـمطلـوب از طر ینظام اجتمـاع یموجود به سمت بنا یاجتماع یها نظامجاد تحول در یا

ش علـوم یـرو ،نیا . بنابر)۱۳۱ـ۱۱۹زاده، ص ه نقل از: عربب یاردکان داوریشد (آغاز  یعلوم انسان

و  یاجتمـاع یها نظام یکه مقتض یر تازه از هستی) تفس۱: در هر جامعه مستلزم دو امر است یانسان

تـازه هسـتند و تـالش  یکه طالب نظـام اجتمـاع ی) وجود محققان و عالمان۲؛ د استیجد یانسان

 د.نموجود فراهم کن یها نظامجاد تحول در یا یك را برایو تکنولوژ یعلم های یانبنتا  کنند یم

(ره)  طلب نظام اجتماعی تازه را فراهم کرده است. امـام خمینـی ۀانقالب اسالمی در ایران زمین

یات نظـام اجتمـاعی جدیـد مقتضها و  ش و پس از انقالب درباره ویژگییاندیشه خود را در دوران پ
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العمل محققـان بـرای تولیـد  اری از عالمان و محققان پذیرفته شد. عکسمطرح کرد و از طرف بسی

ک بـه جهـانی بـودن ی اجتماعی متفاوت بود. گروهی از اساتید با تمّس ها نظامعلم در جهت تحقق 

از فضـالی حـوزه بـا  یکردند. برخ قوانین علمی ضرورت نیاز به تولید علم انسانی جدید را نفی می

دیدنـد. گـروه سـوم تولیـد  نیاز از تولید علوم انسانی می نی موجود خود را بینظر به منابع معرفتی دی

هایی ایـن  جه چنین نگاهیبازسازی متون درسی دانشگاهی دنبال کردند. نت یعلوم انسانی را از مجرا

 دانـش تربیتـی غربـی بـه میـدان آمـد و  گیری ها و تصمیم سازی شد که در عرصه تصمیم
ً
ها مجـددا

 ی اجتماعی را در اختیار نهاد.ها نظامتحول  های علمی یانبن

اشـاره  یاجتمـاع یها نظام یوه مواجهه عالمان در بازسازیبه ش ید علوم انسانیتول یبرا گام دوم

 یهـا نظام یشه و عمـل بازسـازید اندیتول انیم یکیالکتیازمند مواجهه دین ید علوم انسانیدارد. تول

 یهـا نظام یبازسـاز یبرا ای یشهاند ین است که وقتیا كیالکتیاست. منظور از مواجهه د یاجتماع

شه ید اندیتول یشود و بازخورد آن برا یج آن بررسیاست که نتا یضرور ،کار گرفته شود هب یاجتماع

رد. تعامل یعمل گ یشه تازه مبنایاند یبعد یرد تا در اجرایقرار گ یار عالمان علوم انسانیتازه در اخت

تقرب به ) ۱: خواهد داشت یج را در پینتان یا یاجتماع یها نظام یبازسازشه و عمل ید اندین تولیب

د مسـئله پـژوهش از بسـتر عمـل یـتول) ۳ مختلـف؛ های یـهنظرد یتول) ۲ مطلوب؛ ینظام اجتماع

 یها حلقـهظهـور ) ۵ مختلـف؛ یهـا  یشناس د روشیتول) ۴ مطلوب؛ یاجتماع یها نظام یبازساز

و  ها رشـتهس یتأس) ۸؛ یهای تخصص یشهما ی) برگزار۷ ؛یتخصص یها مجلهانتشار ) ۶ ؛یعلم

ن یو تـدو شـه و عمـلین اندیبـ دانـش انباشـته شـده حاصـل از تعامـل یبر مبنا یعلم های یشگرا

 .)۱۳۹۱، یخانیفتحعل( یدرس یها کتاب

د علـوم یـند تولیفراران است. توضیح اینکه یدر ا یتید دانش تربیات تولیضتوجه به مقت گام سوم

 یتـیترب یآن در قالـب نهادهـا ینیع یو نمودها یتیکه دانش ترب ،رانیمانند ا ییدر کشورها یانسان

ن کشـورها اصـالح یـدر ا یشکل گرفته، مستلزم توجه به مسائل خـاص اسـت. مسـئله اصـل یغرب

 یشناخت نهادهـا) ۱ل است: یامور ذ ین مسئله مقتضیو ا آنهاستو مسلمان کردن  یغرب ینهادها

 یتـیترب یو نهادهـاحاکم بـر علـم  یها ارزششناخت ) ۲ ؛آنهاستاد یکه بن یو علم یغرب یتیترب

