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Education is one of the imperative pillars of culture and civilization, and educational institutions 
have a complex and decisive role in civilization. The purpose of this study is to obtain the 
principles, components and indicators of the school of Islamic civilization. This research is 
qualitative, and its method is derived from Glyzer's data theory and emerging design. 
Participants in the study included twelve faculty members in the field of educational sciences 
and nine faculty members in the field of Islamic civilization who were selected by purposive 
sampling. The Depot and Gillette content analytical method is used to analyze the data. About 
the components of the school of Islamic civilization, the leader recommends five main 
categories of the curriculum: Organizational atmosphere of the school, cultural factors and 
human resources on five bases (theology, ontology, epistemology, anthropology and axiology) 
and eleven components of God-centeredness, justice, universality, consequentialism, human 
dignity, science, reason, freedom of thought, morality, tolerance and struggle were achieved. In 
the field of policies and actions, seventy-three open source and nineteen categories were 
identified. Finally, a model has been designed and developed in order to realize the school of 
Islamic civilization. 
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 چکیده
نهادهای آموزشی نقشیی سایاو و آموزش از ارکان مهم فرهنگ و تمدن است و 

برعهده دارد. هدف از انجام این پژوهش، دسیییابی بی  سازی کننده در تمدنتعیین
سیاز اسییمی اسیت. ایین پیژوهش، های مدرس  تمیدنها و شاخصمبانی، مؤلف 

هییا و حییرخ نوخاسییی  اسییی ر اسییت. کیفییی و روش آن نیرییی  برخاسییی  از داده
عسمیی دانشیهاه در کننداان تحقیق شیام  دوازده نفیر از اعییای هی یتمشارکت

عسمیی در زمینی  تمیدن اسییمی بودنید کی  بیا ربییی و ن  عیو هی تزمین  عسوم ت
هیا از روش تحسیی  ایری هدفمنید انیایاش شیدند. بیرای تحسیی  دادهروش نمون 

سیاز هیای مدرسی  تمیدنمیمون دپوی و ایسیین اسیفاده شده است. درباره مؤلف 
ی مدرسی ، مند، جیو  سیازماناسیمی، پنج مقول  اصسی برنام  درسی، رهبری بینش

شناسییی، عوامیی  فرهنهییی و منییابن اناییانی بییر پیینج مبنییای خداشناسییی، هایییی
شناسی و یازده مؤلف  خیدامحوری، عیدالت، شناسی و ارزششناسی، اناانمعرفت
اندیشیی، کرامییت اناییانی، عسیم، خییردورزی، آزاداندیشییی، شییمولی، عاتبییتجهیان

 37ها و اتدامات یاستاخیق، تااه  و مدارا و مجاهدت ساص  شد. در زمین  س
درنهاییت الهیویی بی  منییور تحقیق مدرسی   .کد باز و نوزده مقول  شناسایی شیدند

 .ساز اسیمی حراسی و تدوین شده استتمدن
 سازی، اسیمی، مدرس ، الهو.تمدن واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ه در کننادساز، نقشی حساا  و تییای ساز و تمدنعنوان نهادی فرهنگآموزش و پرورش به
توسیه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها برعهاده دارد و اکرار اندیشامندان و 

دانند و هرگوناه رشاد و نظران آن را موتور محرک و زیربنای رشد و توسیۀ جوامع میصاحب
توسیۀ مادی و مینوی جوامع، مستلزم پویاایی و تحاوآ آماوزش و پارورش اسات. در ایا  

سازان مملکت عمده وقت خاود عنوان آیندهآموزان بهمکانی که دانش عنوانمسیر، مدار  به
هاای آموزشای و افارادی کاه گذرانند و شخصیت و منششان در ارتباط با برناماهرا در آن می

ریزی در جهت تحقق ایا  گیری است، باید در برنامهتحت تیلیم آنها هستند در حاآ شکل
باشد. سیستم مدرسه مسئوآ ادامه زندگی اجتمااعی  عنوان عاملی بسیار مؤثر مد نظرمهم به

مراتب اجتماعی در و ارتقای فرد در چهارچوب انتظارات جامیه است و آینه جامیه و سلسله
چهارچوب نظام آموزش و پرورش است که در محای  اجتمااعی پیوساته در حااآ ت ییار و 

 Augustiniene, & etذارد )گکند و مستقیم یا غیرمستقیم بر جامیه اثر میتحوآ فیالیت می

al, 2015هاای آن جامیاه بساتگی ای موفقیت مدار  به حفظ بافات ارزش(. در هر جامیه
سازی اسالمی گام برداشته است که یکی از دارد. کشور ایران با بافتی اسالمی در زمینه تمدن

زش و عناوان پایادارتری  شاکل نهااد آماوهای اجرایی آن، مدار  هستند. مدار  بهعرصه
اند. تحقق مدرسه باکیفیت هایی در قباآ کیفیت خود بودهپرورش همواره در میرض پرسش

ای گسترده و چندبیدی است که مستلزم باازآرایی در ترکیب با مفهوم مدیریت کیفیت، سازه
جانبه و ایجاد فضاای ساختار مدار  و بهبود محصوالت و خدمات مدرسه، مشارکت همه

 (. 1931نفع مدرسه است )خلخالی و قهرمانی، های ذیه گروهبخش برای هماطمینان
ها در حیات میقوآ با رواب  عادالنه تشکل هماهنگ انساندر تیریف تمدن آمده است: 

هاا در هماه های جامیه در پیشبرد اهداف مادی و مینوی انساانو اشتراک همه افراد و گروه
بینای برخاساته از مات  به جهاانباتوجه(. اسالم دینی است که 1333ابیاد مربت )جیفری، 

و سیره نبوی و اولیای الهی، همه آنچه را که بشر برای تیالی خویش بدان نیازمند است،  قرآن
هاای آن بار محاور نهد. بنابرای ، تمدن اسالمی تمدنی است که همۀ مؤلفهدر اختیارش می
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احمادی، )جاانز و انتهاست به همی  پسوند پرمایه، دارای آغاچرخد. باتوجهمی دی  اسالم
لذا تمدن اسالمی ناظر به انقالب اسالمی ایران، شکل جامع و فراگیاری از اساالم (. 1933

است که بر چهار رک  دی ، عقالنیت، علم و اخاالق بناا شاده اسات )الاویری و برزویای، 
(. آنچه بهره تمدن اسالمی خواهد بود عبارت است از: شکوفایی اندیشاه و اخاالق، 1334

جانبه )سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگای(. بایاد فراگیر شدن فرهنگ اسالمی، اقتدار همه
 مدار  تمام امکانات را در جهت تحقق ای  مهم همسو سازند تا حیات طیبه حاصل شود. 

 درباره ای  موضوع تحقیقاتی به شرح ذیل صورت پذیرفته است: 
تبیاای  و نقااد جریااان ماادار  ( در پژوهشاای بااه 1333محماادآبادی و یاااری دهنااوی )

شده از ای  مدار  حااکی از در ایران پرداختند، که نتیجه حاصل سازی امام خمینیتمدن
های ای  مادار  باا ساند تحاوآ آماوزش و راستا بودن بیشتر فیالیتآن است که ضم  هم

شیابی پرورش، انتقادهایی بر آنها وارد است؛ ازجمله آزمون و خطای متیدد، نبودن نظام ارز
ها و بهره ها که ناشی از ابهام در روشریزیآموز و مربی، ت ییرات زیاد در برنامهشفاف دانش

 هاست.های نظری در برخی زمینهها و پژوهشکافی نگرفت  از کتاب
( در پژوهشی باه بررسای میازان انیکاا  مفااهیم ساب  1931یار و همکاران )همت

هاای دوره ابتادایی پرداختناد. ت در محتوای کتاابایرانی پیشرف-ساز اسالمیزندگی تمدن
علمای و آموزشای و سیاسای ساب  زنادگی -اخالقای-مفهاوم اعتقاادیها نشاان داد یافته

های دوره ابتدایی به میزان زیادی انیکا  یافتاه ایرانی پیشرفت در کتاب-ساز اسالمیتمدن
سااز ی تمادناجتمااعی، زیساتی و اقتصاادی ساب  زنادگ-است. مفهوم فرهنگی و هنری

های دوره ابتدایی به میزان کمی منیکس شده اسات. بای  ایرانی پیشرفت در کتاب-اسالمی
ایرانی تفاوت وجود دارد. درنهایات ایا   - یافته سب  زندگی اسالمیمیزان مفاهیم انیکا 

سااز نتیجه حاصل شد که مفاهیم فرهنگی و هنری، اجتماعی و زیستی سب  زندگی تمادن
های دوره ابتدایی به میزان کمی انیکاا  یافتاه اسات کاه ی پیشرفت در کتابایران-اسالمی

 .ازپیش مورد توجه متخصصان امر قرار گیردباید بیش
مرور تحقیقات حاکی از ای  است که نگاه جامع و مانیی در اجرایی کردن مدرسه 



