






 
  
  

علوم  گاهيجا اي سهيمقا يبررس
 يدرسه در برنام يانسان

  يو اسالم يستياليستنسياگز
  

*مريم تقوي  15/2/1391تاريخ تأييد:   14/10/1390تاريخ دريافت: 
  

  **ابوالفضل غفاري  ______________________________________________________________ 

  چكيده
انسـان   يو رفتـار  ياجتمـاع ي، معنـو  اتيـ حي، در احوال درون و كاوش دار پژوهش عهده انساني علوم
فاعل شناسايي است. هدف اين علـوم فهـم، ادراك و تفـاهم و روش آن تفسـير اسـت. علـوم        عنوان به

تـوان   سـبب مـي   شود. بدين انساني بر مبناي نوع نگاه به حقيقت انسان و موقعيت وي در هستي تبيين مي
ي درسـ  دليل نقش اين علوم، بررسي جايگـاه آن در برنامـه   ساز ناميد. به آن را علومي راهبردي و تمدن

  تربيتي، سازنده و راهگشا خواهد بود.هاي  عنوان محور فعاليت به
در ، با روش تحليل محتوا درسي و جايگاه علوم انساني در آن ةهدف اين مقاله، بررسي برنام

است. ضمن پژوهش به ، با رويكردي تطبيقي بوده اسالمي و اگزيستنسياليستينظام تعليم و تربيت 
شناسـي هـر دوديـدگاه     شناسـي و ارزش  شناسـي، معرفـت   سـي، انسـان  شنا مباني هستي ةبحث دربار

مباني فلسفي هـردو نظـام، از رويكـرد     ةلحاظ انسجام در امر پژوهش، بعد از مطالع پرداخته شد. به
، كـارل ياسـپرس   ) و از رويكـرد اگزيستنسياليسـم  1298ــ 1358(اسالمي، اسـتاد مرتضـي مطهـري    

دو فيلسـوف مـورد    و نحلـه برگزيـده شـدند و آراي ايـن    عنوان نمايندگان ايـن د  ) به1883-1969(

                                                      
  ). mary.taghavi46@gmail.com* كارشناس ارشد تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت (

  ). ghaffari@um.ac.ir( دانشگاه فردوسي مشهد گروه فلسفه ** استاديار
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ــت. ســپس  ــرار گرف ــد بررســي ق ــداف، فراين ــاددهي و هااه ــاي ي ــادگيري _رويكرده ــر، ي  از نظ
  بررسي گرديد. معلم و شاگردهاي  فعاليت

، او انسانبا تأكيد بر جايگاه  هاي متفاوت با ديدگاه رويكردهردو هاي پژوهش،  براساس يافته
ارتبـاط بـا طبيعـت و     صورت بالقوه در دنيـا و در  اند كه به ، آگاه و مسئول دانستهرا موجودي آزاد

. اگزيستنسياليسـم بـا تقـدم وجـود بـر      سـازد  ديگران قرار دارد و در يك فرايند زماني خود را مـي 
نمايـد، كـه    ماهيت و تأكيد بر خودشكوفايي انسان، او را موجـودي بـه خـود وانهـاده معرفـي مـي      

ي و تعالي وجودي خويش است. از سوي ديگر، در تربيت اسالمي بـا تأكيـد   مسئول تشخص فرد
كـه گنجـايش   نمايد  جو معرفي مي با فطرتي كمال ،»حي متأله« بر تثبيت توحيد حضوري، انسان را

هـاي   داللـت را دارد. لذا پـژوهش پـس از بررسـي هـردو مكتـب،       ظهور اسما و صفات خداوندي
اسـالمي را بـه دور از درآميختگـي بـا     درسـي   برنامـه تبيـين   متناسب با ديدگاه اسـالمي در جهـت  

  رويكرد اگزيستنسياليستي استخراج نموده است.

  .درسي اسالم، برنامهسم، ياليستنسانساني، اگزي علوم واژگان كليدي:

  . مقدمه1
پيدايش و تطور مكاتـب فلسـفي و نظريـات تربيتـي بـوده       شاهد تاريخ بشريت همواره

تفكرات را بر محور همين جوامع توان روند رشد، توسعه و تكامل  مي كه ينحو به است؛
از  نرگذاشتن ديناهاي اخير با ك تمدن غرب در سده. بندي كرد تحليل و دسته و نظريات

به تغيير و تصـرف در  » خرد جمعي خودبنياد«و با تكيه بر  صحنه حيات اجتماعي انسان
نيز مديريت توسـعه اجتمـاعي را بـر     م و فناوري وطبيعت و انسان پرداخته و توليد عل

اما به موازات اين افزايش قدرت ظاهري بشـر در تصـرف   . همين مبنا سامان داده است
مرور عدم تناسب منظومه دسـتاوردهاي ايـن تمـدن بـا      طبيعت و ايجاد يك تمدن نو، به

  شده است.شكار آنيازهاي فطري و حقيقي انسان، عوارض و تناقضات دروني آن 
فكري حاكم بر جهان را بر هاي  نظامزده و آشفته انسان عصر حاضر،  رانوضعيت بح

آن داشته است كه رويكردها و نظريات تربيتي را مورد امعان نظر قراردهند و بـا محـور   
هـايى بنيـادين    پرسـش  ، بـه خود و جهان پيرامونش قراردادن انسان، معرفت او نسبت به

  و نظاير اينها پاسخ دهند.حيات  چيستى حقيقت آدمى، هدف از پيدايش دربارة
آميزى به ايـن اوضـاع    اگزيستنسياليسم در اوايل قرن بيستم، فرياد بلند و اعتراض
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هـاى بسـيارى را بـه سـمت      منظور بازيابى هويت انسانى بود كه اتفاقاً نگـاه  آشفته به
هاى مختلف معارف بشرى بر جـاى   فراوانى را در عرصه ياهخود جلب كرد و تأثير

و  شناسى روان، فلسفهه جملهاي مختلف از  ر دانشهايى د و سرمنشأ بازنگرى گذارد
  .گرديد علوم انساني

توجه مستقيم خطابات قرآنـي بـه انسـان، نشـان از     ، دين مقدس اسالماز سويي، در 
. داردالهي به نفس انساني و ابعـاد مختلـف وجـودي او     مكتب اينتوجه عميق و دقيق 

 ترين موضوعات مطالعـاتي  يكي از اساسيعلوم انساني،  بيت وموضوع ترعنوان  بهانسان 
دادن و بــه  آوردن زمينـه بــراي پـرورش   فــراهم«چراكــه تربيـت را   ؛شـود  محسـوب مــي 

داند كه خداوند بالقوه در نهاد او به وديعـت نهـاده    رساندن تمام استعدادهايي مي فعليت
  ).77، ص1374، (مطهري» است

رد مكتب اگزيستنسياليسـتي و رويكـرد اسـالمي بـه     آو براي مقايسه روي، پژوهشگر
 ) را از1969-1883(كـارل ياسـپرس   منظور انسجام محتوايي مطالب،  برنامه درسي و به

 عنوان نماينده رويكـرد اسـالمي   را به مرتضي مطهريرويكرد اگزيستنسياليستي و شهيد 
خسـتين كسـاني   يكي از معماران اگزيستنسياليسـم معاصـر و از ن   ياسپرسانتخاب نمود. 

بـراي معرفـي   ، ياسپرس. است كه از اصطالح اگزيستنسياليست يا وجودگرا استفاده كرد
دادن شـأن و حـد شـناخت علمـي تـالش       ساحات وسيع و متنوع وجود انساني و نشان

دليل تعلق به سنت حكمـت   به متألهي جامع االطراف است كه مطهريبسياري نشان داد. 
هـا، ماننـد فلسـفه، كـالم،      اي از دانش ام معرفتي و يا شاخهمتعاليه صدرايي، هرگز به نظ

المسـائل   ام  اصلى اسـت كـه در معـارف اسـالمى    ، اصل فطرت. عرفان و... محدود نشد
تـرين اصـل در    بناهـا و شـايد كليـدى    يكـى از سـنگ   »فطرت«نظريه و  شود شمرده مى

  .رود شمار مى به مطهرىهاى استاد  مجموعه باورها و انديشه
مطالعه جايگاه علوم انساني در برنامـه درسـي اسـالمي و اگزيستنسياليسـتي بـا      لذا، 

هاي متناسب بـا ديـدگاه اسـالمي در جهـت تبيـين       رويكردي تطبيقي و استخراج داللت
بـه دور از درآميختگـي بـا رويكـرد      -طور ويژه علـوم انسـاني   به -برنامة درسي اسالمي

  باشد. اگزيستنسياليستي، هدف مقاله حاضر مي
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  . طرح و بيان مسئله2
شه بشري يترين مبناهاي اند از مهم، آن و نگرش عميق به آنهاي  رتعلوم انساني، ضرو

محـور اصـلي مباحـث    هاست كه در سراسر جهان مورد بررسي و مداقه قرار دارد.  سال
كه از نام آن پيداست، انسان است؛ امـا مكاتـب فلسـفي و     هاي علوم انساني؛ چنان رشته

انـد.   ي تربيتي، هركدام از منظري به انسان و جايگاه او در اين عـالم پرداختـه  ها رويكرد
آوردن جهاني شاد، سـالم و رهـا از    ليكن اين رويكردها و علم، در عمل به وعدة فراهم«

شود؛ علـم خـود، بـيش از     جنگ شكست خورده است، حتي با بدبيني بيشتري گفته مي
اي  . علم در صـورت جديـد خـود بـه شـيوه     حل باشد، از جمله مشكالت است آنكه راه

گيـرد، بـدون    نحو ابزاري مورد استفاده قرار مـي  شود، و قدرت آن به جويي مي نهادي پي
  ).22، ص1375(اگر، » منزله موجودي اجتماعي است انتقال اين نكته كه فرد عالم، به

ايـد.  فهم تفاوت انسان از ساير موجودات پيچيدگى خاصى ندارد كه آن را دشوار نم
 ،حقيقـت انسـان شـده    دربـارة هـا   اما آنچه عموماً محل ترديد و موجب اختالف ديدگاه

تحليل منشأ و خاستگاه اين تفاوت، آثار و لوازم آن و نيز بازشناسى موقعيـت انسـان در   
نظام تربيـت غيـر    اين امر موجب شده است كهمجموعه آفرينش و جهان هستى است. 

