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 اسالمی و کسب مرجعیت علمی انسانی علوم تولید در  هادانشگاه نقش
 2طاهره جعفری طاهری ،1حسن میرزامحمدیمحمد

 چکیده
در جامعه  ییاز سو باشد.میموضوع محوری مقاله  علمی مرجعیت کسب برای تولید علوم انسانی اسالمی ها درنقش دانشگاه

دانایی مبنا قرار گرفته وتبدیل  ،اطالعاتبا توسعه که  وجود دارد "روان اطالعاتحرکت " شماری مانندجهانی خصوصیات بی
پذیر است. از سویی دیگر، در انکار ناها  در مدیریت دانایی شود. پر واضح است که نقش دانشگاهبه عواملی برای تولید می

را درمان بشر نتوانسته مشکالت روحی خود  است،ها رخ داده های گوناگونی که در تمام زمینهرغم پیشرفتعلی جهان امروز
از  هویت اصلی خود را از دست داده و از خویشتن خویش بیگانه شده است.امروزی رسد که انسان چنین به نظر می. کند

ا ن شک  تأثیر زیادی در نیرومندکردن انسان در مقابل تردید وبی ترین نیازهای فطری است،آنجایی که دین یکی از اساسی
با توجه به این نکته مهم که موضوع اصلی علوم انسانی، انسان است؛ تحول در . دارد ی ویبه ویژه حفظ  هویت واقع امیدی و

-تواند در تقابل با چالشها میاسالمی توسط دانشگاه –کردن آن به وسیله  تولید دانش  دینیحوزه علوم انسانی و اسالمی
برخی از  نقش دین و  الذا در این مقاله سعی بر آن است که ابتد را از میان بردارد.ها های ایجاد شده قرار گرفته  آن

علم دینی  های موجود از علم تبیین شده،مفهوم و روایتکارکردهای آن به عنوان یک نیاز فطری مورد بررسی قرار گرفته، 
کردن آن برای کسب مرجعیت علمی مورد )اسالمی( تحلیل و در نهایت تحول در علوم انسانی به جهت بومی و اسالمی

 .بررسی  قرار گیرد
 

 ، دانشگاهعلم، علم دینی، علم اسالمی، علم انسانی، تولید علم ها:کلیدواژه

 مقدمه  -۱

از سویی، افزایش چشم گیر جمعیت، گسترش شهرنشینی و توسعه صنعت موجبات تغییرات اساسی را در ساختارهای 
وخانوادگی فراهم نموده است.گرچه انسان به بسیاری از امیدها و آرزوهای خویش به ویژه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی 

و  دستاوردهای مادی ورفاهی رسیده،در عین حال زندگی بشر با احساس خشنودی و خوشبختی،آرامش وآسایش خیال
است وبه این واقعیت  قرن بیست ویکم قرن جهانی شدن(.وازسویی دیگر،1۸۳۱رضایت مندی همراه نبوده است)نوابخش،

ای است که  گونهه در دوران معاصر ب“شدن جهانی”رواج مفهوم اشاره دارد که همگی در معرض تغییرات وسیع جهانی هستیم. 
 گیرد.در این جامعه جهانی خصوصیات بی و تجزیه وتحلیل قرارمیی ها با رجوع به این مفهوم مورد بررس بسیاری از پدیده

وجود دارد وشاید یکی از اهداف اصلی آن دستیابی به بازار واحد جهانی فارغ از موانع “ اطالعات حرکت روان“شماری چون:
گذاری،مالیه،خدمات واشتغال باشد.از این منظر نیز جامعه جهانی در بعد سرمایه مرز نداردو سرمایه  در امور تولیدی ،سرمایه
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طور  همان (.1۸۳۱میرزا محمدی به نقل از نوروزی چاکلی،د)شون از یک طرف و اطالعات در سویی دیگر به سرعت جابجا می
شوند.امروزه ایجاد  یابد،اطالعات ودانایی مبنا قرار گرفته و تبدیل به عواملی برای تولید می که جامعه اطالعاتی توسعه می

االها و خدمات شده های نوینی برای تولید واشاعه ک آوری منجر به عرضه شیوه های جدیدی برای ارتباطات ،کار وفن روش
  (.1۸۳۸)گرشاسبی،است

طور اجتناب ناپذیری متاثر از شرایطی است که در ممالک پیشرفته  ویژه در قلمرو آموزش وپرورش ،ه فرایند جهانی شدن ب
گونه ای فراگیر ه گویی به احتیاجات منطقه ای،کلی وب جهان برای توسعه واستقرار نظام آموزشی نوین خود در جهت پاسخ

اند.بدون توجه به چنین واقعیتی درک چگونگی منشاء و،سرآغاز وسرانجام تکوین  هدسطح جامعه جهانی مهیا کردر 
 .(1۸۳۱)آقازاده،هانی شدن آموزش وپرورش میسر نیستفرایندج

فرهنگ با دیگران ،نقش خود رادر مل تعاتوانند ضمن  آموزش از منظرجهانی شدن ،نیرویی است که با کمک آن همه افرادمی
 .(1۸۳۱)جعفری،ای گفته های دیگران به نقد بکشندوخود را برمبن آینده ایفا کنند

های  طراحی آموزش وپرورش در فرایند جهانی شدن از این جهت دارای اهمیت است که رقابت اساسی در عرصه آموزش
 .(1۸۳۱)حسینی،پیونددوقوع می ه تولید علم بعمومی بعنوان مبنایی برای ورود به دوره های تخصصی ونیز 

 عنوان نیروی محرکه اساسی وضروری اقتصادی،اجتماعی،وه ب پس تعلیم وتربیت ،موضوع اساسی در همه جوامع می باشد و
طور اساسی در حیطه های علوم،تکنولوژی،اقتصاد وفرهنگ جهان موثر است.بدین ه مرکز تغییراتی است که ب رشد انسانی،

های  ها وتدوین هدف اجتماعی وپیشرفت علمی،تعلیم وتربیت خود نیز با تغییر محتوی،روشدلیل است که بدنبال تغییرات 
 .(1۸۳۱)جعفری، گرددآن متحول می 

با انفجار اطالعات درسطح جهانی،زمینه رقابت در سطح جهانی برای بهتر کردن کیفیت آموزشی وبهره وری بیشتر فراهم می 
ع در امور آموزش وپرورش خواهد آموزشی،ومشارکت بیشتر اجتما گرددواین امر موجب مدیریت پیشرفته منابع

 (Goldstein,2004).شد

رشد فزاینده اطالعات ،تغییرات سریع درهمه ابعاد زندگی،مسایل ومشکالت رسمی و دانشگاهی،وشوق فراوان افراد برای 
توان جامعه قرن بیست ویکم را جامعه  های جامعه بشری در قرن حاضر دانست. در حقیقت می از ویژگی توان یادگیری رامی

 (2222دانش محور وپایه اساسی توسعه آنرا یادگیری مداوم دانست.) انیستیتو برنامه ریزی درسی وتربیتی کره،

بلکه با توجه به تغیر  بنابراین امروزه هدف آموزش وپرورش تنها انتقال میراث فرهنگی وتجارب بشری به نسل جدیدنیست،
باید به جای  های روزافزون ومتنوع، یکی والزامات زندگی در دوران انفجار اطالعات ورویارویی با نیازمندیوتحوالت تکنولوژ

آموزش وپرورش را متحول نمود وآن را برپایه تحقیق وتفکر بنا کرد تادانش آموزان به  باال بردن سطح محفوظات افراد،
  . (1۸۳۱)امام جمعه،لشهای جهان در حال تغیر بر آینداز پس چا یادگیرندگانی مستقل ومادام العمر تبدیل شوند وبتوانند

دانشگاه ها در قرن بیست ویکم با چالش هایی روبرو هستند که الزم است برای نیل به این اهداف به نحو منطقی  بنابراین
،افزایش هزینه هاوکمبود باآن چالش ها مواجه شوند،از میان این چالش ها می توان  به افزایش تقاضا برای آموزش عالی 

  (.1۹۹۳منابع ورشد خیره کننده فناوری اطالعات اشاره کرد)یونسکو،
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با توجه به این مراتب، دل مشغولی اصلی مدیران نظام های دانشگاهی پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی در حال تغییر و 
 رود راهبردی برای فرد،سازمان وجامعه به شمار میو دانش به عنوان یک عامل  رعایت سطح قابل قبولی از کیفیت می باشد.