 1041بهار و تابستان / سوم/ شمارۀ  دوم/ سال  های گفتمان تمدنی انقالب اسالمیپژوهش      431

ی از های درسی و فقر محتوای غنساز اسالمی حاکم نیست. طراحی نامناسب کتابتمدن
نگر که اجزا و موضوعات جانبهسازی، نبود مالکی برای ارزشیابی و الگویی همهتمدن

ساز را مشخص سازد تا با اجرای آن کارایی و اثربخشی کننده مدرسه تمدناصلی تبیی 
ها و حاصل شود، محقق نشده است. لذا در نیل به ای  هدف، مدار  باید مجهز به مؤلفه

ها ای  تمدن گهربار باشند. ای  پژوهش بر آن است که مبانی، مؤلفهکننده های خلقشاخص
 ساز اسالمی را ارائه دهد.های مدرسه تمدنو شاخص

 پژوهش چهارچوب نظری

 تمدن اسالمی

هایی که از بندیپیش از تیریف تمدن اسالمی، توجه به ای  موضوع الزم است که در تقسیم
گیرد. گرچه ارائه تیریفی دقیاق ساز قرار میدیان تمدنشود، اسالم در زمره اادیان جهانی می

باشد، قدر مسّلم ای  است که هر تمدنی بر پایاه دو نظاام، یکای و جامع از تمدن دشوار می
هاای فاردی و اجتمااعی ارزشی و دیگری اجرایی استوار است. نظام ارزشای اعام از ارزش

فرهنگی جامیه است. مطالیه تیالیم های تربیتی، سیاسی، اقتصادی و دربردارنده همه جنبه
ها التفاات داشاته اسات؛ روی ای  نظام دهد که دی  اسالم به هرخوبی نشان میاسالمی به

های فردی و اجتماعی را تیریف کرده و از سوی دیگر، پایبندی به زیرا از سویی، همه ارزش
انساانی شاکوفا آنها را از پیاروانش خواساته اسات، کاه در چهاارچوب آنهاا اساتیدادهای 

عدالتی و ستمگری شود و بیشود؛ عدالت گسترده میگردد؛ خیر فراگیر و شر منکوب میمی
 (.1931بندد )فهمی هیکل، به نقل از: زمانی محجوب، از جامیه رخت برمی

 های تمدن اسالمیمبانی و مؤلفه

شناساای، هااای تماادن اسااالمی باار پاانا مبنااای خداشناساای، هسااتیهااا و شاااخصمؤلفااه
 شناسی در ذیل آمده است.شناسی و ارزششناسی، انسانمیرفت

 خداشناسی

های توصیفی و تبیینی دربارة آفریادگار هساتی، و نخساتی  ای از گزارهخداشناسی مجموعه



 431/ طاهره محمدی       یاسالم سازتمدن مدرسه یهاخصشا و هامؤلفه ،یمبان

شناخت ضروری درباره مبدأ هستی است که در سه محور بنیادی  خداشناسی، خداباوری و 
رساد )برناماه درسای ملای، بنادگی باه ظهاور ماییابد و با عبودیت و خداپرستی تبلور می

 های تمدن اسالمی در ای  زمینه، خدامحوری و عدالت است.(. از مؤلفه1931
تری  شاخص تمدن اسالمی خادامحوری اسات؛ یینای اعتقااد باه اصلی خدامحوری:

محوری، خداوند یگانه را در محور وحدانیت خداوند در همه اقسام توحید و در مقابل انسان
ندگی قرار دادن. ای  خدامحوری گرچاه اصاالت و محوریات انساان را در زنادگی از بای  ز

گوناه کاه در توجهی به منزلت انسانی در نظام آفرینش نیست، بلکاه آنبرد، به مینای بیمی
نظام اسالمی به انسان و برآوردن نیازهایش توجه شاده اسات، در هایظ نظاامی ایا  انادازه 

سازی اسالمی بایاد در صاراط شود. درنتیجه در هرگونه تمدننمیاهمیت به انسان مشاهده 
هاای الهای تاوجهی باه ارزشمحاوری و بایمستقیم خدامحوری گام برداشت و باا انساان

 توان انتظار داشت که تمدن اسالمی تحقق یابد.نمی
عدالت رک  اصلی پیشارفت جامیاه، و ظلام از مواناع حرکات تمادنی و عامال  عدالت:

(. از نظار عالماه 1336 ،هاسات )مالعباسای، باه نقال از: زماانی محجاوبانحطاط تمادن
ها هساتند کاه دارنده و پایدارکننده تمدنجیفری، عدالت و کرامت انسانی نیروهای اصلی نگاه

 ،اناد )جیفاری، باه نقال از زماانی محجاوبدر قالب اعتراف انسان به حقانیت الهای نهفتاه
هاا الگاو ارائاه رای زنادگی فاردی و اجتمااعی انساان(. اسالم بیش از هر دی  دیگری ب1336

ای رفتار کنند که در ها به گونهت  رفتارهای انسانی نظر دارد، تا مجموعه انسانکند و بر ت می
های تمدن اسالمی دادگری اسات کاه تری  پایهرو از مهمجامیه حق و عدالت بر پا شود. ازای 

میاان آماده اسات. خداوناد در و عدآ از آن سخ  به با دو تیبیر قس  کریم قرآنجای در جای
کید دارد که همه پیامبران الهی آمده قرآن   1اند تا دادگری را در میان مردم بر پای دارند.تأ

                                                             
اُ  ِباْلِقْساِ    َوأَ  . »1 ْنَزْلَناا اْلَحِدیاَد ِفیاِه َباْأِ  َشاِدیِد َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبیَناِت َوَأْنَزْلَنا َمَیُهُم اْلکَتاَب َواْلِمیَزاَن ِلیُقوَم الَنّ

ُه َمْ  یْنُصُرُه َوُرُسَلُه ِباْل َ  اِ  َوِلیْیَلَم الَلّ َه َقِوی َعِزیِز )حدید: َوَمَناِفُع ِللَنّ ها (؛ ما پیامبران خدا را با نشانه52یِبۚ  ِإَنّ الَلّ
و میجزات و دالیل بارز فرستادیم و به ایشان کتاب دی  و مییار شناخت حق از باطل را عنایت فرمودیم که مردم 

اخت  سالح برای جنگ است، هم را به رواآ رفتار عادالنه برانگیزانند؛ و ما آه  را ایجاد فرمودیم که هم وسیله س
کنند میلوم های دیگر برای مردم دارد. خداوند کسانی که او و پیامبرانش را در راه استقرار دی  یاری میسودمندی

 «ناپذیر است.همتا، قدرتمند شکستفرماید. همانا خداوند، آن بیو مشخص می
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 شناسیهستی

شناسی قلمرویی از دانش فلسفی است که موضوع اصلی آن تبیی  چیساتی و چرایای هستی
هیات هساتی و علات غاایی آن( باا رویکارد واقییت وجود و عناصر عالم هساتی )بیاان ما

هاای تمادن اساالمی در ایا  زمیناه، (. از مؤلفاه1931اسالمی است )برنامه درسی ملای، 
 اندیشی است.شمولی و عاقبتجهان

برخالف ادیان ابراهیمی دیگر که وسیت تیالیمشان عمومًا در ی  قلمارو  شمولی:جهان
گستره مخاطبان خود را سراسر عالم میرفی شد، دی  مبی  اسالم یا قومی خاص محدود می

شمولی داشته و خود را در حصار تنگ نژادی، قومی کند. اسالم از همان آغاز داعیه جهانمی
و زبانی محصور نساخته است. گرچه خاستگاه آن در میان قوم عرب بود، رسالتی جهاانی را 

دهد، به مخاطبانش نوید می تبلیغ کرد و تیالیم چندبیدی اسالم که سیادت دنیا و آخرت را
رو شده و خدمتگزاری آنها به تمدن اسالمی شاد. ازایا های فتحسبب جذب مردم سرزمی 

هاای اسالم در میان بربرهای افریقا به همان سهولت برای خود جا باز کارد کاه در سارزمی 
روی دهاد، آنکه در اصوآ بنیادی آن از لحاظ اعتقادی ت ییاری دورافتاده آسیای شرقی، و بی

هاای باومی و ج رافیاایی و فرهنگای و های جدید و متفاوت و باا هماه گونااگونیبا محی 
اجتماعی سازگار شد و به نیازهای روحی و مییشتی مردمان در هر جایی که راه یافت پاساخ 

 (.1931، به نقل از: زمانی محجوب، 1935گفت )مجتبایی، 
برخیوردار اسیک  یه « میههبی بیودن»و « جهیانی بیودن»تمدن اسالمی از دو ویژگیی 

