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Abstract 

The purpose of the present research is to introduce a praised and reprehensible 

curriculum –as well as the quality of its elements- from the view of Islamic education 

with an emphasis on the ideas of Āyatollāh Javādi Āmoli. In this regard, mankind and the 

predominant ideology in human society was studied and to this aim, the method of 

qualitative content analysis was used. The present research, focused on both praised and 

reprehensible approaches to curriculum planning as each of which has a special purpose, 

method, content, and assessment method. The goal of one is materialism and of another is 

metaphysics or belief in incorporeal issues. The criteria for the assessment of educational 

activities in the reprehensible curriculum is based on predetermined indices while in the 

praised curriculum, it is based on the effect of a newly made product. Therefore, it can be 

confirmed that the philosophy of education and upbringing in Islamic societies has the 

potential to develop various theories in itself and open a new horizon of pedagogical 

ideas in front of human society.  
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 بیت اسالمیبرنامه درسی ممدوح و مذموم از منظر تر

1اهلل جوادی آملی های تربیتی آیت با تأکید بر اندیشه
 

 
 نژاد نجمه سلطانی

 najmeh.soltani8@gmail.comاستادیار، گروه معارف اسالمی، دانشگاه فرهنگیان، همدان، ایران. 

 

 چکیده

اسالمی از منظر تربیت  -و کیفیت عناصر آن  -هدف این پژوهش، معرفی برنامه درسی ممدوح و مذموم 

اهلل جوادی آملی است. به این منظور و در ذیل این مسأله به بررسی  های تربیتی آیت و با تاکید بر اندیشه

انسان و تفکرات حاکم بر جوامع انسانی پرداخته شده است. برای تحقق این هدف از روش تحلیل محتوای 

برنامه درسی توجه دارد که هر یک  کیفی استفاده گردید. پژوهش حاضر به دو رویکرد ممدوح و مذموم در

هدف، روش، محتوا و شیوه ارزشیابی خاصِ خود را دارند. غایت در یک رویکرد اصالت ماده و حس و در 

های آموزشی در برنامه درسی  دیگری فراتر از ماده، یعنی باور به امور مجرد است. معیار ارزشیابی فعالیت

شده و در برنامه درسی ممدوح برحسب تأثیر یک محصول تازه  های از پیش تعیین مذموم، بر مبنای مالک

و تربیت در جوامع اسالمی این ظرفیت را  توان اذعان داشت که فلسفه تعلیم  باشد. لذا، می تدوین شده می

های تربیتی قرار  های متفاوتی را در خود برویاند و جامعه بشری را در مقابل افقی نو از اندیشه دارد که نظریه

 .دهد

 

و تربیت، رویکرد ممدوح )الهی(، رویکرد مذموم )غیر الهی(، تربیت  برنامه درسی، تعلیم  ها: کلیدواژه

 اهلل جوادی آملی. اسالمی، آیت
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 . مقدمه1

انکار است. یکی  امروزه فقر منابع علمی در زمینه برنامه درسی در کشور ما، امری قطعی و غیرقابل
ها، یا ایدئولوژی  پردازی ها و مفهوم قلمرو برنامه درسی، بحث درباره دیدگاهاز مباحث مهم و اساسی در 

هایی  گیری اند، که هرکدام جهت های فلسفی برنامه درسی ها، نظریه برنامه درسی است. این دیدگاه
کنند. تَلش برای تبیین نظریه برنامه درسی و دستیابی به  خاص را برای برنامه درسی توصیه و توجیه می

دینی، فرهنگی و تاریخی برای  -های فلسفی ک ایدئولوژی برنامه درسی بومِی ُملِهم از آموزهی
ریزان، مؤلفان و معلمان کشور،  وپرورش جمهوری اسَلمی ایران در حکم راهنمای عمل برنامه آموزش

 (. 1232پور،  شود )محسن دار تلقی می یک ضرورت بنیادین، حیاتی و معنی
اند و ثمرات آنها، در  مثابه درختانی هستند، که از مبانی فلسفی ریشه گرفته رسی بههای برنامه د نظریه

کند. هیچ نظریه یا دیدگاهی  وتربیت کودکان و نوجوانان نیز در این مدار معنا و جایگاه پیدا می تعلیم
کند  یگیری نم پردازی نیز بدون دارابودن یک پایگاه فلسفی خاص، موضع ریشه نیست و هیچ نظریه بی

 (.1235 کیخا و همکاران،)
عنوان سند  بندی کلی، سه معنا برای برنامه درسی احصا شده است: برنامه درسی به در یک تقسیم

ریزی درسی، شامل )تولید یا تدوین، اجرا و ارزشیابی(؛ و  مکتوب؛ برنامه درسی به معنای نظام برنامه
ات و وسعت مفهومی خاص یا ساختار محتوایی سوم، قلمرو مطالعاتی برنامه درسی که ابعاد، موضوع

دارد. این نوشتار از آن حیث که بیانگر دیدگاه فلسفی خاصی در حوزه برنامه درسی در رویکرد تربیت 
ای  اسَلمی است، با معنای سوم از برنامه درسی قرابت دارد. بدیهی است این دیدگاه در بطن خود، نظریه

توان، مواضع فلسفی را  نهفته دارد، که با تحلیل هر یک می در باب هستی، انسان، معرفت و ارزش
نظران عرصه  شناختی صاحب شناختی و معرفت آشکار ساخت. فرض اساسی آن است که مبانی انسان

وتربیت اسَلمی به برنامه درسی، متفاوت از مبانی فکری و فلسفی رایج پیرامون آن در اندیشه  تعلیم
 متفکران غربی است.

رود. ایشان افزون  ترین اساتید فلسفه و عرفان در عصر حاضر به شمار می ، از برجستهجوادی آملی
هایی چون تفسیر، فقه، حدیث، کَلم قدیم و جدید و... صاحب آثار  بر دو رشته یاد شده در رشته

است. همچنین « تسنیم»سنگ  قدری هستند. از آثار جامع و مهم ایشان در تفسیر قرآن کتاب گران گران
رحیق مختوم )شرح االسفار االربعة مَلصدرای »جمله تألیفات مؤثر ایشان در فلسفه اسَلمی، کتاب  از

عقَلنیت »و « عین نضاخ یا تحریر تمهید القواعد»له در عرفان،  های مهم معظم و از کتاب« شیرازی(
ط، ج توان نام برد، که هر یک به  را می« شهود )شرح فصوص الحکم( د تسلَّ ت و تعالی تنهایی مؤیَّ امعیَّ
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شدت مدافع آن  اندیشه و علم ایشان در مباحث و معارف گوناگون است. عقَلنیتی که جوادی آملی به
شناساند،  شناسد و می گونه که او می آن -است، چیزی از جنس عقل مدرن نیست. عقل و حکمت

 اش وحی است.  تقوایی است، کمالش در عرفان و شهود، و همراه همیشگی دشمنش بی
زده، راه خویش را در  های مهم و دقیق دست دنیای جدید به افرادی نیازمند است که بتوانند به داوری

سرعت در حال تغییر است، به چاالکی  های تازه پیدا کنند و روابط جدید را در واقعیتی که به محیط
با سرعت، خود را با وسویی که فرد بتواند  ز دهند. بنابراین، حرکت نظام آموزشی به سمتتشخیص و تمی

ترین اهداف نظام آموزشی  تغییر مداوم انطباق دهد و آهنگ تغییر را هر چه تندتر بنوازد، یکی از اصلی
توانند خود را جدا یا دور از این فرایند رو به  وپرورش نمی های آموزش شدن، نظام در عرصه جهانیاست. 

