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  میاهللا الرحمن الرح بسم
  

  
  یت پژوهیضرورت ترب

  ) 70/اسراء( »ولقد کرّمنابنی آدم«
هایی روشن و نو به نو پیش روي داشته اي نهادینه خواهد شد که افقول در جامعهتح
نه تنها نقطۀ مرکزي حل و تحلیل چنین چشم اندازي است که خود » تربیت پژوهی«. باشد

این رو فهم بنیاد تحول بدون از. پیش زمینۀ تبدیل و چینش حوزة ذهن تا عمل نیز هست
، بنیان ساختار تحول در یک جامعه بدون تحقّق اصول تربیت کشف مبانی تربیت و هر آینه

  . نه معقول و نه ممکن است
بدین سان باید بتوان اندیشمندان حوزة علوم تربیتی را از تحول آفرینان جوامع بشري 

» نظام تعلیم و تربیت«گردد که به مفهوم و معناي این بر نَهاد وقتی نهایی می اام. قلمداد کرد
  . ها و عناصر ساختاري آن سخت پاي بند باشیمهو مؤلف

اندیشمند فرزانه و متفکر متعهد دکتر سید علی اکبر حسینی از آن دسته صاحبنظران حوزة 
تعلیم و تربیت بود که عالوه بر اعتقاد به مفهوم نظام تعلیم و تربیت به عنوان جمع نظام مند 

نظام تعلیم و «و تفاوت مبانی و ساختاري  به استقالل، هاي تعلیم و تربیت  عناصر و مؤلفه
هاي هاي شناخته شدة تعلیم و تربیت در بستر و جایگاه اندیشهبا سایر نظام» تربیت اسالمی

، هاي غیر دینی و مادي گرایانه از سوي دیگرمدرن غربی از یک سو و نیز بنیاد اندیشه
  . ها نیز بوداین تفاوتاندیشید و در آثار پژوهشی خود پی جوي تحلیل و تبیین  می

دکتر حسینی در زمرة محدود استادان دانشگاهی کشور بود که ضمن برخورداري از دانش 
رشته  خود به احیاءهاي علمیبا تالش میبه ویژه پس از انقالب شکوهمند اسال، اسالمی

 یم ومبادي و مبانی تعل«موضوع طرح علمی. در کشور مبادرت ورزیدتعلیم و تربیت اسالمی
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مکتب «اعتقاد به استواري و استقالل ، »تاریخ تعلیم و تربیت اسالمی«، »تربیت اسالمی
نظریۀ تربیتی «و» نظام تعلیم و تربیت اسالمی«و سپس دفاع از » و تربیتی اسالم میتعلی

، »ارتقاء دانشگاه اسالمی«: وي نمایان بوده و به خصوص در مسایلی مانند در آثار» اسالم
ایشان در نام ، »ایرانآموزش و پرورش در «و همچنین » ی نظام آموزش عالیآسیب شناس«

  . کرداین مسایل نگاه میو پژوهشی به میهایی است که از زوایایی علردیف اولین شخصیت
شوراي بررسی «این اساس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همراهی بر 

 1391کشور در اسفندماه سال اي مراکز علمیاري پارهو نیز ی» متون و کتب علوم انسانی
این کرده تا از » منابع و اصول، مبانی؛ تعلیم و تربیت اسالمی«اقدام به برگزاري همایش ملّی 

صاحبنظران ، این چهرة ماندگار حوزة تعلیم و تربیتهاي   طریق عالوه بر معرفی آثار و اندیشه
  . این عرصه قرار دهدهاي کلیدي مطرح درپرسش مند را در برابرو محقّقین عالقه

  
  اهداف همایش

  هاي استاد حسینیو نـقد آثار و اندیشه دبـاز تولی، بازشناسی - 1
  هاي آنو تبیین مؤلفه مینظام تعلیم و تربیت اسال میتحلیل عل - 2
وي پیـش ایـران در راسـتاي الگـدر  میـ  تهیه و تنـظیم نظام نامۀ تعلـیم و تربیت اسال3
  یرانیـ ا میاسال رفت 
نظریۀ  میو تحلیل عل میزمینه سازي جهت نظریه پردازي در حوزة تعلیم و تربیت اسال - 4

  تربیتی در اسالم
  فراگیـر در حـوزة علوم تربیتی میـ ترویـج جـریان نقد عل 5
  هاي تربیتی معاصرمبـانی و سـاختارهـاي نظـریه مینقـد عـل -  6
  ت کشوریم و تربیتعل ین نظام رسمیادیتحول بن ينظر يها انیبن يساز یـ غن 7
  

، لدر محور او؛ فراخوان مقاالت در دو محور تنظیم شد، با توجه به اهداف همایش
مورد توجه قرار گرفتند که یا در مجموعه آثار و موضوعاتی در حوزة تعلیم و تربیت اسالمی

شده است و ایشان محسوب میهاي فکري غههاي استاد قابل رصد بوده و یا از دغداندیشه
و و بررسی ابعاد حیات علمی، هانقد آثار و اندیشه، تحلیل، م نیز مشخصاً معرفیدر محور دو

  . شخصیت استاد قابل بررسی و پژوهش خواهد بود
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  محورهاي همایش      
  

  تعلیم و تربیت اسالمی: محور اول
  تحلیل نظام تعلیم و تربیت اسالمی - 1
 یت اسالمیم و تربیت تعلیموضوع و ماه ، یستیچ - 2
 ها در تعلیم و تربیت اسالمیمبادي و پیش فرض - 3
 مبانی و فلسفۀ تعلیم و تربیت اسالمی - 4
 مسایل و اجزاء تعلیم و تـربیت اسالمی، هامؤلفه - 5
 یدر اسالم یتیترب يها منابع و روش استنباط گزاره - 6
  در تعلیم و تربیت اسالمیو نقش معلم  يریادگیـ  یاددهی يالگو، ریزيبرنامه - 7
، اهـداف، در ابـعاد موضوع( بـه عنـوان یک علـم مستقـل میتعلیـم و تربیت اسال - 8
 ) مبانی و اصول، روش
 هاي کلیدي تعلیم و تربیت اسالمیتنظـیم و تحلیـل پرسش - 9

 به تعلیم و تربیت اسالمیهاي نگاه سیستمیویژگی - 10
  تربیت اسالمیپردازي در حوزة تعلیم و هاي نظریـهویژگی - 11
  هاي تربیتی و تحلیل نظریۀ تربیتی در اسالممعرفی تئوري - 12
 با رویکردهاي تعلیم و تربیت غیر دینی میتحلیل ابعاد تفاوت تعلیم و تربیت اسال - 13
 جایگاه انـسان و انسان شناسی در تعلیم و تربیت اسالمی - 14
 هاو نقد آن  میمعرفـت شـناسی و روش شـناسی تعـلیم و تربیت اسال - 15
 و رویکردهاي آن  میتحلیل فلسفۀ اجتماعی تعلیم و تربیت اسال - 16
 جایگاه علم و عالم در نظام تعلیم و تربیت اسالمی - 17
 در حوزة تعلیم و تربیت اسالمی میتحلـیل آثار فالسـفۀ اسال - 18
 تاریخ تعلیم و تربیت اسالمی - 19
 در جامعه میموانع تحقّق تعلیم و تربیت اسال - 20
 رانیا یدر جامعه کنون یت اسالمیم و تربیتعل يساز ادهیپ يراهبردها - 21
 یو اجتماع یاسیس يرهایبا متغ یت اسالمیم و تربیر متقابل تعلیتأث یبررس - 22
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  ظهور و تعلیم و تربیت اسالمیهاي نوایده - 23
 سازي تعلیم و تربیت اسالمیتحلیل مفهوم بومی - 24
 تحلیل ابـعاد تحـول علوم انسانی در حوزة علوم تربیتی - 25
 ین اسالمیدر تحقق تمدن نو یت اسالمیم و تربینقش تعل - 26
 دانش يساز یبا اسالم یت اسالمیم و تربینسبت تعل - 27
 
  

  استاد حسینی و تعلیم و تربیت اسالمی: محور دوم
  و کتاب شناسی استاد مینقد آثار عل، تحلیل - 1
  استاد در مسایل تعلیم و تربیت اسالمی میهاي نگاه علبررسی ویژگی - 2
  اسـتاد در مـعرفی و طـرح مسایل تعلیم و تربیت اسالمینقـش پیـشتـازي  - 3
  در آثار استادفرهنگ مفاهیم تعلیم و تربیت و روانشناسی اسالمی - 4
تأثیر تحصیالت حـوزوي و دانـشـگاهـی و ، بررسی ابعاد شخصیت علمی - 5

  سـرگـذشت پـژوهـی استاد
  و همکاران هاي تربیتی استاد به روایت شاگردانبررسی سیره و آموزه - 6
  استاد میهاي تدریسی و معلّبررسی ویژگی - 7
  استاد میتحلیل زندگی سیاسی اجتماعی و نسبت آن با حیات عل - 8
  فلسفۀ تربیت از دیدگاه استاد - 9

  دگاه استادیاز د یت اسالمیم و تربینظام تعل يها ل مولفهیـ تحل10
  نقـد استاد از ابعاد تعلیم و تربیت غربی - 11
  ایران و راههاي اصالح و بازسازي آناستاد از نظام تعلیم و تربیت درـ نقد 12
  ـ چـگونگی ارتـقاء عـلوم انـسانی از دیـدگاه استاد13
  و نقد آن» منابع و اصول، مبانی؛ تعـلیم و تـربیـت اسـالمی«ـ تحـلیل کـتاب 14
  هاي رشد و تربیت استادـ الگوها و زمینه15
 نزد استاداسالمیخانواده و اصول تربیت  - 16
بر مبناي دیدگاههاي  بررسی سرفصل دروس تاریخ فلسفه و تعلیم و تربیت اسالمی - 17
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  استاد
  هاي نقدپذیري استادبررسـی روحـیۀ نـقّادي و تبـیین ابـعاد و ویژگی - 18
  تحلیل اخالق مدیریتی استاد - 19
  با سایر اندیشمندانهاي استاد اي و تطـبیقی آثـار و اندیشهبـررسـی مقایسـه - 20
  هاي معرفت شناسی و روش شناسی استاد در حوزة علوم تربیتیویژگی - 21
  رانیدر ا یت اسالمیم و تربیبه عنوان پدر تعل ینیـ استاد حس22
 
  

  هاي پژوهشیاولویت
 یدر کمال سادگ ، تیم و تربیممتاز تعل ياد آن الگویکه به  ین تالش جمعیدوارم ایام

مندان  عالقه یتمام يبرا ینقطۀ عطف مناسب، شدبرگزار  یبر جوانب علمه یو صرفاً با تک
ژه شاگردان و دوستداران استاد یو به و یت اسالمیم و تربینۀ تعلیق در زمیپژوهش و تحق
ت یم و تربیشان در حوزه نظام تعلیا يها شهین اندییو تب ید به بازشناسیبوده و با ام

 یها و معضالت اجتماع حل چالش، آن ینش و در پن دایا يساز یغن يها نهیزم، یاسالم
  . ش فراهم گرددیش از پیب

وجود  ییها همچنان پرسش، ار نویو بس یمیار قدین حوزة بسیست که در این يدیترد
ابهامات جامعۀ  ياریبس ییجو چاره یو عمل یعلم يها هیآنها پا ل یدارد که حلّ و تحل

) مردم يها با مخاطب توده( یز جامعۀ انسانینو ) شه و دانشیبا مخاطب مراکز اند( یعلم
  . خواهد بود

 دیفقاستاد آن ها که مناسب است از منظر نگاه  تین اولوین ایاز مهم تر یتنها برخ
به نقد و ، شانیا یتیترب يها شهیدگاهها و اندین دییمورد توجه قرار گرفته تا ضمن تب

  :ده شود عبارتند ازیل محقّقانه کشیتحل
در  ینیاستاد حس یتیترب يها شهیر آراء و اندیم نمودار سیوان به ترست یچگونه م - 1

 د؟یک مبادرت ورزیک و متدیدو حوزه مباحث تئور
اند و  کدامشان ینزد ا یت اسالمیم و تربینظام تعل يها عناصر و مولفه - 2

 ست؟یچ یتیم و تربیتعل ير نظام هاین نظام از سایاستقالل ا يها شاخصه
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ن یک بیه تفکینظر( ینیدر خصوص علم داستاد ۀ ینظر يها یاز و کاستینقاط امت - 3
 کدام است؟) ل علومیمکاتب و مسا

 ست؟یت در اسالم چیشان در خصوص فلسفۀ تربیۀ اینظر يها ها و نشانه شاخصه - 4
 یر اسالمیغ يها هیاسالم با نظر یتیۀ تربیدگاه استاد در خصوص تفاوت نظرید - 5

 نه ارائه داده است؟ین زمیدر ا يدیۀ جدیشان نظریا ایچه بوده و آ
 یآموزش و پرورش مبتن و نظام  یاسالم ینظام آموزش عال يها ن نشانهیتر مهم - 6
 ست؟یشان چیاسالم نزد ا یتیۀ تربیبر نظر
ۀ یک نظریتوان به  یم ، یدر خصوص بهداشت روان ینیا از نظرات استاد حسیآ - 7
 افت؟یدر اسالم دست  ید و نظام بهداشت روانیجد

توان  می ایآ چه بوده و  یت اسالمیم و تربیشان در عرصه تعلیا يورن نوآیتر مهم - 8
 يدیو مفهوم کل يرا به عنوان نقطۀ محور» یت اسالمیم و تربیاستقالل نظام تعل«
 محسوب کرد؟ يو يها شهیاند

9 - و ( یت غربیم و تربینظام تعل يها یژگیبر و ینیپروفسور حس ين نقدهایتر يجد
 کدام است؟) عاصرم یشناس ژه دانش روانیبه و

ت آن با یا ماهیدگاه استاد چه بوده و آیاز د یدانشگاه اسالم يها رسالت و مؤلفه -10
 گر تفاوت دارد؟ید يها دانشگاه
ا یاز ین امتیتر چه بوده و مهم یت اسالمیم و تربیل تعلیشان ام المسایدر منظر ا -11

 ست؟یچ یتیترب شمندان حوزة علومیر اندین خصوص با سایدر ا يو يدگاههایز دیتما
را چه دانسته  یها و عالئم بروز بحران محنت در علوم انسان نشانه، ینیاستاد حس -12

 افت؟یدست  يدیتوان به طرح نظر جد یشان میدگاه ایا در دیو آ
م یاستاد چگونه ترس يدر منظومۀ فکر یت اسالمیم و تربینسبت فرهنگ و تعل -13

 داند؟ یرا چه م یاسالم ظهور و رکود تمدن ین عوامل فرهنگیتر شده و مهم
در سند فلسفه  يدیتوان به منظر جد یاستاد م یتیترب  يدگاههایا براساس دیآ -14

کرد یبا رو یا سند دانشگاه اسالمیران و یا یاسالم يدرجمهور یت اسالمیم و تربیتعل
 افت؟یدست  یت اسالمیم و تربیتعل

آن استاد  يفکر يها غهاز دغد يا پاره ، ن دستیاز ا ییها ها و پرسش ن پرسشیا
 يها  ا طرحیها و  نامه انیپا، ها تواند موضوع رساله یمانده از اوست که م يفرزانه در آثار بجا
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  . ردیقرار گ یپژوهش
 
  
  هاي مجموعه مقاالتویژگی

چکیده  175تعداد ، و آموزشی کشور میپس از ارسال فراخوان همایش به مراکز عل
از مقاالت براي ارائه در  بخشی، از بررسی در کمیته علمیمقاله به دبیرخانه رسید که پس 

  . موعه مقاالت آماده شدگزیده و تعدادي نیز جهت چاپ در مجبر، همایش
کار تنظیم و ، آوري مقاالت و پیگیري اخذ اصل مقاالت از نویسندگان محترمبا جمع

از تنظیم و  صورت پذیرفت اعم، سازي آنها طی چند مرحله و با صرف وقت بسیارآماده
و در  میویراستاري عل، ویراستاري ادبی، سازي ساختار شکلی آنهایکسان، ترتیب مقاالت

  . هاي پیش از چاپخوانینهایت مرور دوباره و نمونه
، پژوهشی میهاي علبه صورت طبیعی در این مرحله و به مانند رویۀ معمول همایش

بنا ، ده مقاالت همایش چاپ شده بودنداز مقاالت که چکیده آنها در مجموعه چکیتعدادي 
برخوردار نشدند و ، از نصاب الزم براي چاپ در این مجموعه، به نظر شوراي علمی

هاي بعدي یاري امیدوارم نویسندگان محترم با تکمیل آنها ما را در برگزاري همایش
  . رسانند

د حسینی بود هاي مرحوم استابازشناسی و نقد آثار و اندیشه، هدف اصلی این همایش
ترین آثار ایشان یعنی کتاب و به همین جهت عنوان همایش نیز از نامگذاري یکی از مهم

رفت که مقاالت اخذ شد و لذا انتظار می» منابع و اصول، مبانی؛ تعلیم و تربیت اسالمی«
اولین ، ا از آنجا که این همایشهاي ایشان باشد اماظر به دیدگاهارسالی به نحوي ن

شد و از سوي هاي استاد محسوب میدر خصوص معرفی و بررسی اندیشه  میلهمایش ع
تر یهاي کلهاي استاد در عنوانفراخوان نیز به دغدغه  میدیگر یکی از محورهاي اعال
بخشی از مقاالت به این محورها اختصاص پرداخت، می  میمباحث تعلیم و تربیت اسال

هاي استاد نظر نکردند اندیشه آنان به آثار و پیدا کرده است که گرچه نویسندگان محترم
این موضوعات در حوزة مطالعات و مکتوبات استاد قرار دارد و در   میا باید اذعان کرد تماام

از این رو جا دارد صاحبنظران و . آیدهاي وي به شمار میاز دغدغهنظام اندیشگی ایشان 
هاي یا با رویکردي تطبیقی به دیدگاه استادان محترم این موضوعات را نیز از زاویه نگاه
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  . مورد توجه قرار دهند، استاد
با این وجود از میان چهل مقالۀ ارائه شده در این مجموعه، پانزده مقاله آن به صورت 
مشخص به آثار و اندیشه هاي ایشان نظر داشتند و با تفاوت هایی اما در انتخاب موضوع 

این . به مبانی و آثار و اندیشه هاي استاد مراجعه کردندیا روش یا رویکرد و یا منابع خود، 
ن هم با توجه به نخستین همایش از این نوع، و نیز جنبۀ تبلیغاتی امر براي شروع، و آ

بسیار محدود آن، قابل قبول بود اما جا دارد تمامی عالقمندان به کار پژوهشی در حوزة 
هاي علمی و اجرایی موجود این قلمرو تعلیم وتربیت اسالمی، بسیاري از مسایل و چالش 

گانه، از زاویۀ  22و  27گانۀ پیش یاد و توجه به محورهاي  14پرسش هاي را به ویژه 
تحلیل و نقد آثار استاد به بحث و پژوهش جدي گذارند چرا که پاره اي صاحبنظران نیز 

ه راه حل هاي ادعا کردند، در نظام فکري این فیلسوف تعلیم و تربیت اسالمی می توان ب
  .نظري و کاربردي کار گشایی دست یافت

مقاالت در یک اندازه و از نصاب برابري  میتوان گفت سطح تمابا این همه نمی
هاي پژوهش ها و حوزهرشته، هاتخصص، تفاوت سالیق، تفاوت موضوعات؛ برخوردارند
 وع مجموعهعلت این اختالف است و نیازي به توضیح نیست که در این ن، نویسندگان

ا از نکات ام. همه مقاالت در یک ردیف باشند میعل توان انتظار داشت حدمقاالت نمی
مندان به ایشان از مراکز همکاران و عالقه، حضور شاگردان، قابل توجه این مجموعه

اند گوناگون کشور است که به نحوي تعلّق خاطر خود را به وي ابراز داشته میآموزشی و عل
  . هاي مشی تربیتی استاد خواهد بودنشانی از نشانه ،خود، و این

هاي بخشی از دلنوشته» امهیادن«در همین راستا و در قسمت پایانی کتاب تحت عنوان 
استاد حسینی و یا از شاگردان ایشان  میاستادان و صاحبنظرانی که یا از همکاران عل بعضی
و اخالقی ایشان   مییت علرفی شخصدر مع، تواند به عنوان مکّملآمده است که می، بودند
گرچه به دلیل . بسیار موثر باشد، و نوع رویکردهاي وي میآوردهاي علگشایی به رهو افق

آوري جامعی امکان جمع، امکانات محدود ما و عدم دسترسی به همه دوستداران استاد
هاي عزیزان در یادداشت ،ا به همین مقدار نیز نکاتی بسیار جالب توجه و مؤثرام، نبود

 میروح اخالص و طراوت در تما. بزرگوار وجود دارد که گاه براي خود بنده تازگی داشت
، ايخالصانه و بی هیچ پیرایه میبا قل، التفاقازند و بهاي استادان محترم موج میدستنوشته 

  . انداز صدق و صفاي مرحوم دکتر یاد کرده
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آید و ضمناً بیانگر مقاالت بدست می کردن چند نکته که با مرور به مجموعهاضافه
  : گر خواهد بودروشن، نیز هست میآفات کنونی مطالعات تعلیم و تربیت اسال

که  میهاي پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت اسالیکی از مهمترین ضرورت: اول
هاي تحلیل و تنظیم مؤلفه، باشدهاي جدي اندیشمندان خلّاق میهمچنان نیازمند تالش

  امري که جاي خالی آن در این مجموعه دیده ؛ 1است  میتعلیم و تربیت اسال نظام
گیري از آراء و نظرات مرحوم استاد پیرامون شود و الزم است محقّقان نواندیش با بهرهمی

  . این موضوع به طرح و نظر بپردازند
ز شناختی یکی ابکارگیري دقیق الگوهاي پژوهشی و رعایت اسلوب مسایل روش: دوم

محسوب  میاز عامیانه در حوزه تعلیم و تربیت اسال میها براي مرزبندي دقیق علبهترین راه
امري که متاسفانه دامن بسیاري از پژوهشگران این حوزه و بخصوص محقّقین ؛ شودمی

هاي نمونه مقاالت و کتب استاد حسینی به عنوان یکی از بهترین. نوقلم را گرفته است
کار پژوهشی صرف در پیش روي پژوهشگران تعلیم و تربیت الگوگیري براي یک 

در  همگی ؛هاي ناظر به مسایل جامعهپژوهش-3محتوا و -2، سبک-1؛ قرار دارد میاسال
  . 2در خور توجه و محل رجوع و استناد خواهد بود، آثار دکتر

 
یم و تربیت، ستاد حسینی، سید حسین، تحلیلی پیرامون نظام تعل: ك.در این خصوص ر. 1

  . 1390 نهضت تولید علم،
هاي مطرح در هاي شخصیتپژوهشی، صرف بیان دیدگاهطبیعتاً با الگو قرار دادن چنین متد . 2

حوزه تعلیم و تربیت اسالمی در ادوار گذشته تاریخی و نوعی مقابله دادن آنها با یکدیگر، 
به نحوي که نتوان به (اي، شدهآن هم به صورت متفرقه و بدون هرگونه نظم منطقی تعریف

، مصداق )بیقی علمی دست یافتاي و تطیک رویکرد جدید و یا حتی یک تحلیل مقایسه
در همین ردیف باید به آثاري اشاره کرد که . شوداي محسوب نمیکار پژوهشی شایسته

صرفاً به نقل قول مطالب از دیگران و یا شرح آراء پرداخته و بدون هر گونه تحلیل و یا 
ت و یا نقّادي علمی الزم یا مقاالتی که هیچ دستاورد جدیدي نداشته و فاقد نوآوري اس

  شده و مطرح در سابقه تحقیقاتیهایی که به تکرار مطالب و مسائل از پیش تعییننوشته
حل توان از آنها راهسی سال گذشته مطالعات نظري تعلیم و تربیت اسالمی پرداخته و نمی

هاي مهم الشهایی در این حوزه که به چجدید یا تحلیل نوینی استنباط کرد و یا پژوهش
یابد و یا ا در نهایت به راهکار و پیشنهاد مشخص کاربردي دست نمیانداخته امجامع نظر 

   آورينان درصدد جمعلیلی مشخصی ندارند و یا اینکه آنچبندي تحآثاري که نظام و طبقه
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صاحب  یک اندیشمند هايدیدگاه»  تحلیل«و » تفسیر«، »تبیین«مسیر منطقی : سوم
، کنیم» فهم«و آنگاه » کشف«وسپس » حدس«بک این است که نظام فکري وي را س

با مراجعه ناقص و ، گونهنه آنکه بی هیچ مبنا و اصلی و به یکباره و متشتّت و آشفته
اي از و با نظر به پاره ،نگرانهمحدود و جزئیبا نگاهی آن هم ، ناکارامد به یک یا دو اثر وي

مطالبی را به وي نسبت دهیم ، هاي دیگریسه و سنجش با پارهبدون مقا، فرازهاي فکري
هاي متاسفانه این رویه در ارائۀ دیدگاه !و چنان نگفته است و ادعا کنیم که چنین گفته

، در متون تاریخی تمدن اسالم و ایران میتیِ حوزه تعلیم و تربیت اسالاندیشمندانِ سنّ
   . ه جایی نخواهد بردهرگز ره ببا این شیوه بسیار رواج داشته و 

برد و آن از بلیه دیگري نیز رنج می میمطالعات تعلیم و تربیت اسال حوزة: چهارم
است یعنی تطبیق دادن صوري     هاي معاصر غربی یا شرقی کردن تئورياسالمیزه
یا  میکاري اسالکه نوعی تزئین میبا ظاهر آیات و روایات اسالموجود  میهاي علنظریه 

در «اي با اضافه نمودن قیودي مانند هر نویسنده 1.است میابزاري از متون اسال استفاده 
قیقی خود و سپس ذکر یک یا کار تحو شناسۀ به عنوان » از دیدگاه اسالم«یا » اسالم
ید مقصود و منظور آدرصدد برمی ،)ع( قرآنی یا تعدادي احادیث از سنّت معصومین چند آیۀ

درحالیکه اوالً استناد به هر یک از . صی را به اسالم نسبت دهدخا میخود یا مفاد تئوري عل
. طلبد ي خاص خود را میتفسیري و نیز روش استنادي و اجتهاد روش، آیات یا روایات

تناد به روایات؟ ، مورد نظر است یا اساستناد به آیات، ثانیاً باید مشخص کرد در هر تحقیقی
ثالثاً آیا با صرف مراجعه و دام یک ارجاع داد؟ و اینکه در چه نوع پژوهشی بایستی به ک

گرفت که  توان چنین نتیجهمی، حتی استناد درست و روشمند به یک یا چند آیه و روایت
این استنادات منوط به کشف و  میرابعاً تما! پژوهش چیست؟ نظر اسالم در خصوص مسألۀ

ت و بدون چنین استنادي در قرآن و سنّت اس میتبیین نظام مهندسی تعلیم و تربیت اسال
 

بندي مشخص و معینی از توان به جمعآید که در نهایت نمیمطالب از منابع مختلف برمی
همه این امور و مسایلی از این دست را باید . متضاد دست یافتمواد اطالعاتی متعارض یا 

شناختی در حوزه تعلیم و هاي پژوهشی و روشها و مشکالت فقدان الگو و اسلوباز آفت
    .تربیت اسالمی در جامعه علمی موجود به حساب آورد 

وایات حسینی، سید حسین، تزیین نظریات موجود با آیات و ر: در این خصوص ببینید - 1
  .27/1/1393تولید علم نیست، متن مصاحبه علمی با خبرگزاري شبستان،
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. اي بیش نیستهایی ذوقی و سلیقهتنها برداشت، دهیهرگونه نسبت، للدمآور و یقین
توان چنین ادعا می  میاسال ينظرمفسر یا صاحب از یک اثر نقل قول خامساً آیا به صرف

  ر اسالم در خصوص آن مسأله چیست؟د که نظکر
ت حوزوي و دانشگاهی ما به شد میعل در جامعۀ میمطالعات تعلیم و تربیت اسال: پنجم

چهار حلقۀ نسبت ، جامع جامع پژوهشی است که در آن برنامۀ نیازمند یک برنامه
ها و و با رشته، ) 2( با افراد و اشخاص محققین این حوزه، ) 1( موضوعات و مسائل علمی

در ، ) 4( رتبطموزشی و پژوهشی مهاي مراکز آو نیز با سیاست، ) 3( هاي موجودتخصص
و کاربردي  میبه صورتی کامالً عل، یک رابطه سیستماتیک و بر اساس اسناد باالدستی

تواند عالقه و در یک چنین برنامه جامعی است که هر فرد محقّق می. ریزي شودطرح
ی کرده و در نهایت جزئی از یک انگیزه خود را ضرب در نیازهاي ضروري جامعۀ پژوهش

حاصل جلوگیري شود و ها و کارهاي تکراري بیهد تا هم از روزمرگیبزرگ را شکل د کل
مشکالت و معضالت جامعه مؤثر  جه تالش هر پژوهشگري در روند حلنتی هم این که

هاي مراکز آموزشی و پژوهشی نیز به روند اتصال برآیند فعالیت، بر همین بنیان. افتد
این برنامه . رساندت نظري یاري میهاي جمعی به جامعه و کاربردي کردن تحقیقاپژوهش

و براي هاي فردي بها داده و از آنها در یک نقشه جامع باید بتواند ضمن اینکه به تحقیق
هاي جمعی و گروهی را نیز جایگزین در عین حال تحقیق، استفاده کند، تکمیل اهداف کل

ضرب در نیازهاي ، بدین ترتیب هم کار یک فرد. هاي فردي خارج از برنامه سازدتحقیق
تبدیل به نقاط  میهاي تک نفره علشود و هم اینکه نواقص و کمبود تالشکلّی جامعه می
  . خواهد شد علمی  میقوت یک کار تی

مطالعات تعلیم و تربیت ، ي مقاالت این مجموعه نیز آمدهاهمچنانکه در پاره: ششم
و   میي شده و کامالً علریزبرنامه، دارهاي دامنهبدون تالش، در کشور ما میاسال

به   میهاي تعلیم و تربیت اسالهاي جدید و ابداع نظریهپردازيدر زمینه نظریه، پژوهشی
هاي نوین پردازياعتقاد به ضرورت نیاز به نظریه البته باید توجه کنیم. هد رسیدجایی نخوا

کن نیست و از مم» علم دینی«بدون نظر به مبانی تحلیل  میت اسالیدر حوزه تعلیم و ترب
 جدي گرفته شود تا» انی اسالمیشناسی علوم انسروش«این رو الزم است مطالعات 

هاي جدید در حوزه تعلیم و تربیت براي تدوین نظریه» شناختیروش«و » فلسفی«مبانی 
پوزیتیویستی به  میدر این صورت نه با مبانی فلسفه عل بدرستی تبیین گردد؛، اسالمی
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  رویکردها وپردازیم و نه اینکه با می میسائل تعلیم و تربیت اسالتعریف مفاهیم و م
   میدار متون و منابع تعلیم و تربیت اسالصدد گزینش جهتهاي اومانیستی درروش
اگر چه هنوز  سوق دارند؛» التقاط فکري«وي به راهکارهایی که هر یک به نح؛ آییمبرمی

جهانیِ مطالعات تعلیم و تربیت  میجامعه علو در   میپس از انقالب اسال  میدر جامعه عل
اندیشی نظري مسأله ا این امر دلیل آن نیست که به چارهام، بدانها مبتالء هستیم، اسالمی

از » تربیت اسالمی نظریۀ«، در فقدان و میل متدیک هرچند عوامل این گرایش؛ نیاندیشیم
الت مدرن و یا سنّتی محقّقین برآمده از تحصی میو نیز منابع مطالعاتی و ظرفیت عل، سویی

پردازي شود مرز بین نظریهآنچه در این باره کمتر بدان توجه می. باشد ، از سوي دیگرما
پردازي جمعی و هر آینه اهمیت و ضرورت حرکت به سمت تحقّق این فردي و نظریه

مثابه پردازي به شایسته آن است که بین نظریه، در این نگاه. پردازي استنظریهاز شکل 
گذاشته تفاوت » ضرورت جمعی«پردازي به مثابه یک و نظریه» ضرورت اجتماعی«یک 
پردازي دارد رویکردي پسینی به نظریه) ضرورت اجتماعی(شکل اول آن که در واقع  شود

فرآیندي ، بنابراین چنانچه بتوان در حوزه مطالعات تعلیم و تربیت اسالمی. 1و نه پیشینی
ق نظریه طرح مسأله، : یعنیي نوین تعریف گردد که از آغازین مراحل آن هابراي تحقّ

شاهد تحقق یک ، ارائه مدلسپس  معیارسنجی و پردازي،سازي، تئوريحدس،  فرضیه
 میهاي تعلیم و تربیتی اسالتوان به پویایی و رشد اندیشهآنگاه می، جریان جمعی باشیم

  . امیدوار بود 
اندازي و تقویت ین و مؤثرترین راهها براي راهدر همین راستا یکی از بهتر: هفتم

. نهضت نقد متون و کتب این حوزه است، پردازي در تعلیم و تربیت اسالمیجریان نظریه
راهی جز این نیست که کلیه منابع مطالعاتی در سی سال گذشته و نیز کتب و متون در 

و پژوهشی قرار  میمراکز عل ها وتراز جهانی را فراروي محقّقین تعلیم و تربیت در دانشگاه
هاي نقد شکلی و محتوایی در ابعاد زمینه، دهیم و بر اساس یک شیوة معین علمی

ها را متمایز خواهد کرد و نقاط امتیاز از کاستی، این چنین نقدي. گوناگون را فراهم سازیم
ختار تواند پژوهشگر عرصه تعلیم و تربیت را از شکل و ظاهر یک متن به محتوا و سامی

 
، چکیده مقاالت همایش »پردازي جمعینظریه«د حسین، حسینی، سی: در این خصوص ببینید. 1

  . 1389دي  8پژوهی، پژوهشکده فرهنگ اسالم و ایران، نظریه
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زان تحلیلی یا نوآوري و خالقیت عل میعل آن   میآن هدایت کند تا نحوه نظام منطقی یا وِ
را به نقد و بررسی کشانده و نهایتاً نسبت سنجی محتواي متن با مبانی و مفروضات خود و 

را به مقایسه بگذارد و با مرزبندي بین نقد بنایی  میتر از آن با مبانی و مفروضات اسالمهم
هاي موجود اظهار نظر کرده و سپس راه بتواند در خصوص کمبودهاي نظریه، نقد مبناییو 

  . 1هاي جدید هموارتر گرددبراي ابداع نظریه
هاي تعلیم و تربیت هاي موجود در حوزة پژوهشاز جمله چالش، گانه فوقمسائل هفت

و تردیدي نیست هاي معقول و منطقی داشت اندیشیاست که باید براي آن چاره میاسال
       هاي استاد دکتر حسینی و توجه به سبک و سیاق که مراجعه به آثار و اندیشه

  . تواند ما را در طی این مسیر پر فراز و نشیب یاري رساندایشان می هاي پژوهش
  

  تشکر و قدردانی
 زعلوم انسانی کشوربیتی و نیاستادان و صاحبنظران حوزه علوم تر میالزم است از تما

یاري دادند صمیمانه و با خضوع تمام تشکر  میکه ما را در برگزاري این گردهمایی عل
دالنه ریاست همایش را پذیرفتند و نیز اللهی که همهمچنین از جناب آقاي دکتر آیت. کنم

ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که همراهی وند جناب آقاي دکتر آئینه
ن اثر کردند و نیز دوستان عزیز در دبیرخانه شوراي بررسی متون و کتب الزم را در چاپ ای

اهللا بویژه جناب آقاي دکتر روح؛ شدعلوم انسانی که بدون یاري آنان این امر محقق نمی
اي نواقص کتاب زحمات زیادي گیري و اخذ مطالب یادنامه و اصالح پارهشهابی که در پی
  .را متقبل شدند

 يجلد دو ش مجموعۀین همایا يزمان با برگزار است که هم یخوشبخت یبس يجا
پنج عنوان ان گذشته در یاستاد در طول سال یمقاالت علم هیکل يحاو» تیدفتر ترب«

ن حوزة علوم یژه محققیکشور و به و یشده و به جامعۀ علم ییرونما، متفاوت یموضوع
ز یگر و نیقات و تأمالت دیتحق يبرا یۀ مناسبید دستمایترد یگردد و ب یم میتقد یتیترب

 
اف، و رویکردهاي شوراي بررسی ها، اهدحسینی، سید حسین، برنامه: ك.در این خصوص ر. 1

متون و کتب علوم انسانی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
1393  .  
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  . قرار خواهد گرفت یت اسالمیم و تربیتعل يارشد و دکتر يها دوره
که به  يا ق انجام وعدهیم به جهت توفیگو یها سپاس م خداوند مهربان را باراز اینرو 

ق آن با ظرف زمان؛ داده بودم *"پدر پاك"آن  ۀ یات طیممات ما و ح یگرچه زمان تحقّ ب
  . اه شدهمر، آن رادمرد
  ؛ ین با رحمت الهیقر يروح پاك و

  . باطن او يبه آستان بلند خلوص و صفا يشۀ زالل ویآستانۀ اند و 
  

  ینین حسید حسیس
  شیهما یر علمیدب

10 /10/1390  

 
اشاره به شعري با همین عنوان که به مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان سروده شد و در  *

  پایان این مجموعه نیز آمده است



  شیساختار هما

یالله تیدرضا آیدکتر حم :سیرئ - 1
ینین حسید حسیدکتر س: یر علمیدب - 2
رپو ز نجفیعز يآقا: ییر اجرایدب - 3
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ارزیابی و بررسی سازگاري نظرات استاد مطهري در امر 
  آموزش و پرورش  يراهبردبا سند  میتربیت اسال

  رانیا میاسال يجمهور
  

  ∗محمد رضا آهنچیان
  ∗∗مشهدي سمانه امینی

  ∗∗∗رزیتا ابوترابی
  ∗∗∗∗دهشیري میمحمد حسن ابراهی

  
تعلیم ضمن محور قرار دادن کتاب ، تطبیقی - روش تحلیلیدر این پژوهش با استفاده از 

نیز که با مبحث تربیت آثار ایشان  از سایراستاد شهید مرتضی مطهري  میو تربیت اسال
یزان سازگاري اهداف و برخی اصول مطرح شده پس از آن م. استفاده شد، بود میاسال
و نظرات استاد مطهري در زمینه اهداف تربیت  ند راهبردي آموزش و پرورش با آرادر س
ها نشان داد که در زمینه پرورش عقل و تاکید بر یافته. مورد بررسی قرار گرفت میاسال
پرورش ذوق و ، ترین میزان سازگاري وجود دارد و در زمینه تربیت جسمی ت بیشعباد

مد نظر استاد مطهري نبوده است ؛ است تاکیدي که در سند شده، شناسی استعداد زیبایی
به طور کلی روشن شد که . و بدین مقوالت از منظر تربیتی توجه کمتري گردیده است

  . بیتی مبتنی بر پرورش اخالق دینی بوده استنگاه استاد مطهري به بسیاري مباحث تر
  

  تعلیم و تربیت اسالمی، استاد مطهري، سند آموزش و پرورش ایران:  کلیدواژه

 
  ی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهددانشیار دانشکده علوم تربیت.  ∗
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  samanehamini@yahoo.  com  
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  بیان مسأله
هاي تربیتی و فعالیت، کارکردها، وجود نهادها، که یکی از ارکان نظام اسالمی در حالی

براي رشد و کمال بشري و در رغم آنکه اسالم و به، است میهاي اسالمبتنی بر آموزه
داراي هدف و برنامه مشخص ، نتیجه براي تربیت او ارزش قائل است و به این منظور

، یبه شکل اصولنظام آموزش و پرورش کشور نتوانسته ، بر اساس برخی ادعاها، است
م و یتعل يو مرزهاطراحی کند   میاسال یتیترب نظام،  جامعه يازهایق و متناسب با نیدق
یکی از دالیل . ) 1387، ياراحمدیو  یصالح( نمایدمشخص  یبه خوبرا  یت اسالمیترب

ها و نقاط محوري اندیشه مربیان بزرگ مسلمان در عدم مراجعه به ایده، آشکار این ضعف
و حتی  میاست که بالقوه توان آسان کردن راه را در تعیین مبانی و اصول تربیت اسال

باید توجه نمود که ضمن آنکه . تعالیم دین مبین را دارند نشان دادن روش تربیت مبتنی بر
توان  روند تحقیقات تربیتی نمی در میاسالبراي شناخت و هدایت جریان تعلیم و تربیت 

هاي سنتی فهم و تفسیر روشمند متون دینی اسالم تکیه نمود و از سوي  تنها به روش
که تنها با استفاده از اندیشه و  هاي تحقیقی متعارف در علوم تربیتی دیگر تکیه بر روش

خطاپذیر و متغیر بشري در صدد حل مسایل تربیتی جوامع معاصرند و ، تجربه محدود
امري  مینیز به لحاظ مبانی اسال، اند معرفت وحیانی را از جریان کسب دانش حذف نموده

  . ) 29: 1387، عبد الرحمن نقیب( رسد نامعقول به نظر می
به شکل مدون و منسجم در  میهاي اندیشمندان بزرگ اسالگاهرو بررسی دید از این

هاي تر در جهت تدوین برنامهزیرا این امر به شناخت بیش؛ این زمینه حایز اهمیت است
کمک نموده و راهی جهت تدوین فلسفه تربیتی  میآموزشی در زمینه تربیت اسال

به  شهید مرتضی مطهري آراي استاد، در این پژوهش. گشایدمنسجم ومستدل می میاسال
بررسی  مورد میعنوان یکی از اندیشمندان و متفکران معاصر مسلمان در زمینه تربیت اسال

  مختلف  از علوم  يریگ با بهرهو  یوح ي الهام از سرچشمهایشان با . واکاوي قرار گرفت و
 یف اسالممختلف علوم و معار يهادر رشته  يفکر  گوناگون  با مکاتب  ییو آشنا  یاسالم
از جمله آثاري که . است ارایه نموده میرا در زمینه تربیت اسال ياجامع و گسترده قاتیتحق
تعلیم و تربیت  کتب، نیز مورد توجه قرار داد میتوان مرتبط با موضوع تربیت اسال می
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 نیدر ا. استانسان در قرآن و فلسفه اخالق ایشان ، فطرت، انسان کامل، اسالمی
 يمطهر یمرتض دیاستاد شه  میاسال تیو ترب میور قرار دادن کتاب تعلضمن مح، پژوهش

؛ است میاسال تیکه مرتبط با مبحث ترب شانیآثار ا گریاز د، جعامر ی کیبه عنوان 
آموزش  يراهبرداصول مطرح شده در سند  یاهداف و برخ يسازگار زانیم و استفاده شد

  . دیگرد سهیمقا  میاسال تیاهداف ترب نهیدر زم يو پرورش با آرا و نظرات استاد مطهر
معادل گرفته شده و در معناي مصدري آن به معناي  مفهوم لغوي تربیت با واژه رب

این مفهوم در قلمرو . گرداندن و پروراندن پی در پی چیزي تا حد نهایت بیان شده است
رب و مالک  خدا را، ناظر به ربوبی شدن است وآن بدان معناست که انسان  میمباحث اسال

چنین ربوبی شدن و خدا را مالک خویش قرار  هم. دل را بزداید، خویش قرار داده و از غیر
گیرد و این متضمن  با اعتقاد به خدا و ایمان به او و عمل مبتنی بر آن شکل می، دادن

حیاتی که انسان در ارتباط با خداوند در تمام جوانب ؛ دست یابی به حیات طیبه است
از تربیت است که  میچنین مفهو. از پلیدي و زشتی پاك گردد، ي و اعتقاديفکر، جسمی

. ) 1382، علم الهدي، 1387، باقري( گرددگوناگون منتهی میهاي  در جنبه میبه تحول آد
که همراه با شکوفایی  میبه عنوان مفهو میاین توضیح درباره مفهوم تربیت اسال

یک اعتدال در زندگی و با قصد ربوبی شدن و  جهت رسیدن به، استعدادهاي بالقوه انسان
و غالبا مورد توجه ) 276، 1377، مطهري( هم سویی دارد، قرب الهی مطرح شده است

  . نیز بوده است میبسیاري از اندیشمندان و فیلسوفان اسال
مالك مباحث تربیتی را از قرآن کریم و  میاستاد مطهري در کتاب تعلیم و تربیت اسال

هاي  چنین ایشان ضمن تبیین برخی نظریههم. علیهم السالم برگزیده است روایات ائمه
در امر تربیت به خواننده این فرصت را داده است که ضمن مقایسه  میمکاتب غیر اسال

، تاجدینی( به اسالم به عنوان مکتبی واقع بینانه بنگرد، تربیت اسالم با دیگر مکاتب
اما ، شوداسالم مستقیماً به امر تربیت مربوط می اگرچه کتاب تعلیم و تربیت در. ) 1366

آثار دیگر ایشان را نیز ، بایستهاي اساسی ایشان درزمینه تربیت می براي تبیین دیدگاه
تواند در آثاري که متضمن مباحث انسان شناسی و معرفت شناسی بوده و می؛ بررسی نمود
  . موثر باشد میمبانی و اصول تربیت اسال، یافتن اهداف

بررسی نوع نگاه ایشان به ، براي دست یابی به مفهوم تربیت از منظر استاد مطهري
، در آثار مرتبط با مبحث انسان. مساله انسان و یا مبانی انسان شناسی ضرورت دارد
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تصویري سیال و آفریننده از انسان ترسیم شده است که بر نقش ارادي انسان در تکوین و 
اي که ایشان انسان را مقهور طبیعت گونهبه؛ استتحویل هویت خویش تاکید شده 

داند که خود باید خویشتنش را برگزیند و بر این باور است که  ندانسته و یگانه موجودي می
 هویت خویش را شکل دهد، اراده و عمل ناشی از آن، میل، باور، تواند با شناختانسان می

این . ها در انسان است خی ویژگیالبته هویتی که در گرو پذیرش بر؛ ) 1373، مطهري(
. ها همچون سارتر داردتفاوت اساسی با نگاه برخی اگزیستانسیالیست، نوع نگاه به انسان

علی رغم آنکه هم سارتر و هم استاد مطهري بر نقش انسان در ساختن ماهیت و هویت 
که با  شهید مطهري بر مساله فطرت تاکید دارد و بر این باور است، خویش تاکید دارند

در نظر را نیز باید با ت یترب، استات یفطر سلسله  کی يانسان داراقبول این فرض که 
ایشان تربیت را رشد و پرورش استعدادهاي ، به عالوه. لحاظ نمود  اتیگرفتن همان فطر

ر یک سلسله استعدادها و به تعبیکردن  قبول بر تنیمب خود، این تعریف. اند دانسته میآد
به . فطریات نام دارند، هایی چنین ویژگی. باشدمی انسان ها در یژگیله وک سلسیامروز 

لت یر و فضیخ، یدوست ییبایز، ییقت جویحقمیل به  میطور مثال یکی از گرایشهاي آد
است که بشر همواره خواستار تکامل در این معیارها بوده  ز عشق و پرستشیو ن یاخالق
  ) . 1370، مطهري( است

است که باید داراي سه  میپرورش استعدادهاي آد، تربیت، طهرياز منظر استاد م
دوم آنکه میان . کمک کند میاول آنکه به رشد و پرورش استعدادهاي آد: خصوصیت باشد

استعدادهاي او هماهنگی و تعادل ایجاد کند و سوم آنکه استعدادها در حد عالی از فعلیت 
توضیح آنکه . تتعادل و توازن اوسن داشتکمال انسان در  به نظر ایشان. تحقق یابند

به زمانی براي رسیدن به کمال تالش کرده که تنها ، گوناگون ياستعدادها انسان با داشتن
متعادل و هماهنگ و ک وضع یدر بلکه همه آنها را ؛ دا نکندیش پیک استعداد گرای يسو

 او یانسان ياست که همه ارزشها یانسان، انسان کامل در نتیجه. همراه هم رشد دهد
، مطهري( دنبرس یاعل ن ارزشها به حدیکنند و رشد هر کدام از ا رشدهماهنگ با یکدیگر 

، یانسان يپرورش دادن استعدادها را نه تنها شاملت یترب، چنین ایشانهم. ) 41، 1373
توان گفت تربیت  رو می از این. ) 76، 1373، مطهري( داندیز مین جسم  شامل پرورش بلکه

گاه استاد مطهري پرورش استعدادهاي فطري بشر در کنار پرورش جسمانی و در از دید
 . جهت نیل به ربوبی شدن و قرب الهی معرفی شده است
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در زمینه مقاالتی که درباره آراي استاد مطهري در باب تعلیم و تربیت نوشته شده 
لغات و "واناي با عناشاره کرد که در مقاله) 1371( يمحمدتوان به تحقیق  می، است

تحلیلی از برخی لغات و اصطالحات ، "يمطهر دیدر آثار شه »تیو ترب میتعل«اصطالحات 
اي با عنوان نیز در مقاله) 1381( ملکی. مربوط به تعلیم و تربیت را بیان کرده است

 به تحلیلی اصولی چون "يمطهر دیشه دگاهیاز د میاسال تیو ترب میاصول تعل"
، کودکیتربیت تأکید بر ، تأمین نیازهاي واقعی، جامعیت، الاعتد، ماهنگی با فطرته

تالزم علم و ، گیري از اراده بهره، حکمت جویی، هدایت خواهی، توازن امور ثابت و متغیر
 يسجاد. پرداخته است، با معنویتتربیت  پیوند، جذب و دفع، انسانیت دوستی، عقل

به استخراج  "قرآن یتیتربهاي  دگاهیو د يمطهر دیشه"اي یا عنوان نیز در مقاله) 1387(
اما درباب مقایسه آراي . نکات تربیتی از آیات قرآن توسط استاد مطهري پرداخته است

لذا در این . آموزش و پروش پژوهشی صورت نپذیرفته است میتربیتی ایشان با سند رس
تطابق  خوانی و پژوهش سعی شده تا با مراجعه به منظومه فکري استاد مطهري میزان هم

 ها افتهی. ایشان با آراي مندرج در سند آموزش و پرورش کشور مشخص گرددهاي  دیدگاه
وجود  يسازگار زانیم نیتر شیب، بر عبادت دیپرورش عقل و تاک نهینشان داد که در زم

که در سند  يدیتاک، یشناس ییبایو پرورش ذوق و استعداد ز  میجس تیترب نهیدارد و در زم
. نشده است یمقوالت توجه چندان نینبوده است و بد ير استاد مطهرمد نظ؛ است شده
 تیو ترب میمباحث تعل ياریبه بس ینیبر اخالق د یاز نگاه مبتن شانیا چون آن که جهینت

یزان پس از آن م. داشته است يکمتر دیمباحث تاک یبرخ یتیبر بعد ترب، توجه نموده است
و  ند راهبردي آموزش و پرورش با آراس سازگاري اهداف و برخی اصول مطرح شده در

  . مقایسه گردیده است مینظرات استاد مطهري در زمینه اهداف تربیت اسال
  

  روش پژوهش 
آثار استاد مطهري که ارتباط ، تطبیقی -در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی
گرفته و سپس مورد تحلیل قرار ، داشتند میمستقیم و یا غیر مستقیم با مبحث تربیت اسال

  . این آراء با اهداف مندرج در سند آموزش و پرورش کشور تطبیق شده است
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از منظر استاد مطهري و تطبیق آن با اهداف سند  میهاي تربیت اسالنشانه
  آموزش و پرورش ایران 

طور ضمنی یا آشکار در برخی آثار به میهایی را براي تربیت اسالاستاد مطهري نشانه
اشاره ، است که به برخی از آنها که با مراجعه به متون استخراج شده اند ودهخود بیان نم

مندرج در سند آموزش و  با آرا، که در روش تحقیق گفته شدو سپس چنان ؛ شود می
  . گردد مقایسه می) و برخی اصول تربیتی، اهداف( پرورش
  

 پرورش عقل .1
همان آموزش اید از تعلیم که را ب و تفکر پرورش عقلبه باور استاد مطهري مسأله 

 يانبارهمچون  رنده است و مغز اویفراگفراگیر تنها ، در تعلیم. جدا دانست، تدادن اس
د یهدف معلم بااما باید دقت نمود که . دشو یخته میک سلسله معلومات در آن ریاست که 

قوه ابتکار  را پرورش و استقالل بدهد و متعلم  يفکر يروین تالش کند تاو وراي این بوده 
اهمیت تعقل در قران به طور مکرر مورد تاکید قرار گرفته ، از نگاه استاد. او را زنده کند

فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ": به طور مثال در قرآن آمده است. است
ن استاد مطهري این آیه را حاکی از آ. 1"لوااللبابواولئک الذین هدهم اهللا و اولئک هم ا

داراي قدرت نقد ؛ داند که انسان باید داراي نیروي تعقل بوده و بتواند مستقل عمل کند می
 لوااللبابومطهري ااز نظر استاد . و انتقاد باشد و بهتر بتواند مسائل را تجزیه و تحلیل کند

به قرآن و در  "لب"الباب جمع کند که  وي تاکید می. استصاحبان عقل  یواقع یمعنبه 
  . ) 272- 273: 1373ب ، مطهري( استفاده شده است قلع معناي

از جمله اهداف مورد بحث در سند آموزش و پرورش ایران که در ذیل اهداف 
تفکر  ي وهیش يریگکارب، کسب دانش، ییافزا مهارت دانش کسب، مطرح شده است میعل

کلی  از اصولچنین  هم. ) 52: 1388، سند( است يو داشتن تفکر انتقاد یمنطق، یعلم
 يخداداد يها از موهبت یکاست که به عنوان ی تیاصل عقالن، و رسمی میتربیت عمو

 
آنها . کنندشنوند و سپس بهترین آنها را انتخاب میبشارت بده بندگانی را که سخن را می".  1

، سوره  زمر آیه "کسانی هستند که خداوند آنها را هدایت کرده و آنها صاحبان خرد هستند
  .  17و 18
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 دیبا، اساس نیارب. شودیم یتلق یدرون امبریپمنزله به  ینیست که در منابع دمورد توجه ا
بر  نیز. افکن باشد هیسا میاسال يشئون جامعه يبر فرد مسلمان و بر همه يعقل ورز
، هايزیبرنامه ر، هايگذار استیدر س دیسو با کیاز  تیترب انیردر ج، اصل نیاساس ا

 جیو نتا يدانش بشر يبه دستاوردها، یتیها و اقدامات تربيریگ میتصم، هایابیارز
 یمبان با توجه به، مانند مشورت یاز خرد جمع استفادهي معتبر و سازوکارهاهاي  پژوهش

، عمل فکورانه کمنزله یبه  و تیترب انیجر در، گرید يتوجه نمود و از سو اسالم نید
عمل خود و  مداومي و نقاد يورزخردنسبت به ، تا حد امکان معلمان و دانش آموزان

  ). 131: 1388، سند( تالش کنند گرانید
گردد نظر استاد مطهري در مورد عقل و بکارگیري آن در  طور که مالحظه می همان
سویی کاملی با اهداف سند و اصول تعلیم و  هم، تجزیه و تحلیل مسائل و نقادي، زندگی

اگرچه باید توجه داشت . دارد، که عمدتا متکی بر خرد و خردورزي است میتربیت اسال
اما ؛ تاکید استاد مطهري برخردورزي و پرورش تعقل به صورت کلی بیان شده است

داراي مشابهت توان با اصل خردورزي در سند  میگیرد که می اي را در بر اش گستره دامنه
اما متذکر ؛ اي نکرده ضمن آنکه ایشان به نتایج و ثمرات تعقل تربیت چندان اشاره. باشد
  . که پرورش عقل باید همواره در تربیت مد نظر باشد  شده

  
 ه نفس یو تزک تاکید بر تقوا .2

از  شود می موجب پرورش اراده انسانرا که  هیتقوا و تزک عامل، استاد مطهري
که در  ی استیاستعدادها ازبنا به نظر ایشان اراده . دانسته است میاسال تربیت ویژگیهاي

تبیین نموده و بر این باور است  لیاراده را با مایشان تفاوت . یابدپرورش  بایستمیانسان 
قوه و اراده ، عت انسان استیل که وابسته به طبیخالف مبر . نیست لیز مقوله مااراده که 

ار از یاخت، دتر باشدیشددر انسان ل یبه هر اندازه که م. عقل انسان است هب وابسته وییرین
خودش را از ، با آنانسان  که است یدرون يروین، ارادهحال آن که . گرددسلب میانسان 

در . )1377، مطهري( دهد میکند و استقالل خود را نشان  می خارج  یرونیب يروهایر نیتأث
، يمطهر( ستیممکن ن یو اخالق یتن مسائل روانبدون آموخ، نفس هیتزک، اسالم
 يگریو د یقیو حق یدو خود واقع يانسان را دارا باره نیدر ا ياستاد مطهر. )32: 1373ب

. خود است ریمبارزه خود با غ، خود است و مبارزه با نفس ریغ يخود مجاز. داند یم يمجاز
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ما آن خود که تحت عنوان ا، ردگی یقرار م يمجاز يدر مقابل خودها یخود واقع شهیهم
 يجوهر يدارا، دشو یم ادینفس از او  تیشرافت نفس و حر، کرامت نفس، عزت نفس

  ) . 223، 221: 1373ب، يمطهر( باشد تواند یم یاست که در هر انسان یواله یقدس
ی به و اخالق ینید تیاهداف ساحت تربباره در سند آموزش و پرورش و درذیل در این
 لیتعد، یعیطب زیمهار غرا قیاز طر اریبر اساس نظام مع يخودساز يابر وستهیتالش پ

کسب صفات و ، حفظ کرامت و عزت نفس، يدار شتنیاراده و خو تیتقو عواطف و
: 1388، سند( اشاره شده است لیصفات و رذا نیاز تکوگیري  شیو پ یاخالق لیفضا
به جز با ، م و مستقل در سندکه درباره مفهوم تزکیه بعنوان اصلی مهاما باید گفت . )105

تر و تاکید استاد بر تقوا و تزکیه نفس که بیش؛ تبیینی انجام نگرفته است، چند اشاره کوتاه
، چندان در سند نمود نداشته است، امري مربوط به حوزه اخالق و تربیت اخالقی است

ه شده و در به جامعیت تربیت توج، شاید به این دلیل که در سند راهبردي آموزش و پروش
براي . تر تزکیه انسان از منظر دینی مد نظر قرار گرفته استبیش، نگاه استاد مطهري

 انیبایست همراه با تعلیم باشد و جرمثال در سند تنها اشاره شده است که تزکیه می
تذکر و ، سیتدر، میتعل :مانند يامور دربردارنده، کپارچهی و واحد يامر عنوان به تیترب
تعریفی دقیق ارائه نشده تا مشخص شود با آن چه ، و در سند از تزکیه؛ است بیدتأ، هیتزک

  . استاد مطهري در باب آن گفته است هم خوانی دارد یا ندارد
  

  تاکید بر عبادت. 3
مورد تاکید و ت و کسب اخالق فاضله یترب يبرا اساسی عامل چونان مسئله عبادت

روشن شدن  يبرا را تعقل وتفکر ه ایشان همان گونه ک. توجه استاد مطهري بوده است
 اراده در انسان يروین تیتقوي برارا نیز ه نفس یتقوا و تزک و، مفید قوه عاقله يبراو فکر 

در  یمانیحرارت ا جادیا و يعالقه معنو، ت عشقیتقو يبرارا نیز  عبادت، اند موثر دانسته
خود منشأ  نوبه  ان خودش بهمیطور که ا همان به عبارت دیگر. دانند کارساز میانسان 

بر  مساله عبادت تیباب اهمایشان در . است مانیت کننده ایعبادت هم تقو، عبادت است
 است میاسال تیترب باخودش و فرزندانش  تیمند به ترب قهاین باور است که اگر انسان عال

. بدهد تیو عبادت اهم دعا، شیایبه مساله ن دیبا؛ کند تیرا ترب يخواهد افراد می ایو 
 در یاساس یاند و آن را چون هدف جا به مساله عبادت اشارت کرده نیدر ا يمطهراستاد 
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متذکر  گرانیو د خود تیعبادت را در ترب تیچنانکه اهم اند داشته مدنظر میاسال تیترب
  . )1377ب، مطهري( اند شده

بر ، یو اخالق ینید تیاهداف ساحت ترب لیذو در  سند آموزش و پرورش ایراندر 
 ارتباط با خداوند قیاز طر گرانیو د شیوجود خو يابعاد معنو يتالش مداوم جهت ارتقا

ي توجه شده و اخالق مدار ينداریبه د نیریو دعوت سا) ینیبه احکام د دیعبادت و تق(
در این زمینه تاکید بر عبادت در دیدگاه استاد مطهري با ساحت . ) 105: 1388، سند( است

اي که تاکیدي به گونه، خوانی داردسویی و همدینی مندرج در سند همتربیت اخالقی و 
به همان میزان در سند نیز مورد توجه بوده ، که بر عبادت در دیدگاه ایشان وجود دارد

  . است
  

  اجتماعی بودن انسان .4
استاد مرتضی مطهري بر این باور است که ، اجتماعی بودن انسان در باب مسالۀ
تواند افراد را این سو و آن سو ثیر زیادي در افراد دارد و مانند سیلی میهرچند جامعه تا

تواند راه خود را برخالف مسیر جامعه طی و انسان می داما جبر مطلق وجود ندار، بکشاند
، در حکم نفی اراده و اختیار، به عالوه از نظر ایشان اعتقاد به وجود جبر اجتماعی؛ کند
قوبت کردن و پاداش دادن و ع جهاد، معروف و نهی از منکربه  امر، مسوولیت، تکلیف

تواند باشد چون اساس اسالم بر پاداش و عقابی استوار است که متوجه  میاست که چنین ن
ایشان در باب اختیار و اراده انسانی در حیطه . )1373، مطهري( ف و مختار استانسان مکلّ

هرگز در راه هدایت به ": گویدکند که می میاجتماعی به حدیثی از امیر المومنین اشاره 
یعنی هرگز تحت تاثیر  ".هستند وحشتتان نگیرد میدلیل آن که در آن راه و جاده افراد ک

  ). 48- 49: 1373، مطهري( قضاوت و تشخیص دیگران نسبت به خودتان قرار نگیرید
رك ی سند آموزش و پرورش بر دو اجتماع یاسیس تیاهداف ساحت تربدر ذیل 

مشارکت ، خردمندانه با تحوالت آن يو مواجهه فرد یاسیو س یاجتماع تیاسب موقعمن
 تیبا رعا میموازین اسالبر اساس  یاجتماعهاي  و پاسداشت ارزش یاسیو س یاجتماع

 . ) 106: 1388، سند( ی تاکید شده استعدالت خواه، يزیظلم ست، یاصول حق طلب
معرفی شده است که  موجودي اجتماعی، نانسا، سند در مبانی انسان شناختیچنین هم

فته و از سوي دیگر شخصیت فرد تا حدي قابل توجه از شرایط اجتماع تاثیر پذیر از سویی
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اجتماع را تحت  کند و اي وجودي با دیگران برقراررابطه، تواند با توسعه وجودي خویشمی
. است جتماع تاثیرپذیرسیاسی ا و اقتصادي، هویت انسان از نظام فرهنگی. تاثیر قرار دهد

نیست که او را به صورت تابعی مطلق از وضع اجتماعی معنا  هرچند این تاثیر هرگز بدان
تواند با شناخت جامعه و قوانین حاکم بر تحوالت اجتماعی بر محیط و بلکه می، در آورد

  ) . 77: 1388، سند( نظام جامعه تاثیر بگذارد
تواند در  میحیطه اجتماع و گستره اختیاراتی که  تاکید استاد مطهري بر نقش انسان در

، اي که راه خود را بپماید و عکس مسیر جامعه گام بر دارد جامعه داشته باشد به گونه
با این تفاوت که در سند . مشابه است با آن چه در مبانی انسان شناختی سند آمده است
علی  -اجتماعیهاي  ر زمینهراهبردي آموزش و پرورش با تاکید بر نقش آفرینی انسان د

وي را اثرگذار برجامعه دانسته  - رغم تاثیر پذیرش از شرایط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی
اما استاد مطهري به ذکر ؛ است و مواجهه خردمندانه را شرط اساسی آن ذکر کرده است

لی دالی. توان به جبر جامعه اعتقاد داشتدالیلی دینی پرداخته است که برحسب آن نمی
بنابراین . جهاد و پاداش و عقاب اخروي، امربه معروف و نهی از منکر، چون تکلیف

مجبور مطلق ، توان گفت که ایشان تنها به ذکر این که چرا انسان در حیطه اجتماع می
گاه هایی دینی را تصویر کرده نیست پرداخته و به نوعی انسان اجتماعی مطابق با دید

  . تواند مجبور و مقهور اجتماع باشدهاي دینی نمیهانسانی که بنابر آموز، است
  

  عدالت اجتماعی .5
کسان و ی، از نظر امکانات و استعدادها ها بر این باور است که انسان استاد مطهري

که   هر کس همان را داشت، ده شده بودندین آفریاند که اگر چن نشده دهیآفر همانند
از متقابل و ینبه عبارت دیگر . فاقد است يگریدارد و همان را فاقد بود که د يگرید

، یامکانات جسم، استعدادها به لحاظها را خداوند انسانلذا . معنا نداشت خدمت متبادل
اسالم ، به اعتقاد ایشان. )1372، يمطهر( ده استیآفر  متفاوت یو عاطف یعقل، یروح

کند که در آن سفارش میو به آیات استدالل ، نمودهتوصیه را با کافر حتی رفتار عادالنه 
به عبارت دیگر باید با . ها گرددبدانظلم و ستم افراد باعث کینه و دشمنی شده که نباید 

: 1373ب ، مطهري( تر استبه تقوا نزدیکاین که شود به عدالت رفتار ها همه انسان
ت عدال ۀنشان دهنده شمول و گستردگی مقول، غیر مومنرعایت رفتار عادالنه با . )362
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  . است
هاي مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در در سند آموزش و پرورش عدالت در جنبه

 عدالت و انصاف در، حق تیرعا اعاتي بر مراو حرفه ياقتصاد تیاهداف ساحت تربذیل 
 تیرعا اما در بخش اصول عام تربیت نیز بر. تاکید شده است گرانیبا د ياقتصاد روابط

و  کسانی يبرابر و مواجههطور  و آن بدان معنا نیست که به تاکید شده یتیعدالت ترب
، یتیعدالت ترب يبرقرار يبلکه برا؛ رخورد شودب انسانهامتفاوت  اتیخصوص گرفتن دهیناد
 جیو توجه به کوشش آنان و نتا انیو مرب انیمترب مشترك و متفاوت يها یژگیبه و تیعنا

تا مفهوم کلی عدالت با ایده مطهري در این راس. )133: 1388، سند( است يآن ضرور
اي که تاکید ایشان بر عدالت حتی در مقابل کافران مشابه است با به گونه؛ سویی داردهم

آن چه که در سند تحت عنوان مراعات رعایت حق و انصاف در روابط اقتصادي با دیگران 
را ها  نساندیگرانی که بدون هیچ قید و شرطی ذکر شده است و همه ا. بیان شده است

ها عالوه آن که استاد بر وجود تفاوت به. گیرد فارغ از هر اعتقاد و مسلک و مذهب در برمی
ها دانسته ها تاکید کرده و آن را الزمه حیات اجتماع و رفع نیازهاي انسان در میان انسان

هاي مشابه و متفاوت  ي عدالت تربیتی با عنایت به ویژگیردر سند نیز به برقرا. است
ها ها در انسانبا ذکر این نکته که استاد مطهري بر وجود تفاوت؛ متربیان توصیه شده است

تاکید کرده و آن را تنها از منظر نیازهاي متقابل اجتماعی نگریسته و مقوم حیات اجتماعی 
اي نداشته کند اشارهایجاد می ها در نظام تربیتیاما به تبعاتی که تفاوت؛ دانسته است

  . است
  

  تدبیر و معیشت اقتصادي  .6
دانسته و مطهري کار را از نظر اسالم امري مقدس استاد ، ساحت اقتصاديدر باب 

تمرکز  حیثاز کار را  ایشان. ) 411 :373ب ، مطهري( داند میدر اسالم مطرود را بیکاري 
اب استعدادیابی و آزمودن خود مورد توجه قرار داده و درب، جلوگیري از گناه، قوه خیال

د عالقه وراگر کار مطابق استعداد و مبر این باور است که استعدادیابی در انتخاب کار 
و نداشته اثر تربیتی امر این ، آن را به خاطر درآمد و مزد انجام دهدنباشد و تنها  نسانا

  ). 1373، مطهري( شاید فاسد کننده روح باشد
ذیل اهداف  درگردد که  میسویی نظرات استاد مطهري با سند مالحظه در طریق هم
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هاي الزم جهت تکوین و تعالی  سب شایستگیبر کاي  ساحت تربیت اقتصادي و حرفه
نیاز جامعه و  وها توانایی، انتخاب آگاهانه شغلی متناسب با عالیق، ايمداوم هویت حرفه

 فعالیت در آن حرفه در جهت تشکیل جامعه سالم و اعتالي مداوم آن بر اساس نظام معیار
بعد  میاز ابعاد مهم زندگی آدتوان گفت لذا می. )107: 1388، سند( تاکید شده است میاسال

بخش عمده از صالح و فساد و  ستااقتصادي و معیشتی اوست که موجب تداوم حیات 
به همین سبب در . زندگی فردي و اجتماعی در گرو چگونگی این بعد از زندگی است

آمادگی براي تحقق حیات طیبه توجه به ساحت  یعنی، رسیدن به هدف غایی تربیت
در این زمینه نیز تاکید مطهري بر تدبیر . اي حیات انسان نقشی اساسی دارد اقتصادي حرفه

و معیشت اقتصادي بیش تر جنبه  فردي داشته و ایشان ارزش کار و فعالیت اقتصادي را از 
فرد از این لحاظ داشته باشد  تواند کار براي میمنظر اخالقی  نگریسته و تبعاتی را که 

حال آن که ، تر اشاره نموده استاجتماعی و تربیتی آن کمهاي  اما به جنبه، برشمرده است
فرد و نیازهاي جامعه در جهت تشکیل جامعه سالم مورد نظر هاي  در سند عالیق و توانایی

  . بوده است
 

  پرورش جسم. 7
مترین موضوعات مورد توجه مرتضی  تقویت و تربیت جسم در اسالم نیز یکی از مه 

طور مثال توصیه بر تمیزي دندانها با رعایت اصول به. مطهري در امر تربیت است
بر ضرورت پرورش جسم در ، بهداشتی و یا جلوگیري از تضعیف قوه باصره و موارد دیگر

ی و بدن این موضوع در اهداف زیستی. )65 -66: 1373ب، مطهري( اسالم داللت دارد
خود  یو روان میسالمت و بهداشت جس يجهت حفظ و ارتقا وستهیتالش پ با تاکید بر سند
در این باره استاد مطهري اشاراتی بسیار مختصر . )106، سند( مورد توجه است گرانیو د

در این زمینه بسنده کرده است و تاکیدشان  میاسالهاي  تنها به برخی توصیه. داشته است
نبوده است و به ، اندي که بر عبادت و پرورش عقل داشتهاکیدبر پرورش جسم به میزان ت
توان گفت ایشان پرورش جسم را نه به گونه اي که می. انداین زمینه چندان نپرداخته

ی داشته یهاداشته اند که اسالم به آن توصیه که از فرعیاتی در نظر، چونان اصلی مهم
ل مهم و اساسی هم عرض اصول اصل پرورش جسم از اصو، حال آن که در سند. است

  . دیگر مورد توجه بوده است
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  پرورش ذوق و استعداد زیبایی شناسی .8

-سازي در اسالم به خاطر مبارزه با بتاستاد مطهري بر این باور است که منع مجسمه
پرستی بوده است و در مساله آواز و رقص زنان نیز اهتمام اسالم به خاطر عفت است و از 

اسالم مخالفتی با جمال و زیبایی . توان استناد به مبارزه اسالم با ذوق نمود میاین موارد ن
بنا به نظر استاد . 1خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد: چنان که در حدیثی داریم؛ ندارد

این موضوع در . )72- 73: 1373ب ، مطهري( زیبایی کالم است، مطهري باالترین زیبایی
حت عنوان توجه به شناخت و پرورش ذوق و استعداد سند آموزش و پرورش ت

 يهاییبایدرك ز، شناسی بیان شده است که یکی از موارد ذکر شده در این ساحت زیبایی
توسط  باشناسانهیز ۀذائق  ءو ارتقا یبه عنوان مظاهر جمال و کمال اله نشیجهان آفر

و استعداد نیز به سان  در باب پرورش ذوق. )107: 1388، سند( ها بیان شده استانسان
مرتضی مطهري تنها به تبیین نگاه دین به هنر پرداخته و عدم مخالفت ، پرورش جسم

حال آن که در ؛ دین با هنر و زیبایی را متذکر شده اما توجهی خاص بدان نداشته است
جهان آفرینش مورد تاکید هاي  تبلور جلوه و جمال الهی از طریق درك زیبایی، سند

  . است قرارگرفته
  

  اعتدال. 9
اسالم به طور  نیدخاص و در به طور ، عبادت نهیدرباب اعتدال در زم يمطهراستاد 

، نیستدعا خواندن  ادیمسجد رفتن و ز ادیزعام بر این باور است که مالك عبادت تنها به 
به . رندیگمی دهیاسالم را ناد يمعنوهاي  جنبهچنین در طرف دیگر افرادي هستند که هم
هر همچون  زیکه اسالم ن میکن فراموشاسالم را هرگز  تیجامع دیما نبام ایشان زع
، ي بمطهر( رود یم نیتعادلش را از دست بدهد از ب يکه اجزا یوقت يگریب دمرکّ

1373 :345 -344 .(  
 دیبا تیترب انیجردر اصل اعتدال است که  نیز میو رس میعمو تیترب یاز اصول کل

اعتدال و توازن  تیبا توجه به لزوم رعا اًیرا پوشش دهد و ثان انیمترب یاوالً تمام ابعاد زندگ
 

  .الجمال حبیو  لیان اهللا جم.  1
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 عتدالتوازن و ا یتیتربهاي  و برنامهها  تیبر تمام فعال، بهیط اتیدر همه امور و شوون ح
در  دیبا يرو انهیاعتدال و م، است با توجه به نکات فوق یهیبد. دحکم فرماباش

در . )137، سند( است ینید اریمع، مالك نظام انیم نیشود و در ا تیها رعاجنبه میتما
تاکید بر اصل . استاد مطهري اسالم را عین تعادل و جامعیت دانسته است، باب اعتدال

در سند مورد توجه بوده است و مالك اعتدال را ، تربیتی نیزهاي  جنبه میاعتدال در تما
یعنی . داشتن است دین دانسته است که پیش فرض پذیرفته شده درباره آن اعتدال

مفروضه اصلی در اصل اعتدال این بوده است که دین اسالم عین تعادل است و استاد نیز 
  . بر تعادل و جامعیت اسالم بسیار تاکید داشته است

  
  گیري  نتیجه

شدن افراد  آمادهبه معناي ت یترب) 1388( به طور کلی در سند آموزش و پرورش ایران
 الهی صرفار یحرکت در مس يمراتب و ابعاد برا ي ه در همهبیات طیتحقق ح يجامعه برا

فطرت و  ییمستلزم شکوفااین شود که  یمحقق م آنهات یهو ي وستهیپ ین و تعالیبا تکو
نکه انسان یتوجه به ا با. افراد جامعه است یعیطب يجانبه و متعادل استعدادها رشد همه

ت خود یوقعبایست م می، ش داردیفطرت و رشد استعدادها ییشکوفادر  یخود نقش اساس
و  ن حقیمتناسب با د و اریطور مستمر با عمل بر اساس نظام مع را درك و آن را به

طور که ذکر شد از نظر استاد مطهري نیز تربیت  همان. کند اصالح رسیدن به حیات طیبه
اول آنکه به رشد و پرورش استعدادهاي : صحیح و همه جانبه داراي سه خصوصیت است

دوم آنکه میان استعدادهاي او هماهنگی و تعادل ایجاد کند و سوم آنکه . کمک کند میآد
  . استعدادها در حد عالی از فعلیت تحقق یابند

حد  صیمالك تشخت و سا تعادل و توازن اوداشتن کمال انسان در  به نظر ایشان
شد دیگر  همان طور که ذکر. است ینید ارینظام مع همان، انیم نیوسط و تعادل در ا

و زیبایی شناسی نیز با  میتربیت جس، پرورش عقل، اقتصاد، نظرات ایشان در باب اجتماع
اما میزان همخوانی نظرات ایشان با سند به . سند آموزش و پرورش ایران همخوانی دارد

در زمینه پرورش عقل و تاکید بر عبادت بیش ترین میزان . یک میزان نبوده است
، شناسی و پرورش ذوق و استعداد زیبایی میدر زمینه تربیت جس سازگاري وجود دارد و

مد نظر استاد مطهري نبوده است و بدین مقوالت توجه ؛ است تاکیدي که در سند شده
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تر از نگاه مبتنی بر اخالق دینی به نتیجه آن که ایشان چون بیش. چندانی نداشته است
بعد تربیتی برخی مباحث تاکید کمتري بر ، بسیاري مباحث تعلیم و تربیت توجه نموده است

، ذکري از برخی مباحث تربیتی به میان آورده است، در مواردي نیز که استاد. داشته است
را در حوزه اخالق و به  ور اقتصادي و نظایر آنتوجه به ام، فرديهاي  مباحثی مانند تفاوت

 . طور کلی  مطرح کرده اند
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  به عوامل سازنده  یستمیکرد سیرو یبررس

  یت اسالمیم و تربیتعل
  

  ∗پور لیاسماع دریح

  
پیشرفت و رشد انسـانی در اعصـار مختلـف     ر مهم دراتعلیم و تربیت از جمله عوامل بسی

تاریخ تعلیم و تربیت نشان دهنده تـالش اندیشـمندان و متفکـران جهـت     . تاریخی است
دانیم تعلـیم و تربیـت انسـان     ن گونه که میهما. بازسازي این حوزه مهم و اساسی است

فرهنـگ و رسـوم جـاري و سـاري در جامعـه      ، گیرد و وامدار جامعه میدر خالء صورت ن
هنجارها و قواعدي است کـه پـس از   ، ها جامعه و فرهنگ نیز دربردارنده ارزش. باشد می

، وضیح  تـاریخ با این ت. دهند میها همچنان به حضور خود در اجتماع ادامه  سالیان و قرن
. فرهنگ و دین هرکدام نقشی اساسی و مهم در نظام تعلیم و تربیت  دارنـد ، هویت ملی

رسـد در تعلـیم و    میبه نظر . نیز باید به مجموعه این عوامل نگریست میدر تربیت اسال
توان در کنار دین به عوامل تاریخ و فرهنـگ نیـز بـه عنـوان عوامـل       می میتربیت اسال

بـه توضـیح و    این مقالـه نقش آن اشاره نمود که در به و  نگاه کرد میمکمل تربیت اسال
  . پردازیم بررسی این مساله می

  خیتار، تیمل، نید، فرهنگ، یت اسالمیترب:  دواژهیکل
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  بیان مساله
بررسی تعلیم و تربیت در یک نظام آموزشی و تربیتی از جمله مهمترین مسایل مورد 

. نماید میو توجه متولیان حکومتی را به خود جلب ها  هزینهتوجه بوده و میزان  زیادي از 
همراه با توجه به ، نگاه کامل و صحیح به تعلیم و تربیت مستلزم بازبینی به تعلیم و تربیت

با توجه به یکی از عناصر سازنده تعلیم . استتمام عوامل تشکیل دهنده تعلیم و تربیت 
یابد و  مییک جانبه و تک بعدي پرروش وتربیت و نادیده گرفتن بقیه جوانب نسلی 

  . اجتماعی بپردازد و نخواهد توانست به تمام کارها و اعمال خود در بعد فردي
تاریخ و غیرت دینی در این زمینه نقشی بارز و مهم در تشکیل  ، دین و مسایل دینی
ت دینی در این زمینه غیر. و  از جمله تعلیم وتربیت داشته است میجوانب مهم جامعه اسال

راهنما و هدایت کننده متفکران و اندیشمندان تعلیم و ، ناب اسالم و قرانهاي  و آموزه
دکتر و ) 1376( فعالیت مصطفی دلشاد تهرانیدراین زمینه . تربیت در این زمینه بوده است

توجه ا باشد ام میقابل ذکر » نگاهی  به تربیت اسالمی «در کتاب ) 1387( خسرو باقري
فتن  دید کلی و جامع عوامل ش مهم دیدگاههاي این اندیشمندان نادیده گراساسی و بخ

رتعلیم و نبه محدودي از شیوه تفاسیر دین دگذار درتربیت دینی و تاکید آنها بر جتاثیر
وردي طوالنی مدت و رهاها  تاریخ  نیز در اینجا نشان دهنده الیه. بوده است میتربیت اسال

سازي و توضیح و تفسیر آن به خوبی متعلم را با جوانب  از یک دین و ایین است که باز
مختلف آشنا نموده و بحران و گسست فرهنگی را از میان برده و فرد احساس هویت 

  . نماید میاصیل 
یی شناآ رد بنابراین معرفی فرهنگ و تاریخ در کنار دین و استفاده از آن نقشی اساسی

ن نظام و پیاده نمودن صحیح دستورات آن و اهداف آ متعلمین یک مکتب فکري با محتوا
  . نظام فکري دارد

  
  فرهنگ و نقش آن در تعلیم وتربیت

یات و شکل دهنده ساختار ن و قواعد به خوبی نشان دهنده جزئقوانی، مجموعه ارزشها
به  یادگیري منوط پیاده شدن محتوا. .باشدمی.. .تربیتی و، اجتماعی، دینی، فکري
گی کردن و پیاده نمودن آن اموري است که به آن فرهنگ گفته زند، آموختنهاي  شیوه
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و فرهنگ و چگونگی انجام آن  انتقال محتواهاي  دینی بدون شیوه دین و تربیت. شود می
بنابراین صرف دسترسی به متون دینی بدون توجه به آشنایی با . باشد میامکانپذیر ن

کان گسترش و آشنایی را بوجود انتقال آن امهاي  فرهنگ و شیوه، تاریخیهاي  زمینه
  . نخواهد آورد

   
  لوریدگاه تایف فرهنگ از دیعرت

  ) 1832 – 1917( لوریون ادوارد بارنت تایفرهنگ را مد یشناخت ف مردمین تعرینخست
، خود یشناخت مردم ين معنایتر در گسترده، ا تمدنیفرهنگ : میهست یسیشناس انگل مردم

گر یآداب و رسوم و د، حقوق، اخالق، هنر، باورها، اه است که شناخت يا دهیچیآن کل پ
گردد شامل  یبه عنوان عضو جامعه کسب م، له انسانیرا که به وس یا عاداتیها  ییتوانا
 یژگیو. است انسان یاجتماع یزندگ کل از يریتعب فرهنگ لوریتا نظر در. شود یم

راث یاست و با م یباکتسا، فرهنگ، آن است و سرانجام آن که یدر ابعاد جمع، نگفره
شه و یاما ر، است یاکتساب، گر چه فرهنگ، ن حالیبا ا. ندارد يوندیانسان پ یشناخت ستیز

  . ناخودآگاه دارد یحالت، عیدر بخش وس، عت آنیطب
پرورش و تربیت در هر زمانی مستلزم آشنایی با اطالعات و ابزارهاي ویژه آن دوره و 

گوناگون صورت هاي  بیت انسان در هر دوره به شیوهبه عبارتی تعلیم و تر. باشد میزمان 
نقشی  فرهنگ آموختن و شیوه انتقال محتواگیرد و نکته اساسی همین جاست که  می

  . کند میاساسی را ایفا 
  

  فرهنگ و کسب تجربه از گذشته
هاي  شیوه اي پیاده شدن ارزشها و هنجارها در هر دوره منوط به صرف زمان و هزینه

توان با استفاده از افراد متفکر و متخصص ابتدا به  میدر اینجا . باشد میبسیار زیادي 
جود و حوزه پرداخت و در ثانی در صورت وشناخت فرهنگ اصیل و واقعی یک منطقه و 

با آشنایی و شناخت . شناخت فرهنگ مورد نظر از تکرار و دوباره کاري اجتناب نمود
نادرست خودداري هاي  هنجارها با شیوه و هاتوان در هر زمان از تکرار ارزش میفرهنگ 

نمود و متناسب با زمان و شرایط حاکم به معرفی همه جانبه تعلیم و تربیت و مسایل 
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روند پیاده شدن افکار مربوط به تعلیم و تربیت وابسته . مرتبط با پرورش انسان اقدام نمود
به دست هم داده و تا و فرهنگی گذشته است که در آن عواملی دست   میبه تاریخچه عل

بدون شناخت این جوانب و مطالعه دقیق آنها تعلیم و تربیت بر . کنون ادامه یافته است
مبناي نامشخصی قرار داشته و هرچند به خوبی هم ادامه پیدا کند فاقد بنیانی اساسی 

تاریخی مناسب و ریشه دار بدون هاي  داشتن زمینه، شکل نادرست دیگر فرهنگ. باشد می
رت دیگر فرهنگ و پیاده کردن به عبا. باشد میآموزشی مناسب  ياهی با انتقال محتوآگا

  . استفاده کند هاآنطلبدکه فرد بتواند به خوبی از  میخاصی را هاي  شیوه، فرهنگی محتواي
فرهنگ در بر گیرنده همه چیزهایی است که یک شکل خاص از زندگی ، کلدر

. دهد مین را سامان کارهاي درونی آابط و سازوکند و رو میممکن اجتماعی انسان را 
فرهنگ اند که آداب هاي  فلسفه و علم و دین به همان اندازه سازمایه، هنر، بنابراین ادبیات

ام در یک نظ. هایی را خوردن یا نخوردننشست و برخاست و شیوه غذاخوردن و چه چیز
ازه مربوط به فرهنگ فرهنگی کشش به سوي چیزهایی یا پرهیز از چیزهایی همان اند

  ) 1386، آشوري( است که حالتهاي رفتار یا شیوه رسیدن و باز گفتن اندیشه ها
چشم اندازي ملموس را  آنآشنا شدن متعلم با فرهنگ و نمودهاي گوناگون و متفاوت 
. نگردهاي خود میي ایدهبراي یاد گیرنده ترسیم نموده  و دانش آموز با این نگاه به بازساز

یک شیوه توان به  مینماید که به خوبی ن میتهاي فکر و فرهنگها مسایلی را طرح محدودی
نوردد و  میجهان را در ، جریان  رشد اندیشههمان گونه که . و یک منبع بدان پاسخ گفت

گیرد که به اعتقاد نویسنده این مالك قرار دادن  میگاه مقایسه اي بین فرهنگها صورت 
تبط و بی جهت بوده چون مالك دقیق رشد و پیشرفت ترقی امري غیر مرو  پیشرفت

زندگی و آیین دقیق فکري است که  ارزیابی هاي  شیوه، فرهنگ، لحاظ نمودن هنجارها
           ، اجتماعیهاي  بدون مالحظه این موارد و ترقی و رشد در زمینه فردي و زمینه

  . بی معناست
ت و ترقی انسان با نگاه توحیدي و و با نگاه فرهنگ قرآنی پیشرف  میدر تفکر اسال

و  آموزشدرزمینه ) 2012( حسن. گیرد میتاکید بر کلیت و همه جانبه بودن انسان صورت 
هیچ شکی نیست که مالحظه فرایندهاي یادگیري و همچنین هر "معتقد است یادگیري

چیزهایی است که به شکلی دقیق با چیستی و چگونگی ، سناریویی در این دیار خاکی
بنابراین طبیعت آموزش و . ارتباط دارد، یاد گیرد میزي  که فرد باید از فلسفه اسالچی
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بحث و . پرورش در خود اسالم است که شناخت همگانی زیادي براي زندگی انسانی دارد
اندازها و نظریات  و تمرکز آن بر عناصر عملی و نظري چشم میگفتگو در مورد فلسفه اسال

  ) 2012، حسن( ". باشدعلم و دانش می
فرهنگ و شرایط بود و نمود یک علم و مکتب ، در صورتیکه توجه به شرایط تاریخی

با این توضیح . دارداجتماع گیري  فکري نیاز به تحلیل و تجزیه دقیق ساختارهاي شکل
خیانتی ، تعلیم و تربیت در پی گرفتن یک روش و متد فکري و تحلیل مسایل تربیتی با آن

هیچ گاه نظام تربیتی موقتی نبوده و بدون توجه . استنظام فکري  آن بزرگ به انسانهاي
پس تعلیم و . زندگی شکل نخواهد گرفتهاي  تاریخ و شیوه، فرهنگ، به تمام انسانها

، دام از عوامل دیننگاهی کامل و همه جانبه است که فقدان توجه به هر ک میتربیت سیست
جالب این که از جمله . شودمنجر میناقص  میتربیت اسالگیري  شکل فرهنگ و تاریخ به

فاکتورهاي مهم اسالم و سنت تاکید بر مساله تعادل بوده و هیچ گاه به یک مورد توجه 
  . لحاظ کرده اند، آنها را با یکدیگر در جهت توحید ننموده وهمه

آشنا شدن با ، عالوه بر توجه نمودن به محتواي دینی در بحث تربیت اسالمی
  . باشد میتدریس این مضامین نیز مهم هاي  یري و آموزشی و شیوهچالشهاي یادگ

باید بتواند پاسخ گوي چالشهاي نظري و عملی  باشد  میبه طور ایده آل مطالعات اسال
باید به   میتدریس و یادگیري مطالعات اسال، بنابراین. کند میکه دنیاي مدرن آن را مطرح 

به گونه اي که بتواند به نیازهاي کنونی ، ودعنوان موضوع شفاف و روشنی توسعه داده ش
جهان معاصر در روشن نمودن موضوعات و اصول که به عنوان قرآن و سنت مطرح 

به طور خالصه اسالم باید بخشی از مدرنیته جهانی شده و در . پاسخ گو باشد، شوند می
  . ) 2012، اسماعیلیاشعري و ( سطوح فکري متناسب با سنین مختلف آموزش داده شود

  
  تاریخمطالعۀ 
باشد و با مطالعه تاریخ به  میفرد و جامعه در تاریخ گیري  اساسی شکلهاي  ریشه

در جریان تعلیم و . هویت فردي و اجتماعی به راحتی قابل بازیابی است، گذشته جوامع
فرد هاي  شکوفایی استعدادها و تواناییهاي  تربیت بدون مطالعه تاریخ فراهم کردن زمینه

تاریخ مجال ایده و اندیشه هایی است که فرد در جریان تکامل . غیر ممکن است امري
تاریخ گذشتگان فقط نگاه به . خود با آن انیس بوده و کامال با وجود او عجین شده است
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نمایانگر ارزشها و هنجارهایی است که افراد با آن زندگی  ،تاریخ. حوادث تکرار شده نیست
گذرانند و مسیرهاي آینده  را بر این  میکنونی با آن روزگار  در حال، خود را شروع کرده

  . نهاده اندها  پایه
درس تاریخ از دیر باز در برنامه درسی مدارس قرار داشته و آموزش آن غالبا به طور 

بر اساس رویکردهاي مختلف به ماهیت تاریخ آموزش و پرورش و ، ضمنی و گاه آشکار
  . پذیرفته است میآن با اصول و روشهاي متفاوت صورت روش تاریخ نگاري و متناسب با 

و  - ذهنی یا عینی –ر گرفتن تاریخ به عنوان واقعیتی موجود در نظ، در نگاه نخست"
تفاوت ، شود و واقعیت بیرونی ندارد میمورخ ساخته  ذهنیزي فاقد واقعیت که فقط در یا چ

مابعد هاي  تاریخ و نگرش سنتی متداول درهاي  عمده اي است که تمایز میان دیدگاه
رویکردهاي مطرح در ماهیت ، در یک نگاه کلی. کند میاثبات گرا و سازه گرا را ترسیم 

 گروه اول که به رویکردهاي سنتی مشهورند. توان به دو گروه تقسیم کرد میتاریخ را 
بیستم  ذهن گرا و واقع گرا به تاریخند و تا اوایل قرنهاي  شامل دیدگاه. ) 1997، مانسلو(

، توان از آن به رویکردهاي مابعد اثبات گرا یاد نمود میگروه دوم که . مورد توجه بوده اند
  ) 1389، باقري( "شامل انواع مختلفی از سازه گرایی و از جمله دیدگاه کالینگوود است

گاهی به گذشته است که به راحتی ز تاریخی در جریان تعلیم وتربیت نچشم اندا
با . د و به اصالح آن پرداختمعایب یک مکتب فکري را مالحظه نمو توان نواقص و می

عقیدتی و تاریخی که گاه با نگاه فرهنگ ملی ، توان  از آشوبهاي فکري میتاریخ  محتواي
. و تاریخی یک مکتب فکري خاص عجین شده و شکل دروغین داشته را از آن جدا نمود

رشد هاي  رد را تسهیل نموده و زمینهبنیادین یک مکتب فکري رشد و پرورش فهاي  ایده
  . کند میفرهنگی را تسهیل  در ابعاد دینی وگیري  فکري و الگو خالقیت

تاریخی هاي  آشنا شدن با زمینه، از جمله شرایط الگوي توسعه فرهنگ ایران و اسالم
تاریخ تعلیم و تربیت . رسد میمسیر توسعه به جایی و هدفی ن، بدون این آشنایی. است

مختلف در بطن موضوع قرار هاي  اندازي از وقایع گذشته است که فرد را در زمینهچشم 
تاریخ و گذشته را چه بسا فرد تنها . ایمان داشتن و اعتقاد به این حوزه مهم است. دهد می

خودداري ، تکرار حوادث متوالی گذشته ببیند و از این که بخواهد به تامل و تجربه بپردازد
. به تاریخ و حوادث آن به عنوان مثال  در قرآن به خوبی مشهود استاما ایمان . نماید

ف ه نُنَکِّس رْهمع نْ نُ مفَلَا  یو قلُونَیالْخَلْقِ أَ هر که را عمر درازش دهیم در آفرینش . ع
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  ) 68/یس. (کنید میچرا تعقل ن ، کنیم میدگرگونش 
نقشی اساسی  ،و تربیت آگاهی دادن و مطلع کردن افراد درجریان خلقت و پرورش

این . به این جهان ورود پیدا کرده اندپیامبران نیز جهت آشنا کردن و یادآوري و ذکر . دارد
 است که به گفته امام علی  مینشان دهنده درس تاریخ و نقش آن در تعلیم و تربیت اسال

دادن  یکی شدن با حوادث و درس عبرت گرفتن با تاریخ و زندگی در آن زمان و جاي) ع(
رسد  میبنابراین به نظر . خود در زمان حادثه است که توانایی تربیت و پروررش فرد را دارد

که اکنون شیوه ) بحث و استدالل(  میدر جریان تعلیم وتربیت روي آوردن به بحثهاي کال
  . است کافی نیست میرایج پرداختن به بحث تعلیم و تربیت در حوزه تعلیم وتربیت اسال

  
  ريگی نتیجه

انسان در حال شکوفایی و تکاپوست و هاي  تمام جنبه میدر  نظام تعلیم و تربیت اسال
مسیر سعادت انسان با توجهی جامع به تمام ابعاد و به دور از افراط و تفریط در حال طی 

توان گفت اجزا وعوامل تربیت در اسالم  چون اعضا بدن انسان است که می. شدن است
نادیده ي  اما این به معنا، وي مهم و کلیدي کنترل بدن را داردسر انسان به عنوان عض

نیست و هرگز نخواهد توانست وظیفه آنها را انجام .. .بینی و، گرفتن عضوي چون چشم
به گونه اي که  . نیز ممکن است این بی توجهی صورت گیرد میدقیقا در تربیت اسال. دهد

ه دین توجه  نموده و از اموري چون فقط با نگاه محدود و سطحی ب میدر تربیت اسال
و ها  واقع زنده کننده و تحرك بخش شیوه رفرهنگ د. غفلت کنیمتاریخ و  فرهنگ

فرهنگ از رکود و فسیل شدن . ملی در زمان خود است الگوهاي زندگی و مفاهیم  دینی و
. یدنما میمفاهیم ناب و شایسته یک مکتب فکري جلوگیري کرده و آنها را تازه و بارور 

توضیح دهنده و توجیه کننده منطقی و بدون عذر و استداللی است که جلو هر ، فرهنگ
تاریخ نیز بنا به تاکید بزرگان دین ، در کنار فرهنگ. نماید میگونه انکار و تردیدي را سد 
آبشخورحوادث گذشته است که با نگریستن ، تاریخ. باشد می میعاملی مهم در تربیت اسال

و فرهنگی فردي و اجتماعی خود پی ه هستی و ساختار شخصیت فکري سرچشم به آن به
مشخص و با  نمایاند میو توان زیستن را به ما ها  و بن مایهها  تاریخ دقیقا ریشه. بریم می

با شناخت تاریخی به این نکته . کند میمسیر را مشخص ، کردن حدود و اندازه وجودمان
؛ گیرد میدر قالب و چهار چوب معینی صورت  کنیم که سعادت وپیشرفت انسان میاذعان 
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به عبارتی تاریخ به سنن و قواعد کلی حاکم بر ساختار و شرایط فرد و اجتماع اشاره دارد 
  . سعادت و کمال را طی نماید تواند با توسل به آنها مسیر مین که انسا
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م سعادت و فضیلت در دیدگاه ارسطو و یسه مفاهیمقا
  هاي آن بر نقش مربیان  عالمه طباطبایی و داللت

  در تربیت اخالقی
  ∗سمانه امینی مشهدي
  ∗∗ابوالفضل غفاري

  
بـا   را اخالقـی  تربیـت  و سـعادت  مفـاهیم ، مسـلمان  غیر و مسلمان فیلسوفان از ياعده

، برسـاند  سـعادت  بـه  را انسان تواندمی هر آنچهباورند  این بر و دانندیمربوط م یکدیگر
امـا در  ؛ اندکسب سعادت را غایت زندگانی بشر دانسته، روان اویارسطو و پ. است اخالقی

ـ  يهاچیستی مفهوم سعادت و نیز روش گـران اخـتالف   یشـان و د ین ایتربیت اخالقی ب
از منظـر  مفهـوم سـعادت    تطبیقـی  ضمن بررسی حاضر در پژوهش. وجود دارد یینظرها

ارسطو و عالمه طباطبایی و تصریح وجوه اشـتراك و افتـراق ایـن دو فیلسـوف در ایـن      
، لسـوف یهـر دو ف . قرار گرفته است یمورد  بررس، تربیت اخالقی از منظر هر یک، زمینه

دانند و اصل اعتدال در فضایل را براي کسب سـعادت   یم یسعادت را غایت نهایی زندگ
مندانـه  ارسطو سعادت را به زندگی فضـیلت . کنندهم تلقی میدر جریان تربیت اخالقی م

تعبیـر کـرده اسـت و    ، يمـاد  يهـا يهاي مطابق با فضایل همراه با برخـوردار یا فعالیت
سعادت را رسیدن هر چیز به خیر وجودي آن و حصـول آن را منـوط بـه داشـتن     ، عالمه

هاي دو فیلسوف کات ایدهرش اشترایضمن پذ، در این مقاله. داندایمان و عمل صالح می
شـود کـه معلمـان نظـام آمـوزش و      پیشنهاد می، و نیز استدالل بر برتري دیدگاه عالمه

 
  ی مشهدسفلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردو يدانشجوي دکتر.  ∗

 samanehamini@yahoo. com 
  عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد.  ∗∗
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بایســت بــه تناســب فهــم و اســتعداد  مــی، پــرورش ایــران در ســاحت تربیــت اخالقــی
هـاي کسـب   ا راهیـ ثان؛ اوال تاکید بیشتري بر مفهوم سعادت داشـته باشـند  ، آموزان دانش

تـرویج آن را  هـاي   ن و زمینـه یـی و دقت تب یدرستدوري از رذایل را بهفضایل اخالقی و 
  . فراهم آورند
  عالمه طباطبایی، ارسطو، تربیت اخالقی، فضیلت، سعادت : کلیدواژه

  
  بیان مسأله

 آثـار ، دنیـا  تربیتـی  هـاي  نظام که است شده ادعا ایران پرورش و آموزش سندهاي در
ـ  آموزشـی  نظـام  گیـري  شکل در مؤثري نقش ،آنان میعل هاي یافته و بزرگ مربیان  یفعل

 بـزرگ  مربیـان  تعـالیم  و ها دیدگاه که شود می فرض، ادعا این پذیرفتن با. اند ران داشتهیا
 و کلـی  چـارچوب  گیـري  شـکل  در اي ویژه اهمیت مسلمان غیر سپس و مسلمان ترجیحاً
 تربیـت  حـوزه  در همورد توج يها آموزه جمله از. است داشته ایران آموزشی نظام محتواي
 جمهوري پرورش و آموزش فلسفه در که است سعادت کسب و لیاز فضا يرویپ، اخالقی

 از یبرخـ . اسـت شـده   واقـع  تأکیـد  مـورد  اساسی محور یک يمنزله به نیز ایران میاسال
 و ییر طوسی و عالمـه طباطبـا  یخواجه نص، هیابن مسکو، مسلمان نظیر فارابی فیلسوفان

 به طور ضمنی و یا آشکار مفاهیم افالطون و ارسطو ، مان نظیر سقراطمسل فیلسوفان غیر
 آنچـه  باورند این بر و انددانسته مرتبط بایکدیگر را اخالقی تربیت و سعادت، نه فاضلهیمد
 اخالقـی  تربیـت ، دیگـر  عبـارت  به. است اخالقی، برساند سعادت به را انسان تواند می که

بـه منظـور    مسـتقل و  یتیل به فلسفه تربین ير راستاد. است سعادت رسیدن به ساز زمینه
ـ ا یبررس ـ ق دیـ ن موضـوع کـه انتخـاب و تلف   ی ـ  يهـا دگاهی لسـوفان مسـلمان و   یف یمرب

تا چه اندازه موجـه و قابـل دفـاع    ، رانیا یاسالم يجمهور یتیدر فلسفه ترب، رمسلمانیغ
. سه نمـود یگر مقایکدیبا ، متشابه يهانهیلسوفان گوناگون را در زمیف يتوان آرایم، است
اشتراك و  فیلسوفی که عنوان ارسطو به، مسلمان غیر فیلسوفان میان از، حاضر مطالعه در

، دارد مسـلمان  مربیـان  بـا  سـعادت  مفهـوم  و اخالقـی  تربیـت  در ییبعضا اختالف نظرها
 بـه  وي نگـاه  تا شد انتخاب عالمه طباطبایی از میان فیلسوفان مسلمان نیز. ده شدیبرگز 

شود و بعضا نکات اشـتراك و افتـراق ایـده سـعادت او بـا نظـر        واکاوي ت و فضیلتسعاد
ارسطو مقایسه شود تا از این طریق راهبردي براي معلمان در زمینه تربیت اخالقی روشن 
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 کسـب  طریـق  ایده کسب سعادت از بر غیرمستقیم یا مستقیم خواه فیلسوف دو هر. گردد
 و شرایط، آن واقعی مصادیق و سعادت مفهوم تیچیس در گرچه؛ گذارند می صحه، فضایل

  . دارد وجود دو آن میان اساسی نظرات اختالف، آن به وصول هايراه
  

  معناي لغوي و اصطالحی سعادت 
آشنایی با مفاهیم ، به منظور شناخت تربیت اخالقی از منظر هر یک از این فیلسوفان

سعادت داراي دو ، ناسان مسلماندر نزد لغت ش. رسد سعادت و فضیلت ضروري به نظر می
یکی به معناي خوشی و نیکویی است و دیگري به معناي مساعدت و یاري : معناست

احمد ابن فارس در کتاب معجم مقائیس اللغه درباره ریشه کلمه سعادت . نمودن است
اصل کلمه سعد بر خیر و سرور داللت دارد و این برخالف نحس است و سعد به : گوید می

سعد : نویسد در کتاب المفردات می راغب اصفهانی نیز . 1نیکی و خیر در کارها استمعناي 
الهی براي رسیدن به خیر و نیکی است و این کلمه  و سعادت به معناي مساعدت و توفیق 

شود خداوند او را سعادت داد و یا مرد سعادتمند و  که گفته می چنان. 2متضاد با شقاوت است
  . شود تعبیر می یا قوم سعادتمند نیز

توان گفت که عرب زبان کلمه سعید  می، با توجه به دو معناي خیر و نیکویی و معاونت
کند که علل و اسباب به یاري و معاونت او آمده باشد و این متناسب  را بر کسی اطالق می
  ) . به نقل از معجم الوسیط، 1387، یعقوبی( با توفیق الهی است

ان مغرب زمین نیز به قدمت خود فلسفه مورد توجه واقع این کلمه در میان فیلسوف
به معناي  4و یا سعادت و اوزن 3ارسطو براین باور است که اصطالح ائودایمنیا. شده است

به  6از دو بخش ائو 5اصطالح ائودایمون. زندگی خوب و به عنوان یک غایت مد نظر است

 
  .  "ی خیر و سرور خالف النحس و السعد الیمن فی االمورسعد اصل یدل عل". 1
 سعد: قالی الشقاوه، ضادهیو  ر،یالخ لین على لإلنسان ۀیاإلله األمور معاونه: والسعاده السعد ". 2

  .  "سعداء وقوم د،یسع ورجل اهللا، وأسعده
3. eudaimonia 
4. eu zên 
5. eudaimon 
6. eu 
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زندگی در یک روش مطلوب ، موناست و ائودای 2به معناي روحانی 1معناي خوبی و دایمن
ارسطو خود به این ریشه شناسی لغوي توجه نکرده و تنها ائودایمون . یک خداوندگار است

، 3کراوت( را به عنوان جایگزینی براي اوزن یا همان زندگی خوب مد نظر قرار داده است
 بختی یکن یا سعادت، کلی و وسیع معناي یک فیلسوفان در اما به رغم آنکه غالب. )2010

عنوان  به نهایی مطلوب نامیدن در دانند و می نیکبختی با همراه خوب زندگی همان را
دینداران سعادت و . کرد تصور توان نمی آن براي واحدي تعریف، دارد توافق وجود سعادت

کنند و در یک تفسیر غیر  کمال را با توجه به اینکه خداوند غایت نهایی است تفسیر می
  . )1387، یعقوبی( شود ا نوعی زندگی اخالقی عجین میسعادت ب، دینی
  
  با فضایل از منظر ارسطو آن اعلی یا سعادت و رابطه خیر

 بحث در سعادت یا و اعلی خیر اهمیت که آن است دارد وجود اینجا در که پرسشی
 اساسا که است باور براین پرسش این به پاسخ براي ارسطو چیست؟ اخالقی هاي ارزش
 مطلوب زندگی دنبال به ها انسان اگر. است انسان مطلوب بیشتر، زندگی نوع چه گفت باید
  . دهند پرورش خود در را اخالقی هاي ارزش باید، هستند اعلی خیر همان یا و

 با همراه زندگی همان یا مرجح زندگی، زندگی انواع از تقسیماتی بیان ضمن ارسطو 
 باالترین و باشد لذت با همراه باید خوب یزندگ یک. داند می متفکرانه زندگی را سعادت
 تبیین در او. هستند اخالقی هاي ارزش داراي که است منديفضیلت مردمان آن از لذت
 انسان روح مندانه فضیلت شرایط همچنین و حسی قواي نیز و بدن سالمت شرایط، لذات

، کراوت( است ستهدان لذت باالترین را مندانهفضیلت روش یک در زندگی داند و می مهم را
 یاد سعادتمندانه زندگی نوع سه از ارسطو، نیکوماخوسی اخالق کتاب در .) 2010
 با همراه زندگی. متفکرانه زندگی - 3 و سیاسی زندگی- 2، لذت با همراه زندگی -1:کند می
 آن هدف که است سیاسی فرد براي سیاسی زندگی. هاست خوشی و تعاتتم محور بر، لذت

 وجود براي تالش ،حالت ترین مناسب در و عموم انظار در مقام و جاه، قدرت، است ممکن
، متفکرانه زندگی اما و باشد داري حکومت در سیاسی و عملی حکمت و اخالقی فضایل

 
1. daimon 
2. divinity or spirit  
3. Kraut 
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 تأمل در زندگی هدف که آنست ارسطو استدالل بخش ترین مهم. است فیلسوفانه زندگی
 و تأمل با، جامعه و انسان سعادت و ریخ نیاست و تأم فضیلت با همراه اخالق در یعقالن
 خیر، کامل امري لذا سعادت. )1986، 1کرسگارد( ابدی یم تحقق اخالق در یعقالن تفکر
 به وظیفه انجام با مگر، رسد نمی سعادت به انسان و است انسانی افعال غایت و اعلی

. )2010، کراوت( است فضایل شامل که اخالقی هاي ارزش واسطه به و وجه بهترین
 که موردي در و دانسته "فضیلت طبق بر عقالنی فعالیت" را انسان براي اعلی خیر ارسطو
فضایل  ترین عالی و کاملترین با همراه نفس فعالیت از عبارت را خیر؛ باشد متعدد فضایل

  . ) 1356، ارسطو( دانسته است
 شوداد اطالق میهاي افر ها و یا حاالتی براي خوبی به خوبی ها فضیلت، به زعم ارسطو

 -2، 3انفعاالت -1 :باشد که نفس شامل نفس وجوه از وجهی تواند و می) 2010، 2هیگینز(
یکـی دانسـتن    وي تصـور . گـردد  مـی ) انفعاالت تحمل نحوه( شخصیت حاالت -3و  4قوا

 یا ستایش براي مناسبی موضوع نفسه فی، انفعاالت که دلیل این به، انفعاالت با را فضیلت
 انتخـاب  مـا  طور مثال به. نیستند انتخاب متضمن انفعاالت. داند می مردود، ستندنی نکوهش

آنهـا تنهـا   ؛ اسـت  ناممکن هم فضیلت با قوا انگاشتن چنین یکی هم. بترسیم که کنیم نمی
 آن اسـت  مانـد  می باقی که چیزي لذا تنها. کنیم کسب را انفعاالت بتوانیم شوند می موجب

ارسطو بر این باور اسـت کـه   . )1381، حقی( باشد شخصیت حاالت از باید می فضیلت که
اما در همان زمان که خـود آنهـا بخشـی از حـاالت     ؛ ها هستند ابزاري براي خوبی، فضایل

؛ طور مثال ما خواهان شجاعت هسـتیم  به. اندها تشکیل یافته از خوبی، وجود انسان هستند
ــفت   ــن صـ ــودن ایـ ــرا دارا بـ ــوب را   ، زیـ ــدگی خـ ــک زنـ ــی از یـ ــکیل بخشـ   تشـ

 ها برسـاند خواهیم که ما را به برخی خوبینکه صرفا آن را به این خاطر مییدهد و نه امی
  . ) 2010، هیگینز(

فضایلی که . هاي عقالنی نیز سبب کسب فضایل میگردد نظر ارسطو اجراي فعالیت به 
اقله فضایل عقالنی به نفس ع. آنها را وي به فضایل عقالنی و اخالقی تقسیم نموده است

 
1. Korsgaard 
2. Higgins  

3. Passians 

4. Faulties 
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که تنها با اطاعت از نفس ، و فضایل اخالقی به بخش شهوانی نفس غیر عاقله تعلق دارند
هوش و ، خردمندي: فضایل عقالنی مانند. ) 1386، بکر( شود عاقله در عقل سهیم می

فضایل عقالنی از آموزش . آزادگی و اعتدال است: تدبیر است و فضایل اخالقی مانند
 یل اخالقی نتیجه عادت یا حاصل کار آموزي اخالقی استگیرد و فضا صریح نشأت می

 ملکات یا اعمال از دسته آن از عبارت خالقیبه عبارت دیگر فضایل ا. ) 1382، الیاس(
 نگاه از هرچند؛ هستند نیز اخالقی ارزش واجد، دینی دیدگاه از نظر صرف که است نفسانی

، عدالت و عفّت، عتشجا فضایلی همچون. محسوب شوند اخالقی فضیلت هم دین
  ). 1380، جوادي( نظرند مورد معناي به اخالقی هاي فعالیت اصلی هاي سرفصل

چـرا کـه آنچـه    ؛ شـود  نمـی  کسـب  1طبیعی راه از  اخالقی فضیلت به زعم ارسطو هیچ
به عبارت . )1356، ارسطو( کندبر اثر عادت تغییر نمی، وجودش تابع طبیعت و فطرت باشد

چنین فضیلت اعـم از   هم. است 2بلکه تنها نتیجه عادت کردن؛ تدیگر فضیلت فطري نیس
چرا که کسب فضایل مستلزم انتخـاب  ؛ تواند عاطفه یا استعداد باشدعقالنی و اخالقی نمی

 آیـد که در قلمرو قدرت عواطف یا اسـتعدادهاي محـض در نمـی    یعمل یعنی؛ کردن است
ایجـاد   ما در اخالقی فضایل، یابند  پرورش ما عقالنی قواي که به تدریج. ) 1381، الیاس(

. یابدتطبیق می داده تشخیص عقل چه آن با ما عاطفی هاي پاسخ ها آن دنبال به و شوند می
 حـد  بـه ، تـرس  نه و نه خشم، لذت نه که است عاطفه و عقل بین سازگاري واسطه لذا به
، عواطف این از وقعم به استفاده و خود تعادل حفظ با فاعل بلکه؛ رسندو تفریط نمی افراط
 توانسـته  کـه  فـردي را  عقل باشند و لذا ارسطو با مطابق که دهد انجام را افعالی تواند می

 کندسعادتمند معرفی می فرد، کند ایجاد وحدت خود عقالنی و اخالقی میان فضایل، است
بایست حد  می، به عبارت دیگر برطبق نظر ارسطو براي تشخیص فضایل. )1384، خزاعی(

 تفریط و افراط اثر کارها دربه باور وي . عقالنی معین نمودآنها را بر اساس موازین  3وسط
، آن حدوسط است و افـراط ، عظمت روح و بزرگ منشی، به طور مثال شرف. شوند می تباه

 فضـیلت . )1356، ارسـطو ( دنائـت و زبـونی اسـت   ، ضـعف روح ، کبر و غرور و تفـریط آن 

 
1. Nature 
2. habit 

3. intermediate 
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. باشـد ) وسـط  حـد ( روي میانـه  به معطوف کامالً، انفعاالت و افعال با ارتباط در بایست می
 دارد و حد وسط وجـود  نقصان و، زیادت، آنها دوي هر در و دارند درجات انفعاالت و افعال
به عبارت . شود می تعیین عقالنی است که خود با اصلی وسط حد فضیلت که شود می گفته
. ) 1381، حقی( سازد می معین را حدوسط آن، است 1عملی حکمت داراي که انسانی دیگر

هـاي   ل یک صفت بارز است که در تمـام روش یواضح است که این نظریه حد وسط تشک
امیال و احساسات از طریق تربیت بایـد بـه تـوازن و     میشود که تما فلسفی یونان دیده می

از منظر ارسطو یـک زنـدگی خـوب    چنین  هم. ) 1380، اکریل( تعادل مناسب رسانده شود
ــان    ب ــذت از آن مردمــ ــاالترین لــ ــد و بــ ــز باشــ ــذت نیــ ــا لــ ــراه بــ ــد همــ  ایــ

شرایط سالمت بـدن  ، وي در تبیین لذات. مندي است که داراي افعال نیک هستندفضیلت
مندانه روح انسان را مهم دانسته و زنـدگی در  ز قواي حسی و همچنین شرایط فضیلتو نی

  ) . 2010، کراوت( مندانه را باالترین لذت دانسته استیک روش فضیلت
  
  مفهوم سعادت  و طباطبایی عالمه
 منظر از فضیلت و اخالق الزم است مفهوم، عالمه درباره سعادت نظر بیان از قبل
ح یتوض، باشد ز مییسلف که مورد تایید عالمه طباطبایی ن میاسال اندیشمندان و عالمان

 معرفی 2یا صفتیسانی نف ثابت هیئت، اخالق میاسال عالمان سازي مفهوم در. داده شود
 که افعالی اگر حال. شودمی انسان افعال صدور موجب تفکر بدون و آسانی به که شود می
 این، باشد پسندیده و شایسته عقلی و شرعی لحاظ به، شود صادر نفسانی هیئت این از

 آن، »ثابت هیئت« نامیدن علت. اند نامیده بد خلق باشد ناپسند اگر و نیکو خلق را هیئت
، نشود ملکه عبارتی به و ثابت انسان نفس در سخاوت کهتا زمانی طورمثال به که است
 نزد، شودمی انجام زحمت و فتکلّ با آنچه نیز و شودنمی اطالق انسان بر سخاوتمند صفت
  . ) 1374، شبر( گردد نمی محسوب اخالقیات جزء، اسالمی علماء

، افالطون و ارسطو از پیروي به و نمسلما فیلسوفان تسنّ بنابر ییطباطبا عالمه
 عاقله و غضبیه، شهویه قواي یعنی بشر نهاد در اصلی قوه سه از ناشی را رذایل و فضایل

 
1. Phronesis, Practical Wisdom  
2. Trait 
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، عالمه نظر از فضیلت یا اعتدال که اعتدالند حالت داراي، قوا این از یک هر. داندمی
 از تبعیت به و مهعال نظر به ممدوح فضیلت. است کیفی و میک نظر از قوا مناسب استعمال
 به مذموم و رذیلت آن طرفین و است وسط حد در که است چیزي همان ارسطو دیدگاه
 نام شجاعت، باشد اعتدال حد در اگر، غضب با مربوط  ملکه، مثال طور به. آیدمی شمار
 دارد نام ترس، تفریط صورت در و باکی بی و تهور، گیرد قرار افراط حالت در اگر و دارد

 . ) 1387، فهانینصر اص(
 و، شود می منتهى اعلى عیبرف که دانسته قییطر نیکترینزد را سعادت قیطر عالمه 

 پروردگارش به را وى تا برد مى باال رفعت و بلندى به سوى را انسان، زالیال قیطر نیا
 معرفى نیسافل باسفل منتهى و دور راهى را آن قرآن که شقاوت قیطر برخالف. برساند
، طباطبایی( است آنان بر طیمح و ناظر طرق نیا صاحبان ماوراى در داوندخ کند و مى

  ). 1ج: 1368
 
  اخالقی در سه سطح از منظر عالمه هاي  ارزش

هاي اخالقی را با محک عقل عملی صرف  عالمه طباطبایی برخالف ارسطو که ارزش
ست که آنها ا به سه رویکرد مختلف درباره تربیت اخالقی توجه داشته ، کند میتوجیه 

 و ممدوح را آن مردم که فضایل دنیایى فواید داشتن نظر در یعنیاول  طریقه: عبارتند از
پیراستن ، در این رویکرد. اند کرده معرفی این طریقه را فیلسوفان یونانی دانسته که شایسته

، با در نظر داشتن فواید دنیوي فضایل، نفس از رذایل و آراستن آن به صفات پسندیده
 عنىی قناعت و شهوانى هاى خواسته کنترل عنىی نفس عفت مانند آنکه. افتدیفاق مات

 انسان را در، چرا که فضایل دنیوي. دارند مردم آنچه از طمع قطع و دارد آنچه به اکتفاء
   موجه و محترم مردم عموم نزد و دینما یم میعظ همگان چشم در، دهد مى عزت ایدن
عفت نفس و یا هر فضیلت دیگري را تمرین ، ان از این طریقبه نظر عالمه انس. سازد مى

این رویکرد که بر ستایش و  به اعتقاد عالمه. کند فضایل آراسته می نیا به را خود کرده و
همان روشی است که در سنت ارسطویی نیز جریان داشته ، نکوهش انسانها مبتنی است

: هیآ مانند. است فضایل اخروى فوائد به توجه که است یانبیاء اله طریقه، دوم روش. است
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 وها  جان نیمؤمن از خدا، "1الجنه لهم بانّ اموالهم و انفسهم نیالمؤمن من اشترى اللّه ان"
 آسمانى کتب در رویکرد این. باشند داشته بهشت نکهیا مقابل در، دیخر را هاشان مال

 هاى زمینه محو، است قرآن مخصوص که سوم طریقه و روش. است بوده نیز گذشته
 هیچ از نیز و شودنمی دیده آسمانى کتب از یک هیچ در طریقه این. است اخالقى رذایل
اي گونهدر این رویکرد انسان به. است نشده نقل گذشته پیامبران و انبیاء تعالیم از یک

نهد که دیگر محلی براي رذایل اخالقی باقی نیست شود و روي به سعادت میتربیت می
. دفع نه برده و نیب از رفع قیطر از، را ناستوده هاى خوى و لهیرذ اوصاف گرید عبارت به

، ندیبرآ کردنش طرف بر صدد در تا ابدی راه دلها در رذایل که نداده به عبارت دیگر اجازه
 باقى رذایل براى جائى گرید که کرده پر خود معارف و علوم با آنچنان را دلها بلکه

  ). 1ج ، 1368، طباطبایی( است نگذاشته
 

 اجتماعی از منظر عالمه و توحید در سعادت اخالقى رابطه فضایل
 میتنظ عادالنه هم قدر هر اجتماعى هاي  سنت و نیعالمه بر این باور است که قوان 
 مگرآنکه، گیرد نمی را جلو خالف و شود نمى اجراء اجتماع در دیبا که طور اما آن، باشد شده
 لیقب از انسانى فاضله ملکات به مردم و کند حکومت اخالقى یلفضا، میان افراد جامعه در

 بند پاى آن امثال و رحمت اشاعه، کرامت، عدالت، تیانسان احترام و حق روىیپ ملکه
 مگر، باشد منیا تخلفات تواند از گزند نمی اجتماع نیقوان و ها سنت، به عبارت دیگر. باشند

 سعادت نیتأم در ىیتنها نیز به اخالقى اخالقی باشد و فضایل فضایل اساس آنکه بر
 دیتوح اساس بر که میهنگا مگر، ستین کافى عمل صالح سوى به انسان سوق و جامعه
 و علم از زیچ چیسرمد است و ه و ازلى، کتای، معبود عالم و دگاریآفر اعتقاد به اینکه ، باشد
. ) 11ج، 1368، طباییطبا( گردد نمى قدرتى چیه مقهور قدرت او و ستین رونیب او احاطه

