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Abstract
The purpose of this study is to employ guidelines based on indigenous and
Islamic assumptions in order to improve the status of the program in educational
sciences in Iran. There is a research method, conceptual analysis and analogy of
theory, and in order to collect the necessary data to achieve the researcher, the
available resources related to the immunization of note-taking and using the
method of analysis of qualitative materials required analysis It is intended to
extract five basic presuppositions, including the originality of adaptation in the
localization and Islamization of educational sciences, attention to Islamic themes
and national culture in localization and Islamization, the view of modernitylocalism in localization and Islamization, originalization To produce domestic
materials based on indigenous culture and to pay attention to the nature and
dimensions of human existence in the localization and Islamization of educational
sciences. Based on the proposed assumptions, five practical guidelines include: 1)
Critical review of imported texts and adaptations in the translation of Western
works in the field of educational sciences 2) Identification and introduction of
native and Islamic thinkers in the history of Iranian educational sciences. 3)
Welcoming Innovative indigenous and Islamic projects in the field of educational
sciences. 4) Production of indigenous and Islamic knowledge in the field of
educational sciences. 5) The quality of training human resources, in accordance
with local and Islamic needs, to improve the curriculum of educational sciences in
Iran, was inferred and developed.
Keywords: Localization, Islamization, Educational Sciences, Assumptions and
Guidelines.
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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،استخراج رهنمودهایی بر بنیاد پیشفرضهای بومی و اسالمی ،بهمنظور بهبود
وضعیت برنامه درسی علوم تربیتی در ایران است .روش پژوهش ،تحلیل مفهومی و قیاس نظری بوود و

مقاله پژوهشی

بهمنظور گردآوری داد های الزم جهت نیل به اهوداف پوژوهش ،منوابو موجوود و مورتب بوا اسوتفاد از
برگههای فیشبرداری و با شیو تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیوهوتحلیول قورار گرفتوه اسوت و نتوای
پژوهش منجر به استخراج پن پیشفرض اساسی ،شامل اصالت اقتباس در بومیسازی و اسوالمیسوازی

تاریخ دریافت:
1399/9/29
تاریخ پذیرش:

علوم تربیتی ،توجه به مضامین اسالمی و فرهنگ ملی در بوومیسوازی و اسوالمیسوازی ،نگوا نووگرایی

1399/12/2

بومیگرایی در بومیسازی و اسالمیسازی ،اصالت دادن به تولید محتوای مبتنی بر فرهنگ بومی و توجه

صص233-267 :

به فطرت و ابعاد وجودی انسان در بومیسازی و اسالمیسازی علوم تربیتی است .بر بنیاد پیشفرضهای
مطرح شد  ،پن رهنمود کاربردی شامل )1 :بررسی انتقادی متون وارداتی و اقتباس در ترجمه آثار غربوی
در حوز علوم تربیتی )2 ،شناسایی و معرفی چهر های متفکرین بومی و اسالمی در تاریخ علووم تربیتوی
ایران )3 ،استقبال از طرحهای مبتکرانه بومی و اسالمی در حوز علوم تربیتی )4 ،تولیود دانوش بوومی و
اسالمی در حوز علوم تربیتی و  )5کیفیتبخشی به تربیت نیروی انسانی متناسو

بوا نیازهوای بوومی و

اسالمی ،برای بهبود برنامه درسی علوم تربیتی در ایران ،استنباط و تدوین گردید.
کليدواژهها :بومیسازی؛ اسالمیسازی؛ علوم تربیتی؛ پیشفرضها و رهنمودها.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.55.8.5

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکد روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگا خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .2نویسند مسئول :دانشیار ،دانشکد روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگا خوارزمی ،تهران ،ایران.
Salehihidji2@yahoo.com
 .3دانشیار ،دانشکد روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگا خوارزمی ،تهران ،ایران.
 .4دانشیار ،دانشگا تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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مقدمه
نقش بیبدیل علوم انسانی در حیاا اتماااعی ت والاوگ رسامود ت پوشاما آن باو سسای
پوشید نیست .علوم ووبیمی نیز بهعنوان شاخهای از علوم انسانی ،نقش زیاو بناایی در نظاام وللایو ت
ووبیت ،اقمصاد ت فوهنگ ایفا میسند ت با ووته به چنین تظیفهای ،یکای از راهرودهاای ایالی هاو
نظام آموزشی ،پایهرذاری یا بازوولید یک نظام فکوی در حوز علوم انسانی ت بهتیژ علوم ووبیمای
است وا با الهام از آرمانهای بومی ،ملی ت ارزشی ت نیز تهانبینی حاسو بو تامله ،دستاندرساران
نظام ووبیمی ت بهتیژ نظویهپودازان حوز علوم ووبیمی را در تهت والقا اهادات ووبیمای رهنااون
سازد .علوم ووبیمی مطلو یکی از ارسان سیاستهاای ووساله علاای سهاورهای تهاان مالساو
میشود ت بخش مهای از اهدات نظامهای آموزشی را به خود اخمصاص داد است« .ووسله علاای
ت فوهنگی هو تاملهای نیازمند حوست نهادها در مسیو ووسله فوهناگ ملای ت باومی اسات .چناین
نهادهایی ،سانون ایلی اندیهه ترزی مقمضیا ملی ،منطقهای ت تهانی ت ودتینسنند راهرودهاای
علای ت فوهنگی در تامله است» (اخوی راد« .)25 :1388 ،علوم ووبیمی مطلو  ،دانهای مسامقل ت
سازمان یافمه است سه با بهو ریوی از دانشهای خادم خود با واوسز هاهتانره بو موضوع ،به سات
اهدات ملوفمی ت پژتههی قدم بومایدارد ت هاچاون نظاامی منساعو عاال مایناایاد» (اعوافای ت
موسوی.)72 :1390،
اموتز بومیسازی ت اسالمیسازی دت مورد از مراحا

فکاوی اسات ساه در ساطل ملای ت در

بوخی از سهورهای تهان نیز مطوح بود ت در ایوان نیز به آن پوداخماه مایشاود ت از ایان رهگاذر
بال

بومیسازی ت اسالمیسازی علوم ووبیمی در ایوان بهعنوان یک مسئله مهو به حسا مایآیاد.

بوای پاسخ به چنین مسائلی علوم انسانی دارای قابلیتهای تیژ ای است ،در رابطاه باا قابلیاتهاای
علوم انسانی باید رفت سه این علوم ،منابع فوهنگی مناسری را تهت خل رتیکودهای واز به انسان
ت اتمااع میدهند ت ظوفیتهای بالقو عظیاای را فاواهو مایآترناد .اسامفاد از ایان قابلیاتهاا ت
ظوفیتها ت بهمنظور «رسموش ت عا بخهیدن به ظوفیاتهاای ،بایسامی فوهناگ ملای -در عویاه
تهانی -ت مؤلفاههاای فوهناگ باومی در عویاه داخلای مادنظو قاوار ریاود» (ساالای.)2 :1395 ،
بورسیها نهان میدهد سه عالت بو بومیسازی علوم انسانی ت علوم ووبیمی دغدغه دیگاوی در باین
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رتشنفکوان مسلاان با عنوان اسالمیسازی مطوح است «نخسمین والشهاای ساازمان یافماه در ایان
حوز در سال  1977با بورزاری سنفوانس وللیو ت ووبیات مسالاانان در شاهو مکاه آغااز رودیاد ت
وفکو اسالمیسازی علوم نیز در هاین سنفوانس مطوح شد» (سعادی ت بوخورداری.)59 :1383 ،
اروچه در نگا اتل ،اسالمیسازی ت بومیسازی دت مقوله تدارانه به حسا

میآیند تلیکن

در تاملهای مثل ایوان باید به هو ونید شوند زیوا ولفی بونامه درسی بومی ت اسالمی میوواند مسیو
رسیدن به علوم ووبیمی مطلو را هاوار نااید« .علوم انسانی بهعنوان ریهه بسیاری از علوم ،دارای
اسمالکام ت بنیادهای ایلی است ت باید رفت هاچنان سه اسمالکام ریهه باع رشد شاخ ت بوگها
خواهد شد ،پوداخمن به علوم انسانی نیز اسمالکام دیگو دانشهای بهوی از تاله علوم ووبیمی را در
پی دارد .بهعرار دیگو رشد علوم انسانی مسیو پیهوفت ت والول علوم ووبیمی را هاوار خواهد
ناود» (پوریانی .)1391 ،با ووته به اینکه بونامه درسی اغلب رشمههای علوم انسانی ت علوم ووبیمی با
رتیکود غوبی ت سکوگر سامان یافمه است (اعوانی)2 :1390 ،؛ بنابواین بوای ایعاد والول در علوم
ووبیمی ،باید پیشفوضها درسمی را هو در مورد انسان ت هو در مورد ارزشهایی علای یالیل
ممناسب با فوهنگ ملی ت بومی دست یافت ت از طوفی باید اسمادانی مملهد به پیشفوضهای بومی
ت اسالمی در سهور تتود داشمه باشند« .اساوید در ایعاد ت وقویت هویت ایوانی ت اسالمی در
دانهعویان با بیان پیهوفتهای سهور در عویههای مخملف ،میووانند احساس هویت را در
دانهعویان به تتود آترند» (خامنهای .)95/3/29 ،در هاین راسما سینها )2000( 1ملمقد است سه
با ووته به اینکه ایالح نظام آموزشتپوترش بوای آماد سازی دانش آموزان بوای چالشهای
تهانی شدن ت اقمصاد مرمنی بو دانش ت مدلهای آموزش مللاان در آسیا ت اقیانوسیه بهانداز سافی
موردانمقاد ت ایالح قوار نگوفمه است؛ بنابواین نیاز فوری به آموزش معدد مللاان ت ایالحا
ضوتری است.
طوح مسئله ت ضوتر بومیسازی ت اسالمیسازی از آنعا ناشی میشود سه در سالهای اخیاو
نهونها در سهور ماا بلکاه در ساایو سهاورهای تهاان ،موضاوع باومیساازی علاوم انساانی ،بسایار
موردووته قوار روفمه است .هاچنین در سهورهای اسالمی ،عالت بو موضوع بومیسازی ،به بال
اسالمیسازی علوم نیز پوداخمه شد است( .سعادی ت بوخورداری)59 :1383 ،؛ بناابواین در اینعاا
1. Jai Sinha
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دت بال

مطوح است «یکی بال

بومیسازی علوم انساانی اسات ساه باه ملناای مطاللاه ت بورسای

مقمضیا تامله ،هنعارها ،ناهنعاری ها ،رفمارها ت وطری علوم انسانی بو اساس نیاز فوهنگ تاملاه
میباشد ت دتم اینکه ملنای اسالمی علوم انسانی ت بازولویف نظویههای علوم انساانی باا اسامفاد از
مرانی ت تهانبینی اسالمی است ت ازآنعاسه علوم انسانی فللی بو اساس مرانی ت وفکوا اتمانیسمی،
سکوگر ت نسریروایی ناشی از تهانبینی غو ت در راسمای نیازهای انساان غوبای طواحای شاد ،
لزتم بومیسازی علوم انسانی ت ساربودی شدن آن بیشازپیش بو هاگان اثرا میشاود» (اعاوانی،
 .)2 :1390عالتم ووبیمی موقلیات ،تایگاا ت نقاش مهاای را در باین رشامههاای علاوم انساانی دارا
میباشد ،هاچنین «علوم ووبیمی تظیفه ووبیت افواد یاحبنظو در مسائل وللیو ت ووبیت را بو عهاد
دارد ت چنین تظیفه خطیوی در تهان اموتز تزء مساائل سونوشاتسااز تاملاه باه شااار مایرتد»
(شکوهی)46 :1383 ،؛ بنابواین افزایش میزان هااهنگی دانش علوم انسانی ت علوم ووبیمی با مالای
پیوامون ت پودازش یک نظام علای هااهنگ ت ممناسب با سااخمار فوهنگای ،دینای ،باومی ،ملای ت
اسالمی در سهور ،یک ضوتر اساسی است.
اموتز رشمه علوم ووبیمی یکی از رشمههای مهو علوم انسانی در دنیا است ت عاوماً مالموای آن
در اغلب سهورها ت بهتیژ در ایوان ،حایال ووتااه ت اقمرااس از مناابع غوبای اسات ت بسایاری از
موافقان بومیسازی ت مدافلان اسالمیسازی بو این باترند سه موضوع بومیسازی ت اساالمیساازی
علوم انسانی ت بهورع آن بونامه درسی علوم ووبیمی ،باید ممناسب با ارزشهای ملی ،بومی ت اساالمی
باشد .این موضوع در حوز بونامه درسی علوم ووبیمی در ایوان هو بهشد احساس مایشاود .ایان
پژتهش ،ضان شناسایی پیشفوضهای بومیسازی ت اساالمیساازی در واالش اسات واا باو بنیااد
پیشفوضهای بومی ت اسالمی ،به ودتین رهناودهایی بهمنظور بهرود تضلیت بونامه درسای علاوم
ووبیمی در ایوان بپودازد؛ بنابواین پژتهش حاضو به دنرال پاسخگویی به این دت سؤال است سه؛ چاه
پیشفوضهایی بوای بومیسازی ت اسالمیسازی علوم ووبیمی در ایوان میووان شناسایی ناود؟ ت بو
بنیاد این پیشفوضها ،چه رهناودهایی را میووان تهت بهرود تضلیت بونامه درسی علوم ووبیمای
در ایوان ارائه سود؟
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روش پژوهش
این پژتهش از نوع سیفی بود ت پاسخگویی به سؤاگ

