دانشگاه فرهنگیان

فصلنامه علمی-تخصصی پژوهش در آموزش تاریخ
دوره دوم ،شماره دوم ،تابستان0011

تاریخ ارسال0099 / 92 / 92 :
تاریخ پذیرش0099 / 90 / 92 :

بررسی معرفت شناسی تاریخ دینی و برنامه درسی؛ مطالعه کیفی
حیدر اسماعیل پور

1

چکیده
درس تاریخ ،از زمان گذشته در برنامه درسی دانش آموزان وجود داشته و تدریس آن متأثر از پیش فرضهای
مختلفی بوده است .بنا به اهمی .و ضترورت توجه به تاریخ و گذشتته فرهنگی در برنامه آموزشی متالمان ،ای
تحقیق به بررسی چیستی و چگونگی داللتهای تاریخ دینی در برنامه درسی می پردازد جستار پیش رو که از
نوع تحقیقتات کتابخانه ای استتت ،.روش تربیتی تاریخی با تاکید بر منابن دینی با روش تحلیلی – استتتتنتاجی
بررستی کرده است .نتای تحقیق نشتان دهنده آن اس .که آگاهی و دانش به تاریخ دینی نقش مهمی در فه
تفستتتیرها ،هدای .هدفمند و موضتتتوعات مهمی دارد برنامه درستتتی و دانش آموز باید به دانش ارزیابی و تف ر
پیرامون طراحی ایجاد نسلی مسلمان دس .یابد که پاسخگوی چالشهای کنونی باشد و ای تنها با کسب نگرش
و دانش تاریخ استتیمی ام ان پذیر استت .شتتنای .تاریخ استتیمی به دانش آموزان می آموزد تا آموزش بهینه،
یادگیر ی مانادار ،احترام به دیگران ،موضوعات و متون چالش برانگیز را به یوبی بیاموزد و به شنای .استادادها
و توانایی های یود دست .یابند و با دوست .داشت ی دیگر در راستای ش د دادن هوی .دینی و فرهنگی یود
گام بردارند
واژگان کلید :برنامه درسی ،تاریخ ،تربی .دینی ،مارف .شناسی
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مقدمه
دستتیابی به پیشرف .اسیمی – ایرانی ی ی از مه تری شاارهای امروزی نهادهای آموزشی و فرهنگی می
باشتتد که در حوزه رشتتتته های مختلم علوم انستتتانی ،تجربی و حابلی .تحقق یافت را دارد ی ی از مهمتری
حلمروها که به یوبی الیه های گذشته و پیشینه فرهنگی و ف ری انسان را مارفی می کند ،تاریخ اس .تاامد و
همبستتتگی اجتماعی ویژگی الزمه گستتترش میرار تاریخی و فرهنگی و انتقاو آموزه ها به نستتد های باد می
باشتتد « در واحن تاریخ به ما می آموزد که زندگی ما به زندگی تمام جاماه ارتباط دارد و زندگی جاماه و حوم ما
نیز با زندگی جوامن و احوام دیگر پیوستتتته استتت(».زری کوب )62 :0533 ،مارف .تاریخی ی ی حلمروهای
مهمی از مارف .انستانی اند که در گذشتته های بستیار دور ریشته دارند به یاا س اری ابزار زتدگانی در کنار
مردگان ،نشتانی برجستته از باور آنها به عال پس از مرا اس .که مقوله ای کامی دینی اس .تاریخ ثاب .کرده
یک جایگاه مهمی در جاماه استیمی داشته اس .فه درس .تاریخ تجربه وتامد بر گذشته به دس .می آید «
آشنایی با تاریخ و تمدن سازی ،ایده و اندیشه ای را می طلبد که به انسان ها وحدت ف ر و عمد  ،بر اساس مایار
های ثاب .انسانی در عی متغیرات را بیاموزد»(عرفان و هم اران.)3 ،0535 ،
به شتنایتی که ما انسان ها از کنش ها و اعماو انسان های گذشته بر اساس شواهد موجود در زمان حاو به
دست .می آوری شتنای .تاریخی اطی می شتود (میلند )000 :6101 ،در ای تاریم ازشتنای .تاریخی می
توان چهار ضلن را باز شنای -0 .فاعد شناسا -6 ،شواهد -5 ،کنش ها و اعماو گذشته (رویدادها) -0 ،شنای.
تاریخی که در ای تاریم محصوو کنش و واکنش سه ضلن دیگر اس(.صیامیان گرجی)3:
تاریخ در برنامه درسی ،نقش ابزاری مناسبی دارد؛ نمونه هایی برای اهداف گسترده برنامه درسی درباره فه
دموکراستی و ارزیابی منابن را آماده می کند فه مشارک .تاریخی برنامه درسی به طور چند جانبه گذشته ای
که چراع راه زمان کنونی اس .را ترسی می کند اکنون بسیاری از محیط های جهانی ،یک موضوع منظ به
تتدریس گذشتتتته را دارند و حقیقا تاکید دارد که باه ها باید نگاهی جامن به تاریخ به عنوان مجموعه دانش و
روش های دانست توجه داشته باشند(ونزبرا)6110،
برنامه درستی رستمی ،ی ی از ایزارهای مامولی دریاف .محتوا و ممتامی ف ری و علمی متنربیان اس .با
توجه به گستترش و توساه مفاهیمی از جمله اینترن ،.فمای مجازی ،شب ه های اجتماعی و تدوی محتوای
درسی با توجه به بنیادهای فرهنگی و دینی باید به یوبی صورت گیرد « برنامه ای که در آن فهرس .موضوعات
مختلم درستی به ت یک تایی و تصتریش شده اس .و عمدتاا اشاره به موضوعات و دروسی اس .که در مدرسه
تدریس می شتود ،برنامه درستی نام دارد »( فتحی واجارگاه ،0530 ،ص  )02برنامه درستی نقشته ای اس .که
فرص .های مناسب یادگیری برای جمای .مالوم در نظر گرفته می شود(مل ی)0535،
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برنامه درستتی یک مدرستته یا یک درس یا کیس درس را می توان مجموعه ای از وحاین از حبد پیش بینی
شتده دانست .که به حصد دستیابی به نتای آموزشی و تربیتی برای یک یا بیش از یک دانش آموز در نظر گرفته
شده اس)0533 05،( .