ترین اثر تربیتی را به مهم، چنین نگرشی از توحید که روش قرآن کریم است، بنابراین
یعنی ایجاد انگیزه براي ، یت اخالقینگرش توحیدي در ترب، ن اساسیبر ا. گذاردجاي می

  . انجام فضایل و محو رذایل
دهد که در آن  انجام می نیا براى ای، دهد انجام خدا ریغ هر عملی را که انسان براى

 
  111/توبه .  1
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 انجام آن را روئىین از ترس به خاطر ای و آورد به دست آنرا خواهد یم و دارد سراغ عزتى
 سبحان خداى در منحصر را عزت  میکر قرآن. بماند محفوظ روین آن شر از تا، دهد یم

 منحصر را روین هم و "خداست از اش همه عزت ، 1عایجم هللا العزه انّ": فرموده و  کرده
 نیا به که خداست و کسى از اش همه روین 2عایجم هللا القوه انّ :فرموده و کرده او در

 و خدا ریغ از ترس و سمعه، رذایلی چون ریا براى جایی دلش در گرید، دارد مانیا معارف
 معلوم کسى براى دو این اگر. ماند نمى باقى، خدا ریغ به اعتماد و لیتما و خدا ریغ به دیام

 وریز به را دل را رفع و  هایبد رذایل و تمامى، باشد داشته بدان نىیقی علم عنىی ،شود
  . دیآرا مى رذایل مقابل در، فضایل از صفاتى
 

  حب به خدا برترین رویکرد براي آراسته شدن به فضایل از منظر عالمه 
دل ، زیاد شود بنده مانیا وقتى بر این باور است که سوم عالمه در توضیح طریق

 و ادىیز به رو او در همچنان شور و جذبه نیا. شود یم درباره پروردگار تفکر مجذوب
 گویى که کند مى بندگى طورى، ستدیا مى او عبادت به وقتى که تا آنجا، گذارد می شدت

عالمه علت . کند مى از جذبه و محبت تجلى مجالى در اش بنده براى او و ندیب مى را او
خداوند  چنانکه، است بشر فطرى باپسندىیز و جمال به که عشق داند این جذبه را آن می

. دارند یم دوست شتریب را خدا، دارند مانیا که آنها، "3هللا احب اشد آمنوا نیالذ و": فرموده
 انسان زیرا وقتى، کند مى روىیپ خدا فرستاده از سکناتش و حرکات تمامى در کسى نیچن
 وندیپ که جایى تا، یابد ادامه می محبت نیا. دارد  وستد هم را او آثار، بدارد دوست را کسى
. ندیب خداوند را مى ریفناناپذ حسن و تناهىیو تنها جمال ال گردد قطع می زیچ هر از دل

عمل  مردم ریسا همانند تاکنون چراکه او، فرق دارد مردم اهداف با اهداف او، بنابراین
 دورى عملی و  خلقى از اگر و کند کسب را انسانى لتیفض و یا یک خود نمود تا کمال می
اما در این مرتبه تمام کار خود ، بود لهیرذ خوى و خلق آن و عمل به خاطر آن، گرفت یم

 . ) 1ج  :1368، طباطبایی( دهد انجام می را براي محبوبش
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به   وندخدا که در کالم اقت استیل بوجهى بمعناى "صالح"کلمه از منظر عالمه 
اما ، ستیان نشده که چیچند در قرآن ب ت عمل هریصالح. شود یمعمل انسان منسوب 
که براى آن معرفى  ياز جمله آثار. سازد یآنرا روشن م معناى شده کهآثارى براى آن ذکر 

تعالى داشته یستگى براى درگاه خدایعملى است که شا، عمل صالحآن است که اوال کرده 
منظور بدست آوردن وجه ه ب 1"بهموا ابتغاء وجه رصبر": فرماید میقرآن . دباش

، دیکن نمى و انفاق 2"هابتغاء و جه اللّ ما تنفقون اال": ز فرمودیکردند و ن پروردگارشان صبر
قرآن . اردت براى ثواب دادن دیصالح، دومین اثر آنکه عمل صالح. مگر بخاطر خدا

سی است که عمل ثواب خدا براي ک، "3ر لمن آمن و عمل صالحایثواب اللّه خ": فرماید می
 ب را بسوى خدا باال مى بردیعمل صالح کلمه طسومین اثر آنست که . صالح انجام دهد

 براي ب خداثوا، 4"رفعهیو العمل الصالح ، بیالط صعد الکلمیه یال": هنباره فرمودیا که در
ثرى ایشان بر این باور است از ا. استر بهت، انجام دهد  مان آورد و عمل صالحیکسى که ا

شود که صالح عمل به معناى آمادگى و  یده میفهم ، عمل صالح نسبت دادهه بخداوند ه ک
مدد  وندب بسوى خدایکرامت است  و در باال رفتن کلمه ط آن براى تلبس به لباس اقتیل
  . ) 1  :1368، طباطبایی( کمک است و

 ل دچارزیرا فاعل عم. شود نمى جدا آن از هرگز اثرش کامل مانیا، از منظر عالمه
 و اخالق در و شود ینم خشم دچار ناگوار شامدىیپ در ای و اعتراض ای و اضطراب، شک
 اصالح هم اعمال و اخالق، شد دایپ دل در کامل مانیا وقتى. کند ینم تخلف هم اعمال

 فضایل تمامى که است وصفى شود و یکی از صفات مهم آنها صداقت است و صدق یم
، شجاعت، عفت و باشد صدق داراى کسى ستین ممکن. ردیگ یم بر در را عمل و علم

 از ریغ به زیرا انسان. باشد نداشته هستند را فاضله اخالق شهیر که چهار عدالت و حکمت
 ناچار، دینگو راست جز که بگذارد بنا وقتى و ندارد گرىید زیچ، عمل و قول و اعتقاد

 و دیگو یم که را آنچه مگر، هدانجام ند عنىی، سازد مطابق هم با را زیچ سه نیا شود یم
 حسب بر و کرد حق به انسان اذعان اگر، بنابراین. است معتقد که را آنچه مگر دینگو
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 را زىیچ تنها، کند ینم مخالفت اظهار گرید، دینگو راست جز که گذاشت بنا فرض
 در، است گفتارش مطابق که دهد انجام می را عملى تنها و است معتقد به آن که دیگو یم
. شود یم فراهم شیبرا، صالح عمل و فاضله اخالق، خالص مانیا که است هنگام نیا

 اى "1نیالصادق مع کونوا و اهللا اتقوا آمنوا نیالذ هایا ای": فرموده گرید جاى در همچنانکه
 ) . 1ج :1368، طباطبایی( دیباش انیراستگو با و دیبترس خدا از، دیا آورده مانیا کهیکسان
 
  فضایل از منظر ارسطو و عالمه طباطبایی هاي کسب روش

توضیح آنکه . گذارد منشی بودن و تکلیفی بودن فضایل تفاوت می  ارسطو میان
 و شود می ترجمه تکلیف به که است 2دنون یونانی واژة از برگرفته تکلیفی اصطالح
شی اصطالح ننکهای. است شده ترجمه فضیلت به که است 3ارت یونانی واژة از برگرفته م 

 راست گویی عمل« اینکه اما؛ است تکلیفی داوري، »بگوید راست باید همیشه شخص«
شی داوري مثالی از، »است ناشایستی نارزیابی با عمده بطور تکلیفی هاي داوري. است م 

شی هاي داوري اما؛ دارند سروکار اعمال نهاي انگیزه و اهداف، منش، اشخاص ارزیابی با م 
شی اخـالق. ) 1380، غفاري( ستنده مربوط نیز ها آن نتکلیفی هاي نسبت به داوري م 

. آنها و نه عمل هاست صفات و  عامل به معطوف ها تقدم دارند و بر اساس آن داوري
 عامل یک توسط آن انجام بر متوقف، عمل یک بودن شریف، ارسطو نظر چنانکه از
که ارسطو تنها بر منشی  الیدر ح. ) 1999، 4استوتل و کار( .است شریف یا مند فضیلت

، دهد بودن صفات اخالقی اشاره دارد و راهی را براي رسیدن به این فضایل نشان نمی
  . داند میعالمه طباطبایی راه سعادت را قرب الهی از طریق انجام اعمال صالح 

 سه ارسطو راه رسیدن به فضایل را پرورش عقل عملی دانسته و هم چنین با اشاره به
، یمنش دد( لیرذا از نوع سه و) يخوددار و لتیفض، یپهلوان( یاخالق یاصل محاسن از نوع

 طور به. کند یم اشاره خود مهار و تسلط از یمراتب به واقع در، ) يخوددار عدم، یران شهوت
 از که یشخص انیم است يزیتما، خوددار شخص و مند لتیفض شخص انیم زیتما مثال
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 التیتما و میسل عقل نیب تعارض یحت که نموده شرفتیپ يحد به یاخالق لیفضا لحاظ
 مدد به اما، شود یم وسوسه و تعارض دستخوش که یوشخص کند ینم تجربه را یعیطب

این درحالی است که از منظر . ) 1381، غفاري( شود یم موفق التیتما مهار در میسل عقل
ارسطو یکی است که که با طریقه  اول قهیطر: است قیطر دو اخالقى از بیعالمه تهذ
ها  به نظر عالمه انسان. است عمومى افکار نیتحس و فضایل وىیدن فواید به همان توجه
فضایل  نیا به را خود عفت نفس و یا هر فضیلت دیگري را تمرین کرده و، از این طریق
  . همان حب الهی است، اما طریقه دوم که توضیح آن گذشت. کنند آراسته می

 
  از منظر ارسطو   کسب فضایلمعلم براي  فیوظا

به زعم ارسطو غرض از غایت تربیت ایجاد فضیلت در انسان است و مقصود از 
 نظر به. کمال فعالیتهاي عقالنی و اخالقی در انسان براي رسیدن به سعادت است، فضیلت
 پرورش مستلزم خرد پرورش. است انسان طبیعی رشد غایت، هوش و خرد پرورش ارسطو
 روان تربیت از پیش باید تن است و تربیت تن پرورش مستلزم امیال پرورش و است امیال

 براي تن پرورش و خرد براي باید امیال تربیت است و خرد تربیت از قبل امیال تربیت و
، اوست عاطفی پرورش و تن پرورش به وابسته میآد بختی نیک یا سعادت لذا. باشد روان
  . باشند خرد پرورش ساز زمینه دو هر آنکه شرط به

را مورد   کار در خرد و عادت، سرشت عامل باید سه فضیلت با انسان تربیت در معلمان
 در باید یعنی، گردد آغاز کودکان در نیک عادات ایجاد با باید تربیت. توجه قرار دهند

 بد کارهاي و بخش لذت آنان براي نیک کارهاي که نمود ایجاد را عادت این کودکان
 و دهد می تشکیل را شخص منش که است نیک عادات این مجموعه و دباش ناخوشایند

، چنین هم. دهد می سوق اخالقی فضیلت و خردمندي به را افراد اکثر که است نیک منشی
 منطقی ورزش، عقلی تربیت ایجاد در و تمرین، را تکرار عادات ایجاد در موثر ارسطو روش

 اجتماعی طبعاً انسان  که است باور این بر او. داند می استقرا و قیاس به عادت یعنی
 از یکی و کرد آماده مطلوب ي جامعه در زندگانی براي را افراد باید اما، است) مدنی(

 از پیروي آن و است مدنی فضیلت، است ضروري اجتماعی زندگانی براي که فضایلی
. است عهجام افراد تربیت ،قانون حکومت شرط و فرماست حکم جامعه بر که است قانونی
 اتصاف براي را او و نماید القا کودك به را مدنی فضیلت باید که است فنی ،تربیت و تعلیم
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  . ) 1381، کاردان( سازد آماده فضیلت این به
  

 ییطباطبا عالمه وظیفه معلم براي کسب فضایل از منظر
 و دادن رشد هیتزک. س توجه کنندیتدر در هیبه زعم عالمه معلمان باید به امر تزک

 از که یحرکت؛ کند بروز آن از برکات و راتیخ که يا گونه به؛ است يزیچ دادن یترق
 از يا مرحله چیه در انسان ندارد و یانیپا و ردیگ می برکت و ریخ پروردگار رحمت و فضل
 و دارد را امبرانیپ رسالت که معلم يبرا هیتزک. ستیاز نین یب آن لیتحص از، کمال و رشد
 از تنها کوین تیبه باور عالمه ترب. است يضرور و واجب، کوشد یم موزانآ دانش تیترب در
 در هیتزک. شود می مترتب فاسد اثر تنها فاسد یمرب تیترب از و زند می صالح سر یمرب
 در ادب و تعلم، یاسالم احکام به يبندیپا، صداقت، اخالص چون يمظاهر با سیتدر

  ) 1387، و یار احمديصالحی ( شود می یمتجل یآموزش يفضا و کالس
متربیان بر این باور است که  و خود پرورش مربی در چنین عالمه درباره تاثیر عمل هم
 هـر . باشـد  علمـش  مطـابق  عملش و داشته مانیا آموزد می گرانید به به آنچه دیبا مربى
 و ها گفته به خودش دیبا کند کسب تىیموفق، اشخاص تیترب و میتعل در بخواهد که مربى
 که را اوصافى مربى آنست که حیصح تیترب شرایط از کىی پس. کند عمل خود راتدستو

 آن داراى شـاگرد  خواهـد  مـى  گونه که همان به دیبا، کند مى سفارش و شنهادیپ شاگرد به
 مربـى  که است صالح اثر داراى تىیترب. باشد ملبس خودش، باشد آن به متلبس و اوصاف

ـ ا بـر  عـالوه . داشته باشـد  آموزدمى لممتع به که آنچه به مانیا داراى آن مربـی بایـد   ، نی
 آن طبق بر ای و ندارد مانیا خود هاىگفته به که کسى اما. کند مطابقت علمش با عملش
 . ) 6ج:1368، طباطبایی( داشت دینبا تشیترب از رىیخ دیام، کند نمى عمل
 
  گیري  نتیجه

حیط جامعه است که کسب شهروندي خوب در م، به نظر ارسطو هدف زندگانی اخالقی
تامین ، در اخالق ارسطویی مهم ترین مسأله. سر استاین نوع سعادت بواسطه فضایل می

به عبارت دیگر . شودخیر و سعادت است که با تامل و تفکر عقالنی در اخالق محقق می
حیات نیک از منظر او . در نگاه ارسطو اخالق به عملکرد و اندیشه انسانی مربوط است

ی است که در آن عقل بر نظر و عمل حاکم است و انسان براي رسیدن به حیات حیات
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ذکر یک نکته بجاست که در رویکرد اخالقی ارسطو نظر بر این . نیک نیازمند فضایل است
به لحاظ عملی ، است که اگر انسان از نظر ذهنی و عقلی به درستی و نیکویی آگاهی یافت

در واقع در این دیدگاه مشکل بر سر علم و جهل . دده نیز آن اعمال نیک را انجام می
ها را چنانکه باید  بدان دلیل است که نیکی، کنند است و آن هایی که به فضایل عمل نمی

، اما در اخالق عالمه طباطبایی در طریق سوم. ) 1384، رضا؛ سعید اسماعیل( شناسند نمی
پروردگار است و از این طریق اساسا توجه به حب الهی در دل و محبت ورزیدن نسبت به 

، است که رشته هایی از دلبستگی و عشق به غیر او که سر چشمه همه رذایل است
بلکه ، تنها علم و جهل نیست، بر این اساس در اخالق عرفانی عالمه. شود گسسته می

  . مسأله اصلی عشق ورزیدن و محبت داشتن به معبود واقعی است
تاکید  انسان قوه نیتریعال عنوان به عقل قوه هم ارسطو و هم عالمه بر پرورش

ضروري دانسته و در  قتیحق شناخت ن مراتبیبراي باالتر را یعقل يورزیده و هر دو قوا
هر دو . اندبراي شناخت فضایل از رذایل مهم دانستهرا استفاده از تفکر ، راه کسب سعادت

فایده علم  عالمه طباطبایی. اندآنها راه کسب فضایل را نیز عادت و تمرین معرفی کرده
خود را با فضایل ، اخالق را در این دانست که انسان بعد از شناسایی فضایل و رذایل

انجام دهد ؛ پرورش دهد و در نتیجه اعمال خوب و نیکی که مقتضاي فضایل درونی است
را خالص  دیتوح بر یمبتن اخالق البته عالمه. تا در اجتماع انسانی به سعادت دست یابد

 محو رذایل هاى زمینهبایست انسان می ،فراتر از اخالق ارسطویی دانسته است که در آن
 تعالیم از یک هیچ آسمانى و نیز کتب از یک هیچ در طریقه این. را فراهم نماید اخالقى
 و اوصاف نظر از انسانها روش این در. بود میکر و منحصر به قرآن شود میدیده ن انبیاء
 به و گذارنداخالقى نمی رذایل براى جایی دیگر که کننداي عمل میونهگبه، تفکر طرز

 در رذایل که دهندنمی اجازه هستند و رذیله اوصاف دیگر انسانها درصدد رفع عبارت
  ) . دفع( باشند کردنش طرف بر صدد در تا یابد راه قلوبشان
رهنمودهاي مربیان  مطالعه با این هدف ثانویه تعقیب شد که با توجه بهچنین این  هم

مربیان نقشی ، بزرگ و به طور کلی بر اساس مبانی اخالقی ارسطو و عالمه طباطبایی
درحالیکه ؛ آموزي هستندآنها داراي نقش فضیلت. اساسی در امر تربیت اخالقی دارند

نه ؛ نمونه عملی و مجسم فضایل مورد اشاره خود هستند و از راه منش خود تأثیر گذارند
توانند مربیان می. اي که تنها سخن از فضایل بگویند و خود واجد آن نباشندگونهآنکه به 
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اراده خیر و ، مراعات، ثبات، تواضع، صداقت، صبر، بردباري، خود مظهر انسجام شخصیت
بنابراین مربیان . شوددیگر کیفیات باشند که در شرایط گوناگون زندگی ارزشمند تلقی می
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خویش از رذایل و پرورش فضایل اخالقی و در نتیجه درصدد محو رذایل اخالقی هستند 

آموزان هاي مناسب براي تربیت اخالقی صحیح دانشدر راستاي ایجاد زمینه، که این خود
هاي کسب فضایل اخالقی و دوري  راه بایستمربیان می. کند میاي مؤثر را فراهم زمینه

-هاي ترویج آن را براي دانشزمینه سپس از رذایل را ابتدا براي خود صراحت بخشیده و
  . آموزان فراهم آورند

  
  منابع

تأثیر رساله اخالق ارسطو در میراث اخالقی و مدنی حکماي ، ) 1384( سید محمد رضا، احمدي طباطبایی
  . 103 - 128) 1( مجله دانش سیاسی، اسالمی

 دانشگاه انتشارات: تهران، ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی، یاخالق نیکوماخوس، ) 1356( ارسطو
  . تهران

  . انتشارات حکمت: تهران، ترجمه علیرضا آزادي، ارسطوي فیلسوف) 1380( ال. جی، اکریل
  . دار القلم/  دار النشر: دمشق، مفردات ألفاظ القرآن، ) ق. ه1416( أ، یالراغب األصفهان

مرکز : قم، ترجمه عبدالرضا ضرابی، ) قدیم و معاصر( فلسفه تعلیم و تربیت. ) 1382( جان، الیاس
  . انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

انتشارات : قم، ترجمه گروهی از مترجمان، تاریخ فلسفه اخالق غرب، ) 1386( الرنس سی، بکر
  . خمینی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

  . 91-97، 19شماره  ، قبسات، سعادت، ) 1380( محسن، جوادي
  . 61- 74) 14( مجله اندیشه دینی، هیوم و اخالق فضیلت، ارسطو، ) 1384( زهرا، خزاعی
 -57) 13 - 14( کالمی –فلسفی هاي  مجله پژوهش، یاخالق نیکوماخوس، ) 1381( علی، حقی

36 .  
هاي تربیتی در تمدن  ها و گرایش مکتب، ) 1384( دمحمد جوا، رضا؛ علی، سعید اسماعیل
  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: تهران، بهروز رفیعی: ترجمه، اسالمی

  . هجرت : قم ، جباران محمدرضا، ترجمه، اخالق، ) 1774( عبداهللا، شبر
 با ییاطباطب عالمه دگاهید از یاسالم تیترب و میتعل نییتب، ) 1387( مصطفی، یار احمدي؛ اکبر، صالحی



 75...    م سعادت و فضیلت دریسه مفاهیمقا

شماره ، تخصصی تربیت اسالمی -دو فصلنامه علمی، یتیترب يها روش وها  هدف بر دیتأک
7 ،50-23 .  

: قم ، موسوي همدانی محمدباقر سید: ترجمه، 1، 6، 11المیزان، ) 1368( حسین محمد، طباطبایی
 . دارالعلم

غمخواري در تربیت بررسی و نقد تطبیقی رویکردهاي فضیلت و ، ) 1381( ابوالفضل، غفاري
  . دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکتري، اخالقی

نشریه ، کار دیوید منظر از گرا فضیلت اخالقی تربیت، ) 1380( خسرو، ابوالفضل و باقري، غفاري
  . 54و  53شماره ، فردوسی مشهد دانشگاه، دانشکده الهیات

  . سمت انتشارات: تهران، اول چاپ، غرب در یتیترب آراء ریس. ) 1381( محمد یعل، کاردان
  . 37 -111) 11( اخالق فصلنامه، طباطبائی  عالمه اخالقی مبانی، ) 1387( محمد، اصفهانی نصر

پژوهشی  -فصلنامه علمی، سعادت از دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبایی، ) 1387( ابراهیم، یعقوبی
 . 219- 242، 37شماره ، سال دهم، دانشگاه قم

Carr, D. & Steutel, J (1999) , Virtue Ethics and Moral Education, New 
York: Rutledge.  

Korsgaard, C. ) 1986 (, Aristotle and K ant on the Source of Value, Ethics 
96 (3) : 486-505.  

Kraut, R. (2010) Aristotle's Ethics, available at: http://plato. stanford. 
edu/entries/aristotle-ethics/ 

Higgins, C. (2010) Worlds of Practice: Macintyre's Challenge to Applied 
Ethics, Journal of philosophy of Education, N: 44 (2-3) .  

 



 

    

  
  
  
  
  

  آل عمران159با تکیه بر آیه  اصول استراتژي تربیتی 
  

  ∗احمد بهرامی
  

و عملی رسول خدا  میهاي عل تامل و جستاري دقیق در آیاتی که خداوند سبحان روش
خداوند سبحان در . فرصتی است براي یافتن الگوي صحیح زیستن، فرماید را بازگو می

را در قالب پنج اصل تربیتی به  درست تربیتي  شیوه، آل عمران159ي شریفه    آیه
، اصل رحمت:  این اصول پنجگانه عبارتند از. دهد میبشارت و آموزش ، پیامبر مکرم
که در ، اصل مشورت و اصل قاطعیت، ها و موانع و رفع کمبود اصل استغفار، اصل عفو

اند و رمز موفقیت انسان در  مهندسی گردیده» صلی اهللا علیه و اله«ي پیامبر  سیره
 . باشند هاي مختلف تربیتی می عرصه
 اصول تربیتی. توکل، مشورت، استغفار، عفو، نرمش، رحمت:  دواژهیکل

 
  مقدمه

. قرآن کریم است، براي کمال بشر، بدون تردید کارآمد ترین و اولین و آخرین متن
قرآن کریم و سیر در ژرفناي این هاي  ضرورت کاویدن مطالب و مباحث عمیق و درونمایه

ده نکته اي است که بر اهل دقت و انصاف پوشی، آني  آورندهي  و دقت در سیره، بکتا
تربیتی و مدیریتی شخصیت هاي  و روشها  بررسی ارزش قبل از  ورود به حوزه. نیست

، علم، عقل چهار اصل. باشد میضروري ، اساسی پیامبر  در پرتو آیات قرآن ذکر چند نکته ِ
شخصیت پیامبر و تعالیم اسالم است و هر ، قرآني  جانمایهاعتدال و فطرت  زیر ساخت و 

 
  واحد بروجن یدانشگاه آزاد اسالم یأت علمیعضو ه.  ∗
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قدر مسلمانان به این چهار اصل بنیادین توجه نموده اند به همان مقدار به حق نزدیک 
سستی و کندي مسلمانان در تاریخ اسالم به دلیل به ، درونیهاي  بخشی از علت. شده اند

با نگاهی اشعري گونه با ها  ه بعضیک مییعنی هنگا. مخاطره افتادن این چهار نکته است
. تفکراتشان مصون نماندهاي  از آسیب میبی مهري به عقل پرداختند متاسفانه تمدن اسال

، هنگامیکه عقل به چالش کشیده شد، در بسیاري از مباحث عقلی و در سیر تمدن اسالمی
هاي  از نحله همچنین با تاثیر بعضی. به دنبال آن بسیاري از مباحث به مسخره گرفته شد

تجدید نظر در تعریف و  اًمتعاقب، که علم معناي خاصی پیدا کرد میفکري مسلمانان هنگا
تحریف علم در مقاطع خاصی از تاریخ اسالم تحوالت ناخوشی دست داد و هنگامیکه 

 يه شد و نگاه  متصوفانه در جامعهتفریط به میان آمد و اعتدال به زیر گرفت افراط و
اه مقدس مابانه و متحجرانه حاکم شد متاسفانه اعتدال به افراطی گري و با نگ  میاسال
غفلت در باب فطرت هم عوارضی داشت که تاوان آن را . گري مبدل گشت تفریط

 . اند داده لمانان در طی سالهاي بسیاريمس
 وهائی که خداوند سبحان پیرامون شخصیت پیامبر دارد ي  مواردي از معرفیبا مطالعه

، تربیتی توان به مدل ، مینمایدرکردي براي پیامبر مطرح میارزشها و روشهاي کا طی آن
چرا که همین مردان بزرگ و پیامبران الهی هستند . مدیریتی صحیح و کارآمد دست یافت

ا تحقق وسازماندهی ري  برنامه ریز، کنترلنظارت و، هدایت و رهبري، که مفهوم تربیت
 . دهند میسانی را ارتقاءاند ودر نهایت منابع ان داده

  
  مسئله بیان

توان از  ، میرفی اي که خداوند از پیامبر داردبا توجه به آیات شریفه قران و نحوه مع
و در حد الگو توجه نمود  منظر ارزشیابی و روش شناسی به این شخصیت بزرگ به عنوان

  . دتربیتی  و مد یریتی نبوي را استخرا ج کرهاي  توان جلوه هایی از روش
ا غلیظ القلب رحمه من اهللا لنت لهم و کنت فظّ فبما«: يمبناي تئوري در این مقاله آیه

ل علی کّوشاورهم فی االمر فاذا عزمت فتو عف عنهم و استغفرلهمالنفضوا من حولک فا
  . باشد می) 159/ال عمران( »اهللا یحب المتو کلین اهللا انّ

دل بودي مردم از گرد و اگر سخت به سبب رحمت خدا تو با آنها خوش خلق شدي  
نها طلب امرزش کن آر و از خدا بر د پس چون امت بد کنند از آنان درگذنشدتو متفرق می
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توکل به خدا انجام رت نما لیکن انچه خود تصمیم گرفتی با و براي آنها در کار جنگ مشو
  . گان را دوست داردکنندبده که خدا توکل

حرکت نبی مکرم ي  تژشریفه قرآن در تبیین و بیان استراات این آیه از اساسی ترین آی
ه دنبال آن پنج خط مشی  آنگاه ب. شود میاي مطر ح  در قسمت  اول آیه مقدمه. است

  . توان در همین پنج نکته دریافت میمبر را گردد که اصول کار پیا میمبر ترسیم براي پیا
وند سبحان بررسی هایی را خدا. شدباپیرامون دستآوردها و نتایج غزوة احد می این آیه

  . فرماید میگو ن غزوه و در این ماجراي بزرگ بازعملکرد مسلمانان در ایدر شیوة 
ابتکار عمل به دست نبی مکرم اسالم واگذار ، در این فراز و پس از این واقعه مهم

 پیامبر مکرم است تا پیامبر بتواند این وضع نا ،شود و خطاب مستقیم آیه شریفه می
پس از غزوه احد و این شکست بزرگ پیش آمده است را  میبسامانی که در جامعه اسال

و تعالیم ها  سامان دهد و رسول خدا بتواند با تدبیر قوي و با مدیریتی الهی و با آموزه
هاي  خداوند سبحان سامانی در جامعه ایجاد کند و زیر بنا و قاعده اي باشد براي موفقیت

الهی به یک پله کانی براي شیوه عملی رسول خدا بر اساس تعالیم بعدي واین شکست با 
  ) 280ص ، 1386، سبحانی( ي تبدیل شودهاي بعد موفقیت

شما به سبب تجلی رحمت الهی موفق شدید این ، اي پیامبر) فبما رحمه من اهللا( 
رین ارتباط توانید با مجموعه خود تان بهت میجایگاه را احراز کنید در نتیجه شما کامیابید و 

  . را برقرار نمایید و دلها را مفتون شخصیت خود سازید و پیرامون خود گرد آورید
، ص به این ماجرا نیستغزوه احد نازل شده است اما مخت  در فضاي آیه هر چند این

، بلکه بیان کلی خلق  مصطفوي و نبوي است چه در این ماجرا و چه در موارد دیگر
 عملی و سنت رفتاري نبی مکرمي  به شمه اي از رفتار و شیوه خداوند سبحان در این آیه

 . کندو اصول تربیت و مدیریت صحیح اشاره می
  ) فبما رحمه من اهللا لنت لهم( اصل رحمت :اصل اول

به سبب رحمتی که خداوند بر قلب تو جاري کرده است شما بر این جماعت لینت و 
لکرد پسندیده اي در احد نداشتند و این شکست خوردگانی که شاید عم. نرمش دارید

نتوانستند آن طور که شایسته است اسالم را یاري دهند وبه وظایف خویش به شکل 
صحیح و دقیق عمل نکردند اما امروز پس از پایان جنگ این وظیفه عملی توست که 

 تواند این دلهاي رمیده و شکست خورده را باز گرداند و آنها را مجددا ترمیم کند و می
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. شود که مردم و جامعه بشري از پیرامون تو متفرق نشوند بلکه گرد تو را بگیرند میسبب 
پارسی به معناي نرمش و سهولت لینت در لغت . آید میکلمه لنت از ماده لینت و لین 

یریتی و رهبري پیامبرمکرم اسالم د واژه و اساس برنامه تربیتی ومدپس لینت کلی. است
ت پیامبربا پیروان خودش است وبه جرأبرنامه عملی هاي  شاخهاین ویژگی از سر. است
  . توان گفت تمام راز موفقیت پیامبر در همین خصوصیت است می

  :مراتب لینت
  :چهار حوزه و جایگاه اشاره میشوددر بررسی واژه لینت به 

  . است میقلب است و مراد از قلب در قرآن جان آد، جایگاه اولیه ظهور و بروز نرمش- 1
شود چون اولین زنجیره ارتباط در عالم  میلینت ونرمش در وجه وصورت نمودار - 2
  . گردد میت حاصل راز گره خوردن نگاه و تحوالت صو از چهره و، خارج
و آهنگ ادایی  "intonation"لینت در کالم و گفتار و به اصطالح آهنگ صدا  - 3

و در  میدیریت ارتباط عموبکار بردن کلمات که از زاویه م آنمضاف بر . کلمات است
                                                    . شگرفی داردتناسب الفاظ و عبارات اثرگذاري ، تربیتجایگاه 

 و اصل عمل در اسالم مبتنی بر نرمش است. لینت ونرمش در عمل و رفتار است- 4
خواهد و دلیل  میخود را نشان دادن خشونت و شدت به خرج داد ن قاعده و جایگاه ویژه 

در . یتی نبی مکرم اسالم استپس لینت زیر ساخت نگاه رفتاري و تربیتی و مدیر. طلبد می
و رفتار را به عمل ، کالم و سخن، چهره و وجه، چهار حوزه درون و جان، نرمش نتیجۀ

یریت و رهبري وتربیتی پیامبر مکرم لینت کلید واژه و اساس مد. دهد میخود اختصاص 
  . سالم استا

رساند یعنی اگر بر فرض امتناع ومحال  میامتناع را  "لو ")ولو کنت فظا غلیظ القلب( 
فظاظه به معنی  کلمه فظ از ماده. بودید) فظا غلیظ القلب( چنین باشد که شما اي پیامبر

یعنی اگر شما اي ) 1387، نیا میرحی. (صعوبت در کالم است ت ودرشتی در سخن وشد
غلظت . ید واگر شما انسانی بودید غلیظ القلباي  سخن درشت و خشنی بودل خدا داررسو

را آن دلی  )به قلب قا(شود به معناي قساوت است و قساوت می وقتی به قلب نسبت داده
  . باشد الرافهیند که الخالی من الرحمه و گو

و در جاي دیگر ) 74/ثم قست قلوبهم بقره( فرماید میخداوند سبحان در قرآن 
دلی که در ان رحمت و رافت وجود  آنپس ) 22/فویل للقاسیه قلوبهم زمر ( :فرماید می
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  . گویند میندارد غلیظ القلب 
دادید و  میصعوبت و شدت در گفتار را نشان آن اگر شما ، فرماید میخداوند سبحان 

انفضوا من ( شیوه درشتی وصعوبت در عمل داشتید وان نرمش و سهو لت را نداشتید
و  انفضوا به معناي تفر قه. ماندند میاین مسلمانان هر گز پیرامون شما ن آینههر ) حولک

شریفه  آیهدر سوره جمعه . یپراکند گی یکباره نه تدریج آنهمپراکندگی وجداسازي است 
هنگام که  آنها آن ، پیامبر) 11/جمعه. واذا  راوا تجاره او لهوا  انفضوا الیها( است که آمده
اینها از پیرامون تو  نند که در مدینه کاالیی آورده اندبیوند و تجارتی را میشن میایی را صد
است که خداوند بر عملکرد جامعه در روز جمعه  میاین نظ. روند که کاالیشان را بخرند می

لینت و سهولت الزم را آن پس اي پیامبر اگر شما . فرماید میدر رکاب و در محضر پیامبر 
ند و هرگز گرد شد میها از پیرامون شما پراکنده این انسان آینهد هر داشتی میدر بر خورد ن

  . گرفتند میشما را ن
رحمت ، ) ن اهللافبما رحمه م( اینکه فرمود، نهفته است آیهدر این  که اينکته ویژه

گویید الحمدهللا رب العا لمین و معتقدید که جمیع ریشه الهی دارد همانگونه که شما می
ویا حمد و  بینید میاگر هر شئ پسندیده اي را در عالم ، وند سبحان استخداآن از  محامد

هیچ کس صنع نیکو و و همه از خداست ، بینید میرا اي ثناي محمود و پسندیده
  . از خود ندارد اي پسندیده

  گر چه از حلقوم عبداهللا بود         از شه بود  آوازهااین همه 
ز خداي حسن آفرین و حمد آفرین دارند همان صاحبان صنایع نیکو هر آنچه دارند ا

شرح زده  آن راگوید و استاد شهید مطهري  میگونه که حاجی سبزواري در شرح منظومه 
  ) 13، ص، 1375، مطهري( یا واهب عقل لک المحامد الی جنابک انتهی المقاصد . است

هر  ر شمااگ، تمام مجموعه محامد از آن حق است همین گونه تمام رحمتها از خداست
رافت وجود  رحمت وآن ید که در کجاي وجود وآفرینش رحمتی دیدید و هر دلی را دید

گان و ت خداوند بر انسانها و بر بنداز تجلیا. است الهی ،این رحمت ينید که ریشهدارد بدا
ملک جنی و و  اتحیوان، انگیاه، اتنبات، ي وجود و هستی یعنی جماداتعهبر مجمو

خداوند سبحان ) 12/انعام. کتب علی نفسه  رحمه( الهی است زیرا رحمت واسعه ،انسی
خلق و با موجودات و  بادربرخورد رحمت، . ویش تثبیت نموده استرحمت را بر ذات خ

) ا رحمه من اهللامفب( :فرماید میپس خداوند سبحان . دارد ریشه الهی، آفرینش خویش
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آن تعبیر به شامخ عرفان از  که صاحبان مقامخصوصیتی دارد ، وجود مقدس نبی مکرم
پیامبر مکرم . ه در حال سیر استیعنی اینکه رسول خدا همیش. کنندمقام جمع الجمعی می

از مجموعه هستی  یعنی، فر اول که من الخلق الی الحق استس، اسالم دو سفر مدام دارد
میشه پیماید و به سوي خداوند سبحان ه میرود و قوس صعود را  میو وجود رو به صعود 

شود و از ) لیستفیض من افاضات اهللا( رود تا میرسول خد ابه سوي خدا ، در سیر وسفراست
) عند ربی یطعمو نی و یسقینی(، آنکه در تعریف آمده. لحظه بگیرد افاضات الهی لحظه به

الهی در  عالم نشیند و از خوان  میبر سر خوان گسترده حضرت سبحان هر شب و روز 
شود وجان خود را از  میآنگاه که متنعم ، این سفر اول رسول خداست. کند میقدس ارتزاق 
از خدا به سوي  ؛شود من الحق الی الخلق میپروراند سیر دوم پیامبر آغاز  میعطاي الهی 

چنین . عد بشریت را تربیت کندتا جانهاي مست) المستعدهالستکمال النفوس ( آید میخلق 
امتی باشد براي تجلی صفات الهی که از برترین  اقتضا دارد که رسول خدا مظهر میمقا

تجلی پیدا کرده است  الهی در پیامبر رحمت واسعۀ. صفت رحمت خداوند استاین صفات 
خدا او را رحمتی براي جها نیان و براي ) 107/ما ارسلناك اال رحمه للعالمین انبیاء( که

  . جمیع عوالم متعدده به عنوان عامل رحمت مبعوث کرده است
الهی پوشانده است فرمود ي  خلق نبوي که سراسر آنرا رحمت واسعه آنس خداوند به پ

این رحمت خاص توست که چنین خصوصیتی را اقتضا ) بما رحمه من اهللا( یا رسول اهللا
را مجددا دور ها  در وجود توست که این یاران گریخته را روزي باز گردانی واین. کند می

خواستی با  میاگر تو ) لو کنت فظا غلیظ القلب( پس، آوري کنیشمع وجودي خودت گرد
ون تو را صالبت و  شدت و صعوبت با آنها بر خورد کنی و سخن بگویی اینها پیرام

و ، جاذ به را به تو بخشیده استي  رحمت الهی است که قوه پس این جذبه .گرفتند مین
آن ت در قرمرحالبته این . سبب جذب قلوب عموم مردم شده است آن نرمش و لینت

. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم( خوانیمدر آیات دیگر می، مقابلی دارد
که در میدان مقابله و جنگ با کفر و نفاق هستی جاي نرم خویی  میپیامبر هنگا) 73/توبه 
اینجا جاي غلظت است  وجایی است که به شدت باید با کفار ، ) ظ علیهملواغ( نیست

ر برابر مسلمانان فرماید د میآن لینت و رحمتی که خداوند به پیامبر  . رخورد و مقابله کنیب
  . و با اصحاب است

  حریرم          به گاه درشتی درشتم چو سوهان میبه نر میبه هنگام نر
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مگر مورد پیش بیاید کـه  ، لدلیلما خرج باا الّ، رحمت است ،اولی در برخورد پیامبر اصل
مورد کلی آنجایی اسـت کـه اهمـالی در    . دهدحان ان گونه به پیامبر دستور میبخداوند س

گذارد و  میحقوق انسانها ي  وقتی کسی پاي در محدوده، حق خداوند وحق خلق شده است
بر خورد پیامبر با سمره ابن جندب . بر در بر خورد با او لینت نداردکند پیام میقانون شکنی 

ب در خانه اي بوده مردي به نام سمره ابن جند. ر استپیامباز مشهورات وقضایاي زندگی 
آید  میه که قبال آن خانه را فروخته اما نخل را نگاه داشته وگاه و بیگاه سر زده به این خان

و گفـت یـا رسـول اهللا     آمـد صاحب خانه نزد رسول اهللا . زندو سري به نخل خرمایش می
مـا بـه او تـذکر    ، شـود  میما وارد ي  هو به خاناندازد  میسمره مزاحم ماست و سر را پایین 

بگـذار  اینجـا    مـی احتراو هیم که هر گاه خواستی بیایی خبري بده و یک اذنی بگیـر  د می
سمره چرا ، فرمودند، فرمودند بگو سمره بیاید پیامبر. در آن است ي ماست و ناموس ماخانه

ن اسـت و  مـال مـ  ) لی اموالهمیا رسول اهللا الناس مسلطون ع(؛ کنی ؟ گفت میاین کار را 
این  آزادي تـو منتهـی بـه سـلب      ، ند این منطق درست نیستپیامبر فرمود. حق من است

ــران  ــیآزادي دیگ ــود م ــت . ش ــتیم   گف ــین هس ــن چن ــا ای ــا   !  م ــد بی ــامبر فرمودن   پی
گیرم و به جاي آن نخل خرماي دیگري به تـو   میرا اي بکنیم  من نخل خرماي تو معامله

 ، گفت نه .فرمودند یک نخل خرما بده پنج نخل خرما بگیر .یا رسول اهللا گفت نه. دهم می
گفت نـه یـا رسـول     .دهم میفرمودند یک نخل خرما بده یک نخلستان در فالن جا به تو 

اذهب فاقلعها وارم ( ندفرمود ند به فرد انصاري وکار به اینجا رسید پیامبر رو کردوقتی  .اهللا
و دور   جدا کنن نخل خرما را برو و آ) 5/292/2/کافی. ضاربها وجهه یا سمره انت رجل م
اینجا دیگـر  . تو مردي ضرر زننده به مردم هستیاي سمره ، بینداز و به صورتش پرت کن

و سمره مزاحم حدود و حقـوق دیگـران   ، بلکه حد و حدود مردم استبحث مالکیت نیست 
با لینت با او بـر خـورد   توان نمیقوق دیگران و حقوق خدا باشد بود و اگر انسانی مزاحم  ح

  . کرد
  

  ) عف عنهمفا( اصل عفو :اصل دوم
هایی نشان ها و کاستیمسلمانان کوتاهی) احد( این صحنه یا رسول اهللا حال که در

نکردند فرمان دادي عمل . ار نبستند و وظیفه را ادا نکردندند و آن همت الزم را به کداد
مبر شما با این پیا حال اي ،ندنکرد، مبارزه کنید، نکردند، یدکن قیام، یستید نایستادندگفتی با
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  . شما از حقوق خودت بگذر) معف  عنهفا( یگاهی که داریدموفقیت و جا
ست آنها را بدو سئوال و جواب نیست مقام عفو است تا دلهاي گیري  اینجا مقام سخت

                                                  . ك کـردن اسـت  آیـد و عفـا در لغـت رهـا و تـر     ي عفـا مـی  ي فاعف از مـاده ژهوا، آوري
کـه برخاسـته از    از منحصـرترین خصـال انسـانی   ، عفو یعنی رها کردن و پیگیري نکردن

احتراز از عفو از منظر تربیتی و مدیریتی یعنی اجتناب و . شد عفو استباالهی میي  خصلتها
یـب  نی که مبناي کار در ایـن نگـاه تخر  سازما نیروهاي، جستار نقصها و کاستیهاي گذشتۀ

این نگاه فقط با . انسان سازي و اعطا فرصت باشد، و حذف آنان نباشد بلکه ساختنها  نیرو
شود یعنی نسبت به خطـا و اشـتباه پیشـین وکاسـتیهاي گـذ شـته        میعملی ، راهکار عفو

قیـري اعمـال   تخریبـی وتح  فانۀشکاافراد در مجموعه سازمان نگاه مو وخطاهاي شخصی
کـه  استه از همین مفهوم اسـت  و برخ "جب"به نام  وجود دارد  اياعدهدر اسالم ق. نشود

نگران ، فرمودند میتاریکی داشتند خواستند اسالم بیاورند و گذشتۀ  میپیامبر به افرادي که 
اسـالم گذشـته را   ) ق 1401، 21ج، محمـد بـاقر  ، مجلسی، االسالم یجب ما قبله( نباشید

قاعده جب همان قاعده عفـو اسـت کـه در    . یعنی شما تولدي دوباره دارید. کندیران مجب
  . خورد میبه چشم  آنزیبا و جالب هاي  تاریخ اسالم نمونه
ي  که پیامبر در آن صحنه میهنگا. پیامبر در مکه است میآن عفو عموي  بهترین نمونه

کنید من  میگمان ، مردم مکه ،خدا ایستا دند و فرمودندي  زیبا و باشکوه مقابل درب خانه
کنید و هیچ  میبه گمان ما شما با ما هیچ کاري ن، کنم؟ همه یک صدا گفتندمی چهبا شما 

اري که همان رفت، کنم میمن همین گونه عمل ؛ ورزید حضرت فرمود ند نمیدرشتی با ما 
این منبعث   یریت نبوي ازبیت و مداین عفو ونگاه در سیستم تر. سف با برادران خود کردیو
ا اعطاي فرصت به منظور  جبران شود که پیامبر نکات مثبت را بر منفی غالب و آنر می
بایست به نحوي اعمال شود که جایگاه و  میالبته عفو . دانند میستیها و نقصانها کا، شتهگذ

، اصالح آن دکه فلسفۀگرد میپس عفوي توصیه ، صحیح و الزم باشد آنموقعیت اجراي 
اي نیرو را احیاء و زنده کند و شخصیت دوباره و یعنی باید به گونهو بهبود است وري  بهره

فرصت ساختار مجدد و اصالح به او ارزانی نماید تا منجر به حفظ نیروهایی شود که گمان 
  . آینده به کار آیندکنیم در  می
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  ) واستغفرلهم( طلب استغفار: اصل سوم
غفر  . در باب استفعال به خدمت گرفته شده استکلمه استغفار از واژهء غفرانست که 

خودهایی که جنگجویان در کالم عرب به کاله. و پوشش استدر لغت به معناي پو شاندن 
                                                  . گویند میند مغفر یا آلت پوشاندن ارگذ به سر می

معنا ) حمایت کسی به در امدنزیر چتر ( استغفار طلب پوشش است و در فارسی
این مغفرت از خداست یعنی زیر چتر حمایت الهی در ) واستغفر لهم( حال اگر. شود می

حمایت و هدایت است که پیوستگی هدایت و  ،استغفار پس از عفو ،مضاف بر آن، آمدن
شش اینها را تحت پو؛ پیامبر) واستغفرلهم. (مورد تاکید استهاي  حمایت در قرآن از گزاره

ولطف و حمایت خود و خداوند درآور تا هدایت گري الزم شکل گیرد و فرصت دوباره اعطا 
یا . دا نمایند و از سیستم حذف نشوندگردد و آنها بتوانند  کارایی خود را در مجموعه پی

ودشان و خداي خودشان اینها مشکالتی بین خ، رسول اهللا اینها کمبود و کاستی دارند
 ،پس پیامبر. اینها ذنب و گناه کبیره انجام داده اند و از جنگ فرار کرده اند. اندایجاد  کرده

براي اینها طلب امرزش و غفران  ند دراز کن وکن و دستهاي خود را به طرف خداو لطف
  . کن

ري بکنیم که استغفاریعنی کا. رفع المانع است، دیگر از معانی عالی غفرانیکی 
کمبود هایی در پروند ه شان ثبت شده و  اینها، پیامبر نییع. و موانع برطرف شودها  کمبود

مشکالتی بوجود آورده اند اما اینجا جایی است که شما به مقتضاي رحمتت براي اینها 
  . دستشان بگیر پس کمکشان کن و، طلب مغفرت کنی

  
  ) االمر یفوشاورهم ( مشورت :اصل چهارم

اید کلمه  میشور و مشاوره ي  ور از مادهکلمه شا. پیامبر با اینها در امر مهم مشورت کن
دار در کنـدوي  کـه زنبـور   میهنگـا . شود میل گرفته شور در لغت عرب از ریشه شرت العس

گویند یعنی تخلیه  می) شرت العسل( کند به این حالتآن را خالی میبرد ومیعسل دست 
عزوبـت   و حـالوت تجربـه و  هـا   وقتی کسی از شـیرینی . و  بیرون کشیدن عسل از کندو

و مشـاوره و مشـورت    کنـد ایـن عمـل را شـور     مـی اندیشه و عصاره فکر دیگران استفاده 
شـیرین افـراد و طلـب    هاي  و دستاوردها  اندیشه، عالی و مثبت از عقول استفادة. گویند می



 85آل عمران    159اصول استراتژي تربیتی  با تکیه بر آیه 

ایمـانی وجامعـه توحیـدي     هاي مومنین در جامعـۀ از نشانه. خیر را ارشاد و راهنمایی گویند
ترین امتیـازات  عمل از نغزو این ، امتیازات شور و مشورت استخورداري از مندي و بر بهره

عالی ببرد ي دیگران یراي خویش استفادة تواند از اندیشه وفکر وتجربهانسان است که می
به تعبیر وجـود  ، کند میتوصیه  میاسالي  همین امر را خداوند براي مسلمانان و به جامعه و

، شاورهم لهم فقدبد برأیه فقد هلک ومن شاور رجال فی عقومن است( منینالمومقدس امیر
شود و کسی کـه    یش استبداد داشت هالكأآن کسی که در ر) کلمات قصار، غهالنهج الب

شود و  میآنها هاي  کند و شریک بهره میکند مشارکت در عقل آنها  میبا دیگران مشورت 
  . کند مینها استفاده از آ

      ؛ وهمان است که 
  اري دهد                      ـــها یــلهاراعقلــمشورت ادراك و هشیاري دهد            عق          

  :آوریم میباب مشورت فراوان است که تعدادي از آنها را در اینجا هاي  اما دستاورد
 . اولین امتیاز و دستاوردهاي باب مشورت انضمام عقلی است - 1
ن شده اصرار دارد و توصیه فراوان بر آدومین فضیلت مشورت که قرآن بر آن  - 2

  . ایجاد همدلی وروحیه وفاق وتعامل در جامعه است
سومین فضیلت شناخت دوست و دشمن براي انسان است و اینکه انسان  - 3
 . یقه دارداو اهمیت قائل است و چه کسی مضا فهمد چه کسی چقدر براي می

زدودن ، سبت به مجموعهچهارمین امتیاز از منظر و جایگاه  تربیت و مدیریت ن - 4
 . فاصله هاست

استفاده از توانمندیهاي منابع و نیروي انسانی موجود  است که  ،پنجمین امتیاز - 5
 . معقول داشتة وان از آنها استفادبت

 .حیثیت و کرامت دادن به افراد است، ششمین امتیاز - 6
ید با مشورت و و استبداد خاص مدیریتی بدون ترد خویشتن محوري، خودکامگی - 7

 . شود میرود و انانیت کمرنگ  می الت خود محوري به کناريشکند و حا میمشاوره 
ایجاد حس تعهد در مجموعه است که ) شاورهم فی االمر( هشتمین نکته در - 8

در مباحث مدیریتی . یري بیشتري نماینداحساس مسولیت پذ ،گردد افراد و آحادمیموجب  
و   inpovermentی وبه دنبال آن  بحث مشورت و رایزن. آیندسه نکته پیاپی می

این مشورت  زمینه . سازد میو سپس مشارکت را پشت سر هم مطرح سازي قدرتمند
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ابتدا در قالب مشارکت نظري است و . کند میساختن نیروها و بعد مشارکت را فراهم 
یا آ، فرماید مشورت کن میچرا خداوند به پیامبر . گردد مین پس تبدیل به بعد عملی آس
پس از جنگ احد مسلمانان خجالت زده هستند و ، ؟ اوالتواند تصمیم بگیرد میمبر خود ناپی

پس اي پیامبر یکی از راههایی که به آنها  .اندازند میبینند سر را زیر  میوقتی پیامبر را 
شخصیت و اعتماد دهی این است که با آنها مشورت کنی زیرا آنها در پی این مشورت 

ها  ند تا دست اصحاب رو شود و مایهکمیاین کار را  ثانیا پیامبر. کنند میاحساس تشخص 
پیامبر مکرم در احکام خدا و حکم اهللا و مسائل ، ثالثاً. نها مشخص شودآاستعدادهاي  و

، انصاري( کنندمشورت می میاحکام اجتماعی و عمو کنند بلکه در میتشریعی مشورت ن
 . ) 98ص ، 1387
  

  ) زمت فتوکل علی اهللاو اذا ع( توکل:اصل پنجم
کنی  میپس از آن عزم ، پیامبر وقتی مشورت کردي؛ فرماید میخداوند سبحان 

  . پس بر خدا توکل کن و تصمیم خود را عملی و اجرا کن .گیريمیوتصمیم 
. است  decision گیري  تصمیم، دهد میترین کاري که مدیر و مربی انجام  مشکل

از نکات اصلی و تعیین کننده گیري  رایند تصمیمده متصل به عمل است و فارا، عزم
  . باشد میجایگاه مدیران و مربیان 

، نیا میرحی( ي در عمل استتصمیم جد در لغت به معناي قاطعیت و اراده و، واژه عزم
یعنی اي پیامبر وقتی با جمع مشورت کردي و نتیجه گرفتی و مصمم ) 985ص ، 1386

و خودت باید انجام  حاال دیگر منتظرنباش) لی اهللافتوکل ع( ي گرفتیشدي و تصمیم جد
را انجام دادي وعزم کردي  کار و مشاوره، استغفار، عفو، وقتی با رحمت اي پیامبر. بدهی

، اما در عرف واگذاري عمل، واگذاري به معناي توکل است. شود میزمینه توکل فراهم 
. کار توکل استي  ري نتیجهدر نگاه اصطالحی دقیق قرآنی واگذا. شود یتوکل نامیده م

توکل بر این اصل مبتنی است که انسان . اصل در توکل کار و عمل است نه واگذاري ان
به  تاثیر گذاري را، یعنی انسان در مقام توکل) الموثر فی الوجود اال اهللا( گردد میمتوکل 

                                               . داندشکل مطلق متعلق به خداوند می
افرینش منوط به هاي  شود که تاثیرگذاري در تمام حوزه میانسان در مقام توکل معتقد 

هیچ کدام عامل ، تاثیرگذاري خداوند و موثر بودن ذات باریتعا لی است و انسان و محیط
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این زیر ساخت توکل سبب . نیستندها  تاثیر و تحقق خواستهي  تعیین کننده و تمام کننده
در . را از ان خداوند سبحان بدانیمگیري  ما در مقام توکل تاثیرگذاري و نتیجه شود که می

که  میهنگا. تاییدکننده و جرات بخش است، ریتی این نگاه واقعا تشویق کنندهمنظر مدی
موقعیت مادي و انسانی ، امکانات، منابع، کند با تمام توانمندیهاي فکري میاحساس  میآد

نتیجه گرفتن چندان مهم ، کنددهد و به وظیفه عمل می میرا انجام کار ، که در اختیار دارد
همان توکل ، شود و این میباعث قطعیت  امر این) ال موثر فی الوجود( نخواهد بود چون

  . دانیم میزیرا نتیجه را از خدا ، است
  گیري نتیجه

، انوادهرا در درون خخداوند سبحان پنج عامل موفقیت . گر پنج اصل استاین آیه بیان
ي  بین مدیر و مجموعه، بین معلم و شاگرد، بین زن و شوهر، بین والدین و فرزندان

اگر ) فبما رحمه من اهللا لنت لهم( :اصل اول. فرماید میمطرح ، سازمان و در محیط کار
م نباشد تربیت اصل رحمت درون خانواده و بین والدین و فرزندان و فرزندان و والدین حاک

  . شود میموثر واقع ن
اگر والدین در برخورد با ) فاعف عنهم( عفو است، در مقام تربیت و مدیریت: اصل دوم

  موفق هستند، فرزندان و مدیران بامجموعه عفو راپیشه کنند
سازمان ي  و یا مجموعه، همسر، فرزندان) واستغفر لهم( اغماض و تسامح: اصل سوم

. برداشتن کمبودهاست، س وظیفهند پممکن است دچار مشکل شوند و کمبود داشته باش
گاهی باید دست از اعتراض برداشت و موانع را . کمبودها ار یعنی بر داشتن موانع واستغف

  . یابی گردد وحل شودو مشکل ریشه بر داشته شودها  رفع کرد و کمک کرد  تا ضعف
ي  همسر ومجموعه، بها دادن به فرزندان) وشاورهم فی االمر( مشورت: اصل چهارم

خواهد تصمیم  مییعنی وقتی یک مافوق . ازمانی است وآنها را از تصمیم خود آگاه کردنس
کنند  میآن وقت آنها احساس ، بگیرد افراد در محیط کار را مورد مشارکت خود قرار بدهد

امید دیگري پیدا  گیرد میوقتی فرزند مورد مشورت قرار . که در این محیط نقشی دارند
  . کند میخانواده جایگاهی احساس  کند و براي خود در می

باید ) فاذاعزمت فتوکل علی اهللا( و واگذاري نتیجه کار به خداگیري  تصمیم: اصل پنجم
و  شک نکنید و عمل کنید عزم، مراقب بود وقتی تصمیم گرفتی دیگر ترد ید معنا ندارد

حب ان اهللا ی( بودجزم در موضع تئوري مشورت است اما در موضع عمل باید محکم 
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  . وند سبحان متوکلین را دوست داردخدا) المتوکلین
  
  منابع
  . قرآن

  . نهج البالغه
  . انتشارات امام عصرعج، علی انصاريترجمه محمد  ، غررالحکم. ) 1387( عبد الواحد، آمدي

  موسسه بیان هدایت نور . اعتدال محمد) . 1387( محمد علی، انصاري
     . چاپ سوم، انتشارات صبا ، نجدترجمه الم. ) 1387( مصطفی، نیا میرحی

 دار الکتب، تهران. تصحیح علی اکبر غفاري اصول کافی،) ق 1401( محمد بن یعقوب، کلینی
  . االسالمیه

  . موسسه الوفاء، بیروت ، بحار االنوار. ) ق 1401( محمد باقر ، مجلسی
  . انتشارات صدرا ، شرح منظومه) . 1375( مرتضی، مطهري
  
  

                                                  



 

    

 
 
 
 

  
  

  تیترب و میتعل در تیمعنو گاهیجا
  

  ∗محمدجعفر پاك سرشت
 

  
برخوردار  يا ژهیاز وزن و اعتبار و یـ اسالم یرانیکه در فرهنگ ا یمیاز مفاه یکی

ها و  مند از شاخص اما بهره یاست انتزاع يت امریمعنو. است» تیمعنو«، است
 ندیآبر. ریسنجش پذ يو تا حدود، ز و آثار و عوارض قابل مطالعهییبل تمقا يها مولفه
محصول منحصر ، مطلوب در افراد يها از خصلت يت به عنوان مجموعۀ سازواریمعنو

ز در تحقق آن یگر نید یو فرهنگ یاجتماع يست و نهادهایت نیم و تربیبه فرد تعل
، ن مقالهیدر ا. ن داردیادیجاد آن نقش بنیو ا يریگ ت در شکلیم  و تربیاما تعل ، اند میسه

در حد ( آن را یکل يها مولفه، »تیمعنو«ل مفهوم ینگارنده کوشش دارد تا ضمن تحل
ارائه دهد و  ییباز شناسد و در خصوص سنجش نقادانه مظاهر آن رهنمودها ) امکان

ت یترب م ویتعل يبرا یآرمان یرا به عنوان هدف یـ اجتماع یدة روانین پدیسرانجام ا
  . مورد بحث قرار دهد

  . سنجش نقادانه، تیم و تربیتعل، تیمعنو : د واژهیکل
  

  "معنویت"چیستی 
چگونه  یابد؟ چگونه تحقق می ایجاد و مظاهر آن کدامند؟، ها چیست؟ مولفه "معنویت"
توان آن را به  میرابطه آن با تعلیم و تربیت چیست؟ آیا  توان مظاهرآن را شناخت؟ می

 
  Mj-pakseresht@yahoo.com د چمران اهوازیاستاد دانشگاه شه.  ∗

mailto:Mj-pakseresht@yahoo.com
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ها پرسش هایی هستند که دراین  فی براي تعلیم و تربیت در نظر گرفت؟ اینمثابه هد
شود تا جایی که توان نگارنده در فرصتی کوتاه  میو سعی . گیرند مقاله مورد بحث قرار می

  . دهد به آنها پاسخ داده شود می و حوصله مقاله اجازه
نکته ضرورت دارد که به ذکر این ، بپردازیم "معنویت "پیش ازآن که به تحلیل مفهوم 

ممکن است برخی گمان برند ، یا تعلیم و تربیت دارد"معنویت "دلیل رابطه نزدیکی که 
در حاشیۀ تعلیم و تربیت "معنویت "لذا طرح مسئله ، که تعلیم و تربیت خود معنویت است
در پاسخ باید گفت که تردیدي نیست که تعلیم و . چیزي بیش از یک توتولوژي نیست

ولی آیا حاصل و نتیجه کار ، باید به معنویت بیانجامد "صحیح و اساسی قاعدتا تربیت
یر همیشه پاسخ سوال اخ "؟ مسلمابوده است "معنویت"ه آموزشی جهان هموارهاي  نظام

بدور بوده یا معنویتی  "معنویت"هایی که حاصل کارشان از هستند نظام. مثبت نبوده است
که طیف وسیعی از  میبه عنوان مفهو"معنویت "نگهی و آ. اند بس ضعیف به بار آورده

شود و این خود  میاز طریق تحلیل بهتر شناخته ، گیرد میمطلوب را در برهاي  خصلت
تواند به تدارك سازو کارهاي الزم براي تحقق هرچه بهتر آن بویژه در جوامع دینی و  می

  . تعلیم و تربیت یاري رساند میانجیاخالقی به 
. کنیم میلفظ آغاز را با بررسی معناي لغوي این  "معنویت" تحلیل مفهوم

که خود  "معنوي" که از صفت) فرهنگ معین:ك. ر( است مصدر جعلی"معنویت"
ها از لفظ  عربی یکی از برداشت در زبان .اخذ شده است، است "معنی " برگرفته از

ل روحیه در مث، به معنی روحیه است، "معنویات "، به صورت جمع "مخصوصا "معنوي"
در زبان فارسی چنین ، اما تا جایی که نگارنده اطالع دارد. نزد نظامیان و ورزشکاران

اما در زبان فارسی  . آید  به عمل نمی "معنویات"و جمع آن  "معنوي "لفظ  برداشتی از
 "معنویت"و مصدر برگرفته از آن  "معنویات"وجمع آن   "معنوي"لفظ  برداشت خاصی از

این که در لغت عرب هم چنین برداشتی از . در زیر به آن خواهیم پرداخت وجود داردکه
کاربرداین لفظ در زبان ، حوزه تحلیل. نه مورد بحث ما نیستآید یا  میاین الفاظ به عمل 

  . فارسی است
به چند ، است "معنویت" و "معنوي"که ماده و ریشه  "معنی"درزبان فارسی لفظ 

شامل  "معنی "یکی از مفاهیم "قطعا. نی به کار رفته استبه عبارتی به چند معصورت و 
مثل آنچه به ، شود  می فهمیدههمان برداشت متعارف است یعنی آن چیزي که از لفظ 
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  "معنی"جالب آن است که از واژه. شود می فهمیدهو غیره  "کوه "، درخت"فرض از کلمه 
ه جاي آن بیشتر از صفت بلکه ب، شود  اخذ نمی "معنوي"صفت "در این مفهوم معموال

وقتی که معنی ، سمانتیک امروزین، علم معانیدر مثالً . شود بهره گرفته می "عناییم"
اما . آن "معنوي"نه ، رود  درخت سخن می "معناي"از مولفۀهاي، شود تحلیل می "درخت"

 کاربردهاي متفاوت دیگري نیز، آن میبویژه در ادبیات تعلی، در زبان فارسی "یمعن"لفظ 
  . است"علم"در برابر  نادري و درموارد "صورت "دارد و آن استعمال این لفظ در مقابل 

  :چندي ضرورت داردهاي  براي روشن شدن مطلب باالذکرمثال
به  را او، پردازد میخود که در آن به ستایش ممدوح خود هاي  حافظ در یکی ازغزل

  :کند میتوصیف  "صورت و معنی "عنوان پادشاه 
  نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوشه صورت و معنی که مثل تو                            اي پادشا

ره ، باجماعتی افسرده دل مرده "آورده  "گلستان" درباب دوم، خودسعدي نیز به نوبه 
از قول و در جاي دیگر  "...گیرد نمیدیدم که نفسم ، معنی نبرده از عالم صورت به عالم

اي در جهان   پیش از این طایفه" :آورد وصیف حقیقت تصوف میشام در تیکی از مشایخ 
اکنون جماعتی هستندبه صورت جمع به معنی ، بودند به صورت پریشان و به معنی جمع

به کار رفته و  "صورت"در تقابل با  "معنی"ها  واضح است که در این مثال ". ..پریشان
 به مثابه نماد"صورت"حافظ در شعر هرچند، واالتر است"صورت"به لحاظ ارزشی از

  . ارزشیابی ظاهري نکوهش شده است
پی ) ره( این بار به روایت استاد محمد تقی جعفري، بحث معنی را با مثال دیگري

پخش شده از سیماي ( ایشان در سلسله سخنرانی هایی در دانشگاه تهران. گیریم  می
این مطلب را  "ره علم و معنی سلسله بحث هایی دربا"زیر عنوان )  میجمهوري اسال

قائل به  "معنی "و "علم "غربی بین  "کند که برخی از اندیشمندان عمدتا  مطرح می
علم تجربی و ، "علم "مقصود از، در این سلسله بحث ها. نوعی تقابل و تضاد هستند

برخی  "عرفانی و احتماال، الهی، معارف دینی "معنی" پوزیتویستی و مراد از "احتماال
استاد جعفري این تقابل را که به موجب آن اندیشمندان . علوم انسانی استهاي  زحیطها

پردازند بی وجه دانسته و طرفداران آن را مورد انتقاد  پوزیتویست به نفی معارف معنوي می
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 2ماکسولو  1وایتهد در ضمن ایشان برخی از دانشمندان غربی مانند. دهد عادالنه قرار می
را منکر  "علوم معنوي  "نه تنها  میه با وجود برخورداري از مقام باالي علکبرد می نام را

    . نبوده بلکه خود دراشاعه آن اهتمام داشته اند
و  "معنی"آید که در خصوص مفهوم دوم  میاز بحث باال این نتیجه به دست  

و  "یا صورت" "معنی"مشتقات آن دو تقابل وجود دارد که یکی از آن دو شامل تقابل 
، دینی، در مفهوم معارف الهی "معنی " با) علم تجربی( "علم"دیگري ناظر به تقابل 
توان به تقابل اول  وم را با قدري اغماض میهر چند تقابل د. روحانی و عرفانی است

هم اندیشمندان دینی و ، اما چنان که استاد جعفري مبرهن دانسته، برگرداند و فروکاست
. دانند  وم دقیقه از جمله وایتهد و ماکسول آن را بی پایه میهم برخی از دانشمندان عل

بویژه ژنتیک  میهاي علاي از حوزههاي اخیر در پاره هایی که در دهه خوشبختانه پژوهش
بی تردید . تر کرده است سنگین کفه ترازو را به سود مخالفان این تقابل، به عمل آمده

بخوبی نشان ها  زیرا این یافته، اي بخشیده کشفیات علم ژنتیک به برهان نظم روح تازه
اي رسالت خود را انجام  با چه شیوة هوشمندانه و از پیش طراحی شدهها  دهند که ژن می
  شود موجب آن بوده است  میدیده ها  هدفمندي شگفت آوري که در عملکرد ژن. دهند می

  

 
1.  Alfred North Whitehead  ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی )1861- 1947(الفردنورث وایتهد

اهداف تعلیم و تربیت  Pruessandreality "فرایندوواقعیت"ده آثار مهمی مانند و نویسن
Alms of edm Cation  و اصول ریاضیQrincipia Mathematica  وایتهد فیلسوفی .  است

خداباور است هرچند که اعتقاد او به پروردگار با نوع ایمان پیروان ادیان ابراهیمی متفاوت 
  .  دي معنوي بوده و به آرمان معنویت خدمت کرده استاست به هر حال وایتهد فر
  James clerk Maxwell .2  ر انگلیسی فیزیکدان نامدا) 1831-1879( جیمز کالرك ماکسول

اکسول عمدتاگ به دلیل صورتبندي معادالتی است که به موجب مشهرت . قرن نوزدهم است
ظاهر پراکنده اي همچون  ]ادامه از صفحه قبل[آن ها نشان داده است که امور به  

ولی مسیحی مومنی بوده و .  مظاهري از پدیده واحدي هستند، الکتریسیته،مغناطیس واپتیک
برگرفته ازدایره ..  (بوده است) اثباتگرایی (ایمان مذهبی وي موجب مخالفت او با پوزیتویسم 

  )پدیا المعارف آزادویکی
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در باورهاي  ،م هستیوقادري براي عال 1که برخی از اندیشمندان نامعتقد به مبدأ دانا
  . خود تجدید نظر کنندکه آنتونی فلوفیلسوف انگلیسی در این زمره است

 طرح قابلها  ها و بینش دو دسته نگرش "معنی"و  "صورت"اما در خصوص تقابل 
، هائی از قبیل ظاهر پرسشی ن خصیصهمبی "صورت"مربوط به هاي  نگرش. است
ازطرف دیگر جهان نگري مرتبط با . است سنخدیگري و اموري از این ما، یدوستدنیا
، باطنی، متعالی، روحانیهاي  ـ جهان نگري معنوي ـ متضمن صفات و خصلت "معنی "

اي که هست آن که تا جایی که به تعلیم و تربیت ارتباط  نکته. وارستگی و امثال آن است
و نباید وجود تباین کلی وجود ندارد ها  و بینشها  کند بین این دو دسته نگرش پیدا می

اگر صورت گروي محض ناپسند . وظیفه تعلیم و تربیت ایجاد تعادل است. داشته باشد
افراطی در مفهوم عزلت گزینی و زهد پرستی و رویگردانی از  "معنوي گرایی  "، است

برون  هان دهندپیشه کردن رویه اخیر به قول سعدي نش. خلق خدا نیز قابل دفاع نیست
  . "نجات غریق "موج است نه خویش از  بردن گلیم

شایسته است که ، به دست داده ایم"معنویت "و"معنوي  "اکنون که تصوري کلی از 
این دو مفهوم وابسته به هم را تحلیل کنیم تا بینشی نسبت به اجزاء و عناصر متشکله آنها 

ا در تقابل ر"معنویت  "ز مند ا بهره هاي کلی افرادصهاي از خصی اشاراتی به پاره. پیداکنیم
اما براي شناخت . یمهاي افرادي که از این موهبت بهره کافی ندارند به عمل آوربا خصلت

تر  براي نیل به شناختی مقبول. این توصیف بسنده نیست "معنویت"و "معنوي"دقیق 
معنوي را تحلیل کنیم تا اجزاء و  رفتار افرادهاي  شایسته است که ساختار ذهنی و شیوه

این عمل عالوه بر آن که بینش مفیدي در رابطه با ساختار . کاویده شوندعناصر آنها 
گیري  را به نحوه شکل تواند ما میآورد  میما فراهم  براي "معنوي "ذهنی و رفتاري افراد 

به یک اعتبار این عمل . معنوي که مطلوب تعلیم و تربیت است آشنا کند"ذهنیت  "
ه فلسفی کانت به ما نشان دهد که  تواندبا اندك خوشه چینی از دیدگا می
  . رویم میبراي تحقق این مطلوب به سراغ روانشناسی . شود میچگونه ممکن "معنویت"
 

  Antonj flew .1 )2010 -1923( اثباتگرایی انگلیسی که به رغم پیروي از فیلسوف تحلیلی و
در اکثر طول عمر فکري خود،در دهه پایانی زندگانی است ؟ تحت تاثیر ) الحاد(آته السیم 

روي آورد و به ) خداشناسی طبیعی ( Deismپیشرفت هاي شگرف علم ژنتیک به نوعی 
  .  این ترتیب براي پدیده هاي جهان قایل به مبدأ ذیشعوري شد
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از سه  "درروانشناسی ـ و نیز تعلیم و تربیت ـ درارتباط بارشدو کمال انسان معموال
 ،حوزه ارزش( حوزه عاطفی، حوزه شناختی :شود میحوزه یا حیطه مرتبط به هم بحث 

  ) . 1984، بلوم. ك. ر( و حوزه حس و حرکت یا همانا عمل و رفتار)  ...زیبایی، اخالق
بلکه نگاهی از ، نیستها  بحث تفصیلی درباره این حیطهها  هدف ما در طرح این حوزه

بدیهی است که . ) نگاهی جامع و به اصطالح از باال( موقف نظریه تربیت است
را جهت کشف  میی و اعمال و رفتار آداست که حیات ذهن میعل، روانشناسی
 "معموال میو کشفیات عل ها  اما تعلیم و تربیت به یافته، کند هاي آن مطالعه می قانونمندي

معنی . داراي بعد ارزشی است میتعلیم و تربیت عالوه بر بعد عل. افزاید مییک بعد ارزشی 
ناگزیر از گزینش است که این سخن آن است که تعلیم و تربیت به دلیل ارزشمدار بودن 

و ها  انواع شناخت میاناز این رو تعلیم و تربیت از . خود مستلزم کاربر و معیار است
  . زند که مالك هایی را بر آورده سازند میهایی مهر تایید و رفتارها بر گونهها  یادگیري
. دهند میتربیت معیارهایی ارایه  برخی از فالسفه تعلیم و، در حیطه شناختی، نتیجهدر 

به عبارت دیگر براي . باشند میعمق و وسعت ) 1970( ترزپی. اس. به عقیده آر، این معیارها
یادگیري وجهه تربیتی پیدا کند باید از عمق و وسعت ، آموزشی، شناختیبعد آن که 

پس آموزش و یادگیري که زیر بناي حوزه شناختی است باید عمیق و . برخوردار باشد
وسعت مستلزم  کند و میفهم دقیق و ریشه اي موضوعات را طلب  ،عمق. وسیع باشند

و وقوف نسبت به این ارتباط بین علوم و  میدرك ارتباط ارگانیک بین مباحث عل
به  تضمن بینش وسیع و بصیرت نسبتپس وسعت م. همجوار استهاي  دانش

لوم و یکی از متفکرانی که یکپارچگی ع. بشري به یکدیگر استهاي  خویشاوندي دانش
قواعد "وي در . دکارت فیلسوف بزرگ فرانسوي است ،معارف بشري را مورد تایید قرارداده

بلکه همگی وجوه ، علوم مختلف از یکدیگر مستقل نیستند" :گوید میخود  "راهبري ذهن
داشتن هر نوع دانشی  ـ به شرط آن که حقیقی باشد ـ به . آیند به شمار می میخرد آد

  ) 1984، دکارت( "استدانش بیشتر رهنمون 
توان  مین. نیز باشد میعل مالكتواند متضمن سه  مییا اصل وسعت در شناخت  معیار

داشت و تنها حوزه کاري و تخصصی خود را دید و آن را باور داشت و  میدید وسیع عل
اسفانه یکی از آفات مت. بود، حتی بی مهر، معرفتی بی اعتناهاي  نسبت به دیگر حوزه

اعتنایی و بی مهري برخی از متخصصان نسبت  در کشور ما همین مسئله بی میزندگی عل
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  . معرفتی دیگران استهاي  به حوزه
آن است که معیارهاي عمق و وسعت در  آنچه در این مقطع بحث باید تاکید شود
مستلزم عمق دانش و وسعت "معنویت ". شناخت نزد افراد معنوي جایگاه خاصی دارد

عالوه . شوند مین "معنویت "سطحی و تنگ نظر مشمول عنوان ي ها انسان. بینش است
و نگرش نسبت به دیگر ،  تحمل و تساهل علمی، بر این انسان معنوي داراي سعه صدر

) ره( تواند رافع مشکلی باشد که عالمه جعفري میاین امر . باشند میمعرفتی هاي  حوزه
اما در خصوص  "معنی  "و  "علم  "یعنی تعارض و تضاد بین ، نگران آن بوده است

هاي  در مورد انسان_ارزشی و اخالقی ، حیطه عاطفی _ میحیطه دوم حیات ذهنی آد
توان گفت ؟ در  میچه ، نهند به ساحت معنویت گام نهاده و می انسان هایی که "معنوي "

و نسبت ها  این جا هم به جاي جستجوي فضایل و مکمالت اخالقی و تهیه فهرستی از آن
کنیم تا نخست معیارهایی را به  میکنیم و در عوض تالش   به افراد معنوي پرهیز میدادن 

هاي  دست دهیم که به موجب آنها بتوان برخی از مشترکات اخالقی و منشی انسان
  براي نیل به این هدف باز هم نخست از روانشناسی یاري . ن کردمعنوي را بیا

  . داریم میالق معمول جوئیم و سپس اندك تاملّی در فلسفه اخ می
از جمله ژان پیاژه و به پیروي از او لورنس کلبرگ درباره فرایند ، برخی از روانشناسان
تحقیقات . انجام داده اندي  نوجوانان و افراد بالغ مطالعات ارزنده، رشد اخالقی کودکان

از  ،به موازات گذر زمان و افزایش سنها  دهد که رشد اخالقی انسان میکلبرگ نشان 
کلبرگ گویاي آن است که رشد هاي  یافته. گذرد میاز مراحلی ، کودکی تا بزرگسالی

سطح ، سطح عرفی، شامل سطح پیشا عرفی :اخالقی شامل سه سطح دو مرحله اي است
به . خود محورانه است، در سطح اول که مقارن دوران کودکی است اعمال فرد. پسا عرفی

ی یا به دلیل پرهیز از پی آمدهاي آزار دهنده صورت این معنی که اعمال و افعال اخالق
نوجوانی و هاي  در سطح دوم ـ شامل دوره. گیرند یا در راستاي نفع شخصی آنی می

بزرگسالی ـ افعال یا به دلیل همرنگی و همنوایی با دیگران و کسب رضایت و تحصیل 
 سطح سوم، ریات اجتماعیشوند یا به دلیل پیروي از هنجارها و اعتبا میتایید آنان توجیه 

سطح اصول محوري اخالقی است که طی آن فرد به نوعی ) دوره بزرگسالی(
ها و هنجارهایی نورم فرد، در مرحله نخست این سطح. آید میاخالقی نایل  میاتونو

قوانین خشکی که عدول از "نه لزوما، کند میاجتماعی را نوعی قراردادهاي اجتماعی تلقی 
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در مرحله دوم این سطح که مرحله نهایی رشد اخالقی را از نظر . باشدآنها قابل تصور ن
خود از اصول کلی و ، فرد در توجیه اعمال و رفتارهایی اخالقی، دهد میکلبرگ تشکیل 

قی خود به مکتب به عقیده کلبرگ فرد در توجیه اعمال اخال. گیرد میجهانشمول بهره 
و ها  گیرياین مرحله است که فرد در تصمیمدر  شود می کانت نزدیک اخالقی تکلیف مدار

خود را از قید تبعیت از سنن و هنجارهاي ، )در صورت لزوم( اعمال اخالقی خویش
دهد که از اصول اخالقی تکلیف مدارانه و  میبیند و به خود اجازه  میاجتماعی فارغ 

رد هماهنگ با شود که ف میبه این ترتیب ادعا . جهانشمولی که پذیرفته است پیروي کند
وچنان عمل ، نه وسیله، نگرد میاصول اخالقی کانت به خود و دیگران به عنوان هدف 

 کردند میدیگران در موقعیت او قرارداشتند همان کار را اگر کند که انتظار دارد هر آینه  می
)wikipeda. org(  

کانت  اکنون باید دید که کدام یک از سطوح و مراحل اخالقی منسوب به کلبرگ و 
سطح اول و دو مرحله  "معنوي سنخیت دارد؟ مسلماهاي  با منش و افعال اخالقی انسان
توان گفت که با آن که  میدرباره سطح دوم و مراحل آن . آن از بحث ما خارج خواهند بود

ولی خود را محکوم ، گذارند میارباب معنویت در مجموع به هنجارهاي اجتماعی احترام 
کنند و چنانچه هنجارهاي فرهنگی ـ اجتماعی با اصول عالی  میناخالق عرفی لحاظ 

بلکه از ، بینند  خود را مکلف به پیروي از آن هنجارها نمی، اخالقی آنان در تعارض باشند
  . کنند میاصول وجدان اخالقی خود تبعیت 

مسئله انطباق اصول اخالقی پسا عرفی ، آنچه در این مقطع از بحث قابل تامل است
مرحله نهایی پرسش آن است که آیا همه افرادي که به . لگوي اخالقی کانت استبا ا

از الگوي ، قطع نظر از این که به کدام فرهنگ تعلق دارند، رسند اخالقی پسا عرفی می
غیر غربی وجود هاي  دیگري در فرهنگآیا اخالق تکلیف مدار . کنند می کانتی پیروي

باشدکه به مرحله اخالق پسا عرفی صعود کرده  مید که منشاء فعل اخالقی افراد ندار
باشند ؟ البته نظریه اخالقی کانت دیدگاهی بسیار جالب است که طی دو قرن اعتبارخودرا 

و آنگهی معلوم نیست که ، این نظریه خالی از انتقاد نیست، با وجود این 1. حفظ کرده است

 
 The: اطالعات بیشتر در خصوص نظریه کانت به اثر مهم او تحت عنوان براي.  1

Groundwork of  Metaphysic of Morals  مراجعه فرمائید  .      
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از الگوي کانتی پیروي کنند  "رتاغیر اروپایی ضروهاي  دارندگان اخالق پسا عرفی فرهنگ
یکی از انتقادات وارده به نظریه کانت مشعر بر انتزاعی بودن آن و عدم انطباق آن بر موارد 

در بافت زندگی مدام با آنها سرو ها  مواردي که انسان، جزئی و به اصطالح ملموس است
ز جامعیت و کلیت به عقیده منتقدان کانت این عدم پوشش موارد جزیی گاه ا. کار دارند
طبق نظریه کانت راستگویی قانون اخالقی جهانشمولی ، به عنوان مثال. کاهد مینظریه او 

کسی سالح بدست قصد یافتن و آسیب رسانی به ، به عنوان یک مورد ویژه، اما اگر. است
آیا ما مجاز به افشاي مخفیگاه شخص قربانی خواهیم بود؟ به ، شخص دیگري باشد

  ف به گفتن حقیقت هستیم ؟ا مکلّعبارتی آیا م
ند اصول نرسند بتوا میدر هر صورت این امکان که افرادي به مرحله اخالق پسا عرفی 

اخالقی خود را از منابع دیگري و در راس همه منابع دینی اخذ کنند نباید مردود انگاشته 
وي کانتی در با الگ "لزوما میالگوي اسال. یکی از این منابع دین حنیف اسالم است. شود

یک تفاوت مهم این است که کانت اخالق . تضاد کامل نیست اما با آن تفاوت هایی دارد
ا پس اخالق را ت. کند میکند بلکه از اخالق بسوي دین حرکت  میرا از دین انتزاع ن

درست است . اما در اسالم اخالق صبغه دینی دارد. گیرد حدودي مستقل از دین در نظر می
، گیرد ولی در عمل به تکلیف میعمل اخالقی بر اساس تکلیف صورت ، هم که در اسالم

هم موجب نیل به مقام قرب الهی است و ، عمل به تکلیف. نهفته استرضاي پروردگار 
 موجب علو) مثل استاد آیت اهللا مصباح یزدي(  میهم به عقیده نظریه پردازان اخالق اسال

وجود وظیفه و تکلیف مدار بودن به موارد جزیی  با میاز سویی اخالق اسال. است مین آدشأ
  . نه تنها بی اعتنا نیست بلکه اهتمام نیز دارد

 بی آن که مدعی حل کامل نکات قابل ، این بخش بحثگیري  به عنوان نتیجه
به عبارتی ، گوئیم اخالق فرا عرفی ، میاي باشیم که ذاتی این قبیل امور است مناقشه

 -  ال و افعال اخالقی و ارزشی قابل انتظار از جانب افراد معنوياخالق تکلیف مدار با اعم
به این معنی که فرد معنوي به وقت ضرورت در زندگی . ارباب معنویت ـ سنخیت دارد
چه . گذرد میرود و در هاي خاص از اخالق عرفی فراتر میخود و در رویارویی با پیش آمد

ولی این که در این فراروي از . نخواهدداشتاگر چنین نکنند با دیگران تفاوت معنی داري 
، تحقیقات کلبرگ. شود جاي بحث و صد البته تحقیق دارد میچه اصول و الگویی تبعیت 

ن سطور بی آن که آورد و راقم ای می از الگوي کانت سردر، که البته منتقدان خود را دارد
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گوي کانت مشترکاتی دارد را که با ال میالگوي اسال، این الگو باشد منکر ارزش و اهمیت
 . وجود دارد میداند البته در این خصوص نیاز وافري به تحقیق عل میمفید و موثر 

توانند در مواقع الزم از هنجارها و موازین  میاکنون با قول به این که معنی و معنویت 
این  .توان حداقلی از صفات اخالقی ممتاز را براي آنان درنظر گرفت ، میاخالقی در گذرند

پرهیز از دنیا ( وارستگی، شهامت اخالقی، شامل اموري از نسخ صراحت لهجهها  خصلت
  :باشد میاراده معطوف به خیر و در موارد ضروري توان خطر کردن ، ) پرستی

  کرد میجرمش آن بود که اسرارهویدا  گفت آن یار کزو گشت سرداربلند
ه ارباب معنویت از اصول اخالقی گوئیم این ک میبراي پرهیز از سوءبرداشت احتمالی 

که بر پایه  سبکسريکنند به معنی آن نیست که هر فرد  میتکلیف مدارانه اي استفاده 
اهل ایستد  میاجتماعی ي  بر هنجارهابرخی از باورها و افکار ناسنجیده و متعصبانه در برا

در نزد دین اصول اخالقی باید از وجدان اخالقی سالم سرچشمه بگیرد و . معنی بدانیم
  . باوران متضمن رضاي الهی باشد

در  "مسلما. شود میبه عمل و رفتار مربوط  میحیطه حیات ذهنی ـ رفتاري آد  سومین
اعمال و افعال ، بلکه مراد، و رفتار هر نوع فعل و عملی نیست این جا منظور از عمل
  . اخالقی و ارزشی است

به صورت غیر ،  رفتاري آدمی - ن بحث درباره حوزه دوم حیات ذهنیالبته در ضم
این قبیل اعمال هاي  مستقیم دربارة اعمال اخالقی سخن گفته ایم و در حد امکان شاخصه

 ،آنچه نیاز به تاکید  دارد آن است که براي ورود به عرصه معنویت. را معرفی کرده ایم
ش وارزش دان. بهره مندي از دانش و ارزش هر چند الزم است اما به تنهایی کافی نیست

دانش و . به عبارتی باید نتایج عملی مطلوب داشته باشند ، باید در عمل متجلی گردند
. حکیم عزم و اراده در انسان باشندارزش به اتکاء تربیت صحیح باید موجب پیدایش و ت

از هوش و قوه قضاوت گرفته تا ملکاتی  میاراده نیک را بر همه استعدادهاي آد، کانت
اراده خیر مطلوبیت ذاتی دارد در ) 1969کانت ( داند میانند آن واالتر همچون شجاعت و م

در راه درست به کار  میآدهاي  حالی که در غیبت چنین اراده اي ممکن است قوا و استعداد
سوند تحقق اراده آن هم با پ، شود میاما تا جایی که به تعلیم و تربیت مربوط . گرفته نشوند

، کاردان. ك. ر( مثل کوشن اشتاینیز افراديبه عقیده . ستنیک و خیر مستلزم تربیت ا
به عبارتی ، را درونی کنند آنها، ها رادرك کنند و بشناسندباید ارزش متعلمان) 1381
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خوشبختانه در فرهنگ . را مبناي عمل قراردهندها  خره آنو باال، بپذیرند و باور کنند
  . کید شده استرزش توام با عمل تاکالسیک ما همواره بر علم و ا

  
  ارزیابی مظاهر معنویت 

هاي  نظام هایی که بر مبناي جهان بینی "مخصوصا، تربیتی ارزشمندهاي  کلیه نظام
حفظ و اعتالء معنویت را وجهه همت خود ، ایجاد، دینی و الهی شکل گرفته اند

اما پیدا است که معنویت از مواد و محتواي شخص و نظامدار تشکیل . دهند میقرار
پس سنجش . متفاوت آموزش داد و اندازه گرفتهاي  شود که بتوان آن را به روش یمن

لذا معنویت را باید غیر مستقیم و از . مستقیم معنویت امري دشوار و شاید غیر ممکن باشد
آن ، خود "جمهوریت "در  افالطون. ه و مطالعه آثار و مظاهر آن ارزیابی نمودمشاهد  راه

کند و  میجامعه را بررسی ، به جاي مطالعه فرد، آید میبر میآد صدد توصیف نفسجا که در
توان  از این بینش می. بیند می) جامعه( را در سیماي انسان درشت) فرد( چهره انسان ریز

  . براي ارزیابی معنویت بهره گرفت
 هاي پژوهشی در همه ها و یافتهداده، ب سایبري و وفور اطالعاتدر عصر انقال

مواد اولیه براي تشخیص قوت و ضعف جامعه  تماعی فرهنگی و غیره و هاي اجزمینه
و اراده براي  تصمیماست یکی وجود  اهمیتآنچه در این خصوص داراي . موجود است

بتوان ها  اقدام به این کار است و دیگري تهیه و تدوین معیارها و مقوالتی که به موجب آن
براي تحقق مطلب دوم سزاوار است . به طور نسبی معنویت را در سطح جامعه سنجید

هاي  با عنایت به خصلت. تصویر مطلوبی از جامعه معنوي را در نزد خود ترسیم کنیم
عه معنوي چگونه جامعه اي است ؟ از چه ید جاممعنوي باید از خود پرسهاي  انسان
ین مثبتی باید برخوردارد و از چه اوصاف منفی باید عاري باشد ؟ با طرح چنهاي  ویژگی

توان به فهرستی از اوصاف و  میپرسش هایی و یا پاسخگویی واقع بینانه و عالمانه به آنها 
از آنجا که تهیه و . ت یافتویژگی هایی که جامعه معنوي باید از آنها بهره مند باشد دس

هاي  چنین فهرستی پروژه اي جمعی است که به تبادل افکار بین صاحبنظران حوزه ارایۀ
دهد وارد جزئیات  مینگارنده به خود اجازه ن، دارد نیاز ت و جامعه و فرهنگتعلیم و تربی
بنابراین . کند ده میبسن قوالتی کلی آنهم در قالب پیشنهادتنها به ذکر م و مطالب شود

توان اوضاع معنویت را در سطح جامعه به صورت نسبی  میمقوالتی که به موجب آنها 
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  . آید قراردارند میز قبیل آنچه در زیرها و حوزه هایی ا در حیطه، سنجید
 و کیفیت مراعات شعایر دینی و اخالقی  میزان -
 کیفیت قانونمداري در جامعه  -
 امنیت اجتماعی  -
 امنیت شغلی و اقتصادي  -
 کیفیت سالمت روانی و اجتماعی  -
 و کیفیت میزان –فراهم  بودن دسترسی به علم و دانش  –عدالت آموزشی  -

 . آموزشی و تحصیالت
 هنري و فرهنگی ، ادبی،  تولیدات علمی یزانم -
 وجود نهادها و بنیادهاي نیکو کاري و خیریه   -
 آزادي بیان و اندیشه در محدوه قانون  -
 وجود نشاط در جامعه  و ت فراغتاز اوقاگیري  مکان بهرها -

مشکالت و . عیب و نقص باشد اي نیست که بی بدیهی است که هیچ جامعه
. استبهره مندي از اوصاف مطلوب  میزانمسئله اساسی . هند داشتوجود خواها  نابسامانی

توان  میخوشبختانه امروزه معیارهایی در سطح ملی و بین المللی وجود دارند که با آنها 
  . ی معنوي جامعه را با آنها سنجیدسالمت نسب میزان
 

 هدف  مثابهمعنویت به 
، تربیت و شرایط اجتماعی معنویت محصول مشترك نهاد تعلیم و، چنانکه گفته شد

نیست بلکه باید تربیت  میتنها تربیت رس، مقصود از تربیت. حتی اقتصادي است، فرهنگی
را که حاصل تاثیرات نهادهاي مختلف اجتماعی به جز آموزش و پرورش  میغیر رس

تواند مسیر تربیت خود را  میفرد ، در مقطعی از زندگی مسلماً. است در نظر گرفت میرس
البته . یش از پیش نفس خود بپردازد و خودسازي کندبه تهذیب ب مثالً، انتخاب کند شخصاً

در هر حال . تحت شرایط نامساعد امکان بیراهه رفتن افراد را هم نباید نادیده انگاشت
چنانکه بزرگانی ، پس تربیت. آید میبه مقام انسانیت نایل ن يفرد هیچ بدون تربیت صحیح
شامل سیر فرد بلکه عروج او به مقام انسانیت ، اندشده متذکر) kant( مثل سعدي و کانت

  . ناقص است، است و انسانیت بدون معنویت
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پرورش روح معنویت در  برايتربیتی هاي  زده کنونی نظاممتاسفانه در جهان مصرف
خود را ها  بر روي کاغذ و در عالم شعار بسیاري از نظام. شوند میافراد بهاي کافی قایل ن

رسد که اهتمام  میکنند اما به نظر ن میت به ترویج و توسعه معنویت متعهد قلمداد نسب
به ابعاد مادي  "معموال. الزم و کافی براي تحقق این شعارها در عمل وجود داشته باشد
در جوامع سرمایه . شود میزندگی که البته ارزش خاص خود را دارد اولویت بیشتري داده 

گیرند و  میکارایی و بهره وري اقتصادي سر لوحه امور قرار  داري غربی اهدافی همچون
این را هم باید خاطر . ت تحقق نیازهاي بازار کار و اقتصاد استمتعلیم و تربیت نیز در خد

نشان کرد که معلوم نیست پرورش و اعتالء کارایی شغلی در افراد براي ورود به بازار 
به عقیده . ه صورت عادالنه صورت پذیردکاري که مبتنی بر بهره وري اقتصادي است ب

سود آور از هاي  ها و مهارتدانش ندان اقشار فرودست جامعه ازبعضی از منتقدان سهم فرز
وري به جاي خود و در توان کردکه کارایی و بهره  ر نمیانکا. اقشار فرا دست کمتر است

توانند به  میی آیا امور مفیدي هستند ول، صورتی که به صورت عادالنه ساماندهی شوند
  . خودي خود ضامن معنویت هم باشند ؟ جاي تردید است

به ویژه آنانی که اندیشه متعادل ساختن و انسانی کردن ، برخی از اندیشمندان غربی
زندگی در جهان سرمایه داري را مد نظر قرارداده اند براین باورند که انسان غربی تحت 

د از آزادي کن میفشاري که تمدن ماشینی براو اعمال تاثیر آفات سرمایه داري و کنترل و 
عصر هاي  این چیزي است که با اهداف و آرمان. مند نیستبهره و استقالل حقیقی

و علم و  میمتفکران عصر روشنگري باور داشتند که خرد آد. روشنگري در تضاد است
ي و محنت نجات بیمار، فقر و نداري، تکنولوژي مایه گرفته درآن بشررا از نامالیمات

معنی ـ  به ارمغان خواهد  "و از همه مهمتر براي او آزادي و رهایی ـ و احتماال، خواهد داد
که قرار بود رهایی بخش خردي . اما به عقیده بسیاري از منتقدان چنین نشده است. آورد
ر گیرد و به تعبی میه قرار سلطهاي  کند و در اختیار نظام  ابزاري پیدا می وجهۀ، شود

نتیجه آن که ) 1991، برنشتاین. ك. ر( گردد  محکوم سلطه و سرکوب نهان می وبرماکس
  . بازد میمعنی  رنگ 

یکی از . بشر غربی در قرن بیستم بوده استهاي  جستجوي معنی یکی از دلمشغولی
       مهم و مسلط قرن بیستم هاي  عنوان یکی از فلسفهسیالیسم به نتزهاي اگزیستا

آن هم در جهانی که فی نفسه پوچ و بی معنی پنداشته شده  ، بوده استمعنی سازي 
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، گرا استاي فردآن جا که اگزیستانسیالیسم فلسفه اما از) 1390، گوتک. ك. ر( .است
 و هنجاري براي رهایی میلذا نور، آن نیز وجهه فردي داردهاي  معنی سازي در پرتو آموزه

ما باید به اگزیستانسیالیسم به عنوان  مجموعه اي از ا. احتمالی جامعه به دست نداده است
دیدگاههایی که اعتراض بشر غربی را نسبت به فقر معنی درتمدن ماشینی کنونی متجلی 

  . امتیاز داد، ساخته است
رساند که در جهان  میما را به این نتیجه ، اگر در مطالب باال اندکی حقیقت نهفته باشد

  . د محتاج معنی استکنونی انسان براي زندگی خو
. تربیتی باید نسبت به پرورش و اعتالء معنویت در متعلمان اهتمام ورزندهاي  لذا نظام

آموزشی هاي  تواند درباره اکثریت قریب به اتفاق نظام میاین قضاوتی است که کمابیش 
. نظام تربیتی ما هم باید نسبت به این موضوع حساسیت بیشتري نشان دهد. صادق باشد

دینی هاي  و آموزه مینکته البته درست است که تحت لواي انقالب شکوهمند اسال این
به عنوان مثال . برخی از وجوه معنویت در جامعه ما تقویت شده و رونق گرفته است

توان از  میو نیز . و مراسم مذهبی اشاره کردها  توان به توسعه شعایر دینی و آئین می
ورش بویژه در مقطع آموزش عالی سخن گفت و نیز از توسعه بسیار چشم گیر آموزش و پر

، اجتماعیهاي  از آسیب جامعه ما، یاد کرد اما با وجود این میعلهاي  توسعه پژوهش
آمار طالق و  :قابل توجه اندها  رویداد آسیب میزان. حتی روانی در رنج است، اقتصادي

اعتیاد ، حد مطلوب نیستشغلی و اقتصادي در امنیت ، تخلفات اجتماعی و مالی باالاست
توانند مخلّ معنویت  می و اموري از این دستها  این. به مواد مخدر نیز مایه نگرانی است

مورد بحث در کلیت آن از حوزه اقتدار هاي  آسیب لبته مبارزه با عوامل پدید آورندةا. باشند
هاي  تعلیم ارزش تواند با اهتمام در تقویت و میاما نظام آموزشی . نظام آموزش خارج است

نهاد تعلیم و تربیت ودرمجموع همه . کند میمعنوي از توسعه آتی آسیب هاجلوگیري 
باید رویدادها و ، نهادهایی که مسئولیت سالمت معنوي جامعه را بر عهده دارند

در این جا . اندازد از نظر دور ندارند میکه امنیت معنوي جامعه را به مخاطره  یهای موقعیت
  . مقدم بر درمان است، پیشگیري یا همانا تربیت صحیح، طب و بهداشت مانند، هم

توان به عنوان یک هدف آرمانی براي  میرا  "معنویت  "توانیم بگوئیم که  میپس 
 اما. در جوامع دینی معنویت در حاق ذات تربیت جا دارد. تعلیم و تربیت در نظر گرفت

هاي  ن درمسابقهزي باشد مثل خط پایاگوئیم مقصودمان نباید چی میوقتی از هدف سخن 
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امري است ، به یک اعتبار هدف. که باید صددرصد به آن رسید و لمس کرد دو و میدانی
 ،هدف. آفریند  کند و شوق و هیجان می میکه جهت و سمت و سوي حرکت را تعیین 

. یابند  همچون ستاره درخشانی است که رهروان در پرتو آن جهت راستین حرکت را می
  . است سنخمعنویت اگر هدف باشد از این 

بی عیب و نقص هم نیست به مناسبت  ،این مقاله مختصر را که بی شک، در پایان   
کنم که چند سالی در دفتر  دوست و همکار ارجمندي تقدیم می داشت یادو خاطره گرامی

پر فتوح ایشان به روح . مند بودمهمکاري حوزه و دانشگاه در فیوضات و افادات ایشان بهره
  . فرستم میو همه اهل معنی و معرفت فروتنانه درود 
  کز ساکنان درگه پیر مغان شدم  آن روز بر دلم درمعنی گشوده شد
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در است که  میمفهوهویت . را نام برد. ..دینی و، جنسیتی، اجتماعی، شغلی، تحصیلیبعد 
مورد مطالعه واقع  روانشناسی، علوم جامعه شناختی، علم سیاستمختلف هاي  حیطه
 سازد میاست که فرد بین عوالم ذهنی خود و واقعیت برقرار  امري شود میگفته  ه وگردید

است که مفاهیم و در نوشتار حاضر این مورد نظر نویسنده  رویکرد. )1383، فالح(
یکی از . افراد باشدجهت دهنده ابعاد دیگر هویت  دتوان ، می1طرح شده در دینمهاي  آموزه

جهان به واسطه  معنا و هدف نهایی زندگی انسانتبیین ی کارکردهاي اصلی دین در زندگ
 میاسالـ  معنا و غایت زندگی فرد بر اساس جهان بینی دینی چنانچه، لذا. است بینی الهی

در راستاي و تحصیلی  جنسیتی، هویت شغلیاز جمله  ابعاد هویتی فرد سایر، بگیردشکل  
جهان بینی الهی پیدا ، وقتی فرد، یبه عبارت. شوندمیآن معنا و غایت نهایی جهت دهی 

گیري  تواند در مورد سایر مسائل زندگی بهتر تصمیم ؛ میدانستو مبدا و مقصد خود را  کرد
رسد هویت دینی در مرتبه اي باالتر  میبه نظر ، بنابر آنچه ذکر شد. )1383، ملکیان( نماید

نقش اساسی ، ابعاد هویتی فردسایر گیري  تواند در شکل میاز سایر ابعاد هویت قرار دارد و 
به گونه اي که ؛ پذیرش باورها و مفاهیم دینی و عمل به آنهاست، هویت دینی. ایفاکند

جوادزاده ( تقلید صرف نباشد و فرد بتواند استدالل کافی براي نظرات خود داشته باشد
اد سایر ابعجهت دهنده هویت دینی  با پذیرش اینکه، بنابراین. )الف 1383، شهشهانی

هویت ، 3تعلیق یافتههویت دینی ، 2دست یافتههویت دینی  چهار شکل از؛ است هویت
) موفق( هویت دینی دست یافته. قابل طرح است 5مغشوشهویت دینی و  4زودرسدینی 

بوده و متفکر ، برند میبه سر  مرحلهافرادي که در این . ترین وضعیت هویت است پیشرفته
با توجه به  رامتعددي هاي  انتخاب، مسائلمواجهه با  هنگام؛ دارند باالییعملکرد شناختی 

تري استفاده منطقیگیري  راهبردهاي تصمیمدر نهایت از در نظر گرفته و ، شرایط خود
در رسند که آنها را  میبه راه حلی و در نهایت خود را ارزیابی  آنان عقاید قبلی. کنند می

 
مراد از مفاهیم دینی و همچنین هویت دینی در سرتاسر مقاله حاضر، مفاهیم دینیِ اسالمی و . 1

    .باشدهویت دینیِ اسالمی می
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3. religious identity moratorium 
4. religious identity foreclosure 
5. religious identity diffusion 
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نظام ، اي دارندهویت دینی چنین انی که غالب کس؛ سازدمی موفق پذیرش یک باور دینی
به نقل از جواد ، 1996، 1گراکر( اندمورد بازبینی و بررسی قرار دادهباورها و اعتقادي خود را 

 تعلیق یافتهکه هویت دینی  هویت دینیدر دومین شکل از . )ب 1383، زاده شهشهانی
در این حالت فرد . ستندشکاك ه افراد نسبت به عقاید و نظام باوري خود، است) دیررس(
باورهاي متفاوتی را خواهان این است تا ، داشته باشدیش از آن که به باور خاصی تعهد ب

با  رأییهم معموالً ، دینی خصوص مسائلدر . استجدید ارب تج و در پی کسببررسی 
ر خود را مورد ارزیابی قراعقاید و باورهاي رسد که  میبه جایی فرد و  رکود یافتهدیگران 

در . باشد می هویت دینی زودرس، وضعیت بعدي در هویت دینی. )1383، قسامی( دهد می
خود را کمتر مورد  باورهاي دینیو  نداشتهجدید  تجاربتمایلی به کسب  فرد، این وضعیت
رافیان را بدون چون این افراد غالبا باورهاي پیشین خود یا باورهاي اط. دده میسوال قرار 

باورهاي دینی  عقاید سایرین بوده و معموالً مریدبیشتر  ، فرد، به عبارتی. اندوچرا پذیرفته
به ، 1993، 3مارسیا، 1994، 2و اوجااسپرینتال ، الاسپرینت( پذیرا استرا  دیگران از جانب 

سر ( هویت دینی مغشوشدر وضعیت نهایی که . )ب 1383، نقل از جواد زاده شهشهانی
. )تغییر عقاید به سرعت( پذیرند میعقاید مختلف را مکرراً  ،افراد، شود مینامیده ) در گم
؛ اندك است ، ي دینینسبت به اصول و باورها، چنین افرادي با هویت مغشوشتعهد 
پرداختن به مسائل مرتبط با  داشته و از هر نوع آگاهی یافتن اجتناب بوده و بی هدف غالباً 

  . )1383، قسامی( دانند میبیهوده فلسفه زندگی را 
و  معنا پرسش هایی در خصوصبا طرح ، هویتگیري  شکل، روان شناختی منظراز 
این در حالی است که نوجوانان و جوانان . شود میدوران نوجوانی آغاز در  زندگی هدف از

و روانی  عدم هدف در زندگی و سایر مشکالت روحی، اضطراب امروز با مشکالتی از جمله
خ سواالت اساسی زندگی خود رسیده باشد و هویت شکل فردي که به پاس. مواجه هستند

بسیار آسان تر و بهتر ، و ابعاد مختلف زندگیها  تواند در موقعیت ، مییافته داشته باشد
، لطف آبادي( شود میي و ابهام و اغتشاش فکر میار سردرگکند و کمتر دچگیري  تصمیم
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اند و از دچار بحران هویت  نان ماجوا% 60بیش از  اما تحقیقات نشان داده اند که. ) 1380
غرب ، جهانی شدن، ارتباطاتسریع ي  توسعه به  بحران هویتجمله عوامل دخیل در این 

یافتگی نسل جوان  هویت، لذا). 1379، نژاد میرحی( گردد میبر.. .تهاجم فرهنگی و، گرایی
یاري کند و  هاي مهم زندگی ها و چالش گیري ها را در تصمیم تواند آن در یک جامعه می

رسد مفاهیم دینی  به نظر می. در کاهش مشکالت روحی و روانی نقش بسزایی داشته باشد
گیري این پدیده و جهت دادن به ابعاد  هاي اساسی زندگی در شکل با پرداختن به پرسش
با وجود چنان مسائلی از یک سو . )ب 1383، جواد زاده شهشهانی( مختلف آن مؤثر است

اي ایفا هویت نقش عمدهگیري  وانند در شکلت میمفاهیم دینی ن نکته که و عنایت به ای
دینی چیست؟ باید  مختلفهاي  هنگام مواجهه با عقاید و ارزش تکلیف نوجوانان ما، کنند

چگونه تصمیم بگیرد و انتخاب موضع نماید تا در نهایت بتواند به درك صحیح و شکلی 
با این دست یابد؟ ) بودن مد نظر ماست میکه در اینجا اسال( مناسب از هویت دینی

آن گیري  هدف نوشتار حاضراین است که با توجه به اهمیت هویت دینی و شکل، تفاسیر
نقش تفکر انتقادي در بررسی ، در نوجوانان و تاثیر آن بر سایر ابعاد زندگی و از سویی دیگر

نوجوانان ما ، به عبارتی. را بررسی نماید میاسالـ  باورهاي دینی براي کسب هویت دینی
طی  را به نحوي صحیح دینی هویت یابی، از اندیشه نقادانهگیري  با بهره ندتوان میچگونه 

 که دچار بحران هویت در خصوص باورها و عقاید دینی نشوند؟  نندک
 

  اسالمیـ  تفکر نقادانه و کسب هویت دینی
توجه به رشد ، هویت دینی گیري شکل در زمینهها  شیوهیکی از ، همانگونه که ذکر شد

بسیاري از نویسندگان و . تفکر انتقادي استهاي  عنایت به مهارت مخصوصاًشناختی و 
نوعی حل مسئله تعریف ، تفکر انتقادي را بعنوان یک مهارت شناختی، صاحب نظران

، 5پائول؛ 1988، 4سیگل؛ 1988، 3کارفیس؛ 1987، 2انیس؛ 1981، 1مک پک( کنند می
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 فکر درست راه"يانتقاد تفکر که دارد اعتقاد) 2009( 2خیلوت. ) 1996، 1هالپرن؛ 1989
 مثل یخاص يهامهارت لهیوس به يانتقاد تفکر که معتقدند دیگر برخی. است "کردن
، 3ماسون( گرددیم جادیا، موجود لیدال سنجش و معقول بصورت لیدال یابیارز ییتوانا

 امريها  مهارت این بکارگیري و توسعه جهت در کافی تمایل و گرایش که البته) 7: 2008
 بدون که دارد می بیان) 2003( 5پروفتو. ) 2004، 4برادبر و بیرما، جین( باشد می ضروري
) 2000( 6فاشیون. پذیرفت نخواهد صورت قطعاً، تفکر نوع این، انتقادي تفکر به گرایش

فراگیران ، نتقادي باشدتفکر اهاي  مبتنی بر مهارت، معتقد است چنانچه یک برنامه درسی
اسالم نیز دینی است که نه تنها با نیروي عقل . کند میرا در جهت تمایل به تفکر هدایت 

ن کمک گرفته  و به نحو آمخالفت ندارد بلکه تقریبا در تمام جهات از ، و قدرت تفکر
ارزش واقعی دین مبین اسالم در همین جا مشخص . خاصی نیز بر آن تاکید و تکیه دارد

قوه عقل انسان را راکد و ، شود و جالب آنکه بدانیم در حالی که برخی از ادیان دیگر می
اسالم آن قدر آن را محترم و با اهمیت دانسته که حتی درباره ، منجمد نگه داشته اند

نه تنها را ه تقلید و  -که تحصیل و فراگیري آنها بر همگان مفروض است–اصول عقیدتی 
بلکه خوان تعقل و تفکر انسان را نیز در ساحت آن گسترده ، ردود دانستهد را ناکافی و متعب

، یک خاصیت عقل. مستقل و آزادنه صحت آنها را کسب کند، و الزام داشته که هر فردي
از . خاصیت تجزیه و تحلیل کردن است، اما مهم تر از آن. فراگرفتن علم و آموختن است

ریز و درشت ، تحلیل و تشخیص خوب از بدکند به  تجزیه و  میوقتی که عقل شروع 
براي تحصیل و کسب . افتد می از آن وقت است که عقل به معناي واقعی به کار، کردن

، الزمه انتخاب سخن منطقی. مهم تر از تفکر صحیح نیست، هیچ امري، سعادت انسان
. )ب 1390، آقایار یکانی( پرورش قدرت نقد یا قدرت قضاوت صحیح در افراد است
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در اینجا تامل و تفکر در نظام باورها و ( هویت انتقاديمعتقد است که ) 2001( 1وارتزش
 عاملیتفکر انتقادي ، لذا. شود میبازسازي ، بحث انتقادي به واسطه تفکر و) عقاید دینی

. نتایج تحقیقات تجربی نیز حاکی از این امر است. استهویت گیري  مؤثر در شکلو مهم 
ن در شکل یتى که دیبا توجه به اهم ) الف 1383( زاده شهشهانیجوادفى یدر پژوهش ک

به بررسى ، ندین فرایر رشد تفکر و شناخت انسان در ایز تاثیت فرد دارد و نیرى کل هویگ
از مهارت تفکر انتقادى ها  آن يرینى نوجوانان و چگونگى بهره گیت دیت هویوضع

به خوبى استفاده کرده ، رت تفکر انتقادىکه کسانى که از مها نشان داد ج ینتا. پرداخته شد
ن که مراحل جست وجو یا ایترى برخوردارند و  افتهینى شکل یت دیاز هو، ا مى کنندی

، ل هاین تحلین در ایهمچن. کنند افته را طى مىینى شکل یت دیابى به هویبراى دست 
در  يدنى افراد و چگونکى رشد تفکر انتقایت دیرى هویگرى که بر شکل گیعوامل د

، نه ى مذهبى خانوادهیى شد که از آن جمله مى توان زمیشناسا، مؤثر بوده استها  آن
ط مدرسه و یر محیتاث، ر روابط دوستانهیتاث، ن دار در سطح جامعهیعملکرد افراد به ظاهر د

پس با توجه به آنچه در باب . د دانشگاه را نام بردیبا اسات يمعلم و داشتن تعامل فکر
تواند به نوجوان  می برخورداري از چنین مهارتی، عاریف تفکر انتقادي گفته شدمفاهیم و ت

باورهاي دینی درونی . نمایدگیري هویت دینی کمک  و نیز شکل ي دینیدر پذیرش باورها
شود که از  میدر نوجوانانی دیده  معموالً) هویت دینی شکل گرفته به نحو صحیح( شده

رشد و تغییر در سنین نوجوانی غالباً . باشند سطح باالتري درلحاظ رشد شناختی 
باورهاي خود و اطرافیان را و آنان معموالً  شود میان تشدید دینی در نوجوانهاي  نگرش

دلیل این موضوع آن است که تفکر نوجوان به سطح باالتري از رشد . زیر سوال برند
هر اندازه که در ، انسان. )2001، 2نورمین و واندرو( در او وجود داردروحیه نقادي و  رسیده
رد و بدون چون و چرا مطلبى یگبشتر کمک یى استدالل خود بیاز توانا ،رش باور خاصىیپذ

با تغییرات در نظام ، همچنین. ترى برخوردار خواهد بود افتهیاز تفکر رشد ، ردیرا نپذ
ند که هر گیر مینوجوانان مدام در معرض افکار و نظریه هایی قرار ، ارتباطی و اجتماعی

اگر نوجوان از تفکر انتقادي و قدرت تجزیه و تحلیل نظرات . یک پیامدهاي خاصی دارند
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پذیرد و نظام  میهر نظر و اعتقادي را بی استدالل و تحلیل ن، مختلف برخوردار باشد
چنین گیري  کند و شکل میاعتقادي خود را  بر اساس آگاهی و تحلیل نقادانه انتخاب 

تفکر انتقادي چنین نقش و ، چون، بنابراین. رسد میحیح به نظر مناسب و ص، هویتی
افراد را باید طوري بار آور که داراي دید انتقادي باشند و چنین دیدي در آنها ، اهمیتی دارد

را رشد داد و توسعه بخشید به طوري که افکار و عقاید مستدل بیان کنند و به سرعت 
نوجوانی که از تفکر . )الف 1390، آقایار یکانی( تحت تاثیر نظرات دیگران قرار نگیرند

تواند با ارزیابی نظرات و باورهاي مختلف و یافتن استدالل  ، میانتقادي برخوردار باشد
پاسخ ، کند میینی کمک به پرسش هایی که او را در دست یابی به هویت د، آنهابراي 
هی عبور مسائل دینی با بی توج از کنار، شدانی که از تفکر انتقادي برخوردار بانوجو. گوید

به روشنی ، چنین امري. گردد میکند و براي پذیرش باورهاي دینی به دنبال استدالل  مین
اهمیت و الزام تفکر انتقادي را براي دست یابی به هویت منسجم در ابعاد مختلف به 

  . دهد میخصوص در بعد دینی نشان 
 

  نتیجه گیري
و به  هاي مهم زندگی ها و چالش گیري در تصمیم ننوجوانا  میاسالـ  دینی  هویت

، همانگونه که در مقدمه ذکر شد. خصوص نظام باورها و اعتقادي آنان نقش بسزایی دارد
هویت ، یافتن معنا و هدفی براي زندگی ریشه در هویت یابی جوان داشته و از سویی دیگر

مفاهیم دینی با ، به عبارتی. ددهن میدینی جوانان ما هویت سایر ابعاد را تحت پوشش قرار 
گیري این پدیده و جهت  در شکل) معناي زندگی( هاي اساسی زندگی پرداختن به پرسش

با توجه به این که رشد شناختی نوجوان یک عامل . دادن به ابعاد مختلف آن مؤثر است
از  مندي او  بهره، است دینی واعتقاديبسیار مهم در ارزیابی افکار و باورهاي مختلف 

ـ  گیري هویت دینی و نیز شکل  میاسالـ  ي دینیمهارت تفکر انتقادي در پذیرش باورها
از زندگی در بحث  میدوره مه، نوجوانی، بنابراین. کند میکمک به نوجوان   میاسال
بخصوص در اواخر نوجوانی و اوایل جوانی . است میاسالـ  هویت دینیگیري  شکل

در پی آن جوان  و  شود میتشدید ز هویت دینی خود کوشش فرد براي اطمینان یافتن ا
از آن گیري  تفکر انتقادي و بهره. دینی خود پیدا کند باورهاياست تا پاسخ روشنی براي 

 از جمله در پذیرش یا عدم پذیرش باورها و اعتقادات مختلف، در امور مختلف زندگی
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با توجه به میزان مهارت . دکن میدر همه نوجوانان و جوانان به یک میزان رشد ن، مذهبی
شناختی افراد به همان میزان معموالً باورهاي دینی آنان شکل گرفته و در نهایت منجر به 

گیري  رسد در شکل میهمانگونه که به نظر . شود می میاسالـ  استحکام هویت دینی
تفکر انتقادي نقش ؛ هویت دینی پیشرفته و موفق که بهترین شکل هویت دینی است

چنانچه نوجوان . تواند فرد را در یافتن فلسفه و معناي زندگی یاري رساند میی دارد و فعال
هر نظر و اعتقادي را بی ، از قدرت تجزیه و تحلیل باورهاي دینی مختلف برخوردار باشد

پذیرد و نظام اعتقادي خود را  بر اساس آگاهی و تحلیل نقادانه  مین استدالل و تحلیل
، بنابراین. رسد میمناسب و صحیح به نظر ، چنین هویتیگیري  شکل، لذا. کند میانتخاب 

افراد را باید طوري بار آورد که اینچنین ، تفکر انتقادي چنین نقش و اهمیتی دارد، چون
به طوري که افکار و عقاید مستدل بیان کنند و به سرعت . دیدي در آنها رشد داده شود

نوجوانی که از ، با این تفاسیر. ان قرار نگیرندتحت تاثیر نظرات و باورهاي  دینی دیگر
، تواند با باورهاي دینی مختلف و یافتن استدالل براي آنها ، میتفکر انتقادي برخوردار باشد

  . پاسخ گوید، کند میبه پرسش هایی که او را در دست یابی به هویت دینی کمک 
متوجه این ، فکر انتقاديآموزشی و نتایج تحقیقات در زمینه تهاي  نظامبا تاملی در 

به همین . است روبروي جد چالشیبا ، شویم که آموزش شیوه تفکر انتقاديمیواقعیت 
از جمله مفاهیم و ، نوجوانان از بعضی مسائلی که نیاز به تعمق و تامل بیشتري دارد، دلیل

شود که هویت دینی  میاین موضوع باعث . کنند میبسیار سطحی عبور ، باورهاي دینی
ضرورت پرورش قدرت  واقعیتیچنین ، لذا. نداشته باشد جوانان ثبات و استحکام الزم را

در زمینه هویت نوجوانان و  برخی از تحقیقات. سازد مینمایان آموزان را  تفکر در دانش
بهتر از دیگران ، دهد جوانانی که قادر به تفکر در ابعاد پیچیده هستند مینشان  جوانان

همچنین . به هویت را حل کنند و دچار بحران هویت نشوند ربوطم توانند مسائل می
هارت تفکر انتقادي برخوردار دهد افرادي که از م مینشان ، مطالعه کیفی انجام شده

. )1383، جواد زاده شهشهانی( اند تري دست یافته اند به هویت دینی تثبیت شده بوده
رسی به طور اخص با پرورش و رشد قوه دهاي  نظام آموزشی به طور اعم و برنامه، بنابراین

نظام باورهاي دینی و کسب گیري  توانند آنها را در شکل میتفکر انتقادي در فراگیران 
 . یاري کنند میاسال ـ هویت دینی
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  .1»غنیمت است
که ، داشتن روحیه شاد است میت آدیکی از مسائل مهم و دخیل در نیل اهداف و موفقی

جا که دین البته نباید از نظر پنهان داشت که شاد بودن در اسالم حد و مرزي دارد و از آن
، خوشحالی و نشاط نیز در زندگی باید به حد اعتدال باشد، اعتدال است مبین اسالم دین

بعضی ، با توجه به منابع دینی. وگرنه موجبات سختی براي فرد و جامعه فراهم خواهد شد
عالوه بر ، فق نشاط و شادي بودهادین اسالم مو، شوایان معصومیاز آیات قرآن و سیره پ

، افراطی و تفریطی نبوده، این شادي، البته، سازد میده را از تنبلی رهانده و سرزن میآن آد
  . بلکه در چارچوب نگاه تعدیلی قابل راه یابی است

  . فراوانی نقل شده استهاي  شادي در آیات و روایات زیادي به گونه
  
  شادي در آیات قرآن) الف
 يترو انبساط خاطر از جمله مقوله هایی است که در هر زمان مورد توجه بیش» نشاط«

هاي انسانها درپشت صحنه تالش. رود میبوده است و در واقع از انفعاالت روانی به شمار 
اي قوي دارند و آن ایجاد شادي و نشاط براي خویش و خانواده است و شاید انگیزه، خود

روانشناختی همین نشاط است که افراد را براي انجام هاي  کی از انگیزهیبتوان گفت 
در متون و منابع دینی ما واژه هایی چون فرح . سازدت فرسا مهیا میکارهاي سخت و طاق

ها  در مقابل این واژه. کشند میو سرور بیشترین بار معنایی را براي تفهیم نشاط به دوش 
مرحوم . توان از یأس و حزن نام برد که در قرآن کریم صریحاً در مقابل فرح آمده اند می

هاي  عالوه بر واژه. 2رتفسیر صافی استفاده نموده استنیز د» اشر«فیض کاشانی از واژه 
خوریم که معناي متعدد دارد اما به نوعی با فرح ارتباط  میفوق در قرآن به کلمه اي بر 