ای تبیدی   یرده و ویژگیی دوم آن را در زمیره قارهویژگی نخسک، آن را به تمدنی میان

های دینی جهان درآورده اسک. درمجموع تمدن اسالمی میراث مشترک میردم تمدن

هایی اسک  ه روزگاری زیر سلطه اسیالم درآمدنید و در سیاخک و شییو ایی آن و ملک

هیایی بودنید  یه تیار و پیود مسیتحیا امیک اسیالمی را  ردند. اینان ملکایفای نقش 

ترتیب تمدن اسالمی، نه به نژاد خاصی تعلق دارد و نیه ملیی ایندادند. بهتشیی  می

اسک  ه به مردم خاصی تعلیق داشیته باشید، بلییه تمیدنی اسیک گسیترده  یه همیه 

اوت و گسیتر  و نفیوآ آن در ای را  ه در پیدایش، رونق و طر های نژادی و قومیگروه

گییرد و همیین ویژگیی جهیانی بیودن بیه اند دربرمیدوران اوج شیو ایی نقش داشته
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های گوناگون را در خود ها و تمدنتمدن اسالمی امیان داد تا نژادها، اقوام و  رهنگ

 (.22: 4311جای دهد و از عناصر سازنده و ارزنده آنان بهره ببرد )بینش، 

 رماینید: گویاسیک  یه میی اهمیک ایین اصی  در  یالم امیام علیی اندیشی:عاقبک

شرح غررح غ« )ترین مردم  سی اسک  ه بیشیتر در عاقبیک  ارهیایش بیندیشیدعاق »

چشییا دل انسییان » رماینیید: یییا در روایتییی دییییر مییی (؛111: 2، ج 4312، الحکرر 

، البالرر نهر « )شناسیدو یراز خیویش را مییبیند و نشیبخردمند پایان  ار  را می

(. آیات و روایات بسیاری در این زمینه وجود دارد  ه نشان از تبیین اصی  413خطبه 

سیازی اسیالمی اسیک؛ عنوان یک مؤلفه میؤرر در تمیدناندیشی و دورنیری بهعاقبک

 شود جز با دید بلند.چرا ه این روییرد محقق نمی

 شناسیانسان

گاناۀ هساتی عنوان یکی از عناصار ساهنسان بهها و ابیاد وجود اشناسی دربارۀ ویژگیانسان
شناسای فلسافی چیساتی، چگاونگی و موقییات کند. انسان)خدا، عالم و انسان( بحث می

هاای تمادن (. از مؤلفه1931کند )برنامه درسی ملی، انسان را در هستی تبیی  و بررسی می
 اسالمی در ای  زمینه، کرامت انسانی است.

رود. شمار میهای مهم ماهیت انسان بهانی یکی از مشخصهانس کرامت: کرامت انسانی
دی مَ َ  »آماده اسات:  قرآن کریمدر   َ دب َن ََ  ْ (؛ ماا فرزنادان آدم را کرامات 30)اسارا::  َوَلَقدد  رَ م

کرامات »تری  گوهری که خداوند متیاآ در خلقت انسان به او عطا فرمود مهم 1«بخشیدیم.
ساازی تمایز انسان از سایر موجودات و عامل تمادناست. ای  ویژگی مهم موجب « انسانی

رو بی  کرامت انسانی و تمدن پیوند اساسی برقرار است و فرازوفرود هریا  بار است. ازای 
دیگری اثر دارد. به طور کلی زمانی کاه انساان باا جامیاه انساانی در سراشایبی ذلات قارار 

                                                             
رزشمند و بافضایلت نگریساته شاده اسات و از ساوی در اسالم از سویی به خود انسان به چشم موجودی گرامی، ا 1

دیگر از وی خواسته شده تا رفتارش را با دیگران بر پایه تقوا، فضیلت، مهربانی، گذشت، مساوات و دیگر فضایل 
دهنده ابیاد انسانی سو، نشان(. ای  موارد ازی 192و  51اخالقی پی بریزد )مارسل بوازار، اسالم و حقوق بشر، 

می است و از سوی دیگر، بیانگر ای  است که اسالم بیش از هر تمدن یا دی  دیگر، احترام به شخص تیالیم اسال
انسان را در اجتماعی مبنی بر مساوات و جویای بهتری  ناوع عادالت ممکا  و باا هادایت شارییتی فراگیرناده 

 همگان با قاطییت مسّلم دانسته است.
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ی که همی  انسان یا جامیه انساانی، شود، اما زمانگیرد، از هر ابتکار و خالقیتی تهی میمی
کناد، باه سامت های واال در او فیلیات پیادا مایشود، پتانسیل رسیدن به هدفعزتمند می

بار ایا   1سازی اسات.کند. نتیجه ای  ت ییر تمدنرود و خود را متحوآ میابتکار و ابداع می
لمانان با اتکاا باه سازی اسالمی است و مسکلیدهای تمدنمبنا، عزت و کرامت یکی از شاه

های دانش و فرهناگ جهاان را فاتح و تمادن بازر  عزتشان توانستند در مدت کوتاهی، قله
 اسالمی را ایجاد کنند.

 شناسیمعرفت

هایی مانناد امکاان، ماهیات و پردازد و به پرسششناسی به بررسی ابیاد میرفت میمیرفت
ر شناخت و مالک صدق قضایا چیستی میرفت، حدود شناخت، ارزش شناخت، انواع و ابزا

های تمادن اساالمی (. از مؤلفه1931دهد )برنامه درسی ملی، با رویکرد اسالمی پاسخ می
 در ای  زمینه، علم و خردورزی است.

شاا  علاام پایااه تماادن اساات و مجاهااده علماای و شکساات  مرزهااای علاام از باایعلدد : 
سازی دینی علوم و میاارف دنهای مهم و چراغ راه تمدن اسالمی است. مواد اولیه تمشاخص

(. اصل کلمه علم حدود هشتاد باار در 1قرآنی است. رسالت پیامبر با خواندن آغاز شد )قلم: 
در آیه نهم سوره زمار بار برتاری عالماان بار کساانی کاه از ایا  ارزش  قرآنآمده است.  قرآن

کناد کاه از درگااه یسوره طه به پیامبر امر ما 111برخوردار نیستند، تصریح کرده است. در آیه 
عماران، ده آآ 132بقاره،  512الهی افزایش علم خود را طلب کند. در آیات دیگر قرآن مانناد 

 شوند.انیام، پنا یونس و پانزده عنکبوت کسانی که اهل علم نیستند پیوسته سرزنش می
ینه، ر. در ای  زمافزایی مسلمانان بسیار فراوان است )های مکرر پیامبر درباره دانشسفارش

بختی هارکس را بخواهاد، خداوند نی »(. روایاتی مانند 22: 1، ج 1333ک. فیض کاشانی، 
، «گساترانندهاای خاود را زیار پاای دانشاجویان مایفرشتگان باآ»، «او را در دی  دانا گرداند

                                                             
 جامیه اسالمی مانع رشد تمدنی جهان اسالم گشت و قیام امام حسی  که در دوره امویان فراگیری ذلت در. چنان1

هاای مساتقل در جهاان اساالم، ساز است. با تشکیل برخی حکومتی  قیام تمدن« هیهات م  الذله»با شیار 
یابناد و همای  بار دوره اموی خارج شد و با وجود برخی امرای ستمگر، حیات مایجامیه اسالمی از ذلت مر 

 دهد.دمی جامیه را به سوی تمدن اسالمی سوق میجوشش مر
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تری  ماردم باه درجاات نباوت، اهال علام و جهااد نزدی »و « انددانشمندان وارثان پیامبران»
 (.13-13: 1، ج1333بیانگر اهمیت علم در دی  اسالم است )فیض کاشانی،  «هستند

پروری و توصیه و تشویق مؤکدی که اسالم در توجه به علم و اهتمام ویژه اسالم به دانش
کاارد، از اساباب عمااده در آشاانایی مسالمانان بااا فرهنااگ و داناش انسااانی بااود علماا ماای

ان درصادد توسایه علام و داناش و گساترش ( و باعث شد مسلمان51: 1931کوب، )زری 
 (.12: 1921فرهنگ و تمدن انسانی برآیند و به گسترش تیلیم و تربیت بپردازند )قربانی، 

های مهم تمدن اسات. اگار نظاام فکاری در پاس تمادن عقالنیت یکی از مؤلفه: خردورزی
است. بار همای  مایه تمدن اسالمی نباشد، تمدنی شکوفا نخواهد شد. عقالنیت و خردورزی ب 

ساله اسات. خداوناد در اسا ، در روایات اسالمی ی  ساعت اندیشیدن برتر از عبادات چندی 
 (.233: 3ق، ج1334سیصد مرتبه انسان را به خردورزی دعوت کرده است )طباطبایی،  قرآن

 شناسیارزش

 ر ای کند. دها را به شکل عقالنی تبیی  میشناسی چیستی، چرایی و چگونگی ارزشارزش
هاا، ثباات و ت ییار ها باا واقییاتها و رابطۀ ارزشهایی از قبیل چیستی ارزشحوزه پرسش

ها در زندگی انسان هماان گیرد. ارزشها مورد بحث قرار میمراتب ارزشها و سلسلهارزش
گیرناد. مباانی بینای او نشائت مایدهنده و هدایتگری هستند که از جهاانهای جهتآرمان
ها از منظر اساالمی و نحاوۀ تحقاق آنهاسات )برناماه های ارزششامل گزارهشناسی ارزش

های تمدن اسالمی در ای  زمینه آزاداندیشی، اخالق، تسااهل (. از مؤلفه1931درسی ملی، 
 و مدارا و مجاهدت است.

