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انسان شناسي انواع مختلف و متنوعي دارد كه به لحاظ روش يا نوع نگـرش،               . گيرد  انجام مي 

اساس روش بـه انـسان شناسـي     توان بر اين حوزه معرفتي را مي . شوند  از يكديگر متمايز مي   
 نگر تقـسيم    ءنگر و جز    توجه به نوع نگرش به انسان شناسي كل       علمي، فلسفي، و ديني، و با       

ل مربـوط بـه انـسان در        ي پژوهـشي كـه موضـوعات و مـسا         الگـوي نوع  ). 16: ص،  12(كرد  
تواند به عنوان مالك تفكيكي بين   گيرد، نيز مي    چارچوب آن مورد تحقيق و پژوهش قرار مي       

  .نظر گرفته شود انواع انسان شناسي در
اي اسـت كـه محـور گفتگـوي آن،            هاي بـين رشـته     ربيتي يكي از دانش   انسان شناسي ت  

انـسان شناسـي تربيتـي      . هـاي گونـاگون اسـت      چرايي و چگونگي تربيت انسان در فرهنـگ       
متخصـصان ايـن حـوزه      . محصول ارتباط آموزش و پرورش با انسان شناسي فرهنگـي اسـت           

هايي  ر فرهنگي، پيش فرض معرفتي به مطالعه منظم درباره فعاليت آموزش و پرورش از منظ          
هـايي كـه انعكـاس        و پـيش فـرض     ،كننـد   كه انسان شناسان در آموزش و پرورش وارد مـي         

از سـوي ديگـر، از آن جـا كـه           ). ، مقدمـه  20(منـد هـستند       هاي تربيتي است، عالقه     فعاليت
باب ماهيت، چگونگي و كمال انسان بـر تعلـيم و تربيـت اثـر             هاي ديني و فلسفي در     ديدگاه
يـك از مكاتـب و ارتبـاط آن بـا نظـام               مطالعه اصول و مفروضات انسان شـناختي هـر         دارد،

در اين ميان، اسالم به عنوان يك       . آموزشي، مورد عالقه انسان شناسان تربيتي بوده و هست        
 جهان بيني و به ويژه انـسان شناسـي        .  داراي فلسفه و نظام تربيتي خاص خود است        ،مكتب

 مباحـث نظـام تربيتـي    زير بنـاي . شود  نظام تربيتي قلمداد مي، راهنما و زيربناي اين مكتب 
تلقـي   »انسان از آن نظر كه داراي استعداد بالقوه، قابل رشد و تكامل اختياري است             «اسالم  

 علوم تربيتي و انـساني اسـت، و پـرداختن بـه     گردر اين تلقي، انسان شناسي هدايت    . شود  مي
انسان چگونه موجودي اسـت؟ كمـال       : ي از قبيل  تعليم و تربيت آدمي بدون تأمل در سؤاالت       

 چگونــه اســت؟ انــسان آرمــاني و كامــل چــه ش چيــست؟ كيفيــت رشــد و تكــاملاونهــايي 
هـاي انـسان      ديـدگاه  ةبـه همـين جهـت، مطالعـ       .  امكان پذير نيست   ...هايي دارد؟ و     ويژگي

  .ر استاي برخوردا شناسي اسالمي و رابطه آن با نظام تربيتي از اهميت و ضرورت ويژه
  

  رويكردهاي انسان شناسي. 2
توان به دو دسـته تقـسيم         مي هاي مربوط به انسان را      در يك تقسيم بندي كلي، پرسش     

نظر داشته و سؤاالتي اساسي و محوري در بارة آدمي           ها كليت انسان را در     اي از آن    پاره. كرد
اي اسـت كـه       هـا در شـناخت انـسان بـه گونـه           منزلت و جايگاه اين پرسش    . كنند  مطرح مي 

نحوه پاسـخي اسـت      بسياري از مباحث و مطالعات مربوط به انسان، تحت تأثير و متوقف بر            
ها نوعاً سؤاالتي فلسفي و متـافيزيكي در بـارة           اين پرسش . شود  ها داده مي   كه به اين پرسش   

كننده چارچوب كلي نگـرش بـه انـسان و           ها، تعيين  به همين جهت پاسخ به آن     . انسان است 
  .باشد  مياوهاي مربوط به  مدي بر بسياري از مطالعات و بررسيپيش درآ
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هـاي خـاص و       تر است و به جنبه      ييهاي نوع دوم، در مقايسه با قسم اول، جز         اما پرسش 

شود و به مـدد       ها بيشتر در حوزه علم تجربي مطرح مي        الؤاين س . معيني از انسان نظر دارد    
هـايي كـه در انـسان        با توجـه بـه نـوع پرسـش        . گيرد  تجربه و آزمايش مورد بررسي قرار مي      

 مطرح است، سه رويكرد علمي، فلسفي و دينـي قابـل طـرح و               ، معناي وسيع آن   بهشناسي  
علمي بـه انـسان از منظـر علـوم متعـددي          در رويكرد ). 3-58: صص،  24(باشند    بررسي مي 

هـا   مدد روش  به   اوشود و ابعاد وجودي       چون علوم زيستي، رواني و اجتماعي نگريسته مي        هم
اي   در رويكرد فلسفي، انسان به عنوان مرتبـه       . شود  و ابزارهاي اين علوم مطالعه و بررسي مي       

گيرد و چيستي،     از مراتب وجود و از آن حيث كه انسان است متعلق پرسش فلسفي قرار مي              
در رويكرد ديني سيماي كلي انـسان       . گيرد   مورد بحث و بررسي قرار مي      اوچگونگي و كمال    

محـور پـژوهش در هـر يـك از        . شـود   هـاي آن توصـيف مـي        تكاي متون دينـي و آمـوزه      به ا 
 امـروزه تـأثير پـذيري علـوم و          .، كمال انسان و ابعاد وجودي اوست      باالرويكردهاي سه گانه    