هاي فلسفي دوران جديد است، در توسعه نگرش تفكيكي  ديني معاصر كه برآيند انديشه
شناسـي مكـانيكي، نقـش     شناسـي ربـاني بـا جهـان     و استقاللي به اشيا و جانشيني جهان

  ).302، ص1369بسزايي ايفا نمايد (آرتور برت، 
در فلسفه اسالمي، بيگـانگي و دوگـانگي ميـان ذهـن و عـين       كه است اين درحالي

و ذهـن از   هردو از مراتب وجود بوده و تقابل ميان عـين  منتفي است؛ زيرا عين و ذهن
در مراتـب   هاي مشهود و شناخته شده نيست، بلكه اين تقابل از سـنخ تقابـل   سنخ تقابل

  ).123ص ،1388شكيكي وجود است (علم الهدي، ت
با پيدايش حالـت نارضـايي نسـبت بـه      اگزيستنسياليسمدر اين ميان، اشتهار فلسفي 

علم، تكنولوژي و پيشرفت همزمان بـوده اسـت.    دربارةه قرن نوزدهم بينان ديدگاه خوش
زندگي كه موجب اعتالي ذهنيـت فـردي باشـد،     دربارةاگزيستنسياليسم از تتبع فلسفي 

  ).165-174، ص1380كند (گوتك،  حمايت مي
شود و بـا انسـان اسـت كـه عـالم و وجـود شـناخته         اين فلسفه، با انسان شروع مي
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پرسش از چيستي آدمي است. البته نـه پرسشـي   ها  ي در اين فلسفهشود. پرسش اصل مي
  ).119، ص1384مفهومي و متافيزيكي (مصلح، 

ها و موضـوعاتي اسـت كـه     انداز اگزيستنسياليستي، برنامه درسي شامل مهارت از چشم
تر از همه شامل علوم انسـاني اسـت كـه     كنند و مهم واقعيت طبيعي و اجتماعي را تبيين مي

نتخاب انسان است. مرحله حساس يادگيري نه در ساختار معرفت، يا سازمان برنامـه  مبين ا
  ).170، ص1380(گوتك،  سازند آموزان مي درسي، بلكه در معنايي نهفته است كه دانش

پردازد كـه در   عنوان يكي از اديان الهي به ارائه رويكردي تربيتي مي مكتب اسالم نيز به
-42ص ،1388 (سـيدباقري،  وجودي خويش را متبلور نمايـد  پرتو آن انسان بتواند، گوهر

44.(  
در نظام هستي، يك موجود واجب، به نـام خـدا، هسـت و    براساس فلسفه اسالمي، 

انـد. پـس مسـير شـناخت انسـان از       ت گرفتـه ئعنوان فيض خدا از او نشـ  بقيه همگي به
شود و ايـن   تهي ميمن شناسي شناسي به انسان شناسي و از هستي بيني الهي به هستي جهان

جـوادي آملـي،   يرد (گ علوم انساني قرار مي شناخت، اصل موضوعي و پيش فرض همه
توانـد از   با توجه به آيات و روايات زيـر ايـن سـير مـي    ، ). از سوي ديگر21، ص1381
قم وجهك للدينِ حنيفًا فطْـرَةَ اللَّـه   فَاَ«شناسي به خداشناسي نيز طي شود؛ براساس آيه  انسان

لَملَكنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لَا يعو ينُ الْقَيمك الدذَل خَلْقِ اللَّهيلَ لدا لَا تَبلَيهع ي فَطَرَ النَّاس30: (روم» ونَالَّت( ،
در اصـل خلقـت و    هـايي  ويژگـي  و آفريده شده است(فطرت)  اي خاص گونه انسان به

إِذْ  و«ن آمده است كه رهنمون او به پروردگار است. همچنين براساس آيـه  آفرينش انسا
بِرَبكُم قالُوا بلي شَهِدنا أَنْ  أَلَست ظُهورِهم ذُريتَهم و أَشْهدهم علي أَنْفُسهِم أَخَذَ ربك منْ بني آدم منْ
شود كه خداوند نظر بـه   مالحظه مي ،)172(اعراف: » عنْ هذا غافلينَ تَقُولُوا يوم الْقيامه إِنّا كُنّا

)، از اشهدهم علـي انفسـهم   ودادن انسان به خود ( آشكاربودن خدا در وجود انسان، با نشان
» من عرف نفسه فقد عرف ربه«گرفت و با توجه به روايت  وي بر شناخت خويش گواه

 بسيارى تواند ، ميبرسد به خودشناسي اگر انسان شود. بنابراين ن معنا استفاده مينيز همي
  .آسانى فتح كند اهداف ديگر را به از

از جمله آدمي اصيل اسـت. در واقـع،   ها  اسالمي، هستي در تمام هست در فلسفه
آن ناشي از خود آگاهي و تمايل ذاتـي   توجه به وسعت دامنه حركت نفس انساني با
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رو، نفس انساني با دو ويژگي ذاتي بسـيار مهـم،    زوال است. از اين او براي هستي بي
كوشـد   زوال كامل و تـام مـي   يابي به هستي بي يعني آزادي و خود آگاهي براي دست

، 1388علـم الهـدي،   (گريـزد   زدا مي منابع هستي بخش را تحصيل و از عوامل هستي
  ).257- 259ص

تـرين كاركردهـاي    بخشـي و نقـادي: بنيـادي    آگاهي«در پژوهشي با عنوان  شمشيري
كند: نقش اصلي علوم انساني را نه در كاركردهاي ملمـوس   چنين بيان مي» علوم انساني

وجـو كـرد، نقشـي كـه      بخشي و نقـادي آن جسـت   و عيني، بلكه بايد در رسالت آگاهي
 در آن را توجيه نمايـد. بنـابراين   گذاري في است تا ضرورت توجه و سرمايهتنهايي كا به

  تبيين برنامه درسي اسالمي و جايگاه علوم انساني در آن ضروري است.
تبيـين تعلـيم و تربيـت    «) در پژوهش ديگري بـا عنـوان   1381( الهدي علمهمچنين 

ز تعلـيم و تربيـت   مشخصـي ا توصيف به  ،»هاي آن براي برنامه درسي اسالمي و داللت
هـا و   هـا، داللـت   ماهيت آن شامل مباني، عناصر اصلي، خطوط كلي، ويژگـي  و اسالمي

پرداخته اسـت؛ لـيكن تبيـين جايگـاه علـوم       امتيازهاي آن از ديگر انواع تعليم و تربيت
گشـاي مسـائل پـيش رو در     تواند گـره  از اين منظر ميدرسي اسالمي،  انساني در برنامه

  باشد. سازي ديني تمدن
) Eisner( آيزنرهاي برنامه درسي  مقايسة ايدئولوژي«در مقاله ديگري تحت عنوان 

)، بـه نقـش مبـاني    1388( خندقي امينو  مهرمحمدي، »): نگاهي ديگرMiller( ميلربا 
دارنـد:   هاي فلسفي درحوزه مطالعاتي برنامه درسي اشاره كرده و چنين بيـان مـي   انديشه

ناميـده   »برنامـه درسـي  «اي فرعي وجود دارد كه  بيت، حوزهردر داخل حوزة تعليم و ت«
عنوان يك حوزة مطالعاتي، در زمينة مباحث نظري از اخـتالف   برنامه درسي به». شود مي

شود. يكي از مبـاحثي كـه از ديربـاز     هاي معرفت بشري محسوب مي  برانگيزترين حوزه
هاي برنامـه   ته بوده، ايدئولوژيپردازان اين رش منشأ و مصدر اين اختالف نظر بين نظريه

  هاي هنجاري برنامه درسي است. درسي يا نظريه
فلسفه نقطة شروع و  -دارد ) نيز اظهار ميGoodlad( گودلدطوركه  همان -بنابراين
آفريني فلسفه در تمامي مراحل، عناصـر   گيري در برنامه درسي است و نقش بنياد تصميم

. اگرچه مبـاني  )2003ست (اُرنشتاين و همكاران، و ابعاد برنامه درسي ساري و جاري ا
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شـناختي و امثـال آن در تـدوين هـر      شناختي، جامعه شناختي، روان ديگر نظير مباني دين
دليل رعايت انسجام و اختصار، در اين مقاله به اين مباني  برنامه درسي مؤثر است؛ اما به

  پرداخته نشده است.
ــژوهش  ــوع پ ــه از ن ــادي هــاي  ايــن مقال » تحليلــي _ســندي«و روش آن  اســتبني

)Documentary- Analysisهـا، تحليـل محتـوا     ) است. روشِ تجزيه و تحليل داده
)Content analysisزد.ــ اف.  جـرج صورت كيفي و با رويكردي تطبيقي بـا روش   ) به 

كـه شـامل چهـار مرحلـه توصـيف، تفسـير،       ) را George Z. F. Bereday( بـردي 
  كار برده است. هبهمجواري و مقايسه است، 

ها (اسناد و مدارك) شامل مطالعه قرآن كريم و تفاسـير آن، منـابع    گردآوري داده
اي و  هـا، اطالعـات رايانـه    المللـي)، گـزارش   اي، نشريات (محلي، ملي، بـين  كتابخانه

هـا، بررسـي اسـناد، مـدارك و      باشد. روش اساسي تجزيه و تحليل يافته آرشيوها مي
  د.باش مطالعه تطبيقي مي

  . چيستي علوم انساني3
ويلهلم ديلتـاي  تا  ارسطوشود، در مقطع تاريخي بين  آنچه امروز علوم انساني ناميده مي

)Vilhelm Dilthy( (1833-1911)    شكل گرفته است. براي تعريف علـوم انسـاني
هـاي   قـدم  ارسطو(متمايز از علوم طبيعي) و تدوين منطق آن و تعيين هدف يا غايت آن 

 Baron de( مونتسـكيو ) و David Hume( هيومبرداشت. در قرن هجدهم اوليه را 
Montesquieu ( اگوست كنت) اين مفاهيم را پيش بردند. در قرن نوزدهمAugust 