موبوطه ،با اسمفاد رتشهای واللیل

مفهومی ت قیاس نظوی انعام شد است .بهمنظور شناسایی ،واللیل ت ودتین پیشفوضهای بومی ت
اسالمی از رتش واللیل مفهومی اسمفاد میشود .منظور از واللیل مفهومی ،رتش تاحد ت مهخصی
نیست ،بلکه در طیف رسمود ای ،با مهخصههای ممفاتوی مورداسمفاد قوار میریود .واللیل
مفهومی رتشی مطلو
سه اغلب بهیور

ت مناسب بوای شناخت ،واللیل ت ودتین داد های سیفی است؛ این داد ها

ممنی ت پواسند میباشند به داد های منسعو ت وفصیلی وردیل میشوند« .هو

مفهومی به علمی ت با احساس ت موقلیت خایی ،در واریخ وفکو بهو ،موردووته ممفکوی قوار
روفمه ت ووضیل در مورد آن از تایی شوتع شد است .سپس در مسیو مالحظا ت وأمال فکویِ
دیگو اندیهاندان قوار روفمه ت وغییو ت والوگوی یافمه است (بیاوی)1381 ،؛ بنابواین از یک سو بوای
دستیابی به بخش اتل یلنی شناسایی پیشفوضها به ساک رتش واللیل مفهومی ت با اسمفاد از
واللیل داد های ممنی در حوز بومیسازی ت اسالمیسازی ،پواسند ت ممنوع؛ هاچنین با تسمعوی
اروراط میان مفاهیو مخملف ت بازشناسی رتاب ت شرکههای مفهومی مالققان والش سودند وا بوخی
پیشفوضهایی را احصا سنند.
بو بنیاد این پیشفوضها ت بوای دستیابی به رهناودهایی تهت بهرود تضلیت بونامه درسی
علوم ووبیمی در ایوان؛ از رتش قیاس نظوی اسمفاد شد .اسمدگل قیاسی ،نمیعهریوی با دگیل سافی
از تزء به سل است یا رسی دن مدلل از قوانین سلی ت عاومی به موارد تزئی ت خاص را رویند سه
شاید اتلین حوست قابلمالحظه در پیدایش سیسمو منظو ت سیسمااویک بوای سهف تاقلیت باشد.
رتش قیاسی «هو بهیور نظوی ت هو بهیور عالی در فلسفه وللیو ت ووبیت قابلاسمفاد است
(باقوی .)128 :1389 ،ازاینرت ،پس از وریین ت اسمخواج پیشفوضهای بومیسازی ت اسالمیسازی
به رتش واللیل مفهومی؛ در ذیل هو پیشفوض بوای دستیابی به رهناودهایی تهت بهرود
تضلیت بونامه درسی علوم ووبیمی در ایوان با اسمفاد رتش قیاس نظوی به ودتین رهناودهای
مطلو

ت ساربودی پوداخمه میشود .رتش رودآتری داد ها ت اطالعا ؛ فیشبوداری ت

سمابخانهای ت سندتسات در منابع ت مآخذ در حوز های علوم انسانی ،علوم ووبیمی ت علوم اتمااعی
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بود سه پس از طرقهبندی اطالعا

به ووییف ت واللیل هویک از رتیکودها بهمنظور پاسخگویی

به پوسشهای پژتهش بکار روفمه شد.

پیشینه پژوهش
بورسی پیهینههای پژتهش ،نهان میدهد سه هنوز بهطور مهخص والقیقی در این حوز انعام
نهد تلیکن بوخی پژتهشها تتود دارند سه بهطور مخمصو در بوخی از مراح

بهنوعی با

موضوع این پژتهش در اروراط بودند سه در ادامه ،موتری اتاالی از آنها به عال آمد است.
باقوی ( )1396در مقالاهای باا عناوان «بورسای ت نقاد سماا «از علاو ساکوگر واا علاو دینای»
مینویسد سه« :اهایت ت نقش پیشفوضهای دانهاندان به موازا این امو آشکار شد سه فیلسوفان
علو دریافمند سه مهاهد مالض امکانپذیو نیست .بهعراار دیگاو ،علاوترزی باا مهااهد مالاض
آغاز نایشود ت علو نیز حایل تاع مهاهدا مالض نیست ،بلکاه هنگاامیساه عاالو مهااهدا
خود را آغاز میسند ،از قرل ووس پیشفوضهایش تهتیافمه شد است .پاس دانهااندان تقمای
به وریین امور هات میراارند ،تهت تیاژ ای ووسا پایشفاوضهاای خاود یافماهاناد .ازآنپاس
مهاهدا آنها ت سپس یافمههایهان به رنگ پیشفوضهایهاان درآماد اسات .ایان نکماه ووسا
فیلسوفان مخملف علو مطوح شد است» (باقوی.)10 :1396 ،
سااداوی ناژاد ( )1392در پاژتهش خاود ،موضاوع باومیساازی علاوم انساانی را موردبالا

ت

سنکاش قوار داد ت بو این باتر است علوم انسانی موتود سه غالراً مالموای آن در بوخی از رشمههاا
وقلید شد از سنت دانهگاهی غو است بو پایه هایی از انساان شناسای اساموار شاد ساه باا عناوان
اتمانیسو شناخمه می شود ت با والوگ به تتود آمد در غو بلد از رنساانس ساازرار اسات ت باا
ساخمارهای تامله دینی ما هاخوانی ندارد؛ زیوا بو اساس اندیهه اتمانیسمی 1انسان موتودی اسات
سه ولویف آن از لالاظ زیسمی اغلب با اندیهههای دارتین 2بیهمو سازرار خواهد بود.
پوریانی ( )1391در مقاله ای با عنوان «آسیب شناسی بومی سازی علوم انسانی» رساموش رتحیاه
نوروایی در تامله را عاملی مؤثو در راسامای رفاع مواناع باومیساازی مایداناد ت اعمقااد دارد ساه
1. Humanistic
2. Darwin
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آزاداندیهی ت شعاعت علای ،در سنار ولهد به ارزشهای اسالمی ت آرمانی ت اقدام به بونامهریازی
در سطل سالن در آموزش تپوترش از تاله لوازم والق بخهیدن باه هادت ماذسور اسات ت حال
موانع ت مهکال فوارتی بومیسازی علوم انسانی نیازمند عزمی ملی ت فواریو است.
وقوی ( )1391در مقالهای والت عنوان «نقدی بو «مالحظاوی نقادانه دربار دت مفهوم علو دینی
ت علو بومی» وألیف علی پایا سه در آن اسمدگلهاایی علیاه مفهاوم علاو دینای اقاماه شاد اسات ت
نویسند مقاله موردنقد در نقادی خود موضلی پوپوی اوخاذ سود اسات .وقاوی در مقالاه انمقاادی
خود نهان داد است سه این منظو بوای نفی مفهوم علو دینی سفایت نایسند؛ زیوا نقاادی پاوپوی
نایوواند نظویه علای حاتی آموز های ممافیزیکی را از این آموز ها عاری سند .ایهاان باه نقال از
پوپو میروید ،ممافیزیک میوواند ملنادار باشد ،زیوا ماکن است سه نظویههاا در ابمادا باهیاور
ممافیزیکی ممولد شوند ت بلد بهودریج آزمونپذیو رودند .بهاینووویاب لزتمای نادارد یاک نظویاه
علای ابطالپذیو از نظو پوپو ،عاری از هو نوع رزار مماافیزیکی باشاد؛ بناابواین یاک نظویاه موقمااً
مقرول در علوشناسی پوپو ماکن است هاوار ممأثو از نظام ممافیزیکی خایی باشد.
مصااراح یازدی (بااه نقاال از قویهای نسااب )1391 ،در پااژتهش خااود آترد اساات« :منظااور از
بومیسازی ت اسالمی سودن علوم ،یوت ولویض ایطالحا نیست ،بلکاه وغییاو تهاانبینایهاا ت
اسمفاد از منرع تحی در وولید علو است .ما در اسالم چیزهایی به بوست تحی داریو سه در خاارج
از فومول مطاللا میدان ت آزمونتخطا ت رتشهای علای است؛ بنابواین ما تظیفه داریو باهعناوان
مدافلین اسالم ت سسانی سه تارث میواث علای اسالم هسمیو ،این را سهف ت اسمخواج سنیو».
نوذری ( )1391در مقالهای با عنوان «امکان اسالمیساازی ت باومیساازی بوناماه درسای رشامه
علوم ووبیمی» ،مینویسد :در سالهای اخیو ،والول در بونامههاای درسای علاوم انساانی باا رتیکاود
اسالمی ت بومی یک دغدغه بود است .انمقال نگوشها ت ارزشهاای لیروالیسامی ت سکوگریسامی،
عدم انطراق با نیازهای سهور ت بهرتز نرودن مالموای بونامهها منهأ ایالی دغدغاههاا ،نگوانایهاا ت
وأسید بو ضوتر والول در بونامه درسی است .در پژتهش تی سه ساؤال مطاوح شاد اسات :اتل
اینسه بونامه درسی مصو رشمه علوم ووبیمی چه نقااط ضالف ت قاووی دارد ،دتم ایانساه وولیاد
دانش بومی ت اسالمی وا چه حد امکانپذیو است ت سوم اینسه چه عاواملی موتاب سنادی بوناماه
پیهرود بومیسازی ت اسالمیسازی بونامه درسی در سالهای پس از وصویب بونامه شد است؟ تی
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در ادامه مینویسد :در بهار ( 1356آتریل  1977م) اتلین سنفاوانس باینالاللای آماوزشتپاوترش
اسالمی در مکه ملظاه با شوست  313نفو از اندیهاندان تهان اساالم وهاکیل شاد .در ساال 1361
( 1982م) ساینار بینالاللی سودن دانش در اسالمآباد بورزار رودید ت در وابسمان  1894( 1363م)
اسااعیل فارتقی رئیس مؤسسه بینالاللای اندیهاه اساالمی در آمویکاا ت اساماد دانهاگا واپال در
فیالدلفیای آمویکا؛ سنفوانس بینالاللی سودن رشمههای داناش در ماالزی باه را اناداخت ت نهایمااً
نمیعه میریود سه با رذشت بیست سال از ودتین بونامه درسی رشمه علوم ووبیمی در راوایشهاای
پنجرانه؛ میووان بونامه مذسور را با اسمفاد از دانش ووبیت اساالمی ت باومی ساه طای ایان ماد
بهتسیله مالققان وولید شد موردبازنگوی قوار داد ت آن را اروقا بخهید.
هدایمی ( )1391در مقاله والت عنوان «بومیساازی رشامهی والصایلی مهااتر ت راهنااایی باو
پایهی ارزشهای مذهری ،بنمایههای فوهنگی ت رتیکودهای علای» ماینویساد :انساان در ابلااد ت
عویههای مخملف زندری ،اغلاب باا موقلیاتهاای مملاارض ،وانشزا ت چاالشبوانگیازی مواتاه
میرودد سه بسیاری از آنها ،نهونها فاود ،بلکاه خاانواد  ،نزدیکاان ت عالکاود والصایلی ،شاغلی ت
رتاب اتمااعی تی را نیاز در ملاوض خطاو ت آسایب قاوار مایدهناد .در چناین شاوایطی ،یااری
سارشناسانه میوواناد باه انساان سااک سناد واا باا شاناخت بهماو ت چندتانراهی مسائله ،شناساایی
را حلهای رونارون ،اوخاذ وصایو مناسب ت باگخو عال ،ولاادل را بازیاباد بوناماه مهااتر بایاد
ممناسب با نیازها ت تیژریهای منالصوبهفود مواتع ت مالیطی باشد سه فود در آن رشد نااود ت باه
مهکل بوخورد است؛ بنابواین مهاتر مؤثو ،نیازمند داشمن شناخت ت درک مناسری از تیژریهاا،
نیازها ت قابلیتهای مواتلان ت بافت ارزشی فوهنگی است سه خود را در آنها میبیند .این فوایند،
هوچنین والت وأثیو نظام باترها ،نظاام ارزشای ت نالاو ی نگاوش ،تهاانبینای ات ،چاارچو هاای
پنداشمی ت نظوی ت مکاوب رتانشناخمی رایج موردقرول ات قاوار دارد؛ بناابواین ،مهااتر ای موفا
است سه ممناسب با خصوییا بومی ارائه رودد .در معاوع این مقاله به ارائه الگوی یکپارچاهای
مرمنی بو ارزشهای مذهری ،بنمایههای ملی ت رتیکودهای علاای در رشامهی مهااتر ت راهنااایی
پوداخمه است.
اخوی راد ( )1388در مقالهای با عنوان «بورسی شیو های بومیسازی علوم انسانی ت وأثیو آن بو
نقش آموزش عالی» اعمقاد دارد سه آموزش عالی با بونامهای مدتن مدیویت علو را بو عهاد دارد.
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این مدیویت بال

وناسب علوم انسانی با نیازهاای باومی را مادنظو دارد ت واالش مایسناد ،داناش

ضانی با دانش یویل یکپارچه شود .در این فوایند ،وأسید بو بهو ریوی مسماو شیو هاای علاای ت
پژتههی دارد ت رشمههای علوم انسانی وا زمانی سه مراح