 نظران قرار  هاي انسان شناختي مورد توجه بسياري از صاحب        هاي علمي از پيش فرض     نظريه
 انرگنگرشـي كـه پژوهـش       و ،هاي اجتماعي  يدئولوژي، ارزش اينان معتقدند كه ا   . گرفته است 

يك از رويكردهاي انسان شناختي، عجين شـده و           با نتايج هر   ،دننسبت به ماهيت انسان دار    
نتـوان  ها نيست كه اين عوامل را بـه طـور مـؤثر               علم، فناوري و ساير تخصص     هيچ جايي در  

ــتيا ــص، 17؛ 37: ص، 14؛ 539: ص، 8؛ 87: ص ،2 (ف ــع). 152 -53: ص  نتــايج ،در واق
تحـوالت    عظيم در زندگي انسان، تكامل و سـعادت او و          ييك از رويكردها نقش    پژوهشي هر 
از جملـه    هـاي بـشر و      به همين جهت در تعيين اهداف و مـسير فعاليـت           شته و اجتماعي دا 

فلـسفي   هاي عقيـدتي و     نتيجه، بررسي جنبه   در. تعليم و تربيت نقش جهت دهندگي دارند      
اساسي انسان از اولويت خاصي برخوردار است و به تحقيق و تفحـص بيـشتري نيـاز                 ل  يمسا
  .دارد

   انسان آن طور كه هست و انسان آن طور كه بايد. 1. 2
در رويكرد اول   : توان به انسان نگريست     در انسان شناسي اسالمي از منظر دو رويكرد مي          

چـه صـفات و     : ؤاالتي از قبيل  در اين رويكرد س   .  مورد توجه است   آن طور كه هست   انسان  
هـا، غرايـز و فطريـاتي دارد؟ داراي چـه            هايي در وجود انسان نهفته است؟ چه واكنش         انگيزه

طرفداران اين  .  مطرح است  ... سرشت و طبيعتي است؟ ساختمان وجودي او چگونه است؟ و         
 فراتـر   ها از انسان آن طور كه هست       بينند كه هست و مطلوب آن       ديدگاه انسان را همين مي    

تربيت  اين رويكرد از كمال و سعادت تصور خاصي مطرح مي سازد و چون تعليم و              . رود  نمي
دهـد، در     هاي تئوريكي است كه بـه انـسان نـسبت مـي            فرض  تابعي از مجموع اصول و پيش     

ها براي رسيدن به آن سـعادت        نتيجه تعليم و تربيتي كامالً متفاوت و متمايز از ساير ديدگاه          
  .گزيند يو كمال بر م

: سـؤاالتي از قبيـل    . گيـرد    مورد بحث قـرار مـي      آن طور كه بايد   در رويكرد دوم انسان       
شـود و     مفهوم كمال، كمال پذيري، كمال نهايي انسان و چگونگي رسيدن به آن مطرح مـي              
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در ايـن رويكـرد     . گـذارد   بدين سان چشم انداز متفاوتي از سـيماي انـسان بـه نمـايش مـي               

عقيدتي به عنوان يك بعد اساسي در مقابل بعد طبيعي محض انـسان             هاي آرماني و      فعاليت
كوشـش  عبارت است از    ترين رسالت تربيتي،      آشكارترين و حياتي  ). 4: ص،  5(شود    تلقي مي 

 بهترين نظام تلفيق ميان انسان آن طور كه هست و انسان آن طور كه               در جهت دستيابي به   
هـاي علمـي بـه عنـوان         اعالي بشري و پيشرفت   هاي   بايد به عبارت ديگر، تلفيق ميان آرمان      

 از سوي ديگر، در حوزه انسان شناسي نظري و بـر          . شود  ترين رسالت تربيتي تلقي مي     حياتي
توان تفكيكي ميان امر واقع و امر ممكن در خـصوص          اساس خصلت ويژه معرفت انساني، مي     

كـه بايـد      آن چنـان   انسان آن چنان كه هست معادل با امـر واقـع و انـسان             . ل شد يانسان قا 
هـاي ويـژه    اين تفكيك خود بيـانگر توانـايي   ). 87 – 8: صص،  16(امر ممكن است     معادل با 

در ايـن   . انساني از ساير مراتب وجـود اسـت        وجود انساني است و از سوي ديگر امتياز وجود        
كند و به   مربي انسان را آن طور كه مطلوب اوست، يعني به صورت آرماني وصف مي              ،ديدگاه

بعد امر واقـع و      تربيت مطلوب بدون هماهنگ ساختن دو     . بخشد  اقعيت، خصلت آرماني مي   و
ناهمـاهنگي ايـن دو بعـد بـه         . يابـد   امر ممكن و تنظيم آن دو در مجراي زندگي تحقق نمي          

  .دشخواهد رشد كمالي فرد و اجتماع مانع  و هن انساني منجر شدؤاختالل همه شو
   قلمروهاي حيات انسان.2 .2

حيات انساني  . ت عناصر نظام تربيتي مستلزم تعيين قلمروهاي حيات انساني است         شناخ  
در حركت و صيرورت ميان نقطه عزيمت تا نهايت كمال خـود،             در چالش طبيعت و آرمان و     

  :در سه قلمرو فعاليت دارد
 در اين قلمرو فرد آغاز و انجامي جز همين خاك تيره و تكـاپويي        قلمرو من طبيعي؛   .1

 و هـا  تش خود طبيعي سراغ ندارد و حيات چيزي جز همان احساس، حركت و لذ  جز گستر 
من طبيعي اسير در زندان جبرهـاي مختلـف اسـت و آن             . كند نيست   آالمي كه مشاهده مي   

توانـد از ماديـت    هاي طبيعي در چالش و مصاف است كه نمـي         ها و خواسته   چنان با خواهش  
  .فاصله بگيرد

 قلمرو آدمي از مرز فرديت شخصي و خود طبيعـي فراتـر              در اين  قلمرو من انساني؛   .2
انـسان و   گاه  دهـد و ديـد      رود، حوزه ارتباط من را به طبيعت و اشخاص ديگر توسعه مـي              مي