آموزان، دانشجویان و  درس درآمده و دانش صورت یک کَلس گسترش در نظر بگیرند. امروزه جهان به
 .توانند از این کَلس جهانی، خوراک فکری بگیرند تمامی فراگیران از سراسر دنیا می

توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش نخست، مجموعه کتب معدودی که  این پژوهش را می  پیشینه
های دانشگاهی  ای از پژوهش مجموعه اند. بخش دوم، هویت دینی برنامه درسی را مورد بررسی قرار داده

های اعضای  های تحصیَلت تکمیلی است و به بررسی دیدگاه نامه که از نوع مقاالت پژوهشی یا پایان
 های حاکم بر برنامه درسی پرداخته است. علمی، دانشجویان و معلمان در ارتباط با ایدئولوژی  هیئت

هویت دینی برنامه »توان به آثاری همچون  ت میاز جمله سوابق پژوهشی و مطالعاتی در دسته نخس
های  سوی هویت برنامه درسی به»(، 1235اثر ملکی )« درسی؛ جستاری در نظریه اسَلمی برنامه درسی

)نجفی و کشانی، « برنامه درسی معنوی برای دستیابی به تربیت دینی»(؛ 1232)فتحی واجارگاه، « جدید
ریزی  مبانی تربیت اسَلمی و برنامه»(؛ 1255)موسوی، « سوم برنامه درسی معنوی در هزاره»(؛ 1255

( اشاره 1215)ملکی، « دین و برنامه درسی»( و 1253الهدی،  )علم« درسی: بر اساس فلسفه صدرا
اند، گویای این نکته است که باید از همه قوا و  داشت. آنچه که این آثار درصدد تبیین و توضیح آن برآمده

ریزی استفاده کرد. به  طرف خالق یکتا در وجود انسان قرار داده شده است، در برنامه هایی که از توانایی
آموزان و دانشجویان را در نظام خلقت با رویکرد  هراندازه از طریق برنامه درسی بتوان شبکه ارتباطی دانش

 ت نمود.شناسانه فرد را تقوی نگر و هستی توان دیدگاه کل توحیدی تفهیم کرد، به همان نسبت می
هویت دینی و »توان به آثاری همچون  از جمله سوابق پژوهشی و مطالعاتی در دسته دوم می

طراحی الگوی برنامه درسی »الف(؛  1311)نجفی و همکاران، « های طراحی برنامه درسی  بایست پیش 
های  فهبندی و مقایسه مؤل اولویت»ب(؛ 1311)نجفی و همکاران، « هویت دینی در دوره اول متوسطه

« های علوم تربیتی شهر تهران های برنامه درسی از منظر اعضای هیات علمی دانشکده گانه ایدئولوژی شش
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ریزی درسی فطری  طراحی برنامه درسی متعادل با رویکرد برنامه»(؛ 1232)ملکی، فرمهینی و اسماعیلی، 
های انسانی و اخَلقی  ارزشتحلیل و بررسی نمود »(؛ 1231 )محمدی، کیخا و علیپور مقدم،« و معنوی

طراحی الگوی برنامه درسی معنوی در راستای تربیت »(؛ 1232)موسوی و نیلی، « در حوزه برنامه درسی
برنامه درسی معنوی، چیستی »(؛ 1232)مرادی و همکاران، « ساز، راهبردها و راهکارهای اجرایی آن زمینه

های برنامه درسی بر  معنویت در قرآن و داللتارزش و جایگاه »(؛ 1232)معروفی و کرمی، « و چرایی
پور دهاقانی و نصر  )قاسم« ریزی درسی رویکرد معنوی و برنامه»(، 1231)میرزاخانی، « مبنای آن
های آنان را در این عبارت ذکر کرد که شاخصه اصلی برنامه  ( اشاره کرد و ماحصل یافته1231 اصفهانی،

هاست. در برنامه درسی غیر الهی هدف، آموزش  انسان« رتفط»درسی الهی از غیر الهی، توجه به 
هایی که در محتوای  ها و ارزش ها، مهارت ها، دانش اقتضائات و ضروریات حیات دنیوی است و فرصت

 کند. شود، فرد را برای دنیای بهتر و رفاه بیشتر آماده می برنامه آموزش داده می
 ین زمینه، به هدف توسعه این رویکرد از قرآناین پژوهش در ادامه مطالعات انجام شده در ا

های دینی در  ترین گزاره ترین و بنیادی ترین و مستندترین متن دینی اسَلم که حاوی اصیل عنوان متقن به -
ریزی با رویکرد تربیت اسَلمی سخن  الله جوادی آملی، از لزوم برنامه با تأکید بر دیدگاه آیت -اسَلم است

تار حاضر بر این نکته تأکید دارد که استنتاج نظریه و الگوی برنامه درسی از مبانی گفته است. لذا، نوش
های درسی  طراحی و تدوین برنامه»فلسفی دینی امری ضروری و قابل اهمیت است. به تعبیری دیگر 

وتربیت در جمهوری  ها بر اساس مبانی فلسفی اسَلمی یکی از ضروریات عرصه تعلیم مدارس و دانشگاه
کند، کودکان، نوجوانان و  تردید، هر کشوری مطابق فلسفه حاکم خود تَلش می می ایران است. بیاسَل

ها و اهداف مقبول، پرورش دهد، تا بتواند جامعه مطلوب خود را به وجود  جوانان خود را همسو با آرمان
رفتار یادگیرنده تبدیل آورد. در این عرصه، برنامه درسی وسیله تأثیرگذاری است که آثار و نتایج آن، به 

نماید. فلسفه تربیت اسَلمی که ریشه در عقل و نقل دارد، مبنای قوی و  شود و هویت معینی را ایجاد می می
ها تفاوت اساسی دارد؛ این تفاوت در  محکمی برای برنامه درسی با هویت دینی است، که با سایر برنامه

 (.1235 دهد )ملکی، رسی را تشکیل میریزی د حقیقت تفاوت فلسفی است، که ریشه برنامه
( معتقد است، تعلیم یعنی رساندن انسان به حدی که بتواند بیندیشد؛ بدیهیات 1231جوادی آملی )

به مسائل بدیهی حل کند. بر اساس این تفکر،  را سرمایه قرار دهد و مسائل نظری و پیچیده را باتوجه 
عَلوه برآن، تعلیم، میثاق و  .مت انسان سازگار استزدایی است که با کرا مسئله تعلیم، جریان جهل

د گرفته شده که یاد بگیرد و از  ی تعهَّ ی است. به این مفهوم که از متربَّ تعهدی دوجانبه بین مربی و متربَّ
د گرفته شده که علم را بیاموزاند تربیت آن است که »دارد:  ایشان در تعریف تربیت بیان می .مربی نیز تعهَّ
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ممکن نخواهد بود و « تزکیه»ته کند و نمو دهد. این امر بدون تعلیم کتاب و حکمت انسان را برجس
 (. 1253)جوادی آملی، « تزکیه یعنی نمو دادن

