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 گرا هاي درسي انسانبرنامهشناختي  و روانمباني فلسفي بررسي 
 1و جايگاه اين برنامه در نظام اسالمي

  
 2ابوالفضل غفاري
  3مليحه رجائي

 
  چكيده

پردازد. روش گرا ميهاي درسي انسانشناختي برنامهاين مقاله به بررسي مباني فلسفي و روان
ريزان درسي برجستة ستعاليي است. پس از بررسي آرا و نظريات برنامهپژوهش تحليل ا

واينشتاين و سيمون و راث) مشخص شد كه ايشان از لحاظ فلسفي ، پركي، گرا (نظير گزدا انسان
اند. گرا بودهشناسان انسانشناختي تحت تأثير روانتحت تأثير فالسفة وجودگرا و از لحاظ روان

گرا و شناسان انسان روان، وجودگرا رسيديم كه وجه اشتراك فالسفةهمچنين به اين نتيجه 
آزادي و خودآگاهي و ، گرا اهميت و ارزشي است كه براي انسانريزان درسي انسان برنامه

گرايي به تكريم انسان و تأكيد بر اختيار و آزادي او بودن او قائل هستند. رويكرد انسان مسئول
دليل  ولي به، است كه در اين موارد مطابق با ديدگاه اسالمي است براي رشد و شكوفايي پرداخته

، دادن به انسان دنيوي در تضاد با فرهنگ اسالمي است. با اين حال ترك واليت خداوند و اصالت
دليل تأكيدي كه بر منزلت انسان و  توجه به اين نوع رويكرد در برنامة درسي كشورهاي اسالمي به

هاي  هايي براي گنجاندن آموزه قابليت، با در نظر گرفتن مالحظات، او دارد هايها و آگاهيانتخاب
 آن در برنامة درسي دارد.

 
 واژگان كليدي

 اسالم، اگزيستانسياليسم، برنامة درسي، گرايي انسان
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 مقدمه
ت. به هاس بيني آنبازتاب جهان 1تبع آن برنامة درسي ديدگاه و رويكرد افراد دربارة تعليم و تربيت و به

درسي يعني فرايند  هاي خاصي در اجزاي برنامةبيني داراي آثار و داللت هر جهان، عبارت ديگر
هاي  هاست. تعيين رويكردها و روش نقش معلم و نظاير اين، نقش يادگيرنده، اهداف، يادگيريـ  ياددهي

ظري و مفهومي ريزي درسي است كه چارچوب ن برنامة درسي از جمله مراحل حساس و ضروري برنامه
 كند مشخص مي، شناسي آن است شناسي و جامعه روان، كه شامل بنيادهاي فلسفي، برنامة درسي را

و  ،معرفت و هستي، اي دربارة ماهيت انسان هاي اساسي مشي هر ايدة تربيتي خط ).187ص، 1379، (ميلر
حوزة برنامة درسي نيز  دهد. درهاي متفاوتي را فراروي متفكران همان حوزه قرار ميهمچنين ارزش

گيرهاي ها دربارة موضوعات اساسي اين حوزه موضع رويكردهاي متفاوتي وجود دارد كه هركدام از آن
 ). 19ص، 1382، (جعفري ثانيبنيادي مخصوص به خود دارند 

نظران را به  كه توجه بسياري از صاحب، هاي فلسفي مطرح در حوزة برنامة درسياز جمله ديدگاه
هاي درسي  است. در اين زمينه شواهدي وجود دارد كه برنامه 2گراييرويكرد وجود، كرده است خود جلب

گيرد. اين پژوهش قصد دارد با  و فلسفة اصالت وجود سرچشمه مي 4گرا شناسي انسان از روان 3گرا انسان
هاي ها و ايده هاز آموز، و بررسي مباني فلسفي آن، ريزي درسي گرايانه در برنامه شناخت رويكرد انسان

اصلي پژوهش از اين قرار  هاي درسي در نظام اسالمي بهره گيرد. پرسشآن در رشد و شكوفايي برنامه
گرايانه در نظام آموزش و پرورش اسالمي چه جايگاهي دارد؟ البته گفتني  هاي درسي انسان است: برنامه

ها در نظام اسالمي الزم است  ين برنامهاست كه براي پاسخ به اين پرسش و بررسي اينكه براي كاربرد ا
گرايانه انسان  درسي هاي  از قبيل برنامه، شود هاي ديگري مطرح مي ها بررسي شود پرسش مباني آن

 گراي برنامةها چيست؛ و وجوه مشترك اين مباني فلسفي در نظريات انسان اند؛ مباني فلسفي آن كدام
 درسي چه مواردي است.
زيرا محقق سعي ، هاي اصلي پژوهش از روش تحليل استعاليي استفاده شده براي پاسخ به پرسش

در گام ، گرايانه را بررسي كند. بنابراين هاي درسي انسان كرده است مباني فلسفي موجود در برنامه
 سپس نگاه مختصري به نظريات، شودنخست به بررسي مختصر فلسفة اصالت وجود پرداخته مي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Curriculum 
2- Existentialism 
3- Humanistic Curriculum 
4- Humanistic Psychology  
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شود و در ادامه نيز نظريات متفكران برنامة درسي  ) انداخته مي2مازلو 1، (راجرز گرا شناسان انسانروان
مورد توجه  6و سيمون و راث 5جرالد واينشتاين 4، توماس گوردون 3، گرا از جمله ويليام پركيانسان
و  7، از جمله با نظريات گرين، ها در آراي فالسفة وجودگرا گيرد و مباني فلسفي هريك از آنميقرار 
هاي درسي  شود. سپس دربارة چگونگي كاربرد و ضرورت برنامهگرا پيگيري ميشناسان انسان روان

 شود. هاي انسان در اسالم بحث مي گرايانه در نظام اسالمي با تأكيد بر ويژگي انسان
 

 هاي اصلي آن وجودگرايي و مشخصه ـ1
ن بيستم به اوج خود رسيد. به فلسفة اصالت وجود جنبشي فلسفي در اروپاست كه در اواسط قر

آورد  دست به معاصر تفكرات ساير ميان در ايژه وي جايگاه توانست وجود اصالت گفتة ميزياك فلسفة
در  8يركگور هاي سورن كيهاي اساسي اين فلسفه به انديشهپايه ).647ص، 1371، (ميزياك و استاوت

[انسان] و  10اي است كه بر وجودوجود فلسفه اصالت ).50ص، 2008 9، (تانزرگردد قرن نوزده باز مي
كند. اين مفهوم گواه  دهد تمركز ميكند و معني مياينكه انسان چگونه وجود خود را در جهان پيدا مي

سازد و  اين است كه انسان ابتدا وجود دارد و سپس خود در طول زندگي ماهيت و يا جوهر خود را مي
نقطة عزيمت فلسفة اصالت وجود و وجه اشتراك فيلسوفان  ).2006 11، (باناچتواند آن را تغيير دهد مي

ابتدا ماهيتي به اين معنا كه انسان در ، است "وجود مقدم بر ماهيت است"اگزيستانسياليست شعار 
طور  به، پس ).276ص، 2002 13، (اسكراتونبراي او ماهيتي مشخص و تعيين نكرده است  12ندارد و خداوند
  كه بتواندشود كامل مي انسان نيز زمانيوجود  و كندتعيين ميهيت خود را خود ما منطقي انسان

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- Carl Rogers 
2- Abraham (Harold) Maslow 
3- William Purkey 
4- Thomas Gordon 
5- Gerald Weinstein 
6- Simon & Raths 
7- Greene 
8- Kierkegaard 
9- Tanzer 
10-  Existence 
11- Banach 

يركگور، اونامونو و ياسپرس) و منكران وجود خدا كساني كه قائل به وجود خدا هستند (مثل كي  اند: ن وجودگرا دو دستهفيلسوفا ـ12
 (مثل سارتر و نيچه).

13- Scruton 
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 ).273ص، ، 2002، (اسكراتون ماهيت خود را تكميل كند
و يافتن معناي زندگي از  1اي است كه بر مفاهيمي از قبيل خودآگاهياگزيستانسياليسم فلسفه

  ).2006 ،(باناچكند  تأكيد مي 4و مسئوليت 3انتخاب 2، طريق آزادي
انسان در  تيتأكيد بر حرمت و شخص اصالت وجود مكتب تيگسترش و موفق لياز دال يكي
، )265 -263ص، 1378، باكالميز( بردنديخود رنج م ينيروزانه و ماش يكه مردم از زندگ ي استدوران

هداف و دانند. اين مكتب انسان را بر حسب ااگزيستانسياليسم را مكتب اصالت انسان مي، بنابراين
كند كه مطالعه و گيري مي كند و از اين طريق نتيجهگزيند تعريف ميهايي كه براي خود برميخواسته

شناخت غايت و اهداف انسان ضروري است و كمك به او را براي تعيين و تشخيص هدف و مطلوب 
از طريق ) انسان 1917به نظر مكسين گرين ( ).119ص ، 1962، (سارترداند خود امري ضروري مي

پرازد. وقتي انسان درگير طرحي شد كند به تعريف خود ميها درگير مي مسائلي كه خود را با آن
تري خواهد داشت كه درنهايت هاي آگاهانهشود و درنتيجه انتخاب تر مي نگرش او به موضوعات وسيع

شود ساختار  ميها  هايي كه انسان درگير آن شود و اين طرحگيري خود منجر ميبه تكوين و شكل
انسان كمك كرد تا بتواند به  دهد. به نظر او بايد به را در مورد خود و جهان شكل مي اوذهني 
  ).2000، (به نقل از شاو و روزيكيهاي متفاوت خود را ابراز كند  روش
 