مرح در کتاب لغت به معناي نشاط و خوشی آمده است و عرب به هر . دارد و آن مرح است
  3.گوید میچیز نشاط آور و شادکننده مروح 

فرح . م تفسیر تفاوتی بین فرح و مرح وجود دارد که بسیار ظریف و زیبا استاز نظر عل
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هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی و در مواردي نهی شده اما مرح که تنها سه مورد در 
به همین دلیل است که . قرآن ذکر شده فقط جنبه منفی داشته و مورد نهی قرآن است

 یبنابراین برخ 1.اما مرح بدون قید ذکر شده است فرح قید به حق و باطل داده شده است
راغب در مفردات . از نوع مرح هستند ولی عکس این مسأله صادق نیستها  از فرح

هاي  فرح به معناي گشادگی دل است به وسیله لذتی زودگذر که بیشتر در لذت«: گوید می
  2.»ولی مرح به معناي شدت فرح و بی بند و باري در آن است. بدنی است

سرور آن است که سینه انسان به لذتی که سبب آرامش سینه در دنیا و آخرت است باز 
شود که پس از زوال نعمت  میبراي انسان حاصل  میباشد و این حالت در حقیقت هنگا

شود در دنیا  مینداشته باشد و آن جز در مورد ذخایر اخروي نخواهد بود بدین جهت گفته 
رح آن است که سینه انسان به لذت دنیوي نه اخروي باز باشد ف. خوشی حقیقی وجود ندارد

  . دا خواهد شدیو این حال فقط در مورد وجود لذات بدنی دنیوي پ
لکیال تأسوا علی مافاتکم و ال تفرحوا لما «: فرماید میبدین جهت خداي عزوجل 

رسد خرسند  میشود اسفناك نشوید و برآنچه به شما  میشما بر آنچه از شما فوت ( »آتاکم
کشاند و  میفرح انسان را به نشاط و شادي او را به تکبر و تکبر او را به سرکشی . )نباشید

این حوادث بیشتر در جوانان و کودکان به اندازه اي که غفلت بر آن غلبه دارد به وجود 
  . آید می

ا و فرحوا بالحیوة الدنی: خداوند سبحان فرح را نکوهش نموده و در یک آیه فرموده
ن یان اهللا ال یحب الفرح": فرماید میو جاي دیگر  "باشند میمردم به زندگی دنیا خرسند "

این آیه به آن جهت  "ذالکم بما کنتم تفرحون فی االرض به غیرالحق و بما کنتم تمرحون
  . ورزد میاست که شما در روي زمین بر غیر وجه فرح دارید و به آن جهت است که تکبر 

هر گروهی بدانچه نزد آنان است  "کل حزب بما لدیهم فرحون": فرماید میو نیز 
شود ولی آن به نظر کسی است که  میسرور و شادي نامیده ، و گاهی فرح. خرسندند

بدین جهت ، کند میکند و هر کدام از آنها را به شکل دیگري تصویر  میحقایق را اعتبار ن
یرون خواهد شد و بدان نخواهد کسی که در جستجوي سرور باشد از آن ب: شود میگفته 
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  1.رسید
 "و ال تنفس نصیبک من الدنیا":سوره قصص 77درتفسیر آیه کریمه ) ع( حضرت علی

ی و جوانی و شادمانی تندرستی و نیرو و آسودگ: و بهره ات را از دنیا فراموش مکن: فرمود
  2.آوري از یاد مبر میبی نیازي خویش که بوسیله آنها آخرت را بدست  و

او   "أرسله معنا غداً یرتفع و یلعب و انا له لحافظون": آمده که 12سوره یوسف آیه در 
در . را فردا با ما بفرست تا غذاي کافی بخورد و بازي و تفریح کند و ما حافظ او هستیم

رساند و جالب اینکه یعقوب  میسالم را  میاین آیه نیاز فطري و طبیعی انسان به سرگر
، دالل فرزندان نسبت به نیاز یوسف به گردش و تفریح هیچ پاسخی ندادامبر در برابر استیپ

تواند این نیاز  میاین خود دلیل بر این است که هیچ انسان عاقلی ن، و عمالً آن را پذیرفت
انسان مانند یک ماشین آهنی نیست که هر چه بخواهند از آن کار . فطري را انکار کند

گونه که جسم همان، شود میهمچون جسمش خسته بلکه روح و روانی دارد که ، بکشند
تجربه نیز . و تفریح سالم دارد مینیاز به استراحت و خواب دارد روح و روانش نیاز به سرگر

دهد که اگر انسان به کار یکنواخت ادامه دهد بازده و راندمان کار او بر اثر کمبود  مینشان 
    ، سالم  میچند ساعت تفریح و سرگرآید و اما به عکس پس از نشاط تدریجاً پایین می

کند و  میدا یشود که کمیت و کیفیت کار هر دو فزونی پ میچنان نشاط کار در او ایجاد آن
  . شود کمک به ساعات کار است می میبه همین دلیل ساعاتی که صرف تفریح و سرگر

جا که آن. این واقعیت به طرز جالبی به عنوان دستور بیان شده است میدر روایات اسال
للمومنین ثالث ساعات مساعۀ یناحی فیها ربه و ساعۀ یرم مساعۀ و ": فرماید می) ع( علی

زندگی فرد با ایمان در سه قسمت  "ساعۀ یجلی بین نفسه و بین لذتها فیما یجل و یجمل
کند و قسمتی  میپردازد و با پروردگارش مناجات  میقسمتی به معنویات : شود میخالصه  
دهد که در برابر لذتی  میأمین و ترمیم معاش است و قسمتی را به این تخصیص به فکر ت

جالب اینکه در حدیث دیگري این جمله اضافه شده  3. که حالل و مشروع است آزاد باشد
و تفریح سالم کمکی است براي  میو این سرگر "و ذالک هون علی سائر الساعات":است
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همچون سرویس کردن و روغن کاري  میو سرگربه گفته بعضی تفریح . سایر برنامه ها
اگر چه این ماشین یک ساعت متوقف براي این کار . هاي یک ماشین استنمودن چرخ

کند که چندبرابر را جبران خواهد  میدا یشود ولی بعداً قدرت و توان و نیروي جدیدي پ می
و تفریح سالم  یماما مهم این است که سرگر. به عالوه بر عمر ماشین خواهد افزود، کرد

چه بسیار تفریحات ، افزاید میها کند که بر مشکل میباشد و گرنه مشکلی را که حل ن
کوبد که قدرت کار و فعالیت را تا مدتی از او  میکه روح و اعصاب انسان را چنان  میناسال
  . رساند میگیرد و یا الاقل بازده کار او را به حداقل  می

که در اسالم تا آنجا به مساله تفریح سالم اهمیت داده  این نکته نیز قابل توجه است
شده است که یک سلسله مسابقات حتی با شرط بندي را اسالم اجازه داده و تاریخ 

ري و نظارت و با داو) ص( امبریگوید که قسمتی از این مسابقات درحضور شخص پ می
  . گرفت میایشان انجام  

  
  شادي در روایات و احادیث -ب

مواقع تفریح و ": فرماید میدر حدیثی در مورد تفریح سالم و شادمانی ) ع( علی
شمارند و از آنها به نفع  میها را غنیمت یعنی افراد عاقل فرصت 1. "شادمانی فرصت است

السرور یبسط : فرمایند میو در حدیثی دیگر . کنند میخوشبختی و سعادت خویش استفاده 
وجد و ، باعث بهجت و انبساط روح و مایه تهییج فرح و شادمانی. النفس و یسر النشاط

کارهاي تفریحی ارزش اقتصادي ندارند ولی روي فعالیتهاي اقتصادي و  2. نشاط است
را با شادي و مسرت براي کار و  میتفریح آد. گذارند میوظایف اجتماعی اثر بسیار مفید 

نیروي بیشتر آماده عی با اقتصادي و اجتماهاي  کند و در راه فعالیتکوشش مهیا می
از لذایذ دنیوي نصیبی : فرمایند می) ع( درحدیثی از سلمان علی بن موسی الرضا. سازد می

مراقبت کنید ، هاي مشروع برآوریدبراي کامیابی خویش قرار دهید و تمنیات دل را از راه
  . در این کار به مردانگی و شرافتتان آسیب نرسد و دچار اسراف و تندروي نشوید

کند و با کمک آن  میهاي لذت بخش شما را در ادامه زندگی یاري یح و سرگرمیتفر
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به  میح و سرگریدر این حدیث از تفر 1. بهتر به امور دنیاي خویش موفق خواهید شد
هاي شادي و شادمانی و مسرت نام برده که این نشاط لذت بخش در کی از راهیعنوان 

روزمند یتر و پانسان را در انجام کارهایش موفق رساند و میزندگی روزمره به انسان مدد 
  . نماید می

در مورد ورزش مخصوصاً شنا که در احادیث زیادي تأکید شده بر آن براي جوانان که 
شواي یورزشی مفید و ثمربخش و از تفریحات سالم و نشاط آور است که مورد توجه پ

 قال رسول اهللا. یق کرده استروان خود را به فراگرفتن آن تشویاسالم قرار گرفته و پ
   2. اموزیدیبه فرزندان خود نیز تیراندازي و شنا ب. و السباحه میعلموا لبنائکم الر: ) ص(

جسم را تقویت ، دارد میبدن را به فعالیت وا ، آورد میشنا عضالت را به حرکت در
و تفریح و  میشنا در ساعات فراغت یکی از وسائل سرگر. بخشدنیرو می میکند و به آد می

داند قادر است درموقع میکند به عالوه کسی که شنا می. سرت استمایه شادمانی و م
همچنین در حدیثی دیگر مسافرت . ش آمد خود را در آب برهاند یا غریقی را نجات بدهدیپ

و گشت و گذار و تفریح را مایه نشاط و شادي و مسرت نام برده و در این حدیث گهربار از 
سزاوار نیست انسان عاقل به سفر برود مگر براي سه منظور یا : آمده که) ص( نبی معظم

براي تجارت و تحصیل درآمد و اصالح معاش یا براي نیل به کماالت معنوي و تعالی روح 
آید و جلب  میو ذخیره معاد یا براي تفرح و تفریح و نشاطی که از این تفریح به دست 

  3. لذائذ مباح
ذلکم بما کنتم تفرحون فی ( م نشاط به دو صورت حق و غیر حقاز دیدگاه قرآن کری

نشاط صحیح و حق نشاطی است که ظاهر . است 4) االرض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون
 یو باطن آن یکی باشد یعنی درظاهر همان جلوه باطنی نشاط تجلی کند و اندوهی در پ

  . آن نباشد
شاط است ولی باطن آن اندوه و غم ظاهر آن ن) غیر حق( اما نشاط کاذب و باطل

که قیامت فرا  میاندوه صادقی هست و هنگا، به عبارت دیگر در دل هر نشاط کاذبی. است
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این افراد اندوهگین . شود میاست و فقط باطن اشیاء آشکار  "یوم تبلی السرائر"رسد و  می
آیت اهللا . شود میهستند و در واقع اندازه باطن آنها که دردل نشاط ظاهري بود بر مال 

  :گوید میجوادي آملی با تعبیرات زیبایی از این نشاط و اندوه سخن 
آن ، کند میظهور  "قیامت"در هر نشاط کاذبی  اندوه صادقی هست و وقتی روز حق«

وجوه یومئذ "ها در آن زمان افسرده هستند و لذا این، کند میاندوه صادق است که بروز 
بنابر معارف قرآنی نشاط . ره هایشان غمگین و گرفته استچه "علیها غبره ترهقها قتره 

  . »حقیقی آن است که هم در ظاهر و هم در باطن افراد باشد
توان  میک جمله یآشنایی با انواع آن ضروري است اما در ، البته براي تعریف نشاط

، دآنگاه که خاستگاه و ریشه نشاط هر انسانی به خداوند و فضل و رحمت او برگرد: گفت
شود که در قیامت به همان شکل دنیایی ظهور  مینشاط حقیقی و صادق براي او ایجاد 

نشاط کاذب را ، شاد گردد.. .مقام و، مال، کند و زمانی براي مسایل دنیوي همچون می
 1.بدست آورده است

  
  رابطه دین و نشاط و شادابی
. باشد مییق آن بهجت و سرور به معناي واقعی و عم، دین براي بشر ارمغان شادي

دین هم بشر را با شادي واقعی آشنا کرده و هم در راه رسیدن به آن و بهره مندي کامل 
، خواندن دعایی با شور و حال و نماز با حضور قلب. ش روي او نهاده استیاز آن را پ

سیرکردن ، غمگین مینوازش یتی، نجواي شبانه و زمزمه عاشقانه کمک به انسانی افتاده
که  میوگو با دوستی صمیو گفت دیدار وابستگان، زیارت بارگاه انسانی پاك، نواگرسنه بی

دین و تعالیم پرمحتواي آن است همان سرور و نشاطی را به دنبال هاي  همگی از سفارش
دارد که دیدن بهار طرب انگیز و صبح پرلطافت و قطره اي شبنم بر رخسار گل سرخ و 

هر دو نوع شادي برگرفته از یک حقیقت و هر . ا داردزمزمه جویبار و وزش نسیم روح فز
نگاهی گذرا به تعالیم . کریم استودو جلوه اي از زیبایی و عظمت و کمال خداوند بزرگ

چرا که مذهب بر . شادي و سرزندگی از آثار ایمان مذهبی است، دهد میدینی نشان 
  . استدایش شادي سفارش کرده و نشانه هایش را ستوده یپهاي  زمینه
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نداشتن نگرانی و اضطراب و غم و اندوه و رسیدن به اطمینان قلبی اساس هر نوع 
شادي است و این ممکن نیست مگر با ایمان به قدرت مطلقی که سرچشمه همه نیکی 

و سرورها از آن مردان پاك ها  به همین دلیل عمیق ترین و عالی ترین شادي 1. هاست
  . سیرت و آشنا با خداوند است

رکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ": خوانیم می) ص( امبریدیثی از پدرح
دو رکعت نماز در دل شب نزد من از دنیا و آنچه در آن است ارزنده تر و دوست «، "مافیها

اگر مردم از فضیلت شناخت خداوند : فرماید می) ع( حضرت صادق 2». داشتنی تر است
مادي که خداوند متعال آگاه بودند و آن را هاي  به بهره چشمان خود را، متعال آگاه بودند

دوختند و دنیاي آنها در نظرشان از چیزي که زیر پا لگد  میبه دشمنانش بخشیده ن
 وسته در یبردند که گویا پ میبی ارزش تر بود و از شناخت خداوند چنان لذت ، کنند می
دین اسالم دستورهاي فراوانی که در 3. همنشین و همراهند، هاي بهشت با دوستان خداباغ

مانند سفارش به حسن خلق و گشاده رویی : زمینه ساز شادي و سرور است وارد شده است
، و دیدار برادران ایمانی با روي گشاده و چهره شکفته و تالش براي شاد کردم مومنان

مانی که هر مسل«، 4»با روي گشاده با برادران مالقات کن« :چنان که در روایت آمده است
  . 5»خداوند را شاد کرده است، مسلمانی را ببیند و او را مسرور کند

را ها  تنها کسی که یتیمان و بچه، در بهشت خانه اي است که به نام خانه شادي
  6. شود میکند به آن داخل  میخوشحال 

در ، بوي خوش عامل مهم شادمانی است و متقابالً بوي بد عامل ناامیدي و افسردگی
مورد توجه ویژه اي به استفاده از عطریات و بوي خوش شده است و  میات اسالروای

هاي آن حضرت شمرده شده و از سنت) ص( امبراسالمیهاي پخوشبو کردن از ویژگی
براي بوي خوش بیش تر از خوراك ) ص( امبریپ: فرمایندمی ) ص( حضرت صادق. است
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  1.کرد میخرج 
روشن به ویژه سفید هاي  نیز به پوشیدن لباس در دین، رنگ روشن شادي آفرین است

در حال نماز بر پوشیدن لباس سفید تأکید شده و پوشیدن لباس . توجه زیادي شده است
) ص( امبر بزرگ اسالمیدر حدیثی از پ، استسیاه در این حال مکروه شمرده شده

را در آنها تر است و مردگان خود هاي سفید بپوشید چون بهتر و پاكلباس": است آمده
  2". کفن کنید

ایمان شمرده هاي  در اسالم آراستگی ظاهري امتیازي براي فرد و یکی از نشانه
نقش ، آشنا است "النظافۀ من االیمان"هر مسلمان مؤمنی از کودکی با حدیث. است شده

و انبساط فردي و اجتماعی  يآراستگی ظاهر در آرامش و نشاط روحی و ایجاد شاد
  . تانکارناپذیر اس

و انسان تنبل بهره اش از زندگی اندك ، و نشانه حیات اوست میکار جوهر آد
ها  ز انحرافات و لغزشکار و تالش ا. اش درمعرض خطر و شادابی اش بر باد است سالمتی

برد و بر  میزمینه بسیاري از مفاسد اخالقی و اجتماعی را از بین ، کند میجلوگیري 
به حدي بر اهمیت کار و تالش در راه  میروایات اسال در. افزاید میسرزندگی و نشاط 

هاي زندگی تأکید شده که انسان غرق در شگفتی و کسب روزي حالل و تأمین هزینه
  . شودحسرت می

اش فرد زحمتکش که براي رفاه خانواده: فرماید میدر روایتی ) ع( حضرت صادق
هاي مختلف و هرها و سرزمینسیر و سفر در ش3. همانند مجاهد در راه خداست، کوشد می

گذشته ، هاهاي زیبا و آشنایی با آداب و رسوم ملتگذار در طبیعت و دیدن منظرهوگشت
رهاند و به سالمتی جسم و  میرا از افسردگی  میهاي فراوان مادي و معنوي آدازفایده

بسیار از این رو دین مقدس اسالم مردم را . کند میروان و ایجاد شادابی کمک شایانی 
توان  میرا در آیات متعددي از قرآن  "سیرو فی االرض "بدان سفارش کرده است و تعبیر

  4.یافت
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توصیه به شرکت در مجالس شادي مثل مجالس عروسی و ولیمه و اطعام دادن در 
که هدف از آنها ایجاد  1هنگام ازدواج و تولد فرزند و خرید خانه و برگشت از حج و زیارت

گواه اهمیت دادن دین ، ا بین مومنان و شاد و مسرور ساختن آنها استانس و الفت و صف
  . مبین اسالم به مقوله شادي و سرور است

شادمانی واقعی در . شود میمادي گذرا خالصه نهاي  باید دانست شادمانی تنها در لذت
انسان هاي  ها و خوينزدیک شدن به هدف واالي آفرینش و آراسته شدن به خصلت

شادمانی عبارت است از پروراندن عالی ترین صفات و  ":به گفته ارسطو. ستواالهی ا
عوامل . آید میبنابراین لذت و خوشی تنها با عوامل مادي به دست ن. "خصایص انسانی

گاهی انجام کارهایی که عادتاً باید لذت بخش باشند نه . معنوي نیز در ایجاد شادي مؤثرند
چرا که . آورد میکه عذاب وجدان و تشویش روحی نیز بخشد بل میتنها لذتی به انسان ن

یک غذاي لذیذ یا رابطه جنسی و یا خانه بسیار . روح و وجدان آماده لذت بردن نیستند
. ناگوار استرمعقول باشد براي انسان سالم و طبیعی تلخ و یاگر حرام و نامشروع و غ، زیبا

ادي سطحی است ولی در عین حال مهاي  بیش تر مواقع پرهیز از لذتپرهیز از گناه در 
اي است که گاه از پرهیز و ریاضت معقول سرخوش به گونه میزیرا روح آد. شادي آور است

گاه پرهیز از . ارضاي تمایالت به هر صورت و در هر شرایطی شادي آور نیست. شود می
خوردن اگر مادري برخالف میل فرزندش او را از  2.تر از نیل به لذت استلذت بخش، لذت

ب خواري که آیا مانع شادي او شده است؟ آیا منع از شرا، غذایی زیانبار بازداشت
سازد و بزرگترین جنایتها  مییعنی عقل را محجوب و پوشیده  میترین گوهر وجود آد ارزنده

بازداشتن انسان از شادي و شادمانی است؟ ، دهدن کارها را آسان و زیبا جلوه مییتر و زشت
ساز نگاه ناروا و رابطه ناسالم که زمینه، دوري از تهمت و غیبت و دروغ و ریا آیا سفارش به

دور . هاي روانی و اجتماعی استهزاران آسیب فردي و اجتماعی و بستر همه ناهنجاري
کردن انسان از شادي است؟ آیا سفارش به ارتباط با کانون عظمت و کمال یعنی خداوند 

هاي  ان قلب در پرتو این ارتباط که محور اصلی آموزهمتعال و رسیدن به سکون و اطمین
دینی و مذهبی است شادي بخش نیست؟ آیا دستور به نماز و عبادت وصله رحم و انفاق 
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شی گرفتن و نیکی و خوبی و یبه تهی دستان و گذشت و بزرگواري به برادران دینی و پ
زیدن و خودپسندي نکردن و تقوا و پاکدامنی و عفت و وقار و اخالص در اعمال و تکبر نور

زمینه ساز شادي ، هزاران دستور فردي و اجتماعی و اخالقی و اقتصادي و سیاسی دیگر
  حقیقی و راستین بشر در دنیا و آخرت نیست؟

ستودن اعمالی چون گریه از خوف خداوند و عظمت و کبریایی او گریستن بر خطاها و 
هاي برجسته و ممتاز و اي الهی و انسانگناهان و نیز گریه و سوگواري درعزاداري اولی

اي که از گریه. به هیچ وجه با سرزندگی و نشاط ناسازگاري نیست و ندارد، سفارش به آنها
ها و وند با دریایی بیکران همه نیکییپ، سر عشق به خداوند و یادآوري عظمت او باشد

  . هاي ما استها و بهجتها و سرچشمه همه شاديزیبایی
  

  شادي کاذب و شادي حقیقی: اديانواع ش
  قرآن و روایاتدر  یشادي کاذب و حقیق
نشاط و شادمانی است اما در باطن غم و اندوه است و چهره ، نشاط کاذب در ظاهر

در قرآن کریم این نوع نشاط . غبار غم و تاریکی چهره و پریشانی است، قیامتی این نشاط
آید و هم با مرح و عموماً از این دو  می هم با واژه فرح که مقید به غیرالحق شده است

شاید بتوان گفت صریح ترین آیه در این زمینه در سوره غافر . پدیده روانی نهی شده است
کردید شادي و سرمستی می، به سبب آن است که در زمین به ناروا» عقوبت«این": است

اشاره به آیه قبل  در آیه فوق» ذالکم«". و بدان سبب است که افراط در شادمانی داشتید
و در واقع علت این ) یضل اهللا الکافرین( دارد که عقوبت کافران در آن مشخص شده است
تنها دراین آیه شریفه است که . کندمی عذاب را نشاط کاذب و شادمانی غیرحق آن بیان

حاصل آیه مذکور . رساند میفرح و مرح در کنار هم ذکر شده است و این عظمت مسأله را 
این است که کافران به خاطر احیاي باطل خود و از بین ) ره( قل از عالمه طباطباییبه ن

البته ( از این رو عاقبت کار آنان به ضاللت 1.کردند میبردن حق و کوبیدن آن فرح و مرح 
در واقع این ضاللتی که خداوند به عنوان عذاب براي آنان . شودمیختم ) ظاللت کیفري

ر فراموشی وظیفه آنان از سوي خودشان است و بی توجهی به کیف، مقرر فرموده است
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در يك نگاه نشاط كاذب و غيرحقيقي را  -العياذ اهللا -الهي و نه ضاللت تكوينيهاي  نعمت
  :توان در موارد زير به تصوير كشيد مي

  
  نشاط براي حيات دنيا -الف

، لهو، جيفه، چونتعبيراتي . قت دنيا به تصوير كشيده شده استيدر آيات فراواني حق
آياتي ، كند و افزون بر اين تعبيرها ميحكايت از كم ارزشي دنيا .. .سراب و، حباب، لعب

در سوره رعد آمده است : فرمايد ميهست كه مستقيماً قليل بودن و ناچيز بودن دنيا را بيان 
 ةاآلخر  الدنیا فیالحیوة الدنيا و ما  الحیوةبشاء و يقدر و فرحوا ياهللا يبسط الرزق لمن «:كه
گرداند ولي آنان به  ميخداوند روزي را براي هر كه بخواهد گشاده يا تنگ " 1»امتاعالّ

  . "زندگي دنيا شاد شده اند و زندگي دنيا در برابر آخرت جز بهره اي ناچيز نيست
 :فرمايند كه ميجهت آن را بيان  يبي ارزشي دنيا و شاد) ع( و چه زيبا حضرت علي

شويد و از متاع بدست آوردن متاعي اندك از دنيا شادمان ميشما را چه شده است كه با (
يي كه به مال و حيات هاانسان 2).شويد ميدهيد اندوهگين ن ميبسيار آخرت كه از دست 

شوند و اين با  ميرا نداشته باشد غمگين ها  كه اين نعمت ميشوند طبعاً هنگاميدنيا شاد 
وره شوري اشاره اي به همين افراد شده در س. هاي انسان كامل سازگاري نداردويژگي

شوند و  ميبه آن شاد ، و ما چون رحمتي از جانب خود به انسان بچشانيم.. .« :است كه
در  3.»كنند ميشين آنها به آنان بدي رسد ناسپاسي يآورد پسرمست و چون به سزاي دست
  . دي و غم آنهاس شافگيرد نه ن ميكه مورد سرزنش قرار واقع اين غفلت دنيازدگان است 

توبيخ خدا از اين انسانها به عنوان فرد سرگرم به «: فرمايد ميمرحوم عالمه طباطبايي 
را به يادآورند ها  چون طبع انساني غفلت از خداست و هر چه هم نعمت. دنيا است

گذارد به ياد خدا باشد و هرچه عذاب و مصيبتي كه ثمره كارهاي  ميخوشحالي از نعمت ن
) هاصاحب نعمت( گذارد به ياد پروردگارشنميآورند باز طبع كفران  ميياد  او است به 
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  1.»باشد
کند تا آنان را هاي زیادي عطا میاین است که گاهی بنده را نعمت نکته مهم دیگر

آزمون کند و دراین مورد است که شاد شدن به نعمت و رحمت الهی از آنجا که یأس به 
 36و  37در آیات . شود میاست و جزء نشاط کاذب محسوب  مذموم، ناداري را دنبال دارد

و چون مردم را رحمتی ( :سوره روم با استفهام انکاري به این حقیقت اشاره شده است
آورد گذشته آنان صدمه اي به ایشان گردند و چون به سزاي دست میبچشانیم به آن شاد 

ن خدا است که روزي را براي هر کس آیا ندانسته اند که ای. شوند میبه ناگاه نومید ، برسد
آورند  میکه ایمان  میگرداند؟ قطعاً دراین امر براي مردمی بخواهد فراخ یا تنگ

  .2هاست عبرت
و  "یبسط الرزق"بنابراین خداوند را مالک هستی بدانیم و به این باور برسیم که او

آن اندوهگین و در شویم و از نبودن  میاست و هرگز از بودن نعمت شاد ن "یقدر الرزق"
هر حالت نشاط خواهیم داشت که او بر ما حکم فرماست و فیض اتم و اکمل او به ما 

ها را با قاعده حکمت الهیه به راحتی براي خویش حل و فقدانها  رسد و ناداشته می
  . "اال ان اولیاء اهللا ال خوف علیهم و ال هم یحزنون": فرماید میاینجا است که . کنیم می

چه زیبا در نامه اي به عبداهللا بن عباس ، که امیر کالم است) ع( علیحضرت 
شود که هرگز آن را از دست  میهمانا انسان از بدست آوردن چیزي خشنود ": نویسد می

پس بهترین چیز ، نخواهند داد و براي چیزي اندوهناك است که هرگز بدست نخواهد آمد
گرفتن نباشد بلکه خاموش کردن باطل یا زنده  ها یا انتقامنزد تو در دنیا رسیدن به لذت

  3."نمودن حق باشد
  
  نشاط براي باورهاي نادرست خود -ب

آمده است و در این آیه تقطیع و گروه  "کل حزب بما لدیهم فرحون"در چند آیه تعبیر
زب و گروه خودشان است را مذمت حدن و دلخوش داشتن به آنچه که در گروه ش
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  . ربوط به مشرکان استاین ویژگی م. اند کرده
در حقیقت «: فرماید میامبران خود یدر سوره مؤمنون خداوند متعال خطاب به کلیه پ

پس از من پروا دارید آنها ، این امت شماست که امتی یگانه است و من پروردگار شمایم
چه هر دسته اي به آن. شان را میان خود قطعه قطعه کردند و دسته دسته شدند) دین( کار
در . 1»!پس آنها را در ورطه گمراهیشان تا چندي واگذار. دلخوش کردند هدشان بودنز

هر ( »کل من اختیار لنفسه دینا فهو فرح به«: آمده است که میتفسیر صافی به نقل از ق
مرحوم مالحسن 2) . و شادمان به آن هستند اندیک از اینها دینی را براي خود اختیار کرده

هاي متفرقه اي را براي خویش به وجود آورند دین که این افراد فیض کاشانی معتقد است
و هر یک معتقد بودند که فقط خودشان بر حق هستند و دیگران از مدار حق خارج هستند 

از مشرکان مباشید یا کسانی که دین را قطعه قطعه «: و نیز در آیه اي دیگر آمده است
در آیه  3. »آنها بود دل خوش کردند شیکردند و فرقه فرقه و هر حزبی به آنچه در پ

قطعاً دلیل شرك آنان این . فرماید میمذکور صریحاً مشرك بودن چنین افرادي را بیان 
باشد و از آنچه خداوند عطا فرموده » لدي اللهی«که نشاط آناناست که به جاي این

را مالک      هاي وارسته خداانسان. از آنچه خود دارند خرسندند و دلخوش، خوشحال باشند
و خود را همچون دیگر »  العزة اهللا«دانند  میو عزت را از آن خدا » هللا الملک«دانند  می

پس چیزي از » اهللا جنود السموات و االرض« کنند که  میمخلوقات از جنود خدا محسوب 
  . دانند که به آن دلخوش باشند همه چیز از آن خداست و بس میناحیه خود ندارند و ن

  
  شاط براي اعمال خودن ـ ج

البته خطاب قرآن به اهل کتاب . برخی افراد از رفتار و اعمال خود شاد و مسرور هستند
در سوره آل عمران از . شود میاست اما صفات مذکور در آیات به دیگران هم منطبق 

اي که کردند و آنها را به عهدشکنی اهل کتاب و کتمان کردن حقایق دینی آنها و معامله
البته «: فرماید میناچیز از دست دادند سخن رانده شده است و سپس خداوند متعال  بهاي
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اند کنند و دوست دارند به آنچه  نکرده میاند شادمانی کسانی که به آنچه کرده مبرگمان 
قطعاً گمان مبر که براي آنان نجاتی از عذاب است که عذابی . مورد ستایش قرار گیرند
عذاب الیم و دردناکی نهفته است ، بنابراین در درون این نشاط1 .»دردناك خواهند داشت

کند و به اطاعت  میچه خداوند عطا مومنان به آن. گیر آنان خواهد شدبانیکه در قیامت گر
  . کنند میچه خود عمل از او شاد مانند و مشرکان و کافران به آن

  
  نشاط براي علم اندك خود ـ د

ه به مسایل معنوي شاد مانند و حال آنکه در این مورد کنند ک میگاهی افراد گمان 
امبر وحی را بر مردم ابالغ نمود برخی از آنان که یکه پ میهنگا. سخت در اشتباه هستند

کردند خوشحال شده و گمان کردند که  میعلم بشري داشتند و ارزش این وحی را درك ن
که غرور و خودپسندي به  کند و طولی نکشید میهمان علم خودشان براي آنان کفایت 

فلما «. سراغ آنان آمد و آنها را در خود فرو برد و به علم ناقص و اندك خودشان شاد شوند
امبرانشان دالیل آشکار براي آنها یو چون پ"2» جائتهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم

م آنچه به به آن چند مختصري از دانش که نزدشان بود خرسند شدند و سرانجا، آوردند
این افراد وقتی عذاب الهی را دیدند گفتند که ایمان . گرفتند آنان را فرو گرفت میریشخند 

اما ایمان آنها دیگر سودي نداشت و این سنت خداست که قابل تغییر و تبدیل ، آورند می
ما از » ما اوتیتم من العلم اال قلیال« :در آیات قرآن به صراحت بیان شده است که. "نیست

ذکر این مساله شاید براي این است که عالمان به . علم خود مقدار اندکی را به شما دادیم
علم خود مغرور نشوند و خودپسندي و عجب آنها را در برنگیرد و بدانند که خدا علیم و 

البته موارد دیگر چون خوشحالی براي . خبیر است و آنها تنها ذره اي از این علم را دارند
ها و امبر در جنگیرجهاد و حفظ جان به خاطر همراهی نکردن پنکردن د رکتش

از ! ها از ما دور شدخوشحالی پس از تمام شدن غم و محنت و گفتن این که گرفتاري
دیگر موارد نشاط کاذب است که در آیات قرآن کریم به آنها اشاره شده و عاقبت این 

شویم که نقطه  میپایان متذکر  در. رفتارها و حاالت و انفعاالت روانی مشخص شده است
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افسردگی بیماري . استافسردگی ، مقابل فرح و نشاط صادق و همسو با نشاط کاذب
ي عصر ما است که درمان آن نه از طریق دارودرمانی و نه از طریق دیگر به نگران کننده

  . آسانی میسر نخواهد بود
تعریف شده است و  "دگیپاسخ طبیعی انسان به فشارهاي زن"افسردگی ، از نظر علمی

نظریه پردازان در زمینه روانشناسی و روان درمانی با رویکردهاي گوناگون همچون 
دانند و رویکردهاي  میروان کاوي که افسردگی را واکنش در برابر فقدان هاي  نظریه

یادگیري که این بیماري را ناشی از عدم تقویت مثبت از سوي محیط دانسته و حتی 
 علت، ست شناختی که معتقدند دیدگاه افراد درباره خود و جهان اطرافزیهاي  نظریه

رسد که اگر نشاط  میبه نظر . از افسردگی سخن گفته اند، افسردگی است نه اعمال او
حقیقی و عوامل آن براي افراد و به ویژه جوانان تبیین شود و آنها به این باور برسند که 

جز سراب نیست و آب در ، آنها هستند یاینک در پبسیاري از ابزار نشاط و شادمانی که 
. این بیماري درمان شود، شوند میما را به آن رهنمون ) ع( جایی است که اهل بیت

شناخت نشاط کاذب و غیرحقیقی و تشخیص آن از نشاط حقیقی در سایه تعالیم دینی 
که صبح صادق آیت اهللا جوادي آملی همانگونه ، خواهد بود و به گفته مفسر بزرگ معاصر

هم وحی و حامالن  را نشاط صادق و کاذب ،تواند تشخیص دهد میو کاذب را یک منجم 
  1.کندمشخص می) ع( وحی و اهل بیت

نشاط مومن در  2»ربه و حزنه علی ذنبه هسرور المومن بطاع« :فرماید می) ع( علی
  . اطاعت پروردگارش است و اندوه او به خاطر گناهش

  
  گیري نتیجه

نیاز داشته تا بتواند ها  همواره در کنار کار و تالش و زندگی به انواع شادي انسان
زندگی و تالش را ي  همچنان امیدوار باشد و توانایی زیستی و روانشناختی براي ادامه

اگر فرد انسانی دایماً در تالش و کوشش باشد و به دور از ارتباطات صمیمانه . بدست آورد
به  سر برد سالمت روانشناختی و به دنبال آن سالمت زیستی اشبا اطرافیان و اقوام به 

 
   مسجد اعظم قم 3/2/82درس تفسیر جوادي آملی، . ك.  ر . 1
 436، ص 4میزان الحکمه، ج  . 2



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    130

شاد زیستن باید معقول و سالم باشد تا فرد را به  هايروش اما شادي و. افتد میخطر 
یابد که تنها به  میاز نظر قرآن زمانی فرد به شادي دست . نکشاندها  انحرافات و ناگواري

براي رسیدن به خلق شاد و پایدار . نظر بگیردزندگی دنیوي دل بسته نباشد و آخرت را در 
شنا و ، هایی چون تیراندازيسري مسابقات و حتی ورزشکیسفارش به شرکت در 

سفارش شده که فرد به سفر رفته و با تماشاي مناظر و افراد متفاوت . سوارکاري شده است
که اندوه به بار از نظر قرآن شادي و نشاط حقیقی آن است . شاد گرددها  و برخورد با آن

شود که  میهمچنین اشاره به این نکته . فرد را دچار پشیمانی و عذاب وجدان نکند. نیاورد
هنگام رویارویی با دیگران انرژي کافی داشته باشیم و با خلق شاد رو برو شویم تا مبادا 

با رنگ روشن خصوصاً سفید هاي  همچنین پوشیدن لباس. طرف مقابل غمگین گردد
با رنگ تیره خصوصاً مشکی و زدن عطر خوش بو پیشنهاد گردیده هاي  لباسبرخالف 

زودگذر توجه بیش از حد هاي  طبق آیات و روایات فرد انسانی نبایستی به شادي. است
را اصل قرار دهد چرا که این امر باعث نزدیک شدن به غم و اندوه و ها  داشته باشد و آن

  . شود میتاریکی قیامت براي فرد 
  
  ابع من

   ، قرآن کریم
  . چاپ اول، انتشارات پارسایان، نهج البالغه. ) 1379. (محمد، دشتی

ترجمه مزید ، روش بزرگواري در اسالم. ) 1370. ( مفضلابنمحمدابنحسین، راغب اصفهانی
  . چاپ نادر، انتشارات صبا، گلپایگانی
ترجمه ) ص( حضرت رسولکلمات قصار ( رهنماي انسانیت. ) 1376. (مرتضی، فرید تنکابنی

 . دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ دوم، از کتاب نهج الفصاحۀ
  1378تابستان و پائیز ، سال سوم 9و  10شماره ، ه فصلنامه قرآنی کوثرسموس ،فصلنامه قرآنی کوثر

  . چاپ چهارم. قم. ناشر موسسه بوستان کتاب، اخالق معاشرت. ) 1382. (جواد، محدثی
شرح و تحیل اخالقی اصول ( اخالق دینی در اندیشه شیعی. ) 1378. (محمد، نصر اصفهانی
  . چاپ اول. قم. انتشارات نهاوندي، ) کافی



 

    

  
  
  
  
  
  

  
  ضرورت فراموش شده دانشگاه اسالمی؛ تربیت اسالمی

  
  ∗سید محمد باقر رکنی

  
  

دانشگاه «چون  میهنوز در مورد مفاهی، علیرغم گذشت سه دهه از انقالب فرهنگی
به  میگذاران و متولیان فرهنگ عمو اجماع نظر متقن و مدونی بین سیاست »اسالمی

هاي متفاوت از  برآیند برداشت. ویژه حوزه تعلیم و تربیت کشورمان بوجود نیامده است
شدن  میمنجر به ابهام و معطل ماندن موضوع اسال» دانشگاه اسالمی«و » اسالم«

شدن مدارس که  میتوجه به اسال ن مسأله بدونیهمچنین ا. ها شده است دانشگاه
بحثی ناقص ، باشد میاز دوره پیش دبستانی تا پایان دبیرستان » تربیت اسالمی«معلول 

شدن  میهاي ناصحیح از مفهوم اسال این نوشتار دو موضوع برداشت. آید به نظر می
در مراکز » هاي مختلف تربیت اسالمی حوزه«ها و همچنین  عدم توجه به  دانشگاه

شیوه تحقیق به صورت . ها را نقد و بررسی نموده است شی به ویژه دانشگاهآموز
  . باشد می) اي کتابخانه( تحلیلی و استفاده از روش استنادي ـ توصیفی

  . دانشگاه اسالمی، تربیت اسالمی، تعلیم و تربیت:  دواژهیکل
  

  مقدمه 
گذرد اما به دلیل  می میسه دهه از انقالب فرهنگی به عنوان یکی از نتایج انقالب اسال

متأسفانه بحث ، هاي متفاوت و اختالف سالئق در عرصه نظر و عمل برداشت
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اي که  آن هم در جامعه» دانشگاه اسالمی«کردن دانشگاهها و نهادینه شدن  میاسال
  . هاي بسیاري روبرو کرده است با چالش، در آن داشته و دارد میمذهب نقش مه

و به   میدر عملی کردن مفهوم حقیقی دانشگاه اسال نداشتن یک باور اطمینان بخش
همواره بستري را براي افراط و تفریط و نهایتاً ، هاي تأثیرگذار آن تبع آن وظائف و رسالت

هاي کاربردي و اجرایی متولیان امر و مخاطبین آنها که همان قشر  در تجربه میسردرگ
  . اهم آورده استباشد را  فر ساز این مملکت می بالنده و آتیه، جوان

در این نوشتار سعی شده است با نگاهی به تاریخچه نظام تعلیم و تربیت در دو قرن 
به معضالت ساختاري آموزشی و تربیتی دوران بسیار مهم اما مغفول پیش دبستانی ، اخیر

هاي اساسی مربوط به دوران  چرا که همان ضعف. نگاهی مجدد داشته باشیم، تا دانشگاهی
این مقاله  1.کنند محیط بزرگتر دانشگاه مجال بیشتري براي بروز خود پیدا می در، مدرسه

، را» دانشگاه اسالمی«یا تغافل و تجاهل نسبت به مقوله  میکند ریشه سردرگ تالش می
به ویژه از دوران قبل از دانشگاه تا سطوح باالتر و » تربیت اسالمی«ابهام در مفهوم 

در این تحقیق ضمن باز . کردن دانشگاهها جتسجو نماید میهاي متفاوت از اسال برداشت
جایگاه تربیت  نقد وبررسی گانه آن به  هاي سه وتشریح  حوزه میتعریفی از تربیت اسال

پردازیم و در پایان هم میدر وضعیت کنونی مراکز آموزشی خصوصاً دانشگاهها  میاسال
  . هایی ارایه گردیده استپیشنهاد

  
  تربیت اسالمی

هاي  ارزش، انسان، ا که مکاتب مختلف تربیتی تعاریف مشخصی از هستیاز آنج
تر  هاي عمیق بن مایه باطبیعتاً مکتب اسالم نیز ، اند اخالقی و مراحل شناخت ارائه کرده

ادله ، انسان شناختی و ارزش شناختی، هاي هستی شناختی فکري و فلسفی خود در حوزه
بسیار هاي  ها دارد که یکی از حوزه زندگی انسان متقنی براي بیان و اثبات در حوزه عملی

  . باشد قلمرو تعلیم و تربیت می، دهی رفتار فردي و اجتماعی افراد حائز اهمیت در شکل

 
اصالح دانشگاه زمانی آسان است که : نیز در همین زمینه تأکید داشتند که )ره(امام خمینی  .1

دانمان در کودکی درست فرزندانمان را از دوره دانش آموزي زیر نظر بگیریم، که اگر فرزن
  )222، ص 19، ج 1379امام خمینی، (. شود می تربیت شدند، دانشگاه زحمتش کمتر
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در مبانی و . اسالم از سه زاویه وارد موضوع تربیت شده و به اظهار نظر پرداخته است
داشته که بر اساس آن باید هاي خود را بیان  به صورت توصیفی دیدگاه، اهداف تربیتی

 باهاي تربیتی نیز  در اصول و روش. تدوین شودآن فلسفه تربیتی اسالم یا کالم خاص 
به این عرصه وارد شده که باید تدوین فقه تربیتی و اخالق تربیتی مورد ، بیانات انشایی

رت اي که تا کنون و به صو همان نکته) 105ص ، 1ج، 1388، اعرافی( .توجه قرار گیرد
ي به آن اهتمام نشده استجد .  

ضروري است که ابتدا ، تربیت اسالمی تربیت وبا توجه به تعاریف متعدد از واژگان 
یکی از . بیان کرده تا به ادامه بحث کمک بیشتري نماید میمنظور خود را از تربیت اسال

به ، اختنبه معناي شکوفا س میتربیت اسال: نویسندگان حوزه تعلیم و تربیت معتقد است
در کلیه ابعاد و جوانب  میفعلیت رساندن و یا پرورش دادن هماهنگ جمیع استعدادهاي آد

دینی در جهتی الهی  - عاطفی و اخالقی، اجتماعی، عقالنی، شخصیتی وي یعنی جسمانی
نیز مؤید همین  میتعریف دیگري از تربیت اسال. ) 124ص، 1386، علوي( .است میو اسال

نع و ایجاد مقتضیات براي آن که استعدادهاي انسان در جهت کمال رفع موا؛ مطلب است
یکی از پژوهندگان صاحب نظر در . )35ص، 1376، دلشاد تهرانی( .مطلق شکوفا شود

را شناخت خدا به عنوان رب  میعرصه تعلیم و تربیت کشورمان نیز مراد از تربیت اسال
و تن دادن به ربوبیت او و تن  یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به عنوان رب خویش

انتخاب و ، شامل شناخت میداند که عناصر اصلی این تربیت اسال زدن از ربوبیت غیر می
توان گفت که  با آگاهی از مفاهیم فوق می. )61ص ، 1ج، 1386، باقري( .باشد عمل می

کمال انسانی است و همه انبیاي الهی و معلمان ، هدف کلی در نظام تربیت اسالمی
اند که انسان را به  به دنبال آن بوده) ص( اسالم میراستین و در رأس آنها رسول گرا

چرا ) 113ص ، 1384، پژوهشکده حوزه و دانشگاه( .هاي رفیع کمال قادر سازند تسخیر قله
همان عبودیت و بندگی مطلق و خالصانه نسبت به درگاه ، که هدف نهایی تربیت انسان

هدف اصلی تربیت در اسالم آشتی نمودن با ، عبیري دیگربه ت. باشد خداي متعال می
ص ، 1381، نیکزاد( .باشد فطرت خدادادي از طریق تربیت عقالنی و اخالقی و ارشادي می

تربیت از : کند مینویسنده کتاب فلسفه تربیت نیز در تعریف جامعتري اینگونه بیان . )152
ا و عوامل رشد و تکامل همه جانبه ه فراهم کردن زمینه: عبارت است از، دیدگاه اسالم

اي منظم و سنجیده  انسان و هدایت مسیر تکاملی او به سوي وجود کامل مطلق با برنامه



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    134

فرایندي مداوم و پیوسته ، تربیت، بنابراین. مبتنی بر اصول و محتواي از پیش تعیین شده
بنابراین . ) 278ص، 1382، زاده ابراهیم( .است که در تمام مراحل زندگی انسان مؤثر است

پرورش و تربیت صحیح جسم و جان متربیان به صورت ، ما هم معتقدیم تربیت اسالمی
است که تضمین کننده سعادت مندي در  میهمه جانبه و مستمر در بستر جهان بینی اسال

  . باشد زندگی دنیا و آخرت افراد  می
شایسته ، آشنا شدیم میاهداف غایی و اهداف کاربردي تربیت اسال، حال که با تعریف
  . هاي مختلف این نوع تربیت نیز تبیین شود است که ابعاد و حوزه

 
  هاي تربیت اسالمی حوزه

: مطالب خود را به صورت اجمال در سه بعد میبراي سهولت بررسی زوایاي تربیت اسال
  . ایم هاي هر کدام بیان کرده حسی و عملی و با زیرمجموعه، عقلی
 

  تربیت اسالمیهاي  حوزه -1جدول شماره
  تربیت اسالمی 

حوزه 
  عقلی

  حوزه عملی  حوزه حسی

  ادراك
  شناخت
  تفکر 
  بینش
  نقادي
  ارزیابی

  فطرت
  احساسات
  امیال

  هیجانات
  انگیزش

  محبت و عشق

  اخالق
  رفتار

  هاي ایمانی تجربه  
  التزامات عملی
  تعظیم شعائر

 
  حوزه عقلی .1

تلقی کردن عقل و نقش آن در پرورش مهم  میهاي اساسی تربیت اسال یکی از ویژگی
جکاوي و پرسشگري براي یافتن کن) 236ص ، 1388، شریعتمداري( .شخصیت افراد است

نقادي و ارزیابی مبانی فکري مکاتب ، فراشناخت، شناخت، به مجهوالت ذهنی پاسخ
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کسب ، یادگیري و یاددهی، برنامه ریزي، مشی زندگی مختلف و نهایتاً طرد یا انتخاب خط
همگی در حوزه  میهاي عل نوآوري و خالقیت، تقویت روحیه تحقیق و پژوهشگري، انشد

  . گیرند قرار می میادراکات بشري و خردورزي تربیت اسال
پایه  :فرمایند اهمیت و نقش عقل در زندگی افراد را اینگونه بیان می) ع( امام صادق

. گیرد ل سرچشمه میو هوش و فهم و حافظه و دانش از عق. شخصیت انسان عقل است
انسان را کامل کند و رهنما و بینا کننده و کلید کار اوست و چون عقلش به نور ، عقل

رو بداند چگونه و چرا  خدایی مؤید باشد و حافظ و متذکر و باهوش و فهمیده باشد و از این
و کجاست و خیرخواه و بدخواه خود را بشناسد و چون آن را شناخت روش زندگی و 

و جدا شده خویش بشناسد و در یگانگی خدا و اعتراف به فرمانش مخلص شود و پیوست 
از دست رفته را جبران کرده بر آینده مسلط گردد و بداند در چه وضعیتی ، چون چنین کند

ها همه از تأیید عقل  این. رود است و براي چه در اینجاست و از کجا آمده و به کجا می
   )29ص ، 1ج، 1348، کلینی( .است

خداي ، مراحل مختلف شناخت انسان نسبت به خودش) ع( از فحواي کالم امام صادق
  . شود کامالً مشخص می، متعال و نهایتاً آگاهی یافتن از فلسفه زندگی

  روزها فکر من این است و همه شب سخنم
  آمدنم بهر چه بود؟، ام از کجا آمده

  

  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟  
  آخر ننمایی وطنم؟روم  به کجا می

  
. تفکر و کسب دانش است، ادراك، عقل به عنوان رسول باطنی منبعی براي شناخت

همان ویژگی اساسی تفکیک کننده انسان از سایر مخلوقات که وي را شایسته خلیفه الهی 
هاي  پس بدون دلیل نیست که خداي متعال نعمت عقل را از نخستین آفریده. نموده است

  ) 422ص ، 1343، الحرانی( .توصیف نموده است، شده از نور خویشروحانی و جدا 
به یکی از ) ع( در شرح حدیث مفصلی راجع به عقل از قول امام علی) ع( امام کاظم

با چیزي خدا پرستش ، فرمود امیرالمؤمنین بارها می، اي هشام :فرمایند اصحاب خود می
خش دیگر حدیث معروف اوصاف و در ب) 409ص ، همان( .نشده که بهتر از عقل باشد

خداوند پیامبران و رسوالن را براي تعقل راجع به خود مبعوث ، اي هشام :فرمایند می، عقل
هر کس که شناخت بیشتري دارد پذیراتر است و آن که از عقل بیشتري برخوردار . کرد

آخرت تر است درجه او در دنیا و  باشد و آن که عقلش کامل تر می است از امر خدا آگاه
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  ) 406-407صص ، همان( .واالتر است
مرحوم استاد مطهري در ذیل شرح قسمتی از همین حدیث بر لزوم توأم بودن عقل و 

عقل را باید با علم توأم ، ولی به عقل تنها هم نباید اکتفا کرد: امام فرمود، گوید علم می
عقل را تربیت  ،چون عقل یک حالت غریزي و طبیعی دارد که هرکسی دارد ولی علم. کرد
از عقل و علم ، البالغه و هم در حدیث در نهج. عقل باید با علم پرورش پیدا کند، کند می

علم «اند  و به عقل گفته» عقل مسموع«اند  این جور تعبیر شده که گاهی به علم گفته
اند  با این تفاوت که یکی را گفته، عقل، علم اطالق شده و به علم، یعنی به عقل» مطبوع
و روي این نکته خیلی . یعنی اکتسابی» مسموع«یعنی فطري و دیگري را » طبوعم«

مفید است که علم و  قدرتاکید شده است که عقل مسموع و علم سمعی و اکتسابی آن 
  ) 191ص ، 1387، مطهري( .عقل مطبوع و آن علم فطري به کار بیفتد

در تبیین رابطه ) ع( مؤمنینرا با کالم رساي امیرال میبحث در حوزه عقالنی تربیت اسال
بین عقل و ایمان یا شناخت و بندگی و اهمیت آگاهی در اداي وظیفه انسانی که همان 

اول الدین معرفته و کمال « :بریم تعبد محض در برابر ذات باریتعالی است به پایان می
معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال توحیده االخالص له و کمال 

  »نفی الصفات عنه ، االخالص له
باور داشتن او و کمال باور داشتن ، سرآغاز دین خداشناسی است و کمال شناخت خدا

ا از صفات خدا ر، شهادت به یگانگی اوست و کمال توحید اخالص و کمال اخالص، خدا
  ) . 2ص ، 1380؛ سیدکاظم، محمدي؛ محمد، دشتی( مخلوقات جدا کردن است

  
  حوزه حسی .2

حس زیبایی : ها واحساسات متعدد مانند انگیزش، عواطف، عالیق، ها خواسته، یالام
هستی و هستی بخش ، دیگران، نفرت و ابراز محبت به خود، عشق، خواهی کمال، دوستی

، هاي درونی کشش، شوند فطرت و باطن انسان ناشی می، ضمیر ناخودآگاه، که از وجدان
احساس آرامش و آسودگی وجدان یا بالعکس ، ويز بین احساسات معنوي از غیر معنیتمی

احساس سبکی و امنیت خاطر از ، تشویش و نگرانی از اندیشه و کردار خود و دیگران
  . باشد قابل مطالعه می میکالً در حوزه حسی تربیت اسال، نزدیکی با خالق کائنات

س جنبه بلکه برعک، آید جنبه عاطفی انسان جداي از جنبه شناختی وي به حساب نمی
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اصل و ریشه ، فطرت) 148ص ، 1385، شمشیري( .عاطفی راهی است به سوي شناسایی
فطرت از منظر عرفان . دهد وجود انسانی است و اساس هستی او را تشکیل می

نفس ناطقه و یا عقل کلی تعبیر شده که شناخت ، روح، قلب، همان است که به دل میاسال
  ) 214-215صص ، همان( .شود ضوري ممکن میو معرفت آن نیز از راه شهود و علم ح

باشد ذاتی که  فطرت چیزي جز ذات و سرشت بشر نمی: اهللا جوادي آملی معتقدند آیه
. آید خلقت انسان بر مبناي آن است و عنصر عشق از صفات فطرت انسان به شمار می

، همان( .باشد فطرتی که ماهیتی مادي نداشته بلکه اساساً از جنس وجود است و بسیط می
نه تنها بیگانه از شناخت ، ترین عاطفه انسان فلذا عشق به عنوان بنیادي) 147-148صص 

اي براي نیل به معرفت و شناسایی به حساب  وسیله، باشد بلکه فراتر از آن و آگاهی نمی
  ) 148ص ، همان( .آید می

ت که نیز معتقد اس -ماکس شلر فیلسوف آلمانی -حتی از اندیشمندان متأخر غربی
این عواطف پیشینی به نوبه .. .جستجو کرد» عواطف پیشینی«ریشۀ اخالق را بایستی در 

... .شوند هاي اخالقی و در نتیجه رفتار اخالقی می خود منجر به شناخت و درك ارزش
توسط عقل انسانی بدست ، مطابق نظریه شلر شناخت ارزشی و به تبع آن اراده اخالقی

. جستجو کرد، ها این نوع درك و رفتار را بایستی در شهود ارزش آید بلکه زمینه اصلی نمی
به خصوص عاطفه عشق و نفرت و ، در واقع این شناختی است که ضمن احساس و عاطفه

وي معتقد است کسی که خود را به اداراکات و . شود مراتب شدت و ضعف آنها حاصل می
اخالقی مطلقاً کور و ناتوان  هاي هاي عقالنی محدود کند نسبت به شناخت ارزش اندیشه
  ) 167-168صص ، همان( .است

نویسنده کتاب تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان با طرح این سؤال که چرا 
هاي اجتماعی و انسانی تأثیر بیشتري دارند؟ نهایتاً به این  عواطف و احساسات در شناسایی

اطفی انسان منجر به رسد که چون عشق به عنوان مهمترین بخش بعد ع نتیجه می
لذا عشق الزمه تربیت اجتماعی صحیح ، شود شناخت در ساحت امور روحانی و معنوي می

  ) 152- 154صص ، همان( .باشد و عمیق می
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  حوزه عملی .3

اخالقی و بروز عینی تجربیات ، هاي رفتاري شامل ویژگی میاین بعد از تربیت اسال
: اهتمام به فضایلی مانند. باشد ی فرامین الهی میهاي عملی به مبان دینی در قالب التزام

انجام صحیح فرائض ، رعایت حقوق خود و دیگران، وفاي به عهد، درستکاري، راستگویی
ریا و ، حسد، بخل: کمک به مستمندان و از طرفی پرهیز از رذائل اخالقی همچون، دینی

رك محرمات و انجام ت، تضییع حقوق الناس و تکرار گناهان و به تعبیر علماي اخالق
  . باشد می میهایی از خصوصیات حوزه عملی تربیت اسال نمونه، واجبات

تعبد متربی در برابر دستورهاي خداوند است پس صرف ، چون هدف و غایت اصلی
، به عبارت دیگر بعد شناختی و عاطفی. شناخت و تحریک عواطف و هیجانات کافی نیست

  ) 94ص ، 1388، ابوطالبی( .ي تربیت دینی استاي براي رسیدن به بعد رفتار مقدمه
در حوزه عملی ، در حقیقت نتیجه کاربردي شناخت عقالنی و تجربیات باطنی افراد

هاي  اینکه آیا ادراکات ذهنی و خواسته. باشد قابل بررسی و ارزیابی می میتربیت اسال
یا ، باشد سات میدرونی صرفاً در حد محفوظات سطحی و تخلیه امیال عاطفی و ابراز احسا

هاي رفتاري تبدیل  این که به صورت یک باور عمیق قلبی و به تبع آن ملکه شدن منش
شده است؟ به عبارت دیگر آیا توحید لسانی توانسته است به توحید افعالی منجر شود یا 

  خیر؟
، انسان ماهیتی چند وجهی و پیچیده دارد، بینی توحیدي ناگفته نماند که چون در جهان

ساحت ذهن وساحت روح وروان با ، انسانیت انسان در ترکیب وهمسازي ساحت جسم لذا
به  میبنابراین سه حوزه تربیت اسال. یابد مییکدیگر است که ماهیت واقعی خویش را باز 

  . باشد صورت یک مجموعه پیوسته و غیرمجزا قابل مطالعه می
  

  تاریخچه نظام تعلیم و تربیت ایران در دو قرن اخیر
ها شاید  در مراکز آموزشی به ویژه دانشگاه میتربیت اسال میي بررسی وضعیت عموبرا

هاي اخیر داشته  گیري این مراکز در سده بهتر باشد مروري بر تاریخچه تأسیس و شکل
  . باشیم
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گردد به تاریخ رویارویی ایران با غرب  حداقل تاریخ تکوین تعلیم و تربیت جدید بازمی
که ستیز با عثمانی به عنوان دشمن مشترك ) میالدي 16-17رن ق( مدرن در عصر صفویه

فتح ، چون از سویی. جویانه بود ایران و اروپا انگیزه اولین مواجهه دوستانه و یاري
 و خشم اروپاییان را برانگیخته بود) م و به دست سلطان محمد فاتح1453در ( قسطنطنیه

مسلک صفویه با تصرف چند استان تضاد مذهبی عثمانی با حکومت شیعی ، از سوي دیگر
هاي فراوان در ایران تشدید شده و هدف مشترکی فراهم آورده بود که دست  و خونریزي

را در دست ، ها ها و سپس انگلیسی خصوصاً پرتغالی، دوستی و همیاري ایران و غرب
البته این دوستی بنا بر ماهیت استعماري طرف فرنگی و غفلت ذاتی . یکدیگر گذاشت

گونه که همیشه بستر ارتباط ایران و اروپا از  همان، ایرانی از ابتدا خالصانه نبود طرف
با پودهاي خودآگاهی ) پهلوي، قاجاري، صفوي( تارهاي ادراك ضعیف اولیاي ایرانی

  ،دانشجواز اعزام نخستین . سوداگرانه غربی بافته شده است حسابگرانه و
ایلچیان ایرانی به فرنگ و تا توسعه روابط  تا سفر اولین - در عهد صفویه -محمد زمان 

دو ، اقتصادي ایران و اروپا در زمان قاجاریه -آموزشی و ارتباطات سیاسی - فرهنگی
همراه با فقدان آگاهی و نقص ادراکی  میضعف اعتقادي درباریان و دانشجویان اعزا -عامل

ق فرهنگ به تنهایی شرایط الزم جهت تفو -نسبت به ماهیت فرهنگ و تمدن غرب
چه این که همه سفیران و ؛ فراهم کرده است، مدرنیته را بر فرهنگ سنتی ایران

گذران تبدیل شدند  هاي خوش پس از اندك زمانی به فکلی، دانشجویان و ایلچیان اعزامی
یکسره به ، ها درآمدند و در هر حال و یا از فرط حیرت و اشتیاق به سلک فراماسون

فرسایی در اثبات حسن  ایی براي صور و قصور فرنگ یا قلمسر گري غرب و مدیحه ستایش
و گاه هم به معاونت ایشان به شرق ، هاي ذاتی مغربیان پرداختند ضعف و برجستگی، تدبیر

اوج نگاه خود باختگی نسبت ) 121-124صص ، 1381، الهدي علم( .شناسی مشغول شدند
هاي نخبگان  در سفرنامه، خوديهاي  هاي غربیان و نادیده انگاشتن همه داشته به داشته

مثالً حیرت نامه میرزا . سیاسی و فرهنگی آن زمان به وضوح بیان شده است
به توصیف مجالس ، خان ایلچی و مسیر طالبی میرزا ابوطالب بیش از هر چیز ابوالحسن
، اوصاف و فضایل زنان غربی، سلوك و آداب معاشرت انگلیسی، هاي شبانه ضیافت، رقص

به عنوان ) 125ص ، همان( .پردازند می ها ي رقص و رسوم آنها و مغازهها همعماري خان
ترقیات ، در بازگشت و در دیداري که با یکی از مأموران انگلیسی داشت، مثال خسرو میرزا
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، ماندگی ایرانیان آن دیار را بازگفت و در علل عقب» حوریان بهشتی«فرنگ و وصف 
که در اولین سفر ترك ، یا سفرنامه میرزا ابوطالب .مذهب و فرهنگ خود را زیر سؤال برد

، فارسی، هاي انگلیسی یابد که کتابش بالفاصله به زبان نماید و این شانس را می نماز می
هاي آن  همچون دیگر سفرنامه، اي منتشر شود فرانسه و آلمانی به صورت گسترده، هلندي

اخالقی جامعه غرب به عنوان  ها و مفاسد زمان حاوي تمجیدهایی نسبت به الابالیگري
برداشت ناقص از سیر ) 125و  124صص ، همان( .گریزي مدنیت و ترقی است مظاهر دین

تاریخی و تحوالت تمدن غرب و تقلید محض از ایشان واصرار بر ترویج همان فرهنگ 
ان مکرراً مورد انتقاد خود غربی، اسالمی -مبتنی بر اومانیسم و سکوالریسم در جامعه ایرانی

 -سفیر فرانسه در دربار ایران -نیز واقع شده است که به عنوان نمونه به اظهارات گوبینو
همه ایرانیانی که از : گوید وي در وصف دانشجویان از فرنگ برگشته می. شود اشاره می

اند آنچه را از ما آموخته و یا خود  حتی کسانی که در اروپا تربیت یافته، اروپا مراجعت کرده
. اند که هیچ موافق روش ما نیست به وضعی خاص و غریب فهمیده، اند سنجیده دیده و

به ، همان( .عقاید ایشان تغییر کلی پذیرفته ولیکن هیچ در طریقه اروپایی سیر نکرده است
این همان تقلید محض و کورکورانه ایست که . ) 129ص ، نقل از فخرالدین شادمان

زده کرد که حتی مورد  بلکه به طرز مبتذلی غرب، راگ اکثریت نخبگان ما را نه تنها غرب
  . تأیید خود غربیان هم نبوده است

صاحب نظر و دوراندیش مانند مرحوم ، خردمند - هرچند اندك -در این بین  از افرادي
، اند عزت و اعتالي ایران آن زمان بوده، توان نام برد که خواهان استقالل امیرکبیر نیز می

جامعه نابسامان  میعنان سرنوشت عمو، کفایتی سالطین وقت جانب و بیاما نفوذ و سلطه ا
سپرده ، آن ایام را صرفاً به دست همان نخبگان مسحور و مرعوب شده نسبت به غرب

ولی در موقع گشایش آن در ، هر چند امیرکبیر وسایل تأسیس دارالفنون را فراهم کرد. بود
، 1381، الماسی( .بعد هم به شهادت رسید روز 13برد و  فین کاشان در تبعید به سر می

  ) 434ص 
کشور و قدرناشناسی  میدهنده وخامت اوضاع عمو ذکر همین حادثه تلخ نشان

که ، باشد ناپذیر دربار ناصرالدین شاه نسبت به اصالح گرانی همچون امیرکبیر می جبران
جمله آموزش و ها از  خواهان ترقی مملکت و عزم خدمت به جامعه ایرانی در همه زمینه

  . اند پرورش این مرز و بوم را داشته
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دارالفنون اولین مدرسه جدیدي است که به دست دولت و از خزانه ، با همه این اوصاف
نفر معلم اتریشی و چند  7تأسیس و با ] شمسی 1224[قمري  1268و در سال  میعمو

اي تحصیلی عبارت ه رشته. ساله افتتاح شد 16تا  14نفر محصل  150مترجم و در حدود 
. شناسی داروسازي و کان، طب و جراحی، مهندسی، توپخانه، سواره نظام، بود از پیاده نظام

مواد اساسی تعلیمات متوسطه چون زبان خارجه و علوم طبیعی و ریاضی و تاریخ و جغرافیا 
 بنابراین مدرسه شامل دروسی از دبیرستان و موادي. شد و نقاشی در تمام شعب تعلیم می

دارالفنون اولین ، البته همانگونه که گفته شد) 434ص ، همان( .1از مدارس فنی عالی بود
نخستین مدارس به  لّاساخته شده وا) دولت( مدرسه با سبک جدید است که با حمایت دربار

در ] قبل از ناصرالدین شاه[سبک غربی را مبلغان مذهبی فرانسوي در زمان محمدشاه 
. هـ1253( این مدارس در وهله اول به وسیله مبلغان الزاري در سال. ایران احداث نمودند

سپس مدارس دیگري نیز به وسیله گروه مبلغان . در آذربایجان تأسیس شد) . م1837/. ق
مبلغان مذهبی آمریکایی نیز بسیار . مذهبی فرانسوي در برخی از شهرهاي ایران دایر شد

اي به وسیله  مدرسه پسرانه) . م1840/. ق .هـ 1256( کما این که در سال؛ فعال بودند
هاي بعد نیز مدارس دیگري را در برخی از  این گروه در سال. ایشان در ارومیه تأسیس شد

ق وزارت . هـ 1272در ) 122-123صص ، 1383، درانی( .شهرهاي ایران تأسیس کردند
از .. .گردیدقلی میرزا اعتضادالسلطنه به وزارت مذکور منصوب  علوم تأسیس شد و علی

هاي دارالفنون  التحصیل نفر از فارغ 42که به دست او صورت گرفت اعزام  میاقدامات مه
خان سپهساالر کاخ بهارستان مقر مجلس شوراي  حاج میرزاحسین 1290در . بود به فرانسه

هاي خارجه مدرسه مشیریه  و مدرسه سپهساالر را ساخت و براي آموختن زبان) سابق( ملی
اي به خرج دولت با معلمین ایرانی و اروپایی در تبریز  مدرسه، 1293در . کردرا تأسیس 
نظیر آن در تهران با معلمین  1302در اصفهان و در  میمدرسه نظا 1300در . ایجاد شد

 
نیز امیرکبیر را مایه افتخار ملت ) ره(شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که امام خمینی  .1

دانشگاه «: کهاند  دانستند و در ارتباط با تأسیس دارالفنون توسط وي این گونه گفته ایران می
گذرد از  خیلی سال می... از وقتی که امیرکبیر ایجاد کرده است تا حاال به قدر هفتاد سال یا

؛ )1383(قـادري، سـیدعلی،   : ك.  ر» .  عمرش لکن نگذاشتند جوانهاي ما درست بشـوند 
، مؤسسه چـاپ و نشـر عـروج، تهـران، ص     1، ج )زندگینامه امام خمینی(اهللا  خمینی روح

321  .  



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    142

در . هاي دارالفنون بودند التحصیل معلمین ایرانی معموالً از فارغ. ایرانی و اروپایی دایر شد
وزارت  1317در . مدرسه رشدیه را برپا کرد، الدوله صدراعظم مینخان ا میرزا علی 1315

، همان، الماسی( .مدرسه علوم سیاسی را تأسیس کرد، خارجه براي تربیت اعضاي اداري
  ) 436ص 

میرزا نصراهللا «یعنی ، مدرسه علوم سیاسی توسط دو فراماسون و انگلوفیل سرشناس
، هدف این مدرسه. تأسیس شد» یرالملکخان مش میرزا حسن«و پسرش » خان مشیرالدوله

زدگی  جامعه ایرانی و پرورش آنان با روح فرهنگ استعمارزدگی و غرب» نخبگان«جذب 
به عنوان معلم تاریخ ، ریپورتر با نام ارشیر جی، در زمره مدرسین این مدرسه. بوده است

، ]دوم مغز متفکر پهلوي اول و[هایی چون محمدعلی فروغی  در کنار چهره، باستان
الملک  ابوالقاسم انتظام، السلطنه سمیعی ادیب، ) پدر حسنعلی منصور( رجبعلی منصورالملک

هاي انگلیسی و  ترین مهره از درون همین مدرسه است که برجسته. شویم و غیره آشنا می
آمریکا بیرون آمدند و در رژیم پهلوي به کارگزاران درجه اول سیاسی و فرهنگی کشور 

و تأسف بارتر این که در ) 95ص ، 1386، ؤسسه فرهنگی قدر والیتم( .بدل شدند
خصوص فضاي حاکم بر این مدرسه حتی از قول نویسندگان سکوالري مانند خان ملک 

متر باسواد پیدا شد و سطح ک، هاي مدرسه التحصیل در میان فارغ: ساسانی چنین آمده است
یعنی همان اندازه که انته لیژان ، دباالتر نبو، شان اساساً از سیکل اول مدرسهمعلومات

اما اکثر آنها به واسطه تلقینات و تبلیغات . سرویس در مستعمرات مایل است] اینتلیجنت[
نه تنها . ها تن در داده و به جاسوسی اجنبی رفتند به نوکري خارجی، مدیران و معلمین

یات نامشروع خود در به واسطه عمل که، هاي اروپا پیدا نکردند لیاقت همدوشی با دیپلمات
آبروي ایران را بردند و مؤسسین مدرسه به مقصد نهایی خود ، همه ممالک خارجی

همیشه این بود که نبایستی ، دستور ذکاءالملک و منصورالملک و باقر کاظمی. رسیدند
توان  با کمال اطمینان می. و کارمندان وزارت خارجه درآینداشخاص باسواد و باهوش جز

 .به بهترین وجهی انجام داد، خدمت خود را به اجنبی، علوم سیاسی تهران گفت که مدرسه
دانند که همین مدرسه علوم سیاسی است  احتماالً خوانندگان محترم می) 96ص ، همان(

که بعدها هسته اصلی دانشکده حقوق و علوم سیاسی را در دانشگاه تهران تشکیل 
یکرد غربزدگی در عرصه فرهنگ رو، پس از روي کار آمدن سلسله پهلوي. دهد می
  . گیرد تري به خود می تر و رسمی کشور به ویژه مراکز آموزش کشور وجهه گسترده میعمو
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از  - رضاخان از یکسو سیاست اعزام دانشجو به کشورهاي استعماري را پیش کشید
و از  -اند هرسال صد دانشجو به آمریکا و فرانسه اعزام شده. م1928/. ق. هـ1347سال 
در امر آموزش . ي دیگر سیاست اسالم ستیزانه خود را به کلیه شئون کشور بسط دادسو

وي تعلیمات دینی را در سال . گرفت میهاي علمیه اسال نیز وي تصمیم به سرکوب حوزه
به طور کلی از . م1941/. ق. هـ1360از آموزش ابتدایی و در سال . م1937/. ق. هـ1356

براي نخستین بار مدارس مختلط . م1935/. ق. هـ1354مواد درسی حذف نمود و در سال 
آل احمد وضعیت نابسامان و بدون ) 191- 192صص ، 1ج ، 1364، نقوي( .دایر گردید

در زمینه : برنامه اعزام دانشجویان به خارج در دوره پهلوي را این گونه بیان کرده است
گان است یا رفت نگمشکل خیل فر، یک مسئله بزرگ دیگر، مسایل فرهنگی و دانشگاهی

ها پس از بازگشتن و  دقت کنید و ببینید که هر کدام از این غنیمت. از آمریکا برگشتگان
! آیند اي در می به صورت چه تفاله، جایی در تشکیالتی بازکردن و پایی به جایی بندکردن

ی چرا که نه قلمرو کار دارند و نه برش دارند و نه دست باز و نه دلگرم و نه اغلب حت
به خصوص که حتی این دسته نیز خود را و رأي خود را در مقابل مشاور و . دلسوخته

برخالف آنچه شهرت دارد و به . بینند هیچ می، مستشار غربی که مسلط بر اوضاع است
قدرت عملشان کمتر و درماندگی و ، برگشتگان بیشتر هرچه خیل این فرنگ، گمان من

چون از طرفی هرگز . بیشتر، اند ها را پذیرفته رفته نگهایی که نفوذ فر ناهماهنگی دستگاه
اي نبوده است در فرستادن این جوانان به کجا و براي چه تخصص و چه حرفه و چه  نقشه
  ) 159ص ، 1386، آل احمد( ...فنی

شاهد هستیم که در ، گرا به  مقوله آموزش و پرورشبا ادامه همین  رویکرد  بیگانه
پژوهشکده حوزه و ( .مدرسه خارجی در ایران دایر بوده است 108زمان محمدرضا پهلوي 

از ، سازمان برنامه. ش. هـ 1328همان ایام یعنی در سال ) 41ص ، همان، دانشگاه
دعوت کرد تا ایران را در برنامه عمرانی ، »هیأت مشاوران ماوراي بحار«مؤسسه آمریکایی 

ایران به فلسفه تعلیم و : ر دادندکمک کند و آنها نیز درباره آموزش و پرورش چنین نظ
تربیتی که در مغرب زمین پدید آمده است و پایه تحوالت و ترقیات اقتصادي و اجتماعی 

در آمریکاي شمالی ، هاي ایران امروز نیاز دارد و فلسفه تربیتی سازگار با هدف، گشته است
  ) 30ص ، همان( .شود یافته می

گذاري دانشگاه تهران در دهه  ي سیاستنگاهی به سوابق و اقدامات اعضاي شورا
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و انتخاب یک فراماسونر بهائی ) پهلوي سابق( چهل و یا چگونگی تأسیس دانشگاه شیراز
ش و پرورش یا حضور نتصاب یک بهائی بعنوان وزیر آموزیا ا، به عنوان اولین رئیس آن

ش و پرورش ریزي آموز فراماسونهاي سکوالر در سمت سرپرستی انستیتو مدیریت و برنامه
هایی از فضاي حاکم بر  صرفاً نمونه، ) مرکز تالیف وتدوین کتب درسی مدارس( کشور
، طباطبایی: رك( .باشد ایران می میهاي آموزشی و فرهنگی پیش از انقالب اسال عرصه
به عنوان مرکز اصلی تألیف و تدوین کتب درسی مدارس [) 119- 215صص ، 1380
  ] کشور

گیر فرهنگ و آموزش جامعه آن دوره را  معضالت گریبان  ،نویسنده کتاب غربزدگی
بنیادهایی دارند فرهنگی و ، هاي فورد و راکفلر کمپانی.. .:خوب توضیح داده است

ها  با تکیه به همین پول، بسیار خوب. کنند هایی براي نشر فرهنگ به این و آن می کمک
اما بروید ببینید چه ، سازد یراز میافتد و بیمارستان و دانشگاه در ش راه می» بنیاد ایران«

زبان ، اند و چگونه بغل گوش حافظ و سعدي گاهی براي اشرافیت ساخته تکیه
اي براي مطالعه در حرکت  دانشکده ادبیاتشان انگریزي است و چه رصدخانه میرس

قمرهاي مصنوعی آمریکا و چگونه از پیچ و مهره تا دیگ و دیگبر و در و پیکر را یک قلم 
در » فرانکلین«دهند به  پول می» راکفلر«و » فورد«یا همین ! اند مریکا وارد کردهاز آ

و چه  میبروید ببینید چه کمپانی عظی. اي را سر و سامانی بدهد هاي مدرسه تهران تا کتاب
اند و چطور گردن هرچه ناشر محلی است  انحصاري در کار کتاب درسی درست کرده

و نتیجه چنین وابستگی و از خود بیگانگی ) 112-113ص ص، همان، آل احمد( !اند شکسته
سازند  هاي ما کارمند می دانند که مدرسه همه می.. .:از دید آل احمد این است که، آموزشی

تر است و نگفته  اما آنچه اساسی، در این حرفی نیست. دهند یا دیپلمه بیکاره تحویل می
آدمهاي همچون نقش بر آب ؛ دسازن می» زده غرب«هاي ما  این که مدرسه، مانده
این است بزرگترین . دهند زدگی تحویل می هاي آماده براي قبول غرب زمینه، سازند می

  ) 95ص ، همان( !خطر مدارس ما و فرهنگ ما
هنوز معلوم نیست که : نویسد میو بی هدفی مراکز آموزشی  میو در خصوص سردرگ

راي رسیدن به کدام کارآمدیها؟ و نیز دبستان را براي چه باید گذراند وبه چه هدف و ب
که باید مرکز زنده ترین وبرجسته ترین ! دبیرستان و دانشگاه را؟ امان از این دانشگاه

اما دانشگاه تهران با همه سابقه و اهمیتش و با همه . و فنی وادبی باشد میتحقیقات عل
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مرکز زنده ترین  یدگویا با، هر چه هست، اشبین رفته و استقالل درهم  خردشدهسنن از 
  ) 153-154صص، همان( آیا همینطور است؟، و برجسته ترین وعالی ترین تحقیقات باشد

، نیز از آغاز مبارزات سیاسی خود  تا انقالب فرهنگی) ره( که امام خمینی مینکته مه
 از دانشگاه، اند این مراکز تعلیم و تربیتی که اینها درست کرده: بارها به آن اشاره داشتند

، خواهند تربیت کنند هاي ما را که می و اینها بچه. اینها باز استعماري است، گرفته تا پایین
گذارند  یعنی اوالً یک حد معین دارد که از این حد معین نمی. کنند یک تربیت صحیح نمی
راي ب. کنند براي اینکه اینها عقب بمانند موانع متعدده درست می... .باالتر اینها بروند و ثانیاً

از این دانشگاه ، خواهیم باشد اینکه دانشگاه اگر یک دانشگاه صحیح مستقلی که ماها می
و . ایستند آید که بعد در مقابل آنها می از اینها رجالی بیرون می، آید رجال بزرگ بیرون می

و اگر توانستند . آورند اینها را آنطور بار می، خواهند یک همچو چیزي بشود آنها چون نمی
دهند که اینها از  طوري آنها را تحت تأثیر قرار می... .یعنی، آورند زده آنها را بار می غرب

امام ( .شوند یعنی عمال آنها می، شوند شوند پیوستۀ به آنها می خودشان بکلی بیخود می
  ) 263-264صص ، 5ج ، 1379، خمینی

رورش کشورمان هاي ساختار آموزش و پ ذکر این تاریخچه ناخوشایند از فراز و نشیب
از این حیث ضرورت داشته و دارد که بدانیم چارچوب فکري متولیان امر ، در دو سده اخیر

قصد ، خطیر تعلیم و تربیت در چه بستري شکل گرفته تا اگر در بین دلسوزان امروز ایران
  . گیري نمایند اصالح این ساختار  ناکارآمد ایجاد شد بهتر از گذشته تصمیم

  
  در نظام تعلیم وتربیت کنونی میاسال جایگاه تربیت

آیا ساختار ، سؤال این است که بعد از سه دهه از استقرار نظام بدیع جمهوري اسالمی
آموزش و پرورش و به تبع آن آموزش عالی کشورمان توانسته است در جهت نهادینه 

آیا انجام وظیفه نماید؟ ، به مفهوم واقعی آن میهاي مختلف تربیت اسال ساختن حوزه
ها و اهداف تربیت  حد مطلوب رسالت، ها تربیت فعلی متربیان ما به ویژه در دانشگاه

 هاکه مورد تاکید امام خمینی کردن دانشگاه میسازد؟  در بحث اسال را برآورده می میاسال
اقدام  ، و پس از آن مقام معظم رهبري بوده آیا در راستاي دغدغه این بزرگواران) ره(

  صورت گرفته است؟ میدر شأن جمهوري اسال مطلوب و مناسبی
رهبر فرزانه انقالب چند سال قبل در . بدون تعارف جواب این پرسشها منفی است
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هایی که  با وعده، در جمهوري اسالمی: ها صراحتاً اشاره کردند دیدار با رؤساي دانشگاه
ان و دانشمندان و اي که ما و شما دانشور اسالم و خود این نظام به مردم داده و با آینده

دانشگاه کشور ما بایستی وضعی خیلی بهتر از این ، اید افراد صاحب نظر جامعه ترسیم کرده
  ) 100ص ، 1377، اي اهللا خامنه آیه( .داشته باشد

واقعیت این است که در ایران بعد از انقالب علیرغم تمایل شدید و اساسی به بازگشت 
هاي حاکم بر  و همچنین اصرار بر تمایز از نظام میاسال -به فرهنگ اصیل و غنی ایرانی

گرچه . تر آرزو باقی مانده است این گرایش در حد شعار و آرمان یا به تعبیر صحیح، جهان
گرایی  هاي متعددي براي تحقق تربیت حقیقی و در جهت معنویت از آغاز انقالب تالش

ریه منسجم و جامع منجر اما ضمن آن که هیچکدام از آنها به یک نظ، برداشته شده است
هاي رایج در  ها و چارچوب غالباً به مقوله تربیت و معنویت گرایی با همان کلیشه، اند نشده

در حقیقت عینک اندیشمندان و محققین . مواجه شده اند] غربی[تعلیم و تربیت مدرن 
ه ایرانی و حتی مسلمانان غیرایرانی براي نگریستن به تربیت اصیل عوض نشده بلکه ب

هاي تعلیم  هاي تربیتی اسالم با چارچوب سعی در تطابق آموزه، صورت خواسته یا ناخواسته
اند که بر  ها و منطقی رسیده روش، اند و در نهایت نیز به همان اصول و تربیت غرب داشته

یعنی همین وضعیتی که ) 133ص ، همان، شمشیري( .تعلیم و تربیت غرب حاکم است
  . علیم و تربیت جامعه ما جریان داردفعالً در فضاي مراکز ت

تعلیم و ، اسالمی، هاي تربیتی منسجم و متأثر از فرهنگ ایرانی به تبع خالء نبود نظریه
به همین دلیل علیرغم . ندارد میتربیت در عرصه عمل نیز وضع چندان روشن و مستحک

این مقوله ، ]تربیت اسالمی[دغدغه معنویت گرایی و اهتمام به تربیت به مفهوم واقعی 
 .شود اي از ابهام قرار گرفته و این ابهام روز به روز نیز بیشتر می همچنان در پرده

. نظام آموزش و پرورش ایران دارد میاین واقعیت حکایت از سردرگ) همان، شمشیري(
، ها و الگوهاي حاکم بر این نظام دیدگاه، هاي تربیت و معنویت گرایی علیرغم دغدغه
 .داري و یا حتی بعضاً تعلیم و تربیت کمونیستی است ز فرهنگ غرب سرمایهشدیداً متأثر ا

هاي  توانمندي، طبیعتاً دین مبین اسالم و نظام جمهوري اسالمی) 134ص ، همان(
العاده ارزشمند نظري و عملی براي تدوین یک ساختار و سازمان کارآمد در عرصه  فوق

ا تاکنون این خواسته کامالً ضروري جامه عمل اما این که چر، تعلیم و تربیت داشته و دارد
تربیت «و » اسالم«هاي ناصواب و غیرمعقول از مفهوم  تواند ریشه در برداشت نپوشیده می
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اما ، تاکنون صورت نگرفته میالبته منظور ما این نیست که هیچ اقدا. داشته باشد» اسالمی
ازوکار  حکومت دینی در حد برآوردن انتظارهاي یک جامعه مذهبی و متناسب با س

کشور بعد از  میبه عنوان مثال تدوین سند برنامه درسی ملی و نقشه جامع عل. باشد نمی
الزم و حائز اهمیتی بوده وچشم انداز ، گذشت سه دهه از انقالب فرهنگی هرچند گام اولیه

نجام اما تجربه  ناموفق  ا، کند میو فرهنگی کشورمان ترسیم  میمطلوبی را براي آینده عل
و محک خوردن ها  طرحهاي زیربنایی در جامعه ما ثابت کرده که تحقق عملی  این برنامه

، نقاط ضعف و قوت آنها در مرحله اجرا  با حرکتهاي  بطئی  برخی از متولیان ذیربط
هاي  برگردیم به موضوع قبلی که همان برداشت. رسد میچندان امیدوار کننده  به نظر ن

امام . باشد ها می کردن دانشگاه میو اسال  میمفاهیم تربیت اسال اي از مختلف و سلیقه
هاي سوء از  در همان  ایام رخداد انقالب فرهنگی  در واکنش به برداشت) ره( خمینی

تغییرات .. .گوییم دانشگاه باید ما که می: کردن دانشگاه  تاکید داشتند میمفهوم اسال
را در آنجا تدریس  میاست که فقط علوم اسال نه این، باشد میبنیادي داشته باشد و اسال

گوئیم که  ما می.. .و یکی غیر اسالمی مییکی اسال. ...نه این که علوم دو قسمند. کنند
براي این است که ، کنند آنهایی که تحصیل می. نیستند میها ما مربی به تربیت اسال جوان

معلمین ، معلمین مدارس ما ...اي به دست بیاورند و بروند و سربار ملت بشوند یک ورقه
و لهذا آن چیزي که از . به حسب نوع نیست و تربیت در کنار تعلیم نبوده است میاسال

یک شخصی که براي مملکت ، یک انسان متعهد، هاي ما بیرون آمده است دانشگاه
ما ، خودش دلسوز باشد و تمام نظرش به این نباشد که منافع خودش را به دست بیاورد

خواهیم بگوئیم که  ما نمی. خواهیم خواهیم بگوئیم ما علوم جدید را نمی ما نمی ...نداریم
خواهیم  ما می. عمداً یا از روي جهالت. کنند علوم دو قسم است که بعضی مناقشه می

، امام خمینی( .ندارد میدانشگاه تربیت اسال. ندارد میهاي ما اخالق اسال بگوئیم دانشگاه
  ) 249ص ، 12ج ، همان

کردن  میها از مفهوم اسال آیه اهللا خامنه اي نیز سوء برداشت، د دو دهه بعدحدو
اند که متأسفانه تاکنون به  تري مدنظر قرار داده دانشگاه را از زاویه دیگر و بصورت گسترده

من یک ، ببینید:  ایشان تصریح کرده اند که. اي به آن پرداخته نشده است نحو  شایسته
بعضی که این را کوچک ، ها صحبت کردم کردن دانشگاه میسالوقتی راجع به مسئله ا

سراغ بعضی از ظواهر کم اهمیت ، کردن را ندیدند میآن معناي وسیع و عمیق اسال، دیدند



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    148

کردن  میبه هوو جنجال روي آوردند که اسال، اي هم از آن طرف عده !ها رفتند در دانشگاه
کردن  میدر حالی که اسال.. .!این حرفهایعنی اختناق و ، یعنی فرار مغزها، ها دانشگاه
از نان شب براي ، ها یک معناي عمیق و وسیع و جامعی دارد و به اعتقاد من دانشگاه
از ، بشود میباید اسال، هم بشود میاگر بخواهید دانشگاه عل. تر است ها واجب دانشگاه
د و دانشجو خودباور بودن استا، شدن  وعمیق شدن است میعل، شدن میهاي اسال شاخصه

همه مسئله این نیست که حاال یکی با . اتکا به نفس داشتن استاد و دانشجو است، است
 !کردن که این نیست میمسایل اسال !یکی با چهار تا موي پیدا بیاید، آستین کوتاه بیاید

چون ، این است که تدین در آن وجه غالب است میالبته یکی از خصوصیات دانشگاه اسال
، بودن دانشگاه میاسال.. .وجه غالب است، است و تدین در آن میمعه اسالجامعه ما جا

یک روز در بین ، همچنان که اسالم، یعنی دانشگاهی که بتواند علم را در خود بجوشاند
اسالم براي  !اي نداشتند هیچ رابطه، در حالی که با علم، مردم این حالت را بوجود آورد

خوب اگر . داند و علم را نور می، ه شرف ابرازين، عزت و شرف اصیل قائل است، علم
یعنی ایستادگی بر اصول و ، بودن میاسال.. .شد این تفکر در دانشگاه خواهد آمد میاسال
، بناکردن، و بر اساس آن، که زیر پاي اندیشه و فکر انسان وجود دارد میهاي مستحک پایه

دانشگاهی ، نشگاه اسالمیدا. کردن است میاسال، این. جوشیدن و زائیدن، پیش رفتن
استاد ، عالم عزیز است !علم عزیز است، دانشگاهی است که در آن، شکوفا و پرنشاط است

البته عرض کردیم که یک بعد آن هم تدین .. .کرامت دارد و دانشجویی عبادت است
، همان، اي آیه اهللا خامنه( ...یعنی مظاهر فساد و فسق در آنها وجود نداشته باشد، است
  و درسخنان دیگري مفهوم تدین در دانشگاهها را این گونه تبیین ) 114- 116 صص
. اذعان و تسلیم، قبول، یعنی پایبندي به احکام اسالمی، دین به معناي تدین: که اندکرده

من «اسالم یعنی چه؟. »الدین عنداهللا االسالم انّ«:قرآن هم همین است، روایت هم دارد
مظهرش در . دین است، این. عنی صورتت را تسلیم خدا کنیعنی چه؟ ی» اسلم وجهه هللا

  ) 1369، ايخامنه( نشگاههاي ما این گونه اند؟آیا دا. همین است دیگر، مورد احکام شرعی
ها به این دلیل است که تا تلقی  کردن دانشگاه میتأکید ما بر برداشت ناصواب از اسال

بوجود  -آنچنان که گفته شد - میصحیح و دقیقی از این موضوع و همچنین تربیت اسال
میسر  میها و نهایتاً تحقق و ایجاد دانشگاه اسال ها و کاستی شناخت همه جانبه قوت، نیاید
با توجه به تاریخچه  نامیمون نظام تعلیم و تربیت کشورمان در دو قرن اخیر و . شود نمی
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راکز آموزشی و متأسفانه م، هاي صورت پذیرفته در عصر جمهوري اسالمی علیرغم تالش
با مشکالت  میها در سه حوزه اصلی تربیت اسال پرورشی ما به ویژه مدارس و دانشگاه

  . باشند متعدد و در برخی موارد رو به افزایشی روبرو می
التحصیالن دانشگاهی با  ضمن عدم تناسب فارغ، در موارد مرتبط با حوزه عقلی

فراد با یدك کشیدن عناوین و تحصیالت نیازهاي واقعی جامعه و افزایش وجهه اجتماعی ا
این معضل . گرایی دامنگیر اقشار مختلف جامعه شده است به شدت تب مدرك، عالیه

گرایی منجر به فداشدن کیفیت آموزش بجاي کمیت آموزشی شده و به تبع آن  مدرك
  . رود روز به روز در محاق غفلت فرو می میگري و نوآوري عل روحیه پژوهش

طلبی آموزشی به جاي  راحت، ر محفوظات ذهنی به جاي خالقیت علمیوقتی تکیه ب
فساد «تتبع و تالش پژوهشی و وقتی بجاي برخورد با مصادیق ، روحیه کنجکاوي

شاهد اغماضی آزاردهنده  ، 1از قبیل انواع سرقت علمی) 25ص ، 1386، رکنی( »آموزشی
عی در برخی مراکز آموزشی عقالیی و حتی اخالقی و شر، گونه توجیه علمی و بدون هیچ
زیادي براي وارد آوردن فشار   وقتی که اکثر مدیران مدارس تالش، باشیم کشور می

هاي الهی که  این امانت -آموزان روح و جسم دانش، مضاعف و غیرمنطقی بر ذهن
مراحل رشد و بالندگی خود را طی ، بایست به صورت طبیعی و در فرصت مناسب می
هاي آنها در مقاطع باالتر و نهایتاً کنکور  ند تا صرفاً آمار قبولیبین تدارك می - کنند

وقتی که موارد متعددي از لو رفتن سؤاالت و تقلب در ، سراسري بیشتر نشان داده شوند
امتحان ( امتحانات ورودي تیزهوشان به مقطع مدارس راهنمایی تا آزمون دستیاري

دار و  شود و  وقتی زد و بندهاي جهت میکشور منتشر  میدر اخبار رس) تخصصی پزشکان
در پذیرش برخی دانشجویان دکتري که به نوعی تولیدکنندگان فکري فرداي  میغیرعل

همه این ؛ باشد باشند و بسیاري از موارد مشابه دیگر مرتباً در حال تکرار می جامعه می
رفت در تربیت دهنده تنزل آشکار جایگاه عقل و اندیشه و کسب علم و مع نابسامانیها نشان

حتی ، در چنین وضعیت نامطلوبی کسب علم براي خدا که سهل است. باشد می میاسال
کسب علم براي علم نیز که روزگاري مسبب خیلی از ترقیات دانش بشري در مغرب زمین 

 
. : ك.  براي آشنایی بیشتر با انواع سرقت علمی در دانشگاهها و تبعات منفی اجتماعی آن، ر .1

  70- 106،صص37؛ مجموعه مقاالت ،ش )1386(ماهنامه خردنامه همشهري، 
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به عبارت دیگر رسالت و وظیفه اصلی کسب . بوده هم مفهوم خود را از دست داده است
  . یاد شده کامالً نادیده گرفته شده است» نور«ی ما از آن به عنوان که در منابع دین» علم«

در مقاطعی از سه دهه اخیر مراکز آموزشی به ویژه ، در حوزه حسی تربیت اسالمی
توان به  به عنوان مثال در دهه اول می. اند هاي مختلفی داشته ها فراز و نشیب دانشگاه

د و یا عالقمندي روزافزون براي کسب مواردي مانند تالش براي تخصص توأم با تعه
توان از ثمرات انقالب فرهنگی  دروس و معارف دینی توسط برخی دانشجویان که می

  . اشاره نمود، برشمرد
، طرح والیت: هایی از قبیل توان به گسترش و تنوع برنامه در دهه سوم نیز می

انشجویان نسبت به ضیافت اندیشه وهمچنین اقبال بیشتر د، اردوهاي جهادي دانشجویی
افزایی ابعاد  ها در تقویت و هم مراسم معنوي اعتکاف اشاره کرد که عمده این برنامه

  . اند مؤثر بوده میمختلف تربیت اسال
هاي  گیري براي تأثیرگذاري حوزه در حوزه عملی که به نوعی برآیند و معیار نتیجه

اهداف غایی و میانی یک به صورت کلی با ، باشد می میعقلی و حسی در تربیت اسال
به عبارت دیگر فضاي . فاصله زیادتري قابل مشاهده است میتربیت صحیح اسال

اي نیست که یک  به گونه -از پیش دبستانی تا دانشگاه -حاکم بر مراکز آموزشی میعمو
محصل یا دانشجو  با ورود به مدرسه یا دانشگاه احساس کند که در یک محیط شاداب و 

قدم گذاشته  میوأم با متانت رفتاري و محسوس بودن فضاي معنوي اسالت میپرنشاط عل
هاي مختلف دانشجویی این سؤال را  بعنوان یک تجربه شخصی بنده مکرراً از گروه. است

اید که در یک دانشگاه  ام که آیا شما در محیط درسی خود  احساس کرده پرسیده
سازد یا به عبارتی شما را با ابعاد یا محیطی که شما را به تفکر دینی رهنمون  میاسال

باشید یا نه؟ و پاسخ آنها اکثراً  مشغول تحصیل می، سازد میمواجه  میمختلف تربیت اسال
متأسفانه ، داوري و صرفاً بر اساس مشاهدات متعدد بدون هرگونه پیش. منفی بوده است
ي متدین تربیت ها ایست که دانشجویان مذهبی که در خانواده ها به گونه فضاي دانشگاه

به تدریج و در سنوات تحصیلی ، شوند هاي رفتاري وارد دانشگاه می و با همان ویژگی  شده
بسته ، شود و دانشجویان کمتر مذهبی یا بدون تعلقات دینی باالتر از تعدادشان کاسته می
شود که  میشوند و به ندرت مشاهده   هاي همفکر خود می به شرایط اکثراً جذب گروه

  . چار تغییر و تحول اعتقادي و رفتاري شده و رنگ و بوي دینی به خود بگیرندکسی د
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هاي  یعنی فضاي کلی دانشگاهها ضمن اینکه در نشان دادن مفاهیم واقعی حوزه
به مخاطبان خود خصوصاً دانشجویان جدیدالورود  میحسی و عملی تربیت اسال، عقلی

طبه دانشگاهیان به ویژه دانشجویان را نسبت بلکه اکثراً موجبات بی توجهی قا، ناتوان بوده
  . نیز فراهم کرده است میبه مبانی تربیت اسال

دانشگاه ، و این همه در حالیست که طبق تعریف شوراي عالی انقالب فرهنگی
بینش :دانشگاهی است که در آن اوالً، دانشگاهها میعالوه بر اهتمام به اصول عمو میاسال

گاه وتفکر دانشگاهیان حاکمیت داشته و علم آموزي به منزله توحیدي بر تمام شئون دانش
محیطی سرشار از معنویت و مکارم اخالق جهت رشد وتعالی : ثانیاً. شودمیعبادت تلقی 

در این دانشگاه افراد در پرتو معارف  :و ثالثاً. باشد میفردي و تربیت صحیح و تزکیه نفس 
در تحقق اهداف و ، رشد و تعالی جامعه ضمن احساس تعهد و مسئولیت نسبت به میاسال

، 1377، دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی. (جویندمشارکت می میزشهاي اسالار
  ) 433مصوبه

نتیجه منطقی ، ناگفته نماند که وجود این وضعیت متناقض در مراکز دانشگاهی
ه شرح داده همان گونه ک. باشد میتعلیم و تربیت جامعه  میوضعیت نابسامان حوزه عمو

بایست به صورت باور عملی  میدر مدارس ما  آنچنان که  میابعاد مختلف تربیت اسال، شد
از طرفی فارغ . آموزش و پرورش در نیامده استهاي  متعلمین و برنامه، معلمین

ورودیهاي محیطی به نام دانشگاه هستند که عالوه بر ، التحصیالن همین مدارس
آزادتربودن روابط ، گستردگی وتنوع فضاي آموزشی:س از قبیلتفاوتهاي اساسی آن با مدار

لذا ؛ استقالل طلبی دانشجویان با توجه به مقتضیات دوره جوانی، ومعاشرتهاي اجتماعی
به مراتب گسسته تر و  میهاي تربیت اسالکنندکه بنیان میان عمالً مشاهده این دانشجوی

ا به لحاظ ویژگیهاي خاص خود بیش از چرا که دانشگاههاي م. باشد میضعیفتر از مدارس 
فضاي غالب بر ، براي مثال. و اومانیستی قرار دارند میتحت تاثیر تفکرات غیربو، مدارس

هاي  علوم تربیتی به شدت متاثر از همان اندیشههاي  متون درسی و برخی اساتید رشته
مربیان ، سبعداً همین اساتید قرار است که معلمین مدار. باشد میسکوالریستی غرب 

مختلف آموزش و پرورش را به جامعه تحویل هاي  مراکز تربیت معلم و متخصصین حوزه
و مجدداً همین گروه از دانش آموختگان دانشگاهها به طور مستقیم یا غیرمستقیم . دهند

  در برنامه ریزي فضاي آموزشی مراکز پیش دبستانی تا مراحل باالتر نقش آفرینی 
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رسد  که دانشگاههاي ما بیش از  میبه نظر ، عالوه براین مسائل. کنند وقس علیهذامی
برعکس ، فرهنگی و سیاسی جامعه خود تاثیر بگذارند، آنکه بتوانند بر مناسبات اجتماعی

که خود این موضوع نیز بر خالف ماهیت پویایی و زایندگی مراکز  پذیرند میتاثیر 
  . باشدمی یک جامعه رو به توسعه میعل

تکرار ، بدلیل روابط متقابل و بهم پیوستگی اجزاء یک جامعه نسبت به یکدیگربنابراین 
چرخه معیوب نظام تعلیم وتربیتی ما و بازتولید خروجیهایی که  از مبانی تربیتی اسالم 

یک رابطه دیالکتیکی ومنطقی به نظر ؛ گیرند میحقیقی روز به روز فاصله بیشتري 
  . چرخه معیوب بصورت اساسی  متحول شوداین هاي  مگر اینکه زنجیره. رسد می

 
  هاپیشنهاد

براي جلوگیري از تکرار روند ناسالم چرخه تعلیم وتربیت کشورمان که تناسبی با شأن 
  :شود میمواردي بعنوان پیشنهاد ذکر ، یک جامعه دینی ندارد

تغییر نگاه و اصالح اندیشه مدیریتهاي کالن آموزشی و فرهنگی کشور به توانمندي  -
. در عرصه نظري و عملی و براي همه مقاطع تحصیلی میارآمدي نظام تربیتی اسالو ک

اما تا عزم ، تا حد زیادي در تدوین سند برنامه درسی ملی رخ داده، البته تغییر در بعد نظري
رهبر فرزانه انقالب در . فایده اي ندارد، جدي نسبت به پیاده شدن مفاد آن بوجود نیاید

باید این را تأمین . باید محیط دینی باشد، محیط دانشگاه: ارند کههمین زمینه تصریح د
مگر اینکه شما که روسا و مسئوالن دستگاههاي دانشگاهی کشور ، شود میو این ن. کنیم

آقاي وزیر و معاونان ایشان و بعد هم روساي دانشگاهها و ، بیش از همه –هستید 
وپایبندي شدید و اصرار بر اینکه باید صد در صد با تعصب دینی و انقالبی  -دانشکده ها

. این هدف را تعقیب کنید، بزنددین حاکمیت پیدا کند و چتري بر زندگی محیط دانشگاه 
 ) همان، ايخامنه اهللاآیت(

تکریم واقعی از منزلت معلم و متعلم در همه سطوح با تأمین نیازهاي مادي ومعنوي   -
ما معتقدیم که  . ویت اندیشه و تولید علمو ایجاد آرامش خاطر ومحیط مناسب براي  تق

اگر  ، بی موردهاي  غیر ضرور و موازي کاريهاي  بدون تبلیغات کاذب و  انجام هزینه
و در مسیر درست خود برنامه  میبراساس تقویت ابعاد تربیت اسال، فعلیهاي  همین بودجه

 . خیلی از مشکالت موجود مرتفع خواهد شد، ریزي و مدیریت بشود
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ر نگهداشتن مدیریت کالن دستگاههاي مرتبط با تعلیم وتربیت از مناسبات دو  -
طبیعتاً منظور این نیست که مدیران ارشد امور آموزشی . (منفعت طلبانه گروههاي سیاسی

وقتی  فردي  فقط بر ، اما  بعنوان مثال) . و پرورشی هیچ دغدغه سیاسی نداشته باشند
، آموزشی وحتی سابقه یک روز آموزگاري ـ  میاساس سالیق سیاسی و نه سوابق عل

آیا انتظار ، شود میش و پرورش متولی وزارتخانه بسیار حساس وعریض و طویل آموز
رود که عملکردها بر اساس معیارهاي صحیح ومبتنی بر تربیت دینی انجام  می

لی مرتبط با حوزه تعلیم وتربیت  خیهاي  بگیرد؟متأسفانه صبغه سیاسی مدیریت وزارتخانه
 . باشد میپژوهشی و پرورشی آنها  - میپررنگ تر از صبغه عل

مراکز  میمعلمان و اعضاء هیأت عل، تجدید نظر اساسی در روند استخدام مربیان  -
هاي  وتوانمندي آنها در انتقال مولفه میآموزشی بر اساس میزان تقید به مبانی تربیت اسال

را  صرفاً یک شغل جهت رفع  میمعل، اداینکه برخی افر. صحیح تربیتی به زیردستان خود
بیکاري انتخاب نمایند صدمات جبران ناپذیري را به تربیت آینده سازان این مملکت وارد 

در دانشگاهها نیز صرف داشتن مدرك دکتري و بدون گذراندن یک دوره . آورد میآورده و 
افراد به ، جویانآموزشی و آشنایی اولیه با فنون اداره کالس و چگونگی تعامل با دانش

اساتید با معلوماتی در زمینه ، بنابراین اغلب آنها. شوند میعنوان استاد مشغول تدریس 
است که  میمنظور معل. عاشق باشند میتخصصی خود  هستند نه اینکه مربی دلسوز یا معل

شکل گرفته و یک الگوي کامل  میگفتار ومنش رفتاري او با ویژگیهاي  تربیت اسال، افکار
 . القی براي دانشجویانش باشداخ

  
  گیري نتیجه

ها با  در یک نگاه کلی مراکز آموزشی و پرورشی ما اعم از پیش دبستانی تا دانشگاه
هر چند که . تناسب چندانی ندارند، بایست مطلوب یک جامعه دینی باشد آنچه که می

گیري  ز شکلافزاري حوزه تعلیم و تربیت فعلی ناشی ا افزاري و سخت عمده مشکالت نرم
اما ، باشد آن بر مبناي تفکرات اومانیستی و سکوالریستی غربی دو قرن پیش تاکنون می

بینی  دار نظام مستقل فکري مبتنی بر جهان نیز که طلیعه میدر دوران جمهوري اسال
طور که باید در  آن، باشد ها می داري و اداره جامعه در همه زمینه توحیدي در عرصه حکومت

در بررسی تحوالت اجتماعی و . م و تربیت  اقدامات اساسی صورت نگرفته استحوزه تعلی
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سه دهه عمر زیادي نیست و چون ما هنوز در آغاز راه ، تاریخی و تأثیرگذاري فرهنگی
اما نکته مهم اینجاست که با همین ؛ رسد  قضاوت کلی چندان معقول به نظر نمی، هستیم

. رسد برخی اقدامات الزم  انجام نگرفته است یمشرایط و امکانات موجود نیز به نظر 
هاي  گام -هرچند با تأخیر -کشور میتدوین سند برنامه درسی ملی و نقشه جامع عل

اما جدیت الزم در عملی . باشد در بعد نظري موضوع مورد بحث می میضروري و بسیار مه
راي عالی انقالب شو: با حرکت کند و بطنی مراکز سیاستگذار   مانند، کردن همین مبانی

هاي  هاي کالن عرصه تعلیم وتربیت از جمله وزارتخانه فرهنگی یا تأثیرپذیري  مدیریت
تحقیقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از ، علوم، آموزش و پرورش

شعارزدگی و دور شدن از رسالت اصلی این مراکز که ، نگري جریانات سیاسی  و یا سطحی
میسر نخواهد ، صحیح نسل امروز و آینده این مملکت را بر عهده دارند پرورش و آموزش

: بعد از گذشت سی سال  از انقالب فرهنگی  هنوز در برخی بدیهات نظري مانند. شد
اجماع ، یا امکان وامتناع علوم دینی میتربیت اسال  ، ها کردن دانشگاه میچگونگی اسال

هاي اجرایی صورت نگرفته و این  هنظران و دستگا نظر متقنی بین  برخی صاحب
ملی این مملکت هاي  ناهماهنگی و تناقضات ساختاري که متأسفانه جز اتالف سرمایه

هاي  بیشتر تحت تأثیر فضاي روزمرگی یا بهره برداري گروه؛ خاصیت دیگري در برندارد
  . شود مشمول مرور زمان می، سیاسی

عد پرورش یا تزکیه و ب عد پرداختن به مسئله آموزش و تعلیم نکته دیگر تأکید بر ب
پر واضح . ها باشد هاي مدیران مدارس و دانشگاه بایست در اولویت برنامه باشد که می می

فراموش شده به  هاي  از حالت فضیلت، هاي مختلف تربیت اسالمی است که اگر حوزه
این ، رندضرورتهاي اساسی  تبدیل بشود و به طور صحیح و همزمان مورد توجه قرار بگی

ما معتقدیم که با همدلی مضاعف و عزم . قبیل مسایل نیز خود به خود حل خواهد شد
رفع مشکالت عرصه تعلیم وتربیت کشورمان چندان ، استوار همه دست اندرکاران ذیربط

  . باشد میدور از انتظار ن
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  و  یابوحامد محمد غزال يگاه هادید یبررس
  تیم و تربیدرباره تعل ین طوسیر الدیخواجه نص

  
  ∗یرضا روحیعل

  
ن دانشمندان مسلمان یباعث شده در ب یت اسالمیم و تربیاد اسالم به موضوع تعلیار زیتوجه بس
  . ردیخصوص شکل بگن یدر ا یخاص يدگاههاینظرات و د

درگذشته ( ین طوسیر الدیو خواجه نص) ه 505درگذشته به سال ( یغزال؛ ن دانشمندان مسلمان یاز ب
ن یرا به ا یمفصل يها خود بحث ين مقوله داشته و در نوشته هایبه ا يژه ایتوجه و) ه 672به سال 

  لی درباره تعلیم و تربیت رسالهغزا. اند ف کردهین باب تالیدر ا یموضوع اختصاص داده و آثار مستقل
 و» یمیاي سعادتک «در ضمن تألیفات دیگرش از قبیل نیچنهم، نوشته» دها الولیا«ن با عنوا یمخصوص

وي از میان مؤلفان گذشته یگانه . فصلی را به این موضوع اختصاص داده است» الدین احیاء علوم«
. و بیش از همه در این باره تحقیق کرده است دانشمندي است که به تعلیم و تربیت کامال توجه داشته

. را گذاشته است میشاید وي اولین کسی باشد که درباره تربیت کودك به تفصیل سخن گفته و پایه عل
ت داشته و در یم و تربینسبت به تعل یقیخاص و دق يها گاهدید، در قرن هفتم ین طوسیر الدیخواجه نص

اوصاف «، »یاخالق محتشم«، »ياخالق ناصر«، »نیالمتعلم آداب«چند اثر مهم خود از جمله کتاب 
ن دانشمند ینخست یطوساد یزبه احتمال . ن موضوع پرداخته استیگرش به ایاثار د یو برخ، »االشراف

 ین مقاله با استفاده از آثار غزالیدر ا. ت آورده استیم و تربیرا در تعل یمسلمان است که مباحث روانشناس
  . میپرداز ین خصوص مین دو دانشمند مسلمان در ایا يها دگاهید یبه بررس یو طوس
  خواجه نصیر الدین طوسی، تعلیم و تربیت، غزالی : دواژهیکل
  

 
  يرضو یدانشگاه علوم اسالم یخ و تمدن ملل اسالمیار گروه تاریاستاد.  ∗

Dr. rohy@gmail. com  
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  مقدمه
عصرزندگی غزالی یکی از . ق در شهر طوس متولد شد. هـ450غزالی در سال 

مل داشت و در این دوره علوم وادبیات ترقی کا. هاي تابنده تاریخ و تمدن ایران است دوره
  . کردند علما و دانشمندان بسیار از هر گوشه و کنار ظهور می

  
  معنی تربیت از نظر غزالی

معنی تربیت شبیه کار : نویسد مید الول یهاا  غزالی در مورد معنی تربیت در رساله
برد تا محصوالتش خوب به ثمر  هاي هرز را از بین می کشاورزي است که خار و علف

وند و سالک راه خدا حتما باید شیخی داشته باشد تا او را ادب کرده راه برسند و شکوفا ش
ها فرستاده تا راه خدا را  خدا را به او نشان دهد چرا که خداوند تعالی پیامبران را براي انسان

از دنیا رحلت کرد کسانی جانشین ایشان ) ص( ها نشان دهند و وقتی که پیامبر به آن
  ) . 1378، غزالی( وي خدا ارشاد کنندشوند تا مردم را به س می

شمارد از آن جمله این است که شخص مدت  میغزالی چند چیز را نشانه حماقت 
شود و از علوم عقل و شرع تعداد ناچیزي  کوتاهی به فراگیري علم و دانش مشغول می

سپس از روي حماقت و کودنی با دانشمند بزرگی که عمرش را در راه تعلیم و . بیاموزد
سوال و اعتراض . کند کند و بر او اعتراض می علم علوم عقلی و شرعی گذرانیده سوال میت

  ) . 1378، غزالی( چنین فردي از روي حماقت است و الزم نیست به آن پاسخ داده شود
  

  غزالی و تعلیم و تربیت
هاي  از خردسالی تا بزرگسالی نظرات و راهنمایی، غزالی درباره تعلیم و تربیت طفل

طریقه تعلیم و تربیت را که در عصر او متداول بود تغییر داد و  وي. کند میصی را مطرح خا
فایده که باعث تعصب و خودخواهی است سخت انتقاد کرد و فن مناظره و بی از علوم

، اگر در راه خودنمایی و غلبه باشد؛ ترین معلومات آن زمان بود جدل و خالف را که از مهم
باب مخصوصی درباره علم و  الدین او در کتاب احیاء علوم. رها دانستزشترین و بدترین کا

بر هم زدن اوضاع ، از این بحثو غرض اصلی او  تدوین نمود ربیتتعلیم و ت و آدابِ، علما
غزالی ثابت کرد که تنها علوم و معارف اکتسابی براي تکمیل . ناهنجار زمان خویش بود
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فراگرفتن این علوم معلم و راهنمایی الزم است انسان کافی نیست و همانطور که براي 
مرغ جان را دو . براي اخالق و معارف حقیقی و کمال معنوي نیز شیخ و مربی الزم است

لوي پرواز عتوان به فضاي عالم  بال الزم است یکی علم و دیگري عمل و با یک بال نمی
  . نمود

، درك حقایق اشیاءیعنی براي ؛ غزالی معتقد به اصل آزادي و حریت عقل است
البته غزالی در . را یکسره رد کند شمارد نه اینکه آن میحکومت و منطق عقل را معتبر 

گوید که این عبارت  می» طور وراء طور العقل«: کلمات خود در بحث عرفا و صوفیه عبارت
در مرتبه عین الیقین و حق الیقین و مقام و کشف و شهود روحانی است نه در احکام و 

  . )1342، همائی(  میاي علقضای
  

  نظریات تربیتی غزالی در مورد فضیلت علم
اي را به تعلیم و تربیت اختصاص داده و در  غزالی در احیاء علوم الدین فصل جداگانه

ن آخداوند در قر. کند ضمن بحث از آیات قرآن نیز به عنوان شاهد مثال استفاده می
در این آیه اهل علم در » و المالئکه و اولوالعلمشهد اهللا انه ال اله اال هو «: فرماید می

قل کفی باهللا شهیدا «: اند در جاي دیگر در مرتبه دوم قرار گرفته. اند درجه سوم قرار گرفته
و ما یعلم تأویله اال اهللا و الراسخون فی «و یا » بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب

  . نمود براي مسلمانان گوشزد میو آیات فراوان دیگري که فضیلت علم را » العلم
 اینکه مورد غزالی در. ر شده استداص احادیث فراوانی در این مورد نیز) ص( از پیامبر

اند  متکلمان گفته: نویسد فایت است میککدام علم فرض عین است و کدام علم فرض 
لم فقه اند دانستن ع فقها گفته. است زیرا دانستن توحید به آن منوط است بواج علم کالم

مفسران و . واجب است زیرا شناختن عبادات و دانستن حالل و حرام به آن منوط است
صوفیان ، واجب است زیرا معدن همه علوم است ،علم کتاب و سنت: اند محدثان گفته

واجب است ترك  که میکه باید انجام شود و علو میغزالی در مورد علو. اند علم ماست گفته
  . )1357، غزالی( کند ها را ذکر می ت آنشود بحث کرده و تقسیما
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  یها الولدا هاي غزالی در کتاب نصیحت
غزالی در رساله ایها الولد به ذکر نکات فراوان تربیتی و اخالقی پرداخته و ظرافتهاي 

  . شود میکه برخی از مهمترین این موارد ذکر ، شود میتربیتی دقیقی را متذکر 
خالی و بی نصیب مباش و باور کن که علم ، ر درستاي فرزند از اعمال صالحه و امو

است شجاع و  فرديعالم بی عمل مثل . دهد گیرد و نجاتت نمی بی عمل دستت را نمی
کند با آن که ده شمشیر  که در بیابان شیري هولناك و بزرگ به او حمله می، جنگجو

فاده نکند شیر از او دور آیا اگر از اسلحه است؛ الح دیگر را نیز به همراه داردسهندي و چند 
اگر صد سال هم دانش بیاموزي و هزار کتاب هم تألیف نمایی تا وقتی . شود؟ مسلماً نه می

ا و ان لیس لالنسان الّ«. ها عمل نکنی استحقاق رحمت خداوند را پیدا نخواهی کرد به آن
جزاء «) 110/کهف( »فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا «، ) 39/نجم( »ما سعی

  ). 1406، غزالی( »به ما کانوا یکسبون
بدان . عمل بدون علم نیز امکان پذیر نیست، اي فرزند علم بدون عمل دیوانگی است 
فردا نیز ، دارد مین کند و به طاعت و عبادت خدا وا که امروز تو را ازگناهان دور نمی میعل

ات را  مل نکنی و روزهاي گذشتهکه داري ع میاگر به عل، کند تو را از آتش جهنم دور نمی
 ما را برگردانید تا عمل صالح انجام دهیم: جبران ننمایی فردا در روز قیامت خواهی گفت

   ).1378، غزالی(
  

  آنو اقسام  ماهیتعقل و  نظر غزالی در مورد
آن است و علم از عقل به منزلت میوه از درخت است  سعقل منبع علم و مطلع و اسا

چگونه . عقل وسیله سعادت دنیا و آخرت است. رشید و بینایی از چشمو روشنایی از خو
  افتد؟  حیوانی عظیم الجثه با دیدن انسان کوچک به وحشت می

باتوجه به این . شرف عقل ضروري است دانستنِ و به سبب زیادي تجربه استعقل 
یش از پاگر عقل عرض است پس چگونه  شود این است که میکه مطرح  امر پرسشی 

آفریده شده و اگر جوهر است پس جوهري قایم به نفس چگونه نامتحیز باشد؟ جسام ا
در این . اي صحیح نیست اي است و ذکر آن به علم معامله عقل از علم مکاشفه: جواب

اند و  مردم در حد عقل و حقیقت عقل مختلف. مورد چند حدیث از پیامبر ذکر شده است
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اول وصفی است ؛ ست که به چهار معنی مطلق استا میاند و عقل اس بیشتر افراد عاقل
در کودك باعث به وجود که هایی است  دوم علم. شود م جدا میئاهبه آن از ب میکه آد

چهارم . شود هایی است که در اثر تجربه حاصل می سوم علم. شود آمدن قوه تشخیص می
یا ترك کاري را  شود که فرد عواقب کارها را بشناسد و انجام کاري نیروي عقل باعث می
  . ) 1357، غزالی( از روي عقل انجام دهد
کند و  کتاب احیاء مطرح می در که خاصی در خصوص علوم دارد غزالی طبقه بندي

: شوند و علوم عقلی دو نوع است علوم به دو بخش شرعی و عقلی تقسیم می: گوید می
وم کسبی را به دو عل. ضروري یعنی بدیهی و کسبی یعنی نظري که نیاز به تفکر دارد

، علوم اخروي -2. هندسه و نجوم، حساب، علوم دنیوي مثل طب - 1 :کند شاخه تقسیم می
  . ) 1360، حجتی( افعال او و علم به احوال قلب مانند علم به خدا و صفات و

  
   وظایف و مسئولیت طبقه علما درجامعه

 مجزا و مستقلِوجود یک طبقه ممتاز و  میمطلوب جامعه اسال، غزالی معتقد است
کرد در  ست و این عقیده مغایر با نظر افالطون است که تصور میاملروشنفکران و ع

محیط ایده ال باید طبقه واحدي از سالطین فیلسوف باشد که تنظیم کننده وظایف حکام 
مسلم است نظریه افالطون از ضعف برخوردار است و بهتر است که . و علما نیز بوده باشد

تی و روشنفکران و علما به موازات هم باشند و روشنفکران قادر باشند که تشکیالت حکوم
البته اجراي . هاي عقیدتی خود را به طور آزاد و بدون ارتباط با حکمرانان ابراز نمایند روش

به طبقه علما و دانشمندان اهمیت غزالی . توازن کامل بین عالم و حکمران مشکل است
. داند میمور تعلیم و تربیت و نیز مسائل اصلی جامعه بسیار موثر ویژه اي داده و آنان را در ا

دهد و پس از قرآن و احادیث بجز در مورد  به قرآن و حدیث توجه زیادي نشان میاو 
  . دیگري وجود ندارد علم، هاي قانونی و شرعی تصورات اهل تصوف و حوزه

علما به عنوان تنها  :گوید داند و می غزالی نقش علما را در جامعه بسیار مهم می
خارج از . شوند توانستند در مقابل حکمرانان عرض اندام کنند مشخص می اي که می طبقه

برخی از صوفیان از طبقه  و ها نیز عقاید خاصی بروز کرده بود طبقه علما در بین صوفی
طرح جالب غزالی در مورد صوفی این بود که جزئیات شرعیات را با . علما شده بودند

  . ) 1347، وات( ها پیوند دهد بینی صوفی رونت و دبصیر
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  :داند غزالی سه شرط اصلی را براي حصول نتیجه الزم می
به نظر غزالی هر فردي در زمینه اصول عقیده و کلمه . است» ایمان«شرط اول 