تنها منبعی است که ارزش آن در کاربرد آن است. ازاین رو ساختن دانش و تولید و مصرف آن محور توسعه انسانی، توسعه  و
زندگی درحقیقت، جهانی شدن در همه حوزه ها وابعاد (.1۸۳۱قرار گرفته است)میرزامحمدی، "محور -جامعه دانش"پایدار و 

انسان از جمله؛اقتصاد،سیاست،صنعت و به ویژه آموزش که به شدت تحت تاثیر این پدیده قرار دارد،وارد شده است. باتوجه به 
این مسئله مهم یعنی ورود جهانی شدن در تمام عرصه های زندگی به خصوص در تعلیم وتربیت که موضوع مهمی در 

این است که چگونه تعلیم وتربیت باید در این قرن با پدیده جهانی شدن کشورهای اسالمی و به ویژه کشور ماست،سوال 
توجه به این نکته مهم که موضوع اصلی علوم انسانی، انسان است؛ تحول در حوزه علوم  به نظر می رسد تعامل پیدا کند؟

در تقابل با چالش های ایجاد  ها می توانددانشگاه  توسط اسالمی –انسانی و اسالمی کردن آن به وسیله  تولید دانش  دینی 
 .شده قرار گرفته  آن ها را از میان بردارد

لذا در این مقاله سعی برآن است که ابتدامفهوم و روایت های موجود از علم تبیین شده،علم دینی)اسالمی(تحلیل سپس 
یت، تحول در علوم انسانی به نقش دین و برخی از کارکردهای آن به عنوان یک نیاز فطری مورد بررسی قرار گرفته ودر نها

مورد بررسی و مداقه همگام با دانش روز ، آن   المللی بین علمی مرجعیت کسب باالتر افقی ودرجهت بومی و اسالمی کردن 
 پیشرفت الگوی  ی برنمبت ای  جامعه ایجادمطلوب و آرمانی در جهت   وضعیت موجود کشور به آینده ای تا قرار گیرد. 

   گردد. نائلاسالمی   ایرانی 

 داخلی و خارجی اتپیشینه نظری تحقیق -۲

 «عقالنی معرفت» سوی به «کلیسایی معرفت» از معرفت جریان مسیحیت جهان در دینی اصالح نهضت پیدایش از پس
 برای عقالنی هماهنگ نظام نوعی آن پی در که یافت دست عقالنیت از واحدی قرائت به غرب جهان واقع در. داد جهت تغییر
 ها، جنبه همه ساماندهی که یافت دست عقالنی محتوای یک به جامعه که بود آن فرآیند این حاصل. شد پدیدار جامعه اداره
 دوره طی .بخشید تازه سامانی عقالنی محتوای یک براساس را خود زندگی بشر واقع در. گرفت عهده بر را زندگی آن ابعاد

 سوی به سنتی زندگی شرایط از عبور حال در غربی جامعه عهد این در. داد رخ غربی انسانی علوم در بزرگ تحولی رنسانس
 علوم که چرا یازید؛ دست انسانی علوم در تحول و تغییر اِعمال به عبور این مدیریت راه در جامعه این. بود مدرن جهان
 این اخالق بشری، عقل همچون ظهوری نو مبانی بر مبتنی انسانی علوم. شد می قلمداد جامعه مدیریت مسئول را انسانی
 و مبانی براساس را جامعه رساندن مقصود منزل سر به وظیفه علوم، از دسته این. گرفت شکل محور فرد های ارزش و جهانی
  .گرفتند عهده به نوین های ارزش

 جریان و ها گروه زمان همین در. گردد می باز قاجار دوره به یکدیگر با غرب و ایرانی جامعه جدی های آشنایی نخستین
 ارتباط جنس از عمدتاً نخستین های ارتباط. گردیدند پدیدار غرب با مراودات به بخشیدن شکل چگونگی با ارتباط در هایی
 پی در ها ارتباط این. بود برخوردار زمان آن فکری روشن جامعه برای ای ویژه جذابیت از ارتباطات این. بود فرهنگی و فکری
 و غرب پیشرفت به نسبت را آگاهی از نوعی معنا، یک به ارتباطاتی، چنین. شد بیشتر و بیشتر روس و ایران های جنگ

 آثار ترجمه نهضت دوره همین طی. شویم می مواجه میرزا عباس دوره در هایی ارتباط چنین با مشخصاً. شد  ایران پسرفت
 بستر در را تازه هایی زمینه ایران در آنها از هایی ترجمه عرضه و کشور به جدید کتب ورود. شد آغاز جدی شکل به غرب
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 های زمینه غرب به ایرانیان های مهاجرت و ها کارخانه و صنایع ایجاد موقعیت، این کنار در. زد رقم فرهنگی ارتباطات
 .آورد فراهم ارتباطات بیشتر هرچه گیری شکل برای را دیگری

 که است آن واقعیت. گرفت شکل ایران در دینی غیر مدارس تدریج به غربی کشورهای با رشد به رو های ارتباط تأثیر تحت
 طبقه گیری شکل زمینه آن از بعد. نمود ایجاد ایران در را خود ویژه فرهنگی الزامات دارالفنون مانند ای مدرسه گشایش

 مبانی به نسبت فکر روشن طبقه. بود فرهنگی فرآیند نوعی بیانگر غرب با ارتباط آغاز واقع در. آمد وجود به نیز فکر روشن
 بودند آموخته غربی کشورهای یا و جدید مدارس در غربی استادان طریق از را مدرن دانش آنان. نداشت کافی اطالعات دینی

 به را غرب و بودند ناتوان غرب نقد از آنان واقع در. بودند اطالع بی خود بومی و دینی معرفتی و علمی های داشته به نسبت و
 در که بود ای اندازه به باال طبقات و جامعه در آن محصالن و جدید مدارس تأثیر. کردند می قلمداد شایسته الگویی مثابه
 .بودند گذار تأثیر کشوری کالن امور

 در سعی ایشان. بودند علما دینی مرجعیت و علمی مرجعیت نقش تفکیک به قائل نیز جدید مدارس این آموختگان دانش
 گام علما سیاسی تأثیرگذاری و اجتماعی حضور شدن تر رنگ کم سوی به باید نهایت در که داشتند اندیشه این ترویج

 نیز هستند یکدیگر از جدای مقوله دو دینی مرجعیت با علمی مرجعت اینکه فضایی، چنین در و ترتیب، این به. برداشت
 . گرفت قرار هجمه مورد

 دو این تقابل. گرفت شکل تدریج به نیز مذهبی خواه تحول جریان یک روشنفکری جریان این فعالیت و حضور مقابل در
 و سیاسی تأثیرات با ضدیت در علما سیاسی و اجتماعی حضور واقع در. گردید پدیدار ایران به تجدد ورود دوره از جریان

 موجب که است فکری گروه دو این میان تقابل. است توضیح قابل ساختار این درون در فکری روشن جریانهای اجتماعی
 (.1۸۹۱حسینیان،)گردید دست این از مواردی و اهلل فضل شیخ اعدام اساسی، قانون تدوین مانند رخدادهایی

 دو تاکنون اسالمی، انسانی علوم تولید ی پروژه کردن اجرایی و عملیاتی برای رسد می نظربه پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
 :است شده محقق پژوهشی سازوکار نوع
. شد نهاده اجرا به فرهنگی انقالب جریان در و انقالب پیروزی نخست های سال در سازوکار این. «محور حلقه سازوکار. »الف