Comte ( اسـتوارت ميـل   جـان )John Stuart Mill   و سـرانجام ديلتـاي تكميــل (
ر كنار علوم طبيعـي  صورت تاريخي اين علوم را به انجام رساندند. امروز علوم انساني د
  ).23-14، ص1388(فيزيك وغيره) داراي ساختار، منطق و هدفي متمايز است (ديلتاي، 

از لحاظ حيات درونـي و روابـط بـا    ها هايي هستند كه انسان درآن علوم انساني دانش
اسـت كـه    اي از علومي شاخه ،علوم انساني ،تر شود. به عبارت دقيق ديگران، بررسي مي

يـرد و در  گ خودش از زوايـاي گونـاگون دربـر مـي     دربارةمالت انسان را أمطالعات و ت
  ).73، ص1372(فروند،  هاي متنوعي نيز رشد يافته است زمينه
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هـاي زنـدگي    ها و جلوه دهند و علوم انساني بيان علوم طبيعي، طبيعت را توضيح مي
عنـوان   منوتيك بهمايز بين علوم انساني و علوم طبيعي و لزوم توجه به هر. تفهمند را مي

 بيـان گرديـد   ديلتـاي علم فهم و درك زندگي انسان به شكلي مـنظم و بـديع از سـوي    
  ).1388، »هرمنوتيك را بشناسيم(«

، بنياد علوم انساني يا فلسفه حيات بر فهم (تفهم) است؛ يعني محقق ديلتايبه عقيده 
ي انساني را در تمـام  ها تواند و بايد پديده علوم انساني برخالف محقق علوم طبيعي، مي

رو به جاي عمل توصيف در علـوم طبيعـي،    هاي تاريخي و فرهنگي بفهمد. از اين حوزه
  ).23، صهماندر علوم انساني تأويل (هرمنوتيك) مطرح است (ديلتاي، 

توانـد   رو مي از اين ؛صورتي انتزاعي و عام قابل بحث است مباني علوم انساني، به
نگـري   هاي بـومي  بندي آنها، زمينه اما تاريخ ؛ها باشد وجه مشترك همه ملل و فرهنگ

توانيم ضمن داشتن نگاهي ماهوي بـه   آنجاكه مي آورد. تا ها را فراهم مي به اين دانش
(دورتيـه،   آنها قائل به نوعي علوم انساني موقعيتي و مقيد به زمان و مكان هم باشيم

  ).17، ص1382
ديدگاهي كـه   ،يكي :و ديدگاه وجود داردطوركلي، درمورد مصداق علوم انساني د به

ديـدگاهي كـه تجربـه را     ،كند و ديگري روش اين علوم را به روش تجربي محدود نمي
نهـا  آداند و به اين علت است كـه فلسـفه و علـوم انتزاعـي از      يگانه روش اين علوم مي

جامعـه   شوند. با اين نگاه، علوم انساني اصلي عبارتند از علم سياست، اخالق، خارج مي
شناسي كه روشـي تجربـي دارد، جـزء ايـن علـوم بـه شـمار         شناسي و اقتصاد. اما روان

شـود.   گاهي از علوم انساني به علوم اجتماعي نيز ياد مي). 3، ص1372(فروند، آيد  نمي
شناسي علوم انسـاني   شناختدر كتابش ) Jean William Fritz Piaget( ژان پياژه

ه تمايز ماهوي ميان آنچه اغلـب علـوم اجتمـاعي ناميـده     گون توان هيچ نوشته است: نمي
  ).18(همان، ص شود، قائل شد شود و آنچه علوم انساني خوانده مي مي

علوم الهي و ماوراءالطبيعـه،   ةتوان در سه حوز بندي، دانش بشري را مي از نظر دسته
ز دانـش  علوم مادي و طبيعي قرار داد. بخشـي ا  ةعلوم انساني و اجتماعي و حوز ةحوز

گـردد، داراي قلمـرو و حيطـه شـناختي و      علم انساني تعبير مي ةها به حوز كه نزد انسان
  ).44، ص1388معرفتي خاص است (نورمحمدي، 
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عالوه بر تفكيك علوم انساني از علوم طبيعي، پرسش مربـوط بـه انسـجام     ديلتاي
كند كه هـيچ   ميكند. وي از اين واقعيت آشكار آغاز  دروني اين علوم را نيز مطرح مي

نظام ساختاري، از نوعي كه در علوم طبيعي موجود اسـت، در علـوم انسـاني وجـود     
گيري و گسترش چنـين نظـام سـاختاري در     ، عدم امكان شكلديلتايندارد. طبق نظر 

توان تا حدودي با توسل به تكون تاريخي ايـن علـوم توضـيح داد     علوم انساني را مي
  ).54، صهمان(ديلتاي، 
وقتي تبيين «عليت در علوم انساني خطاست:  ةمندي از مقول حذف غايت ديلتاي به نظر

كنـد و   شود، مقاومـت مـي   مكانيكي طبيعت از شبكه حياتي، كه در آن طبيعت به ما داده مي
  ).69(همان، ص» توان از بين برد مندي نوع انسان را نمي غايت ةپابرجاست. ايد
تاريخي در شمار  -بايد وي را واقعيتي اجتماعي انسان ةبراي مطالع، ديلتاي به اعتقاد

هايي خاص از زنـدگي او پرداخـت.    هاي علوم انساني به جنبه هتبا هريك از رش و آورد
شناخت انسـان بـه شـناخت جامعـه و      ،وي از اينجا به دور هرمنوتيكي رسيد كه در آن

علوم انساني  او درصدد بيان روشي براي. شود شناخت جامعه به شناخت افراد منجر مي
  ).51-22، ص1371كوزنزهوي، ( بود تا از آن طريق به تفهيم طبيعت آنها بپردازد

كه به نظر وي روش بررسي علوم انسـاني و اجتمـاعي اسـت و    » تأويل«بين  ديلتاي
فرق گذاشت. طبق اين تفـاوت،   ،دانست كه آن را مخصوص علوم طبيعي مي» توصيف«

هاي عيني و نـه آگـاهي و تأويـل     اجتماعي، با داده علوم طبيعي برخالف علوم انساني و
، ضابطه درستي يا نادرستي تأويل هر متن و اثر، نزديكي ديلتايبه نظر  ،سر و كار دارند

  ).403، ص1375اش از آن است (احمدي،  آن به نيت مؤلف يا دوري

  . مباني4
شـمول   ق جهـان مقـوالت مطلـ   دربارةاگزيستنسياليست  ةشناختي: فالسف الف) مباني هستي
بيني جامعي بنا نهند تا تجارب انساني  اي كه درصددند جهان فلسفيهاي  مشكوكند و به نظام

). 165، ص1380اعتمادند (گوتـك،   بندي كنند، بي را برحسب مفاهيم واقعيت پيشيني مقوله
). lived reality» (زيسـته «گرا عبـارت اسـت از واقعيـت     واقعيت، به ادعاي فلسفه هستي

است، وصف كنيم، نه آنچه را فراسوي  صيف امور واقعي بايد آنچه را در وضع انسانيتو در
مشغولي  ). از اين منظر، هستي نيز با توجه به مفاهيمي چون دل80، ص1377آن است (نلر، 
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  گيرد. يا پروا در وجود انسان مورد توجه قرار مي
هـا مـورد    ياليستدرمورد جهان، كه توسط برخي اگزيستنس پوچيا  مفهوم رهاشدگي

گرا، جهان مادي يا عالم  هستي ةاز ديد فلسف«دهد كه  استفاده قرار گرفته است، نشان مي
منهاي انسان، نه معنا دارد و نه هدف. اين جهان، امري امكاني است؛ چيـزي اسـت كـه    

معنا نيست كه جهان مبتنـي بـر هـوا و هـوس      برحسب اتفاق وجود دارد. اين گفته بدان
و قواعدي كه علم كشف كرده است، به حـد كـافي اصـالت دارنـد؛ ولـي       ها است. نظم

خصـلت بـيش از حـد     ،ايـن ). «82(همـان، ص  »داراي معناي انسـاني مسـتقيم نيسـتند   
شـود آن را فرامـوش كنـيم و درگيـر      باعـث مـي   بودن هستي اسـت كـه معمـوالً    واضح

گـذاريم   مـي قدر براي شناخت جهان وقت  هاي شناخت جهان عيني شويم. آن گرفتاري
  ).287، ص1387ل، (ژان وا» كنيم مي فراموشكه هستي (وجود) خود را 

نحـوي   اصلي تمام فيلسوفاني اسـت كـه بـه    وضوعم[انسان]،  هستي يا وجود ةمسئل
هستي نه هدف.  ،جهان مادي يا عالم منهاي انسان، نه معنا داردند. ا منتسب به اين مكتب

بلكـه رازي اسـت كـه     ؛كنيم و كنار بگذاريم چيزي نيست كه آن را حل مارسل ةبه گفت
مانـد و   حـدها خـارج مـي    ةنحوي است كه از هم ليت وجود بهدگي كرد. كبايد با آن زن

  بخشد. د. تنها انسان به آن معنا ميگرد قابل تعريف نمي
گـرا، روش   هسـتي  ةشناختي: بهترين روش شناخت به نظر فالسـف  ب) مباني معرفت

ين روش، درست است كه اشيا و اشـخاص داراي واقعيـت   پديدارشناختي است. طبق ا
ط مسـتقيم و شخصـي بـا    ابـ ترااما تنها واقعيتي را كـه در   اند ياممكن است باشند؛ عيني

شناسيم. به عبـارت ديگـر، واقعيـت، واقعيـت زيسـته اسـت و        كنيم، مي طبيعت پيدا مي
القي، مربـوط باشـد   معرفتي مهم است كه به زندگاني ما، اعم از جسماني يا رواني و اخ

در   كـه   اسـت   فلسفه آگاهي  يك  در اصل  پديدارشناسي). 198-197، ص1387(كاردان، 
 T حقيقت  اين )Edmund Husserl( هوسرلانجامد. از نظر  مي  خودشناسي  به  نهايت

  ).63ص ،1375، است (الكوست »كوژيتو«  شهودي  ةو تجرب  آگاهي  همان 
اش انديشـيدن اسـت.    موجودي است كه سرشت ذاتـي  وتوضيح اينكه، در حقيقت ا