  .شود ر ميت گستردهتر و  هايش نسبت به قلمرو اول عميق دامنه فعاليت
گـاهي دارد،   در اين قلمرو، آدمي به آرمان و غايت قصواي زندگي آ          قلمرو من الهي؛     .3

واجد معرفتي اعال در بارة انسان و جهان، و وابسته به مبـادي عـالي هـستي اسـت و تـالش                
در اين قلمرو ، تربيت آرماني مطـرح  . دهد نشان مي نامحدودي را جهت وصول به آن از خود   

نظرگرفتن ماوراي جهان طبيعت و جستجو به منظور آگاهي و تمـاس   شود و انسان با در   مي
  .سازد اط متضاد و مثبت و منفي حيات را هماهنگ و قابل تفسير ميبا آن، نق

اگر كسي بتواند از اين قلمرو به دو قلمرو قبلي بنگرد و آن دو را ارزيابي كند، زنـدگي او           
كيفيت و ماهيت هر قلمرو به نوع ارتباط آن         . ترين تفسير را خواهد داشت     ترين و عميق   عالي
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يـك از   اين اسـاس، كيفيـت و ماهيـت هـر        بر.  بستگي دارد  با ساير قلمروهاي حيات انساني    

  .هاي زير به تصوير كشيد توان توسط شكل ها را مي قلمروهاي حيات انساني و روابط بين آن
  ).شكل الف(در شكل اول من انساني و الهي محاط در سيستم من طبيعي فرد است 

  ).شكل ب(در شكل دوم من طبيعي و الهي محاط در من انساني است 
  ).شكل ج(در شكل سوم من طبيعي و انساني محاط در من الهي است 

  
  من طبيعي
  من انساني

  
  من الهي

  
  
  
  
  
  
  

  طبيعي رابطه ميان قلمروهاي حيات با حاكميت من: شكل الف
  
  

  من انساني
  من الهي

  
  من طبيعي

  
  
  
  
  
  
  

  انساني رابطه ميان قلمروهاي حيات با حاكميت من: شكل ب
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  من الهي
  نسانيمن ا

  
  من طبيعي

  
  
  
  
  
  
  

  الهي رابطه ميان قلمروهاي حيات با حاكميت من: شكل ج
  

  تعليم و تربيت در قالب نظام. 3
هاي آن از يـك سـو و    به هنگام بحث از نظام تربيتي الزم است كه مفهوم نظام و ويژگي            

در هـر نظـام تربيتـي بايـد مفـاهيم،           . معيارهاي ارزيابي آن از سـوي ديگـر مـشخص شـود           
روضات، اصول و مباني با هم هماهنگ بوده و همه در يـك طـرح منطقـي تحـت شـكلي                مف

شود آن است كـه، نـه از          چه از نظام تربيتي اسالم استنباط مي       آن. معين پيوند داشته باشند   
. هاي مختلف اسـت    نه تلفيق يا التقاطي از نظام      هاي ديگر شباهت دارد و     تمام جهات با نظام   
تواند در قالب جهـان بينـي و كـل            جامع است كه مي    مستقل، اصيل و  اي    بلكه نظام و نظريه   

  .)229 -30:صص، 13(نظام فكري و عقيدتي جامعه رسالت خود را به انجام رساند 
. از سوي ديگر شناخت انسان و قلمروهاي حيات او سنگ بناي نظام تربيتي اسالم است              

هاي تربيتي به نحـوي   مباني و روشزيرا همه اجزاي اين نظام اعم از مفاهيم، اهداف، اصول،           
ايـن نظـام ديـدي وسـيع و همـه      . ناظر به سيماي انسان در دو وجه طبيعي و آرماني اسـت  

هاي انساني   سازد، آرمان   هاي مختلف شخصيت او را مطرح مي        جانبه از ماهيت انسان و جنبه     
 و حاكميـت    كند كه از طريق ارتباط انسان با جهـان ملكـوت            گيرد و تالش مي     نظر مي  را در 

به منظور  . خود بر جهان محسوس و معقول، راه تكامل مادي و معنوي انسان را هموار نمايد              
يك از قلمروهاي    هاي هر  تبيين عناصر نظام تربيتي اسالم الزم است به همراه تعيين ويژگي          

در ادامـه   . حيات انساني، مطالعه عناصر تعليم و تربيت در قالب يك نظام نيز صـورت گيـرد               
له استلزامات تربيتي عناصر نظام تعليم و تربيت اسالمي بر اساس ديدگاه انسان طبيعـي               مقا

ها، مواد و برنامه درسي، معلم، دانش آموز،       اهداف و آرمان  : و آرماني در قالب يك نظام شامل      
  .و ارزشيابي در دو سطح خرد و كالن مطرح خواهد شد
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   اهداف.1. 3

هر قلمرو متشكل    قدم و تأخري منطقي وجود دارد و      جا كه بين قلمروهاي حيات ت      از آن   
اي از روابط است كه از لحاظ ماهوي با سـاير قلمروهـا تفـاوت دارد، دسـتيابي بـه                      از سلسله 

آن است و بـدون گـذر از مرتبـه           اهداف و غايات هر قلمرو منوط به گذراندن مرتبه مقدم بر          
اسـاس طبقـه بنـدي سـه گانـه            بـر  بدين سان . قبل، نيل به مرتبه باالتر امكان پذير نيست       

اي متناسب بـا آن در خـصوص اهـداف و            توان طبقه بندي ويژه     قلمروهاي حيات انساني، مي   
البته اين طبقه بندي داراي بـار ارزشـي اسـت و نـاظر بـر                . غايات تربيت تهيه و تدوين كرد     

نبايـدهاي  مفاهيمي از قبيل خوب و بد، و ثواب و خطاست كه به نوبه خود بيـانگر بايـدها و             
طبقه . هاي متعددي است زيرطبقه سه طبقه اصلي و اين طبقه بندي مشتمل بر. ديني است 