 از آن؛ هبرخاسـت یتیترب یعلم و نهادها یریکارگ بهاز  یناش های یبآسشناخت ) ۳ ؛آنهابرخاسته از 

نرم و  یبه تکنولوژ یابیدستشناخت روش ) ۵ ؛ین و مطلوب اسالمیگزیجا یها ارزششناخت ) ۴

 یمناسـب بـرا یعلم یها پرسش ییمهارت شناسا) ۶ ؛یات اجتماعیمناسب با غا یتیترب ینهادها

ــوژ ــیترب یو نهادهــانــرم  یســاخت تکنول ــوژیداشــتن مهــارت تبــد) ۷ ؛یت ــه تکنول  ؛یل دانــش ب

 .)۱۳۹۱، یخانی(فتحعل یت اسالمیات تربیمتناسب با غا ینهادساز )۸
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ل شـده چهار مسـئله او یآموزش و پرورش موجب بررس مانند یتیترب ینهادها یند بازسازیفرا

 .انجام نشده است یمسئله بعد در چهار یاست، اما کار پژوهش

 د علمیتول یتیری، مدی، اجتماعیاسیات سی) توجه به مقتضد

توسعه علم و رشته علمی در دنیای اسالمی امری است که افـزون بـر نیـاز بـه وجـود محققـان 

تـوجهی بـه آنهـا در فراینـد  های دیگری است که عدم شناخت یا بی مند زمینهتوانمند و با انگیزه نیاز

شود. توجه بـه عـواملی ماننـد ایجـاد تقاضـای  گذاری موجب ناکامی در تحقق اهداف می سیاست

ــاع ــی، اجتم ــه علم ــف جامع ــم، تعری ــد عل ــیر تولی ــیان در مس ــه متقاض ــیدن ب ــمیت بخش ی، رس

ناپـذیر توسـعه های گریز در دنیای معاصر از ضـرورتسازی علم و اصول مدیریت دانش  استاندارد

 رشته علمی است.

 هـ) غفلت از چرایی نیاز به دانش تربیت اسالمی

های اسالمی؛  ) استخراج دیدگاه۱که در مقدمه ذکر شد:  گونه همانغایت دانش تربیت اسالمی 

ها جهـت  برنامـه و شـیوه ه) ارائـ۳ها و روابط تربیتـی؛  پردازی در حوزه واقعیت ) شناخت و نظریه۲

های آموزشی اسـت. در واقـع دانـش تربیـت اسـالمی ابـزار ایجـاد تحـول در  ایجاد تحول در نظام

 غایـت امـاو تحقق جامعه اسالمی پیشـرفته اسـت.  مؤمننهایت تربیت فرد های آموزشی و در نظام

  گذشته سال سی در اسالمی تربیت دانش
ً
 عزیمـت نقطـۀ. است کرده جستجو را دیگری چیز عمدتا

 ۶۲ و ۶۱ های ســال در ها دانشــگاه مجــدد بازگشــایی زمــان بــه مــا کشــور در انســانی علــوم تولیــد

 و اسـت غـرب از برگرفتـه دانشگاهی درسی متون که بود نیا مقطع نیا در اصلی مسئله. گردد یبرم

 هـای ارزش بـه گـرایش و تهدید را دانشجویان داریدین که است هایی نظریه از سرشار نیز متون این

 یافـت، ادامه هم بعدها و شد پیگیری دوره این در که اصلی هدف بنابراین،. کند می تقویت را بیگانه

. کنـد جلـوگیری غربـی هـای ارزش انتقال از و تقویت را داریدین که شود تدوین متونی که بود این

 علـوم به پرداختن غایت منزله به ایرانی و اسالمی های ارزش به گرایش و داریدین بر تحفظ واقع،در

 اصلی اولویت در دانشگاهی درسی های کتاب بازسازی تلقی، این تبع به. شد گرفته نظر در انسانی

 رسـالت از علمـی مراکـز غفلـت گفتمـان ایـن شدن پدیدار نتیجه. گرفت قرار پژوهشی های برنامه

 بـا کـه کنـد تولیـد را یا تکنولوژی و دانش که بود این یپژوهش مراکز اصلی رسالت. بود آنها اصلی

 تربیتـی مطلـوب وضـعیت بـه یابیدسـت منظـور بـه را تربیتی نهادهای در تحول بتوان آن از استفاده

 تربیتی علوم هم و شوند بومی و اسالمی تربیتی نهادهای هم تدریجی تعامل یک در و کرد مدیریت



 ۱۷۹ دانشگاهی و علمی رشته منزله به اسالمی تربیت و تعلیم دانش وضعیت بررسی

 