و نوآوری در هر تمدنی است. از نظر  1نیاز هر نوع خالقیتپیش آزاداندیشی :آزاداندیشی
(، 233: 1363آید )جیفری، شمار میهای اصلی نوع بشری بهادی یکی از ارزشاسالم، آز

؛ زمار: 64عماران: ؛ آآ 3)انسان:  قرآنکردند. و مسلمانان آن را در حق همگان رعایت می
                                                             

تری  بید ماهوی انسان است و درواقع اندیشه، دانایی و دانش در خدمت خالقیات اسات و ملات و . خالقیت مهم1
یابناد. ایا  خالقیات در سازی نقش بیشتری میکشوری که بتواند خالقیت بیشتری داشته باشد، در عرصه تمدن

عنوان نردبان شهوت است. آزادی عنوان نردبان خالقیت، غیر از رهایی به است آزادی به گرو آزادی است. بدیهی
 (.19، 1932اش تولید علم و ف  است و رهایی محصولش تخریب هویت انسانی )مهاجرانی، در خالقیت ثمره
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اند و پیروان ( و احادیث پیشوایان دی  اسالم، انسان را موجودی مختار و آزاد میرفی کرده13
اناد )عبدالمحمادی، شی و نداشت  جماود فکاری و تیصاب فراخوانادهاسالم را به آزاداندی

1331 :134-133.) 
های مهم تمدن اسالمی نظام اخالقی است. اخالق عامل یکی دیگر از شاخص اخالق:

پیونددهنده اجتماع انسانی، عامل بازدارنده خطاا و نیاز موجاد رعایات حقاوق دیگاران در 
شود در ای  زمینه استفاده می مجید قرآنز آیات (. آنچه ا1333احمدی، جامیه است )جان

ای دارد، حاکی از تأثیر عمیاق صافات اخالقای در و در روایات اسالمی نیز بازتاب گسترده
سازی است )مکاارم شایرازی، ها و نقش بسزای آن در تمدنزندگی فردی و اجتماعی انسان

ر فرهنگ و تمدن اسالمی (. حقیقت امر ای  است جنبه اخالقی تمدن جز د43: 1: ج1333
هاست و بیرت پیامبرش به طور ادا نشده است؛ فرهنگ و تمدنی که مبتنی بر اخالق و ارزش

ها در و ای  زمانی بود که اخالق و ارزش 1خاص برای اتمام و کماآ مکارم اخالق بوده است
 .جامیه آن روز جایگاهی نداشت

و عناصر فرهنگی دیگران و تطبیاق کاردن آمادگی برای پذیرش افکار تازه  تساهل و مدارا:
هاای آن با روح توحیدی اسالم از دیگر ممیزات اساسی فرهنگ و تمدن اسالمی باود. جنباه

انسانی تمدن اسالمی، چنان پررنگ بود که توانست به عناصر پراکنده آن وحادت بخشاد و 
مسالمانان  عناصر غیرخودی را نیز پذیرا شود و در خود هضم کند. پرواضح اسات کاه اگار

 نشست.بار نمیکردند، درخت تمدنشان بهنظرانه به ای  بید از مذهب خود توجه نمیتنگ
گونه اساالم کاه یا  های دیگر نبست. بدی تمدن اسالمی درهای خود را به روی تمدن

شامار امپراتوری عظیم جهانی بود با ساماحت و تسااهلی کاه از مختصاات اساسای آن باه
هم درآمیخات و از های زبان اقوام مختلف را تحمل کرد، همه را بهابآمد، مواریث و آدمی

 (.91-92: 1931کوب، ای ساخت )زری آن چیز تازه
هاا ها در پرتو تاالش مساتمر انساانگذاری، تکوی  و گسترش تمدنش  پایهبی: مجاهدت

در مناابع  ها تالش و کوشش مستمر افراد آن اسات.های بارز تمدنمیسر است و یکی از شاخصه
                                                             

(؛ ما  بارای کامال 3 :9، ج کنز العمال انی بیرت ألتمم مکارم األخالق )متقی هندی، »فرمایند: . رسوآ اکرم می1
 « ام.کردن مکارم اخالق برگزیده شده
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اسالمی ای  تالش مستمر مورد توجه تام قرار گرفته و از آن با عنوان مجاهدت یاد شده اسات کاه 
تأثیری بس عظیم در رشد و دوام تمدن اسالمی دارد. ای  مجاهدت مختصات مربوط باه خاود را 

قارار  دارد که در هیظ تمدنی مسبوق به سابقه نیست. ای  واژه در فرهنگ قرآنای نیاز ماورد توجاه
گرفته و در مقاطع مختلف دستور به مجاهدت در همه امور داده است. کاار در فرهناگ جااهلی 

که در فرهنگ اسالمی تالش و مجاهدت عبادت است و مناابع دینای مانناد ننگ است، درحالی
مملو از عباراتی در تمجید افراد پرتالش است. در همی  راستا توجاه باه زماان  البالغهنهجو  قرآن

نتیجاه آنکاه اساالم اگرچاه در ذات  .مهم است؛ یینی تالش و مجاهدت بموقع و همیشاگی نیز
ها هستند که با کاار و تاالش سازد، بلکه ای  انسانسازی دارد، خود تمدن نمیخود قابلیت تمدن

 (.  1332نژاد، سازند )الویری و مهدیپیگیر و به کم  دستورهای اسالم تمدن می

 شناسی پژوهشروش

ها و ای است؛ زیرا هدف ای  است که عناصر و مؤلفهحاضر بر اسا  هدف، توسیه پژوهش
 باا متناسب الگوی و شناساییساز اسالمی اقدامات مورد نیاز به منظور تحقق مدرسه تمدن

 و هااپاژوهش بارای مبناایی تواندمی زمینه ای  در بدیع الگویی ارائه روای  از شود. ارائه آن
 اساا  بار زیارا اسات؛ اکتشافی نوع از توصیفی اجرا، روش منظر از .باشد بیدی اقدامات

 بایادساز اسالمی برای تحقق مدرسه تمدن هامؤلفه و عناصر شناسایی برای پژوهش، هدف
 .شود تحلیل و توصیف کنندگانمشارکت توس  بررسی مورد پدیده شرای 

برای روش کیفی استفاده شد. در  1ها و از طرح نوخاسته گلیزراز روش نظریه برخاسته از داده
هاای فرض که باید امکان داد تا نظریه از داده تکوی  یاباد، ناه اینکاه مقولاهای  طرح، با ای  پیش

(، سیی شاد الگاویی باه منظاور تحقاق مدرساه 1333ای را مورد تأکید قرار داد )بازرگان، ویژه
تی بار اساا  ذهنیاات و هاا اساتخراج شاود. باه عباارسااز اساالمی از تحلیال مصااحبهتمدن

هاا ها، عناصر، سیاستساختارهای شناختی موجود در افکار افراد مورد مطالیه، سیی شد مؤلفه
  .ساز اسالمی شناسایی شودو اقدامات مورد نیاز در راستای محقق شدن مدرسه تمدن

نفیاان و هاای الگاو از ذیای  هدف که اطالعات و مقولاهشده با در تدوی  الگوی گفته
                                                             

1. Glaser emergning design. 
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دست آید، جامیه مورد بررسی شامل خبرگان دانشگاهی مطلاع از علاوم ربطان اصلی بهذی
تربیتی و تمدن اسالمی بود. خبرگان عبارت از افرادی بودند که در زمینه علوم تربیتی و تمدن 

پژوهشای و طارح پژوهشای بودناد. -سازی، صاحب کتاب و مقاله علمایاسالمی و تمدن
نفار از خبرگاان  51هاا، طالعااتی و بررسای آثاار و تاألیفوجاوی مناابع ابراسا  جسات

 .دانشگاهی تشخیص داده شدند
گیری هدفمند استفاده شد؛ زیرا باید اطالعات از افارادی برای انجام تحقیق، از روش نمونه

ریازی آموزشای و درسای، آمد که با فرایند آموزش و پارورش و مادیریت و برناماهدست میبه
های علوم تربیتی آشنایی داشتند و در ای  زمینه فیالیت و دیگر گرایشش فلسفه آموزش و پرور

فکری و عملی انجام داده بودند یا تجربه زیسته داشتند. ای  افراد با هدف خاصای )آشانایی باا 
گیری بر اسا  هادف ساختار و فرایند مدیریت مدرسه( انتخاب شدند. پس به ای  دلیل نمونه

گیری پیش رفات و ساختاریافته فرایند نمونههای نیمهسا  مصاحبهاتحقیق شکل گرفت. برای 
ها ادامه یافت تا پس از چهاارده ها با نمونهقدر مصاحبهابیاد مسئله مورد کاوش قرار گرفت. آن