 گراهاي درسي انسانبرنامه ـ2
است. در  5روي در ديدگاه ديسيپلنيواكنشي به زياده، تا حد زيادي، گرايانههاي درسي انسانبرنامه

شود و  آموزان بر چارچوب مفهومي مربوط به يك ديسيپلين تأكيد ميديدگاه ديسپليني بر تسلط دانش
برداشت ، گرا به شخصهاي درسي انساندر صورتي كه برنامه، معلم نيز بايد متخصص آن حوزه باشد

طور كه  همان ).195ص ، 1379، (ميلركنند يد ميهاي احترام و همدلي تأكمعناي شخصي و انتقال ارزش
 درسي برنامة تنظيم در حال به تا گرايي رويكرد انسان، كنند مي مطرح ميلر و لوئيس الكساندرو، سيلور
 ها آن ترينمهم كه دارد مهمي هاي پيام ديدگاه اين حال هر به اما، است داشته محدودي كاربرد

البته توجه  دارد. او تجارب و آموزدانش عاليق نيازها و به توجهيبي به ديدگاه اين كه است واكنشي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- self-awareness 
2- freedom 
3- select 
4- responsibility 
5- Discipline 
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ولي در نزد آنان هدف از ، شود نيز ديده مي 1گرايان به نيازها و عاليق فراگيران در نظريات پيشرفت
بازسازي آن و كسب قوة قضاوت صحيح با تأكيد بر ، توجه به عاليق كودك كسب تجارب مستمر

راين بر استفاده از عاليق و تجارب كودك براي كسب تجارب جديدتر و بناب، روش حل مسئله است
هاي فراگيران  اين در حالي است كه تأكيد بر عاليق و نياز ).1968 2، (باتلرشود  بازسازي آن تأكيد مي

و ايجاد محيطي آزاد و فضاي ، نهادن به تجربة دروني و شخصي منظور ارج گرايي به در مكتب انسان
(شعباني و ها شود  بدون تحميل آرا و نظريات ديگران است تا موجب تغيير در آنباز آموزشي 

به نقل از (است  آموزدانش در انساني فطري هايتحقق جنبه در پي ترتيب و بدين )1377، مهرمحمدي
توجه به حق انتخاب ، گيري دربارة برنامة درسي. توجه به نياز افراد براي تصميم)28ص، 1382، سلسبيلي

افراد از جمله  كار در ارزشمندي و داشتن اهميت و احساس، شخصي تأكيد بر دانش، ادگيرندگاني
، 1388، (مهرمحمديگيرند هاي خود در نظر ميگرايان در طراحي برنامهمعيارهايي است كه انسان

 .)154ص
ها  ز نظر آنو ا، كندآموزان و دلسوزي براي آنان تأكيد مي گرايي بر احساسات دانشرويكرد انسان

تجارب ، آموزان دارد. به اين منظور ها را به دانشمعلم نيز فردي است كه توانايي انتقال اين ارزش
هاي آنان در كالس مشغولي دل، ها نقش اصلي را در كالس دارد آموزان و تمايالت آن شخصي دانش

نه ، شوداهر ميگر ظشود و معلم در نقش مشاور و تسهيلطور گروهي به بحث گذاشته مي به
آموزان عناصر تر است و دانش هاي مشاركتي موفقبه اين ترتيب روش، دهندة دانش. از سويي انتقال

اعتماد  ).1994 3، (كمپتوانند مسئوليت يادگيري خود را بر عهده بگيرند  قابل اعتمادي هستند كه مي
زيرا از نظر آنان طبيعت ، ي استگراي آموزان و در كل به انسان يكي از اصول اساسي انسان به دانش

هاي زندگي بر  انسان نيك است و اگر در اجتماع مورد پذيرش قرار گيرد و از طرفي عقايد و شيوه
از طرفي چون توان تعالي و ، ها گرايش به نيكي خواهند داشت همة انسان، آنان تحميل نشود

. منظور از اعتماد به )249ص، 1374، گ(شيليندستيابي به صفات پسنديده را دارند قابل اعتماد هستند 
، پذيرش گرايش به خير و نيكي در نهاد بشري است و از سوي ديگر، از يك سو، طبيعت انساني

بايد ، هاي خود است. در عين حالتأكيد بر ويژگي انتخابگري و در پي آن پاسخگويي در برابر انتخاب
كه  چنان، عالوه ني چقدر است توجه كرد. بهآموز در هر سبه اين موضوع كه حدود اعتماد به دانش

اين گرايش ذاتي به نيكي و ، دانيم در اسالم نيز به گرايش طبيعت انسان به نيكي اشاره شده استمي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Progressivists 
2- Butler 
3- Kemp 
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نام دارد كه بر اساس آن انسان استعداد و آمادگي  1فطرت، كه در سرشت اولية آدمي نهاده شده، خير
عالوه بر گرايش ، ها را داراست. اما انسان مورد نظر اسالم براي پذيرش حق و گرايش به سوي نيكي

هاي درسي  با داشتن نفس اماره استعداد بدي و گرايش به سمت آن را نيز دارد. برنامه، به خير و نيكي
طور خاص تحت تأثير آرا و آثار كارل  گرا و بهشناسي انسان تحت تأثير روان، طور كلي به، گرايانه انسان

ها به مفاهيم خودشكوفايي و كمال انساني توجه  كه هر دوي آن، اهام مازلو بوده استراجرز و آبر
اي است براي رشد خودپندارة خود هدف نيست بلكه وسيله خودي اند. به نظر آنان يادگيري بهكرده
 ).2000 2، (هابيتآموزان  دانش

با معنا و مفهوم شخصي  ساختن برنامة درسي گرايانه سعي در مرتبطهاي آموزشي انسانبرنامه
ها و  قوت، آموزان نگرش مثبتي درباره خود داشته باشندگرايان اگر دانشدارند. به نظر انسان

). 2000، (هابيتتوانند به رشد خود كمك كنند شناسند و با اين شناخت ميهاي خود را مي ضعف
آموزان كه به  دانش 3اصلي خودپندارةگرايانه بر دو زمينة  هاي درسي انسانبسياري از برنامه، رو ازاين

كه بيشتر در ارتباط با نظريات راجرز است  4فرديهاي ميانگردد و رشد مهارت نظريات مازلو برمي
الگوهايي كه رشد خودپندارة مثبت و ارتقاي ، در ادامه) 205ـ195ص ، 1379، (ميلركنند تأكيد مي

گرا يا وجودگرا  هايي از رويكرد انسانعنوان نمونهاند بههاي ارتباطي را مبناي كار خود قرار دادهمهارت
 شوند. در برنامه درسي بررسي مي

 
 هاي ارتباطيالگوهاي ناظر بر رشد مهارت. 2ـ1

طور كه هست با تفاهم و همدردي  طور كامل و همان كند اگر شخصي بهطور كه راجرز بيان ميهمان
تي در اين پذيرش دخالت نداشته باشد سرانجام خواهد گونه داوري و قضاو تمام پذيرفته شود و هيچ

در اين  5گزدا ).368ص، 1367، (راجرزرو شود  توانست با خود كنار بيايد و با خويشتن واقعي خود روبه
هاي ارتباطي معطوف است. او مسير قدم نهاده و الگويي طراحي كرده است كه توجه آن بر مهارت

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعلَمونَ/  لَا النَّاسِ أَكْثَرَ ولَكنَّ الْقَيِّم الدّينُ لكٰذَ ۚ اللَّه لخَلْقِ تَبديلَ لَا ۚ علَيها النَّاس فَطَرَ الَّتي اللَّه فطْرَت ۚلدّينِ حنيفًا قم وجهك لفاـ 1
شته است. تغييري در آفرينش خدا نيست. گرايانه، به سوي اين آيين روي آور،[با همان] فطرتي كه خدا مردم را بر آن سر پس حق

 .)30(روم:  دانند يآيين پايدار همين است وليكن بيشتر مردم نم
2- Hubbit 
3- self- concept 
4- interpersonal skills 
5- Gazda 
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هاي كنند و نظريه بودن دربارة موضوعي كه تدريس مي بخشدهد معلمان براي اثرپيشنهاد مي
تواند موجب تقويت روابط  هايي باشند كه مييادگيري اطالع كافي داشته باشند و مجهز به مهارت

هاي ادراكي معلم فردي در كالس درس شود. برنامة گزدا در نخستين گام به پرورش مهارت ميان
، هاي همدلييي سطوح مناسب ارتباطي بپردازد (استفاده از مهارتپردازد تا معلم بتواند به شناسامي

آموزش مستقيم و كسب تجربه در ، ١بيننده بخش شامل الگوبرداري آموزشاحترام و محبت). دومين 
دادن است. معلم بايد به ايفاي نقش بپردازد و به اظهارات ساير اعضاي گروه واكنش  واكنش نشان

، 1379، (ميلرآموزان تحت نظارت مربيان است ل كار معلمان با دانشنشان دهد. آخرين مرحله شام
در ، فردي بيشتري دارندهاي ميانآموزانِ معلماني كه مهارت دانش، مطالعات گزدا بر اساس ).217ص

موفقيت تحصيلي بيشتري به ، ها از اين نظر دچار ضعف هستند آموزاني كه معلمان آنمقايسه با دانش
گيري گزدا به سمت معلمان و اهميتي كه براي آموزش معلمان در برقراري جهتآورند. دست مي

او را بر آن ، مانند همدلي و احترام، هاي ارتباطيارتباط قائل بود و همچنين لزوم استفاده از مهارت
هاي ارتباطي خود اي ترتيب دهد كه طي آن معلم ميزان مهارت داشت تا براي معلمان برنامة آموزشي

چگونگي برقراري ارتباط و پاسخگويي ، تناسب به، رك كند (سطح باال و پايين بودن ادراك خود) ورا د
آموزان نيز در برقراري ارتباط با  دانش، آموزد. به اين ترتيبآموزان را مي به ادراك خود و دانش