، از قلمـرو مـن طبيعـي     ترين اهداف تربيتي را در خود گنجانـده        ترين و ساده   اول كه ابتدايي  
اساس من شخـصي و طبيعـي تنظـيم و     روابط آدمي در اين طبقه، بر. گيرد  ت مي أآدمي نش 

 فرد به جز تنظيم زندگي معمولي و برآوردن نيازهـاي مـادي و جـسماني و                 شود،  هدايت مي 
اهـداف در ايـن قلمـرو فاقـد بعـد آرمـاني و هرگونـه        . اي نـدارد   گسترش خود طبيعي داعيه   

ا، شـرايط  حاكميـت انـواع جبرهـ   . انگيزشي به منظور تحقق سير تكامل معنوي آدمي اسـت       
اب زدگي امكان گسترش فراخناي وجـودي       ، آزمندي، كفران و شت    زماني و مكاني، وابستگي   

تـرين   مهم). 37 / و انبيا  90 /، هود 20 /، معارج 165 /قرآن، بقره : رك(كند    را از فرد سلب مي    
تمـايالتي اسـت كـه از مـن      هدف تربيتي در قلمرو انسان طبيعي، مهار و مـديريت غرايـز و           

 در وجود او بنيـان      جنبه روحي فطرت آدمي كه با نفخه الهي       . گيرد  طبيعي او سرچشمه مي   
فرآينــدهاي فطــري، اســتفاده منطقــي از . گــذاري شــده مــديريت غرايــز را بــه عهــده دارد

برداري از آن، عبـور بـه قلمـرو بـاالتر را ميـسر                هاي عقل سليم و اراده جدي به بهره        فعاليت
  .سازد مي
هـاي آدمـي     در طبقه دوم كه قلمرو من انساني است، شاهد چرخش بزرگي در فعاليـت               

. هـاي آن نيـست      هدف تربيت در اين طبقه، جداي از فعاليـت        . سبت به قلمرو قبلي هستيم    ن
هـاي    تمام كوشش و تقالي من انساني صرف مهار، تعديل و صيقلي ساختن عوامل و پديـده               

آدمـي از مـرز فرديـت شخـصي و          . مادي و طبيعي است كه پيرامون آدمي را فراگرفته است         
هـاي برتـر     ارتباط من به اشـخاص ديگـر، طبيعـت و ارزش          رود، حوزه     خود طبيعي فراتر مي   

ايـن  . شـود   هاي عالي روان شـكوفا مـي        با حاكميت فطرت، نيروها و فعاليت      يابد و   توسعه مي 
دهـد   م با آگاهي به ارزش حيات، رشد و تكامل سطح عميق حيات را نتيجه مي         أشكوفايي تو 

  ).42-43: صص، 6(
حيات انساني يا قلمـرو انـسان كامـل مطـرح           اهداف تربيتي طبقه سوم در سطح عميق          
انبيا و اولياي الهي در اين مرحله با ايمان به خدا، آگاهي به هدف زنـدگي، تـسلط بـر                    . است

رسند كه هر عملشان رنگ خـدايي دارد و جـز             اي از اخالص مي     نفس و عمل صالح به درجه     
كننـد،    بهشت عبـادت نمـي    اينان خدا را به خاطر ترس از جهنم و يا طمع            . به او نظر ندارند   
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پردازنـد و     دانند به عبـادت و بنـدگي او مـي           بلكه چون خدا را شايسته عبادت و پرستش مي        

  .هدفي جز قرب او ندارند
  برنامه درسي. 2. 3

اي منفصل يا كم ارتبـاط بـا          توان به عنوان جزيره     برنامه درسي در تربيت اسالمي را نمي        
منـد، برنامـه درسـي بـا سـاير             در تعليم و تربيت نظام     .ساير عناصر تعليم و تربيت تلقي كرد      

 تالش دانشمندان تعليم و   . يك از مراحل طراحي، اجرا و ارزشيابي ارتباط دارد         عناصر در هر  
هاي آموزشي، اهـداف تربيتـي، طبقـه بنـدي و             تربيت اسالمي به پيشرفت و توسعه سياست      

المي بـه مثابـه يـك نظـام كـه           تربيـت اسـ    اما تعليم و  . ليف متون درسي منجر شده است     أت
در متـون   . هاي اصيل حيات انساني است، كمتر مورد توجه بـوده اسـت            متكفل تحقق هدف  

تعليم و تربيت اسالمي تنها به عناصر و عواملي از تربيت اشاره شـده و تبيـين منـسجمي از                    
منـد    امانداز نظـ    ها را در يك چشم     تربيت و ارتباط آن    تربيت اسالمي كه همه عناصر تعليم و      

نظر آورد و به تربيت اسالمي به عنوان يك روش كامل زنـدگي بنگـرد، پرداختـه نـشده                    در
هاي اين ديدگاه نسبت به ساير        سان، امتيازات و برجستگي     بدين). 71 -72: صص،  22(است  
تفكر در خصوص برنامه درسي در تربيت اسالمي مـستلزم شـناخت            . ها روشن نيست   ديدگاه

سو و نظام ارزشي آن از سوي ديگر         ويژه مفهوم دانش از يك    ه   آن و ب   زواياي معرفت شناسي  
. مفهوم دانش و طبقه بندي آن در اين ديدگاه تفاوت ماهوي با اشكال غيردينـي دارد               . است

به همين جهت عناصر تعليم و تربيت و به ويژه عنصر برنامه درسي شكل و هيأت خاصي به                  
سالمي، برنامه درسي را بـه عنـوان محتـوا در نظـر        نظران تربيت ا   اكثر صاحب . گيرد  خود مي 

شامل فهرستي از محتوا، موضـوعات يـا مـواد درسـي تلقـي               اينان برنامه درسي را   . اند  آورده
 در اين دكترين، منشأ و منبع دانش نقش اساسي در تعيين و تفكيـك محتـوا بـر                 . كنند  مي