ماند  در فرایند تدریس، تعلیم )آموزش( و تربیت )پرورش(، هر دو باید قوی باشند. دانشی پایدار می
با دانش ضروری و مناسب همراه باشد. علت  که نتیجه پرورش باشد و پرورشی ثمربخش خواهد بود که

شوند، به تَلش آنها بستگی دارد. مبتنی بر اندیشه  رغم فطرت مشترک اولیه متفاوت می ها به اینکه انسان
وتربیت اسَلمی، افرادی که برخوردار از شبهه علمی  توان بیان داشت؛ در تعلیم تربیتی جوادی آملی می

شدن در ُبعد نظری معتقدند و نه در میدان عمل  نه به امکان جهانی اند که« جاهَلن فاسقی»هستند، 
شدن مطلوب خواهند بود. همچنین افرادی که دارای شهوت عملی هستند؛  قادر به تحقق جهانی

توانند، داعیه نظام جهانی داشته باشند.  اند که به جهت ضعف نگرشی و تربیتی نمی« عالمان بی عملی»
ت آن است که این گر توانند فارغ از  های درونی هستند و نمی ها و کشمکش وه، سخت درگیر خواهشعلَّ

هایی را در ُبعد آموزشی به وجود  منافع خود، به منافع و مصلحت سایر افراد نیز بیندیشند؛ لذا، نابسامانی
 آورند که در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سبب آشفتگی خواهند شد. می

نیز قادر به حضور مؤثر در عرصه مناسبات جهانی نخواهند بود. این گروه « ان بی علممقدس»همچنین 
آید را ناشی از تقدیر و قسمت الهی  برند، آنچه از ظلم بر سرشان می که از فقر فکری و دانش، رنج می

تقادی موردنظر پذیرند. این نحوه تفکر با مبنای عقَلنی و اع قلمداد کرده، شرَّ و سلطه ظالمین را بر خود می
اند، موفق خواهند بود  که هم تعلیم و هم تربیت یافته «عالمان عادل»اسَلم سازگاری ندارد؛ بنابراین، تنها 

 آموزش دهند. ورزیدن را امتناع چگونه و زیستن چگونه و اندیشیدن جهانی بیندیشند و شیوه درست
ناپذیر  کشور خود نیست؛ بلکه بخش جداییانساِن امروز صرفا  موجودی منحصر در خانواده، جامعه و 

لذا، هر فردی خواسته یا ناخواسته، متأثر از مناسبات جهانی »از جهان بشری و مناسبات جهانی است. 
رو،  (. از این1255 )صالحی عمران، ایزدی و رضایی،« صورت موجودی جهانی درآمده است است و به

های موردنیاز زندگی جمعی و  دنیاز فراگیرنده، مهارتهای فردی مور های درسی باید بر مهارت برنامه
 های موردنیاز شهروند جهانی تأکید نماید. مهارت

ای دارد. چرا که ثمره تمام علوم، تأمین زندگی سعادتمندانه  شناسی توجه ویژه جوادی آملی به انسان
شناسی به عنوان  ه انسانترین اصل در این راستا، معرفت انسان است. ایشان ب جامعه انسانی است و مهم

کننده اصل موضوعی برای  مقدمه خداشناسی، طریق تهذیب نفس، راه رهایی از خودفراموشی و تأمین
هویت »(. وی معتقد است: 12، ص1233همه علوم انسانی، توجه کرده است )شهریاری و نجفی، 

)جوادی « ن و تفسیر نیستانسان عین ربط به خداوند است و چیستی او بدون ارتباط با خدا، قابل بیا
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ادراک هویِت انسان در پرتو ادراک و »دارد:  (. ایشان در جای دیگری بیان می121، ص1255آملی، 
آید و بنابراین، انسان باید از ناحیه موجود مستقل تعریف شود و  شناخت خدای سبحان به دست می

تعلیِم کنونی او به حقیقت خویش مقصود اساسی از این تعریف، همان ایجاد معرفت در نهاد انسان و 
 (. 22، ص1231)جوادی آملی، « است

شناسند، او  ظاهر می شود و آنان که آدمی را تنها به یاد می« حیوان ناطق»در علوم بشری از انسان به 
دانند کـه از حیث حیات با دیگر جانوران، مشترک و از جهت نطق و سـخنگـویی  ای می را موجـود زنده

پذیرد، بلکه معتقد است تعریف  را نمی« حیوان ناطق»تمـایز است. ایشان تعریف انسان به از آنهـا م
است. حی متأله با خود، تنها و موحد، با اهل خانواده خود، متحد و موحد  1«حی متأله»دین از انسان، 

شود  میگر  ن او جلوهید در تمدن و تدین، توحیو با اعضای جامعه خود، مجتمع و موحد است. بنابرا
 (. 1231 )حسینی،

اگر نطق به معنای سخن گفتن یا ادراک کلی باشد، بیانگر حد انسانیت نیست و در فرهنگ قرآن و »
عترت، انسان به معنای حیوان ناطق نیست. آنچه به عنوان جنس و فصل در تعریف انسان از فرهنگ قرآن 

باشد. بر این  می« حیَّ متأله»ت، تعبیر آید و مَلک نهایی در تعیین هویت حقیقی انسان اس به دست می
توان  است که شامل حیات گیاهی، حیوانی و انسانی مصطلح است و می« حیَّ »اساس، جنس انسان 

کند زنده است، مانند  گفت، معادل حیوان ناطق است؛ البته روح انسان که جنبه اصلی او را تأمین می
است؛ یعنی « تأله»روند. فصل این تعریف  نمی میرند و از مدار وجود بیرون فرشتگان که هرگز نمی

خداشناسی و ذوب شدن در الوهیت، دارای »خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در الوهیت. 
های اخَلقی، درک  های آن، التزام عملی به ارزش لوازمی است؛ از جمله پذیرش دین، عقاید و ارزش

ی و درک فقر ذاتی خویشتن. در این بین، اگر مغالطات ، پرورش عقل نظری و عمل«آزادی» مفهوم حقیقی
اش محروم،  گیر انسان شود، او را از تشخیص هویت حقیقی شناختی، بینشی، عاطفی و رفتاری دامن روان

 (.11-13، ص1233 )شهریاری و نجفی، «کند و از شکوفایی حیات متألهانه دور می
های عملی است و  اش، دارای جنبه ز جنبه علمیتربیت انسان، بیش ا»لذا، به اعتقاد جوادی آملی 

ی در صورتی در کار خود موفق می ای عملی،  گونه های الزم، بتواند به شود که افزون بر آموزش مربَّ
                                                           

همانطور که خداوند حی است، انسان نیز حیَّ است. در این نوع از تعریف، حیات انسان با مابقی جانوران متفاوت . 1
الهی بودن، در زندگی خود ندارد. لذا اگر بخواهد شود. متأله به این معنا که انسان الهی است. انسان هویت جدا از  می

 انسان کاملی باشد، باید ذوب در الوهیت اله باشد.
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الگوی کاملی برای تعلیمات خود باشد و با صفات و اخَلق و اعمال خویش، تمام مسائل تربیتی را 
 (.1253)جوادی آملی، « نشان دهد

داند. حس که  رای شناخت جهان و حقایق دینی، سه نوع ابزار را در قلمرو خود معتبر میاسَلم ب
ترین آن، حس شنوایی و بینایی است؛ لذا آموزش از راه حواس، برای شناخت و درک طبیعت  مهم