کننادگانی کاه در مرحلاه مصاحبه، به حد اشباع نظری اطالعاتی رسید. به عباارتی، مشاارکت
حااآ، بارای اطمیناان العات جدیادی ارائاه نکردناد. بااای نهایی مصاحبه شدند، کدها و اط

ها و نفر مصاحبه انجام شد. انتخاب ای  افراد بر اسا  ویژگی21ها ادامه پیدا کرد و با مصاحبه
شرایطی که در میرفای جامیاه بیاان شاد صاورت گرفات. لاذا جامیاه آمااری شاامل دوازده 

 د.متخصص علوم تربیتی و نه متخصص تمدن اسالمی بودن

بود. در ای  نوع مصاحبه،  1ساختاریافتهها در ای  بخش، مصاحبه نیمهابزار گردآوری داده
شاونده اسات. در اند و هدف کسب اطالعات عمیق از مصاحبهها از قبل طراحی شدهسؤاآ

کننده با ساؤاآ گیرد و از مشارکتهای پیگیر مورد بررسی بیشتر قرار میآن هر پاسخ با سؤاآ
 های خود بدهد.شود توضیح بیشتری درباره پاسخخواسته می

بود که روشی برای شناخت، تحلیل و  2ها و اطالعات، تحلیل مضمونروش تحلیل داده
(. در ایا  روش، Braun & Clarke, 2006های کیفی است )گزارش الگوهای موجود در داده

                                                             
1. semi structured interview. 
2. thematic analysis. 
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هاا و بنادی دادهتحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلای اسات کاه در آن محقاق از طریاق طبقاه
یابد. علت اساتفاده شناسی تحلیلی دست میدادها به ی  سنخدادها و برونالگویابی درون

هاای ماورد نیااز بارای تحقاق مدرساه از ای  روش ای  بود که باید ابتادا مضاامی  و مقولاه
شاد. شناساایی ایا  مضاامی ، در تادوی  الگاوی تحقاق مدرساه ساز شناسایی مایتمدن
 .شدری بود. به عبارتی بر پایه ای  مضامی  الگوی نهایی تدوی  و طراحی میساز ضروتمدن

های متفاوتی مانند دپوی و گیلتی ، ولکات، استربر ، میلاز و برای تحلیل مضمون شیوه
( 2003) 1(. روش دپاوی و گیتلای 1332هابرم ، لوفلند و لوفلند وجود دارد )محمادپور، 

آماد از تحلیال مضامون اسات. ایا  رویکارد خااص گارا و کارهای طبییتیکی از نسخه
وجاو بارای ها، کدگذاری، جستمطالیات میدانی است و شامل شش مرحله آشنایی با داده

شاود گذاری مضمون و نگارش میمضامی ، تشکیل مضامی ، مرور مضامی ، تیریف و نام
(Braun & Clarke, 2006.) 

العاات، از دو روش کدگاذاری مجادد توسا  برای اطمینان از پایایی ابزارهای گاردآوری اط
کدگذار دوم و کدگذاری مجدد توس  خوِد کدگذار استفاده شد. پایایی بی  کدگاذاران از مفااهیم 

هاای پرکاربرد است که به مینای میزان توافقی است که کدگذاران مستقل، هنگام ارزیابی ویژگای
که باه آن توافاق بای  کدگاذاران گفتاه  (Cohen & et al, 2011دهند )دست میی  پیام یا مت  به

هاای پژوهشای، هاا در مصااحبهشود. بر مبنای پیشینه تحقیقات، در زمینه پایاایی کدگاذاریمی
تری  روش برای محاسبه پایایی بی  کدگذاران، ضریب توافق درصدی است تری  و سادهپراستفاده

 (.1311، که مقادیر باالی هفتاد درصد مطلوب گزارش شده است )خواستار

درباره پایایی نیز از روش توافق یا همخوانی بی  دو نفر اساتفاده شاده اسات. باه همای  
منظور، پنا مصاحبه انجام گرفته در اختیار یکی از متخصصان قارار داده شاد و کدگاذاری 
توس  ای  فرد انجام گرفت. پس از انجام ای  کار، همخوانی بی  دو کدگذار محاسابه شاد. 

باشد که حاکی از توافق و همخاوانی درصد می 31آمده از دو کدگذار دستهضریب توافق ب
 .باال و نیز ضریب پایایی مناسب است

های کیفی به جای واژه بید دیگر در تییی  میزان کارآمدی ابزار، روایی است. در پژوهش
                                                             

1. Depoy & Gitlin. 
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به نقل از: ، 2003شود. گوبا و لینکل  )ها استفاده میداده 2و صحت 1های دقتروایی از واژه
Holloway & Wheeler, 2010هاا پیشانهاد ( چهار روش را برای تأیید صحت و درساتی داده

اند. ای  چهاار روش اند که از سوی بسیار از پژوهشگران کیفی مورد استفاده قرار گرفتهکرده
بار  که در ایا  مطالیاه 6پذیریو انتقاآ3تأییدپذیری  4قابلیت اطمینان، 3اند از اعتبار،عبارت

های مختلاف توان از روشرعایت آنها به شرح ذیل سیی شده است. برای اعتبار مطالیه می
وجاوگری از پرساش و جسات 3سوساازی،مدت، مشاهده مداوم، ساهمانند درگیری طوالنی

(. در Holloway & Wheeler, 2010استفاده کرد ) 3وسیله افراد مطالیه و کاوش به 1همکاران
وجاوگری از همکااران و مدت، پرساش و جساتوش درگیری طوالنیای  پژوهش، از سه ر

 .وسیله افراد مطالیه استفاده شدکاوش به

 هایافته

 ساز اسالمی چیست؟دهنده مدرسه تمدنها و عناصر تشکیلمؤلفه سؤال اول:

 بار هاا،مصااحبه هاایساؤاآ تحلیل در آمد. دستبه باز کد 51 ابتدا سؤاآ ای  به پاسخ در
 نظرها درباره همگی که شدند پدیدار هاییمضمون (،5222) گیتلی  و دپوی حلمرا اسا 

 اسالمی سازتمدن مدرسه تحقق منظور به هامؤلفه و عناصر در شوندگانمصاحبه تجربیات و
 و شادند مشاخص هاامصااحبه ت ت  در مینادار جمالت مصاحبه، هر انجام از بید بود.

 باهباتوجاه طبقات دهیسازمان اما مجزا طور به بهمصاح هر کدگذاری شد. استخراج کدها
 حاذف باه منجار کدها بازنگری و بازخوانی سپس شد. انجام هامصاحبه بی  مشترک وجوه

                                                             
1. Rigor. 
2. Trustworthy. 
3. Credibility. 
4. Dependability. 
5. Conformability. 
6. Transferability. 
7. Triangulation. 
8. peer debriefing. 
9. member check. 
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 هاطبقه برخی و تقسیم هازیرطبقه به هاطبقه برخی شد. کدها برخی ادغام و تکراری کدهای
 اصالی مقولاه پانا شاده،شناساایی مفااهیم محوری کدگذاری از پس .شدند ادغام هم در
 شناساایی اساالمی ساازتمدن مدرسه تحقق برای الگویی ارائه در اصلی هایمؤلفه عنوانبه

 .است شده ارائه 1 جدوآ در که شد
 های اصلی و مؤلفه عناصر شدهشناسایی کدهای و عناصر :1 جدول

 ساز اسالمیبه منظور تحقق مدرسه تمدن

 شدهکدهای مرتبط شناسایی عنصر

 برنامه درسی

 تمادن رویکارد باا باسواد شهروند تربیت منظور به جامع درسی برنامه طراحی
هنااری، -گانااه سیاساای، اجتماااعی، فرهنگاایتبحاار در سااوادهای ده) اسااالمی

محیطی، سواد ای، فناوری، بهداشتی و زیستحرفه -مینوی، علمی، اقتصادی 
 (فرهنگی )جهانی(میان

 ای، نگرش راهبردی، دانش حرفهویژگی شخصیتی مندرهبری بینش
جّو سازمانی 

 مدرسه
 های سازمانی، جّو گشودگی و اعتماد متقابلساختار توانمندساز، قواعد و روش

 های بافتسازی مبتنی بر ارزشفرهنگ عوامل فرهنگی
 گزینش، توانمندسازی منابع انسانی

ی اصالی مدرساه هاابر اسا  نتاایا حاصال از ساؤاآ اوآ مبنای بار عناصار و مؤلفاه
مند، جّو سازمانی مدرسه، عوامل فرهنگی ساز، پنا مفهوم برنامه درسی، رهبری بینشتمدن

و منابع انسانی بود. سؤاآ دوم بر مبنای ایا  مفااهیم شاکل گرفات کاه در آن از اقادامات و 
 های مرتب  با هری  از ای  مفاهیم سؤاآ شد.سیاست