در میان تحقیقات دایلی و یارجی مشتابه با مقاله حاضتر می توان به مواردی اشتتاره کرد حمیدرضتتاشاکری (
 )0533در مبانی مفرف .شناسی و الگوی اسیمی –ایرانی پیشرف .به بررسی مارف .شناسی مقبوو اندیشمندان
در تدوی نظریه الگوی اسیمی –ایرانی پیشرف .پردایته اس .مارتی بابر ( )0533در مقاله یود به مارفی کلی
و عمومی شتای های مارف .شنایتی پردایته اس .آش ار تیزابی ( )0533در مقاله یو به توضیش شیوه های
عبدالجباری پیرامون تقسیر حرآن کری و شیوه هایی چون ت یه بر سیا آیات و سوره ها ،ت یه بر شواهد تاریخی
جاهلی و صتدر اسیم اشاره کرده اس .حمید حس (  ) 6105با اشاره به یادگیری تاریخ در اتباط مال و دانش
آموز وصتترفاا حفک کردن اطیعات تاریخی ماتقد استت .که ای روند مامولی و ت راری باید با ستتواالت بیشتتتری
پیرامون تتاریخ ادامه یابد همانی باحری (  )0531در مقاله یود به تدوی اهداف متناستتتب با برنامه درستتتی
پردایته اند
بازیابی تغییر و ثبات پدیده های مه تاریخی در حالب نحله ها و م اتب ف ری ،فلستتتفی دینی ،در نظام های
مختلم دیده می شود تدوی برنامه درسی هر رشته مارفتی و تایی اهداف و اصوو متناظر باآن ،مستلزم تایی
م نظر مارف .شتناستی نستب .به آن است .روی رد مارفتی نسب .به هر دانش ،تایی کننده ی بریی از ضرور
تهای آموزش آن اس .به ای دلید  ،پیش فرض های مارف .شناسی درباره نوع شنای .در هر حلمرو و چیستی
هر موضوع شنایتی ،در مشخ نمودن موضوع شنای .و نیز چگونگی تالی آن در برنا مه درسی تاثیر مستقی
دارد در ای میان درس تاریخ به دلید شنای .گذشته ،برحراری ارتباط با زمان کنونی ونیز هدای .و جه .دهی
فاالی .آینده  ،نقشی مه در برنامه درسی دارد نگاه مارفتی م اتب گوناگون پیامدهایی متنوع در تالی وتربی.
را یواهد داشتتت .بنا به ضتتترورت و اهمی .تربی .دینی در پرورش ابااد فردی و اجتماعی در تمام زمینه ها و
آشتنایی با تاثیرات مارف .شناسی محتوا و ممامی تاریخی اسیمی ،در ای تحقیق به بررسی پیامدهای مارف.
شتناسی تاریخ در حوزه های گوناگون آموزش،راهنمایی  ،تفسیر تاریخی از نگاه دینی در برنامه درسی اشاره می
کنی
روش پژوهش
پژوهش حاضتر از نوع فلسفی اس .و نویسنده با شیوه مفهوم پردازی یا ش د گیری مفهوم به عنوان یک روی رد
ویژه پژوهش فلستفی ،در حد مساله ای پژوهش کوشیده اس(.شورت )0330 ،با توجه به زمینه پژوهش ،روش
حاضتر تحلیلی و استنتاجی اس .که با برداشت گامهای زیر انجام می شود نخس ،.چیستی ،مولفه ها و ویژگی
های مارف .شتناستی در دیدگاه تاریخی دینی بررستی و صتورتبندی می شود و با طرر نظریه مارف .شناسی
زمینه ای برای پردایت به موضوع درسی فراه می گردد برای ای منظور ،محتوای سندهای ماتبر و مرتبط با
موضتوع پژوهش تحلید کیفی یواهند شتد در گام دوم  ،الزم اس .بر اساس نتای تحلید به دس .آمده درباره
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عناصتر و ویژگیهای برنا مه درستی ،داللتهایی استتنتاو شود به منظور استنتاو عملی نیز با توجه به گزاره های
توصتتیفی حاصتتد از تحلید دیدگاه مارف .شتتناستتی و گزاره تجویزی که در بررستتی هدف به دستت .می آید ،
مقدماتی فراه می شود تا اصولی در برنامه درسی استنتاو شود
یافته های پژوهش
دیدگاه معرفت شناسی و تفسیر تاریخ دینی:
تاریخ مطالاه زندگی در جاماه در زمان گذشته در تمام ابااد  ،در ارتباط با پیشرفتهای کنونی و امیدواریهای
آینده می باشتد و داستتان آدمی در زمان می باشتد ،تحقیق و پژوهشتی پیرامون گذشتتته که مبتنی بر اسناد و
شتواهدی است .به طور ییصته ،سند ماده یام یادگیری و آموزش تاریخ می باشد مارف .شناسی تاریخی یک
حلمرو جدیدیاز مطالاه می باشتد که در بی حداحد سته موضتوع است .جاماه شتناسی عل  ،مارف .شناسی و
فلستتفه عل تاریخ عل همجنی در زمینه فراه نمودن موضتتوعات برای پشتتتیبانی و توضتتیش مفاهی و رشتتد
نظریات در رشته های تحقیق جدید می ماند به نظر می رسد مارف .شناسی تاریخی باید باید با شرایط مارف.
شتناستانه ای مرتبط شتوند که متغیر اجتماعی و تاریخی در رشتته دانش وحدت یابند از ساو  6101تغییرات
مداومی در تاریخ ،مارف .شتناستی و آموزشتها به عنوان موضوعاتی که ارتباط درونی دارند ،بوجود آمده اس .و
محتوای تاریخ و مارف .شناسی باید مستقیماا اهداف آموزشی را پاسخ گویند(هاسبرگر )656 6100 ،6اکتساب
شتتتنای .دحیق تاریخی و واحای باید مبتنی بر توجه به پدیده تغییر وثبات حاک بر رویدادهای مختلم تاریخی
صتورت گیرد « دیلتای ماتقد بود که علوم انسانی ،ماهیتی تاریخی دارند ،چرا که مدام در حاو شدن و صیرورت
هستند بر ای اساس هر نقد واحای .انسانی در عی حاو نقدی تاریخی نیزبه حساب می آید ،پس یود عقد ه
تاریخی است( ».فروند )0533 ،بنابرای درگیر و مشغوو تحقیق و پژوهش تاریخی شدن ،پرسش از سازماندهی
اصتوو و مفاهی الگو دهنده متخصتصانی اس .که تجربه سایت آن چنان گسترده اس .که گذشته را نیز در بر
میگیرد
اگر ما به استتتاماو یود از مارف .شتتناستتی تاریخی برای عقاید رای مراجاه کنی  ،متوجه می شتتوی که
مارف .شناسی دانش و پیشرف .و توساه تاریخی که دررون باف .ی ارچگی اجتماعی اتفا می افتد ،به یوبی
جاماه شناسی آن را متوجه یواهی شد با توجه به ای ن ته مارف .شناسی عل تاریخ سه جنبه وسین مارف.