واقعي (يـا هـر انسـان     دكارتگذارد و ذهن را همان  ميان ذهن و جسم فرق مي دكارت
منظـور از   ،داند كه بدنش ممكن است وجود داشته يـا نداشـته باشـد. پـس     ديگري) مي
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شـه  همـان اندي  ،اوست. وجـود  ةبلكه ذهن و انديش ؛همان جسم او نيست، وجود انسان
انديشـم. مـن يـك     است و براي انديشيدن بايد موجود باشم. من چيزي هستم كـه مـي  

  .تنها حقيقت متقن است ،موجود انديشنده هستم و اين
  از چيـزي   آگـاهي   همواره  آگاهي .است  نسبت  آگاهي  اصلي  ويژگي  هوسرل در نظر

 ).72-71، ص1382، اتميدهد (خـ  مي  را نشان  آگاهي  التفاتي  ماهيت  نسبت  و اين  است
شناسي اگزيستنسياليستي بر اين است كه فـرد، مسـئول دانـش و معرفـت      فرض معرفت

گيرد و از محتوا آگاهي و احساسـات   خويش است. معرفت، از آگاهي فرد سرچشمه مي
  ).176-175، ص1380يابد (گوتك،  عنوان محصول تجربه تركيب مي او به

دين اگزيستنسياليسم مبني بر اينكه وجود بر ماهيت شناختي: اصل بنيا ج) مباني انسان
طوركلي از موجودي آغاز  پردازي به مقدم است، مبين اولويت ذهنيت انسان است. فلسفه

شود كه به وجود خويش آگاه است. اين آگاهي وجودي، انسان را از راه انتخـابگري   مي
دهـد (همـان،    مـي فردي، شخصي و ذهني در موقعيتي براي تكوين ماهيت خـود قـرار   

خواهد فلسـفه باشـد،    ). دريافت مشترك اين فالسفه آن است كه فلسفه اگر مي167ص
تـرين مسـائل فـرد آدمـي      اي براي احوال آدمي باشد. تفكر بايد با تأمل بر عيني بايد آينه

شروع شود. آنچه در مابعدالطبيعه مورد غفلت قرار گرفته، خـود آدمـي اسـت. در ايـن     
ه تناهي و محدوديت انسان و عدم امكان دسترسي به احكام ضروري و نحوي ب فلسفه به

 ةدر فلسـف ). 121-120، ص1384كلي بـراي عـالم و آدم اقـرار شـده اسـت (مصـلح،       
اما از انسان در مقـام موجـود و نـه     ؛نه از طبيعت ،كند وجودي، انسان از انسان آغاز مي

بـا راز   هدار در مواجهـ  هسـتي انسـان  ). 1388(قادري، ص انسان در مقام فاعل شناسايي
طـور   خـود را بـه   ،داربودن نيز يك راز است هستي و يافتن اينكه او خود به دليل هستي

نفسـه نـه    ). در اين رويكرد، آزادي في1385(گلرخ عرباني، ص بيند مداوم در جريان مي
هدف است و نه آرمان، بلكه نيرويي آماده براي عمل است. مـن آن چيـزي هسـتم كـه     

آزادي، ترسناك است؛ زيـرا مـن    وشت من از آن خودم است. بنابراينكنم. سرن يعمل م
). اين فالسفه هرگونه پيـروي از  83، ص1377شوم (نلر،  مسئول آن چيزي هستم كه مي

جمع و هنجارهاي اجتماعي ياهمرنگي با آنها را كه در آن، فرد آزادانـه امكـان انتخـاب    
ين تفـرّد بـا خودمحـوري يـا خـودبيني فـرق دارد       كنند. البته ا نداشته باشد، محكوم مي
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  ).198، ص1387(كاردان، 
ي متعلق به روش ا  نهوگ اي كه به توان در فلسفه تمام فالسفه مي تصور تعالي را تقريباً
مورد ميان آنان بـه   گاه عميقي در اينهاي  يافت. اگرچه تفاوت ،فكري اگزيستنس هستند

درك هسـتي   ،كردن تعالي است كه بـدون آن  رحمط ،اما آنچه مهم است ،خورد چشم مي
وسيله ارتباط بـا امـري غيـر از     بودن همواره بايد به پذير نخواهد بود. هست امكان تقريباً

(ژان » دجوي انسان در ارتباط با ديگران است كه تعالي مي«خود (به تعالي) تعريف شود 
  ).319، ص1387، وال

مســئله بنيــادين فلســفي، هــا  ياليســتشــناختي: بــه نظــر اگزيستنس د) مبــاني ارزش
توان اعمال ها نميگذاري و انتخاب است.هيچ گونه معيار كلي براي برآورد ارزش ارزش

  ).168، ص1380شوند(گوتك، هاي شخصي آفريده ميها از راه انتخابكرد.ارزش
گرا، هر عمل اخالقي ممكن است براي خود عمـل يـا بـراي     به نظر فيلسوف هستي

). 87-84، ص1377گيرد؛ اما انسان بايد خالق اهداف خويش باشـد (نلـر،    هدفي انجام
كنند، بلكه تنها اصول اخالقي مجرد و كلـي   گرا اصول اخالقي را نفي نمي فالسفه هستي

ــي  ــرود م ــاردان،   را مط ــد (ك ــاندانن ــق و  ). 19، صهم ــدرتي مطل ــم ق اگزيستنسياليس
گيـرد   بلكه او را صرفاً ناديده مي ؛كند را طي رفتاري غيرمذهبي طرد نمي *الوجود واجب

دانـد و   ثر نمـي ؤكند، حذف او را نيز م و هرچند با رويكردي راديكال با او برخورد نمي
ــي را در خطــر اضــمحالل مــي   ــيش تجرب ــي از پ ــاهيم اخالق ــد و راه مف حــل را در  بين

  ).1388(قادري، ص دانستن آن نه انتزاعي ،جويد دانستن اخالق مي انضمامي

  و پرورش اگزيستنسياليستيآموزش . 5
 را به دنبالها  اعتراض اگزيستنسياليست ،زدايي و نگرش ماشيني به انسان روند شخصيت

كننـد اهميـت و نقـش انتخـاب آزادانـه       داشت. آنان در قلمرو تعليم و تربيت تالش مي
هاي وجـودي   آنچه از بستر انديشه). 174، صهمانگوتك، را به او گوشزد كنند ( انسان
صـورت   دروس نظام آموزشي بايد به اين است كه ،آيد تعليم و تربيت به دست مي براي

                                                      
  كه ملحدند، چنين باوري ندارند. سارترالبته برخي پيروان اين مكتب نظير  *
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هـاي فـردي و    شخصي، تفاوت ةبدون اينكه وجه؛ ابزارهايي براي تحقق شخص درآيند
يركگـارد،   هاي كـي  انديشه« (ر.ك: ل و تكوين وي ناديده گرفته شودوجود در حال تحو

 شناسي نيز تحولي را تحت ياليستي در رواناگزيستنس ةانديش). 1382 ،»نيچه و ياسپرس
 شناسي تربيتي و نظريه گرا موجب شد كه استلزاماتي براي روان شناسي انسان عنوان روان

  ).157، صهمان(گوتك،  شناسي مشاوره دربر داشته است يادگيري و روان
) Self Actualizationگرايانه، خود شكوفايي ( هاي انسان هدف بسياري از برنامه

هاي يادگيري بايد موجبات درگيري بين ابعاد شناختي و عـاطفي   ست كه در آن، تجربها
  ).5-4، ص1388آموزان را فراهم كند (پورعليرضا،  شخصيت دانش

وليت فردي اسـت. در ايـن   ئبر اهميت وظيفه و مستي، سياليسنآموزش اگزيست تأكيد
آمـوزش  (« سـت گونه عمـل كنـد كـه گـويي آخـرين عمـل او       ل بايد آنمحص ،آموزش

  ).1381، ص»افالطوني، آموزش وجودي
تر از درس ديگـر نيسـت. درسـي     مهم -في نفسه -از ديدگاه اين فلسفه، هيچ درسي

واسطة آن، فرد به تحقق خويشتن و آگـاهي از جهـان نايـل آيـد (نلـر،       مهم است كه به
و ها و موضوعاتي است كه واقعيـت طبيعـي    برنامه درسي شامل مهارت). 85، صهمان

ن انتخـاب  تر از همه شامل علوم انساني اسـت كـه مبـي    كنند و مهم اجتماعي را تبيين مي
مطالعات انسان مانند تاريخ، هنر، ادبيـات، فلسـفه   ). 177، صهمان(گوتك،  انسان است
شناختي مفيدند. هنر كه بـراي   اخالقي و زيباييهاي  براي بررسي ارزش ويژه بهو مذهب 

تاريخ همچـون ادبيـات و سـاير علـوم     . شود ريزي مي ي طرحشناخت پرورش ذوق زيبايي
تواند وسيله نيرومندي براي بررسي اين امر باشد كه افراد در گذشته چگونـه   انساني مي

  ).179-178(همان، ص اند رو شده با مسائل مبتال به بشري روبه
يـق  د متعلم را ترغيب كند تـا از طر وشك معلم مي ،شناسي اگزيستنسياليستي ر روشد

معناي زندگي به حقيقتي شخصي دست يابد و از ايـن راه موجبـات    دربارة هايي پرسش
 پورعليرضـا ). با توجه به اين مطلـب،  179(همان، ص او را فراهم سازد» اشتداد آگاهي«
) اشاره نموده است كه مراحل فعاليت معلم و شاگرد، شـامل كاوشـگري،   5، ص1388(

م [با نگاهي كه مبتني بر احترام به اختيار و آزادي روشنگري و انتقال است. همچنين معل
يادگيري در كـالس را دارد و كـالس درس او بايـد     ةكنند يادگيرنده است] نقش تسهيل
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[با عنايت به اينكه او يك فـرد   آموز هم سرشار از صميميت و اطمينان باشد. نقش دانش
ز خود پيـروي كنـد و در   ها، ا است و خود اوست كه بايد انتخاب كند و در اين انتخاب

هاي خود، مسئوليت بپذيرد]، نقش محوري و فعال است كه در موضوعات  برابر انتخاب
پـردازد. درواقـع،    خود، تحت نظارت و هدايت معلم به فعاليت مي و مسائل مورد عالقه

  ارتباط بين معلم و شاگرد دو جانبه و متقابل است. نحوه
كند كه اطـالع از مـرگ    آموزان خود القا مي گرا، اين فكر را به دانش معلم هستي