 تر خواهند بود. ديگران و همچنين از نظر تحصيلي موفق
مطابق با عقيدة راجرز مبني بر ، ان كارل راجرز بوده استكه از دانشجوي، توماس گوردون

و ، شدن با دنياي خويش و برقراري ارتباط با محيط فرد براي مواجه 3و صراحت كامل 2بودن گشوده
، 1376، (راجرزها  آموزان براي كمك به رشد آن نقش معلم در ايجاد رابطة صميمانه با دانش

كه بازتاب ، را براي برقراري ارتباط مطرح كرده "معلمآموزش اثربخشي "رويكرد ، )350ـ234ص
آموز زماني خوب  تأكيدات راجرز بر همدلي و هماهنگي است. مطابق الگوي وي رابطة معلم و دانش

، وابستگي متقابل، دلسوزي، احساس مسئوليت، شفافيت، هاي گشودگيشود كه از ويژگيارزيابي مي
و تأمين نيازهاي متقابل برخوردار ، فرد بودن هر فرد از ديگري] به جدايي [به معناي استقالل و منحصر

آموزي كه مسئله دارد به نظر توماس گوردون زماني كه معلم با دانش ).221ص، 1379، (ميلرباشد 
دادن فعال مطابق با عقيدة گوردون  طور فعال به او گوش دهد؛ اين گوش شود بايد به همصحبت مي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- trainer modeling 
2- openness 
3- explicitly  
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تر تفكر آموز دربارة مشكلش عميقآموز است و از سويي دانشات دانشبه معناي تمركز بر احساس
كه درنهايت موجب تسهيل فرايند حل ، كند كند و معلم نيز احساس و رفتار او را بهتر درك مي مي

شود بايد احساس خود  اي مواجه مياگر معلم هم در كالس درس با مسئله، شود. از سوييمسئله مي
ها رفتار خود را ارزيابي كنند. بر اساس نظر گوردون  شان دهد و از اين طريق آنآموزان ن را به دانش

 ، آموزان جلوگيري كند كند تا از بروز احساس و نگرش منفي به دانشاين روش به معلم كمك مي
آموز احساس مسئوليت و درنهايت دانش، آموز بتوانند مشكل اصلي را پيدا و رفع كنند معلم و دانش

 ). 223 -222ص، 1379، (ميلركند پيدا مي، خصوص در مورد رفتار خود به، بيشتري
 

 الگوهاي ناظر بر رشد خودپندارة مثبت .2ـ2
واينشتاين ، گرايانه است كه سيمون و راث ترين مباحث در ديدگاه انسانخودپندارة مثبت از محوري

در اين مورد بحث كرده است. در  ترطور مفصل اند و از اين بين پركي به و نيز پركي به آن پرداخته
كه در جهت تقويت خودپندارة  2، شناسي علمي و آموزش خويشتن 1ها ساختن ارزش روش شفاف، ادامه

 شود. طور مختصر معرفي و شرح داده مي به، اند مثبت طراحي شده
ي در آموزان به پژوهش پرداخته است. به نظر او اگر كسويليام پركي در زمينة خودپندارة دانش

شود و در همين زمينه مفهوم معلم  اين امر موجب تقويت خودپندارة او مي، مدرسه موفق شود
هايي مانند كند. معلم فراخواننده با استفاده از مهارتو مدرسة فراخواننده را مطرح مي 3فراخواننده

تك  با تك برقراري ارتباط، آموز و با خودبودن با دانش روراست، دادن با دقت و حساسيت گوش
آموزان را به يادگيري تشويق تواند دانشداشتن رفتار صحيح و از اين قبيل موارد مي، آموزان دانش

شود. به  ارزشمند و مسئول در نظر گرفته مي، آموز به منزلة فردي تواناكند. در اين طرز تفكر دانش
او ). 223 - 222ص، 1379، (ميلر عقيدة پركي معلمان بايد آمادگي فراخواندن خويش را نيز داشته باشند

كنندة مؤثربودن او در  آموزانش عامل اصلي و تعيينمعتقد است كه عقايد معلم دربارة خود و دانش
تر  ها و مواد درسي مهمولو اينكه از روش، بنابراين ديدگاه معلم دربارة خودش و ديگران، كالس است

هايشان به  توانايي هاي گوناگون دربارة خود وايده كودكان اغلب با، بسيار مهم است. از سويي، نباشد
وجود آوردن تصور مثبت و واقعي از خود   توان گفت كليد اصلي بهرو مي ازاين، گذارند مدرسه قدم مي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1- values clarification 
2- self-sience educated 
3- invitational teacher 
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گردد. اين اعتقادات  آموزانش برميآموزان به نسبت وسيعي به اعتقاد معلم به خود و دانش در دانش
شود و  آموزان انتقال داده ميبه دانش، گذارد عملكرد او تأثير مي در، تكنندة رفتار معلم اس تعيين

 آموزان كمك كند.  تواند محيطي را به وجود آورد كه به رشد خودپندارة دانشهمچنين مي
وجود آوردن   كنترل و موفقيت در به، گرمي، احترام، آزادي، عواملي از قبيل كوشش، زعم پركي به

معلم بايد ، شود. در عامل كوشش اختصار هركدام توضيح داده مي به، در اينجا چنين محيطي مؤثر است.
منظور واگذاري مسئله متناسب با ميزان يادگيري و  آموز به زمان مناسب براي اعتمادكردن به دانش

هايي براي به فرصت، شدن را دارد آموز ظرفيت كاملاز آنجا كه دانش :عاليق او را دريابد. آزادي
ترين موضوع به آزادي انتخاب است و  دار براي خودش نياز دارد و ايدة آزادبودن نزديكت معنيتصميما

آموزان حق اظهارنظر و  شود معلم در فضاي آزاد كالس به اين مسائل توجه كند: دانش توصيه مي
جلوگيري  آموزان مخالفت با عقايد معلم را دارند و معلم بايد از به وجود آمدن حس رقابت در بين دانش

معلم بايد به ارزشمندبودن  :كند و بين اشتباهات شخصي و اشتباهات درسي تمايز قائل شود. احترام
و ، آموز و توانايي يادگيري او احترام بگذارد و اين امر صادقانه در رفتارش مشخص باشدشخصيت دانش

رهنگي و اقتصادي ضعيف آموزاني كه از نظر فاين قضيه را مدنظر داشته باشد كه احترام به دانش
پذيرنده باشد ، آموزان به يك اندازه توجه كنداينكه معلم به همة دانش :تر است. گرمي هستند نيز واجب

آموز كنترل راهي براي تفهيم اين نكته به دانش :آموزان احساس تعلق به مدرسه كنند. كنترلو دانش
هاي رهبري معلم نهفته است  است و در ويژگيدهد اهميت قائل است كه معلم براي آنچه او انجام مي

به وجود آوردن محيط آموزشي  :(مثالً بتواند توضيح دهد كه چرا بعضي كارها بايد انجام شود). موفقيت
ها  هاي آن آموزان به جاي توجه به ضعفو توجه به كار و توانايي دانش، نه شكست، همراه با موفقيت

 ).89-80ص، 1378، (پركيآموزان كمك كند  شد خودپندارة دانشتواند به رآخرين عاملي است كه مي
پركي نيز با تأكيد بر اينكه محيط آموزشي بايد آزادي و احترام و انتخاب را به همراه داشته باشد 

 دهد.  تأثيرپذيري خود از فلسفة اصالت وجود را نشان مي
هاي تربيتي معلمان در برنامه، به نظر او داند.مي 2خصوص ادراك خود نيز رفتار را تابع ادراك به 1كومبز

بايد به دانشجويان خاطرنشان كرد كه درك آنان از جهان به اندازة خود حوادث مهم است؛ و بنا به نظر 
بيان  )1994، (كمپشود گرايان كه معتقدند تقليد و پيروي از ديگران به بردگي و اسارت منجر ميانسان

، بلكه بايد به داليل مختلف اما عميقاً متعلق به خود، ديگر نيستمعلم خوب كپي معلمان "كند: مي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Combs 
2- self-perception 
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فرد و مؤثر  به خود را فردي برخوردار از شخصيت منحصر، چنانچه خود اين داليل را درك كرده باشد
استعدادهاي خود و ، تواند خودها مي هايي يافته است كه با استفاده از آنمطرح سازد. چنين معلمي روش

 ."خاطر كمك كند آموزان و خودش در نيل به رضايتبه نحوي به كار گيرد كه به دانش محيط خود را
 "ها ارزش ساختن شفاف "منظور رشد خودپندارة مثبت به فرايند  مربيان ديگر مانند سيمون و راث به

هاي  اند كه چهار عنصر اساسي دارد: توجه به زندگي: تمركز بر سبك زندگي و اولويتپرداخته
بودن با خويش؛ دعوت به تفكر  آموزان براي صادق پذيرش آنچه هست: كمك به دانش شخصي؛

ها و آنچه ارزشمند است؛ و  كند و تلفيق بهتر انتخابفراتر: آگاهي از آنچه فرد ارزشمند تلقي مي
شود.  كند و از نظر شخصيتي هماهنگ مي پرورش اقتدار فردي: فرد احساس هدفمندي در زندگي مي

اجتماعي و فردي انسان در مسير هدفي كه برگزيده است با يكديگر ، عقالني، اد عاطفيابع مثالً
، ها مانع بروز احساساتي از قبيل ترديدساختن ارزش شفاف، هماهنگ هستند. به نظر سيمون و راث

ها اهميت دارد ساختن ارزش شود. آنچه در شفافآموز ميناهماهنگي و سردرگمي در دانش، گريز
اجبارِ ارزش  ارزشگذاري و سپس عمل است. از نظر آنان انتخاب اجباري و پذيرفتن به ،انتخاب