شتناستانه ،جاماه شتناسانه و تاریخی را برای دانش یواهد داش .دیدگاه اوو مناسب اس .مارف .شناسی عل
باشد دیدگاه دوم جاماه شنایتی اس .زیرا ای نوع با ه بودن  ،گزارشی جاماه شنایتی از عل به ما می دهد
و بنابرای مستیری را در تاریخ به عنوان دیدگاه ستوم آش ار می کند و مارف .شناسی عل در تاریخ را تش ید
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می دهد همراهی اییر تداوم تاریخ را فراه کرده و ای همان چیزی اس .که ما آن را «مارف .شناسی تاریخی»
5
می دانی (آسی نس)030 6103 ،
تاریخ یک پژوهشی پیرامون گذشته اس .که چه چیزی ،چه زمانی و چگونه در گذشته اتفا افتاده اس .و
کاوشتی درباره تغییرات گریزناپذیری است .که در امور انسانها در زمان گذشته اتفا افتاده ،و روشهایی اس .که
ای تغییرات الگوی زندگی در جاماه را تح .تاثیر حرار می دهد تاریخ ،تیشی اس .یا باید باشد که دوباره درباره
گذشتته ف ر کنی نگاه دحیق و مطالاه رفتاری متربی به گذشتتتگان و افراد ماحبد نیز مورد تاکید استتیم و حرآن
می باشد «آیا ای مردم در زمی به سیر و سفر نرفتند تا عاحب .حاو پیشینیان شان را که از اینها بسیار حوی تر
0
و موثر تر در زمی بودند مشاهده کنند»
« به عقیده گریتز 3تفستیر تاریخی باید مبتنی بر توصیم های ضخی یا متراک از واحای .باشند واژه ضخی  2بر
استاس مانای لغوی آن  ،کنایه از ای است .که روایتگر در توصیم ریدادهای گذشته ،باید الیه های واحای .را
کشتم و اصتطیحاا بر روی ی دیگر سوار کند تا نهایتا ا توصیم عمیق و کاملی از اتفاحات گذشته به مخاطب اعطا
کند « تفستر تاریخ شتامد فه تفاوهای بی « ییاو» و « واحای » .است .نگاه به روشهای متفاوتی که گذشته
نمایانگر شتده و تفاوت بی دیدگاهها و گذشته مورد تحقیق حرار گرف .هرمنوتیک ی ی از روی ردهایی اس .که
با منطق حاک بر آن ،ام ان دستت .یابی به الیه های گوناگون حقیق .وجود دارد تاکید شتتییر مایر بر تفستتیر
مت استت .و به عقیده وی در ستتیر تحوو دانش تاریخ ،هرمنوتیک می تواند مورد نظر حرار بگیرد به نظر شتتییر
مایر« موریی که با گزینش ،شتنای .و تفسیر مطالب متون ،الگوی تاریخی را بنیان می نهد الگوی موثری می
باشتد در نگاه فرد هرمنوتیک ،رستال .مفستر« ،بازسازی» و «باز تولید» اس(.رضوی وهم اران )0531 33 ،باز
آفرینی فمتتای مت در نگاه شتتییرمایر ازطریق «مواجه با ذهنی .مولم» و درا فردی .مولم و صتتاحب اثر
صتتورت می گیرد در نگاه وی فه از راه تحقیق تاریخی ،نه تصتتویری از آناه واحن شتتده بل ه باز ستتازی ذهنی
وتفستتیر ما از حوادر و واحای استت (.بلیار )30- 31 ،3در زمینه تفستتیر متون دینی از جمله حرآن برای درا
واحای .می توان به احداماتی برای آموزش فه و شنای .بهتر مت توسط متربی و یواننده اشاره کرد «روشهای
تاریخ گذاری ای ازجمله ت یه بر سیا آیات ،و سوره ها ،ت یه بر شواهد تاریخ جاهلی و تاریخ صدر اسیم ،چینش
سوره ها بر مبنای مطلن آنها ،استدالو به احادیث سبب نزوو آیات ،توجه به مراحد تاریخی تشرین اح ام شرعی،
اولوی .بندی منابن تاریخ گذاری و می باشتند »( آشت ار تیزابی )0533 03 ،صتورتهای گوناگون استنطا یا
انطا و یا نطق نیز به یوبی سه جز اساسی هرمنوتیک اس .که در مارف .شناسی هرمنوتیک دینی نقشی واضش
Acikgenc
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 -4أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الََّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ غافر01 ،
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دارد « تاریخ تنها درباره آناه که در گذشته اتفا افتاده نیس ،.بل ه ای اس .که ما چگون ه آناه را اتفا افتاده
تفستیر میکنی به گونه ای که دانش آموزان مجبور شوند صاحب «ارزشهای درس ».به یوبی «دانش درس».
در جه .رسیدن به موفقی .باشند ( مارتی  )000 6113 ،در نظام عقیدتی و تربی .دینی ،آموزش تاریخ بدون
پیش فرضهای دینی جایگاهی در نظام آموزشی ندارد « بدون شک می توان گف .در تربی .دینی نیز به آموزش
صور تجربه تلفیق یافته فلسفه  /تاریخ نیاز اس .برای مثاو ،در آموزش ماارف اسیمی پردایت به زمینه تاریخی
و ظهور اندیشه های اسیمی در بستر تاریخ ،ضروری اس(.حیدری)0530 63 ،
پرستتتش و تحقیق پیرامون مداوم .ها ،یطوط پیشتتترف ،.ارتباطاتی که میان مفاهی و اتفاحات وجود دارد،
حقایق و ارزشتها ،و تغییرات ا حتصتادی و اجتماعی ،متخصتصان برنامه درسی در موحایتی هستند که جستجوی
مانا را ادامه می دهند حتی اگر هیچ پاسخی نیابند فواید آنها در موحایتی هستند که یودشان را جهان مداوم و
گسترده ای که فراتر از تاهد و تخص شخصی شان اس .ادامه می دهند آنها همانی در موحایتی هستند که
گذشته را به صورتی که جزیی از شرایط زندگی یودشان می کنند آن را تناسب می بخشند شرایطی که در آن
انتخاب آنها سایته می شود
نقش آموزش تاریخ
دستتیابی به دانش و فه تاریخی برای اعتماد به یویشتت و احترام به دیگران برای توستتاه نقشی مه
دارد (می ایید )06 6103 ،3توجه به آموزش و اتقاو ماارف آن همواره در طوو تاریخ دیده می شتتتود و
افراد مسلمان احدام به تاسیس موسسه های آموزشی نموده اند «سن .گرایان به روش حدی درس و تدریس
توجه می نمودند و احدام به تأستیس مدارس دینی می کردند مواد درستی آنان شتامد تفسیر ،حدیث فقه،
زبان عربی ،بامتی از علوم عقلی بوده است(» .ندوی )3 6113 ،ستایتار و شت د ظاهری مبتنی بر فمای
ظاهری استیمی مدرسه با محتوای تدریس پیوند داشته اس « .ورودی مدرسه در یک سوی محوری که از
وستط دو ضتلن و مرکز مستطید می گذرد حرار دارد فمایی که در سوی دیگر محور مذکور یانی روبروی
فمتتتای ورودی حرار می گرفته ،به کارکردی غیر از حجره  ،مانند گنبد یانه و مستتتجد مدرستتته ،مدرس،
کتابخانه یا ایوانی بزرا که به عنوان مسجد یا مدرس مورد استفاده حرار میگرف ،.ایتصاص می یافته اس.