مرگ سخت بينديشـد،   دربارةآموزي  افزايد. هرگاه دانش زندگي مي دربارةبر آگاهي 
كنـد   آموز را وادار مـي  گرا دانش تر خواهد شد. معلم هستي درمورد معناي حيات آگاه

معلـم نبايـد   كه در مقابل نتايج اعمال خويش، مسئوليت بپذيرد و بدانها بپردازد. پس 
آموز بخواهد انضباطي را كه به  تنها به تحميل انضباط بپردازد، بلكه بايد از هر دانش

ماننـد رشـد فكـري خـود يـا       - خـاطر هـدفي ارزشـمند اسـت     نفسه يا بـه  نظر او في
بردن به بينش يك فيلسـوف   ). براي پي85، ص1377بپذيرد (نلر،  - هماهنگي كالس

 مـارتن ) Dialogue» (وشـنود  گفت« ري، به نظريهتدريس و يادگي دربارةگرا  هستي
وگـو ميـان    توشـنود عبـارت از گفـ    آوريم. گفت ) روي ميMartin Buber( بوبر

اشخاص است كه در آن، هر شخص بـراي شـخص ديگـر موجـودي داراي درك و     
). مكتب اگزيستنسياليسم با توجه به انسان رنجور قـرن  92- 91فهم است (همان، ص

ول ئتنهـايي مسـ   كه بـه كند  منفك از جهان تلقي مي اي مستقل و ندهانديشبيستم، اورا 
انسان با هر انتخاب ، خود را در اين رويكرد، زندگي است.  تشخص خود در عرصه

 بـودن خـود را بـه رخ ديگـر موجـوداتي كـه از ايـن آگـاهي         كند و اصيل متعالي مي
كند كـه   انتخاب، ثابت مي كشاند. او در انتخاب خود و در تعالي با اين مياند،  بهره بي

 ،درواقـع  ،زيرا با هر انتخاب و با گذر از هر مرحله وجودي؛ قائم به ذات خود است
صورت يـك   ، انتقال در مراتب و سطوح وجودى بهياسپرسسازد. به نظر  خود را مي

بخشيدن به خويشتن در نسـبتي خـاص بـا     اگزيستنس در تحققرشد تدريجى است. 
ناميـده شـده اسـت، جـز در     » حقيقـت «وجوي  تاريخ، جستديگران است. آنچه در 

گوست. و گفت، و بهترين راه ارتباطنسبت و ارتباط بين دو اگزيستنس ممكن نيست 
ترين مقوله بـراي نيـل انسـان بـه خودآگـاهي و شـناخت        به نظر وي، تاريخ، بنيادي
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، دوره خوانـد  اي كه به تأمل در آن فرامي ترين دوره هاي ذات اوست و مهم سرچشمه
تواند به شـناخت خداونـد نائـل     ، انسان با عقل نميياسپرستفكر  دراست.  محوري

كسب معرفت بـه خـدا يـاري     تواند ما را در بلكه تنها رمز يا نماد است كه مي ؛شود
اين در حالي است كـه در   است. مخالف بوده» ابژكتيو«گرايي  با عينيت ياسپرسكند. 
ادي وجودي داشته و متفكر با تمام وجود واقعيت را اتح، ، تفكر با متفكرذهنيتفكر 

 عقيـده دارد  ،نگـرد  مـي » تربيت«كه با توجه به اين نكات بنيادي به  . اوكند شهود مي
تحقـق  . اسـت  آمـوزان  اي براي شـكوفاكردن هسـتي دانـش    زمينه ،آموزش و پرورش

كـار،   بـراي انجـام ايـن   . ارتبـاطي همدالنـه و انسـاني نيازمنـد اسـت      بهچنين هدفي 
؛ فرد بايد چـون فـرد پـرورش يابـد، نـه      كند گو را پيشنهاد ميو روش گفت ياسپرس

فردبودن بترسـد و   بودن، تنهابودن و منحصربه اي از يك نوع. او نبايد از شخص نمونه
عنوان يك تيپ و يك متخصص معنا داشته باشد. بايـد بـه    تنها در قالب اجتماع و به

ذا در اين رويكرد، هيچ درسي بـه خـودي خـود    شخصيت انساني افراد توجه شود. ل
واسطة آن، فرد بـه تحقـق خويشـتن و     تر از درس ديگر نيست. تنها درسي كه به مهم

شود كه بيشتر اين محتوا در علـوم انسـاني    آگاهي از جهان نايل آيد، مهم ارزيابي مي
عين و عنـوان موجـودي نـامت    باشد. اين علوم نيز با پذيرش انسان به قابل دسترس مي

ــي   ــف م ــاده تعري ــه خودوانه ــار و ب ــز از ارزش  مخت ــا پرهي ــه ب ــود ك ــذاري از  ش گ
شده درمورد غايت انسان و تعريف انسان مطلـوب تنهـا بـه علـل فـاعلي       تعيين پيش

توجه دارد. به ديگر سخن، نقش علوم انسـاني در برنامـه درسـي اگزيستنسياليسـتي،     
  گرايانه است. اير علوم جمعها و نقش س فردگرايانه و همراه با نسبيت ارزش

  . مباني6
چراكـه   ؛شناسي اسالمي، فطـرت اسـت   ترين مبناي جهان مهمشناختي:  الف) مباني جهان

رد يافتـه معنـا كـ    توان آن را به خلقت هدايت ، كه ميمفطور است و خداوند فاطر ،جهان
 صـيرورت و  رابطه خداوند فاطر به جهان، رابطه علم و رحمت اسـت ). 1388(فياض، 

سوي خداوند با حركت جوهري و نظام طبقات وجودي (ماده، مثال، عقـل)   همه اشيا به
دهـد، در نظـر    مندي خلقت در همان دستگاه فلسفي كه عليت را مبنا قـرار مـي   و غايت
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  ).1388(خراساني،  است شده گرفته
حـدوث   ،بـرآن  افزون ؛حادث ذاتي است ،اصطالح دارد و به »از اويي«جهان واقعيت 

يافته و مرتبه نازلـه واقعيـات جهـاني ديگـر      واقعيات اين جهان، درجه تنزل. زماني دارد
يعنـي   ؛دارد »سـوي اويـي   بـه «ايـن جهـان ماهيـت    شود.  ناميده مي جهان غيب است كه

اال « و )156: (بقـره » انا هللا و انا اليه راجعـون «: سوي او هم هست طوركه از اوست، به همان
ـ    53: (شوري» مورالُالي اهللا تصير ا سـببي و   و ي و معلـولي ). جهـان داراي نظـام مـتقن علّ

فيض الهي و قضا و قدر او به هر موجودي، تنها از مسـير علـل و اسـباب    . بي استمسب
  ).1388، »هدف آفرينش از نظر اسالم(« يابد خاص خود او جريان مي

يك آفريده اسـت   بيني توحيدي، جهان در جهان. توحيدي است  ، بيني اسالمي جهان
(جـوادي آملـي،    و چيزي در هستي نيست كه از قلمرو آفرينش خداونـد خـارج باشـد   

). حقيقت هستي در ذات خود همان واجب الوجود است. هسـتي  182-181، ص1355
بودن به چيز ديگر، يعني با وجوب ذاتي ازلـي و   در ذات خود مساوي است با نامشروط
جهان ). 123، ص1371دت و فعليت (مطهري، هم مساوي است با كمال و عظمت و ش

زيـرا حركـت بـدون     ؛هـدفي دارد  و هستي كه حدوث زماني داشته، عين حركت است
 ؛دار است پس جهان ما، جهاني هدف). 183، همان، صجوادي آملي( هدف محال است

ها بـا   شان وجود دارد. پديده يعني درون موجودات كششي خاص به سوي هدف كمالي
مطهـري،  ( شـوند  شـان كشـيده مـي    ي كه درونشان هست، به سوي كمـال نيروي مرموز

  ).218، ص1375
به عبارت ديگر، توحيد در مقام ثبوت سراسر عالم را فرا گرفته اسـت. قـرآن مجيـد    

و ما خلق اهللا «فرمايد:  سراسر عالم را مخلوق خداوند، بلكه مشتمل بر آيات او معرفي مي
). خداوند تمام واقعيت يا واقعيت بـه  10(يونس: » قونفي السموات و االرض آليات لقوم يت

  خودي خود است و ديگر موجودات نمودها و آيات او هستند.
انسان در اين ديدگاه موجـودي اسـت مـادي و معنـوي و     شناختي:  انسانب) مباني 

تــر از جنبــه معنــوي او و  بعــد مــادي انســان محســوس. اصــالت وي بــه روح اوســت
تـر، بـا    نمايـد، حيـاتي   كس، بعد معنوي انسان كه امري بالقوه مـي يافته است. برع فعليت
(به نقل از  اسفاردر  صدرالمتألهين). 28، ص1387شكوهي، ت (تر و بامعناتر اس اهميت
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ان النفس اطوار و «كند:  )، به اين نكته پرداخته و چنين بيان مي119، ص1388الهدي،  علم
. لذا انسان بمـاهو انسـان، وجـودي در حـال     )8ج ،1383(صدرالمتألهين، » يةاكوان وجود

رو،  تحول و اشتداد است. حقيقت انسان وجود مجرد است، نـه ماهيـت مجـرد؛ از ايـن    
  طور مداوم در حال شدن است. به

حركت جوهري انسان كه ذيل اراده و اختيار او واقع شـده اسـت، تنهـا اگـر در     
كمالي خواهـد بـود. در   جهت توسعه و تشديد ارتباط با وجـود حقيقـي باشـد، اسـت    

شناسـي   اي براساس انسـان  اينجاست كه تعليم و تربيت انسان جايگاه و اهميت ويژه
صدرايي پيدامي كند؛ زيرا هرچند نفس، عامل اصلي اراده و اداره كليه اعمال انسـان  

كننده، هـم از خـارج نفـس وهـم از اعمـال نفـس تـأثير         است، ولي خود نفس اراده
  ).137، صهمان، الهدي پذيرد (علم مي

هاي ما نسبت به فطرت اوليه، اگر چه ثانويه  هاي متفاوت ياتفاوت فعليت بنابراين
انسان بـه حكـم آنكـه    واكتسابي است، ناشي از عمل ماست و هرگز عارضي نيست. 