پذیرد و این گونه  معلمین و مربیان می، ادرشهادت را تحت نفوذ دیگران از قبیل پدر و م
  . توان به عنوان ایمان طبیعی و ساده تفسیر کرد قبول نفوذ دیگران را می تقلید یا

در این مرحله فرد قادر است علت آنچه را که به آن . است» درجه علم«شرط دوم 
گیرند و این یکی از موارد انتقاد  علما و فقها در این درجه قرار می. ایمان دارد تعیین نماید

اند و نتوانسته اند به درجه عالی  دوم یا متوسط قرار گرفته غزالی از علما است که در درجه
  . برسند

داشتن فراست و بصیرت یا تجربه بی ، ترین درجه عبارت است از مرحله سوم یا عالی
رسد که غزالی به  ظاهراً به نظر می. گیرند ها در این درجه قرار می صوفی. ) ذوق( واسطه

اي باالتر از  جربه مستقیم و بی واسطه را درجها تیاي رسیده که ذوق  تدریج به مرحله
  . ) 1347، وات( دانش عقالنی قرار داده است

  
  آداب متعلم

توان  خالصه می به طور مورد دهظایف متعلم بسیار است اما در از دیدگاه غزالی و
  :گفت
هاي نکوهیده زیرا قربت باطن به حق تعالی  هاي بد و صفت طهارت نفس از خوي ـ1 

آید چنانکه نماز که وظیفه جوارح ظاهر است درست نیست  ت نفس به وجود میبا طهار
  . هایی ذکر شده است از پیامبر هم در این مورد روایت. ها مگر به پاکی ظاهر از نجاست

وظیفه دوم این است که عالیق خود را از دنیا کم کند و از اهل و وطن خود دور  ـ2
 . شود

که بر علم تکبر نکند و معلم را فرمان ندهد بلکه زمام وظیفه بعدي متعلم این است ـ 3
او را ها  حتیها و نص در همه فضیلتو کار خویش را به طور کامل به دست معلم دهد 

 . مطیع باشد
وظیفه چهارم متعلم این است که به اختالف مردمان گوش ندهد زیرا عقل را ـ 4

 . نماید ستس ي راأمدهوش کند و ذهن را حیران و ر
وظیفه پنجم آن است که طالب علم هیچ فنی از علماي ستوده و هیچ نوعی از آن  ـ5
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تر  آنها تبحر طلبد و اال آنچه که مهم ت کند در هر یک ازدرا فرونگذارد و اگر عمر مساع
 . است را مشغول شود و آن را کامل کند

وفا ها  موظیفه ششم آن است که عمر انسان در غالب امور به طور کامل به همه عل ـ6
نکند پس الزم است که از هرچیزي خوبتر آن را بگیرد و بر قسمتی از آن اکتفا کند و همه 

 . قوت خود را در راه کامل کردن این علم صرف نماید و این علم آخرت است
را کامل نکرده به علم دیگر  میوظیفه هفتم متعلم آن است که تا زمانی که عل ـ7

اند و هر کدام راهی است براي  ا ترتیب ضروري مرتب شدهها ب نپردازد زیرا همه دانش
 . تواند به مقصود برسد نمی، رسیدن به دیگري و اگر این ترتیب را رعایت نکند

وظیفه هشتم متعلم این است که علتی که باعث شرف علم شده را بشناسد و بین  ـ8
ب ثمره یک به عنوان نمونه علم دین و علم ط .دو علم برتري یکی را تشخیص دهد

یا بین علم حساب ، تر است حیات ابدي است و دیگري حیات ناپایدار پس علم دین شریف
 . ها و قوت آن تر است به واسطه استواري دلیل و نجوم که حساب شریف

است که قصد متعلم همیشه آراستن باطن و مزین شدن به فضیلت  ینوظیفه نهم اـ 9
. وار مأل اعلی باشد نه مهتري و مال و جاهاست و هدفش قرب حق تعالی و ترقی به ج

هاي دیگر به  چون مقصودش این باشد به علم آخرت نزدیکتر خواهد شد و نباید در علم
 . دیده تحقیر نگاه کند زیرا علوم دیگر مقدمات علوم بعدي هستند

نسبت علمها به مقصد بداند و راه نزدیک را  که وظیفه دهم متعلم این استـ 10
 و مقصدش لقاي حق تعالی باشد، د و مهم را بر غیر مهم انتخاب کندانتخاب کن

  . ) 1382غزالی،(
  

  وظایف معلم
  : ترین وظایف معلم را در هشت مورد خالصه کرده است غزالی مهم
معلم باید شاگردانش را همچون پسرانش بداند . شفقت بر متعلمان است: وظیفه اول
 زیرا پیامبر هدفش رهانیدن مردم از آتش» لد لولدهانما انا لکم مثل الوا«: پیامبر فرمود

لذا حق . دنیا آخرت است و این امر مهمتر است از رهانیدن مادر و پدر فرزندشان را از آتش
، چنانکه پسران یک مرد یکدیگر رادوست دارند. تر از حق پدر و مادر است استاد بزرگ
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  . باشند دوست داشته شاگردان یک معلم نیزبایدیکدیگر را
وظیفه دوم این است که معلم به صاحب ضرع اقتدا کند و بر آموختن علم اجري نطلبد 

معلم » ال اسالکم علیه اجرا«: فرماید خداوند می. و هدفش رضاي خدا و تقرب به اهللا باشد
معلم نباید شاگردانش را تحریک کند تا همواره از او دفاع . تی نهدنباید به شاگردان منّ

  . کنند
نصیحت معلم به این . اي از نصیحت متعلم باقی نگذارد وم آن که هیچ دقیقهوظیفه س

اي که استحقاق آن را ندارد منع کند و به شاگردانش بگوید  صورت باشد که او را از مرتبه
  . که هدف تعلیم قرب الهی است نه ریاست و مباهات

به دانشجویانش وظیفه چهارم معلم این است که تا حد امکان از بدخویی بپرهیزد و 
لو منع الناس «: فرماید پیامبر در این مورد می. رض نکند نه به تصریح و نه از راه سرزنشف

اگر مردمان را از شکستن پشمک : ما نهینا عنه اال و فیه شی: من فت البعر لفتوه و قالوا
 بازداشت ما از آن نیست مگر براي نفعی که در: شتر بازدارند هرآینه بشکند و گویند

  ».شکستن آن است
نزد دانشجو  ار نباید دروس دیگر، یک درس مِمعل، معلم این است که پنجموظیفه 

  . زشت بشمارد مثالً معلم لغت از فقه بد نگوید و فقه از تفسیر و حدیث بد نگوید
وظیفه ششم معلم آنکه به اندازه فهم شاگرد اکتفا کند و با وي چیزي نگوید که عقل 

  . داند نباید فاش سازد م هر چه را که میفکر او را مختل گرداند و عالبه آن قد ندهد و ت
شده مطالبی در حد فهم  میوظیفه هفتم آنکه بر شاگردي که تازه وارد موضوعات عل

  . ها برایشان ذکر کند آن
وظیفه هشتم معلم آن است که به علم خود عمل کند و سخن خود را با عملش 

خداوند . باعث جلوگیري از رشد خواهد شد، باشدقولش  اگر عملش مخالف. تکذیب نکند
  . ) 1382، غزالی(  »الناس بالبر و تنسون انفسکمأتامرون «: فرماید در این مورد می

نویسد علماي بد مورد  غزالی علماي ناالیق را به شدت مورد خطاب قرار داده و می
ی است که از علم وي و عالم کس رندیگ می قراردر روز قیامت  یالهترین عذاب  سخت

ال یکون المرء «: کند می نقل) ص( از پیامبررا  هایی روایتسپس . یدآسودي به وجود 
  . »هدي لم یردد من اهللا اال بعدا دمن ازداد علما و لم یزد«  ، »عالماً حتی یکون بعلمه عامال
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  حقیقت از نظر غزالی طالبانِ
گوید  می غزالی: متکلمان - 1: کند دسته تقسیم می چهاررا به  قتیحق غزالی طالبان

کردم و این علم را به مقصودي که داشت براي مقصود خویش کافی  من با علم کالم آغاز
. است دینیافتیم زیرا مقصود از آن حفظ عقیده اهل سنت و نگهبانی آن در برابر تشتت عقا

گروهی از  .خداوند طایفه متکلمان را برانگیخت تا سنت را با علم کالم یاري کنند
 . متکلمین از عهده انجام کار خود برآمدند

غزالی فالسفه را به سه دسته . انگارند فیلسوفان که خود را اهل منطق و برهان می ـ2
 . خداشناسان، ها طبیعی مسلک، ها دهري: کند عمده تقسیم می

اند که پندارند جهان به نفس خود و بدون اینکه  فالسفه باستان: ها دهري) الف
  . استاي داشته باشد آفریده شده  ازندهس

اند ولی اعتقاد دارند که چون  به وجود خداوند اعتراف کرده کهها  طبیعی مسلک) ب
  . گردد نفس بمیرد دیگر باز نمی

 . اعتقاد به وجود صانع و نیز معاد دارند: انخداشناس) ج
، الهیات، یعیاتطب، منطق، ریاضیات :کند علم تقسیم میشش  غزالی علوم فلسفی را به

  . سیاسیات واخالقیات
شمارند باطنیان هستند که خود را  میدسته دیگر که خود را جزء طالبان حقیقت  ـ3

  . گیرند فرا می) معصوم( پندارند و علم را به ویژه از امام بی گناه اصحاب تعلیم می
هل دسته آخر از نظر غزالی صوفیان هستند که خود را از خاصان حضرت حق و ا ـ4

تر  کند که براي من در این سیر کردن آسان غزالی اشاره می. شمارند میمکاشفه و مشاهده 
بود و چون از تحصیل علوم فراغت حاصل کردم همت به سلوك در طریق صوفیه بستم و 

ها مستلزم اتمام دانش کردارست و حاصل علوم ایشان تزکیه  تم  که طی طریقت آننسدا
جز از خدا و آراستن دل به یاد ، پلید و تهی ساختن خاطرنفس و اخالق زشت و صفات 

ثمره : نویسد می تیم و تربیو تعل، مورد فضیلت علم غزالی در. )1348، غزالی( خداوند است
ر بعلم قرب پروردگار و وصول به مالئکه است و در دنیا باعث عزت و نفوذ حکم فرد 

ده نیست زیرا از بهترین اموري فضیلت تعلیم و تعلم بر هیچ کس پوشی. پادشاهان است
 و، متعلیم و تعلّ، آورد و بهترین صناعات بعد از نبوت است که براي طالبش فضیلت می
مهلک و راهنمایی آنها به اخالق محمود است و این  تهذیب نفوس مردم از اخالق مذمومِ
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  . ) تابی، رضا( مراد اصلی از تعیلم است
  
  فضیلت علم و اهمیت آن در موردن یالدخواجه نصیر دگاه ید

در ه 597در روز شنبه یازدهم ماه جمادي االول سال  ین طوسیر الدینص خواجه
زندگی خواجه با هجوم طایفه مغول به ایران که از . اي اهل علم و دانش متولد شد خانواده

مجبور به  ه625لذا خواجه در سال ، همزمان بود، وارد شدند سمت شرق به قسمت مرکزي
ستان ناصرالدین عبدالرحمن که از دوستداران هحاکم ق. به قسمت غربی ایران شدمسافرت 

خواجه  میعلم و علما بود باعث شد که خواجه در آن منطقه اقامت گزیند و چون شهرت عل
زبانزد همگان شده بود لذا پادشاه دولت اسماعیلیه از ناصرالدین تقاضا کرد خواجه را به 

ناچار شد به قلعه الموت که در آن زمان مرکز حکومت ها بفرستد خواجه  دربار آن
برخی از آثارش اشاره  اسماعیلیه بود سفر کند و در آنجا بیست و هشت سال ماند که در

، زیادي شد میهاي بسیار دردناکی را در آنجا گذرانده ولی باعث ثمرات عل سال: کند که می
مقام . الگو اسیر شدوه توسط، هـ با سقوط الموت خواجه 653تا اینکه در سال 

وي از این موقعیت . الگوخان جایگاه و منزلتی پیدا کندوخواجه باعث شد که نزد ه میعل
ذ ونف؛ بسیار استفاده کرد و منشأ اثرات فراوانی شد تا جایی که در حمله مغول به بغداد

 ها و نجات جان عده زیادي از ریخته شدن خون و خواجه در جلوگیري از خرابی بیشتر
م به متهرا  خواجه، برخی از تاریخ نویسان. بسیار مؤثر بود بغداد يها علما و حفظ کتابخانه

  . اند درباري را به تصویر کشیده میاند و از او چهره عال الگو نمودهوهمکاري با ه
شامل رصدخانه و مدرسه و کتابخانه  میخواجه پس از این به ساخت مجموعه عل

خواجه به خاطر نبوغ و جدیت و . قرار داشت در مراغه مرکز این رصد خانه. پرداخت
 هدر بغداد فوت کرد یسالگ 57هـ در 672گرفت و در سال  میخدماتش القاب و عناوین عل
  . و در حرم کاظمین دفن شد

  
  
  ین طوسیرالدیدگاه خواجه نصیلت علم از دیفض

آیات و  اختصاص داده ولت علم یفضبابی را به ، خواجه در کتاب اخالق محتشمی
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 »ان شر الدواب عنداهللا الصم البکم الذین ال یعقلون«. کند روایاتی را در این مورد ذکر می
یرفع اهللا الذین «. کنند اند و تعقل نمی د که کر و گنگان نابدترین بندگان نزد خداوند آن

ی را خدا درجه کسانی که ایمان آورند از شما و کسان »والذین اوتو العلم درجاتم منک اآمنو
هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون انما «. کند که ایشان را علم داده بلند می

اند تنها اهل خرد  دانند مساوي دانند وکسانی که نمی آیا کسانی که می »یتذکر اولوااللباب
، »طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه«، »ال دین لمن ال عقل له«. یاد توانند کرد

کتب له  همن طلب علما فلم یدرک« ،»تب له کفالن من االجرکدرکه فا لما من طلب ع«
طلبد و بیاید او را  میطلب علم بر همه مسلمانان واجب است هر که عل، »کفل من االجر

اطلبوا العلم فانه «. طلبد و نیابد او را یک نصیب از مزد دهند میمزدي دهند و هر که عل
دانش بجویید که چهارکس را در  »و المحب، المستمع، علمو المت، العالم: یوجر فیه اربعه
  . ) 1346، طوسی( شنونده و دوستدار ایشان را، متعلم، عالم: علم مزد دهند

حضرت . ارائه کرده است ینظرات خاص خواجه نصیرالدین طوسی در مورد ماهیت علم 
از علم در  منظور »طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه«: ندیافرم می )ص( رسول

در  ودر حال حاضر به آن احتیاج است ، که در زندگی میاینجا علم حال است یعنی عل
شرافت علم بر هیچ کس پوشیده نیست چون تنها علم است که . برند می آخرت از آن بهره

علم مایه . ها بین انسان و حیوانات مشترك است مخصوص به انسان است و سایر خصلت
که گاهی اوقات به آن احتیاج باشد واجب کفایی  میعل. ی استبرتري و باعث خوشبخت

رساند حرام است مگر به  است برخی از علوم چون داراي ضرر است و نفعی به انسان نمی
دانستن آن به ؛ شود باعث شناخت قبله و اوقات نماز و غیر اینها می که مثال یاندک  اندازه

علم صفتی است که به ؛ واجه معتقد استخ ماهیت علمدر باب . این اندازه حرام نیست
. گردد آشکار می، وسیله آن هرکس که داراي آن باشد مجهوالتی که به آن توجه داشته

علم براي یادگیرنده آن حجتی است و دارنده علم در پیشگاه خداوند باید جوابگو باشد که 
  ) . 1346، طوسی( چرا به علمش عمل نکرد

   
  مورد تربیت فرزند در نیر الدینص خواجه نظرات

چون فرزند : نویسد میخواجه نصیرالدین در کتاب اخالق ناصري درمورد تربیت فرزند 
ابتدا باید براي او نام نیکوي انتخاب شود و سپس دایه اي اختیار شود که احمق . شد متولد
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شود و چون دوران  میومعلول نباشد زیرا عادت بد از طریق شیر به فرزند منتقل 
قبل از آنکه ؛ او سپري شد به تادیب و ریاضت اخالق او مشغول باید شد شیرخواري

در تهذیب اخالق کودك باید به . است اخالقش تباه شود زیرا کودك مستعد اخالق ذمیمه
 نیلاو. طبیعت او اقتدا شود وهر قوتی که در وجود طفل قوي تر است را باید مقدم داشت

نگاه دارند ، اضداد تطلاین است که او را از مخا تادیب او باید منظور داشت چیزي که در
سپس وظایف دین را . زیرا نفس کودك ساده باشد و قبول صورت از اقران خود زودتر کند

افراد باتقوا را نزد او مدح کنند و افراد شرور را ذم واگر از او جمیلی . در او قوي کنند
مایند و به کودك بگویند که صادرشود او را ستایش و کارهاي زشت را نزد او مذمت ن

کنند و  میرنگارنگ الیق زنان است و اهل شرف و فضل به جامه توجهی نهاي  جامه
  . اخالق ممدوح را نزد او فراوان ذکر کنند

پس از این مراحل تعلیم را آغاز کنند واخبار و اشعار نیکو را به او یاد دهند تا با آنچه 
سپس قصیده را تعلیم دهند و از اشعار سخیف و ذکر اول رجز و . که فراگرفته آمیخته شود

هر اخالق . زیرا امثال این اشعار باعث فساد است، غزل و عشق و شرب خمر دوري کنند
اگر . به او صراحت نگویند، را او مدح کنند و اخالق زشت، که از او صادر شود نیکویی

نند و براي تربیت لطایف دست از این کار برداشت چه بهتر واال در خلوت او را توبیخ ک
  . الحیل بکار برد

در ابتدا تادیب قوت شهوي کند و ادب طعام خوردن بیاموزد و به او یاد دهد که در 
چون . وسط غذا آب نخورد و اجازه ندهد که شراب بخورد تا زمانی که به سن جوانی برسد

است تا  حفظ و صحت، از کودکی بگذرد به او تفهیم کند که غرض از ثروت و ضیاع
علم اخالق و بعد از آن علوم حکمت نظري را م یتعلباید به طفل ابتدا . معتدل المزاج بماند

  . ) 1346، طوسی( در مورد دختران هم باید به همین شکل عمل کنند. آغاز نماید
 یت خاصیاز اهم انتخاب علم و استاد و همبحث و ثبات در راه رسیدن به هدف

و آنچه که در امور  اید از هر عملی نیکوترین آن را انتخاب کندطالب علم ب. برخوردار است
بر سایر علوم مقدم  یخداشناس. کند میو در آینده به آن احتیاج پیدا  دینی در حال حاضر

باید علوم اصیل و پایه دار را انتخاب کنند نه . با دلیل و برهان باید شناخترا است و خدا 
  . »علیکن بالعتیق و ایاکم و المحدثات«: گفته شدهه چرا ک، ریشهبدون علوم بی پایه و 

باید در  نیهمچن. »علیکم بالمتون«: دانشجو باید به سراغ متون برود چنانکه گفته شد
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زمانی هم که استاد و ، باسوادترین و باتقواترین و مسن ترین را انتخاب کند، بین استادان
کتاب را تمام نکرده آن را رها نکند و باقی بماند و تا  ثابتنتخاب کرد در آن ارا  میعل

یعنی کج ، احثه اي برگزیند که باتقوي و داراي طبع مستقیمبم هم عنوان رابه یشخص
  :چنانکه در حکمت فارسی به صورت شعر گفته شده، سلیقه نباشد

  گریز از یار بد یـما توانی ــت            ود کز مار بدـــیار بد بدتر ب
  یار بد بر جان و بر ایمان زند           بر جان زندار بد تنها تو را ـم

. است که نسبت به علم و اهل عمل قلباً نهایت تعظیم و احترام صورت گیرد سزاوار
طوري که موقع مطالعه و خواندن متن با طهارت ) الحرمه خیر من الطاعه( :زیرا گفته شده

  . باشد
  
  ت و مواظبت و همت در علمیجد
در راه تعلیم باید . پدر دانشجو معلم و، دانشجو: گروه نیاز است سهش در تعلیم به تال 

کسی که دنبال چیزي باشد و جدیت به خرج دهد به آن : تالش فراوان نمود زیرا گفته شد
  . رسد می
»ّمن طلب شیئا و جوجد د« .ت بلندي باشد زیرا همانطور که طالب علم باید داراي هم

پس باید بر . آید میش به پرواز در کند انسان نیز با بال همتّ میپرنده با بالهایش پرواز 
ت داشت اگر هم. ها همت نمود تا به آموختن برخی از آنها موفق گرددحفظ تمام کتاب

تواند  مین، اشد و یا در کارش جدي باشد اما همت بلند نداشته باشدبولی داراي جدیت ن
آید که راه عالج آن کم کردن  میود گاهی اوقات بی حالی وتنبلی به وج. موفق شود

. شود میاز زیادي بلغم است و زیاد خوردن آب باعث زیادي بلغم  یفراموش. غذاست
  در ادامه خواجه . گردد میخوردن نان خشک باعث از بین رفتن بلغم و رطوبت بدن 

  . ) 1377، طوسی( ت داردیم وتربیرا درباره تعل یخاص یپزشک يه هایتوص
  

  آن بیتمقدار درس و تر، درسزمان شروع 
زمان تحصیل علم از گهواره تا گور است و بهترین فرصت آن اول جوانی و بهترین 

است و سزاوار است که همه اوقاتش را پر  ءساعات آن وقت سحر و بین نماز مغرب و عشا



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    170

شیخ طوسی پیوسته شب . از یک علم خسته شد به سراغ علم دیگري برودکه  یو وقتکند 
شد به علم  میار بود و دفترهایی پیش خود گذاشت  و وقتی از یک علم خسته زنده د

مقدار درس براي . برد میکرد و با آب زدن صورتش خواب را از بین  میدیگري توجه 
یا دوره کردن درس  میو آرا میدوبار به نر مبتدي باید به اندازه اي باشد که بتواند با روزي

متنهاي کوچک شروع کند و این متن باید از چیزي باشد که  دانشجو باید از. را یاد بگیرد
فایده مباحثه از تکرار بیشتر است چون مباحثه هم تکرار است و . به فهم او نزدیکتر است
و از همه اشخاص بهره برد و پیامبر ها  دانشجو باید از همه فرصت. هم منافع دیگري دارد

علم است باید همواره به وسیله زبان و کسی که دنبال  »الحکمه ضاله المومن«: فرمود
دانش پژوه باید همت بلندي داشته باشد و در مال . سایر اعضایش از خداوند تشکرکند

 پیامبر اکرم. دمردم طمع نکند و در آنچه که دارد بخیل نباشد و به خودش و دیگران ببخش
ویان ابتدا حرفه جشدر گذشته دان. همه مردم از ترس نداري در فقر هستند: فرمودند) ص(

پرداختند تا چشم در اموال مردم نداشته  میآموختند و سپس به آموختن علم  میو صنعتی 
شایسته است کسی که داراي علم است دلسوز و نصیحت کننده نسبت به دیگران . باشند

که نزد او شاگردي  باشد و حسد را از خودش دور کند و هدف معلم این باشد که کسی
فاده تدانشجو باید حضور بزرگان را غنیمت بشمارد و از وجود آنها اس. د شودکند دانشمن می
پس باید براي استفاده بیشتر . ت است مگر در مورد علمذمم ردچاپلوسی نزد علما مو. کند

دارد باید تقوا  میفردي که در راه علم گام بر. چاپلوسی هم نمودها  از استادان و هم مباحثه
  . )1377، طوسی( داشته باشد

  
 منابع 

دفتـر  ، تهـران ، یو دانشمندان اسـالم  یدگاه غزالیاز د یروانشناس ).1360.(محمد باقر، یحجت
 . ،ینشر فرهنگ اسالم

وزارت اوقـاف والشـوون   ، چـاپ سـربی مصـر   ، ءابوحامد الغزالی حیاتـه و آرا  . ) بی تا( .محمد، رضا
  .الدینیه
 ، امیرکبیر. تهران، فرار از مدرسه .)1356.(  عبدالحسین : زرین کوب

ـ  ).1377 .(ن محمـد ابـن محمـد   یر الدینص، یطوس ، قـم ، ترجمـه محسـن احمدونـد   ، نیآداب المتعلم
 . ينهاوند
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، دانـش پـژوه   یح محمـد تقـ  یتصح، یاخالق محتشم ). 1339 .(ن محمد ابن محمدیر الدینص، یطوس
  . دانشگاه تهران، تهران

، يمدرس رضـو  یح محمد تقیتصح، اس االقتباساس ).1326 .(ن محمد ابن محمدیر الدینص، یطوس
  . دانشگاه تهران، تهران

  . دانیجاو، تهران، ياخالق ناصر ).1346 .(ن محمد ابن محمدیر الدینص، یطوس
قات حسن حسـن  یبا مقدمه و تعل، رساله آغاز و انجام). 1374 .(ن محمد ابن محمدیر الدینص، یطوس

  . ،سازمان چاپ و انتشارات یاسالم وزارت فرهنگ و ارشاد، تهران، یزاده آمل
وزارة االوقـاف و  ، بغـداد ، ح احمـد مطلـوب  یتصح، ها الولدیا).  1406 .(ابوحامد محمد ابن محمد، یغزال

 . ینیالشوون الد
 . ،یل الدروبیدمشق مکتبۀ عبد الوک، نیاء علوم الدیاح ).ق1382 .(ابوحامد محمد ابن محمد، یغزال

به کوشـش  ، ین خوارزمید الدیترجمه مو، نیاء علوم الدیاح ).1357 .(حمدابوحامد محمد ابن م، یغزال
 . رانیاد فرهنگ ایبن، تهران، وجمین خدیحس

ترجمه محمد ، ترجمه المنقذ من الضالل، یاز گمراه یرهائ). 1348 .(ابوحامد محمد ابن محمد، یغزال
 . يکانون انتشارات محمد، تهران، فوالدوند يمهد

، تهـران ، یسـ یق زاهـد و یترجمه و تحق، ین گفت غزالیچن ).1378 .(حمد ابن محمدابوحامد م، یغزال
 . احسان

طلـوع  ، تهـران ، یبا مقدمه محمـد عباسـ  ، سعادت يایمیک). 1361 .(ابوحامد محمد ابن محمد، یغزال 
 . نیزر

اد یـ بن، تهـران ، ین طوسـ یر الـد یاحوال و آثار خواجه نصـ   ).1350 .(یمحمد تقـ ، يمدرس رضو
 . رانیافرهنگ 

، زاده یترجمه محمـود اصـفهان  ، امام غزالی متفکر بزرگ مسلمان ).1347 .(يام مونتگمریلیو، وات
 . اداره کل آموزش و پرورش، زیتبر
ـ   ).1342 .(نامه یغزال، نیجالل الد، یهمائ و  یو مـذهب  یشرح حال و آثار و عقائد و افکـار ادب

   .یتشارات عوفان، تهران، یامام ابو حامد غزال یو عرفان یفلسف
  
  



 

    

  
  
  
  
  

  ت از منظر قرآنیمنابع ترب
  ) ینیبا نظر به آثار دکتر حس( 

  
  ∗محمدعلی رضایی اصفهانی

  
، اصول، موانع، عوامل، یاست که مبان یتیرساخت همه مباحث تربیز، تیمنابع ترب

بر  یتیمکاتب ترب یز اساسیدهد و اصوالً تما یت را جهت میترب يها و محتوا روش
 :ز استیت چند چیشود که منابع ترب یم استنباط میاز قرآن کر، ع آنهاستاساس مناب

ف نشده یتحر یآسمان يها کتاب یاله يها که شامل قرآن و آموزه( یاله یوح: الف
 یمان به کتب آسمانیو لزوم ا یات متعدد قرآن به اقسام وحیشود و در آ ین میشیپ

 عقل: ج) ر معصومان استیو تقر کردار، که شامل گفتار( سنت: ب. )اشاره شده است
 یات متعدد دعوت به تعقل شده تا آنجا که هدف نزول قرآن را تعقل معرفیکه در آ(

مردم را به علم دعوت کرده و عالوه بر علوم ، ات متعددیدر آکه ( علم: د) کرده است
ت شناخته شده یکه به رسم( عرف :ه. )ت شناخته استیرا به رسم یعلم لدن، یتجرب

و نشده باشد که آلوده به خرافات  یعرف یعنی. و دستور داده طبق آن عمل شوداست 
ن کند که عمدتاً در یت را تأمیاز ترب یتواند بخش یعقل و علم نباشد م، یمخالف وح
ن قلمرو آنها به آثار ییموارد فوق و تع ین مقاله ضمن بررسیدر ا. )ابدی یم یآداب تجلّ

اشاره کرده و آثار آنها را در  ینیگر از جمله دکتر حسیت پژوهان دیپژوهان و ترب قرآن
  م یکن ینه نقد مین زمیا
  تیمنابع ترب، تیترب، قرآن : دواژهیکل

 
  Rezaee@Quransc.comطفی العالمیه المص جامعۀدانشیار .  ∗
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  درآمد

رود  منابع و مستندات مباحث تربیتی در هر مکتب از مطالب زیرساختی آن به شمار می
ز مباحث فلسفه گیرد که همگی ا می  اهداف و اصول تربیت شکل، مبانی، که بر اساس آن

شناسی منابع سپس تاریخچه و  در این نوشتار به مفهوم. آیند تعلیم و تربیت به شمار می
  . شود هاي متعدد این منابع بررسی می اقسام منابع تربیت در قرآن پرداخته و جهات و حوزه

  
  شناسی مفهوم

شود  ستناد میها ا منابع تربیت عبارت است از مستنداتی که در مورد تربیت انسان بدان
گردد یعنی  ها از آنها اخذ می عوامل و موانع تربیت و برخی روش، مبانی، اصول، و اهداف

  . یابد تربیت انسان سامان می، بر اساس منابع
هاي اساسی در مکاتب تربیتی  اختالف در مورد تعداد و قلمرو منابع باعث تفاوت

، چهره اهداف، نابع تربیت نشماردرا جزء م» وحی«براي مثال اگر مکتبی منبع . شود می
  . شود مبانی و عوامل و موانع تربیتی در آن مکتب دگرگون می

؛ اما قرآن، اشاره شده که در ادامه خواهد آمد میها به منابع تربیت اسال در برخی کتاب
  . علم و عرف معرفی کرده است، عقل، سنت، وحی پنج منبع مهم تربیت انسان را 

: و اهل بیت) ص( وحی و سنت پیامبر( پنج منبع را به دو منبع نقلی توان این البته می
اما ؛ تقسیم کرد) عقل نظري و عقل تجربی( و عقل) و نیز سنن و آداب معروف بین مردم

  . تر است جداسازي پنج منبع با توجه به اهمیت آنها مناسب
  
  پیشینه

  : عبارتند ازه کها اشاره شده است  در ضمن برخی کتابمنابع تربیت در قرآن 
دکتر سید علی اکبر ، »مباحثی چند پیرامون مبانی تعلیم و تربیت اسالمی«ـ کتاب 1

شمرده » عقل و اجماع، سنت، قرآن«در این کتاب منابع تربیت را حسینی سردري که 
  . است

این کتاب بر اساس ادبیات فقه شیعه حرکت کرده و منابع چهارگانه فقه شیعه  :بررسی
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در حالی که به برخی منابع که در قرآن اشاره شده مثل . بع تربیت شمرده استرا همان منا
همچنین . اشاره نکرده است) و دیگر آیات 66ـ 65/ کهف( و علم) 199/ اعراف( عرف

که اجماع منقول حجت نیست و  اجماع را به عنوان منبع تربیتی شمرده است در حالی
اجماع یک دلیل جدلی بین شیعه و اهل  و اصوالً؛ ل هم مشکل استتحصیل اجماع محص

برگشت آن به سنت ، سنت است و در صورت حجیت بر اساس کاشفیت از قول معصوم
  . 1خواهد بود

قاهره ، دارالفکر العربی، سعید اسماعیل علی، »اصول التربیۀ االسالمیۀ«ـ کتاب 2
شامل کتاب و  که( عقیده«: در این کتاب منابع تربیت را اینگونه شمرده است. م1993

که معناي آن را نزدیک به مصالح ( و سیره صحابه و مصالح اجتماعی) شود سنت می
  ) . که معناي آن را نزدیک به معناي عرف گرفته است( و فرهنگ) 2مرسله گرفته است

این کتاب بیشتر بر اساس ادبیات فقه اهل سنت حرکـت کـرده اسـت و اکثـر     : بررسی
رداختـه  نپ» عقل«ولی به منبع . وان منابع تربیت شمرده استمنابع فقه اهل سنت را به عن

منابع شمرده است کـه دلیلـی بـر حجیـت سـیره صـحابه        را جزء» سیره صحابه«است و 
اینکـه  اند  برخی معاصران به ایشان کرده ي کههمچنین اشکال دیگر. غیرمعصومان نداریم

  3. یاد نکرده است چرا از اهل بیت
  

  منابع تربیت
  وحی. اول

ترین منبع تربیت است که در قرآن  وحی الهی که بر پیامبران نازل شده است مهم
آور بوده و انسان را به سعادت رهنمون  وحی الهی هدایت. کریم بدان اشاره شده است

البته محتواي . شود هاي قرآن و کتب مقدس الهی می این وحی شامل آموزه. شود می

 
) االصول ۀیکفا الى الوصول رازى،یش شرح با( بعد به 271 ص ،3 ج االصول، ۀیکفا: ك. ر. 1

  .  از نگارنده 98، ص 1بعد و نیز منطق تفسیر قرآن، ج  به 179 ص ،1 ج فرائداالصول، زین
شش بهروز رفیعی، ص شناسی توصیفی ـ تحلیلی تعلیم و تربیت در اسالم، به کو کتاب. 2

  .  170ـ169
  .  168همان، ص . 3
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تحریف نشده باشند و گاهی در قرآن یا احادیث هاي مقدس مثل تورات و انجیل که  کتاب
آور دیگر از آنها نقل شده است که ایمان به آنها براي مسلمانان  هاي اطمینان معتبر یا راه

هاي مقدس الهی  هاي کتاب در مواردي که نسخ آموزه( الزم است و عمل بر طبق آنها
  . رساند تگاري میو انسان را تربیت کرده و به رس، الزم است) ثابت نشده باشد

 الَ ر تَابک ک الْ یذلف یبق دى للْمتَّ ه نَیه * نُونَ بِالْغَینَ یالَّذیؤْمیبِ والةَ یق ونَ الصم
 مقْناه ز ا رممقُونَیو ف لَینَ یوالَّذ * نْ لَ إِ ما أُنْزِ نُونَ بِ ا أُیؤْممو ک َرةِ هبِا لْآخو ک لن قَب لَ م م نْزِ

نُونَی لَى * وقع کونَ  أُولئح فْل الْم مه کأُولئو هِم بنْ ر م دى آن کتاب «؛ ) 5ـ2/ بقره(  ه
کسانى ) همان( * نماى خود نگهداران است راه] و[؛ ستیدى در آن نیچ تردیه]  با عظمت[

ند و از آنچه دار آورند و نماز را به پا مى مان مىیا) دهیآنچه از حس پوش= ( بیکه به غ
و کسانى که به آنچه به سوى تو فرو *  کنند نه مىیهز) در راه خدا( میا روزى آنان کرده

و آنان به ؛ آورند مان مىیا، فرو فرستاده شده]  امبرانیبر پ[ش از تو یو آنچه پ، فرستاده شده
  . »رستگارندش برخوردارند و تنها آنان یى پروردگار خوینما آنان از راه* . ن دارندیقیآخرت 
لَ  لَ إِ نَ الرَّسولُ بِما أُنْزِ الَ یآم  ه لسر و ه تُبِ ه وکُ کَت َالئ مو نَ بِاللّهلٌّ آم ه والْمؤْمنُونَ کَ بن ر م ه
فَرِّقُ ب لَینُ نَا وإِ بر ک فْرَانَ عنَا غُ عنَا وأَطَ مقَالُوا س و ه لسن رم د ح مصینَ أَ ؛ ) 285/ بقره(  رُیک الْ
مان آورده یبه آنچه از طرف پروردگارش به سوى او فرو فرستاده شده ا، ) خدا( ى فرستاده«

؛ اند مان آوردهیهاى او و فرستادگانش ا و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگانش و کتاب؛ است
) مؤمنان( و. میگذار فرق نمى، ک از فرستادگانشیچ یان هیدر م) :ندیگو در حالى که مى(

) همه( و فرجام؛ ] میخواستار[آمرزشت را ! پروردگار ما ]اى[. میم و اطاعت کردیدیشن: گفتند
  . »فقط به سوى توست

قاً  لما بینَزَّلَ علَ( د صقِّ مبِالْح تَاب ک راةَ والْإِنجِیدینَ یک الْ لَ التَّو بلُ  * لَیه وأَنْزَ من قَ
لَ الْ دى للنَّاسِ وأَنْزَ هنَّ الَّذ قَانَ إِ فَرُوا بِآیفُرْ دینَ کَ قَامٍید واللّه عزِیات اللّه لَهم عذَاب شَ زٌ ذُوانت( 

د آنچه یدر حالى که مؤ؛ کتاب را به حق فرو فرستاد]  نیا[بر تو ] خدا[«؛ ) 4ـ3/عمران آل(
ش از یپ*  تادل را فرو فرسیو تورات و انج. ش از آن بودیپ ]هاى الهى است که کتاب[از 
. را فرو فرستاد]  ى حق از باطل[و جدا کننده ] فرو فرستاد[ى مردم ینما براى راه، آن
د است و خدا یشان عذابى شدیبرا، دندیات خدا کفر ورزیراستى کسانى که به آ به

  . »رِ صاحب انتقام استیناپذ شکست
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  . ه استنیز بود) ص( متن قرآن کریم منبع آموزشی و تربیتی پیامبر اسالم
)الَّذ ويه ثَ ف عیب ییالْأُم منْه والً مسلَینَ رآیتْلُوا ع یهِمو ه یزَکِّیاتو یهِم تَاب ک مهم الْ علِّ

لُ لَف ن قَب إِن کَانُوا مۀَ وکْم الْحبِ یو لٍ م ان یاو کسى است که در م«؛ ) 2/ جمعه) (نٍیضَالَ
و [خواند  اتش را بر آنان مىیکه آ؛ ختیخودشان برانگاى از  ناخواندگان فرستاده درس

و فرزانگى به آنان ] خدا[و کتاب ] گرداند و پاکشان مى[دهد  و رشدشان مى] کند روى مىیپ
  . »ش در گمراهى آشکارى بودندیاز پ، درحالى که قطعاً؛ آموزد مى

  
  وجوه تربیتی وحی

تواند منبع و الهام بخش  یوحی الهی و به صورت خاص قرآن کریم از جهات متعدد م
  . تربیتی باشد

 و تدبر) 2/ یوسف( تعقّل ، ) 44/ نحل( خداي متعال ما را به تفکر :ـ محتواي وحی1
هاي آن براي ابعاد مختلف تربیتی  خواند تا بتوانیم از آموزه در قرآن فرا می) 29/ ص(

این . هره گیریمب)  ...معنوي و، اجتماعی، اخالقی، همچون ساحت تربیت علمی( خویش
ترین جهات آن بلکه اصل اساسی در تربیت قرآنی است که  جهت تربیتی قرآن از مهم

  . توان کارکردهاي متعددي در تربیت فردي و اجتماعی انسان داشته باشد می
هاي تاریخی و اقوام گذشته مطرح شده  شخصیت، هاي پیامبران قصه، در ضمن قرآن

  . هاي بعدي در بردارد که در تربیت آنان مؤثر است لهاي زیادي براي نس و عبرت؛ است
 داراي باطن، قرآن کریم عالوه بر ظاهر آن 1بر اساس دالیل متعدد: ـ باطن قرآن2

به هر حال . است که تفسیرهاي مختلفی از بطن آن شده است) بلکه هفت یا هفتاد بطن(
هاي  یا شیوه  بیت اهل بطن قرآن همچون ظاهر آن آثار تربیتی دارد و اگر توسط روایات

چرا که همچون ظاهر ، تواند منبع تربیت انسان باشد می، 2دیگر به بطن قرآن دست یابیم
  . قرآن داراي مطالب محتوایی آموزنده است

) ص( از آنجا که قرآن معجزه جاوید و اثر تحریف نشده پیامبر اسالم :ـ الفاظ قرآن3
  . وان انسان و حتی جسم انسان دارداست الفاظ آن نیز تأثیر زیادي در روح و ر

 
  .  از نویسنده، مبحث بطن قرآن) 1(منطق تفسیر قرآن : ك.  ر. 1
  .  همان: ك.  ر.  2
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 1قرائت و حفظ آن توصیه شده است، رو در آیات و روایات در مورد نگاه به قرآن از این
اي اخیر تأثیرات الفاظ قرآن را در جسم و روان به ویژه بهداشت  هاي میان رشته و پژوهش

  . بیت به شمار آیدتواند از عوامل محیطی تر این موارد می. 2کند روانی انسان تأیید می
هاي پیرامونی قرآن اعم از علوم قرآن مصطلح و تفسیر  دانش :ـ علوم قرآن4
هاي تخصصی شده  سرچشمه دروس و رشته) مثل زبان قرآن( هاي جدید قرآنی دانش

  . است که در تعلیم و تربیت افراد مؤثر است
) همچون قرائت( هنرهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از لفظ قرآن :ـ هنرهاي قرآنی5

سرچشمه یا )  ...مثل اشعار و( یا محتواي قرآن)  ...تهذیب و، همچون خط( و کتابت قرآن
  . الهام گرفته یا در پرتو قرآن بالنده شده است

تواند از عوامل  این موارد نیز تأثیر تربیتی براي شنوندگان و بینندگان دارد و می
  . محیطی تربیت به شمار آید

  
  تسنّ. دوم

حجت است و نیز بر اساس برخی آیات و ) ص( دلیل متعدد قرآنی سنت پیامبربه 
و قرآن کریم  3. حجت است: سنت اهل بیت، دالیل متعدد از جمله حدیث متواتر ثقلین

سخنان ( این سنت شامل قول. را الگو و اسوه حسنه معرفی کرده است ) ص( پیامبر اسالم
تأیید سخن یا عمل دیگران به وسیله ( و تقریر )اعمال و رفتار معصومان( فعل) معصومان

 
  .  81، ص 8؛ میزان الحکمه، ج 199، ص 92و بحاراالنوار، ج  20/ مزمل: ك.  ر. 1
 نصرآبادى، بخت کین رضایلو نیز ع) دو جلد(اسالم و بهداشت روان، نشر معارف : ك.  ر. 2

 بر میکر قرآن آواى ریتأث زانیم بررسى«: با موضوع خود ارشد کارشناسى نامه انیدر پا
 علوم دانشکده مدرس، تیترب دانشگاه در « شکم جراحى اعمال از بعد مارانیب درد کاهش

 ماتما به 1373 سال در محمدى سىیع دکتر و رىیعشا حسن دکتر آقاى نظر ریز و پزشکى،
 ،78 ص ،1377 تابستان ،29 ش ه،یتزک و طب مجله کبخت،ین رضایعل دکتر و   است دهیرس

 شیهما مقاالت: ك. ر و همچنین  اضطراب کاهش در میکر قرآن آواى ریتأث بررسى مقاله
 آذر ران،یا درمانى بهداشتى خدمات و پزشکى علوم دانشگاه روان، بهداشت در نید نقش

  .  پور حسن فاطمه ه،یلو وسفىی دیمج قیتحق ،79 ص ،1376
  .  41از نگارنده،  ص ) 1(منطق تفسیر : ك.  ر. 3
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ترین منابع  ترین و کاربردي یکی از مهم: یعنی سیره معصومان. باشد می) سکوت معصوم
. توانند الگوي دیگران قرار گیرند هاي کامل هستند که می تربیت است چرا که آنان انسان

: و اهل بیت ) ص( از پیامبرو اطاعت ، است» سنت« میرو یکی از منابع تربیت اسال از این
هاي تربیتی آنها موجب سعادت و کمال  و عمل بر آموزه، در امور تربیتی ضروري است

  . دهد شود چرا که کماالت و صفات الهی را در انسان رشد می انسان می
)لَیبِالْب نَا إِ لْ تُبینَات والزُّبرِ وأَنزَ الذِّکْرَ ل لَ إِیک علَّهم یلَنَ للنَّاسِ ما نُزِّ ونَیهِم ولَ کَّرُ فَ / نحل( )تَ
و ) . میفرستاد( نیهاى مت و نوشته) معجزه آسا( هاى روشن لیبا دل) امبران رایپ( «؛ ) 44

براى ، تا آنچه را به سوى مردم فرود آمده، میرا به سوى تو فرو فرستاد) قرآن( آگاه کننده
  . »د آنان تفکّر کنندیو تا شا؛ آنان روشن کنى

غْنیکُونَ دولَۀً بیالَ ( قُوا ینَ الْأَ هوا واتَّ ه فَانتَ نْ ع اکُمه نکُم وما آتَاکُم الرَّسولُ فَخُذُوه وما نَ م اء
د ه شَ ه إِنَّ اللَّ قَابِیاللَّ الْع ها که خدا به  اهل آبادى) میغنا( آنچه از«؛ ) 7/ حشر( )د

کان یو براى نزد]  اش[ راى خدا و براى فرستادهپس فقط ب، اش بازگردانده است فرستاده
دست به [ان توانگران شما یدر م) ها ثروت( تا، مانده است ان و درراهینوایمان و بیتیو ] او[

، )دیو اجرا کن( دیریآن را بگ، پس، براى شما آورده] ى خدا[ نگردد و آنچه را فرستاده]  دست
د یخدا حفظ کن]  عذاب[و خودتان را از ؛ دیکنپس خوددارى ، و آنچه شما را از آن منع کرد

  . »فر استیک که خدا سخت
نُوا أَطیها الَّذیاأَی( ینَ آمأَطو وا اللّهیعأُولولَ ووا الرَّسیع ف تُم عن تَنَاز کُم فَإِ ء  یشَ یالْأَمرِ منْ

تُم تُؤْمنُونَ بِ لَى اللّه والرَّسولِ إِن کُنْ ک خَیاللّه والْفَرُدوه إِ رِ ذلنُ تَأْوِیومِ اآلخس أَحالًیرٌ و (
و ]ى خدا [د و فرستاده یخدا را اطاعت کن! دیا مان آوردهیاى کسانى که ا«؛ ) 59/ نساء(

پس ، دیگر کشمکش کردید زى با همیو اگر در چ. دییتان را اطاعت نما) خود( صاحبان امر
اگر به خدا و روز ) دیو از آنها داورى بطلب( دیارجاع ده) اش( آن را به خدا و فرستاده

  . »کوتر استین) ش( بهتر و فرجام) کار( نیا. دیمان دارین ایبازپس
)ف کُم د کَانَ  لَ قَ ن کَانَ  یلَ منَۀٌ ل س ةٌ حوأُس ه ه  والْیرسولِ اللَّ جوا اللَّ ه یرْ کَرَ اللَّ م الْآخرَ وذَ و
ى براىیالگو(، ى خدا فرستاده) روش( براى شما در، نیقیبه « ؛) 21/ احزاب( )راًیکَث (
اد یار ین دارند و خدا را بسید به خدا و روز بازپسیبراى کسانى که ام! کوستیروى نیپ
  . »کنند مى
ما لَنْ وإِنَّه یتیأَهلَ ب ینِ کتَاب اللَّه و عتْرَتیکُم الثَّقَلَیتَارِك ف یإِنِّ: )ص( اهللاقال رسول «
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  1. »ضالْحو یرِدا علَیفْتَرِقَا حتَّى ی
در روایات تفسیري : و اهل بیت )ص(الزم به ذکر است که بسیاري از احادیث پیامبر

  . مطرح شده که توضیح آیات قرآن است
  

  وجوه تربیتی سنت
  . بخش و منبع تربیت باشد تواند الهام از جهات متعدد می: و اهل بیت )ص(سنت پیامبر

همچون ( ابعاد مختلف تربیتی: و اهل بیت ) ص( در سنت پیامبر :ـ محتواي سنت1
مطرح شده است که براي بشریت قابل )  ...اجتماعی و، علمی، عاطفی، تربیت عقالنی
  . تواند در تربیت فردي و اجتماعی بشر مؤثر باشد هاي سنت می آموزه. استفاده است

هاي کاملی هستند که الگوي مردم در  انسان :و اهل بیت ) ص( پیامبر :دهی ـ الگو2
به تربیت خویش ، گیرند و دیگران با مطالعه سیره آنان تربیت فردي و اجتماعی قرار می

  . پردازند می
 وحی تشریعی نیست اما کالم پیامبر: هر چند که سخنان معصومان :ـ الفاظ سنت 3

آنها تأثیرات تربیتی بر  حفظ و شنیدن، که آموزش 2نور معنوي است: و اهل بیت ) ص(
اندازد و بین انسان با  یم بیت انسان را به یاد اهل، محتوي متربی دارد چرا که عالوه بر

  . سازد ارتباط معنوي برقرار می معصومان
هاي  سرچشمه دروس و رشته.. .فقه الحدیث و، درایه، اعم از رجال :ـ علوم حدیث 4

  . ؤثر استحدیثی است که در تعلیم و تربیت افراد م
کتابت و محتواي ، هنرهایی که مستقیم یا غیرمستقیم از الفاظ :ـ هنرهاي حدیثی 5

کاري و معماري  کاشی، تهذیب، خط، سرود، همچون شعر. احادیث الهام گرفته است
تأثیرات تربیتی زیادي بر مخاطبان دارد که در اثر شنیدن احادیث یا دیدن آنها ، اسالمی

  . شود حاصل می
 
 از گوناگون سندهاى با و مختلف الفاظ با سنت اهل و عهیش متعدد هاى کتاب در ثیحد نیا. 1

 و فهیحذ و خدرى دیسع ابو و ثابت بن دیز و ارقم بن دیز مثل تابعان و صحابه از تعدادى
 ،2 ج الخمسۀ، لی؛ فضا308 ص ،2 ج الترمذى، حیصح: ك. ر. است شده نقل رهیهر ابو
  ....  و الحق ر؛ احقاقی؛ الغد60 - 52 ص

  .  131، ص 91، بحاراالنوار، ج )زیارت جامعه کبیره(کالمکم نور، . 2
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 هاي تاریخی شخصیت، هاي پیامبران الهی داستان) و نیز قرآن( در احادیث :یخـ تار6
هاي بعدي  و اقوام متعددي ذکر شده است که براي نسل)  ...مثل لقمان و ذوالقرنین و(

  . هاي تاریخی در تربیت مردم مؤثر است آموز است و این عبرت عبرت
  

  عقل. سوم
و در آیات متعددي . فعلی به کار رفته استبار ماده عقل به صورت  49در قرآن کریم 

حتی هدف . )  ...و 109/ و یوسف 73و  242/ بقره( کند مردم را به تعقل و تفکر دعوت می
. داند و عقل را عامل نجات در رستاخیز می) 2/یوسف( کند قرآن را خردورزي معرفی می

)نَّا ف قلُ ما کُ ع سمع أَو نَ نَّا نَ قَالُوا لَو کُ یو ع ابِ السحبر ( اگر«: ندیگو و مى«؛ ) 10/ملک( )رِیأَص
) آتش( ى فروزان ان اهل شعلهیدر م، میکرد ا خردورزى مىی، میگوش شنوا داشت) ما، فرض
  . »مینبود

  . نیز بر حجیت عقل تأکید شده است: در احادیث اهل بیت
ظَاهرَةً وحجۀً باطنَۀً فَأَما الظَّاهرَةُ فَالرُّسلُ نِ حجۀً یا هشَام إِنَّ للَّه علَى النَّاسِ حجتَی«
حجت ، خدا بر مردم دو حجت قرار داده است«. 1»لوأَما الْباطنَۀُ فَالْعقُو  اء والْأَئمۀُیوالْأَنْبِ

  . »هاست ظاهر که پیامبران و امامان هستند و حجت باطن که عقل
  . ت انسان بر اساس آیات و روایات عقل استبنابراین یکی از منابع تربی

  2:شود واژه عقل در دو معنا استفاده می
  . کند که انسان بر اساس آن اجتهاد می: نیروي فکر) الف
کلّما حکم به العقل «. شود که در شریعت بر اساس آن حکم می: هاي عقلی برهان) ب

ي که حکم قطعی داشته بنابراین عقل مکمل وحی است و در موارد 3. »حکم به الشرع
شود مثل حسن عدل و قبح ظلم که مورد  باشد بر اساس آن احکام شرعی صادر می

به عبارت دیگر . هاست و شریعت هم پذیرفته و بدان ارشاد کرده است پذیرش همه انسان

 
  .  15، ص 1کلینی، کافی، ج . 1
  .  »عقل«مفردات، راغب اصفهانی، ماده : ك.  ر. 2
اصول الفقه،  محمد رضا،   ؛ مظفر،145، ص 1تهذیب االصول، ج  لی، سبزواري، سید عبداالع. 3

  .  217 ، ص1ج 
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  . آور است حجیت عقل ذاتی است چرا که قطع
  

  وجوه تربیتی عقل
تربیت عقالنی است که ، هاي تربیتی اد و ساحتیکی از ابع؛ ـ تربیت عقالنی انسان1

آموزند چگونه و در چه  در نتیجه این تربیت افراد می 1، مورد اهتمام آیات و احادیث است
  . چیزهایی تفکر کنند و چه ضوابطی منطقی را در این زمینه رعایت کنند

تهادي روش تفسیر عقلی و اج، هاي تفسیري قرآن یکی از روش؛ ـ تفسیر عقلی قرآن2
این روش تفسیري در حوزه آموزش و پژوهش  2.پذیرد است که با کمک عقل انجام می

  . اند گرا همچون مالصدرا تربیت شده تفسیر مؤثر است و در پرتو آن مفسران عقل
که عقل حکم قطعی صادر کند در شریعت آن حکم تأیید  میهنگا؛ ـ احکام عقلی3
  . شوند تربیت می میجامعه اسالشود و بر اساس دستورات فقهی فرد و  می

ریاضیات بر اساس عقل شکل گرفته ، منطق، برخی علوم مثل فلسفه؛ ـ علوم عقلی4
این علوم ثمرات عقل نظري است که در پرتو . هاي عقلی است است که اساس آن برهان

  . شوند دانان تربیت می ریاضی، منطقیان، قرآن فیلسوفان
) تربیت عقالنی( لمرو آن در مباحث ابعاد تربیتدر مورد اقسام عقل و ق: یادآوري

استحسان و امثال آن ؛ از جمله اینکه مقصود از عقل در اینجا قیاس. توضیحاتی خواهد آمد
  . نیست

  
  علم. چهارم

قرآن کریم حدود هفتصد بار ماده علم و مشتقات آن را به کار برده است و از علم و 
  . عالمان تجلیل کرده است

 ...)تَوِیلْ قُلْ ه يس ینَ یالَّذالَّذونَ و لَما ینَ لَا یعونَ إِنَّملَمابِیعلْب ؛ ) 9/ زمر(  تَذَکَّرُ أُولُوا الْأَ
فقط خردمندان متذکّر ! اند؟ کسانیدانند  دانند با کسانى که نمى ا کسانى که مىیآ: بگو.. .«
  . »شوند مى

 
  .  مبحث ابعاد تربیت، تربیت عقالنی در همین نوشتار: ك.  ر. 1
  .  ، مبحث روش تفسیر عقلی و اجتهادي، از نگارنده)2(منطق تفسیر قرآن : ك.  ر. 2
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ه الَّذی( فَعِ اللَّ نُوا منکُم  ویرْ نَ آملُونَ خَبِیالَّذمع ه بِما تَ ات واللَّ جر د لْمع / مجادله( )رٌینَ أُوتُوا الْ
اند و کسانى را که به آنان دانش داده  مان آوردهیکه خدا کسانى از شما را که ا.. .«؛ ) 11
  . »د آگاه استیکن و خدا به آنچه مى؛ برد ى باال مىیها به رتبه، شده

معرفی » معرفت«گیرد که هدف آفرینش جهان را  جا اوج میدعوت قرآن به علم تا آن
  . کند می

)الَّذ نَّ  ياللَّه ه أَرضِ مثْلَ نَ الْ مو اتماو س عبیخَلَقَ سرُ بلَىیتَنَزَّلُ الْأَمع وا أَنَّ اللَّهلَمع تَ نَّ ل نَه  
لِّ شَ د یکُ لِّ شَیء قَ نَّ اللَّه قَد أَحاطَ بِکُ خدا کسى است که «؛ ) 12/ طالق( )ء علْماً یرٌ وأَ

، دیآ ان آنها فرود مىیدر م) او( فرمان. همانند آنها را) زین( نید و از زمیهفت آسمان را آفر
زى یعلم خدا به هر چ، نیقیکه به  نیزى تواناست و اید که خدا بر هر چیکه بدان نیتا ا

  . »احاطه دارد
از طرفی . 1نیز به دانش و آموزش توجه شده است: تو اهل بی ) ص( در احادیث پیامبر

آور  که به مرحله یقین برسد حجت است و حجت آن ذاتی است چرا که قطع میعلم هنگا
میوه عقل تجربی است و به نوعی ) علم تجربی( به معناي خاص» علم«در حقیقت . است

 آن از عقل نظرياما به خاطر اهمیت و گستردگی مباحث . گیرد زیرمجموعه عقل قرار می
  . گردد جدا می) علوم عقلی(

  
  کاربردهاى علم در قرآن

 :م به چند معنا به کار رفته استیدر قرآن کر» علم«واژه 
  :»اتیاله«عنى یعلم به معناى خاص : الف

معرفى » علم و قدرت الهى«نش جهان را آگاهى انسان از یم هدف آفریقرآن کر
. ا به عنوان علم اعلى و هدف خلقت برشمرده استعنى آگاهى از صفات خدا ری 2. کند مى
دهد  عنى دانشى که خدا به انسان آموزش مىی» لدنى«ات قرآن از علم یز در برخى آیو ن

 3. سخن گفته شده است

 
  .  ماده علم  شهري، میزان الحکمه، ري: ك.  ر. 1
  .  12/ طالق . 2
لْماً«. 3 نَّا ع د اه من لَّ لَّمنَ ع65/ کهف ( »و( 
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چرا که ، ن علم استیتر لتیبلکه با فض، ق مهم دانشیاز مصاد، ن معناى از علمیالبته ا
، ک علمیو هنگامى که معلومات  1، آموزد ن مىارزش هر علم به معلوماتى است که انسا

ن و با یچرا که بهتر، شترى داردیآن علم ارزش ب، آگاهى از صفات خداى متعال باشد
 . آموزد ن معلومات جهان را مىیتر ارزش
  علم به معناى عام: ب

ا کسانى که یآ« 2»علَمونَینَ لَا یعلَمونَ والَّذینَ یالَّذ يستَوِیهلْ «: دیفرما م مىیقرآن کر
ه ین آیدر ا» علم«رسد مقصود از  به نظر مى ». دانند برابرند دانند و کسانى که نمى مى

گر یه دیو در آ 3. شود د مىیمطلق علم و دانش است که شامل همه اقسام علم مف
ه الَّذی« :دیفرما مى فَعِ اللَّ نکُم  والَّذیرْ نُوا مینَ آمد لْمع   4»رجاتنَ أُوتُوا الْ
به ، اند و کسانى را که به آنان دانش داده شده مان آوردهیخدا کسانى از شما را که ا«
ار جداگانه براى یبه عنوان دو مع» مان و علمیا«ز یه نین آیدر ا ».برد ى باال مىیها رتبه

موجب » علم«شود که خود  ن جداسازى روشن مىیاز ا. برترى افراد شمرده شده است
ات نشده است پس مطلق است و شامل همه ید به الهین علم مقیو ا، اد استلت افریفض

 5. شود دانشمندان مى

 
زى یارزش هر کس به چ» علمهیمۀ کل امرء ما یق«: ت شدهیحکا )ع (همانطور که از امام على. 1

  .  )26، ص 1ض کاشانى، ج یضاء، فیالب محجۀ(داند،  است که مى
  .  9/ زمر . 2
و عالمه ) 393، ص 19ج . (داند ت نابرابرى مطلق مىه را از جهیر نمونه آیصاحب تفس. 3

ه آن را منطبق بر علم یکن با توجه به مورد آیداند ل ه را مطلق مىیز علم در آین )ره( طباطبائى
ت یه السالم حکایثى از امام باقرعلیز احادیه نیل آیو ذ) 257، ص 17ج (کند  به خدا مى

) 316، ص 4صافى، ج (هم السالم هستند یعل تیه اهل بین آیان در ایشده که مقصود از دانا
ه شامل همه یاند وگرنه آ ان مصداق کامل کردهیث را حمل بر بینگونه احادیولى مفسران ا

 )هیل آیان ذیب البیزان و اطیالم: نک. (شود ان مىیدانا
 .  11/ مجادله . 4
کند  م مىیرعالم تقسیغ ه مومنان را به دو قسم عالم ویبر آن است که آ )ره(عالمه طباطبائى. 5

زان، ج یالم(ک درجه یمان دو درجه برترى دارند و مومنان ید علماى با ایفرما ه مىیپس آ
  ←ه در مورد خاصى نازلیگرچه آ: سندینو رازى مىیاللَّه مکارم ش تیولى آ) 216، ص 11
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  :دیفرما گر مىیه دیدر آ و
اءیإِنَّما « لَمع نْ عباده الْ م ه   1»خْشَى اللَّ
 ». فقط دانشوران از او هراس دارند، ان بندگان خدایاز م«
شناسند و عظمت و مقام او را  هاى خدا را مى ه نشانهاد شده کیز از دانشورانى یه نین آیدر ا
ه ین است که بخش قبلى آیاما جالب ا 2، ن رو از نافرمانى او هراسناکندیابند از ای در مى

، عت همچون نزول بارانیهاى خدا در صحنه طب ه قبل از آن سخن از نشانهیفوق و آ
ها  ها و جنبندگان و دام انسانهاى کوهستانى رنگارنگ و  جاده، هاى رنگارنگ وهیش میرو

ن مطلب نشان یا. شود اد مىیسپس از دانشمندان فوق الذکر ، هاى مختلف است با رنگ
عنى دانشمندانى ی، ز هستیعى نیعلوم طب، هین آیدانشوران در ا، دهد که مقصود از علم مى

  3. رسند شناسى به خداشناسى مى عتیکه از طب
  اقسام علوم در قرآن

، هاي متعدد شده است که یکی از تقسیمات مشهور آن بندي م تقسیمدر مورد علو
  . که قرآن به همه آنها اشاره کرده است، تقسیم چهارگانه علوم بر اساس روش است

علوم تجربی که بر اساس روش تجربی استوار است و شامل علوم طبیعی و  :الف
 

باال  دهد آنچه مقام آدمى را نزد خدا ن حال مفهوم عامى دارد و نشان مىیشده ولى با ا
 )438، ص 23نمونه، ج . (علم. 2مان؛ یا. 1: ز استیبرد، دو چ مى

 .  28/ فاطر . 1
نمونه، ج . (»ت توام با درك عظمت مقام پروردگار استیترس از مسئول«ت یمقصود از خش. 2

  )245، ص 18
هاى قبلى و  فاطر با بخش/  28ه ین بخش آیان ارتباط ایرازى پس از بیه مکارم شاللّ تیآ. 3

عالمان در منطق قرآن کسانى «: سندینو رى دانشمندان مىیپذ تیات قبل، و لزوم مسئولیآ
هاى علما  ن و فرمولین و آن، و انباشته از قوانیستند که مغزشان صندوقچه آراء و افکار این

ها و  شان مدارس و دانشگاه ن مسائل و محل زندگىیاى ایجهان و زبانشان گو
نظران و دانشمندانند که نور علم و دانش  آن گروه از صاحب بلکه علما. هاست کتابخانه

مان و تقوا روشن ساخته، و نسبت به وظائفشان سخت یتمام وجودشان را به نور خدا و ا
، البته عالمه )245، ص 18نمونه، ج . (بندترند کنند و از همه پاى ت مىیاحساس مسئول
، 17زان، ج یالم. (نجا عالمان باهللا هستندیآن است که مقصود از علما در ا بر) هر( طباطبائى

 )43ص 
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، شناسی ون کیهانقرآن در صدها آیه به مباحث علوم طبیعی همچ. شود انسانی می
اشاره کرده .. .سیاست و، تربیت، پزشکی و نیز علوم انسانی همچون اقتصاد، شناسی زیست
  1. است
ریاضیات ، منطق، علوم عقلی که بر اساس روش عقلی استوار است و شامل فلسفه: ب

هانَ در قرآن کریم مکرر به برهان و استدالل اشاره شده . شود می.. .و لْ هاتُوا برْ ن قُ کُم إِ
ق ادص نتُم و به » دیاوریل روشنتان را بید دلییگو اگر راست مى: بگو«؛ ) 64/ نمل(  نَیکُ

  ) 109و  2/ و یوسف 73و  242/ بقره( .تعقل و تفکر دعوت شده است
علوم ، علوم نقلی که بر اساس روش نقل استوار است و شامل اغلب علوم حدیث: ج
مثل ( ها اقوام و شخصیت، قرآن کریم به تاریخ پیامبران. شود تاریخ و ادبیات می، قرآن

 .خواند اشاره کرده انسان را به مطالعه تاریخ و سیر در زمین فرا می) القرنین لقمان و ذي
که ) 44/ نحل( شمارد را تبیین معارف قرآن می) ص( و نیز وظیفه پیامبر) 109/ یوسف(

  . سرچشمه سنت و احادیث شد
اساس روش کشف و شهود استوار است همچون عرفان عملی  علوم شهودي که بر: د

  . و وحی پیامبران و رؤیاهاي صادق
و رؤیاي صادق ) 65/ کهف( وحی تشریعی انبیاء و علوم غیبی آنان و نیز علم لدنی

از جمله علوم  ) ص( و پیامبر اسالم) ع( مابراهی، ) ع( پیامبرانی همچون حضرت یوسف
  . رها متذکر شده استشهودي است که قرآن کریم با

هر چند که در قرآن از چهار قسم علوم یاد شده است اما در این نوشتار علوم  :یادآوري
عقلی ذیل بحث منبع عقل و علوم نقلی و بخشی از علوم شهودي ذیل منابع وحی و سنت 

ز اعم ا( همان علوم تجربی، رو در اینجا مقصود از علم این از . مورد توجه قرار گرفته است
هرچند که به بخش دیگري از علوم شهودي مثل علم لدنی . است) علوم طبیعی و انسانی
  . نیز اشاره خواهیم شد

  
  

 
و نیز تعامل قرآن و علوم و نیز قرآن و ) 2و  1ج (پژوهشی در اعجاز علمی قرآن : ك.  ر. 1

  .  علوم جدید و نیز درآمدي بر تفسیر علمی قرآن از نگارنده
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  وجوه تربیتی علم
باشد که  ها می انسان میتربیت عل، هاي تربیت یکی از ابعاد و ساحت: ـ تربیت علمی1

  . یژه کرده استدهد و قرآن بدان توجه و در جاي جاي تعلیم و تعلّم خود را نشان می
است که بر اساس  میتفسیر عل، هاي تفسیري قرآن یکی از روش: قرآن میـ تفسیر عل2

در پرتو این  1. استفاده از علوم طبیعی و انسانی در فهم و تفسیر قرآن شکل گرفته است
تربیت .. .گرا همچون جوهري طنطاوي در تفسیر الجواهر و مفسران علم، روش تفسیري

معتدل همچون  میهایی شده است ولی تفاسیر عل بته در این مورد افراط و تفریطال. اند یافته
  . نیز وجود دارد تفسیر نمونه

علوم انسانی و .. .شناسی و کیهان، هاي علوم طبیعی مثل پزشکی رشته: ـ علوم تجربی3
اند و در این راستا دانشمندان علوم  در پرتو علم شکل گرفته. سیاست، همچون اقتصاد

  . اند بی تربیت یافتهتجر
آور  ص زیاندر برخی موضوعات فقهی همچون تشخی: ـ احکام موضوعات علمی4

که  میهنگا.. .هاي تربیتی مثل روش شرطی کردن و و برخی روش بودن روزه براي بیمار
بر موضوع ، پذیرد و بر طبق آن حکم جدید شریعت آن را می، آور داشته باشیم علم اطمینان
اي قرآن و علوم استفاده  رشته یا از آن روش در تفسیر موضوعی میان 2سازد جاري می

  . شود می
  ؛ ـ علوم شهودي 5

  :علوم حاصل از شهود و مکاشفه چند قسم است
  . که در مبحث منبع اول تربیت مورد توجه قرار گرفت، وحی. یک
  . علم لدنی که در داستان حضرت موسی و خضر از آن یاد شده است. دو
)د جنَا  آتَفَوادبنْ عداً م ب لْماًیا عنَّا عد نَاه من لَّ لَّمعنَا وندنْ ع ۀً مم حر و «؛ ) 65/ کهف() نَاه
ش به یافتند که رحمتى از جانب خود به او داده و دانشى از نزد خویاى از بندگان ما را  بنده

  . »میاو آموخته بود
این دانش . شود بندگان خاص خود اعطاء میعلم لدنی یعنی دانشی که از طرف خدا به 

 
  .  ، روش تفسیر علمی، از نگارنده)2(منطق تفسیر قرآن : ك.  ر. 1
  .  هاي عملیه مراجع تقلید، مبحث روزه رساله: ك.  ر. 2
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ـ  66/ هاي دیگر به بنده القاء شود و در آیه بعد ـ کهف ممکن است از طریق الهام یا روش
سخن از آموزش این علم به دیگران شده است یعنی علم لدنی را منبع تربیت افراد معرفی 

ه موسى(. کند می بِعک عَلى  قَالَ لَ ن تُ  هلْ أَتَّ داًأَ موسى «؛ ) 66/ کهف( )علِّمنِ مما علِّمت رشْ
]  به من[ت را یهدا، روى کنم تا از آنچه به تو آموزش داده شدهیا از تو پیآ: به او گفت

  . »اموزى؟یب
الهام که بر اساس آیات قرآن به برخی افراد مثل مادر موسی داده شد و نیز به . سه

  . رسد و بد میهاي خوب  ها الهام نفس همه انسان
)حأَولَىیو م موسى  نَا إِ ع  أُ ضر نْ أَ ت علَیأَ قیه فَإِذَا خفْ لْ الَ تَخَافیالْ  یه فیه فَأَ و الَ  یم و
زَنلَ یتَح نَ الْمرْسلیإِنَّا رادوه إِ م لُوهاعجو الهام( و به مادر موسى وحى«؛ )7/ قصص(  نَیک (
و ؛ فکنیا بیپس وى را در در، دىیاو ترس) جان( و هنگامى که بر؛ ر بدهیش م که او رایکرد

م و وى را از یگردان که ما او را به سوى تو بازمى] چرا[، ن مباشینترس و اندوهگ
  . »میده قرار مى) خود( فرستادگان

قْواها( تَ ا وهورا فُجهم لْه به او الهام اش را  ىیاش و پارسا و بد کارى«؛ ) 8/ شمس( )فَأَ
  . »!کرد

  . کند مایه تربیت و کمال انسان معرفی می قرآن این الهامات را دست
هاي او باشیم  که باید مراقب وسوسه، البته گاهی نیز ممکن است الهام شیطانی باشد

  . که مانع تربیت صحیح خواهد بود
) ا لَمم أْکُلُوا م الَ تَ لَیوع اللّه مإِنَّیذْکَرِ اسو نَّ الشَّه سقٌ وإِ لَف یهونَ إِلَىینَ لَیاطوح  ل یأَو م ائهِ
شْرِکُونَیل لَم کُم عتُموهم إِنَّ نْ أَطَ لُوکُم وإِ ادآنچه نام خدا بر ) گوشت( و از«؛ ) 121/ انعام( )ج

) طان صفتیش( و قطعاً شرورهاى؛ نافرمانى است) کار( نیو قطعاً ا! دینخور، آن برده نشده
و اگر از آنان ؛ ز کنندیتا با شما ست، کنند ع پنهانى القا مىیى سر ه سوى دوستانشان اشارهب

  . »دیقطعاً شما مشرک، دیاطاعت کن
قرآن در چند مورد از رویاي پیامبران الهی همچون حضرت : رویاهاي صادق. چهار
  . یاد کرده است) ص( پیامبر اسالم، ) ع( ابراهیم، ) ع( یوسف

ت إِنِّیه یوسف الَبِی إِذْ قَالَ( أَ یا أبأَیررَ رقَم مس والْ باً والشَّ شَرَ کَوکَ ع د أَح یتل میتُه 
د به ، ] م[اى پدر «: وسف به پدرش گفتیهنگامى را که ) اد کنی( «؛ ) 4/ یوسف( )نَیساجِ

ر حالى که براى دم دیآنها را د؛ دمید و ماه را دیو خورش، ارهیازده سیراستى من در خواب 
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  . »من فروتن بودند
)عالس هع لَغَ ما بنَیقَالَ  یفَلَم ى یإِنِّ یا بر نَامِ أَنِّ یف  أَ اذَا تَرَى یالْم فَانظُرْ م ک ح ا یقَالَ   أَذْب

ند علْ ما تُؤْمرُ ستَجِ ت افْ ابِرِ یأَبنَ الص م ه  هنگامى کهو «؛ ) 102/ صافات( )نَیإِن شَاء اللَّ
من در خواب ، قتیدر حق! اى پسرکم«: گفت، دیکوشش با او رس] کار و[به حد ) پسر(
اى : گفت) لیاسماع( »رسد؟ پس بنگر چه به نظرت مى؛ برم نم که من تو را سر مىیب مى
ان خواهى یبایبه زودى مرا از شک، اگر خدا بخواهد؛ ت دارى انجام بدهیآنچه را مأمور! پدرم

  . »افتی
دقَ اللَّه رسولَه الرُّؤْلَ( ص د ه آمنیقَ ن شَاء اللَّ د الْحرَام إِ نَّ الْمسجِ خُلُ د قیا بِالْحقِّ لَتَ حلِّ نَ ینَ م

قَصرِ مو کُم ؤُوستْحاً قَرِیر ک  فَ ونِ ذلن د لَ م ع ج موا فَ علَ علم ما لَم تَ خَافُونَ فَ    )باًینَ  الَ تَ
به حق راست گفت که اگر خدا ، در خواب، اش خدا به فرستاده، نیقیبه « ؛)27/ فتح(

 ده ویتان را تراشیدر حالى که سرها، دیشو ت وارد مسجدالحرام مىیبا امن، قطعاً، بخواهد
، نیو جز ا؛ دیدانست دانست آنچه نمى مى) خدا( و؛ دیترس نمى) و از کسى( دیا کوتاه کرده) ای(
  . »قرار داده است) ابراى شم( کىیروزى نزدیپ

 )ع( ساز اقدام به ذبح اسماعیل شد و رویاي یوسف زمینه )ع( رؤیاي معصومانه ابراهیم
نیزخواب پادشاه . ساز تربیت خاص او و تحول در زندگی خانواده یعقوب و مصر گردید زمینه

آن  ساله و نجات  ریزي اقتصادي هفت ساز تحول عظیم در مصر و دو برنامه مصر که زمینه
  . کشور از قحطی شد

ک إِنِّ( لقَالَ الْم ى یور مانٍ   أَ س قَرَاتب عبخُضْرٍ یس الت نْبس عبسو افج ع عبنَّ س أْکُلُه
خَرَ  ات یوأُ س فْتُونیا أَیابِ ن کُنتُم للرُّؤْ يایرؤ یف یها الْملَأُ أَ ونَیإِ عبرُ و «؛ ) 43/ یوسف( )ا تَ
الغر ] گاو[هفت گاو فربه را که هفت  ، دمید]  در خواب[راستى من  به: گفت) رمص( سلطان

در خواب ( گر رایده دیخشک ] هفت خوشه[سبز و   هفت خوشه) زین( و؛ خورند آنها را مى
در . »دیى خواب من پاسخ مرا بده درباره، دیینما ر خواب مىیاگر تعب! اى اشراف) . دمید

توجه ویژه قرآن به  1. رؤیا صادق یک هفتادم نبوت است احادیث نیز نقل شده است که
نشان دهنده آن است که قرآن رؤیاهاي صادق به ویژه رؤیاهاي ، رؤیا و نقش ترتبیتی آن

  . داند معصومان را یکی از منابع الهام بخش در تربیت می
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ه بلک. شود البته باید توجه داشت که هر خوابی صادق نیست و منبع تربیت نمی :تذکر
ضوابط و شرایط متعدد زمانی و فردي براي رؤیاي صادق و معبر آن بیان شده است که در 

  . کتب مربوط آمده است
و ، شود ها براي انسان حاصل می مکاشفات که در اثر کنار رفتن پرده و حجاب. پنج

ا کن مشکل اساسی در اینجل. حقایق افراد و امور را ببیند، تواند عالوه بر ظواهر شخص می
، شود و نیز مکاشفات آن است که مکاشفات به دو نوع رحمانی و شیطانی تقسیم می

و در نتیجه ) پذیر براي همگان نیست تجربه( شخصی و غیرقابل انتقال به غیر است
مکاشفات خطاپذیر است و تعیین مکاشفات رحمانی صحیح و معتبر از غیر آن بسی مشکل 

  1. حجت نیست ،مثل فقه و تفسیر یمرو این مکاشفات در علو از این. است
است و  میهرچند که علوم شهودي فی الجمله یکی از منابع تربیت اسالنتیجه آنکه 

هاي علوم شهودي  لیکن همه زیرمجموعه؛ لب مورد پذیرش قرآن و احادیث استاین مط
م بلکه وحی انبیاء به صورت مطلق منبع تربیت است و علم لدنی و الها. قابل اعتماد نیست

الهی و رؤیاي معصومانه در جایی که اثبات قطعی شود و ضوابط و شرایط آن احراز شود 
توان کاخ تربیتی بشریت را بر  اما بقیه موارد قابل اعتماد نیست و نمی. نقش تربیتی دارد
راه ادعا گران دروغین ، گذاري کرد چرا که این مطلب پایه میرؤیا و الها، اساس هر مکاشفه

  . آورد ند و انحرافاتی را به دنبال میک را باز می
  

  عرف. پنجم
دهد که طبق عرف فرمان  می عرف توجه کرده است و به ما دستورقرآن کریم به 

  . دهیم و دیگران را طبق آداب عرفی تربیت کنیم
 لاهنِ الْجع رِضع عْرف وأَ فْو وأْمرْ بِالْ الْع شیا پو مدار( عفو«؛ ) 199/ اعراف(  نَیخُذ (

  . »ده فرمان ده و از نادانان روى گردانیپسند) کار( ر و بهیگ
  2. نقل شده که خدا در این آیه پیامبرش را ادب آموخت) ع( در حدیثی از امام صادق

اند و معروف را به  برخی مفسران آن را به معناي معروف گرفته» عرف«در مورد واژه 
 
  .  ، از نگارنده94، ص )1(منطق تفسیر قرآن : ك.  ر. 1
  .  60، ص 6تفسیر اطیب البیان، ج . 2
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و  2ـ1. اند که نزد عقالء قبیح و منکر نباشد معناي مطالب مورد پذیرش عقل و شرع دانسته
داننند که مردم بر اساس فطرت خود  نیز برخی مفسران آن را معروف در قول و عمل می

را » عرف« ;و عالمه طباطبایی 3. شوند شناسند و به صورت طبیعی منکر آن نمی آن را می
در ، شناسند تماع آن را میداند که عقالء اج هاي زیبا بین مردم می ها و روش چیزي از سنت

  4. شود مقابل منکرات که عقل اجتماعی آنها را منکر می

آید که عرف و معروف عالوه بر  و تفسیر آن به دست می) 99/ اعراف( از این آیه
شامل آدابی است که نزد عقالء پذیرفته شده و ، شرع و فطرت، مطالب مورد پذیرش عقل

  . عی که مورد پذیرش عقل اجتماعی استیعنی هنجارهاي اجتما. مردود نباشد
قرآن معیار هنجارهاي اجتماعی را عرف شرعی قرار داده و امر به معروف و نهی از 

که تربیت فردي و اجتماعی  5. داند منکر را وظیفه فردي و اجتماعی مسلمانان می
  . گیرد مخاطبان بر اساس آنها شکل می

نکُم أُمۀٌ ( ن م لتَکُ لیو عرُوف ویرِ ویى الْخَدعونَ إِ ونَ بِالْم نْکَرِ  وأُولئک یأْمرُ نِ الْم نَ ع وه نْ
فْلحونَ الْم مکى یبه سوى ن) مردم را( گروهى، ان شماید از میو با«؛ ) 104/عمران آل( )ه

و تنها آنان . ناپسند منع کنند ]کار[ده فرمان دهند و از یپسند ]کار[دعوت کنند و به 
  . »رستگارند

در هر ملتی آداب عرفی وجود دارد که رعایت آنها الزم و تخطئ از آنها خالف مروت 
  . شود آید و این برخالف جوانمردي است و خروج از عدالت محسوب می و ادب به شمار می

  
  تذکرات

ها و ضد  ـ تفاوت اساسی بین اخالق و آداب آن است که اخالق مربوط به ارزش1
 
  .  63، ص 5تفسیر تبیان، ج . 1
اینگونه (است که » والیت«نقل شده که مقصود  7ز امام صادقالبته در برخی احادیث ا. 2

  .  625، ص 2تفسیر البرهان، ج ). احادیث یکی از مصادیق کامل آیه را بیان کرده است
  .  311، ص 10تفسیر من وحی القرآن، عالمه فضل اهللا، ج . 3
  .  380، ص 8المیزان، ج . 4
تحریر الوسیله، : ك.ر. (شود ات و محرمات میمل واجبالبته معروف و منکر از نظر شرعی شا. 5

  )361امام خمینی، کتاب االمر بالمعروف ص 
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هاي  بایسته ،اما آداب. باشد می غیره و امانتداري، دروغگویی، ها همچون راستگویی ارزش
ملت و نژاد ، مکان، رو تحت تأثیر زمان از این. عرفی است که تابع فرهنگ هر ملت است

از این رو گاهی یک .. .لباس پوشیدن و، مهمانی ، همچون آداب غذا خوردن. گیرد قرار می
زمین گذاشتن هنگام نماز خواندن در  مثل قرآن بر( مطلب در نزد ملتی توهین است

  . اما در نزد ملتی دیگر توهین نیست) سرزمین حجاز
ادبی به شمار   رود و مخالفت با آنها بی از ادب به شمار می، ـ موافقت با آداب عرفی2
را از پشت خانه با صداي بلند ) ص( پیامبر، ها که برخی عرب میدر قرآن نیز هنگا. آید می

نَ یإِنَّ الَّذ(. خردي دارد ادبی ریشه در کم یعنی بی ، خرد نامید آنها را بی، کردند خطاب می
رُهم الَ ی کْثَ راء الْحجرَات أَ ن وم ک قلُونَینَادونَ کسانى که تو را ، در واقع«؛ ) 4/ حجرات( )ع

  . »کنند اکثر آنان خردورزى نمى، خوانند مى ها فرا از پشت اتاق
ملت خرافاتی وجود داشته باشد که به عنوان آداب  هرفرهنگ ـ ممکن است در 3

بنابراین الزم است معیارهایی براي آداب و عرف صحیح از غیرصحیح ، صحیح تلقی شود
رسد آداب  به نظر می 1. ارائه گردد که شیخ طوسی در تبیان به برخی آنها اشاره کرده است

ثانیاً . وحی یا فطرت انسان باشداوالً مورد پسند عقل یا  :و عرف صحیح آن است که
مثل نحس . آید نباشد وگرنه خرافه به شمار می میوحیانی و عل، مخالف محکمات عقالنی

  . ها بودن برخی ایام و اعداد در نزد بعضی ملت
برخی آداب عرفی بیان شده است از جمله آداب مهمانی رفتن به خانه ، ـ در آیات4
خُلُوا بیها الَّذیا أَی( :) ص( پیامبر د بِینَ آمنُوا الَ تَ ن  یوت النَّ لَّا أَ لَىیإِ کُم إِ نَ لَ عامٍ غَ  ؤْذَ رَ یطَ
عینَاظرِ نْ إِذَا د لک و ینَ إِنَاهس أْن ستَ الَ م رُوا وش عمتُم فَانتَ دیتُم فَادخُلُوا فَإِذَا طَ حینَ ل کُم إِنَّ ذل ث
تَحیفَ یالنَّبِ يؤْذیکَانَ  یس الَ م ه تَحینکُم واللَّ نَّ  یسلُوه أَ س تَاعاً فَ وهنَّ ملْتُم أَ إِذَا سقِّ ونَ الْح م

ن  الَ أَ و  ه ن تُؤْذُوا رسولَ اللَّ کُم أَ ما کَانَ لَ نَّ و قُلُوبِهِ و کُم قُلُوبِ ر لأَطْه کُم ابٍ ذلجح اءر ن و م
د أَب هد عن ب م ه اجوز ظتَنکحوا أَ ع ه کُم کَانَ عند اللَّ نَّ ذل اى کسانى که «؛ ) 53/احزاب) (ماًیاً إِ

غذا ]  صرف[که به شما براى  نیمگر ا، دیامبر داخل نشویهاى پ به خانه! دیا مان آوردهیا
کن هنگامى که یو ل؛ دیستین) غذا( دن آنیدر حالى که منتظر رس، رخصت داده شود

 
وقوله وامر بالعرف یعنی بالمعروف وهو کل ما حسن فی العقل فعله او فی الشرع ولم «. 1

  ).  63، ص 5تبیان، ج (، »یکن منکراً والقبیحاً عند العقالء
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و با سخن ؛ دید پس پراکنده شویو هنگامى که غذا خوردد یپس داخل شو، دیفراخوانده شد
و ، کند از شما شرم مى) او( آزارد و امبر را مىیپ، ) کار( نیکه ا] چرا[د یگفتن مأنوس نشو

) امبریهمسران پ= ( اى از آنان لهیو هنگامى که وس؛ کند حق شرم نمى) انیب( خدا از]  لى[
تر  هاى آنان پاك هاى شما و دل براى دل) رکا( نیا؛ دیاز پشت مانعى بخواه، دیخواست
د و نه هرگز همسرانش را بعد یخدا را آزار ده  ست که فرستادهین) زیجا( و براى شما؛ است

  . »!نزد خدا بزرگ است) کار( نید که ایدرآور) خود( از او به همسرى
.. .و لباس پوشیدن، راه رفتن، و نیز در احادیث برخی آداب عرفی در مورد غذا خوردن

  . 1اشاره شده است
جاهل(و نیز ذیل آیه  نِ الْ ع رِضع عْرف وأَ فْو وأْمرْ بِالْ الْع از امام ) 199/اعراف( )نَیخُذ

انّ اهللا ادب رسوله فقال خذ العفو االیه قال خذ منهم ما ظهر « : نقل شده که) ع( صادق
  2.»وماتیسر والعفو الوسط

آنچه : گفت) یعنی( »خذ العفو«: ادب آموخت و فرمود در حقیقت خدا پیامبرش را«
  . »ظاهر است و آسان است بگیر یعنی حد وسط

. وارد شده است میـ از نظر تاریخی برخی آداب عرفی عربی و ایرانی در تربیت اسال 5
وارد ) که مخالف دین نبوده( هاي مختلف مسلمان شدند برخی آداب آنان یعنی وقتی ملت
  . است که جداسازي و مرزبندي آنها در تربیت الزم استآداب دینی شده 

  
  وجوه تربیتی عرف

غیر از موارد ( برخی آداب عرفی در اموري مثل غذا خوردن: ـ آداب فردي و اجتماعی1
، خوابیدن، و شیوه راه رفتن) غیر از موارد واجب مثل حجاب( لباس پوشیدن) غذاهاي حرام
هاي معاشرت از مواردي است  شیوه، ) مسائل شرعیغیر از ( مراسم ازدواج، خانه ساختن

  . شوند شود و بر اساس آن مردم هر قوم و ملت تربیت می که از عرف اخذ می
بر اساس عرف هر ) غیر از امور شرعی( ها و آداب معامالت برخی شیوه: ـ معامالت2

 
واب آداب المائده، و در خصوص آداب راه رفتن ، اب239، ص 24وسایل الشیعه، ج : ك.  ر. 1

  .  97و  70، 67ابواب 
  .  60، ص 6تفسیر اطیب البیان، ج . 2
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شود که  یشود که برخی مقررات قانونی نیز در این مورد از عرف گرفته م کشور انجام می
  . شوند ها و آداب تربیت می مردم بر این شیوه

ـ تشخیص موضوعات معموالً در شریعت به عهده عرف گذاشته شده است که اهل 3
 مثل قیمت اشیاء و مبلغ فطریه و جنس آن و. کننده آن هستند تعیین میخبره یا عرف عمو

  . شوند که مردم بر این شیوه تربیت می 1 غیره
  
  بندي جمع
علم و ، عقل، :و اهل بیت )ص(سنت پیامبر، ع تربیت در قرآن شامل وحی الهیمناب

یعنی تربیت فردي و اجتماعی انسان در ابعاد مختلف الزم است مستند به . باشد عرف می
هایی  و نیز روشن شد که تفاوت، البته با رعایت ضوابط هر کدام. یکی از موارد فوق باشد
چرا که عموم مکاتب تربیتی  ب تربیتی دیگر وجود داردبا مکات بین منابع تربیتی قرآن

، اند و عمدتاً به علم توجه کرده آورند ز منابع تربیت به شمار نمیوحی و سنت را ا، بشري
هاي بشري و برخی آداب عرفی قرار  که دراین مورد نیز علوم تربیتی را مبتنی بر تجربه

  . اند توجه نداشته) با ضوابط خاص آن( ياند و به علوم شهودي و الهامات الهی و فطر داده
ها و  توان گفت که منابع تربیتی از منظر قرآن داراي نوآوري از این رو می

  :هاي جدید است از جمله قرار گرفتن پردازي نظریه
  ؛ ) اعم از قرآن و کتب مقدس اصیل( ـ وحی آسمانی1
  ؛ و اهل بیت) ص( ـ سنت پیامبر2
علم لدنی با ضوابط خاص ، فطري، همچون الهام الهی( ـ اضافه کردن علوم شهودي3
  . به عنوان منابع تربیت اسالمی؛ )آن

 يت از دو جهت دارایدر مورد منابع ترب ینیدگاه دکتر حسیدر ضمن روشن شد که د
ت دانسته و دوم از جهت ین جهت که اجماع را جزء منابع تربیاول از ا :باشد یاشکال م

  . اورده استیت به شمار نیربنکه عرف را جز ء منابع تیا
  
  
 
  .  هاي عملیه مراجع مبحث زکات فطره عروة الوثقی، تحریر الوسیله و رساله: ك.  ر. 1
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  منابع 
  ، قم، مانیداراال، يرازین شید محمد حسیس: شرح، ه االصولیکفا .)ق. ه 1406( یآخوند خراسان

ه علـوم  ندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاینهاد نما، مجموعه مقاالت .)1376( اسالم و بهداشت روان
  . نشر معارف، رانیپزشکى ا

  . ۀیاء اآلثار الجعفریإلح ۀیمکتبۀ المرتضو، الفاظ القرآن مفردات، راغب، یاصفهان
 4، هیچـاپ اسـالم  ، ) ع( تیب دفتر نشر فرهنگ اهل، قم اصول کافی، .)1361( عقوبیمحمد بن ، نىیکل

  . جلدى
دار الکتـاب  ، الکتاب و السـنه و االدب  یر فیالغد .)ق. ه 1397( ن احمدیعبد الحس، یالنجف ینیاألم

  . چ چهارم، روتیب، یالعرب
  . یمؤسسه النشر االسالم ،ل بالرسائلفرائد االصو) ق. ه 1407( یخ مرتضیش، يانصار

بحـاراالنوار الجامعـۀ لـدرر اخبـار االئمـۀ      . )1404( محمـد بـاقر  ) مجلسى دوم(، عالمه مجلسى
  . قمرى 1404نو  بى، لبنان، روتیمؤسسۀ الوفاء ب، ، هم السالمیاالطهارعل

، احمد محمد شـاکر :قیتحق ،)حیالجامع الصح( يسنن الترمذ، یسید بن عمحم، )یسیابو ع( يترمذ
   .)تا یب(، یاءالتراث العربیداراالح، روتیب
  . تا یب، ]تیاستفاده از نرم افزار مکتبه اهل الب[جا  یب، نا یب، احقاق الحق، نوراهللا، يالتستر

اء یدار اح، عۀیسائل الشرل میعه الى تحصیل الشیوسا .)ق 1391(، محمد بن الحسن، الحر عاملى
  . ست جلدىیب، الطبعۀ الرابعۀ، روتیب، التراث العربى

  . هیدارالکتب العلم، قم، ر القرآنیر البرهان فى تفسیتفس .)1334( د هاشمیس، یبحران ینیحس
، تهـران،  مباحثی چند پیرامون مبانی تعلیم و تربیـت اسـالمی   ).1362 .(علی اکبر سید حسینی،

  .گ اسالمیفرهن نشردفتر 
ـ دار اح، روتیـ ب، یمستمسک العروة الـوثق  .)ق 1391( یید محسن الطباطبایالس، میالحک اء التـراث  ی

  . چهارده جلد، الطبعۀ الرابعۀ، یالعرب
  . دو جلد، قم، هیدار الکتب االسالم، لهیرالوسیتحر .)ق 1390( امام روح اهللا الموسوى، نىیخم
  . نیانتشارات کتاب مب، شى در اعجاز علمى قرآنپژوه .)1380( یمحمد عل، یاصفهان ییرضا
، ر قرآنیتفس يها شیها و گرا ر قرآن روشیمنطق تفس .)1385( یمحمد عل، یاصفهان ییرضا

  . قم، ۀیالعالم یالمصطف نشر جامعه
  . انیلیاسماع، قم، ریتقر، ب األصولیتهذ .)ق. ه 1382( جعفر، یالسبحان
ـ ر المیسـ تف .)1379( نید محمد حسیس، ییطباطبا دارالکتـب  ، تهـران ، ر القـرآن یزان فـى تفسـ  ی

  . چاپ سوم، ۀیاالسالم
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ـ التحق، ر القـرآن یتفسـ  یان فیالتب .)ق. ه 1409( محمد بن حسن، یطوس ـ احمـد حب : قی صـر  یب قی
  . یاالول، یمکتبۀ االعالم االسالم، یالعامل

  . چاپ دوم، ، سالمانتشارات ا، ر القرآنیتفس یف، انیب البیاط .)1369( نید عبد الحسیس، بیط
  . روتیب، المالك للطباعۀ والنشردار، القرآن یر من وحیتفس .)ق. ه 1419( نیمحمد حس، فضل اهللا

  . تا بى، ۀیالمکتبۀ االسالم، تهران، اءیاء اإلحیاح یضاء فیمحجۀ الب؛ محسن، ض کاشانىیف
  . تهران، دوم: چاپ، انتشارات الصدر: ناشر، یر الصافیتفس .)ق. ه 1415( مالمحسن، یض کاشانیف

ـ غـات حـوزه علم  یمرکز انتشارات دفتـر تبل ، زان الحکمهیم .)1362( محمد، يشهر ير يمحمد ، ه قـم ی
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  . چهار جلد در دو مجلد. تهران، ۀیسالمشارات المعارف االانت، اصول الفقه. )1368( محمد رضا، مظفر
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  فسور واز دیدگاه پر فلسفه تربیتی اسالم
د علی اکبر حسینی سروريسی  

  
  ∗نسب میعباسعلی رست

  
ایشـان داراي  . باشـد  فسور حسـینی مـی  واسالم از دیدگاه پرفلسفه تربیتی ، موضوع مقاله

تحقیقـات و  . تحصیالت عالی حوزه اي و دانشگاهی و استاد دانشگاه شـیراز بـوده اسـت   
اکثر آثار او در بر گیرنـدة  . باشد هاي مختلف تعلیم و تربیت می تألیفات او در باب موضوع

ایـن مقالـه بـر    . دازي نمـوده اسـت  است و در این زمینه نظریه پر میتعلیم و تربیت اسال
هـاي   یافتـه . روش پژوهش به صـورت کیفـی انجـام گرفتـه اسـت     . گرفته از آثار اوست

، تعریـف ( پژوهش عبارتند از مبانی نظري فلسـفه تعلـیم و تربیـت و اسـتلزامات تربیتـی     
هـاي   روش، چگـونگی شناسـایی اهـداف   ، ماهیت و مسائل اساسـی ، اهداف غایی و کلی

ـ  . )وظیفه معلم و شاگرد، حسابرسی، بازنگري، تعلیم و تربیت ق با توجه به مطالعـات محقّ
نظریـه   میهمه استادان معاصر در خصوص تعلیم و تربیت اسال توان گفت که بیش از می

الزم است همه معلمان و استادان از افکـار و  . الت مرتبطی ارائه کرده استاپردازي و مق
زیرا رهنمودهاي تربیتـی او مبتنـی بـر پیامهـاي     ، اندیشه این استاد فرهیخته بهره گیرند

  . و کاربردي است میو بو میاسالم و فرهنگ اسال
، فلسفه تعلیم و تربیت، ماهیت و مسائل اساسی تعلیم و تربیت، فلسفه : دواژهیکل

  . اهداف آموزشی و تربیتی
  
  

 
  rostaminasab@uk.ac.ir  دانشگاه شهید باهنر کرمان یتیدانشیار بخش علوم ترب.  ∗
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  مقدمه
تعلیم و  مباحث مباحث نظري و: دو مبحث اساسی وجود دارد، در فلسفه تعلیم و تربیت

  . باشد میمبحث نظري  تعلیم و تربیت مبتنی و برگرفته ازمبحث . تربیت
ایـن  ، معموالً براي شناخت دیدگاه تربیتی هر فیلسوف و یا مربی بزرگ تعلیم و تربیـت 

هـاي   در این زمینه تحقیقات و پـژوهش . گیرند میدو مبحث مورد پژوهش و  تحقیق قرار 
ه به صورت فلسفه تربیتی فیلسوف یـا مربـی بـزرگ تعلـیم و     ک، زیادي انجام گرفته است

تربیت و یا مقایسه فلسفه تربیتی دو متفکر و صاحب نظر تربیتی پـژوهش و منتشـر شـده    
نظریات تعـدادي از   "، ) 1972( 1ژان شاتو "مربیان بزرگ "توان اثر  میبراي مثال . است

آراء دانشـمندان   "و  ) 1379( "فصـلنامه تربیتـی یونسـکو    "اندیشمندان تعلـیم و تربیـت  
، ) 1381( دفتــر همکــاري حــوزه و دانشــگاه "مســلمان در تعلــیم و تربیــت و مبــانی آن

شـناخت فلسـفه   . را نـام بـرد  ) 1374( 2فردریک مـایر  "تاریخ فلسفه تربیتی "هاي  اندیشه
همـین طـور اسـتخراج    ، تربیتی صاحب نظران این حوزه معرفت و مقایسه آنها با یکـدیگر 

، گـردد تـا در فضـاي معرفتـی وسـیعتر      میموجب ، م کلیدي مشترك و متفاوت آنهامفاهی
لـذا الزم اسـت کـه    . مجرب تر و دقیق تري برنامه ریزي آموزشی و درسی انجـام پـذیرد  

هـاي   بـه چـه دانـش   ، در مطالعات و تجربیات خـود ، هر صاحب نظر تعلیم و تربیت، بدانیم
ـ ، در این خصوص رسیده است، جدیدي ق بتـوان رهنمودهـایی در حـل مسـائل     بدین طری

یکی از صاحب نظرات تعلیم و تربیت معاصر دکتر سید علـی  . تربیتی موجود به دست آورد
پژوهشی و آموزشی خود را صرف شناخت فلسفۀ ، اکبر حسینی است که اکثر زمان تحصیل

گذاشـته  و تجارب نوینی در اختیـار مـا   ها  تعلیم و تربیت نموده است و در این زمینه دانش
زیرا که این دانشمند بزرگ در دو بخش حوزه و ، داراي اهمیت است که آن را بدانیم، است

دانشگاه تحصیالت عالیه را انجام داده است و نظریات او بر منـابع ایـن دو بخـش مبتنـی     
آراء صاحب نظران مسلمان و غیر مسلمان را مورد توجه قرار ، او به صورت نقد گونه. است

داهم اهللاُ  "به مصداق آیۀداده است و  الَّذینَ ه ک عونَ احسنه اولئ یتَّبِ عونَ القولَ فَ ستَم الَّذینَ ی

 
1. Jean Chateau 

2. Fredrick Mayer 
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لباب ک هم أَولواالَ اولئ لـذا ضـرورت دارد کـه    . عمـل کـرده اسـت    ") 18سوره زمرآیه ( 1و
فلسفه تربیتی ایشان مورد پژوهش قرار گیـرد و مفـاهیم و رهنمودهـاي تربیتـی مربوطـه      

در خصوص ، همان طوري که بیان شد. ی و جهت استفاده مسائل تربیتی ارائه شوندشناسای
تحقیقاتی انجام گرفته است کـه دربیـان   ، بررسی فلسفۀ تربیتی اندیشمندان بزرگ تربیتی
لذا این مقاله فلسفه تربیتی دکتر حسـینی  . مسأله به صورت اجمال توضیح داده خواهد شد

  . دهد میرا مورد سؤال و پژوهش قرار 
  

  بیان مسأله
بررسی  "، موضوع این مقالۀ پژوهشی، همان طور که در پایان مقدمه نوشته شده است

  د علـی اکبـر حسـینی    و تبیین دیدگاه فلسفۀ تربیتی اندیشمند روحانی و متفکر دکتـر سـی
و   میو اندیشمندان اسال  میاو سالهایی از عمر خویش را صرف کسب معارف اسال ".است

در ایـن راسـتا بـه    و در حوزه و دانشگاههاي داخل و خارج از کشـور نمـوده   ، یغیر اسالم
دیدگاهها و نظریات مربیان بزرگ تعلیم و تربیت معرفت یافت و آنها را مورد نقد منصـفانه  

. را مطـرح نمـود   "و نظریه  تربیت اسالمی "نقاط قوت و ضعف آنها نمود ، و ارائه تفاوتها
برجسته و در مواردي جدیـد  ، نکات کلیدي، یت و فلسفۀ آنایشان در خصوص تعلیم و ترب

براي . هدف این پژوهش شناسایی و تبیین دیدگاه فلسفه تربیتی او است. بیان نموده است
بدین صورت که این مفـاهیم از  ، شود میاز روش کیفی بهره گرفته ، دستیابی به این هدف

طبقـه  ، ري و مفاهیم تعلـیم و تربیـت  سپس با توجه به بعد نظ، کلیۀ آثار او استخراج گردد
بندي و مورد تجزیه و تحلیـل قـرار گیرنـد و در ایـن رابطـه چـارچوب فلسـفه تربیتـی او         

آشنایی بـا فلسـفه   : اول: فایدة این پژوهش چند مورد خواهد بود. گرددمیمشخص و ارائه 
هاي جدید او شناسایی نقطه نظر: دوم. تربیتی او به منظور توسعه بیشتر فهم فلسفه تربیتی

، و بومی میبه خصوص تعلیم و تربیت اسال، در پاسخ به سؤالهاي مربوط به تعلیم و تربیت
در مقایسـه بـا سـایر دیـدگاههاي      میآشنایی با تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیـت اسـال  : سوم

کمک به جهت دهی آموزش و پـرورش و  : چهارم، مکاتب تربیتی و شناخت نقاط قوت آن
 
. کنند می سپارند و بهترین آن را پیروي می آنان که براي دستیابی به حقیقت به سخن گوش. 1

  .  اینانند که خدا آنان را راه نموده است و ایشانند خردمندان
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سوي تحقق آرمانهاي متعالی انسـان و کمـک بـه سـاختن تمـدن نـوین       آموزش عالی به 
مختلـف بـه   هـاي   وظیفه و مسؤلیت ما است که اندیشمندان را به صـورت : پنجم. اسالمی

نسلهاي حال و آینده معرفی نمـوده تـا آنـان بتواننـد از تجـارب آنهـا در تعمـق و توسـعه         
آثـار بـه جـاي مانـده از ایـن      . اینـد کشور و جهان استفاده نم میآنها و رشد علهاي  اندیشه

تـوان فلسـفه تربیتـی او را    مـی ي است که به حد، اندیشمند و مربی بزرگ تعلیم و تربیت
از آنجایی که محقق از شاگردان این استاد و چهـرة  . استخراج و نظام مند نمود و ارائه کرد

توانـد بـه    میز او داشتن معرفت کلی و شخصیتی ا، باشد می میماندگار تعلیم و تربیت اسال
الزم به ذکر اسـت در بـاب فلسـفه تربیتـی نمونـه ایـن گونـه        . انجام این مهم کمک کند

امـا در  ، در خصوص بسیاري از اندیشمندان تعلیم و تربیـت انجـام گرفتـه اسـت    ، پژوهش
برجسته و هاي  و کوشش شده است تا یافته خصوص ایشان پژوهشی صورت نگرفته است

  . کشور ارائه شود میسایی و به جامعه تربیتی و علشاخص تربیتی آنها شنا
  

  پیشینه دیدگاه فلسفه تربیتی
حـوزه اي و  ، تحصـیالت خـانوادگی  ، بـه تعلـیم و تربیـت   ، فلسفه تربیتی دکتر حسینی

آمـوزد و در دوران   مـی ایشان ابتدا در نزد پدر روحانی خود قرآن . گردد میدانشگاهی او بر 
در واقـع اسـتعدادهاي فطـري او در فضـاي     . شـود  مـی د از قرآن مجیـ  میکودکی حافظ نی

نمایـد و بنیانهـاي تربیتـی او زمینـه      مـی شروع به شکوفا شدن  میاعتقادي اسال، فرهنگی
مقدمات و بخشـی از  ، شود میسپس وارد مدرسه علمیه معصومیه کرمان . گردند میسازي 

صـیالت در مدرسـه   بـه تح ابتـدا  ، کنـد از آن پس به قم هجرت مـی ، گیرد میسطح را فرا 
دهـد و از محضـر آیـت اهللا بروجـردي کسـب       میسپس در مدرسه فیضیه ادامه  حجتّیه و

همزمان تحصیالت مدرسه و دبیرستان را در رشته ادبی به انجام ، نماید میمعرفت و فیض 
شـود و در رشـته    مـی رساند و براي ادامه تحصیل وارد دانشکده الهیات دانشگاه تهران  می

گردد و به دانشگاه اینـدیانا آمریکـا مـأمور بـه تحصـیل       میل حائز مقام او یمفرهنگ اسال
در آنجا فوق لیسانس روانشناسی تربیتـی و دکتـراي آمـوزش متوسـطه دریافـت      . شود می
شود که فلسفه تربیتی اسالم را در  میتحصیالت حوزه اي و دانشگاهی او سبب . نماید می

، مـدیریت آموزشـی  ، امه ریـزي آموزشـی ودرسـی   برن، موضوع، شاگرد، معلم، ابعاد مختلف
مدرسه و دانشگاه مورد توجه و پژوهش قرار دهـد و از دانشـهاي موجـود در ارائـه نظریـه      
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انجام گرفته شده بیش از صـد مقالـه و   هاي  طبق بررسی. خود استفاده کند میتربیتی اسال
و تربیـت   چندین کتـاب از او بـه جـاي مانـده اسـت کـه دو سـوم آنهـا راجـع بـه تعلـیم           

ــال ــا. اســت میاس ــدد اســت   میتم ــر و متع ــابع معتب ــه از من ــر گرفت ــار او ب ــاً در ، آث تقریب
، تحقیق و پژوهش و اظهار نظر نمـوده اسـت  ، موضوعهاي مربوط به تعلیم و تربیت میتما

اسـت کـه داراي    "سیر اجمالی در تاریخ تعلیم و تربیت اسـالمی  "یکی از آثار بی نظیر او 
ه است و در تألیف آن از چهارصد و پنجاه و هفت سند معتبر استفاده صد و نود و دو صفح

، او داراي سیصد و چهل و سه صـفحه اسـت   "تعلیم و تربیت اسالمی "کتاب . کرده است
پژوهشـی دارنـد و از    -بقیه آثار او هم به طور کامـل جنبـه علمـی   . سند است 678داراي 

دهـد   مـی منابع مورد استفاده او نشان . دبرخوردارنگیري  تجزیه و تحلیل اطالعات و نتیجه
اگر او را بـه عنـوان   ، است میبزرگ و چهره اي ماندگار در تعلیم و تربیت اسال میکه او عال

ضـمناً  . در ایران معاصر بدانیم حق مطلب را ادا کـرده ایـم   میبنیانگذار تعلیم و تربیت اسال
او در . باشـد  مـی  "ربیت اسالمیانتقال به تعلیم و ت "ایشان یکی از اعضاء صاحب نظر در 

در رأس موضـوعهاي   را روشـن نمـودن هـدفهاي آموزشـی    ، نظام تعلیم و تربیت اسالمی
همچنـین چنـدین   . آیـد  مـی که شرح آن در ادامـه  ، دهند میمربوط به تعلیم و تربیت قرار 

مسؤولیت ریاست دانشگاه را داشته و تحقیقات متعددي در حوزه تعلیم و تربیت در فراینـد  
اجرا انجام داده است که به صورت مجموعۀ مقاالت کاربردي توسط دانشگاه شیراز چاپ و 

  . گیرد میمنتشر شده است که ابتدا مباحث نظري و اعتقادي ایشان مورد توجه قرار 
  

  مبانی نظري و اعتقادي 
هـاي   جهان طبیعت را بر پایۀ عدل و قـانون و انـدازه  ، خداوند خالق و رب جهان است

  ) 197ص، 1379، جنتی. (متعدد استوار نموده است مشخص و
، جهت هدایت انسانها پیامبرانی تربیت نمود و در ادوار مختلف تاریخ مبعوث کرده است

بنـی  اد«: فرمـود  مـی این سخن از خود اوست که  "است ) ص( آخرین آنها حضرت محمد
ایـن  . تربیتـی بـود   خدایم مرا تربیت کرد و ادب آموخت و چه نیکو ادب و» فاحسن تادیبی

رسـید و  ، سـالگی  40یعنـی  ، تا آن که به باالترین مراحل رشد، فیض بخشی ادامه داشت
فرشته وحی بـر او   ". ظرفیت آن را پیدا کرد که بار امانت وحی و رسالت را به دوش کشد
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 نازل شد و قرآن را به او بیاموخت تا آن را به انسانها ابالغ کند تا با اجـراي فـرامین الهـی   
  ) 277ص، 1385، حسینی( ". تربیت شوند و به کمال رسند

انسان موجودي الهی و معنـوي اسـت کـه قـرآن کـریم در اهمیـت و مقـام واالي او        
م": گوید می واْ آلدد ج کَۀِ اس َالئ لْمإِذْ قُلْنَا لـ   و لالَّ إِب دواْ إِ ج سـ نَ     یفَ کَـانَ مـ رَ وکْب تَ اسـى و أَبـ س
کَافرِ براي : و نیز آنگاه بر آدمیان نعمت ارزانی شد که به فرشتگاه گفتیم") 34، بقره( "نَیالْ

مگر ابلیس که خودداري کرد و تکبر ورزیـد و  ، پس همگان سجده کردند. آدم سجده کنید
بر طبق این آیه انسان موجودي آسمانی در زمین است که بر طبق حدیث ". از کافران بود

انسان موجودي . مطابق با صورت خدا آفریده شده است "ی صورتهخَلَقَ اهللاُ ادم عل"نبوي 
در کتـاب  . اسـت  مـی معنوي است که هستی او با حقیقت مطلق در ارتباط و همبستگی دائ

کُم قالو بلی"آسمانی ما از آن به صورت  ست بِرَّبِ لَ او "، تعبیـر شـده اسـت   ) 30، اعـراف ( "أَ
) 31، بقـره ( عالم بـه کـل اسـماء   ، ) 30، بقره( "جانشین و نماینده خدا در روي زمین است

و کشنده بار امـانتی اسـت   ) 30و  29، حجر( در بر دارنده روح یا نفخه الهی است، باشد می
و از نظـر تـاریخی   ) 27، احـزاب . (که هیچکدام از موجودات ظرفیت پذیرش آن را نداشتند

باشد و به  می) ص( شخص پیامبر خاتم حضرت محمد میاولین معلم انسان در جامعه اسال
باشـد و بعـد از او    مـی ) 21، احـزاب ( "اسـوة حسـنه   "صورت الگو و به تعبیر قرآن کـریم  
نمونـه اجـالي   ) ع( باشـند کـه امـام حسـین     مـی ) ع( صاحبان امر یعنـی امامـان معصـوم   

باشـد کـه در برابـر     مـی ) ص( عصر رسول خـدا  میاست که نمونه اي از تربیت اسال میمعل
نیروهـاي فرصـت   ، مشـرکان و کـافران برداشـت   ، نقاب از چهره منافقان ،انحرافات ایستاد

طلب را کنار زد و در جذب و پذیرش و آموزش افراد صـادق غفلـت نورزیـد و از اصـول و     
، پیروي نمود تجاوز به حریم آن رو نداشت و همگان به سوي صـبر  میضوابط مکتب اسال

ه را بـراي انقـالب و وصـول بـه اهـداف      دفاع از حق و مبارزه با ظلم و ستم فراخواند و را
  ) 268ص ، 1379، حسینی( .متعالی و کمال انسانی هموار نمود

اسـتعدادها و   ،انسـان  ،با استناد به آیات و روایـات ، در دیدگاه نظري و اعتقادي حسینی
) 1ایـن حقـوق عبارتنـد از    . استمرار حیـات خـود دارد  ، حقوق فطري در دورانهاي مختلف

، ایجـاد عـادات مطلـوب   ) 4آموزش و تربیـت  ) 3دوستی و محبت ) 2ت نگهداري و حضان
رعایت این حقوق از جانب والدین و در مواردي از ناحیه حاکمـان امـري الزم و ضـروري    

  ) 98:ص، 1378، حسینی( .است
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عالوه بر موارد باال نوجوانان و جوانان هم در مقطع سنی خـود داراي حقـوق ویـژه اي    
بحثی مقدماتی پیرامون حقوق طبیعی نوجوانـان و   "اي تحت عنوان  او در مقاله. باشند می

آزادي و استقالل به صورت حقی از حقوق نوجوانـان  : نویسد می "جوانان از دیدیگاه اسالم
تواننـد سرنوشـت خـویش را بـه دسـت گیرنـد و در        میباشد که با داشتن آن  میو جوانان 

واده و نهادهـاي فرهنگـی و آموزشـی در    در این رابطه تکلیـف خـان  . مسائل خود بیندیشند
استیفاي این حق به وسیلۀ ذوي الحقوق یا صـاحبان حـق روشـن و درعـین حـال بسـیار       

ایشان وظیفه دارند جوان را کمک کنند تا بدین خواسته و یا حق خود برسـد  . سنگین است
دسـت   بـه ، همراه با مسئولیت و حفظ روابط اجتماعی و خـانوادگی ، و آزادي و استقالل را

زیـرا آزادي بـدون مسـئولیت چیـزي جـز غوطـه ور شـدن در ورطـۀ سرگشـتگی و          . آورد
گمگشتگی نخواهد بود و استقالل صرف بدون حفظ روابط خانوادگی و اجتماعی امري غیر 

  ) 125ص ، همان. (ممکن و حتی محال خواهد بود
 :نوسـید  مـی  او. حق اشتغال و کفایت اقتصادي است، از حقوق دیگر نوجوانان و جوانان

و انتخاب شغل یکی از مهمترین مسائل جوان است و کفایت اقتصادي و سالمت روانـی  "
زمـانی قـرار و آرام دارد کـه     مـی روح آد: فرمـود  میپیامبر . باشد میدر گرو حل این مسأله 

) ع( امـام علـی  ، "الـنفس اذا احـوزت فوتهـا اسـتقرت     انّ ". دغدغۀ معیشتی نداشته باشد
دادن به شغل مایـۀ زحمـت باشـد بیکـاري مـداوم بـه نادرسـتی و فسـاد          اگر تن ":فرمود
  ) 132ص ، همان( ". انجامد می

ریـه  نظ. مورد بررسی قرار داده است را در بعد ارزشها سه نظریه عینی و ذهنی و نسبی
در  دموکراسی و تغییر ارزشـهاي اخالقـی  ثبات و پایداري  نسبی به دلیل داشتن تناقص در

در . دهد میبه نظریه عینی و ذهنی اصالت  کند و میداند و آن را رد  میزان لر، این دیدگاه
این ویژگیهاي با لذات و فی نفسه و بیرون از نظر فـرد و   ":نویسد میرابطه با نظریه عینی 

 ". دهد میشخصی قابل ارزش و ارج اند و عقل جمعی انسان بر مطلوب بودن آنها گواهی 
ارزشی هم حامل معنا و مواد علـم انـد و   هاي  گزاره ":سدنوی ، میدر خصوص نظریه ذهنی

بلکه متضـمن آثـار عینـی و    ، دهند میهم آن که تنها از احساسات و عواطف انسانی خبر ن
   ". عملی فراوان خواهند بود

، عینی ناقل علم و اطالعنـد هاي  به همان قسم که گزاره "گیردکه  میسرانجام نتیجه 
عینی بایستی از هاي  ن ویژگی برخوردارند و براي آگاهی از گزارههاي ارزشی نیز از ایگزاره
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در  ". ارزشی از روشهاي عقلی و گاه اشراقی سود جسـت هاي  روشهاي تجربی و در گزاره
 "هست"ؤال مطرح است که آیا از این س. ارزشی سخن از بایدها و نبایدها استهاي  گزاره
، دهـد  میمورد توجه قرار  را یدگاههاي مختلفدر این رابطه د. رسید "باید ها"توان به می

توان دستورهاي اخالقی  میگیرد که از شناخت جهان و حقایق موجود آن  میسپس نتیجه 
  . و احکام ارزشی استنباط کرد

ــها  ــدي ارزش ــه بن ــدي   ، در طبق ــه بن ــی مقول ــالی و دان ــه ع ــها را ب ــیارزش ــد م ، نمای
، صرف نظـر از جـنس  ، حترام به انسانمسئولیت پذیري و ا، همچون آزاد اندیشی میمفاهی
چون خوردن و  میمفاهی، دهد میرنگ و زبان و جز آنها در مقوله ارزشهاي عالی جاي ، نژاد

انجام مسابقات ورزشی و به طور کلی هر آنچه در محدوده جسم ، بازي و تفریح، آشامیدن
  . دهد میقرار  "ارزشهاي دانی"و تن است در مقوله 

با استناد به سـخنان بعضـی از امامـان معصـوم      ، نی و مذهبیدر خصوص ارزشهاي دی
احکام و فرامین شرعی عاري از حکمت و مصلحت نیستند و محـال   "گیرد که می نتیجه

است که خداوند حکیم بدون علت و هدفی شخص بندگان خود را به کاري امر و یـا از آن  
نجر بـه اصـل و قاعـده اي    وجود معنا و مقصود در احکام و دستورهاي شرعی م. نهی کند

لذا تمام دستورات خداوند و احکـام  . نام برده اند "قاعدة مالزمه "شده که از آن به عنوان 
، حسـینی ( "شـوند  میه آنها موجب تعالی انسان مربوط به آنها داراي ارزش ذاتی و عمل ب

  ) . 261ص، 1377
دف غـایی تعلـیم و   هـ  ، تعریف تعلـیم و تربیـت  ، با توجه به مبانی نظري دکتر حسینی

موضوعهاي تعلیم و تربیت و منابع تعلیم و تربیـت  ، ماهیت و مسائل تعلیم و تربیت، تربیت
وظـایف  ، وظایف معلـم ، اصول تربیت، روشهاي تربیت، تبیین هدفهاي تربیتیهاي  و شیوه

چـه   میباشـند؟ و در نهایـت مدرسـه و  دانشـگاه اسـال      میشاگرد و نحوه ارزشیابی چگونه 
  ؟تواند داشته باشد مییی ویژگیها

  
  تعریف تعلیم و تربیت. 1

تواند یک رشته تحصیلی باشد و  میتعلیم و تربیت با توجه به مفهوم کلی و عناصر آن 
طبـق آراء  . دهنـد  میآن عبارت از نوع فعالیت هایی است که عالمان تعلیم و تربیت انجام 

ونی و ذاتی است کـه بـه وسـیله    مربیان بزرگ تعلیم و تربیت انسان داراي استعدادهاي در
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یا آشکار ساختن استعدادهاي درونی ، لذا تحقق. امکاناتی بایستی مشخص و یا آشکار شوند
بـراي رسـیدن بـه ایـن     . توان به عنوان تعریف تعلیم و تربیت پذیرفت میو ذاتی انسان را 

که  ن هدف استتعیی، اولین اقدام، لبدط میمهم و یا انجام دادن آن شرایطی و اقداماتی را 
تواننـد از ایـن قاعـده     مـی در همه کوششهاي انسان ضروري اسـت و نهادهـاي تربیتـی ن   

، اگر ندانیم که مقصود و مطلوب ما چیست؟ هرگز به جایی نخواهیم رسـید . باشندمستثنی 
بنابر این الزم . مساعی و کوششهاي ما حاصلی جز حیرت و سرگردانی به بار نخواهند آورد

م و پیوسـته از آنهـا الهـام    تربیتی در سطوح و مـدارج مختلـف را بشناسـی   است که مقاصد 
  ) . 50ص، 1381، حسینی( بگیریم
  

  هدف غایی تعلیم و تربیت .2
لَّا ل"به مصداق آیه  است طاعت و بندگی خالصانه، هدف نهایی تربیت دوا یوما أُمرُوا إِ ب ع

ه خْلص اللَّ یمالد ه فَاء وینَ لَ کَاةَیموا الصلَاةَ ویقینَ حنَ تُوا الزَّ ک د ؤْ ل ـ وذَ قَی ۀِ ینُ الْ 5، بینـه ( " مـ (
آنان به چیزي جز این فرمان نیافته بودند که خدا را بپرستند و اطاعت و عبادت را ویـژه او  