ارزشهای زیوبنایی لالاظ نهود ،تامله

به ووسله علای نخواهد رسید ت قادر به وغییو والول فوهناگ ت اخاالق نخواهاد باود .ایهاان ملمقاد
است سه در این مسیو یاحبنظوان آموزش عالی هواسنون بو مدیویت دانش وأسید داشمه ت لازتم
یکپارچگی دانش ضانی ت دانش یویل را بیان میدارند ت هاوچناین در فوایناد داناش ضاانی باه
دانش یویل ،وأسید بو بهو ریوی مسماو از شیو های علای ت پژتههی در بومیساازی حاوز هاای
دانش دارند .ات نمیعه میریود سه الگاوی ووساله درتنزا ت پایادار باه رساموش فوهناگ والقیا ،
فناتری ت ابداع تویان خالق وولید بومی ت هوچنین آموزش ت ووبیات نیاوتی انساانی ممخصاص ت
ممفکو بوای پیهوفت ت اعمالی تامله نیازمند است.
فاضلی ( )1388در مقالهای والت عنوان «رفماان مسئله بومیسازی علوم اتمااعی» از رتیکاود
مطاللا فوهنگی ،واللیل رفماان از آرا ت دیدرا های مخملف در زمینه بومیسازی علوم اتمااعی
در ایوان را مطاوح مایسناد .هادت ایالی ایان مقالاه بیاان اتااالی ناللاههاای مخملاف در زمیناه
بومیسازی ت نقد آنها ت هاچنین ارائه یاک دیادرا ممفاات باوای فهاو باومیساازی باو اسااس
وفکیک مفهومی بومیسازی اسات .رتیکاود تی در ایان مقالاه مطاللاا فوهنگای اسات .در ایان
رتیکود وریین موضوعا از نظو پیوندهای مخملف بین قدر ت فوهنگ اهایت دارد .ایهان والش
سود وا با وفکیک مفاهیو مخملف در رفماان بومی ،مانند بومی بودن ،بومی شدن ،بومیسازی ،بوم
روایی ت بوم نگوی تتو قدر به سار رفمه آشکار ت پنهان در رفمااان باومی را ووضایل دهاد ت
بهتای موضعریوی مرمنی بو نفی یا اثرا آن ،نهان دهد ساه در ملناایی ملاین مایواوان باه فوایناد
بومیسازی علوم اتمااعی پوداخت.
ووسلی ( )1386در هاایش ساگنه انعان تامله شناسی ایوان؛ پیوامون علو بومی ت علو تهانی،
در سخنوانی خود به وهویل دیدرا اللطاس پوداخمه ت میروید :از نظو اللطاس اسالم نهونها با هیچ
علای مغایو ندارد؛ بلکه علوم را میسماید ت بو آموزش آنها وأسید میسند .در بیان مفهاوم علاو
بومی؛ اللطاس هو با نفیسنندران ت هو با سسانی سه یکپارچه آن را وأیید میسنند ،مخالف است ت
در این با اندیهه ظویفی دارد .ات ملمقد است سه علو چیزی نیست سه بهود آن را بومی سود ،اما
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باید علو را با نیازهای یک تامله مطابقت داد ت گزم است بوای رسموش یاک علاو باه ساواب ت
فوهنگ ت ارزشهای آن تامله ووته ناود.
چیانگ )2020( 1در سما راهناای مطاللا سیاست آموزشتپوترش ،با طوح این سؤال ساه
آیا آموزش بومیسازی فوهنگای در دتر تهاانیساازی ضاوتری اسات؟ ماینویساد  :ازآنعاساه
لیروالیسو نوین به یک ارزش تدید تهانی وردیل شد است ،تهانی شدن بیش از هو زمان دیگوی
سهورها را در یک نهاد بههوپیوسمه قوار میدهد .این تضلیت به ایاگ ممالد ساک سود است
وا تایگا غالب خود را به دست آترد ت به این سهور اتاز میدهد فوهنگهای هژمونیاک خاود
را به سهورهای دیگو یادر سند .رفمه میشود سه چنین یادراوی تاایگزین فوهناگ سهاورهای
تاردسنند خواهد شد ت بنابواین ،هویت ملی شهوتندان آنها را به خطو میاندازد .بوای ساهش این
بالوان سیاسی ،از اسمواوژی بومیسازی فوهنگی اسمفاد خواهد شد.
فاطاه بنمی یالل ت خدیعه بنمی زتن )2008( 2در مقاله خود والات عناوان «بوناماه درس ملای
مالزی در قون  :21پارادایو وغییو بوای مقابله با تهانی شدن» مینویسند« :بونامه ملی مالزی ()MNC
ابمدا در سال  1956در آسمانه اسمقالل ( )1957شکل روفات ت چنادین باار ایاالح ت وغییاو شاکل
یافت ت ووس فلسفه آموزش عالی ملی ( )NPEدر سال  1988هادایت رودیاد .ووساله ،تهاش ت
دامنه آن در قاون بیسات ت یکاو ،ولادادی از وغییاوا پاارادایو را در بومای ریاود ساه ممناساب باا
خواسمه های دتلت های رت به رشد ملی ت هاچنین عوامل تهانی شدن در ساطل تهاانی اسات .در
این مقاله عوامل تهانی شدن بو اساس اروراط آن ها با آماوزش ماالزی ،از نهاویا ماالزی ت مناابع
انگلیسیزبان شناسایی شد ت بخشهای زیو را شامل رودید است :الف) موتر سلی از ( )MNCوا
سناریوی فللی ) .ووضایل وغییاوا پاارادایو سلیادی ،از تالاه تدیادووین سیاسات موباوط باه
آموزش علوم ت ریاضیا به زبان انگلیسی .ج) یک بال

خالیه در مورد چگونگی این وغییاوا

بهعنوان تسیلهای بوای رسیدری به خواسمههای مخملف تهانی شدن».
خدیعه بنمی زتن ت هاکاران )2008( 3در مقالهای والت عنوان «چهوانداز مالزی از دانش
قومی ت ماللی بوای مقابله با ولادل تهانی شدن» مینویسند سه « :مسئولین در سهور مالزی
1. Chiang
2. Fatimah, Binti-Saleh and Khadijah Binti-Zon

3. Khadijah Binti-Zon et al
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بهطورسلی سیاستها را اعالم سود ت دانهگا مالزی 1بهطور خاص پوتژ های والقیقاوی خود را
ووسله داد وا راهرودهای انطراق را به آموزش عاومی ،عنایو بومی ،قومی ت ماللی منطر نااید ت
این پوتژ های والقیقاوی در درازمد

به ملنای ولادل بوخی از آثار منفی شناخمه شد تهانی شدن

است.
اسایت )2008( 2در مقالهای با عنوان «از ونش به هانوایی :تهانیسازی ت ماللیسازی در
اسموالیا» مینویسد سه تهانیسازی از نگا ما ،منافع ت الگوهای مصوت را به زمینههای تسیعوو
میبود ت بااینحال ظهور تهانی شدن نیز فواید ممفاتوی را در زمینه منطقهروایی ت بومیسازی،
سهف مکان ت هاچنین وا حدی بازآفوینی تامله را به تتود میآترد.
رتزنانی ( )1381در مقاله ای با عنوان «اسالمی سودن بونامه آموزشای ت والصایلی» مای نویساد:
والش شد وا مهکال موتود در ساخمار بونامهریزى در نظام آموزشى سهورهاى اسالمى رتشان
رودد .بونامهریزان ووبیمى باید نسرت به ایان موضاوعا حسااس باود ت ضاان آرااهى از آن هاا،
مهوق وغییوا بونامهریزى پیهنهادى باشند زیوا ووته داشمن به این امو در وقویت ووانانادى امات
اسالمى مهو است.
هااافان )2002( 3در پژتههاای بااا عنااوان «مهااار تهااانی شاادن ،چااالش پاایش رتی نهضاات
بومیسازی» مینویسد :ولعری ندارد سه حلقههای رسای علای مغو زمین با حالهی بومیروایان
به غوتر فکوی پژتههگوان ارتپایی ت آمویکایی هادل نرود اند .بوای مثال بوخای مخالفاان؛ ماوام
بومی روایان را خودپوسمانه ،تدلی ،ذا انگاراناه ،تزمای ،ضادمدرن ،اروعااعی؛ بیگاناه پوسات ت
خودنگو خواند اند .بومیسازی بونامهای اییل ت پو چالش است سه به دست هواخواهان وادنهای
رذشمه آغاز شد ت به نیت چیوری یافمن بو انفلال سنونی در بوابو فهاار بای تقفاه ی مدرنیماه اداماه
یافمه است.
سینها ( )2000در مقاله ای با عنوان «به سوی بومیسازی رتانهناسی در هند» می نویسد :با ووتاه
به ضوتر ایالح نظام آموزش تپوترش بوای آماد سودن دانش آموزان بوای چالش های تهانی
شدن ت اقمصاد مرمنی بو دانش ت مادل هاای آماوزش مللااین در اقیانوسایه ت آسایا باه اناداز ساافی
1. Universty Sains Malaysia
2. Robert James Smith
3. Stanley Hoffmann
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موردانمقاد قوار نای ریوند .آموزش مللاان نیااز باه فوهناگ ساازی بیهاموی دارد ،زیاوا آماوزش ت
یادریوی بهمو به عنوان فلالیتهای فوهنگی شناخمه میشود سه اسمفاد از دانش بومی ت ماللی بوای
این سار مهو خواهد بود.
بورسی پیهینه های داخلی ت خارتی نهان می دهد ،هنوز پژتههی سه بو بنیااد پایشفاوضهاای
بومی ت اسالمی ،به ارائه رهناودهایی به منظور بهرود تضلیت بونامه درسای علاوم ووبیمای در ایاوان
پوداخمه باشد ،انعام نهد ت یوفاً مقاله نوذری وا حدتدی به ایان پاژتهش نزدیاک اسات ت لکان
مالموی آن ممفات بود ت بیهمو به زمینههای بونامه درسی با ماهیتهای عاومی ت وعوبی پوداخماه
است اما پژتهش حاضو ،پیشفوضها ت رهناودهای بومیسازی ت اسالمیسازی بونامه درسی علوم
ووبیمی در ایوان را مورد سندتسات قوار میدهد؛ بنابواین ممفات از پاژتهش ناوذری باود ت ساامالً
نوآترانه است؛ لذا نمایج این پژتهش میوواند خأل موتود در چنین پاژتهشهاایی را در ایاوان پراو
سند وا دستاندرساران حوز علوم ووبیمی را نسرت به ضوتر بازنگوی ت والول آن مدد رساند.

مبانی نظری
در این قسات دت مفهوم ایلی یلنی بومیسازی ت اسالمی سازی ،ولویف میشاود ت ساپس باا
ووته به موضوع مقاله تهتریوی مقاله در خصوص دت مفهوم مهخص میرودد.

بومیسازی
«بومیسازی 1علو ،به مفهوم شکلریوی علوم در یک بسمو فوهنگی ،واریخی ت وعوبی تاملاه
ای خاص است بهرونهای سه این علو بمواند پاسخ روی نیازهای آن تامله باشد» (چیذری.)1390،
بومیسازی فوایندی پویا است سه شوای فوهنگی ،اتماااعی ،دینای ،زباانی ،اقمصاادی ت وااریخی
تامله ماللی ت منطقهای در نظو روفمه میشود ت با مقمضیا زمانی ،مکانی ،تغوافیایی؛ ضوتر ها
ت نیازهای آن تامله هااهنگ بود ت از مزایای علوم ،فوهنگ ت وادن تهانی هو بوخوردار باشاد.
نکمه حائز اهایت این است سه «بههیچتته منظور از بومیسازی ،ونزل سطل علوم ووبیمای از حیا
وولید ت دامنه شاول آن به مسائل ماللی ،بومی ت منطقهای نیست ،بلکه ووته به تاقلیاتهاای عینای
1. Indigenization
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تامله ،یلنی ووته به آدا ترسوم ،فوهناگ ،ارزشهاا ت باترهاای خااص تاملاه باومی ت ماللای
است»(بوزرو.)22 :1390،

اسالمیسازی
اسالمیسازی علوم در تاقاع معاوعاهای از واالشهاسات ساه در راسامای ولامال آماوز هاای
فوهنگ اسالمی ت دانش بهوی بوای رسیدن به هنعارها ت آموز های اسالم مطوح شد است .آنچه
مفهوم اسالمیسازی را وریین میسند  ،آن است سه علومی مانند علوم انسانی ت علوم ووبیمی بایاد باا
ووته به فوهنگ اسالمی ت باترهای دینی ،ساماندهی شود ت باو مرناای تهاانبینای اساالمی وولیاد،
اسمخواج ت یا اقمراس رودد« .مفهوم اسالمی سازی بونامه درسی یک رشمه علای به مطلری فواواو از
اسالمی سازی علومی سه ماهیت وعوبی دارند ،اشار میسند .عناتین درسایای ساه والات عناوان
رشمه علوم ووبیمی در دانهاگا وادریس مایشاود ،بسایار مملادد ت ممناوع اسات .مفهاوم اساالمی ت
بومیسازی رشمه علای بوحسب ماهیت عناتین درسی ت نقهی سه هو سدام در دسمیابی باه اهادات
اسالمی ت بومیسازی دارد ،مللوم میشود » (نوذری.)147 :1391 ،
با ووته به اینسه بوای بومیسازی علوم ووبیمی باید از فوهنگ ،سنت ت باترهای تامله اسمفاد
شود ت قسات اعظو فوهنگ تامله بومی ت ملای ماا منرلا

از فوهناگ اساالمی اسات ،لاذا باوای

بومیسازی علوم انسانی ت علوم ووبیمی ،اسمفاد از ملیارها ت شاخصهای اسالمی ت مرانی ووحیدی؛
اموی اتمنا ناپذیو است ،زیوا فوهنگ بومی با فوهنگ اسالمی ععین شد ت بومیساازی واومم باا
اسااالمیسااازی مطلااو بااه نظااو مایرسااد .در مقالااه حاضااو مفهااوم بااومیسااازی وااومم بااا نگااوش
اسالمیسازی را مالک عال قوارروفمه شد ت بنابواین هو بونامه آموزشی در حوز علوم ووبیمی در
ایوان ووممان باید به علو ،بسمو فوهنگی تاملاه ت آماوز هاای تحیاانی ت اساالمی در ووبیات آحااد
تامله هات راارد.