اصلی مورد نیاز های با هر مؤلفه عناصر و مؤلفه های مرتب اقدامات و سیاست سؤال  و :
 اند؟ساز کدامبرای تحقق مدرسه تمدن

پاس از کدگاذاری محاوری کادهای دسات آماد. کد باز باه 39در پاسخ به ای  سؤاآ، 
ساازی اساالمی و شده، نوزده اقدام و سیاسات در راساتای مباانی و اصاوآ تمادنشناسایی

 .نشان داده شده است 2ه شد که جزئیات آن در جدوآ شده تشخیص دادهای شناساییمؤلفه
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  عناصرهای مرتبط با هر مؤلفه : اقدامات و سیاست2جدول 
 ساز اسالمیاصلی مورد نیاز به منظور تحقق مدرسه تمدن هایمؤلفه و

 عناصر اصول مبانی
ها و سیاست

 اقدامات
 شدهکدهای شناسایی

سی
شنا

خدا
 

 منابع انسانی عدالت

 گزینش

تخاب میلمان و کارکنان ان
مقید به دی  اسالم و متیهد به 

 فرهنگ و ارزش کشور
 های خالقگزینش شخصیت

 توانمندسازی

بهسازی مستمر میلمان و 
آشناسازی با جنگ نرم و 

 راهکار مقابله با آن
 ارزیابی مستمر عملکرد

 خدامحوری

 برنامه درسی

سواد مینوی 
)دینی و 
 اخالقی(

 اخالق و باورهای دینی تیالی
خودشناسی کرامت و عزت 

 نفس
 تیدیل عواطف

فت
میر

سی
شنا

 

 سواد علمی علم

منطقی، -تفکر علمی
 های پایه و عمومیدانش

 تفکر انتقادی
 کنجکاوی و پرسشگری

 خودفرمانی
 خالقیت

 ریزینگری و برنامهآینده
ش به های تفکر گرایمنش

 انجام عمل
 الیمریادگیری مادام

 سواد سیاسی خردورزی
 ورزی سیاسیاندیشه

 استقالآ ملی
 عزت و اقتدار ملی



 411/ طاهره محمدی       یاسالم سازتمدن مدرسه یهاخصشا و هامؤلفه ،یمبان

تی
هس

سی
شنا

 

 شمولیجهان

 منافع ملی
 مشارکت سیاسی

 سواد اجتماعی

 گراییقانون
 پذیریمسئولیت

 بردباری و تحمل
 یوفاق و همدل

 عدالت اجتماعی
های پاسداشت ارزش

 اجتماعی
 های ارتباطیمهارت

 گرایی اجتماعیتحوآ

 -سواد فرهنگی
 هنری

حفظ و توسیه میراث 
 هنری -فرهنگی

 زیباشناسی و ذوق هنری
 هویت ملی

 هنری-های فرهنگیارزش
سواد 

فرهنگی میان
 )جهانی(

 فرهنگیتیامل میان
جویی و تفاهم مسالمت

 المللیبی 

 -سواد اقتصادی
 ایحرفه

 کارآفرینی
وری حفظ و توسیه ثروت بهره

 ملی
 گرایی اقتصادیعدالت

 گراییکیفیت
 انضباط مالی

 سواد فناوری
 تفکر فناورانه
 دانش فناوری

 های فناوریمهارت
 تربیت بدنی شتیسواد بهدا
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 سالمت فردی و اجتماعی

سواد 
 محیطیزیست

 بوم شهریزیست
بوم طبییی و حیات زیست

 وحش
 منابع طبییی

 اندیشیعاقبت

رهبری 
 بینشمند

 نگرش راهبردی
 نگریجامع

 سازمانیارتباطات برون
 انداز بلندمدتداشت  چشم

ش
ارز

سی
شنا

 

 مجاهدت

 ویژگی
 شخصیتی

 ذکاوت و هوشیاری
 گراییروحیه تحوآ

 بخشیانگیزه
قاطییت و تداوم در مسیر 

 حرکت

 ایدانش حرفه

 گیری اثربخشمهارت تصمیم
مهارت نظارت و کنترآ 

 حمایتی
 پذیری اجتماعیمسئولیت

 تساهل و مدارا

عوامل 
 فرهنگی

سازی فرهنگ
مبتنی بر 

های ارزش
 فتبا

آشنایی با فرهنگ و 
 های منطقة تدریسویژگی

 سازیبومی

 اخالق

های مینوی کارگیری ارزشبه
و دینی برای ارتقای کارکنان و 

 آموزاندانش
 هاتوجه به ارزش

 حفظ هویت ملی

 جّو سازمانی آزاداندیشی
ساختار 

 توانمندساز

 تمرکززدایی
 ساختار هوشمند و خالق

جّو مربت ایجادشده توس  
 مدیر
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قواعد و 
های روش

 سازمانی

وجود قوانی  و مقررات 
 پذیر در مدرسهانیطاف

های وجود مقررات و روش
 صورت مشارکتیشده بهوضع

 محی  کاری آرام و با  نشاط

 کرامت انسانی
جّو گشودگی و 
 اعتماد متقابل

 اختیار
 استقالآ

 هانگیز
 اعتماد

شاده، های اساتخراجهای متناسب با مؤلفهدرنهایت پس از احصای اقدامات و سیاست
 (.1ساز، الگوی ذیل ترسیم شد )شکل در راستای تحقق مدرسه تمدن

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 گیرینتیجه

و اصیل  تری  ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستید و کارآمد با زیربنای عمیقمهم
آید و مینا و شاکل وجود میفرهنگ، جامیه و تمدن بر محور انسان بهایمانی و دینی است. 

های فرهنگ و جامیه و تمادن، موضاوع تیلایم و عنوان پایهیابد. بنابرای ، افراد انسانی بهمی
امیه رو، تیلیم و تزکیه یکای  افراد جامیه برای رسیدن به هدف جگیرد. ازای تربیت قرار می

مدرسه اسا  و زیربنای عاِلم و سالم و متمدن و فرهنگی در دستورکار قرار گرفته است. لذا 
هاا و ای  پژوهش با هدف شناسایی مؤلفاهرود. شمار میهرگونه توسیه و ت ییر در جامیه به

ساز اساالمی و ارائاه الگاویی بادی  منظاور انجاام شاد. نتاایا های مدرسه تمدنشاخص
شاده مند )با کدهای شناسااییدگذاری نشان داد که پنا مؤلفه رهبری بینششده از کحاصل
ای و نگرش راهبردی(، جّو سازمانی )با کدهای سااختار های شخصیتی، دانش حرفهویژگی

های سازمانی، جّو گشودگی و اعتماد متقابل(، عوامل فرهنگی )با توانمندساز، قواعد و روش
افت(، منابع انسانی )با گزینش و توانمندسازی( و برنامه های بسازی مبتنی بر ارزشفرهنگ

 تمادن رویکارد باا باساواد شاهروند تربیات منظور به جامع درسی برنامه طراحیدرسی )با 
هناری، میناوی، علمای، -گانه سیاسی، اجتماعی، فرهنگایتبحر در سوادهای ده) اسالمی

( در (محیطایداشتی و زیستفرهنگی )جهانی(، بهای، فناوری، سواد میانحرفه-اقتصادی
 اسا  الگویی به شرح ذیل طراحی شد: ای  زمینه مفید هستند. برای 
ساز برناماه درسای اسات. هساته اصالی آماوزش و پارورش را مؤلفه اوآ مدرسه تمدن

توان برنامه درسی دانست. کاد اجرایای ایا  عنصار، طراحای برناماه درسای مبتنای بار می
ورزی سیاسی، استقالآ ملی، عازت و دست آمد: سواد سیاسی با اندیشهگانه بهسوادهای ده

پاذیری، گرایی، مسئولیتاقتدار ملی، منافع ملی و مشارکت سیاسی؛ سواد اجتماعی با قانون
هاای اجتمااعی، بردباری و تحمل، وفاق و همدلی، عادالت اجتمااعی، پاسداشات ارزش

هنری با حفظ و توسیه میاراث -اد فرهنگیگرایی اجتماعی؛ سوهای ارتباطی و تحوآمهارت
های فرهنگی و هنری؛ ساواد هنری، زیباشناسی و ذوق هنری، هویت ملی و ارزش-فرهنگی

مینوی )دینی و اخالقی( با تیالی اخالق و باورهای دینای، خودشناسای و کرامات و عازت 
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ی، تفکر های پایه و عموممنطقی، دانش -تفکر علمینفس، تیدیل عواطف؛ سواد علمی با 
ریاازی، نگااری و برنامااهانتقاادی، کنجکاااوی و پرسشااگری، خودفرمااانی، خالقیات، آینااده

فرهنگی )جهانی( باا سواد میانالیمر؛ های تفکر گرایش به انجام عمل و یادگیری ماداممنش
ای باا حرفاه-المللای؛ ساواد اقتصاادیجویی و تفااهم بای فرهنگی و مسالمتتیامل میان