 که ها، آن ی گستره در نظریه تولید منظور به انسانی علوم اصلی های رشته انتخاب: شد برداشته زیر های گام اساس، این بر
 تشکیل شدند؛ انتخاب( تربیتی علوم و اقتصاد شناسی، روان شناسی، جامعه سیاسی، علوم و حقوق) رشته پنج نتیجه، در

 این از یک هر در مناقشه مورد های مسأله ترین اساسی و ترین اصلی اکتشاف ها؛ رشته این از یک هر در علمی های کمیته
 حوزه اساتید میان مشترک ی جلسه و سمینار ۸2 برگزاری ؛(گردید انتخاب مسأله ۸2 رشته، هر در نهایت، در که) ها رشته

 1۱2 مجموع، در مبنا، این بر) اسالمی ی نظریه کشف و شده یاد ی مسأله ۸2 ی درباره گفتگو و بحث برای دانشگاه و
 ایدئولوژی بر مبتنی پژوهشی کتاب انتشار ؛(شد گرفته نظر در انسانی علوم های رشته از رشته پنج برای علمی سمینار
 .رشته هر در اسالمی

: است پاره چند از مرکّب گشته، محقق اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه در که سازوکار این. «محور تمحّض سازوکار. »ب
 یا رشته برای معرفتی - منطقی ساختار طراحی علمی؛ های موضوع یا علمی های رشته مبنای بر علمی های گروه تشکیل
 علمی تمحّض ی حوزه هر واگذاری معرفتی؛ - منطقی ساختار با متناسب تمحّض ی حوزه استخراج علمی؛ گروه هر موضوع

 (.1۸۹1،جمشیدی مهدی)پژوهش انجام برای محقق یک به
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  مفهوم و روایت های موجود از علم -۳

ساده انگاری است.زیرا هرچند  ابتدا الزم است به این نکته توجه شود که اعتقاد به بداهت در مورد ماهیت علم، تنها نوعی
عالمان دست اندرکارپدید آوردن علم اند، اما این به خودی خود، گواه بر آن نیست که ماهیت علم به طور کامل بر آن ها 

 (.1۸۳2روشن باشد)باقری،

ه این رویکرد بود.در نیمه دوم، چالش های مختلفی ب 1یستم، به طور غالب، اثبات گرایانهعلم شناسی در نیمه نخست قرن ب
 از آن یاد می شود)همان(. 2غالب مطرح شده که تحت عنوان رویکرد مابعداثبات گرایانه

به طور خالصه می توان گفت که ریشه اثبات گرایی به اگوست کنت باز می گردد.او اعتقاد داشت که روش علمی بر مشاهده 
کار بست.برجسته ترین چهره های دیدگاه اثبات گرایی که  استوار است و این روش را می توان در عرصه علوم انسانی نیز به

شکل پیچیده تر و دقیق تری از آن به دست دادند،کارناپ و همپل می باشند.از ویژگی های عمده اثبات گرایی می توان به 
ری در علم انفکاک علم و متافیزیک، انفکاک مشاهده و نظریه، انفکاک امر واقع و ارزش و انفکاک حوزه های کشف و داو

اشاره کرد.چنان که ویژگی های علم براساس روایت مابعد اثبات گرا، عبارتست از؛درهم تنیدگی علم و متافیزیک،تأثیرآفرینی 
متافیزیک بر علم، درهم تنیدگی علم و ارزش،مشاهده، نظریه وعدم تعین نظریه توسط مشاهده و آزمون، پیشرفت علم از 

 لم بر متافیزیک)همان(.طریق رقابت نظریه ها و تأثیر ع

 مفروضات متافیزیکی اندیشه اسالمی -۴

مضامین متافیزیکی که در اندیشه اسالمی موجود است و می تواند به منزله پشتوانه ای باشد برای نظریه پردازی در علوم 
 انسانی وسبب بسط نظریه های علمی شودعبارتند از:

چگونگی تصویر انسان در متون اسالمی و بر طبق آن اصولی که در تبیین عمل انسان به منزله عامل که با توجه به آن  -1/۱
 (.1۸۳2کار گرفته می شود، نشان داده می شود)باقری،ه آدمی ب

از آن یاد شده است، عرصه یا میدانی است که عوامل و عناصر  "نفس"موجودیت یا شخصیت آدمی که در قرآن با واژه 
ترین آن ها می توان به معرفت و تمایل درونی به خدا در عمق ضمیر  ندرکارند که از مهممختلفی از درون وبیرون آن دست ا

انسان )فطرت(، تمایل نیرومند به آن چه نیازهای اولیه و غریزی انسان را برمی آورد)نفس اماره(،عقل به عنوان عاملی برای 
ننده برای اقدام و عمل)اراده و اختیار(، نیروهای موثر بازشناسی، نیرویی برای انتقاد از خویش)نفس لوامه(، نیرویی تعیین ک

اجتماعی و محدودیت های بالفعل و بالقوه که موجودیت آدمی را احاطه کرده اند.حاصل کشمکش میان این عوامل و نیروها، 
تحلیل  ظهور تالطمی است در طول زندگانی فرد که زمانی همسو با یک عامل وزمانی همسو با عاملی دیگر است. که در

آدمی است؛عملی که هم از آن اوست و هم سازنده وی و شکل دهنده به هویت  "عمل"نهایی، برآیند این کشمکش ها، 
اوست.بر این اساس، می توان گفت که در دیدگاه قرآن، انسان موجودی در نظر گرفته شده است که خود منشأ عمل خویش 

بته قابل ذکر است که، عمل مبتنی بر مبادی خاصی همچون معرفت، است وبا همین عمل ها هویت خود را رقم می زند.ال

                                                           

1  Positivistic 
2  Post-Positivistic 
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میل و اراده است ؛ضمن این که دو دسته اثر بر عمل آدمی مترتب است و آن عبارت است از این که تحقق عمل، موجب 
تأثیری بر مبادی عمل می شود و دیگر این که اثری است که عمل بر اشیا و اشخاص پیرامون عمل به جا می 

 (. 1۸۳2ارد)باقری،گذ

 سبک های تبیین عمل آدمی در قرآن -2/۱

در این بخش به چند اصل که در قرآن مورد توجه قرار گرفته است اشاره می کنیم که عبارتند از؛اصل معقولیت،اصل تصمیم 
اسب با گیری، اصل جدال ورزی،اصل خود فریبی ،اصل اضطرار و اصل تحریف نظام مند که الزم است این اصول را متن

 قلمروی مورد مطالعه یک علم انسانی به کار گرفت و کاربست آن ها را در این حوزه ها مشخص کرد)همان(. 

 بنابراین میان دین وعلم ارتباط تنگاتنگی وجود دارد،چنانکه پروفسور ژوزف ایمت ایرلی در این زمینه می گوید:

ش دارد،واز طرف دیگرعلم درباره )خیلی چیزهای مربوط به از طرفی مذهب نیاز به پژوهش کردن والهام گرفتن از پژوه
ها را به نسل های آینده انتقال دهد.ودر این میان نیازمند  دنیا(دچار کمبود است.ونمی تواند خیلی از چیزهای دنیوی وایده

  (Golshani,2004) .مذهب است

 مفهوم و کارکرد دین وباورهای مذهبی به عنوان یک نیاز فطری -۵

طور کلی واژه ی دین در فرهنگ لغات و نیز در کاربردهای قرآنی به معانی حکم و قضا، رسم و عادت، قانون، جزا، حساب، به 
شریعت،طاعت و بندگی، تسلیم وانقیاد، اسالم، روش، رویه، توحید و خداپرستی آمده است)معاونت تربیت و آموزش عقیدتی 

 (. 1۸۳۳بهاءالدین خرمشاهی، سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نمسا به نقل از

دین عبارت است از اصولی علمی و سنن و قوانین عملی که "مفسر حکیم عالمه طبا طبایی در تعریف دین می گوید:
برگزیدن و عمل به آن هاتضمین کننده سعادت حقیقی انسان هاست.از این رو، الزم است دین با فطرت انسانی هماهمگ 