دگاه سـكوالر كـه مبنـاي        هر دانشي است و بر خـالف ديـ         أو منش  خداوند مصدر . عهده دارد 
در اسالم يقـين بـه      «پذيرد،    وحي را جهت تعيين و تفكيك برنامه درسي و محتواي آن نمي           

  ).43: ص، 7 (»حقيقت منزل، غير قابل ترديد است
عقـل    كنـد،  از سوي ديگر، چون ضرورت وحي و لزوم تحقق آن را عقل قطعي تبيين مي           

در ايـن صـورت وحـي    . شـود   آن قلمداد ميبه عنوان يك منبع در طول وحي و نه در عرض     
 باالترين نقطـه سلـسله مراتـب دانـش را بـه خـود اختـصاص           5 به همراه عقل قطعي    4قطعي

ها به دليل آن كـه از يـك منبـع سرچـشمه              ت، همه علوم و دانش    ئطبق اين قرا   بر. دهد  مي
نظـام  ند، و در يگيرند و آن فيض بخشي خاص الهي است، با يكديگر هماهنگ و هم سـو         مي

گيـري از     معرفت، هر كدام جاي شايسته خود را دارند و رشد و كمال انـساني در گـرو بهـره                  
انـد    گذاري كـرده   نام» اصل وحدت علوم  «عالمان اسالمي اين بينش را به نام        . هاست همه آن 

ابواالعلي مودودي تقسيم علوم به ديني و دنيوي را بـر پايـه نظريـة جـدايي                 ). 109: ص،  9(
داند و چون در اسالم دين از زندگي جدا نيست، در نتيجه جدايي علـوم از                   مي دين از حيات  

اما در تعـارض بـين وحـي قطعـي و           ). 368: ص،  18(يكديگر با اسالم حنيف ناسازگار است       
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 است كـه علـوم از حيـث اهميـت و قرارگـرفتن در               7 و عقل ظني   6عقل قطعي با وحي ظني    

  .اند ها به مادي و ديني تقسيم شده  دانشاز اين جهت. سلسله مراتب دانش نابرابرند
 برنامه درسي منتج از سيماي انسان طبيعي، انسان و جامعه را همان طور كه هـست در                  

هاي اين جهاني و نيازهاي انسان در        دانش خصوص محتواي برنامه بر    غالباً در  آورد و   نظر مي 
ر صورتي كه برنامه درسـي    د. كيد دارد أسطح من طبيعي كه مبتني بر غرايز و اميال است، ت          

اي بهتـر تـدوين و        منتج از سيماي انسان آرماني، محتوا را در جهت تربيت انـسان و جامعـه              
هايي كه با رشـد      كند و غالباً در خصوص محتواي برنامه بر علوم ديني، دانش            سازماندهي مي 

 درسـي در    برنامـه . كـار دارد، تأكيـد دارد      و هاي اصيل انساني سـر     و تكامل معنوي و آرمان    
 در تـدوين برنامـه      بنـابراين ، و   )37: ص،  23(تربيت اسالمي بر پايه مفهوم حيات قـرار دارد          

درسي جامع در تربيت اسالمي الزم است كه به جهت گيري سيماي انسان طبيعي و آرماني 
در برنامه جـامع    . توجه شود تا شكاف بين طبيعت با آرمان و واقع با ممكن به حداقل برسد              

آن طـور   هاي وجودي آدمي      وسعت. شود   از وجوه برنامه درسي ناديده گرفته نمي       يك  هيچ
شـود و    به كار گرفتـه مـي  آن طور كه بايد به عنوان مبنايي جهت تربيت انسان       كه هست 

كند تا هماهنگي و تعادل بـين دو وجـه طبيعـي و آرمـاني انـسان را در                     ريز تالش مي    برنامه
  .برنامه درسي برقرار سازد

   معلم و شاگرد.3. 3
دهد كه محتواي پرباري در خصوص  مرور اجمالي متون و منابع تربيت اسالمي نشان مي       

رسـد    اما به نظر مـي    . 8دسترس است   در – معلم و شاگرد     –دو عنصر اساسي تعليم و تربيت       
غفلـت ارتبـاط بـين ايـن دو          نخستين نارسـايي از   : كه اين محتوا با دو نارسايي مواجه است       

بـر   10اي   و تجزيـه   9اين غفلت نتيجه ضروري حاكميت نگـرش انتزاعـي        . شود  ميقطب ناشي   
 بـاب ايـن دو عنـصر مـستلزم دور           پـردازي در   نظريهغني سازي حوزه    . تربيت اسالمي است  

 و كـل    12دار ، نظـام  11منـد   اي و نزديك شدن به نگرش روش        شدن از نگرش انتزاعي و تجزيه     
 -هـاي تربيتـي     حذف و عـدم توجـه بـه فعاليـت         دومين نارسايي نتيجه ضروري     .  است 13نگر

اكثر نظريه پردازان تربيت اسالمي،     . نظريه پردازي مربوط به اين دو عنصر است         در -عملكرد
نظـر   اين حوزه و به تبع آن نقش و كنش معلم و شاگرد را جدا يا كـم ارتبـاط بـا عمـل در                       

  .اند گرفته
هاي ذهني، انتزاعـي و       ده تا نظريه  عمل موجب ش   تربيت با  فقدان ارتباط عناصر تعليم و      

به منظـور كاسـتن از ايـن نقيـصه اساسـي، توجـه بـه                . كم كاربرد در حوزه عمل فراهم آيد      
شـاگرد   تربيـت اسـالمي و بـه ويـژه معلـم و            خصوص عناصر تعلـيم و     رويكردهاي جديد در  

رفع اين نارسايي مستلزم كاستن از ذهـن گرايـي و توجـه بيـشتر بـه حـوزه                   . ضروري است 
در هر نظريه تربيتي، نقش و كـنش معلـم و           . اربرد و عمل در تعليم و تربيت اسالمي است        ك