»(کیانی )053 0535 ،تاریخ با فراه نمودن دریاه ای به مساید پیایده  ،انتخاب و عقاید مردم پیرامون
گذشته ،به متربی دانش ژرفی را عطا می کند تاریخ به دانش آموزان کمک می کند تا از طریق فه یود و
دیگر جوامن ،دانش یود را گستتترش دهند « شتتاید به جر ت بتوان گف .توصتتیه های جدی که در حرآن و
آموزه های دینی اسیم در یصوص همزیستی مسالم .آمیز ،تسامش و مدارا ،احترام و رعای .حقو انسانی
با اهد کتاب شتتده و توستتط رستتوو یدا (ص) به اجرا در آمده استت .در هیچ یک از ادیان و ح وم .ها در
طوو تاریخ وجود نداشته اس(» .حایدان و هم اران )003 0532 ،تاریخ دارای الیه های گوناگون حقیق .و
Michail
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واحای .اس .و در آموزه های تاریخ دینی از تیش برای فه هر چه زیادتر ای الیه ها توسط متربی ،توصیه
شده اس « .اعتقاد به وجود واحای .های تاریخی و تیش در جه .آشنایی با آنها ،از هدف های اولیه درس
تاریخ به شمار می رود به سخ دیگر ،پیایدگی واحای .های تاریخی دینی و دیریاب بودن آنها نباید آدمی
را از مطالاه ی آنها بر حذر دارد و از ای منبن آگاهی محروم سازد»( باحری ،یسرو سجادیه ،نرگس(0531
 )063مال نقش هتدایتگری حوی در ای زمنه دارد و فاالی.های دانش آموز را هدای .می کند « چالش
استاستی برای مالمان ای اس .که دانش آموزان میحظه کن د که تاریخ تنها درباره داستان گویی نیس،.
بل ه بیشتر درباره تفسیر گذشته به روشهای نایودآگاهانه ای اس .که باید به محتوا دسترسی یابند(مارتی ،
 ) 000 ،6113بنابرای به نظر می رستد دانش بیشتتر ت نی ی اس .بیشتر ازآن که صرفاا مبتنی بر اسنادی
در پژوهش های اولیه ما باشتتد هدف استتاستتی در اینجا ای استت .که ،کافی نیستت .که دانش آموزان تنها
«حقایق» تاریخ را یاد بگیرند ،بل ه مجبورند ارزشهای درس .به همان یوبی که آنها را به دس .می آورند
را با دح .پرورش دهند (ماتون )6101 ،ی ی چالش های مه تدریس و برنامه درستتی دوران کنونی ،نحوه
مارفی محتوا و مممون به فراگیران به صورتی اس .که علیرغ گذش .زمان تحریفی در بیان مفهوم بوجود
نیایید مممون اعتقادی و دینی به وسیله تاریخ و مرور گذشته ،ی ی از گسترههای مه ای عرصه می باشد
که باید به یوبی مارفی شتتود « یبرهای گذشتتتگان را به دل .عرضتته دار و آناه را به آنان که پیش از تو
بودند رسید ،به یادش آر و در یانه ها و بازماندههای آنان بگرد»(نه البیغه ،دشتی ،0532 ،نامه)50
مطابق دیدگاه موریان آموزشتتی ،ی ی از اهداف مدارس ابتدایی  ،آموزش دانش آموزان جه .یواندن کتاب
آستمانی و امور اجتماعی می باشتد مطالاه نمودن ی ی از مه تری موضتتوعات می باشد که همراه با نوشت و
حرایت .نمودن ادامه می باید و مورد نیاز تالیمات دینی و آداب و هنجارهای عمومی می باشتتتد اهمی .مطالاه
تاریخی برای متخصتصتی برنامه درسی در بررسی ای ام ان وجود دارد که مجالی برای دیدگاههای جامن تر و
بریی مفاهی تازه بوجود آمده را که حابلی .ت امد دارد را پیشنهاد می کند (گری  )0323 ،اساساا تاریخ به افراد
کمک می کند تا سواالت و جواب آنها در زمان کنونی را باتوجه به تاریخ و گذشته بدس .آورند متربی نوجوان از
طریق مطالاه تاریخی یود مهارتهایی به دستت .می آورد که او را آماده زندگی بزرگستتالی می کند آنها یاد می
گیرند تا سواو ب رسند و به پرسشهای مه پاسخ گویند ،اسناد را ارزیابی کنند ،تفاسیر متفاوت را تحلید نمایند و
به داوری و اثبات امور دستتت .یابند در زمان تغییر ستتترین و فو الااده ،یک مطالاه تاریخی  ،یک دیدگاه حوی
وغنی شتدهای را به فرد نوجوان می بخشتد که میتواند موضوعات را زاویه و مرتبط با انسان تحلید نماید برنامه
درستتی تاریخی به دح .ستتایتار یافته ای ،دانش آموز را حادر می ستتازد تا حالبها را تغییر دهد  ،از برداشتتتهای
سطحی دوری نموده و فه ژرف و عمیقی را نسب .به موریان انتقادی و جدلی داشته باشد
مالمان تاریخ و نویستندگان متون درسی ،نقشی اساسی در مساعدت و کمک کردن به متربیان جوان جه.