ت داشته باشد و به آن چه آفرینش انسان اقتضای آن را دارد پاسخ گوید، چنان که مفاد آیه باشد تاتشریع با تکوین مطابق
:پس روی خود را متوجه آیین خاص پروردگار کن این فطرتی است که خداوند انسان ها را بر)اساس( آن آفریده  فطرت
 (.1۹۸ق:ص  1۸۹1)عالمه طبا طبایی،"همین است. ، 1است

ز اساسی ترین و مهم ترین نهادهایی است که جامعه بشری به خود دیده است.هیچ فرهنگی در اساسا دین و مذهب یکی ا
گذشته یافت نمی شود که دین در آن جایی نداشته باشد .مطالعه نیازهای انسان نشان می دهد که نیاز به یک نظام مشترک 

 (.1۸۳2سان است)فروم،جهت گیری و یک مرجع اعتقاد و ایمان دارای ریشه عمیق در شرایط زیستی ان

بدون تردید مذهب ،انسان را در مقابل هجوم واضطراب،تردید وناامیدی نیرومند وآماده می سازد. ارزش هر فرد مذهبی به 
میزان رشد آگاهی و بصیرت و دانایی وی بستگی دارد و تا زمانی که شناخت اصولی از مذهب شکل نگرفته باشد ،نمی تواند 

ر زندگی رو به رشد فرد داشته و این عقل واستدالل و بصیرت است که ارزش و چگونگی هیجان نقش تعیین کننده ای د
واحساسات مذهبی را تعیین نموده به آن معنی ومفهوم داده وعمیق می سازد.در نتیجه مذهب عمالً به عنوان یک سیستم 
                                                           

 ۸2سوره روم آیه  ۱
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روانی، انسانی و تکامل رهنمون می ارزشی به حرکت های انسان جهت داده آن را هدف مند نموده و به سوی اعتالی 
 (.1۸۷۳سازد)صادقی،

می دانیم که شناخت هدف آفرینش یکی از دغدغه های دیرین بشری بوده که از یک سو با سرنوشت انسان گره خورده و از 
رقم  سوی دیگر با خداوند و جهان هستی سروکار دارد.هدفی که انسان برای خلقت می شناسد،نگاه او به جهان وانسان را

هدف و جهت گیری زندگی او را مشخص می نماید.بدان سان که می تواند بر همه انگیزه ها ،اندیشه ها، احساسات و  ،زده
به پوچی و بی معنایی رهنمون عواطف، اعمال و رفتار او تاثیر گذارد و به زندگی انسان معنی و مفهومی داده  ویا او را 

 .(1۸۳۱)کمالی،سازد

 مذهبی در جهت برقراری یک زندگی سالمنقش باورهای  -۶

یاد خدا ،اندیشیدن در مورد عظمت پروردگار ، تفکر درباره فلسفه خلقت،تسبیح ذات حق وشکرگزاری در برابر همه تعمت ها 
موجب آرامش جان وسکینه قلب است.برقراری ارتباط با منبع و سرچشمه هستی و استمداد از او به ترمیم قوای جسمی و 

وانی انسان کمک نموده و باعث تسکین بسیاری از رنجوری ها، اختالالت و بیماری های روحی و روانی می روحی و ر
 (.1۸۳۱شود)نوابخش،

معتقد است که آشنایی عمیق و صمیمانه با خالق هستی، اندیشه کوچکی نیست،تحقق این اندیشه قادر است چنان  1داوسون
ود ما لبریز از شادی،شعف،شگفتی و باالتر از همه امیدی بی پایان و شفابخش نیرویی در ما بیافریند که تاپایان عمر، وج

 (.1۸۳۱شود)داوسون،

این ارتباط و تجربه، هریک از ما را می تواند چنان متحول سازد که دیگر نیازی به هیچ داروئی برای شفای دل های خسته 
باشد، ترسی که از درک شکوه عظمت ،قدرت و عشق به خود نداشته باشیم.به نظر او هر چه ترس از خداوند در ما بیشتر 

اوست، به همان اندازه از بت های درونی خویش دور خواهیم شد.خداوند نگران دل های دورشده، سرد و غریبه ما نسبت به 
 خود است،زیرا شاهد است که چیزهای دیگری مکان او را در قلب ما تصاحب نموده اند)همان(.

ی نقش به سزایی در سالمت روح و روان و یک زندگی توام با آرامش دارند،چنان که دانشمندان غربی باورها واعتقادات مذهب
نیز نظریه هایی درباره تاثیرات مذهب بر یکپارچگی شخصیت انسان و ایجاد آرمانی واال ارائه نموده و معتقدند؛ نقش مذهب 

ی متعالی و برتر مرتبط می سازد.همچنین موجب تشکیل تمام جنبه های زندگی را در بر می گیرد و انسان را به موجود
 (.1۸۳۱ارزش های عالی در وجود آدمی شده و در ایجاد انگیزش و امید به زندگی نقش جدی دارد)اصالنی،

با توجه به مباحث مطرح شده، ضروری به نظر می رسد با مفهوم هویت دینی و بحران های پیش روی آن آشنا شده و سپس 
 قابله با این بحران ها مورد بررسی قرار دهیم.راهکار های م
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 بحران های آن هویت دینی و -۷

به طور کلی هویت عبارت از افتراق و تمیزی است که فرد بین خود و دیگران می گذارد.اغلب : مفهوم هویت -1/۷
نفی نمی کنند،اما روانشناسان، هویت را در درجه اول امری فردی وشخصی می دانند، اما جنبه اجتماعی آن را نیز 

روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان، هویت را امری اجتماعی می دانند و بستر شکل گیری آن را زندگی جمعی می داند و 
بر این نکته تاکید می ورزند که شکل گیری احساس هویت فردی، از طریق تعامالت و تضادهای میان فرد و جامعه صورت 

  (.1۸۳6می پذیرد)ایمانی،

بریدن از تعلقات و به زیر سوال رفتن فلسفه وجودی زندگی جمعی و رهاشدن فرد در یک فضای  مفهوم بحران هویت: -2/۷
 (1۸۳2خالی،بحران هویت است که می تواند کلیه جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار دهد.)علی خانی،

ی چون؛هویت فردی، هویت اجتماعی، هویت به دلیل این که هویت شامل ابعاد متفاوت: عوامل ایجاد بحران هویت -۸/۷
فرهنگی و هویت دینی است، بنابراین عوامل ایجاد بحران  نیز در آن ها متفاوت است.آز آن جایی که در این مقاله فقط بعد 

 هویت دینی مورد نظر می باشد،مانیز فقط به ذکر بحران های هویت دینی اکتفا می کنیم.

بحران هویت دینی هنگامی اتفاق می افتد که افراد نسبت به فرهنگ، آرمان ها، الگوها : یعوامل ایجاد بحران هویت دین-۱/۷
و ارزش های دینی کم اعتقاد شده، تعبد و تعهد الزم را در برابر مباحث دینی از دست بدهند و با احکام دینی چالش پیدا 

دانست.به عنوان مثال،برخی می گویند دینداری ما کنند. شاید بتوان تداعی های معیوب را نیز از عوامل بحران هویت دینی 
علت عقب ماندگی ماست.اما باید دانست که دینداری مسئله ای یک وجهی نیست و دینداری مسئله ای پیچیده است و ما 

ممکن است معتقد به یک دین باشیم ولی انواع دینداری میان ما هست و دینداران با هم فرق می  انواع دینداری داریم.
ند،چون تعریفشان از دین هایشان با هم فرق می کند.از این رو باید مسئله ای را خوب تحلیل کرد و خود را از دام این هم کن

بستگی های تصادفی خارج ساخت.اگر به این نتیجه برسیم که تمام وجوه دینداری با عقب ماندگی رابطه ای مثبت دارند، 
قب ماندگی است.این ادعایی مطرود است،زیرا همه ادیان الهی وقتی ظهور می شود نتیجه گرفت که دین یکی از عوامل ع