بـاب   مفروضـاتي كـه معلـم در      . شاگرد به ديدگاه آن نسبت به ماهيت انسان وابـسته اسـت           
هـا در فرآينـد آمـوزش، نـوع          يك از آن   ماهيت انسان دارد بر رابطه معلم و شاگرد، نقش هر         
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اساس انسان شناسـي اسـالمي سـاحت         بر. ي مدرسه مؤثر است   برنامه، روش تدريس و فضا    

غرايـز و تمـايالت حيـواني انـسان،         . فطـرت و طبيعـت    : درون انسان داراي دو منزلت اسـت      
انسان طبيعي كسي است كه طبع فزون طلب در وجود او           . دهد  طبيعت آدمي را تشكيل مي    
  ابع شهوت و غـضب اسـت،      انسان مادام كه در بند طبيعت و ت       . حاكميت و سلطه يافته است    
انسان در اين مقـام، حـريص، بخيـل، ظلـوم، جهـول و              . انديشد  جز به خود و منافع آن نمي      

: ص،  11(خودخواه محض است و عقل و فطرت را به اسارت طبيعت خويش درآورده اسـت                
كمـال  . اما فطرت آدمي را بايد در دو بعد نظري و عملي نفس آدمي جست وجو كرد               ). 101

اكميت من طبيعي امكان پذير نيست، بلكه اين كمال با حاكميت مـن انـساني و        فطرت با ح  
تربيـت انـساني     نظـام تعلـيم و     با توجه به بيان فـوق، نقـش معلـم در          . شود  الهي حاصل مي  

از يك سو، معلم درصدد مهار من طبيعـي شـاگردان و از سـوي ديگـر                 . چندگانه خواهد بود  
تحوالت من آدمي گستره زنـدگي      . كند  ا را دنبال مي   ه رشد و بالندگي من انساني و الهي آن       

گيرد و در اثر جريان مـستمري از تربيـت و ربـوبي شـدن بـه كمـال نزديـك                       مي بر او را در  
ربوبي شدن انسان جرياني مستمر، مادام العمر و مستلزم وجود اشخاص و نهادهاي             . شود  مي

هاي   ين جريان در درون ساحت    ا.  است ...چون خانواده، مسجد، مدرسه، اجتماع و      مختلف هم 
تربيـت بـه خودسـازي نزديـك         نمايد و در اين معناست كه تعلـيم و          وجودي شاگرد رخ مي   

  .شود مي
    ارزشيابي.4. 3

تربيـت   شايد بتوان قلمروي دانست كه به ويـژه در تعلـيم و            مباحث ناظر به ارزشيابي را      
ي كـه اختـصاصاً بـه ايـن عنـصر           هاي  ها يا مقاله   اسالمي كمتر به آن توجه شده است و كتاب        

بـه همـين جهـت      . هاسـت   تربيتي پرداخته باشد بسيار كمتر از منابع موجود در ساير زمينه          
نظر گرفتن آن به عنوان  شناسايي ارزشيابي به عنوان يكي از عناصر نظام تربيتي اسالم و در           

چـون مكاتـب   از سوي ديگـر،  . رسد يكي از ابعاد موضوعي تعليم و تربيت ضروري به نظر مي 
ها اين قلمرو با تنوع و تكثري  تربيتي اصول و مفروضات متفاوتي را مطرح ساخته، به تبع آن       

معتقـد اسـت كـه      ) 1994 (14آلكـين . سـي .ام.  هاي ارزشيابي روبـرو اسـت      از الگوها و روش   
ل يمـسا . 1: لفـه ؤهـا بـر سـه م       كيدهاي نـسبي آن   أحسب ت  توان بر   الگوهاي ارزشيابي را مي   

هايي كه بـه توسـط آن    شيوه. 2؛ )متدولوژي(ها  جمع آوري و تجزيه و تحليل داده مربوط به   
هايي كه ارزشيابي به منظور آن انجـام     هدف. 3؛  )ها ارزش(گيرد    ها مورد قضاوت قرار مي      داده
  ).525: ص، 19(؛ طبقه بندي كرد )مصارف(گيرد  مي
ز ارزشيابي و الگوهـاي آن را       توان طبقه بندي و بحث ا       در تعليم و تربيت اسالمي نيز مي        

كيـد  أاساس ميزان ت   بر. لفه دانست ؤمنوط به پاسخگويي و تعيين موضع نسبت به اين سه م          
 محور، الگوهاي مبتني بـر      -، الگوهاي ارزشيابي به الگوهاي روش     باالهاي    لفهؤهر يك از م    بر

يابي بـسيار   امـروزه مفهـوم ارزشـ     . ها، و الگوهاي مبتني بر مصارف تقسيم خواهد شـد          ارزش
يـك از عناصـر نظـام     تواند قضاوت در باره هر    ه منظور از ارزشيابي مي    ك چنان. گسترده است 
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اگـر ارزشـيابي را     . آموزشي يا قضاوت در باره تمام عناصر نظام آموزشـي و كليـت آن باشـد               

ــاره عملكــرد فــرد بــدانيم، آن را در مقيــاس خــرد و در معنــاي   منحــصر بــه قــضاوت در ب
Evaluation در مقيـاس كـالن، قـضاوت در خـصوص تمـام عناصـر نظـام        . ايم ه كار برده ب

 نزديك  15گيرد و ارزشيابي به مفهوم پاسخگويي و حسابرسي         آموزشي و كليت آن صورت مي     
اما در مقياس كالن، عـالوه بـر        . روش ارزشيابي در مقياس خرد، روان سنجي است       . شود  مي

وليت ؤدر مـس  . شود   سنجي نيز استفاده مي    وليتؤاستفاده از روش روان سنجي، از روش مس       
اي بـه هـم تنيـده از وظـايف و             هاي آموزشي و پژوهشي در شبكه       ها و فعاليت    سنجي، برنامه 

هـا،   شود تا دانش آموز با جذب و دروني كـردن آن      شود و كوشش مي     ها تنظيم مي    وليتؤمس
هـاي بعـد از خـود        كه به صورت الگويي براي نـسل       ها باشد، و هم آن     هم خود تجسمي از آن    