رشتد و توستاه دادن شنایتها و فه آنها از فرهنت ت ثرگرایانه و تنوع در داید جوامن متنوع را دارند آنها می
توانند نوجوانانی با دح ،.انتقادی و مستقد همراه با ذه باز را در دنیای اسیم تربی .کنند ذه دانش آموزا ن
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را باز کنند و ابزارهای ذهنی را برایشتان فراه کنند تا به دانش آموزان اجازه داده شود تا موضوعات را از زوایای
گوناگونی ببینند روی ردهایی که به دانش آموزان درباره تاریخ و تفاسیر فرهنت و گروه یودی شان آموزش می
دهتد و همزمتان بته دانش آموزان می آموزد تا با تنوع فرهنگی و ت ثر گر تمدنی ارتباط برحرار کنند ،تفاوتها را
پذیرفته و همراه با آرامش در یک دنیای ت ثرگرایانه ای زندگی کنند
جهت دادن و هدایت توضیحات دانش آموز درباره تاریخ
تاربخ به مانای ستتیر و ستتفر نمودن در زمان و کشتتم فرهنت ها و م انهای ناشتتنایته و کشتتم نشتتده
است .دروس تاریخ می تواند به دانش آموزان کمک کند تا دنیای دور دستی را با فه و درا تجارب و ارزشهای
افراد در گذشتتته توضتتیش دهند مالمان و نویستتندگان متون درستتی می توانند به دانش آموزان کمک کنند تا
حقایق را انتخاب کنند ،منابن را ارزیابی نمایند و اتفاحات و شترایط را توضیش دهند محققان اهداف چندی را که
می تواند ستبب ذکر تاریخ و حصته ها در حرآن باشتد را بر شتمرده اند تاریخ به تناسب فه ودرا جه .مارفی
حقایق حق وباطد به متربی ،ابااد گوناگون حوادر گذشته را بیان می « ای گونه بخشى از ایبار پیشی را براى
تو بازگو مى کنی ( 3نه البیغه ،یطبه  )63آنها می توانند دانش آموزان را در فرایند تحقیق تاریخی مشتتغوو
نموده و به آنها کمک نمایند تا دیدگاه یود نستب .به مردم ،موحایتها و شرایط و اتفاحات در گذشته را بسازند و
شتتت تد دهنتد تتدریس تتاریخ باید به دانش آموزان کمک کند تدریس تاریخ باید به دانش آموزان کمک کند
تانظرات و دیدگاههای یودشتان را مبتنی بر احترام و توجه بدون هیچ پیش داوری و مورد استتناد حرار دهند «
پسرم! اگر چه م به اندازه همه کسانى که پیش از م بوده اند نزیسته ام اما در کردار آنان بدح .نگریست و در
ایبارشان تف ّر نمودم و در آثار آنها به سیر و سیاح .پردایت تا هماون ی ى از آنان شدم (01نه البیغ ،نامه
)50
تاریخ می تواند به گونه های متفاوتی مورد شتتتنای .و مارف .حرا گیرد «فاالی .در دوره تاریخی یک گونه
وسیله ای در توساه نظریه ارزیابی می باشد ( مارتی و وای )6113 ،.و بوسیله کافه و دیگران مورد استفاده حرار
گرفت .تا در مورد انواع متفاوت جایگاه ارزیابی تاریخی از جمله ( نگارنده،مفستتتر و گویش فتوی دهنده) بحث
کند در جستتجوی چنی دانشتی ،درگیر شدن با نقاط چالشی و مباحثه برانگیز گذشته ،تجربه ای گریز ناپذیر
است « .دانش آموزان باید موضوع حساس و چالش برانگیز در تاریخ روبه رو شوند داستان های یشون .جمای،
اردوکشتی های استیمی ،جنتها ،نهمت.ها و مهاجرتها مواردی از ای موضوعات میباشند اما ای موضوعات
مباحثه ای وپرچالش چگونه باید آموزش داده شتتودم مالمان و نویستتندگان متون و کتابها نیازمند هستتتند تا
 -9كَذلِكَ نَقُصَّ عَلَيْكَ مِنْ انْباءِ ما قَدْ سَبَقَ -
 -10ىْ بنَىََّ انَّى وَ انْ لَمْ اكُنْ عمَِّرْت عمرَ مَنْ كانَ قَبْلى فَقَدْ نَظَرْت فى اعْمالِهِمْ وَ فَكََّرْت فى اخْبارِهِمْ وَ سِرْت فى اثارِهِمْ حَتَّى عدْت
كَاحَدِهِمْ
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مستقیماا چنی موضوعاتی را توضیش دهند ،اما ای یطر وجود دارد که در انجام دادن چنی فاالیتی یطوط بی
«ما» و «دیگران» می تواند مشتت د ایجاد کند به منظور اجتناب نمودن از چنی یطری ،نیازمند آن استت .که
احتیاطهای روش شتناسانهای اتخاذ گردد دیگر چیزها نباید به عنوان تهدیدی برای شنای.های ویژه ارایه شود
بل ه باید به عنوان شترط پویایی آن تلقی گردد بنا به ضروت پرورش حوه تف ر متربی پیرامون تشخی حق و
باطد حاک بر فمتتای تربی .و ستتو دادن دانش آموز به یادگیری مبتنی بر فاالی .یردوورزی در جه .بینش
توحیدی  ،باید فمتای تاامد و مشتارکتی در زمینه های گوناگون و از جمله شتنای .تاریخی فراه شود « آن
00
بندگانی که سخ بشنوند و به نی وتر آن عمد کنند
شتتاید ی ی از مه تری ن اتی که باید مورد توجه حرار گیرد ای استت .که تاریخ همراه با مستتاله آغاز می شتتود و
تدریس تاریخ و متون کتاب نباید حقیق .مطلق و اطمینان نهایی را توساه دهد تاریخ موضوعی اس .که شامد
مباحثه انتقادی اس .و در آن تمادها و مبادله رحابتی دیدگاهها میحظه می شود مشغوو نمودن دانش آموزان با
مباحث تاریخی و مساعدت به آنها جه .مطالاه یک طیفی از تفاسیر مه از تاریخ یک عنصر اساسی و مهمی در
رشتد و توستاه فه موضوع تلقی می شود با توضیش دادن تفاسیر متفاوت به دانش آموزان تاریخ ،نویسنده مت
کتاب می تواند به دانش آموزان کمک کند تا و رای یک ادراا ساده و یک جانبه اتفاحات و موحای .های گذشته
بروند
انتخاب و جایگاه موضوع و احترام به دیگران در تاریخ:
توستتاه برنامه درستتی در تاریخ یک فرایند پیایده و بغرنجی استت .هر چند برنامه درستتی استتاس تاا توستتط
متخصتصتی و مالمان همانی مرتبط با ای کار در یک روش وستین و بزرگی اس .ای مالمی هستند که
مجبورند برنامه درسی را به کار بگیرند مطالاه تاریخ یک طیم گسترده ای موضوعاتی را که شامد مهارتهای بی
شمار اس .را در بر می گیرد که منتهی به بینش و تامی دادنی می شوند که ظرفیتها و توان هر دانش آموزی را
دچار چالش می کند همان گونه که گستره تاریخ گسنرده تر می شود ،در مدت زمان محدودی ،تصمی پیرامون
آناه که در مقاطن گوناگون مورد نیازاستت .که عاحینه و دحیق نگریستتته شتتود « از حوادر گذشتتته دنیا و تاریخ
برای آینده درس بیاموز»(نه البیغه ،یطبه )23
آموزش تاریخ به عنوان محتوای برنامه درسی ،تغییرات اساسی را به یوبی یواهد داش .تاریخ به عنوان یک
دوره جه .حفک کردن حقایق باید به تاریخ به عنوان دوره ای جه .رشتد و توستاه ارزشها و تف ر انتقادی باید
توستتتاه یابد همانی تاریخ آگاهی بومی و ملی دانش آموزان را توستتتاه یواهد داد و آنها را آماده می کند تا
روشتتهای ارزشتتیابی یافته ها ای ملی .و تف ر بومی و جهانی شتتدن را یاد بگیرد تاریخ برنامه درستتی همانی
استفاده از مفاهی تاریخی و تف ر نمودن در یادگیری اتفاحات تاریخی و ارتباطات آنها با شرایط زندگی واحای را
 -11الََّذِينَ يَسْتَمِعونَ الْقَوْلَ فَيَتََّبِعونَ أَحْسَنَه ،زمر53 ،
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نشتتان می دهد زمان هنگامی ش ت د می گیرد که تمام تغییرات و امور دایمی و غیر دایمی به طور عملی به کار
گرفته شود و جز صیحیتهای دانش آموزان شود ،نسد کنونی ونسد باد بتوانند آینده یود را بهتر بسازند (حمید
حس )6105 030 ،
ی ی از فوایتد و مزایتای آموزش تتاریخ محلی ،ایجاد تاادو بی تاریخ محلی با تاریخ ملی و جهانی استتت.