زيرا امكان بسيار كمي وجود دارد كه آن ارزش جزئي از ساختار ارزشي او بشود. ، فايده است بي
فكر و البته اين انتخاب بايد توأم با ت، دهدهاي مختلف را پيشنهاد ميرو انتخاب آزادانه از گزينه ازاين

توان مي، طور خالصه به ).211ـ210ص، 1379، ميلر(در نظر گرفتن پيامدهاي آن انتخاب باشد 
آموز و البته با كمك  اي براي انتخاب آگاهانة ارزش توسط خود دانشها را وسيلهساختن ارزش شفاف

كند تا ها معلم مراحلي را طي مي ساختن ارزش كه پيداست در روش شفاف معلم توصيف كرد. چنان
و ، ها را نقد و بررسي هاي خود را به درجة آگاهي برساند و سپس آنها و ارزشآموز گرايش ابتدا دانش

 انتخاب كند. 
منظور  شناسي علمي را به جرالد واينشتاين آموزش خويشتن، در اين زمينه (رشد خودپندارة مثبت)

اي از خودپندارة فرد چيزي جز مجموعه كاربرد پژوهش در بررسي خويشتن ارائه داده است. به نظر او
شناسي علمي است شامل بررسي صحت و سقم اين  ها دربارة خويشتن نيست و خويشتنفرضيه
، ادراك و شناخت دقيق باورهايي كه دربارة خود داريم به نظر واينشتاين، ها. به عبارت ديگر انديشه

ند در خودپنداره تأثير مثبت بگذارد. اين روش در توامي، ايم ها نپرداخته گاه به بررسي دقيق آن كه هيچ
شود. مطابق با اين الگو فرد موقعيتي را كه با آن مواجه هاي فردي استفاده ميمشغولي بررسي دل

كند به جانشين ديگر رفتار و به پيامد آن  هاي خود را فهرست و سعي مييابد و واكنششود درمي مي
كند. هدف اين روش خودفهمي و كاربرد آن در طول انتخاب مينيز فكر كند و در مرحلة آخر فرد 

  ).216ـ214ص(همان، زندگي است 
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 گرا هاي درسي انسان شناختي برنامه بررسي مباني فلسفي و روان ـ3
توان در اهميت انسان و  معرفت و ارزش را مي، مفروضات اساسي اگزيستانسياليسم دربارة انسان

شناسي از نظر آنان انسان بايد در  كه در مفروضات هستي چنان، دويژگي انتخابگري او خالصه كر
روزگار بگذراند و از آنجا كه توانايي انتخاب و ، طرف است و بي ناپذيراي تغيير دهنده كه همچون ، عالم

هاي روزمرة  تواند جوهر خود را از طريق انتخاب مي، هاي اساسي اوست آگاهي عقالني از ويژگي
شناسي فرض بر اين است كه شخص  همچنين در معرفت ).121ص، 1383، يز(گرخويش شكل دهد 

مسئول دانش خويش است و البته اين دانش شهودي است. دانش از آنچه در خودآگاه و احساس فرد 
شود و آن را  اش سازگار مي گيرد و با آن در جريان زندگي اش وجود دارد نشئت مي مثابة تجربه به

ها  شناسي نيز مبتني بر انتخاب فردي است. طبق ديدگاه آن مفروضات ارزش .)217ص، (همانپذيرد  مي
و منبع ، چيز بايد از صافي انتخاب بگذرد و هر انتخابي اساساً يك تمرين ارزشگذاري است همه

  ).316ص، (هماندانند  ارزشگذاري را آشكارا فرد مي
ئوليت و انتخاب در ارتباط مستقيم با مس، هايي از قبيل خودآگاهي ها بر ويژگي تأكيد آن، درنتيجه

مربياني كه تحت تأثير آراي ، رو معرفت و ارزش دارند. ازاين، هايي است كه دربارة انسان چنين فرض
ـ كه همه در جهت افزايش  كه مفصل شرح داده شد اند ـ هايي طراحي كرده اند برنامه آنان بوده

پذيري  طور مستقيم در افزايش مسئوليت ها به ن برنامهاست؛ اي  خودآگاهي و تقويت خودپندارة فرد بوده
ها با نظر به  تر مفروضات فلسفي اين برنامه گذارند. براي بررسي دقيق و قدرت انتخاب انسان تأثير مي

، هاي پيشنهادي گزدا و گوردون از قبيل برنامه ـ ها شيوة اجرا و نكات اساسي مورد تأكيد مربيان آن
، هايي كه پركي و از طرفي برنامه، است  هاي ارتباطي معلمان طراحي شده تمنظور رشد مهار كه به

مشخص شد همه ناظر بر  ـ اند منظور تقويت خودپنداره طراحي كرده سيمون و راث و واينشتاين به
آيند.  هاي اساسي اگزيستانسياليستي به شمار مي كه از بنيان، خودآگاهي و انتخاب هستند، ارزشگذاري
گونه شرح داد: از آنجا كه  گرايانه را اين هاي انسان توان مباني فلسفي نهفته در برنامه يبنابراين م

جهت با فالسفة وجودگراست كه بر خودآگاهي در حكم  هم، تأكيد گزدا بر خودآگاهي معلم است
ه بيان كرد )222ص، 1375 ، (به نقل از شريعتمداريكه موريس  كنند و چناناي اساسي تأكيد مي ويژگي

وقتي ، تعليم و تربيت صحيح در نظر فالسفة وجود بايد آگاهي را در فرد بيدار كند. به نظر گزدا، است
 اين آگاهي آنان، شوندآموزان آگاه مي هاي خود در برقراري ارتباط با دانش ها و ضعف معلمان از قوت

ها با  وفايي رابطة آندهد و درنتيجه موجب رشد و شكشان سوق مي را به سمت بهبود و اصالح رابطه
دادن به نقش خودآگاهي در  و تأكيد گزدا بر آموزش معلمان و اهميت، شود. اين روشآموز مي دانش

گونه كه  زيرا همان، آموزان مبين تأثيرپذيري از مباني فكري اصالت وجود است برقراي ارتباط با دانش
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ئل است و در زمينة تعليم و تربيت نيز فلسفة اصالت وجود براي خودآگاهي ارزش زيادي قا، اشاره شد
بودن امر تعليم و تربيت اشاره كرده است.  ) به خودآگاهي معلمان در موفق1917طور اخص گرين ( به

شناسي علمي را كه  جرالد واينشتاين الگوي آموزش خويشتن، طور كه ذكر شد در همين زمينه و همان
طور كه از نام اين روش پيداست در  رده و هماندر حقيقت پژوهشي در بررسي خويشتن است ارائه ك

طور علمي خود را بشناسد و از طريق خودفهمي سعي كند  شود تا بهآموز كمك مي آن به دانش
كه درنهايت موجب رشد خودپنداره و شكوفايي او ، تر از خود بروز دهدرفتارهاي آگاهانه و اثربخش

شده و مؤكد در فلسفة  د و مطابق با اصول مطرحشناختن خو، شود. اين شيوه كمك به خودفهميمي
كردن طراحي  كارك هوف نيز نوعي چرخة ياري ).2000، (به نقل از شاو و روزيكياصالت وجود است 

در مرحلة بعد به فهم بهتري از ، كند كه در اين چرخه فرد از جستجو در خود شروع مي است كرده
اين تأكيد مربيان  ).214ص، 1379، (ميلرزند و سر ميتري از ارسد و درنهايت رفتار مناسبخود مي

و توانايي ، گرا بر خودفهمي و طراحي الگوهاي آموزشي در جهت رسيدن به آگاهي و درك خودانسان
ساختن  هاي فلسفي مكتب اگزيستانسياليسم است. در روش شفافانتخاب ناظر بر تأثيرپذيري از آموزه

آموزان اهميت زيادي داده  شود و به انتخاب دانشت پرهيز ميشد ها نيز از تحميل ارزش به ارزش
كه مطابق با آراي فالسفة وجود دربارة انتخابگري و اهميت آن براي انسان است. به اين ، شود مي

كردن به او براي  آموز و كمك گرايانه نيز به انتخابگري دانش هاي درسي انساندر برنامه، ترتيب
شود. از سوي  هاي خود نيز پرداخته مي شخصيت و ارزش، دربارة زندگي خودانتخاب بهتر و مسئوالنه 

آموز) سعي در برقراري ارتباط دوستانه و  سازي احساسات (معلم و دانش گوردون از طريق شفاف، ديگر
آموزان پذيري دانش آموز دارد و به نظر او استفاده از اين روش به مسئوليت همدالنه بين معلم و دانش

پذيري از مفاهيم  دانيم مسئوليتطور كه مي كند. همانيش سطح درك آنان كمك ميو افزا
تر و در مقام طور خاصشده و مؤكد در فلسفة اصالت وجود و جزء اهداف تربيتي آنان است. به مطرح

 آموزان بهگرايي كه در زمينة خودپندارة دانش مربي انسان ـ با دقت نظر در آراي ويليام پركي، مقايسه
توان گرايش او به فلسفة وجود را يافت كه از جملة آن تأكيد بر مي ـ مطالعه و پژوهش پرداخته است

رشد خودآگاهي و تقويت خودپنداره است. به نظر پركي هريك از ما دائم كوشش ، خودآگاهي، خود
رو به خود تأكيد  اين از، كنيم كه از خودي كه از آن آگاهي داريم نگهداري كنيم و آن را ارتقا دهيممي
 ).28ـ 24ص، 1378، (پركيشود چيز با خود و ديدگاه شخصي نگريسته مي زيرا به نظر او همه، كندمي

