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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدس جمهوري اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوزوي
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورت گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋات ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیات موﺿوعی در حوزه
الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت ،آثاري را به ﺻورت تﻚنگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد .تﻚ
نگاشت نوشتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توسﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ موﺿوﻉ
خاﺹ نگاشته میشود .تﻚنگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است و نويسﻨده
با پردازﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مطالعات تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن يافتههاي پﮋوهشی جديد خود
و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تازهاي را در زمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلســله تﻚنگاشتهاي الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلدات مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوزوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابی ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارت متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان از مساعدتها و تالﺵهاي ارزنده نويسﻨدگان
تﻚنگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلســله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افقهاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوزوي بگشايد و هر روز در ﻃی مسیر تدوين
3
و تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گامهاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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چکیده
از عم��ده ترین عوامل تخریب فکر و فرهنگ در عصر کنونی ،س��لب هویت دینی و عزت
ملّی و اس��تقالل فکری از ملتهاست .ازسوی دیگر مقابله با سالمت نسل و توسعه مشروع
آن در زمره اهداف کالن در جنگ نرم است .همچنانکه تعارض آشکار میان نیازهای ذاتی
و فطری انسان چون امنیت برپایه ایمان و موانست براساس اخوت ،با مختصات حاکم بر
این عصر چون بحران معنویت ،فقدان هویت ،تخریب حریم انس و مودت ،پیچیدگی و بن
بستها در امر تربیت ،دلیلی بر این مدعا است.
تامل در امور مذکور هر اندیش��مندی را در نظام اس�لامی به حرکتی فعال فرا میخواند.
زیرابه رغم غنای فرهنگ دینی وملی ،بی توجهی به این مس��ائل نه تنها تغلیب فرهنگ
بیگانه را به همراه دارد؛ که موجبات واژگونی بنیان تربیت ،س��لب هویت ،بی توجهی در
پذیرش مسئولیت ،سستی نظام خانواده و بی رغبتی به ارزشهای بومی وملی است.
از طرفی بحران تبدیل خاس��تگاه رش��د انس��انی ،از حریم خصوصی وکانون امن خانه و
خانواده به نهادهای عمومی در سبک جدید زندگی و واگذاری امرتعلیم و تربیت فرزندان
به مربیان بیرونی ،با نگرش��های متفاوت ،از آس��یبهای جدی دیگر پیشروی برای نسل
آتی است .اینجاست که تامالت جدی تری در نظام تعلیم و تعلم بر بنیانهای دینی و ملی
ومتناسب با نیازها و شرایط فعلی ضروری است.
در تفکر توحیدی که تزکیه بنیان تعلیم است ،تربیت و رشد ملکات با نهادینه سازی ارزشها
در وجود آدمی میسور است و تحقق این امر زمانی است که این مختصات با ضمیر و ذاتیات
او عجین گردد؛ تا خاستگاه بروز و ظهور رفتار به هنجار و عمل احسن در انسان گردد .تحقق
این غایت در گرو ارتقاء بنیان خانواده و هدفمند سازی اسلوب تربیت است .بنابراین تنظیم
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وترسیم مقومات حیات طیبه از لوازم ضرور در برنامه ریزی نظام اسالمی است.
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براین اس��اس ضرورت اتخاذ تدابیر سنجیده و برنامه ریزی خرد وکالن در عرصه فرهنگ
سازی و مداومت برآن ،تالش بر تحکیم خانواده و ترغیب بر تشکیل آن ،کاربردی سازی
روش��های تدریجی تربیت ،بهره وری تام وجامع از اس��لوب تربیت اسالمی از مهمات در
طراحی الگوی ایرانی اسالمی است.
در این نوشتار ،اهداف فوق ،در قالب عناوین ذیل ،ترسیم و تنظیم شده است:
چالشهای مفهومی معاصر و تاثیر آن بر اختالل در تربیت
بررسی مفهوم خانواده در رویکردی تطبیقی ،میان متفکرین علوم اجتماعی و اندیشمندان
اسالمی
ادب و آداب ورود به حریم خانه وضرورت آن درفرهنگ اسالمی.
مفهوم تربیت و فلسفه آن از منظر قانونگذاری اسالمی
جایگاه سالمت نسل در مقاصد و غایات شریعت درنگرش سیستمی قانونگذار اسالمی.
مفهوم  (،هویت) و (شخصیت) تقسیمات آن و آثار حقیقی و حقوقی آن.
نقش وراثت در شکلدهی به هویت دینی
اقسام تربیت در اسالم و تأثیر آن بر نهادینهسازی عبودیت
نقش تربیت دینی در هویتبخشی به رشد عقلی.
ارتباط بلوغ جنسی و تحوالت عقلی در انسان.
بحران مسأله کودکانگاری انسانها در عصر کنونی
سبک شناسی تربیت تدریجی در آیات مرتبط با منش انبیا.
تعامل عقل و شرع در متون اسالمی و تأثیر آن بر رشد جامع انسان.
اهمیتورزی بر رشد عقلی در مستندات اندیشمندان شیعی.
مشروعیت عبادت اطفال و مسئولیت کاهشیافتة آنان در اسالم.
مشروعیت عبادات اطفال در اندیشة فقیهان.
ترتب حکم وضعی بر افعال ا طفال و مسئولیتزایی در اعضای خانواده
مسئولیت والدین و جایگاه ریشهای مادر در آیات و روایات.
میزان اختیارات و دخالت حاکم در امر تربیت و تعلیم اسالمی.
کاربردی سازی اسلوب تربیت در الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت.