طور  ای و به یابد. عقل و خرد که در قلمرو محدودی بر اساس اصول و مبادی ویژه ای می اهمیت ویژه
ر و تفکر است. این دو راه، جنبه  و یقین، حقیقت را کشف میقطع  کند و این همان آموزش همراه با تدبَّ

ها بهره بگیرند. راه سوم وحی است، که  توانند در شناخت جهان از آن عمومی دارد و تمام افراد بشر می
توان در محسوسات  های واال و برگزیده با جهان غیب است. از ابزار حس فقط می وسیله ارتباط انسان

که قلمرو  شود؛ درحالی استفاده نمود. از خرد در موارد محدودی که مبادی آن را دارا باشد، بهره گرفته می
 های مختلف، اعم از عقاید و تکالیف، نافذ و رهگشاست.  تر است و در زمینه تر و گسترده وحی، وسیع

و قصص قرآنی  )ع(نامه معصومین گیتوان از زند برای کسب معرفت از طریق وحی و الهام، می
استفاده کرد. برتر و واالتر از همه، معرفت شهودی است که پروردگار عالم آن را به خلیفه خود عطا کرد 
و آن را بهترین وسیله برای عرفان خود قرار داد. معرفت شهودی به حوزه بصیرت باطنی و مکاشفات 

هایی ذکر شده است: نخست آنکه،  شهودی ویژگی برای معرفت .حاصل از تجارب عرفانی مربوط است
مند  گونه معارف در دسترس چشم و گوش و عقل و هوش انسان نیست؛ بنابراین، هر کس که عَلقه این

یابد و   دست« بصیرت باطنی»گونه معارف باشد، باید از راه و روش الزم بهره گیرد، به  یافتن به این دست
هایی مثل ارزیابی خود،  گونه از معارف دست یافت. از روش وان به آنت با این بصیرت باطنی است که می

توان برای کسب معرفت از طریق شهود اقدام کرد  و نیز توجه به احساسات فراگیر در حین آموزش می
 (. 1235)کیخا و همکاران، 

 کند؛ توجه به حضور خداوند در لحظه وتربیت را به سمت مطلوب هدایت می آنچه مسیر تعلیم
( انسان چه بخواهد راه اندیشه حصولی را طی کند و 1253لحظه زندگی است. به اعتقاد جوادی آملی )

اصی است  چه بخواهد راِه شهود را بپیماید، باید عبد صالح خدا باشد. عبودیت و بندگی، حفاظ این غوَّ
همان شود که  ای از این بندگی خارج شد و به میل خود عمل کرد، خروج از زیَّ بندگی و اگر لحظه

 هَلکت در تیه جهالت و ضَللت شود.

های علمی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی،  بشر امروزی برای رویارویی مولد و مؤثر با چالش
تر از نظام تعلیم و تربیت شناسایی نکرده و  تر، کارسازتر و موجه اجتماعی و اخَلقی، بستری مناسب

های آموزش و پرورش، به عنوان پیش نیاز نیل به  نظامهایی هوشمند، تحول در  بدین سبب، نزد انسان
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اهداف توسعه پایدار ارزیابی شده است. این امر از شواهد دینی و تاریخی نیز قابل بازیابی است. پیامبر 
آنکه شعار مردم کهنه فکر و متعصب عرب آن زمان را از آنان بگیرد و چیز دیگری را  اسَلم)ص(، بی

هایشان پرداخت. برای نمونه شعاِر  ه متحول نمودن برخی از شعارها و روشجایگزین آن کند، تنها ب
را بدین معنا دانست، که به یاری برادرت بشتاب اگر مظلوم است، به « انصر أخاک ظالما  أو مظلوما  »

دادخواهی او بشتاب و چنانچه ظالم است، با نهی کردن از ستم، وی را از این کار بازدار که در واقع، این 
 .کار تو یاری کردن اوست

نگری  ترین موانع برای تحقق ایده برنامه درسی مطلوب، محدودیت دید و عدم جامع یکی از بزرگ
اند. نکته دیگر آنکه،  ای جامع برای اداره محتوای آموزشی نگاشته افرادی است، که به زعم خود برنامه

جود اصل عدل است. در اندیشه تربیتی نماید؛ و آنچه در مسیر تحقق برنامه درسِی مطلوب ضروری می
جوادی آملی، استحکام و پایداری حیات انسانی به اصل عدالت است. از نظر ایشان دادگری، همانند 

بنابراین، نادیده انگاشتن «. بالعدل قامت السموات و االرض»اصل توحید، ریشه در نظام تکوین دارد؛ 
ه آن، هماهنگی با نظام هستی است. در فرهنگ آسمانی قسط و عدل، مخالفت با نظام طبیعی و اهتمام ب

اسَلم دو اصل توحید و عدالت، شالوده و شاکله وجودی انسان و جامعه قرار داده شده است؛ تا فرد و 
جامعه انسانی با این دو اصل فطری، همراه و همگام باشد، جاودانگی و شکوفایی آن قطعی، وگرنه، 

 سقوط آن حتمی است.
ازمند است. انسان، سرنوشت ین یانیوح یو دستاوردها یان، به وحی، تا پایجوامع بشرات یح  رشته

به جلو  یزده است و هر روز، گام یوند ناگسستنینده، پیعت و زمان گذشته، حال و آیخود را به جهان طب
د یدر عقاازد. پس، او یناگشوده دست  یتازه و راز یکوشد تا به سخن ینده دارد و هر روز میبه آ یو نگاه

خداوند به  .از داردین یآن، به دانش نامتناه یعت و دستاوردهایاز طب یریگ ات و احکام و بهرهیو اخَلق
العاده و شگفت خرد  فوق یروین کرده و در درون بشر، نیرا از خارج تأم یخطوط کلَّ  )ص(امبریله پیوس

عقل و نقل، دو  .در برون است یعتی، شریدر نهان انسان است و وح یعتیرا قرار داده است. عقل، شر
بشر را  یها یازمندیر نید و سایاحکام و اخَلق و عقا یایتواند زوا یاست، که م یشناس نیبال از ابزار د

ل در آیدر هر منطقه و هر زمان تأم  -یر متناهیبه عنوان دو منبع غ-ات یات قرآن و رواین کند. با تأمَّ
 (.311-312، ص1253استنباط شود )جوادی آملی،  یدیممکن است مطالب جد

بندی جوامع انسانی به جامعه الهی و الحادی، دو نوع تفکر الهی و  توان از تقسیم بر این اساس می
الحادی را استنباط کرد. اگر تفکر فردی الهی باشد، فلسفه علم او نیز الهی شده و در نتیجه علم 

نگرد؛ بلکه آن را خلقت  عنوان طبیعت نمی ذا به جهان آفرینش بهشود. ل وتربیت او نیز الهی می تعلیم
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برد که خداوند جهان را برای انسان آفرید و  خوبی پی می گاه به رابطه خلقت با انسان به بیند. آن الهی می
َقوا َلَفَتْحَنا َوَلْو َأنَّ َأْهَل الُقَری آَمُنوا َواتَّ »فرمود بین َاعمال انسان و رخدادهای جهان ارتباط وجود دارد: 