یافتههای پژوهش
نمایج حایل از این پژتهش شامل دت بخش است ،یکی شناسایی ت اسمخواج پایشفاوضهاا ت
دیگوی ارائه رهناودها سه در ابمدا با سندتسات در منابع ت مآخذ مخملف حوز هاای باومیساازی ت
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اسالمی سازی ،اطالعا ت داد های ممنی ،ممنوع ت پواسند ؛ مورد واللیل ت بورسای قاوار روفات ت
به داد های وفصیلی ،منظو ت غنی وردیل شد .در این راسما سلیه اسناد ،مدارک ت منابع در دسموس ت
موور با موضوع (اعو از سما  ،مقاگ ت سایتها) ،بهطاور هدفاناد موردبورسای ت واللیال تاقاع
شد است .این واللیل ت بورسیها ،منعو به اسمخواج پیشفوضهای بومی ت اسالمی رودید .آنگاا
بو بنیاد پیشفوضهای موبوطه ،رهناودهایی در ذیل هو پیشفوض بهمنظور بهراود تضالیت بوناماه
درسی علوم ووبیمی در ایوان ،ودتین ت ارائه شد.
پیشفرضها و رهنمودهای بومیسازی و اسالمیسازی علوم تربیتی در ایران
پیشفرض اول :اصالت اقتباس در بومیسازی و اسالمیسازی علوم تربیتی
علوم ووبیمی بهعنوان یک رشمه علای ت دانهگاهی بوخاسمه از فوهنگ غو است (اخوی راد،
 )25 :1388ت نگاهی به آثار بهتای ماند در خصوص منابع ت سمب ایلی باهتیاژ قرال از انقاال
فوهنگی ت نیز بال

اعزام دانهعو به خارج در دانهگا ساپاهیان انقاال در ایاوان ،زمیناه را باوای

انمقال ت تاردا ممون ت مالموی غوبی بوای رشمه علوم ووبیمی در ایوان فواهو ناود چهبساا بسایاری
از اساوید هاان مالموی را سه در دانهگا های غوبی بهعنوان منرع درسی مطالله سود بودناد دسات
به ووتاه بیسوتساست هاین آثار علای زدند .شاید بموان رفات هادت ایالی انقاال فوهنگای
ایااالح ت ووتااه دادن بااه چنااین مسااائلی در حااوز علااای ت دانهااگاهی بااود وااا دسااتاناادرساران
دانهگاهی را نسرت به این موضوع آرا سازد« .در تاردا علوم انسانی بوخالت علوم طریلی بایاد
عالت بو ووتاه ،اقداما وکایلی ت اقمراس نقادانه ت رزینهی داشت ت به یاور مخملاف در آنهاا
دخل ت وصوت سود وا بموان ممناسب با مقمضیا بومی از آنها بهو مند شد ت آنهاا را باه فنااتری
ایوانی وردیل سود» (بوزرو)21 :1390 ،؛ لاذا در عویاه باومیساازی ت اساالمیساازی؛ سسای ساه
اقمراس میسند ت عنایو موردنیاز خود را از خارج بومیرزیند ت ایان عنایاو را در داخال باه ساار
میریود ت آن را تذ میسند ت هاچنین آن را به دلخوا خود وغییو دهد؛ این نوع اقمرااس عامال
پیهوفت فوهنگ یک ملت خواهد شد .در تاقع «این رتش بیانگو اروراط میان انسان ،علاو ت بوناماه
درسی است .دقیقاً بو اساس طریلت دترانه رتحی ت تسای انساان ،بوناماهریازی درسای هاو بایاد
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دارای موسز هسمهای ت ممهکل از علو تحیاانی یاا نقلای باشاد ساه واأمینسنناد نیازهاای فکاوی ت
تسای انسان بوای رشد اتمااعی است» (رتزنانی.)96 :1381 ،
اقمراس در بومیسازی ت اسالمیسازی علوم ووبیمی باید بو رتی نگاوش باومی نسارت باه علاوم
ووبیمی ت اسالمی وأسید داشمه باشد ت خوانند ممون غوبی بایسمی عقید نویسند فونگی را بااحمیاط
مطالله سند زیوا هعوم ورلیغا بو ذهن ت افکار افواد تاملاه؛ زماان ت مکاان ناایشناساد ت در ایان
اروراط ،رسانههای غوبی سامالً بونامهریزیشد بو افکار افواد تامله بهتیاژ تواناان باا واأثیو منفای
رسوخ ناود ت مانلی در بوابو خود نایبینند (بوزرو)1390 ،؛ بنابواین در بومیسازی علاوم ووبیمای
عالت بو ووتاه باید اقمراس نقادانه ت رزینهی داشات واا بماوان ممناساب باا مقمضایا باومی از آن
بهو بوداری سود سه در این رهیافت علو تهانی ت میواث بهوی با مسائل ت نیازهای تامله ایوانای ت
اسالمی به ولدیل ت سازراری بوسد.
بدتن شک «بومیسازی علوم انسانی ونها به ایوان ولل ندارد ،این موضوع یک تویاان تهاانی
شد ت در سانادا ،چین ،مالزی ت هند نیز اوفاق افماد است ،زیوا در رذشمه ،غو این علوم را وولید
ت به دیگو سهورها یادر میسود ،اما اموتز در هو سهور ،مسئلههایی تتود دارد ساه پاساخ رفماه
نایشود ت بوای حل این مسائل ،آنان به دنرال بومیسازی هسمند» (نقیبزاد ت خومهاد)3 :1395 ،؛
بنابواین ایالت دادن به اقمراس در بومیسازی علوم ووبیمی بومی ت ملی منعو به وقویت بومیساازی
علوم انسانی شد ت در عویه بومیسازی علوم ووبیمی؛ سسی سه اقمراس میسند ت عنایو موردنیااز
خود را از خارج بومیرزیند ت این عنایو را در داخل به سار مایریاود ت آن را تاذ مایسناد ت
هاچنین آن را به دلخوا خود وغییو دهد؛ این نوع اقمرااس ساه باهطاور منطقای ت باا وأمال یاور
میپذیود ،عامل پیهوفت فوهنگ یک ملت خواهد شد .بو ایان اسااس بایاد در ووتااه ت حمای در
اقمراس ،منافع ملی ت بومی ت اسالمی در نظو روفمه شود.
اروچه در بومیسازی ایالت به اقمراس است ،اما یادآتری این نکمه مهاو اسات ساه واایال باه
مطالله آثار ووتاهشد غوبی موتب دتری مالققاان ت پژتههاگوان از والقیقاا ایاولی ت باومی
شد است« .عدم اعمقاد بوخی از اسمادان دانهگاهی به بال

بومیساازی واا حاد زیاادی در ایعااد

نگوش ووتاهای وأثیو داشمه است ،بنابواین ووتیج ت ووتاه آثار علوم انسانی غوبی بدتن نقد دقیا
آنها میوواند به مانلی مهو در راسمای بومیسازی علوم انسانی بدل شود( .پوریانی .)1391،بو ایان
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اساس میووان رفت سه راز ماندراری فوهنگ ت سنت هو ملت در ععین شادن آن باا فوهناگ ت
رتحیا مودم آن موزتبوم است .در معاوع با ووته به اینسه بوای بومیسازی علوم ووبیمی باید از
فوهنگ ،سنت ت باترهای تامله اسمفاد شود ت قسات اعظو فوهنگ تامله بومی ت ملی ما منرلا
از فوهنگ اسالمی است ،لذا بوای بومیسازی علاوم انساانی ت علاوم ووبیمای ،اسامفاد از ملیارهاا ت
شاخصهای اسالمی ت مرانی ووحیدی؛ اموی اتمنا ناپذیو است ،زیاوا فوهناگ باومی باا فوهناگ
اسالمی ععین شد ت بومیسازی وومم با اسالمیسازی مطلو به نظو میرسد.
رهنمود اول :بررسی انتقادی متون وارداتی و اقتبااس در ترمماه اراار یربای در
حوزه علوم تربیتی
این رهناود بو مرنای پیشفوضِ ایالت اقمراس در بومیساازی ت اساالمیساازی علاوم ووبیمای
اسموار رودید است ت این مرنا میوواند مسیو درست ووتاه آثار غوبای را در عویاه باومیساازی
علوم ووبیمی رهناون سازد .بدتن شاک وفاات هاای تغوافیاایی ،فوهنگای ،وااریخی ،اتماااعی ت
اعمقادی ملتهای سواسو دنیا ،نظام وللیو ت ووبیت ممفاتوی را باه تتاود مایآترد .باو ایان اسااس،
اقمراس از ساخمار ،بونامه ،مالموا؛ سازمان یا رتش ووبیمی یک سهاور بیگاناه بادتن ووتاه دقیا باه
فوهنگ ،ارزشها ت نیازهای اقمصادی ت اتمااعی موبوط به آن اشمرا بزرری است سه بایش از هاو
عامل وهیهسنند اتمااعی ،فوهنگی ،سیاسی دیگوی میوواند مهکالوی را به تتاود آترد .بورسای
انمقادی ممون تارداوی ت اقمراس در ووتاه آثار غوبای در حاوز علاوم ووبیمای ،نهاان مایدهاد ساه
اسمفاد بیقیدتشوط ت وفننی از سما ها ،معال  ،سورومیها ت فضاهای معازی نامناسب ،فیلوهاا
ت ساخمن ملردهای مصوت باوای اسامفاد غیوضاوتری از ساگهاای ورلیغای ،فوهنگای ت اقمصاادی
غیوبومی؛ علوم انسانی ت علوم ووبیمی بومی را به اسمفاد از این مالصوگ غوبی ووغیب میسند.
بورسی انمقادی ممون تارداوی ت اقمراس در ووتاه آثار غوبی در عویه بومیسازی علوم ووبیمی
اموی انکارناپذیو است .ورلیغ ،ووتیج ت یکپارچهسازی مصوتهای غیوضاوتری ت وفننای از طویا
حذت موز های فوهنگی ،والوک بایقیدتشاوط اطالعاا  ،وراادل فنّااتری ت پخاش آن ت افازایش
وقاضای عاومی مصوتروایای بسامههاای خاام ت سنماول نهاد ساه ناشای از قادر اطالعاا ت
وکنولوژی اروراطا است ،بهعنوان شاخصهای مهو در ارسال بسمههای فوهنگی غاو مالساو
میشوند؛ بنابواین وأسید میشود سه «در حوز علوم انسانی باید آثار ت سماب فونگای را باا احمیااط
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خواند ت اقمراس سود .واریخ ت سفونامه ت حمی واریخ علو به هو زبان فونگی سه باشد ساوتبایش باه
رنگ حسد ت سینه ت ولصب نژادی ت دینی ت ارتپا پوسمی آلود اسات ت قراول هااه مطالاب آنهاا
بیدقت ت بدتن وأمل از خامی ت ساد لوحی است .پاس در ایان قریال ماوارد خوانناد بایاد عقیاد
نویسند فونگی را به احمیاط مطالله سند ت فونگی بودنش را نه موتب رد بداند ت نه موتب قراول»
(بوزرو.)1390 ،
بلالت در مطالله انمقادی ممون غوبی نهونها باید احمیاط سود بلکه باید تنرههای مثرت ت ارزشی
آنها را در وقویت ارزشهای ملی ت اسالمی مدنظو قوار داد ت آنچه به دست آمد را با ارزشهای
الهی ت ووبیمی ولفی ت طوحی نو در وألیف ت ارزیابی ووتاهها درانداخت وا خوانند ممون موبوط به
علوم ووبیمی قدر ارزیابی ت قدر وایز درست از نادرست را داشمه باشد .بو این اساس در زمیناه
ووته به اقمراس در ووتاه آثار غوبی در عویه باومیساازی علاوم ووبیمای ،ووساله مناابع انساانی ت
ووبیت نیوتی انسانی ماهو ،شناخت فوآیندهای وغییو ساخمار اتمااعی ت الگوهای ووبیمی در فوهنگ
ملی ،بومی ت تامله تهانی مهو ت ضوتری است ت بنابواین «بومیسازی الگوهای ووبیمی از تظایف
مهو نظام وللیو ت ووبیت سهور است سه الرمه این اماو مهاو نیازمناد والقیا ت پاژتهش بیهاموی در
تهت شناخت فوهنگ ت بافت سهور است» (تاللی.)5 :1397 ،
پیشفرض دوم  :توماه باه مماامیس اساالمی و فرهنا

ملای در باومیساازی و

اسالمیسازی علوم تربیتی
بوای بومیسازی ت اسالمیساازی علاوم ووبیمای در ایاوان ،اتلویات دادن ت ووتاه باه مضاامین
اسالمی ت فوهنگ ملی بسیار مهو ت اموی حیاوی است ،چنین ووتاه ت اتلاویمی ناهونهاا آثاار منفای
فوهنگ غو را شناسایی خواهد ناود بلکه زمینه اوخاذ رتیکود اسالمی را در مالماوی ایان رشامه
فواهو خواهد ناود .در این فوآیناد بایاد آرا ت افکاار یااحبنظاوان واللیال ت بورسای راودد ساه
شناخت ابلاد مخملف شوق ت غو ت نیز بینش اسالمی ت نقاط ضلف ت قاو آنهاا در بسایاری از
تنرهها بهتیژ در حوز علوم ووبیمی اموی ضوتری است؛ بنابواین «پدید های انساانی ت رفمااری باه
خاطو وأثیو ممقابل ت پیچید ای ساه باین انساان ت فوهناگ تتاود دارد ،بایاد در بطان هاو تاملاه ت
فوهنگ خاص آن موردمطالله قوار ریاود» (اخاوی راد .)25 :1388 ،باو ایان اسااس ت در ایان مقایساه دت
مطلب ماکن است اوفاق بیفمد ،یکی اینکه تاقلاً فوهنگ بومی ت ملی قویواو ت بهماو اسات ساه در
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این یور باید به حفظ آن پود اخت ت یا اینکه فوهنگ ت بینش خودی دارای نواقصای اسات ساه
در این زمینه نیز باید ایالح ت اقمراس رودد ت با ولفی فوهنگ اسالمی ،فوهنگ ت آدا باومی نیاز
وقویت شود ت اروقاء یابد ت از هعاههای احماالی در امان بااند؛ زیوا «بینش غوبی ت تهاانی شادن
بهعنوان پارادایو عصو حاضو میرتد وا سلیه شئون زندری بهو را دسامخوش والاول ناایاد .درهاو
ونیاادری اقمصااادهای تهااان ،سااازمانهااای غیوملاای ت شااما فزاینااد والااوگ  ،را را بااو فلالیاات
شرکههای فواملی در هاه عویهها هاوار سود است» (سوفوازی ت حایدی.)1: 1389 ،
وأسید بو این نکمه مهو است ت باید ووته داشت سه بومیساازی ت اساالمیساازی نقطاه مقابال
تهانی شدن ت تهانیسازی نیست بلکه ولدیل ونش به هاناوایی اسات ت چنانکاه اساایت ()2008
مینویسد :تهانیسازی از نگا ما ،منافع ت الگوهای مصوت را باه زمیناههاای رسامود واو مایباود.
اروچه ظهور تهانی شدن نیز منافع ممفاتوی را در زمینه منطقهروایی ت ماللیسازی ،سهف مکان ت
وا حدی بازآفوینی تامله را به تتود میآترد ،تلی بااینحال حفاظ ت دفااع از ارزشهاای ملای ت
بومی از اهایت بسیار زیادی بوخوردار است» .ووته به مضامین اسالمی ت فوهناگ ملای ت آشانایی
بیهمو با آن ،وسهیلگو بومیسازی علوم ووبیمی است .این شناخت ت آشنایی هوچه بیهمو ت عایا واو
باشد ،باع