کردند،پویا و دگرگون کننده بودند و در جامعه خود افکار خرافی و روابط غیر انسانی را کنار زده، موج جدیدی ایجاد کردند و 
رتی درآید که عقب ماندگی تحول آفرین بودند.حال چگونه می شود چیزی که در ذات خودش تحول آفرین بوده، به صو

ایجاد کند؟جامعه ما یک جامعه دیندار است و یکی از چیزهایی که با مسئله بحران هویت ارتباط دارد، رابطه دین با پیشرفت 
است.اگر در جامعه، افراد به این جمع بندی برسند که دینداری مساوی با عقب ماندگی است، این مسئله، بحران هویت ایجاد 

 (.1۸۳2ری به نقل از علی خانی،می کند)باق

به یقین، دین مبین اسالم در برنامه های اعتقادی، اخالقی، عبادی و اجتماعی : راهکارهای کاهش بحران هویت -۱/۷
خود،تربیت متعادل ابعاد متنوع شخصیت آدمی را تا وصول به کمال شایسته این شگفت ترین مخلوق خداوند، محور قرار 

 (.1۸۷۹این آیین الهی، بیش از هر چیز در عنوان مکتب تربیتی اسالم جلوه می کند)عبادی، داده و جامعیت و کمال

تواند امنیت وآرامش را به  عنوان مهم ترین منبع هویت ساز میه بنابراین در عصر حاضر فرامین شرعی و ارزش های دینی ب
ر متون علوم انسانی، مطلوب ترین بستر را برای رشد و تربیت اسالمی مبتنی برآموزه های اسالمی موجود د انسان ارزانی کند.

 (.1۸۳۱و شکوفایی وکمال انسان هموار کرده است) افروز،
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الزم به ذکر است که الزمه تحقق چنین امری شناخت  آسیب های دینی وراهکارهایی برای ازبین بردن آن هاو در یک کلمه 
ز بدفهمی نسبت به آموزه های دینی و بدکرداری ناشی از این بد سالمت دینی می باشد.زیراآسیب های تربیت دینی ،ناشی ا

 فهمی هاست.

 آسیب های دینی وحالت های سالمت در آن درمحورهایی به شرح زیرعبارتند از:

مرزشناسی حاکی از آن است که باید در جریان طبیعی زندگی و در مواجهه با  مرز شناسی در مقابل حصارشکنی : -الف
(.پیامبر 1۸۳۱ها،توانایی تبیین و تفکیک میان خوبی وبدی را به صورت مدلل در افراد ایجاد کرد)باقری، بدی ها ونادرستی

)ص( در این زمینه می فرمایند: تنها به عقل میتوان به نیکی ها رسید .آن که عقل ندارد از دین تهی 
دهنده اهمیت بهره  نشان ل کرده اند،(.تاکیدی که اسالم وبه طور خاص پیامبر)ص( دربه کارگیری عق1۸66است)مطهری،

 گیری از عقل در همه امور و به ویژه در دین می باشد.

:درسهل گیری بر خالف کمال گرایی)غیر واقع سهل گیری در مقابل کمال گرایی وسهل انگاری)افراط وتفریط( -ب
و حرکت پیشرونده دارد.پیامبر گرا(و سهل انگاری ،کمال را برای فرد در حد وسعش می جویدو چشم به سوی آرمان ها 

اکرم)ص(دین خود را سهله سمحه نامیده اند و در بیانی می فرمایند:به راستی به ما پیامبران دستور داده شده است که با 
 (.1۸۳۱مردم به اندازه عقل آنها سخن بگوییم)باقری،

ن شرافتمند که تاثیر در ساختمان فکری اسالم درباره منشینی با دوستاپروری: الگو پردازی در مقابل تکروی ومرید -ج
و شخصیت دارند چنین سفارش می کند؛با نیکان و انسان های رشد یافته معاشرت نمایند تا از آنان خوش رفتاری،ارزش 
های اخالقی و نیکوکاری را فرا گیرند  پیامبر)ص(در این زمینه می فرمایند:هر انسانی از دین و روش دوست وهمنشین خود 

ی کند وانسان با دین و آیین دوست خود شناخته می شود پس باید بنگرد که با چه کسی دوست می پیروی م
 (.1۸۳۱شود)نوابخش،

:که در این زوج مفهومی عنصرایمان،آن را باظاهرسازی متفاوت می ایمان وعمل در مقابل ظاهرسازی وباطن گرایی -د
(.در روایتی آمده است:مردی از پیامبر )ص(پرسید:چه 1۸۳۱اقری،گرداندوعنصر عمل،آن را از باطن گرایی متمایز می کند)ب

چیز حجت جهل را از من برمی دارد؟پیامبر )ص(فرمودند:علم؛پرسید:چه چیز حجت علم را از من برمی 
 (.1۸۳2دارد؟فرمودند:عمل)حسینی زاده،

است وبا رهبانیت که به معنای گوشه زهد حاکی از ارتباط با دنیا بدون دل سپاری به آن زهد ورزی در مقابل رهبانیت: -م
گیری وترک دنیااست،آشکارا متفاوت است.پیامبر)ص( دراین رابطه می فرمایند:شرافت مومن درشب زنده داری وعزت او در 

 (.1۸66بی نیازی از دیگران است)مطهری،

خرافه نمی تواند باشد.چون تربیت دینی آدمی را به حق باوری سوق میدهد. حق حق باوری در مقابل خرافه پردازی: -ه
 خرافه،حاصل تحریف حقایق دینی است.
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              حقیقت میتواند به درجات مختلف درنزد ادیان و شرایع مختلف                                                                       حقیقت گرایی در مقابل انحصار گرایی: -ی
وجود داشته باشد.براین اساس ،ممکن است دینی از دین دیگر کامل تر باشد و حقیقت بیشتری را در خود جلوه گر کندواین 

 (. 1۸۳۱دیدگاه، نه تنها امکان گفتگو میان ادیان را فراهم می آورد،بلکه انگیزه حقیقت جویی در افراد تامین می کند)باقری،

 ریجمع بندی و نتیجه گی  -۸

از طرفی غایت تالش انسان در قرن حاضر برای ایجاد تلفیقی از اعتقاد مطلق به عقل خویش در قالب ارائه سلسله راهبردهای 
موجبات پناه بردن به مذهب ودین را فراهم آورده است و از طرف دیگرازمنظر کسانی که عمیق تر به  عملی وایجاد وابستگی،

یگانه راه حل انسان معاصر  ن به آموزه های وحیانی وسرسپاری به دین به مفهوم الهی آن،پناه برد قضایای انسانی می نگرند،
ثبات در رهایی از مشکالت زندگی است.این که چگونه می توان حضور موثرتر دین وحیانی را در حوزه تعلیم وتربیت به ا

 (1۸۳2)مشایخی،رساند،امری در خور توجه است

که نتیجه آن تولید علوم اسالمی است، می تواند نقش مناسب در دنیای معاصر داشته  دیدگاه اسالمی در تعلیم وتربیت
های  شود وبر ارزش باشد.این امر از این جهت قابل تبیین است که دین اسالم شامل ابعاد مادی ومعنوی وجود انسان می

 (. 1۸۳2کند)سعادت، پرورش زندگی در این دنیا وتدارک زندگی در جهان آخرت تاکید می و ازلی در ایجاد

بنابراین بحث ارتباط دین وتربیت و به تبع آن تولید علوم انسانی اسالمی،باید مورد توجه خاص قرار گیرد. نگاه به تربیت از 
زاویه دین وحاکمیت نوعی آرمان خواهی درمکاتب تربیتی قرون گذشته و یگانه شاخصه تردیدناپذیر بوده، تا جائی که هرگز 

ن وتربیت احساس نمی شده است.اما پس از غرور حاصل از خیزش انسان بسوی علم در دوره رنسانس،بسیاری تقابل میان دی
از مکاتب تربیتی ورویکردهای موجود،بحث ازدخالت دین در تربیت وارتباط آن دوبایکدیگرراامری حاشیه ای تلقی کردند.لزوم 