اش سرچشـمه   اش از درون ذات روحـاني  داراي جوهر روحاني مستقل است و اراده
از ديـدگاه اسـالم، انسـان    ). 75ـ72، ص1375ري، مطه( گيرد، مختار و آزاد است مي
كارگيري آنها جامعه و تاريخ را مطابق بـا اراده خـويش    تواند با انتخاب ابزار و به مي

  ).136، ص1373موسوي، ( بسازد
انسان ميان انواع آفريدگان، يگانه موجودي است كه ظرفيت و توان خودآگاهي دارد. 

سرشت خويش، كيفيت وسرشت جهان و كيفيت خودآگاهي عبارت از ادراك كيفيت و 
  ).131، ص1386شريعتي، ( و سرشت رابطه خويش با جهان است

در منطق اسالم، هدف اصـلي   .رو به سوي كمال مطلق دارد، انسان، در اين بستر
فرمايد:  تواند باشد. قرآن مي چيز ديگري نميو بازگشت به سوي او زندگي جز خدا 

اي  مقصود از هدف و كمـال نهـايي انسـان، نقطـه    ). 44: ت(نازعا» الي ربك منتهاها«
و قـرآن مجيـد از ايـن نقطـه      است كه كمالي فراتر از آن براي انسان متصور نيسـت 

اوج، با واژگان فوز (كاميابي)، فالح (رستگاري) و سعادت (خوشـبختي) يـاد كـرده    
اى كـه   نـده يعنى ز ؛»انسان، حى متألّه است« ). بنابراين203، ص1381رجبي، ( است

 يابد منسوب به اهللا و وجودش حول محور او معناى حقيقى خود را مى والهى است 
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  ).1385(جوادي آملي، 
شناختي: يكپارچگي و وحدت جهان كـه موضـوع معرفـت اسـت،      ج) مباني معرفت

مبنايي براي وحدت و يكپارچگي معرفت است. دانش، چه از نـوع حصـولي و چـه از    
ي چه از نوع تجربي، چه از نوع استداللي و عقلـي و چـه   نوع حضوري و دانش حصول

رغـم تمـام    جهان هستي كـه بـه   دربارةمتكي به نقل باشد، در هر صورت، دانشي است 
، همـان الهـدي،   هايش مظهر يك حقيقت است و آن حقيقت، وجود است (علـم  اختالف

ستقيم طور م ). از حيث تجرد، علم حضوري برتر از علم حصولي است؛ چون به376ص
طـور غيـر مسـتقيم و بـا      شـود. علـم حصـولي بـه     و با شهود خود واقعيت حاصـل مـي  

آيد. اين علـم   ساخته پديد مي هاي ذهن هاي ذهني و مفاهيم و گزاره گري صورت واسطه
خود مشتمل بر سه مرتبه حسي، خيالي و عقلي است و عقل به نوبه خـود مشـتمل بـر    

عقل بالفعـل و عقـل مسـتفاد اسـت (آشـتياني،       چهار مرتبه عقل هيواليي، عقل بالملكه،
اشـيا و هـر نـوع علـم      دربـارة ). در فلسفه اسالمي، هر دانـش مفهـومي   150، ص1340

حصولي همواره مسبوق به نوعي علم حضوري است. در هر علم حصولي يـك دانـش   
 انسان، مخلوق، اسالمي ةدر انديش). 16، ص1386حضوري نهفته است (جوادي آملي، 

. امكان انفكاك برايش متصور نيست ،ربطي دليل هويت وابسته به اوست كه بهخداوند و 
عقـل  «شناسي اسالمي دربرابر عقل خودبنياد فلسفه جديد، بر تبييني از  رو، معرفت از اين

). طـرد انحصـارگرايي   176، صهمـان الهدي،  (علم بنا شده است» گشوده به عالم عقول
شناسي متكي بـر نظريـه وحـدت در     هاي معرفت ترين داللت شناختي، يكي از مهم روش

هـاي شـهودي،    خصوص وحدت علوم از حيث برخورداري از دريافـت  كثرت است؛ به
تحقيقـي  هـاي   تهذيبي مربوط به علوم حضوري با روشهاي  زمينه را براي تلفيق روش

علمـي صـرفاً   هاي  كند. همچنين مالك صدق گزاره متعلق به علوم حصولي را فراهم مي
تـوان   به شواهد عيني تأكيدكننده نيست؛ بلكه با توجه به وحدت تشكيكي علم مـي ناظر 

  ).383هاي علمي استفاده نمود (همان، ص شده براي توجيه گزاره هاي شناخته از تمام راه
نفس عالم در حركت جوهري خويش با مصداق و وجود خـارجي علـم كـه همـان     

تبع آن وجود محقق  امور ديگري كه به معلوم بالذات است، متحد شده و از اين طريق به
  ).196-195، صهمانگردد (جوادي آملي،  گردند و معلوم بالعرض هستند، آشنا مي مي
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شناسي اسالم منحصر به ادراك حسـي نبـوده و    شناخت انسان در شناختبنابر اين، 
 :زد اشود. ابزارهاي شناخت عبارتن ادراك هم يك پديده مادي يا فيزيولوژيكي تلقي نمي

حواس سالم، نفس سليم و عقل سالم و منابع شناخت عبارت از طبيعت، آيـات آفـاقي،   
  ).1388، »اسالم و تربيت(«انسان، آيات انفس، تاريخ و آثار كتبي گذشتگان  خود

نسـبي  هـا   مكتب اسالم بـرخالف ديگـر مكاتـب، ارزش    درشناختي:  د) مباني ارزش
در هـا   كه واضع ارزش؛ چراي دخيل نيستندنيست و زمان و مكان در تبديل مفاهيم ارزش

 ؛بلكه واضع خداونـدي اسـت حكـيم و علـيم     ؛مكتب اسالم، تعقل ناقص بشري نيست
  ).1388(وزيري برازجاني،  سرمدي است پروردگاري كه علم او

اسالمي در بخش فلسـفه عملـي و بيشـتر در قالـب موضـوعات       ةدر فلسفها  ارزش
مثبـت جنبـه وجـودي و    هـاي   ارزش. انـد  گرفتـه مـورد بررسـي قـرار     مربوط به اخالق

ـ     هاي منفي ارزش شناسـي   در زيبـايي ). 1388، »اسـالم و تربيـت  («د جنبـه عـدمي دارن
واقعيـات حيـات در پشـت پـرده     تـا   تصـعيد و وااليـش مطـرح اسـت     ،اصل ،اسالمي
هنر . ها هميشه جاري باشد يظاهري پنهان نماند و حقيقت ناب در متن زيبايهاي  زيبايي

حيـات بشـري    ةانگيز و سازند شگفت هاي بسيار عنوان يكي از اين نمودها و جلوه ز بهني
  (همان). گيرد در تربيت اسالمي مورد توجه قرار مي

  . تعليم و تربيت اسالمي7
جهت الهي دارد و به تمـام   ،تربيت اسالمي هم در معناي عام و هم در معناي خاص آن

 شـناخت ، ديگـر  سوي. ازروح انسان توجه دارد مؤثر در انديشه، رفتار، جسم و عوامل

 اين اجزاي ةهم  زيرا؛ است اسالم تربيتي نظام  بناي سنگ او  حيات  قلمروهايو  انسان

 بـه  نـاظر  نحـوي  بـه  -تربيتـي   هاي روش و اصول، مباني، اهداف، مفاهيماز  اعم -منظا

). 66، ص1383(كرمعليـان و حسـيني،    است آرماني و طبيعي وجه دو در  انسان سيماي
هدف غايي تربيت اسالمي، عبوديت است و غرض آن است كه آدمي عبـد خـدا شـود    

  ).81، ص1386(باقري، 
بندي اهداف تربيتي در اسالم، ناظر بر خود انسان است. انسان و  معيار و مالك طبقه

جهان آفريده خداست و او خليفـه خـدا بـر زمـين بـوده، از هـدايت ذاتـي و تكـويني         
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  ).29، ص1385وردار است (اعرافي و همكاران، (فطرت) برخ
تأكيد ديدگاه اسالمي بر جايگاه و نقش مهم فطـرت كـه چيـزي وراي اسـتعدادها و     

شـود فطـرت همچـون     نيازهاست، بلكه از نوع آگاهي و از جنس علم است، باعث مـي 
 اي گرايش آگاهانه در جريان يادگيري دخالت مؤثر عنصر اساسي ذات يادگيرنده و گونه

 ةهـاي يـادگيري و نحـو    داشته باشد و تدوين اهداف، انتخـاب محتـوا، تنظـيم فرصـت    
 هـدف ). در حقيقـت  453، ص1388الهـدي،   يابي را تحت تأثير قرار دهـد (علـم   ارزش

منتهاي هستي است كه بـا فزونـي و    به كانون بي شدن ، اخالص و نزديكتربيت اسالمي
قيـت و نظـم و نسـق در زنـدگي همـراه و      استكمال در ايمان، علم، اراده، انديشـه، خال 

تقرب بـه خداونـد را در     مظاهر و ابعاد). 33، ص1367(حسيني،  هماهنگ خواهد بود
 ؛سـوي كمـال   د كه عبارتند از: خودشناسـي و حركـت انسـان بـه    نده سه طبقه جاي مي

سـاز را در   زمينه هاي اين هدف ، كهخدمت به خلق و برخورد مسئوالنه با جهان طبيعت
فـرد درمـورد    تربيت تعليم و ؛مبدأ آفرينش دربارةطبقه، يعني تعليم و تربيت فرد  چهار

تربيت فرد كه با  تعليم و تربيت فرد كه با جامعه بشري مرتبط است و تعليم و ؛خويشتن
  ).48-2، ص1387گيرد (شكوهي،  قرار ميعالم طبيعت ارتباط دارد، 

ترك هسـتند و در سـه سـطح    اسالمي، موجودات جهان داراي هستي مشـ  ةدر فلسف
شود  آنها تلقي مي ةشوند. همچنين انسان كه شناسند بندي مي طبيعي، مثالي و مجرد دسته

باشـد   ها را تبيين كند، نيز داراي سه سطح وجود طبيعي، مثالي و مجرد مـي  و بايد پديده
عقلي او شود. همچنين ادراك يا فرآيندهاي ت بدن، بدن لطيف و روح ياد مي  كه از آنها به