درک بهمو وهابها ت وفات های موتود میان دت قطب شوق ت غو در زمیناه علاوم

انسانی ت علوم ووبیمی میرودد.
بدتن شک ،شناخت ت درک عای اندیهاندان حوز علوم ووبیمی ،پیوامون آرا ت اندیهاههاای
دانهاندان ت عالاان هو دت قطب شوق ت غو ساک شایانی به وصایاا موبوط به بوناماه درسای
رشمههای علوم ووبیمی در بومیسازی این رشمه خواهد سود .با اندسی وأمل میواوان نمیعاه روفات
سه بوای حفظ میواث فوهنگی ت سنن علای ت انمقال آنها به نسلهای تدید؛ باید پیشفوض ووته
به مضامین اسالمی ت فوهنگ ملی در بومیساازی ت اساالمیساازی علاوم ووبیمای را ماورد وأییاد ت
وأسید قوار دهیو ت درعینحال بوای بس وفکو ت رتحیه علای در تامله از مالاسن ت پیهوفتهاای
غو نیز هورز نراید غافل شویو؛ لذا ولفی بومیسازی ت اسالمیسازی علوم ووبیمای هاو باه ملنای
بازنگوی در مرانی هسمی شاناخمی ،ملوفاتشاناخمی ت انساانشاناخمی ت رتاوع باه مراانی ت ایاول
اسالمی ت هو به ملنی بازرهت به سنت ت ایالت بومی در حاوز علاوم انساانی ت علاوم ووبیمای
خواهد بود.
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رهنمود دوم :شناسایی و معرفی چهرههای متفکریس بومی و اسالمی در تاریخ علوم
تربیتی ایران
بو اساس پیشفوضِ دتم؛ یلنی ووتاه باه مضاامین اساالمی ت فوهناگ ملای در باومیساازی ت
اسالمیسازی علوم ووبیمی ،در شناسایی ت ملوفی چهو های ممفکوین اسالمی ت بومی باید بهرونهای
عال شود سه دانهاندان ملوفیشد بومی ت مسلاان ،امکان رقابت با چهو های ممفکاوین غوبای را
دارا باشند .لذا طوح این موضاوع باا حضاور عالااان ت اندیهااندان مسالاان ،باومی ت ملای ،اماوی
ضوتری است ،تلی نراید یک معاوعه ناهااهنگ ت ناموزتن وهکیل شود سه هاهچیز در آن باشد
اما هیچ سارسود ،تایگا ت نقش مؤثوی در تامله نداشمه ت از درتن دچار بینظای ،ناهااهنگیهاا
ت وناقضاا مملاادد شااد باشااد؛ بنااابواین بااوای رفااع ایاان وناقضااا ت ناهااااهنگیهااا حضااور فلااال
اندیهاندان ت عالاان در عویههای مخملف علای بهتیژ از منظو ووبیمای ضاوتروی اتمناا ناپاذیو
است .این حضور از دت را میوواند وأثیورذار باشد ،یکی بهطاور زناد در فوایناد ساار ت دیگاوی
بهیور

داشمن آثار ماندرار در واریخ علوم ووبیمی ت علوم دینی است .حضور دانهاندان باومی ت

اسالمی در تویان پیهوفتهای علاای هاو در ساطل ماللای ت ملای ت هاو در ساطل تهاانی زمیناه
حضور علوم ووبیمی بومی ت اسالمی را مهیا نااود ت از مهااتو ت فهاار باو ممفکاوین تلاوریوی
میشود؛ لذا «تامله باید خود وولیدسنند علو ت علوساز باشد .وولیدسنند اندیهه ت اندیههساز باشد
ت گزمه این امو آن است سه یاحب علو ت اندیهاه دارای آزادی ت اسامقالل باشاد؛ یلنای بایاد در
تامله شوایطی حکوفوما باشد سه ات بمواند بهآسانی به حیا سیاسی ،فوهنگی ت علای خاود اداماه
دهد» (فالح.)1389 ،
در معاوع «از هاان آغاز شکلریوی شاسله ت بنیاد فوهنگ ت وادن ایوانی– اساالمی در قاون
دتم هعوی ،واامی والشهای اندیهاندان ت فوهیخمگان این موزتبوم مموته نهادیناه شادن علاو ت
ملوفت ت رسوخ دانش در بنیادهای این وادن نوپا رودید .تته مهموک والقیقا ت پاژتهشهاای
هاه اندیهاندان ایوانی– اسالمی هاچون زسویای رازی ،ابوریالاان بیوتنای ،ابانساینا ،خاوارزمی،
فارابی ،خیام ،غزالی ،خواتهنصیوالدین طوسی ،شیخ بهایی ت دیگوان ،هدفاندی ت ملناروایی علاو
بود است» (فوزانه پور .) 1387 ،بو این اساس ،شناسایی ،ملوفی ت بزررداشت اندیهاندان ت عالاان
علوم ووبیمی ت ایعاد هاایشهای منطقاهای  ،باومی ،ملای ت تهاانی؛ نقاش بسایار مهاای در ووساله
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هاهتانره علوم انسانی دارد .هاچنین چاپ ت انمهاار مقااگ  ،سماب ت ساخنوانیهاا ت وهیاه فایلو ت
سویال ولویزیونی از زندری بزرران این حوز میوواند رامی اساسی ت مؤثو در پیهرود بومیساازی
ت اسالمی شدن بونامه درسی علوم ووبیمی در ایوان باشد.
پیشفرض سوم :نگاه نوگرایی -بومیگرایی در بومیسازی و اسالمیساازی علاوم
تربیتی
نگا نوروایی -بومیروایی در مقابل نگا یوفاً بومیروایانه اغلب در عویه بومیسازی علاوم
ووبیمی در اشکال مخملف مطوح بود است .بو اساس این پیشفوض ،نوروایی ،بومیروایی ت نگاا
اسالمی ،رابطه ممقابل ت ممضادی ندارند بلکه مکال یکدیگوند تانگهای ولادیل دت فااسمور

اخیاو ت

اضافه شدن فاسمور سومی به نام اسالمی سازی ،بو بومیسازی ت اساالمیساازی علاوم ووبیمای آثاار
مثرت فواتانی خواهد داشت ت بو عزم ملی ،نگا اسالمی ت رتحیه نوروایی خواهد افزتد« .رسموش
رتحیه ناوروایی در تاملاه مایوواناد عامال ماؤثوی در راسامای رفاع مواناع باومیساازی باشاد ت
آزاداندیهی ت شعاعت علای ،در سنار ولهد به ارزشهای اسالمی ت اقدام به بونامهریزی در ساطل
سالن در آموزشتپوترش از تاله لوازم والق بخهیدن به هدت فوق است (پوریانی .)1391 ،الرمه
وفسیوهای دیگوی از بال

بومیروایی به چهو میخورد سه قابلوأمال مایباشاد .ماثالً بوتتاودی

( )1388ملمقد است سه «بومیروایی هاانا بیان نگوانایهاا ت اضاطوا هاا ت واناهاای فکاوی یاک
تامله است سه را در شکل غیومملارت خود به بیگا سمیزی ،بیگانههواسای یاا تتهای از بااتر باه
بوووی افکار خودی در مقابل دیگوی انعام شد است (بوتتودی« .)61 :1388 ،درحالیسه عالاان
علوم ووب یمی در ایوان نرایسمی با این نوع نگا پیش بوتند بلکه با آغوشی باز ت با نگا رزینهی تنره
نوآتریهای بونامه درسی علوم ووبیمی را حداقل هو پنج سال یکباار باهرتزرساانی سنناد» (لاوی،
.)94 :1393
نگا نوروایی -بومیروایی در بومیساازی ت اساالمیساازی علاوم ووبیمای منعاو باه رساموش
رتحیه نوروایی در تامله ت عامل مؤثوی در راسمای رفع موانع بومیسازی ت اسالمیساازی اسات.
شعاعت علای در سنار ولهد باه ارزشهاای اساالمی ت اقادام باه بوناماهریازی در ساطل ساالن در
آموزشتپوترش از تاله لوازم والق بخهیدن به حل موانع ت مهکال فوارتی بومیسازی علاوم
انسانی ت علوم ووبیمی در ایوان است (لوی .)1393 ،بو هاین اساس میووان رفت «ماهیت آن علای
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سه مالموای وللیو ت ووبیت را فواهو سازد موردووته عاد بوناماه درسای اسات ت ایان دیادرا هاا
نسرت به انسان ت ملوفت ،با وللیو ت ووبیات اساالمی ارورااط زیاادی دارناد» (رتزناانی.)95 :1381 ،
خالیه آنکه «هواداران بومیروایی بوآناند سه پژتهشهای علو اتمااع ،چواغی است سه پیش از
هو چیز به خانه رتاست .چه هنگامیسه دانهاند بومی علو اتماااع ،تاقلیاتهاای باومی را واللیال
سود ت با نگا واز ی خود به رفمار انسانی وصویوی واز از آنها نقش میسند در هااان حاال ،هاو
بو مالموا ت هو بو غنای رتششناخمی ت ساربودی این شاخه از دانش میافزاید» (هافان.)2002 ،
پیام مهو پیشفوض نگا بومیروایی -نوروایی ت اسالمیسازی در بومیسازی علوم ووبیمی آن
است سه این عامل میوواند منعو به رسموش رتحیه نوروایی در تامله ت عامل مؤثوی در راسامای
رفع موانع بومیسازی باشد .ولدیل ت ولامل بومیروایی با نوروایی اموی ضوتری اسات ت وضااد ت
ونش میان این دت نگوش ،مخاطواوی را بوای فوهنگ ت ارزشهای ملنوی ت اساالمی تاملاه فاواهو
میسند ت مانع مهای در مسیو پیهوفت آن میرودد .در مقابل افواطرویهاا ت ولصابهاای شادید
فوهنگی ،ملی ت مذهری سه افواد ت روت ها؛ خود را نژاد بووو ت فوهنگ ت مذهب خود را غنایواو ت
بهمو از دیگوان میدانند؛ روت ها ت دسمههایی هو هسمند سه نسرت به تطان ،ملیات ،دیان ،مکماب،
مذهب ت مودم خود بیاعمنا ت بیوفات

هسمند .این روت سه اغلب خود را رتشنفکو ت مموقی هاو

قلاداد میسنند  ،سنت ت اخالق ت خانواد را به فواموشی سپود ت از فقو ملنوی رنج میبوند .ولدیل
ت وذهیب افکار ت اندیهه این دت روت سه یکی در اتج افواط ت دیگاوی در نهایات وفاوی اسات،
ساری بسیار مهکل ت نیازمند عزم ملی است واا ایان مسایو نااهاوار باا ولامال ت هاواهای عالااان ت
اندیهاندان به مقصد بوسد .در معاوع اعمقاد بو آن است سه نوروایی هویتهای فوهنگی را باز ت
رسمود مینااید ت باع