گرایای و گرایای اقتصاادی، کیفیاتوری حفظ و توسیه ثروت ملی، عادالتکارآفرینی، بهره
هاای فنااوری؛ ساواد انضباط مالی؛ سواد فناوری با تفکر فناورانه، دانش فنااوری و مهاارت

باوم محیطای باا زیساتبهداشتی با تربیت بدنی، سالمت فردی و اجتماعی؛ ساواد زیسات
تربیت به مینای وسیع کلمه بایاد ییی. بوم طبییی و حیات وحش و منابع طبشهری، زیست

های زندگی فردی و اجتماعی آناان را دربرگیارد و صارفًا همۀ ابیاد شخصیت فراگیران و الیه
( بارای هار 1931فتحای واجارگااه و همکااران )کناد. سواد خواندن و نوشت  کفایات نمای

ند که به ای  شرح اگانه، فراز مورد نظر را در سند تحوآ بنیادی  مشخص ساختهصالحیت ده
مؤم ، ایرارگر، متیهد به انقاالب و نظاام اساالمی، متکای بار است: در بید دینی با ویژگی 

بر اصاوآ اخالقای و برخاوردار از وجادان کااری؛ بیاد بید اخالقی: های اسالمی؛ ارزش
کید بر جنابش نارمعلمی: دست افازاری، یافته به جایگاه اوآ اقتصادی، علمی و فناوری با تأ

کید بر جنبش نرمبرخ هناری: -افزاری و تولید علم؛ بید فرهنگایوردار از دانش پیشرفته با تأ
؛ بستگی ملی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودنایرانی، هم -متیهد به هویت اسالمی

پاذیر، برخوردار از انضباط، روحیه تیاون و سازگاری اجتماعی، مسئولیتدر بید اجتماعی: 
کید بر عدالت اجتماعی؛ بید سیاسی: هایی برفرصت ابر به دور از فقر و فساد و تبییض با تأ

یافته متناساب باا مقتضایات فرهنگای. باا ام ، مستقل و پیوستگی مردم و حکومت، توسیه
هاای مشاروع، دارای تیامال ساالری دینای، عادالت اجتمااعی، آزادیتحکیم الگوی مردم

ت، دارای تیامل سازنده با جهان اساالم بار سازنده بر اسا  اصل عزت، حکمت و مصلح
ای: رشد پرشتاب اقتصادی، حرفه -بخش و مؤثر در جهان اسالم؛ بید اقتصادیاسا  الهام

ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشت اآ کامل، تأمی  اجتماعی، توزیع متناساب 
از ساالمت و رفااه، امنیات درآمد به دور از فقر و فساد و تبییض؛ بید بهداشتی: برخاوردار 
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محیطی: حفظ محای  زیسات؛ بیاد ارتباطاات جهاانی: دارای تیامال غذایی؛ بید زیست
 سازنده و فیاآ با جهان.

ساازی پرواضح است در صورت وجود فرازهای فوق در برنامه درسی مادار  و درونای
های فوق با آموزش خالق کاه ماد نظار ساند تحاوآ بنیاادی  نیاز هسات، رشاد صالحیت

گیارد و سازی قرار میگیرد و مدرسه در مسیر تمدنآموزان صورت میای در دانشجانبهمهه
جامیه آرمانی تحقق خواهد یافت و فردی شایسته به جامیه تحویل خواهد شد؛ و تمدن جز 

شاده از نظرهاای متخصصاان باه توان گفت برنامه درسی استخراجای  نیست. درنهایت می
های علم، خردورزی، خادامحوری ساز اسالمی با اصوآ و مؤلفهمنظور تحقق مدرسه تمدن

 شمولی تمدن اسالمی هماهنگ و همسو است.و جهان
های زیر مند است، که با کدها و گویهساز رهبری آموزشی بینشمؤلفه بیدی مدرسه تمدن

بخشای و گرایای، انگیازهتیریف شد: ویژگی شخصیتی با ذکاوت و هوشیاری، روحیاه تحاوآ
گیاری اثاربخش، مهاارت ای با مهارت تصامیمیت و تداوم در مسیر حرکت؛ دانش حرفهقاطی

نگاری، پاذیری اجتمااعی؛ و نگارش راهباردی باا جاامعنظارت و کنترآ حمایتی، مسائولیت
اناداز بلندمادت. اهمیات و جایگااه و نقاش مادیران سازمانی و داشت  چشامارتباطات برون

کنندگان اصلی سازمان آموزش و پرورش بر کسای و اداره عنوان طراحان، هدایتگرانآموزشی به
هاا های سازمانی هستند و موفقیت ساازمانتری  سرمایهپوشیده نیست. مدیران آموزشی اصلی

تاوان یافات تا حد زیادی مرهون شایستگی و صالحیت آنهاست. درواقع هیظ سازمانی را نمی
مدیری خردمند برخوردار نبوده باشد )حاجی که موفقیت پایدار را تجربه کرده باشد و از وجود 

گوید: از میان رویکردهای رهبری، وجاود رهبرانای ( می2014) 1(. ایریش2013میرقاسمی، 
( 1331یاار و همکااران )رود. به زعم هماتشمار میمند از الزامات مدار  امروزی بهبینش

نایی رهبر در تیریف و بیاان مند یکی از رویکردها در عرصۀ رهبری است که به توارهبری بینش
شفاف بینش سازمان و انتقاآ آن به پیروان و کم  باه آنهاا در جهات تحقاق آن بیانش اشااره 

هایی موفاق تبادیل کنناد کاه بیانش و مأموریات کند. مدیرانی قادرند مدار  را به سازمانمی

                                                             
1. Irish. 
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خاود را بار وضوح ترسیم، و به سایر ابیاد مدرساه منتقال، و تصامیمات آموزشی مدرسه را به
سااز را تواناد مدرساه تمادنای در رهبران آموزشای مایاسا  آن اتخاذ کنند. چنی  خصیصه

های ماؤثری در رشاد و تیاالی مدرساه تواند گامنگری میمحقق سازد؛ زیرا با بصیرت و آینده
کناد تاا تصاویر بردارد. ی  بینش قوی چهارچوب فکاری مشاترکی را بارای هماه فاراهم مای

هاای رهباری وجاود آیاد. مؤلفاهخواهد باه آن برساد باهنچه مدرسه در آینده میسانی از آی 
 کند.اندیشی و مجاهدت تمدن اسالمی را تبیی  میهای عاقبتبینشمند، اصل

سااز، جاّو عنوان مؤلفه و شاخص مدرسه تمادنشده در ای  پژوهش بهعنصر سوم شناخته
قق ای  کد، ساختار توانمندسااز از طریاق که یکی از کدهای مورد نیاز برای تحسازمانی است 

تمرکززدایی، ساختار هوشمند و خالق و جّو مربت ایجادشده توس  مدیر مدرساه اسات. کاد 
هاای ساازمانی اسات کاه باا شده جّو سازمانی در ای  پاژوهش، قواعاد و روشدوم شناسایی

رام باا شاوخی و محای  کااری آو پاذیر و مشاارکتی های وجود قوانی  و مقررات انیطافاقدام
هاای اختیاار، شود. کد سوم ای  عنصر جّو گشودگی و اعتماد متقابل با اقادامنشاط اجرایی می

استقالآ، انگیزه و اعتماد است که اصل کرامت انسانی و آزاداندیشی در تمدن اسالمی را تبیی  
شده است.  گیری تیریفکند. در مفهوم، عدم تمرکز به مینای میزان تفویض اختیار تصمیممی

بخش عمومی سازی تدریجی و مداوم و نیز اصالحهای بنیادی  مدرنتمرکززدایی یکی از جلوه
حاآ دعوت از سایر میلمان به منظور شرکت در امکان آزادی عمل برای مدیران و درعی است. 
هاای های مهم مدرسه، باعث ایجاد انگیزه و تشویق افاراد باه حضاور در عرصاهگیریتصمیم

گیری و ایجاد فرصت برای کسب مهاارت یی مدیریت خواهد شد. البته ت ییر روند تصمیماجرا
دهد. لاذا در ایا  و تجربه، به کارکنان و شخص مدیر امکان اشتباه کردن و آزمون و خطا را می

زعام حساینی و برارپاور زمینه باید ارزیابی مستمر و بهسازی کادر مدرسه صورت پاذیرد. باه
توان گفات انساان میاصار بایش از یقی  میمی مخلوق خالقیت اوست. بهتمدن آد(، 1336)

عناوان یا  ویژگای پیشینیان خود به خالقیت نیااز دارد. یاادگیری، خالقیات و آفریننادگی باه
های پیچیده یادگیری اوست. انسان برای بقای خاود نیازمناد نامحدود در انسان، یکی از جلوه

قیت ابازاری اسات کاه انساان را در حال مساائل و پرورش قدرت خالقیت است؛ چراکه خال
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بسترسازی مناسب بارای عوامال انساانی بایاد کند، که با مشکالت گوناگون امروزی یاری می
صورت پذیرد تا کارکنان مدرسه با حس مسئولیت و تیهد کامل، اصوآ اخالقی حاکم بر ش ل 

