شــریعتمداری در پانزدهم دی ماه  1302در شــیراز پا به عرصۀ

اما قلبی پر امیــد و متوکل
حیات گذاشــت و با دســتی خالــیّ ،

بــه خدا ،تحصیالت خود را در دورههای ابتدایی و متوســطه در
شــهر شــیراز به پایان رســانید و آنگاه موفق به اخذ دانشنامۀ

کارشناســی در دو رشتۀ فلســفه و علوم تربیتی در سال 1332

و علــوم قضایــی در ســال  1335از دانشــگاه تهــران شــد .وی
دانشنامۀ کارشناسی ارشــد رشته آموزش متوسطه را در سال

دکتر احمد بهپژوه

 1336از دانشــگاه میشیگان و دکترای فلسفه ،تعلیم و تربیت و

استاد روانشناسی دانشگاه تهران

برنامهریزی درسی را در سال  1338از دانشگاه تنسی در کشور

استادی بر مدار
شریعت ،عل ـ ـ ــم،
تعهد و اخالص
1

آمــوزش و پــرورش آغاز کرد و طی ســالهای  1321تــا  1328به

عنــوان آموزگار و از ســال  1330لغایت  1335بــه عنوان دبیر به

تدریــس پرداخــت .وی از ســال  1339به عنوان دانشــیار علوم
تربیتی دانشگاه شیراز (دانشگاه پهلوی سابق) و از سال 1343

بــه عنوان اســتاد علــوم تربیتی دانشــگاه اصفهان بــه تدریس

مشــغول شــد و در ســالهای  1344تا  1346به عنوان اســتاد
مدعو در دانشگاههای ایندیانا و تنسی نیز به تدریس و تحقیق

اشــتغال داشــت .دکتر شریعتمداری نخســتین وزیر فرهنگ و
آموزش عالی پس از انقالب اسالمی بود و از سال  1358تا 1393
در مقام استادی تعلیم و تربیت در دانشگاه تربیت معلم تهران
سابق یا دانشگاه خوارزمی کنونی به خدمت اشتغال داشت.

ایشــان در دورۀ حیــات علمــی و حرفهای خود توانســته بود

جمعــی از عاشــقان رشــد و توســعۀ تعلیــم و تربیــت و روان
شناســی را دور هــم جمــع کند و حرکتی مســتمر و پویــا را پی
افکنــد .سختکوشــی ،دقــت نظــر ،جدیــت ،نظــم و انضباط و
رعایت اصول اخالقی از ویژگیهای بارز وی بود که این ویژگیها

را هــم در کار اجرایی و هم در کار معلمی و نویســندگی نشــان
ّ
ِ
خــاق ،تالشمــدار ،مهربــان ،صمیمی و
شــخصیت
داده بــود.

دوســت داشــتنی دکتر شــریعتمداری ،از رازهای موفقیتهای
بزرگ ایشــان به شــمار میرفت .اســتاد با روحیۀ حمایتگرانه

و برقــراری رابطهای انســانی و عاطفی با دانشــجویان ،همانند
پدری مهربان و معلمی دلســوز ،همواره آنان را تشویق و زمینۀ

رشدشان را در عرصههای گوناگون فراهم میکرد .اکثر همکاران
و دانشجویان مرحوم دکتر شریعتمداری ،ایشان را نمونۀ کامل

نام نیکو گر بماند ز آدمی
به کز او ماند سرای زرنگار

مفاخر علمی و فرهنگی هر ملتی ،نقشی بیبدیل در مهندسی

و تمــام عیاری از یــک معلم توانا ،روان شــناس ،خطیب ،مدیر،
سیاستمدار و نویسندهای چیره دست معرفی میکنند .شایان

ذکــر اســت که اینجانــب در ســالهای  1359تا  1362بــه عنوان

فرهنگــی و ارتقای ســطح فرهنگی آن مرز و بــوم ایفا میکنند و

خــادم آمــوزش عالی کشــور در ســتاد انقــاب فرهنگی ســابق

رو ،شایســته اســت از اســتاد عارف مســلک و فرزانه دکتر علی

علوم انسانی (به سرپرســتی استاد دکتر غالمعباس توسلی و

سن  93سالگی دار فانی را وداع گفت.