ییرات جهان امروز از یک طرف وگرایش انسان دردمند وخسته از نگاهی دوباره به آموزه های دینی وباز خوانی آن مطابق تغ
دستاوردهای فرهنگی ،تکنولوژِیکی ومصرف گرایی به سوی معنویات ودلبستگی های دینی وآرمانی از طرف دیگر،موجبات 

 (.1۸۳2توجه دوباره به این بحث قدیمی را فراهم آورد)مشایخی،

ه نوینی به معنویت،اخالق وارزش های دینی پیدا کرده است.واین مطلب را بدرواقع بشر گرفتار تجدد ونوگرایی ،رویکرد 
خوبی دریافته است که هدایت انسان بسوی مقصد اعلی به تنهایی از خود او بر نمی آیدودین در نگاهی کالن چیزی جز 

البته باید ساز وکاری معیار هدایت وعامل معنادهی وهویت بخشی به بشر نیست .محتوای دین نسخه سعادتمندی بشر است و
را برای انجام این مهم فراهم شود،تازمینه های تحقق رسالت مهم دین را فراهم آورد.بدیهی است تولید علوم انسانی اسالمی 

 (.1۸۷۹در جهت تعلیم و تربیت، در این میان چایگاه ونقش اساسی ومهمی دارد)معاونت پژوهشی،

میان ابعاد گوناگون تربیت اعم از عقالنی،جسمانی،روانی واجتماعی ،تربیت دینی درحوزه فلسفه تربیت دینی باید گفت که در 
اهمیت فراوان دارد چرا که هدف نهایی از تربیت درسایر ابعاد نیز راندن انسان به مقام قرب الهی وبالفعل کردن استعددهای 

 (.1۸۳2انسانی اوست)رحیمی،



 5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

11 

 

گر محتوا و متون مورد استفاده در علوم انسانی در دانشگاه ها،  براساس شود این است که ا آنچه از متون دینی استفاده می
انسان متحیر را به مطلوب حقیقی  و آموزه های صحیح دینی تدوین وتنظیم شود،نور هدایت سراسر جامعه را فرا می گیرد

 (.1۸۷۹می رساند)معاونت پژوهشی،

تقاد،تجربه درونی،التزام درونی وعمل دخیل هستند که عوامل البته نباید از نظر دور داشت که دردین ورزی سه مولفه اع
ثبات وقوت مطلوب آنهادر این عصر دستیابی به سه مولفه مهم تقوای حضور در مقابل تقوای پرهیز،حضور عقالنیت درعرصه 

ی باشدومی توان های مختلف اعتقاد وتوجه به عنصر دیانت در کنارارزیابی ونقادی که از مولفه های تربیت دینی هستند، م
توان امکان آن را پدید آورد که میان تربیت دینی وچالش قرن  در تربیت دینی می گفت با فراهم کردن این خصیصه ها

 (.1۸۳۱حاضر رویارویی موثری صورت گیرد)باقری،

ایمان می در حقیقت آموزه های بنیادی ومعرفتی دینی نباید بصورت تلقینی مورد قبول قرار گیرند.فردی که به دین 
آورد،باید باتامل عقلی در مورد این آموزه ها داوری کند وآنها را متقاعدکننده بیابد وآن گاه ایمان بیاورد.زبان خود دین نیز در 

 (.1۸۳2عرضه آموزه های بنیادین خود،زبان غقالنی واقامه شواهد برای قبول آنهاست)باقری،

یر وسلوک به سوی خدا برآزادی وآفرینندگی او تکیه کرده باشیم شود که در تربیت دینی وس فردی متدین پرورده می
وتربیت سالم ساز ،مجموعه تالش هایی است که با تکیه برارزش های آزادی تعالی انسان را به آزادی مطلق جهت میدهد 

 (.1۸۳2)خاکپور،

باشدچرا که گفتمان وتوافق نظر  بخشی از محتوای علوم انسانی برای تحقق تربیت دینی می تواند جنبه عام وجهانی داشته
در مورد آن امکان پذیر است واصوال یکی از اهداف متعالی تربیت دینی نیز همانا پرورش این بخش باطنی دینی یا به تعبیری 
مغز دین می باشد.وتوجه به آن موجب حفظ وتداوم موجودیت دین وهمچنین افزایش اثربخش آن در عرصه حیات بشری 

شود.که این ویژگی صرفا به  وه اهتمام کافی به آن باعث پرورش ویژگی تساهل وتسامح در افراد وجوامع میخواهد بود.به عال
بلکه می تواند تضمین کننده تحقق تساهل وتسامح واقعی  دلیل احترام متقابل به عقایدو باورهای دینی یکدیگر نمی شود،

نخواهد بودبلکه با درک ومعرفت قلبی ورضایت خاطر درونی همراه باشد که در این صورت اعتقادات آمیخته با اکراه واجبار 
 (.1۸۳۱می باشد)شمشیری،

اسالم از همان آغاز غنی ترین وجاودانه ترین پیام را به ارمغان آورد.وپیامبر )ص( بامعرفی برترین الگوی نظام نوین جهانی 
واره اندیشه های جاودانی داشته باشند وبرای همه ،اساس جهان شمولی اسالمی را بنیان نهادکه همانا مسلمانان باید هم

 (.1۸۳۱ها در هر سرزمینی برترین الگوی رفتاری باشند) افروز، انسان

های آموزش در سیره پیامبر)ص( و معصومان)ع(است.زیرا  بنابراین از مسائل مهم تربیت اسالمی ،کشف اصول وفنون وروش
توانند با اقتدا به ایشان وپیروی از راه و روش آنان،دنیا وآخرت  انها میآنها اسوه های کاملی برای بشریت هستندکه انس

 (.1۸۳2خویش را تامین کنند)حسینی زاده،

گرایی است؛ بدین معنا که تالش  طور مثال ازطرفی یکی از اصول آموزشی ،درسیره پیامبر)ص(ومعصومان)ع( اصل عمله ب
طور که قبال  وازطرفی دیگر همانبینجامند عمل آموخته شوندوبه آن آن بزرگواران براین بوده که مطالب آموزشی ،برای 
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تواند نقش  گفتیم یکی از مولفه های تدین که الزمه تربیت دینی است عنصر عمل می باشد.در واقع عمل به آموزه ها هم می
دارد،چنانکه پیامبر در بیانات مختلفی موثری در یادگیری داشته باشد زیرا اسالم توجه قابل مالحظه ای به اهمیت یادگیری 

توان به مضامین  این احادیث اشاره کرد؛در پی دانش باشید هرچند در  به این مطلب اشاره فرموده اندکه از آن جمله می
(.وهم براساس جهان بینی 1۸۳2چین باشد ،از گهواره تاگور دانش بجویید،وطلب دانش بر هر زن ومردی واجب است)لیمن،

آنچه برای انسان ماندگار است ودر جهان آخرت برای او سودمند است،عمل انسان خواهد بود.در این رابطه اسالمی ،
 پیامبر)ص( فرمودند:هر علمی باری است بردوش عالم،مگر اینکه به آن عمل کند)همان(.

از تعلیم وتربیت دینی بیش از عبارت دیگرمقصود ه نکته مهم در اینجاست که مولفه عمل همراه با اعتقاد قلبی ویقینی باشد.ب
 این که تنها دانش باشد عبارت از تربیت افرادی معتقد ومتعهد به عقیده ای خاص است.