در راه او گام بسپرند و نماز را بـه پـا دارنـد و    ، کنند و بی آنکه از راه اعتدال منحرف شوند
آسمانی بیان شـده و  هاي  این است آن دین الهی که در قرآن و دیگر کتاب. ازندزکات بپرد

، حسـینی ( رضاي خداوند و تقرب بـه ذات اوسـت  آن است برپادارندة مصالح جامعۀ انسانی 
  . ) 131ص، 1385
، خود شناسی و حرکت به سوي کمال) 1؛ باشد میرضاي پروردگار در سه بعد وجودي  

. برخورد مسئوالنه با طبیعـت ) 3براي رفع نیازمندیهاي یکدیگر خدمت به خلق و تالش) 2
 پـذیرد  مـی اران و معلمـان صـورت   همک، اولیاء، مدرسه، این اهداف در سایه همکاري خانه

  ) . 133ص ، همان(
مطرح ساخته اسـت کـه   را  "نظام جامع تعلیم و تربیت اسالمی "بر اساس این سه بعد

گـردد کـه    مـی با خلق و با جهان طبیعت تنظیم ، د با خداتمام ابعاد وجود فرد در ارتباط خو
 -بدون همکاري خانه و اولیاء نو آموزان بـا مدرسـه و سـایر مراکـز آموزشـی     ها  این هدف

  . تربیتی مقدور نیست
حسینی در جاي دیگـر در خصـوص طـرح هـدفهاي تعلـیم و تربیـت بعـد از انقـالب         

رضـاي الهـی   ) 1: ئی مطرح گردید کههدفها میپس از انقالب شکوهمند اسال": نویسد می
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هدایت انسان براي نیـل بـه کمـاالت    ) 4تربیت انسان متقی و ) 3، تربیت انسان صالح) 2
سپس هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه عالمه محمد تقـی  . "مادي و معنوي از آن جمله اند

هـدف   " و این، داند میکند و آن را جامع همه نظرها  میرا مطرح ) حیات معقول( جعفري
تعلیم و تربیت عبارتست از انتقال دادن کودکان و نوجوانـان و حتـی میانسـاالن از حیـات     

بدان سان که متعلم موارد و ارزشهاي مـورد تعلـیم را بـه    ، طبیعی محض به حیات معقول
تند تلقـی کنـد و یـا حتـی لمـس      صورت ضرورتهایی که خارج از وجود و بیگانه با او نیسـ 

  . ) 252ص ، 1385، حسینی( "نماید
توان چنین نتیجه گرفت که از این دیدگاه هدف غایی تعلیم و  میدر تحلیل سخنان او 

که موجـب  ات و اعمال طول زندگی دنیوي است نی میدر تما "کسب رضاي الهی" تربیت
بـه طـور کلـی همـۀ     ، هدف اسـالم  ":نویسد میدر جایی دیگر . شوند میحسنۀ آخرت هم 

پستی و دنائت از چهرة انسان و کمک به رشـد او در وصـول بـه    زدودن غبار ، ادیان الهی
و بر عالمان علوم . به همین جهت علوم انسانی نیز هدفی جز این ندارد. کمال انسانی است

پژوهشی خود به این  – میعلهاي  است که از طریق جهت دادن به فعالیت میانسانی اسال
مگر آن کـه  ، انسانی میسر نخواهد شدراه را براي تحقق این هدف متعالی و کمال ، سمت

، 1377، حسـینی ( بـه نـوعی خویشـتن سـازي برسـد     ، انسان متخلق به اخالق الهی شود
  ) . 150ص

   
  ماهیت و مسائل تعلیم و تربیت  .3

هدفدار است و براي دست یـابی بـه هـدف تجربـه پـذیر       میعل، ماهیت تعلیم و تربیت
نیازهـاي فـردي و   ، سـتی مبتنـی بـر تجربیـات    بدین معنا که تعلیم و تربیـت بای ، باشد می

، بـه عبـارتی تعلـیم و تربیـت مـاهیتی علمـی      ، اجتماعی و فرایند و مراحل رشد فرد باشـد 
همچنـین تعلـیم و تربیـت مـاهیتی     . منظم و مرحله اي و سـازماندهی شـده دارد  ، تجربی

  . و کمال یابدتواند بازسازي گردد و تحول  میمحاسبه و ارزیابی پذیر دارد و از این طریق 
توان به عنوان مسـائل   میلذا تعلیم و تربیت با چهار سؤال یا مسأله روبروست و از آنها 

  : اساسی تعلیم و تربیت نام برد
  باشد؟ میهدفهاي تعلیم و تربیت با توجه به نیازهاي فردي و اجتماعی چه  -1-3
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 شوند؟ میچه تجاربی موجب تحقق این اهداف -2-3
یست این تجارب را سازمان داد و کیفیـت ترتیـب و تـوالی آنهـا را     با میچگونه  -3-3

 مشخص نمود؟
توان میزان تحقق اهداف توسط دانش آموزان را ارزیابی نمود و  میبا چه ابزاري -4-3

 آن را در مسیر درسـت قـرار داد؟   موانع را از سر راه تحقق فرایند تعلیم و تربیت برداشت و
  . ) 52همان ص (

 
  تربیتهاي  موضوعمحتوا و  .4

و یا نظام ارزشی که جهـت  ها  گرایش، هدفها، محتوا عبارتست از مجموعه اي از عقاید
با بیان و تبیین صفات و مختصاتی کـه تجلـی و ظهـور و    . کند میحرکت جامعه را تعیین 

 .کنـد  مـی و یا مکتبـی بـودن متصـف    ، بودن میاسال« ه صاو را به خصی، بروز آنان در فرد
و محتواي تربیت از . قرآن کریم حاوي موضوعهاي تربیتی است) 101ص، 1360، حسینی(

جسـتجو  هاي  مسلمانان بحث و فحص، قرآن کتاب تربیتی انسان است. گردد میآن الهام 
 علم و دانـش بـه روي آنهـا گشـوده شـد     هاي  گرانه خود را از قرآن شروع کردند و دروازه

  ) . 301و ص  317ص، 1385، حسینی(
نه انسـان و  ، قرآن یک کتاب تربیتی است و موضوع تربیت ": نویسد میر در جاي دیگ

تولید و مصـرف  ، و نه رفتار او در ارتباط با توزیع، ونه رفتار جمعی او، نه رفتار فردي انسان
است و این هـدفی اسـت کـه انبیـاء الهـی و       "کمال انسانی "بلکه موضوع تربیت ، است
  . ) 176ص ، 1385، حسینی( ندکرد میان راستین آن را دنبال معلم

رسد که دکتر حسینی کسب علوم را در فضاي جهانبینی الهی مـورد توجـه    میبه نظر 
در ایـن فضـاي   . انـد  میدهد و از این منظر همه علوم به دست آمده الهی و اسـال می قرار

چون تمام علوم در راستاي رضایت الهـی و کمـاالت و   ، نداریم میتوحیدي علوم غیر اسال
  . ادت دنیوي و اخروي بشرندسع

آن ، اصل وحدت علوم براي اولین بار در جهان اسالم مطـرح شـد  ": نماید میاو اضافه 
توانند بـا جلـب رضـاي خداونـد و      میبدین معنا است که هر یک از علوم مذهبی و مادي 

رائیل افضل از انبیاء بنی اس، متعلق شدن به اخالق الهی با عالمان باشند که وارث پیامبران
با توجـه بـه نهادهـاي آموزشـی     . نویسند برتر از خون شهیدان گرددمی و مرکبی که با آن
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عمل به ) ع( مثل عصر امام صادق، قرون و اعصار اولیه چنین اصلی مورد توجه بوده است
، جغرافیا، نجوم، این اصل باعث شد که علوم مادي و معنوي به سرعت رشد کند و در طب

، براي مثال کنـدي . دانشمندان بزرگی ظهور کنند.... .حدیث و، فقه، سفهفل، ریاضی، تاریخ
محمد بـن جریـر   ، ابوالحسن مسعودي، ابوریحان بیرونی، حسن ابن هیثم، ابن سینا، فارابی
، حسینی( .......شیخ صدوق و، محمد بن  یعقوب کلینی، خوارزمی، محمد بن موسی، طبري
  ) . 302ص ، 1385

همـان اصـل وحـدت علـوم  را     و موجود علوم انسانی نداشت  او دل خوشی از وضعیت
چـون  ، دهـد  مینوید پیوند حوزه و دانشگاه را ، با تأکید بر این اصل. داد میمورد تأکید قرار 

از آن گیـري   همه در جهت رضاي پروردگار و سعادت بشر به دنبال کسـب دانـش و بهـره   
ر دانسته و ضرورت بنیان علوم انسانی مضر به حال بش را او علوم اجتماعی امروز. باشد می
ص ، 1385، حسـینی ( .دهد میضرورت جنبه مرگ و حیات این  را تأکید دارد و به  میاسال
309 (  

و  میشود به دو دسـته علـوم اسـال    میکه امروز در دانشگاهها تدریس  میهمچنین علو
روانشناسی « ، »یتیروانشناسی ترب»  میاز نمونه علوم غیر اسال، کند میتقسیم  میغیر اسال
 دهـد  مـی الح آنهـا رهنمودهـایی   ر اصو د هروانشناسی شخصیت و غیره نام برد» اجتماعی

  ) . 221ص ، همان(
  

  منابع تعلیم و تربیت .5
  : به دو دسته تقسیم شده اند میدر نظریه تربیتی دکتر حسینی منابع تعلیم و تربیت اسال

. شـدند  "اجمـاع "و  "عقـل "، "سـنت "، "کتاب "منابع اصلی یا دست اول که شامل 
سـنت  ، که منشاء دانش آیندگان و حدیث گذشتگان اسـت  "قرآن کریم "، منظور از کتاب

عقل عبارت . کتب اربعه نمونه اي از این میراث اند که است "قول و فعل و تقریر معصوم"
ص انسـان حـق را از باطـل تشـخی    ، است از آن استعداد و یا نیرویی است که به وسیلۀ آن

اجماع عبارت از اتفاق نظرهایی است که ممکـن اسـت   . رسدمیدهد و به معرفت کلی  می
هر چند کـه نتـوان از   ، وجود داشته باشد میدر بین عالمان صاحب نظر تعلیم و تربیت اسال

این نظریات تربیتـی ممکـن   . کتاب و سنت دالیلی واضح و روشن بر تأیید آنها اقامه نمود
گونـاگون از  هـاي   و روشهـا   آنان با استفاده از شیوههاي  ژوهشاست حاصل تحقیقات و پ
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جمله روش آماري و تجربی باشد و ممکـن اسـت محصـول درك و فهـم آنـان از روح و      
  ) . 31ص، 1379، حسینی( و نظام آموزشی و تربیتی آن باشدحقیقت اسالم 

ابزاري براي توان به عنوان منابع شناخت دانست و حواس را  میاین چهار عنصر را هم 
مجموعـه آرا و   ،منابع فرعی یـا دسـت دوم  . از این منابع تعریف نمودگیري  استفاده و بهره

از آغاز ، اندیشه هایی است که در طول قرون و اعصار از سوي عالمان و متفکران مسلمان
ظهور اسالم تا کنون در باب آموزش و تربیت طرح و ارائه شده و هم اکنـون بـه صـورت    

هر چنـد کـه تعـداد ایـن عالمـان و اندیشـمندان       . انبها در دسترس ما قرار دارندمیراثی گر
، ابـن سـینا  ، فـارابی ، فراوان اند ولیکن به صورت نمونه از افرادي چـون ابویعقـوب کنـدي   

تـوان   میابن عبدالبرقر طبی و شهید ثانی ، ابن جماعه، فیض کاشانی، خواجه نصیر، غزالی
  . گردند میه به این منابع اهداف تربیت مشخص با توج) 66ص ، همان( .نام برد
  

  هداف تربیتی و چگونگی تبیین آنهاا .6
بـا توجـه بـه منـابع بایسـتی      ، باشـند  مـی اهداف تربیتی اموري روشن و تعریف شـده ن 

. شناسایی و تبیین و ارائه گردند و در جهت تحقق آنها برنامه ریزي آموزشی و تربیتی نمود
پرفسور حسینی منابع و ارزشیابی رسیدن . منابع و مبانی روشن داردشناسایی اهداف نیاز به 
توان بـه ایـن    میدر پاسخ به این سؤال که چگونه  وي. دهدمی به تعیین اهداف را توضیح

را مـورد توجـه    میاهداف تربیتی دست یافت دیدگاه بعضی از متفکرین تعلیم و تربیت اسال
که به اختصـار   دارد میدر نظریۀ تربیتی اسالم بیان دهد و در پایان دیدگاه خود را  میقرار 

  . شود میشرح داده 
هر موجودي . است» جهان خلقت و آفرینش« نقطه شروع تبیین اهداف تربیتی  -6-1

لذا در خلقت انسان هم غایتی وجود دارد که بایستی بر ، در تحقق هدفی آفریده شده است
 . اساس رهنمودهاي الهی به آن رسید

بحث کالً بـر محـور بیـان    . است» انسان« تربیتی خود هاي  طه شروع هدفنق -6-2
در این دیدگاه انسان داراي دو بعد مادي و . زند میماهیت با تعیین ابعاد وجودي انسان دور 

. شـود  مـی معنوي است و کمال و عظمت انسانی او در ایجاد تعادل بین این دو بعد دانسته 
گردند و تربیـت در   میودي و مراحل رشد انسان شناسایی اهداف تربیتی بر اساس ابعاد وج

 . شود میآن جهت برنامه ریزي 
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. شود میویژگیهاي این فرهنگ شناسایی  است که میفرهنگ اسال، نقطه شروع -6-3
ارتبـاط فـرد بـا    ، اهداف بر اساس تصوراتی که این فرهنگ از جامعه و جهـت حرکـت آن  

شناسـایی و در  ، عمـل آن هـاي   علـم و حـوزه  ، آن رد باجهان طبیعت و نحوه برخو، جامعه
 . گردد میجهت تحقق آنها برنامه ریزي 

نقطه شروع تبیین هدفهاي تربیتی شناخت کماالت و صفات یک انسان مـؤمن   -6-4
الزم هـاي   گردد و در تحقق آنهـا فعالیـت   میاهداف تربیتی مشخص  ،بر این اساس، است

 . پذیرد می انجام 
ایـن پیامهـا در   . گیـرد  مـی و تربیت بر اساس دعوت اسالم صورت اهداف تعلیم  -6-5

توان آنها را در موارد زیر دسـته بنـدي    میآمده است که ) ع( قرآن کریم و سیره معصومین
  : نمود
، دعوت به عدل و مسـاوات ) ج، جهان شمولی) ب، دعوت به توحید و یکتا پرستی) الف

علـق بـه خـود پرفسـور     دیدگاه آخـر مت . ینیامید خوش ب، علم و اندیشه، اخالق و معنویت
  ایشان همه این منابع و تعیین اهداف تربیتی را در راستا و مکمل هم قرار . باشد میحسینی 

خـط  . کنـد  مـی دهد و تعیین اهداف بر اساس آنها تجـویز   میسپس آنها را ترتیب . دهد می
سوم را منـازل بـین   خط مشی ، خط مشی دوم را آغاز راه، مشی اول را پایان مسیر حرکت

طول مسیر حرکت و به سـوي   راه و خط مشی چهارم را الزمه اندیشیدن و تفکر کردن در
و  توان در پیامهاي اسالم دیـد  میرا این چهار خط مشی  میداند و اعتقاد دارد تماکمال می

  ) 187ص ، 1379، حسینی( .بر آن اساس اهداف تربیتی شناسایی و عملیاتی نمود
ت که اهداف تعلیم و تربیت بر اساس رهنمودهاي الهی که در قرآن کریم نتیجه آن اس
هـاي   بایـد شناسـایی کـرد و در برنامـه    ، معلوم است) ع( و ائمه اطهار) ص( و سیرة پیامبر

بـراي رسـیدن بـه ایـن اهـداف نیـاز بـه        . آموزشی و پرورشی و آموزش عالی لحاظ نمـود 
ه این نکته هم توجـه نمـوده اسـت و    روشهایی است که پرفسور حسینی به صورت کلی ب

 . رهنمودهایی داده است
  

  تربیت و روش تدریسهاي  روش. 7
طرق و جز آن که تحقق و یا از قوه به فعل ، لوازم، عوامل، مجموعه اي از ابزار، روش

لـوازم  ، تهیه مواد آموزشـی از جملـه کتـاب درسـی    . کند میامکان پذیر  رادر آمدن محتوا 
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ونگی ایجاد عـادت و یـا صـفات و مهارتهـاي خـاص در متعلمـان و       بحث از چگ، آموزشی
ي همه در گوناگون دانش و معرفت بشرهاي  همچنین روشهاي تحقیق و شناخت در رشته

  ) . 101ص ، 1360، حسینی( گیرندمی این مقوله جاي
وسـیله اي جهـت   « و یـا  » راه دانسـتن « روش را بـه معنـاي   ، در باب روش تدریس

را در حـوزه معرفـت بـه     کند و روش و روش شناسـی  میتعریف » دانش رسیدن به علم و
داند که در آن  میروش را معناي وسیعتر از تکنیک ، دهد میاي از فلسفه قرار عنوان شاخه

نظام » مراحل« روش را مشتمل بر ،در تعلیم و تربیت، فهم بصیرت عمیق و گسترده است
کند و هم در باال  میآن هم به فراگیر کمک  دانسته که پیمودن موفقیت آمیز منطقییافته 

از دیدگاه او و سـایر صـاحب نظـران    . بردن میزان کفایت و کارایی معلمان مؤثر خواهد بود
تأکیـد دارد و  » روش تدریس تـأملی « ولی او بر ، تعلیم و تربیت روشهاي تدریس فراوانند

فراوانی دارد و تأکیـد بـر   با سایر روشها تفاوتهاي » روش تدریس تفکر تأملی« نویسد  می
بدان سان که به متعلمان این توانـایی داده  . نماید میروي پرورش و آمادگی ذهنی معلمان 

کننـد و راه   مـی با خردمنـدي و تفکـر انتقـادي ارزیـابی     را شود که مشکالت و مسائل  می
خ چنین نظري از تدریس به هیچ وجه معلم را به دادن پاسـ . حلهاي مناسب به دست آورند

کند تا با هـدایت متعلمـان از طریـق     میبلکه او را ملزم ، کندنمیصحیح به شاگردان ملزم 
و امیـد و  هـا   خـود بتواننـد در پرتـو آرمـان    ، قرار دادن آنان در آستانه درك و فهم شخصی

  ) . 201ص ، 1378، حسینی( ویش مطلوب واقعی را به دست آورندآرزوي مکتبی خ
آنها را به سه دورة تاریخ آموزش و پـرورش  ، توجه دارد ضمناً به همه روشهاي معمول

طرح و یا حـل  ، پروژه، حفظ دسته جمعی« دوره ) ب، دوره حفظ) الف: کند میطبقه بندي 
ایشان به فضاي . خاصهاي  اي وصول به غایات و هدفدوره روش ابزاري بر) ج، »مسأله

، آکنده از احساس امنیت باید دهد و اعتقاد دارد این فضاها میحاکم بر تدریس هم اهمیت 
تا شاگرد صاحب درك و فضیلت و  و تبادل نظر و انعطاف پذیري باشدمشارکت حد اکثري 

  ) . 195ص ، 1385حسینی ( گردد توان ارائه نظر
  

  تربیت اصول تعلیم و .8
و پیامهـاي اسـالم راجهـت     میاصول تربیتی مبنی بر فرهنگ اسـال ، )1379(، حسینی

  :نماید که به اختصار زیر است میاستخراج ، ربیتتحقق هدف غایی ت
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        ،»اصـل امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر      « را   میاصول مبتنی بر فرهنگ اسال) الف
. دارد مـی بیـان  » اصل هجـرت « ، »اصل اجتهاد و اندیشیدن« ، »اصل جهاد و شهادت« 

فـرایض الهـی   ، نکندشود تا مفاسد اجتماعی بروز پیدا  میتوجه وعمل به این اصول سبب 
آمـادگی  ، از حق و حقیقت دفاع شود و با ظلم و ستم و بی عدالتی مبارزه گردد، زنده شوند

براي انجام دستورات الهی فراهم گردد و احکام الهی را به استناد منـابع و مصـادر خـاص    
  . استنباط و استخراج گردند

  . باشند میی و راهبردي اجرای، اصول مبتنی بر پیامهاي اسالم شامل اصول مکتبی) ب
    ، مسـاوات و برابـري  ، اصـل کرامـت و شـرافت ذاتـی انسـان     : اصول مکتبی شـامل  -

بودن زندگی  هدفدار، آزادي و آگاهی انسان، اختیار، و عقالنی میرشد جس نمرحله اي بود
  . باشندو اصل کوشش و عمل می

تربیـت  ، ورشهمگـانی و رایگـان کـردن آمـوزش و پـر      :اصول اجرایی شامل اصل -
کارایی و مهارت و اجتهـاد  ، تلفیق تحصیل با کار و عمل، ارتباط و تعلق به جامعه، اخالقی

  . و استقالل در فکر و اندیشه هستند
، برنامـه روزانـه مسـلمان   ، تشکیل جامعه سالم اسالمی: اصول راهبردي شامل اصل -

تشـکیل گـرد همـایی در    ، ایجاد زمینه سالم تربیتی به سوي استقالل از کمیت به کیفیت
ایجاد زمینه مناسـب در جهـت تحکـیم هـر چـه بیشـتر هویـت        ، سطح ملی و بین المللی

توجه به پیامهاي آموزشی و تربیتی ، ه ریزي دقیق و سنجیده در تربیت معلممبرنا، فرهنگی
توان چنین دانست که اصول تربیتی استخراج شـده راهنمـایی بسـیار روشـن و      می .اسالم

باشـند تـا از آنهـا جهـت      مـی مدیران و مربیان تعلیم و تربیت ، برنامه ریزان مطمئنی براي
ایـران   میتحقق اهداف و هدف غایی تعلیم و تربیت در قانون اساسی نظام جمهوري اسـال 

  . بهره گیرند
  

  وظایف معلم و شاگرد. 9
ر حـق و  او ادامه دهنده راه انبیا و امام ب، معلم یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت است

       اسـت کـه بـه عنـوان     ) ص( پیـامبر  میاولین معلم در جامعـه اسـال  . برخاسته از خلق است
نمونـۀ  ) ع( امـام حسـین  . اسـت  »اسوه حسـنه « و به تعبیر قرآن کریم » الگو« ، »روبر« 

امـام داراي  . است) ص( عصر رسول خدا میاو نمونه اي از تربیت اسال. است میمعل اعالي
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) این ویژگیهـا عبارتنـد از الـف   . صی بود که بایستی از او تأسی جستت خاویژگیها و صفا
) د پاسـداري از مکتـب  ) شـهادت و جهـاد در راه خـداج   ) بهـا   پایمردي در برابر انحـراف 

ها و کوشش در تصفیه و جذب و تصفیه نیرو) افشاگري و بر گرفتن نقاب از چهره مزدورانه
  . )267ص ، 1379، حسینی( تهذیب آنان

ي باال برسـند و خـود هـم از چنـین     هامان را توانا سازد تا به تواناییم بایستی متعلمعل
جامعیـت  ، تفکر در امور، نیاز به ژرف نگريها  دارا شدن این توانایی. توانایی برخوردار باشد

 داردالقـه بـه انجـام مسـؤولیت خـویش      ع، انعطاف پذیري، در شناخت و انجام مسؤولیت
  . )241ص ، 1385، حسینی(

احترام معلم باید ناشی از تسـلط او بـه موضـوع     ": گوید میهایش  خنرانیسدر یکی از 
از یک سو و اُسوه بودن او در اخالق و معنویت از سـوي دیگـر باشـد و نـه     ، مورد تدریس

] شـاگرد [ وظیفه داریـد بـه او   ] معلمان[شما ... .کسی که تنها نمرة شاگرد در دست اوست
ستن را در خود پرورش دهد بیاموزید چگونه به دنب ال دانش برود و چگونه حالت همیشه ج

ص ، همـان ( "قابل است که خود چنین باشید میگاو نه اینکه فقط حفظ کند و این امر هن
142( .  

او راهنما و مربی انسانی است که خلیفۀ ، نتیجه آن که معلم مقام واالیی در جامعه دارد
معلـم در معنـاي   . تربیت او مبتنی بردانـایی اسـت   اهللا است و داراي خلقتی احسن است و

شود که جهت  میشاگر به فردي اطالق . فرشتۀ نجات است. واقعی خود دانا و متعهد است
در ایـن زمینـه وظـایفی بـر     . کند تا به مقصد برسـد  میکسب دانش مورد نظر خود تالش 

که بر ) 1ین است اهم وظایف شاگرد ا. است راهنمایی شاگرد م آناست که اهدوش معلم 
فضایل اخالقی با فراگیري علم ) 2، اساس عالقه و توانایی خود رشتۀ تحصیلی را بر گزیند

  . براي رسیدن به اهداف آموزشی تالش شایسته و بایسته را انجام دهد) 3. هماهنگ نماید
  
  اهداف تعلیم و تربیت ارزشیابی و حسابرسی .10

مقصود از . از مراحل بسیار حساس و مهم است یکی، ارزیابی غایات و مقاصد تربیتی "
اگر . ارزیابی آگاهی بر میزان و کیفیت درك هدفهاي تعلیم و تربیت توسط نو آموزان است

 فۀ پیچیده تري به خود خواهد گرفت وارزیابی قیادرآید هدفهاي تربیتی به صورت مشکل 
چه ابزار و وسـائل  سـنتی   . اهل فن از خلق و ابداع وسائل و ابزار تازه گریز نخواهد داشت
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کـار را خاتمـه یافتـه    ، باید اضافه کنم که با ارزیابی هدفها، قطعاً وافی بدین منظور نیستند
تولید هدفهاي جدید و ارزیابیهاي بعـدي صـورت    به ارزیابی با چرا که. توان تلقی کرد مین

  ) . 51ص، 1378، حسینی( است میابی یک فرایند مستمر و دائبدین معنا که ارزی. پذیرد می
در . گیرنـد  مـی مورد استفاده قـرار   "مطلق"و  "نسبی"ارزشیابی معموالً به دو صورت 

بر اساس مقایسه فراگیران بـا یکـدیگر اسـت در حـالی کـه      گیري  ارزشیابی نسبی تصمیم
حسابرسی شـکل دیگـري از ارزشـیابی    . نگرد میارزشیابی مطلق به سطح معینی از فراگیر 

ت که در ارزشیابی تنهـا فراگیـران و در حسابرسـی عـالوه بـر فراگیـران       است با این تفاو
زشـی در معـرض داوري قـرار    مجموعه عناصر و اجزاء متشکله یک نهـاد یـا مؤسسـۀ آمو   

  . )ص ب، 1379، حسینی( گیرند می
با  توجه به اسناد باال از نظر این مربی تعلیم و تربیت ارزشیابی و حسابرسی از اهـداف  

گیرد تا نقاط ضـعف برنامـه آموزشـی و درسـی      میبه صورت مستمر انجام ، تتعلیم و تربی
  . شناسایی گردد و اصالح و پیشرفت صورت پذیرد

  
  دانشگاه اسالمیمدرسه و  .11

طبق برنامۀ آموزشی و درسـی از  ، مدرسه یک محیط آموزشی و تربیتی است که در آن
شـاگردان و در مـواردي در   ، علمانم، فعالیتهایی از جانب مدیریت مدرسه، پیش تعیین شده
ایـن  . پـذیرد  مـی تربیتی معینی صورت  -جهت رسیدن به اهداف آموزشی، ارتباط با والدین

نظریـات مختلفـی   ، باشـند  میکه عوامل موفقیت در اجراي برنامه و رسیدن به اهداف چه 
ان تـوان وضـعیت میـز    مـی با درنظر گرفتن دو عامل ، از نظر دکتر حسینی. داده شده است

قـرار داد و یـا سـطح آن را    گیري  تربیتی را مورد بررسی و نتیجه -موفقیت مراکز آموزشی
  . افزایش داد
سطح فرهنگ و میزان تجربیاتی اسـت کـه شـاگرد از محـیط خـانوادگی و      : لعامل او

  . اجتماعی خود به همراه دارد
. طه استچگونگی آموزش و تدریس یا محیط آموزشی و برنامه ریزي مربو: عامل دوم

هـاي   به دلیل فقر فرهنگـی آمـادگی  ، شوند میشاگردانی که از طبقات محروم وارد مدرسه 
معموالً عالقه و رغبت و تالش آنها چشمگیر ، فکري و ذهنی الزم را براي یادگیري ندارند

همچنین مدارس طبقات محروم از غناي الزم آمـوزش و تـدریس و یـا محـیط     ، باشد مین
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رفـاهی و آموزشـی   تند و نسبت به فرزندان طبقـات مرفـه امکانـات    آموزشی برخوردر نیس
  ) . 98ص ، 1385، حسینی( کمتري برخوردارند

نـوع برنامـه ریـزي    ، سـطح دانـش و معرفـت معلمـان    ، بررسی تجربیات دانش آموزان
مالکهـاي قضـاوت در خصـوص میـزان موفقیـت       بـه عنـوان   توانند ، میآموزشی و درسی

 -و ایجاد امکانـات رفـاهی   میبا باال بردن سطح کیفی و ک. یرندمورد توجه قرار گ، مدارس
خود  میایشان در نظریه تربیتی اسال. یزان موفقیت مدارس را افزایش دادتوان م ، میتربیتی

بـه روي  ، درهاي تمام مؤسسات آموزشی از مقطع دبستان تا مرحلـۀ دانشـگاه  ": نویسد می
ن نهادها همانند مساجد به صورت مراکز بی همه افراد عالقمند و مشتاق گشوده شود و ای

  ). 213ص ، همان( ".طبقه در آیند
داند و اصل سی ام قانون اساسی را  مورد توجـه   میاو این مسئولیت را بر عهدة دولت 

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را براي همۀ ملـت تـا   " :دهدیم قرار
تحصیالت عالی را تا سرحد خود کفایی کشور بـه   وسایل. پایان دورة متوسطه فراهم سازد

  ) . 211ص ، همان( ".رایگان گسترش دهدطور 
ـ برنامـه آموزشـی   ، ایشان با توجه به برخی از ویژگیهاي آموزش و پرورش سـنتی   ـ

برنامـه اي جـامع و    میبرنامـه نظـام اسـال    ":نمایـد  میتربیتی جامع و هماهنگی را معرفی 
، نامه از مواد مذهبی صرف تا دروس مربوط به علوم طبیعـی هماهنگ بود و این ترکیب بر

چـه نیازهـاي   ، داد که بتوانند در رفع همه نیازمندیهاي جامعه بکوشـند  میبه افراد فرصت 
ول زمـان در  معمـ هـاي   همه دانش. فرهنگی و یا اجتماعی و اقتصادي و بهداشتی، مذهبی

و مـذهب اسـالم و    آنها حاکم بـود  بر میکه روح اسال با این توجه شد میاین نهاد تدریس 
محـور تعلیمـات بـود ولـی     ، هر چند کـه اسـالم  . در مرکزیت قرار داشت میارزشهاي اسال

بـر ایـن اسـاس    . معقـول و منقـول  : تعادلی بین تعلمیات مذهبی و علوم مادي برقرار بـود 
ا در زیرا وظیفۀ خود ر، ارتباطی معقول و منطقی بین نهادهاي تربیتی و جامعه وجود داشت

کسـانی  . گرفت میداد و مسؤولیت رشد همه جانبه جامعه را بر عهده  میبرابر جامعه انجام 
بلکه مسـائل  . کردندنمی آمدند تنها نیازهاي مذهبی را بر آورده میکه از این نهادها بیرون 

. مهندسی و غیره در حوزة فعالیت آنهـا قـرار داشـت   ، قضاوت، پزشکی، مربوط به بهداشت
نظـام  . اعم از این که در حوزة مذهب باشد یا غیـر مـذهب  ، ع منافع جامعه بودندآنان مداف

تحـت نفـوذ وسـیطرة     میکه کشورهاي اسال میتقریباً یک نظام ملی بود و تا هنگا میاسال
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  ) . 88ص، 1389، حسینی( این حالت وجود داشت. قرار گرفتها  غربی
گیـرد و در   مییی الهی به خود فضا میتوان نتیجه گرفت که مدرسه و دانشگاه اسال می

شوند تا نیازهاي اجتماعی و سـعادت دنیـوي و    میآن تمام علوم مادي و معنوي فرا گرفته 
تعـالی و کمـال انسـان و رضـایت     ، در این نظـام تربیتـی هـدف   . اخروي فرد تأمین گردد

فکــري و عملــی دکتــر حســینی معطــوف بــه هــاي  بخشــی از فعالیــت. پروردگــار اســت
ایشان در خصوص وضـع  . دانشگاهها است که در آثار او بسیار برجسته استشدن  میاسال

دیـدگاه خـود را در    میرسالت و چگونگی تحقق دانشـگاه اسـال  ، اهداف، موجود دانشگاهها
  :دارد که خالصه آن به شرح زیر است میقالب نظریه تربیتی اسالم بیان 

قـدرتهاي صـنعتی و حامیـان    ایشان وضع موجود علوم انسانی در دانشگاهها را به نفع 
در این زمینه کوششهاي خوبی «نویسد  میاو ، داند و در تغییر آن تأکید دارد میداخلی آنها 

نظریـه   "، "انفعـالی "از آن جملـه نظریـه   ، صورت گرفته و نظریه هایی مطرح شده است
نظریـه  "، "نظریـه ترکیبـی  "، "نظریـه ارمغـانی  "، "نظریـه رشـد آزاد   "و  "دستگاه معیار

بدین سان امید فراوان اسـت کـه در آینـده نزدیـک و بـا      . "نظریه تأسیسی "و  "تفکیکی
ــوان بــه یــک نظــام علــوم اســال   ــات و نیروهــا بت ــر ارزشــهاي  میبســیج امکان مبتنــی ب

  ) . 543ص ، 1378، حسینی( ». دسترسی پیدا کرد میاسال
 -آموزشـی  هـدف "، "از آرمان تـا واقعیـت   میدانشگاه اسال"در مقاله اي تحت عنوان 

 رضاي الهی و تقرب به ذات الیزال احـدي بیـان  ، در مفهوم عام "تربیتی دانشگاه اسالمی
بـا مخلـوق و   ، با خویشتن خویش، و در قالب چگونگی ارتباط انسان با خالق هستی داشته

  ) . 538ص ، همان( لقت و طبیعت توضیح و تبیین گرددبا جهان خ، همنوعان
، "کنشـی "هـاي   ابتـدا نظریـه  ، طی یک مصاحبه، اسالمیدانشگاه  در رابطه با رسالت

در خصـوص رسـالت   ، جـان دیـویی   "پیشرفت گرایـی "کارل مارکس و  "تضاد"، دورکیم
دهد و آنها را بر اساس دیـدگاه فلسـفه تربیتـی خودشـان و      میدانشگاهها را مورد نقد قرار 

لسفه را بر اساس ف میسپس رسالت دانشگاه اسال، کند میبراي دانشگاههاي خودشان بیان 
اسـاس اعتقـاد بنـده بـر آن اسـت کـه        ایـن  بر ": گوید می دارد و میبیان   میتربیتی اسال

توان در وظایف شناخت و قبول مسؤولیت در برابـر   میرا  میمهمترین رسالت دانشگاه اسال
شـکوفا  ، توسعه اندیشـه و خـرد انسـانی   ، رشد کماالت الهی انسان، خالق و موجود هستی

  . ) 534ص ، همان( "ستعدادهاي ذاتی و درونی او خالصه نمودنمودن ا
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ضمن توجه جدي به دیدگاه رهبـر  ، ایران میشدن دانشگاههاي جمهور اسال میدر اسال
قانونمنـد   "پیرامون  "توافق مفهومی" را نخستین گام، انقالب حضرت آیت اهللا خامنه اي

یل اجزاء و عناصر متشکله نظـام  تحل "، "کردن علوم انسانی میاسال "، "شدن دانشگاهها
ی از دیـدگاههاي پرفسـور   آنچه در این مقاله آمده است بخش) همان( .داند می "دانشگاهی

  . جاي بحث و پژوهش دقیق تر و وسیعتر وجود دارد حسینی است که البته
  
  گیري نتیجه 

لسفه ف، تربیتی گذشته و معاصر جهان داردهاي  پرفسور حسینی با شناختی که از فلسفه
قـرآن و  ( ل اسـالم ء تربیتـی خـود را از منـابع دسـت او    گزیند و آرا میرا بر  میتربیتی اسال

در این نظریـۀ تربیتـی چگـونگی تببـین     . دهد میاستخراج و نظریۀ تربیتی را ارائه ) عترت
ایـن  . سازد میتربیتی و اصول تربیتی در تحقق اهداف به صورت مستند روشن هاي  هدف

او در بین صاحب نظـران گذشـته و معاصـر در     .باشد میهادي و نو آوري نظریه کامالً اجت
، ماهیـت ، در خصـوص تعریـف  . نظر خود را بیان داشته است میارائه چگونگی تربیت اسال

دیدگاه خود را در مقاالت و سخنرانیهاي متعدد بیان داشـته  ، هدف غایی و روشهاي تربیت
طبیعـت گرایـی روسـو و ایدالیسـم     ، لیسـم اگزیستانسیا، نظریات تربیتی مارکسیسـم . است

دهد و به دلیل محدود بودن هدفهاي تربیتی مکتب  میافالطون را مورد بررسی و نقد قرار 
به تفاوتهاي فردي و روحیـه تعـاون و   ) راسل( عدم توجه مکتب اگزیستانسیالیسم، مارکس
نقـش جامعـه در   ایثار و محبت و کنار گذاشتن عواطف انسانی و نادیده انگاشتن ، همکاري

نظریۀ تربیتی روسو و بی توجه به ایدالیسم افالطونی به حق همگانی تربیـت بـراي همـه    
البتـه  . داند مینماید جامع  میخود ارائه کند و نظریۀ تربیتی اسالم که  میآنها را رد ، انسانها

یـت  ولی کلیـت آنهـا را بـراي ترب   ، پذیرد میاو نقطه نظرهاي مثبت همه مکاتب تربیتی را 
 -کـامالً الهـی  ، نگاه او بـه تربیـت  . داند میانسان و رسیدن او به سعادت واقعی اش نافع ن

براي انتقال فرهنـگ و   میدهد و تربیت را عامل مه میاو به فرهنگ اهمیت . انسانی است
، یابد که یکتا پرست میدر رهنمودهاي تربیتی او انسانی پرورش . داند میارزشهاي انسانی 

داراي روحیۀ استقالل طلبی و آماده براي مبارزه با هرگونـه ظلـم و   ، ت و معادمعتقد به نبو
نماید تا در نظریۀ تربیتـی خـود    میاو تالش . نسبت به انسان و سایر موجودات است میست
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او انسـان را داراي  . خود و طبیعت داشته باشد، انسانی تربیت شود که رابطه درستی با خدا
که در سایه رهنمودهاي الهـی شـکوفا و ظهـور    ، داند میالهی کرامت ذاتی و استعدادهاي 

همچنـین نقـش   . رسـاند  مـی یابند و امنیت و سعادت بشر را در دنیا و آخرت به تحقـق   می
تربیتی آنها را زمینه سـاز و تـداوم   هاي  بنیادي دانسته و فعالیت را مهم و خانواده در تربیت

معلمـان و  ، در نظریۀ تربیتی او والـدین . داند میمدرسه اي و دانشگاهی هاي  بخش تربیت
) ع( را امـام حسـین   مـی داند و الگوي معل میمربیان و استادان را به عنوان الگوي متربیان 

در بعـد نظـر و عمـل    ) ع( ویژگیهاي معلم را همان  ویژگیهاي امام حسین. کند میمعرفی 
اد دارد کـه علـم از   اعتقـ ، کنـد  مینظریۀ وحدت علوم را مطرح  ،در خصوص علوم. داند می

این علم در تراود و هر دانشی در وجود دانشمندي یگانه پرست علم است و  میعالم ربانی 
  و در بین روشها روش تفکر تـأملی را بـر   . بشر مفید خواهد بود جهت سعادت دنیا و عقباي

در این روش معلم نقش راهنمـا دارد و شـاگرد در پـی جمـع آوري اطالعـات و      ، گزیندمی
شـود   مـی او اعتقاد دارد این روش سبب . یه و تحلیل  و ترکیب آنها و حل مسأله استتجز

فعال و کوشا گردد و به مقام دانایی دسـت یابـد و بـودن خـود را بـه      ، عالقمند، که شاگرد
عنوان یک موجود درك کننده و ارزشمند درك نماید و زندگی رضایتمندي را براي خود به 

وان گفت که ایشان در تبیین و توضیح چگونگی تعلـیم و تربیـت   ت میدر پایان . وجود آورد
رهنمودهاي او قابل اجـرا و عمـل    میتقریباً تماو ، کند میرهنمودهاي اساسی ارئه  میاسال
  . باشند می

  
  منابع

  قرآن کریم
، آراي دانشمندان مسلمان در تعلیم و تبیت و مبانی آن، ) 1380( محمد و همکاران، بهشتی

  . تهران، ) سمت( ژوهشکدة حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانیپ، جلد چهار
  . انتشارات دانشگاه شیراز. شیراز، اربرديمجموعه مقاالت ک، ) 1379( سید علی اکبر، حسینی سروري
بحثی نظري پیرامون مفهوم فلسفی ارزشی و ارزش ، ) 1377( سید علی اکبـر ، حسینی سروري
  . رزشیهمایش تبیین مبانی ا. مانکر، شناسی

مرکـز نشـر   . شـیراز  .مجموعه مقاالت، ماهیت تعلیم و تربیت، ) 1378( سید علی اکبر، حسینی سروري
  . دانشگاه شیراز
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نقش انجمن اولیاء و مربیان در ارتباط با نظام تعلـیم  . ) 1360( سید علی اکبر، حسینی سروري
  . شیراز، و تربیت اسالمی

 .به کوشـش سـید حسـین حسـینی     .تکیمیاي ربیت و ربانی) . 1385( سید علی اکبر، حسینی سروري
  . شیرازمهر انتشارات کوشا . شیراز

، و پـرورش پـژوهش در آمـوزش وزارت آمـوزش    . ) 1377( سـید علـی اکبـر   ، حسینی سروري
  . تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت

  . ت اسالمیبنیاد انتقال تعلیم و تربی. تهران، دفتر اول -ذکر. ) 1360( سید علی اکبر، حسینی سروري
پژوهشکدة حوزه و دانشگاه و . تهران. جلد سوم، آراي دانشمندان مسلمان. ) 1381( بهروز، رفیعی

  ) . سمت( دوین کتب علوم انسانیسازمان مطالعه و ت
  ، انتشارات دانشگاه تهران، ترجمۀ غالمحسین شکوهی، مربیان بزرگ، ژان، شاتو 

. تهـران . ترجمـه علـی اصـغر فیـاض     2و1یتی جلد تربهاي  تاریخ اندیشه. ) 1374( ردریکف، مایر
  . تهران، انتشارات سمت

 
  
  
  



 

    

  
  
  
  
  

  دگاه یآن از د یتیو استلزامات ترب یشناخت شناس
  یت اسالمید بر تربیبا تأک ینیاکبر حس ید علیس

  
  ∗نسب یرستم یعباسعل
  ∗∗یزه حراجچیعز

  
رسد انجام هر  می به نظر. بشر شناخت ومعرفت است یزندگ ن مسائل دریتر از مهم یکی

ر یو تاث یق شناخت شناسین تحقیدر ا. را به دنبال دارد يشتریت بیبا علم موفق یعمل
 یفیق توصیروش تحق. شده است یبررس ینیاکبر حس ید علیدگاه سیت از دیآن بر ترب

انگر آنست یق بیج تحقیتان. است يانه ایورا ياطالعات کتابخانه ا يوگرد آور یلیتحل
 سریعقل وقلب م، له حواسیو به وس استر یامکانپذ يانسان امر يکه شناخت برا

. باشند می ت واجماع یسند، یوح، اشراق، معقوالت، اتمنابع شناخت مجرب. گردد می
در ارتباط با . شوند می ن موانع شناخت محسوبیازبزرگ تر یو درون ینفسان ياسارت ها

 يمحتوا، سیتدر يروش ها، هدف يدرحوزه ها یتیاستلزامات ترب، يمبحث نظر
  . استخراج و ارائه شده است، ف معلم وشاگردیوظا، یآموزش
  یتیاستلزامات ترب، یشناخت شناس: دواژهیکل

  
  
  

 
                         rostaminasab@uk.ac.ir دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان.  ∗

  کارشناس ارشد فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی.  ∗∗
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  مقدمه
. دینما می خلقت دعوت يات ونشانه هایرا به تفکر وتدبر در آها  خداوند همواره انسان

. باشد می ومهم ير بلکه ضروریامکانپذ يانسان نه تنها امر يادن به شناخت بریپس رس
، یتین کتاب تربیبرخوردار است که قرآن ا یتیانسان از چنان اهم يکسب علم ودانش برا

 .کند ی میتعقل و تدبر و علم معرف، ر تفکریمودن مسیله تکامل انسان را پین وسیبهتر
گاه علم یت وجایاهم يدرباره  ینیخم امام) . 22ص، 1378، پژوهشکده حوزه و دانشگاه(

ل یرا به قلم تبدها  برسد که مسلسل يم که بشر به رشدیدواریما ام«:دیفرما می ودانش
شما کوشش . نبوده اندها  ان در خدمت بشر بوده است مسلسلیکه قلم وب يآن قدر. کند
 ».دیواگذارها  دانش وها  دان را به قلمید و میرا کنار بگذارها  ان وقلم مسلسلید که با بیکن
  ) 223ص، جلد اول، تا یب، ینیحس(

 دیانسان مف يبرا یا کسب هر نوع علم ودانشیشود آ می ن سؤال مطرحیحال ا
 يشرفت هایباشد و در آن انسان به پ ي میعصر علم وتکنولوژ، یکنون يایباشد؟ دن می

 يبرا يله ایمع وساز افراد وجوا یبعض ين علم برایاما ا؛ دا کرده استیدست پ يریچشمگ
پس چگونه . ده استیآنهاگرد يدن به اهداف مادیها و رسر انسانیواستثمار سا ينابود
باشد؟ دانشمندان  می د بوده؟ وهدف از کسب علم ودانش چهیانسان مف يبرا یعلم

  ان یرا ب ین مورد نظرات متفاوتیخود در ا ینیا با توجه به جهان بیوصاحب نظران دن
مختلف بر  يکشورها یاست که نظام آموزش ين اختالف نظرها به گونه ایا. نموده اند

 درست یآموزش يهانظام ن نظرات ویک از ایکدام یبراست. ه کرده اندیتک یعلوم گوناگون
 را سفارش یمنطبق بر فطرت انسان هاست چه نوع علم وشناخت ینیباشد؟ اسالم که د می
شمندان مسلمان را مورد یاند یتیق آرا تربن سؤال محقیبه ا ییپاسخ گو يد؟براینما می

از صاحب نظران مسلمان و  یکی  ینیاکبر حس ید علیس. قرار داده است یمطالعه و بررس
و هم  يا الت حوزهیشان هم تحصیا، باشد می تیم و تربیران در حوزه تعلیمعاصر ا

از  يمتعدد ينموده است ودر موضوعها طی ییرا در سطح باال یالت دانشگاهیتحص
ت یم وتربیتوان گفت با تعلیمن نظر یاز ا. ق و پژوهش نموده استیت تحقیم وتربیتعل

ن وجود یبا ا. دارد یید وغرب آن آشنایت به سبک جدیم وتربین طور تعلیو هم یاسالم
ت داشته اند؟ یوترب یدرباره شناخت شناس یدگاهیشان چه دیشودکه ایمن سؤال مطرح یا

ق و یمورد تحق یفیوه کیآن به ش یتیواستلزامات ترب یشناسن مقاله شناخت یلذا در ا
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  . ردیگ می قرار یبررس
  

  گاه ومنزلت وامکان شناختیجا. 1
عت یطب يها ات و نشانهیخواهد تا در آ می م از انسانیکه خداوند در قرآن کریاز آنجائ

لى انظُرُواْ.. ...کند می او را به شناخت و معرفت دعوت یعنی. دیتفکر و تدبر نما مرِه إِذَا   إِ ثَ
 رَ وم ه  إِنَّ فىِ ذَیأَثْ ع کُم الََنْ مٍ یل قَو وه آن یکه م یشما در آن باغها هنگام. ...« ؤْمنُونَیات لِّ

) 99:انعام( ». داستیمان هویاهل ا يبرا ییات نشانه هایکه در آ، دید و برسد بنگرید آیپد
گاه دانش و معرفت یدرباره منزلت و جا. اشدب می ریامکانپذ يانسان امر يپس شناخت برا

  :باشد که عبارتند از می ث موجودیدر قرآن و احاد یل  فراوانیز دالین
ننده عالم یآفر يبه نام پروردگارت که خدا«. امبر نازل شدیکه بر پ یاتین آیدر اول1- 1

وجود دارد ) قرائت( ندنکلمه خوا) 1:علق( اقْرَأْ بِاسمِ ربک الَّذى خَلَقَ ». است قرائت کن
، ینیحس. (گردد ی میبه شناخت و معرفت منته يریادگی. است يریادگیاز  یکه بخش

  ) 46ص، 1379
نْ علَقٍ، در ادامه سوره علق2- 1 انَ مخَلَقَ الْانس .م کْرَ ک الْأَ بر قَلَمِ. اقْرَأْ و . الَّذى علَّم بِالْ
که بشر را علم نوشتن به  ییآن خدا. عالم است مانین کریم تریبخوان وپروردگار تو کر«

آن جاکه از «) 4و3و2: علق( ». م دادیدانست تعل یآنچه را که نم یوبه آدم. قلم آموخت
بر رب که نام خاص ، ار بخشندهیبس) اکرم( د صفتیآ می انیشناخت و معرفت سخن به م

 لقت اشاره دارد فاقدنش و خیه اول که به آفریآ یخداوند است افزوده شده است در صورت
ت یر قابل انکار بر اهمیقاطع و غ يتواند به عنوان سند می ن خودیاست و ا یهر گونه صفت
  ) همان( ». گردد یشناخت تلق

قَلَمِ و ما  نه اول سوره قلم یدر آ3- 1 قسم به قلم وآنچه خواهند « سطُرُونیو الْ
 شود سوگند می آن نوشته يله یوسز خداوند به قلم و آنچه که به ین ) 1:قلم( ».نگاشت

را خداوند در یز) همان( .باشد می ت معرفت و شناختیبر اهم يگرین گواه دیخوردکه ا می
قسم ، ت اندیار حائز اهمید و ماه که بسیخورش، امبر اکرمیاز جمله جان پ يقرآن به موارد

  . ند قرار داده استسته سوگند هستیکه شا یار مهمیز از موارد بسیپس قلم را ن. کند می ادی
لَاء إِن  4- 1 ماء هؤُ أَس قَالَ أَنبُِونىِ بِ ئکَۀِ فَ ملَ هم على الْ م الْأَسم اء کلَُّها ثُم عرَضَ ادء لَّمع و

ق ادص نتُم ق آن اسما را در نظر فرشتگان یآنگاه حقا، اد دادیوخدا همه اسما را به آدم «نَیکُ
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) 31: بقره( ». دیخود صادق يد اگرشما در دعویان کنینان را بیماء ااس: د آورد و فرمودیپد
توان  می از کلمه اسماء. شود اشاره دارد می ه به موضوع آموزش که منجر به شناختین آیا

علم و . آن است یعام و کل یم درمعنیاء و مفاهیعلم و دانش به اش، درك کرد منظور
که  ییزهایناخت عوارض و صفات همه  آن چم عبارت است از شیاء و مفاهیدانش به اش

ک سو یانسان از . رندیگیر محسوس و معقول قرار میفراگعام و  يتحت عنوان دو مقوله 
 یت آنها پیت و واقعیبه ماه، اء و حوادث را کشف کندین اشیقادر است که روابط موجود ب

هارت و دقت موارد و با م، ابدیزه آنها وقوف یو جهات مم  يبرعلل و ادله وجود، ببرد
ن قدرت و یا يو، گرید ياز سو. دین و مشخص نمایک از آنها را معیاستفاده و کاربرد هر 

و  رب، و بفهمد که اهللا. ابدیت مطلق او وقوف یبر وحدان، را دارد که خدا را بشناسد ییتوانا
، انهم( .عبادت و پرستش را دارد یستگیاو است و تنها او است که شا يپرورش دهنده 

  ) 46ص
را بر طبق یز. جه گرفتیانسان را نت ير بودن شناخت  برایتوان امکان پذ می هین آیاز ا

ابد و به یق را دریتواند حقا می له آنیدر انسان قرار داده شده که بوس یآن استعداد و توان
است که انسان  ین قدرت شناخت و کسب علم و آگاهیا. برسد یمعرفت و شناخت واقع

  . افته  و مسجود آنان قرار گرفته استی ين برتربر فرشتگا
1 - 5 بل ر : طه( ».فزایمن ب یامبر بگو پروردگارم بر علم و آگاهیپ يا« زِدنىِ علْما   و قُ
دهد تا  دعا کند  می ادیامبر یدارد که خداوند به پ یگاهیو شناخت آنچنان جا یآگاه) 114

د کسب علم وشناخت را سر یز بایپس ما ن. دیافزیش بیو از اوبخواهد که بر علم و آگاه
  . میلوحه کار خود قرار ده

قَ  6- 1 ك الْد کُنت فىِ غَفْلَۀٍ منْ هلَّ ك فَبصرُ طَاء غ نکفْنَا ع شَ دیذَا فَکَ ح م یويا« د 
 نیزبیرت تو امروز باز شد و تیده بصیم و دیرا باال زدها  تا  آنکه پرده يانسان در غفلت بود

د بر شناخت و معرفت است که انسان را از غفلت و یز تأکیه نین آیدر ا) 22: ق( ».يشد
پس . است یدر انسان از الطاف اله یالبته قدرت کسب و آگاه؛ دهد می نجات ینادان

رت و یند و به بصیز را بهتر از قبل ببیتواند با کسب دانش و معرفت همه چ می انسان
  . برسد ییدانا

از گهواره تا  ،اللحد یاطلبو العلم من المهد ال«ر یث زیدر احاد) ص( کرمامبر ایپ 7- 1
کلمه «. »ن باشدید و لو در چیاموزیعلم را ب ،نیاطلبو العلم و لو بالص«. »يگور دانش بجو
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گمشدة مؤمن است و هر  یدانش واقع. ث وجدها فهو احق بهایالحکمه ضاله المومن فح
 یضه علیطلب العلم فر«و » .گر استیزاوارتر از هرکس دابد به فراگرفتن آن سیجا آن را ب
 يت هایبا حذف محدود. »طلب علم و دانش بر همه مسلمانان واجب است ،کل مسلم

قائل  يت فوق العاده ایمعرفت و شناخت اهم يبرا ، علم و دانش یتیو جنس یمکان، یزمان
دند دو یجد وارد شدند و دبه مس يکه روزیبطور«. شده اند و آن را از واجبات دانسته اند

م و تعلم یا تعلیبه بحث و مذاکره و  يگریبه ذکر عبادت و د یکیل شده که یحلقه تشک
به رسالت ، میآموزش و تعل يکنند اما من برا می کیفرمودند هر دو کار ن. مشغول است

، 1373، ینیحس( ».وستندیم و تعلم بود پیکه در آن تعل يمبعوث شده ام وبه حلقه ا
ار یز بسیاسالم عالوه بر کسب علم و معرفت به شناخت خداوند ن یامبر گرامیپ) 20ص
ه یض االمرالیم تفولاول العلم معرفه الجبار و آخر الع«: ندیفرما می کهید داشتند بطوریتأک
ض کامل امور به یان آن را تفویداند و پا ی میتعال يآغاز علم را شناخت و معرفت بار یعنی

است که در انسان  ین شناختیدر اثر چن) 154ص، 1378، ینیحس( ».کند می او اعالم
 یهمه امورش را به خالق هست، نان کاملیکه انسان با اطمید بطوریآ می توکل به وجود

  . رسد ی میواقع يت و خشنودیله به رضاین وسیشود و بد می م امر اویکند و تسل می واگذار
له آن یتا بوس د اسالم بوده استید و تأکییرد تأن کسب علم و معرفت همواره مویبنابرا

شناخت «. و سر منزل مقصود برسد ییابد و به روشناینجات  یانسان از ظلمت و گمراه
کوشش در جهت شناخت حضرت ، یتا عقلیو نها یبه گونه تجرب یهر عرصه از وجود حت

دن به حرکت ید به عمق بخشیترد یب، گردد یکت قلب مزّیحق است و اگر با حاکم
ص ، همان( ».باشد می علم عبادت و واجب يریخواهد رساند پس فراگ ياریجامعه  یتیترب
86 ( .  

مرکب : دماء الشهداء یرحج مداد العلماء علیف«: ندیفرمایم) ع( امام جعفر صادق 8- 1
ن و با یعلم و معرفت دانشمندان متد» .افته استی يدان برتریقلم دانشمندان بر خون شه

خداوند «. افته استی ينزد خداوند دارند برتر یعیار رفیگاه بسیکه جا، داءمان بر خون شهیا
سند بر خون ینو می را که با آن یع داشت و مرکبین را رفیان راستیمرتبه عالمان و مرب

  ) 48ص ، جلد دوم، ینیحس( ».داد يدان  برتریشه
ن جها يدهم که خدا ی میگواه:دیفرما می در خطبه خود) س( حضرت فاطمه9- 1

) نیبد( ش است وپابندانیآال یب یدوست ین گواهیروح ا، ستیجز او ن ییاست وخدا یکی
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، ين چاریحس، ینیحس. (چراغ دانش، دن بدانیرس ينش و راهنمایبا ب ياعتقاد دلها
ده یگرد یمعرف یکتا پرستید ویدن به توحین خطبه دانش راه رسیدر ا) 1389، یوسفی

  . است
شود؟ پروفسور  می ن شناخت ومعرفت حاصلیچگونه ا، گردد می ن سؤال مطرحیحال ا

  . دینما می ر مطرحیپاسخ به آن ابزار ومراتب  شناخت را  به صورت ز يبرا ینیحس
  
  ابزارها و مراتب شناخت. 2

ار انسان قرار داده شده است تا به کمک آنها بتواند به یدر اخت يل و ابزارهایچه وسا
ا مکمل یکنند  می گر عملیکدیشناخت مستقل از  يا ابزارهایمعرفت و شناخت برسد؟ آ

و معرفت  یدر کسب آگاه یگاهین ابزارها چه رتبه و جایک از ایباشند؟ هر یمگر یکدی
  انسان دارد؟ يبرا

  . قلب، عقل، حواس: شناخت عبارتند از يابزارها
  
  حواس -2-1
انسان . دهد می شناخت مورد استفاده قرار يهستند که انسان برا یلین وسایحواس اول 

و شناخت نسبت به  یکسب آگاه يرا که برا يخود تنها ابزار یا کودکیه یدر دوران اول
، ییشنوا، یینایحواس از پنج قسمت ب. باشد می رد همان حواسیگ می رامون خود بکاریپ
ک مطابق با ساختار خود اطالعات یل شده است که هر یو المسه تشک ییچشا، ییایبو

عام ، حواس يازهاین امتیاز مهم تر «. کنند می و به شخص منتقل يرمناسب را جمع آو
توان با به  می گر آن کهیک اند و دین مختلف در آنها شریهمه افراد در سن. بودن آنهاست

ت آنها یش داد و بر محدودیبرد آنها را افزا يادیزان زیکار گرفتن ابزار و ادوات خاص به م
. ستندین ياگر چه همه افراد در حواس مساو) 211ص، جلداول، ینیحس( ». غلبه کرد

ا یفتر باشد و یر حواس ضعیتر داشته باشد و در سایقو ییحس شنوا يممکن است فرد
بهر . تر عمل کنندیر حواس او بهتر و قویک حس محروم باشد اما سایاز نعمت  یشخص

علم و کسب  يبرا یو همگان یله عمومیک وسین یحال همه انسانها حواس دارند و ا
از قرآن به آن اشاره شده  ياریات بسیباشد که در آ ی میمعرفت نسبت به جهان و هست

د؟ در قرآن بر یدیا ندید؟ آیشنو ید؟ نمینیب یل مگر نمیاز قب یاز جمله سؤاالت. است
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 یعنیباشد  می محدود يدامنه حواس انسان در حالت عاد یاز طرف. د دارندیحواس تأک
ود اما شن می مشخص را ییا گوش او صداهایند و یب می ران یمع يچشم او فاصله ا

ش داد مثالً یتوان دامنه حواس را افزا می که با کمک آنها ساخته ییابزارها يتکنولوژ
، ستیدن آنها نیقادر به د ییز که به تنهایار ریتواند اجسام بس می کروسکوپیچشم با م

اما . قرار دهد یند و مورد بررسیبب یبه خوب راار دور یا بسیتواند اش می ا با تلسکوپیند و یبب
 زند به  می د از حواس انسان سریخطا و ترد يشرفت باز هم روزانه تعدادین همه پیبا ا

  . توان مطلق و بدون اشتباه دانست یکه حواس را به عنوان ابزار شناخت نم يگونه ا
  
  عقل-2-2
عقل . کند عقل نام دارد حیتصح يادیحواس را تا حد ز يتواند خطاها می که يزیچ 

حق را از ، قت را از خطایله آن انسان حقیکه به وس ییرویا نیعبارتست از آن استعداد و 
. رسد ی میدهد و به معرفت کل می صیا درست را از نادرست تشخیسره را از ناسره ، باطل

ن یب یا سبب و نسبی یو روابط علت و معلول یدر شناخت و بررس یار مهمیعقل نقش بس
ق عقل ید از طرین را بایارزش استفاده از عقل تا آنجاست که اصول د. داردها  دهیپد
ا حکم یت عقل و فرمان ین حاکمیا آنکه بی. گرانید از دیق نقل و تقلیرفت نه از طریپذ

کما حکم به العقل حکم الشرع و کما حکم به الشرع : ده استیشرع مالزمه اعالم گرد
هر و دهد  می ز فرمانین بدان حکم دهد عقل نینچه را که دهر آ یعنی، حکم به العقل
، 1373، ینیحس( ».کند می بیز آن را تصویز کند عقل نیا تجویع و ین تشریآنچه را که د

  ) 35ص
ق تر یشه باعث کسب شناخت و معرفت عمیاستفاده از حواس همراه با فکر و اند

 عقل با حواس حاصل یز همراهدارتر ایح و پایصح یپس معرفت. شود می نسبت  به جهان
نَّ فىِ خَلْقِ « :دهد می رد قرایر مورد تأکیات زیقت را در آین حقیز ایم نیقرآن کر. گردد می إِ

رضِ و اخْتلَاف الَّ ماوات و الْأَ َارِ الََیالسالنه ابِیلِ ولْب لىِ الْأَ ُولّأ در خلقت آسمانها و «. »ات
: آل عمران( .»خردمندان عالم ياست برا یل روشنیز دالن ورفت وآمد  شب و رویزم

ونَ علَیۀٍ فىِ السماوات و الْأَرضِ ین منْ ءایو کَأَ) 190 عرِضُونَیمرُّ نه ا مع مه وچه « ه ا و
: وسفی( .»گردانندیبر م يگذرند و از آن رویم نیدرآسمانها و زمها  ات ونشانهیار برآیبس

105 (  
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ر يس، ز صنعتيتوسعه شگفت انگ، يروز افزون زندگ يدگيچيرات مداوم و پييزه تغامرو«
ن يكشمكش و جدال ب، تيسابقه جمع ياد بيازد، ير اطالعات بشريو س يتصاعد
قاره  يل موشكهايرقابت سرسام آور ملتها در راه توسعه و تكم، مختلف يفكر يارزشها

بشر را به استفاده از عقل  يوابستگ يروژنديو ه ياتم ير فضا و ساختن بمبهايما و تسخيپ
  ) . 12ص، 1 348، ينيحس( ».سازديم انيشتر از قبل نمايو خرد ب

و  يجهل و خرافه پرست يد و بندهايقاز تواند انسانها را يكه م يياز روشها يكي«
خالق و سازنده بشر او را به تكامل  يروهاين يريرها آزاد سازد و با بكار گيگر زنجيد

  ) 215ص، جلداول، تا يب، ينيحس( .»عقل و خرد است يرويند همان نبرسا
ل ير وصالح از دو دليت انسان به خيق هدايرا در طريز. دارد يعيگاه رفيعقل جا«
اهللا  انّ. يسانخرد وعقول ان يگريا و رسوالنند وديانب يكينام برده شده است كه  يمواز
ا واما الباطنه ياما الظاهر فالرسول واالنبف. باطنه و حجهظاهره  حجه :نيتالناس حج يعل

  ) 208ص، 1378 ينيحس( .»فالعقول
ا يد از آن به عنوان تنها ابزار يپس نبا. ستياشتباه مصون ن ز از خطا وياما عقل ن

  . مطلق و بدون اشتباه  استفاده نمود يابزار
  
  قلب - 3- 2
مان اگر خدا ياهل ا يا«. ...جْعل لَّكُم فُرْقَانًاياللَّه  نَ ءامنُواْ إِن تَتَّقُواْيهَا الَّذيأَي: اتين آيا  

رت دهد تا به نور باطن يده بصيد يعني( د خدا به شما فرقان بخشديزكار شويپره ترس و
حواس را به فعال بودن قلب و  ييكارا) 29: انفعال( ».....) ديحق را از باطل فرق گذار

و جعلَ  اًئين بطُونِ أُمهتكُم لَا تَعلَمونَ شَه أَخْرَجكُم مو اللَّ. كند مي زه بودن دل موكوليپاك
فْ ر و الَكُم السمع و الْأَبص

َ
دل قرار ، چشم، شماگوش يخداوند برا« لَعلَّكُم تَشْكُرُونَ َدةَ ئِ اْأل

ست پس خداوند دل را در كنار حواس قرار داده ا) 78: نحل( .»ديباشد آن كه شكر كن، داد
  . شود مي شناخت و معرفت محسوب يبرا يز ابزاريا قلب نيدل 
، يمزّك يريمعتبر و با ارزشمند كه در بافت و ضم يحس و عقل در صورت يافته هاي

ه يب و تزكيد با تهذيانسان با) جلد اول، تا يب، ينيحس( .نديقابل قبول و موجه به شمار آ
دن به شناخت فقط به حواس يرس  يراش را پاك نگه دارد و بينفس همواره قلب خو

پاك  يچنانچه قلب. باشد مي ت كننده حواسيرا قلب راهنما و هدايز. اكتفا نكند يظاهر
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ر یگردند و در غ می قت نائلیاو به شناخت حق ییه راهنمایباشد حواس و عقل در سا
لْ رانَ على. شوند می دهیو انحراف کش ینصورت به گمراهیا نُواْ قُلُ  کالََّ  ب وبهِِم ما کاَ
سبونَی بر دل آنان نشسته و  ییافته آنان چونان غشایاز باطن رشد ن یرفتار سوء ناش« کْ

  ) 14، نیمطفف( ».ده استیت آنان گردیافت نور و نورانیسبب عدم در
 شان قلبیطبق نظر ا. قلب در نظر گرفته است يبرا يدامنه گسترده ا) 1382( يباقر

ظا غَل: انفعال و احساس يبرا یتواند عامل می هم  و لَو کُنت فَ ه لنت لَ نَ اللَّ ۀٍ مم حا رم ظَ یفَبِ
ک لونْ ح قَلْبِ الَنفَضُّواْ م واگر تند خو و  یبه مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشت«. ..الْ

 :و تفکر عامل ادراك. ) 159: آل عمران( ».شدند می مردم از گرد تو متفرق يسختدل بود
لىلْنَا عع ج ن   و کنَّۀً أَ قْرًایقُلُوبهِِم أَ و اذَانهِِمفىِ ء و وهره کافران پرده یت يو ما بر دلها«. ...فْقَه

لَّا  :باشد فعل و عمل يبرا یو هم عامل، ) 46: اسراء( ».م که قرآن را فهم نکنندیافکند يا
ه بِاللَّغْوِ فىِ أَی ن میؤَاخذُکُم اللَّ لَاک و م کُمیانکُ قُلُوب ت بس خدا شما را به «... .ؤَاخذُکُم بمَا کَ

: بقره( ».د مؤاخذه خواهد کردیکن به آنچه در دل داریلغو مؤاخذه نکند و ل يسوگندها
225( .  

 یعمل و رفتار آدم، حواس و احساسات عقل و درك يت کننده و راهنمایپس هدا
آورند  یرا بوجود نم يکسان و برابریشناخت ، شناخت يارهان ابزیبنابرا. همان قلب است

ن شناخت توسط حواس کسب شده و چنانچه ین ترییکه پایباشند بطوریم مرتبه يو دارا
. رسد می بهتر و باالتر یرد به شناختیقرار گ یعقل پشتوانه حواس و احساسات آدم

ها یگاه و به دور از آلودگآ، داریب ید که قلبیآ می بوجود ین سطح شناخت زمانیتریعال
همواره به  یقیدن به معرفت حقیرس يد برایانسان با. باشد یقبل يت کننده ابزارهایهدا
  . ها از درون و قلب خود همت گماردیه نفس و زدودن ناپاکیتزک

د و با مجاهده  به یک مسأله را درك کنیبرحسب عقلتان «: دیفرما می )ره( ینیامام خم
، است گرچه برهان هم قائم بر آن شده باشد یر اعتقاد علمیباورکردن غ ،دیاوریمان بیآن ا

است و  یقتیک حقیاست و آن  يگریقلب باب د. است يگریک مسئله دیاما باور آمدن 
  ) . 61ص، جلد اول، تا یب، ینیحس( .» شود می قت هم به قلب وارد ین حقیا

 ینید؟ دکتر حسیاخت رستوان علم ومعرفت را کسب نمود و به شن یی میازچه جاها
  . دینمایم ینگونه معرفیمنابع شناخت را ا
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  منابع شناخت. 3
مانند  ییابزارها. ردیگ می هستند که شناخت و معرفت از آنها سرچشمه ییمکانها ،منابع

که نیرا عالوه بر ایرند زیتوانند جز منابع شناخت قرا گ می زین یعقل و قلب آدم، حس
عقل ، ن معارف و علوم کشف شده در درون حواسیا، ردیگیجام مله آنها انیشناخت به وس

ره شده یتوان از علوم ذخ می مناسب ییکه با روشهایگردد بطور می انباشته یو قلب آدم
  :منابع شناخت عبارتند از. مجدداً استفاده نمود

  
  باتمجرّ -3-1
، یشخص آورند که تجارب می ش به دستیق حواس خویان از طریهمه آنچه که آدم« 

، جلد اول، تا یب، ینیحس( ».شود می را شامل يو تجارب بشر یفرهنگ، یتجارب مل
  ) 92ص

ن معرفت و شناخت یا. پردازند می ط اطرافیهمه افراد با حواس خود به شناخت مح
ن علوم و معارف را تجارب یمجموعه ا. زان درك و فهم آنهاستیر زمان و میتحت تأث
پس  را دارد ینه علمین گنجیبه ا یدسترس ییتوانا ،هر فرد از آنجا که. نامند ی میشخص

ن آنها یب ییست و تفاوتهایکسان نیهمه افراد  يتجربه ها یباشد ول می ک منبع عامی
که  یتجارب یعنی، یفرهنگ یتجارب مل. باشند ی مین تجارب شخصیپس ا. وجود دارد

ان یشه سالیصل فکر و اندن تجارب و معارف حایا. باشد می ک ملت و فرهنگیمورد قبول 
 يتجارب بشر. رندیگ می باشد و از فرهنگ آن قوم و ملت سرچشمه می ک ملتی يمتماد

اند و بر سر آنها به  رفتهیه همه افراد بشر آنها را پذهستند ک یمعارف و تجارب، یا انسانی
  . ده اندیرس اتفاق نظر

  
  معقوالت  -3-2
 ».باشد ی میو تجرب یعلم يو دانش ها ينظر يدانش ها، اتیهیشامل بد ،معقوالت«

هستند که همه انسانها آنها  یات امور واضح و روشنیهیبد) 92ص، جلداول، تا یب، ینیحس(
 هستند یعلوم و معارف ،ينظر يدانش ها. »بزرگتر است ءاز جز کلّ«مانند . را باور دارند

مانند ؛ پردازند یم خود يایبه حل مسائل و قضا یعقل يق تعقل و استداللهایاز طر که
ق یهستند که از طر ییدانش ها، یو تجرب یعلم يدانش ها. فلسفه و یاضیعلوم ر
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  . اندشدهشه حاصل یش همراه با فکر و اندیمشاهده و آزما
  
  اشراق -3-3
  ) 94ص، همان( .شمندانیعالمان و اند یو ناگهان یدفع يرتهایو بص یتجارب عرفان 

  
  یوح - 3-4 
که از نوع  یامبر با مبدأ وخالق هستیارتباط پ. امبر با خداستیشامل ارتباط پ یوح« 
لى) . 94 ص، همان( »باشدیادستورات مین یفرام ه طَغَى  اذْهبا إِ نَ إِنَّ وع  يدبه سویبرو«فرْ

ش) 43:طه( ».ان شتافته استیفرعون که سخت به راه طغ عر أَنذقْرَبِیو ک الْأَ ) نخست( نَیرَتَ
  ) 214:شعراء( »را بترسان کتیشان نزدیخو«

  
  ) صادق يایرو( الهام -3-5

ه غُرَابا . شود می زین يدر دل انداختن که شامل افراد عاد يبه معنا ثَ اللَّ ع یفَبثُ فىِ عب
ضِ لر لَ هذَا الْغُرَابِلَتى أَیاویه قَالَ یوارِى سوءةَ أَخیف یه کَیرُِیالْأَ ونَ مثْ کُ نْ أَ فَأُوارِى  عجزْت أَ

مد بح منَ النَّ ى  فَأَصةَ أَخءون را با چنگال یخت که زمیرا برانگ یآن گاه خدا کالغ. نَیس
 .)31: مائده(.ر خاك پنهان کندید چگونه بدن مرده برادر را در زید تا به او بنمایحفر نما
مانند خواب حضرت ، ردا افراد بشر وجود دایفرد  يبرا ییامهایکه در آنها پ یدرست يخوابها
عه السعى قَالَ . م در مورد فرزندشیابراه لَغَ ما بم رى   إِنى    ابنىیفَلَ . ...کأَذْبح   فىِ الْمنَامِ أَنى  أَ
 » . ...کنم ی مینم که تو را قربانیب می زم من در عالم خوابیفرزند عز يا:م گفتیابراه«
  ) 102:صافات(

  
  زهیغر-3-6
بشر  يا بعد مادیوانات یشتر در مورد حیکه ب  يعت ثابت و مشخص هر موجودیطب 

نَ الجِبالِ ب  و أَوحى. شودیم بکار برده ى منِ اتخَِّذ لِ أَ النَّح إِلى کبا یرمم رِ ونَ الشَّج م وتًا و
شُونَی ع منزل یرف ياودرختان و سقف هها  کرد که از کوه یت به زنبور عسل وحیوخدا« عرِ
  ) 68:نحل( ».ردیگ
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  وسوسه -3-7
ز ین یمشرکان ومنافقان در مقابل مؤمنان و مسلمانان و گاه يهمان توطئه ونقشه ها 

نَّ الشَّ. ....شودیمل یطان بر انسان تحمیاز جانب ش لینَ لَیاطیو إِ أَو ونَ إِلىیوح ائهِم
یلع نْ أَطَ لُوکُم و إِ ادإِنَّج موهشرِتُم ُلم روان یمنان سخت به دوستان وپیو اهر. .....«. کُونَکُم

  ) . 121:انعام( ». خود وسوسه کنند
  
  تیسند -3-8
صاحبان ، یخیه تاریآثار و ابن، اسناد و نوشته ها، تو سنّ) میقرآن کر( یوح يمحتوا« 
  ) 92ص، همان( »ا اهل ذکریتخصص و ، يرأ
  

  میقرآن کر) الف
اسالم نازل شده  یامبر گرامیسال بعثت پ 23ن است که در طول همان کتاب مسلمانا 
نِ اله وىیو ما . است و باطل به آن راه ندارد یاحکام اله ين کتاب حاویا. است قُ عنط .

 ىحلَّا و نْ هو إِ خدا  یر وحیچ غیسخن او ه. دیگو ینفس سخن نم يهرگز به هوا«وحىیإِ
  ) 4و3:نجم( » .ستین

ق را ین طریاست که بهتر ییقران راهنما«: ندیفرما می درباره قرآن) ص( رمامبر اکیپ 
ل ملکات فاضله همه درقرآن یق و تحصیان حقایل معارف و بیشرح و تفص. کند می ارائه
حکمت  یروشن وت یچراغ هدا... .است  محکم که باطل بدان راه ندارد یقرآن کتاب. است

ث ینده و حدید که دانش آیبدان«: مورد فرموده اند نیز دراین) ع( یامام عل» . در آن است
ظم در جامعه جاد گسترش نیا يد  برایدرمان دردها را از او بجوئ. گذشتگان در قرآن است

ن نکته ید به ایدر استفاده از قرآن با«. ) 30ص، 1373، ینیحس( »دیخود بدان متوسل شو
شه و ید با اندیه کرد بلکه باید تکیتوجه نمود که فقط به فهم و درك ساده و ظاهر قرآن نبا

 یامام عل. کرد يست تا بتوان در مسائل مختلف از آنها بهره برداریات آن نگریتدبر در آ
ن یکه بهتر یرا به درستید زیریقرآن را فراگ: ندیفرما می نهج البالغه 110در خطبه ) ع(

 يد که شفاین طلبد که بهار دلهاست و شفا از نور قرآیشیندیسخنان است و در قرآن ب
  ».نه هاستیو سها  قلب
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  تسنّ) ب
ب و عدم یتصو، کردار، ر معصوم است که بر گفتاریفعل و تقر ،قول، تمقصود از سنّ«

، 1379، ینیحس( ».گردد می ز اطالقیدر برخورد با مسائل ن انگر امامیامبر و دیاعتراض پ
ن به جا یر معصومیو سا) ص( امبر اکرمیکه از پ یاتیث و روایسنت عالوه بر احاد) 32ص

  . باشد می زین بزرگواران در برابر مسائل مختلف نیمانده است شامل کردار و رفتار ا
  
  یخیه تاریآثار و ابن) ج
ن یدر ا، ده استیان به ما رسینیشیو هر آنچه که از پ یخیتار يل و بناهایوسا، آثار

. ز جز آنها به حساب آوردین را یخیتار يتوان کتب و داستانها می رد ویگیمگروه قرار 
 هیهستند که توسط بزرگان و دانشمندان ته يآثار مکتوب و معتبر: اسناد و نوشته ها

  . رندیگیم ن قراریریار سایشود و در اخت می
  
  ا اهل ذکریتخصص و ، يصاحبان رأ) د
  ا اهل ذکر و مناجات با خداوند یمتخصص و ، است که صاحب نظر يافراد مقصود، 

  . شوند می و گفتار آنها منبع شناخت محسوب، رفتار، اعمال. ندباشیم
  
  اجماع -3-9
وجود  ین صاحب نظران اسالمیاست که ممکن است در ب ییاجماع اتفاق نظرها« 

د آن اقامه ییواضح و روشن بر تأ یلیهر چند که نتوان از کتاب و سنت دال. داشته باشد
و ها  وهیآنان با استفاده از ش يو پژوهشهاقات یات ممکن است حاصل تحقین نظریا. نمود

باشد و ممکن است محصول درك  یو تجرب يآمار يگوناگون از جمله روشها يروش ها
اگر مسائل و ) 37ص، 1379، ینیحس( ».قت اسالم باشدیو فهم آنان از روح و حق

آن  يح و واضح برایصر یخش آمد که با مراجعه به قرآن و سنت نتوان پاسیپ یمشکالت
  ارینه بسین زمیرفت که در ا ید به سراغ صاحب نظرانین صورت بایدر ا، دا کردیپ

ت یاکثر يرأ یالزم به ذکر است که اجماع به معن. افته اندیدست  یجیاند و به نتا دهیشیاند
  . ستیک موضوع نیا توافق امت بر سریمردم 
امبر نازل یبر پ یوح لهیم است که بوسین آنها قرآن کرین منابع ذکر شده معتبرتریاز ب
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. ار انسان قرا گرفته استیاست که بدون دخل و تصرف در اخت يشده است و تنها سند
د ین و مجالس نگردیچ کس با قرآن همنشیه: دیفرما می 76در خطبه ) ع( یحضرت عل

از آنجا که . و ضاللتش کاسته گردد يتش افزوده و از کوریمگر آن که بر فروغ هدا
ن منبع یبرخوردارند پس سنت به عنوان دوم یاله يانتها یاز علم بز ین) ع( نیمعصوم

الدالله است برعکس  یالسند وظن یقطع، قرآن«. برخوردار است ییشناخت از اعتبار باال
د سخت مواظب بود دچار یبا یوح يدر محتوا. الدالله است یالسند وقطع یسنت که ظن

قت یبه حق یابین سان از دستیم وبدیل نشویق وتأویتطب-یگروه- یشخص يبرداشتها
امبر یات پیث و روایدر استفاده از احاد) 100ص، جلد اول، تا یب، ینیحس( ». میمحروم نمان

ان یسند مؤثق و راو يث معتبر که دارایت دقت شود تا احادید نهایز بایو ائمه اطهار ن
  راهه یه برا ب یوجود دارد که آدم ياریبس یث جعلیرا احادیز. معتبرند استفاده گردد

  . کشاندیم
 ییت هایرند بخاطر ضعف و محدودیگ می از انسان نشأت ير منابع که به گونه ایسا

ی تا زمان. باشند می دیخطا و ترد يستند و دارایکه انسان دارد از اعتبار مطلق برخوردار ن
  . و سنت نداشته باشند یاله یبا وح یرتین منابع استفاده نمود که مغایتوان ازا می
مانع شناخت  ی؟چه عواملر استیامکانپذ یشه به آسانیانسان هم يا شناخت برایآ

  شود؟ یمانسان 
  

  موانع شناخت. 4
اما ، ار انسان قرار گرفته استیدر اخت ياریشناخت بس ينکه منابع و ابزارهایرغم ایعل

با . ندک می برخورد ین راه به موانعیتواند به معرفت و شناخت برسد و درا ینم یانسان گاه
ن موانع انسان قادر خواهد بود آنها را برطرف سازد و به شناخت و معرفت یا ییشناسا
 یموانع ناش - 1« :کرد يم بندیتوان به سه گروه تقس می موانع را«. دا کندیدست پ یواقع

موانع  -3عت اطراف یا طبیاز جهان خارج و  یموانع ناش -2 یو درون ینفسان ياز اسارتها
  ) . 62ص، 1373، ینیحس( »یرهنگو ف یاسیس، ياقتصاد يها يراز ستمگ یناش

  
  تینفسان انسان و-4-1
او  یدارد انسان و جهات نفسان رکه بر سر راه شناخت و علم قرا ین مانعیبزرگتر« 
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باشند به  ی میو درون ینفسان ياز اسارتها یکه ناش یموانع) 1386( يعلو) همان( »است
   :کند ي میر دسته بندیصورت ز
  ) و هوس يهو( نفس يهوا) الف

 بىر محا رلَّا م س لَأَمارةُ  بِالسوء إِ نَّ النَّفْ سىِ  إِ فْ فُور رح   إِنَّ ربى    و ما أُبرِّئُ نَ من « میغَ
زشت  يرا نفس اماره انسان را به کارهایز. دانم یر مبرا نمیب و تقصیش را از عینفس خو

ار آمرزنده و یمن بس يکه خدا، من رحم کند يارد جز آنکه خداد می و ناروا سخت وا
  ) 53: وسفی( ». مهربان است

  ) 211حکمت : نهج البالغه( ». هوس است ییر فرمانروایچه بسا عقل که اس«
  و تکبر ینیخودب) ب
دواْ بهَِا و استَ  حج ا  فَانظُرْ کَیولُوع ا وظُلْم مها أَنفُسه دف کاَیقَنَتْ س قبۀُ الْمفْ با « نَینَ ع

ن دانستند که آنها معجزه خداست باز از کبر و نخوت و یقیش نفس خود به یآنکه پ
نَّ الَّذ) 14: نمل( ». انکار آن کردند يستمگر فَتَّح لهُم ینَ کَذَّبواْ بَِایإِ واْ عنه ا لَا تُ کْبرَُ اتنَا و استَ

اءمالس اب وب کردند و از کبر و نخوت سربرآن فرود یات ما را تکذیا آنان که آهمان«. ...أَب
ترسناك تر از  ییتنها«) 40: اعراف( ». آنان باز نشود يآسمان به رو ياورند هرگز درهاین

  ) 113حکمت : نهج البالغه( ». ستین ینیخود ب
  ) دور و دراز يآرزوها( ییآرزوگرا) ج
کُم الْأَمانىِ. ... تْ ه الْغَرُور  تىح    و غَرَّ کُم بِاللَّ ه و غَرَّ مرُ اللَّ بتان داد یا فریدن يآرزوها«  جاء أَ
  ) 14:دیحد( ». دیبنده شما را غافل و مغرور گردانیطان فرید و شیامر خدا فرا رس یتا وقت
  ) 275حکمت : نهج البالغه( «. کند می رت را کوریآرزوها چشم بص«
  ) يلجباز رفتن حق وینپذ( انکار حق) د
نُواْ ... . دونَ بَِایإِذْ کاَ ح ْیج ه ه و حاقَ بهِِم ما کاَنُواْ بِ ونَیات اللَّ ْزِءتهات خدا را انکاریآ« س 
  ) 26:احقاف( ». دیکردند به آنها فرار رس می که بدان استهزاء یکردند و آن عذاب می

  ) 179حکمت  :نهج البالغه( .کند می ر را سستیتدب، لجاجت
  ییاستبداد و خود رأ) ه

لَ دعونَا إِ نَّۀٍ مما تَ نَا فىِ أَک قَالُواْ قُلُوب یون ب م قْرٌ و نَا و اذَانفىِ ء و یهب نَا وین ابج ح ک ن
لْ إِنَّنَا عملُونَ مما از قبول دعوتت محجوب و گوش ما از  يدلها، مشرکان گفتند« فَاع

به ( ن خود پرداز ما هم البتهیما و توحجاب است تو به کار دان ین و میدن سخت سنگیشن
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  ) 5: فصلت( ».مینکیمعمل ) شیش خویک
کسی با دیگران مشورت کرد در  د و هریشد به هالکت رس يرأخود یهر کس«
  ) 161حکمت : نهج البالغه( ». ک شدیآنان شر يها عقل
  ) 87ص، جلد دوم، تا یب، ینیحس( ییگذشته گرا) و
گذشتگان  يشه هایبه افکار و اند يدیشد یشود که فرد وابستگ می گفته یتبه حال 

ي روید و پیان تقلینیشیکند و همواره از پ یکه هرگز از فکر خود استفاده نمیدارد بطور
فَیو إِذَا ق«. کند می بِع ما أَلْ لَ اللَّه قَالُواْ بلْ نَتَّ عواْ ما أَنزَ نَ ه ینَا علَیلَ لَهم اتَّبِ ءاباءنَا  أَ و لَو کاَ

هم لَا  قلُونَ شَیءاباؤُ لَا یع ونَیا ود که  یعت و کتابیاز شر يرویپ: ندیکفار را گو، چون«؛ »هتَ
ست آنها تابع پدران یا بایم بود آیش پدران خود خواهیرو کیپاسخ دهند ما پ، دیفرستاده کن

 »افته باشندیراه ن یبه حق و راست هرگزعقل و نادان بوده و  یباشند گر چه آن پدران ب
  . ) 170: بقره(

 ندارد بلکه آن را از واجبات يدر عرصه تفکر و معرفت ناسازگار ییاسالم با نوگرا
ز نه فقط ین تجهیز شود و ایبر مسلمان واجب است که به علوم و فنون روز تجه. داند می

، جلد دوم تا، بی ،ینیحس( »ستز هید عمل نیتول يبلکه به معناعلم  يریفراگ يبه معنا
  . ) 87ص

  
  عتیجهان خارج وطب -4-2
در . شوند می مانع شناخت محسوب، هر فرد یط زندگیدر محها  تیوجود محدود 
اگر در  یحت». د به دنبال علم و دانش باشدیمؤمن با«: دیفرما می امبر اکرمین راستا پیهم
 ط باعثیک محیا یدر وطن  یزندگ یگاه. متحمل گردد يادیز يها ین راه سختیا

ر مناطق و ملل یاز جمله علوم و فرهنگ و تجارب سا يادیز يزهایشود که انسان از چ می
د به آن یکند که نبا می محدود کسب یط دانش و شناختیپس در آن مح. غافل بماند

ن یریسا یعلم يتواند از دستاوردها می ر نقاطیبسنده کند بلکه با مسافرت و هجرت به سا
  . دیفزایفاده کند و بر علم و دانش خود باست

  
  آن ياست هایجامعه وس -4-3
مثالً در . باشد می تیار حائز اهمیکسب علم و معرفت بس يحاکم بر جامعه برا جو
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طرف نمودن ند افراد تمام وقت خود را صرف برا فیار ضعیبس يکه از نظر اقتصاد يا جامعه
را  یدهد و امکانات می به علم و دانش ییعه بهاجه نه جامیکنند در نتیم هیاول يازهاین

به دنبال علم و  يسازد و نه افراد فرصت الزم برا می ایافراد مه يجهت کسب آن برا
  . دانش رفتن را دارند
علما و  يبرا یباشد که در جامعه مقام و منزلت ياست به گونه ایممکن است س

د و آزار یال علم و دانش اند مورد تهدکه به دنب یکسان یدانشمندان وجود نداشته باشد حت
از موارد  ییگرا تیاکثر. دیآ می ز از موانع شناخت به حسابین یفقر فرهنگ. رندیقرا گ

ت افراد جامعه بدون معرفت و ین حالت اکثریدر ا. ک جامعه استی یفرهنگ يهایستمگر
به آن  نسبت یعلم و شناخت، که با تالش يرند اما فردیپذ می را یشناخت موضوعات

. ندارد یگاهیچ جایشود و ه می ت کنار گذاشتهیدا کرده است در مقابل اکثریموضوع پ
ت یدر اکثر) 87ص، جلد دوم، تا یب، ینیحس( »باشد می از موانع شناخت ییت گرایاکثر«

ست و فقط از ین یجه به دنبال کسب علم و آگاهیکند در نت یفرد اظهار نظر نم ییگرا
  . کند می ت یجمع تبع

ن موانع و یک از ایه هر یر علیگیروان خود را به مبارزه سخت وپیاسالم با آنکه پ« 
بر خود  يانسان را در گرو غلبه و یینها يروزیاما پ، کند می دشمنان سه گانه فوق دعوت

  ) 62ص، 1373، ینیحس( ».داند می شیاز درون خوها  یو ناپاک هایناخالص و زدودن
  گذارد؟ می ت یترببر  يریچه تأث یشناخت شناس

  
  یشناخت شناس یتیاستلزامات ترب. 5

  منزلت معلمـ 1ـ5
است لذا در  ییمقام و منزلت باال يعلم دارا ینیدگاه دکتر حسیکه در دیاز آنجائ

 یگاهیار واال و جایبس یز مقامیتوان گفت که معلم ن می  یشناخت شناس یتیاستلزامات ترب
  . ع داردیرف

ت ین وپر مسئولیمعلم رکن است و اوست که بار سنگ یسالمت ایم و تربیدر نظام تعل
ا و امامان برحق و یاو ادامه دهنده راه انب. کشد می را به دوش یام آوران الهیاء و پیانب

 يها يکه خداوند از او گرفته تا در برابر نابرابر یثاقیبرخاسته از خلق است او در روند م
به خود راه  يدیهرگز ترد، ر مقاومت کندیتزو حاصل از ستم و تجاوز صاحبان زر و زور و
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در  ر و معروفیجز اصالح که همان دعوت به خ يزیشه او چیدهد و در ظرف اند ینم
  ) . 250ص، 1373، ینیحس( »است وجود ندارد یجامعه اسالم

. شود می دهیمعلم است که رکن نام، تیم و تربینظام تعل مسایل نیتر ن از مهمیبنابرا
ما بعثت انّ«فرمودند  ی میحاً خود را معلم معرفیصر) ص( امبر اکرمیپ؛ استیبشغل ان یمعلم
دار ساختن و تذکر دادن به انسانها مبعوث یب يو برا بودند یام آوران الهیامبران پیپ. »معلماً

ستند  بلکه با تمام وجود ینگر یآنها به رسالت خود به عنوان شغل و حرفه نم. شده بودند
د یز بایمعلمان ن. گذشتند می انجام آن يو از جان و مال خود برا دهیبه آن عشق ورز

 يبدانند و برا یک عشق درونیرا نه به عنوان حرفه و شغل بلکه به صورت  یمعلم
همانند  یگاهین صورت معلم جایدر ا. ه بگذارندیخود ما یدن به اهداف آن از هستیرس
ران گام یخواهد در جهت تحقق فراگ می واء را دارد یمعلم که شغل انب«. اء خواهد داشتیانب

داشتن . شتن نائل آمده باشدیخو اهداف به تحقق ینسب يد خود به گونه ایبا، بردارد
ت و یخالق، چون تقوا یتوان از صفات می است یط معلمین شرایاز نخست، پالوده یتیشخص

  ) 14ص، جلد دوم، تا یب، ینیحس( ». نام برد يریانعطاف پذ
  
   تیهدف تربـ 2ـ5

. برد می بسر یونادان داند و درجهل ینم يزید چیآ می ایندکه به  يکودك در لحظه ا
ط و یبه تعامل با مح داراو را وا ، که در درون او نهفته است يریادگیل به یاما عشق وتما
با گذشت . دیگران  استفاده نمایات دیرد تا از تجربیگ می ادیکم کم . دکنیمکسب تجربه 

گذرد از منابع  می هر چه. ردیگ می کسب معرفت بهره يز برایو فکرش نزمان از عقل 
ادامه دارد و هیچگاه  همچنان ن روندیا. کند می شناخت استفاده ن بهدیرس يبرا يشتریب

دن به یجهل و رس یکیاز تار ییت را رهایف تربیتوان تعر می نیبنابرا. شود متوقف نمی
ز همان یقت نیحق. قت برسدیانسان به حق، تیکه در نهایبطور. معرفت دانست ییروشنا

تواند  ی میگاه خود در هستیذات مطلق خداوند است وانسان با شناخت خود و خداوند وجا
شتر یانبر وبا سهولت بیدارد به صورت م یت سعیانسان با ترب یعنی. کتر گرددیبه خدا نزد

  . دینما ین راه را طیا
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  س یتدر يها روش -5-3
دا یله اهداف و آرمانها تحقق پیهاست که بدان وس عه اي از فعالیتروش شامل مجمو«

 يا توان مجموعه ست که بدان وسیله مین کننده راه و روش اییس تعیروش تدر. کنند یم
  . ) 76ص، 1348، ینیحس( ».رنده انتقال دادیاد گیواطالعات را به ها  از دانش

ی تیپس در استلزامات تربم یکرد یعقل و قلب معرف، شناخت را حواس يابزارها
 يانتخاب شوند که با ابزارها يا فت که روشهاي تدریس باید به گونهجه گریتوان نت می

شناخت  يابزارها يرید در جهت پرورش و بکارگیمعلم با یعنی. شناخت متناسب باشند
م چه یم بدانیلیس مایدر روش تدر. ش بکوشد و اقدامات الزم را انجام دهدیشاگردان خو

  . تواند ما را به اهداف برساند می بهتر یروش
  
  یشینما يروش ها5-3-1
 ق حواسیاز طر يو و گردد می ر عرضهیبر فراگ یا موضوعین روش مطلب یدر ا 

 - 2 یده  روش الگو - 1 به چهار قسمتاین روش . ابدی یم آن را در) یینایو ب ییشنوا(
  . شود یم میتقس ،یوکارگاه یشگاهیآزما - 4 یتجسم - 3 یروش کالم

  
  یروش الگو ده) 1
ر یآنچه که مورد ارزش است برفراگ، ینین روش نمونه کامل عیدر ا؛ یروش الگو ده«

هدف  يد الگوین روش بر مشاهده استوار است و در آن معلم خود بایا. شودیمعرضه 
معاصر و  يتوان الگوها می  یدر روش الگو ده) 78ص، جلد اول، تا یب، ینیحس( ». باشد
ان قبل وجود داشته و به یکه سال ییا از الگوهاید شاگردان قرار داد یرا در معرض دزنده 
 یشینما يروشها ءجز یزمان یخیتار ياستفاده از الگوها. اند استفاده نمود وستهیخ پیتار
ن کار یموجود در آنها پرداخته شود و ا يو الگوها یخیان حوادث تاریرد که به بیگ می قرار

 ریامکان پذ یخیتار يت هایان و مطالعه و روایا بیلم و یف، شیماق ساختن نیاز طر
  . د داردیتأک ییو شنوا یینایشتر بر حواس بیب یالگوده يروشها. باشد می

  
  یکالم يروشها) 2
امبر یکه بر پ يه این آیاول «. شود می شتر از کالم و سخن استفادهین روشها بیدر ا 



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    238

ک الَّذى خَلَقَاقْ. د داردین روش تأکینازل شد بر ا بمِ رقرائت هم شامل ) 1: علق( رَأْ بِاس
و هم آنجا که  یکه جمع حروف و کلمات را تلفظ بکن ییهم شامل آنجا، شود می مطالعه

تواند  می ا سخنیکالم ) 79ص، جلد دوم، تا یب، ینیحس( ».یدن انجام دهیعمل را با شن
ن یدر ا. ندیگو ی میآن روش سخنرانن صورت به یان شود در ایب یو لفظ یبصورت شفاه
، هستند که با دقت در کالم معلم ینده مطالب و شاگردان شنوندگانیگو، روش معلم

به  ییحس شنوا. دهند می ل قراریه و تحلیمطالب را درك کرده و در ذهن خود مورد تجز
 . شوند می ن روش بکار گرفتهیشه در ایهمراه فکر و اند

ي ا رد به آن روش مطالعهیقرار گ يار فردیدر اخت اگر سخنان به صورت مکتوب
را  یخود مطالب يق نوشته هایدارد از طر یا معلم سعیسنده ین روش نویدرا. میگوئ می

از عقل و فکر خود کمک  یینایز درهنگام مطالعه عالوه بر حس بیشاگرد ن. آموزش دهد
م با استفاده از روش یقرآن کر. ابدیسنده را دریآن مطالب هدف نو یگرفته تا با بررس

  . دهد می افراد را آموزش یکالم
. د تا روش اثرگذار واقع شودیت دقت و ظرافت به عمل آید نهایبا یکالم يدر روشها

  . گردد ی میر باعث مؤثرتر شدن روش کالمیت نکات زیرعا
، نیین آیدر ا، اسالم به شناخت صرف توجه ندارد، کالم ییبایت و زیجذاب«) الف 

و  ییبایقرآن با ز. ژه برخوردار استیو یاز مقام، عواطف و به خصوص قلب افرادپرورش 
دار کردن یقرار داده و با ب یر عاطفیکه درکالم خود دارد مخاطب را تحت تأث یتیجذاب

) 79ص، همان. (سازد می قتیرفتن حقیاو را آماده پذ، فرد يقت جویبا پسند و حقیفطرت ز
شاگردان ، د تا بتواند با جلب توجهیان نمایت بیو جذاب ییبایا زد کالم خود را بیز بایمعلم ن
ان یب یاگر معلم مطالب را ساده و صرفاً علم. دیافت مطالب آماده نمایرش و دریپذ يرا برا

  . شوند می زود خسته یلیدهند و خ ینشان نم يریادگیبه  یلیکند شاگردان تما
افتن از محسوس به معقول یره يآن برادر قر: اتیل و کنایتمث، هیاستفاده از تشب«) ب

 يار باالیم طرح شده در قرآن همه در سطح بسیمفاه. ن سه مورد استفاده شده استیاز ا
 يآنکه به گوش و درك انسان عاد ياما برا. قرآن کالم حضرت حق است. انتزاع قرار دارد

و  یارائه مطالب انتزاعز در یمعلم ن) همان( ». دید نازل شود و از مرتبه خود فرود آیبرسد با
 يد که برایان نمایب يهات به گونه ایا تشبیو ساده  ینیع يد مطلب را با مثالهایسخت با

  . شاگرد بهتر قابل درك و فهم باشد
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د یوسته با پند و اندرز بایپ؛ انسان فراموشکار است: استفاده از پند و اندرز و تذکر«) ج
له یذکر خود وس. دار و آگاه نگه داشتین او را بیتمرل را به او تذکر داد و با تکرار و یمسا

د بطور یمعلم با) همان( ». ش استیاد نگه داشتن موضوع مورد آزمایدل و در  يداریب
ن یباشد که بصورت تمر می مؤثر ین تکرار زمانیوسته مطالب را تکرار کند و ایمستمر و پ

شوند و  می شوند کمتر فراموششتر تکرار یمطالب هر چه ب. از خود شاگردان خواسته شود
  . ق تر و بهترخواهد بودیعم يریادگی

ز کرد و درصدد یمطالب پره يد از القایبا یدر روش کالم«:ختن تفکریبرانگ) د
مبنا و مبدأ ، را تفکریز. باشد ي میریادگیواال در  یارزش يتعقل دارا. ختن تفکر بودیبرانگ
 دیتأک يریادگیفرد به  یل شخصیو مو رغبت  یدارد و اسالم بر حرکت درون یدرون
د با ارائه ینا به شاگردان انتقال دهد بلکه باید مطالب را عیمعلم نبا) همان( ».کند می

له شاگرد فعاالنه ین وسیبا ا. زدیت آنان را بر انگیو مهم قدرت تفکر و خالق یمطالب اصل
  . ردیگ می ق تر فرایکند و مطالب را بهتر وعم می را دنبال يریادگی

معلم . دارد يریادگیدر ییت صاحب کالم نقش بسزایشخص: ت صاحب کالمیشخص) ه
معلم هر آنچه . کنند می دیاز کارها از او تقل ياریباشد که شاگردان در بس یی میمانند الگو

 يالگو، خود یعنید از قبل خود را به آن مجهز کرده باشد یخواهد با می را که از شاگردان
که در عمل و کردار وجود دارد در کالم وجود ندارد و چه  يریتأث .آن باشد يبرا یعمل
  . عمل یارند عالمان بیبس

  
  یروش تجسم) 3

و  ینقاش، یپرده کش، یسیخوشنو، یه خوانیتعز. ات استیشامل انواع هنر و ادب
ن روشها حواس یدر همه ا) همان( ....و يکنده کار، يکار یکاش، يخاتم کار، یقیموس

توانند  می نام برده يک از روشهایپس هر . کنند می تیفعال) قلب( و عواطفهمراه با فکر 
  . س محسوب گردندیتدر يروشها جزء

  
  یوکارگاه یشگاهیروش آزما) 4 
  قرار  یشینما يمورد استفاده دارد جزءروشها یوفن یشتر در علوم تجربین روش که بیا

والمسه همراه با  ییایبو، ییشاچ، ییشنوا، ییناین روش از حواس مختلف بیدر ا. ردیگ یم
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  . فتدیمؤثرتر اتفاق ب يریادگیشود تا  می قلب استفاده يدر موارد یعقل وحت
  
  تیروش تفکر و خالق5-3-2

م یفه نظام تعلین وظیپس عمده تر. افراد گوناگون است ییت و توانایکه ظرف ییاز آنجا
 تا سر حد امکان یسهر ک يفطر ينهادها ییشکوفا يبرا یطیت فراهم آوردن محیوترب
 يبه سمت مبدأ و منتها یژه خود را درحرکت دائم هستیگاه ویله جاین وسیتا بد. باشد می

 يحواس شکل ها يافته هایست بلکه در برخورد با یشه ثابت  نیادراك هم. ابدیوجود ب
  . ردیگ می متفاوت
  تیخالق) الف
شتن فرد قرار دارد و یم در خدمت تحقق خویمستق ياست که به گونه ا یت روشیخالق

ت هدف ین منظر خالقیپس در ا. انسان است يفطر يروهایعامل بروز استعدادها و ن
دن جهان یآفر. ن معنا کشف جهان استیت در ایخالق. له و روش استیست بلکه وسین
به  یکه متکّ ییه روشهاین گونه کلیبد. ق کشف جهان درون استیرون و ازآن طریب

بحث ، حل مسأله، ید وجوهره خالقه دارد مثل روش اکتشافشتن فرد هستنیتحقق خو
 یب، ینیحس( .د اسالم خواهند بودید و تأکییهمه مورد تأ، یپرسش و پاسخ سقراط، یگروه

  ) 80ص، جلد دوم، تا
  تفکر) ب

جه یاست که نت يزیق خردمندانه و تجسس نقد آمیتفکر و حل مشکل مربوط به تحق
ي حل مشکل رهبر يجه است که ما را به سوین نتیمرا به دنبال دارد و ه يارزشمند

 بر یتعادل بهم خورده ما را به آرامش قبل، نشاند می را فرو هادیشک و ترد. کند می
د و نظارت یا عقاین موضوعات متضاد ویبخشد که از ب می ن قدرت را به مایگرداند و ا می

فراوان و  يروهایکه ن یاعک مفهوم انتزیتفکر جز . مین آنها را انتخاب کنیمختلف بهتر
مختلف  يگر و در دورانهایک فرد تا فرد دیدرآن دخالت دارند و از  يشماریب ياستعدادها

، 1348، ینیحس. (ستین يگریز دیچ، دینما می افراد به صور اشکال مختلف جلوه یزندگ
  ) 13ص

آنها  ياستعدادها ییها به شاگردان باعث شکوفایکه انتقال مطالب و تئور ییاز آنجا
 یید از روشهایس خود بایپس معلم در تدر. دارد يژه ایو يشود و هر کس استعدادها ینم
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با تفکر ، دیرد و آنها را وادار به تفکر نمایاستفاده کند که ذهن شاگرد را به کار گ
  . شود ي میت و نوآورین منجر به خالقیافراد بارور شده و ا ياستعدادها
  یتفکر تأمل) ج

که بدان  است گردانشا یذهن یپرورش و آمادگ يبر رو ید فراوانیکأت یملأدر تفکر ت
 یابیارز يو تفکر انتقاد يخود را با خردمند یتیو ترب یاجتماع، یله مشکالت شخصیوس

ق اعمال روش یت از طریم و تربیتعل. ح و مناسب را بدست آورندیصح يکنند و راه حل ها
کند که در روبرو شدن با  می کمک و آنان را دساز می تولدرا دوباره مافراد  یملأتفکر ت

بر خرد و منطق باشند ونه بر عواطف و  یبرسند که مبتن یجیبه نتا یمشکالت زندگ
ابد که نه تنها ی می ن استعداد در افراد پرورشیا یملأبا استفاده از روش تفکر ت. احساسات

کمال را از ، بایاز ززشت ، یاز کل یص جزئیص دهند بلکه قدرت تشخیخوب را از بد تشخ
 یبطور کل. ز داشته باشندیوپرارزش ن یپست و مبتذل را از عال، ارزان را از گران، نقص

سازمان ، دنیشیر در نحوه اندییتغ، ستیر در رفتار فرد نییجز تغ يزین روش چیهدف ا
ک نظام یرشد ، یمات مستدل ومنطقیوصول به تصم، اد گرفته شدهیدادن به مطالب 

. استفاده کردها  ا قضاوتیمات یدر تصم ياریاس و معیبتوان از آن به صورت مقکه  یارزش
 يکه مورد عالقه يله اأا مسیرنده با مشکل یادگیرا یباشد ز می مؤثر يریادگین روش یا
 يریگادیدر . شود می مواجه, د قرار گرفته استیابهام و ترد، یدگیچیبوده در معرض پ يو

ق درباره مشکالت و مسائل مختلف به اصول یو دقت عم يتقادان تفکر انیمؤثر فرد در جر
قرار  ينه مشکالت بعدیفرا راه او در زم یابد که به منزله چراغی می دست یماتیو تعل

مشابه  ید نقشیکند با می متعهد یملأکه خود را به روش تفکر ت یمعلم. خواهند گرفت
د یمعلم با. رندهیادگیبالقوه در  ياستعدادها دهنده پرورش یعنینقش باغبان داشته باشد 

ک ین روش معلم یدر ا. ل گرددیتبد یا مثل اعلین یشاگرد را کمک کند که خود به بهتر
از وقت خود را به  يادید مقدار زیاو با. ز دانیا همه چیمطلق  يرابط خواهد بود و نه داور

در  "چرا "یالؤس ز مبذول دارد و از کلمهیتفکر آم يزنده و جوابهایبرانگ يطرح سؤالها
ا اصول ثابت و ین و ید توجه کرد که قوانین حال بایدرع. دیاالت خود استفاده نماؤس

 وندجهت داده ش ینیهدف مع يد به سویاالت باؤس. االت وجود نداردؤدر طرح س یمنظم
  ) . 1348، ینیحس(
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  ختنیروش آم-5-3-3
و  یحس، یادراک یگانگیک یدن به یو رس ییشناسا، دن در موضوعیغوطه ورگرد

 یشتن است و کسیتحقق خو یت اسالمیهدف ترب. با موضوع مورد مطالعه است یعاطف
رود تا هر  می گام نهاده است و یر حرکت هستیر تحقق گام نهد در واقع در مسیکه در مس

از  یکیو  یهست يبا همه اجزا یگانگیپرورش احساس ) مطلق( شتر به وجودیچه ب
ش یختن در مقابل مشاهده و آزمایآم. باشد می ختنیروش آم، بن حضور قلپرورد يروشها
 اگر به شناخت نمود دست یروش تجرب، یگر از هستید یجهت شناخت وجه یروش. است
ن شناخت دمساز یشود و انسان را با عاطفه ا می ختن به شناخت بود نائلیروش آم، ابدی می

  ) 81ص، جلد دوم، تا یب، ینیحس( .سازد می و مأنوس
ز ید به پرورش آن نیباشد معلم با می ا دلیقلب ، شناخت ياز ابزارها یکیکه یآنجائ از

 يروشها. رندیز بهره بگیله نین وسیکسب علم و معرفت از ا يهمت گمارد تا شاگردان برا
 يختن برایدر روش آم یپردازند ول می و عقلت به پرورش حواس یو تفکر و خالق یشینما

که توجه صرف  یشگاهیآزما يبر خالف روشها. گردد می تفادهشناخت از هر سه ابزار اس
گردد و همه  می ز توجهین ير مادین روش به عوامل غیدر ا، دارند يبه مشاهده عوامل ماد
) خداوند( ن علتیکامل تر و نیگردد که با باالتر ی میشوند و سع می عوامل در نظر گرفته

و  يکشاورز، عتیتوان از گردش در طب می نختیآم ياز روشها. برقرار گردد یکیارتباط نزد
آورد که انسان را با  می را فراهم یعت بودن امکاناتیعت بودن و در طبیبا طب«. هنر نام برد

ش متوجه یپرطراوت خو يد و هر لحظه جان و دل او را درصفاینما می فطرت خود دمساز
اشتغال داشته اند و  يامدارو د يز اغلب به کشاورزیاء نیانب. سازد می و همسو با جان جهان

وارد شود  یاگر علم به قلب. ) 82ص، جلد اول، تا یب، ینیحس( »عت مأنوس بوده اندیبا طب
 ییده است نه تنها انسان را به کمال و هدف نهایها جدا نگردیه نشده و از آلودگیکه تزک

 یو سختکه مصائب یبطور. گرداند یم ر به عقب بریکند بلکه او را در مس یک نمینزد
قرآن انسان را از  ین حالتیدر چن. ردیگ می ت فاصلهیش چند برابر شده و از انسانیها
م و آموزش مقدم یه بر تعلیجه گرفت تزکیتوان نت می پس. شمارد می ز پست تریوانات نیح

 یو هنر و هر علم يکشاورز، ه نفس همت گمارد صنعتیکه انسان به تزک یهنگام. است
خداوند است و باعث تکامل  یهمان تجل يهمراه باشد به گونه ا يورت و نوآیکه با خالق

ه را در شاگردان یگفتار و رفتارش موجبات رشد و تزک باد ین معلم بایبنابرا. گرددیانسان م
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  . آنان را به مراتب باالتر برساند، خود ییفراهم سازد و با راهنما
  
  یآموزش يمحتواها-5-4

اجماع را منابع شناخت ، تیسند یوح، اشراق، التمعقو، مجربات یدر شناخت شناس
توان  می آن یتیدر استلزامات ترب. مین منبع را قرآن و سنت دانستیم و معتبرتریکرد یمعرف

 يبرا یراه یزشآمو يمحتواها. ن منابع استخراج کردیرا از هم یمحتواها و مواد آموزش
دگاه قرآن و سنت با یرا از د یآموزش يتوان محتواها می پس. باشندیدن به اهداف میرس

  . کرد ير دسته بندیانسان به صورت ز يت و ابعاد وجودیدر نظر گرفتن اهداف ترب
  
  یخداشناس. 1

 یانسان را به شناخت خدا و قدرت ب، گوناگون ينعمت ها يادآوریاز قرآن با  یاتیآ 
ع. دینما می او دعوت  يانتها ج ا وقَرَار ضر لَ الْأَ ع ن ج اسىِأَموَا رلَ له ع ج رًا وا أَنْهه و    لَ خلَالَ
لَ بع رَ   نْیجحب کْثرَُهم لَا یالْ لْ أَ ب  اللَّه عم ه مونَینِ حاجِزًا  أَءلَ ست که آسمانها و یا آن کیآ«. علَ

فرستد تا بدان درختان باغ و  ی میشما باران ين را خلق کرده است و از آسمان برایزم
ش خود قادر یم هرگز شما از پیانیرو ی میو خرم يشما را در کمال سبز يتانهابس
  ) 61:نمل( »هست؟ ییکتا خدای يا با وجود خدایآ. ستندیاندن آن درختان نیبرو

کمال ، باور داشتن او، و کمال شناخت خدا یخداشناس، نیسرآغاز د« :)ع( یحضرت عل
خدا را ، اخالص و کمال اخالص، دیتوح اوست و کمال یگانگیباورداشتن خدا شهادت به 

را  ید موضوعاتیز بایمعلم ن) 1خطبه: نهج البالغه( ».از صفات مخلوقات جدا کردن است
برده و هر  یله آنها شاگردان به وجود و قدرت خداوند پیس انتخاب کند که بوسیتدر يبرا

  . ندیفزایوص خود باورند و بردرجه خلیمان بیاو ا یگانگیشتر او را بشناسند و به یچه ب
 یشات الهیوآزماها  یسخت، هاش سنت خداست پس بالیامتحان وآزمااز آنجا که  
لَ على اللَّه و قَد ه. باشند می بشر یاز زندگ یجزئ لَّا نَتَوکَّ   نَّ علىرَدئنَا سبلَنَا  و لَنَصبِو ما لَنَا أَ
مونَا  و على اللَّه فَلْیما ءاذَ کِّلُونَ   تَوکلَیتُ تَو که خدا  یم در صورتیچرا ما بر خدا توکل نکن« الْم

م کرد و ارباب یشما صبر خواه يت فرموده؟ و بر آزار و ستم هایما را به راه راستمان هدا
د معرفت و یدروس با يپس در محتوا) 12:میابراه( ».د تنها بر خدا توکل کنندیتوکل با

و راه مقابله با آنها که همان  یشات الهیو آزماها  یسخت شناخت بالها و به دانش نسبت
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  . گنجانده شوند، صبر و تحمل است
   

  یانسان شناس .2
تىیهِم ءایسنرُِ  ح هِمس فَاقِ و فىِ أَنفُ ْکف بِرَبک یلَهم أَنَّه الح قُّ  أَ و لَم    نَیتَبی  اتنَا فىِ االَْ

لىع ه دا و یات خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کامالً هویما آ« دیء شهِ  شى    کلُ  أَنَّ
کم. نَیات لِّلْموقنیو فىِ الْأَرضِ ءا) 53: فصلت. (.میگردان یمروشن  س أَ فَلَا    و فىِ أَنفُ
ونَ است و هم در نفوس خود شما  داریپد يا ن ادلهیقیاهل  ين برایزم يدر رو«. تُبصرُ

  ) . 20و  21: اتیذار( »د؟ینگر یا نمیآ، مردم
انسان . ندیفرما می انیب یخداشناس يبرا يرا مقدمه ا یز خودشناسین) ع( یحضرت عل
که موضوع آنها انسان وابعاد وجود  ین همه علومیافته است بنابرایل یتشک یاز ابعاد مختلف

  . رندیقرار گ یآموزش يد در محتواهایباشد با می او
  ینبعد جسما) الف

که باعث و غیره  یت بدنیترب و يولوژیزیف، یپزشک، یست شناسیمانند ز یدروس 
  . رندیقرار گ یآموزش يمحتواها د جزءیشوند با می شناخت و پرورش جسم انسان

  یبعد عقالن) ب
آن  يریات قرآن بکارگیاز آ ياریانسان عقل اوست که در بس يها یژگیاز و یکی

لَ علَمیفَمن أَ. سفارش شده است لَ إِ نزِ ما أُ عمى  إِنمَا یأَنَّ نْ هو أَ الح قُّ کَم ک بن ر م تَذَکَّرُ یک
لْبابِ لُواْ الْأَ أُو .لَا ینَ یالَّذ و ه د اللَّ هع میوفُونَ بِ داند  می نیقیکه به  یا مسلمانیآ«. ثَاقَینقُضُونَ الْ

کسان یجاهل  ينایاست با کافر نابن قرآن به حق از جانب خدا بر تو نازل شده یکه ا
کنند و  می ند که به عهد خود وفایعاقالن آنها. قت اندین حقیاست؟ تنها عاقالن متذکر ا

ر موجودات یز انسان با سایکه وجه تمایاز آنجائ. )19و20:رعد( »...شکنند یمان حق را نمیپ
هستند و  یکه عقالن یعلومد یبا یدرس يعقل و قدرت تفکر اوست پس در محتواها

 ، و هندسه یاضیر، مانند منطق شوند می تفکر انسان يرویموجب شناخت و پرورش ن
  . گنجانده شوند

  یبعد عاطف) ج
وارضاءکننده  یپرورش و رشد عواطف آدم يبرا يله ایز وسیات وهنر نیدروس ادب

  ) جلد دوم، تا یب، ینیحس( .باشند یی میبایمربوط به ز يازهاین
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  یبعد اجتماع) د
 اونْ ء لَیم کُنُواْ إِ س زواجا لِّتَ کُم أَ س نْ خَلَقَ لَکم منْ أَنفُ ه أَ یاتلَ ب ع ج ا وۀً یهمحر ةً ودوکُم م نَ

مٍ یإِنَّ فىِ ذَالک الََ قَو کَّرُونَیات لِّ فَ نَتیو منْ ءا. تَ س رضِ و اخْتلَاف أَلْ ماوات و الْأَ خَلْقُ الس ه ات کُم
کم انلْو نَّ فىِ ذَالک الََ    و أَ علمیإِ شما از  يات او آن است که برایازآ یکیباز «. نَیات لِّلْ

ان شما ید و میریافته و با هم انس گید که در کنار او آرامش یافریب یجنس خودتان جفت
 یکی. ار استآشک يمردم با فکرت ادله ا ين امر برایدر ا. برقرار فرمود یرأفت و مهربان

دانشمندان عالم  يبرا يز ادله این امور نیدر ا، انیشما آدم يگر اختالف زبانها و رنگهاید
کَرٍ و أُنثىیأَی) 21و  22:روم( ». آشکار است قْنَاکم من ذَ نَاکم  هَا النَّاس إِنَّا خَلَ علْ ج و    ا ووبع شُ

کم کْرَم نَّ أَ فُواْ  إِ ارع ه عل   قَبائلَ لتَ نَّ اللَّ قَئکُم  إِ تْ ه أَ بِیعند اللَّ ما همه شما را ، مردم يا« رٌیم خَ
م تا یدیار و فرق مختلف گردانیبس يم و آن گاه شعبه هایدیآفر ینخست از مرد و زن

د در یباشند با می که درباره مردم یپس موضوعات) 13: حجرات( »....د ویگر بشناسیکدی
و  یعلوم اجتماع، یجامعه شناس، یرند مانند مردم شناسیگ قرار یآموزش يمحتوا

   .غیره و یروانشناس
نظُرُواْ یرُواْ فىِ الْأَرضِ فَیسیأَ و لَم . کند می اشارهها  ه به عاقبت و سرانجام ملتین آیا
نَ عاقبۀُ الَّذیکَ د منهُم قُوةً و أَثَیف کاَ کْثرََ مما نَ من قَبلهِم  کَانُواْ أَشَ رض و عمرُوها أَ ارواْ الْأَ

ب تْهم رسلُهم بِالْ اءج ا ورُوهم یعل نَ اللَّه ما کاَ سهم ینَات  فَ ن کاَنُواْ أَنفُ ک هم و لَ مونَیظْلمظْل 
 نهایکه از ا یان چه شد؟ در صورتینیشینند که عاقبت کار پیر نکردند تا ببین سیا در زمیآ«
ن کشتزار ساختند و کاخ و عمارت برافراشتند و ینها درزمیش از ایار گوناگون بودند و پیبس
چ ستم نکرد بلکه آنها یخدا درباره آنها ه. آنان آمدند يات و معجزات برایامبرانشان با آیپ

  ) 9:روم( ».کردند می ش ستمیخود در حق خو
قبل بخاطر آن مجازات  يمت هاد از آن چه که ایبا یآدم: ندیفرما می )ع( یحضرت عل

خطبه : نهج البالغه( ». خوب و بد آنان متذکر شوند يکند واز کارها يشدند احتراز و دور
 :نهج البالغه(ران چه اندك یچقدر فراوانند و عبرت پذها  عبرت: دیفرما می نیهمچن) 192

  . دریقرار گ ید در برنامه درسیز بایخ ملل واقوام نین تاریبنابرا) 297حکمت 
   یبعد اخالق) ه