اســتادان ،به ویژه در ارتباط نزدیک با دکتر شریعتمداری اقدام

ســرمایههای اجتماعی آن جامعه محســوب میشــوند .از این

بهمنماه  /1395شمـاره ۴۴۴

گرامیداشت استاد
دکتر علی شر یعتمداری

اســتاد دکتر شریعتمداری خدمات آموزشــی خود را از وزارت

ماهنامۀ آموزشی تربیتی پیوند

آمریکا دریافت کرد.
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(شــورای عالــی انقــاب فرهنگی کنونــی) در گــروه برنامهریزی

شریعتمداری یاد کرد که متأسفانه روز بیستم دی ماه  1395در

اســتاد دکتر علی شــریعتمداری) با حمایت و همکاری برخی از

سخن گفتن از مردی به نام دکتر علی شریعتمداری به عنوان

به تشــکیل کمیتۀ برنامهریزی علوم تربیتی کردم و ســنگبنای

فرهنگی ،وزیر فرهنگ و آموزش عالی ،رئیس فرهنگستان علوم

کودکان اســتثنایی را بنا نهادم .اکنون بســیار خرســندم که این

و چهــرۀ پیش کســوت و مانــدگار عرصههای تعلیــم و تربیت و

دورههای تحصیلی کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتری به

اســتاد ممتــاز دانشــگاه خوارزمی ،عضو شــورای عالــی انقالب

برنامــۀ کارشناســی علــوم تربیتی با گرایش آمــوزش و پرورش

جمهوری اســامی ایــران ،رئیس انجمن ایرانــی تعلیم و تربیت

رشــته تحصیلی در اکثر دانشــگاههای کشــور رشــد کــرده و در

روان شناســی بــرای اینجانــب کاری بــس دشــوار اســت .علی

تربیــت نیروی انســانی متخصــص و متعهد اقدام میشــود و

استاد با روحیۀ
حمایتگرانه
و برقراری
رابطهای انسانی
و عاطفی با
دانشجویان،
همانند پدری
مهربان و
معلمی دلسوز،
همواره آنان را
تشویق و زمینۀ
رشدشان را
در عرصههای
گوناگون فراهم
میکرد .اکثر
همکاران و
دانشجویان
مرحوم دکتر
شریعتمداری،
ایشان را نمونۀ
کامل و تمام
عیاری از یک
معلم توانا،
روان شناس،
خطیب ،مدیر،
سیاستمدار و
نویسندهای
چیره دست
معرفی میکنند

بدون شــک ایشــان نقش تعیین کنندهای در رشــد و گســترش

پ بیســت و دوم) .تهران:
ت (( )1390چــا 
م و تربیــ 
ل تعلیــ 
اصــو 

شامخ استاد دکتر شریعتمداری و بزرگداشت شخصیت وی ،به

انقــاب فرهنگــی و آزادی دانشــگاه ( .)1361تهــران :انتشــارات

رشتههای علوم تربیتی و روانشناسی داشتند .تجلیل از مقام
عالــم فرهیخته و متعهد ،قدرشناســی از هفت دهه
عنــوان یک
ِ
خدمات ارزشمند به نظام آموزش و پرورش و نظام دانشگاهی

کشــور است و گرامیداشــت او به معنای ارجگذاری و قدردانی از
خادمان آموزش و پرورش کشور قلمداد میشود.
عالمان و
ِ
ِ
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نهضت زنان مسلمان.

بررســی وضــع علوم تربیتــی جدیــد در ایــران ( .)1389تهران:

انتشارات دانشگاه تربیت معلم.

تعلیم و تربیت اسالمی (( )1394چاپ بیست و ششم) .تهران:

بهمنماه  /1395شمـاره ۴۴۴

ماهنامۀ آموزشی تربیتی پیوند

گفتنی اســت که در نظام اعتقادی و ارزشــی ما ،علم به منزلۀ

انتشارات امیر کبیر.

میشــود .بدیهی اســت علم و دانایی ،به عنوان ابــزار ،هنگامی

انتشارات امیر کبیر.

ابــزار و عالم به عنوان کاربر علم برای رســیدن به هدفها تلقی
میتواند فرایند رشد و تحول انسان را تسهیل ،تسریع و ممکن
ســازد که هدفها مورد غفلت قرار نگیرند .بنابراین در رویارویی
با پدیدهها و امور گوناگون باید دقت شــود آیا آن پدیده وســیله

اســت یا هدف؟ به یقین اکثر امور نقش وســیلهای دارند و آنچه
از ارزش و اعتبار برخوردار اســت ،هدف میباشــد .بدین منوال

علوم به طور اعم و علوم تربیتی و روان شناسی به طور اخص

بــه منزلــۀ ابزار در اختیار بشــر میباشــد ،نه به عنــوان هدف.
پرواضح اســت اگر ســوال کنیم که این ابزار را چه کسی؟ چگونه؟

و برای چه مقصودی به کار میگیرد؟ بدیهی اســت علم به مثابه

شمشــیر دو لبه ،چنانچه توسط نااهالن برای نیل به هدفهای
نامطلوب به کار گرفته شود ،برای جامعۀ بشری مخرب ،مضر و
ضد ارزش خواهد بود .لیکن در صورتی که سالح علم و دانایی به

در جامعهای که
بزرگان
حرمت
ِ
ِ
دانش پاس
داشته میشود
عالمان
و
ِ
شریعتمدار
و هدفمدار،
تجلیل میشوند
و قدر میبینند
و بر صدر
مینشینند،
هدف گرایی،
ارزشمداری،
امیدواری،
الگوسازی،
انگیزه ،خالقیت
و پویایی
نسل جوان و
ِ
دانشجویان را به
دنبال و ارمغان
خواهد داشت

انتشارات دانشگاه تهران.