ماءِ  ْرِض  َعَلیِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ
َ
(. انسان موجودی جدا از جهان آفرینش نیست؛ همچنان 31 )اعراف، «َواِل

که رخدادهای تربیتی در َاعمال و اندیشه انسان مؤثر است، اعمال، اخَلق، اعتقادات و اندیشه انسان 
موجودی ابدیست و الزمه ابدیت انسان این است، که  نیز، در نظام تربیتی مؤثر خواهد بود. انسان

کارهای ابدی انجام دهد و کار ابدی تنها در سایه تولید علم و پرورش سطح علمی جامعه مقدور است؛ 
 (.1253میرند )جوادی آملی،  چرا که علم و دانش هرگز نمی

بود. برنامه درسی الهی و  وتربیت اسَلمی، با دو نوع برنامه درسی مواجه خواهد لذا، رویکرد تعلیم
برنامه درسی الحادی؛ یا به تعبیری دیگر، برنامه درسی ممدوح و برنامه درسی مذموم. در برنامه درسی 

شود؛ به این معنا که متربی برای رفع نیاز خود و جامعه  ممدوح، به توسعه ممدوح فراگیران توجه می
ای  گونه اهد شد. در افزایش کوثری، تولید علم بهکند و این تَلش، منتج به افزایش کوثری خو تَلش می

 پذیرد که بیشترین خیر اجتماعی حاصل شود.  صورت می
کند  روش تدریس در برنامه درسی کوثری به این معنا نیست که معلم به انتخاب خود آنچه گمان می

ای که قرار است  جامعه تر است را تدریس کند؛ بلکه دانشی که برای فراگیران و تر و راحت تر، بامزه جالب
به اینکه  دار است. لذا، با توجه  شود، دارای ارزشی ریشه بعد از یادگیری در آن خدمت کنند انتخاب می

مبنای ارزشی الگوی برنامه درسی الهی دین اسَلم است، پس عناصر برنامه درسی هم برگرفته از این 
 مبنای ارزشی خواهند بود.

یابند؛ به این معنا که مبنای یادگیری تفاخر  یران نیز توسعه مذموم میدر برنامه درسی مذموم، فراگ
کننده هویت  گیرد. در این حالت، معیار تعیین است، که به دنبال آن، افزایش تکاثری صورت می

اساس، دو گونه تفکر و منطق هویدا  اجتماعی افراد و غایت تمام رفتارهای وی، مصرف علم است. براین
گرایی است؛  برنامه درسی الهی، ضمن اعتماد بر حس و تجربه حسی، بر مبنای عقل شود. شالوده می

طلبد و به آنها امکان  های یادگیری به چالش می آموزان را در تمام حیطه لذا، برنامه درسی الهی، دانش
ی، که شالوده برنامه درسی الحاد دهد تا دانش خود را به طرق مختلف به نمایش بگذارند. در حالی می

 گرایی است. ضمن خرافه پنداشتن علوم تجریدی، بر اساس حس
وتربیت در برنامه درسی نیز متفاوت است. هدف و  بر این پایه، محور فعالیت، انگیزه و هدف تعلیم

کند؛  آرمان، از ابعاد اساسی در برنامه درسی است. ارزش هر برنامه به هدفی است که آن را تعقیب می
 وتربیت نیز عوض خواهد شد.  ن هدف، مسیر برنامه تعلیمگرفت زیرا با نادیده



 

 79  ...برنامه درسی ممدوح و مذموم از منظر تربیت

دانند و به ماده و حس،  توجه به این نکته ضروری است؛ کسانی که هیچ چیزی را فراتر از ماده نمی
ها باور دارند، حیات  دهند، با آنان که فراتر از ماده به امور مجرد اعتقاد و به اصالت آن اصالت می

تواند یکسان باشد؛ در نتیجه، محور تمام  مندی نمی شناسی و غایت شان از حیث روش اجتماعی
ا   های آموزشی در برنامه درسی الحادی سودجویی و جلب فعالیت توجه دیگران و دنیاگرایی است؛ امَّ

ها در برنامه درسی الهی، خدامحوری است. کمک به همنوعان، رفع مشکَلت  قلمرو همه فعالیت
ایت خداوند سبحان و گرایش به آخرت در اهداف برنامه درسی الهی، دیگران و در نهایت جلب رض

 صبغه بیشتری دارند.
های علمی و  گذاشتن به روش های درسی با رویکرد الهی، فراگیران ضمن ارج در تدوین برنامه»

های عقَلنی با یک  های مطالعه مبتنی بر مشاهده، آزمایش و مدد گرفتن از استدالل گیری از روش بهره
نگرند و هنگام مطالعه طبیعت و  عنوان مخلوق پروردگار می بینی مبتنی بر توحید به هستی، به هانج

)کیخا « جویند، تا به فهم جامعی از جهان اطراف دست یابند های دینی کمک می جهان هستی از آموزه
 (.1235و همکاران، 

 ها تصور ا فارغ از ارزشتوان برنامه درسی ر است. نمی« ارزش محور»برنامه درسی یک مقوله 
یادگیری،  -ها در فرایند یاددهی کرد. مطابق فلسفه تربیتی اسَلم، یکی از موارد در نظر گرفتن ارزش

درنظرگرفتن امور ثابت و متغیر است. در اندیشه اسَلمی، حقایق ثابتی وجود دارد که شرایط مکانی و 
یک ارزش ذاتی است و برنامه درسی با « دگی خداوندبن»سازد.  و از اعتبار ساقط نمی زمانی، آن را کهنه 

توان گفت، ارزشیابی از تجارب  اساس می دهد. بر این  آموزان پرورش می رویکرد الهی آن را در دانش
آموزان نیز در این دو گونه برنامه درسی، متفاوت خواهد بود. در حقیقت این ارزشیابی یا  یادگیری دانش

پذیرد،  های از پیش تعیین شده انجام می های استخراج شده و مَلک و ویژگی های بیرونی بر مبنای مَلک
َمن کاَن یریُد َحرَث »حسب تأثیر یک محصول تازه تدوین شده محقق خواهد شد. لذا، یا ارزشیابی بر

نیا ُنؤِتِه ِمنها وما َلُه ِفی اآلِخَر  ؛ کسی که کشت «ِة ِمن َنصیباآلِخَرِة َنِزد َلُه فی َحرِثِه وَمن کاَن یریُد َحرَث الدُّ
دهیم؛  افزاییم و هر که کشت این دنیا را بخواهد، به او از آن می اش می آخرت بخواهد، برای او در کشته

 (.21 ولی در آخرت او را نصیبی نیست )شوری،

بدیهی است به دنبال تفاوت در اهداف، یکی از تمایزهای موجود در دو برنامه درسی، تفاوت در روش 
رو، تَلش  خواهد بود. در برنامه درسی الحادی، مسیر زندگی بر لذت و سودجویی استوار است. از این

 یابی به این هدف است و حق و باطل و حَلل و حرام برای آنان تفاوت ندارد. آموزان برای دست دانش
کهن حاکم  جانبه است. این اندیشه، هم در جاهلیت وتربیت در چنین تفکری، نفع همه شعار تعلیم
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انصر »بود و هم در جاهلیت جدید و مدرن حاکمیت دارد. در جاهلیت کهن، شعار تربیتی این است که 
ات کمک کن؛ چه ظالم باشد و چه ستمدیده. دقیقا  در  ؛ به برادر و قبیله«أخاک ظالما  أو مظلوما  