آموزش ای تاریخ ضام جذب عیحه دانش آموزان به تاریخ ،احترام افراد به دیگر فرهنت ها و عقاید بقیه مردم،
ارایه نظ و ترتیب در مطالاات تاریخی ،استتفاده از مواد و موضوعاتی برای افزایش انگیزه مطالاه دانش آموزان و
ایجاد پیوند بی گذشتته و حاو اس (.حادری و هم اران 0532 ،ص  ) 35بر اساس دیدگاه مالمان تاریخ  ،تاریخ
دارای  3باد ( فرهنگی و اجتماعی ،تاریخ هنرهای محلی ،تاریخ سیاسی ،تاریخ مذهبی و احتصادی اس(.همان)
یادگیری تاریخی نمی تواند تنها به عنوان یک فرایند شتتتنایتی مورد میحظه حرار گیرد ابااد هنجاری زیبایی
شتناستی ،احستاستی نیز باید نقش مهمی را داشته باشد تاریخ به عنوان یک عامد هدفدار فرهنگی در کنار ای
جنبه ها با ید مورد توجه حرار گیرد ( مارتی  )6103 ،ای مستاله مهمی است .که یادآوری کنی متون درسی و
کتابی استیمی به ای حقیق .اشاره دارند که جه .و اهداف مسیحی .هنگامی اسیم مطرر شد ،بخش واحدی
از جوامن اسیمی می باشد دانش آموزان مسلمان هنوز با ی دیگر با جه .گیری مسیجی در بریی مدارس حرون
وسطی زندگی می کرده اند
باه ها و افراد نوجوان غالباا با تاریخ از زاویه تحریم و افسانه سازی و رسانه های بیگانه رو به رو می شوند
داستانهایی از گذشته که آنها شنیده اند غالباا موضوعات و محورهای مااصر و کنونی را انا اس می دهد هنگامی
که ما درباره تاریخ گروه و جاماه یودمان صتتحب .می کنی بیشتتتر بدان افتخار می کنی تا ای که بخواهی از
گفت آن یجال .زده شتوی و ای یک تماید طبیای ما می باشد متاسفانه صحب .کردن درباره دیگران مم
است .برع س باشد و منفی جلوه داده می شود ؛ به ای صورت که غالباا ارزش فرهنت دیگری حتی هنگامی که
درست .باشتد ،ارزش آن ناچیز شمرده شده و تحقیر شود « گروهی از یهود کلمات (یدا) را از جای یود تغییر
داده 06برای بستیاری از افراد در کشتورهای اروپایی ،تاریخ اسیم غالباا با دوره های تاریخی بحث برانگیزی همراه
است .اما جنگهای صتلیبی و گسترش تجارب مستامراتی اروپایی غالبا ا در تاریخ اروپایی نادیده گرفته می شود
هر چند ای مورد مطمیناا بیشتتری اهمی .برای مطالاه ای اتفاحات را دارد ،یادآوری اهمی .ای ن ته ضرورت
دارد که دانش آموز مستتلمان باید درباره ای موارد ف ر کند تا آناه را که برای استتیم امروزی مانا دار استت .را
بستتازد بر ع س شتتاید ییلی ازفراگیران ف ر کنند که ای عصتتر تاریخی در حد باالیی چالش برانگیز باشتتد در
حالی که یادآوری ای ن ته ضرورت دارد که اکثری .کشورهای عرب و مسلمانان باید ب ذیرند که تجارب تاریخی
مثبتی دارنتد کته از طریق تاامیت مثب .با میرار یونان ،مصتتتر ،بی النهری  ،ایران و نوعی ت ثرگرایی مناطق
اسیمی دیده می شود روشنف ری فرهنت اسیمی در عل  ،ریاضیات و فلسفه در حرون وسطی با مشارک .کردن
10
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در تمدن انسانی از طریق تاریخ نمونه هایی ازای موضوع می باشند»(هاسبرگر )600 6100 ،نویسندگان متون
درسی باید «ش د دهنده های شنای ».مثب .را بشناسند و به دانش آموزان مارفی کنند نویسنده متون درسی
نقش مهمی در مارفی فرهنتت یودی دارد کته برای دیگر فرهنگها مم استتت .محد چالش و مجادله زیادی
باشتتد متنی که ارتباط درونی بی جهان استتیم و دیگر فرهنگها را نادیه می گیرد به طور طبیای به تناح و
تماد فرهنگها دام می زند
یادگیری تاریخ می تواند دانش آموزان را کمک کند تا در جه .توستتاه توانایی های بالقوه ای مانند فه و درا
بهتر انسان شدن ،حماوت انتقادی به مهارت دس .یابند و افراد را برای مواجه با مساید و چالشهای دنیای مااصر
آماده کند ( جهدی صالش )6105 ،05تاریخ حاصد فاالیتهای انسانی از طریق مشارک .در اتفاحات گوناگون اس.