امبران را یپرورش آن پ ياست وخداوند برا ین ابعاد وجود آدمیاخالق که از مهم تر
و شناخت دوست از  یل اخالقیفرستاده است شامل شناخت مکارم اخالق در برابر رذا
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ع  قَالَ موسى .باشد می دشمن ه استَ مقَو نَّ الْأَیل ه و اصبرُِواْ  إِ ه نُواْ بِاللَّ ن یرض للَّ ا مه شَاء یورِثُ
تَّق لْمۀُ لبق الْع و  هادبنْ ع د که ید و صبر کنیخواه ياریبه قوم خود گفت از خدا  یموس« نَیم

و حسن ، راث دهدیاز بندگان خود خواهد به م یآن را به هر کس، ن ملک خداستیزم
 يجه کارهاید از عاقبت و نتیشاگردان با) 128:اعراف( ».عاقبت مخصوص اهل تقوا است

ز از اعمال یر و پرهیخ يو اراده آنان بر انجام کارها یدرون يرویر و شر مطلع باشد تا نیخ
، رسانند می را که سرانجام کارها را یید محتواهایپس در دروس با. شتر گرددیشر ب

  . مطرح گردند ین موضوعات در مباحث اخالقیا. گنجانده شود
 د هأَع لَ أَ لَم دواْ الشَّیکُم یإِ ب ع ن لَّا تَ کمیبنىِ ءادم أَ بِ   طَانَ  إِنَّه لَ م ود زادگانیآدم يا« نٌیع ،

را روشن است که او دشمن بزرگ یز، دیطان را نپرستیم که شیا به شما سفارش ننمودیآ
دا شما مبا، دیز کنیاز دشمن خدا پره«: ندیفرما می )ع( یحضرت عل) 60:سی( ». شماست
با ) طانیش( خود شما را به حرکت در آورد و يخود مبتال سازد و با ندا يماریرا به ب
و برادران تعصب ، يگر چه فرزندان خودپسند. ...اده و سواره خود بر شما بتازدیپ يلشکرها

، نهج البالغه( ».کنند می قیاو را تصد یو سواران مرکب جهالت و خود پرست، یو خودخواه
د ین بایبنابرا) غررالحکم( ».ف باشد کوچک شمردید دشمن اگر چه ضعینبا« )192خطبه 
قرار داد مثل  یمبارزه با آن را دربرنامه درس يو راهها یدرباره دشمن شناس ییدرسها
  . ...یل اخالقیه نفس از رذایب و تزکیو تهذ یو دروس نظام، یدفاع یآمادگ
  ینیبعد د) و

 یینش محتاج راهنمایا هدف آفریبه کمال خود دن یرس ياست که برا يانسان موجود
ي ضرور ياو امر يبرا یاله يپس شناخت کتاب والگوها. ت از جانب خداستیوهدا
  . باشد می

لَ: شناخت قرآن نَا إِ لْ د أَنزَ قلُونَیکُم کتَابا فیلَقَ ع کُم  أَ فَلَا تَ کْرُ ذ شما  يهمانا به سو«) 10( ه
ن کتاب بزرگ تعقل ید در ایا نبایم آیرافت شماست فرستاده عزت و شیکه ما یامت کتاب

، د شاگردان را با خواندن قرآنیمعلم با) 10:اءیانب( .دیق آن را درك کنیکرده و حقا
م آن کامالً آشنا یشه درقرآن و مفاهیمعجزه بودن قرآن و تدبر و اند ، نزول قرآن یچگونگ
قُص علَ. رندیقرار گ یوزشآم يد جزء محتواهایز باین یپس علوم قرآن. سازد نْ یو کالُ نَّ م ک

ظَۀٌ و ذکْرَى عوم قُّ والْح هاذفىِ ه ك اءج و  كفُؤَاد ه ت بِ ا نُثَبلِ م الرُّس اءأَنب  ن ؤْمم ما « نَیللْ
م  یر گردانو استوا يرا به آن قوو م تا قلب تیکنیم انیاء را بر تو بیو اخبار انبها  تین حکایا
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مان را پند و عبرت و تذکر یق حق و راه صواب بر تو روشن شود و اهل این طریو در ا
شاگردان  یعنیباشد  ی میآموزش يامبران جزو محتواهایاء و پیخ انبیتار) 120:هود( ».باشد

ک از آنها آشنا شوند و با تفکر در احوال یحوادث زمان آنها و معجزات هر ، امبرانید پیبا
قَد لَ. ص دهندیافته و بتوانند راه راست را تشخیق دست یعم ینشیبه معرفت و ب آنان

کُم عزِ س نْ أَنفُ ولٌ مسر کُماءلَیجرِیزٌ عح تُّم نا عم لَیهع یصنؤْمیکُم بِالْمح ر وفءهمانا « مینَ ر
فقر و ، يورت خلق آمد که از فرط محبت و نوع پریهدا ياز جنس شما برا یرسول
ص یار حریش و نجات شما بسید و بر آسایآ می و جهل و فالکت شما او را سخت یشانیپر

اسالم  یامبر گرامید با پیشاگردان با) 128: توبه( ».به مؤمنان رئوف و مهربان است
ن و ین دین او کاملتریاست و د یام آور الهین و پیرا او آخریآشنا شوند ز يژه ایبصورت و

همه  يبعنوان الگو و اسوه برا) ص( امبر اکرمین پیبنابرا. باشد می ن انسانیرخودش کاملت
  . باشد ی میامبر جزو موضوعات درسیرت پیره و سیو شناخت س. دیآ می انسانها به حساب

کُم دیالْ  ت لَ م أَکْملْ لَیوع ت أَتم م و کُم متىِ و رضینَ ع ن یکُمد لَامالْاس کُم اشاره ( .....ا نًیت لَ
ن شما را به حد کمال رساندم و بر شما نعمت را تمام کردم و یامروز د) ر خمید غدیبه ع
ل) 3: مائده( ». ...دمیشان برگزین را که اسالم است بر این آئیبهتر ا ویإِنَّم و ه کُم اللَّه و رسولُ
یالَّذنُواْ الَّذامینَ ینَ ءیق وةَ و عونَیمونَ الصلَ اکر مه تُونَ الزَّکَوةَ و اور شما تنها یامر و  یول« ؤْ

 ران را در حال رکوع زکاتیهستند که نماز به پا داشته و فق یرسول خدا و مؤمنان
دهند که  می گردند و نشان ی میامبر معرفینان پیه جانشین آیدر ا. )55:مائده( ».دهند می

خلق انتخاب  ياری يرا برا یها نکرده بلکه کسانافتن نبوت مردم را ریان یخداوند با پا
قرار  یآموزش يد در محتوایو روش آنان با ین افراد و زندگیبا ا ییپس آشنا. نموده است

  . رندیگ
نش جهان و کائنات یآفر یاز قرآن چگونگ ياریات بسیدر آ :یجهان شناسـ 3

ه الَّذى رفَع السماوات بِغَ .ده استیان گردیب د تَرَونهَا  ثمیاللَّ مى    رِْ عتَواس   رْشِ  وع على الْ
قَمرَ سمى  ی    کلُ  سخَّرَ الشَّمس و الْ لٍ م أَج رِى ل ْرَ یجرُ الْأَمبلُ االَْید یفَص م کُ بر قَاء کُم بِل علَّ ات لَ

نُونَ تُوق .لَ ف ع ج و ضالْأَر د ى مالَّذ وه یواسىِهون کلُ   ا ر م ا  وأَنه ار و    لَ ف ع ج رَاتم ها یالثَّ
جوشىِ الَّی    نْیاثْنَ   نْیز ک الََیغْ نَّ فىِ ذَال مٍیلَ النهَار  إِ قَو کَّرُونَی ات لِّ طَع . تَفَ ضِ قر أَ و فىِ الْ

ع و نخَِ ر ز نَابٍ وع نْ أَ م نَّاتج و اتر قَىیرُْ صنْوانٍ یلٌ صنْوانٌ و غَیمتَجاوِ س   و داحو اءم بِ
لىا عضَهع لُ ب فَضِّ ک الََ  نُ نَّ فىِ ذَال لِ  إِ کُ عضٍ فىِ الْأُ مٍ یب قَو خداست آن ذات «. عقلُونَیات لِّ
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قدرت بر وجود ( ستون برافراشت آن گاه عرش ید بینگر می که آسمانها را چنان که یپاک
د و ماه را مسخر اراده خود ساخت که هر کدام دروقت خاص به یقرار گرفت و خورش )کل

 انیل مفصل بیرا با دال) ات قدرتیو آ( سازد می امر عالم را منظم. ندیگردش در آ
ن را بگسترند و درآن کوهها برافراشت و نهرها یکه بساط زم ییو اوست خدا.. .دارد می
. شب تار را به روز روشن بپوشاند. د آوردیجفت پد کیوه یساخت و از هر گونه م يجار

 ین قطعاتیو در زم. دگار استیروشن بر قدرت آفر یلین امور متفکران را دالیهمانا در ا
زراعت  يک جا برایتاکستان و باغ انگور قابل است و  يبرا ینیمجاور و متصل است زم

 ک آب مشروبیبا گوناگون که همه  ينخلستان آن هم نخلها ين برایغالت و زم
ن امور عاقالن را ادله یم ایده ي میبرتر یوه بر بعضیرا در نوع م یما بعض یشوند ول می

   ) 2و 3و 4: رعد( ».است یواضح
را  یحاتینش جهان توضینهج البالغه در مورد آفر 1ز درخطبه ین) ع( یحضرت عل 

که به  ین علومید بنابرایانم می عت دعوتیو انسان را به تفکر و تدبر در طب. دارند می انیب
لحاظ گردند از  ید در برنامه آموزشیپردازند با می شناخت جهان و کائنات و تفکر در آنها

  . توان نام برد می را یاه شناسیگ، ین شناسیزم، یهواشناس، ن علوم نجومیجمله ا
  
  ف معلمیوظا -5-5
در . ک را بداندیهر ب یا ومعایس آشنا باشد ومزایتدر يه روشهاید با کلیمعلم با - 1

مناسب  يا روش هایروش ، ات شاگردانیس و روحیکالس با توجه به موضوع مورد تدر
ها  کالس يا همهیدروس  هیکل يک روش واحد برایانتخاب . دیواثر بخش را انتخاب نما

  . ستیر نیامکانپذ
اده ح دید با همه محتواها و موضوعات سودمند که در قسمت محتواها توضیمعلم با - 2

. دیط و عالئق شاگردان از آنها استفاده نمایشد آشنا بوده ودرکالس درس با توجه به شرا
که  یبه مطالب دیخود نپردازد بلکه در کنار آن با یمعلم تنها به رشته ودرس تخصص یعنی

  . ز بپردازدید است نیشاگردان مف ینده وزندگیآ يبرا
 یبه انتزاع ینیا از عیان به دشوار را از آس ید مطالب و موضوعات درسیمعلم با - 3

در طرح موضوعات . له قدرت درك وفهم شاگردان را باال ببردین وسید وبه ایمطرح نما
  . ق تر انجام شودیعم  يریادگیاستفاده کند تا  یملموس و واقع يدشوار از مثال ها
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وعالم  علم و دانش با کار وعمل همراه وهمعنان است:دیفرما می )ع( ینق یامام عل - 4
د یمعلم نبا. ش در آوردیآزما يعمل متبلور کند و آن را به بوته در است که دانش را  یکس

، 1379، ینیحس( .حاصل کند یذهن متعلمان را پر از محفوظات و اطالعات خشک و ب
ران یش به فراگیو همراه با آزما یعمل ید همواره دانشها را به صورتیبلکه با) 218ص

. سپرده نشوند یبه فراموش یرند و به سادگیگ يق تر در ذهن جایعمها  اموزد تا دانستهیب
فرد و شغل  ين آموخته هایب یک حالت هماهنگیشود که  می علم همراه با عمل باعث

ل یبا انجام کار هنگام تحص. کندیم یگت و سازندیجاد خالقینده او برقرار گردد و ایآ
آموزند ارزشمند و  می کنند و آنچه را می دایپ يریادگینسبت به  يران احساس بهتریفراگ

  . باشد می ف معلمیت افراد خالق و مبتکر جز وظایترب. کنند ی میتلق يکاربرد
زه ورغبت  در شاگردان را نسبت یجاد انگیتوان ا می باتوجه به مقام ومنزلت شناخت - 5

 يریادگیبه  یلیکه شاگرد تما یتا زمان. گر معلم دانستیف دیاز وظا، به کسب علم ودانش
زه وعالقه ید ابتدا انگیپس معلم با. هوده استیب ينداشته باشد آموزش دادن به او کار

 . دیاقدام نما يت ویم وتربیت کند وسپس به تعلیتقو يریاد گیشاگرد را به 
. باشند می شیروزبه روز در حال رشد و افزاها  دانش يشرفت علم وتکنولوژیبا پ - 6
د عالقه و استعداد یمعلم با. رسد می ناممکن به نظر يکار آنها يهمه  يریادگیپس 

 . ت کندیکرده و او را به سمت دنبال کردن آنان هدا ییشاگرد خود را شناسا
نه یل کرده و در آن زمیخاص تحص يدر رشته ا ینکه هر شخصیبا توجه به ا - 7

ش یرشته وگرا د تنها بهیمعلم نبا، ستین موضوع استثنا نیز از ایلم نتخصص دارد و مع
را محترم ها  د همه دانشیبلکه با، دیت نمایخود توجه کرده وشاگردان را به همان سو هدا

 ز بر اساس عالقۀیت شاگردان نیهدا. زدیبپرهها  ر دانشیاعتبار کردن سا یشمرده و از ب
  . ردید صورت بگیآنها با
  
  ف شاگردیوظا - 5-6 
. باشد ي میریادگیت یندانستن اهم مدرسه ومعلم بخاطر، به کالس ییاعتنا یب - 1

ل یزه ومین صورت انگیگاه علم ودانش باشد و به ایت وجایافتن اهمید به دنبال یشاگرد با
  . ش دهدیرا در خود افزا يریادگیبه 

د با دقت گوش داده ومطالب یشاگرد با، س وسخن گفتن معلمیدر هنگام تدر - 2
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را  یا پرسش سؤاالت مناسب هر گونه ابهامب ابد وبه ذهن بسپارد ویونکات مربوطه را در
  . دیدر مورد موضوع مورد نظر برطرف نما

ت داده وبا دقت به یگذارد اهم می آنان يکه معلم بر عهده  یفید به تکالیشاگرد با - 3
ن مطالب در خارج از کالس درس بپردازد یبه عالوه به مرور و تمر. انجام آن همت گمارد

  . قتر سازدید را عمخو يریادگیق ین طریوبه ا
  
   يریگ جهینت

 یگاهیر است و جایامکان پذ يانسان امر يث شناخت برایات قرآن و احادیبرطبق آ
. شود می قلب استفاده وعقل ، حواس ياز ابزارها ،دن به شناختیرس يبرا. ار واال داردیبس

ختراع و ا يشرفت تکنولوژیباشد که هر چند با پ می له شناختین وسیتر ییحواس ابتدا
. د همراه استیباز هم با خطا و ترد اما؛ دهیمدرن به دامنه آن افزوده گرد يدستگاهها

 يخطاها يباشد که تا حدود می ص درست از نادرستیتشخ يبرا ییرویا نیاستعداد  ،عقل
تواند انسان را از جهل و خرافه  می دارد که یعیگاه رفیجاعقل، . دینما می حیحواس را تصح

از قرآن  یاتیرا آیز؛ ستیعقل مصون از اشتباه ن. گران نجات دهدید و سلطه یپرست
ن یتر یپس عال. دکن یزه بودن دل موکول میحواس را به فعال بودن قلب و پاک ییکارا

کننده  هدایت ،ها یدار و به دور از آلودگیب ید که قلبیآ می به وجود یسطح شناخت زمان
  . حواس و عقل باشد

ات یتجرب( مجربات :گردد عبارتند از می شناخت از آنها حاصلکه  یین مکانهایمهمتر
 یعلم يدانش ها، ينظر يدانشها، اتیهیبد( معقوالت، ) يو بشر یفرهنگ- یمل، یشخص

 يایرو( الهام، یوح، ) عالمان یناگهان يرت هایوبص یتجارب عرفان( اشراق، ) یتجرب و
 و یخیتار يه هایابن، وشته هااسناد و ن، سنت ، قرآن( تیسند، وسوسه، زهیغر، ) صادق

) . یصاحب نظران اسالم ياتفاق نظرها( اجماعو ) و تخصص و اهل ذکر  يأصاحبان ر
د دقت کرد و تنها یبا یوح يالبته در محتوا؛ قرآن و سنت است ،ن منابع شناختیترمعتبر

ق و یتطب، یگروه، یشخص يظب بود که دچار برداشتهاابه ظاهر آن اکتفا نکرد و مو
د از یز بایث نیدر احاد. میقت بازنمانیبه حق یابیله از دستین وسیم و به ایل نشویوأت

  . ان معتبر دارند استفاده نمودیکه سند مؤثق و  راو یثیاحاد
 يآرزوها، تکبر، نفس يهوا( یو درون ینفسان يمانند اسارتها یموانع ،در راه شناخت



 251...    آن از یتیو استلزامات ترب یشناخت شناس

 يها يعت اطراف و ستمگریج و طبجهان خار، ) ییو گذشته گرا ییأخود ر، دور و دراز
  . وجود دارد یو فرهنگ یاسیس، ياقتصاد

   :گردندیم یر معرفیبه صورت زشناخت  يرورش ابزارهاپر جهت دس یتدر يروشها 
                                                ، باشد می بر پرورش عقلها  د آنیتأککه  يفکر يروش ها ـ2، یشینما يهاروش - 1
  . شود می پرورش ابزار قلب بکار برده يختن که برایآمروش  - 3

ت  با استفاده از منابع شناخت قابل یدف تربدن به هیرس يابر یآموزش يمحتواها
 ط بهمربو يمحتواها -1: شوند ي میم بندیر تقسیباشند و به صورت ز می استخراج
  . یشناسجهان ط به مربو يمحتواها -3یانسان شناسط به مربو يواهامحت -2یخداشناس

  
  منابع
  م یچاپخانه بزرگ قرآن کر: قم؛  يقمشه ا یاله يترجمه مهد. )1384. (میقرآن کر

  امام عصر :قم؛ یترجمه محمد دشت. )1387. (نهج البالغه
  مدرسه :انتهر؛ چاپ هشتم ، یت اسالمیدوباره به ترب ینگاه. )1382. (خسرو، يباقر

محمد کاردان و   یعل يبا همکار، تیم و تربیفلسفه تعل) 1378. (پژوهشکده حوزه و دانشگاه
  سمت  :تهران؛ یگراند
انتشار  دانشگاه  :تهران؛  تیم و تربیتعل ییهدف غا :تفکر خالق. )1348. (اکبر ید علیس، ینیحس

         يپهلو
چاپ ، یت اسالمیم و تربیتعل یمون مبانرایچند پ یمباحث. )1373( اکبر ید علیس، ینیحس

    یدفتر نشر فرهنگ اسالم :تهران ؛ پنجم
 :تهران؛  منابع و اصول، یمبان :یت اسالمیم و تربیتعل. )1379( اکبر ید علیس، ینیحس

   یو مطالعات فرهنگ یانسان پژوهشگاه علوم
  راز یدانشگاه شانتشارات  :رازیش؛ يمجموعه مقاالت نظر. )1378( اکبر ید علیس، ینیحس
   :رازیش؛  ینین حسید حسیبه کوشش س، تیت وربانیرب يایمیک. )1385. (اکبر ید علیس، ینیحس

  کوشا مهر
          ،ینین حسید حسیم سیه و تنظیته، جلد اول ،تیدفتر ترب. )تا یب. (اکبر ید علیس، ینیحس

  ) لوح فشرده(
       ، ینین حسید حسیم سیه و تنظیته، دوم جلد ،تیدفتر ترب. ) تا یب. (اکبر ید علیس، ینیحس

  ) لوح فشرده(
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  يهااز آموزه ینیگلچ. )1389. (دهیفر، یوسفی؛ مسعود، ين چاریحس؛ اکبر ید علیس، ینیحس
  اطالعات :تهران؛ چاپ سوم، )س( حضرت فاطمه زهرا یدر زندگ  یتیترب

رخانه ستاد نهضت یدب :کرمان؛ تیم و تربیرامون نظام تعلیپ یلیتحل). 1386. (نید حسیس، ینیحس
  يه پردازینظر يها ید علم و کرسیتول
 :تهران؛ چاپ دوم. میالمعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکر). 1374. (محمدفؤاد، یعبدالباق

  یاسالم
 یت و مکاتب فلسفیم و تربیدر فلسفه تعل ینکات اساس. )1386. (درضاید حمیس، يعلو

  د باهنر یاه شهانتشارات دانشگ :کرمان؛ یتیترب
  . یعلوم اسالم يوتریقات کامپیمرکز تحق، قم، ر نوریجامع التفاس. نرم افزار

  

 



 

    

  
  
  
  
  

   یو افسردگ ینید ين باورهایرابطه ب
  ینیدگاه پروفسور حسیاز د

  
  ∗یمه رهیرح

 **اللهیویدا رضوي نعمت
 ***علیرضا منظري توکلی

  
از  یو افسردگ ینید يباورهان یل نوع رابطه بیمقاله حاضر با هدف شناخت و تحل

با ، یانسان در گذر زمان زندگ، دیبدون ترد. انجام گرفته است ینیدگاه پروفسور حسید
ش دست یها و آرزوها از خواسته ياریشود و به بس یرو م آمدها روبه شیها و پ انواع حادثه

و ابزار  ها ست و در مورد نعمتیبه دلخواه او ن، ابد و طبعاً همواره چرخش جهانی ینم
 یات روانشناسیاز روح یکی یافسردگ. شود یها مبتال م تیاز محروم یبه برخ، یزندگ

ر یه و تصویروح یهنگام افسردگ. دیآ یط و جامعه به وجود نمیاز مح ياست که جدا
رود و  یل میاراده تحل، ماند یش باز میف خویشود و جسم از انجام وظا یخراب م یذهن

ر یتأث. دهد یسوق م یه انسان را به جانب شکست و ناکاماست ک يا اعمال به گونه
ن یاست که ا یموضوع، یواز جمله افسردگ یروان يهایماریدر رفع ب یاعتقادات مذهب

ه مقاله آن است که یفرض. ل آن شودیتحل يجو یپ ینیخواهد در آثار استاد حس یمقاله م
، ینید يها نییاز آ يرویق پیاز طر یبند به اعتقادات مذهبیاستاد معتقد است افراد پا

 
  کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات کرمان.  ∗

Rahimeh5444@gmail. com  
  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان. ∗∗

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان. ∗∗∗
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آنها حذف شود و  یزا از زندگ یکنند که عوامل افسردگ یم میتنظ يخود را طور یزندگ
 یموفق یاجتماع يها هستند از تعامالت و کنش ینید يباورها يکه دارا یلذا کسان

مقاالت و ، ن مقاله با مرور به کتبیا. ن استییآنان پا یبرخوردار بوده و سطح افسردگ
شان درصدد یا يژه مقاالت کاربردیو به و ینیپروفسور حس یشناس قات حوزه روانیقتح
  . دیآ یل مساله برمیتحل
  . ینیپروفسور حس، یر ذهنیتصو، یافسردگ، ینیباور د : دواژهیکل

  
  

  مقدمه 
ترین اختالالت مرتبط با سالمت ذهن است که ترین و نیز جديافسردگی یکی از رایج

امروزه ما قادر هستیم که این ، اما با وجود این، دست به گریبان استبشر امروز با آن 
زیرا ، خیلی مؤثرتر از سابق درمان کنیم، معروف است، »هامادر بیماري«بیماري را که به 

بسیاري از مردم در . درك و شناخت بهتري از علل ایجاد افسردگی بالینی در اختیار داریم
. شونددچار افسردگی می، دهدشان رخ میکه در زندگی نتیجه حادثه یا رویدادهاي تلخی

در حال حاضر مشخص شده است که سوابق خانوادگی و ژنتیکی هم میزان ابتال فرد به 
هاي مستمر و فزاینده و عدم وجود همچنین تنش. دهدبیماري افسردگی را افزایش می

  . دگی مؤثر استهاي مناسب براي مقابله با آن نیز در پدید آمدن افسرمکانیزم
 يهاناراحتی میتواند به آرای که مییهاشناسان معتقدند که تنها روزنهروانبعضی 

خارج سازد و یا آنها را خنثی کند داشتن ایمان به خدا و اعتقاد به  میحاصل را از بدن آد
تواند بر  میزیرا تنها نیرویی که ، یک مبدأ حقیقت است و یک قدرت  مافوق انسانیت است

 يپیوند و ارتباط میان بهداشت روانی و باورها. الهی است يشکالت فائق شود نیروم
دانشمندان کنونی و روانشناسان عصر حاضر معتقدند که . مذهبی افراد غیرقابل انکاراست

شود چون زندگی روزمره کنونی با می يآالم روحی و هیجانات خارجی موجب بیمار
ر حسینی معتقد  است که  داشتن ایمان به خدا و پروفسو. نگرانی و اضطراب توأم است

اعتقاد به یک مبدأ حقیقت و یک قدرت مافوق و مطلق است که ما را بر مشکالت فائق 
دارد و کسی که انسان را به کار و فعالیت و از خودگذشتگی وا می، عشق به خدا. سازد می

. شودروانی او تأمین می سودمند و ارزشمند ببیند ثبات و سالمت يخود را در جامعه عضو



 255...    از دینی و افسردگیرابطه بین باورهاي 

راستین و  يهاکه با آموزش ياجتماعی نشان داده افراد يهاعینی و بررسی يها تجربه
هایی را اند بیشتر از آنهایی که چنین آموزش یافته پرورشمنطقی و دینی و اخالقی 

 اند و کمتر بهکرده يارزنده اجتماعی گام برداشته و فداکار يهادر راه هدف، نداشتند
آنها رضایت خدا باالترین کار  يزیرا برا، و انحراف و خیانت کشیده شده اند يجامعه ستیز

  . است
  
  سالم تربیتیهاي  زمینه

رعایت شوند در این صورت  میو فراگیر تربیت اسال هاي عاماگر اصول و توصیه
جمله  هاي اختالالت روانی ازگردد و از رشد زمینهبهداشت روانی خود به خود تضمین می

هر چند که این . شودافسردگی به میزان بسیار زیادي جلوگیري و یا پیشگیري می
ا ذیالً به برخی از آنها  از به بحث و تدقیق خاص دارند اماند و هر کدام نیها فراوان توصیه

  :کنیممی اشاره  حسینی از دیدگاه پروفسور
و ، ت خانوادگی از یکسواصل همسرگزینی که در رعایت ضابطۀ همتایی و اصال؛ لاو

مبتالیان به ، خویشان بسیار نزدیک، احتراز از پیوند ازدواج با افراد نادان و کودن
، هاي جنسی و شرابخوري از سوي دیگرنارسائی، برص، جنون، هایی چون جذام بیماري

  . شودخالصه  می
راز محبت تا اب، اصل رعایت حقوق فرزندان که  در قالب انتخاب نام نیک بر آنان؛ مدو

فراهم کردن امکانات تزویج به ، ادب آموزي، شیردادن از پستان مادر، مرحلۀ عشق ورزیدن
رسد  و به اسقاط تکلیف از ت میلۀ بلوغ و رشد و جز آنها به عینیهنگام رسیدن به مرح

  . انجامدوالدین می
با مبانی  اصل ایجاد عادات مطلوب در فرزندان که از طریق  آشنا کردن آنان ؛ مسو

آموزش حرفه و شغلی مناسب  و ، آموزش قرآن، سوادآموزي، دینی همراه با عمل به احکام
هاي فراوان دیگر که جاي بحث ها و توصیهرعایت این توصیه. گیرد جز آنها صورت  می

گذارد که ت کودك میست آثار بسیار مطلوب بر روي شخصیآنها در این مختصر نی
  ) . 1386، حسینی( روحی اندکی از آن بسیار خواهد بودبهداشت روانی و سالمت 
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  نقش ایمان در جلوگیري از افسردگی 
اعطاي ، براي انسان "دین"بدون تردید یکی از مهمترین ثمرات و دستاوردهاي 

کرامت انسانی در ، به قولی. باشدتداوم  و نیز رشد صحیح او می، و حفظ "ایمان مذهبی"
  . بۀ تقوا داشته که آن نیز حاصل دین و شریعت استنزد خداوند بستگی به مرت

، هاگیري احساسات و گرایشایمان مذهبی باالترین و شدیدترین تأثیرات را در شکل
انسان را در برابر ، ایمان و تقوا. ها داردعقاید و تفکّرات  و همچنین رفتارها و اعمال انسان

، سازد و با این همهاو غالب نمی مصایب و مشکالت ثابت و صابر کرده و شبهات را بر
 و افعال ظالمانه و خالف حقحیات دنیوي و ملزومات فریبندة آن نیز باعث ظهور رفتارها 

  . شوداز او  نمی
قرآن کریم  اولین کتابی است که اوالً در کمال صراحت ایمان مذهبی را نوعی "

یرَ دینِ ا": هماهنگی با دستگاه آفرینش خوانده است فَغَ ن فی اَ م اَسلَم لَه بغُونَ وهللاِ ی
موات و األَرضِ کند و آیا چیز دیگري جز دین خدا را جستجو می. ) 83، آل عمران( الس

ایمان مذهبی را ، سر به فرمان اوست؟ و ثانیاً، حال آن که هر که در آسمانها و زمین است
ک ل": جزء سرشت انسانها معرفی کرده است جهم وق طَرَ فَاَ طرَه اهللاِ الَتی فَ نیفاً ف ینِ حلد

همان که سرشت ، دین کني  گرایانه روي خود را به سو حق) 30، روم( "النَّاس علَیها
 . خدایی است که مردم را برآن سرشته است

بهبود ، لذت معنوي، آرامش خاطر، امیدواري، روشندلی، بینی به جهان و خلقتخوش
جلوگیري از افسردگی  از جملۀ آثار ایمان ، هاع ناراحتیکاهش و رف، روابط اجتماعی

  . مذهبی شمرده شده است
ها و ایمان مذهبی باعث به وجود آمدن قدرت مقاومت و توان رویاروي با تلخی

ایمان . ها خواهد بوددر کاهش ناراحتی میهاي زندگی شده و از این جهت عامل مهناکامی
در جهت ( ش خاصی به هستی و هدفمند نمودن آفرینشمذهبی به دلیل القاء تلقّی و نگر

ی خلقت و قوانین حاکم بر آن امیدوار و نظام کل دید او را به، نزد انسان) تکامل و سعادت
ایمان به  :کندمقوله ایمان این چنین بیان میبا پروفسور در ارتباط . خوشبینانه خواهد کرد

در رأس همۀ محورها و ، این محور. استخداوند یکتا به عنوان یک پایگاه محکم ایمانی 
اي یا محور دیگر محورها است منظور از پایگاه محکم ایمانی آن احساس عمیق و پرمایه

بیند که عظمتش خود را در کنف حمایت و حفاظت پروردگار رحیم می، است که در آن فرد
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در سایۀ . ستو عالم محضر او ا، از رگ گردن بدو نزدیکتر است، ها استفوق همۀ بزرگی
هاي خود فایق آید و ها و نگرانیتواند بر بسیاري از ترسهمین احساس است که فرد می

به آرامش و اطمینان برسدقرآن راه غلبه بر افسردگی را همین احساس دانسته و فرموده 
براي ما معتقدان به قرآن . یاد خدا آرام بخش دلها است، "اال بذکر اهللا تطمئن القلوب"

  ) . 1386، حسینی( یه کافی استهمین آ
دارد و احساسی را که از آن نام بردیم در خود تقویت کرده  فردي که به خدا ایمان

هراسد و با تکیه بر خداوند زمینۀ این عامل را از ابهامات و حوادث احتمالی آینده نمی، باشد
الگوهاي رفتاري ، دگیها و یا عوامل افسراگر یکی دیگر از زمینه. برددر خود از بین  می
خیزد او با آگاهی بر غفران  و رحمت واسعۀ الهی به جبران مافات برمی. فرد درگذشته باشد

. کندوآن چه را که ممکن بود مایۀ رنج و شکنجۀ روانی باشد به نشاط و امید مبدل می
دیگر از عوامل افسردگی است که حضور ایمانی این  یکی، هدفیاحساس پوچی و بی

و باالخره . بردهاي رشد چنین احساسی راکلّاً از بین میریشه، ین خالص و عمیق در فردچن
ایجاد افسردگی باشد این نگرانی هرگز بر فردي که  گر ترس از مرگ یکی از عوامل مهما

مرگ از نظر او با ، چه، از چنین احساسی عمیق و پرمایه برخوردار باشد عارض نخواهد شد
، تر و واالتراي است به سوي یک زندگی وسیعل نخواهد بود بلکه روزنهفنا و نابودي معاد

، حسینی( »اصل«داند به می آزارد بلکه آن را بازگشتی میمرگ و اندیشۀ مرگ او را ن
1386( .  
  

 رشد سالمت روانی يراهبردها
اي در جهت تأمین و تضمین سالمت روانی در اسالم راهبردها و یا تمهیدات مدبرانه

اي و بنیانی با مسائل ان ارائه شده است که عنایت این دین الهی را به برخورد ریشهانس
، یعنی تشخیص، به هنگام بحث دربارة مسائل سه گانۀ بهداشت روانی. دهدنشان می

تأکید اسالم بیشتر بر مقولۀ اخیر است و راهبردهاي چهارگانۀ زیر ، و پیشگیري، درمان
  . نشان از آن دارند

منظور از این راهبرد آن است که اگر اصول و . هاي سالم تربیتیجاد زمینهای، لاو
، خود به خود، بهداشت روانی فرد، در خانواده رعایت شوند میتربیت اسال عامهاي  توصیه

هاي اختالالت روانی به میزان بسیار زیادي جلوگیري و تضمین خواهد شد و از رشد زمینه
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توان آنها را در اصلِ ها فراوانند ولکن میکه این توصیه هر چند. یا پیشگیري خواهد کرد
  . و ایجاد عادات مطلوب در فرزندان خالصه نمود، رعایت حقوق دیگران، همسرگزینی

فرض کنیم که نهاد خانواده به همۀ تکالیف و وظایف خود . سالم سازي جامعه، مدو
ج از خانه خنثی نشوند و ها در خارعمل کند ولکن چه تضمینی وجود دارد که این کوشش

در ، سازي محیطها پنبه نگردند؟ لذا در جهت رفع این مشکل الزم است دربارة سالمرشته
اي کوشید که در آن قسط و عدل و جامعهاندیشید و در بناي ، کلمهو وسیع  مفهوم عام

  . دشرف انسانی وجود داشته باشد و از رذایل اخالقی و فساد و ظلم و تبعیض به دور باش
ها و یا معرفی اُسوه، در مسألۀ بهداشت روانی. ها و معیارهاي کمالاُسوه، مسو
زیرا اوالً موضوع مورد بحث را از یک . ها از اهمیت بسیار واالیی برخوردار استسرمشق

آورد و ثانیاً اي خیالی بیرون میو یا صرفاً مرکبی بر کاغذ و نقشه، حالت نظري محض
دهد تا به آنان اقتدا کنیم و میزان کل عملی و مجسم به ما نشان میها را به شنمونه

انبیاء ، لاین الگوها در درجۀ او. سالمت و عدم سالمت روح و روان خود را با آنها بسنجیم
است که ما مسلمانان طبق ) ص( و اولیاء هستند و در رأس آنان پیامبر بزرگوار اسالم

لقد کان لکم فی رسول اهللا ": باشیممی از آن حضرتدستور قرآن کریم مأمور به متابعت 
  . "ه حسنهاسو

با تحلیلی از برنامۀ روزانۀ یک مسلمان به نکاتی اشاره . برنامۀ روزانۀ مسلمان، چهارم
اختالل و هاي  توانند عمیقاً بر مسألۀ بهداشت روانی اثر بگذارند و زمینهکنیم که میمی

آنجا که برنامۀ روزانۀ مسلمان از مسجد شروع و به مسجد  از. نابهنجاري را از میان بردارند
اي برنامه، الزم است در آغاز یادآوري کنیم که منظور ما از برنامۀ روزانه، شودختم می

بر آن نظارت داشت و ) ص( شخص پیامبر، است که پس از تأسیس اولین مسجد در مدینه
      : هاي آن بر تقوا استوار بوده پایههاي آن نه تنها شامل مسائل عبادي بود بلکتفعالی

التقوي من اول یوم احقّ ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا لمسجد اسس علی "
صه را نداشت وگرنه مسجدي که این مشخ) 108آیۀ ، سورة توبه( "المتطهرینواهللا یحب
برنامۀ  !دهدرابی آن میو او دستور به خ، "ال تقم فیه ابداً": شودخطاب می) ص( به پیامبر
او یا در آخرین . شودی قبل از آن آغاز مییک مسلمان از طلوع فجر صادق و حتروزانۀ 

لحظات اتمام نماز نافلۀ شب است و یا در بسترکه ناگهان سکوت فضاي اطراف وي با 
 اشهد ان محمداً. اشهد ان ال اله االاهللا. اهللا اکبر": شودصداي مؤذّن در هم شکسته می
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ها را ترین و بهترین جامهپاك، گیردوضو می، دهداو خود را شستشو می، ". ....رسول اهللا
  . ) 1376، حسینی( شودو براي اداي فریضۀ آمادة رفتن به مسجد می، کندبر تن می

  

  حسینی مفاهیم معادل با بهداشت روانی در قرآن  از دیدگاه پروفسور
از نظر ایشان در قرآن کریم  شود خص میمش بررسی مقاالت پروفسور حسینیبا 
اگر ، نزدیک ،توانند از لحاظ معنیمی، ماتیوجود دارد که طبق یک بررسی مقد  میمفاهی

حیات ، سکینه: در بررسی مذکور از چهار مفهوم. نه معادل با مفهوم بهداشت روانی باشند
یل بیان توصیفی و و نفس مطمئنه نام برده شده و مفهوم اخیر به دل، قلب سلیم، طیبه

  . بر دیگر مفاهیم ترجیح داده شده است، مصداقی موجود در آن
واژة سکینه از لحاظ اشتقاق از مادة سکون است و در اصطالح قرآن به : سکینه -1

در شش آیه از ، این واژه. معنی آرام بودن دل و فقدان هرگونه اضطراب و نگرانی است
توان استنباط کرد که این نوع از وع این آیات میاز مجم. قرآن کریم به کار رفته است

موهبتی الهی است که تنها پیامبر و مؤمنان واقعی ، آرامش درونی و یا سکون و ثبات قلبی
فانزل ": کنیماز سورة مبارکۀ فتح اشاره می 26به عنوان نمونه به آیۀ . از آن بهره مندند

کلمه التقوي و کانوا احق بها و  اهلها و اهللا سکینه علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم 
  . "کان اهللا بکلّ شیئی علیما 

، در این آیه. از سورة نحل به کار رفته است 97این مفهوم در آیۀ  :حیات طیبه -2 
ه و نثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبمن عمل صالحاً من ذکر او ا": فرمایدخداوند  می

توان فهمید که حیات طیبه از محتواي آیه می. "یعملونلنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا 
همین جهان است  اي خاصنتیجۀ عمل صالح است و اینکه چنین زندگی، یا زندگی پاك

) حیات پس از مرگ( قسمت اخیر آیه مشخّصاً بدان، چه، و نه زندگی و حیات پس از مرگ
ق به معنی تحق، عمل حیات طیبه در، بر طبق نظر برخی از مفسران. شودمربوط می

و تعاون و همدلی وجود دارد ، عشق و ایثار، رفاه و آسایش، اي است که در آن امنیتجامعه
. خیانت و فساد و نگرانی و تشویش به دور است، و از رذایل و خبائثی چون ظلم و تجاوز

ا گیرد و ارتباط آن باي را در بر میفراخناي گسترده، مفهوم حیات طیبه بدین صورت
تواند در اي است که یک جامعۀ سالم میمسألۀ بهداشت روانی از لحاظ نقش تعیین کننده

ه است که این نکته نیز قابل توج. ایجاد و رشد سالمت روح و یا بهداشت روانی ایفا نماید
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، ت استداراي اهمی میدر مسألۀ بهداشت روانی از دیدگاه نظام اسال» جامعۀ سالم«مفهوم 
جامعۀ «اي به نام وجود هر نوع پدیده» نسبیت فرهنگی«فداران نظریۀ در حالی که طر

تنها به انحراف رفتار از ، اینان براي تشخیص بیماریهاي روانی. کنندرا رد می» بیمار
  . کنندهنجارهاي اجتماعی اکتفا می

به مفهوم بهداشت روانی ، این مفهوم از دو مفهوم سکینه و حیات طیبه :قلب سلیم -3
قلب در مواردي از قرآن کریم به معنی روح و عقل به کار برده شده و ، چه، زدیکتر استن

طبق . تواند عبارت دیگري براي روح سالم و یا بهداشت روانی باشدبنابراین قلب سلیم می
قلبی است که از هرگونه بیماري و انحراف اخالقی و ، قلب سلیم، نظر علّامۀ طباطبائی
د و بدان مرحله از سالمت و یا اوج رسیده باشد که تمام متعلّقات و اعتقادي به دور باش

یکی از مصادیق بارز این . هاي او تحت الشعاع تعلّق به خدا قرار گرفته باشدوابستگی
و ان من ": فرمایداست که خداوند دربارة او می) ع( حالت حضرت ابراهیم، حالت روانی

  . ) 84سورة صافات آیۀ ( "شیعته البراهیم اذجاء ربه بقلب سلیم
این مفهوم از همۀ مفاهیم دیگر به معنا و مفهوم بهداشت روانی : نفس مطمئنه  -4

وجود کلمه یا . توان آن را بر مفاهیم دیگر ترجیح دادنزدیکتر است و لذا به دو دلیل زیر می
ه دلیل نخست است زیرا اطمینان به دست آمده در نفس مطمئنه هرگز ب» مطمئنه«وصف 

بلکه محصول کوشش و ، خبري نیستمعنی سکون و یا قرار و آرامش ناشی از غفلت و بی
خواجه . شوداي است که بر روح و روان صاحب نفس مطمئنه عارض میحرکت آگاهانه

الذین آمنوا و "نصیرالدین طوسی در کتاب اوصاف االشراف در بحث دربارة آیۀ شریفۀ 
: سکون دو نوع بود" :گویدچنین می، "هللا تطمئن القلوبتطمئن قلوبهم بذکراهللا اال بذکرا

از خواص اهل نقصان و آن مقدم بر سلوك باشد که صاحبش از مطلوب و کمال بی ، یکی
بعد از سلوك که از خواص کمال بوده باشد به ، خبر باشد و آن را غفلت خوانند و دیگري

امام . تعیین مصداق است، گردلیل دی. "و آن را اطمینان خوانند، وقت وصول به مطلوب
بخوانید و چون ، است) ع( سورة والفجر را که سورة جدم امام حسین: فرمودمی) ع( صادق

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک ":توضیح بیشتر خواستند فرمود به دلیل این آیات
مام معصوم اگر در این روایت منظور ا. "راضیه مرضیه فادخلی فی عبادي و ادخلی جنّتی
برتري ، آید چنین استکه به نظر می، ارائۀ مصداقی بارز و روشن از نفس مطمئنه باشد

این مفهوم بر دیگر مفاهیم این خواهد بود که هم نشان دهندة صورت است و هم در 
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  . ) 12، ص1376، حسینی( هم مبین مفهوم و هم ارائه کنندة مصداق است، برگیرندة معنی
  
 ت روانی هاي بهداشویژگی

را به عنوان معیار  "حرکت انسان در مسیر رشد و کمال"مفهوم پروفسور حسینی 
کند و به این نتایج دست روانی و جلوگیري از افسردگی در اسالم پیشنهاد میبهداشت

نخست آن که ما بهداشت و یا سالمت روانی را در قالب یک حرکت و یا جنبش : یابدمی
ایدئولوژي  اگر ما کل. اً حقیقتی است که نباید از آن غافل ماندکنیم و این دقیقمعرفی می

کند و انسانی که در این مسیر حرکت می، را در یک حرکت تکاملی خالصه نمائیم میاسال
از معیار سالمت روان برخوردار است و به درجاتی که از این مسیر فاصله ، رودبه پیش می
نقل شده که ) ص( از پیامبر اسالم. باشدیاز بهداشت روانی نیز دور م، داشته باشد

یعنی هر کس دیروز و امروزش یکسان باشد ، "من ساوي یوماه فهو  مغبون": اند فرموده
آنچه در اینجا اهمیت دارد آن است که فرد از دائره رکود وتوقف به در . فردي مغبون است

  . فراتر رود، ی وجبیو حت  میآید و در حد توانایی خود قد
گیرد و آن که رشد و سالمت روان در ظرف تن و همین جسم عنصري صورت می مدو

البته این بیان هرگز مانع از . بنابراین بهداشت جسم و جان جدا و منفک از یکدیگر نیستند
، از نظر ماهوي  متفاوت از یکدیگر باشند و یکی، آن نخواهد بود که هر یک از این دو

و یا آنکه حرکت در یکی ، داشته باشد» خَلق«شان از عالم و دیگري ن» اَمر«نشان از عالم 
  . و ارادي باشد» عمدي«و غیر ارادي و در دیگري » قسري«

کند و  لب نظام جامع و فراگیر اسالم تحقق پیدا میدر نهایت این حرکت تکاملی در قا
ه به توج شاید با. رسد و باز در همین قالب است که باید تفسیر و تبیین گرددت میبه عینی

اي بتوان تا اندازه، اي که در نظام هستی براي انسان متصور استانواع ارتباطات چهار گانه
تواند با خداي خود در ارتباط باشد و  از انسان از یکسو می. به بیان این مطلب کمک نمود

همچنین ارتباط او با خلق خدا و محیط اطراف و یا . سوي دیگر  با خویشتن خویش
علی هذا کمال انسانی و یا حرکت در مسیر رشد و کمال . انددو نوع دیگر از ارتباط ،طبیعت

به  عبودیت ، شود مگر آن که انسان در مرحلۀ  نخست و قبل از هر چیزحاصل نمی
ق شدن به اخالق الهی، خداوند گردن نهد و با بندگی خود سند و آزادي و ، از طریق متخلّ

م آنکه دست به نوعی خودیابی و یا خودسازي بزند بدان دو. آزادگی خویش را امضاء کند
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هاي عاجل سان که هرگز تحت هیچ شرایطی منافع آجل خود را به مسلخ هوي و هوس
که از میان  میم آن که خود را در جهت مصالح و منافع خلق خدا و خصوصاً مردسو. نبرد

و چهارم ، واقعی آنان بکوشدبسیج کند و در رفع نیازمندیهاي اصلی و ، آنها برخاسته است
هم از ، و فرهنگی صحیح میآن که با کشف قوانین حاکم بر طبیعت و رشد یک نظام عل

  مواهب فراوان طبیعت استفادة معقول ببرد و هم آنکه در تحویل سالم آن به 
، حسینی( توان به این نتیجه رسید میهاي آینده از خود مسئولیت نشان دهد نسل

  . ) 65،ص1394
  

  نقش  دین در کاهش افسردگی 
بدیهی و غیر قابل ، نقش دین در سرپرستی و هدایت انسان به سمت کمال حقیقی 

ترین تمایالت دین به عنوان منبع هدایت الهی در منزلت تأمین ضروري. تردید است
غراض و ، افکار. اي استانسانی قرار دارد و بر این اساس داراي تأثیر و نقش فوق العاده اَ

سیر ، رشد و سعادت، همگی در دایره و حوزة هدایت دین  به سوي تکامل، عمال انساناَ
  ) . 64، ص1390، حسینی( خواهند کرد

کند در کردار و رفتار از انسانی که با یاد و نام خداوند قلب و قالب خود را پر می"
ش دین نق. عدالت به معناي وسیع آن که همان عدالت کُبري است برخوردار خواهد بود

، ر و کیفیت یاد اهللا و چگونگی آموختن اسرار عالمي تحصیل عدالت کُبري در نحوه تذکبرا
. باشدمی.. .شیوة یادگرفتن مبداء و معاد و رسالت و طریق آشنا شدن به قوانین اخالق و

شیوة عمل و چگونگی رفتاري را که سالک در مسیر هجرت خود باید انجام دهد ، دین
، حسینی( رساند میکند و او را به آرامش  میاز افسردگی او جلوگیري  دهد وتعلیم می

1386 ( .  
  

  يریگ جهینت
و همواره  شودیمبتال نم يدیو ناام أسیانسان مؤمن هرگز به ، دینی و تفکر نشیبدر 

را  یوصل زندگ دیو با عشق و ام بردیو کشش و کوشش به سر م ازیناز و ن، در حال طلب
اضطراب و ، ینگران، بر اثر علل و عوامل مختلف به ترس معموالً، سانهاان. دهدیادامه م
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، ندهیترس از آ، و گناه یانسان ریاعمال غ، انتیخ، مانند یعوامل. شوندیمبتال م یافسردگ
، آمدهاشیحوادث و پ، گرانیانتظار و توقع از د، قانع نبودن، طمع و حرص، و فقر ازین

 ياریبس ياست که برا یهیو بد .یکیولوژیزیو ف یکیزیسلسله عوامل ف کی، هاتیمحروم
که طبعاً ، ستین ايوجود ندارد و عالم بازدارنده یخاص يدارو، عوامل و دردها نیاز ا
. خواهد بود هايماریو ب هایانواع افسردگ، ترس و اضطراب و به دنبال آن، ینگران، جهینت
شخص با ، شده است که ییراهنما اينهانسان به گو، ینید رناپذیباور و اعتقادات خلل در
 شیشاپیآمدها را پ یپ نگونهیبروز ا نۀیو زم شودیعوامل نم نیهرگز دستخوش ا مانیا

به ویژه مقاالت کاربردي ایشان  حسینی با بررسی دیدگاههاي پروفسور. خشکانده است
ربیت و فراگیر ت هاي عامکه اگر اصول و توصیه توان به این مسئله اذعان نمود می
گردد و از رشد رعایت شوند در این صورت بهداشت روانی خود به خود تضمین می میاسال
هاي اختالالت روانی به ویژه افسردگی به میزان بسیار زیادي جلوگیري و یا زمینه

  . شودپیشگیري می

  

  منابع
روان درمانی از و ، بهداشت روانی، شناسی مالحظاتی پیرامون روان«. )1386( اکبر سید علی، حسینی

  ، شماره دوم، دوره چهارم. مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز  .».دیدگاه اسالم
 ، )چرایی و چگونگی، چیستی، پیشینه( مبادي دین پژوهی«، )1390. (سید حسین، حسینی

  . انتشارات آواي نور، تهران
، شیراز، کوشش سید حسین حسینی به، کیمیاي ربیت و ربانیت، )1385( .اکبر سید علی، حسینی

 . انتشارات کوشامهر
مجله پژوهشهاي ، اي بر بهداشت روانی از دیدگاه اسالممقدمه. )1376( اکبر سید علی، حسینی

  . 12- 24صص ، 1شماره ، دوره جدید سال اول، دانشگاه اصفهان، تربیتی و روانشناختی
، تهران، به کوشش سید حسین حسینی، لديدو ج، دفتر تربیت، )1394( .اکبر سید علی، حسینی

 .انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  
  

 



 

    

  
  
  
  
  

  مقایسه اصول تعلیم و تربیت از نظر استاد حسینی 
  با سایر مربیان تربیتی

  
  ∗احمد زندوانیان نایینی

  
تربیتی  مقایسه مفهوم اصول تعلیم و تربیت از نظر مربیان بزرگ، هدف کلی این مقاله

اصول تعلیم و تربیت به مثابه منطقی به مربیان و دست . در عرصه جهانی و ملی است
تربیتی بتوانند درست تصمیم هاي  کند تا در تمام فعالیت میاندرکاران تربیتی کمک 

کشف و استخراج اصول تربیتی وظیفه . بگیرند و رفتارهاي صحیحی داشته باشند
تربیتی اش  ـ ربیتی این کار را بر اساس مکتب فلسفیفیلسوف تربیتی است و فیلسوف ت

 به تشریح مفهوم اصل از نظر مربیان جهانی، در این مقاله، از این رو. دهد انجام می
، شکوهی، هوشیار( و مربیان ایرانی) فروبل و وایتهد، کانت، پستالزي، کمنیوس(

مقایسه با مربیان  در. پرداخته شده است) باقري و شهید باهنر، حسینی، شریعتمداري
شیعی  ـ  میکوشد تا به استخراج اصول تربیتی بر اساس نظریه اسال میحسینی ، مذکور
ا یو  يبند رد درجهیگ می در بحث اصول به کار ینیکه حس یابتکار جالب. بپردازد
را به سه دسته  یت اسالمیم و تربیایشان اصول تعل. باشد یم یتیاصول ترب يبند طبقه

و اصول ) ا کوتاه مدتیو  یکیتاکت( ییاصول اجرا، )کیدئولوژیا( یباصول مکت یکل
شود که  میاین ابتکار و نوآوري باعث . کند می میتقس) ک و بلند مدتیاستراتژ( يراهبرد

بدین . تر شود هاي ضروري در تعلیم و تربیت مستحکم رابطه بین اصول و تصمیم سازي
فلسفه تعلیم و تربیت جمهوري ( بیتصورت که براي تدوین اسناد نظري تعلیم و تر

 از اصول مکتبیگیري  بهره)  ...سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و؛ اسالمی
 
  azand2000@yahoo.com استادیار گروه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه یزد. ∗

mailto:azand2000@yahoo.com
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ضروري تر است و براي ) ک و بلند مدتیاستراتژ( يو و اصول راهبرد) کیدئولوژیا(
 کالن وزارتی در مدارس شهرها و روستاهايهاي  عملیاتی نمودن و اجرایی کردن برنامه

در . تر است ضروري) ا کوتاه مدتیو  یکیتاکت( ییاجرا از اصولگیري  بهره، مختلف
  . نگارنده کوشیده است برداشت خودش را از اصول تبیین نماید، پایان
  حسینی سروري، مربیان بزرگ، اصول تربیت : دواژهیکل

  
  مقدمه 

ه شده است که پرداخت به مبحث اصول یعلوم اجتماع یا به عبارتیو  یدر علوم انسان
ت یریاصول مدلور درکتاب یک تیفردر. است یتیت و علوم تربیریدانش مد، از جمله آنها

را ارائه )  ...نش افراد ویکردن روش گز یعلم، دیوه تولیکردن ش یعلم( شش اصل یعلم
را در  یز اصولیول نیف يمز مارچ و هنریج، مونیهربرت س، تین آدام اسمیهمچن. کرد
چهارده اصل در  یول در اواخر قرن نوزدهم به معرفیف يهنر. رده اندت ارائه کیریمد
. بود.. .انضباط و) ت پیار و مسئولیاخت) م کار بیتقس) ت پرداخت که شامل الفیریمد
ر بود و آنها را با توجه ین اصول انعطاف پذید در استفاده و کاربرد اید داشت که بایول تاکیف

) 1371، یبرنج( ین بهرنگیهمچن. ) 1371، یبرنج( بردر به کار یبه اوضاع و احوال متغ
ست یبه مالک اشتر پرداخته و ب) ع( یت بر اساس نامه امام علیریز به استخراج اصول مدین

کنترل و ، یابیتوان به اصول ارزش می را استخراج کرده است که از جمله یتیریاصل مد
که در  یاصول، به نظر بهرنگی. اصل تناسب شغل و فرد و اصل انضباط اشاره نمود، نظارت

شگاه به وجود آمده یط آزمایست که تحت شراین یشوند به مانند اصول می ت مطرحیریمد
  . ر قرار داردیر و تعبییدر معرض تغ یعین طبیشتر از قوانیت بیرین اصول مدیبنابرا. باشند

 اریت توسط هوشیم وتربین اصل و قانون دراصول تعلیپرداختن به مسئله تفاوت ب
داند که  می نیتفاوت اصل و قانون را در ا) 1331( اریهوش. صورت گرفته است) 1331(

که قانون در همه جا و در همه  یست در حالیر نیم پذیتعم یاصل در همه جا و همه زمان
  . صادق استها  زمان

ه استخراج اصول و ین است که روحیرسد ا می ز که بخردانه به نظرین يگرینکته د
آنها با  ییه رقابت جوین علوم متاثر از روحیو در دانشمندان ا یانون درعلوم انسانافتن قی

ي ا در مقاله1910ک دریمثال ثرندا يبرا. باشد یعید از علوم طبیو تقل یعیعلوم طب
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   :سدینو می
ق را درباره هوش و منش و رفتار فرد به ما خواهد یهمه حقا یعلم کامل روان شناس 
 یت آموزشیجه هر فعالینت. به ما خواهد گفت يعت بشریرا در طب يرییعلت هر تغ. گفت

 یبه ما کمک خواهد کرد تا از موجودات انسان یعلم کامل روان شناس.. .را خواهد گفت
ا یم که اکنون ما در سقوط اجسام یاستفاده کن یسعادت جهان با همان دقت مشابه يبرا

م همان یشو می بر روانمان مسلط ین علمیما با داشتن چن. میبر می به کار ییایمیعناصر ش
آغاز شده  ین علمیچن يشرفت به سویحرکت و پ. میطورکه اکنون بر بخار و نور مسلط

  ) . 9ص ، 1994، آیزنر( است
ی ن نوشتار سعیت در ایم وتربیت اصول تعلیمتفاوت و اهم يبا توجه به برداشت ها

از مربیان بزرگ جهانی و ایرانی گردد مبحث اصول آموزش و پرورش از نظر چند تن  می
  . ردیبه ویژه استاد حسینی مورد تحقیق قرار گ

  
  اصول آموزش و پرورش از نظر مربیان بزرگ جهانی  

کردند که معقوالت و حقایق در  میمربیان ایدئالیست مانند سقراط و افالطون فکر 
ط معلم فراهم گردد تا باید تمهیداتی توس، ضمیر هر انسانی نهفته است و در تعلیم و تربیت

ر وجود یقت در درون فراگیل کسب دانش و حقیگرچه پتانس. این حقایق یادآوري گردد
ل ین دلیبه ا. د کسب شودیبلکه با، ستیر نیقت در درون فراگیو حق یدانش واقع، دارد

 شان شکوفا شودیها لیاز دارند تا پتانسیشوند به آموزش منظم ن می که متولد يهمه افراد
  . )1380، تکگو(

آموزش و پرورش ، عـتیکردند طب می مربیان طبیعت گرا ماننـد ژان ژاك روسو فکـر
ن ین آموزش و پرورش ایبهتر، با توجه به نظر این گروه. سازدیم يـرضـروریرا غ یرسم

ش را یق و خواسته هایبه کودك اجازه دهند تا عال. عت رشد کندیبود که اجازه دهند طب
ه و اساس آموزش یپا یعت انسانین است که طبیقت ایگرچه حق. )1355، روسو( دنبال کند

 . ستیکند اما خود آموزش و پرورش ن می و پرورش را فراهم
ا یتواند موضوع  یآموزش و پرورش نم، یانسان يمولفه ها یدگیچیبا توجه به پ

. اجرا گردد مید با توجه به برنامه منظیآموزش و پرورش با. باشد یو شانس یتصادف يا هیرو
 يدارا، کننده و شکل دهنده رشدنییتواند بدون توجه به اصول تعینم آموزش و پرورش
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و  یکند و رشد جسم می جات رشدیسبز ین زندگیاه با اطاعت از قوانیگ. باشد ییایروند پو
ن موافق ید توسط اصول و قوانیه آموزش و پرورش است بایز که هدف اولیانسان ن یذهن

  . تحقق یابد وجود انسانی
ن یکه قوان ين و گسترده ایادین نظام آموزش و پرورش باید بر اساس اصول بنیبنابرا

ستند که ین ییادهاین اصول تنها بنیا. ردیکنند قرار گ می انیانسان را ب یرشد و زندگ
 ز شکلیآمـوزش و پـرورش ن يبلکه به تمام روبنا، است یآموزش و پرورش بر آنها متکـ

رند و بر سنجش یگ ین درباره آموزش و پرورش را در برمیادیول افکار بناص. دهند می
  . استوارند یعت انسانیاز طب یدرست

  
  ) 1592-1671( اصول آموزش و پرورش از نظر ژان آموس کمنیوس

و سازمان ها  مهم ترین اثر کمنیوس که شامل کلیه نظریات او دربارة  اصول و روش
این کتاب . نام دارد» 1هنر بزرگ آموزش«یا »آموزش بزرگ«آموزش و پرورش است

طبعاً از ، کمنیوس در آراء تربیتی خود. ترین منبع براي شناختن آراء تربیتی اوست مهم
مهم ترین آنان در زمینه ؛ اندیشه وران و نویسندگان قدیم و معاصر خود الهام گرفته است

تأثیر بیکن در . ستفلسفه دکارت و بیکن و در زمینه آموزش و پرورش ژان ویوس ا
اندیشه تربیتی کمنیوس از این جهت است که او نیز مانند حکیم انگلیسی علم را چراغ راه 

به . داند میسعادت و پیشرفت بشر و راه شناخت طبیعت را مشاهده از راه حواس و تجربه 
نیز ملهم از نظر  2) پان سوفی( عقیدة کمنیوس به دانش فراگیر، گمان برخی از مورخان

دانست و شرط درك و ون کل واحدي میدکارت است که همۀ علوم را به هم پیوسته و چ
آرمانگرا و ، اي آزاد اندیشکمنیوس مسیحی. شمرد میهمۀ آنها  فهم واقعیت را تحصیل

تواند به مدد نیکوکاري و بزرگواري بر گناه ازلی فائق  میبه نظر او انسان : خوشبین بود
آفریدة خداوند است و شناخت قوانین جاري در آن را کلید  او مطالعۀ طبیعت که. آید

بر این باور بود که خداوند حواس و عقل را به بشر عطا ، به عالوه. شمرد میخداشناسی 
در فرموده است تا به مدد آنها و از راه مشاهده و تعقل او را بشناسد و از برکات طبیعت 

 
1. Didacta Magna 
2. Pansophy 
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از این رو شریف ترین آفریدگان جهان است  میآد. مند شودبهبود زندگانی این جهانی بهره
به نظر او . تواند و باید در پی تحقق هدفی فوق زندگانی در این عالم خاکی باشد میکه 

کمنیوس همه آدمیان را آزاد و در . زندگانی گذراي زمینی زمینه ساز حیات جاودانی است
بود که پایه آن چنین  وي آرزومند تحقق جامعه اي. شمرد میپیشگاه خدا و طبیعت برابر 

برقراري صلح به ، به نظر او شرط تحقق چنین جامعه اي. حرّیت و مساواتی داشته باشد
بشر زمانی . و وحدت به جاي تفرقه و پراکندگی است، و دانش به جاي جهل، جاي جنگ

دانش و یگانگی نه تنها در میان فرَق و مذاهب ، یابد که برکات صلح میبه سعادت دست 
یا در یک منطقه تحقق یابد بلکه کارهایی انجام ) ع( ن و در وهله اول دین مسیحیک دی

وي نه ، بدین سان. مند شوندجهان بتوانند از این نعمات بهره گیرد که همه ملل و اقوام
مادي و عقیدتی او هاي  تنها به مؤمنان مسیحی بلکه به انسان صرف نظر از ویژگی

زمینه ساز و ، ن طرز تفکر با میهن دوستی مغایرتی نداردبه عقیده کمنیوس ای. اندیشد می
تا ، به نظر او. چنانکه انسان دوستی نیز ممد وطن دوستی است، الزمۀ انسان دوستی است

ز محنت دیگران بی غم است اندیشد و ا میزمانی که انسان تنها به خود و گروه خود 
ها  و کشمکشها  و ریشه اختالفاما به زعم ا؛ ند در آرامش و آسایش به سر بردتوا مین

آموختن همۀ ، نادانی است و یکی از شرایط دست یافتن به صلح و یگانگی در عالم بشري
به عقیده . عنوان فرعی کتاب آموزش بزرگ اوست، به همگان است و این تعبیرها  دانش

دانش فراگیري را که باید به همگان آموخت از طریق تأسیس یک مرکز ، کمنیوس
حاصل کالم . ین المللی و نیز تدوین دانشنامه اي شامل همۀ علوم تحقق پذیر استب میعل

اینکه کوشش کمنیوس در سراسر زندگانی خود این بود که به مدد دانشمندان عصر خود 
دانشی یگانه و فراگیر را در دانشنامه اي فراهم آورد و راه و رسم کنونی آموزش و پرورش 

ت خداداد انسان سازگار است و نه با نیازهاي فردي و اجتماعی را که به نظر او نه با طبیع
از ، البته وي در زندگی خود در نیل به این اهداف ناموفق بود. او انطباق دارد دگرگون سازد

باشد ناکام ماند و نتوانست نظام آموزش و ها  جمله در تدوین کتابی که حاوي همه دانش
تن کتاب آموزش بزرگ و اما با نوش؛ متحول سازد او بود پرورش کشورش را چنانکه دلخواه

با توجه به ایمان راسخ خود به توانایی انسان و غایت خوشبینی نسبت به قابلیت نوع انسان 
توانست براي نظام آینده آموزش ، در نیل به کمال و نقش مثبت تربیت در فرد و در جامعه
  . طرحی نو در اندازد، هو پرورش در جهان نظریه اي منظم و منسجم تدوین کرد
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دست کم از سه مشرب فکري ، کمنیوس در زمینه جهان بینی و انسان شناسی خود
به ویژه فلسفۀ توماس قدیس و ) اسکوالستیک( یعنی فلسفه نوافالطونیان و فلسفه مدرسی

وي مانند نوافالطونیان براي عالم هستی سلسله . نیز تجربه گرایی بیکن متأثر است
و دگرگونی دائم » تحول«را در حال میعالم هستی و از جمله هستی آد. استمراتبی قائل 

، او مانند ارسطو و توماس قدیس بر این عقیده است که انسان سه طبیعت نباتی. داند می
حیوانی و انسانی دارد و کمال انسانی از طریق فعلیت یافتن این طبایع و قواي مربوط به 

منیوس پاره اي از عناصر به ظاهر ایستاي فلسفه ارسطو ک، با این همه. گیرد میآن صورت 
 گزیندیم فلسفه نوافالطونی را بر از پویاتريکند و به جاي آن عناصر  میرا رها 

بالقوه  میبه نظر کمنیوس آد. )190ص، 1372، »سمت«وپژوهشکده حوزه و دانشگاه (
. ی استداراي صورت خداوندي است و روح او مظهر صفات و جالل و عظمت اله

 »خداوند انسان را به صورت خود و براي خود و بقیه عالم را براي انسان آفریده است«
فعالیت و اختیار را در ، قداست، یعنی علم و قدرت، و صفات بارز خداوندي) 191ص، همان(

انسان سه ، به عقیده او، از سوي دیگر. توان مشاهده کرد میوجود او به صورت عالم صغیر 
با قوه اول به مشاهده امور و بازشناختن آنها از . اراده و حافظه دارد، )عقل( قوه مدرکه

یکدیگر و با قوه دوم به تشخیص بدي و نیکی و زشتی و زیبایی و برگزیدن نیکی و 
عقل و اراده را براي فعالیت آینده خود گردآوري هاي  یافته، پردازد و با قوه سوم میزیبایی 

این سه قوه با یکدیگر در تعاملند و بر روي هم . ) 131ص  ،همان( کند میو نگاهداري 
براي ترقی و تعالی  میآد، به نظر کمنیوس. دهند میوجدان یا روح انسانی را تشکیل 

الزم یعنی داشتن طبیعتی فعال و قدرت بی پایان براي یادگیري را در هاي  محرك، روحی
اما براي آنکه قواي سه گانه ؛ نیست اختیار دارد و براي نیل او به کمال به اجبار نیازي

به هدایت نیاز دارد و این هدایت از طریق سه ، ذهن به اهدافی که خواهیم گفت برسد
آموزشگاه مابعد طبیعت و سوم آموزشگاه ، آموزشگاه طبیعت: پذیرد میآموزشگاه تحقق 

واس دد حانسان به م، در آموزشگاه اول. که در آن خداوند آموزگار ماست، مافوق طبیعت
عقل او را در کسب ، آموزد و در آموزشگاه دوممیخود و رهنمودهاي طبیعت معرفت 
تاباند به شرط آنکه  میخداوند نور معرفت را در آن ، معرفت رهنماست و در آموزشگاه سوم

 . ) 1381، کاردان( صحیفۀ دل او پاك باشد
دأ و بازگشت به همانند شدن با مب، هدف غایی آموزش و پرورش، به نظر کمنیوس
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، به عبارت دیگر؛ قدرت و قداست است، اصل خود و به فعلیت رساندن سه قوه علم
این سه هدف . اراده و تقوا دست یابد، اخالق و دین به خردمندي، باید به مدد دانش میآد

را  میآموزش و پرورش باید همواره تمامیت وجود آد، در حقیقت. از یکدیگر جدایی ناپذیرند
داشته باشد و افراد را براي انجام دادن وظایف زندگانی این جهانی و بهره بردن از در نظر 

تربیت عقلی و اخالقی و دینی باید ، به سخن دیگر؛ آنها و نیز براي حیات ادبی آماده کند
تربیت باید فرد را براي زیستن با دیگران آماده ، در حقیقت. توأم با یکدیگر صورت گیرد

ستلزم داشتن یک سلسله صفات اخالقی است و وقتی تربیت در کار سازد و این امر م
زمینه براي تحقق هدف سوم یعنی ، و ایجاد فضایل اخالقی موفق باشدها  آموزش دانش

  . خداشناسی و سیر به سوي کمال معنوي و آمادگی براي حیات جاودانی فراهم خواهد شد
گذرد به  میدر آنچه در طبیعت  توان با دقت میاصول آموزش و پرورش را ، به نظر وي

زند و با الهام از آن براي آموزش  میوي پدید آمدن جوجه و رشد او را مثال . دست آورد
  : ) 1374، مایر( دهد میمؤثر اصول زیر را نیز به دست 

خواهد نوع  میمثالً پرنده اي که ؛ کند میطبیعت موقع مناسب را رعایت «. اصل اول
دهد که  میکار را نه در زمستان و نه در تابستان بلکه در بهار انجام این ، خود را زیاد کند

گیرد که  میو از این واقعیت نتیجه » ...گرداند میزندگی و نیرو را به همه چیز باز ، خورشید
باید به « آموزشهاي  باید تربیت در بهار زندگی یعنی دوران کودکی انجام گیرد یا موضوع

  . »ا سن دانش آموز تطبیق کندگونه اي ترتیب یابد که  ب
» ...کند میماده آن را فراهم ، طبیعت پیش از آنکه صورتی به وجود آورد«. اصل دوم

فهماندن مطالب نخست باید با نشان دادن اشیاء آغاز و «گیرد که کمنیوس نتیجه می
  . »سپس به وسیلۀ زبان آموزش داده شود

کمنیوس » . ..کند میکردن انتخاب طبیعت موضوع مناسبی را براي عمل «. اصل سوم
پیش «کند که یکی از آنها این است که باید  میاز این مشاهده در آموزش استنتاج هایی 

باید ذهن کودك را براي رفتن به مدرسه و تحصیل ، از آنکه هر گونه تحصیلی آغاز شود
  . »دانش آماده کرد
از ، در سیر خویش به پیش بلکه، شود میطبیعت در عملیات خود آشفته ن«. اصل چهارم

گیرد که ما باید  میاز اینجا کمنیوس نتیجه . »دارد مییک نقطه به نقطه دیگر گام بر 
تحصیل زبان یونانی را تا موقعی که شاگرد بر زبان التین مسلط نشده است به تأخیر 
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وي ممکن نیست بر ر، زیرا وقتی ذهن مجبور باشد همزمان به چند موضوع بپردازد؛ اندازیم
مدرسه باید طوري سازمان داده شوند که هر « بنابراین؛ هیچ یک از آنها متمرکز شود

  . »فقط یک موضوع درسی داشته باشد، شاگردي در هر زمان معین
کند و به جزء پایان  میکار را از کل آغاز ، طبیعت در فرایند سازندة خود«. اصل پنجم

در آغاز سر یا چشم یا یک پر و یا ، جود آیدمثالً پرنده اي که باید از تخم به و؛ دهد می
ویژه به حد هاي  اندام، تا وقتی این طرح کامل نشود.. .گیرد بلکه مییک چنگال او شکل ن

تدریس هر زبان یا علم یا هنر باید از « گیرد که در میو کمنیوس نتیجه » رسد میکمال ن
  . »آن به دست آوردساده ترین جزء آغاز کرد تا شاید شاگرد اندیشه اي کلی از 

باید تمام « پس» .رود میبلکه گام به گام پیش ، کند میطبیعت جهش ن«. اصل ششم
هاي  موضوع) فهم( طوري تقسیم شود کهها  موضوعات درسی با کمال دقت میان کالس

  ) . 1381، کاردان( »...بعد هموار کند و آنها را روشن سازدهاي  قبل راه را براي موضوع
گام به ، باید به رشد روانی کودك توجه داشت و بنابراین، س در آموزشبه نظر کمنیو

از ساده به پیچیده و از محسوس به معقول پیش رفت و همواره فهم را بر حافظه و ، گام
نظر  به کهاین  نکته دیگر. ذکر موارد جزئی را بر آموزش قاعده کلی مقدم داشت

راي زندگی و شغل آینده دانش آموز در مدارس باید موادي تدریس شود که ب، کمنیوس
به . سودمند باشد و از این لحاظ وي پیرو اندیشه وران انگلیسی از جمله بیکن و الك است

اصولی که ذکر شد بیشتر مربوط به آموزش و یا به عبارت ، شود میطوري که مالحظه 
قواعد  اگر بخواهیم اصول آموزش و پرورش به عنوان. دیگر شیوة تدریس در مدارس است

شاید بتوان به اصول کلی تري به این ، کلی تربیت را از دیدگاه کمنیوس به دست دهیم
  : شرح اشاره کرد

براي نیل به ، بنابراین؛ به سوي کمال مستلزم تعلیم و تربیت است میهدایت آد. 1
سعادت فردي و اجتماعی باید همۀ کودکان اعم از دختر و پسر را از این موهبت بهره مند 

  ؛ ختسا
اعم از قواي جسمانی و روانی را به نحو هماهنگ  میدر تربیت باید همه قواي آد. 2

  ؛ به زیان قواي دیگر پرهیز کرد) مثالً حافظه( پرورش داد و از افراط در پرورش یک قوه
از این آمادگی طبیعی مدد ، باید در تربیت او، موجودي بالطبع فعال است میچون آد. 3

  ؛ صورتی میسر است که آموزش از راه عمل و براي عمل صورت گیرد گرفت و این امر در
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چون کودك همواره در حال رشد و تکامل است باید از امکاناتـی که در هر دوره از . 4
شود براي پرورش قواي او استفاده و براي هر آموزش موقع مناسب را  میرشد فراهم 
  ) . 1381، کاردان( انتخاب کرد

به عنوان یکی از مربیان بزرگ ) 1381( شده است کاردانهمان طور که مشخص 
پردازد و کمنیوس نیز این اصول را با نگاهی  میبه معرفی و تبیین اصول کمنیوس ، ایرانی

  . طبیعت گرایانه کشف کرده است
  

  ) 1746-1827( اصول آموزش و پرورش از نظر پستالزي
پذیرد و با  میروسو را  پستالزي یکی از مربیانی است که فلسفه تربیتی جدید 

، روسوهاي  وي با خواندن کتاب. بندد میاصالحاتی آن را در کار آموزش و پرورش به کار 
ولی به زودي با مقاومت هایی رو به رو شد ، دید مینخست راه چاره را در تغییر حکومت 

پیدا  از سیاست وادار کرد و به کشاورزي پرداخت و چون فرزنديگیري  که او را به کناره
از این پس به آموزش و ، بدین سان. کرد بر آن شد که او را مانند امیل روسو تربیت کند

مند شد و به این نتیجه رسید که راه نجات محرومان جامعه نیز در بازپروري پرورش عالقه
پستالزي گروهی از کودکان بی سرپرست و ولگرد را برگزید و به هزینه خود به . آنهاست

اما در برابر ، وي هر چند در این کار از لحاظ نتیجه موفق شد. ان پرداختبازپروري آن
و تصرف بخشی از سوئیس به  1789پس از انقالب . هزینه آن تاب نیاورد و ورشکست شد

دست فرانسویان و اعالم جمهوري در آن و افزایش تعداد کودکان بی سرپرست بر اثر 
ولی پس از مدتی ناچار شد محل یتیم ، زدپستالزي دست به تأسیس یتیم خانه اي ، جنگ

و مدیریت  میمعل، سپس بر اثر اقدام دوستانش. خانه را در اختیار فرانسویان بگذارد
در این آموزشگاه پستالزي در کار . آموزشگاه دیگري در نزدیکی شهر برن به او واگذار شد

خواندن و حساب در آموزش . قابل مالحظه اي نائل شدهاي  آموزش و پرورش به موفقیت
هاي تازه اي ابداع کرد و سعی نمود روش آموختن را بر روان شناسی مبتنی روشکردن 
پستالزي در . در اینجا بود که نظریه خود در باب آموزش را به رشته تحریر در آورد. سازد
شهرت او در این مدرسه به اوج . مدرسه خود را به شهر ایوردون منتقل ساخت 1805سال 

به طوري که معلمان و استادان و بزرگان مناطق دور و نزدیک براي مشاهده ، دخود رسی
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این مربی به تألیف آثاري پرداخت که مهم ترین آنها از . روش کار او به آن محل شتافتند
  :این قرار است

مردم دهکده اي را تشریح و هاي  در این کتاب پستالزي بدبختی. لئونارد و گرترود. 1
  . کند میدر تربیت فرزندانش را بیان ) گرترود( وستاییزنی رهاي  کوشش

    دهد؟ این کتاب در حقیقت مجموعه  میچگونه گرترود فرزندان خود را تعلیم . 2
بنابراین ساختار مشخصی ندارد و ؛ هایی است که پستالزي به دوستان خود نوشته است نامه

  . شود میتکرار مطالب در آن به وفور دیده 
یا به تعبیر هوشیار تحقیقات من دربارة سیر  میباره سیر طبیعت در رشد آدتحقیق در. 3

ص ، 1331، هوشیار( منتشر شده است1797این کتاب در سال . طبیعت در تکامل نوع بشر
وي طبیعت انسانی را . پردازد میپستالزي دراین کتاب به بیان نظر خود دربارة انسان . ) 69

. ) همانجا( توان رفع کرد میاین تناقض را به سختی ، ظر اوداند و به نمی سرشار از تناقض
، در مرحله طبیعی. اجتماعی و اخالقی دارد، به عقیده پستالزي آدم سه نوع طبیعت حیوانی

وي در مرحله توحش مانند کودك تسلیم . نادان و متهور است، در عین حال نیک میآد
بدین سان . ) 113ص، همو( گذارد میآنی است و خود را به لذات نفسانی وا هاي  کشش

از روسو فاصله ) یا به قول وي در مرحله طبیعی( پستالزي دربارة صفات انسان ابتدایی
انسان در این مرحله را هم موجودي نیکخواه و هم ، یعنی بر خالف روسو، گیرد می

چنین در مورد انسان اجتماعی نیز با بیان خاص خود . پندارد میموجودي بی خبر و متهور 
انسان در . »کند می بر قبر نیک نفسی انسان طبیعی حقوق اجتماعی قد علم.. .«:گوید می

مدام در میان دو قطب . دهد میوضع اجتماعی غالباً نیک نفسی طبیعی خود را از دست 
سازد تا به جایی که  میحق و قانون را دستاویز . خودپرستی و حرص در حال نوسان است

حتی آیین و دین در . کند مینشست با حق و عدالت نیز معارضه » حق«چون خود به جاي
. ) 129-130ص، همو. (..اجتماعی وسیله اجراي قساوت است) موجود( دست چنین

انسان را به سوي دروغگویی و قساوت و بی ثباتی و ، اجتماع« پستالزي با روسو در اینکه 
حله اجتماعی را معلول پدیدة پیدایی مر، هم عقیده است و مانند او» دهدمی تشتت سوق

شود  میگیرد که سعادت انسان زمانی محقق  میداند و از اینجا چنین نتیجه  می» تملک«
خرد . که آنچه را حیوان و اجتماع از او متوقعند تحت ارادة خردمند و فضایل انسانی درآورد

ه سیالن افکند و تحجر اجتماعی را ب میانسانی و فضایل اوست که حیوان را در بند 
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انسان در این مقام ناظر به نفع و ضرر عمل . سازد میاندازد و نرم و قابل انعطاف  می
یعنی الیق و مقتضاي مقام انسانی ، خواهد که باید بخواهد میبلکه چیزي ، خویش نیست

بلکه براي این است که ، اگر مال و مکنتی بخواهد نه محض مال و مالکیت است. اوست
، بدین سان. ) 148ص ، همو( .اف اخالقی و خدمت به دیگران باشدوسیلۀ وصول به اهد

شود و هدف نهایی تربیت را تربیت اخالقی و انسانی یعنی  میپستالزي به کانت نزدیک 
اي که بر تربیت تربیت اجتماعی، به زعم او. داند میفرد و ایجاد فضایل اخالقی در انسان 

به عبارت دیگر هدف ؛ یابد میهدف خود دست ن انسانی به معنی عام کلمه مبتنی نباشد به
تکامل قواي درونی و استعدادهاي ذاتی و سوق دادن « تربیت در نظر پستالزي عبارت از 

پستالزي مانند روسو به جامعه اي آرمانی نظر دارد اما بیش . است» او به سوي خرد انسانی
اده عالی ترین نهاد تربیتی خانو، به نظر او. دهداز روسو به تربیت خانوادگی اهمیت می

این دو احساس که . استوار است» برادري«و » احساس پدري«است و بناي جامعه بر 
شاید علت . است» پدیدآورنده نظم در خانه و جامعه«است ) ع( برخاسته از دین مسیح

اعتقاد پستالزي به نقش مهم خانواده در تربیت این باشد که او خود برخالف روسو در 
روي هم رفته پستالزي نسبت به اثر . انوادگی آرام و مهربانی تربیت شده بودمحیط خ

وي در جایی . داند میتعلیم و تربیت خوشبین است و آن را درمان دردهاي اجتماعی 
زیرا کسی نیست که آنان را به ارزش خود ، روند میصدها انسان گمراه از میان « :گوید می

ؤمن به کار خود را نجات دادن انسان از بدبختی و پستالزي وظیفه مربی م. »آگاه کند
  . داند میگمراهی 

» شکوفا ساختن هماهنگ نیروهاي نهفته در طبیعت آدمی« پستالزي هدف تربیت را 
داند و الزمه توفیق در تحقق این هدف را شناختن قوانین این طبیعت و پیروي از آنها  می
. پرورش را بر مبناي روانشناسی قرار دهدکوشد آموزش و  ، میوي مانند روسو. شمارد می

این مراحل را باید در هاي  طبیعت و رشد آن داراي مراحلی است و ویژگی، به عقیدة او
خواهیم بیاموزیم با  میآموزش و پرورش رعایت کرد و عناصر هر علم و هنري را که 

از خالصه اصول آموزش و پرورش . ساختار ویژه ذهن هـر کـودك منطـبق سـاخـت
  :دیدگاه پستالزي به این شرح است

تعلیم و تربیت باید همواره از هدف غایی آن که شکوفا ساختن نیروهاي طبیعی و . 1
به نظر او وقتی تربیت انسانی تحقق . هدایت هر فرد به سوي خرد انسانی است پیروي کند
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  . شود میصل نیز خود به خود حا) یعنی تربیت حرفه اي و اجتماعی( دیگرهاي  یابد تربیت
روانی هر کودك را شناخت و آنها را رعایت هاي  یژگیدر آموزش و پرورش باید و. 2
هاي آموزشی را از روي رشد جسمانی و روانی کودك به عبارت دیگر باید برنامه؛ کرد

  ؛ تنظیم کرد
  ؛ باید متربی یعنی کودك را دوست داشت و شخصیت او را محترم شمرد. 3
ز مشاهده یعنی به کار انداختن حواس شاگرد آغاز کرد و رفته رفته در آموزش باید ا. 4

  ؛ او را از شهود حسی به درك مفاهیم و معانی سوق داد
  ؛ آموزش را باید بر پایه عمل شاگرد و زندگانی عملی استوار کرد. 5
در آموختن هر رشته باید از ساده ترین جزء آغاز کرد و رفته رفته با رعایت رشد . 6
  . شاگرد به آموزش امور پیچیده و مرکب پرداخت روانی

آموزش عدد ، به نظر پستالزي مهم ترین و اساسی ترین کار در آموزش علوم و هنرها
. چه این سه در همۀ اشیاء مشترك و سرچشمۀ دانشهاي دیگرند؛ و شکل و واژه هاست

) 2، ت تصور واحدقدر) 1: به این شرح متناظرند میدر آد) قوه( این سه مفهوم با سه قدرت
حساب کردن و اعمال ریاضی دیگر و هیأت را به مدد قوه . قدرت بیان) 3، قدرت تصور
و نقاشی و نوشتن و هندسه را به کمک قوه دوم و زبانها و دستور آنها را گیري  اول و اندازه

پستالزي به آموزش ریاضیات بیش از بقیه مواد . توان آموخت میبا استمداد از قوه سوم 
کند روش خود را که تجزیه و تحلیل و مشاهده و سپس تقریر  میدهد و سعی  میهمیت ا

و بیان است در آموزش همه مواد از زبان مادري گرفته تا آموزش تاریخ و اخالق و 
آنچه پستالزي را از اندیشه وران تربیتی دیگر ممتاز ، به طور کلی. موسیقی به کار برد

کودکان بینوا و بی سرپرست از راه تعلیم و تربیت توأم با دلبستگی او به نجات ، سازد می
صرف نظر از وضع  میپستالزي مانند روسو به تربیت آد. محبت و انسان دوستی است

محبت به شاگرد و ، بیند میاندیشد و در تربیت که آن را داروي همه دردها  میطبقاتی او 
تربیت اجتماعی به ویژه ، روسو اما بر خالف؛ شمارد میشناخت او را بر هر کاري مقدم 

شمارد و به تأثیر جامعه در تربیت و فواید زندگانی  میتربیت خانوادگی را الزم و اساسی 
بزرگانی مانند هربارت و فروبل در آموزشگاه پستالزي به مطالعه و تجربه . جمعی توجه دارد
  مدارس ابتدایی خود  بسیاري از کشورهاي اروپا و پیش از همه آلمان در. اندوزي پرداختند

در آمریکا نیز از اوایل سدة نوزدهم اصول پستالزي راه . هاي پستالزي را به کار بستندروش
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  . ) 1381، کاردان( یافت
در ، به عنوان یکی از مربیان بزرگ ایرانی) 1331( همان طور که بیان شد هوشیار

داند که  میشار از تناقض بحث اصول تربیتی از پستالزي متأثر شده و طبیعت انسان را سر
  . در ادامه مقاله بیان شده است

  
  ) 1724-1804( اصول آموزش و پرورش از نظر ایمانوئل کانت

در یکی از شهرهاي آلمان در خانواده اي متوسط و  1724ایمانوئل کانت در سال 
پایان  متوسطه و عالی را در زادگاه خود به، تحصیالت ابتدایی. پروتستان مذهب به دنیا آمد

در . هیأت و فیزیک پرداخت، علوم ریاضی، الهیات، در دانشگاه به مطالعه فلسفه. رسانید
سالگی و  31در . براي امرار معاش به آموزگاري مشغول شد، جوانی و در حین تحصیل

در دانشگاه تدریس فلسفه و . پس از اخذ درجه دکتري به دانشیاري دانشگاه نائل گردید
کتابی که در بررسی . را به عهده داشت) پداگوژي( موزش و پرورشمنطق و نیز اصول آ

مجموعه اي از یادداشت هایی است که او ، شود میافکار تربیتی کانت غالباً به آن استناد 
یکی از شاگردانش آنها ) 1803( کرده و در سال آخر عمر او میدر این درس از آنها استفاده 
صرفاً به تحقیق و تدریس مشغول بود و  1781تا سال کانت . را تنظیم و منتشر کرده است

لیکن از این تاریخ درخت وجودش به بار نشست و آثار متعددي ، کتابی را منتشر نساخت
. تألیف کرد که نافذترین و معروف ترین آنها نقد عقل محض و نقد عقل عملی نام دارد

، ي با نظریه خود در فلسفهو. کانت بنیان گذار فلسفه جدیدي به نام فلسفه انتقادي است
انقالبی کپرنیکی پدید آورد و با این فلسفه اوالً به شکاکیت دیوید  1خاصه معرفت شناسی

ثانیاً به داوري دربارة اعتبار دو نحله ؛ فیلسوف انگلیسی زمان عصر خود پاسخ داد، هیوم
و ها  سفهغالب عصر جدید یعنی عقلگرایی و تجربه گرایی نشست و اعتباري بودن این فل

شناسی جدید و مشوق تحقیقات  نسبیت آنها را به ثبوت رساند و بدین سان آغازگر معرفت
تحقیقات اندیشه وران و ، در حقیقت. اي در این زمینه شد که تاکنون ادامه دارد تازه

توان تالش براي پاسخ دادن به  میروانشناسان بزرگی مانند ژان پیاژه در قرن بیستم را 
کانت مردي منظم و وقت شناس و متفکري خوش . ت که کانت طراح آن بودمسائلی دانس

 
1. epistemology 
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. ذوق و انسانی به تمام معنی اخالقی بود و صفت اخیر را از خانواده خود به ارث برده بود
وي در همه عمر در زادگاه خود به سر برد و شغلی جز تدریس و تحقیق نپذیرفت و 

  . تدیده از جهان فرو بس 1804سرانجام در سال 
است که مستلزم مطالعه بیشتري  میبیان کامل نظرکانت دربارة انسان موضوع مه

توان با توجه به کتاب آموزش و پرورش او گفت این است که به  میآنچه در اینجا . است
اما در عین حال داراي آمادگی هایی ، گرچه انسان در بدو تولد موجود ناتوانی است او نظر

که به نظر کانت موجودي اخالقی است » انسان«تواند به  میا ذاتی است که به مدد آنه
دهد که چگونه به مدد مربی خوب و  میخود نشان هاي  کانت در یادداشت. یابد ءارتقا

تواند به مقام انسان یعنی  میفرد ) فرهنگ آموزي( تأدیب و تعلیم، ) پرستاري( مراقبت
به نظر کانت . ) 1388، نیکویی بهشتی و( قانون گذار و اخالقی برسد، موجودي آزاد

او به مدد عقل نظري به : داراي دو عقل نظري و عملی است، عالوه بر ادراك حسی میآد
. آموزد میبرد و عقل عملی راه چگونه زیستن را به او  میحقایق امور چنان که هستند پی 

  به عالوه داراي ذوقی است که به مدد آن زشت و زیبا را از یکدیگر تمیز 
توان به کتابی که به نام او تدوین و  میبراي اطالع از اندیشه تربیتی کانت ن. دهدمی

را در فلسفه او به طور کلی و آثار دیگر ها  بلکه باید این اندیشه، منتشر شده است اکتفا کرد
اي است  ول آموزش و پرورش متکی به برنامهاو در درس اصهاي  یادداشت. او نیز جست

تنظیم کرده و این امر مقارن زمانی  1765 -1766رس در سال تحصیلی که او براي این د
  . ) 1762( است که کتاب امیل منتشر شد

  جز آنچه تربیت از او  میآد. انسان تواند شد، بشر تنها با تعلیم و تربیت« به عقیده کانت 
براي انسان برخالف حیوان فاقد غریزه است و در زمان تولد ، در حقیقت. »سازد نیستمی

خام یعنی « چون میآد، به نظر کانت. زیستن آمادگی ندارد و در واقع موجود ناقصی است
دیگـران ، آید و از طراحـی برنامه اي براي رفتار خود عاجز است میرشد نایافته به دنیا 

تنها آفریده اي است که  میآد، خالصه. باید به جایش چنین وظیفه اي را عهده دار شوند
تربیت کردن به همراه حکومت . ) 57 - 58ص، 1374، کانت( »و تربیت استمحتاج تعلیم 

  . مهم ترین و در این حال دشوارترین کار در جامعه انسانی است، کردن
کند و  میاز آزادي طبیعی فرد انسان به طور کلی آغاز ، در تربیت، کانت مانند روسو

به سوي آزادي  میهدایت آد هدف مهم تربیت را تبدیل انسان طبیعی به انسان اخالقی و
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و کمال  میبه انسانیت و پیشرفت مداوم آد، وي در تعیین اهداف تربیت. شمارد میحقیقی 
چنانکه . دانداندیشد و توجه به اهداف گروهی و اجتماعی کنونی را خطا می میانسانی 

ینده و براي نباید انسان را در وضع کنونی او تربیت کرد بلکه باید با توجه به آ« :نویسد می
غرض اصلی تعلیم و تربیت به کمال . »افراد را تربیت کرد، تحقق یافتن بهترین نوع انسان

رساندن همه قواي انسان است و این کار باید در مورد همه افراد انسانی و در حد کمال 
خواهد  میخانواده که معموالً هاي  در تربیت نباید خواسته. پذیري آنان صورت گیرد

. خود را براي موفقیت در زندگانی و سازگاري با جامعه بار آورد در نظر باشدفرزندان 
کنند و غالباً براي حفظ قدرت  میبراي نظام تعلیم و تربیت تعیین ها  اهدافی هم که دولت

نه خانواده و نه دولت به سرنوشت ، خالصه. تواند درست باشد میو موقعیت خویش است ن
به نظر . اندیشند و به منافع آنی خود نظر دارند میاست نانسان از این حیث که انسان 

به سوي آزادي راستین یعنی رهانیدن او از  میکانت غایت تعلیم و تربیت باید هدایت آد
آرمان تربیت این . حالت حیوانیت و بندهایی باشد که آداب و رسوم و جامعه بر او زده است

و اراده مبدل شود و تنها از قوانین است که شخص به موجودي اخالقی و داراي شخصیت 
باید این سه قاعده را  میبه نظر کانت آد. عقل پیروي کند و خود قانون گذار خود باشد

به تکلیف از این حیث که تکلیف است عمل کند و به ) 1:بتواند مبناي رفتار خود قرار دهد
) 3؛ شند نه وسیلهدیگران براي او هدف با) 2؛ قاعده کلی بی قید و شرط احترام بگذارد

منظور از آموزش نیز . طوري رفتار کند که رفتار او بتواند براي دیگران قاعده و قانون باشد
. ) 1381، کاردان( دیگرانهاي  یاد دادن شیوة اندیشیدن است نه خود اندیشه یا اندیشه

  : اصول کانت در کتاب دربارة آموزش و پرورش از این قرار است
یعنی آزادي را به دست ، بلکه باید آزاد شود، نباید فقط آزاد باشد یمآد«. اصل آزادي. 1

باید از آزادي  میبه عبارت دیگر آد. آورد و بر آن مسلط شود نه اینکه تحت سلطۀ آن درآید
  ) . 24ص ، 1374، کانت( »شبه اغتشاش تجاوز کند تا به حد آزادي معقول ارتقا یابد

آموزش و « . تبدیل توحش به انضباط است مهم ترین اثر تربیت، اصل انضباط. 2
تنها به این شرط ارزش دارد که بر ، پرورش وقتی به صورت مثبت در نظر گفته شود

تلفیق این اصل با اصل آزادي ، البته مشکل. »انضباطی متکی باشد که موجد اطاعت است
 وم کار را در مفه) آزادي و انضباط یا حریت و تبعیت( کانت ترکیب این دو اصل. است
اما باید به موازات ، باید کودك را به اطاعت واداشت، اولهاي  در سال، به نظر او. بیندمی
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  . بر فعالیت آزاد او افزود، رشد عقلی و اخالقی
. کند میکار موجبات عبور از طبیعت به فرهنگ را فراهم «. ) کار( اصل فعالیت. 3

با دگرگون کردن جهان خود  میآد« .»بهترین طرز بهره مندي از زندگی کار کردن است
  ) . 30ص، همان( »شود مینیز دگرگون 

قاعده مهم در این مورد این است که هرگز قوه اي به خاطر «. اصل هماهنگی. 4
، همو( »بلکه هر قوه در ارتباط با قواي دیگر پرورش یابد، خودش و به تنهایی پرورده نشود

روس مختلف و پیوستگی مراحل تعلیم و این اصل به معنی هماهنگی میان د. ) 38ص 
  ) . 37و38ص، همو( تربیت به یکدیگر و هماهنگی میان تربیت بدنی و روانی است

. ) 47ص، همو( »کلیه معلومات باید با تجربه آغاز شود« به نظر کانت . اصل تجربه. 5
   .باید در یاد دادن مفاهیم از تجربه حسی آغاز کرد و از محسوس به معقول پرداخت

در تربیت همواره باید عامل زمان و تحول نیروهاي جسمانی و . اصل آینده نگري. 6
 میتعلیم و تربیت باید به پیشرفت عمو. روانی متربی را در نظر داشت و مراعات کرد

 »با اتصال به تاریخ تکیه گاهی پیدا کند که همان آینده است« بشریت متوجه باشد و 
بلکه بر طبق وضع ، فقط بر طبق حالت فعلی نوع بشرنباید کودك را «. )24ص، همو(

استاد شکوهی به عنوان یکی از ) . 25ص ، همو( »آینده ممکن و بهتر انسانیت تربیت کرد
  . در بحث تعلیم و تربیت بسیار از کانت متأثر شده است، مربیان بزرگ ایرانی

  
  بیتی ه تا عمل در هفت اصل ترینظر :اصول آموزش و پرورش از نظر فروبل

هفت . است) 1باغ اطفال( فروبل طرفدار مکتب ایدئالیسم و بنیان گذار اولین کودکستان
  :اصل تربیتی فروبل عبارتند از

. است یخانوادگ یپروپا قرص زندگ یفروبل حام. ادها در خانواده قرار دارندیبن - 1
 گریکدیاست که ما افراد بالغ و نابالغ به  یعشق و احترام یخانوادگ ینه زندگیزم
  . ده استینام 2تیفروبل خانواده را مکان مقدس انسان. میگذار می

ند رشد است که در تمام یکند فرا می که فروبل به آن اشاره یقانون زندگ - 2

 
1. kindergarten (kindergarden) 

2. Sanctuary of Humanity 



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    280

رشد . رشد وجود ندارند يبرا ییآسان و جادو يحل هاراه. گردد می افتی یعیموجودات طب
  . ل در درون بذر وجود داردیزمان بر است و پتانس

 یکار در بزرگسال ییشکل خام و ابتدا يباز. روش آموزش و پرورش است يازب - 3
کودك . دهد می خود را رشد 1کودك قدرت تحولی و دگرگون سازي يق بازیاز طر. است

ش این ینجاگ يباز. دهد می ش را توسعهیرد و مهارت هایگ می ادیاو . است یلیخلّاق و تخ
 . دارد یکار را به خوب

 که به کودکان داده ییمحتوا. ه کردن و پروراندن استیتغذ ینوع یبرنامه درس - 4
کودکان از . ق باشدیمحتوا گسترده و دق. باشد يسالم و مغذّ ییشود باید محتوا می

 . کنند می رند تجربهیگ می ادیآنها آنچه راکه . کنند می هیبرنامـه تغـذ يمحتـوا
ي کان با آن بازمواد و وسایلی هستند که کود يهنر يها یا و سرگرمیهدا - 5
کودك با . دهند که خلّاق و خودفعال باشد می به کودك اجازهها  ياسباب باز. کنند می

  . دیدهد گفتگو نما می گردد درباره آنچه انجام می قیرد و تشویگ یاد میاش  یتجربه شخص
تمام کار ما ، مانع تجربه کودك شود، اگرکلمات ما، میس را شروع کنیاگر ما تدر - 6

. خواهد شد یکیمرده و مکان، و پوچ یته است و آموزش و پرورش کودك توخالبه هدر رف
  . ا معلم راهنماي کودکان استیمهدکودك  یمرب

م تا ین داریاز به تمریما ن. آورد می را به دنبال یو هارمون یهماهنگ یخودانضباط - 7
ک از یم تا هر یم کنیم منابع و زمانمان را تنظیاز داریم و نییبا تالش بر مشکالت غلبه نما

گران مشارکت یافراد امکان تحقق سرنوشت خودش را داشته باشد و هر فرد در سعادت د
 . دینما

در بحث تعلیم و تربیت از ، استاد جبار عسکرزاده به عنوان یکی از مربیان بزرگ ایرانی
دهد و  میبان تغییر که نام خانوادگی اش را به باغچه به طوري، فروبل متأثر شده است

  ) . 1390، زندوانیان( کنداولین کودکستان را در ایران تأسیس می
 

  تهد یاصول آموزش و پرورش از نظر آلفرد نورث وا
ک یمیالدي در 1919تهد در یوا. مطرح قرن نوزدهم است ياز چهره ها یکیتهد یوا

 
1. Transformative 
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ن آموزش و پرورش صحبت کرده است که ترجمه آن در یادیدر مورد اصول بن یسخنران
  . دیآ می ادامه

نش یآفر يبرا يزه خدادادیک غریاستعداد . تمام آموزش و پرورش رشد استعداد است
که وقف رشد استعداد  یو پرورش آموزش. است یدر سراسر زندگ يان واقعهیاست و همچن

عادت ، سه فاکتور استعداد. فراخواندن شعور است ين آموزش و پرورش برایگردد بهتریم
آموزش و پرورش  يربنایکسب دانش ز. قضاوت منظم استل روشن و یتخ، به عمل

 یک مربی يبرا یت هستند و مساله واقعیدانش و استعداد دو عامل موثر در شخص. است
 یبرنامه درس. ک کننده استعداد آشکارسازدین است که چگونه دانش را به عنوان تحریا
آموزش . ابدیگسترش  ينده اشروید به طور پیارتباط آشکار با موضوع باشد و با يد دارایبا

ت یاس بزرگ موفقیمهم و مق ،مطالعه زبان. است یزبان اساس. مهم است یو پرورش ادب
با  یعنید ین ببریه نامناسب از بیک روید اثر آن را با استفاده از یتوان می اما شما، است
. قرار دهند خواهند آن را مورد استفادهیرند و نمیگ یاد نمیکه دانش آموزان  یس زبانیتدر

که زبان مدرن توجه همگان را به خود جلب  ید درحالید به دنبال زبان مرده برویشما نبا
دانش . ربنایاست نه ز یآموزش و پرورش ادب يک روبنایآثارکالس يریادگی. کرده است

 ید در زندگیبا یآموزش و پرورش عموم. باشد یاز ملموس به انتزاع يندیفرا يد دارایبا
د به یده بایهر فرد آموزش د ین آموزش و پرورش عمومیا يفراسو. اثر بگذارد افراد يعاد
، ونانیات و فلسفه یتواند مطالعه ادب می ک نفری يرانده شود که برا یک حوزه تخصصی

 یآموزش و پرورش نم. ات باشدیاضیتخصص ر يگرید يو برا یه علمینظر يگرید يبرا
ن است که دانش یآموزش وپرورش ا يادیک اصل بنی. باشد ییتواند بدون تخصص گرا

 شده باشند ينکه صرفاً به صورت منظم دسته بندیآموزان سرزنده و سرحال هستند نه ا
  . ) 1984، وایتهد(

تهد به مبحث ینکه وایاول ا: تهد قابل تامل استیچند نکته در سخنرانی وا 
و  یرورش عمومنکه آموزش و پیکند و ا می عام و خاص در افراد اشاره ياستعدادها
نکه به آموزش یدوم ا. بدهد ین استعدادها فرصت رشد و بالندگید به ایبا یتخصص
  . داند می کند و آن را نادرست می روزمره حمله یمرده و فاقد استفاده در زندگ يها زبان
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  اصول آموزش و پرورش از نظر مربیان بزرگ ملّی
  اریاصول آموزش و پرورش از نظر هوش .1

به . توجه نموده است) 1331( به مبحث اصول آموزش پرورش ير جدار به طویهوش
 یال که مسبوق به اصلیان دو قطب سیاست م یت فعل و انفعالیم و تربیتعل«ار ینظر هوش

سد منظور از تعلیم ینو می گرید يدر جا. »باشد يو مستلزم طرح و نقشه ا یو متوجه هدف
و  یطفل و زندگ یو تکامل ییان ارتقایجرو مراد از  یو تکامل ییان ارتقایجر«و تربیت 

  :کند ی میار در مبحث اصول چند خدمت اساسیهوش. »نده او استیآ
ن اصل با یسازد که اصل با قانون و همچن می با پرداختن به مفهوم اصل روشن. الف

  . یاست نه وضع کردن ینیو ع یکشف کردن، به عالوه  اصل. روش متفاوت است
ست یت ممکن نیت درست بدون اصول تربیم و تربیدهد که تعل می ان تذکریبه مرب. ب
 از استیروش به اصول ن يرین برنامه و طرح و نقشه و به کارگیتدو، تحقق اهداف يو برا

له یاس هاست که به وسیو آن گونه مق یعقالن یآن گونه مبان يمقصود از اصول جستجو(
له یکه به وس يرفتار، ب را انجام دادمطلو یتوان در هر مورد با سهولت رفتار پرورش می آن
طفل را از موقف به خصوص خود به هدف مطلوب ، یتیتوان در هر وضع خاص ترب می آن

  . ) رساند
انتظارات مردم از ، نوع انسان یواجتماع يفرد یمطالعه زندگ( منابع استخراج اصول. پ

ار تمدنی که از وجود آث، فرهنگ جامعه و روان طفل ، ات انسانیعوامل موجود در ح، یمرب
  . کند میرا مشخص ) کند می انسان بروز کرده و

، ) یاز تولد تا هفت سالگ( یقیات سایات انسان را شامل سه مرحله حیمراحل ح. ت
 و مرحله اراده مسبوق به خرد) یهفت تا چهارده سالگ(مرحله اراده مسبوق به کشش 

 يپردازد و آن را مبنا می ف انسانیتوص در واقع به. داند می )به بعد یهفت سال سوم زندگ(
  . دهد می آموزش و پرورش قرار

گر را یکدیدو اصل مکمل ، ات کودك و نوجوانیک از مراحل حیبا توجه به هر . ث
اصل  یات کششیمرحله ح يبرا. ندید به آنها عمل نمایان بایکند که مرب می شنهادیپ

ره ین است که دایت ایمطلوب اصل فعال. کند می شنهادید آن و اصل کمال را پیت به قیفعال
است فراهم کند  یت طفل را محدود نسازند تا او خود مقدمات آنچه را که الزمه زندگیفعال

 يریجلوگ یکشش ین است که از زندگیاما مطلوب اصل کمال ا. بنهد یو اساس محکم
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 ينجارهاو هها  دارند و طفل باید با ارزش یز حقیرا تمدن و جامعه نید زیبه عمل آ
ت یو اصل سند يمرحله اراده مسبوق به کشش اصل آزاد يبرا. مطلوب جامعه آشنا گردد

له ین است که دانش آموز خودکار باشد و به وسیا يمطلوب اصل آزاد. داند می را الزم
ز وجود ین ییز پایاعتنا و گر یخود را پرورش دهد اما دانش آموزان ب ياستعدادها يخودکار

نکند و آنها را وادار به اطاعت از  یآنها توجه يال و رغبت هاید به امیبادارند که معلم 
 که يا کن ارادهیدر مرحله اراده مسبوق به کشش کودك صاحب اراده است ل. دیمعلم نما

مشروط  يرا ارضا کند و تابع ارزش ها.. .خوردن و لذت بردن و يکوشد تا کشش ها می
ن یدر ا. داند می الزم را اصل تفرد و اصل اجتماعمرحله اراده مسبوق به خرد  يبرا. است

ن فرهنگ و یادیبن يرد و محرك اراده ارزش هایگ می مرحله اراده تحت تسلط عقل قرار
که مطلوب اصل  یاست در حال يفرد يمطلوب اصل تفرد توجه به جنبه ها. تمدن هستند

و صالح جامعه قرار ر یل خود را دون خینظر و م، ن است که همه افراد جامعهیاجتماع ا
  . ت هر فرد در خدمت جامعه باشدیدهند و فرد
اصول را از کرشن اشتاینر آلمانی اقتباس کرده است با این تفاوت که ، استاد هوشیار. ج

 اشتاینر هفت اصل را مطرح کرده و لی هوشیار آنها را به شش اصل کاهش داده است
ز رشد بین کاربرد دو اصل فعالیت و در هر مرحله ا، به نظر هوشیار. ) 1376، شکوهی(

و مربی ) متأثر از پستالزي( دهد میو تفرد و اجتماع تناقض رخ ، حریت و سندیت، کمال
  . باید تناقض را رفع کند

  
   یاصول آموزش و پرورش از نظر شکوه . 2

روشن و  یبحث را به خوب) 1381( تیم و تربیتعل ینه مبانیدر زم یاستاد شکوه
به نظر . ار وجود داردیدر مطالب استاد هوش یآشفتگ یکه نوع یت در حالک کرده اسیتفک

ز از یش و نیت هایو امکانات و محدود یت از موقع آدمیم و تربیتعل یمبان یشکوه
 یسپس مبان. کند می ر آنهاست بحثیات انسان همواره تحت تاثیکه ح ییضرورت ها

  . کند می میتقس یفلسف یو مبان یعلم یآموزش و پرورش را به دو دسته مبان
انسان  یو روان یاجتماع، ستییز يآموزش و پرورش با توجه به جنبه ها یعلم یمبان

آموزش و پرورش از  یفلسف یگردد و مبان می ت روشنیم و تربیبه عنوان موضوع تعل
 استنتاج یت آدمیات تربیو غا یعت آدمیمربوط به طب یو فلسف یمالحظات اخالق
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ت انسان بدون در نظر گرفتن ساختمان و شکل خاص بدن او و یول تربدر وهله ا. گردد می
ن یکوشد خود را بر قوان می تیترب. ستیر نیاو امکان پذ یجسمان ییو توانا یعیرشد طب

ط یشناخت مح، به عالوه. زدین بپرهین قوانیعت منطبق سازد و از مخالفت با ایطب
ت یمقررات آن شرط الزم هر فعال ات ویصاحب قدرت در آن و مقتض يروهایو ن یاجتماع

بار  یاجتماع يت نسل بزرگسال برایآموزش و پرورش فعال یک معنیرا به یاست ز یتیترب
 يت هایکوشد استعدادها و ظرف می آوردن نسل نابالغ است و باالخره آموزش و پرورش

و  یست شناسیلذا به علوم ز. دیرا به طور کامل تحقق بخشد و شکوفا نما یموجود انسان
 ياز سو. از استیآموزش و پرورش ن یعلم یبه عنوان مبان یو روان شناس یجامعه شناس

ات یاست و بحث در مورد غا یتیات تربیر غایت تحت تاثیم و تربیگر از آنجا که تمام تعلید
  . از استین یفلسف یرد لذا به فلسفه به عنوان مبانیگ می طه کار فلسفه قراریدر ح

 ان با استفاده از آنیداند که مرب ي میت را به منزله ابزاریتربم ویاصول تعل یشکوه
خود را به نحو  یتیف تربیرند و وظایم بگیتصم یکاف ینیبتوانند به موقع و با روشن می
ت و یحر؛ ت به قید آن و کمالیاصول شش گانه فعال یشکوه. انجام دهند یت بخشیرضا
وي . الً توسط هوشیار ارایه شده بودندشمارد که قب می وتفرد و اجتماع را بر؛ تیسند

ن تناقضات راه یک از ایچ یه ين اصول معتقد است هنوز برایدرمورد تناقضات موجود ب
شکوهی بسیار از . ) 1376، شکوهی( که از هر جهت قانع کننده باشد ارائه نشده است یحل

  . کانت و خواجه نصیرالدین توسی متأثر است
  
  يعتمداریر شراصول آموزش و پرورش از نظ .3

و قواعد نسبتاً ها  هینظر، میمفاه) 1379( يعتمداریاصول آموزش وپرورش از نظر شر
اء یران و اولیمعلمان و مد يد راهنمایشتر موارد صادق است و بایاست که در ب یکل

، ینیم دین اصول بر تعالیا. باشند یتیه اعمال تربین و دانش آموزان در کلیفرهنگ و والد
. است یان مبتنیات مربیو نظر یقات فرهنگیتحق، یوجامعه شناس ین شناسقات روایتحق
جامعه ، یروان شناس يک از بخش هایهر  يبرا) 1369( يعتمدارین اساس شریبر ا
وه کار او در اکثر موارد یش. دینما می ن اقدام به استخراج اصولیو فرهنگ و د یشناس

ک گزاره یآورد سپس به دنبال آن  ی میفیا چند گزاره توصیک ین گونه است که ابتدا یبد
  . باشد می مربوطه یتیآورد که اصل ترب می دیبا يحاو يزیتجو
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  : کند می را ذکر یپنج دسته کل یقات روان شناسینه اصول با توجه به تحقیدر زم
  . است یقات مربوط به رشد مبتنیکه بر تحق یاصول ،اول
  . است) یو روان یبدن( دافرا یاجات اساسیبر احت ینتکه مب یاصول ،دوم
  . ف مربوط به رشد در دوره دبستان و دوره بلوغ استیبر وظا یکه مبتن یاصول ،سوم

  . است يریادگین یبر قوان یکه مبتن یاصول ،چهارم
م و یدر قسمت اصول تعل. د مدنظر باشدیکه در ارزشیابی شاگردان با یاصول ،پنجم

، یاجتماع يسازگار، يچهار اصل همکار، یو فرهنگ یقات جامعه شناسیت و تحقیترب
راث یسه اصل انتقال م یراث فرهنگینه برخورد با میدر زم. کند می مخالفت و توافق را ذکر

 را ذکر یراث فرهنگیشرفت میو اصل توسعه و پ، یراث فرهنگیم یارزش سنج، یفرهنگ
 نسل نابالغ انتقال فرهنگ به يت کوشش نسل بالغ برایم و تربیاز آنجا که تعل. کند می
شریعتمداري بسیار متأثر از . ) 1374، شریعتمداري( د هستندیار مفین اصول بسیباشد ا می

  . باشد میجان دیویی فیلسوف عملگراي آمریکا و فیلیپ اسمیت 
  
  ياز نظر باقر میاصول آموزش و پرورش اسال .4

م و یلضمن بحث درباره تع) 1388( یت اسالمیدوباره به ترب ینگاهدر کتاب  يباقر
به ، یتیاهداف ترب، تیترب یمفهوم شناس، ف انسان در قرآن کریمیتوص، یت اسالمیترب

  . پرداخته اند یتیترب ياصول و روش ها، یبحث درباره مبان
تواند با  میباشد و معلم  می) معلم( منوط به تشخیص مربیها  کاربرد اصول و روش
ها  پس کاربرد اصول و روش. برد مناسب را به کارهاي  اصل و روش، توجه به هدف درس

منوط به اقتضاي شرایط خاصی است و چنانچه آن شرایط منتفی گردد کاربرد اصول و 
ف کنند و یاصول و روش را توص، یده اند مبانیکوش ياستاد باقر. نیز منتفی استها  روش

ل در اص يشان معتقدند معنایا، از این رو. ان کنندیز بیدر ضمن تفاوت اصل و روش را ن
توان آن را به منزله  می است که یعموم يت قاعده ایم و تربیاز جمله تعل يعلوم کاربرد
 یهنگام. عمل استفاده کرد يدر نظر گرفت و از آن به عنوان راهنما یکل یدستور العمل

است که به منزله  يان قواعدید مقصود بیآیم انیت سخن به میم و تربیکه از اصول تعل
 یبه منزله مبان ياصول علوم نظر. کنندیت میرا هدا یتیم و تربیر تعلیابتد، عمل يراهنما

شناخته هاي  منديمبانی تعلیم و تربیت مجموعه قانون. هستند ياصول در علوم کاربرد
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ها  چون روان شناسی و جامعه شناسی است که تعلیم و تربیت بر آن، شده در علوم نظري
» دارد، هست، است« شود که حاوي نوعی مییان مبانی به صورت قضایایی ب. تکیه دارد

مجموعه قواعدي است که با نظر به ، اصول تعلیم و تربیت، از سوي دیگر. باشد می
منظور از اصل  . گیرندشوند و راهنماي عمل قرار می میمذکور اعتبار هاي  قانونمندي

نظر گرفت و مالك  توان آن را به منزله دستورالعملی کلّی در میعامه ایست که ي  قاعده
. است» باید«شود که حاوي  میاصل به صورت قضیه اي بیان . و راهنماي عمل قرار داد

منظور از اصول تعلیم و تربیت بیان قواعدي است که به منزله راهنماي ، بر این اساس
  . کنند میتدابیر تعلیم و تربیتی را هدایت ، عمل

از ها  اصول و روش. هستند یل مبتنبر اصوها  هستند و روش یمتک یاصول به مبان
دن به هدف یرس يند برایگو می را هر دو دستورالعمل هستند و به مایک سنخ هستند زی

 یکل ين است که اصول حاوي دستور العمل هاید کرد اما تفاوت آنها در ایمورد نظر چه با
  . تر هستند ییجز يدستور العمل ها يهستند در حالی که روشها حاو

سپس در اصل ، ردیگ می انسان مورد بحث قرار يها یژگیاز و یکیهر مبنا  ابتدا در
 يدر روش ها، سرانجام. شود می انیب یکل یمذکور قاعده و دستورالعمل يمربوط به مبنا

نکته . شود می ح دادهیرات مطلوب توضییجاد تغیا يتر برا ییجز يوه هایش، بر اصل یمبتن
تفاوت نسبت  میشان با کین است که ایو پرورش امهم در ارتباط با بحث اصول آموزش 

 يا ورت رابطهرا به صها  اصول و روش، ین مبانیرابطه ب) 276ص ، 1381( به شعاري نژاد
 :داند ی میخط

  
   ) 1381، شعاري نژاد( هدف  ← روش ←  اصل
  ) 1388، باقري( تربیتیهاي  روش ←ا اصول تربیتی یاصل  ←مبنا 

 
ی تربیت اسالم ياصول و روش ها، یبه مبان يباقر، يتارن ساخیبا استفاده از چن

و ها  نقطه قوت کار باقري این است که علیرغم تسلط مثال زدنی که بر فلسفه. پردازند می
تربیتی را با مطالعه هاي  اصول و روش، کنند تا مبانی میمکاتب تربیتی غربی دارند تالش 

  . دمنابع دین مبین اسالم کشف و فرمول بندي نماین
 ایشان به صورت منسجم یتیترب ياصول و روش ها، یخالصه مبان 1در جدول  
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  . دیآ می
  

  ) تدوین شده توسط باقري( تربیتی اسالمهاي  اصول و روش، مبانی - 1جدول
 تربیتیهاي  روش اصول تربیتی ت. مبانی ت

 تحمیل به نفس؛ تلقین به نفسر ظاهر               ییاصل تغر ظاهر بر باطن                       یتأث
 دعوت به ایمان؛ اعطاي بینشاصل تحول باطن                      ر باطن بر ظاهر                       یتأث

 محاسبه نفس؛ فریضه سازيمداومت و محافظت بر عمل                 شاکله                 یجیظهور تدر
؛ تغییر موقعیت؛ زمینه سازيط                یاصل اصالح شراسان                ط بر انیر شرایتأث

 اسوه سازي
تحریک ؛ مواجهه با نتایج اعمالت                 یاصل مسئولط                یبر شرا ير گذاریمقاومت و تأث

 ابتال؛ ایمان
جذبه حسن و احسان                                 

 
  اصل آراستگی
 اصل فضل

؛ تزیین کالم؛ آراستن ظاهر
  ؛ توبه؛ مبالغه در عفو

 مبالغه در پاداش؛ تبشیر 
؛ انذار؛ تکلیف به قدر وسعاصل عدل                                یتطور وسع آدم

 مجازات به قدر توانایی 
 تغافل؛ ابراز توانایی هااصل عزت                  کرامت

 تعلیم حکمت؛ تزکیهاصل تعقل                                 يشه ورزیاند
یادآوري نعمت ؛ موعظه حسنهاصل تذکر                با خدا                 یگانیو ب ییآشنا

 عبرت آموزي؛ ها
؛ مرحله اي نمودن تکالیفاصل مسامحت                  ضعف

 تجدید نظر در تکالیف
و شتاب                                  يآزمند، یگدلبست

 
  اصل ابراز یا منع محبت

 اصل سبقت
  ؛ عطا و حرمان؛ بیان مهر و قهر

 تکلیف به قدر وسع

  
  د باهنر یاصول آموزش و پرورش از نظر شه .5

ده است تا یکوش) 1380( نسب ین نکته روشن شود که رستمیدر ابتدا بهتر است ا
ت توسط یبحث درباره ترب. را درباره آموزش و پرورش استخراج کند د باهنرینظرات شه

سرشت انسان ، به نظر ایشان. گرددیاز نظر اسالم آغاز م یشهید باهنر ابتدا با انسان شناس
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، يماد يازهاین يانسان دارا، يو ماد یاز جنبه خاک. است یو ملکوت یدو جنبه خاک يدارا
، یاز جنبه ملکوت. د به نحو مطلوب به آنها پاسخ دادیاست که با یالت شهوانیز و تمایغرا

دگاه قرآن یانسان از د. را در خود دارد ين شرافت و عظمت معنویتر یه عالیرمایانسان خم
  :) مبانی تربیت( است یژگیچند و يدارا

    . انسان نماینده خداوند بر روي زمین است: خالفت انسان –
تواند در عالم طبیعت به کمک علم دخل و  میانسان : ر و تصرّف در عالمیتسخ -

        . تصرف نماید
داراي روحی ملکوتی و الهی ، انسان عالوه بر بعد مادي: انسان یو ملکوت یجنبه اله -
  . است
انسان در فعالیت هایش به دنبال تحقق اهدافی است و خداوند نیز : انسان يهدفدار -

   . او را عبث نیافریده است
  . انسان داراي فطرتی پاك و الهی است :فطرت انسان -
نفس خود و جهان ، تواند به شناخت قابل اتکایی درباره خدا میانسان : یقدرت آگاه - 

        . دست یابد
آزادي و انتخاب در بین ، انسان داراي اراده مسبوق به خرد: انتخاب ياراده و آزاد - 
  . استها  گزینه

آمـوزش  یکیزش و پرورش دو بخش مطرح اسـت د باهنر در مطالعه آمویاز نظر شه
. شود می ک انسان دادهیاست که به  ییها یمجـموعه آگاه یکـی، پـرورش يگـریو د