طور كه گفته شد  دهندة وجودگرابودن اوست و همان پركي بر خود و رشد خودپنداره نشان اين تأكيد
دانند كه از طريق آن مري ميدهند و تعليم و تربيت را ا فالسفة وجودگرا به خود اهميت زيادي مي

 طور كه گرين همان، كند. افزون بر اين شناسد و معناي شخصي براي خود ايجاد مي فرد خود را مي
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گيريم بايد موجب آگاهي ما از خود شود و در نحوة برخورد ما با محيط  آنچه ما ياد مي، كندبيان مي
آموزان به عواملي اشاره  دانش يت خودپندارةويليام پركي براي تقو، پيرامون اثر بگذارد. در ادامه

ها مفاهيمي است كه  كه گفته شد اين آزادي و مسئوليت است. چنان، ها همدلي كند كه ازجملة آن مي
دانستند و ها اشاره شده است. فالسفة اگزيستانسياليست انسان را آزاد مي در فلسفة وجود به آن

كند كه از ) بيان مي1917تند. در تعليم و تربيت نيز گرين (دانسجهت با آزادي مي مسئوليت را نيز هم
كند و از اين طريق به خودآگاهي انديشد و بيان ميمي، نويسدطريق آزادي است كه انسان آزادانه مي

(به نقل از آموزان خود به وجود آورند  داند كه معلمان بايد در دانشاي ميو مسئوليت را ويژگي، رسد مي
 ). 2000، كيشاو و روزين

گرا به ترتيب اگزيستانسياليسم و شناختي برنامة درسي انسانمباني فلسفي و روان، طور خالصه به
ترين موضوعي كه باعث پيوند برنامة درسي به مكتب فلسفي ست. مهمگراشناسي انسان روان

و مقام اوست. نهادن اين نهضت به انسان  گرا شده است ارجشناسي انسان اگزيستانسياليسم و روان
گرا بر اراده و مسئوليت انساني تأكيد شناسان انسانگونه كه فالسفة اصالت وجود و روانهمان

نسبت و درنهايت ، دانند كه انسان آزاد باشد و خود و نيروهاي درون خود را بشناسدكنند و الزم مي مي
هاي  انديشه طابقت با آرا وگرا در مريزان درسي انسانبرنامه، به رشد و تكامل او حساس هستند

، آموزان هاي پيشنهادي خود به رشد دانشگرا در برنامهشناسي انسان اگزيستانسياليسم و روان
 كنند.و پرورش اراده و مسئوليت تأكيد مي، فردي آنانهاي ارتباطي و ميان مهارت

 
 دوين برنامة درسي با اتخاذ نگرش اسالميـ ت4

نيازمند به هدايت و داراي ، ودي است دوساحتي (جسمي و روحي)انسان موج، از ديدگاه اسالم
قدرت انديشه و تعقل. اگرچه او از خاك و طبيعت برآمده است و آفرينش او در بستر حيواني شكل 

و اين همان روح الهي است كه اصالت دارد و او را از ، وجودش از خلقي ديگر سرشته شده، گيردمي
، و همچنين غايت او جانشيني پروردگار روي زمين است. بر اين اساس كندساير موجودات متمايز مي

رويكرد اسالم در برنامة درسي رويكرد هدايت انسان به سوي زندگي سعادتمندانة دنيوي و اخروي 
كه در جهت ، تفكر و موارد بسياري از اين قبيل اشاره شده، آموزي علم، زيرا در اسالم به تعليم، است

 و ابزار رشد و كمال جهان هستي بستر، بنابراين با نگرش اسالمي، پروردگار استكمال فرد و قرب 
 تنيدگي نفس از جمله: درهم، در اسالم انسان صفاتي مبنايي دارد .)1387، (ويسي و ديگران انساني است

و البته در كنار اين صفات بايد برخي ، اراده و اختيار، هويت جمعي، عقل، فطرت، و بدن
نظر گرفت. به اين ترتيب كه انسان  در سترا كه ناشي از وضع وجودي او اساسي اوي ها محدوديت
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تنيده است  هم در زندگي اين دنيا نفس با بدن دراما ، فقط بدن نيست و حقيقت وجودي او نفس است
تنيدگي است كه نفس فرصت و امكان زندگي روي زمين را براي خويشتن  و از طريق همين درهم

 شناختي بايد بررسي شود فطرت است. موضوعي كه در مباني انسان ترين مهم، سويييابد. از  مي
آدمي در اعماق ، شود؛ به عبارت ديگرفطرت در متون اسالمي به سرشت الهي وجود آدمي اطالق مي

و هنگامي كه پروردگارت از پشت فرزندان "د. وجود خود معرفت و احساسي به مبدأ قدسي جهان دار
... نيستم؟ گفتند چرا آيا پروردگار شما هان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كآدم ذريه آن

  .)172(اعراف:  "گواهي داديم تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين امر غافل بوديم
توجه فراواني به آن شده است و آيات و روايات بسياري دربارة آن و  در متون اسالمينيز كه عقل 

با آنچه در منابع غربي يا منابع ، كه در اين گفتار مجال بحث دربارة آن نيست، ش وجود دارداهميت
تر از سازوكاري براي امرار  و كاربردي متعالي، داردتفاوت  شودمي  غرب مالحظه تحت تأثيرداخلي 

معيشتي  تواند عالوه بر تدبير امور آدمي است كه وي به كمك آن مي ةويژ يعقل ظرفيتمعاش دارد. 
به هاي جهان  پديده ازها فهم و تفسير معيني  خود به درك حقايقي از جهان نايل شود و برحسب آن

يكي ديگر از  عقل خود را از وحي مستغني بدانيم. توان با تكيه برنمي، عالوه بر اين، دست آورد
شده است. مطابق با آيات هاي انسان نيز اراده و اختيار است كه در اسالم تأكيد فراواني بر آن  ويژگي

هاي گوناگون زندگي خود جهت بدهد. با  تواند به جنبهانسان مختار آفريده شده است و مي ،و روايات
 گيرد. درنهايت خود اوست كه تصميم مي، گذارد آدمي تأثير مي دراينكه شرايط محيطي 

و بينا گردانيديم. ما راه را بدو آفريديم تا او را بيازماييم و وي را شنوا   اي از نطفه ما انسان را"
انسان با اعمالي كه ، بنا بر ديدگاه اسالمي). 3و  2(انسان:  "نموديم خواه سپاسگزار باشد و خواه ناسپاس

توان گفت  نمي، به معني دقيق كلمه، رو اين زند. ازهاست هويت نهايي خويش را رقم مي خود منشأ آن
آوردن  فراهمدهد و با  هايي را در اختيار وي قرار ميه تنها گزينهسازد بلككه محيط تربيتي انسان را مي

  كند. بندي مي هايي براي وي امكان گزينش او را صورتآگاهي
ذاتي به زندگي اجتماعي دارد  ةعالقكه وي  چنان، استيكي از ابعاد وجودي انسان جمعي نيز  هويت

 ةبه همين دليل وقتي كه جامع، كند ت پيدا نميهاي دروني او فعليو بدون ارتباطات اجتماعي قابليت
تك افراد بر فرد احاطه  اين موجود فراتر از تك؛ كند شخصيت مستقلي پيدا مي، شود انساني تشكيل مي

شود و اراده  در جامعه هضم نمي "فرد"، سوي ديگردهد. از  كند و رفتار او را تحت تأثير قرار مي پيدا مي
كه از ، انسانهاي توانايي دهد. يكي ازرگذاري در شرايط اجتماعي از دست نميو اختيار خود را براي تأثي

 اوضاعبلكه در برابر ، شود است كه مقهور و محكوم محيط نمي اين، گيرد ت ميئهاي الهي او نش ويژگي
مسلم است كه در  گذارد. اثر ميها  همچنين بر آن كند واجتماعي و محيطي اعتراض و عصيان مي
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سالمي فرديت فرد ناديده گرفته شده است. فرد به سبب اختياري كه در اعمال خويش دارد با ديدگاه ا
به اين ترتيب اسالم منزلتي عظيم براي نقش فرد در تعيين ، اعمال خاص خود هويت خود را معين كند

جه به در متون اسالمي جامعة اسالمي چون انبوهي از افراد و بدون تو، سرنوشت خود قائل است. البته
روابط ساختاري در نظر گرفته نشده است. بنابراين زندگي و هويت آدمي موجوديتي دوبعدي است كه او 

هرچند هرگز ارادة انسان از او ، دهدهويتي با آنان قرار مي را در جريان پيوند و دادوستد با ديگران و هم
هايي كه خداوند متعال در وجودش يانسان عالوه بر توانايبايد بيان كرد كه ، شود. در ادامهسلب نمي

و . اگر در تعليم كردها توجه  تربيتي بايد به آن ةكه در طراحي برنام داردهايي  قرار داده است محدوديت
توان بهرة كافي برد. بعضي از از امكانات نيز نمي، ها توجه نشودبه محدوديت  تربيت انسان

ولي برخي از ، "ضعف وجودي كودك"مانند ، شوند زود سپري مي وهاي انسان گذرا هستند  محدوديت
شهوات و تمايالت ، ها تا پايان عمر با انسان هستند و ممكن است قوي يا ضعيف شوند. امور نفساني آن

توان گفت كه اسالم با  اجمال مي به، بنابراين ).159ـ 150ص، 1389، (باقري گوناگون از اين نوع هستند
كه  هاي وجودي انسان مسير تربيت او را مشخص كرده است و چنان ظرفيتها و  دادن تمام قابليت نشان

، كند ) ضمن بيان الگوي مطلوب آموزش و پرورش در جمهوري اسالمي بيان مي1389باقري (
تربيت انسان جرياني (ناظر به ، است. به اين ترتيب "يابي استقالل"ترين الگو براي تربيت انسان  اساسي