به منظور اطمینان یافت با آناه که د ر آینده اتفا می افتد یک نفر باید به گذشته برگردد که چه چیزی وجود
داشتته است .بنابرای مبانی تاریخی برنامه درسی اش او متفاوت رشد انسان را نشان می دهد دانش آموزان به
ای شتنای .دست .می یابند که اتفاحات در فرهنت و موضتوع شتخصتی به طور مداوم اتفا افتاده اس .تاداد
اتفاحات و موضتوعاتی که با آن به طور کامد رو به رو می شتوی در زمانی اس .که غالباا فه و شنایتی از آناه
اتفتا افتتاده نتداری مطتالاته تاریخ می تواند به دانش آموزان کمک کند تا دیدگاهی را نستتتب .به اتفاحات و
موضتوعاتی که روبه رو می شتوند  ،به دس .بیاورند توانایی ش ست و تحلید نمودن اتفاحات ،یک مرحله مهمی
تف ر انتقادی دانش آموزان می باشد بنابرای  ،از دیدگاه مبانی تاریخی برنامه درسی ،مطالاه فاالیتهای اجتماعی
فرهنگی  ،جغرافی ،احتصتادی و ستیاسی و گذشته آشنا باشند و از حبد آینده یوب و مناسب جاماه آینده را
تایی کنند ( کوبجا)21 6103 ،00
چالشهای نوشتاری متون درسی تاریخ مدرسه
تاریخ مدرستته گاهاا نیازمند پیروی مطالبه های ستتیاستتی بوده و باید به فشتتار زمینه های فرهنگی -اجتماعی در
جایی که آموزش داده شتتده ،پاستتخ گوید در تادادی جوامن مااصتتر و کنونی ،ای نیاز وجود دارد که حافظه و
ذهنی .گروههای ویژه یا جوامن توده ای گزارشتتتی از تاریخ برنامه درستتتی را ارایه دهند هرچند ،اگر کستتتی
جایگاهی را برای ذهنی .ها و ستتتنتها در گفتگوی تاریخی ستتتطش مدرستتته در نظر گرف ،.دح .کند تا تاریخ و
ذهنی .را دره ن ند ای یک چالش مش د و اساسی برای مالمان و نویسندگان متون کتابی اس .که به دانش
آموزان کمتک کنند تا فراتر از نقطه نظرات یک جانبه و اطیعات ناحصتتتی که دارند ،حرک .کنند تنها با فراه
نمودن متون و منتابن حتابد اطمینان استتت .که می توان به دانش آموزان کمک کرد تا جنبه و ابااد دیگری را
ببینند که ما امیدواری از سطش تبای .از گذشته اساطیری به یک فه مانی دار تاریخی دس .یابند حرآن ی ی
از منابن همراه با حفک اصتتتوو وثاب .در عی پویایی و تغییر نقشتتتی ارزنده را ایفا نموده استتت« .حرآن متنی

Johdi Salleh
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- Joshua Michael Kuboja
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تاریخمند و با ثبات است ،.با ای حاو در طی  65ساو در پی مقتمیات و حاجات مربوط به عصر رسال .پیامبر
(ص) نازو شده اس(».ن و نام)00 0533 ،
یک مت کتاب تاریخ در زمینه برنامه درستی تاریخ مخصتوصتی نوشتته شده اس .در بریی کشورها مم
اس .مه باشد که حالب تدریس تاریخ به منظور فراه نمودن یک زمینه شایسته برای متون درسی تغییر یابد تا
فه پیایده تری از دیگران را مورد تایید و تشتتویق حرار دهد تما م کشتتورهای مستتلمان و نیازمند به برنامه
درستی تاریخ دارند که نه تنها تمرکز بر دانش تاریخی باشد ،بل ه همانی مفاهی و فرایندهایی را مورد تاکید
حرا می دهد که موضتتوع تاریخ را تح .تاثیر حرا می دهند به یصتتوص  ،تاریخ برنامه درستتی باید از یک روی رد
چند جانبه ای پشتتتیبانی کند وبر نیازمندی مطاعه تفاستتیر مختلم تاریخی تاکید کند بدون داشتتت یک بنیاد
حوی و مستتح می از برنامه درسی تاریخ ،میحظه چگونگی نوشت متون درسی که دانش آموزان را تشویق کند
تا روی رد چندگانه داشته باشند ،غیر مم به نظر می رسد
یک چالش متنی بیشتتری که نویسندگان متون درسی با آن رو به رو می باشند ای اس .که دروس تاریخ
مدرسه تنها منبای نیستند که از طریق آن دانش آموزان دانش و فه یود از گذشته را توساه می دهند،عوامد
دیگری مانند یانواده و گروهها ،رستتانه ها ،موزه ها ،بازی اینترنتی یک نقش افزایشتتی مهمی را در ش ت د دادن
دانش افراد جوان و فه تاریخ دارد بنابرای نویسندگان کتاب درسی نیازمند تف ر ییحانه درباره روشهایی دارند
که منابای را که تولید می کنند ،می تواند با دیگر رسانه ها ارتباط داشته باشد
رشد و پیشرفت ،تاریخ و تجربه یادگیری معنا دار برای دانش آموز
یتک مت تتاریخی دینی بتاکیفیت .و یوب دانش آموزان را وادار می کند تا ف ر کنند ای گونه تف ر و
اندیشتتته با انتخاب دحیقی از محتوای تاریخی به دستتت .می آید که فه تاریخی دانش آموزان را بهبود می
بخشد بیشتر از تاکید صرف بر تاریخ نظامی و جنگها ،انتخاب محتوا باید توجهش به تاریخ احتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی نیز باشد مت تاریخی باید چش اندازهای طرر های حابد توجه و مه اتفاحات و تغییرات
را مورد توجه حرار دهد « همانا در روزگاران گذشتتته برای شتتما پند استت .کجایند عمیحیان و فرزندانشتتانم
کجایند فرعونیان و فرزندان فرعونیانم کجایند مردمی ا هدر شتتتهرهای رس بودند پیامبران را کشتتتتند و
سن .فرستادگان یدا را میراندند و سیرت جباران را زنده کردندم کجایند آنان که با س اهیان به راه افتادند و
هزاران ت را ش س .دادند ،شهرها سایتندم( نه البیغه ،ترجمه دشتی  ،0533یطبه )036
همانی باید یک طیم وستتین و گیترده ای نگرشتتها ،عقاید و توجه نمودن به تجارب زن ومرد و تنوع و ت ثر
گرایی جوامن در تاریخ انسانی را مورد توجه حرار دهد متون درسی با کیفی .به دور از پوشش سطحی تاریخ می
باشد در عوض ،دانش آموز ای درس تیش می کند تا الیه های دانش از طریق ارتباط برحرار کردن چش انداز و
تاریخ دحیق و نگاه ژرف وعمیق را با رشد و توساه فه دانش آموزان را از طریق مفاهی و فرایندهایی که موضوع
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تاریخ را تح .تاثیر حرار می دهند ایجاد کند مشتتخصتته طرر هایی از دوره ها ،تغییر و مداوم ،.عل .و مالوو ،
استتفاده از ا سناد و تفاسیرکردن مواردی از ای نوع می باشند موارد علمی در متون نوشتاری تاریخی به وسیله
بررسی سرین و شتابزده پیرامون اسناد گسترده گذشته به حاصد نمی شود ،بل ه با ترکیب با مهارت تمام چش
انداز و دانش تاریخی عمیق و ژرف و نیز توستاه فه موضتوع تاریخ به دس .می آید به گفته زری کوب « ،کار
اصتتتلی مورن آن استتت .کته در هر ریدادی ،تار و پود روابط عل .و مالولی را باز جوید و باز نماید(زری کوب،
)060: 0530
آمادگی ،پذیرش و یادگیری همراه با انگیزش متن برنامه درسی
متونی که دانش آموزان را با موضوع تاریخی ویژه ای درگیر و مشغوو میکنند و فاالیتهای یادگیری انگیزشی را
فراه می کننتد ،کمک می کنند تا یادگیری تاریخ و تجربه لذت بخشتتتی را برای دانش آموز ایجاد کنند طرر