دهـد. لـذا بـه مـوازات گسـترش ابزارهـاي        در سه سطح حسي، خيالي و عقلي رخ مـي 
هاي تصويرسازي و تخيل نيز اقدام  كننده به ادراك حسي الزم است، شيوه تحقيقي كمك

  ).473-472، صهمانالهدي،  گردد (علم
گانه  ههاي س هستي يا عالم ةازاي سه مرتب ادراكات و علوم حسي، خيالي و عقلي مابه

ـ فـي ثـال   ةان اجناس العوالم و النشـئات منحصـر  «حسي، خيالي و عقلي است:  كمـا ان   ةث
» له مشعر خاص مـن االنسـان   ةالمشاعر االنسان و مداركه ثالث درجات و كل عالم و نشأ

  ).140، ص1363(صدرالمتألهين، 
ي ا مسـئله   ،ردد و توحيـد گـ  اسالم ديني است كه با توحيد آغـاز مـي  از سوي ديگر، 
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تفلسـف    استدالل و بايد تعقل وحتماً  ؛تقليد و تعبد در آن جايز نيست  است تعقلي كه
  كـارت  ؛صـفحه كائنـات اسـت     تمـام  ،مدخل اين منطقه هم از نظر قـرآن . باشد  در آن

تفكـر و   ةگـردش در ايـن منطقـه قـو      ابـزار و وسـيله   ؛اش علم و تحصيل است ورودي
  ).263-258ص، 1372(مطهري،  منطقي است استدالل

در حكمت متعاليه، علم، وجودي مجرد است و با وجود مسـاوقت دارد و حقيقتـي   
شناسي داللت دارد  گرايي تشكيكي بر رويكردي تلفيقي در روش تشكيكي دارد. وحدت

صـورت منسـجم و هماهنـگ تأكيـد      هاي گونـاگون تحقيقـي بـه    كارگيري روش و بر به
ر ناشي از بيگانگي ذاتي آنها نيست؛ بلكـه علـوم   هاي علم از يكديگ كند. امتياز حوزه مي

باشـند و تمـايز آنهـا از نـوع      داراي وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت مي
دهـد؛ زيـرا    اي رخ مـي  تشكيكي است كه در مراتب يـك حقيقـت چندمرتبـه   هاي  تمايز

 كه علوم داراي موضوعات و مفاهيم كليدي خاص هستند، ولي از جهت عاليـق  درحالي
وجودشناختي و تأثيرات تكاملي در نفس، همچنين از جهت آميختگـي بـا شـهودات و    
تعامل با عقـل فعـال وضـعيت مشـابهي دارنـد و تفـاوت آنهـا تفـاوت مرتبتـي اسـت           

  ).383و  153، صصهمانالهدي،  (علم
منظوري از منظورهـاي فـردي يـا اجتمـاعي اسـالم       ، به هر علمي كه بهاسالمدر لذا 

گردد، آن را اسالم توصـيه   خوردن آن منظور مي دهد و نداشتن آن، سبب زمين كمك مي
آن  دربـارة كند (علم نافع) و هر علمي كه در منظورهاي اسالمي تأثير نـدارد، اسـالم    مي
، 1372لم نظر خاصي ندارد و هر علم كه تأثير سوء دارد با آن مخالف است (مطهري، ع

ــن ). 260-259ص ــم داراي جهــت و هــدف اســت. اي ــدان ،در اســالم، عل معناســت  ب
فراگرفتن علم بايد موجب شناختن ابعاد دروني آدمي و حركت دادن وي بـر مبنـاي    كه

  ).328، ص1374فطرت و سرشت او شود (پاينده، 
هاي درسي و مواد و محتوا دروس را نيازهـا و   برنامهتعليم و تربيت اسالمي، در 

 در تمـام ايـن تعـاليم روح   . كند ن ميزمان حال و آينده جامعه معي حوايج مربوط به

هاي مادي و نفساني بر همـه چيـز حـاكم اسـت و      اخالص، ايمان و رهاكردن انگيزه
 تربيـت نيـل بـه قـرب الهـي اسـت       زيـرا غايـت   ؛الهي مد نظر قرار دارد فقط رضاي
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  ).1388، »اسالم و تربيت(«
تكيه بر پرورش فكري و پرهيـز از تقليـد و تكـرار    ، اسالميتربيت  شناسي در روش

 ةقرآن با نگاهي خاص و بديع بـه مسـئل  . باشد مطالب بدون درك صحيح آنها مطرح مي
تدالل محـض  گرايي محض، اس مسلك حسسه افكند. قرآن با  اقسام خردورزي نظر مي

مسـلك جـدا كـرده اسـت. نگـاه       سهو تذكر محض سر نزاع دارد و مسير خود را از هر
توجهي قرآن به آنهاست. از نگاه  مسلك، عامل اصلي بي سهگرانه در هريك از اين  مطلق
شكوفايي انديشه و راهيابي آن به مقصود از طريـق مواجهـه حسـي و نظـري بـا      «قرآن 

گرايـي در يكـي از    شود و هرگونـه مطلـق   نفساني ميسر مي يجهان همراه با كنترل اهوا
  ).140، ص1360(جعفري، » طرق مزبور آفت تعقل است

) كـه  24عبس:  /6/ ق: 17خواند (غاشيه:  آياتي كه انسان را به مطالعه طبيعت فرا مي
گردد. به نظر  مي» كل شيء هالك اال وجهه«شود:  اين شناخت منجر به شناخت خداوند مي

در رويكرد اسالمي ايمان صورت تشديديافته علم اسـت. قـرآن مؤمنـان را بـه     رسد  مي
/ انبيـا:  170/ بقـره:  10ــ 9خوانـد (ابـراهيم:    ايمان تحقيقي و مبتني بر يقين علمي فرا مي

  ).70/ اعراف: 55ـ53
و گـام   بـه  آموزش گـام هاي تدريس اسالمي را شامل  ) روشق808ـ 732( خلدون ابن

گيـرى و مهربـانى    آسـان  همراه بـا  يادگيرنده يها ظرداشتن توانايىدرن طي مرور زمان، با
كه از سـاده شـروع و بـه دشـوار خـتم       آموز حفظ آزادى و شخصيت دانش، با آموزگار

نگرايانـه همـراه بـا تمـرين، تكـرار و       داند. اين آموزش بـا رويكـردي كـل    گردد، مي مي
باشـد   آمـوز همـراه اسـت، مـي    گيري از شاهد كه با ارزشيابي مداوم معلم و دانـش   بهره

  ).1388(كاتب، 
در نگرش اسـالمي ذات واقعيـت چيـزي جـز توحيـد نيسـت و اهـداف تربيتـي         

باشد. ايـن مراحـل تربيتـي     شناختي او مي براساس تغييرات استعاليي در مرتبه هستي
نوعي وجود تدريجي يا حركت وجودشناختي است كه در تكاپوي هستي متعـال بـه   

  گردد.شناختي متقن منجر 
در اسالم،  معلم نخستينقدر و ارزشمند در اسالم است.  اي بس گران وظيفه نيز معلمي
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و مسئول پرورش استعدادهاي علمـي و   آموزان دانشآموزگار الگوي است.  خداوند متعال
شـدن و بـه    او راه و روش انسـان دهـد؛   تنها درس نمي معنوي آنان است. آموزگار با ايمان

  ).1389، »آداب تعليم در اسالم(« دهد سيدن را نشان مير اللهي مقام خليفه
هاي قرآني نشان از آن دارد كه خداوند متعـال هـدف از    بررسي و تحليل گزاره

هاي بالقوه در او براساس انتخـاب و   يافتن توانايي خلقت را كمال انساني و فعليت
وي و بـا  اختيارش نهاده است. انسان در اين ديدگاه، موجودي است مـادي و معنـ  

باشد؛ ولي روح او جاودانه است. براساس اين رويكرد،  آنكه داراي اجل مسمي مي
وجـودي   ةتر گردد و از شناخت بيشتري برخوردار شود، سـع  انسان هر اندازه عالم

  بيشتري خواهد يافت.
در اين ديدگاه، انسان هيچ حدي ندارد و امكـان تطّـور در تمـامي اطـوار هسـتي و      

شده را دارد. ليكن ايـن حركـت و سـير     آنچه در اين عالم براي او مسلّمخروج از تمام 
عنـوان واجـب الوجـود باشـد،      تكاملي اگر براساس تشديد ارتباط بـا خـالق هسـتي بـه    

دليـل هويـت    و وابسته به اوسـت كـه بـه    خداوند انسان، مخلوقاستكمالي خواهد بود. 
  .ربطي امكان انفكاك برايش متصور نيست

مفهوم خودآگاهى انسانى . باشد در خلقت، فطرت ميها  ه انسانفصل مشترك هم
، در تعهـد  »مندند مشترك انسانى بهره ها مجموعĤً از يك وجدان  انسان«گويد:  مى كه 

 و اقـرار بـه توحيـد    ايمـان آن، هـاي ارزشـمند    يكي از جلوهفطري آنان نهفته است. 
؛ يعنـي  يابـد  مـي ا د معنضرورت تعليم و تربيت نيز در رشد اين صفت ارزشمن. است
خداونـد   وه همگـاني، تربيـت شـوند. بنـابراين    بايد براساس اين امكان بـالق  ها  انسان

صورت انسان با فطرت توحيدي، ارائه نمـوده   متعال بنياد علوم انساني را در قرآن به
و به همين دليل است كـه قـرآن   اند  است و ساير علوم به اشاره و در حاشيه آن آمده

و علوم انساني اسالمي، علـومي اسـت بـراي همـة     اند  لقب داده» ساز انسان«را كتاب 
چراكـه همگـي بـر فطـرت الهـي آفريـده        - چه مسلمان و چه غير مسلمان - ها انسان
م انساني، خـالق وجـود ذهنـي    وعلاند. در اين بينش علم، مخلوقي الهي است و  شده