جوش) است كه به استقالل (كاستن و بريدن اتكا  يك حركت پويا (حركتي درون تدريجي بودن است) از
كه ناظر ، گرايانه هاي درسي انسان استفاده از برنامه، در اين زمينه ).231ص، (همانانجامد  به ديگران) مي

كه باقري  چنان، رسد مناسب و ضروري به نظر مي، هاي ارتباطي و خودپندارة مثبت هستند بر مهارت
زيرا اشخاص  ،ها استفاده كرد توان از اين برنامه يابي مي در مسير استقالل، است  ) نيز اشاره كرده1389(

و تعليم و تربيت بايد از ابتدا و در ، آيند طور ناگهاني و بدون ايجاد زمينه به وجود نمي مستقل به
به بررسي جايگاه اين ، در ادامه كند اين امر را در نظر داشته باشد. اي كه طراحي مي هاي آموزشي برنامه

 شود. نوع برنامه در نظام اسالمي پرداخته مي
 

گرايان و كاربرد آن در نظام برنامة  بازخواني مباني فلسفي انسان ـ5
 درسي ايران

 هاي انديشهزيرا انسان فرديت خود را پامال تعصبات و ، گرايي بر حسب نياز و روح زمان به وجود آمد انسان
گرايي به اين دليل مورد  ديد كه به ابعاد انساني قضيه پشت پا زده بودند. انسانساني مييكسونگر ك

هاي كودكانه  نه او را واماندة خواسته، گويد اقبال قرار گرفته كه به زباني شايستة آدميان سخن مي
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خود را معطوف  وجودگرايي توجه، رو داند و نه مانند رفتارگرايان اسير و پاي در زنجير محيط. ازاينمي
، كند عنوان موجودي كه در ارتباط با محيط خويش زندگي مي به، به انسان و مسائل مربوط به وي

گرايي  كرد و بر ارتباط انسان با جهان و با ديگران توجه خاصي كرد. وجودگرايي در برابر كاهش
كه انسان و مسائل او را ، يهاي علمي و فلسفگرايي و نيز ساير جريانعقل، گرايي آرمان، گرايانه ماده

كه جهان را متشكل از ، گرايي قرار گرفت و عالوه بر اين در برابر علم، كلي ناديده گرفته بودند به
گيري  موضع، دانستهاي مجزاي قابل تجزيه و تحليل و تحت تأثير قوانين علت و معلول مي بخش
 دركه مردم  يانسان در دوران تيرمت و شخصحعلت تأكيد بر   به اين دليل و نيز به). 1383، (كبيركرد 
شناختي اصالت وجود توانست در ميان  اند مكتب فلسفي و روان غرق شدهخود  ينيروزانه و ماش يزندگ

خم  و به سبب اعتراض به خردشدن انسان در پيچ، اي براي خود بيابد. همچنين متفكران جايگاه ويژه
و ، گونه تبديل به موجودي شيء، اهيت و اصالت خويشاز دست دادن م، ها ها و بوروكراسي سازمان

 آموزش و پرورش انبوه و ارتباطات انبوه حائز اهميت و توجه است. ، اعتراض به جامعة انبوه
اختصار  هايي وجود دارد كه به بين آراي اسالم و وجودگرايي تشابهات و البته تفاوت، در اين زمينه

در مورد تشابهاتي كه بين ، استاين مقاله خارج  ةز حوصلا آن ةهرچند نقد گسترد شود. بيان مي
در مورد اصالت وجود و ، توان به اين پنج مورد اشاره كرد: اول اسالم و اگزيستانسياليسم وجود دارد مي

كه انسان از خود سرشت ثابت و غيرقابل تغييري ندارد و اين خود انسان اين، تقدم وجود بر ماهيت
ترين مكتب  جامع، در حكمت متعاليهسازد مطلب قابل قبولي است كه  ياست كه طبيعت خود را م

وجود واقعيتي عيني و منشأ هر قدرت و فعلي ، از نظر مالصدرا نيز تصديق شده است و 1، فلسفي
ماهيت داراي ، طبق هر دو نظام فلسفي، ت. دوماما ماهيت انتزاع ذهن اس، رو اصيل است اين است و از

در هر دو نظام فلسفي تعريف حقيقت وجود به صورت ناممكن باقي ، . سومتدوم اس ةواقعيت درج
بلكه بايد آن را شهود ، حقيقت وجود چيزي نيست كه بتوان به آن شناخت عقلي پيدا كرد، ماند مي

باالتر  ةبلكه مرحل، كرد. اين شهود از نظر مالصدرا شهود عرفاني است و با عقل هم منافات ندارد
بودن انسان  بودن و مسئول نقطة مشترك ديگر اسالم و اصالت وجود انتخابگر، مچهارشناخت است. 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جامعيت حكمت  كالمو  ،حكمت مشاء ،حكمت اشراق ،عرفان نظري مانند هاديدگاهير امتياز اساسي حكمت متعاليه به سا ـ1
سازد، زيرا عرفان  كند و هم اهل بحث را به علم يقيني نايل مي متعاليه است كه برخالف علوم ديگر هم اهل شهود را سيراب مي

حكيم باحث  .كند و حكمت بحثي براي اهل شهود رسا نيست را مطمئن مي عارف خود براي اهل بحث محض كافي نيست گرچه
براي  جدال كند چون ا ساكت مير جدل هاي كالمي براي اهل برهان كافي نيست گرچه شنونده اهل كند و جدال را قانع مي

كند. بنابراين تنها حكمتي كه هم براي خود حكيم و هم براي  كردن حريف بحث است برخالف برهان كه هر دو را قانع مي ساكت
 ).1380ادي آملي،(جو كند حكمت متعاليه است ديگران از اهل شهود و اهل نظر كفايت مي
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اينكه وي ، كنند. اين نگاه مستقل به انسان است كه شهيد مطهري ذيل تفسير آراي صدرا بيان مي
مسئوليت ، زنداي مستقل و كامالً مجزا از ديگران ماهيت و جوهر دروني خود را رقم مي گونه به

تواند در  كند كه تا چه اندازه مي انسان احساس مي، آورد. در اين ديدگاهانسان پديد ميممتازي براي 
آورد  تواند بر اساس ملكاتي كه به دست ميسرنوشت امروز و فرداي خود ايفاي نقش كند. او مي

رخي كند بنا به نظر صدرالمتألهين فقط ب حقيقت وجودي خود را به فعليت برساند. او با انتخابي كه مي
تواند حقيقت خود را  كند بلكه در جهت كسب ملكات مي عوارض و كيفيات را در وجودش ايجاد نمي

گرايانه  هاي درسي انسان كه در برنامه، وجه اشتراك ديگر اسالم و وجودگرايي، متحول سازد. پنجم
 آزادبودن انسان است. ، نيز بر آن تأكيد شده است

شود.  اختصار شرح داده مي ها نيز به هايي وجود دارد كه آن وتميان اسالم و اگزيستانسياليسم تفا
در اما ، همان وجود خاص انسان و در واقع همان انسان است فلسفة اصالت وجودوجود در نظر ، اول

ها تنها در  و تفاوت آن، و حتي خدا نآفريدگا ةوجود امري است مشترك ميان هم حكمت متعاليه
وجودي  ةاما رتب، خدا وجود دارد و انسان و ساير مخلوقات هم وجود دارند شان است؛ مثالً درجه و رتبه

اصطالح وجود داراي صفت تشكيكي است. ماهيت انسان نيز  و به با هم متفاوت است ها كامالً اين
شدت داراي تحول و حركت است و چون ماهيت امري متغير است تعيين ماهيتي خاص و مشخص  به

داند دقيق مشخص كند ممكن نيست و ماهيت انسان را قابل تعريف نميطور  كه حدود وجود را به
از : ماهيت در يك نكته اساسي با هم اختالف دارند ةدرباراين دو مكتب ، دوم ).335ص، 1369، (مطهري

عنوان امر كلي  هآنان تصوري از ماهيت ب .ماهيت به معني ماهيت جزئي است، وجودگراياننظر 
ماهيت انسان مفهومي انتزاعي ، رد منحصر به اوست. اما طبق نظر مالصدراپس ماهيت هر ف، ندارند

 شود. ها اطالق مي انسان ةهم هب، كلي طور هب، است كه
 ةشهود همان حيث التفاتي است كه پيش از شهود حسي است. در فلسف اصالت وجوددر ، سوم

شناخت تجربي و شهودي  اصالت وجود ةاما در فلسف، شناخت عرفاني وجود مطلق ممكن است صدرا
در ، چهارم ).349ص، 1363، (همو شود هم به شناخت محدود وجود ختم مي در آخرشود و  مطرح مي

، سازد اگرچه مسئول اعمال خود آدم است و اوست كه ماهيت مستقل خود را مي، ديدگاه صدرايي
به شمار آيند. توانند سرمنشأهاي مطلوب براي تحول مثبت در تعالي ماهيت انسان  ديگران مي

سازي حركت جوهري و ماهوي  اش را كه بهينه تأكيد او بر اين است كه انسان بايد وظيفه، بنابراين
خويش به سوي وجود متعالي است فقط خود به دوش بكشد و تنها خود او مسئول اين حركت است. 