 اسـالمی هـای آرمان بـه انسـانی و اجتمـاعی مناسـبات و روابـط هـم و شود تولید بومی و اسالمی

 .شوند تر نزدیک

 های علمی در سنت خودی و غربی و) شناسایی بستر تاریخی چگونگی تکوین رشته

یس رشـته تعلـیم و تأسـسـازی بـرای  سازی دانش تربیتی زمینه از آنجا که هدف جریان اسالمی

خـودی، ماننـد تکـوین تربیت اسالمی است، شناسایی بستر تاریخِی تکویِن رشته علمی در سـنت 

توانـد بـه ایـن  دانش تربیت و اخالق در تمدن اسالمی یا تکوین دانـش علـوم تربیتـی در غـرب می

یس رشته علمی امری اجتماعی اسـت و بنـابراین، تأسجریان کمک کند؛ علت این امر آن است که 

یـا تمـدن  تاریخی بسـتر تکـوین دانـش تربیتـی در غـرب ۀکند. مطالع از قوانین خاصی تبعیت می

کنـد تـا بـه کشـف برخـی قـوانین تولیـد علـم دسـت یابنـد و بـا  ریزان کمـک می اسالمی به برنامه

 یس رشته علمی دست یابند.تأسهای مناسبی را برای  حل ، به راهآنهابرداری و بازسازی  گرته

 نتیجه گیری

در عرصـه دهد که رشته تعلیم و تربیت اسـالمی در وضـعیت فعلـی  یمهای تحقیق نشان  یافته

هـای علمـی بـه  یانبنپردازی و ایجاد گفتمان علمی در جامعه علمی و در عرصه عمل و تولید  نظریه

تواند به عنوان رقیب و جایگزین علوم تربیتی برگرفتـه از غـرب  ینممنظور تحول در نهادهای تربیتی 

یتی بـرآورده نشـده سازی دانش ترب اسالمی ۀمعناست که اهداف طراحان اندیش عمل کند و این بدان

 ، برآیند.اند گرفتهاز عهده رسالتی که به عهده  اند نتوانستهاست و مراکز آموزشی و پژوهشی 

 
  

  



                        ۱۳۹۳پاییز و زمستان / ۱۹ش/ ۹/ ستربیت اسالمی                                                                                                                     ۱۸۰

 

 

 منابع

 

، مصــوب جلســات ســند نقشــه جــامع علمــی کشــور، مصــوب شــورای عــالی انقــالب فرهنگــی

 .۶۷۹ـ۶۶۲

گزارش ارائه شده به  ،)۱۳۸۹-۱۳۸۵( رانیا یت اسالمیدانش ترب یزی)، مم۱۳۹۱، محمود (ینوذر

 .یاست جمهوریی رو فناور یمعاونت علم

در دانشگاه  ی، سخنرانید علوم انسانیت تولیریتحول نظام مد یمبان ،)۱۳۹۱محمد (  ،یخانیفتحعل 

 .ید محالتیشه

 .، تهران: انتشارات مدرسه۳، چیاسالم یتدوباره به ترب ینگاه ،)۱۳۸۸خسرو (باقری، 

)، ۱۹۷۷ـ۱۹۸۹مسلمانان (تعلیم و تربیت  المللی ینب)، بررسی و ارزیابی ۱۳۷۹( یعلاشرف، سید

 .۱۰۵ـ۷۷ص، ۷۹بهار ترجمه و تلخیص: دکتر مهدی سجادی، تربیت اسالمی، 

گـزارش  ،گروه علـوم تربیتـی در یـک نگـاه)، ۱۳۹۰(ره) ( ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش

   .منتشر شده

 سمت.  :تهران  ،تیترب و میتعل فلسفه)، ۱۳۷۲حوزه و دانشگاه ( یدفتر همکار

 هـای پژوهش فصـلنامه، »علم، تجدد و تحـول در آثـار داوری اردکـانی«)، ۱۳۹۱( یعلزاده،  عرب

 .۱۳۱-۱۱۹، ۱جنامه  ، ویژه۱ ش، اجتماعی و فرهنگی

تهران: انتشارات ایران و ، اسالمی شناسی معرفت)، ۱۳۷۴فرهنگی تحقیقاتی ایران و اسالم ( مؤسسه

 .اسالم

 .۶۹۱ـ۶۸۱مصوب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، 

 .۷۳۱ـ۶۹۸نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مصوب جلسات 

 .سالمیی ممیزی دانش تربیت اها پرسشنامه)، ۱۳۹۱انجمن تعلیم و تربیت اسالمی (

 

 