ع باشد، شیوه خاصی هم، این شعار حاکم است. وقتی عقیده بر اصالت حس و نف جاهلیت مدرن امروز
 کردنی نیست؛ بلکه هر روشی که به آن هدف برسد مطلوب است. برای رسیدن به سود ارائه

دهد  دهد، برای وصول به هدف، روش خاص ارائه می در برنامه درسی الهی که به عقل اصالت می
یت و عدالت از شرایط اساسی آن است. س م آن است، یتعلت یفیدر ک )ع(ره بزرگان دینیکه حقانیت، حلَّ

د دور یطور که از تقل د برحذر دارند و همانیق آشنا کنند و از هرگونه تقلیپژوهان را با تحق که دانش
ق یبرخَلف تحق یگریه به سخن دیسان که تک را همانیکنند؛ ز  یز نهیدارند، از اعتماد به گمان ن یم

به جزم است و آن، جز در پرتو  یدمندز دور از حزم است. بنابراین، خریش نیاست، اعتماد به گمان خو
 ین و تفکر عقلیقیل یز به تحصیش از هر چی، بیگردد. لذا، آن رهروان اله یحاصل نم یبرهان عقل

 (.1253نمودند )جوادی آملی،  یب میترغ
گیری صحیح از  در برنامه درسی، ضمن استقبال از تغییرات اصول جهانی و بهره« کوثری»رویکرد 

اره این نکته را در نظر دارد که باید از شیفتگی و انفعال در برابر تغییرات پرهیز نمود و به این امکان، همو
گونه که اسَلم در میان اعراب جاهلی، ابتدا تَلش کرد تا شیوه  مدیریت هوشیارانه آن پرداخت. همان

جای  بهاصالت حس و شعار اصالت نفع را به روش اصالت عقل و عدل برگرداند. به این صورت که 
کرد، به یاری ستمدیده بشتابید، خواه، برادرتان باشد یا بیگانه، و نیز دشمن ظالم  شعاری که بیان می

باشید، هرچند دوست و برادرتان باشد یا بیگانه؛ این شعار را احیا کرد و فرمود که دشمن ستمکار و یاور 
وما َلکم »(. همچنین: 11غه، نامه البَل )نهج« کونا للظالم خصما  و للمظلوم عونا  »مظلوم باشید: 

نا أخِرجنا ِمن ه ذیَن یقولوَن َربَّ ساِء َوالِوْلَداِن الَّ جاِل والنِّ ِذِه الَقریِة الُتَقاِتُلوَن فی َسبیِل اللِه والُمسَتضَعفیَن ِمَن الرِّ
اِلِم أهُلها واجَعل َلنا ِمن َلُدنک َوِلیا  واجَعل َلنا ِمن َلُدنک َنِصیرا (؛ وچرا شما در راه خدا ]و 11 ،)نساء «الظَّ

گویند: پروردگارا! ما را از این  جنگید؟ آنان که می در راه نجات[ مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی
اند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار ده و از نزد خویش یاوری  شهری که مردمش ظالم

 (.1255برای ما تعیین فرما )جوادی آملی، 
جدال »های دینی نیز بر آن تأکید دارد؛ استفاده از  های برنامه درسی الهی که آموزه کی از روشی

شود و نه از جهل مخاطب سوءاستفاده  ، نه جهلی بر کسی تحمیل می«جدال احسن»است. در « احسن
برهانی »های خود گاهی از  در مقام معلم، در احتجاج )ص(شود. به بیان جوادی آملی، پیامبر اکرم می

صورت جدل ثانوی،  نامند. گاهی هم به می« حکمت»کند، که این نوع استدالل را  استفاده می« ابتدایی
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نام دارد؛ لیکن به نحو « جدال»گیرد، که این نوع،  مقدمات مورد پذیرش رقیب، مورداستفاده قرار می
شود و نه  جلوه داده می یک از محورهای مقدماتی و نتیجه آن، نه حقی باطل ؛ چرا که در هیچ«احسن»

م بر عهده شاگرد حق  باطلی حق. زیرا محور اصیل رسالت، دعوت به عقل و شکوفایی خرد است. اگر معلَّ
م حق دارد؛ اگر انبیا و اولیای الهی بر عهده امت حق دارند، امت نیز حق دارند  دارد، شاگرد نیز بر عهده معلَّ

 (.1255به معارف الهی تَلش کنند )جوادی آملی،  که انبیاء در تعلیم، تربیت و آشناکردن آنان
استعدادهای گوناگونی در وجود یادگیرنده قرار دارد؛ از قبیل عقل، عاطفه، گرایش اجتماعی، 
زیباگرایی، خداگرایی و نیز حواس مختلف؛ هر یک از این استعدادها و احساسات، امکانات و 

دهند. روش تدریس باید از همه این امکانات  یهای انسان برای پیشرفت و رشد را تشکیل م قابلیت
 موجود استفاده و آنها را پرورش دهد. 

به متن  معلم نه صرفا  مجری برنامه درسی و نه صرفا  نقاد آن، بلکه جزء برنامه درسی است. باتوجه»
ربی برقرار برنامه، باید نقش معلم را تحلیل کرد. او با نقش گفتاری و کرداری خود و در تعاملی که با مت

صورت مکتوب آماده شده تصور کرد؛ بلکه  کند. محتوا را نباید در آنچه که به کند، تولید محتوا می می
تعامل انسانی در فضای تدریس منبع محتواست. هرقدر معلم در ایفای نقش خود تواناتر باشد، به همان 

یف در نقش معلم آن است، که اندازه در تولید محتوای فرایندی مؤثرتر عمل خواهد نمود. نکته ظر
تر باشد،  های تربیتی صرفا  از طریق او قابل تحقق است. هرقدر سخن او نافذتر و قوی بخشی از هدف

 (.1235)کیخا و همکاران، « تواند در تربیت معنوی متربی ایفای نقش کند می
لیثیروا »است:  )ع(ها، سیره مشترک انبیا های عقلی انسان شکوفایی دفینه )ع(در بیان امیرمؤمنان علی

ها و  ای را به نام عقل به امت (. خدای سبحان، سرزمین پر دفینه1البَلغه، خطبه  )نهج« لهم دفائن العقول
، )ع(اءهای انبی ترین برنامه مایه الهی را در بردارد. یکی از مهم ها مرحمت فرمود که معادن گران انسان

(. روش 1255 کندوکاو زمین دل و شکوفایی فرزانگی و خردمندی صاحبدالن است )جوادی آملی،
 هاست.  های عقلی فراگیران، تقویت روحیه پرسشگری آن مورد تأکید اسَلم برای شکوفایی دفینه

نظام آموزشی موفق آن است که آموزش تربیت محور را مدنظر قرار دهد، تا تعامل دانشی حاصل 
تواند مردمی جهانی و  های اخَلقی و معنوی می شود. استوار بودن نظام آموزشی بر شالوده ارزش

اجتماعی تربیت کند. به تعبیر جوادی آملی باید جزم نظر را با عزم عمل هماهنگ کرد؛ چرا که از 
 گیرد.  مجموع علم و عمل و علم و قدرت است که حیات نشأت می