د و حركت خود را اي تغيير ده تواند ماهيت خود را در حوزة گسترده آدمي بنا به حركت جوهري مي
بلكه جهت و سمت و سوي ، بين اوج و افول تنظيم كند. البته در اين ديدگاه تنها حركت مهم نيست
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و مسير حركت ، كه در فلسفة اصالت وجود به آن پرداخته نشده است، حركت مهم و ارزشمند است
يير در جهت كمال در صورتي كه در اسالم مسير حركت و تغ، اي مبهم و مسكوت است گونه انسان به

گردد. در اسالم  پنجمين تفاوت به آزادبودن انسان برمي ).1387، (صالحي و مهرابيانو قرب الهي است 
شود و قيد نيست بلكه اين رهايي بايد برحسب نتايجي كه بر آن مترتب مي آزادي به معناي رهايي بي

اي كه موانع رشد آدمي را از ميان  آورد بازبيني شود و فقط آزاديفرجامي كه براي انسان فراهم مي
 ).218ص، 1389، (باقريگرايانه دارد  آزادي دو بعد اخالقي و غايت، بردارد مطلوب است. به اين ترتيب

با اين حال شامل ابعاد الهي ، هاي انسان اصيل است در فلسفة اصالت وجود آزادي جزء ويژگي
 شود.هاي ذاتي او توجهي نميشود و به محدوديت نمي

توان توصيه  گرايي را نميهاي اگزيستانسياليسم و انسانبايد توجه كرد كه همة آموزه، از اين لحاظ
زيرا از نظر اسالم براي انسان و زندگاني او اهدافي در نظر گرفته شده كه از طريق ، كرد و به كار برد

دين به همين دليل براي  و اساساً، تواند راه خود را در زندگي پيدا كند و خوشبخت زندگي كند آن مي
تنهايي براي تعيين برنامة زندگي و از جمله  عقل به، انسان به ارمغان آورده شده است. از سويي

اند. از نظر عالمه  شناسان ادلة فراواني بر اين مدعا اقامه كرده كافي نيست و دين "حدود تربيت"
، زيرا از درك حقيقت اشيا عاجز است، ساندتواند او را به كمال و سعادت بر عقل انسان نمي، طباطبايي

تربيت در نگرش ديني كامالً ، و قوانين و مقررات اسالمي با نظام آفرينش هماهنگ است. بنابراين
جهت يافته و محدود به حدودي است كه مربيان بايد از اين قانون پيروي كنند. مطابق با قانون الهي 

مربي بايد ابتدا با ابزارهاي سالم ، هاي ذاتي آن و پيروي از فطرت و در نظر گرفتن محدوديت
(به نقل از ها را بيدار كند و سپس با دادن آزادي و آگاهي آن را در مسير شكوفايي قرار دهد  فطرت

هاي او را در  هاي او بدون اينكه محدوديت بنابراين با تكيه بر انسان و آزادي .)1389، شريفاني و قمي
چرا كه مطابق با ديدگاه اسالمي ، ر جهت تربيت ديني مطلوب گام برداريمتوانيم د بگيريم نمي نظر

هايي همراه است كه نشان از وضع وجودي او دارد و در تربيت هم بايد  انسان از بدو تولد با محدوديت
 ).160ص، 1389، (باقريوجودي او توجه شود هاي  به تمام جنبه

مسئوليت و ، آزادي، انتخابگري، ارة اصالت وجودبنابراين اسالم و اگزيستانسياليسم هر دو درب
گرايي و  انسان، رو طور كامل يكي نيستند. ازاين هرچند كه به، عقيده هستند ارزشمندي انسان هم

كنند و اهميتي كه براي آزادي و  دليل ارزش و احترامي كه براي انسان لحاظ مي به، اصالت وجود
هاي درسي اه اسالمي هستند و توجه به آراي آنان در برنامههمسو با ديدگ، انتخابگري او قائل هستند

از  كه پذيرفتيم هاي انسان از نظر اسالم آشنا شديم و وقتي با ويژگي اسالمي راهگشا خواهد بود. مثالً
، ي او شناخته شدها و همچنين استعداد، مكرم است و ارزش ذاتي دارد ينظر اسالم كودك موجود
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جانبة فرد  گيري در جهت رشد همه اي براي تربيت و ياد وسيله منزلة را به درسي ةموظف هستيم برنام
 بازبيني كنيم و چارچوب مفهومي خاص براي آن تعريف كنيم.

 وبعد عاطفي ، عقلعالوه بر ، كند فردي كه محتوا را مطالعه مي بپذيريمريزي درسي بايد  برنامه در
 ابعاد ةمتون را طراحي كنيم كه هم بايد طوريرو  اين از، رددا يديگر ابعاد گوناگونالبته گرايي و  زيبايي

، و نه اينكه فقط بعدي از ابعاد وجودي او اصل قرار گيرد و ديگر ابعاد فرع باشندگيرد ب او را در بر
شوند كه بر عقالنيت و پرورش قواي فكري  اي سازماندهي مي هاي درسي گونه كه اغلب برنامه چنان

هاي درسي  برنامه، كنند. به اين ترتيب عاد عاطفي و نگرشي انسان غفلت ميمعطوف هستند و از اب
منظور رشد مسئوليت و  تأكيد بر ابعاد عاطفي انسان و به، گرا با تأكيد بر مباني اگزيستانسياليستي انسان

 هاي ارتباطي و رشد خودپندارة مثبت اند كه نمونة آن الگوهاي مبتني بر مهارت خودآگاهي ايجاد شده
 فعاليت، تا اظهارنظر شود مياجازه داده  آموزان دانشبه  هاي درسياين برنامهدر است كه شرح داده شد. 

هايمان و  ما با بررسي واكنش ندمعتقد بود گرايان انسانگونه كه آن .دچار اشتباه شوندو آزمايش كنند و 
خودمان مطالب  ةدربار جامدان افسردگي و شادي مي، دلواپسي، نفرت، چيزي كه به عشق كردن تجربه
است كه به رشد شخصيتي در معتبر صورتي  در گرايانهدرسي انسان ةبنابراين برنام، آموزيممي يبيشتر

، دانسته شوند يادگيري ةكنند معلمان به جاي اينكه هدايتدر اين برنامه . كنار رشد شناختي اهميت دهد
آموزان از جمله وظايفي  تن ارتباط صميمي با دانششوند و داشيادگيري تلقي مي ة فرايندكنند تسهيل

گيرند چگونه مشكالت را تشخيص دهند و  آموزان ياد ميدانشاست كه به عهدة آنان است. همچنين 
هاي علوم به اين منظور برنامههايشان اعتماد كنند.  تبديل و به مهارت پذير كنترل يها را به امورسختي

هاي البته منطقي است كه برنامه .گيرندنمايشنامه و هنر مورد توجه قرار مي ،ادبيات، انساني مانند تاريخ
آزادي عمل براي و خالقيت ، خودارزيابي، دادن گوششوند.  درسي رياضي و تجربي كنار گذاشته نمي

 آموزان دانشدرسي هستند.  ةنظر گرفتن هدف موضوعات مهم برنام هاي نو و در انجام تجربه
ها را مدنظر اين نگراني درسي بايد ةبرنامطراحان و  نگران هستندمعناي زندگي  بارةدر(يادگيرندگان) 

داند و يا به عبارت قرار دهند. مثالً مكسين گرين در فلسفة خود يادگيري را دريافت معني زندگي مي
اين بنابر. داند كه طي آن خودآگاهي حاصل مي شود و تدريس را فرايندي مي ديگر معناداركردن زندگي

سازد  مي منطبق خويش روحيات و حاالت بر و كندمي كشف را آن خود فرد كه يادگيري نوع آن
 ترين و مفيدترين نوع يادگيري است. باارزش

هاي درسي شناخت بيشتر و  ترين هدف طراحي برنامه با توضيحات مذكور مشخص شد كه مهم
من عرف "فرمايند:  كه مي 6(ص) اكرمكه حديث معروف پيامبر ، آموزان از خود است تر دانشعميق

نال الفوز "اند:  كه فرموده 7و علي بن ابيطالب )23ص، 2ج، 1315و1305، (مجلسي "نفسه فقد عرف ربه
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به رستگاري بزرگي رسيده ، كسي كه موفق به شناخت نفس خود شود /الكبر من ظفر بمعرفه النفس
ته احاديث بسياري در زمينة خودشناسي مبين همين نكته است. الب )172ص، هـ1410، (آمدي "است

 ها نيست. وجود دارد كه مجال پرداختن به همة آن
در كاربرد آراي فيلسوفان وجودگرا بايد به نواقص آراي آنان توجه كرد و گمان نكرد ، ترتيب بدين

هاي درسي نظام اسالمي به پيشبرد سريع اهداف تربيتي منجر  كه كاربرد صرف اين آرا در برنامه
گرفتن از آراي آنان غافل شد. اگرچه  ها از بهره نبايد به علت برخي ناهمخواني، شود. از سويي يم

سازد و حتي وقتي از نظامي و  گونه دگرگوني اجتماعي خاصي را مطرح نمي فلسفة اصالت وجود هيچ
يگري در توان گفت بيش از هر فلسفة د اما مي، كند حل عملي پيشنهاد نمي كند راه وضعي انتقاد مي

هاي جوامع صنعتي را نشان داده و توجيه كرده  دنياي معاصر مشكالت اجتماعي و انفرادي انسان
هاي  است. برماست تا راهي بيابيم و از آزادي فطري خويش استفاده كنيم. اگر همة آموزش

زشي سبب ار اما تنها به، اگزيستانسياليستي خطاي محض باشد و انسان را در ورطة يأس محبوس كند
اش كه انسان  مسئوليت و انتخابگري او قائل است و همچنين اين عقيده، كه براي آگاهي انسان

تواند انتخاب نهايي را در زندگي خويش بكند بر مجريان نظام آموزشي واجب است تا با فهم دقيق  مي
 هاي درسي تالش كنند. ها در تنظيم برنامه ها براي كاربرد آن آراي آن

گرايي در نظام آموزشي اسالمي  برخي از اقدامات براي به كار بردن رويكرد انسان ،طور خالصه به
آموزان دغدغة هاي دانشاول الزم است كه دغدغه، گرايي شود. بر اساس انسان بررسي مي