بدون باورهای دینی واعتقادات الهی،با هجوم جهانی سازی نمی توان مقابله کرد.درتربیت دینی ،مالک ها ومعیارهای دینی 
نان جهت بدهد.یکی از ابعادمهم تربیت دینی معرفی وتبیین اسالم به عنوان برنامه باید در جوانان نهادینه شود وبه رفتارهای آ

زندگی به آن هاست واین محقق نمی شود مگر اینکه تحولی اساسی در متون ومحتوای علوم انسانی ایجاد کنیم. از آن جائی 
در صورت اقناع نوجوانان  تشکیل میدهند؛که تسلیم شدگان میدان مقابله با غربی سازی را افرادخالی از غنای روحی وفکری 

وجوانان در ارتباط با توان اسالم در تدبیر امور به مقدار زیادی فرصت وامکان از برنامه ریزان وطراحان جهانی سازی گرفته 
به عبارت دیگر برای از بین بردن چالشی که برسر راه تعلیم وتربیت مسلمانان وجود داردکه آن .(1۸۳۱)ملکی،شود می

ماهنگی میان کارکرد دانش جدید در تمام جنبه هایش باتعلیم وتربیت دینی است، مسلمانان بایدآن قدر در زمینه های ه
(.پس 1۸۳2گوناگون دانش ماهر شوند که قادر به تولید کتاب هایی سرشار از اعتقادات،آرمان ها،ونظرات خود باشند)سعادت،

ه ای باشد.در این صورت است که امکان برقراری ارتباط بین سه بخش از تعلیم وتربیت باید مبتنی بریک الگوی بین رشت
دانش،)علوم دینی،علوم انسانی،علوم طبیعی(به خوبی فراهم می شود ونظام تربیتی اسالمی می تواند در مقابل فرایندهای 

(.اگر تربیت دینی 1۸۷۹،سکوالر تربیت که موجب تخریب اهداف وغایات تعلیم وتربیت اسالمی می شود،مقاومت نماید)اشرف
بتواند به نحو پویا خود را برای شرایط جدید وزیستن موثر در آن مهیا کند، دلیلی برای زوال تربیت دینی وجود نخواهد 
داشت.پس الزم است الگوی تربیت دینی موجود وحاکم با الگوی تربیتی مبتنی بر فضامندی در هم آمیزد. به گونه ای که هم 

ربیتی جهانی شده سکوالر به رقابت بپردازد وهم بتواند باسایر منابع دینی تاثیرگذار از سایر ادیان ومذاهب به بتواند باالگوی ت
 تعامل بپردازد.

اگربخواهند باتحوالت بنیادی جامعه امروز خود را هماهنگ سازند،نیازمند الگوهای خالق آموزشی  دانشگاه هادر واقع 
خویش آماده های  ها وخالقیت ها وتوانائی های زندگی وبهره گیری از فرصت قابله با بحرانوتربیتی هستند تا افراد را برای م

آموزش وپرورش در جوامع دینی اصوال اهتمام بیشتری نسبت به نهادینه سازمان در این رهگذر . (1۸۳۱)حسینی،سازند
نیست که کلید اصلی توسعه هر کشور،نه جای هیچ تردیدی .(1۸۳۱)احمدی،رهای اخالقی وباورهای دینی دارندساختن هنجا

منابع مادی بلکه سرمایه های انسانی است.باتوجه به این مهم،دانشگاه میتواند عامل توسعه پایدار باشد.لکن اساسی ترین 
ها میتوانند بردارند،بومی کردن علم در این کشور است.توسعه به معنای واقعی آنگونه حرکتی است که  گامی که دانشگاه

درون  توسعه "ق باشرایط اجتماعی یک کشور باشد وبتواند مشکالت محیطی آن کشور را حل کند،این نوع پیشرفت رامطاب
عنوان یک جامعه اسالمی برای مواجهه با فرایند ه درکشور ما نیز آموزش وپرورش ب.(1۸6۳)یونسکو،ویا توسعه پایدار گویند"زا
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ضروری  اند فرهنگ قومی ومذهبی خود را حفظ نماید.که در این راستامهم جهانی شدن وظایف مهمی برعهده دارد تا بتو
 .رسد ابتدا چالش قرن بیست ویکم را مورد نظر قرار گیرد وسپس راهکارهایی برای مقابله با آن ارائه شود بنظر می

،سیاست ملی  اگرفرایند جهانی شدن وشکل گیری نظم نوین جهانی تهدیدی بر اقتصاد ملیطور خالصه می توان گفت؛ ه ب
به یقین فرصتی خواهد بود برای شکوفایی اندیشه وهویت اسالمی که باتکیه براصول  ها وکشورهاباشد، وهویت فرهنگی ملت

رسالت رهبری و در پرتو التزام به همگامی با دانش روز، ومبانی فطری ،عقالنی ومنطقی تعالیم وارزش های جهان شمول آن، 
در گستره گیتی عهده دار گردیده وباایجاد مصونیت عاطفی وشناختی،سالمت وتعالی اندیشه  فکری همه انسان های آزاده را

 وروان همگان را در برابر پیامد های آسیب زای جهانی سازی تضمین کند.

ها و اهداف مطلوب در این  اسالمی و رسیدن به آرمان -ایرانی  و امید است این مهم، که رکن اساسی در الگوی پیشرفت
 است ،  با اهتمام روزافزون وبیشتر از پیش مسئولین این حوزه تحقق یابد.راست

 و راهکارها  اهپیشنهاد -۹
 برای ارتقاء تولید علوم انسانی و کسب مرجعیت علمی، پیشنهادات زیر الزم و ضروری به نظر می رسد:

)به عنوان مثال؛بر شناخت آموزه های دینی، فلسفه اسالمی وآراء فالسفه مسلمان، علوم انسانی اسالمی بومی کردن دانش  -1
 بیشتر تاکید شود(. 

تاکیدبر مطالعه تطبیقی موضوعات ومسائل چالش برانگیز معاصر، در جنبه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، دینی  -2
 وسیاسی. 

  اجرای اهداف تعیین شدههمکاری ومشارکت بیشتربا سازمان آموزش و پرورش در جهت  -۸
شناساندن ارزش ها وفرهنگ ملی ودینی به جهان واعتالی ارزش ها وفرهنگ ملی وتعمیق معرفت دینی وخودباوری  -۱

 وهویت فرهنگی و رشد فضایل اخالقی
پرورش روحیه پژوهشگری در افراد جهت توسعه پژوهش و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان وخزانه دانش  -۱
 (توام ساختن آموزش و پژوهش در طول دوره تحصیل)شریب

تاکید برمهارت های اساسی عمومی همچون حل مساله، تفکر انتقادی وخالق در  محتوا برای تحقق بخشیدن به اهداف  -6
 الگوی پیشرفت

ایجاد دپارتمان های پژوهشی در دانشگاه ها و در راستای آن افزایش تعداد واحدهای درسی روش تحقیق وباال بردن   -۷
 سطح کیفیت دانش اساتیدو دانشجویان در این زمینه 

 غنی سازی منابع علمی وکتابخانه ای و به دنبال آن افزایش توان اساتید و دانشجویان در استفاده از منابع  -۳
باز نگری در شیوه های تدریس و آموزش به منظور توسعه شیوه های پژوهش محور ومساله محور به جای آموزش محور  -۹
 موضوع محور و
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 منابع

وتعلیم وتربیت، (.اصول حاکم بر تحوالت جهانی آموزش وپرورش. تهران:مجموعه مقاالت اولین همایش جهانی شدن 1۸۳۱آقازاده،احمد. )  -1           
 دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،انتشارات وزارت امور خارجه.

(.جهانی شدن،فرهنگ وژئوکالچر)باتاکید برآموزش وپرورش(. تهران:مجموعه مقاالت اولین همایش جهانی شدن 1۸۳۱احمدی،عباس. ) -2
 تهران،انتشارات وزارت امور خارجه.وتعلیم وتربیت، دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه 

(.تعلیم تربیت اسالمی.ترجمه سیدمهدی سجادی،تهران: مجموعه مقاالت تربیت اسالمی مرکز مطالعات تربیت اسالمی 1۸۷۹اشرف،علی.) -۸
 وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش وپرورش،ناشرعابد.

 تهران:پایان نامه کارشناسی دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی تهران شمال."اننقش نیایش بر سالمت رو"(1۸۳2.)آ اصالنی مقدم،پانته  -۱

تهران:مجموعه مقاالت اولین همایش جهانی شدن وتعلیم "جهانی سازی وتعلیم وتربیت اسالمی:فرصتها وتهدیدها"(1۸۳۱افروز،غالمعلی.)-۱
 وزارت امور خارجه.وتربیت، دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،انتشارات 

(.نقد وبررسی رویکردهای تدریس فکورانه وارائه چارچوب نظری برنامه درسی تربیت معلم فکورومقایسه آن با 1۸۳۱امام جمعه،محمد رضا. )-6
نشگاه تربیت رویکرد برنامه درسی تربیت معلم ایران)مورد:دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی(.تهران:رساله دکتری رشته برنامه ریزی درسی، ا

 مدرس.