فصتوو متون درستی تاریخ پیرامون سواالت تحقیق مه و اساسی مانند «چه چیزی ابوساید بغدادی را به طور
ویژه مطرر ستای.م روشتی است .که با آن زمینه انگیزش برای ایدگیری فراه می شود برای نویسندگان مه
استت .روشتتهای مورد عیحه ای که دانش آموزان می توانند به چنی ستتواالتی پاستتخ دهند را بدانند مالمان و
نویستتتنتدگتان تاریخ باید یک طیم و دستتتته فاالی .های انگیزش بخش از جمله مقاالت ،مباحث ،نمایشتتتها،
د استتانهای ستایتگی ،کنفرانس ها و برنامه تلویزیونی و را برای کار دانش آموزان فراه کنند متون درسی
تاریخ می تواند با فراه نمودن یک طیم ازای نتای ملموس برای یادگیری شتتان ،آنها را تحریک کند و به آنها
انگیزه دهد
برای بسیاری از افراد نوجوان تاریخ موضوعی مش د و چالش برانگیز اس .مت درسی تاریخ نیازمند نوشته
شتدن و طراحی به روشتی دارد که کمک کند تا از فه ساده تاریخ و اتفاحات گذشته در زمینه ها و علتهای آنها
دوری شتود اما ای روش ،موضوع جدا را به صورت محتوایی حابد حبوو برای طیفی از دانش آموزان مطرر می
کند یوانندگان نیازمند آن هستتند تا با مراحد ستایتار بندی شتده واضتتش و مشتتخصتتی در یادگیریشان مورد
مستاعدت حرار گیرند فصتولی که با یک منبن جالب آغاز می شتوند ( یک تصویر دل ش یا یک داستان فریبنده)
یواننده را آماده یک ستتفر تاریخی مورد عیحه می کند متون تاریخی باید گذشتتته را نه به عنوان یک ستتری
مش یت و مفاهی انتزاعی مارفی کنند ،بل ه به عنوان یک موضوعی که انسان نقطه اصلی آن حرار دارد بسیاری
از دانش آموزان تاریخ را به دلید ناآشتتنایی مطلقی که موضتتوعات دارند و نیازمند محافظ .از چندی عقیده در
یک بار دارند ،تاریخ را مش د می فهمند متون تاریخی یوب می توان به دانش آموزتان کمک کند تا فاالیتهای
مه و مداومی فراه آید که به دانش آموزان مستتاعدت کند تا اطیعات را انتخاب ،طبقه بندی ،ترکیب کرده و
پیوند دهند ای گونه کمک همانی می تواند در درون یود مت از طریق استتتفاده مشتتخ و واضتتش و دح.
فااو و نیز تقوی .و توضیش تمام مباحثات صورت گیرد
نتیجهگیری
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نتای تحقیق نشتتان دهنده انا اس دیدگاههای عمومی متخصتتصتتان پیرامون آشتتنایی با تاریخ دینی بود هدف
فراه نمودن فه و درا عمیق و ژرف تری نستتب .به پیایدگی مواجههای فرهنگی و میان فرهنگی استت .به
گونهای که در متون درسی تاریخی انا اس یابد مالمان ،مربیان ،نویسندگان متون درسی و ناشران تیش دارند
تا به توستاه و پیشترف .فه فرهنگی و همزیستتی با دیگر فرهنت ها در آیند روشی که در آن تدریس تاریخ
عل دانش آموزان از دیگر فرهنگها را زیادتر نماید و تف ر انتنقادی آنها را توساه دهد ای مقاله روشهایی را در با
انگیزش ستایت متون چه .یادگیری ،پیشنهادات برای طیم گسترده تر از منابن نوشتاری را می دهد و بریی
نوشتته های بزرگان دینی در کمک کردن به نوجوانان دارد تا موضوعات مجادلهای و بحث برانگیز پیرامون تاریخ
را مطالاه کنند افراد تشتتویق می شتتوند تا روی ردهای چند جانبه در کارهای یود را مطالاه نموده و موحای .و
شتتترایط تتاریخی مبتنی بر آموزه هتای دینی به منظورفراه آمادگی دانش آموزان با دیدگاه غنی و پربار یود
نستب .تغییرات بی فرهنگی را هماهنت کرده و همزیستی مسالم .آمیزی را میان افراد مسلمان در تمام نقاط
جهان بوجود آورند با اذعان به حراب .نزدیک وجود تاریخ و افسانه ،ضرورت دارد دانش آموز و متربی به یوبی از
چیستی ،چرایی و چگونگی حوادر حبلی تاریخی آگاهی می یابد متربی بابرحراری ارتباط مناسب با مربی ،تسلط
به دانش هرمنوتی ی ،آشنایی با الیه های مختلم دانش تاریخی و بازآفرینی آنهه دررتو یادآوری زندگی گذشتگان
و با الهام از پیشوایان دینی به شنای .و بازآفرینی مناسب دس .پیدا می کند تاامد اجتماعی و گروهی فرص.
شتنای .بیشتتری را برای فه درست .اطیعات و بامتاا آشنا شدن با موضوعاتی چون تحریم و تغییر حقایق را
فراه می آورد الزمه تحقق یافت « تالی » همراه با « تربی » .و تزکیه  ،شت د گرفت بینشی دینی اس .که
دانش آموز با عبرت یا همان عبور کردن از امور ظاهری حوادر تاریخی به اشتتت او باطنی پدیده دستتت .یابد
تفستتیر ،بازآفرینی و هرمنوتیک تاریخی مبتنی بر آیینه د فرهنت بومی و آموزه های دینی ضتترورتی استت .که
فراگیر با یادگرفت آنها به ستتبک تربیتی مبتنی واحای .های دینی و استتیمی دستت .می یابد امروزه و از طریق
تاریخ ،ما زمینه اساسی واصلی در تجارب هستی شناسانه اساسی از انسان را دس .می یابی برنامه درسی مبتنی
بر آموزه های دینی باید به یوبی مارفی آموزش و تاالی پیرامون آثار تاریخی با هدف نزدیک شتتتدن متربی به
حقایق مبتنی بر نگاه توحیدی را دارد
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Epistemological study of religious history and curriculum; Qualitative Study
Haidar Ismailpour15
Abstract
History has been a part of students' curricula since ancient times, and its teaching
has been influenced by various assumptions. Due to the importance and necessity of
paying attention to history and cultural past in the educational program of students.
this research examines what and how the implications of religious history are in the
curriculum. The present paper, which is a type of library research, examines the
historical educational method with emphasis on religious sources by analyticalinferential method. The results show that knowledge and Awareness of religious
history play an important role in understanding interpretations, purposeful guidance
and important issues. The curriculum and the student must acquire the knowledge of
evaluation and thinking about the design of creating a Muslim generation that meets
the current challenges and this is possible only by gaining the attitude and knowledge
of Islamic history. Knowledge of Islamic history teaches students to learn optimal
education, meaningful learning, respect for others, challenging topics and texts, and
to recognize their talents and abilities, and by loving each other in order to form a
religious identity and Take your cultural step.
Keywords: curriculum, history, religious education, epistemology
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