 يگرینش مطرح است و دیک انسان به عنوان بیمجموعه آنچه که در ذهن و در جان 
گر یر دیبه تعب. آنچه که انسان بر اساس آن ساخته شده است یعنیپرورش . پرورش است

، ارهایمعمجموعه  یعنی، سازد می اش یو ملکوت یاله، یآنچه که انسان را در بعد روحان
فرهنگ آن انسان ، ل دادهیت انسان را تشکیکه شخص ییهاارزش وها  خصلت، فرازها

  . دهد می لیک جامعه را تشکیم فرهنگ یزیامین فرهنگ را به هم بیاست و اگر مجموعه ا
 يکه برا ین معنیپردازد به ا ی میت اسالمیترب یوازم کلد باهنر به طرح لیسپس شه

  :وجود دارند که عبارتند از یالزامات کل يک سری یت اسالمیتحقق ترب
  نیو انسان راست یاستقرار نظام اسالم. الف
  یحفظ نظام اسالم. ب
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   يزیبرنامه ر. ج
  :اما اصول آموزش و پرورش شهید باهنر عبارت است از

. ار حاصل شده استیعزم و اخت، ق فهمیدرست است که از طر یمانیا: ياصل آزاد -
، يمنظور از آزاد. راه انتخاب کنند ين است که مردم با آزادیامبران و اسالم ایاساس کار پ

و حذف  يد موجب سلب آزادینبا ين آزادیا یدن و انتخاب کردن است ولیشیدر اند يآزاد
  . ت خداوند استیدر اسالم عناانسان  يمنشأ آزاد. گران شودید یحقوق انسان

  تیم و تربیکردن تعل یاصل همگان -
  هیاصل تزک -
 نش معلمان و استادانید باهنر طرفدار گزیشه: د صالحینش معلمان و اساتیاصل گز -
  . باشد می

  لیکامل از تحص ياصل ضرورت بهره بردار -
  رت و فهمیاصل بص -
  یاصل ضرورت علم دوست -
  دنیشیاصل روش درست اند -
   یاصل تحول فرهنگ -
  یت انسانیهو ياء سازیاصل اح -
  یتخصص – ياعتقاد ياصل بسترساز -
  ت اراده و مبارزه با آفات ارادهیاصل تقو -

نسب به ذکر پنج اصل روابط  یاستاد رستم، عالوه بر مبحث اصول آموزش و پرورش
  :پردازد که عبارتند از می د باهنریزن و شوهر از نظر شه

  گریکدیساب آوردن کار به ح) الف
  یل مالیبرخورد درست با مسا) ب
  به بستگان در حد اعتدال یدگیرس) پ
  ییو روابط زناشو یل جنسیتوجه به مسا) ت
  یو اجتماع ینید يت هایو مسئولها  به حساب آوردن رسالت) ث
  
  برداشت نگارنده از اصول آموزش و پرورش. 6
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ن اصـول یهمچن. کنند می فیشاگرد تعر عمل معلم و يمالك و مبنا ياصل را به معنا
ات انسان استخراج شده یاست که از عوامل موجود در ح ينظر يه گاه هایبه منزله تک

  . د به عنوان مالك عمل در نظر گرفتیاست و آن را با
استخراج . گردد می استخراج 2ادهایو بن یاست که از مبان يزیک گزاره تجوی 1اصل

 یفیتوص يگزاره ها) ادهایبن( یمبان. باشد می تیم و تربیتعللسوف یکار ف یاصل از مبان
ا یدرباره انسان  یو روان شناس یجامعه شناس، یست شناسیهستند که علوم مختلف ز

و ، یمعرفت شناس، یشناس یهست، یانسان شناس، ياز فلسفه مانند فلسفه نظر یوجوه
  . دهند می هیارا یلیفلسفه تحل

با استفاده  یعلم یمبان. م هستندیقابل تقس یو فلسف یعلم یبه دو دسته کل ین مبانیا
 یدرست یو منطق یبا استفاده از استدالل عقالن یفلسف یو مبان یو تجرب یاز روش علم

هستند و انسان  یفیبه صورت توص) ایقضا(ها  گزاره. ده استیا به اثبات رسید و ییآنها به تأ
  . کنند می فیرا توص

  ان یت بیم و تربیتعل يد و الزام را برایبا یت که صراحتاً نوعاس يزیتجو ياصل گزاره ا
   :گردد می ر به چند نمونه اشارهیدر ز. داردیم

 یو روان یشناخت، یذهن، یجسم ید آمادگیت بایم و تربیان تعلیدرجر :یاصل آمادگ -
و  یآمادگ یو شناخت یرندگان از لحاظ رشد جسمیادگیرد و یرندگان مورد توجه قرار گیادگی

  . را داشته باشند یموضوعات درس يریادگی ییتوانا
  . دیت نماید طفل فعالیت بایم و تربیان تعلیدر جر: تیاصل فعال  -
  . د طفل آزاد باشدیت بایم و تربیان تعلیدر جر: ياصل آزاد  -

ن اصول با اهداف یم ندارد پس رابطه ایاز آنجا که اصل برخالف قانون در همه جا تعم
 ید استفاده کرد ولیاز اصول با يکسریاز  یل به هر هدفین ياست که برا ن صورتیبد
  . ستندیم نین اصول برخالف قانون قابل تعمیا

 اصول مناسب را انتخاب، ت با توجه به اهداف خودیم و تربیان تعلیدر جر یپس مرب
اصل ، یاز اصل آمادگ ییدر دوره ابتدا 3R يآموزش مهارت ها يمثالً برا. کند می

 
1.  Principle 

2.  Foundation 
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شتر از اصل یب ییکند اما در درس ورزش در دوره ابتدا می استفاده.. .اصل انتقال و، تیندس
  . شود می ذکر یروشن شدن مطلب مثال يبرا. کند می استفاده يت و اصل آزادیفعال

ن حاکم بوده یاز کره زم یمیش تاکنون در پهنه عظین اسالم از چهارده قرن پین مبید
کرده اند و در حال حاضر  یزندگ ین الهین دیدر هر قرن با انفر انسان ها  ونیلیم. است

ن یپا برجاست ا يویکنند و تا جهان دن ی میارد مسلمان با آن زندگیلیک میش از یز بین
نفر ها  ونیلیم یاساس زندگ ین االهین دیدر حال حاضر ا. ز وجود خواهد داشتین نید

ر را ینفر جوان و پها  ونیلیم، لکردهیحصنفر تها  ونیلیم، سوادینفر بها  ونیلیم، ییروستا
اصل ، دیاصل توح :است که عبارتند از یدهد اما تمام دین بر سه اصل متک می تشکیل

  . نبوت و اصل معاد
توان به آنها مسلمان اطالق  می بند هستندین اصول پایکه به ا ین افراد تا زمانیتمام ا

توان  یگر نمیر پا بگذارند دیاصول را هم زن یاز ا یکیاگر  یول، ) ن اسالمیروان دیپ( کرد
اصل نبوت و ، دیبه طور خالصه جوهر اسالم به سه اصل توح. به آنها مسلمان اطالق کرد

 يبندیره اسالم و عدم پایقرار گرفتن در دا یعنینها یبه ا يپایبند، است یاصل معاد متک
، نبوت، عدل، دیل توحع به پنج اصیجوهر تش. ره اسالمیمترادف با قرار نگرفتن در دا

ن اصول یبه ا ياست و استدالل باال در مورد آن صادق است هر فرد یامامت و معاد متک
حال اگر همه ، رون استیع بیره تشیبند نباشد از دایعه است و اگر پایبند است شیپا

  . فروعات دین را هم انجام دهد
است  یتیفالسفه تربف یاستخراج اصول جزء وظا. میت برگردیحال به بحث اصول ترب

ا یچه اصل ، مورد قبولش یتید مشخص کند در مکتب تربیبا یتیلسوف تربیحال هر ف
دگاه آن مکتب هستند به یت از دیم و تربیوجود دارند که مترادف با جوهر تعل یاصول
تواند به  می ت آن اصولیو مشاهده رعا یتیان تربیبا مشاهده جر یتیترب یکه مرب يطور

    د یت اطالق کند و بر عکس اگر آن اصول نقض گردیم و تربیواژه تعل ها تیآن فعال
  . ت قلمداد کندیم و تربیرا تعلها  تیتواند که آن فعال ینم

ت در مدارس سنتی یم و تربیبر تعل  ین مربیا. ست استیلسوفی پراگماتیف یوئیجان د
در  یحت. داند ینم ت درستیم و تربیکه آن را تعل يکند به نحو می کا اشکال واردیآمر

باب تجارب دانش آموزان در مدارس سنتی معتقد است که دانش آموزان در آن مدارس 
به . ) 1390، زندوانیان( ح نبودیصح یتیات از لحاظ تربین تجربیا یداشتند ول یاتیهم تجرب
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 يله تجربه و برایبه وس، ت به منزله رشد در ضمن تجربهیم و تربیتعل یوئینظر جان د
ست یپراگمات یبدانیم مرب یستیپراگمات یتیحال اگر اصل تجربه را اصل ترب. است تجربه

هر جا  یلیالت تکمیتا تحص ییابتدا يرد از دوره هایگ می ت صورتیکه ترب ییدر هر جا
در ، ت در جریان استیم و تربینجا تعلیرد که ایپذ می گردد می تیکه اصل تجربه رعا

 یمرب یرد ولیان معلم و دانش آموزان صورت بگیم یمقابل ممکن است فعل و انفعال
دیویی نیز . است یستیت پراگماتیم و تربین فعل و انفعال تعلیقبول ندارد که ا یستیپراگمات

کند و تنها تجارب فکري را داراي ارزش  میتجارب را به دو دسته فکري و ماشینی تقسیم 
کند  میو اصولی را پیشنهاد ها  انمیز، داند و براي شناخت تجربه فکري تربیتی میتربیتی 

  . پردازد میدر آثارش به تشریح آنها ) 1374( که استاد شریعتمداري
 يبه طور، ت استیو مسئول يت دارد آزادیار اهمیزم آنچه بسیالیستانسیدر فلسفه اگز

 یمرب. ت نام بردیو اصل مسئول يتوان از آنها به عنوان دو اصل آزادیمکه 
ن یاگر ا یتا آموزش عال یاز مقدمات یتیم و تربیمعتقد است در هر تعل یستیالیستانسیاگز

 یفعل و انفعال یاگر مرب یت اطالق کرد ولیم و تربیتوان تعلیم ت گردد بر آنیاصول رعا
ن فعل و یشود ا میت نین اصول در آن رعایال را مشاهده کند که ایان دو قطب سیم

  . داند ینم یتسیالیستانسیت اگزیم و تربیانفعال را تعل
ال واژه یان دو قطب سیبه آن فعل و انفعال م یاسالم یز مربین یت اسالمیدر ترب

ن یلذا از اصول د. ت شده باشندین در آن رعایکند که اصول د می را اطالق یت اسالمیترب
  . و شیعی نام برد  یت اسالمیتوان به عنوان اصول ترب می عین اصول مذهب تشیو همچن

زي است که در یگزاره اي تجو، ) 1391، زندوانیان( ل از نظر نگارندهاص، در مجموع
اغلب موارد براي حل مسایل تربیتی مبتالبه معلمان در برخورد با دانش آموزان کاربرد دارد 

کند رفتار صحیح تربیتی را از رفتارهاي غیرتربیتی  میو به مثابه منطقی به معلمان کمک 
به ، رفتارهایی است که به نتایجی مانند عادت دادن، تیرفتارهاي غیرتربی. تشخیص دهند

هاي  مرز تمایز فعالیت، رعایت اصول. شود میو تقلید کردن منجر ، حافظه صرف سپردن
جوهر و هویت تعلیم و تربیت به ، به بیان دیگر. غیرتربیتی استهاي  تربیتی از فعالیت

  : ر بر داردده را دیاستخراج اصول چند فا. رعایت اصول وابسته است
توان آن را به همه معلمان  ی میاوالً تعداد اصول انگشت شمار خواهد بود و به راحت

  . آموخت
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ت اصول یا عدم رعایرا نبود یت است زیم و تربیت تعلیاً ارزش اصول مترادف با هویثان
  . تیم و تربیتعل یعنیت اصول یت و رعایم و تربینبود تعل یعنی

 یتوان در قانون اساس میت را یم و تربیکردن تعل یاصل همگانثالثاً بعضی اصول مانند 
  . گنجاند

  ) 1391( تربیتی از نظر زندوانیانهاي  اصول و فعالیت، رابطه مبانی -2جدول 

  
 ینیاز نظر استاد حس یت اسالمیو تربم یاصول تعل

به ، اسالم یتیه تربینظر یضمن معرف) 1379( یت اسالمیم و تربیتعلدر کتاب  ینیحس
 یت و چگونگیم و تربیشان ابتدا به هدف تعلیا. پردازد می مبحث اصول آموزش و پرورش

یشان هدف به نظر ا. پردازدیاسالم م یتیپس به اصول نظام تربو س یتین اهداف تربییتب
انساالن از یم یعبارت از انتقال دادن کودکان و نوجوانان و حت یت اسالمیم و تربیتعل

 تیم و تربیتعل در حوزهها  تیه فعالیکل تیم و تربیاصول تعل ت. ت یمبان
  :یعلم یمبان

  یست شناسیز - 1
  یجامعه شناس - 2
  یسروان شنا - 3

  :یفلسف یمبان
  يفلسفه نظر 
، یشناس یهست( 

، یشناس معرفت
  ، یلیتحل  فلسفه

  ) یانسان شناس
توصیفی  ها گزاره
  هستند

دگاه یت از دیم و تربیاصول تعل
لسوف یمتعدد توسط ف يفلسفه ها

  . باید استخراج شود یتیترب
» دیبا«و حاوي يزیها تجوگزاره
  . هستند

ن اصول باعث اعتبار یت ایرعا
تعلیم و تربیت است و جوهر تعلیم 

ت اصول وابسته یو تربیت به رعا
که نقص آنها  يبه طور. است

تعلیم   يدن جدیبرابر با صدمه د
 . و تربیت است

، ندي مادام العمر استیت فرایم و تربیتعل
د با یت بایم و تربیه دست اندرکاران تعلیکل

به ، مدنظر قرار دادن و مرعی داشتن اصول
از مرحله ها  تین فعالیا. د بپردازندت خویفعال
تا مرحله ارزشیابی را در  یتین اهداف تربییتع

هم از  یتیترب يت هایه فعالیکل. گیرد میبر   
 يپرداز يتئور، یک و دانشگاهیجنبه آکادم

، یتیعلوم ترب يطه هایق در حیو تحق
 يهم از جنبه ها، و مشاوره یروانشناس

رتخانه و در سطح وزا یت و سازماندهیریمد
هم از جنبه ، ادارات کل آموزش و پرورش

 یان اصلیر در جریدرگ يو گروه ها یاتیعمل
ن و یهم در مراحل تدو، يریادگیس و یتدر

ن کتب یو تدو یو درس یآموزش يبرنامه ها
رد که یصورت بگ یید در فضایبا.. .و یدرس

ت یم و تربیت گردد و ذات تعلیاصول رعا
 . حفظ گردد
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، ایشان در تعریف خود از تعلیم و تربیت. باشد می ات معقولیمحض به ح یعیات طبیح
به نظر . طرفدار دیدگاهی مادام العمر هستند لذا حتی به تربیت میانساالن توجه دارند

، خود، ارتباط انسان با خدا یاسالم را در نحوه و چگونگ یتیه تربینظرتوان  می حسینی
ی تین اهداف تربییتب یسپس به بحث درباره چگونگ. عت خالصه نمودیخلق و جهان طب

  :دانند می را سازنده یپردازند و توجه به پنج خط مش می
 یدگهدف زن يطبق نظر علّامه جعفر: ات انسانیهدف و مقصود از ح. اول یخط مش

توأم با  ین مفهوم آن نوع از زندگیست و منظور علّامه از ایات معقول نیجز ح يزیچ
را  یعیطب یزندگ يو جبرنما يجبر يت هایروها و فعالیاست که فرد بتواند همه ن یآگاه

د و یم نمایتنظ یتکامل ير هدف هایار در جهت و مسیو اخت ياز عنصر آزاد يبا برخوردار
  . ن قرار دهدیحوزه کمال برج خود را در یبه تدر

ان یخود انسان است و بحث بر محور ب یتینقطه شروع اهداف ترب. دوم یخط مش
  . است یااله یفطرت يکه دارا یانسان. زند می انسان دور ين ابعاد وجودییا تعیت و یماه

  . است یفرهنگ اسالم یتین اهداف تربیینقطه شروع تع. سوم یخط مش
ک انسان مسلمان مومن وجود ید در یکه با یلکات و صفاتشناخت م. چهارم یخط مش
  . داشته باشد
 يام هایتوان به عنوان پ می که از آنها يتوجه به مطالب و قواعد. پنجم یخط مش

  . اسالم نام برد
ی تیاصول ترب يا طبقه بندیو  يرد درجه بندیگ می به کار ینیکه حس یابتکار جالب

 یاصول مکتب یرا به سه دسته کل یت اسالمیترب م ویوي ابتدا اصول تعل. باشد می
ک و یاستراتژ( يو اصول راهبرد) ا کوتاه مدتیو  یکیتاکت( ییاصول اجرا، ) کیدئولوژیا(

این ابتکار . کنند می ن اصل را ذکریچند، کیل هر یسپس در ذ. کنند می میتقس) بلند مدت
ضروري در تعلیم و اي ه شود که رابطه بین اصول و تصمیم سازي میو نوآوري باعث 

فلسفه ( بدین صورت که براي تدوین اسناد نظري تعلیم و تربیت. تربیت مستحکم تر شود
)  ...سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و؛ تعلیم و تربیت جمهوري اسالمی

) ک و بلند مدتیاستراتژ( يو و اصول راهبرد) کیدئولوژیا( از اصول مکتبیگیري  بهره
کالن وزارتی در هاي  ست و براي عملیاتی نمودن و اجرایی کردن برنامهضروري تر ا

ا کوتاه یو  یکیتاکت( ییاجرا از اصولگیري  بهره، مدارس شهرها و روستاهاي مختلف
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  . ضروري تر است) مدت
  :ندک می ک به شش اصل اشارهیدئولوژیاو  یا اصول مکتبیاول  یکل يدر طبقه بند

، الزمه اصل کرامت احترام به همه انسان ها: انسان یتاصل کرامت و شرافت ذا. الف
 یو روح یص جسمیو نقا یو خانوادگ یخاستگاه اجتماع، تیمل، جنس، صرف نظر از رنگ

  . است
 ين اصل الزم است توجه شود که تساویدر ارتباط با ا: ياصل مساوات و برابر. ب
  . است یحترام به مقام انسانان خلقت تنها متوجه ارزش و ایاز لحاظ منشأ و بنها  انسان
 يو برداشت هاها  امین اصل پیا: یو عقالن یبودن رشد جسم ياصل مرحله ا. پ

چه ، ا بعد از تولدیقبل ، نکه در هر مرحله از رشدیدرباره ا. دارد یتین تربیمشخص و مع
  . ردید صورت گیبا یتیو ترب یدات آموزشیتمه

  انسان یو آگاه يآزاد، اریاصل اخت. ت
  یاصل هدفدار بودن زندگ. ث
  اصل کوشش و عمل. ج

گر یبه شش اصل د، ) یکیتاکت( و کوتاه مدت ییاصول اجرا، دوم یکل بنديدر طبقه
  اشاره 

  :کندیم
  گان کردن آموزش و پرورشیکردن و را یاصل همگان. الف
  یت اخالقیاصل ترب. ب
  اصل ارتباط و تعلق به جامعه. ج
  ملل با کار و عیق تحصیاصل تلف. د
  و مهارت ییاصل کارآ. ه
  شهیاصل استقالل و اجتهاد در فکر و اند. و

به  یابیهستند که دست یاصول، کیو استراتژ ياصول راهبرد، سوم یکل بنديدر طبقه
دراز  يد به برنامه هایبه آنها با یابیدست يجه برایآنها در کوتاه مدت ناممکن است در نت

  :رندیگ می ر قراریل زاصو، ن طبقهیل ایدر ذ. آورد يمدت رو
  یل جامعه اسالمیتشک. الف
  برنامه روزانه مسلمان. ب
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بعد از تولد تا  يراهبردها، قبل از تولد يراهبردها( یتیسالم ترب ينه هایجاد زمیا. ج
انتقال  يبه سو: یتا آغاز دوره جوان یراهبردها از آموزش رسم؛ یرسم يشروع آموزش ها

  ) تیفیت به کیاز کم
د به موارد زیر یت معلم بایدر رابطه با ترب: ت معلمیترب يق به برنامه هایتوجه دق. د

  :توجه نمود
 یت اسالمیترب يد در ارتباط با اهداف و آرمان هایم بایقاً و به طور مستقیبرنامه دق -
  . باشد

  . ت باشندیتعهد و مسئول يآن دارا يابد تا فراورده هایم یتنظ يد به نحویبرنامه با -
 يریادگیس و یت شدگان در امور تدریترب يت حرفه اید به رشد و کفایه بابرنام -

  . نجامدیب
  . ک حرفه مقدس مادام العمر نگاه کندیبه صورت  ید به حرفه معلمیبرنامه با -
که  آنها را در  ییها یژگید دانشجو معلمان را  مجهز کند به آن دسته از ویبرنامه با -

  . کند ي میاریانجام هر چه بهتر حرفه مقدس 
  

  نتیجه گیري
این است که در مقایسه با  ابتکار و نقطه تمایز دیگري که در کار حسینی وجود دارد

 – میکوشد تا به استخراج اصول تربیتی بر اساس نظریه اسال ، میمربیان بزرگ ایرانی
ان در حالی که سایر مربیان ایرانی بیشتر از مکاتب فلسفی و آراي متفکر، شیعی بپردازد

، در حالی که هوشیار متأثر از کرشن اشتاینر و پستالزي، به بیان دیگر. غربی متأثر شده اند
شریعتمداري متأثر از دیویی و فیلیپ ، باغچه بان متأثر از فروبل، شکوهی متأثر از کانت

به استخراج اصول تربیتی بر اساس حسینی ، اسمیت به بحث درباره اصول پرداخته اند
، مربیانی مانند مطهري، عالوه بر حسینی، در این مسیر. پردازد می شیعی – میمنابع اسال
نسب نیز نظریاتی دارند اما استاد حسینی به نظریه  میشهید باهنر و رست، باقري، مظلومی

بلکه به ، شیعی متوقف نشده و اکتفاء نکرده اند -پردازي تربیتی مبتنی بر منابع اسالمی
ایشان ابتدا براي ارضاي کنجکاوي خرد . ن زمینه پرداخته اندارایه الگوهاي واقعی در ای

. اصول تربیتی را با استفاده از منابع دین شریعت عقل محور اسالم کشف کرده اند، محض
لیکن براي نیل به . دانند می میحیات معقول را هدف تربیت اسال، لذا متأثر از علّامه جعفري
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با ، از این رو. اندعقل عملی پرداختههاي  لواپسیبه جنبه عملی تربیت و  د، تربیت واقعی
به عنوان معلم واقعی در نظام تربیت ) ع( حضرت اباعبداهللا الحسین، معرفی سالله اهل بیت

کوشند شکاف موجود بین تئوري و عمل را از بین ببرند و مربی تربیتی را تنها  می میاسال
ازند بلکه دست تمام مربیان و دست با تعدادي اصول نظري مکتوب روانه میدان تربیت نس

پیامبر ( اندرکاران تربیتی را گرفته و دست آنها را در عمل در دست مربیان واقعی بشریت
  . دهند میقرار ) هستند میفاط -اکرم و اهل بیت ایشان که همانا سالله علوي

  
  منابع

  . ت مدرسهانتشارا. تهران. یت اسالمیدوباره به ترب ینگاه. ) 1388( خسرو، يباقر 
  . 18، یت دولتیریمد يکاربرد یمجله علم. تیریاصول مد. ) 1371( محمدرضا، یبرنج

تحلیل و نقدي بر فلسـفه تربیتـی کانـت بـا تأکیـد بـر نظریـه        . ) 1388( روشنک، نیکویی؛ سعید، بهشتی
  . 50-27، ) 3( مجله علوم تربیتی. اخالقی وي

 . انتشارات سمت. تهران. ج اول. یم و تربیتفلسفه تعل. ) 1372( پژوهشکده حوزه و دانشگاه
ـ م و تربیتعل. ) 1379( د علی اکبریس، نییحس . تهـران ) . منـابع و اصـول  ، مبـانی ( ت اسـالمی ی

  . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ـ اصول و فلسفه آموزش و پرورش از د. ) 1380( یعباسعل، نسب یرستم . د بـاهنر یدگاه شـه ی

  . دانشگاه باهنر کرمان. د حجه االسالم محمدجواد باهنریکنگره بزرگداشت شه
  . چهر میشرکت سها. تهران. ترجمه غالمحسین زیرك زاده. امیل. ) 1355( ژان ژاك، روسو

  . انتشارات دانشگاه یزد. یزد. فلسفه آموزش بزرگساالن. ) 1390( احمد، زندوانیان
دانشـکده علـوم   . اصول تعلـیم و تربیـت   جزوه منتشر نشده مبانی و. ) 1391( احمـد ، زندوانیان

  . دانشگاه یزد. انسانی
  . ریرکبیانتشارات ام. تهران. تیم و تربیجامعه و تعل. ) 1379( علی، عتمداريیشر 

  . انتشارات دانشگاه تهران. تهران. تیم و تربیاصول تعل. ) 1374( یعل، يعتمداریشر
  . ریرکبیانتشارات ام. تهران. تیتربم و یاصول و فلسفه تعل. ) 1369( علی، عتمداريیشر 
  . انتشارات امیر کبیر. تهران. فلسفه آموزش و پرورش. ) 1381( علی اکبر، شعاري نژاد 

انتشـارات آسـتان   . مشهد. چاپ هجدهم. ت و مراحل آنیم و تربیتعل. ) 1381( نیغالمحس، یشکوه
  . يقدس رضو

انتشـارات آسـتان قـدس    . مشهد. ورشمبانی و اصول آموزش و پر. ) 1376( نیغالمحس، شکوهی



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    298

  . يرضو
  . انتشارات سمت. تهران. تی در غربیرآراي تربیس. ) 1381( علی محمد، کاردان
  . نشر دانشگاه تهران. تهران. ن شکوهییترجمه غالمحس. تیم وتربیتعل) . 1374( مانوئلیا، کانت
نشـر  . تهران. ر پاك سرشتترجمه محمدجعف. تییمکاتب فلسفی و آراي ترب. ) 1380( جرالد، گوتک

  . سمت
  . انتشارات سمت. تهران. اضیترجمه علی اصغر ف. تییتربهاي  شهیخ اندیتار. ) 1374( کیفردر، ریما

  . ریرکبیانتشارات ام. تهران. چاپ سوم. اصول آموزش و پرورش. ) 1331( محمد باقر، اریهوش
Eisner, E. (1994) . The Educational Imagination. United States. Macmillan 

College Publishing Company. 3rd  Edition.  
Theory to Practice (2003) . Seven principles of a Froebel education. From 

internet. Email for Contact:office@Froebel. com.  
Whitehead, A. N. (1984) . Discussion upon fundamental principles of 

education. Process Studies,14 (1) . 41– 43.  
  
  

  
  
  
  
  
 



 

    

  
  
  
  
 
 

  نقدي بر مطالعات تعلیم و تربیت اسالمی
  

  ∗بابک شمشیري
  

ي حاضر بررسی تعدادي از مطالعات انجام شده در حوزه تعلیم و تربیت  هدف از مطالعه
براي . ي مطالعاتی استاي این حوزهه در ایران به منظور شناسایی نارسایی میاسال

هاي  کتب و رساله ،ها قالهمحتواي م، ابتدا با رویکردي نقادانه، رسیدن به هدف فوق
در . گیرند مورد تجزیه و تحلیل قرار می مینگارش شده در خصوص تعلیم و تربیت اسال
ها  عمده ترین مقوالت مربوط به نارسایی، گام بعدي با توجه به تفسیر صورت گرفته

تجریدي است و از روش  –توصیفی ، بدین ترتیب رویکرد این مقاله. گردند استنتاج می
هاي انجام شده نشان  نتایج تجزیه و تحلیل. شود ل محتواي کیفی استفاده میتحلی
کلی گو و مبهم ، تکراري، اي هاي حاصل از این مطالعات غالبا کلیشه دهد که یافته می
همچنین در پاره اي موارد داراي تناقضات درونی بوده و به عالوه توان . باشند می

از سوي دیگر نتایج حاصل از این . یدرا ندارندپاسخگویی به نیازها و مشکالت عصر جد
نصیحتی و در مجموع فردي حاکم بر آنها را ، مطالعات حکایت از رویکرد توصیه اي

در حالی که تعلیم و تربیت جدید به عنوان یک امر اجتماعی و در غالب یک نهاد . دارد
از این مطالعات ها و نتایج حاصل  و دست آخر اینکه چگونگی ارتباط یافته. مطرح است
ریشه یابی . اي از ابهام باقی مانده است هاي علوم تربیتی جدید  در پرده با سایر حوزه

توان سه نارسایی عمده را به عنوان مبناي این  دهد که می هاي فوق نشان می آسیب
در  میمحدود کردن نظام تعلیم و تربیت اسال) 1 :ت و نقایص در نظر گرفتاشکاال

فقدان روش شناسی مشخص در حوزه ) 2، صیفی و یا حداکثر تفسیريچارچوب نظام تو
 

  bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir بخش مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز یار  استاد.  ∗

mailto:bshamshiri@rose.shirazu.ac.ir
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مطالعات تعلیم و گیري  عدم حضور رویکرد در شکل) 3، مطالعات تعلیم و تربیت اسالمی
به ، در پایان مقاله. سنت علوم اسالمیبر خالف تاریخ آن و نیز بر خالف  میتربیت اسال

 هاي نامبرده  براي رفع نارسایی یهای ه عنوان را ي نظام تاسیسی به بحث درباره
  . پردازد یم
 شناسی روش، علوم اسالمی، علوم تربیتی، تعلیم و تربیت اسالمی:  دواژهیکل

  
 مقدمه

توجـه  ، موضوع جدیدي نبوده و از همان قـرون اولیـه اسـالمی   ، تعلیم وتربیت اسالمی
مطـابق   ،بـه طـوري کـه در آن دوره   . اندیشمندان متقـدم را بـه خـود جلـب کـرده اسـت      

گرایشـهاي تربیتـی   ، فکري مختلفی که درجهان اسالم شروع به بالیدن کردندهاي  بانحله
در طـول  . ) 1384، اسماعیل علـی و جـواد و رضـا   ( متفاوتی نیز ظهور کرده و رشد یافتند

رشد چندانی پیدا نکرده و در واقع به نـوعی  ، تربیتیهاي  قرون بعدي این رویکردها و نحله
تا جایی که بـاالخره درجریـان مواجهـه جهـان     . شوند میانحطاط ، ه تبع آندچار رکود و ب

   رشـد  ، کـه بعـد از رنسـانس    مـی تربیت مـدرن و عل  تعلیم و، جمله ایران  با غرب اسالم از
وارد این جوامع شد و به رقابت تنگاتنک بـا تعلـیم وتربیـت سـنتی و     ، اي یافته بود فزاینده
 به طوري که در نهایت این تعلیم وتربیت وارداتـی . داختکهن حاکم برآنها پرهاي  رویکرد

وحتـی  ) باشـد  مـی کـه درجـاي خـود قابـل بحـث      ( به دلیـل مزایـا  ) غربی میمدرن و عل(
برتعلیم وتربیت سنتی غلبه پیدا کرد و در نتیجه رویکردهاي مختلـف تعلـیم   ، جذابیتهایش

، میانقـالب اسـال  . دبـه حاشـیه رانـده شـدن    ، وتربیت سنتی و رویکردهاي تربیت اسالمی
ازحاشیه به متن منتقل شده و  میحوزه تعلیم و تربیت اسال فرصتی را فراهم آورد تا مجدداً

این موضـوع  ، به عالوه. در کانون توجه اندیشمندان و متخصصان تعلیم وتربیت قرار گیرد
علوم تربیتـی و روان شناسـی نیـز    هاي  به صورت دروسی مشخص در برنامه درسی رشته

دو رشته تاریخ و فلسفه ، همچنین بنا به مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی. نده شدگنجا
تعلیم وتربیت و برنامه درسی چه در مقطع ارشد و چه دکتري بـا گـرایش تعلـیم و تربیـت     

تا به این سو تعداد افـراد زیـادي    60به طوري که ازهمان اواخر دهه . تعریف شدند میاسال
  . دانش آموخته شده اند) مقطع کارشناسی ارشد و هم دکتريهم در ( در این دو رشته

این رویدادها موجب شد تا در طول سه دهه گذشته شاهد حجم زیادي پژوهش چه به 
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و آثار تالیفی ازجملـه کتـاب و مقالـه در    ، صورت طرحهاي پژوهشی و یادر قالب پایان نامه
یانی که باید آن را به فال نیـک  جر. باشیم میحوزه مربوط به مطالعات تعلیم و تربیت اسال

و کیفی این رشته مطالعاتی بوده  میگرفت چرا که ازجمله پیامدهاي آن رشد و گسترش ک
ملی و بین الملی متعدد درایـن زمینـه   هاي  امروزه شاهد برگزاري همایش، به عالوه. است

تی بایسـ . ضمن اینکه تعداد مجالت تخصصی این رشته نیز رو به افـزایش اسـت  . هستیم
شـود بلکـه در دیگـر     میاذعان داشت که این جریان رو به گسترش تنها محدود به ایران ن

  . شود مینیز حرکات و رویدادهاي مشابه زیادي دیده  میکشورهاي اسال
مطالعـات  گیـري   و اوج میآید پس ازگذشت سه دهه از انقـالب اسـال   میاکنون به نظر 

تحلیلی و انتقادي هاي  یده باشد که با بررسیزمان آن رس، مربوط به تعلیم وتربیت اسالمی
بـه بهبـود   هـا   این نوع ارزیابی. نقاط قوت و ضعفهایشان آشکار شود، این گروه از مطالعات

بـه ویـژه بایـد    . انجامـد  مـی نارسایی هایش اشتباهات و جبران  روند این حرکت و تصحیح
ایم که عـدم بـازنگري و    توجه داشت که امروزه در برهه اي از تاریخ کشورمان قرارگرفته

تواند یکبـار دیگـر ایـن حـوزه      می) جریان تعلیم وتربیت اسالمی( اصالح چنین حرکتهایی
به عنوان ( را هم در سطح مطالعات نظري و هم در سطح عمل مییعنی تعلیم وتربیت اسال

ز شـدیدتر و طـوالنی تـر ا   ، انزوایی به مراتب بـدتر . به انزوا و حاشیه بکشاند) تربیت دینی
مقاله حاضر قصد دارد تعدادي ، از این رو باتوجه به مخاطرات نامبرده. دوران قبل از انقالب

در ایـران را بـه منظـور شناسـایی      میاز مطالعات انجام شده درحوزه تعلـیم وتربیـت اسـال   
عمـده تـرین   ، بـا توجـه بـه هـدف فـوق     . نارسایی هایشان مورد نقد و بررسی قـرار دهـد  

عمده ترین نارسائیهاي مطالعات و پژوهشهاي مربـوط   -1: ارتند ازپرسشهاي این مقاله عب
چه راه حلهـایی بـراي رفـع ایـن نارسـائیها       -2چه هستند؟  میبه حوزه تعلیم وتربیت اسال

  توان پیشنهاد داد؟ می
  

  روش مطالعه
محتواي تعدادي از کتـب  ، ابتدا با رویکردي نقادانه، براي پاسخگویی به سئوالهاي فوق

مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار     ، نگارش شده درخصوص تعلیم و تربیت اسـالمی  و مقاالت
عمده ترین مقوالت مربوط ، درگام بعدي با توجه به تفسیر انتقادي صورت گرفته. گیرند می

تجریدي بـوده و  -تفسیري، بدین ترتیب رویکرد این مقاله. گردند میاستنتاج ها  به نارسایی
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الزم ) 123: 1995 2ومورهـاس  1کـات  می. (شود میاده از روش تحلیل محتواي کیفی استف
یعنـی تـا   . شـوند  مـی تعیین  3به ذکر است که تعداد کتب و مقاالت برحسب اشباع شدگی 

استنتاج شوند به طوري کـه بـا افـزودن برتعـداد کتـب و      ، قابل بحثهاي  جایی که مقوله
  . مقوله یا نارسایی جدیدي اضافه نشود، مقاالت
  

  بحث اصلی
تعدادي از کتب و مقاالت منتشر شـده درحـوزه   ، طور که گفته شد در این بخشهمان 

  . گیرند میمورد تجزیه و تحلیل قرار ، تعلیم وتربیت اسالمی
به نگارش » در مسیر تربیت اسالمی میگا«کتابی را تحت عنوان ، )1362(  میمظلو -1

ست کـه نویسـنده محتـرم    اولین نکته حایز اهمیت  در کتاب نامبرده این ا. در آورده است
ادعاي نویسنده این است که هرآنچـه در کتـاب   ، به عبارت دیگر. مدعی اسالم شده است

از دیگر ویژگیهـاي کتـاب نـامبرده ایـن     . باشد میکامالً منطبق بر اسالم ، طرح شده است
بـراي مثـال   . به صورت شـعاري توجـه شـده اسـت    ، است که به موضوعات تعلیم وتربیت

معلـم ریاضـی و سـایر معلمهـا بایـد      ، دارد که در نظام مطلوب اسـالمی  می نویسنده اظهار
 ) 51ص ( علم فقه نیز درس دهند، درخالل تدریسشان

را به چـاپ  » تعلیم وتربیت اسالمی«نیز کتابی تحت عنوان ، )1367( شریعتمداري -2
. م را داردهمچون مورد قبلی ادعاي تعلیم وتربیت در اسال، این اندیشمند نیز. رسانده است

رسـد   مـی مطالب کتاب به گونه اي تنظیم شده که مخاطب به این تصور  ، به دیگر سخن
بایـد  . الزاماً همگی منطبق بر اسالم است، که هرآنچه دراین کتاب انعکاس پیدا کرده است

بـدون آنکـه   ، توجه داشت که دراین کتاب برخی مدعیات به اسالم نسبت داده شده اسـت 
مکتب اسالم به ، 107براي مثال درصفحه . قرائن کافی ارائه شده باشد مستندات و، شواهد

جالب اینجاست که این مدعا ذیل بحث آمـوزش  . عنوان مکتبی انقالبی معرفی شده است
عـالوه  . امامشخص نیست که این ادعا چـه ربطـی بـه آمـوزش دارد    . در اسالم آمده است

 
1. Maykut 
2. Morehouse  
3. Saturation  
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مده است بـدون اینکـه ارتبـاط آن بـا     بحث منع زراند وزي نیز ذیل بحث آموزشی آ، براین
استناد بـه حـدیث بسـیار    ، از سوي دیگر در برخی بخشهاي کتاب. آموزشی مشخص گردد

شود لیکن در برخی قسمتهاي دیگر مثل همگانی بودن تعلیم وتربیـت در اسـالم    میدیده 
 ) . 125-127ص ( شود میحتی یک استناد هم دیده ن

بـراي  . روشن نشـده انـد  ، که در کتاب آمده اند مییمعناي برخی از مفاه، از طرف دیگر
مثال معناي عقل در پرده اي از ابهام است و یا به مسئولیت فرد اشاره شـده بـدون آنکـه    
مشخص شود که معناي مورد نظر نویسنده چه هست و مسئولیت در قبال چه کسی و چه 

به عنـوان یـک   ایمان به صالحیت مردم ، 161همچنین در صفحه . باشد می چیزي مطرح
این مورد ، حال سئوال این است که نویسنده محترم برچه اساسی، هدف تربیتی آمده است

را به عنوان هدف تربیتی آورده است؟ ذیل بحث روشهاي تربیت به مواردي همچون توام 
منع ثروت اندوزي و روش عقالنی اشاره شده ، توام ساختن ایمان وعمل، بودن علم وعمل
درحالی که خود . روش محسوب شده اند ،نیست بنا به چه دالیلی این موارداست اما معلوم 

موارد مشابه نیـز  ، با تامل دراین کتاب. این موارد جهت تحقق یافتن احتیاج به روش دارند
البته بایـد اذعـان داشـت کـه     . توان بسنده کرد میشود لیکن به همین مقدار نیز  مییافت 

مبانی انسان شناسی است که آن هم به صورت مختصـر  نقطه قوت این کتاب پرداختن به 
  . صورت گرفته است

اسـت کـه توسـط محمـد قطـب      » روش تربیتی اسـالم «کتاب دیگر تحت عنوان  -3
بـه فارسـی   ، 1375اندیشمند مصري نوشته شده و توسط محمد مهدي جعفـري در سـال   

م را معرفـی  کنـد کـه اسـال    مـی قبلـی ادعـا   ، این کتاب نیز مثل مـوارد . ترجمه شده است
مـوردي کـه داللـت بـر روش پـژوهش درتعلـیم وتربیـت        ، در ایـن کتـاب هـم   . نماید می
درحد همان مطالبی است که دیگـران  ، کتابهاي  یافته. شود میدیده ن، داشته باشد میاسال

بایـد توجـه   . پرورش بـدن و خـرد  ، پرورش روان، نیز به آن پرداخته اند مثل روش عبادت
روشی کامالً فردي بوده و معلوم نیست که چگونه بایـد آن را بـه   ، داشت که روش عبادت

 نهاد تعلیم وتربیت مربوط کرد؟ 
در دسـت  ، )1385( از مطهري نیز کتابی تحـت عنـوان تعلـیم وتربیـت در اسـالم      -4
در ایـن کتـاب رابطـه    . ایشان استهاي  مجموعه اي از برخی سخنرانی باشد  که البته می

اغلب مطالب مبتنی بـر جنبـه   . باشد میتعلیم و تربیت مشخص ن مطالب آورده شده و نهاد
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اغلـب بحثهـاي   . نظري و تاحدوي نیز متکی برپند و نصیحت و حداکثر جنبه فردي اسـت 
به عبارت دیگر به هیچ یک از این . تفکر و جبر درحد سطحی هستند، ارائه شده مثل تعقل

نیز سخن ازجهاد به میان آمـده  درجایی از کتاب . مباحث به صورت عمقی نگاه نشده است
 . درحالی که نسبت آن با تعلیم وتربیت در پرده اي از ابهام باقی مانده است؛ است
تعلـیم وتربیـت   «کتاب ، ازجمله منابع مهم دیگر درخصوص تعلیم وتربیت اسالمی -5

ایـن  . تـالیف شـده اسـت   ) 1379( است که توسط حسینی» منابع و اصول، مبانی: اسالمی
کـه البتـه   هـا   ازجمله این نارسـایی . ز مثل موارد قبلی داراي تعدادي نارسایی استکتاب نی

عبارت اسـت از فقـدان مفهـوم پـردازي اسـالم و      ، باشد میمشابه دیگر کتب منتشر شده 
ازمحمد باقر صـدر یـاد   ، براي مثال درجایی از این کتاب. روشن نبودن رویکرد حاکم برآن
نویسنده درچارچوب دیدگاههاي صدر پیش رفتـه اسـت    شده است اما معلوم نیست که آیا

اما در . در بحث عقل و اجماع ازمحمد باقر صدر نقل قول شده است ، یانه؟ به دیگر سخن
دیدگاه صدر را پذیرفته یا نـه؟ چـرا کـه صـدر     ، نهایت مشخص نیست که نویسنده محترم

نسـبت  ، و قـرآن به طوري که آن را بـه نسـبت    ) 34ص ( براي عقل اصالت قایل نیست
یعنی عقل فی نفسه اعتبار ندارد بلکه اعتبار آن درجهـت روشـن سـازي قـرآن و     . دهد می

 . سنت است
 سـخن معتزلـه  ، باشد این است کـه درایـن کتـاب    میاز دیگر نکات که تعجب آور نیز 

همچنـین معنـی   . برابر با دیدگاه اسالم گرفته شده اسـت ) حکم به الشرع  حکم به العقل(
البته درجایی گفتـه شـده کـه    . نیز تبیین نشده است مینظام تعلیم و تربیت اسال اجماع در

. ) 39ص ( و یا اهل نظـر اسـت   میاجماع به معنی اتفاق نظر مجتهدان تعلیم وتربیت اسال
حال سئوال . درحالی که در بخش دیگر اشاره شده که اجماع باید کاشف نظر معصوم باشد

شامل چه کسـانی  ، در دوره معاصر میتعلیم وتربیت اسالاین است که اتفاق نظر مجتهدان 
بـه عـالوه   ) ؟شـوند  میشناخته  میچه  کسانی به عنوان مجتهد تعلیم وتربیت اسال( است؟

  کاشفیت نظرمعصوم در دوره جدید چگونه امکان پذیر است؟ 
شود بـه طـوري کـه     میدراین کتاب رد پاي آرمان گرایی افراطی دیده ، از سوي دیگر

، شود مثل پـایمردي در برابـر انحـراف هـا     مییف ویژگیهاي معلم به مواردي اشاره درتوص
به عنوان نمونه اعـالي  ) ع( همچنین امام حسین. افشاگري و نظایر آن، پاسداري ازمکتب

توان این شاخصها را با نظـام   میحال سئوال این است که چگونه . معرفی شده است میمعل
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کـه بـراي مثـال بـه تعـداد       مینظا. واقعیت انطباق داددرصحنه عمل و ، آموزش و پرورش
  زیادي معلم مثالً در حد چند صد هزار نفر احتیاج دارد؟ 

پـرداختن آن بـه   ، در پایان بایستی یاد آور شد که مهمترین ویژگی مثبت کتاب نامبرده
. باشـد  مـی عقـل و اجمـاع   ، سـنت ، مشتمل بر کتـاب  میموضوع منابع تعلیم و تربیت اسال

معدود کتابهـایی اسـت کـه تاحـدي بـه موضـوع روش پـژوهش        از این کتاب ، قتدرحقی
کاري که در زمان خود بسیار پیشـرو بـوده   . وارد شده است میدرعرصه تعلیم وتربیت اسال

  . است
که شاید حتی بـیش از   میاز دیگر کتابهاي بسیار مهم در زمینه تعلیم وتربیت اسال -6

 باقري» نگاهی دو باره به تربیت اسالمی« کتاب ، گیرد میبقیه مورد استناد و تدریس قرار 
 -نویسنده محترم در این کتاب سعی کرده است تا براسـاس روش تحلیلـی  . است) 1376(

اهـداف و روشـهاي تربیتـی    ، اصـول ، چرا که مطالب در قالب مبـانی . استنتاجی پیش رود
از . ی به میان نیامده استسخن، البته به صراحت درباره روش مورد استفاده. تنظیم شده اند

کـاملترین اثـر    شاید بتوان گفت که این کتاب، شهااهداف و رو، اصول، نظر استنتاج مبانی
مـورد اسـتفاده بسـیاري از    ، به طوري کـه الگـوي حـاکم بـراین کتـاب     . تالیف شده است

نیز دیـده  ها  برخی نارسایی، علیرغم محسنات این کتاب. پژوهشهاي بعدي قرارگرفته است
، نقلی و سـایر رویکردهـا  ، ازجمله اینکه رویکرد حاکم برکتاب یعنی رویکرد عقلی. شود یم

. باشد مینکته دیگر درخصوص برخی اصول این کتاب است که قابل نقد . مشخص نیست
توان گفت که تاثیر ظاهر در بـاطن   میدر نقد این اصل  . ازجمله اصل تاثیر ظاهر در باطن

افتد بلکه این اصل مشروط اسـت بـه اراده و تصـمیم خـود      میدرهر زمان و مکان اتفاق ن
تواند در باطن اثر بگذارد که بنا بـه تصـمیم و    میظاهر در صورتی ، به دیگر سخن. متربی

نه تنها در بـاطن  ، خواست خود متربی باشد درغیر این صورت یعنی حالت تحمیل از بیرون
، شمشـیري ( ریا و نفـاق تبـدیل گـردد   تواند به مواردي چون  میباشد بلکه حتی  میموثر ن
1385 .( 

اغلب روشهایی که دراین کتاب به آنها اشاره شده است جنبه نصـیحتی  ، از سوي دیگر
به عالوه مرز بین روشهاي استنتاج شده با آنچه که در دیگر ادیان و مکاتب . و فردي دارد

. ی اشاره شده استبراي مثال دراین کتاب به روش الگوی. مشخص نیست، تربیتی آمده اند
ندارد بلکه روش الگویی و  میلیکن باید توجه داشت که این روش اختصاص به تربیت اسال
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لـذا وجـه ممیـزه    . شـود  میپیروي از الگوها در همه فرهنگها و حتی ادیان دیگر نیز یافت 
جالب است بدانیم که درایـن کتـاب   . با دیگر مکاتب تربیتی مشخص نیست میتربیت اسال

  . اشاره نشده است میروشهاي پژوهش در خصوص تعلیم وتربیت اسالنیز به 
   ازجمله کتابهاي جدیدي که در دهـه هشـتاد هجـري خورشـیدي بـه نگـارش در        -7
، ) 1384( است کـه توسـط حسـینی زاده   » سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت« کتاب. اند آمده

مشابه همان کتـاب  ، شاره شدهاصول وروشهایی که دراین کتاب به آنها ا. تالیف شده است
 ، ضمن اینکه برخی از اصـول مطـرح شـده   . بوده و چیزي اضافه برآن ندارد) 1376( باقري
مشخص ، شدهاما با توضیحات ارائه ، صل عینیتبراي مثال ا. اي از ابهام قرار دارند در هاله

عمل گرایی هم آید؟ اصل  میاست و یا از رفتارگرایی  مینیست که آیا این اصل واقعاً اسال
کند که بین عمل گرایی مطرح شده دراین  میتوضیحات روشن ن. مشابه همین مورد است

کتاب و فلسفه پراگماتیسم چه تفاوتی وجود دارد؟ جالب است بدانیم کـه درایـن کتـاب دو    
آموزشی آمده اند اما مشخص نیست که این هاي  فصل متمایز با عناوین روشها و نیز شیوه

، نگاه کتـاب ، روش و شیوه چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ ضمن اینکه در کلدو فصل یعنی 
مطلب جدیدي که بـا  ، نگاهی تاریخی است و براي نظام جدید تعلیم وتربیت درعصرحاضر

 . ارائه نکرده است، ویژگیهاي این عصر همخوانی داشته باشد
لـیم وتربیـت   چاپ شده در خصـوص تع هاي  مقاله، از بررسی کتابهاي فوق که بگذریم

براي روشن شدن ایـن مطلـب بـه بررسـی و     . ندارندها  تفاوت چندانی با کتاب، نیز میاسال
  . پردازیم می  ها  تعدادي از این مقالهتحلیل 

درآمدي برمفهوم شناختی در قلمـرو  «در مقاله خود تحت عنوان ، )1381( شاملی - 1
ضـمن  . بپـردازد  مییت اسالسعی کرده است که به مفهوم پردازي تعلیم وترب »تربیت دینی

آید که قبـل از ورود   میلیکن به نظر ، باشد میاینکه این تالش ارزنده و در نوع خود جدید 
بـه دیگـر   . باید به مفهوم پـردازي خـود اسـالم پرداخـت    ، به مفهوم پردازي تعلیم وترییت

را  باید مشخص شود که نویسنده محترم چه معنا و برداشتی از اسالم داشـته و آن ، سخن
براي این منظور باید مشخص شود که رویکرد حاکم برذهن مؤلـف  . کند میچگونه تعریف 

 چیست؟
، نیز در مقاله خود سعی کرده اصول تربیت را از دیدگاه اسـالم ، )1381( مشایخی - 2

اما باید توجه داشت که اوالً این نویسنده محترم به دلیل نداشتن رویکـردي  . استنتاج نماید
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اه اسالم را دارد در حالی که این ادعا برخالف واقعیتی است که تـاریخ  ادعاي دیدگ، خاص
مفهـوم اصـل را از هوشـیار    ، نویسـنده محتـرم  ، از سـوي دیگـر  . گواه بـرآن اسـت  ؛ اسالم

منبع اکتشاف اصول نیز آیات و روایات هستند امـا روش کـار ایـن    . وشکوهی گرفته است
ش به اصل آرمان گرایی اشاره شده جالب است که دراین پژوه. باشد میق مشخص نمحقّ
از . استنادي از قرآن و یا روایات براي این اصـل نیامـده اسـت   ، برخالف روال مقاله، لیکن

سوي دیگر به اصل خدا محوري و همچنین فرد محوري اشاره شـده لـیکن توضـیحی در    
 . نیامده است، باب اینکه چگونه این دو اصل قابل جمع هستند

سیماي زن در نهج البالغه و «در مقاله خود تحت عنوان ، )1379( بانکی پور فرد - 3
لیکن . بپردازد) ع( سعی کرده که به جایگاه زن در نگاه حضرت علی» داللتهاي تربیتی آن

این مقاله نیز فاقد رویکرد بوده و در آخر نیز نتایج تربیتی براي نهاد تعلیم وتربیت اسـتنتاج  
بـه  . به بیان احساسی و حتی تهدیدي توسل شده استتنها گیري  بلکه در نتیجه. نشده اند

زن ریحانه و مانند گل  لطیف است «: خوانیم میاین مقاله چنین گیري  طوري که در نتیجه
دربرخورد با او باید به لطافت او توجه داشت و از روشهاي خشن و واگذاري کارهاي سخت 

د و در مسیرحیطه و نقشی که خداوند زنان باید حد خودشان را بدانن.. .به او باید پرهیز کرد
البته الزم به ذکر است که مشخصات . ) 104-105ص ( »حرکت کنند، براي آنها قرار داده

 . این مسیر نیز در مقاله در هاله اي از ابهام قرار دارد
در مقاله خویش سعی کرده تا بـه موضـوع مهـم تربیـت جنسـی      ، )1379( ثابت - 4

وبسـترهاي بـروز   هـا   رسد کـه برخـی از زمینـه    میاین نتیجه  او به. درنهج البالغه بپردازد
دنیا و دنیاطلبی اما معلوم نیست کـه آیـا بایـد دنیـا را کـامالً      ) 1: از مسایل جنسی عبارتند

آید که گرایش نویسنده محترم ایـن اسـت کـه مسـایل      میمذموم تلقی کرد یانه؟ به نظر 
البته اسـتنادي  . تماس و تحریک بدنیهاي  فراهم بودن زمینه) 2. جنسی کالً مذموم است

ربطی به این مقوله ندارد که ایـن امـر اشـکال روش    ، که در این مبحث به آن اشاره شده
درمجمـوع ایـن مقالـه نیـز بیشـترجنبه پنـد و انـدرز        . سازد میشناختی این مقاله را آشکار 

بهم بسـیارگنگ و مـ  ، همچنین روشهایی که براي تربیت جنسـی آمـده انـد   . شخصی دارد
. نهج البالغه استناد نشـده اسـت    ازدواج موقت که دراین جا نیز به باشند ازجمله روش می

است ) ع( همچنین روش پوشش و حجاب که استناد آمده دراین بخش سخن حضرت علی
 . ) 616ص ( درخصوص اینکه زنها نباید ازخانه بیرون بیایند
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  سـعی  ، ) 1389( ي و جعفرينصیر، باشد میدر مقاله دیگري که مشابه مورد باال  - 5
تنها درچکیده این مقاله بـه روش  . اند تا مبانی تربیت جنسی دراسالم را روشن سازندکرده

هـیچ  ، درحالی که درمتن مقاله دربـاب روش پـژوهش  . اسنادي و تحلیلی اشاره شده است
ت عنوان این مقاله نیز ادعاي دیدگاه اسالم را دارد و آن را تح. سخنی به میان نیامده است

دهد که محققین محترم هنـوز   میبه کارگیري این مفهوم نشان . نظریه اسالم آورده است
جالب است که دربحث نظراسالم به مطهـري و  . معناي نظریه را به خوبی درك نکرده اند

کامالً آشکار است که رویکرد حاکم بـراین مقالـه   . و کالً دو حدیث بسنده شده است میقائ
 . هیچ نتیجه کاربردي به دست نیامده است، به همین دلیل در پایان مقاله. نیز روشن نیست

ت یر منظر تربد یاخالق یگشودگ"در مقالۀ خود تحت عنوان ) 1387( یشرف - 6
ز ین مقاله نیکن ایل. تربیتی آن پرداخته است يصدر و داللتها عۀسبه موضوع  "یاسالم

ز نامشخص یاکم بر مقاله نکرد حین رویچنیهم. است یپژوهش يفاقد روش و سؤالها
سعه صدر آمده اند که مراد از آنها  یاجتماع یو مبان ينظر یمثل مبان  یواژگان. است

م و ینهاد تعل يبر پندواندرز است و اساساً برا  یشتر مبتنیز بین مقاله نیا. باشد یروشن نم
  . در برندارد يزید چیت جدیترب

از نگاه  یت عقالنیترب يل و روش هااصو ، یبه مبان يدر مقاله ا) 1390( فهیخل - 7
استفادة از روش پژوهش شده  یسنده محترم مدعیدر ابتداء نو. قرآن وروایات پرداخته است

بسنده کرده  یلیو تحل یفیتوص ، ياسناد ، يکن تنها به اظهار روش کتابخانه ایل. است
 ل صورت گرفته است و چهیتحل يکردیست که با چه رویدر واقع مشخص ن. است
د اعتراف کرد که یز بایج بدست آمده نیمالك قرار گرفته اند ؟ در خصوص نتا ياسناد

قبالً به آنها ) 1376( ياست که باقر یآنچه در مقاله آمده عمدتاً در حد همان موضوعات
ل داده ین مقاله مفهوم حکمت به علم تقلیم که در ایجالب است بدان. اشاره کرده است

کن ذیل موضوع روشها یل. ان آمده استیدن سخن به میل ورزن از تعقیهمچن. شده است
د یکه عمدتاً تأک ییروشها یعنی. شود می و علم آموختن نام برده ياز روش حکمت آموز

دن مخالف یکه تعقل ورز یدر حال. م دارندن معلوم و متعلّیک طرفه بیان یبرالقاء و جر
  . است یین روشهایچ

ه در آثار یمفهوم تزک یلیتحل یبررس"، عنوانتحت  يدر مقاله ا) 1390( يداوود - 8
چارچوب ، کرد پژوهشگریکن رودیل. پردازد می ن مفهومین اییبه تب "یو فلسف یاخالق
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ات یات و رواین نکته که از آیتنها به ا. ز روش پژوهش معلوم نشده استیاو و ن ينظر
و لذا  به  موضوع  دارد يشتر جنبه نظریین مقاله یاستفاده کرده بسنده شده است البته ا

  . استنتاجهاي تربیتی نپرداخته است
مفهوم  يو کارکردها ينظر یبه موضوع مبان، ) 1390( یو امام یمقالۀ نجف - 9
اشاره شده  یلیتحلـ  یفیز تنها به روش توصین مقاله نیدة ایدر چک. پرداخته است» رضا«
ز یبر مقاله ن حاکم يکرد نظریرو. شود یده نمید یحیکن در متن دربارة آن توضیل

شتر در چارچوب ید که مقالۀ بیآ می با توجه به منابع استفاده شده به نظر. نامشخص است
مقاله به آن اشاره نشده  يه قسمتهایکن در روش و بقیه شده باشد لیته یکرد عرفانیرو

درهم  ین موضوع هدف و اصول به نوعیم که در متن مقاله بیجالب است بدان. است
د نام برده شده است اما بالفاصله یت توحینیمثال از اصل ع يبرا. شود می دهید یختگیآم

حت  داشته و یشتر جنبه پندو نصیز بین مقاله نیا. شود می د به عنوان هدف اشارهیبه توح
  . ت باشدیم و تربینهاد تعل يازهاین يتواند پاسخگو ینم

در قرآن و »  برص« به مفهوم  يدر مقاله ا) 1390( شیري یروانیو ش يریشمش-10
استفاده  یاستناج – یلین مقاله از روش تحلیا. آن پرداخته اند یتیو ترب یفلسف يداللتها

 يبرا يکن فاقد جنبۀ کابردیدارد ل یتازگ ين مقاله تا حدودیج ایهر چند نتا. کرده است
  . ز نامشخص استیکرد حاکم بر مقاله نیباشد به عالوه رو یم تیلم و تربینهاد تع
  
   يریگ هجینت

ت از آن یحکا ، نقادانه حاصل از مرور کتابها و مقاالت فوق يلهایج تجزیه و تحلینتا
از  ییگو یل کلیبوده و به دل يو تکرار يشه ایدارند که مطالعات انجام شده غالباً کل

ن یج حاصل از ایو نتاها  افتهی، ن پاره اي مواردیهمچن. برخوردارند ياریبس يابهامها
 ينشده که فضا ین مطالعات سعیبه عالوه در ا. هستند یتناقضات درون يمطالعات دارا

م ما در یدان می همان طور که. شناخته شود یت به خوبیم و تربید از نهاد تعلیجد يایدن
تجدد و تقابل آن با ، شدن یاز جمله صنعت یم که موضوعات مختلفیکن ی میزندگ ییایدن

 – یارتباط  يهایفناور، ده شدن فضا و زمانیشدن و درنورد یجهان، ینیشهرنش ، سنت
الخصوص  یگر و علیموارد مشابه د يارینترنت و ماهواره و بسیاز جمله ا یاطالعات

که عمدتاً مقاالت و کتب  یدر حال. باشند می در آن مطرح يآنها به صورت جد يامدهایپ
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م  یمدرن و تعل ياین دنین ایاند بنتوانسته یت اسالمیم وتربیوص تعلف شده در خصیتأل
نگونه مطالعات مربوط به حوزة یل این دلیهمبه  ، برقرار سازند يوندیپ یت اسالمیوترب
  . د را ندارندیازها و مشکالت عصر جدیبه ن ییعمدتاً توان پاسخگو، یت اسالمیم و تربیتعل

شتر جنبۀ یب، تیم وتربید تعلیجد  يایم در دنیدان می گر همان طور کهید ياز سو
 داند ی میاجتماع يت را اساساً امریز تربیل دورکهیم نین دلیدارد و به هم یعاجتما

گر متعلم ید يک سو معلم و از سویت از یم و تربیچرا که در تعل. ) 91:1376دورکهیم(
ن یبنابرا. کنند میتعامل ، است یاجتماع یطیک فضا مثالً مدرسه که محیقرار دارد که در 

 ین در حالیا. دا کنندین نهاد معنا پیا يبرا یستیت بایترب ياهداف ومتعلم روشها، اصول
آن توجه  یکمتر به وجه اجتماع یت اسالمیم و تربیقات و مطالعات تعلیتحق در است که

مثال  يبرا. حت و پندو اندرز بسنده شده استینص، يه فردیشده و لذا تنها به توص
 ییداشته و از کارا يها جنبه فردکه به آن پرداخته اند تن يبه گونه ا يمثل تقو یمفهوم

  . باشدینم ت برخورداریم و تربیتعل یورود به صحنۀ اجتماع يالزم برا
 یت از آن دارند که چگونگیل مطالعات انجام شده حکایه و تحلینکه تجزیدست آخر ا

، یتیعلوم ترب ير حوزه هایفات با ساین تألیج حاصل از ایو نتاها  افتهین یارتباط ب
 يبه موضوع روشها. شده ین مطالعات بررسیچکدام از ایمثال در ه يبرا. ستنامشخص ا

   س در یتدر يو الگوها یتیترب ين روشهایا رابطۀ بینشده است و  یتوجه یابیارزش
 ياهداف و روشها، یمبان، ن اصولیارتباط ب ینکه چگونگیا ایو . اي از ابهام قرار دارد هاله
  . مبهم است، یت آموزشیریمد يابا الگوه یت اسالمییم و تریتعل

ن یا. کرد يم بندیتقس یتوان درسه مقولۀ کل می راها  یین نارسایشۀ ایر یبه طور کل
  :سه مقوله  عبارتند از

ا یو  یفیدر چارچوب نظام توص یت اسالمیم و تربیمحدود کردن نظام تعل -1 
  . يریحداکثر تفس

انجام شده  ياز مطالعات و پژوهشها ج حاصلیو نتاها  افتهیم غالب یدیهمان طور که د
ا تنها به ین گروه از مطالعات یگر ایبه عبارت د. است يریو حداکثر تفس یفیدرحد توص

، مطرح بوده است یت اسالمیم و تربیخ جهان اسالم در حوزة تعلیف آنچه که در تاریتوص
 ارایه  یاسالم يآموزه ها یاز برخ یتیترب يریت تفسینکه در نهایا ایبسنده کرده اند و 

کن یل. شده باشند یروش  استنتاج ین پژوهشها مدعیاز ا یالبته ممکن است برخ. اند دهدا
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 يکند که محقق بتواند برا می دایمعنا پ ییدر جا ید توجه داشت که روش استنتاجیبا
 یا حتیو  یت رسمیم و تربید و شرایط و تعلیعصر جد يایدن یعنیت حاضر یط وضعیشرا
است که در  يزیتر از آن چ یکه انتزاع يا گزاره. دیه نمایارا یتیترب يا گزاره ، یر رسمیغ

 ن یچن، یاست که در کمتر پژوهش ین در حالیا. آمده اند یقبل يو آموزه هاها  گزاره
و  ين پژوهشها تکراریا يریگ جهیل است که اکثر نتین دلیبه هم. شود می دهید يا مرحله

  . هستند يشه ایکل
ت یم و تربین در حوزة مطالعات تعلیمشخص و مع یوش شناسفقدان ر -2
  . یاسالم

ن مطالعات فاقد یمرور مطالعات نامبرده در مقاله حاضر نشان داد که نه تنها اکثر ا
ز یروش پژوهش شده اند ن یز که مدعین ییآنها یبلکه حت. باشند ی مینیمع یروش پژوهش
  یاند به طوري که برخالف برخ داختهح روش خود نپرید به تشرید و شایآنچنان که با

م و یتعل يگر مرور کتابهاید ياز سو. اند ش نگرفتهیروشی مشخص در پ، شانیهاادعا
را  یت اسالمیم و تربیهر چند تعل، دهد میز نشان یمعتبر ن يژه کتابهایبه و یت اسالمیترب

 یپژوهش يو روشها یکن از روش شناسیکرده اند ل یمعرف یک حوزة معرفتیبه عنوان 
تا حد  یک حوزة معرفتیساختار  يریکه شکل گ یدر حال. ن حوزه غافل بوده اندیخاص ا

    مثال  يبرا. خاص آن رشته است یپژوهش يو روشها یون روش شناسیمد يادیز
همه  يبرا، یتیو علوم ترب یروان شناس، یپژوهش در عرصۀ جامعه شناس يها روش
اما روش پژوهش در حوزة . کامالً شناخته شده است، دآشنا هستنها  ن حوزهیکه با ا یکسان
د اذعان داشت که یالبته با. از ابهام است يهمچنان در پرده ا ، یت اسالمیم و تربیتعل

ق یروش تحق" توان به کتاب می مثال يبرا. ن خصوص انجام شده استیدر ا ییتالشها
همان  ، ن کتابیبخش اعظم ا. اشاره کرد، ) 1386( ف نکونامیتأل "ید برعلوم اسالمیبا تأک
. ز آمده استیق که عمدتاً ترجمه هستند نیج روش تحقیرا ياست که در کتابها يموارد

افته است که البته به روش خاص  یاختصاص  یق در علوم اسالمیبه روش تحق یتنها فصل
ه د اعتراف کرد کیهر چند با. کند یاشاره نم، باشد یز که مختص علوم اسالمین ینیو مع

استفاده از  یز چگونگیاصول حاکم بر آن و ن، ر قرآنیل تفسیاز قب يپرداختن به موارد
ن مباحث یبه ا، اما همان طور که گفته شد. باشد می ن اثریث از نکات مثبت و قوت ایحد
ق در یروش تحق ین اثر با آنکه مدعیدر مجموع ا. ق پرداخته نشده استیز به صورت عمین
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کن به زعم نگارنده نتوانسته است به صورت یل باشد می صورت عام به یحوزة علوم اسالم
از جمله اصول فقه  یمورد استفاده در علوم انسان يروشها یخیتار یو حت يشه ایر، قیعم

است که نه  یچالش، ید که موضوع روش شناسیآ می البته به نظر. دین نماییح و تبیرا تشر
 يبه نسبتها یعلوم اسالم يرشته ها یتمام یکلبلکه به طور  یت اسالمیم و تربیتنها تعل

  . متفاوت با آن مواجه هستند
 يکردیرو :تیم و تربیق در تعلیتحق یروش شناس«گر کتابها در این خصوص یاز د
 یعینوشته شده و توسط بهروز رف ، ) 1387( بیاست که توسط عبدالرحمان نق» یاسالم

جاد یامکان ا يو نظر یز منظر فلسفکرده ا ین کتاب سعیمولف در ا. ترجمه شده است
ز موفق ین يقرار دهد که البته تا حدود یرا مورد بررس یاسالم یپژوهش یروش شناس

ه شده ین کتاب ارایز در این ییشنهاد هایالبته پ. رود یش نمین پیش از ایکن بیل. است
نقادانه نسبت به مطالعات و  يکردیز روین کتاب نیم که ایجالب است بدان. است

ن یا 211به طوري که در صفحه . در جهان عرب دارد یت اسالمیم وتربیتعل يپژوهشها
ت یبا  موضوع ترب یدانشگاه هايان نامهیاز پا ياریمطالعه بس«: میخوان می نیکتاب چن

ا ساز و کار آن دشوار  ید و ینوپد، یت اسالمیدهد که پژوهش در ترب می نشان یاسالم
رو الزم  نیاز ا. ژرفا باشند یب، یدانشگاه يه است رساله هاموجب شدتا چه اندازه  است و

  .» ن موضوع بپردازندیم تا به ایق کنیاست محققان را تشو
بر خالف  یت اسالمیم و تربیمطالعات تعل يریکرد در شکل گیعدم حضور رو -3

  در طول تاریخ   یسنت علوم اسالم
علوم  یو حت یعیله علوم طباز جم ید غربیخ علوم مختلف جدیۀ تارعاصوالً مطال 
داتشان در خارج از چارچوب یو تول یعلم يحوزه ها يریدهد که شکل گ می نشان یانسان
ج یو نتاها  افتهی یگر تمامیبه عبارت  د. رممکن بوده استیغ يکردها امریو روها  هینظر

ی روشنبه . کنند می دایحاکم بر آن معنا پ يکردهایو روها  هید در چارچوب نظریعلوم جد
  . کندیرشد  نم ه و رویکردیافت که علم خارج از نظریتوان در می
از  یمیو قد یبلکه در بارة علوم سنت ید غربین استنتاج نه تنها در خصوص علوم جدیا

 يکردهایو روها  هین نظریاوقات ا یالبته برخ. کند می دایر مصداق پین میجمله علوم اسال
به شکل مستتر در  يریا به تعبیز به صورت پنهان و ین وقتها یآشکار هستند و بعض ییمبنا
خ جهان یز گفته شد تاریهمان طور که قبالً ن. هستند ییدات قابل شناسایو تولها  افتهی
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به  یت اسالمیم و تربیتعل، نکه از همان ابتدایکما ا. باشد می فوق يبر مدعا یگواه، اسالم
ن یا. ج آن زمانها شکل گرفتیو  راغالب  يکردهایدر دل رو یک شاخه معرفتیعنوان 

  یل علیف اسماعیتأل "یدر تمدن اسالم یتیترب يشهایگرا مکتبها و" کردها در کتابیرو
ی مثل یکردهایرو. اندشده یمعرف یبه خوب یعیه بهروز رفترجم، ) 1384( و جواد رضا

ن است البته ممک. یو باالخره سلف یکالم، انهیش صوفیگرا، یش عقلیگرا، یش نقلیگرا
ط و یدر دورة معاصر با توجه به شرا یا حتیباشند  ییز قابل شناساین يگرید يکردهایرو

ر آنچه مهم یهر تقد به. د نمودیز ابداع و تولیدي را نیجد يکردهاید بتوان رویت جدیوضع
مطالعات و  يه به عنوان چارچوب نظریکرد و نظریمعنادار و پررنگ رو است حضور

  . است یت اسالمیم و تربیلقات مربوط به تعیتحق
با استناد به  یعنی( بوده اند یز اسالمین یکردها که همگین رویعدم در نظر گرفتن ا

موجب شده که در دورة معاصر ، ) مثل قرآن و سنت شکل گرفته اند یل اسالمیمنابع اص
 و وب به اسالم استمنس يکه به معنا یواژة اسالم يبه جا یاسالم بژة بعد از انقالیبه و
قات و مطالعات یبه کرات از واژه اسالم در تحق. کرد باشدیرو ه ویدهندة نظرتواند نشان می

ن اسالم یع«افته است یکه محقق به آنها دست  یجیو نتاها  افتهی ییگو. استفاده شود
 یاست که روند فعل ین در حالیا. باشد می گر قطعاً کاذبیر و برداشت دیو هر تفس» بوده

ز به رشد و  توسعۀ یل چندان نین دلیبه هم. رت داردیخ جهان اسالم مغایند تارکامالً با رو
ن شکل یدوار بود چرا که ایتوان ام مین) یحداقل به شکل فعل( یت اسالمیم و تربیتعل
ه به رکود وپس  از آن پس رفت هر حوزة معرفتی از جمله یکرد و نظریفقدان رود یعنی

  . دشو می منجر میت اسالیم و تربیتعل
  
  ها شنهادیپ

بحث شده در سطور هاي  ییر را جهت رفع مشکالت و نارسایتوان موارد ز می انیدر پا
  . شنهاد دادیپ یقبل

هر  ییخ جهان اسالم به منظور شناسایتار یاکتشاف یو حت یلیتحل، قیمطالعه عم - 1
خ و یدر طول تار یت اسالمیم وتربیاز جمله تعل یعلوم اسالم يریچه بهتر روند شکل گ

  . مختلف يج و غالب در دوره هایرا يه هایکردها و نظریز روین
 يه محوریو نظر  يکرد مدارییعنی رو یتالش در جهت تداوم سنت علوم اسالم - 2
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ازجمله تعلیم وتربیت  میمختلف علوم اسالهاي  حوزهقات یدر انجام مطالعات و تحق
انجام مطالعات و ، نخست. ودتواند در دو معنا به کار ر میتداوم این سنت . اسالمی

، دوم. پژوهشها درچارچوب رویکردها و گرایشهاي موجود که قبالً نیز به آنها اشاره شد
درنتیجه احساس ، اندیشمندان مسلمان، مختلف تاریخیهاي  همان گونه که در طی دوره

به  نیاز ومواجه شدن با شرایط ووضعیت دنیاي جدید در زمانه خودشان و اقتضائات مربوط 
هم اکنون نیز باید ، فکري جدیدي را به وجود آوردندهاي  دست به ابتکار زده و نحله، آن

رویکردها و . جدید باشندهاي  اندیشمندان مسلمان به فکر تولید رویکردها ونظریه
که بتواند تحقیقات و مطالعات دوره معاصر را هدایت کرده واز عهده حل  هایی  نظریه

  . برآیند مسایل و نیازهاي جدید
هاي  به منظور رسیدن به هدف فوق یعنی ایجاد و بسط و توسعه رویکردها و نظریه -3

در درجه ، جدید و یا حتی امکان پاسخگویی به اقتضائات و نیازمندیهاي تربیتی عصر حاضر
همه جانبـه  ، به خوبی یعنی عمیق، نخست الزم است تا متخصصان تعلیم وتربیت اسالمی

ویژگیها و پیامدهایش را بشناسند تـاپس از آن بتواننـد   ، ریشه ها، جدید دنیاي، و ریشه اي
حرفهایی که ضمن ریشـه داشـتن در سـنت و    . اي ارائه نمایندتازه حرفهاي، متناسب با آن
  . براي عصرجدید کارایی واثربخشی داشته باشند، اصول اسالم

یطه تعلـیم  انجام مطالعات وتحقیقات عمیق درخصوص روش شناسی پژوهش درح -4
از گیـري   بهـره ، نخسـت . توان به دو اقدام دسـت زد  میبراي این منظور . وتربیت اسالمی

البته . مثل اصول فقه درحیطه تعلیم وتربیت اسالمی میروشهاي پژوهشی سنتی علوم اسال
چـرا  . باید توجه داشت که این اقدام مستلزم تجدید نظرهاي الزم در اصول فقه نیز اسـت 

آنچنـان  ، به ویژه فقه میه عنوان روش پژوهشی سنتی درحیطه علوم اسالکه اصول فقه ب
بسیار مترقی و ، ددر زمانه خو) اصول فقه( البته این دانش. که باید و شاید رشد نیافته است

دچـار رکـود و   ، لیکن به دلیل عدم انطباق با دنیـاي جدیـد  . شده استپیشرو محسوب می
  . ه خود احتیاج به تجدید نظر و باز تولید داردبنابراین به نوب. درجازدگی شده است

از روشهاي پژوهشی علوم انسانی جدید کـه البتـه ایـن امـر مسـتلزم      گیري  بهره، دوم
از روشـهاي  گیـري   چگونگی بهـره ، به عبارت دیگر. داشتن چارچوب نظري ورویکرد است

ارزش خواهـد  امري بی معنا و فاقد ، پژوهشی جدید بدون در نظرگرفتن چارچوبهاي نظري
براي رسیدن به این منظور هم باید مبانی نظـري ایـن روشـها آشـکار گردنـد و هـم       . بود
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  . باشد میتعلیم و تربیت اسالهاي  آنها باید متناسب با رویکردها و نظریهگیري  وام
زایندگی و ، تواند از پویایی می میدرصورتی نظام تعلیم وتربیت اسال، وباالخره اینکه -5

توصیفی و یا حداکثر تفسیري تلقـی   میزم برخوردار باشد که تنها به عنوان نظاکارآمدي ال
. درنظرگرفـت ) ساختنی( استنتاجی و حتی تاسیسی میبلکه این نظام را به منزله نظا. نگردد
اند  گرفته شده میاسالهاي  پیش فرضهایش از آموزه، ) 1382( که بنا به تعبیر باقري مینظا

جمله فرضیه هایش توسط اندیشمندان مسلمان و متخصـص تعلـیم   لیکن سایر اجزاء آن از
حـوزه معرفتـی   گیـري   توان شاهد شـکل  میبدین ترتیب . اند ساخته شده، وتربیت اسالمی

  . بود میپویایی تحت عنوان تعلیم وتربیت اسال
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  . ودانشگاه

فصـلنامه  . تربیت عقالنی از منظر قـرآن و روایـات  هاي  اصول و روش، مبانی. ) 1390( قدرت اله، خلیفه
  . 35-72: 3شماره . در تعلیم وتربیت میمطالعات اسال

دو فصـلنامه تربیـت   . کیه در آثار اخالقی وفلسـفی بررسی تحلیلی مفهوم تز. ) 1390( محمد، داوودي
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 . 25-48: 13شماره . اسالمی
انتشارات دانشگاه . تهران. ترجمه علیمحمد کاردان. تربیت و جامعه شناسی. ) 1376( امیل، دورکهیم

  . تهران
فصـلنامه حـوزه و   . درآمـدي برمفهـوم شـناختی در قلمـرو تربیـت دینـی      . ) 1381( عباسـعلی ، شاملی

   4-32: سال هشتم. هدانشگا
نـوین  هاي  فصلنامه اندیشه. گشودگی اخالقی در منظر تربیت اسالمی. ) 1387( محمد رضا، شرفی

  . 131-154: 1-2شماره : تربیتی
  . انتشارات امیرکبیر. تهران. تعلیم وتربیت اسالمی) . 1367( علی، شریعتمداري 
  انتشارات طهوري. تهران. رمانتعلیم وتربیت ازمنظر عشق و ف) . 1385( بابک، شمشیري 
دو . مفهوم صبردرقرآن وداللتهاي فلسفی وتربیتـی آن . ) 1390( علی، بابک و شیروانی شیري، شمشیري 

  79-98: 13شماره . فصلنامه تربیت اسالمی
. رویکـردي اسـالمی  : روش شناسی تحقیق در تعلیم وتربیـت . ) 1387(، نقیب، عبدالرحمان

  . نتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاها. قم. ترجمه بهروز رفیعی
انتشـارات دانشـگاه   ، شیراز، ترجمه محمد مهدي جعفري. روش تربیتی اسالم. ) 1375( محمد، قطب

  . شیراز
سـال  . فصـلنامه حـوزه ودانشـگاه   . اصول تربیت از دیدگاه اسـالم . ) 1381( شهاب الدین، مشایخی

  . 50-66:هشتم
  . انتشارات صدرا. تهران. ت در اسالمتعلیم وتربی. ) 1385( مرتضی، مطهري 
  . نشرآفاق. تهران. در مسیر تربیت اسالمی میگا. ) 1362( رجبعلی، مظلومی 

فصـلنامه مطالعـات   . مبانی نظري وکارکردهـاي تربیتـی  ، رضا. ) 1390( راضیه، محمد وامامی، نجفی
  . 109 -150: 3شماره . درتعلیم وتربیت میاسال

ــیري  ــري ، نص ــف وجعف ــید، یوس ــراهیم س ــت    . ) 1389( اب ــی درتربی ــت جنس ــانی تربی ــدي برمب درآم
  . 110-118:شماره اول. درعلوم انسانی میفصلنامه مطالعات اسال میاسال

 . انتشارات دانشگاه قم. قم. روش تحقیق با تاکید بر علوم اسالمی. ) 1386( جعفر، نکونام 
Maykut,P. and marehouse,R. (1994) . Beginning Qualitative 

Research:Philosophical and Practical Guide. London. Falmer Press.  
 
 



 

    

  
  
  
  
  
  

هاي  اندیشه تربیتیـ  فلسفی بررسی تطبیقی مبانی
  بر نظریه آموزش و پرورش آزاد با تأکید افالطون  و پیترز

  
  ∗لو صحبت علی

  
 پیترز و الطوناف هاي  اندیشه تربیتی ـ فلسفی مبانی تطبیقی پژوهش حاضر به بررسی 
، روش مورد استفاده در این پژوهش. پردازد آزاد می پرورش و آموزش نظریه بر تأکید با

 مرتبط با آراء و مراجع موجود و در این جهت کلیه منابع و تحلیل اسنادي بوده و
این پژوهش به این نتیجه . هاي افالطون وپیترز مورد بررسی قرار گرفته است اندیشه

فریفته ، اندیشه اعتالي روحیه جستجوي حقیقت به خاطر خود حقیقترسیده است که 
  مندي از  بهره، ها به نسل جدید انتقال ارزش، ها نشدن به ظواهر اشیاء ویا اندیشه

شواهد  بسنده نکردن به عالم بیرون و، ترین افراد جامعه  در جهت خیر عموم با استعداد
  . باشد میتربیتی افالطون  ـ یحسی  در یادگیري به عنوان مبانی اصلی فلسف

نگرش غیر ، تربیت انسان فرهیخته، مبناي ارزشمندي فی نفسه کسب دانش، همچنین
به عنوان ، ارتباط بین دانش و واقعیت، اهمیت دانش براي ذهن، ابزاري به دانش داشتن

  . باشد میتربیتی پیترز  ـ مبانی اصلی فلسفی
افالطون به . آموزش وپرورش آزاد هستند افالطون وپیترز هر دو از مدفعان نظریه

. باشد میعنوان مدافع معاصر این نظریه  عنوان پدر نظریه آموزش وپرورش آزاد وپیترز به
واهمیت دانش براي  دانند میذهن  تنویر، را تعلیم و تربیتهدف اصلی ، هردو فیلسوف

وجه . است "ودشدانش به خاطر خ"را مورد تأکید قرار داده اندو شعار اصلی شان  ذهن
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وجه عقالنیت انسان را مورد تأکید قرار ، این است که هر دو فیلسوف، مشابهت دیگر
هر دو فیلسوف رویکرد غیر ابزاري نسبت به تعلیم وتربیت دارند واین رویکرد . اند داده

امروز جامعه ما که همچنان  تربیت تواند فضاي مناسبی در تعلیم و غیر ابزاري آنان می
هاي این دو  جهتی دیگر بین دیدگاه اما از. بگشاید، سودگرایی قرار دارد در چنبره

تاکید بیش از حد افالطون بر توانایی عقل در . هاي نیز وجود دارد فیلسوف تفاوت
توان تمام مشکالت بشري را حل و فصل  میمنظومه شناختی انسان و اینکه با آن 

طون به ابعاد عاطفی و هیجانی در تعلیم کم  توجهی افال. امروزه مورد تردید است، نمود
یکی از انتقادات . آید نظام تربیتی او به حساب میهاي  و تربیت به عنوان یکی از ضعف

کم توجهی او به علوم تجربی و کاربردي در مقابل فلسفه و علوم ، وارده بر افالطون
کردن فلسفه به  وارد شده که از محدود ییترز انتقادهایپ يها لیبر تحل. باشد  محض می

خاص او و فرو کاستن انسان به  يها لیتحل ییل تا نارسایروش تحل یل و نابسندگیتحل
  . ردیگ یم عقل را در بر

  نظریه آموزش و پرورش آزاد، پیترز،  افالطون، تربیتی ـ فلسفی مبانی : دواژهیکل
  
  مقدمه

در واقع . رسد یمسال قبل از میالد مسیح  500به حدود  1عمر تعلیم وتربیت لیبرال
اولین فیلسوفان این مکتب افالطون وارسطو بودند که به برتري این نوع آموزش بر سایر 

اساسی ترین دیدگاه مدافعان آموزش  وپروش آزاد این است که . اعتقاد داشتندها  آموزش
زیرا باعث هوشمندي وروشن اندیشی در شخص ، 2کسب دانش فی نفسه ارزشمند است

این روشن ذهنی وتعالی عقلی ومعنوي ارزنده ترین ثمره براي انسان  شود میفرهیخته 
آموزش وپرورش آزاد یا لیبرال ). 104ص، 1374، زیباکالم مفرد( وسبب سعادتمندي اوست

از تعلّقات مادي است که بدین نام نامیده شده ، به جهت تالش در جهت آزاد ساختن فرد
  . باشد میمتفاوت ، پایگذاري شده 3ط میلاست واهداف آن با لیبرالیسم سیاسی که توس

در سراسر غرب به منظور تربیت شهروند آزاد ها  اندیشه تعلیم وتربیت لیبرال طی قرن
 
  است شده ترجمه زین یوسنت آزاد پرورش و آموزش به یفارس در مکتب نیا. 1

Liberal Education             
2.  knowledge for its own sake 

3. Mill.  J.  S  
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در حالی که ساختار سیاسی واجتماعی این تمدن از دستیابی همه افراد به ؛ جریان داشت
. دانست میزرگان ب آن را ویژه معدودي از اشراف و، چنین تربیتی ممانعت به عمل آورده

تربیت غرب گواه آن است که فیلسوفان  ومربیان بسیاري در گذشته  تاریخ تعلیم و
وهمچنین در دوران معاصر تعلیم وتربیت لیبرال را مورد تأیید قرار داده واز آن حمایت 

از نخستین  ، افالطون  وارسطو با وجود اختالفی که در بسیاري از مفاهیم داشتند. کرده اند
در قرن  2و نیومن 1میتوآرنولد. روند میشمار  رگ ترین مبلغان  ومبشران این نظریه بهوبز

 4آدلر، 3در دوره حاضر هم اندیشمندانی مانند هاچینز نوزدهم به این تفکر گرویدند و
درانگلیس ازحامیان نظریه  7وپیترز 6در امریکا وفیلسوفان تحلیلی مانند هرست 5وبایبت

در میان فیلسوفان مسلمان نیز . )78ص، 1384، یمرجان( تندآموزش وپرورش آزاد هس
توان از فارابی وابن سینا به عنوان مدافعان نظریه آموزش وپرورش آزاد نام برد که  می

در نهایت  لذّت معنوي و اند که در جهت اعتالي عقل و همواره ازآموزشی دفاع کرده
  ). 116ص، 1374، زیباکالم مفرد( رسیدن به حق باشد

ابتدا آشنایی با ارزشها وایجاد فضایل در انسان است ، هم ترین هدف این نوع آموزشم
به اعتقاد مدافعان نظریه . به طوري که پایه اي براي آموزش عقلی وباروري ذهنی باشد

. پرورش آزاد وظیفه آموزش وپرورش تربیت عقل در جهت شناخت واقعیت است آموزش و
اي  تواند حربه میتعهد  احساس مسئولیت  و انه اخالقی  وآنها معتقدند که علم بدون پشتو

  . بس خطرناك باشد
پرورش آزاد معتقدند که عقل تعلـیم یافتـه عقلـی اسـت کـه       حامیان نظریه آموزش و

 کمـال یـافتن فضـیلت عقلـی یـا      فلسفه نیـز  لذا. نگرش مرتبط به هم پیوسته داشته باشد

 
1. Arnold.  M  
2. Newman  
3. Hutchins.  R.  M  
4. Adler.  M.  J  
5. Babbit.  I  
6. Hirst 
7. Peters  
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یم وتربیت لیبرال همواره در پـی آن بـوده   بنابراین تعل) . 107ص، همان( است 1روشنگري
که افراد اندیشمند وفرهیخته اي را پرورش دهد تا قادر باشند به طور مفید ومؤثر ازاوقـات  

اندیشـمندان  . هاي خویش به عنوان شـهروند اسـتفاده کننـد   و مسئولیت هاتفرص، فراغت
ش وپـرورش را توجـه   وظیفه آموز، با مردود دانستن نگرش ابزاري به دانش"لیبرال عمدتا

  . دانند میبه تربیت عقلی واخالقی افراد 
بر اساس دو دیدگاه مشابه در  تربیتیـ   هدف این است که مبانی فلسفی، در این مقاله

: هـا عبارتنـداز   ایـن دیـدگاه  . پرورش آزاد مورد بررسـی قـرار گیـرد    زمینه نظریه آموزش و
 2ریچـارد اسـتنلی پیتـرز    سم آموزشـی  و به عنوان بنیان گذار لیبرالی) 384-428( افالطون

  . از مدافعان معاصر لیبرالیسم آموزشی) 2011-1919(
نخست این که افالطون به . از چند جهت صورت گرفته است، انتخاب این دو فیلسوف

فاصله از پیشـروان  ها  عنوان پدر لیبرالیسم آموزشی  وپیترز به عنوان کسی که پس از قرن
بررسی تطبیقی جامعی  را از حیث نظر داشتن برموضوع مطرح ، ودواین خ. این نظریه است

یکـی از  . وجوه تشابه چشمگیري دارند، دوم آن که این دو فیلسوف. نمایدمی فراهم، شده
 داننـد  مـی  ذهـن   تنـویر ، را تعلیم و تربیتهدف اصلی ، آن است که هردوها  این مشابهت

دانش بـه خـاطر   "و شعار اصلی شان  اندهرا مورد تأکید قرار داد واهمیت دانش براي ذهن
هرگونه نگاه منفعت گرایانه وسودگرایانه  اند وخویش قرار دادههاي  ا سرلوحه کارر "خودش

، بـه دانـش   يبا مردود دانستن نگرش ابزارهر دو فیلسوف . شمارنند میبه دانش را مردود 
هـا   آن. داننـد  مـی  افراد یو اخالق یعقل، یت اخالقیفه آموزش وپرورش را توجه به تربیوظ

ـ درجهـت تخر و ت یباشد در دست افراد بدون صالح ين هستند که علم ابزارینگران ا ب ی
 بکـار  یاسـ یق سیتوف يان برایآن گونه سوفسطائ، ت بکارگرفته شودیوبشر ین انسانیمواز
ت دانـش  یـ اهم. شـود  مـی  استفاده ییجوقدرت و یطلب يبرتر يا اکنون که برای بردند می
ت مـورد  یـ واقع ان دانش ویرابطه م و) پیترزان افالطون ویکه نقطه مشترك م( نذه يبرا
ــتأک ــرار مــ ی ــگید ق ــیرد ی ــ یعن ــاع یتحص ــن را اقن ــش ذه ــی ل دان ــد و م ــکل  کن   ش
  ن یتـر  مهـم  یشـود لـذا آمـوزش رسـم     می از داشتن ذهن بر آورده ییهدف غا دهد ویم

 
1. lumination 

2. Richard Stanley Peters 
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دسـت   يپـژوهش راه را بـرا   نین انجام ایبنابرا. است یوعقل یاحساس ییش شکوفاا هدف
  . سازد می د دارد همواریکه بر فهم وتعقل تأک یک نظم آموزشیبه  یابی

هر دو معتقدند که کسب دانش فی نفسه ارزشمند است زیرا باعث هوشمندي وروشن  
تواند به بصیرت در خیر دست  میشود به نحوي که وي  میاندیشی در شخص فرهیخته 

وجه عقالنیت  انسان را مورد تأکید ، ن است که هر دو فیلسوفای، وجه مشابهت دیگر. یابد
  . قرار داده اند

تأکیـد   "دانش فضـیلت اسـت  "افالطون و پیترز هردو  از کسانی هستند که بر نظریه 
معتقدند که دانش باید موجب پیدایش نوعی تحول گـردد تعهـدي کـه از درون     کنند و می

  . تفکر وآگاهی برخاسته است
رود  مـی مین دلیل  براي انتخاب این دو فیلسـوف آن اسـت  کـه انتظـار     سو، سرانجام

امروز جامعه ما که همچنان  رویکرد غیر ابزاري آنان بتواند فضاي مناسبی در تعلیم وتربیت
  . بگشاید، در چنبره سودگرایی قرار دارد

  :به شرح زیر است، شود میپاسخ داده ها  سوال هایی که در این مقاله به آن
تربیتی استوار ـ  تعلیم وتربیت بر چه مبانی فلسفی، اساس دیدگاه  افالطون بر - 1
  است؟
  ربیتی استوار است؟ـ ت تعلیم وتربیت بر چه مبانی فلسفی، بر اساس دیدگاه پیترز - 2
  ومشابهت هایی وجود دارد؟ها  چه تفاوت، در مقایسه میان این دو دیدگاه - 3

  . واستنتاجی استفاده شده است از روش تحلیلیها  درپاسخ به این سوال
  
  افالطونشناسی تربیت از دیدگاه  مفهوم

انسـان را در  ، متافیزیکی و نیز شـناخت شناسـی خـود   هاي  افالطون با توجه به اندیشه
داند و از سوي دیگر معتقد است انسان توانایی نجات  میطبیعت زندانی غار جهل و نادانی 

نایی را دارد اما ایـن حرکـت در گـرو تعلـیم و تربیـت      از غار نادانی به سرزمین روشنایی دا
رسیدن انسـان بـه   «ت به نظر افالطون عبارت است از بنابراین تعلیم و تربی. صحیح است

شـود   میافالطون میان تعلیم و تربیت تمایزي قـائل نـ. »حقیقت و روي گرداندن از اوهام
زمینه اي براي کسب فضـایل   داند چنان که معرفت را میو هردوي آنها را مکمل یکدیگر 

را تنهـا در  هـا   داند و از سوي دیگر اکتساب فضایل اخالقی و روکردن انسان بـه ارزش  می
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شـود و   مـی تعلیم و تربیت مشاهده  میرسهاي  آن چه امروزه در نظام. داند میگرو شناخت 
تربیـت  ، آن تفکیکی است که میان تعلیم و تربیت حاصل شده است وبراثـر ایـن تفکیـک   

اخالقی تحت الشعاع حرفه گرایی قرار گرفتـه اسـت در منظومـۀ تربیتـی افالطـون دیـده       
به این صورت است که وي تعلیم و تربیت را فی نفسه ارزشمند دانسته و از ایـن  . شود مین

 . ) 1972، 1رستیه( شود میروي به عنوان پیشرو لیبرالیسم آموزشی شناخته 
  

  الطونضرورت  تربیت از دیدگاه اف اهمیت و
وي معتقد است که نیکبختی جامعه تنها آنگاه ممکن است که زمامداران آن دانا وآگاه 

تواند زمامداران را براي زمامداري  میتربیت است که . باشند واین در گرو تربیت است
گوید حتی  میوي . ومردم را براي پیمودن راه خود به حسب استعدادي که دارند آماده کند

بر روي زمین چیزي جز بازیگري نقشی که خدا به او سپرده نباشد هر  یماگر زندگانی آد
تواند نقش خود را به خوبی بازي کند که از تربیت درست می مرد یا زن تنها آن گاه

از دید وي تربیت به  و. داند می میترین کار آد ياز این رو تربیت را جد. برخوردار شده باشد
به طور کلی است  میرط به کار آمدن زندگانی آدهیچ روي ویژه مردان نیست بلکه ش

افالطون بر این عقیده است که اگر جامعه اي زنان را از . وهیچ کس از آن بی نیاز نیست
وي نه تنها . دهده هدر میب و توان خود را نادیده گرفتهو  از نیرو میتربیت محروم کند نی

سازد بلکه تکامل معنوي فرد میتوار تربیت اس قانون را بر برقراري نظم و سازمان جامعه و
تربیت حقیقی را فقط آن گونه . داند میرا نیز تا برترین مقام ممکن در گرو تربیت   میآد

که در این معنی تربیت همانا روي  دادگر پدید آورد داند که انسانهاي دانا وی میپرورش
ها  با پدیدآوردن عادتگردانیدن از پندار ورو کردن به فهم وشناسایی است کارتربیت را 

  . )205ص 1382، میرزا محمدي( کند مینامیم آغاز  میوآن چه امروزه تربیت منش 
  
  تربیت از منظر افالطون  ی تعلیم ومبان

تعلیم و تربیت در نزد افالطون یک امر اجتماعی است نـه فـردي    :ـ مبناي اجتماعی1
نظریـۀ تربیتـی افالطـون بـر      تمام. همان گونه که انسان موجودي اجتماعی است نه تنها

 
1. Hirst 
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مبناي این فرض است که انسان فقط از طریق زندگی در اجتمـاع قـرار گرفتـه در مسـیر     
البته همین دیدگاه افالطون موجب شده است کـه  . رسد میتعلیم و تربیت جمعی به کمال 
اده دهد و به جامعه بیش از فرد اصالت د میدر حاشیه قرار  را عده اي تصور کنند که او فرد

در حالی که این تصور از بنیاد نارواست ، )90-92صص، 1364، پوپر ترجمه فوالدوند( است
و اصوالً افالطون هم به فرد و هم به اجتماع در نظام تربیتی خود به طور مسـاوي توجـه   

  . داند میدارد اما جامعۀ آرمانی را زمینه رسیدن افراد به کمال 
گیـرد و   مـی ن و میزان یادگیري افراد را در نظر افالطون زما :ـ مبناي روان شناختی2

به نظر وي تعلیم و تربیـت امـري   . دهد میتربیتی خود قرار هاي  آنها را مبناي طرح برنامه
. گیـرد  مـی تدریجی است و یادگیري در طی زمان و مراحل رشد جسمانی و روانی صورت 

ات مختلـف تقسـیم   افالطون بر همین اساس در کتاب جمهوري افراد جامعـه را بـه طبقـ   
کند و رسیدن به مراحل عالی تعلیم و تربیـت را مخصـوص تعـداد محـدودي از افـراد       می
  . داند می

را پیشـنهاد  هـا   افالطون در نظام تربیتی خود مجموعـه اي از دانـش   :ـ مبناي علمی3
این . تفکر و دانش بشري را فرو گذار نکرده استهاي  کند و در واقع هیچ یک از زمینه می
یابـد کـه در بخـش     مـی شـود و تـا فلسـفه و دیالکتیـک ادامـه       مـی وم از ادبیات شروع عل

  . گیرند میدرسی مورد بحث قرار هاي  برنامه
  
  تربیت از منظر افالطون  ف تعلیم واهدا
  تعلیم و تربیت) بدنی( ف جسمانیـ هد1

به طور کلی تعلیم و تربیت براي افالطون در پـرورش جسـم و پـرورش روان تعریـف     
پـرورش روانـی از طریـق موسـیقی     ، )ژیمناستیک( پرورش جسم از طریق ورزش. شود یم

 البته سالمت تن و سالمت روان درنظرافالطون به عنوان دوهدف اصلی«. گیرد میصورت 
افالطـون  . )29ص 1969، 1نتلشـیپ ( »بایکـدیگردرارتباط هسـتند   تعلیم وتربیـت همـواره  

بدنی اشاره کـرده وآن را هـم سـنگ تربیـت     دررساله جمهوري به ارزش و اهمیت تربیت 
تربیـت بـدنی در برنامـۀ تربیتـی     ). 986ص، 1350، ترجمه لطفی، افالطون( داند میروانی 

 
1. Nettleship 
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سـالگی بـه طـور گروهـی بـا       6تا  3کودکان باید از سن ، شود میافالطون با بازي شروع 
سالگی  20تا18 دومین دورة تربیت بدنی در نظر افالطون در سن. یکدیگر به بازي بپردازند

به طـور کلـی هـدف تربیـت     . باشد میگري براي پسران  میبوده و مخصوص آموزش نظا
بدنی براي افالطون صرفاً پرورش جسم نبوده بلکه تن سالم باید در خدمت پـرورش روان  

  . قرار گیرد
  
  تعلیم و تربیت) هنري( ـ هدف ذوقی2

تربیـت روان اسـت کـه از    ، الطـون دومین بعد از ابعاد تربیتی اولیه در نظام تربیتـی اف 
بخش عمدة تربیت هنري در نـزد افالطـون شـامل موسـیقی     . گیرد میطریق هنر صورت 

و داستان و سرود تقسـیم  ، قصه، بخش دیگر آن شامل ادبیات است که خود به شعر، است
هدف عمدة افالطون از تربیت هنري عبارت از ایجـاد همـاهنگی و تلطیـف روح    . شود می

آماده نمودن آنان جهت پذیرش فضایل اخالقی و پرورش عقالنـی در مراحـل    شاگردان و
  . باشد میبعدي تعلیم و تربیت 

  
  ـ هدف اخالقی تعلیم و تربیت 3

معنـاي تـربیت بـراي افالطون با تربیت اخالقـی و روکـردن انسـان بـه سـوي امـور       
ن است که روح و بدن افالطون عقیده دارد که تربیت خوب آ« . کند میارزشمند معنا پیدا 

، 1374، مـایر ( »را از همۀ زیبایی و کماالتی که قابلیت پذیرش آنها را دارند برخوردار سازد
دهـد   میافالطون در رسالۀ جمهوري به تفصیل هنرهاي بنیادي اخالقی را شرح . ) 12ص

ن این افالطون براي بیا. داند میو دانایی ، خویشتن داري، دلیري، و آنان را شامل دادگري
دانـد و آنگـاه دربـارة     مـی و عقـل  ، اراده، فضایل ابتدا اجزاء نفس انسان را شـامل شـهوت  

و هـا   دادگـر کسـی اسـت کـه همـۀ توانـایی      « : دهـد  میهنرهاي بنیادي اخالقی توضیح 
بی آنکه هیچ یـک از  ، گوناگون هستی او هماهنگ با یکدیگر شکوفا شده باشندهاي  جنبه

دلیر کسی است که جزء اراده در روحـش چـه در   . یافته باشد آنها به زیان دیگري پرورش
را که عقل دربارة خطرنـاك و بـی خطـر بـه او داده اسـت        میمفهو، خوشی و چه در رنج

با اجزاء دیگر اتفاق نظر ، خویشتن دار کسی است که جزء فرمان رواي روحش. استوار دارد
آن ، شـود  مـی حـش مشـخص   داشته باشد و دانایی هر کسی به واسطه جـزء عقـل در رو  
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عنصري که زمام حکومت نفس را به دست دارد و دستورهایی را که پیش از این بیان شـد  
  . )1032-1033صص، 1350، ترجمۀ لطفی، افالطون( »کند میصادر 

وي . گیرد میافالطون این هنرهاي اخالقی را هم براي فرد و هم براي جامعه در نظر 
خویشتن داري را ، شجاعت را صفت طبقۀ جنگجویان، دانایی را مخصوص طبقه حاکمان

مخصوص همۀ افراد جامعه و عدالت را نیز به این معنی که هریک از افراد جامعه به کار 
اوج . داند میمخصوص همه افراد اجتماع ، خود مشغول باشد و در کار دیگران دخالتی نکند
  . یک بختی استنیل به ن، تربیت اخالقی در نزد افالطون براي فرد و جامعه

  
  لیم و تربیت ـ هدف عقالنی تع4

پرورش عقالنی است که در سنین باالتر و بعد از ، مرحلۀ دوم تعلیم و تربیت افالطون
فکري هاي  شود و در این دوران از طریق آموزش علوم زمینه میدوران اولیه کودکی آغاز 

ون عبارت از پرورش هدف اصلی تربیت عقالنی در نزد افالط. شود میشاگردان شکوفا 
باشد که بتوانند زمام امور کشور را در اختیار گرفته و مردم جامعۀ خود  میزمامدارانی حکیم 
باالترین مرتبۀ تربیت عقالنی از راه تحصیل فلسفه و دیالکتیک حاصل . را هدایت کنند

  . شود و تنها عدة معدودي توانایی نیل به این مرحله را دارند می
  
  عی تعلیم و تربیت ـ هدف اجتما5

داند و سالمت جامعه  میافالطون رسیدن انسان به سعادت را در گرو زندگی اجتماعی 
زندگی خوب به نظر وي هم براي فرد است و «. داند میرا در گرو تعلیم و تربیت صحیح 

 »آید میهم براي جامعه و این فقط از طریق تعلیم و تربیت فردي و اجتماعی حاصل 
  ). 15ص ، نتلشیپ(

مهـم تـرین هـدف تربیت اجتماعی افالطون عبارت از پرورش زمامدارنی حکیم براي 
افالطون دو کتاب ارزشمند خود یعنی جمهوري و قوانین را به طرح . باشد میارادة جامعه 

برنامه تربیتی براي فیلسوف «به نظر او . نظام تربیتی فیلسوف حاکم اختصاص داده است
که او را به درك نظم موجود در جهان آگاه کند و او را قادر سازد تا  باید به گونه اي باشد
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  . )1998، 1رورتري( »به تنظیم امور جامعه خود بپردازد، با الهام از آن
نظر افالطون وظیفه دولت است و نباید آن را  تعلیم و تربیت به، با توجه به این مراتب

استعدادشان باید از تعلیم و تربیت مناسب  هریک از افراد جامعه به فراخور، به افراد سپرد
عدالت در جامعه در گرو . برخوردار باشند تا بتوانند از عهدة وظیفه خود به خوبی برآیند

  . برخورداري همۀ آحاد آن از تعلیم و تربیت صحیح است
قوانین آن را در حکم محتواي تعلیم و ، بنابراین افالطون جامعه را محیط تربیتی

در اینجاست که وي سیاست و . داند میاکم جامعه را بزرگ ترین معلم آن و ح، تربیت
هدف تعلیم و تربیت «. زند و این کار بسیار بزرگی است میتعلیم و تربیت را به هم پیوند 

به نظر افالطون باید پرورش شهروندانی جامعه پذیر و سعادتمند باشد که داراي شخصیتی 
  . )1967، 2باروو( »اعی باشندبا فضیلت و رفتارهاي مطلوب اجتم

  
   اصول تعلیم وتربیت از منظر افالطون

توان اصول تربیتی زیر را از  ، میبـا توجه به مبانی تعلیم و تربیت از منظر افالطون
  ؛ دیدگاه وي استخراج کرد

افالطون تعلیم و تربیت را براي همۀ افراد جامعه در نظر  :ـ اصل همگانی بودن1
طبقات اجتماع باید آموزش  میبه نظر وي تما. داند می حق افرادبه عنوان گیرد و آن را  می

منطبق با استعداد خود را طی کنند به عالوه افالطون اولین کسی است که براي زنان 
  . همانند مردان حق آموزش و پرورش قائل است

، نظامهاي  تعلیم وتربیت افالطون یک نظام است و از ویژگی :ـ اصل جامعیت2
منظور از جامعیت نظام تربیتی افالطون گستردگی ابعاد و در برگرفتن . عیت آن استجام
وي از یکسو به تربیت تن و روان به طور . باشد میمختلف تعلیم و تربیت هاي  جنبه

هماهنگ نظر دارد و از سوي دیگر این تربیت را هم براي فرد و هم براي اجتماع در نظر 
این  میجامعیت نظام تربیتی افالطون آن است که وي تمانکته قابل توجه در . گیرد می

  . داند میابعاد را براي رساندن فرد واجتماع به سعادت 
 

1. Rorty  

2. Barrow 
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تعلیم و تربیت در نظر افالطون فرایندي تدریجی است که از ابتداي  :ـ اصل تداوم3
افـالطون حتی معتقد است که تربیت کودك به قبل از . یابد میتولد تا آخر عمر ادامه 

، ترجمه لطفی، قوانین، افالطون( گردد میـولد کـودك وگـردش و ورزش مـادر بـرت
شود تا  میشود و خیلی زود کودك وارد مدرسه  میسپس دورة پرستاري آغاز . ) 2230ص

مراحل تعلیم و تربیت از نظر افالطون . را طی کند مییک دورة طوالنی تعلیم و تربیت رس
دیدگاه افالطون درباره همیشگی بودن دوره تعلیم و همین . در ادامه بیان خواهد شد

آموزش «و » آموزش بزرگساالن«تربیت موجب شده است که امروزه وي را پیشرو 
  . )79ص، 1374، تفضلی( بدانند» مداوم
توجه به ، یکی از اصول اساسی تعلیم و تربیت افالطون: فرديهاي  ـ اصل تفاوت4
افالطون معتقد است که همۀ افراد قادر نیستند . تفردي افراد در یادگیري اسهاي  تفاوت

کند  میاین موضوع به ویژه وقتی بیشتر مصداق پیدا ، که انواع علوم معارف را دریافت کنند
که این علوم در زمرة معارف انتزاعی و مجرد در آیند مثالً وي معتقد است بسیاري از افراد 

ن مراتب افالطون براي انواع طبقات ای با توجه به. قابلیت تحصیل فلسفه را ندارند
  . کند میانواع تعلیم و تربیت را تعریف ، اجتماعی

  
  . دهد میمبانی واصول تعلیم وتربیت از دیدگاه افالطون را نشان ) 1( جدول شماره

  اصول تعلیم وتربیت  مبانی تعلیم وتربیت  ردیف
  اصل همگانی بودن  مبانی جسمانی  1
  معیتاصل جا  مبانی روانشناختی  2
  اصل تداوم  مبانی علمی  3
  فرديهاي  اصل توجه به تفاوت    4

  
  برنامه درسی از دیدگاه افالطون  مواد آموزشی و

کند که یکی موضوعات مربوط به تن   میوي مواد آموزشی را به دو دسته تقسیم 
شود ودیگري موضوعاتی که به منظور تربیت روان آموخته  مییاهمان ورزش خوانده 

رقص نیز به دو . تشکیل شده استگیري  و ورزش از دو بخش رقص وکشتی. شوند می
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است از سخنان خداي دانش وهنر ودیگري رقصی است که  میگونه است که یکی تجس
کشتی نیز دو گونه است . پردازد میبه منظور زیبایی وچاالکی همه اعضا واجزاي تن به آن 
. است میاي پرورش تن ونوعی سرگریکی براي ارضاي جاه طلبی وهواي نفس ودیگري بر

ستاره شناسی وموسیقی ، نوشتن وپس از آن حساب درآغاز خواندن و هاگاهبرنامه آموزش
بدنی وفنون جنگاوري نیز یک دوره دو تا سه ساله است وهمه هاي  برنامه تمرین. است

 با این حال افالطون همه این. شرکت جویندها  دختران وپسران باید در این آموزش
زیرا فقط  داندمیآموزشها را بیش از هر چیز زمینه اي براي پرداختن به دیالکتیک 

  ) . 206ص، همان( دیالکتیک است است که به شناسایی حقیقی توجه دارد 
 و آرنولد، هرست، ترزیپ مانند نظریه آموزش وپرورش آزاد مدافعان ریسا و افالطون

را  یعلوم انسان یخ وبه طور کلیتار، اتیدبا، مانند شعر یدانش يهانهیزم دهیبنتاك فا
کنند که انسان فرهنگ  می کمکها  ن رشتهیا. دانند می رت انسانینقد وبص يرویت نیتقو

 یتعقل را در جهت زندگ يروین کند ونییگاه خود را در جهان تعیخود را درك وجا
د یبا یانسانمطالعات علوم  یل در هر نظام آموزشین دلیبه هم. هوشمندانه اعتال بخشد

ز وجودشان ین يندخته از نظر شهرویفره ين افرادیروشن است چن. ت داشته باشدیالو
  ). 110ص 1384، با کالمیز( اجتماع با ارزش تر است يبرا
  

   معلم و شاگرد 
بنابراین رابطه میان معلم و شاگرد به جاي ، تعلیم و تربیت افالطون هدف مادي ندارد

. م است و ارتباط میان آنها نیز مبتنی بر عشق و محبت استعشق به عل، عشق به مادیات
رابطۀ میان معلم و شاگرد در واقع نوعی رابطه مریدي و مرادي و ، در این تعامل«

معلم در فلسفۀ تربیتی . )18ص، 1376، ترجمه شکوهی، شاتو( »اسرارآموزي است
و به معرفت حقیقی نایل او باید انعکاسی از ایدة نیک باشد ؛ دارد میافالطون جایگاه مه

داراي زیبایی ، داراي روحی جستجوگر باشد، در کار خود متخصص باشد، شده باشد
در ، تصوري که معلم از شاگرد دارد. و مظهر عشق و محبت باشد، اخالقی و دانش باشد

هاي فردي در یادگیري تفاوتشاگردان داراي ؛ نظام تربیتی افالطون بسیار مهم است
ري آنها صورت تدریجی داشته ودر حقیقت کسب معرفت از درون است و به یادگی، هستند
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بنایراین معلم انتقال دهندة اطالعاتی نیست که شاگرد فاقد آن . صورت یادآوري است
 ) . 2001، 1روو( است بلکه یکی از دو طرف گفتگو است

  
  نظریه آموزش وپرورش آزاد  از منظر افالطون

گرفت به صورتی که  مییم  نیروي عقل انسان در نظر افالطون آموزش وپروش را تعل
توانند به این پرورش عقلی کمک کنند  میدروسی  که ، بتواند این جهان را درك کند

زیرا این علوم در مورد معقوالتی ثابت هستند که . هارمونیک ودیالکتیک است، ریاضیات
  ). 27ص 1384، زیبا کالم( شوندمی از عقل شناخته "صرفا

در همین نقطه ما . رین مساله براي افالطون عبارت بود از جستجوي حقیقتمهمت
آزاد شدن از عالیق دنیوي ودرك حقیقت   :شاهد رشد بذر آموزش وپرورش لیبرال هستیم

فلسفی نبود هاي  در واقع مهمترین مساله نزد افالطون حفظ آموزه. اشیاء ذات امور و و
مربوط به انسان هاي  ود براي کشف ایدهبلکه بکارگیري روش دیالکتیک سقراطی ب

در حال بحث  "دانشجویان در این مدرسه دایما. وجهان که حقیقت در آنها نهفته بود
  ). 34ص، همان( وجدل تحت هدایت افالطون بودند

یعنی ذهن بدلیل ، افالطون دانش براي ذهن داراي اهمیت ومعنی خاصی است از نظر
در واقع ذهن داراي آن چنان ساختاري . ش استماهیت خاص خود همواره جویاي دان

. است که خود بخود جویاي دانش است واین جستجوي مدام  به معنی خوشبختی است
 تواند به امور غیر واقعی تعلق گیرد مینظریه دیگر در ارتباط با دانش این است که دانش ن

  . )16ص  1993، زیبا کالم(
یا فوق بشري طراحی شده است که با  به عقیده افالطون جهان بوسیله عقل الهی

اداراك جهان نیز همین  دلیل جذب ما به کسب دانش و و. عقل انسان هماهنگی دارد
این اندیشه نه تنها مورد پذیرش متفکران دینی قرار گرفته بلکه متفکران غیر . است

 "مذهبی طرفدار آموزش لیبرال نیز علیرغم عدم قبول طرح جهان بوسیله عقل الهی عمال
با همین بررسی  روشن است  که این نوع آموزش براي . از این اندیشه تأثیر پذیرفته اند

توان به عنوان ابزار  میاز کسب این دانش ن. درك خیر  وحقیقت است لذت معنوي ذهن و
 

1. Rowe  
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زیرا نگرش ابزارگونه به دانش منجر به سوء استفاده از دانش خواهد . سود آور استفاده کرد
حاصل از دانش واقعی را باید یک محصول جانبی   میمادي و رونق علي ها پیشرفت. شد

  . )37ص 1384، زیبا کالم( ونه هدف اصلی تلقی کرد
بدیهی . پرورش ذهن است ، در مکتب لیبرالیسم آموزشی هدف اصلی از کسب دانش

نظر ما باشد ) درك خیر ولذت ذهنی( آموزش وپرورش هدف اصلی مورد است چنانچه در
البته جستجوي دانش به . شود میفرهنگی جامعه نیز برآورده  و  میعلهاي  آن نیاز به تبع

در صورت عدم آن جستجوي حقیقت در  باشد ومی میمعنی لیبرالی آن مستلزم آزادي عل
یکی از بهترین دروسی که از افالطون در آموزش . دانش ادعایی پوچ وتوخالی خواهد بود

. ظاهر یا نمود قایل شد بین واقعیت یا بود وکه ست توان گرفت تمایزي ا میوپرورش 
نظام آموزشی که مبتنی بر آراء لیبرالیسم آموزشی باشد مدعی است دانش پژوه باید نوعی 
تربیت شود که بتواند فراسوي ظاهر امر یعنی عمق وباطن را بنگرد واین امر براي او یک 

م اجتماعی وعلوم سیاسی  علو، محض شود که در هر زمینه اعم از علم عادت ذهنی
  ) . 37ص، همان( اندیشه  ورزي کند دظواهر مسایل نشود و بتوان فریفته جو حاکم  و

دانشی که او از . از نظر افالطون دانش اندوزي  با آموزش وپروش بسیار متفاوت است
سقراط وافالطون اولین کسانی ، در واقع بقول پیترز. کند انفعالی نیست میآن صحبت 

دانش باید موجب . این معنی را تأیید کردند، "دانش فضیلت است"که در نظریه  بودند
فرد فرهیخته . پیدایش نوعی تعهد گردد تعهدي که از درون  تفکر و آگاهی برخاسته است

اخالقی  فرهنگی و، ایل علمیدر رابطه با دیگر مس دانش خودرا در یک نظر کلی و
وقتی   "یقینا. آید میمحفوضات بدست ن طحی ودرك این منظر کلی با دانش س. دبین می

تحت تأثیر عمیق ، کند که شرط الزم فرهیختگی است میپیترز از دیدگاه شناختی صحبت 
  ). 31ص  1966، پیترز( افالطون قرار دارد

عقل در آغاز تعلیم وتربیت بخش مکمل روح است ولی در مرحله آخر حاکم برآن 
عواطف  شود که شهوات و میعقل صادر  هایی از اناز این مرحله به بعد فرم. شود می

چنین ظرفیت عقلی به شرط تربیت صحیح هم به صورت . از آن هستند اطاعتمحکوم به 
در . کند میدانایی تجلی  هم به صورت فرهیختگی و عشق و مهربانی و مردم دوستی و

یبا ز( شود میورزي مخزنی براي جوشش فرهیختگی ویا فرهنگ یافتگی حقیقت مهر
  ). 39ص، 1384، کالم
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هم نظام سیاسی وهم نظام آموزشی وهم نظام اخالقی افالطون در نظر دارد آزادي 
خیر ، با تربیت حاکمان نیکخواه افراد  را در مفهوم رهایی فرد از شهوات تأمین کند و

اهمیت این نگاه به آزادي تاکنون مورد بحث . جامعه تضمین نمایید وعدالت را براي فرد  و
 :دودیدگاه به آزادي ایجاد شده از تفکیکدر اثر این ؛ فیلسوفان سیاسی  وتربیتی بوده است

کند یعنی رهایی از  میتشویق آزادي مثبت که از نوع آزادي است که افالطون آن را 
 "اگر کسی هوس حکومت دارد حتما، به دیگر سخن. هایی که استعدادش را نداریم خان

دوم آزادي . شود وعالوه برآن استعدادش را هم داشته باشد تربیت، مسندآن باید براي 
جالبی در مورد آن شده  عمیق وهاي  منفی است که در لیبرالیسم سیاسی و اقتصادي بحث

اکثر شهروندان درصدد  کهاست  هاییآزادي بیان و، ت از آزادي دیناین آزادي عبار. است
  ). 39ص، همان( نیل به آن هستند

ورد تاکید افالطون است ایجاد عادت و عقاید پسندیده  اخالقی  نکته دیگري که م
چون در ، جوید میدرهنگام آموزش است که پرورش عقلی به عنوان زمینه از آن بهره 

توان درجهت  میاز پرورش عقل وکسب دانش  ، صورت عدم خلق نیک وعادات پسندیده
چه در مغرب زمین وچه در افالطون در این زمینه هاي  اندیشه. تخریب بشر بهره گرفت

الهام بخش بسیاري از فیلسوفان بوده وتفکر وي درجهان آموزش وپرورش  میجهان اسال
  "خوبی"به خاطر نفس  را فرد باید خوب بودن. تکیه برآموزش اخالق وفضایل عقلی دارد

  . )43ص، همان( انتخاب کند
  

  ازدیدگاه افالطون شناسی نظریه آموزش وپرورش آزاد معرفت
مطلق و  ير امریدانست و معتقد بود خ می ریا دانش را اساس خیفالطون معرفت ا

ی را دانش یقیافالطون دانش حق. ق عقل قابل کشف استیاز طر یاضیر يایمانند قضا
سودمند بودن کسب  و ل کاربردیکه به دل یدانش یعنی؛ نفسه ارزشمند باشد یداند که ف می
 يجنبه کاربرد ای، راکه سودمند بوده یانش اکتسابآن نوع د، ن علتیبه هم يو، شود ینم

رزا یم( داندیآزادگان م يارزش برا یب سته بردگان ویشا آن را و پندارد می اگمانی ظن، دارد
  ) . 1382، يمحمد

افالطون معتقد است کسب دانش فی نفسه ارزشمند است زیرا باعث هوشمندي 
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تعالی عقلی ارزنده ترین  ن ذهنی واین روش شود و میوروشن اندیشی در شخص فرهیخته 
  ). 1374، زیبا کالم( گردد میسبب سعادتمندي او  ثمره براي انسان است و