طرت پاك الهي خلقـت  كه بر ف هاي ذهني به نفس انساني است است و قوام صورت
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، صورتي انتزاعي و عام قابل بحـث اسـت   ، بهاين علوممباني  يافته است و از آنجاكه
علوم انسـاني  «توان از آن به  كه مي ها باشد تواند وجه مشترك همه ملل و فرهنگ مي
توانيم ضمن داشتن نگاهي مـاهوي بـه آنهـا قائـل بـه        تعبير نمود. همچنين مي» الهي

بنـدي   تـاريخ ؛ چراكـه  اني موقعيتي و مقيد به زمان و مكان هم باشـيم نوعي علوم انس
  آورد. ها را فراهم مي نگري به اين دانش هاي بومي آنها، زمينه

طبيعـت   انسان را موجودى مركب ازعنوان فيلسوف مسلمان،  نيز به مرتضي مطهري
هريـك از آنهـا    كه طورى به؛ شناسد ، از جسم و جان مىاطبيعت، از ماده و معن يو ماورا

اي دارد و ايـن،   وي، انسان، كماالت فطري بالقوه نظر. به بخشد بعدى جداگانه به او مى
خود اوست كه بايد سازنده و معمار آنهـا باشـد و شـرط اصـلى وصـول انسـان بـه آن        

سـطح   كماالت، ايمان، تقوا و عمل صالح است. امتياز انسان بر ديگر مخلوقات به دليـل 
باشـند. انسـان از سرشـت     مـي  طفيلـي و تـابع آن   ها  ديگر تفاوت وجودي آدمي است و

انسان به حكم آنكـه داراي جـوهر   .  باشد همان فطرت مي ،خاصي برخوردار است و آن
گيرد، مختـار و   اش سرچشمه مي اش از درون ذات روحاني روحاني مستقل است و اراده

مـراد از مـانع، مـانعِ تكامـل     ا ؛ امكند ي، آزادي را به فقدان مانع تعريف ميوآزاد است. 
  .شكوفايي فطري است است و مقصود از تكامل، كمال وجودي و

ترين جنبه زنـدگي   ترين و اساسي ، تعليم و تربيت در زندگي بشر مهممطهرياز نظر 
دادن، يعنـي بـه فعليـت درآوردن اسـتعدادهاي      از پـرورش   تربيت عبارت استاست و 

يعني تابع طبيعـت   ؛تربيت بايد پيرو فطرت باشد ينابرابنست. ا ءدروني كه در يك شي
  .باشد ءسرشت آن شي  و

صـورت خالصـه    تطبيقي به ةدر پيوست الف جدول شماره يك، نتايج اين مطالع
  آمده است.

  گيري . نتيجه8
جوامع و علوم، بدون راهبري علوم انساني اصوالً ميسـر و ممكـن نيسـت. ايـن      ةتوسع

 ةاما امكان رشد و توسعه آن بدون توجه به مسئل ؛اند رديعلوم اگرچه داراي ارزش راهب
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  مقدور و ممكن نيست.» تربيت«
اين پرسش مطرح » تعليم و تربيت چيست؟«در حقيقت، هنگام طرح اين پرسش كه 

هاي تربيتي نيز با توجه به تعـاريف خـود از هسـتي،     نظام». انسان چيست؟«شود كه  مي
دها و رويكردهاي ياددهي، يادگيري خود را تنظيم انسان، معرفت و ارزش اهداف، فراين

اي وابسـته بـه جامعـه     انديشنده خر، انسانأمت فلسفي هاي روايتنمايند. در  و تدوين مي
او را احاطـه كـرده،    كـه  و تـاريخي  شود كه بنابر عوامل و تأثيرات اجتماعي پنداشته مي

  كند. جهان را تفسير مي
تـر از درس ديگـر    رسي بـه خـودي خـود مهـم    در رويكرد اگزيستنسياليستي، هيچ د

واسطة آن، فرد به تحقق خويشتن و آگاهي از جهان نايـل آيـد،    نيست. تنها درسي كه به
باشـد. ايـن    شود كه بيشتر اين محتوا در علوم انساني قابل دسـترس مـي   مهم ارزيابي مي

نهاده، تعريـف  عنوان موجودي نامتعين و مختار و به خود وا علوم نيز با پذيرش انسان به
شده درمورد غايـت انسـان و تعريـف     تعيين گذاري از پيش شود كه با پرهيز از ارزش مي

انسان مطلوب تنها به علل فاعلي توجه دارد. به ديگـر سـخن، نقـش علـوم انسـاني در      
هـا و نقـش سـاير     برنامه درسي اگزيستنسياليستي، فردگرايانه و همراه بـا نسـبيت ارزش  

  ست.گرايانه ا علوم جمع
در رويكرد اسالمي، منظور از تربيت، تثبيـت توحيـد حضـوري در وجـود انسـان      

باشد. مفهوم دانـش   است. انسان در اين رويكرد داراي ابعاد طبيعي، انساني و الهي مي
گـردد.   تدوين مي» الحولَ و ال قُوةَ الّا بِاللَّه الْعلىِ الْعظيم«مفهوم  و معرفت، در آن براساس

شناسي بـه   شناسي و از هستي بيني الهي به هستي مسير شناخت انسان از جهان براينبنا
علـوم   فـرض همـه   شود و اين شناخت، اصل موضوعي و پيش منتهي مي شناسي انسان
گيرد كه تالش دارد مرزهاي علوم فيزيكي و متافيزيكي را نـه از نظـر    قرار مي انساني
ر وحـدت موضـوعي بـردارد و    تحقيق يـا سـاختار مفهـومي، بلكـه از نظـ     هاي  روش

تربيـان خـود انتقـال    نحو مؤثر به م هاي حضوري و حصولي را به آميختگي همه دانش
عنوان خالق، مكـون و   برنامه درسي اسالمي مبتني بر پذيرش خداوند به دهد. بنابراين

باشد. علوم انساني در اين مكتب مبتني بر فطرت و پذيرش جاودانگي  مدبر هستي مي
باشـد.   گرايانه مـي  و نقش آن در برنامه درسي اسالمي، زيربنايي و هدايت انسان است
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هاي  ارزش و براساسبه انسان از پايگاه ايمان  اسالمي حوزه مفهومي علوم انساني در
بر علل فاعلي، بـه   توجه دارد. علوم انساني عالوه و كرامت انسانى و عدالت توحيدي

هاي علوم انساني اسالمي  فرض نظام، پيش اينانديشد. در  علل غائي انسان و جهان مي
اي براي علوم الهي است؛ چراكـه علـوم انسـاني كـه      بايد از وحي اخذ شود كه مقدمه

اي از  واقع شده باشد، در حقيقـت جلـوه  » حي متأله«عنوان  براساس شناخت انسان به
ا اعتقادات علوم الهي است. لذا علوم انساني كه بيشر جنبه توصيفي و تحليلي دارند، ب

اسالمي ارتباط دارند. لـذا  هاي  مذهبي و برخي ديگر كه جنبه دستوري دارند با ارزش
گرايانـه و نقـش سـاير     نقش علوم انساني اسالمي در برنامه درسي، زيربنايي و هدايت

  باشد. علوم ابزارگرايانه مي
باعـث  به نظر پژوهشگر، تأكيد ديدگاه اسالمي نسبت به جايگاه و نقش مهم فطرت، 

اي گـرايش آگاهانـه در    شود اين اصل همچون عنصر اساسي ذات يادگيرنده و گونـه  مي
جريان يادگيري دخالت مؤثر داشـته باشـد و تـدوين اهـداف، انتخـاب محتـوا، تنظـيم        

ارزشيابي را تحت تأثير قرار دهد. با توجه به ايـن اصـل و    ةهاي يادگيري و نحو فرصت
از طريـق  » توحيد حضوري«تربيت اسالمي تثبيت  هدف اصلي ،هاي ذاتي انسان ويژگي

واسطه  ادراك شهودي در متربيان است؛ زيرا شناخت حضوري انسان، ادراك و شعور بي
بنـدي سـاير اهـداف     حقيقت انساني (نفس مجرد انساني) اسـت. معيـار و مـالك طبقـه    

توجـه  گـذاري بايـد مـورد     تربيتي، ناظر بر خود انسان است. آنچه در اين فرايند هـدف 
نيـز   باشد، مراتب شناختي و وجودي متربيان است. جهت تحقق اهداف، برنامـه درسـي  

هـا باشـد. بـا توجـه بـه ماهيـت تحـولي انسـان و تغييـرات           بايد تابعي از اين شـاخص 
گـذاري تربيتـي    گريزناپذير مرتبه وجودشناختي او، رويكرد فرايند محـور بـراي هـدف   

  رسد. مناسب به نظر مي
برنامــه درســي، از آنجاكــه هــيچ پايگــاه ممتــاز و مســتقل   همچنــين، درخصــوص

شناسـي وجـود نـدارد و     هـاي كنـوني معرفـت    اي براي ارزيابي رويكـرد  شناختي معرفت
اند، با نگاهي به مبـاني   هاي اگزيستنسياليستي، دچار نوعي آنارشيسم معرفتي شده ديدگاه
دانـد و تقابـل    ت ميشناسي اسالمي كه تمامي اشكال شناخت را مظهر يك حقيق معرفت

پذيرد، نـوعي برتـري ترتيبـي، پـس از لحـاظ سـطوح معرفتـي         بين عين و ذهن را نمي
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معناكه بـا تأكيـد بـر رويكردهـاي تلفيقـي، بـا        متربيان، از اولويت برخوردار است. بدين
عنوان عامل اصـلي تثبيـت توحيـد     محوريت علوم انساني و پرورش شناخت شهودي به

اير رويكردهاي معرفتي برحسب نيازها و مراتـب شـناختي   حضوري و معرفت نفس، س
  متربيان، در برنامه درسي لحاظ شود.

توان مبـاني   رو، پس از تبيين نقش برجسته علوم انساني در تربيت اسالمي، مي از اين
شـمول ارائـه    صورت جهان به» فطرت«و » وحدت دين الهي«اين علوم را براساس اصل 
و تـدوين  » تعليم و تربيت«نمايد، همانا  را ممكن و ميسور مينمود. آنچه تحقق اين امر 

نظريه برنامه درسي اسالمي براساس تحكيم جايگاه علوم انساني در آن است. ايـن امـر   
پـردازان حـوزه علـوم انسـاني براسـاس       خود، بسترسـاز تربيـت انديشـمندان و نظريـه    

  هاي قرآني است. آموزه
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