دست کسانی که اهلیت کافی دارند به کار رود عین صواب است
و به انســان توانایی میبخشد و برای بشر و بشریت سعادت و

رفاه میآفریند  2و اندیشــۀ حکیم ناصر خسرو قبادیانی محقق

میشود که فرمود:

درخت تو گر بار دانش بگیرد

جامعهشناســی و تعلیم و تربیت (( )1370چــاپ نهم) .تهران:

پ
ه و تعلیم و تربیت :مبانــی تربیت جدید (( )1394چا 
جامعــ 

بیست و پنجم) .تهران :انتشارات امیر کبیر.

چنــد مبحــث اساســی در برنامهریــزی درســی (( )1392چاپ

چهاردهم) .تهران :انتشارات سمت.

ی (( )1393چاپ هشتم).
رسالت تربیتی و علمی مراکز آموزش 

ت سمت.
تهران :انتشارا 

روانشناســی تربیتــی (( )1393چاپ بیســت و ســوم) .تهران:

انتشارات امیر کبیر.

سیاســت و خردمندی :خاطرات تاریخی و سیاسی دکتر علی

شریعتمداری ( .)1389تهران :انتشارات امیر کبیر.

فلســفه :مسائل فلســفی ،مکتبهای فلســفی و مبانی علوم

(( )1384چاپ دهم) .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

مقدمۀ روانشناسی ( .)1366اصفهان :انتشارات مشعل.

نقد و خالقیت در تفکر (( )1389چاپ ســوم) .تهران :انتشارات

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسالمی.

ب -آثار ترجمه

به زیر آوری چرخ نیلوفری را

شــرتزر ،بــروس و اســتون ،شــلی ( .)1379اصــول راهنمایی و

عالمان شریعتمدار و هدفمدار ،تجلیل میشوند و
میشود و
ِ

هولفیــش ،هنــری گــوردون و اســمیت ،فیلیــپ ( .)1389تفکر

ِ
بزرگان دانش پاس داشــته
حرمت
از ایــن رو ،در جامعهای که
ِ

قدر میبینند و بر صدر مینشــینند ،هدف گرایی ،ارزشمداری،

نســل جوان و
امیــدواری ،الگوســازی ،انگیزه ،خالقیت و پویایی
ِ
دانشجویان را به دنبال و ارمغان خواهد داشت.

در پایان با آرزوی غفران و آمرزش از درگاه حضرت حق برای آن

راحل جنت مکان ،باید با صدای رسا گفت که:

آن که در او جوهر دانایی است
بر همه کاریش توانایی است

از اســتاد فرزانــه دکتــر شــریعتمداری ،کتابهــا ،ترجمهها و

مقالههای متعددی نشــر یافته است که در این بخش ،برخی از
آثار ایشان به اختصار معرفی میشود.

ی برخی از آثار دکتر علی شر یعتمداری
معرف 
الف -آثار تألیفی

ارزیابــی شــخصیت در مناســبات انســانی ( .)1354اصفهان:

انتشارات قائم.

اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت (( )1395چاپ شصت و سوم).

تهران :انتشارات امیر کبیر.

مشاوره (چاپ سوم) .تهران :انتشارات دریچه.

منطقی :روش تعلیم و تربیت (چاپ هشــتم) .تهران :انتشارات
سمت.

فریــره ،پائولــو ( .)1359فرهنــگ ســکوت :آمــوزش محرومان

(چاپ دوم) .تهران :انتشارات چاپخش.

پ هفدهم).
دیوئــی ،جان ( .)1377منطق :تئــوری تحقیق (چا 

تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

وایتهــد ،آلفــرد نــورث ( .)1374شــیوههای فکر (چــاپ دهم).

تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

اولیچ ،رابرت ( .)1390مربیان بزرگ :تاریخ اندیشــههای تربیتی.

تهران :انتشارات سمت.

پینوشتها:

 - 1برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب زیر مراجعه فرمایید:
ســاکت ،محمد حسین (( )1391به کوشــش) .آموزشگر شایسته :ار جنامۀ
استاد دکتر علی شریعتمداری .تهران :خانۀ کتاب.124-117 ،
 - 2برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب زیر مراجعه فرمایید:
نوردبــی ،ورنون و هال ،کالوین ( .)1974راهنمای زندگینامه و نظریههای
ن بزرگ (چاپ چهارم) .ترجمۀ احمد بهپژوه و رمضان دولتی
روانشناســا 
( .)1386تهران :موسسه منادی تربیت.