تهران: نشریه پیوند سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان، "تحقق و بالندگی هویت در پرتو تربیت"(1۸۳6ایمانی،محسن؛شاوردی،شهرزاد.) -۷
 )مهرماه(.۸۸6شماره 

ن همایش جهانی شدن تهران:مجموعه مقاالت اولی"چالشهای معرفتی جهانی شدن برای تعلیم وتربیت اسالمی"(1۸۳۱باقری،خسرو.) -۳
 وتعلیم وتربیت، دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،انتشارات وزارت امور خارجه.

 تهران:نشر تربیت اسالمی."چیستی تربیت دینی"(1۸۳2باقری ،خسرو. ) -۹

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ اول. تهران:سازمان چاپ و انتشارات"نگاهی دوباره به تعلیم وتربیت اسالمی "(.1۸۳۱باقری،خسرو.) -12

 .2تهران:انتشارات مدرسه،ج"هویت علم دینی)نگاهی معرفت شناختی به نسبت دین با علوم انسانی( "(.1۸۳2باقری،خسرو؛) -11

تهران:مجموعه مقاالت اولین همایش جهانی شدن وتعلیم "جهانی شدن ونظامهای نوین آموزشی"(.1۸۳۱جعفری،ابراهیم. )-12
 وتربیت،دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،انتشارات وزارت امور خارجه.

 ۱۱ ی شماره اجتماعی، علوم ماهنامه قم: " اسالمی انسانی علوم تولیدمنطق شناسی " (.1۸۹1جمشیدی، مهدی.) -1۸

مقاالت اولین همایش جهانی شدن وتعلیم تهران:مجموعه "جهانی شدن ونظامهای نوین آموزشی"(.1۸۳۱حسینی،افضل السادات. ) -1۱
 وتربیت،دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،انتشارات وزارت امور خارجه.

قم:انتشارات پژوهشکده "سیره تربیتی پیامبر)ص(واهل بیت)ع(:نگرشی برآموزش باتاکید برآموزشهای دینی"(.1۸۳2حسینی زاده،علی.) -1۱
 .۱حوزه ودانشگاه،ج

 فرهنگستان علوم اسالمی. قم:"اسالمی انسانی علوم به رویکرد تاریخ " (.1۸۹۱حسینیان،محمدجعفر.) -16

تهران:خالصه مقاالت همایش آسیب "مبانی آسیب شناسی تربیت دینی)باتاکید برقران کریم،سنت وسیره ائمه("(.1۸۳2خاکپور،مسعود. ) -1۷
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شناسی تربیت دینی در آموزش وپرورش،دانشگاه تربیت مدرس،دفتر همکاری مشترک سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وجهاد 
 دانشگاهی )ساجد(. 

 ترجمه بیژن محمد ایلیایی،تهران:انتشارات نسل نواندیش،چاپ چهارم."دل های خستهخدا شفای "(1۸۳۱داوسون،جوی.) -1۳

تهران:خالصه مقاالت همایش آسیب شناسی تربیت "آسیب شناسی تربیت دینی؛نگاهی به فلسفه تربیت    دینی("(.1۸۳2رحیمی،باقر.) -1۹
 پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وجهاد دانشگاهی )ساجد(.دینی در آموزش وپرورش،دانشگاه تربیت مدرس،دفتر همکاری مشترک سازمان 

شهاب الدین مشایخی راد،قم:مجموعه مقاالت  ترجمه"دآگاهی)هشیاری(تعلیم وتربیت اسالمی؛دعوتی بسوی خو"(1۸۳2سعادت،جان. ) -22
 تربیت دینی،انتشارات پژوهشکده حوزه ودانشگاه.

شدن ورویکرد تربیت دینی متناسب با آن از منظر مدرنیسم،پست مدرنیسم وعرفان (.تبیین امکان جهانی 1۸۳۱شمشیری،بابک.) -21      
ور اسالمی.تهران:مجموعه مقاالت اولین همایش جهانی شدن وتعلیم وتربیت،دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،انتشارات وزارت ام

 خارجه.

 تهران:انتشارات طریق کمال."جایگاه دین در سالمت روانی "(1۸۷۳صادقی،محمود.) -22

 .1۹۸،ص16قم:موسسه نشر اسالمی،ج"تفسیر المیزان"ق(.1۸۹1طباطبایی،محمد حسین.) -2۸

تهران: مجموعه مقاالت تربیت اسالمی مرکز مطالعات تربیت اسالمی "تالشی دوباره در عرصه تربیت اسالمی"(1۸۷۹عبادی،رحیم. ) -2۱
 وپرورش،ناشرعابد.وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش 

 تهران:پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی."مبانی نظری هویت و بحران هویت"(1۸۳2علی خانی،علی اکبر) -2۱

 تهران:پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی،انتشارات جهاد دانشگاهی."هویت در ایران "(1۸۳۸علی خانی،علی اکبر) -26

 آرسن نظریان،انتشارات مروارید،چاپ اول. ترجمه"روانکاوی و دین"(1۸۳2فروم،اریک.)-2۷

 دفتر نشر معارف،چاپ یکم."تفسیر موضوعی قرآن کریم"(1۸۳۱کمالی،علیرضا.) -2۳

 دانشگاه علم وصنعت.صنایع   (.فناوری اطالعات.]پاورپوینت[.تهران :دانشکده مهندسی1۸6۸گرشاسبی،علی.) -2۹

ه شهاب الدین مشایخی راد،قم:مجموعه مقاالت تربیت دینی،انتشارات پژوهشکده حوزه (.اسالم وتعلیم وتربیت. ترجم1۸۳2لیمن،الیور. ) -۸2
 ودانشگاه.

 قم:مجموعه مقاالت تربیت دینی،انتشارات پژوهشکده حوزه ودانشگاه."پیشگفتار"(1۸۳2مشایخی راد،شهاب الدین.)-۸1

  تهران:انتشارات صدرا."سیری در سیره نبوی"(1۸66مطهری،مرتضی.)-۸2

تهران: مجموعه مقاالت تربیت اسالمی مرکز مطالعات تربیت اسالمی "پیشگفتار"(.1۸۷۹معاونت پژوهشی مرکز مطالعات تربیت اسالمی.)-۸۸
 وابسته به معاونت پرورشی وزارت آموزش وپرورش،ناشرعابد.

سازمان بسیج دانش آمزی و تهران:"دین شناسی"(1۸۳۳معاونت تربیت وآموزش عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نمسا.) -۸۱
 فرهنگیان،چاپ دوم.
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(.جهانی شدن،جهانی سازی ونقش تربیتی خانواده. تهران:مجموعه مقاالت اولین همایش جهانی شدن وتعلیم 1۸۳۱ملکی،حسن.) -۸۱
 وتربیت،دانشگاه روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،انتشارات وزارت امور خارجه.

(.نقش دانشگاهها در ایجاد جامعه مبتنی بر دانایی:ازگذشته تا امروز،چابهار:همایش جامعه مبتنی بر 1۸۳۱میرزامحمدی،محمدحسن.) -۸6
 .1-1۷دانایی ،دانشگاه پیشاهنگ،دانشگاه بین المللی چابهار،صص

پژوهشی(،ش _میتهران:نشریه پژوهش دینی)عل"نقش دین و باورهای مذهبی بر سالمت روان"(.1۸۳۱نوابخش،مهرداد؛پوریوسفی،حمید.)-۸۷
 چهاردهم.

 (فرایند برنامه ریزی آموزشی.ترجمه فریده مشایخ،تهران:مدرسه.1۸6۳یونسکو.) -۸۳
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