انلطات ت وکثاو آن مایشاود تلای ایان رفماه زماانی درسات اسات ساه

نوروایی با دین ت سنت بهیور

ولفیقی بهینه ت مطلو  ،مسیو اقمرااس را بااز نگاه دارد ت در عاین

سثو  ،را تحد فوهنگی را سد نکند وا شاخهای از دانش مانند علوم ووبیمی با نگاهی اساالمی ت
نوروا – بومیروا ،بمواند در ولفی بومیسازی ت اسالمیسازی قوار ریود ت از سامیز غیومملاارت باا
نوروایی بو حذر باشد.
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رهنمود سوم :استقبال از طرحهای مبتکرانه بومی و اسالمی در حوزه علوم تربیتی
این رهناود مرمنی بو پیشفوضِ نگا نوروایی ،بومیروایای اسات زیاوا باه هاو اناداز  ،قادر ت
منزلت سومایههای انسانی ،فکوی ت ملنوی رعایت شاود ،از مهااتو ت خاوتج نخرگاان علاای ت
دانهاندان بومی ت ملی سهور پیهگیوی میشود .مهاتو ت فوار مغزها سلاه آشنا ت الرمه پو چالهی
است سه در این اروراط رهناودهای رهرو انقال قابلووته است « :الرمه من ح را به توانهای باا
اسملداد خودمان میدهو؛ این ها ح دارند انمظار داشمه باشند ت مسئوگن باید بوای اینها سار سنند؛
در این وودیدی نیست؛ اما ارو آنها سوواهی سود اند ،ملنایش این نیست ساه تاوان ماا هاو باوای
خودش ووتیهی درست سند .الرمه ارو انسان بوای افازایش مللوماا باه خاارج از سهاور باوتد ت
بورودد ،یا والقیقی بکند ت بورودد ،این فوار نیست ت اشکالی ندارد؛ اما اینسه انسان سولهبارش را
برندد ت پهت سند ت بگوید خداحافظ ،ما رفمیو؛ ناه ایان را مان قراول نادارم» (خامناهای ،فاوتردین
.)1398
اسمقرال از طوحهای مرمکوانه بومی ت اسالمی در حوز علوم ووبیمی ت شناسایی ریهه فوار مغزها
ت ایعاد زمینه بکار ریوی نخرگان تامله نهونها مانع از مهااتو مایراودد بلکاه آنهاا را وهاوی
میسند وا به وولید ت خالقیت علای بپودازند« .ارو بماوانیو ایان بسامو ت فضاا را معادداً بازساازی ت
احیاء سنیو قادر به وولید علو ،علای سه بومی ت مرمنی بو تاقلیا ت نیازهای ما باشد ،خاواهیو شاد»
(فالح .)1389 ،بههوحال «بالی بزرری سه بو سو نسالهاایی از تواناان سهاور ماا در دتر ای ت در
سهورهای دیگو آمد  ،این است سه آنها بوای والصیل علو به سهورهای دیگو رفمهاناد ت چیازی
هو یاد روفمهاند اما یکچیز مهووو را تا رذاشمند ت فواموش سودند ت آن ،هویت فوهنگی ت ملای
خودشان بود است .اینها به هو سهوری بورهمند ،اروچه عالو ت از لالاظ علای شاید مفید بودند؛
اما مثل یک بیگانه در سهور خود عال سودند ت نموانسمند به هدتهای اساسی سهور ت ملی خاود
خدمت گزم را بکنند» (خامنهای ،فوتردین )1398؛ بنابواین اسمقرال از طوحهاای مرمکواناه باومی ت
اسالمی در هاه حوز ها بهتیژ در علوم اتمااعی ،علاوم انساانی ت علاوم ووبیمای ت هاچناین انعاام
پژتهشهای میدانی در ماورد علال مهااتو نخرگاان ت مواناع بازرهات آنهاا ،بورسای وعاار
سهورهای موف در بوخورد با پدید فوار مغزهاا ،انلکااس نماایج والقیقاا ت وعاار مسائولین ت
عاوم مودم در تهت ایالح نگوش به پدیاد فاوار مغزهاا؛ مایوواناد در باارآتری وفکاو منطقای
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نخرگان ت رهایی تامله از افمادن در دام فوهنگ غیوبومی مؤثو باشد ت در اسمقالل علای سهور نیز
مفید خواهد بود.
خوتج سومایههای انسانی ،فکوی ت ملنوی از سهور ،منعو به بالوان داناش مایشاود .یکای از
موانع بومیساازی ت اساالمیساازی باهتیاژ در حاوز علاوم ووبیمای ،بالاوان داناش اسات ساه باه
یور های مخملف ظهور ت بوتز پیدا میسند .تقمی قدر ت منزلت نخرگان تامله بهخوبی شاناخمه
نهود ت به یور مخملف در رنج ت مضیقه باشند ،ناچار از موزتبوم خود مهاتو سود  ،در آنسوی
موزها به والصیل میپودازند ت راهی به دگیل مخملف از تاله مهکال مالی در آنسوی موزهاا؛
معرور میشوند علو ت وعوبه خود را در اخمیار سهورهای غوبی قوار دهند ت بهتای ووتیج سنت ت
فوهنگ اییل خود ،فوهنگ غو را پذیوفمه ت از ایالت فوهنگی خاود فایاله مایریوناد؛ اماا باا
ووغیب ت وهوی این نخرگان بهتیژ در حوز علوم انسانی ت علوم ووبیمی میووان الگوهایی مطلو
در عویههای روناارون ایان علاوم ،طاوح ت اتاوا نااود ت از خاوتج نیوتهاای فکاوی ت علاای ت
هاچنین از مهاتو نخرگان مسملد ملی ت بومی تلوریوی سود.
در معاوع ،اسمقرال از طوحهای خالقانه بومی ت اسالمی در هاه علوم ت بهتیژ در حوز علوم
ووبیمی راهگهای بسیاری از مهکال علوم انسانی ت علوم اتمااعی است ت منعو باه رفاع نیازهاای
تامله بومی ت اسالمی خواهد شد .در زمینه علوم انسانی ت علوم ووبیمی «بومیسازی باوای ماا یاک
ضوتر است .نیازها را باید وا حداسثو رفع سنیو وا نیازمند نراشیو .بومیسازی از ضاوتریا اتلیاه
ماست ،تلی شأنی به آن داد نهد است .اتااع نخرگان در حوز های مخملف نیااز اسات ،چواساه
تهان یکبلدی نیست» (رلهنی ت خاسران .)1395 ،در چنین رتیکودی میووان رامهاایی در رفاع
بالوان دانش نیز بوداشت ت از خوتج نخرگان پیهگیوی سود .مواته یالیل با اید های نو ت وهکیل
انعانهای اساوید در هو حوز ت حاایت مالی ت در نظو روفمن وهوی مالی بوای وولیاد ایاد هاای
مرمکوانه ت در نظو ر وفمن بودته ت اعمرارا گزم دتلمی ،نظار دقی بو مالصول ت پژتهش وولیاد
شد در حوز بومی ت اسالمی در زمینه بونامه درسی علوم ووبیمی از تاله دسموراللال مهای باوای
والق این رهناود مالسو میرودد سه باید در دسمور ساار معلاس شاورای اساالمی ت تزئای از
ردیفهای بودتهای ساگنه معلس قوار ریود.
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پیشفرض چهارم :اصالت دادن به تولید محتوای مبتنی بر فرهن

بومی و اسالمی

هو سهوری در بونامه درسی رشمه علوم ووبیمی ملاوگً ولفیقی از مالموی تهانی بومی ت ارزشی
خود اسمفاد میسند ممناسب با مفهومی بومی شدن به این ملنا ما نایووانیو نسرت به منابع علاای ت
میواث مهموک فوهنگی بیوفات باشیو .تلی بااینحال بایسمی با ووته به فوهناگ سهاور ایاوان ت
نیز ععین شدن این فوهنگ با فوهنگ اسالمی تحیانی ،این پیشفوض اهایات پیادا مایسناد؛ لاذا
ولدیل ت وغییو در نگوشها ت ووته به ملایب ت مالاسن فوهنگ غو ت شناساایی ارزشهاا ت ضاد
ارزشهای آن؛ ت نیز احصای قابلیتهای منابع اسالمی تحیاانی ت اسامقرال از ایاد اسااوید ملمقاد ت
ممدین به اسالم ت فوهنگ ایوانی هو بوای بومیساازی ت هاو باوای اساالمیساازی اماوی ضاوتری
است .این پیشفوض به ما میروید در انمخا  ،ودتین ت والقی ت نیازسانعی بهراود بوناماه درسای
علوم ووبیمی ،تهتریوی بایسمی به سات ایالت دادن به مالماوایی باشاد ساه دمخاور باا فوهناگ
بومی ت اسالمی باشد .اسمفاد بیقیدتشوط ت وفننی از سما ها ،معاال  ،ساورومیهاا ت فضااهای
معازی نامناسب ت ساخمن ملرد مصوت باوای اسامفاد غیوضاوتر از ساگهاای فوهنگای غیوباومی؛
اروقاء علوم ووبیمی بومی ت اسالمی را مالدتد سود ت منعو به ضالف ت زتال آن مایشاود؛ لاذا باو
اساس پیشفوض مذسور ،بومیسازی ت اساالمیساازی علاوم ووبیمای در ایاوان ،عاالت باو نیااز باه
فوهنگ بومی ،ماللی ت اسالمی؛ نیازمند هاواهی ت ساک علوم تدید است.
« بونامه ریزان باید نسرت به موضوعا بونامه درسی حسااس باشاند ت ضاان آرااهی از آنهاا،
مهوق وغییوا بونامهریزی پیهنهادی باشند .ووته داشمن به ایان اماو در وقویات ووانانادی ساازی
امت اسالمی مهو است ت باید بونامه ریزان ت موبیان ووبیمی ووته گزم را به این تظیفه داشامه باشاند
(رتزنانی .)107 :1381 ،پدید های انسانی ت رفماری به خاطو وأثیو ممقابل پیچید ای سه بین انسان ت
فوهنگ تتود دارد ،میبایست در بطن هو تامله ت با فوهنگ خاص آن با عنایت به شوای بومی ت
نژادی هو اقلیو موردمطالله قوار ریود« .رشمههای علوم انسانی بهخصوص در حیطه تاملاهشناسای،
رتانشناسی ،مودمشناسی ت وللیو ت ووبیت عادواً بوخاسمه از فلسفه ،مفاهیو ت نظویا پژتههاگوان
غوبی ت شوقی است» (اخوی راد.)25 :1388 ،
بهطورسلی مناقها بسیاری در ایوان در سه دهه اخیو دربار علاوم انساانی ت ضااوتر والول
در آن یور پذیوفمه است سه مهوووین مناقها درباار مادلهاای والول بود اساات ت اروچاه
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بارها افواد ت روت هایی دست به والول ت وولید مالموای بومی ت اسالمی زد اند اما به دگیل مخملف
ناقص ت ابمو ماند ت بلد از مدوی از رتن افماد است .شاید دت دلیل عاد در این زمیناه ماؤثووو باه
نظو میرسند .یکی عدم وولید مالموای قوی با ایالت بومی -اسالمی ت دتم اسمفاد از بسمههای باز
نهد ت ووتاههای بدتن وأمل از فوهنگ غو بهتای اسامفاد مطلاو از ایاالتهاای اساالمی،
بومی ت ملی است .نکماه بلادی اساوات در اسامفاد بایقیدتشاوط ت وفننای از امکاناا موتاود ت
مصوت بیانداز در امورا بیهدت ت بالاسمفاد از قریل فضاهای معازی ناامطلو ت هادر دادن
تقت ت ولف سودن عاو در مصوت ساگهای مضو ت آلود سنند ذهن ت افکار افواد تامله باهتیاژ
توانان است .مصوت ناملقول ت عدم ووته به هدر دادن تقت ،عاو ت هاچنین یوت امورا مالی
بوای موارد مضو ت بیفاید از تالاه دغدغاه عالااان ت اندیهااندان حاوز وللایو ت ووبیات اسات.
«یوفه تویی تزت ایولی است سه در دین ما تتود دارد ت دراینبار ووییههای بسیاری از ساوی
ائاه ،بزرران دین ،رهروان ت دیگو افواد ارائه شد است (مسالودی)1389 ،؛ بناابواین باوای زدتدن
چنین فضایی قرل از شکلریوی شخصیت دانهعویان در دانهگا ها ت ععاین شادن وفکاو آناان باا
اید هایی سه آنها را نسرت به فوهنگ اسالمی ت بومی ناآشنا میسازد اقدام سود ت ایان خاأل را باا
مضامین علای با تهتریوی اسالمی پو سود سه ممناسب با این مهکل رهناود زیو بایاد در دسامور
سار قوار ریود.
رهنمود چهارم :تولید دانش بومی و اسالمی در حوزه علوم تربیتی
این رهناود مرمنی بو پیشفوضِ ایالت دادن به وولید مالموی اسالمی ت بومی در بومیسازی ت
اسالمیسازی علوم ووبیمی است ت هاانطوری سه ووتاههای مسماو ت مداتم باعا