یابند. به این معنا که مبنای یادگیری تفاخر  یران نیز توسعه مذموم میدر برنامه درسی مذموم، فراگ
کننده هویت اجتماعی  گیرد. در این حالت، معیار تعیین است که به دنبال آن افزایش تکاثری صورت می
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اگر تربیت »توان تأکید داشت که  اساس می افراد و غایت تمام رفتارهای وی، مصرف علم است. بر این 
شود. اختیارات و قدرت سیاسی دارای یک  زندگی نباشد، همه چیز به یک تهدید تبدیل میصحیح در 

گردد. توانایی و مشکَلت مالی امکان و فرصت  فرصت است؛ ولی منهای تربیت به تهدید تبدیل می
« آورد های انحطاط را فراهم می شود و زمینه است؛ ولی در یک فضای خالی از معنویت، وبال گردن می

 (. 1235کی، )مل
توان بیان داشت، نظام برنامه درسی الهی، نظام جامعی است که به  در راستای آنچه طرح شد می

کید دارد. در این نظام، افزون بر توجه به رابطه  پرورش همه استعدادهای انسان به طور هماهنگ تأ
کید بر مسائل مذهبی و دینی به پرورش ا دین ها در جهت شناخت  نسانداری انسان با مبدأ آفرینش و تأ

شود. برنامه درسی الهی رویکردی است، که مبانی آن  خود، عالم طبیعت و جامعه نیز اهمیت داده می
های الهی است. مبانی هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، در بررسی نیازها و تعیین  برگرفته از آموزه

ها، تجارب  فضای آموزشی، روش اهداف، منابع، محتوای آموزشی، وسایل و تجهیزات آموزشی،
های تربیتی  ها و فنون تدریس و ارزشیابی نصب العین فعالیت برنامه، روش های فوق  یادگیری، فعالیت

ها و اقتضائات  گیرد. چرا که برنامه درسی، مفهومی مرتبط با فرهنگ جامعه است و با ضرورت قرار می
 شی رابطه قوی دارد.دینی و مذهبی، سیاسی، تاریخی، جغرافیایی و آموز

 روش پژوهش .2

به تشریح و تبیین چرایی وضعیت مسئله  تحلیلی است. در بخش توصیف، -روش پژوهش توصیفی
ها انجام شد.   پرداخته و تبیین و توجیه دالیل با جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق و تدوین گزاره

الله جوادی آملی که در منابع مکتوب و دیجیتال  آیتهای تربیتی  گردآوری اطَلعات از طریق مطالعه اندیشه
ل قرار یوتحل هیبندی و مورد تجز لی، عناصر و مطالب مرتبط طبقهیدر بخش تحل .موجود است، انجام شد

 .ا غیرمکتوب استیها، بندها و متن های کامل در آثار مکتوب  گرفتند. عناصر مورد تحلیل، جمله

 ها یافته .3

شده در این پژوهش، در پاسخ به پرسِش چیستی برنامه درسِی ممدوح و طبق مطالعات انجام 
توان به دو گونه تفکر و منطق در برنامه درسی اشاره کرد.  الله جوادی آملی می مذموم در اندیشه آیت

گرایی است. لذا، برنامه  شالوده برنامه درسی الهی، ضمن اعتماد بر حس و تجربه حسی، بر مبنای عقل
طلبد و به آنها امکان  های یادگیری به چالش می آموزان را در تمام حیطه )الهی(، دانش درسی ممدوح

که شالوده برنامه درسی مذموم  دهد تا دانش خود را به طرق مختلف به نمایش بگذارند. در حالی می
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( 1گرایی است. جدول شماره ) )غیر الهی(، ضمن خرافه پنداشتن علوم تجریدی، براساس حس
 کند. ای عناصر دو نوع برنامه درسی را بیان میه ویژگی

 های عناصر برنامه درسی ممدوح و مذموم ویژگی -1جدول 

 برنامه درسی غیرالهی )مذموم( برنامه درسی الهی )ممدوح( عناصر برنامه درسی

 گراییمبتنیبرسودولذتحس گراییمبتنیبرحقوعدلعقل مبنا

 توجهدیگران،اصالتبامادهوحسجلب توانمندیعلمیخدامحوری،عدالتاجتماعی، هدف

 کمکبهخود،عدمتوجهبهزندگیاخروی کمکبههمنوعان،تقویتتعامالتانسانی محتوا

 کنندهعلم،عدمخالقیتمصرف تولیدکنندهمحتوا،مؤثردرگفتارورفتار معلم
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توان بیان داشت که توجه به معنویت در برنامه درسی کوثری، ممیزه  ( می1در تبیین جدول شماره )
اصلی این رویکرد با برنامه درسی غیر الهی )تکاثری( است. در برنامه درسی مذموم، سقف آموزش، 

ل اقتضائات و ضروریات حیات دنیوی است و حساسیتی نسبت به حیات اخروی ندارد. به همین دلی
شود، فرد را برای  هایی که در محتوای برنامه آموزش داده می ها و ارزش ها، مهارت ها، دانش فرصت

کند. هدف قرآن کریم در پیوند عقل نظری و عقل عملی برای آن است  دنیای بهتر و رفاه بیشتر آماده می
کند و اگر کسی در راه  که اگر کسی در راه دل قوی شد، بتواند از قوت راه دل، ضعف راه عقل را جبران

 تر شد، بتواند در پرتو قدرت عقل، ضعف راه دل را ترمیم کند.  عقل و اندیشه، قوی
را به نوجوانان  )ع(و ما ائمه )ص(گفتار و سخنان رسول خدا»اند:  که فرموده )ع(این فرمایش امام صادق

مخالفین گمراه بر شما در این امر پیشی  خود بیاموزید و در انجام این وظیفه تربیتی تسریع کنید، پیش از آنکه
« گیرند و سخنان نادرست خویش را در ضمیر پاک کودکان و نوجوانان شما جای دهند و گمراهشان سازند

شاگرد یک ارگانیسم واحد است که مغز و »تأکیدی است بر این نکته که  (31، ص3، ج 1251 )کلینی،
 شوند. زمان با هم تحت تأثیر واقع می همگیرند و  قلب وی با هم در کَلس درس قرار می

 گیری نتیجه .4

ها و اقتضائات فکری، اعتقادی و  برنامه درسی یک مقوله آمیخته به فرهنگ است و با ضرورت
عنوان اصل، قابل طرح است: یکی  ای قوی دارد. در رویکرد برنامه درسی الهی دو نکته به ارزشی، رابطه
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ها، که هم در مرحله طراحی و هم در مرحله  دیگری تناسب آن با ارزشها و  تناسب این فرایند با هدف
ای  شناسی اسَلمی، برنامه درسی مطلوب برنامه تدوین برنامه درسی باید مدنظر باشد. بر اساس انسان

 شناسی توحیدی بنا شده باشد. شناسی، خداشناسی و انسان است، که بر اساس جهان
پرهیز از تفکر قارونی در عرصه کسب دانش و معرفت، مورد  در رویکرد تعلیم و تربیت اسَلمی،

کید آیت کنند؛  الله جوادی آملی است. بسیاری از افراد، فکر قارونی دارند و از منطق قارون پیروی می تأ
م واقعی را نمی دانند. با  بینند و علم را یکسره مرهون تَلش، کوشش و استعداد فردی خویش می زیرا معلَّ