  .)، مقدمه10(ايفاي نقش كند 
وليت ؤدر صـورتي كـه در مـس       . هاي كمــّي متـداول اسـت        در روش روان سنجي، شيوه      

هاي كيفي به منظور توصيف و قـضاوت كـردن در     هاي كمـّي، از روش     سنجي عالوه بر شيوه   
  .شود هاي عناصر نظام آموزشي يا كليت آن نيز استفاده مي باره ويژگي

ق ياساس نيازهاي متغير زمان، تغييرات حادث در علوم و جوامع، و عال بيت اسالمي برتر  
الگوهاي ارزشـيابي را    .  گيرد  تواند از انواع الگوهاي ارزشيابي بهره       و نيازهاي دانش آموزان مي    

ها بـر روي طيفـي قـرار داد، بـه            هاي مرتبط با آن     الگو فلسفي و    تاساس مفروضا  توان بر   مي
 و بر انتهـاي ديگـر       16ر يك انتهاي طيف، الگوهاي مبتني بر ديدگاه اثبات گرايي         طوري كه ب  

بنـابراين بـه نظـر      ). 89: ص،  4( قرار گيـرد     17ديدگاه پديدار شناسي   آن، الگوهاي مبتني بر   
رسد كه در ارزشيابي متالئم و همسو با تربيت اسالمي كه قلمروهـاي سـه گانـه حيـات                     مي

هـاي كمــّي و كيفـي، روان سـنجي و             تـوان از شـيوه       مـي  انساني در آن لحاظ شـده اسـت،       
هـاي اجتمـاعي، ارزشـيابي تكـويني و           سنجي و سـنجش     وليت سنجي، رويكردهاي خود   ؤمس

وليت ؤمـس : هـاي كيفـي چـون       اما اسـتفاده از شـيوه     .  به طور مكمل استفاده كرد      ...پاياني و 
يدار شناسي قرار دارنـد      برنامه كه در گروه الگوهاي پد      18سنجي، خودسنجي و كالبد شكافي    
طبيعت گرايي و استقرايي بودن برخوردارند، در تربيـت          و از سه ويژگي برجسته كل گرايي،      

  .اسالمي و به ويژه در حوزه تربيت آرماني توجيه پذيرتر است
  

  نتيجه گيري .4
له اجـزا و عناصـر      أتوان بدين نتيجه گيري كلي رسيد كـه در مـس            از مجموع مباحث مي     

ل تربيت اسالمي، اتفاق چنداني وجـود       يي از مسا  م و تربيت اسالمي، همانند بسيار     نظام تعلي 
ها و رويكردهاي فراواني در كار است كه بايد مـورد بررسـي و پـژوهش قـرار                   ندارد و ديدگاه  

  :باشد هاي زير در حد وضوح مي با اين وصف نكته. گيرد
مي و استلزامات تربيتـي      تئوريك رويكردهاي انسان شناسي اسال     -بين مواضع فلسفي    .1

  .توان به نوعي تالئم و همسويي رسيد ها در خصوص اجزا و عناصر نظام تربيتي مي آن



72 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
باب ماهيت و هويت انسان بايد به        پس از روشن شدن اصول انسان شناسي اسالم در        . 2

 سپس با. آن نوع نظام تربيتي انديشيد كه بر پايه اصول متقن طراحي و به اجرا گذارده شود               
ه راهكارهاي عيني و عملي، كه با اين اصول متجانس و هماهنگ است، يكوشش در جهت ارا

  .اين مهم هموار گردد راه كمال بر
اي در    غفلت از ارتباط ميان عناصر نظام تربيتي موجب شده است كه نگـرش تجزيـه               .3

شـدن از     پردازي مستلزم دور   نظريهبنابراين غني سازي حوزه     . تربيت اسالمي حاكميت يابد   
دار و كل نگـر در تربيـت         مند، نظام  اي و نزديك شدن به نگرش روش        نگرش انتزاعي و تجزيه   

  .اسالمي است
اين پژوهش حكايت از آن دارد كه تربيت اسالمي داراي جوهر و هويت خاص خويش      .4
بنابراين بر پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت اسالمي است كه تالش خود را به منظـور                . است
ه يك نظام تربيتي كه در آن تعليم و تربيت در قالب يك نظام و به عنوان يـك                   يوين و ارا  تد

  .روش كامل زندگي مطرح است به كار گيرند
  

  ها يادداشت
1. Cosmology 
2. Anthropology 
3. Axiology 

ر آن گونه خطا و ترديـدي د   وحي قطعي به محتوايي از وحي ـ ماجاء به النبي ـ اشاره داد كه هيچ  .4
» كتاب«اين محتوا شامل كتاب و سنت است، منظور از          . ها است   ترين دانش   وجود ندارد و از مطمئن    
  ).35: ص، 8(قول، فعل و تقرير معصوم است » سنت«قرآن كريم و منظور از 

هـاي    هاي نخستين شامل اوليات، بديهيات و دانـش         هايي از معرفت     عقل قطعي يا برهاني به مقوله      .5
  ).32 :ن، صهما(شود  ها اطالق مي نمبتني بر آ

اي از معاني وحي شامل الهام، رويا و حتي غريزه و وسوسه را بـه دليـل                    وحي ظني طيف گسترده    .6
  ).34 :ن، صهما(دهد  مشكك بودن مفهوم وحي به خود اختصاص مي

است  عقل ظني آن دسته از معارف ناشي از سنديت كه مبتني بر مشهورات، مقبوالت و مظنونات                  .7
  ).32 :ن، صهما(گيرد  را در برمي

 چـون   همخصوص آداب و وظايف معلم و شاگرد از ديدگاه دانشمندان اسالمي              آثار ارزشمندي در   .8
بـراي نمونـه بـه    . سينا و شهيد ثاني در دسـترس اسـت   الصفا، ابن جاحظ، ابن سحنون، قابسي، اخوان    