رساود داناش

بومی میرودد ،اقمراس درست ت انمقال یالیل موتب رتن ت ووسله علوم بومی ت اساالمی اسات.
علوم ووبیمی یکی از مهوووین عوامل اثورذار بو حفظ ت انمقال سنت ت فوهنگی ملی ت بومی اسات؛
هوچند «نایووان وللیو ت ووبیت را فق ودارسی بوای فوهنگی ملین یا آماد ساودن باوای زنادری
خاص دانست ت ووبیت سودن ونها ووسل به وولید فوری یا ووته به قرول ارزش های فوهنگ حاضاو
نیست» (شاوو ) 2005 ،اما بایسمی از ووان علای ،اسالمی ت بومی هاو نرایاد غافال شاد ،زیاوا تاملاه
درحالووسله  ،نیازمند عزم ملی ت وولید دانش بومی است وا بمواند عالت بو والش بوای علوم باومی
ت ملی ،زمینه دانش تهانی را نیاز فاواهو ناایاد .تاملاهای ساه نمواناد از امکاناا ماللای ت داناش
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منطقهای بهو مند شاود ناایوواناد فواملای فکاو سناد ت علو بومی تز از طوی پوداخمن ممفکوان ت
عالاان اتماااعی باه مسائل آن تامله شکل نایریود.
علوم ووبیمی زمااانی مای وواناد در خاادمت نیاز یک تامله درآید سه مسمقیااً بااه مسااائل آن
تاملاه بپودازد ت آن را باا دیدی انمقادی ت با رتشی علای موردبورسی قوار دهد ت در هاین رابطاه
فوهنگ ت ارزشهای تامله هورز با یکدیگو یکسان نرود ت لاذا بوناماهای موفا خواهاد باود ساه
ارزشهای ملی ،میهنی ت اسالمی را موردووته قاوار داد ت عاالت باو آن ،از ارزشهاای انساانی ت
تهانی نیز غافل نگودد ت ضد ارزشهایی را سه ممناسب با فوهناگ ملای ،اساالمی ت باومی نیسات،
بهخوبی رید سند ت وغییو دهد« .بومی سودن علو به ملنای تارد سودن علوم غوبی هاوا با ولادیل
آنها بوحسب شوای فوهنگی ایوان بود است؛ اما مقصود از علو بومی ،علاای اسات ساه باهطاور
مسمقیو در شوای فوهنگی سهور رشد سود باشد» (باقوی.)2 :1396 ،
وولید ت ولفی دانش بومی ،ملی ت اسالمی ،نظام وللیو ت ووبیت را از حالت تاود خارج نااود
ت میوواند عالت بو وولید بسمههای فوهنگ بومی ت اسالمی ،اندیهاندان حوز علاوم ووبیمای را باه
اقمراس مطلو ت مناسب از ممون علوم انسانی غوبی وهاوی سناد« .باومیساازی علاوم اتماااعی ت
علوم انسانی به ملنای تذ حداسثوی علوم اتمااعی ت انسانی مغو زماین اسات .ایان پاوتژ باه
ملنای پهت پا زدن به میواث غنی مغو زمین در این حوز نیست بلکه به ملنای آن اسات ساه در
تاردا این دسمه از ملوفت بوخالت علوم طریلی ت بهو ریوی از دسماتردهای آن بایاد عاالت باو
ووتاه ،اقمراس نقادانه ت رزینهی سود ت به یور مخملف در آنها دخال ت وصاوت نااود واا بماوان
ممناسب با مقمضیا بومی ت زیستبوم ایوانی از آنهاا بهاو باوداری ت آنهاا را باه فنااتری ایوانای
وردیل سود» (بوزرو)1390 ،؛ لذا در رام نخست بایسمی اقدام به وولید بسمههای آموزشی ساود ساه
واام مالموی آن با فوهنگ بومی ت اسالمی ععین شد باشد ت در رام دتم ممفکوان ت عالااان ایان
حوز ها ت بهتیژ در حوز علو م انساانی را ساه هاو در حاوز علاوم غوبای وخصاص دارناد ت هاو
بنیانهای اسالمی ت ارزشی خودشان را بهخوبی میشناسند در سایماهای باوای وولیاد علاو باومی ت
اسالمی ت نوشمن مالمویهای ممناسب با هو حوز دخالت داد شوند .شاید بموان رفت بوای والق
این رهناود عالت بو انقال فوهنگی باید انقالبی در حوز وولید مالموی اسالمی ت بومی یاور
بگیود ،ساا اینکه در سالهای اخیو شاهد وولید بوخای از ایان مماون از طاوت پژتههاگا حاوز ت
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دانهگا دید شد است .این مالمواهای وولید شد بایسمی رسموش یابند ت بوای وولید ت غنیسازی
آنها ،باید هو به ارزشهای تهانی ووته شود ت هاو باا والاول در سوفصالهاای مصاو انقاال
فوهنگی ت بازنویسی ت وکایل آنها ،زمینه را بوای باومیساازی علاوم ووبیمای مهیاا ساود ت اسااوید
دانهگاهی را با ملوفتافزایی اسالمی ت میهنی بیهمو ت بهمو آشنا ناود.
در معاوع مهکالوی سه به آنها اشار رودید اروچه در حوز دیگو دانشها نیز ماکن اسات
دید شود اما آثار ت عواقب سوء آن در حوز علوم انسانی ت علوم ووبیمی ،مخاو واو اسات .باوای
حل این مهکال  ،عاوماً را سارهای مملدد ت را ممناقض پیهنهاد شد است سه بلضی از آنها نیز
یکدیگو را خنثی میناایند .مهوووین راهکاار پیهانهادی در ایان ماورد ،افازایش میازان هاااهنگی
دانش علوم انسانی ت علوم ووبیمی با مالی پیوامون ت پودازش یک نظام علای هااهنگ ت ممناساب
با ساخمار فوهنگی ،دینی ،بومی ت ملی در سهور است؛ بنابواین وقویت ت اروقای سایمه بومیساازی
علوم ووبیمی در این زمینه میوواند در معاوعه علوم ووبیمی نقهی اثورذار ت مهو را بو عهد داشامه
باشد ت بوخی از مهکال ت ملضال اساسی تامله را سه به دلیل غفلت از علاوم انساانی ت فقادان
شأنیت به این علوم پدید آمد است با سیاسترذاریها ت بوناماهریازیهاای فوهنگای ت اتماااعی
بوطوت سازد.
بنابواین با ووته به حضور پورنگ فوهناگ اساالمی در تاملاه ماا ،ووتاه باه مراحا

اساالمی

بهمنظور وقویت بومیسازی علوم ووبیمی ،ضوتروی اتمنا ناپذیو است ت وقویت سایمه بومیساازی
علوم ووبیمی باید ممناسب با اهدات ت آرمانهای تامله اسالمی باشد ت ازآنعاییسه مکماب اساالم،
هاه ابلاد تتودی انسان از تاله بلد شناخت را موردووته قوار میدهد؛ لذا ووته به این بلاد مهاو
در انمخا اعضای سایمه مذسور بسیار مورد وأسید میباشد .رتشنفکوان ت اندیهاندان حوز علوم
ووبیمی ،بایسمی هو به بومیسازی ت هو به مراحا

اساالمی عالقاناد باود ت از شاناخت ت آرااهی

سافی در این زمینه بوخوردار باشند.
پیشفارض پانم ::توماه باه ف ارا و ابعااد وماودی ان اان در باومیساازی و
اسالمیسازی علوم تربیتی
ضوتر ووته به ماهیت انسان ت وفات های انسانشناسی در شوق ت غاو باهعناوان یکای از
پیشفوض مهو اسالمیسازی علوم ووبیمی است ت مرمنی باو ایان پایشفاوض ساه عاادواً از ادبیاا
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حوز اسالمیسازی حایل میرودد ،ووتاه باه فطاو ت ابلااد تتاودی انساان در باومیساازی ت
اسالمیسازی علوم ووبیمی بهعنوان یک پیشفوض اساسای اسامنماج شاد اسات .در باومیساازی ت
اسالمی علوم ووبیمی ،دت مفهوم انسان ت مالی از تاژ های بسیار مهای هسمند سه اروراط ممقابلی باا
هو دارند .هو انسان میوواند بو مالی خود وأثیو بگذارد ت هو مالای ایان وواناایی را دارد ساه باو
انسان اثوراذار باشاد .ایان مالای شاامل فضاای اقلیاای ،آ ت هاوایی ،ساوزمینی ت یاک مالای
اتمااعی است سه انسان در آن میوواناد رشاد سناد .هاو چاه ایان مالای غنایواو باشاد ت بمواناد
نیازمندیهای انسان را وأمین نااید ،رشد ات نیز بیهمو ت بهمو خواهاد باود .باه اعمقااد بااقوی ()1387
«علوم انسانی در حیطه موضوعی خود ،فهو ملاای انسان ،وهخیص مسائل ت ارائه طوحی بوای رفاع
روفماری انسان را بو عهد دارند .علوشناسی ملایو نهان میدهاد ساه علاو ،پدیاد ای فوهنگای ت
انسانی ت حاتی پیامهای ارزشی است .با ووته به مسئله بالوان در علوم انسانی ت اتماااعی ملایاو،
سامان بخهیدن به حوسمی تدید در این عویه ضوتری است ت رسموش را مطاللاه انمقاادی نقطاه
عزیات مطلوبی بوای بومیسازی علوم اتمااعی است (باقوی.)1387 ،
چنانسه قرالً هو اشار شد «اساسیووین ضوتر بومی سازی علوم انسانی ،وفات نگا تواماع
به مفهوم انسان است ت میووان رفت بومیسازی علوم انسانی قوار دادن این علوم در ظوت نگاا ت
ارزشهایی است سه در تامله ای مانند ایوان در رابطه با بال

انسان ت اتمااع تتود دارد؛ بنابواین

شناخت مسائل تامله ،نقش مهای در بومی شدن ت وطری را حالهاا باا فوهناگ دارد » (چیاذری،
 )1390ت بوای وطری را حلهای موبوطه ،فوایند وللیو ت ووبیات رساای در ایان زمیناه نقاش بسایار
حیاوی ایفا میسند .در این فوایند رسای ،با ووته به ابلاد تتودی انسان« ،لفظ آموزشتپوترش در
مفهوم تسیع سلاه ،به سلیه فوایندهایی اطالق میشود ساه زنادری فوهنگای را باوای انساان واأمین
سند» (رووک .)2007 ،بهعرار دیگو هو تاملهای با فوهنگ ت آیین خاص خود ،دارای نیازمندی
های ممناسب ت تیژ ای است ت در یک خصوییا بومی تیژ به سو مایباود ساه باه دلیال تتاود
هاین خصوییتها ت تیژریها ،در بوخی نیازمندیها مماایز ت ممفات از سایو ملل است.
چنانکه مالحظه رودید ،ابلاد تتودی انسان از دیدرا های مخملفی قابلواللیل ت بورسی است.
شوق ت غو  ،مسلاان ت غیومسلاان ت حمی دانهاندان رشامههاای مخملاف ،هاو سادام انساان را از
دیدرا ها ت منظو خود موردووته قوار مایدهناد ت طوفاداران باومیساازی ت اساالمیساازی علاوم
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ووبیمی ت علوم انسانی باید در این زمینه دارای آراهی ت شاناخت مناساب در ماورد ابلااد تتاودی
انسان باشند .بو این مرنا ،علوم انسانی حیثیمی تتودی ت درعینحال مسمقل از علوم غیوانسانی دارند.
این حیثیت قرل از هو چیز فوهنگی است .بو این اساس ،علوم انسانی دانشهایی هسمند سه مسائله ت
موضوع ایلی موردبورسی آنها انسان ت مقاید ت نیا ت انگیز ها ،اخالق ،سعایا ،عاد ها ،اراد
ت سنشهای اتست (تاهیدی ت هاکاران .)457 :1394 ،ووته به فطو انسان ت ابلااد تتاودی ات
در بومیساازی ت اساالمیساازی علاوم ووبیمای باهعناوان یاک پایشفاوض ،نیازمناد ووتاه تادی
دستاندرساران آموزشتپوترش به هاه ابلاد انسانی است .این ابلاد اعو از تسااانی ،1شاناخمی،2
رتحی ،احساسی ،3فکوی ت مانند اینها ،شایسمه است با بونامهریزیهای مناسب از انالوات ت هادر
رفمن آنها تلوریوی شود ت هوسدام از این ابلاد با ووته به ظوفیتهای موتاود باه رشاد ت ولاالی
بوسد.
بو اساس این پیشفوض مالموی بونامه درسی علوم ووبیمی بایسمی باا نگاا فطاو روایاناه ت باا
نگاهی آیه ای به ماهیت انسان ت ارزش ت علو نگا سند .منظور از این پیشفوض سه ساای پیچیاد
هو هست این بود سه علوم ووبیمی بهطورسلی ت دانهعو ت اسماد در رشمه علوم ووبیمی بهطور اخص
ت در سایو رشمههای علوم انسانی سه وقویراً با ماهیات انساان ت ارزش ساوتسار دارناد تهاتریاوی
مالموی بونامه درسی را با نگا فطو روایانه ت خدامالورانه بریند .والق این پیشفوض اتگً مسملزم
وولید مالموی ممناسب با این پیشفوض در حوز های مخملف بهتیژ حوز علوم ووبیمای اسات ساه
قرالً بال

آن رذشت ،ثانیاً به تتود اساویدی نیاز داریو سه به ساک آنها ،نگوش موبیان بازسازی

ت ایالح رودد سه رهناود ذیل مناسبوو به نظو میرسد.
رهنمود پنم ::کیفیتبخشی به تربیت نیروی ان انی ،متناسب باا نیازهاای باومی و
اسالمی
این رهناود بو مرنای پیشفوض ووته به فطو ت ابلاد تتودی انسان در اسالمیساازی علاوم
ووبیمی ارائه شد است .بهسارریوی ت سیفیتبخهی باه ووبیات نیاوتی انساانی ممناساب باا سااخمار
1. Physical
2. Cognitive
3. Emotional
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فوهنگی ،اقمصادی ،ینلمی ،اتمااعی ت مخصویاً با ووته به نیازهای علوم ووبیمای بایاد باه ووبیات
نیوتی انسانی مولد ،ماهو ت مفید بو اساس وواناندیهای افواد هاات رااشات ت ایان اماو مهاو در
شناخت افواد ت ابلاد تتودی آنها یور میپذیود .وو ته به دت بلاد تساای ت رتحای انساان ت
ممناسب با وواناییهای تسای ،رتحی ت فکوی ات ،میووان بونامهریزی ناود .بدین منظور ت به دلیل
نیاز به مهار ها ت وواناییهای تیژ بوای اتوای بونامههای درسی علوم ووبیمای ،والاول در سیفیات
نیوتی انسانی آموزش عالی ت نظام وللیو ت ووبیت ،هاچنین رشد ت پوترش مهار های مدرساین ت
اساوید دانهگاهی اماوی ضاوتری اسات .باو اسااس ولویاف ت شاناخت ابلااد انساان از نگاا آرا ت
اندیهههای مخملف ،اساسیووین ضوتر بومیسازی علاوم انساانی ت علاوم ووبیمای «وفاات نگاا
توامع به مفهوم انسان است ت میووان رفت بومی سازی علوم انسانی قوار دادن این علوم در ظوت
نگا ت ارزشهایی است سه در تامله ای مانند ایوان در رابطه با بال