 توان به موفقیت در عرصه تعلیم وتربیت امیدوار بود. های آموزشی نمی رونی در نظاموجود نگرش قا

بنابراین، در سایه تعلیم و تربیت صحیح است که شیوه درست اندیشیدن و چگونه زیستن و چگونه 
« مِن درونی»کوشد،  ای می شود و مربی با لحاظ داشتن آموزش مشاهده امتناع ورزیدن آموزش داده می

 .یر را رشد دهد و زمینه تحول مطلوب را در شخصیت و حاالت درونی وی ایجاد نمایدفراگ
نظام برنامه درسی الهی، نظام جامعی است که به پرورش همه استعدادهای انسان به طور هماهنگ 

کید بر مسائل مذ کید دارد. در این نظام، افزون بر توجه به رابطه دینداری انسان با مبدأ آفرینش و تأ هبی تأ
شود. در  ها در جهت شناخت خود، عالم طبیعت و جامعه نیز اهمیت داده می و دینی، به پرورش انسان

های الهی است. لذا، پیشنهاد  حقیقت، برنامه درسی الهی رویکردی است که مبانی آن برگرفته از آموزه
عیین اهداف، منابع، شود مبانی مذکور هم در مقام نظر و هم در مقام عمل، در بررسی نیازها و ت می

های  ها، تجارب یادگیری، فعالیت محتوای آموزشی، وسایل و تجهیزات آموزشی، فضای آموزشی، روش
 های تربیتی قرار گیرد.  ها و فنون تدریس و ارزشیابی نصب العین فعالیت فوق برنامه، روش
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 قرآن کریم.

 البَلغه.  نهج
 .2قم: مرکز نشر اسراء، ج . ادب فنای مقربان(. 1255جوادی آملی، عبدالله )

 .11، 13. قم: مرکز نشر اسراء، ج تفسیر تسنیم(. 1253جوادی آملی، عبدالله )

 المللی علوم وحیانی إسراء. . قم: مؤسسه بینراه جهانی شدن حقوق بشر(. 1231جوادی آملی، عبدالله )
د رضا ) ، دوره حکمت اسراءالله جوادی آملی.  توسعه کوثری در چهارچوب اخَلق الهی از دیدگاه آیت (.1231حسینی، سیَّ

 .11-13، ص1، شماره 1

پژوهی  انسانشناختی جوادی آملی.  (. هویت حقیقی انسان در اندیشه انسان1233الله؛ نجفی، حسن ) شهریاری، روح
 .13-32، ص33، شماره 11سال ، دینی

های درسی دوره ابتدایی بر مبنای  (. تحلیل محتوای کتاب1255، فرزانه )یی، صمد؛ رضایزدی؛ امیعمران، ابراه یصالح
 .131-111، ص12شماره مطالعات برنامه درسی،های آموزش جهانی.  مؤلفه

. تهران: دانشگاه امام ریزی درسی: براساس فلسفه صدرا مبانی تربیت اسَلمی و برنامه(. 1253الهدی، جمیله ) علم
 ع(.صادق)

 . تهران: آییژ.های جدید سوی هویت برنامه درسی به(. 1232فتحی واجارگاه، کوروش )

و   پژوهش در مسائل تعلیم(. رویکرد معنوی و برنامه درسی. 1231پور دهاقانی، علی؛ نصر اصفهانی، احمدرضا ) قاسم
 .11-32، ص12، شماره 13، سال تربیت اسَلمی

 .3ای. تهران: اسوه، چاپ چهارم، ج . ترجمه محمدباقر کمرهاصول کافی(. 1215کلینی، محمد بن یعقوب )

(. تدوین و اعتباریابی 1235کیخا، علیرضا؛ ملکی، حسن؛ شریعتی، سید صدرالدین؛ صادقی، علیرضا؛ برهمن، مریم )
در علوم راهبردهای آموزش گرای توحیدی.  یادگیری در برنامه درسی مبتنی بر رویکرد فطرت -راهبردهای یاددهی 

 .22-32، ص1، شماره 21، دوره پزشکی

 . تهران: سمت.ریزی آموزشی مبانی برنامه(. 1232پور، بهرام ) محسن

ریزی  (. طراحی برنامه درسی متعادل با رویکرد برنامه1231محمدی، یحیی؛ کیخا، علیرضا؛ علیپور مقدم، خدیجه )
 .113-121، ص22، شماره میو تربیت اسَل پژوهش در مسائل تعلیم درسی فطری و معنوی. 

(. طراحی الگوی برنامه درسی معنوی در راستای تربیت 1232مرادی، مسعود؛ سید کَلن، میرمحمد؛ عیاری، لیَل )
 .1-11، ص3، شماره 2، سال های مهدوی پژوهشساز، راهبردها و راهکارهای اجرایی آن.  زمینه

. در: خَلصه مقاالت چهارمین همایش ی، چیستی و چراییبرنامه درسی معنو(. 1232معروفی، یحیی؛ کرمی، زهرا )
 و پرورش ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی.  و تربیت ایران؛ مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش انجمن فلسفه تعلیم 

 . تهران: انتشارات اولیاء و مربیان.دین و برنامه درسی(. 1215ملکی، حسن )
 . تهران: آییژ.درسی جستاری در نظریه اسَلمی برنامه درسی هویت دینی برنامه(. 1235ملکی، حسن )

گانه  های شش بندی و مقایسه مؤلفه (. اولویت1232ملکی، مهدی؛ فرمهینی فراهانی، محسن؛ اسماعیلی، کوروش )
 یزیر پژوهش در برنامه های علوم تربیتی شهر تهران. علمی دانشکده های برنامه درسی از منظر اعضای هیئت  ایدئولوژی

 .123-133، ص11، شماره 11، سال درسی
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ریزی درسی.  های انسانی و اخَلقی در حوزه برنامه (. تحلیل نمود ارزش1232موسوی، ستاره؛ نیلی، محمدرضا )
 .122-132، ص13، شماره 5، سال مهندسی فرهنگی

 اسَلمی.. کرمانشاه: دانشگاه آزاد برنامه درسی معنوی در هزاره سوم(. 1255موسوی، فرانک )

نامه کارشناسی  پایان های برنامه درسی بر مبنای آن. ارزش جایگاه معنویت در قرآن و داللت(. 1231میرزاخانی، مهدی )
 شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عَلمه طباطبایی. ارشد. دانشکده روان

های طراحی  یش بایستالف(. هویت دینی و پ1311نژاد، مهدی؛ مصباح، علی ) نجفی، حسن؛ ملکی، حسن؛ سبحانی
 .2-21، ص51، شماره مطالعات ملیبرنامه درسی. 

ب(. طراحی الگوی برنامه درسی هویت دینی در 1311نژاد، مهدی؛ مصباح، علی ) نجفی، حسن؛ ملکی، حسن؛ سبحانی
 .32-13، ص11، شماره 11سال مطالعات برنامه درسی ایران، دوره اول متوسطه. 

همایش تربیت دینی در جامعه  برنامه درسی معنوی برای دستیابی به تربیت دینی.(. 1255نجفی، محمد؛ کشانی، فاطمه )
 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. اسَلمی معاصر: مقاالت برگزیده. قم:

 
 