می باید اعتمادمحور باشد و ساز اسالو حرفه خود را رعایت کنند. مدآ مدیریتی مدرسه تمدن
هایشااان آزادی داشااته باشااند و تحاات فشااار قااوانی  و مقااررات و افااراد باارای انجااام فیالیاات

(، ت ییارات 5215کاام )-باه بااور واناگ. شده قرار نگیرنادهای سخت و تیریفدستورالیمل
مدرسه  هایآثار فرهنگ همه جنبه. تواند موفق شودمدرسه بدون حمایت فرهنگی سازمان نمی

های حل مسئله، نوآوری و پیشرفت وری، همکاری، ارتباط، فیالیترا ازجمله اثربخشی و بهره
انگیزاناد، انارژی را گساترش کناد و انگیازش را برمایدهد، تیهد ایجاد میمدرسه را ارتقا می

 کند.آموزان توجه و تمرکز میدهد و بر نشاط مدرسه، کارکنان و دانشمی
ساازی شده در ای  زمینه فرهناگل فرهنگی شناخته شد. کد شناساییمؤلفه چهارم عوام

 هاای میناوی و دینای بارای ارتقاایکاارگیری ارزشبههای بافت است که با مبتنی بر ارزش
، توجه به های منطقة تدریسآشنایی با فرهنگ و ویژگیسازی، آموزان، بومیکارکنان و دانش

( اذعاان 5221) 1( باه نقال از باوتری1933) ها و حفظ هویت ملی تبیی  شد. بوشارزش
وچارای هنجارهاای چاونسازی فرهنگی که طی آن با پاذیرش بایدارد در بحث جهانیمی

گیرد، به نیازهای ویژه جامیه یا مدرسه توجه ویژه غربی استانداردسازی صورت میجهانی به
عی بسایار حاائز سازی آموزش و پرورش، مسائل فرهناگ اجتماابه جهانیشود. باتوجهنمی

ساازند کنند و خاطرنشان می( به مسائل بافتی اشاره می5225) 2اند. واکر و دیموکاهمیت
احتراز « شکنانهالگوهای بافت»های آموزشی از ها و سازمانکه در بررسی و مطالیه سیستم

بیان  ترهای مشترک را به شیوه ملمو ها و استنباطهای آموزشی باید ارزششود. لذا سازمان
ای ماؤثرتر پاساخ دهناد. همچنای  کنند و به تقاضاهای جدید، مبهم و تهدیدکننده به شایوه

هاا و اعتقاادات هایی را به ارزشبخش« مدار  موفق»( میتقد است 1311) 3سرجیووانی
انساان هماواره در هاای فرهنگای و اعتقاادی اسات. دهند کاه دارای ویژگایاختصاص می

                                                             
1. Bottery. 

2. Dimmock & Walker. 

3. Sergiovanni. 
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بوده تا با تکیه بر آن، به امنیت و اعتماد پایدار دست یابد و  وجوی چیزی ماورای خودجست
تواناد باه زنادگی خاویش میناا همیشه ای  پرسش مطرح بوده است که چگوناه مایش برای

ای  میناجویی و مینااخواهی یکای از نیازهاای بنیاادی انساان اسات کاه چنانچاه . بخشد
 مد.انجاباوری و خداپرستی میدرستی هدایت شود، به دی به

هاا و عضاویت ها به تیداد نقشانسانتری  ساخت هویت فرهنگی است. تمدن گسترده
های جمیای متفااوت، های مختلف، هویت جمیی متفاوت دارند. در میان هویت«ما»در 

هویت ملی دارای بیشتری  اهمیت به لحاظ وحدت و انسجام ملی است )رضایی کالنتری و 
هااا، نهادهااا، د و بازتفساایر دائماای الگااوی ارزش(. هویاات ملاای بازتولیاا1330همکاااران، 

دهناد. هاا را تشاکیل مایهایی است که میاراث متماایز ملاتها و سنتخاطرات، اسطوره
باه باتوجه (1313اش )انصاری، تشخیص هویت افراد با آن الگو و میراث و عناصر فرهنگی

ی و انیکاا  ایا  های اجتماعی، تاریخی، ج رافیایی، سیاسی و دینی در هویات ملامؤلفه
شاود. مؤلفاه های درسی و عامل به عمال باودن متولیاان تربیات محقاق مایمهم در کتاب

سازی سنتی بر ارزش بافت، اصل تساهل و مدارا و اخالق در تمدن اسالمی را تبیی  فرهنگ
 کند.می

کاه باا گازینش صاحیح و  ساز اسالمی منابع انسانی استمؤلفه نهایی در مدرسه تمدن
انتخااب میلماان و شاود. در بحاث گازینش، سازی آنان، نیل به هدف هموارتر میتوانمند

هاای خاالق مقید به دی  اسالم و متیهاد باه فرهناگ و ارزش کشاور و شخصایتکارکنان 
 عنوان اقدامات اجرایی اثربخش تییی  شد. به

ت ها و کارکردهای خاود را از حالاپویایی هر نظام تربیتی در ای  است که اصوآ، روش
های محیطی، شااداب و زناده هایش را متناسب با دگرگونیایستا خارج کند و بتواند خواسته

ای جدید در گفتماان سیاسای و فرهنگای عصار جدیاد نگه دارد. تمدن نوی  اسالمی مؤلفه
شود. تمدن نوی  اسالمی در بستر دنیای مدرن و در مواجهه باا شارای  جهاان محسوب می

تار از های جدید و مهمهایی مرل جهانی شدن و جنبشسانه، پدیدهجدید، اعم از فناوری، ر
ای سو در بستر و زمیناهگیری است. به همی  سبب، ازی همه فرهنگ مدرن، در حاآ شکل
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های ماهوی با جهان سنت دارد؛ از سوی دیگر، کنشگران ایا  تمادن جدید است که تفاوت
 نوی  نیز لزومًا کنشگران سنتی نیستند.

د در بحث منابع انسانی، توانمندسازی با دو اقدام بهسازی مستمر منابع انسانی دومی  ک
 و آشناسازی با جنگ نرم و راهکار مقابله با آن و ارزیابی مستمر عملکرد بود. 

های امروزی دارند ویژگی سازمان( اذعان می5215) 1طور که رو ، رانا  و بابانهمان
که دائمًا از محی  اطراف خود تاأثیر ایگونهزی است؛ بهگریپویایی، پیچیدگی، ابهام و سنت

اند. به منظاور غلباه بار اوضااع ناپذیر پذیرفتهعنوان ضرورتی اجتنابپذیرند و ت ییر را بهمی
هاایی کاه در عملکارد ساازمانی مطلاوب بارای بقاا و نامطمئ ، پیچیده و پویا، یکای از راه

، داشت  مناابع انساانی توانمناد اسات. کیفیات پیشرفت سازمان پیش روی مدیران قرار دارد
باه بااور اناد. آموزش اتفاقی نیست و افاراد شایساته و باصاالحیت از عنصارهای اصالی آن

های بسیار مهم در ی  جامیه مبتنی بار (، نوآوری و خالقیت از شایستگی2013) 2اسکات
قیات در تادریس تردیاد خالدانایی است. خالقیت عامل بقاست و مدرسه ابزار بقاا؛ و بای

کناد. بارای ران بسیار اثرگذار در نیل به اهداف آموزشی و یادگیری عمل میمنزله ی  پیشبه
نیل به ای  مقصود الزم است میلمان مجموعه تجارب یادگیری میناداری را تدارک ببینند که 

ناد. آموزان را در ای  مسیر جهات دهآموزان شکوفا شود و دانشاز طریق آنها خالقیت دانش
 کند.مؤلفه منابع انسانی اصل عدالت در تمدن اسالمی را تبیی  می

هر ملتی دارای اهداف عالی و در پی رسیدن باه توسایه اسات کاه تحقاق آن مناوط باه 
هاای برخورداری از تمدنی غنی است. در جهان امروز، آموزش و پرورش یکای از ساازمان

کشور است. در ای  میان مدار  اهمیت  شده برایمهم و مؤثر برای رسیدن به اهداف ترسیم
ساز اسالمی است که موافاق باا خاصی دارند و ای  مهم مستلزم الگویی برای مدار  تمدن

های ایران و انقالب اسالمی است که زمیناه کاربسات و پاذیرش آن را فاراهم بافت و ارزش
مارتب  ماورد نظاران و اندیشامندان اسا  در ای  پژوهش، نظرهاای صااحببرای  .آوردمی

                                                             
1. Rus, Ranas & Baban. 

2. Scott. 
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مند، جّو سازمانی مدرسه، عوامل های برنامه درسی، رهبری بینشواکاوی قرار گرفت و مؤلفه
های اثرگذاری که با هام در اجرایای شادن ایا  الگاو عنوان عاملفرهنگی و منابع انسانی به

 مؤثرند، شناخته شد.
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