انسان ت اتماااع تتاود دارد؛

بنابواین شناخت مسائل تامله ،نقش مهاای در باومی شادن ت وطریا را حالهاا باا فوهناگ دارد»
(چیذری.)1390،
سیفیتبخهی به ووبیت نیوتی انسانی باید ممناسب با نیازهای بومی ت دینی باشد وا بمواند نیوتی
انسانی مولد ،ماهو ت مفید بوای بخشهای مخملف اتمااعی ،ووبیمی ،اقمصادی ت سیاسی ووبیت سند
ت به مفهوم تسیع ،هاسو با پژتهش رووک ( )2007سلیه فوایندهای زندری انسان را پوشش دهد ت
آن را وأمین نااید .وولید علو ت دانش ت ساربود بهینه آن در فوآیند وللیو ت ووبیت ،موتب وقویت ت
افزایش دانایی ت ووانایی دانهعویان ،اسااوید ت مللّااان شاد ت آماوزش ت ووبیات را در مهاوواوین
مأموریت خود یلنی سیفیتبخهی به ووبیت نیوتی انسانی ،ممناسب با نیازهای بومی ت ملی را یااری
میسند ت نیوتی انسانی وواناند ت سارآمد را بایش از رذشامه ووبیات خواهاد نااود ساه مایوواناد
مهکال حوز های مخملف ،مخصویاً مهکال حوز علوم انسانی ت علوم ووبیمی را ساهش دهد
ت این هاان چیزی است سه مورد وأسید چیذری ( )1390است.
بوای والق این امو بهعنوان رهناود ،دت عاال مهاو در سیفیاتبخهای ووبیات نیاوتی انساانی
دانهگا هاا ت مواساز آماوزش عاالی در حاوز علاوم ووبیمای سارسااز خواهاد باود .اتل بورازاری
ساررا هایی در حوز ایعاد بینش ت نگوش آیهای به عالو با ووته به نگوش بوخای از اندیهااندان
ملایو مسلاان وللیو ت ووبیت سه نمیعه آن شوست دادن ت بازآموزی اساوید حوز علوم ووبیمای در
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بونامههای آموزشی ساررا هایی است سه بوآیند آنها به ایعاد ت وقویت ایان ناوع نگاوش آیاهای
ساک خواهد سود هوچند این سار سخت است ت اسمادی سه شخصیمش وکایل شد ماکن اسات
سؤال رودد سه چنین تلساوی چه ساکی خواهد سود؟ در پاسخ باید رفت نراید نامید شد حاداقل
شوست در تلسا بوای بوخی اسمادان این حوز به دلیل مواتهه با پوسشهای احماالی خودشاان
در مورد تهانبینای اساالمی ت فطاو الهای سااکسنناد خواهاد باود؛ بناابواین لازتم بورازاری
دتر های ملوفت افزایی سه الرمه در مواساز آماوزش عاالی تتاود دارد باوای بهراود ایان تضالیت
مناسبوو است ت پیهنهاد میرودد غنیوو شد ت از اساوید بوتسمه در حوز نگوش آیهای اسامفاد
شود.
دتم اینکه ،شوست دادن دانهعویان در ساررا هایی با هاین موضوع ت نیز وقویت سوسیهای
آزاداندیهی ت مناظو در خصوص ارزشها ت ماهیت انسان با اساوید معاو تهات ایعااد انگیاز ،
مطالله ت پژتهش ت هاچنین زمینه گزم بوای وهوی مطالله ت پژتهش در حوز های اساالمی اسات
هوچند دفمو فوهنگ اسالمی والشهایی در ایان زمیناه دارناد تلایکن مناسابواو ایان اسات حمای
درتسی در بونامه درسی رشمههای علوم ووبیمی بهطور رسای رنعاند شود واا نیاوتی ساارآزمود
بموانند تهتریویهای فطو روایانه به افکار ت اندیهه دانهعویان ت اساوید بدهند .نویسندران باو
این باترند سه بسیاری از دانهعویان ت بوخی اساوید از چنین مناظوا ت رفمگوهاای علاای ساامالً
اسمقرال میسند تلیکن بوای پیهگیوی از ولصب ت خودمالوری عاطفی باید هو اسماد آموزش ایان
دترها معو ت دانهگاهی باشد ت ووییه میرودد از اسمادان خارتی مسلاان اسمفاد شاود ت هاو
سیفیات آن بااهرونااهای باشاد سااه دانهااعویان ت اسامادان مهااماقانه بااوای بوناماههااای بلاادی چنااین
رودهااییها ت نهستها اعالم آمادری ناایند.
در معاااوع ت بااو اساااس آنچااه رذشاات ،والااول در زمینااهی رسااانههااای روتهاای ت تسااایل
اروراطتالی از اخمواع چاپ واا رساانههاای ناوین ساه زمیناهسااز بیاداری ت پیهاوفت ملاتهاا در
زمینه های مخملف رودید است ،باید بونامه ریازان ت دساتانادرساران حاوز هاای مخملاف علاوم
ووبیمی ،رهناود سیفیتبخهی به ووبیت نیوتی انسانی را در سولوحه سار خود قوار دهند؛ زیاوا ایان
رهناود میوواند ممناسب با نیازهای بومی ،ملی ت اسالمی ت هاچنین وولید دانش ت ساربود بهینه آن
در فوایند وللیو ت ووبیات ساه موتاب افازایش داناایی ت وواناایی داناشآماوزان ت مللااان شاد ت
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آموزشتپوترش ت معاوعه علوم ووبیمی را در مهوووین مأموریت خود یلنی ووبیت نیوتی انساانی
دانا ،وواناند ت سارآمد بیش از رذشمه یاری نااید.
بحث و نتیمهگیری
پژتهش حاضو با هدت ودتین رهناودهایی بو بنیاد پیشفوضهای بومی ت اساالمی ،باهمنظاور
بهرود تضلیت بونامه درسی علوم ووبیمی در ایوان ،با رتشهای واللیل مفهومی ت قیاس نظوی انعام
شاد .باو اسااس هاادت سلای پاژتهش سااه شناساایی پایشفاوضهااا ت وادتین رهناودهاایی بااوای
بومیسازی ت اسالمیسازی علوم ووبیمی در ایوان است؛ پنج پیشفوض اساسی اسمخواج شد ت ذیل
هو پیشفوض ،رهناود ممناسب با آن اسمنماج ت ودتین رودیاد ساه پایشفاوضهاا ،شاامل ایاالت
اقمراس در بومیسازی ت اسالمیسازی علوم ووبیمی ،ووته به مضامین اسالمی ت فوهنگ ملای باوای
بومیسازی ت اسالمی سازی ،نگا نوروایی -بومیروایی در بومیسازی ت اسالمی ساازی ،ایاالت
دادن بااه وولیاد مالمااوای مرمنای بااو فوهنااگ بااومی ت ووتااه بااه فطااو ت ابلاااد تتااودی انساان در
بومیسازی ت اسالمیسازی علوم ووبیمی است .هاچنین بو بنیاد پیشفاوضهاای مطاوح شاد  ،پانج
رهناود اساسی ت ساربودی نیز بوای بهرود بونامه درسی اسمنراط ت ودتین رودید سه عرار اند از)1 :
بورسی انمقادی ممون تارداوی ت اقمراس در ووتاه آثار غوبی در حوز علوم ووبیمای )2 ،شناساایی ت
ملوفی چهو های ممفکوین بومی ت اسالمی در واریخ علوم ووبیمای ایاوان )3 ،اسامقرال از طاوحهاای
مرمکوانه بومی ت اسالمی در حوز علوم ووبیمی )4 ،وولیاد داناش باومی ت اساالمی در حاوز علاوم
ووبیمی ت  )5سیفیتبخهی به ووبیت نیوتی انسانی ،ممناسب با نیازهای بومی ت اسالمی.
در معاوع ،نمایج حایل از این پژتهش نهان داد سه علیرغو چالشها موتود ،بومیسازی ت
اسالمیسازی علوم ووبیمی موضوعی بسیار مهو ت ضاوتری اسات ت در وادتین رهناودهاایی باوای
بهرود بونامه درسی علوم ووبیمی ،واللیل ت بورسی پیشفوضهایی سه به آنها اشاار رودیاد اماوی
اتمنا ناپذیو است .یافمههای این پژتهش هوراسما با نماایج پاژتهشهاایی مانناد رتزناانی ()2003
است سه در این رابطه باید مهکال موتاود در بوناماهریازى نظاام آموزشاى سهاورهاى اساالمى
بهیور رتشن وریین رودد .این یافمهها هاچناین ممناساب باا والقیقاا ساینها ( )2000اسات ساه
ضوتر بازآموزی اساوید ت مللاان در بونامههاای درسای ایان رشامه را باا فوهناگ باومی ت ملای
ایعا میسند .نمایج حایل از این مطالله ،هاچنین هاسو با پژتهشهایی ،نظیو خدیعه بنمی زتن،
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شویف نورهید بنمی سید آدرتس ت اسواوی حاز ( )2008میباشد زیوا ارو در ماالزی بوناماههاایی
بوای انطراق با نیازهای ماللای ت باومی یاور روفماه ،ایان والاول در ایاوان نیاز اماوی ماکان ت
ضوتروی حیاوی است .هاچنین نماایج حایال از رهناودهاای ارائاه شاد  ،باا ادعاای سااداویناژاد
( )1392هوراسما بود سه مهوووین چالش بومیسازی بونامه درسی ایوان را نرود بونامههای درسای
مرمنی بو انسانشناسی اسالمی ت اسموار بودن بوخای مناابع ایان رشامه باو اتمانیساو غوبای در ایاوان
میداند .نهایماً اینکه یافمهها بیانگو لزتم ووته به شناخت ظوفیتهاای ملای ت باومی ت باهساارریوی
خالقیتها ت اندیهههای ممخصصان بومی ،ملی ت ایوانی -اسالمی بوای پیهارود بوناماه باومیساازی
علوم ووبیمی در ایوان است سه بهنوعی اثرا سنند سخن باقوی ( )1386است .بهطورسلی باا ووتاه
به پیشفوضها ت رهناودهایی سه به آنها اشار رودید ،بومیسازی علوم ووبیمی در ایوان بهعناوان
یک ضوتر میوواند رامی مؤثو ت مفید در اروقا ت وقویت علوم انسانی نیز باشاد ساه از دت منظاو
قابلپیگیوی است:
 بومیسازی به ملنی اقمراس از پیهوفتهای هاهتانره تواماع تهاانی ت بوداشات آراهاناه ازعلوم انسانی ت علوم ووبیمی ت عنایو تارداوی آن در خارج از باوم ت باهساارریوی ،ولادیل ت وغییاو
آنها از نظو شکل ت مالموا ت سازرار ناودن آن با مالی ت وغییو به دلخوا ؛ بوحسب شوای  ،نیازها
ت ضوتر های تامله.
 بومیسازی به ملنی ایعاد بسمو مناسب بوای وولید علوم انسانی ت علوم ووبیمی بومی ت ماللایسه بذر آن بهیور مسمقیو ت بال تاسطه در شوای موتود تامله بومی رشد نااید.
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مجلة البحث العلمي في قضايا التربية اإلسالمية

تجميع المبادئ التوجيهية على أساس االفتراضات األصلية واإلسالمية
لتحسين حالة مناهج العلوم التربوية في إيران
1

3

2

55

4

إبراهیم خسروي | أكبر صالحي | علي رضا محمودنیا | محسن إيماني نعیني

المجلد 30
الصيف ١٤٤3

الملخص
الهدف من البحث الحالي هو استخراج مبادئ توجيهية تستند إلى افتراضات محلية وإسالمية  ،من أجل تحسين

ورقة البحث

حالة مناهج العلوم التربوية في إيران .منهج البحث هو التحليل المفاهيمي والقياس النظري  ،ومن أجل جمع البيانات
الالزمة لتحقيق أهداف البحث  ،تم تحليل المصادر المتاحة وذات الصلة باستخدام االستبيانات وتحليل المحتوى

الواردة:

النوعي  ،وأدت نتائج البحث إلى استخراج خمسة االفتراضات األساسية  ،بما في ذلك أصالة التكيف في توطين

 ٤جمادي االولي ١٤٤2

العلوم التربوية وأسلمتها  ،واالهتمام بالمواضيع اإلسالمية والثقافة الوطنية في التوطين واألسلمة  ،ونظرة الحداثة -

المقبولة:

المحلية في التوطين واألسلمة  ،وإضفاء األصالة على إنتاج المحتوى القائم على األصل .الثقافة واالهتمام بطبيعة
الوجود اإلنساني وأبعاده في توطين وأسلمة العلوم التربوية .بناءً على االفتراضات المذكورة أعاله  ،هناك خمسة

 8رجب ١٤٤2
صص233- 267 :

مبادئ توجيهية عملية تشمل )1 :مراجعة نقدية للنصوص المستوردة والتكيف في ترجمة األعمال الغربية في مجال
العلوم التربوية  )2 ،تحديد وإدخال المفكرين األصليين واإلسالميين في تاريخ العلوم التربوية اإليرانية  )3 ،الترحيب
بالمشاريع المبتكرة المحلية واإلسالمية في مجال العلوم التربوية  )4 ،إنتاج المعارف األصلية واإلسالمية في مجال
العلوم التربوية  )5 ،توفير الجودة لتدريب الموارد البشرية وفقًا لالحتياجات األصلية واإلسالمية  ،لتحسين تم استنباط
منهج العلوم التربوية في إيران وتجميعه.
الكلمات الرئيسية :التعريب واألسلمة والعلوم التربوية واالفتراضات والمبادئ التوجيهية.

DOR: 20.1001.1.22516972.1401.30.54.9.4

 .1طالب دكتوراه  ،كلية علم النفس وعلوم التربية  ،جامعة خرازمي  ،طهران  ،إيران.
 .2المؤلف المراسل :أستاذ مساعد  ،كلية علم النفس وعلوم التربية  ،جامعة خرزمي  ،طهران  ،إيران.

Salehihidji2@yahoo.com

 .3أستاذ مشارك  ،كلية علم النفس وعلوم التربية  ،جامعة خرزمي  ،طهران  ،إيران.
 .4أستاذ مشارك  ،جامعة تربية مدرسة  ،طهران  ،إيران
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