  .منابع زير رجوع شود
 ،آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مبـاني آن           ،)1377( ،ـ دفتر همكاري حوزه و دانشگاه     

  .298 227-147، 80-74، 54-51رات سمت، صص انتشا: جلد اول، تهران
امـام محمـد    : آراي دانشمندان مـسلمان در تعلـيم و تربيـت و مبـاني آن              ،)1381 (،ـ رفيعي، بهروز  

  .175-172 و انتشارات سمت، صص انتشارات پژوهشكده حوزه و دانشگاه:  جلد سوم، قم،غزالي
مـه و تلخـيص از       ترج ،آداب تعليم و تعلم در اسالم      ،)1359 (،بن احمد   الدين علي   هيد ثاني، زين  ش -

  .390-104دفتر نشر فرهنگ اسالمي، صص :  چاپ اول، تهران،سيدمحمد باقر حجتي
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م گيـرد، نگـرش      هرگاه شناخت اين دو قطب به شكلي صرفاً ذهني و جـداي از عمـل انجـا                 .10 و   9

اي از شخصيت آدمـي بـا كـل شخـصيت او يكـسان تلقـي شـود، نگـرش                      گاه كه جنبه   انتزاعي؛ و آن  
  .اي حاكميت دارد تجزيه

ها و رويدادهاي مربوط بـه آن         پردازي تربيتي به منظور فهم واقعيت        در اين نگرش، فراگرد نظريه     .11
هـا، مفروضـات، فرضـيه، اصـل، قـانون و       سازهها،   واقعيتمانندبا در نظر گرفتن روابط بين مفاهيمي       

گيـرد كـه قـادر اسـت امـور            ها شكل مي    براين اساس، نگرش منظمي از پديده     . گيرد  نظريه انجام مي  
  .بيني، كنترل و تبيين نمايد مختلف تربيتي را پيش

در اي از عناصر و اجـزاي مـرتبط بـه هـم و                مند، تعليم و تربيت به مثابه منظومه         در نگرش نظام   .12
ـ         حال كنش و واكنش متقابل تلقي مي       بنـابراين، بـراي    . آورد  وجـود مـي   ه  شود كه يك كل واحد را ب

شناخت آن، فهم و درك اجزا و عناصر متشكله و روابط متقابل اجـزا، و ميـان كـل و اجـزا ضـروري                        
تواند مؤثر عمل كند و هر عملي كه در يك جـز   در اين صورت، يك جز بدون اجزاي ديگر نمي  . است

  ).182: ص، 15(شود  افتد  در اجزاي ديگر، در كل نظام و محيط آن مؤثر واقع مي اتفاق مي
اساس اين نگرش، انديشمند تربيتـي بايـد آدمـي را بـا همـه ابعـاد و روابـط ارگـانيكي بـين                          بر .13

ان اش مورد مطالعه قرار دهد، و از روابط چهارگانه انسان با خدا، با خود، با ديگـر                  هاي وجودي   ساحت
  .و با طبيعت غفلت نكند

14. Alkin, M. C. 
15. Accountability 

چه در واقعيت بيروني به جاي دروني اتفاق         اساس رفتار او و آن      در اين ديدگاه شناخت انسان بر      .16
اثبات گراها سعي در ارايه الگوي مكانيكي از انسان دارند و با بـه كـارگيري                . گردد  افتد، كسب مي    مي

پردازنـد    هاي كمـي مـي      اساس روش  اي علوم طبيعي به طراحي و انجام تحقيقات بر        ه  نگرش و روش  
  ).134-35: صص، 3: رك(

 ديدگاه پديدار شناسي بر آن است كه جهان و انسان مستقل از هم نبوده و شناخت جهان بدون                .17
از طريـق   به همين جهت، راه وصول به هستي و حقيقت را در انـسان و               . انسان، معناي انساني ندارد   

دهـد، و     كند، راه شهود و مشاهده را بر روش قياس و تبيين ترجيح مي              پديدارها و تجليات دنبال مي    
تواند باشـد و هـر نگـرش و اسـتنباط             بنابراين، هيچ توصيفي شرح تام و تمام حقيقت و واقعيت نمي          

  ).1-2: صص، 21(كند  تازه، درهاي جديد به روي انسان باز مي
هـاي    شكافي برنامه، تحليل هر يك از عناصر برنامه درسـي بـا تأكيـد بـر جنبـه                 در روش كالبد     .18

شود تا مشخص     ارزشي، فلسفه اجتماعي و سياسي حاكم بر جامعه و سيماي انسان مطلوب انجام مي             
هاي الزم در تحليل مسايل و مشكالت         شود آيا برنامه از لحاظ ماهيت و ساختار توانايي ايجاد مهارت          

اين اساس، بـا     ها به جامعه را دارد يا خير؟ بر        هاي مناسب و انتقال آن     حل  و ارايه راه  فردي و جمعي،    
 Formal)هاي برنامه، نه تنهـا اثـرات برنامـه درسـي رسـمي       ترسيم خطوط، عناصر اصلي و ويژگي

Curriculum)  بلكه پيامدهاي برنامه درسي پنهـان ، (Hidden Curriculum)چـه از برنامـه     و آن
  .شود  ـ مشخص مي(Null Curriculum)شده است ـ  برنامه درسي پوچ درسي حذف 
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  منابع

  فارسي و عربي: الف
   قرآن كريم-1

:  چـاپ دوم، تهـران     ، ترجمه باقر پرهام   ،مراحل انديشه در جامعه شناسي     ،)1370 (،آرون، ريمون  -2
  .سازمان انتشارات و آموزش و پرورش انقالب اسالمي

هـاي   هاي كمي غالب بر پـژوهش و لـزوم توجـه بـه روش     نقد روش" ،)1380 (،ـ ايمان، محمدتقي  3
دوره شـانزدهم،    ،مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شـيراز        ،"ها در ايران    كيفي در پژوهش رسانه   

  .32شماره دوم، پياپي 
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