هاي مشغولي گرايي و وجودگرايي به انسان و دل طور كه انسان ريزان نظام آموزشي باشد و همان برنامه
از  آموزان هاي مورد عالقة دانشمعلمان نيز سعي كنند از طريق تدقيق در فعاليت، كنندياو توجه م

و باورها و چگونگي نگرش آنان به امور مختلف را ، بخش آنان آگاه شوند ها و امور لذتصحبت
پذيري  افدريابند. البته اين امر نياز به سعة صدر بيشتري از جانب معلم دارد. او بايد با ذهن باز و انعط

آموزان را دريابد و سپس سعي كند اين باورها را به سطح  ورزي باورهاي متفاوت دانش و بدون غرض
زيرا ، ها ياد بدهد كه در عقايدشان شك كنند خودآگاه آنان برساند و به چالش بكشاند. همچنين به آن

طرفي قابليت پذيرفتن و  توانند باورهاي خود را بررسي و نقد كنند و ازكردن بهتر مي از طريق شك
كنند و درنهايت ديد آگاهانه و  ها و باورهاي متفاوت با باور خود را نيز پيدا مي بررسي نگرش

شان.  اي است براي معنادارشدن زندگانياي به باورهاي خود پيدا مي كنند كه اين خود وسيله معقوالنه
آورند و در صورت نياز  خود را به دست مي آموزان قابليت ارزيابي و تأمل در باورهاي دانش، درنتيجه

آموزان جدا از جامعه  بايد در نظر داشت كه زندگي دانش، ها هستند. دوم قادر به تغيير و اصالح آن
بلكه معلم بايد با درك وسيع خود ، نيست و نبايد از اهميت جامعه و باورهاي رايج در آن غافل بود
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موجود در جامعه را ارزشيابي كنند و بتوانند باورهاي خود را با آموزان را هدايت كند تا باورهاي  دانش
 باورهاي اصيل جامعه هماهنگ كنند.

بنابراين در تدوين برنامة درسي با نگرش اسالمي بايد به سمت اهدافي از قبيل تقرب به خداوند و 
قدرت  ظهور و بروز، ايجاد بستر مناسب براي شكوفايي استعدادهاي فطري، رستگارشدن انسان

منظور ساختن زندگي متعالي در دنيا و چيدن ثمرات  توانمندسازي به، پذيري اراده و مسئوليت، انتخاب
شدن در مقابل خداوند و ايفاي نقش مسئوالنه در برابر او حركت كرد. در اين  تسليم، آن در آخرت

ب و ترويج حس مسئوليت قدرت انتخا، گرايان براي تقويت خودآگاهي هاي انسان بايد از برنامه، زمينه
هاي ارتباطي در اين جهت  هاي درسي مبتني بر رشد خودپنداره و تقويت مهارت مند شد. برنامه بهره

گرا بر اساس مباني فلسفي وجودگرايي طراحي  ها را مربيان انسان زيرا اين برنامه، راهگشا خواهند بود
پذيري است. بنابراين از آنجا كه  ئوليتها نيز تقويت خودآگاهي و مس كه هدف نهايي آن، اند كرده

مفيد است و ، هايي دارد هرچند تفاوت، گرايانه با اسالم تضادي ندارد هاي انسان مباني فلسفي برنامه
 شود.درنهايت به پيشبرد اهداف برنامة درسي با نگرش اسالمي منجر مي

 
 گيري نتيجه 

گرايي،  ل را درنظر گرفت؛ بر اساس انسانتوان نكات ذي بنابراين بعنوان نتيجه گيري از بحث مي
طور كه  ريزان نظام آموزشي باشد و همان آموزان دغدغة برنامههاي دانشاول الزم است كه دغدغه

كنند، معلمان نيز سعي كنند از هاي او توجه ميمشغولي گرايي و وجودگرايي به انسان و دل انسان
بخش آنان آگاه شوند،  ها و امور لذتآموزان، از صحبت هاي مورد عالقة دانشطريق تدقيق در فعاليت

و باورها و چگونگي نگرش آنان به امور مختلف را دريابند. البته اين امر نياز به سعة صدر بيشتري از 
ورزي باورهاي متفاوت  پذيري و بدون غرض جانب معلم دارد. او بايد با ذهن باز و انعطاف

كند اين باورها را به سطح خودآگاه آنان برساند و به چالش  آموزان را دريابد و سپس سعي دانش
كردن بهتر  ها ياد بدهد كه در عقايدشان شك كنند، زيرا از طريق شك بكشاند. همچنين به آن

ها و باورهاي  توانند باورهاي خود را بررسي و نقد كنند و از طرفي قابليت پذيرفتن و بررسي نگرش مي
دست اي به باورهاي خود  ديد آگاهانه و معقوالنهبه كنند و درنهايت  ز پيدا ميمتفاوت با باور خود را ني

آموزان قابليت  شان. درنتيجه، دانش اي است براي معنادارشدن زندگانيكه اين خود وسيله يابند مي
ها  آورند و در صورت نياز قادر به تغيير و اصالح آن ارزيابي و تأمل در باورهاي خود را به دست مي

آموزان جدا از جامعه نيست و نبايد از اهميت جامعه و  ستند. دوم، بايد در نظر داشت كه زندگي دانشه
آموزان را هدايت كند تا  باورهاي رايج در آن غافل بود، بلكه معلم بايد با درك وسيع خود دانش
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هماهنگ  اصيل جامعهباورهاي موجود در جامعه را ارزشيابي كنند و بتوانند باورهاي خود را با باورهاي 
 كنند.

بنابراين در تدوين برنامة درسي با نگرش اسالمي بايد به سمت اهدافي از قبيل تقرب به خداوند و 
رستگارشدن انسان، ايجاد بستر مناسب براي شكوفايي استعدادهاي فطري، ظهور و بروز قدرت 

ي متعالي در دنيا و چيدن ثمرات منظور ساختن زندگ پذيري، توانمندسازي به انتخاب، اراده و مسئوليت
شدن در مقابل خداوند و ايفاي نقش مسئوالنه در برابر او حركت كرد. در اين  آن در آخرت، تسليم
گرايان براي تقويت خودآگاهي، قدرت انتخاب و ترويج حس مسئوليت  هاي انسان زمينه، بايد از برنامه

هاي ارتباطي در اين جهت  داره و تقويت مهارتهاي درسي مبتني بر رشد خودپن مند شد. برنامه بهره
گرا بر اساس مباني فلسفي وجودگرايي طراحي  ها را مربيان انسان راهگشا خواهند بود، زيرا اين برنامه

پذيري است. بنابراين از آنجا كه  ها نيز تقويت خودآگاهي و مسئوليت اند، كه هدف نهايي آن كرده
هايي دارد، مفيد است و به  ايانه با اسالم تضادي ندارد، هرچند تفاوتگر هاي انسان مباني فلسفي برنامه

 شود.پيشبرد اهداف برنامة درسي با نگرش اسالمي منجر مي
 توان داد: هايي كه در اين مقاله صورت گرفت اين پيشنهادها را مي در نهايت، بر اساس بررسي

 براي آموزش و پرورش ايران. هاي تربيتي آن بازخواني آراي فالسفة اصالت وجود و داللت
شناسي علمي  گرا مانند آموزش خويشتنشده توسط مربيان انسان هاي طراحياستفاده از برنامه

گرا و ارائة مفهوم معلم فراخواننده توسط پركي، براي برنامة  و الگوي روابط انسان جرالد واينشتاين
 هاي تابستاني و اوقات فراغت. كالسها در  درسي ساعات پرورشي در مدارس و اجراي اين برنامه

تمركز ويژه بر تربيت معلم، و سعي در تقويت خودآگاهي معلمان و آشنايي بيشتر از طريق 
 گرايان. هاي انسان برنامه
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دراسة املبادئ الفلسفية والنفسية للربامج الدراسية اإلنسانية ومكانة هذا الربامج 
 ١يف النظام اإلسالمي

 ٢ابوالفضل غفاری
  ٣ملیحه رجائی

 لصستخامل
ج البحـث هـو يهدف املقال هذا إىل دراسة املبادئ الفلسفية والنفسية للـربامج الدراسـية اإلنسـانية. ومـنه

منهج التحليل املتعايل. فبعد معالجة اآلراء والنظرات ملخططي الربامج الدراسية البارزين اإلنسانيني (من أمثال 
الفالسفة الوجوديني من حيث الفلسفة وتأثري متأثرین بكزدا وبريك وواينشتاين وسيمون وراث) تبني أنهم كانوا 

. كام أن نتيجـة البحـث تشـري إىل أن نقطـة االلتقـاء بـني الفالسـفة علامء النفس اإلنسانيني من الجانب النفيس
الوجوديني وعلامء النفس اإلنسانيني ومخططي الربامج الدرسية اإلنسانيني هي األهمية والوزن الـذي يقيمونـه 

يد عىل لإلنسان والحرية والوعي بالذات وتحمل املسؤولية. فاالتجاه اإلنساين قد اهتم إىل تبجيل اإلنسان والتأك
من جهة أخـرى فإنـه . و ةاختياره وحريته يف سبيل التنمية واالزدهار مام يطابق الرؤية اإلسالمية من هذه الجه

إن االهـتامم  . ومع ذلكيخالف الثقافة اإلسالمية و بذلكالوالية اإللهية وإعطاء اإلصالة لإلنسان املادي  يتجاهل
سالمية بسبب تأكيد اإلسالم عـىل مكانـة اإلنسـان واختيـاره ووعيـه بهذا االتجاه يف الربامج الدراسية للبلدان اإل 

 يصلح إلدراج بعض تعاليمه يف الربامج الدراسية.، ومع مراعاة بعض االعتبارات
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