از این . آید میداند که به خاطر خودش به دست   میافالطون دانش حقیقی را دانشی 
کسب ، دارد کاربرد "مستقیما است یا سودمند "دانش حقیقی بدان سبب که مستقیما، رو
پیترز این نوع دانش را . گویند می »1غیر انتفاعی« به آن دانش"معموال. دشو مین
ارزشمند است وبا مالحظات  »3فی نفسه«یعنی چیزي که ؛ داند می »2باارزش"ذاتا«

 "افالطون آن نوع دانش اکتسابی راسودمند یا مستقیما. تفاوت دارد "سودمندي کامال
 داند می 4ظن، به جاي آن که دانش بداند )براي مثال حساب براي حسابدار( کابردي است

افالطون ظن را از آن روي . شناسد ، می5ارزش براي آزادگان بی و، آن راشایسته بردگان و
چشم انداز « تواند به قول پیترز میظن ن. شمارد که فاقد محتواي فلسفی است میحقیر 

، سازد میآزاد خطا  که ذهن را از، موضوع واقعی دانش حقیقی. ایجاد کند» شناختی
 ). 220ص، 1375، ترجمه  سرمد، شفیلد( است 6کلیهاي  ارزش

عدم لزوم کارکردن براي  موقعیت ممتاز و آموزش وپرورش لیبرال همواره بر امتیاز و
  . ) 221ص، همان( داللت داشته است، امرار معاش
 است که یآن روش ک است ویالکتیروش د، ن روش آموزشیده افالطون مهمتریبه عق

جهان  يبه سو د آغاز کند ویآ یآموزدچگونه ازآنچه به حس درم می آن انسان ياریبه 
  . )29ص، 1381، کاردان( باال رود يمعنو

او معتقد به درونی بودن علم . افالطون دیالکتیک را روش دستیابی به معرفت شمرد
با آمدن به  لکن، دانسته مییعنی روح  انسان در عالم مثل همه چیز را ؛ ودانش فرد است

را به فراموشی سپرده است  وبنابراین  راه صحیح کسب  ها  آن دانسته، جهان طبیعت
در درون خود آشکار   را دانش موجود، قیاسی ـ معرفت این است که با فعالیت استنتاجی

 
1. Disinterested khowledge 

2. Intrinsically valuable 

3. In itself 

4. opinion 

5. Freee men 

6. Universal values 
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  . ) 19-32صص1384، با کالم مفردیز( سازیم
حقیقت ، دراك خیرآموزش وپرورش در نظر افالطون تربیت عقل  است طوري که ا

وزیبایی نایل شود وکسب چنین دانشی فی نفسه داراي ارزش است نه به خاطر منافع 
فرد وجامعه  ومواد درسی به نوعی ، بلکه به خاطر سالمت روح، مادي وسیاسی ناشی از آن

مختلف قادر سازد در هاي  انتخاب شده اند که بتوانند انسان را به درك روابط بین واقعیت
براي رسیدن به  .شود میرسیدن به خیر کلی از درك مجموعه این واقعیت تشکیل حقیقت 

خواند باید احساست را از طریق   میآنچه افالطون تعهد واحترام براي عقل وعدالت  
  ) . 40ص، همان( کسب عادات نیک وصحیح پرورش دهیم

واین دو   شود میومهارت آموزي تفکیک قائل ) فرهیختگی( بین تربیت یافتن، پیترز
البته همه اندیشمندان و مربیان لیبرال به یک میزان براین . کند میقلمرو را از هم جدا 
ومهارت آموزي را به طور کامل  ي ا افالطون تربیت حرفه. ورزند میتمایز  وجدایی اصرار ن

      در حالی که ارسطو در این زمینه مشابهت ، کند میاز جریان تعلیم وتربیت حذف ن
 ) یدي( ارسطو بین تربیت پست: گوید می) 1965( دیویی. ري با نگرش پیترز داردتبیش

نقاشی  ومجسمه ، موسیقی، او آنچه را ما امروز هنرهاي  زیبا. کند میوآزاد مرزبندي 
در همان طبقه هنرهاي پست جاي ، شودمی عملها  که به آن میمادا، نامیم میسازي  

  . دهد می
اندیشمندان قرن  حال آنکه برخی از مربیان و، ورزد میر براین تفکیک اصرا، هرست

نه تنها مسائل کار وفناوري را به طور کامل نادیده ، هاچینز وآدلر، بیستم آمریکا مانند بابیت
کار و نقش آن در زندگی  نظریه تربیت خود را با، بلکه سعی دارند به هر طریق، گیرند مین 

. تربیت  دارد سعی در تلفیق آن با تعلیم و، کار بابیت با گسترش معناي. مرتبط سازند
  . از کار نیست مغایر، ربیت لیبرالهدف تعلیم وت کوشید تا نشان دهدهاچینز هم می

تردید دارد واعتبار این تمایز را ، ناش درباره تمایز آموزش وپرورش لیبرال وحرفه اي
 سان وهم کارگر تربیت کندبه نظر او آموزش وپرورش باید هم ان. دهد میزیر سوال قرار 

  ) . 22ص، 1375، شفیلد(
ر زمینه تعلیم وتربیت  لیبرال افالطون دهاي  به طور خالصه آنچه که از افکار واندیشه

 باشد وبه این  نوع تعلیم و مییابیم این است که او اولین مدافع تعلیم وتربیت لیبرال میدر
اندیشه ؛ تربیتی او راچنین بیان کردـ  فیتوان مبانی اصلی فلس می. تربیت تأکید کرده است
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اعتالي روحیه جستجوي حقیقت به خاطر خود حقیت و فریفته نشدن به ظواهر اشیاء ویا 
بهره مندي از با استعداد ترین  افراد جامعه  در ، به نسل جدیدها  انتقال ارزش، اندیشه ها

دگیري بلکه توجه بیشتر بسنده نکردن به عالم بیرون وشواهد حسی در یا، جهت خیر عموم
وقانع نبودن به ، ژرف نگري، دست یابی به حقیقت، به ادراك عقلی وتوسعه وبسط آن

گمان گیرد و میرا مترادف با زندگی سعادتمندانه افالطون زندگی عقلی . ظواهر امور
  . کند که همه مردم این سعادت را ترجیح خواهند داد می
  

  منظر افالطون  از اهداف نظریه آموزش وپرورش آزاد
افالطون از میان فالسفه ومربیان بزرگ تعلیم وتربیت نخستین فیلسوفی است که در 
. باب نظریه آموزش وپرورش سخن گفته است وداراي یک نظام جامع تربیتی است

محدود وابزاري موجود درباب تعلیم وتربیت واهداف آن به هاي  افالطون فراتر از دیدگاه
ندي اهداف تربیتی پرداخته واهداف فردي تعلیم وتربیت را که همانا بهترین نحو به صورتب

دیدگاههاي تربیتی . ایفاي نقش مناسب در شهر آرمانی است با یکدیگردر نظر گرفته است
نتیجه حقیقی کار . وي به ویژه در دوکتاب ارزشمندش جمهوري وقوانین بیان شده است

یک به دو هزار سال برجاي ماند واز سوي که نزد میافالطون از یک سو بنیانگذاري آکاد
دیگر پدید آوردن نوشته هایی است که پس از نزدیک به دو هزار سال هنوز روشنگر راه 

  ) . 203ص 1381، میرزا محمدي( رهروان دانش است
 يست چنان باشد که هم استعدادهایبا می خوب بنا به نظر ارسطو یک نظام آموزشی

ز به یچ چیبه نظر او ه. در آن منظور شده باشد یزندگ يه هر دو جنب یعنیروح وهم جسم 
ک جنبه از روح را پرورش یست که یک فرد خطرناك نیت یرشد شخص ين برایا ياندازه 

، 1385، نکارجا ( د جامع االطراف باشدیآموزش با. گر را واگذارندید يدهند اما جنبه ها
  ) 340ص 

ها  ن روح  وبدن انسان از همه زیباییدار کردرافالطون هدف تعلیم وتربیت را برخو
براین ) 132ص، 1ج ، 1374، مایر( داند ، میوکماالتی که قابلیت پذیرش آنها را دارد

 دهد میاساس او رشد همه جانبه  وتوأم با هماهنگی در روح انسان را مورد تأکید قرار 
الضمیر براي مافی مراجعه مداوم به عالم درون و، در واقع. )85ص 1373، زیبا کالم(
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) 1376، شاتو( دهد میجنبه اصیل وبدیع تعلیم وتربیت افالطونی  راتشکیل ، مسبب معرفت
، زیبا کالم( شمرد میحقیقت و زیبایی الزم ، او نه تنها پرورش عقل را براي ادراك خیر

  ) . 17ص، همان( داندمیبلکه آن را الزمه سعادتمندي جامعه نیز ) 52ص 1373
 یختگیباال بردن سطح فره از نظر افالطون برالیوزش وپرورش لن هدف آمیبنابرا
با  یتیکسب دانش را به عنوان فعال یسم آموزشیبرالیجامعه است ومکتب ل يوهوشمند

 يها شرفتیآموزان با پ وآشنا کردن دانش یداند و معلم مؤظف به معرف می ارزش ومقدس
  . کنند می دیتأکهنر  ات ویادب، یمطالعات علوم انسان بر بوده و يبشر

  
  ن فرهیخته افالطونیانسا

از نظر . توان در آراء سقراط و افالطون نیز دید میپرداختن به مفهوم انسان فرهیخته را 
، اسمیت( است "توانی بشويشدن تمام آنچه که تو می"ه معناي آنها تعلیم وتربیت ب

رباره تعلیم وتربیت آنها اولین کسانی هستند که به طور مدون به تفکر د. )16ص، 1377
شاگردش   سقراط درآثارهاي  البته اندیشه. کردندمضبوط  را خودهاي  پرداخته واندیشه

البته در همان زمان در یونان باستان سوفسطاییان هم  به . افالطون بازتاب یافته است
تبدیل کردن شاگردان  هدفی جز یم وتربیت توجه داشتند وعنوان معلمانی مجرب به تعل

افالطون  ، اما سقراط. نداشتند  میفلسفی وسیاسی و علهاي  ه برندگان تام جدلخودب
هدف تعلیم  ر خود دارد واستعدادهایی به صورت بالقوه د، وارسطو  معتقد هستندکه انسان

بنابراین انسان فرهیخته . نیست، تا سرحد ممکنها  شکوفا ماندن این استعداد تربیت جز و
، نامی( تحقق یافته است، که قوایش در همه ابعاد درحد کمالانسانی است ، از نظرآنها

واین هدفی است که همه فیلسوفان مدافع نظریه آموزش وپرورش آزاد . )212ص، 1384
  . به دنبال آن هستند
از نظر . رساندن انسان به سعادت است، هدف نهایی تعلیم وتربیت، به نظر افالطون

هماهنگی چه در سطح فردي وچه در سطح  سعادت انسان در نایل آمدن او به "او
قواي غضبیه وشهویه ، یابد که در سطح فردي میاین امر زمانی تحقق   اجتماعی است و

به همان کاري بپردازد که  "انسان دقیقا، تحت فرمان قوه عاقله در آیند واز لحاظ اجتماعی
ن انسان بنابرای. )355ص 1372، گروهی از نویسندگان( "برایش آفریده شده است

، فرهیخته افالطونی انسانی است که عقل  وعاطفه اودر حدي که بالقوه آنها را دارا بوده
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شناسد وبراي ایفاي نقش خود می این انسان جایگاه خود را در جامعه. پرورش یافته است
چنین انسانی هم خود سعادتمند است وهم در سعادت . تربیت شده است، درآن جایگاه

  ) . 212ص، 1384، نامی( کند می نقش ایفا، جامعه
ما درتعلیم وتربیت با دانش سروکار داریم  واین نکته اي  است که در فلسفه افالطون 

ژرف ، در واقع در این نوع آموزش صحبت از دست یافتن به حقیقت. قابل توجه است
تمام تفاوتی که میان یک فرد فرهیخته . نگري و وقانع نبودن به ظواهر امور است

، شود میدر همین نکته مربوط  "صیلکرده ویک شخص نافرهیخته وجود دارد دقیقاوتح
این مسأله در کلیه رشته وحتی . یعنی رفتن به عمق قضایا وبسنده نکردن به ظواهر امور

به نظر افالطون توجه به عمق آنچه با چشم سر دیده . کلیدي راهگشاست، امور زندگی
 1384، زیبا کالم( شودمی فلسفه حاصل یک وهارمون، شود با تحصیل در ریاضی می
  ) . 27ص

آموزش وپرورش آزاد همواره در پی آن بوده که افراد اندیشمند وفرهیخته اي را 
هاي  مسئولیت و هافرصت، پرورش دهد تا قادر باشد به طور مفید ومؤثر ازاوقات فراغت

نین تربیتی هشیارکردن هدف کلی چ« به بیان دیگر .عنوان شهروند استفاده کنند هخویش ب
از این توانمندي  براي به نحوي که بتوانند ، اخالقی  افراد است و پرورش توانایی عقلی و

  ). 220ص 1375، شفیلد( »خویش استفاده کنند منفعت بیشتر همنوعان و خودسعادت 
تعلیم وتربیت را پرورش عقل ، افالطون از نخستین فیلسوفان ومبلغان تربیت آزاد

از نظر . حقیقت وزیبایی توفیق یابد، به طوري که فرد بتواند به ادراك خیر ،داند یمانسان 
بلکه به جهت ، مادي وسیاسی ناشی از آنهاي  کسب دانش نیز نه به منظور موفقیت، وي

فرد فرهیخته در فلسفه افالطون کسی است که . جامعه ارزشمند است سالمت روح فرد  و
نتیجه به بصیرتی عمیق درماهیت امور دسترسی یافته در  را درك کرده و مفهوم خیر

، با کالم مفردیز( هدایت دیگران به سوي این بینش است ،وظیفه او، واکنون
  ) . 19- 32صص1384
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  . دهد میانسان فرهیخته افالطونی را نشان هاي  ویژگی) 2( جدول شماره
  ویژگی ها  ردیف  ویژگی ها  ردیف

  ایفاي نقش در جامعه  9  امور داشتن بصیرت عمیق در ماهیت  1
حقیقت ، دست یابی به ادراك خیر  2

  وزیبایی
  رشد همه جانبه وتوأم با هماهنگی  10

تحقق قوایش در همه ابعاد در حد   11  منفعت رساندن  به همنوعان خود  3
  کمال

  نگرش غیر ابزاري به داشتن  12  رفتن به عمق قضایا   4
  فی نفسه دانش  کسب  13  بسنده نکردن به ظواهر امور  5
  قدرت عقالنی داشتن  14  دست یافتن به حقیقت  6
ژرف نگري وقانع نبودن به ظواهر   7

  امور
  انسان سعادتمندبودن  15

  استقالل فکري  16  شناخت جایگاه خود در جامعه  8
  
  شناسی تربیت از دیدگاه پیترز مفهوم

بـه  هـا   پیگیـري آن هـایی اسـت کـه    بـه فعالیـت   تربیت دربردارنده ورود به نظر پیترز
پیگیـري حقیقـت   :عبارتنـداز هـا   تـرین ایـن فعالیـت    برجسـته ، خاطرخودشان ارزشمنداست

انسان تربیت شده یک متخصـص محدودوچشـم بسـته    . تاریخ ادبیات وفلسفه، نظیردانش
، بـه نقـل از کریمـی   ، 2001، 1وایـت ( کنـد  مـی بلکه چشم اندازگسترده اي رادرك ، نیست
  ) . 92ص1389

را مستلزم انتقال عمدي دانش ارزشمند به شیوه اي کـه از نظـر اخالقـی     پیترز تربیت
در مقایسـه بـا   ، اگر قرار است تربیت روي دهد، به نظر پیترز. قابل قبول باشد دانسته است

-1:سه مالك باید رعایت شـود ، ) 3آموزش( یا کارآموزي 2سایر مفاهیم نظیر تلقین فکري
تربیـت  -2. انی داللت دارد که باید به آن متعهد شوندتربیت به انتقال چیز ارزشمند به کس

ا تربیت حداقل برخی رونـده -3. فهمیدن ونوعی چشم انداز شناختی است مستلزم دانش و
 

1. white 

2.  Indoctrination 

3. Traning 
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 تعمـد وهدفمنـدي هسـتند   ، ها فاقد جنبه اختیـاري بـودن  براین اساس که آن، کند میرا رد 
  . )93ص، 1389، کریمی(

  :نویسد میوي در توضیح تربیت 
کند که چیز ارزشمندي وجود دارد که به طور عمدي  میبه طور تلویحی اشاره  تربیت«

. یابد میانتقال ) به دیگري(، روي قصد وبه روشی که از نظر اخالقی قابل قبول است از و
اما تغییري در جهت بهتر شدن در وي روي نداده ، اگر بگویم که فرد تربیت شده است
اما هیچ چیز ارزشمندي روي ، فرزندش تالش کردهاست یا اگر بگوییم کسی در تربیت 

. است مییاز مفهویک امت "این امر کامال. دچار نوعی تناقض منطقی خواهیم شد، نداده
این که چه . به معنی تعهد ویژه به محتوا نیست، وآنچه ارزشمند است پیوند بین تربیت

وند واین که بر اساس ش میهاي با ارزش تمعیارهاي ویژه اي وجود دارند که سبب فعالی
همه انچه . سؤال دیگري است، توان ادعا کرد که این معیارها درست هستند میکدام دلیل 

 »شود ارزشمند است میشود تعهد به چیزي است که فرض  میکه در این جا به آن داللت 
  ) 93ص1389 میبه نقل از کری؛ 8-9صص، 1966، پیترز(

او معلـم را انسـانی فرهیختـه    . ی غیر ابزاري داردپیترز نسبت به تعلیم و تربیت دیدگاه
صـور گونـاگون   ، داند که مؤظف است با درك هوشمندانۀ شرایط و موقعیـت متعلمـان   می

تعلـیم و  . درونی آنها انتقال دهـد هاي  اراده و انگیزه، مبتنی برآگاهیهاي  دانش را با روش
تنیده در ، موفقیت در آن -هفرایندي است که هدفی وراي خود ندارد و جریان وظیف، تربیت

انسـان  . روش و محتـوا جـدایی مطلـق وجـود نـدارد     ، رود و میان هـدف  مییکدیگر پیش 
اراده و ، عاطفـه ، اخـالق ، این انسـان در پرتـو عقـل   . آرمان تعلیم و تربیت است، فرهیخته

 شود و با ورود به فرهنـگ و  میپروراندو با فرهنگ آشنا  میمسئولیت خود رادر  پرتو عقل 
زنده بـودن صـرف را بـه کیفیـت زنـدگی مبـدل       ، دست یازیدن به صورت مطلوب زندگی

  ) . 1384، نامی( سازد می
اوتمایز . نامد میتحول ، پیترز یکی از شرایطی را که براي فرد فرهیخته قائل است

فرد دانش اندوز فقط مبادرت . شود میبسیار جالبی میان فرد دانش اندوز وفرهیخته قائل 
  . )135ص ، 1384، زیبا کالم( اطالعات کرده ولی فرد فرهیخته متحول شده استبه حفظ 

یعنی اینکه این . تعلیم وتربیت از نظر پیترز فعالیتی است که فی نفسه ارزشمند است
اهداف تعلیم . هدفی  وراي خود ندارد تا وسیله اي  براي محقق کردن آن باشد، فعالیت
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اما درونی دانستن  اهداف تعلیم وتربیت  توسط پیترز . وتربیت از نظر پیترز دورنی است
، براین اساس. تربیت  نیست مانع از معتقد بودن او به ضرورت تعیین اهداف براي تعلیم و

 آن اعتقاد دارد تخاب محتوا وروش متناسب بانا، تعیین اهداف، او به برنامه ریزي درسی
 تحول دنبال به باید نیراست پرورشو درآموزش ما :دیگو می ترزیپ. )348ص 1379، نامی(

 . فیشر  یانسان ومنین قول وبه ختهیفره انسان جادیا یعنی، میباش
 

  اهداف تعلیم وتربیت از دیدگاه پیترز
  تحلیل پیترز در زمینۀ اهداف تعلیم و تربیت یکی از آثار مهم در قرن حاضر محسوب 

بیستم با چاپ اثري به نام  اساساً بررسی مفهوم هدف تعلیم و تربیت در قرن. شود می
و تعلیم و تربیت ، و نیز چاپ دموکراسی) 1917( 1وایتهد. ن. اهداف تعلیم و تربیت توسط آ

 1960و پس از آن با کار تحلیلی پیترز در این زمینه در دهۀ ) 1916( توسط جان دیویی
  ) . 47ص ، سجادي، 1378، هایدون( .بیش از پیش عمیق و گسترده شد

در فلسفۀ . رویکرد تحلیل مفهوم است، یلسوف تحلیلی است و رویکرد اوپیترز یک ف
دستیابی به این هدف فقط . است 2دستیابی به فهم زبان و صور زندگی، هدف، تحلیلی

مسائل . شود که روش کاربرد جمالت و عبارات مورد بررسی قرار گیرد میزمانی حاصل 
چرا که فهم ، رد بی توجهی واقع شودآیند که کاربرد زبان مو میفلسفی وقتی به وجود 

فلسفه تحلیلی به کار ) 56ص ، 1953، 3ویتگنشتاین( غلط زبان پایه مسائل فلسفی است
، و روابط آنها با یکدیگرها  وقتی که معانی واژه. پردازد میتوضیح و تدقیق مفاهیم 

این مسائل  پس بهتر است به، مشکالتی پیچیده و گسترده را براي فهم ما پدید آورده اند
لذا فلسفه ، آیند میاین مسائل هنگام تدوین اصول تعلیم و تربیت پدید . پرداخته شود

 ) . 45ص ، بهشتی، 1377، هرست( تعلیم و تربیت داردهاي  برجسته در بحث میسه
 ای تیوترب میتعل هدف به پاسخ هرگونه که دارد ادعا تیوترب میتعل هدف درمورد ترزیپ
 امور با افراد ییآشنا، تیترب و میتعل هدف :مثال يبرا آور الزام ایو است کیتوتولوژ
 میتعل هدف) . کیتوتولوژ فیتعر( آنهاست در عیوس و قیعم درك جادیا با همراه ارزشمند

 
1. Wheithead 

2. forms of life 

3. Wihtgenstein 
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 موجب کدام چیه عبارات نیا) آور الزام فیتعر( است خداترس شهروندان شرپرو تیوترب
 به. آورد می يرو ختهیفره یشخص اتیفیک به ترزیپ، بیترت نیبد. شود مین معلم ییراهنما
 يبرا انیومرب آورد می بوجود را اهداف که دارد  دربر را ییهنجارها، تیوترب میتعل يو نظر
 چندگانه اهداف نیوا هستند نامشخص اهداف یول کنند می تالش اهداف نیا به دنیرس
 اهداف چارچوب، ختهیفره یشخص يارهایمع گرفتن درنظر با ترزیپ که نجاستیا در. اند
  . ) 27ص، 1971، ترزوهرستیپ( کندیم انیب راها  تیوالو

آگاهانه دانش آموزان  آموزش وپروش عبارت است ازآشنایی وظیفه پیترز معتقد است
ارزش هابه روش عقالنی به وجهی که  به عبارت دیگرانتقال. هاي ارزشمندبا فعالیت

به عبارتی آموزش ) . 102ص، 1965، پیترز( ورددرآموزنده انگیزه قوي براي پیشرفت پدیدآ
آموزش وپرورش یک جریان یا روش واحد ؛ وپرورش متضمن انتقال چیزهاي باارزش است

دهد بلکه با توسل به استدالل موجب باالرفتن پرورش فقط تعلیم نمی آموزش و؛ ندارد
را به  تا او دده میپرورش یادگیرنده رادرموقعیتی قرار وآموزش و؛ شود میفهم انسان 

  ) 233ص، 1375، شفیلد( وي توانا سازد 1توسعه قواي انتقادي
  

  انسان فرهیخته از نظر پیترز
در صورتی که . نقطه آغاز فلسفه آموزش وپرورش پیترز مفهوم  شخص فرهیخته است

رابراي اشاره به هریک » آموزش وپرورش«گاهی ازاوقات واژه ، با قبول این امر
پیترز این . بریم میآموزش دادن وغیره بکار ، پرورش دادن، کردن ازفرایندهاي تربیت
را از معناي محدودتر آن که سخت مورد توجه » آموزش وپرورش«معناي بسیارگسترده

  ) 120ص، 1385، ترجمه شعبانی ورکی؛ 1998، هرست و وایت( سازدمتمایز می، اوست
در . زند میمایز را رقم مفهوم شخص آموزش وپرورش یافته یا فرهیخته اساس همین ت

وغیره ، درمعناي وسیع اشارت به هر فرایندي اعم از تربیت» آموزش وپرورش«حالی که 
تر اشاره به  در معناي محدودتر وبه زعم او از لحاظ فلسفی مهم» آموزش وپرورش «، دارد

  ) . همان( فرایندهاي خویشاوندي دارد که حاصل آنها باآوردن شخص فرهیخته است
به نحوي مشروح مفهوم » اخالقیات وآموزش وپرورش« در کتاب خود با عنوان پیترز

 
1. Critical powers 
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خالصه آن این است که شخص . کند میخویش درباره شخص فرهیخته را معرفی 
هر شخص فرهیخته داراي مجموعه اي . نیست، فرهیخته کسی که فقط دانش کسب کند

راز سطحی از مجموعه براي برپا داشتن این دانش بر ف میاز دانش ونوعی طرح مفهو
طرحی که به نوبه خود مستلزم گونه اي درك اصول به منظور ؛ واقعیات پراکنده است

وانگهی دانش  شخص . اشیاء است» دلیل چرایی« سازماندهی به واقعیات پراکنده ودرك
نگریستن شخص به اشیاء و این دانش مشخص کننده نحوه  :فرهیخته راکد وجامد نیست

شخص ؛ هدناشی ازتوفیق درگسترش درونی شکلی ازتفکروآگاهی استاي تع شامل گونه
فرهیخته در اندیشه معیارهاي شهادت نهفته در علم یا قوانین اثبات مکنون در ریاضیات 

 ) . 122ص، همان( شخص فرهیخته داراي دیدگاه شناختی است، است
وبررسی  )فرهیخته( به تحلیل  انسان تربیت شدهها  پیترز در راستاي بررسی هدف

شخصیت فرد وتربیت عقل ، درك، تربیت توانایی فهمیدن، پردازد ورشد میاو هاي  ویژگی
نوعی  "از نظر پیترز فرد تربیت شده کسی نیست که صرفا. دهدمی را مورد توجه قرار

بین . زیرا براي فرهیخته شدن یادگیري مهارت تنها کافی نیست، مهارت را یاد گرفته باشد
دانش اندوخته شده باید به . رد دانش اندوخته تمایزهایی وجود داردفرد فرهیخته وف

انسان فرهیخته با دارا بودن یک ، چگونگی نگرش انسان شکل وشخصیت خاصی بدهد
با  کند و میمعیارهاي مهم توجه به ، وعالیق خودها  در حوزه رغبت، چشم انداز شناختی

به ، 1988، دزبارو( کند میواهد استفاده از شها  براي بررسی فرضیه، استفاده از تفکرعلمی
  ) . 96ص، 1389 مینقل ازکری

جنبه وظیفه شامل . موفقیت است-از نظر پیترز تعلیم وتربیت داراي دوجنبه وظیفه
شود وجنبه موفقیت نیز شامل  میهرگونه فعالیتی است که به تربیت انسان فرهیخته منجر 

فرایند هاست  که به  ازاي تربیت مجموعهدر واقع تعلیم و. ستمفهوم انسان فرهیخته ا
انسانی ، بنابراین انسان فرهیخته) 13ص1977، پیترز( شود میتربیت انسان فرهیخته منجر 

 انسان. کند میاست که داراي ویژگی هایی خاص است که او را شایسته عنوان فرهیخته 
پیترز کسی است که  انسان فرهیخته. است ترزیپ تیترب و میتعل آرمان عنوان به ختهیفره

ورودبه ـ 3 تحول در نگرش ورفتارـ 2 درك عمیق دانش و ـ1؛ همچونهاي  داراي ویژگی
تحول ـ 7 استقالل اخالقیـ 6 نگرش غیرابزاريـ 5 انداز شناختی چشمـ 4 صوردانش

، امیدها وها  دوري از بیمـ 10منطقی  زندگی عقالنی وـ 9اراده ومسئولیت ـ 8 عاطفی
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تفکر ؛ انسان فرهیخته از نظر پیترز شاملهاي  همچنین دیگرویژگی. دیدن واقعیت ها
بخشی از  تواندمیحساسیت زیباشناختی است که  استقالل و، دانش تخصصی، انتقادي

، پیترز( را روشن کند به عنوان انسان فرهیخته مدنظر دارد فهم معلم درباره آن چه که او
  ). 27ص 1970
  

  سان فرهیخته از نظر پیترزهاي ان یژگیو) 3( جدول شماره
  

  ها ویژگی      ردیف                    ها       ردیف          ویژگی
  
  زندگی عقالنی و منطقی           8                دانش و درك عمیق     1
  هاها و امید دوري از بیم           9         تحول در نگرش و رفتار           2
  ها دیدن واقعیت           10                د به صور دانشورو        3
  تفکر انتقادي          11                 چشم انداز شناختی        4
  دانش تخصصی          12استقالل اخالقی                            5
  اسیت زیبا شناختیاستقالل و حس          13        تحول عاطفی                       6
  نگرش غیر ابزاري          14       اراده و مسئولیت                     7
  

  محتواي تعلیم وتربیت از نظر پیترز
 بدون. )1983، ترزیپ( داند می وتجربه دانش صورمتفاوت راشامل آموزش يمحتوا ترزیپ
. است - پنهان و شکارآ از اعم - خاص ییمحتوا بر مشتمل تیوترب میتعل يمحتوا دیترد
 لذا، دارد ختهیفره یانسان به متعلمان لیتبد در کننده نییتع ياثر محتواهاي  یژگیو

 به ییمحتوا چه انتقال حال در که باشد آن متوجه او کند می جابیا معلم یختگیفره
. داند می آن بودن یتیوترب  مییتعل الزم شرط را محتوا بودن ارزشمند ترزیپ. است متعلمان

 یف را وآن دارد يابزار ریغ نگرش تیوترب میتعل اجزاء ریسا مانند هم امحتو به نسبت ترزیپ
 از اریمع نیاول عنوان به را امحتو بودن ارزشمند او اساس نیبرا. داند می ارزش يدارا نفسه
 کند می مطرح آن ریغ از یتیوترب  مییتعل يهاتیفعال یبازشناس يبرا خود معروف اریمع سه
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  ) 611ص، 1384 ،ینام(
 مناسب ییمحتوا عنوان به را دانش گانه هفت صور او که دیآ میبر ترزیپ نظرات از

 شامل را يبشر دانش کرهیپ، هرست با همگام ترزیپ. ردیگ می نظر در تیوترب میتعل يبرا
 دانش شامل "صرفا را دانش گوناگون صور به متعلمان شدن وارد  و داند می صورت هفت
، استنتاج قواعد، یقطع ساخت درك، میمفاه کسب مستلزم را آن بلکه، نددا مین ياندوز
 گوناگونهاي  دانش انیم رابطه کردن وبرقرار یشناخت روش واصول صدق يارهایمع

 استفاده باب نیا در زنریآ ریتعب از اگر بیترت نیبد. داند می یشناخت انداز چشم وکسب
 دانش صور تمام شامل را ترزیپ نظر دمور آشکار یدرس برنامه يمحتوا توان ، میشود
 يمحتوا عنوان به دانش گانه صورهفت رشیپذ قیطر از ترزیپ بیترت نیبد. دانست يبشر
 برنامه در گفت توان می لذا. دهد می قرار مدنظر را يبشر دانش کرهیپ تمام، تیوترب میتعل

  ) . 611ص، نهما( است نگرفته قرار غفلت مورد يا حوزه چیه، ترزیپ نظر مورد یدرس
  دهیفامعتقدند  وبنتاك آرنولد، هرست، ترزیپ مانند نظریه آموزش وپرورش آزاد حامیان

 وبه خیتار، اتیادب، شعر شودمانند مین منجر يآور فن شرفتیپ به که یدانش هاي  نهیزم
 هاکمک رشته نیا. است انسان رتیبص و نقد يروین تیتقو در یانسان علوم یکل طور
 را تعقل يرویون کند نییتع جهان رادر خود گاهیوجا درك را خود فرهنگ انانس کنندکه می
  نیچن یآموزش نظام  درهر  لیدل نیهم به. بخشد اعتال هوشمندانه یزندگ جهت در

 نظر از ختهیفره يافراد نیچن است روشن. باشد داشته تیالو دیبا) یانسان علوم( یمطالعات
  ) . 110ص، 1384، زیبا کالم( است ارزش با اجتماع يبرا وجودشان زین يشهروند

  
  تربیت از نظر پیترز تعلیم وهاي  روش
 شاگردان اول دست اتیبرتجرب یمتک تواند می تیترب و میتعلهاي  روش، ترزیپ نظر به
 وبه هستند ینیع تفکر يدارا شاگردان که است مناسب یزمان يبراها  این روش. باشد

 نظر به. کنند تجربه حواس لهیبوس را ها  دهیپد قادرند و اند دهینرس یانتزاع تفکر مرحله
. کرد بسنده تجربه نوع نیا به تنها توان مین، سطح نیا از فراتر یدانش کسب يبرا ترزیپ

 اصول يریادگی روش نیا در. کند می شنهادیپ را یاسیق– يا هیفرض روش يو جا نیا در
  ) 69ص1384، يدریوح باکالمیز( کند می دایپ تیاهم
 نکه آ وبا کند می یتلق معنا یب آن نقد يبرا یدانش وجود بدون را يانتقاد تفکر ترزیپ
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 نیا با، داند می کند جادیا ردگشا در يانتقاد رفتار که یقیرط به دانش انتقال را معلم فهیوظ
 تفکر به دنیرس راه نیبهتر يو نظر به. داند مین زیجا را برآن حد از شیب هیتک حال
 .شد گرفته بکار سقراط توسط بار نینخست يبرا که است وپاسخ رسشپ  روش يانتقاد

  ) 70ص1384، يدریوح باکالمیز(
  شخص  به توان می یروش چه با که کند می مطرح را پرسش نیا ترزیپ، گرید يسو از
 نباشد تفکر وهیش کی به محدود يو وفهم دانش که يا گونه به افتی دست ختهیفره
 کننده  قانع تواند مین کیکالسهاي  روش تنها يو نظر به. شدبا کپارچهی ینشیب يودارا
 درباره یگروه بحث، گفتگو روش از منظور. نمود اشاره گفتگو روش به توان می بلکه باشد

 يبرا مشترك یجهان جادیا يبرا تالش، روش نیا در. ستین تفکر اشکال از شکل کی
 تجربه نیچن در شرکت با. دارند را خود ژهیو نقش افراد از کی هر آن در که است همه

 يزیچ سیتدر قصد کس چیه آن یط در اگرچه، شود می آموخته  يادیز مطالب یمشترک
 است میررسیغ نوع از يریادگی يبرا یتیموقع، گفتگو روش در واقع در. داردن یکس به را
، يدریوح باکالمیز( شود می آموخته يادیز مطالب یزندگ درطول آن انیدرجر که

  ) 71ص1384
 به سیوتدر میعلهاي  دیوبازد لمیف دادن نشان، سیتدر ابزار از استفاده، یگروه بحث

 ایو یموضوع یدرس برنامه با همراه توانند می همه کردن یوسخنران  وتخته گچ کمک
  ) . 69ص1971، وهرست ترزیپ( رندیگ قرار استفاده مورد يمساو طور به یقیتلف

  
  رزتعلیم وتربیت لیبرال از نظر پیت

نگرش سودجویانه ، متفکران نظریه آموزش وپرورش آزاد با تآکید بر ارزش ذاتی دانش
آنچه  را که از یک نظام ، دانند وبا تفکیک دانش ذاتی وابزاري میداشتن به آن را مردود 

 آموزشها  برالیل نظر از. و معرفت ذاتی است پرداختن به دانش، تربیتی انتظار دارند
 طرفداران نظر از و هستند  ارزشمند نفسه یف که است ییها تیفعال مجموعه وپرورش

، برالیل وپرورش درآموزش. دارد یبستگ هاآموخته یچگونگ به آموزش تیفیک، مکتب نیا
 و بالمانع، ينظر معلومات ژهیبو معلومات انتقال، یسمیپراگمات وپرورش آمورش خالف بر

 دو ترزیپ. ستین ينظر اطالعات از هنذ انباشتن ،يریادگی از منظور و است مطلوب بلکه
 دید دانش یعنی؛  وفهم نشیب با  توأم دانش یکی:داشته عرضه  تیوترب میتعل يبرا اریمع
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 قتیحق روحو برد باال را انسان نشیوب یآگاه نیهمچن و دهد رییتغ امور به نسبت را متعلم
  قیدق معلومات داشتن یعنی؛ نشیب و دانش وسعت يگرید. کند جادیا فرد در را ییجو
 قیتعم بر عالوه برالیل وپرورش آموزش. ستین یکاف معرفت از واحد نهیزم در قیوعم

  . دارد توجه زین آن وسعت به معلومات
هم همچون  ينخست آنکه و. کند می برال را مطرحیل تیوترب میاز تعل تعبیرسه پیترز 
 يو. کند یبرال مخالفت میل تیوترب میکردن تعل یتلق يا بودن و حرفه يا ابزارب، هرست

از انسان را  يکند و کسب دانش برا ی میت او تلقین ماهیتر یت انسان را اساسیز عقالنین
از  يان جدایربم يل آموختن و انجام مطالعه را برایو دل، داند یو عالقه م يکنجکاو يرو
ات یل غایاند نه بدل یق میکه احتماالً بر آن مرتب است در خود مطالعه و تحق يدیفوا
داند و  ی میعموم تیوترب میبرال را بعنوان تعلیل تیوترب میتعل پیترز هک دوم آن. آن یرونیب

تفاوت  يبرال وحرفه آموزیل تیوترب مین تعلیکند و ب یم یرا در آن نف ییگرا تخصص
 تیوترب میتعل ير از نهادهایغه ب ییرا مربوط به نهادها يزشود وحرفه آمو یل میقا
 يداند وآزاد یبرال را پرورش فردآزاد میل تیوترب میهدف از تعل، پیترزکه  م آنسو. داند یم

 کل يها دگاهیر دردیتعب ن سهیا. داند یشه میفردرا داشتن حق انتخاب با استدالل و اند
  ) . 116ص، 1379، پیر حیاتی( مطرح استنیز ازجمله هرست لسوفان مکتب لندنیف

برال آن است که هرست یل تیوترب میمفهوم تعلدر  پیترز ن هرست و یمهم ب اختالف
 ص، 2001، وی( داند یکسان نمیبرال یم لیرا با تعل تیوترب میت تعلیکل پیترز بر خالف 

616 ( .  
  

  دیدگاه پیترز در مورد حرفه آموزي
اي در مقایسه با آموزش نظري  تربیت حرفه، درنزد مدافعان تعلیم وتربیت لیبرال

اي که در مورد تعلیم وتربیت  نکته. پایین تر ونازل داشته استهمیشه پایگاه ومنزلتی 
ن فی نفسه دانش ضروري لیبرال  ومخالفت آن  با حرفه آموزي  وتأکید برارزشمند بود

فنی و توفقیات اجتماعی به هیج وجه در هاي  ذهن فلسفی  با کسب مهارت؛ است این که
، به بزرگترین خیرنگرد تا  میبه دانش  زاري  وغیر ماديدیدگاه غیر اب با تضاد نیست بلکه

پس آن چه . یابد مییعنی رشد ذهن وخیرهاي دیگر مانند تأمین زندگی وشغل نیز دست 
از . تواند مخالف هدف باشد میکه در این مورد قابل تأمل است اینکه محصوالت جانبی ن
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القی مورد تواند در جهت اهداف نابخردانه وغیر اخ میسویی دانش به محض ابزار شدن 
وي هرچند :در این زمینه الزم است به نظر ابن سینا  توجه شود. استفاده بشر واقع گردد

 معاش و ربراي امرا را اما اولی، بین حرفه آموزي وتعلیم وتربیت تفاوتی اساسی قائل است
را وسیله ورودبه عالم انسانیت وتقرب  میداند در حالی که دو میرفع نیازهاي جامعه الزم  

داند  واین نکته اي است که بسیاري از متفکران غربی از جمله دیویی  میه درگاه احدیت ب
  ) . 20ص، 1384، زیباکالم وحیدري( ازآن غفلت کرده  وهردو رایکسان فرض کرده اند

داند که  ي میا آموزش و پرورش را واژه »1تیم وتربیاخالق و تعل«پیترز درکتاب 
یعنی داراي معیار درونی که باید از آن نتیجه ؛ است یقواخال يزیتجو يمتضمن داللت ها

با  يزین نکته دارد که چیت اشاره به ایم وتربیتعل« :سدینو می او. ارزشمند گرفته شود
افته یا انتقال یوه متعارف وقابل قبول در حال  انتقال است ویو به ش يارزش به طور اراد

چ یت فرزند خود هیدر ترب يم فردییخواهد بود اگر بگو یتناقض منطق ین نوعیا. است
  ) . 1966، 2پترز(  »انجام نداده است يتالش ارزشمند
این تعاریف نشان . داند میپیترز ارزش را جدایی ناپذیر تعلیم وتربیت ، در حقیقت

به تربیت عقلی  واخالقی   میعل و ان تربیت آزاد پیش از تربیت عملیدهد که حامی می
ها  افراد خردمندي که نیکی را فی نفسه  وبه دور از سودمنديیعنی تربیت ؛ توجه دارند

مهارت آموزي که بر کار یا دانش  عملی تأکید ، بدیهی است با این نگرش. کنند میطلب 
چنان که پیترزهم درنخستین شرط ، شود میامري متمایز از تعلیم وتربیت تلقی ، دارد

ما به «:نویسد میاو . کند میره ه اشاتبه این نک» فرهیختگی«اساسی نهفته درمفهوم 
حتی اگر این حرفه سفالگري ، گوییمنمی فرهیخته، شخصی که به حرفه اي تسلط دارد

یا » دانستن چگونگی«براي فرهیختگی صرف . شود میباشد که به آن اهمیت داده 
  . ) 25ص ، 3ابید( »مهارت کافی نیست

ت یافتن یا به عبارتی فرهیختگی بین تربی، همچون بسیاري از فیلسوفان لیبرال، پیترز
البته همه . کند میشود  واین دو قلمرو را از هم جدا  میومهارت آموزي تفکیک قائل 

 
1.  Ethics and Education.  
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به طور . ورزند میاندیشمندان و مربیان لیبرال به یک میزان  براین تمایز  وجدایی اصرار ن
تعلیم وتربیت  مهارت آموزي را به طور کامل از جریان وافالطون تربیت حرفه اي ، مثال

. در حالی که ارسطو دراین زمینه مشابهت بیشتري با نگرش پیترز دارد، کند میحذف ن
تربیت ارسطو بین « :نویسدمی 1965در سال » دموکراسی وتعلیم وتربیت«کتاب دیویی در

 نقاشی و، موسیقی، زیبا هاي  او آنچه را ما امروز هنر. کندوآزاد مرزبندي می) یدي( پست
در همان طبقه هنرهاي پست ، شود میعمل ها  که به آن میمادا، نامیممیسازي  مجسمه

. نتایج بیرونی  است تالش سخت در عمل  و، زیرا مستلزم اعمال فیزیکی؛ دهد میجاي 
سازد که تا چه ارسطو این سؤال  را مطرح می، طور نمونه در مورد آموزش موسیقی به

وسیقی  تمرین داد؟پاسخ وي این است که این مدت باید به جوان در نواختن  آالت م
یعنی منجر به ؛ خبرگی  تا حدي مجاز است  که منتهی به فهم  ودرك او گردد تمرین و
تا . شود میشود که توسط بردگان یا افراد ماهر نواخته  میلذت از موسیقی در هنگا فهم و

آنگاه ، توجه قرار گیرداما وقتی که توان تخصصی فرد مورد ، تربیت آزاد است هاین انداز
  . ) 132ص 1965، دیویی( »یابد میموسیقی از سطح آزاد به سطح تخصصی تنزل 

 مبتنی بردوگانگی و، توان چنین نتیجه گرفت که نظریه تربیت آزاد ، میبه این ترتیب
در  1995در  »کار«این تمایز اگر چه به گفته . ابزاري است مرزبندي بین دانش ذاتی و

اما به لحاظ سنتی ، )1995، کار( وفان تحلیلی  چون پیترز وشفلر تقویت شددیدگاه فیلس
؛ تربیت آزاد  وکار  یا به عبارتی بین تربیت آزاد  وحرفه آموزي تفاوت وجود داشته است نیز

در حالی که ، اندیشه فکور ودانش محض مرتبط بوده، چنان که تربیت آزاد با مفاهیم ذهن
، به همین علت. پیچدگی اجتماعی سروکار دارد و یتحرفه آموزي با کار و فعال

نبه منفی فرهنگ ج، شود میازآموزش فنی  موجب غفلتکه  چنین تفکیکی را«وایتهد
  . ) 24ص 1994، 1مصري( »داند میافالطونی 

اندیشه خود را درتقابل با حرفه گرایی و ، حامیان تربیت آزاد: براین اساس باید گفت
آموزش ، البته این بدان معنا نیست که مربیان لیبرال. انندد میگرایی افراطی  تخصص

بلکه آنچه  را ، کنند میاي را از تصویر کلی تعلیم وتربیت  وبرنامه ریزي درسی حذف  حرفه
اختصاص دادن برنامه ، مهارت آموزي است که منظور از آن، دهند میمورد تردید قرار 

 
1. Masr 
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در این . د براي مشاغل خاص استتربیت افرا به دانش عملی و "درسی مدارس صرفا
، فرهیخته استهاي  تربیت انسان "مآال تأکید بیشتر بر انتقال دانش نظري  و، نگرش

  . یعنی تربیتی که همه ابعاد وجود انسان را دربر بگیرد
 را وحساس خبره، ختهیفره میمعل قیطر از ارزش پرهاي  تیفعال با شاگرد ییآشنا ترزیپ

 با را خود تمخالف وضوحه ب راستا نیا ودر داند می ورشوپر آموزش شرط نیمهمتر
 ابراز کنند می تیهدا شپژوه انجام در را کودك "صرفا که یومعلمان یگروههاي  يریادگی

 يریادگی به ریفراگ وقصد تیبرن، ختهیفره میمعل به تیاهم شدن قائل نیع در او. کند می
 حساب به یتعامل و  دوطرفه امر تیوترب میتعل لذا. ورزد می دیتأک زین يفرد تالش و

  . دیآ می
  

  گیري و نتیجهبحث 
جستجوي  حقیقت  درك  و در تعلیم وتربیت لیبرال پاداش دانش خود دانش است  و

مدافعان نظریه . وظیفه اي انسانی است، تا جایی که ذهن انسان از خود توان نشان دهد
آنها معتقدند که پرورش . دهندمی آموزش وپرورش آزاد جستجوي حقیقت را مد نظر قرار

تواند منجر به سوء  ، میبدون احساس تعهد به خیر وحقیقت، نیروي عقل بوسیله دانش
وعقلی بر تربیت   میدر حقیقت تعلیم وتربیت لیبرال قبل ازتربیت عل. استفاده از دانش شود

  . ددگر میفرد  تأمین  زیرا از طریق آن سالمت جامعه و، تعالی منش تأکید دارد و
باشد وبه این  نوع تعلیم  میافالطون اولین مدافع مدافعان نظریه آموزش وپرورش آزاد 

اندیشه اعتالي روحیه جستجوي حقیقت به خاطر خود حقیقت و . وتربیت تأکید کرده است
بهره مندي از با ، به نسل جدیدها  انتقال ارزش، فریفته نشدن به ظواهر اشیاء ویا اندیشه ها

شواهد  بسنده نکردن به عالم بیرون و، ین  افراد جامعه در جهت خیر عموماستعداد تر
عنوان مبانی  به گیریم ومیهایی هستند که از اندیشه افالطون  حسی در یادگیري درس

  . باشد میتربیتی افالطون  ـ فلسفی
 او هدف تعلیم وتربیت لیبرال. پیترز نسبت به تعلیم و تربیت دیدگاهی غیر ابزاري دارد

فرایندي است که هدفی وراي خود ، به نظر وي تعلیم و تربیت. داند میانسانی فرهیخته ، را
روش ، رود و میان هدفتنیده در یکدیگر پیش می، ت در آنموفقی ـ ندارد و جریان وظیفه

 تیوترب میکردن تعل یتلق يا بودن و حرفه يا ابزارب او. و محتوا جدایی مطلق وجود ندارد
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نفسه کسب  یبرال را بعنوان ارزشمند بودن فیل تیوترب میکند و تعل یت مبرال مخالفیل
که احتماالً  يدیاز فوا يان جدایربم يل آموختن و انجام مطالعه را برایداند و دل یدانش م

  . آن یرونیات بیل غایاند نه بدلد یق میبر آن مرتب است در خود مطالعه و تحق
افالطون به . یه آموزش وپرورش آزاد هستندافالطون وپیترز هر دو از مدفعان نظر

. باشد میعنوان پدر نظریه آموزش وپرورش آزاد وپیترز به عنوان مدافع معاصر این نظریه 
واهمیت دانش براي  دانند می ذهن  تنویر، را تعلیم و تربیتهدف اصلی ، هردو فیلسوف

هاي  را سرلوحه کار "ودشدانش به خاطر خ"و شعار اصلی  اندرا مورد تأکید قرار داده ذهن
خویش قرار داده اند وهرگونه نگاه منفعت گرایانه وسودگرایانه به دانش را مردود 

فه آموزش یوظ، به دانش يبا مردود دانستن نگرش ابزارهر دو فیلسوف . شمارنند می
ن هستند ینگران ا هاآن. دانندیافراد م یو اخالق یعقل، یاخالقت یوپرورش را توجه به ترب

 ین انسانیب موازیجهت تخر در و تیباشد در دست افراد بدون صالح يابزار ،که علم
ا اکنون یبردند  می بکار یاسیق سیتوف يان برایآن گونه سوفسطائ، ت بکارگرفته شودیوبشر
مورد  ذهن يت دانش برایاهم. شودیآن استفاده م ییوقدرت جو یطلب يبرتر يکه برا

  . تأکید هر دوفیلسوف است
دو معتقدند که کسب دانش فی نفسه ارزشمند است زیرا باعث هوشمندي وروشن هر 

تواند به بصیرت در خیر دست  میشود به نحوي که وي  میاندیشی در شخص فرهیخته 
  . یابد

انسان را مورد تأکید   وجه عقالنیت، این است که هر دو فیلسوف، وجه مشابهت دیگر
 "دانش فضیلت است"و  از کسانی هستند که بر نظریه د افالطون و پیترز هر. اندقرار داده

معتقدند که دانش باید موجب پیدایش  نوعی تحول گردد تعهدي که از  کنند و میتأکید 
هر دو فیلسوف رویکرد غیر ابزاري نسبت به تعلیم . آگاهی برخاسته است درون تفکر و

امروز  تربیت ناسبی در تعلیم واند فضاي متو میوتربیت دارند واین رویکرد غیر ابزاري آنان 
  . بگشاید، جامعه ما که همچنان در چنبره سودگرایی قرار دارد

افالطون . نیز وجود داردهاي  این  دو فیلسوف  تفاوتهاي  اما ازجهتی دیگر بین دیدگاه
افالطون عقل . دهد میمتعلق به مکتب ایده الیسم بوده که به روح وذهن اهمیت بیشتري 

تاکید بیش از حد افالطون بر توانایی . داند میتنها ابزار شناخت ومعرفت انسان را به عنوان 
ام مشکالت بشري را حل و توان تم میعقل در منظومه شناختی انسان و این که با آن 
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دیدگاه جدید تعلیم و تربیت به ویژه اندیشمندان . امروزه مورد تردید است، فصل نمود
دانند و در این  مین میان یگانه ابزار حل مشکالت آدتربیتی پست مدرن عقل را به عنو

به نظر آنان توانایی عقل حد و ، گیرنده قدیم از جمله افالطون ایراد میخصوص به فالسف
مرزي دارد و باید براي سایر ابعاد و ابزارهاي معرفتی انسان به ویژه عواطف وي جایگاه 

  . ) 1991، 1گیروکس( قابل توجهی قائل شد
ی افالطون به ابعاد عاطفی و هیجانی درتعلیم و تربیت به عنوان یکی از کم توجه

این موضوع به ویژه با عنایت روزافزون . آید مینظام تربیتی او به حساب هاي  ضعف
تا جایی . باشد میتربیتی حاضر به نقش بعد عاطفی در یادگیري بیشتر قابل طرح هاي  نظام

همسنگ با بعد شناختی وحتی مهم تر از آن  که نقش بعد غیرشناختی در یادگیري را
در یادگیري ، تخیل، هدف مندي، نظم، دانند و درصدد پرورش عناصري مانند انگیزش می

  ) . 2003، 2الیس( هستند
کم توجهی او به علوم تجربی و کاربردي در ، یکی دیگر از انتقادات وارده بر افالطون

کرده اند و  میا خدماتی که این علوم به آدامروزه ب. باشد میمقابل فلسفه و علوم محض 
آموزشی به علوم کاربردي دارند و موفقیت در این علوم را رمز هاي  تاکید خاصی که نظام

اندیشه تربیتی این تردید در مبانی ، آورند میموفقیت نظام آموزش خویش به حساب 
  . نماید میو آراء وي را از شرایط کنونی زندگی بشر دورتر  افالطون بیشتر شده

کم توجهی افالطون به نقش خانواده در تعلیم و تربیت و اعطاي قدرت بی حد و حصر 
باعث جلوگیري از تحوالت و تغییرات الزم ، به دولت در کنترل نظام تعلیم و تربیت

شود و قدرت تفکر خالق و انتقادي  میموجب ایجاد جامعۀ بسته « شود و به قول پوپر می
تعلیم و تربیت افالطون در خدمت طبقۀ حاکم قرار ، به این دلیل. دگیر میرا از افراد 

  ) . 1364، ترجمه فوالدوند، پوپر( »آید میگیرد و به شکل طبقاتی در  می
از طرف دیگر پیترز یکی از فیلسوفان شاخص فلسفۀ تحلیلی است که فعالیت او در 

عقیده است که مفاهیم مورد پیترز بر این . و تربیت تأثیراتی مهم داشته است حوزة تعلیم
استفاده در تعلیم وتربیت نیاز به توضیح وتشریح  داشته تا در کاربرد کلمات ومفاهیم دچار 

 
1. Giroux 

2. Elis  
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ترز یپ يها لیبر تحل. کند میسازي مفاهیم تأکید  به شفاف سوء برداشت نشویم و
 ل تایروش تحل یل و نابسندگیوارد شده که از محدود کردن فلسفه به تحل ییانتقادها
، 1384، نامی( ردیگ یم خاص او و فرو کاستن انسان به عقل را در بر يها لیتحل یینارسا
  . ) 574- 576صص
 اشاره، تیوترب میتعل یلیتحل فلسفۀ ز واردبریبرانگ جنجال و سرسخت انتقادات از یکی
 يبرا هم ناشاد فلسفۀ تیترب و میتعل یلیتحل فلسفۀ. است لیتحل يها روش ضعف به

 دارد یمشکالت در شهیر تیرضا عدم نیا. است انیدانشجو هم و رشته نیا متخصصان
 يبرا توان ینم ترزیپ نظرات در جمله از. است لیتحل يها روش ضعف آن نیتر که مهم
، توسلی( گرفت نظر در یتیمز یقبل يها روش به نسبت، لیتحل در او دیجد يها روش
  ) . 28ص 1385
 نییتب با که نیا نخست: است تأمل قابل رادیا دو تیترب و میتعل یلیتحل فلسفۀ بر
 از تیترب و میتعل چون، اند نشده حل تیوترب میتعل مشکالت یتیترب يها هینظر و میمفاه

 به هنر زمرة در را آن یبرخ و است شیخو یزندگ طیبهبود شرا يبرا بشر یعمل اقدامات
 است آن از مهم بخش هنر ای و عمل هر ينظر یمبان ن حالیع در یول. اند آورده حساب

 نبوده ازین یب آن به یبخش وضوح و شهیاند لیاز تحل گاه چیه انسان شفلر گفتۀ به و
 انسان یابیدست طرق و قیتحق یشناس روش:ل استیتحل يها روش ضعف دوم رادیا. است
 در. است داده اختصاص خود به را انتقادات نیشتریشه بیهم که است یموضوع معرفت به

 و یعلم يها روش در موجود راداتیا انیب و یبه بررس عمدتاً علم سفۀفل حاضر حال
 تیترب و میتعل فلسفۀ که است ممسلّ و پردازد یم یعلم معرفت به دنیرس يبرا یتجرب

 باعث شناسانه روش راتییتغ نیهم»اورز«دگاه یاز د. ستین یمستثن موضوع نیا از زین
 نامد یم یلیتحل مابعد يها نشیب را آنها يکه و کنند ظهور ییها نشیب که است شده
 که یفرهنگ و یاجتماع يها دگاهید یوبرخ سمیفمن، ییگرا عتیطب، نقاد ۀینظر مانند

 آورند یم حساب به خود يفکر يها تیزمرة فعال در را یتیترب لیمسا و موضوعات
  . )همان(

ل شدن نقد دیگر دال برتأکید بیش از حد پیترز بر پرورش قوه شناختی انسان وقای
مزبور براي عالوه براین که الگوي ، طی این نقد. اعتبار بیش از حد او براي عقل است

زیرا ، براي زنان به شکلی اخص زیان مند تلقی شده، بار دانسته شدهانسان به طور کل زیان
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 اعتقاد برآن است که انسان فرهیخته پیترزي مطابق با الگوي مردانه درجامعه فعلی است
  ) . 576ص، 1384، نامی(

ي که به فلسفه تعلیم و تربیت تحلیلی به انتقاد دیگر، فروکاستن انسان به عقل
میان نظریه و عمل در  از دیدگاه والکر در زمینه ایجاد شکاف و خصوص بر پیترز وارد است

علت اصلی ایجاد شکاف میان نظریه و عمل تربیتی را ) 1985( والکر. است تعلیم و تربیت
توان جدایی  مین. داند ر علم تعلیم و تربیت و نگرش تحلیلی حاکم بر آن میناشی از ساختا

ابعادي از واقعیت ها  زیرا هرسه آن. نظر وفلسفه قایل شد، عملهاي  قاطعی میان عرصه
اما قابل تبدیل به ، آراي پیترز هم هر چند فلسفی هستند، دهند میبیرونی را تشکیل 

  ) . 575ص، 1384، نامی( باشندتربیت می م واي راهنمایی عمل تعلیتجویزهایی بر
  
  
  
  منابع
  . فرهنگی و میعل انتشارات: تهران، ) 1335( روحانی فواد ترجمه، جمهور، افالطون
 انتشـارات : تهـران ) 1350(، لطفـی  محمدحسـن  ترجمـه ، ) قـوانین (، دوم جلـد ، آثار مجموعه، افالطون

  . خوارزمی
انتشـارات  ، تهـران ، اندیشی در فلسفه تعلـیم وتربیـت  زمینه اي براي باز) 1385( سعید، بهشتی

 . اطالعات
  . خوارزمی انتشارات: تهران، ) 1364( فوالدوند.. .ا عزت ترجمه، آن دشمنان و باز جامعه، کارل، پوپر
تحلیل مفهـوم تربیـت از نگـاه    ؛ منطق تربیت) 1389( پل هیـوود ، هرست، ریچارد استنلی، پیترز

 . وفرهنگی میانتشارات شرکت انتشارات عل، تهران، د کریمیترجمه فرها، فلسفه تحلیلی
تـرز بـا   یدگاه پیاز د) محتوا و روشها، اهداف( تیم و تربین تعلییتب) 1379( اشرف، یاتیحریپ

 . ت مدرسیدانشگاه ترب، ارشد یان نامه کارشناسیپا، آن یفلسف ید بر مبانیتاک
، تربیتـی هاي  پژوهش فصلنامه. »جدید رشپرو و آموزش و افالطون« ، ) 1374( مسعودي، تفضلی

، تابسـتان  و بهـار ، 2و1 شـماره ، جلدسـوم ، جدیـد  دورة، معلم تربیت دانشگاه تربیتی تحقیقات موسسه
  . 69ـ83صص

ـ ید شـه یاند فصلنامه، تیـ ترب  میتعل فلسفۀ بر رآنیوتأث یلیتحل يفلسفه) 1385( طیبه، توسلی  ین
 . 20یاپیپ، رازیش دانشگاه
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 . اطالعات انتشارات، تهران، طلب یرانیا مهرداد ترجمه، ارسطو فلسفه، ) 1385( ارابارب، جانکار
 . نتشارات دانشگاه تهرانا؛ هرانت، یر اندیشه فلسفی در غربس) 1385( هاطمف، زیبا کالم 

  تربیتـی  علـوم  مجلـه ، افالطـون  موزشـی آ هاي  اندیشه  وبررسی نقد) 1373( فاطمه، کالم زیبا
  . تهران گاهدانش وروانشناسی

ـ آموزش وپـرورش آزاد   يدگاههاید یبرخ یبررس) 1374( فاطمه، با کالم مفردیز . یا سـنت ی
، 2شـماره  ، سـال اول ، یو روانشناسـ  یتیدانشکده علوم ترب، دانشگاه تهران، یوپژوهش یفصلنامه علم

  . 103-126صص
 . ظیانتشارات حف:تهران، لندن یتیترب یمکتب فلسف) 1384( رایسم، يدریح، فاطمه، با کالم مفردیز
انتشـارات مجتمـع   ، واسـالم  یسم آموزشـ یبرالیل یمکتب فلسف) . 1384( فاطمه، باکالم مفردیز

  . تفرش یوپژوهش یآموزش
ـ ین روییتب) 1380( مهـدي ، سجادي ـ م و تربیکرد استنتاج در فلسفه تعل انتشـارات   :تهـران ، تی
  ر یرکبیام
  . تهران دانشگاه انتشارات: تهران، شکوهی سینغالمح ترجمه، بزرگ مربیان) 1374( ژان. شاتو
  . قطره انتشارات، تهران، سرمد غالمعلی ترجمه، وپرورش آموزش   کلیات) 1375( هري، شفیلد
 . تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، سیر آراء تربیتی در غرب) 1381( علی محمد، کاردان
  . ودانشگاه حوزه همکاري دفتر، تهران، 1 ج، وتربیت تعلیم فلسفه) 1372( نویسندگان از یگروه
: تهـران ، اول جلـد ، ) 1374( فیـاض  اضـغر  علـی  ترجمـه ، تربیتیهاي  اندیشه تاریخ، فردریک. مایر

  . سمت انتشارات
 بـر  آن ریوتـأث  یشـناخت  معرفـت  یمبـان  بر دیتأک با تیوترب کار يها هینظر یبررس) 1384( بهناز، یمرجان

 سـال ، تهـران  شـاهد  دانشـگاه ، رفتـار  دانشور یپژوهش-یعلم دوماهنامه. يا حرفـه  آموزش
  . 78ص. 15شماره دیجد دوره، دوازدهم

 و افالطـون  دیـدگاه  از تربیـت  و تعلـیم  اهداف اي مقایسه بررسی« ، ) 1382( محمدحسن. محمدي میرزا
 پـاییز ، 3شماره، سوم و سی سال، تهران دانشگاه تربیتی علوم و شناسی روان نشریه، »فارابی

  . 201ـ225 صص، انزمست و
ــارابی و افالطــون فلســفیهــاي  اندیشــه مقایســه« ، ) 1383( محمدحســن. میرزامحمــدي ــه، »ف      مجل

 شـماره ، 47 سـال ، تبریـز  دانشـگاه  انسـانی  علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی ـ میعل
  . 55ـ75 صص، 191مسلسل

 مفهـوم و ، ه فلسـفه دربار ترزیل پیچارد استیدگاه رینقد د و یبررس. ) 1384( یشمس، ینام
ـ م وتربیتعل یل اهداف کلیخته وتحلیانسان فره ت ویترب م ویهدف تعل . یت اسـالم ی
 . یوروانشناس یتیدانشکده علوم ترب، دانشگاه تهران، يرساله دکتر
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 انتشـارات : تهـران ، مجیـدي  فریبرز ترجمه، فلسفه تاریخ از کوتاه طرحی) 1369( ادوارد جان، نبتلی
  . کیهان چاپخانه

  . طهوري انتشارات :تهران، پرورش و آموزش فلسفه به نگاهی) 1374( میرعبدالحسین، زاده یبنق
 سـنت  در اصلی  موضوعات«وپرورش آموزش  فلسفه. ) 1385( پاتریسا، ووایت اچ پل، هرست

، مشـهد ، رضـوي  شـجاع  رضـا  ومحمـد  ورکـی  شـعبانی  بختیـار   وترجمه تدوین، انتخاب. »تحلیلی
  . مشهد ردوسیف دانشگاه  انتشارات

Barrow. R (1976) , Plato and education, London: Rutledge.  
Elis. M. J (2003). " Academic and social- emotional Learning", the 

Interrational Bureau of Educational Reseatch, Vol. 2. N. 7. Macmillan 
publishing press.  

Hirst,P. H (1965). Liberal education and the nature of 
Knowledge,inHirst,P. H. Knowledge and the curriculum, Routedge and 
Kegan Paul.  

Hirst. P. H (1972) Liberal education and the nature of knowledge in R. F. 
Dearden, P. H. Hirst and  

Giroux. H. A (1991) , Toward of postmodern pedagogy, section of the 
introduction to postmodernism, feminism and cultural politics, Albany: 
state university of new york press.  

Nettleship. R. L (1969) Theory of education in Plato's republi, Oxford 
university press.  

Nettleship. R. L (1969) Theory of education in Plato's republic, Oxford 
university press.  

Peters. R. and Hirst. P. H (1971) The Logic of Education, 
London:Routledge and Kegan paul  

Peters,R. S (1978) Ethics and Education. Great Britain London:Unwin 
Brothers Limited  

Peters. R. S (1970) The Concept of Education. London: Routledge& Kegan 
paul.  

petersr,R. S (1965)  Education as Initiation, in Bown,J. and Richard 
Stanley Peters, From Wikipedia, the free encyclopedia,  

Rawe. C. J (2001) " Plato" in Fifty major thinkers on education from 
Confucius to Dewey , Edited by Joy. A. Palmer, London and Newyork: 
Routledge , PP. 10-15.  

Rorty. A. O (1998) Plato's counsel on education, philosophy the journal of 
the royal institute of philosophy , published by Anthony O'hear , Vol. 73, 
No 284. April. PP. 157-178.  

Yoo,J. B (2001) Hirst's social practices view of education. the Journal of 
Philosophy of Education. pp:615-626 

Zibakalalam,Mofa. F (1993) Liiberal Education ,Its Classical and 



 355      ...و هاي افالطون اندیشه فلسفی ـ تربیتی بررسی تطبیقی مبانی

Development in Islamic and Modern Western Tradition. P. h D Thesiss, 
Bradford university.  
  



 

    

  
  
  
  
  

  
  در آمدي بر تعلیم و تربیت در نهج البالغه

  
  ∗نبی اهللا صدري فر

  
نداشتن دستورات عالی تربیتی و عمل ، از مهم ترین مشکالت بشر در عصر کنونی

شود که انسان  میاین کمبود از آن جا ناشی . تربیتی سازنده استهاي  نکردن به روش
در امر تربیت باید از مکتبی . باشد میتعدادهاي مختلفی گوناگون و اسهاي  داراي جنبه

علیهم ( اهل بیت. آگاهی و احاطه داشته باشد میفرمان گرفت که بر تمام ابعاد وجود آد
هم بینش و اعتقادات را اصالح و رشد فرموده و ، در فرمایشات خود به مخاطبان) السالم

ه و نوع برخوردها و رفتارها ارائه عملی سالم را براي زندگی روزمرهاي  هم راه و روش
. هاي تربیتی در نهج البالغه پرداخته شده استشیوهها و روشدر این مقاله به . اند نموده

زیرساختارها و ، مراحل کمالی تربیت و اهداف آن، از جمله به تعریف تربیت و اهمیت آن
  . مربی و متربیهاي  ویژگی، اصول تربیتی
   تربیتی، نهج البالغهي ها شیوه، تعلیم، تربیت :کلیدواژه

  
  و اصطالحتربیت در لغت 
 همچنین رشد و برآمدن و، فزونی، به معناي زیادت و» ربو«از ریشه، کلمه تربیت

برخی آن را .  )283ص ، 1409، فراهیدي( است آن میفزونی حجم شیء و افزایش رشد ک
ب« مشتق از باز تربیت . اند دبیر گرفتهاصالح و ت، دانسته و به معناي مالکیت» ر اصل رب

کمال  تا جایی که به حد، پی حاالت و دگرگونیها در شیءدر ایجاد پی، و معنایش بوده
را به معناي مالکی که امر مملوك خود را » رب« یبرخ. )184ص ، 1404، اصفهانی( برسد
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 هدر تفسیر کلمدر جوامع الجامع . )21ص، 1417، طباطبایی( اند معنا نموده، کند می تدبیر
»ا ً . 1 :سه معنا را براي آن ذکر کرده است» ربد المطاع یدعی ربل المصلح . 2السیالرج

دعی  ربا ً. 3للشّی ء یدعی ربا ً  ی در مجمع . ) 54ص ، 1418، یطبرس( و المالک الشی ء
ود خدا آن در مورد غیر وج فقط در مورد باري تعالی دانسته و» رب«ي  اطالق کلمهالبیان 
ص ، 1415، یطبرس( رب الدار و رب الناقۀ: مانند. دیگر آورده انده و اضافه به کلم را مقید

پرورش دادن و ادب و اخالق را به کسی ، پروراندن، تربیت به معناي پروردن.  )145و  55
. ) 6601ص ، 1377، دهخدا( انواع  ورزش هیاد دادن و نیز پرورش بدن به وسیل

  . ) 369ص ، تا بی، یروزآباديف( ي تربیت را با تغذیه مرادف دانسته استفیروزآباد
تربیت براي پرورش استعدادهاي هاي  فراهم کردن زمینه« اصطالح دراما تربیت 

روحانی و هدایت آنها در جهت مطلوب و جلوگیري از وقوع انحرافات و نا ، جسمانی
ایجاد مقتضیات براي این که و رفع موانع و  )25ص ، 1381، اسحاقی( »هنجاري ها

به . ) 14ص ، 1382، امینی( انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شودي  استعدادهاي نهفته
ت یباشد را ترب میء عبارت دیگر به فعلیت در آوردن استعدادهاي بالقوه که درون یک شی

، 1382 ،مطهري( صادق است) حیوان و گیاه( ن تربیت فقط در مورد جاندارهایبنابرا. ندیگو
عملی ، این فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش استعدادها براي وصول به کمال. )43ص 

دگرگون ساختن و شکوفا نمودن استعدادهاي ، ساختن، آگاهانه است که با هدف رشد دادن
هدایت به حق و ، البته تربیت به معنی رسیدن به رشد. گیرد میمادرزادي بشر صورت 

نفس و اخالق و به معنی ادب کردن هم ي  تزکیه، و تشخیص بلوغ رسیدن به حد، کمال
: فرماید میکه ) ع( فرمایش امیر کالم حضرت علی.  )15ص  ، 1381، اسحاقی( آمده است

لَ والد نحال ً افضل من ادبٍ حسنٍ« گواه بر این ، )188ص ، بی تا، بن حنبلا( »ما نَح
  . باشد میمطلب و مدعا 

  
  متون دینی درضرورت و اهمیت تربیت 

تعالی و سعادت انسان دو عامل تربیت و وراثت است که ، از اصلی ترین عوامل رشد
و در . نادیده گرفتن هر یک از این دو عامل به معناي انکار واقعیت به حساب خواهد آمد

است که در بسیاري از موارد  د در تحقق سعادت انسان موثرعین حال تربیت تا آن ح
نقش آن را خنثی ساخته و آثار صفات موروثی را زایل ، أثیر قرار دادهوراثت را نیز تحت ت
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، اسماعیلی یزدي( شمردیت را یکی از ارکان مهم سعادت براز این رو باید ترب، سازد می
ي  همه. انسانی استي  ه به حیاتی ترین مقولهتوج، توجه به تربیت. )13ص ، 1382

. گرددبه نوع تربیت  برمیها  و شقاوتها  و سعادت ها و فسادها  صالح، بسامانها و نابسامانها
بر  امر مکتبی را، خواهد امر به سوء کند میکه تا ، کند مینفس را به صورتی آماده ، تربیت

 هشود و در این است که کلممی »میل به خیر و حق«دل  دهد و صفت میآن امر ترجیح 
، ابعاد زندگی انسان است و در پرتو آنتربیت از حیاتی ترین . یابد میعادت براي دل معنا 

قیام پیامبران الهی و تعالیم ادیان و اقدام حکیمان . شود میانسان به سعادت مطلوب نایل 
تربیتی و اصالحات اخالقی در جوامع هاي  در مورد تربیت انسان و جمیع اقدامات سازمان

ه خصوص صفات ب، تأثیرپذیري نفس انسان و دگرگونی صفات دلیل روشنی بر، بشري
برابر با ، توان تربیت و پرداختن به آن را میبنابراین . وراثتی در پرتو تعلیم و تربیت است

انسانی دانست که اگر نفس تربیت شود ي  ترین امور انسان و جامعه پرداختن به ضروري
در پذیرش تربیت ها  البته انسان. ) 66ص ، 1379، مزروعی( شود میمجموع وجود تربیت 

دارند در پذیرش تربیت نیز ن نیستند همان طور که تفاوت هایی در تمام امور با هم یکسا
بزرگ . ا عرضه تربیت به نفوس به خصوص فرزندان الزم و ضروري استام. اند متفاوت

بارها در سخنان خود به بیان این مهم پرداخته و آثار و نتایج ) ع( مربی اسالم حضرت علی
، دهاي منفی بی توجهی به آن را بیان کرده و به تربیت فرزندمثبت تربیت فرزند و پیام

الهی شمرده است ي  و عاطفی آن نگریسته و آن را عطیه  میفراتر از تأمین نیازهاي جس
ایشان تربیت و ادب آموزي را . که در پرتو تربیت سازنده به کماالت انسانی خواهد رسید

و فرزند صالح را نیکوترین ) 113 :کلمات قصار، هنهج البالغ. (اند مانند تلقی کرده میراثی بی
بلکه مساوي با همه یادگارهاي باقی مانده از والدین معرفی و از دیگر سو فرزند ، یادگار

فرزند ناصالح . کند مینابودي شرف و بلند مرتبگی پدر و پیشینیان معرفی  هناصالح را مای
دهد بلکه  مینیت خویشتن را از دست کند و گوهر بندگی و انسا مینه تنها خویشتن را گم 

) ع( حضرت علی. گاهی ممکن است پدر صالح وشایسته را به انسانی ناصالح تبدیل کند
زبیر همواره از ما اهل بیت بود تا آن زمان که فرزند شومش عبداهللا : فرماید میدرباره زبیر 

 ۀپیشوایان معصوم مسئل.  )453کلمات قصار ، همان( و او را از ما جدا کرد نشو و نما کرد
درسخت ترین شرایط نیز به  خود قرار داده وهاي  تربیت و هدایت مردم را در رأس برنامه

به ) ع( بارز این مسئله در پاسخ حضرت علیي  نمونه. این مهم عنایت ویژه داشتند
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شریعه آب از سپاه معاویه و سپس آزاد گذاشتن آن گیري  که پس از باز پساست  نمعترضا
بنابراین تربیت پذیري انسان از ویژگی خاصی برخوردار است چون انسان . باشیممی دشاه

از دیگر موجودات نظام  ترعواطف انسانی تربیت پذیر تدبیر و با برخورداري از عقل و
صعود ، انسان داراي روح قدسی است که میل به تعالی. )31نامه ، همان( باشد میآفرینش 

را به کمال مطلوب ها  آنچه انسان. ن او تا ملکوت قابل تصور استو پرواز دارد و باال رفت
ه، کُمیأُوص«. باشد میپرهیزگاري ۀ سای رساند در میشان  ه، عباد اللَّ ت طَاع و ه قْوى اللَّ ، بِتَ

داً ها النَّجاةُ غَ داً، فَإِنَّ اةُ أَبنْجم مان برداري او شما را به ترسیدن از خدا و فر! بندگان خدا؛ و الْ
. )161ي  خطبه، همان( »رهایی جاودان استي  کنیم که نجات فردا و مایه میسفارش 

تربیتی دست یابند درهاي وصول به مقاصد حقیقی به رویشان گشوده ي  آنان که به توشه
، همان( »هم اَهلُ الفَضائل« باشند که در وصف شان میعالی را دارا هاي  شود و ویژگی می

چون تربیت تا . باشد میاین موارد از مهم ترین اهداف تربیت . آمده است) 193ي  خطبه
باشد و قابل ذکر است که امکان تربیت و  میبشري مهم و حیاتی ي  این حد براي جامعه

اند و مباحث  پذیرفتهها  اري از مکتبیضرورت خودسازي و بازپروري افراد و جامعه را بس
اعالم هماهنگی ، با اسالم و دیگر مکاتب تربیتی الهی پیرامون آن را قبول کرده اند و

مندي تربیت هدف داري و هدف، کند میآنچه اسالم را در برابر دیگر مکاتب ممتاز . کنند می
و هدف داري  یمتا مبانی اعتقادي قرآن و نهج البالغه را نپذیر، است و بدیهی است که

مقرّرات ، تربیت، یمویدان باور نکنبه سوي قیامت و بهشت جا انسان و حرکت تکاملی بشر
 ت در مکتب اهل بیتیولی مبناي ترب. اجرایی خواهد بودي  و احکام تربیتی بدون پشتوانه

قکُم« براساس) علیهم السالم( بثاً و لم یرسلکُم همالَ لم یخلُ 195خطبه ، همان( »ع (
                                                                                                 . باشد می

  
   کمالی تربیت مراحل 

 به پنج مرحله تقسیم، آني  از لحاظ زمان و دورهها  تربیت را طبق برخی تقسیم
  :اند کرده
ز یکه مربوط به دوران شیرخوارگی و عدم تمی؛ عکس العمل ناخودآگاهي  مرحله) 1 

شن شده که روان کودك در همین دوره شکل رو، طبق تحقیقات روان کاوي. کودك است
بر . شود میگیرد و خوش بینی و بد بینی نسبت به جهان خارج در همین دوره پیدا  می
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کید زیادي أبه مراقبت رفتار و اعمال والدین در مقابل کودکان ت، الهی و طبق تعالیم اسالم
  . شده است

اعمال ، زندگی  کودكهاي  هرمانپدر و مادر به عنوان ق؛ تقلید و محاکاتي  مرحله) 2 
روح کودك مانند دستگاه فیلم برداري حرکات پدر و ، باشد میشان مورد تقلید کودکان  

و در . گیرد میکند و با حرکات خود براساس تأثیر عمل در روح شکل  میمادر را منعکس 
  . کند میاین مرحله فقط کودك رفتار والدین را تقلید 

شود و باید مطالب  میروحیات والدین به فرزند القا ، این مرحله در؛ تلقیني  مرحله) 3 
از همین رو . و افعال و اعمالی به آنها القا و تلقین شود که پسندیده و موجب رشد آنها شود

  . تلقین کنیدها  در دوران خردسالی سفارش شده که به بچه
است و مطالبی که کار  در این مرحله هوش و فکر در؛ آموزش و تعلیمي  مرحله) 4 

. دهند میکنند آنها را از نظر ذهنی رشد  میمدرسه و دیگران به کودکان عرضه ، والدین
اگر چه آموزش و تعلیم گاهی ابزار تربیت است ولی در این جا یکی از مراحل تربیت به 

 . شمار آمده است
  

  اهداف تربیت
شود و ارسال  میوب از آن جایی که تربیت از ضروري ترین امور فرد و جامعه محس

باشد پس ضروري است که  مین جهت یائمه اطهار در بین مردم به همتعیین پیامبران و 
  :اهداف تربیت را بررسی کنیم برخی از

. انسان سازي است، مهمترین هدف تربیت: پرورش ابعاد وجودي و شخصیتی انسان) 1
اط ضعفی که قرآن آن را جمله نق انسان از نظر اسالم داراي نقاط ضعف و قوت است از

سانُ ضَع«ناتوانی انسان ؛ برشمرده  ، نساء( »انسان ناتوان آفریده شده است؛ اًفیخُلقَ اْإلِنْ
سانَ لَ«گري طغیان ؛ ) 28 نَّ اْإلِنْ .  )6، علق( »کند میحقّاً که انسان سرکشی ؛ طْغىیکَالّ إِ

فُورا«ناسپاسیو   سانُ کَ از دیگر . است  )67، اسراء( »پاس استانسان همواره ناس؛ کانَ اْإلِنْ
قْو«. باشدمی سوي داراي نقاط قوت فراوان نِ تَ سح سانَ فی أَ قْنَا اْإلِنْ به راستی ؛  مٍیلَقَد خَلَ

سانُ على« )4، تین( »انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم لِ اْإلِنْ ص  بب هفْس بلکه ؛ َرةٌینَ
سانَخَ« )14، قیامت( »استخود بر نفس خویشتن بین، انسان ب لَقَ اْإلِنْ ه الْ لَّمخداي ؛ انَیع
. که همگی اشاره به این مطلب دارند دیگر آیاتو  )3ـ 4، حمنر( »قرآن را یاد داد، رحمان
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تواند نقاط ضعف خود را به میانسان با قرار گرفتن در معرض تربیت صحیح و سازنده 
یک اصل است ، نوي و اخالقی شخصیت انسانیپرورش ابعاد مع. نقاط قوت تبدیل کند

اگر پرورش انسان تنها . زیرا هر کس توانایی دارد که در مسیر تعالی یا سقوط گام بردارد
. ماند میاز پرورش صفات عالی اخالقی و معنوي باز ، تأمین خصوصیات جسمانی وي باشد

و وقتی که در مورد زیرکی  توجه خاص و ویژه به بعد اخالقی و معنوي دارند) ع( امام علی
و ما معاویه بأدهی منّی و لکنّه « :فرماید میحضرت ، گویند میو سیاست معاویه به امام 

کُنت من اَدهی الناس فجر و لوال کراهیه الغدر لَ غدر و یمعاویه از من ! سوگند به خدا ؛ ی
من ، ناپسند نبوداگر نیرنگ . اما معاویه حیله گر و جنایت کار است، سیاست مدار نیست

  . ) 200ي  خطبه، نهج البالغه( »زیرك ترین افراد بودم
اسالم و نداي وحدانیت یعنی ي  شعار اولیه: حرکت و سوق دادن انسان به سوي خدا) 2
بیان گر هدف این مکتب عظیم الهی است که با اصل و هدف » ال اله الّا اهللا«ي  کلمه

لَ« :باشد میي حرکت انسان خدا چرا که مبدأ و منتها. خلقت هماهنگ است ه یإِنّا للّه و إِنّا إِ
عونَ لَى اللّه تَص«و ) 156بقره ( »گردیم میما از آن خدا هستیم و به سوي او بر؛ راجِ رُ یأَال إِ
ورانسان به همان مقدار که . ) 53، شوري( »گردد میهشدار که همه کارها به خدا باز ؛ اْألُم

شود و با آزاد  مین و بیرون فاصله بگیرد به مراتبی از ربوبیت نزدیک دروهاي  از بندگی بت
به این نکته در ) ع( حضرت امیري  اشاره، رسد میشدن از بندگی غیر خدا به انسانیت 

 »ال تکن عبد غیرك و قد جعلک اهللا حرّاً« شود میسی و یک  به وضوح دیده ي  نامه
  .  )31ي  نامه، نهج البالغه(

آشنا ساختن ، تربیتي  یکی از کارهاي عمده: نسان از پایگاه وجودي خودآگاهی ا) 3
، معرفت. انسان به ماهیت وجودي خویش و حرکت بر مقتضاي فطرت و سرشت اوست

، انسان وقتی خودش را شناخت. ) 67ص ، 1379، یمزروع( ریشه و منشأ تمام خیرهاست
تواند در جهت  می کند و میا پیدا شود و در پی آن زندگی معن میاي بر خداشناسی  مقدمه

فضَل المعرفۀ معرفۀ « :فرمایند می ) ع( حضرت امیرالمؤمنین. کمال خویش گام بردارد اَ
همچنین )118 ص، 1376، لیثی الواسطی( االنسان نفسه »ه بر َرفقَد ع ه فَ نَفس َرفن عم« 

ل کلّ « :دفرماین میو در جاي دیگر  ) 23ص ، تابی ، صالح مازندرانی( دره جهِ لَ قَ ن جهِ و م
شناخت انسان جایگاهی بس ارزشمند ، بنابراین. ) 458ص ، 1376، لیثی الواسطی( »قدرٍ

انسان داراي . ل نیز عاجز استئاز فهم دیگر مسا، دارد و چنانچه به این مهم مبادرت نورزد
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سد و انباید آن را بشبلکه ، گرانبهاترین گوهر وجود است و نباید آن را به خواري بکشاند
، نفس انسانی. بارور سازد و استعدادهاي شگفت خود را در جهت کمال مطلق شکوفا سازد

جوهري الهی و نفخه اي ربانی است و همچون آیینه اي است که صفات رحمانی در آن 
استعدادهاي خود را ، تواند با تربیت میشود و انسان واجد این حقیقت ملکوتی  میمتجلّی 
  .  )38ص ، 1381، اسحاقی( حق شودي  و واالترین جلوه ساختها شکوف
کند و باید این سیر را در  میانسان سیر صعودي را در تربیت طی : آخرت گرایی) 4

ا یواعلَم «:فرماید که میبه فرزندش خطاب ) ع( امام. جهت حقیقت ملکوتی خود بپیماید
ک إِنَّما خُلقْت للْآخَرةِ  یبنَ الم در در این جا اگر .  )31ي  نامه، نهج البالغه( ایالَ للدنْأَنَّ
یعنی غایت و هدف تو آخرت است نه دنیا یعنی ، را  الم  غایت بگیریم» لآلخره و للدنیا«

، اي که در دنیا کسب کرده است هدف نهایی خلقت تو رسیدن به آخرت و کماالتی
ن یشود تو خلقت شده اي به امیاي آن چنین و اگر الم را  سببیت  بگیریم معن. باشد می

و چون انسان به سوي . که به منتهاي حرکت خودت یعنی آخرت برسی، تسبب و عل
ه«  داردبر می آخرت گام س المرء خُطاه الی اَجِلَ فَ بنابراین دنیا وسیله و ابزار و مسیري  »نَ

آن وسیله او را از هدف و  پس نباید. کند میاست که انسان در حرکت خود از آن استفاده 
نْ « خواند که می ما را فرا) ع( این جا خطاب دیگر مولی. غایت حرکتش باز دارد کُونُوا م فَ

نَاء اآلخَرةِ نْ، أَبالد اء نَ کُونُوا منْ أَب د س، ایو الَ تَ لَّ ولَ نَّ کُ قیه یلْحقُ بأَبِیفَإِ م  الْ ۀِیوبکوشید از ؛ ام
 »گردد میهر فرزندي به پدر خویش باز ، زیرا در روز قیامت، باشید نه دنیافرزندان آخرت 

اگر چه انسان در دنیا تالش و کوشش دارد و براي رفع مشکالت . ) 42 طبهخ، همان(
. شود ها می و گرفتاريها  ل رنجبه وسایل رفاهی و آسایش خود متحممادي خود و رسیدن 

ند و یگانه محرّك او حوائج مادي نیست بلکه ک میا فقط براي امور مادي تالش نام
دام بخشد و در وراي هر ک میجنب و جوش  و تحرك به او را ، عالیهاي  و آرمانها  هدف

از مهم ترین موارد ها  این. اش اهداف واال نهفته است از کارهاي عادي و زندگی روزمره
را در این جمله خالصه آنها  هتوان هم میاهداف تربیتی مکتب اسالم است که ذکر شد و 

با به کارگیري قواي درونی ، رساندن انسان به کمال مطلوب و نهایی، کرد که هدف تربیت
م یو استعدادهاي خدادادي در مسیري که خداوند براي بشر ترسها  و بیرونی و ظرفیت

  . باشدمینموده 
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  تربیتهاي زیرساختار
معناي واقعی ، ر چارچوب این اصولباشد که د می و زیرساختارهایی تربیت داراي اصول

کند و براي عملی کردن تربیت نباید از این اصول پا را فراتر نهاد و الزم است که میپیدا 
  :این اصول را رعایت کند، مرّبی در مسیر تربیت

قلُ حفظُ التجارب« :فرمایند می) ع( امام علی: اصل تربیت عقالنی) 1 حفظ عقل؛ و الع ،
رسالت پیام آوران الهی در جهت شکوفایی استعدادها و تربیت . »هاست بهپند گرفتن از تجر
. را به حکمت آراسته سازندها  را بالنده و انسانها  آنها سعی داشتند عقل. عقالنی بوده است

محور ، عقل. شود میعقل اداره ي  تسلیم خرد شده و به وسیله میقواي آد، در این تربیت
در مواردي که . بندد میهوي و هوس از انسان رخت بر  گیرد و میامور تربیتی قرار 

و «به مواردي نظیر . پردازند میبصیرت و مذمت جهل ، تعقل، به تفکر) ع( حضرت علی
کِّ فَ م ا أَنْتم کَّرُوا کَ قت به جاهالً ثُم علِّمتاول ما « ،»رٌفَ خبارهم«، »خُل کَّرت فی اَ فَإِنَّ «، »فَ

لَ  اقع عظُیالْ وقتی اصل عقالنی و عقل .  )31 هنام، همان( .شود میاشاره  غیرهو ،»بِاآلدابِ تَّ
عملی ، عقلي  بسیاري از اصول دیگر نیز در سایه، محوري در امر تربیت لحاظ شود

این است که در تربیت عقالنی مراد آن ، جه قرار گیرداما نکته اي که باید مورد تو. شود می
براي همین در روایات شریفه . ) 45ص ، 1371، مطهري. (اشدعقلی است که با علم توأم ب

 . عقل در مقابل جهل قرار داده شده است و این همان عقلی است که با علم همراه باشد
ج) 2 دیفرما می) ع( علیامام  :اصل تدر: »لَیک تی اصی رتک بِو نها ، باد صاالً مخ دتو أَور

عجلَ لی قَبلََ أن یش یی را برشمردم پیژگی هایتم براي تو اقدام نمودم و ویبه وص؛ بی أج
در هر کاري ها  غنیمت شمردن فرصت. )31نامه ، نهج البالغه( »از آن که مرگم فرا رسد

را در ها  و ظرفیتها  خواست، اگر در تربیت نیازها. ودر تربیت خصوصاً الزم است، عموماً
بی گمان ، یممورد توجه قرار نگیرنظر بگیریم ولی زمان مناسب براي هر عمل تربیتی 

یکی از موارد آن . اي جز تباهی در پی نخواهد داشتو اقدامات تربیتی نتیجهها  رنامهب
مادران و دیگر مربیان تربیتی باید ، بازسازي وتربیت کودك است و پدران توجه به مراحل

هاي  زیرا زمینه. توجه داشته باشندها  ت تأثیرپذیري آنبه گذر زمان و شددر تربیت کودك 
 بیش تر از دیگر مراحل عمر فراهم است، یادگیري و بازپروري و تربیت در سنین کودکی

مورد  امرتربیت را بسیار جه به گذشت زمان درلذا حضرت تو. ) 27ص ، 1380، دشتی(
ن یقسو قلبک« :فرماید می اهمیت قرارداده و ک با الَدبِ قَبلَ اَ رتُ گذشت زمان و از ؛ باد
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  . »شود که نباید از آن غافل ماند میدست رفتن فرصت موجب قساوت دل  
سر باشد و مرّبی از مترّبی یاقدامات تربیتی باید اموري آسان و م: اصل تسهیل) 3

مرّبی طوري باشد که مترّبی آن را هاي  تکالیف سخت و طاقت فرسا را نخواهد و خواسته
. گیرند میکنند بیشترین نتیجه را  میاجت عمل آنان که با سم. با میل و رغبت انجام دهد

و در اشاره اي لطیف و زیبا . )111ص ، 1376، لیثی الواسطی( »اسمحکم اربحکم«
خودت را به سماجت ؛ عود نفسک السماح و تجنب اال لحاح یلزمک الصالح «: فرمایند می

، بی تا، ي شهرير( »بپرهیز تا درستی و بسامانی مالزمت شودگیري  عادت ده و از سخت
بیزار است و هیچ گیري  فطرت انسانی چنین است که از خشونت و سخت. )2191ص 

  . چیزي هم چون سهولت و مالیمت در تربیت کارساز نیست
کِّرٌ« :فرمایند می) ع( علیامام : راصل تفک) 4 کَّروا کَما اَنت مفَ فَ و همان گونه که تو ؛ و

. ) 31ي  نامه ، نهج البالغه( »شندیاند میخودشان  شی نسبت بهیاند میشتن یدرباره خو
باشد ولی به عنوان یک اصل جداگانه مورد  میهم شاخه اي از تعقل و تدبر  اگر چه تفکر

در ) ع( حضرت علی. ت توجه ویژه به تفکرّ شده استیلحاظ قرار گرفته است و در امر ترب
ه امرَ« :فرمایدمی میک و صدي  خطبه کَّرَ فَاعتَبرَرحم اللَّ فَ خطبه ، همان( » و اعتَبرَ فَأَبصرَ، أً تَ
کامل بر تربیت و ابعاد آن ي  تربیت و احاطههاي  به معناي دیدن صحیح جنبه تفکر.  )103

 و شخص متربی و زمان سنجی است و شاید بتوان گفت که یکی از اصول الزم و از 
م« :فرمایدمی) ع( امام. ن اصول تربیت باشدیتر اصلی عزَ کَّر قَبلَ أن تَ فَ ، یالواسطلیثی ( »تَ
کسب معارف و علوم است ي  و وسیله میکلید هدایت آد، درست تفکر. ) 202ص ، 1376

داند که هیچ دانشی هم سنگ با آن  میآن را کلید پر خیر و برکت ) ع( که امام علی
  . نیست
ز حالت ظاهربینی خارج کرده تدبر صحیح در پی آن است که انسان را ا: اصل تدبر) 5

ر «؛ دارد میباز ها  و انحرافها  را از لغزش میآد، تدبر در امور. و اهل عاقبت اندیشی شود بد تَ
ن تُهجم در ) ع( امام. »شی کنین که مورد هجوم واقع شوي عاقبت اندیقبل از ا؛ قَبلَ اَ

ر قبل العمل یالتدب« :فرماید یمتوصیه به محمد حنفیه در فلسفه تدبیر قبل از انجام کارها 
، ق 1404، یقم( »کند میتدبیر قبل از عمل انسان را از پشیمانی ایمن ؛ ؤمنک من النّدمی

ي  باشد ولی نتیجه می اگر چه در این جا تدبیر و چاره اندیشی به معناي آخربینی. ) 59ص 
ربیتی نظیر اصول ت یابیم که بسیاري از میبا نگاه دقیق تر در . باشد میهمین اصل تدبر 
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  . کند میتربیت عقالنی معنا پیدا ي  ر فقط در سایهاصل تدبر و تفک
یۀٍ«: دیفرما می) ع( علیامام : اصل کرامت) 6 فسک عن کُلِّ دنَ م نَ نفس خود را از ؛ اَکرِ

رعایت کرامت انسانی در تربیت باعث . )31ي  نامه، نهج البالغه( »هر گونه پستی بازدار
شود شخصیتی  میکه از اعماق وجود پذیراي تربیت سازنده و سالم شود چرا که ن شود می

، را تحقیر و یا سرکوب کرد و بعد خواهان القاي اصول و نکات تربیتی بر وجود او بود
اسالم کرامت انسان را به خوبی رعایت کرده و نگاه ویژه به آن داشته است و در این 

ی الْبرِّ و الْبحرِ و« :فرماید میراستا قرآن کریم  ف مناه ملْ ح و م نی آد نا بکَرَّم د قَ و به راستی ؛ لَ
، اسراء( »داشتیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکبها بر نشاندیم میما فرزندان آدم را گرا

یا در جایی که در زمان جاهلیت کرامت انسانی را لگد مال کرده و دختران را زنده به .  )70
شْ«: فرماید میآنها را نهی فرموده و ، کردند میر گو الدکُم خَ تُلُوا أَو قْ القٍیو ال تَ و از ؛  ۀَ إِم

انسان را در بی کران کماالت ، کرامت. )31، اسراء( »فرزندان خود را مکشید، بیم تنگدستی
نه تنها ) ع( حضرت علی. آورد میآورد و بستر ربانی شدن انسانها را فراهم  میبه پرواز در 

خود این اصل را به بهترین وجه رعایت فرموده بلکه فرزند خود را به این امر سفارش 
لِّ دنیه« :فرماید میفرموده و  م نَفسک عن کُ کرِ که  یانسان .  )31ي  نامه، نهج البالغه( »اَ

. ودش میشود و سربلند و عزیز  میبه دور ها  و حقارتها  نفس خود را کرامت کند از پستی
شود که حرمت و شخصیت فرزندان را نگه دارید و به  میلذا به پدر و مادرها توصیه 

 . )215ص ، 1383، شیخ االسالمی( خود پی ببرندهاي  نوجوانان کمک کنید تا به توانایی
کند رعایت کرامت آنها را متذّکر و  میو در وقتی که در مورد زن و شخصیت زن صحبت 

ها« :فرماید میمن سفارش نکاتی شود و در ض میآوار  یاد س ها نَفْ تکَرَام د بِ الَ تَع مبادا در ؛  و
وقتی انسان داراي نفس کریم .  )31 ۀنام، نهج البالغه( »داشتن زن زیاده روي کنی میگرا

. بیند میرا حقیر ها  شود و آن میناچیزها و حقیرها در ذهن او جلوه گر ن، و با کرامت شد
نْ کَرُمت علَ« :فرماید میدیگر  حضرت در جمله اي لَیمع ت ه هانَ نَفْس یه واتُهه کسی ؛ ه شَ

در و   )449کلمات قصار ، همان( »هوي و هوس را خوار شمارد، دارد میکه خود را گرا
ش« :فرماید میرعایت کرامت خانواده  ع م کیو أَکْرِ ک الَّذي بِه تَط، رَتَ نَاحج منَّههمان( رُیفَا ،

  .  )31ي  نامه
طاً« :فرمایند می) ع( علی امام: اصل اعتدال) 7 فَرِّ م فْرِطاً أَو لَّا م نادان ؛  الَ تَرَى الْجاهلَ إِ

تربیتی در هاي  رفتارها و عملکرد. ) 70کلمات قصار ، همان( »نییب میا کندرو یا تندرو یرا 
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ربیت خردمندانه تربیتی است که مبتنی ت. کند که تابع اعتدال باشد میصورتی به ما کمک 
امور باشد چون افراط و تفریط حکایت ي  بر حفظ اعتدال و پرهیز ازافراط و تفریط در همه

کته را خاطر نشان نموده است که ن کند و در کالم امام معصوم اینمیاز جهل و نادانی 
فَرِّطاً« م فْرِطاً أَو لَّا م میانه روي و اعتدال است که  کار آن هم و راه» الَ تَرَى الْجاهلَ إِ

قُتنا القَصد« :فرمایند می رِی برَ و التفویض بل االمر بین االمرینِ« و حدیث مشهور» طَ الج «
ي  اطهار نیز بر پایهي  سیره و سنّت ائمه. به همین اصل میانه روي و اعتدال اشاره دارد

اً دشوار است که جز با خرد ورزي اعتدال امري نسبتي  اما شناختن اندازه. اعتدال است
  . توان به آن دست پیدا کرد مین

  
  تعلیم و تربیت تعریف 

، اقدامات، امکانات، فرصت ها، تعلیم و تربیت عبارت است از مجموعه تالش ها
بالقوه هاي  براي شکوفا سازي توانایی، از بدو انعقاد نطفه تا واپسین لحظات حیاتها  برنامه

در این .  )17ص ، 1380، به پژوه( نبه تا رسیدن به حداکثر ظرفیتفرد به طور همه جا
در امر تعلیم و تربیت ها  و فرصتها  شود که مجموعه اي از تالش میتعریف مالحظه 

حیات ي  تعلیم و تربیت مانند گسترهي  گستره. دخالت دارند نه یک تالش یا اقدام خاص
شود و تا زمانی که حیات انسان استمرار  یمبسیار وسیع است و از زمان انعقاد نطفه آغاز 

عاطفی در هنگام خواب و حالت مادر در دوران هاي  مثل حالت. دارد نیز ادامه دارد
زند و نقش اول را بر  میوراثت حرف اول را ، در فرآیند رشد و تکامل انسان. شیردهی

ي است  که از بالقوه اهاي  عهده دارد و نقش تعلیم و تربیت  تنها شکوفا سازي توان
کردن استعداد  ایجاد، بنابراین نقش تعلیم و تربیت. شود میطریق وراثت به فرد منتقل 

باید به ، تعلیم و تربیت مطلوب. نیست بلکه امکان شکوفاسازي و به فعلیت رساندن است
، انسان رشید، از نظر اسالم. و متوازن توجه داشته باشد رشد همه جانبه و رشد متعادل

تعلیم و تربیت مطلوب ي  حال که محدوده. رشد یافته است، ابعادۀ هم در است که انسانی
الزم است ، روشن شد بر هر پدر و مادري یا هر مربی که در امر تربیت و تعلیم نقش دارد

که تعریف درستی از تعلیم و تربیت داشته باشد و فرزندان را با توجه به عوامل حاکم بر 
  )19ص ،1380، همان( وراثت و محیط آموزش دهد و تربیت کند ،رشد انسان یعنی فطرت



 367      در آمدي بر تعلیم و تربیت در نهج البالغه

  فرق اخالق با تعلیم و تربیت
در گذشته تعلیم و تربیت شعبه اي از اخالق بود و مسائل مربوط به تربیت کودك و 

اخالقی هاي  کتاب. دادند میرشد استعدادها را در کتاب اخالق مورد  بحث و بررسی قرار 
ل تربیتی هم پرداخته اند و آن مسایل را در ضمن نکات اخالقی علما در گذشته به مسائ

ذکر کرده اند و کتب مستقلّی از پیشینیان در مورد تربیت ذکر نشده یا موارد نادري وجود 
   و علوم نافع و نهی از تعلیم ترغیب به علم و اهمیت تعلیم و فراگیري دانش . دارد

گرفت ولی کم کم بر اثر اهمیت  میاکید قرار هاي مضر و حرام در این کتب  مورد  تدانش
گري  آن را از حالت طفیلی، داشتهها  ی که این بخش از اخالق در زندگی انسانخاص

درآورده و به شکل علم مستقل مورد توجه قرار گرفته شد به طوري که هم اکنون هر 
دمندي سوهاي  شود و کتاب میتربیت و اخالق دانش مستقلی محسوب ، کدام از تعلیم

م که یرس میالبته با مراجعه به کتب اخالقی و تربیتی به این نکته . ها تالیف شدهآن درباره
. آید ولی تربیت و تعلیم در جوارحات آمده است میاخالق درمورد امور قلبی و جوانحی 

شود ولی  میدر اخالق بحث  غیرهتواضع و، سخاوت، شجاعت، حسد، مباحث شرك: مثالً
در تعلیم و تربیت مورد ، چشم و گوش و جوارح سروکار دارد و نیز تکالیف کارهایی که با

  . گیرد میبحث قرار 
  

  فرق تعلیم با تربیت
غذاي شان را ، دانند میمعلّم و به طور غریزي  حیوانات خیر و شرّ خود را بدون

نه  میشود ولی آد مییابد و شکوفا  میشناسند و به طور خودکار استعدادهایشان تبلور  می
نه ابزار ، شناسد و نه دشمنش را مینه دوستش را ، داند و نه دوایش را میدرد خود را 

از راه آموزش ها  ایني  دفاعش را و همهي  زندگی اش را با خود به همراه آورده و نه وسیله
طُونِ أُم«: فرماید میچنانچه خداوند . آورد میو تجربه به دست  نْ بم کُم ج کُم و اللّه أَخْرَ هات
مونَ شَ علَ چ یرون آورد در حالی که هیتان بیخداوند شما را از شکم مادرها؛ ئًایال تَ

انسان در مورد تبلور استعدادهایش نیز از سخن گفتن تا روحیات . )78، نحل( »دیدانست مین
ی از غذا خوردن تا عدالت و نیک، از راه رفتن تا پاکدامنانه زیستن ،عالیه و فضائل نفسانی

در بعد آموزش و باالبردن فرهنگ و دانش ، بنابراین تعلیم. پیشه ساختن نیاز به مربی دارد
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شود و تربیت مربوط به هدایت  میاست که موجب تسخیر طبیعت و زمین و زمان 
آموزد ولی مربی  میرا به او ها  معلم نادانسته. استعدادهاي فطري و خُلقیات روحی است

   . ) 128، بقرة( کند میدادهاي فطري او را هدایت درونی و استعهاي  کشش
  

  ؟هیتعلیم مقدم است یا تزک
تعلیم ي  شود که کودك آماده میبرخی بر این باورند که تربیت کودك از زمانی آغاز 

تربیت چند مرحله بر که کنند وحال آن  میاست یعنی تعلیم و تربیت را هم زمان فرض 
در آیات شریفه » یعلّمهم«بر » یزکیهم«ي  دم جملهت تقاست و شاید یک عل تعلیم مقدم
 با توجه به نکات یاد شده در قرآن کریم در سه آیه تزکیه و تربیت به خاطر. همین باشد

ط در دارد در مقام ذکر مقدم شده است و فق میت آداهمیتی که از لحاظ سازندگی شخصی
ن هم در دعاي حضرت ابراهیم و آ )128، قرةب( م شده استیک مورد تعلیم بر تزکیه مقد

خواست تا آن را به  میبود چون مقام تربیت نبود و فقط یک دعا و خواسته بود که از خدا 
چون تزکیه ، شود و بعد تزکیه میاول علم پیدا ، اش عطا کند و مسلّماً در مقام تحقّق ذریه

بیت چند مرحله و این که تر. )447ص ، 1417، طباطبائی( یابد میعمل تحقق ي  از ناحیه
به یک معنی تربیت طفل از دوران جنینی و حتّی قبل از جنینی : اوالً؛ مقدم بر تعلیم است

وظایفی مربوط به این دوره ذکر شده و در ، آمادگیي  شود و در مرحله میاو آغاز 
حمل ي  نیز یک سلسله آداب و وظایفی براي قبل از مباشرت و دوره میدستورهاي اسال

طفل دردوران ، آن چنان که علماي علم تربیت و روان شناسی گفته اند :ثانیاً. آمده است
برخی ة و آمادگیري  نقش پذیري و شکلي  شیرخوارگی و قبل از یک ساله شدن هم آماده

روانی است و الزم است بهداشت روانی او رعایت شود و بهداشت روانی هاي  بیماري
، 1380، مطهري( نیازمند تخصص بیشتر استچندین مرتبه از بهداشت بدنی دقیق تر و 

   . ) 96ص 
  
  تربیت اسالمیهاي  ویژگی
ل به عالم وحیانی هستند را از کالم وحی و معصومین که متصها  ترین این ویژگی مهم

   :توان پیدا کرد می
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دهد و از انسان  میاسالم دستور فراوان به خودسازي : تزکیه و اصالح نفس) 1
دایت گري و تربیت دیگران ابتدا به تزکیه و اصالح خویش پرداخته خواهد که قبل از ه می

و حرف و عمل خود را در مورد اصالحات فرد و جامعه یکی و هماهنگ نماید و در این 
این ي  به نمونه. مت نموده استذه حرف و عمل آنها هماهنگ نباشد مافرادي را ک، راستا

ه للنَّاسِ إِماماً فَلْ منْ« :توجه کنید) ع( از حضرت علیها  سفارش نَفْس ب ینَصلع دأْ بِتَ یب ه مِ نَفْس
لع لَ تَ یمِ غَیقَبلْ، رِه یونْ تَأْد سیکُ ه بِ یبلَ تَأْدب ه قَ یرَته انس بِل کسی که خود را در مقام پیشوایی ؛ بِه

به تعلیم خویش  دهد باید پیش از آن که به تعلیم دیگران بپردازد میو امام مردم قرار 
، همان( بپردازد و باید تأدیب کردن او به عملش پیش از تأدیب کردن به زبانش باشد

و بارها فرمودند که هیچ سخنی نگفته و هیچ دستوري به شما ندادم مگر  )73کلمات قصار 
ه«: این که خود قبل از شما به آن عمل نمودم الَّ، و اللَّ کُم  ما أَحثُّکُم علَى طَاعۀٍ إِ و أَسبِقُ

لَ کنند و خود  میکند کسانی که به کاري امر  میو نیز مّذمت  ).175ي  خطبه، همان( »هایإِ
فرمایند امر به نیکی  میو در نامه سی و یک  ). 129ي  خطبه، همان(د کنن میآن را ترك 

ه« کن و خودت هم اهل آن باش له کُنْ منْ أَ عرُوف تَ رْ بِالْمأْم31ي  نامه، همان( »و ( .
نفس این است که انسان آنچه را ي  اصالح و تزکیهي  پس الزمه. یعنی عامل به آن باش 

  . دهد خودش هم عامل به آن باشد میدستور 
اگر چه انسان با عامل بودن به دستورات تربیتی داراي  :هدایت و حفاظت از دیگران) 2

وظایفی نسبت به سایرین و ، ار خودباشد ولی همیشه ما در کن میاثربخشی بیش تري 
دهد که خود را از  میدستور ها  خداوند در قرآن به انسان. داریم نیزبستگان و نزدیکان خود 

نَ آمنُوا قُوا یها الَّذیا أَی«. کند میآتش نگه دارید و در کنار آن اهل و خانواده را هم سفارش 
هل کُم و أَ س فُ دیگران را نیز از ارتکاب : فرماید میحضرت امیر نیز   .)6، تحریم( »کُم نارایأَنْ

منکر نهی کنید و خودتان هم دست بکشید زیرا شما مأمور شده اید که نهی از منکر کنید 
بنابراین انسان نه تنها مسئول اعمال و رفتار . پس از آن که خود از منکر اجتناب کردید

حفاظت کند و ها  ن خود را از کج رويخود است بلکه  باید حتی االمکان دیگران و بستگا
  . آنان را با ارشاد و راهنمایی به راه راست هدایت کند

خداوند تبارك و تعالی در آیات متعددي اشاره : ناظر دانستن خدا بر اعمال خویش ) 3
نَ بص«: دارند به این موضوع از جمله لونَّ اهللاَ بما تَعم ا«و » رٌیاملٍ ع ااهللاُ بِغافو  »تَعملُونَ و م
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از دیگر . ) 271، 265، 237، 234، 233، 149، 140، 110، 85، 74ات یآ: بقره( دیگر آیات
کند که عالم را  میاین است که مسلمان را به گونه اي تربیت  میتربیت اسالهاي  ویژگی

ب ر«. داند میداند و او را بر تمام امور شاهد و ناظر  میمحضر خدا  به و رحم اهللا امرأً راقً
شیۀ  ن خَ ها مم نفسه من التّقوي بزمامٍ و ألج م ز مرَءناه ارَ هواه و کذب مو کاب هذَنب کَب نَ تَ
ها رافعاً الی المعاد ها عن المعصیۀ بلجام عد قادها الی الطّاعۀ بزمامها و قَ  »ربها بلجامٍ فَ

  . ) 208ص ، 1404، یحرّان(
این فرهنگ یک عامل اساسی در تربیت و : بر دنیوي مقدم دانستن حیات اخروي) 4

 حضرت امیرالمؤمنین. )17، اعلی( »رٌ و أَبقىیو اْآلخَرةُ خَ«باشد که  میرشد اجتماعی بشر 
و عاملٌ «: فرماید میرا دارند  میدر مورد کسانی که این وجه از ویژگی تربیت اسال) ع(

ی الدنْ لَ ف م ایعهد ع ا بمنْ، ا لنَ الد م ه لیا بِغَیفَجاءه الَّذي لَ مآن کس که در دنیا براي ؛ رِ ع
، نهج البالغه( »آورد میهاي دنیا نیز بدون تالش به او روي نعمت کند و میآخرت کار 

کسی که در دنیا براي ؛ فرماید میو جالب این جاست که حضرت  .)269 قصار کلمات
رسد ولو  میدهد نصیبش از دنیا هرچه باشد به او جام میو با هدف واال کارها را انآخرت 

چون آن شخص تالش و کوشش دارد ولی هدف از تالشش زندگی اخروي . بدون تالش
در همین نامه سی و یک ) ع( حضرت علی. ی و نهایی او دنیا نیستیاست و هدف غا

قَانِ«. کندمی به فرزندش رزق را بر دو قسم تقسیم بخطا ز زقَ رِ ه: الرِّ ب طْلُ زقٌ تَ زقٌ ، رِ و رِ
کی طْلُب ،تَاك ت لَم تَأْته أَ ی و یجو می کی آن که تو آن را یروزي بر دو قسم است ؛ فَإِنْ أَنْ
 »خود به سوي تو خواهد آمد، يد و اگر تو به سوي آن نرویجو میگر آن که او تو را ید
   .  )31ي  نامه، همان(

اسالم آن قدم هایی را که انسان براي رشد و ي  آموزهدر : عبادي بودن امر تربیت) 5
دارد و در جهت رضاي خداوند است عبادت محسوب  میکمال خود و پرورش دیگران بر

اذکار و عبادات ویژه نیست بلکه ، نماز عبادت کردن محدود به لحظات کوتاه. شود می
ه و رسم زندگی درآید دهد که به صورت را میعبادت حقیقی و با ارزش زمانی خود را بروز 

شئون زندگی فرد را ي  تفکّر و همه، رفتار و کرداري  و ارزش آن در مواقعی است که شیوه
  . ) 28ص ، 1381، اقیحاس. (فراگیرد

استوار است و  میبر فطرت آد میو اقدامات تربیت اسالها  برنامه: هماهنگی با فطرت) 6
متناسب با ، تربیت فطري. شکوفا سازدفطرت را بزداید و آن را هاي  کوشد تا حجاب می
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تربیتی است که عشق به کمال . و نیازهاي او و در خور حقیقت انسانی است میوجود آد
محیط ، براي شکوفا شدن فطرت و استعدادها. دهد میمطلق و انزجار از نقص را جلوه 

  . ابدی میتربیتی الزم است و گرنه استعدادهاي درونی انسان در جهت خیروصالح رشد ن
  

  ضرورت وجود مرّبی
نقش مرّبی ، یکی از مهم ترین عوامل تربیت و یکی از راهبردهاي حیاتی در امر تربیت

توان از نقش حیاتی او و تأ ثیري که در  میباشد که در مسیر تربیت ن میو معلم 
ن ارزش یات معصومیروا. گذارد چشم پوشی کرد میشخصیت انسانی برجا گیري  شکل

لیثی (؛ افضل الناس انفعهم للناس« داند که مینافع بودن آنها براي مردم ، امندي افراد ر
مردم و کمک به هاي  و یکی از مصادیق بارز آن رشد اندیشه.  )118ص ، 1376، الواسطی

اسالم زندگی انفرادي و منزوي از اجتماع را با . باشدمی تربیت سالم و ارتقاي کیفی جامعه
ۀ فی «ي  جمله هبانیتی الرّهبانیۀ« و  »االسالمال ر147ص ، 1365، نجفی( »لَیس فی ام( 

فرهنگی و اجتماعی و جنگ و ، محکوم کرده و داراي نظام حکومتی و سیستم قضایی
پیشوایان دینی . باشد و روح اسالم با زندگی فردي و گوشه نشینی مخالف است میجهاد 

ها  د نباید به نماز و روزه و طول سجدهایمانی افراي  ما تعلیم داده اند که در شناخت روحیه
 صدق و امانت داري آنان توجه کرد و امام باقر، نگاه کرد بلکه باید به راست گویی غیره و 
ال تَنظُرُوا الی کثرة صلوتهم و صومهم وکثرة الحج ولکن اُنظُروا الی صدق «: فرماید می) ع(

هر گوهر جاي . وجود انسانی است شخصیت، بزرگ ترین امانت. »الحدیث و أداء االمانۀ
توان  میتوان عوض کرد و بدلی براي آن ایجاد نمود ولی هیچ انسانی را ن میمندي را ارزش

انسان خلیفۀ اهللا است و همه موجودات دیگر از قبیل نباتات و . جایگزین شخص دیگر کرد
موجودي که  و کرات دیگر طفیل هستی او آفریده شده اند و تنهاها  کهکشان حیوانات و

ن انسان به یا  . ) 63ص ، 1363، رشیدپور( حاضر شد امانت الهی را بپذیرد انسان است
این کار وجود مرّبی ي  الزمه یت شخصیتش الزم است که خوب تربیت شود وخاطر اهم

خوب و شایسته است که باید از زمان مناسب و متناسب با شرایط و در نظر گرفتن 
بیت او مبادرت ورزد و هم چنین الزم است که خود تربیت هر فرد به ترهاي  ویژگی
  . باشد) ع( مکتب اسالم و اهل بیتي  یافته
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  هاي مرّبیویژگی
مان و مربیان با انسان سر و کار دارند همان موجودي که ظریف ترین و لطیف معل

ص ، 1383، همان( باشد میترین موجود عالم هستی است و لیاقت خلیفۀ اهللا بودن را دارا 
. ) 23، مؤمنون( خداي خالق بر خود آفرین گفت، همان موجودي که در آفرینش او. ) 242
م با گل سرسبد خلقت خدا سروکار دارد و شخصیت انسانی در زیر دستان  پر مهر او معل

کوشد خدا را  میگیرد و رسالت او هدایت و رساندن انسان به ملکوت است و او  میشکل 
که خداوند  آفریده شدندها  انسان د همان هدفی که در پرتو آنمعرفی کنها  به انسان

دو ویژگی . ) 162ص ، 1415، ابن عساکر( »کنت کنزاً مخفیاً فأَحببت أن اُعَرف«: فرمود
؛ لاو :شود میبسیار مهم براي مرّبی الزم و ضروري است که باعث سهولت در امر تربیت 

؛ م دو. واند تربیت صحیح و سازنده داشته باشدت میآغاز تربیت از خود که بدون آن مربی ن
این که مربی باید رفتار و گفتارش در یک راستا باشد که در صورت ناهماهنگی در رفتار و 

تربیتی و مخرّب در شخصیت  شود بلکه نتایج ضد میخوب تربیت ن، نه تنها مترّبی، گفتار
ت مرّبی باید موقعی. باشندالبته این دو ویژگی مکمل یکدیگر می. گذارد میاو به جاي 

گیرد و به عملکرد خود  ارتباط صحیح با مترّبی را فراي  شناس و زمان سنج باشد و نحوه
کامل داشته باشد و دست آورد تربیت خود را مورد ارزیابی ي  تربیت احاطهي  در طول دوره

ترّبی را پاره مرّبی باید احساس مسئولیت کند و رسالت عظیم خود را بشناسد و م. قرار دهد
وقتی به نامه سی و یک . و جزئی از وجود خود بداند و نسبت به او خیرخواه کامل باشد

بینیم که  میاخالقی و اجتماعی است بنگریم ، تربیتی آن برنامه  تمامهج البالغه که ن
به را هاي خودش خالق اجتماعی دست گذاشته و ویژگیاهاي  حضرت بر مهم ترین نکته

شود که این پدر پیر که تو را  میبی دلسوز و آگاه بیان کرده و متذکر عنوان یک مر
ز خواسته یبراي تو ن، خواهد میکه براي خود  کند تمام خیر و خوبی هایی مینصیحت 

و این کلمات و .  )31ي  نامه، نهج البالغه( براي او هم هست، توهاي  چون خیروخوبی
پدر و پسر جوانش انجام گرفته بیان صحبت هایش را در قالب گفت و گویی که بین 

  ). 14ص ، 1380، شیروانی( جوانهاي دیگر بتوانند از این نامه استفاده کنندي  نموده تا همه
  مترّبی هاي  ویژگی

جوانی است چون ي  بهترین زمان براي رشد و تعالی و تربیت و تعلیمات دینی دوره
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م مستعد و حاصل خیز براي هر جوان فطرت پاك و ضمیرسالم و دست نخورده دارد که ه
 داردها  تربیت سازنده است و هم خطر آسیب پذیري و هالکت را نسبت به سایر دوره

براي پیش برد اهداف تربیتی اسالم به ) ص( لذا پیامبر اکرم.  )30ص ، 1381، رودگر(
ده حسن استفا جه این نکته وکفّار قریش متو. دارند يرفته که نیروي بیشترها  سراغ جوان

با بنا«گویند بهینه از دوران جوانی شده و می ةاستفاد پیامبراز د شُ جوانان ما را فاسد ؛ أفس
جوانی که منحصر به هاي  پس توجه به این ویژگی.  )274ص ، 1404، یقم( »کرده است

و با توجه به . و توجه ویژه به تربیت در این زمان ضروري است، خاص است الزمي  دوره
) 1:توان ذکر کرد میجوان را در پنج مورد  هاي  اصلی ترین ویژگی، ماین خصلت مه

مهم ترین عوامل که موجب این ویژگی شده در : کشش اندیشه و تمایل به حقیقت یابی
درست ، مطیع و فرمان بردار بودن، صاف بودن دل، سی و یک ذکر شده که از آنهاي  نامه

نیاز به دعا و ) 2. یقت نام برده شده استخواهان تالش براي رسیدن به حق، بودن اندیشه
باشد و به  میفلسفه دعا و نیایش این است که کلید خزاین الهی به دست انسان   :پرستش

آن درهاي نعمت را به روي خود گشوده و ي  انسان اجازه داده تا هرگاه بخواهد به وسیله
: میزان کشش معنوي) 3.  )46ص ، 1383 ، بهزادپور( باران رحمت پیاپی را درخواست کند

جه به ارتباطی که انسان با خداي خودش دارد و از موقعیت خاصی برخوردار است و با تو
زیادي هاي  ورود به خیر و سعادت را براي بشر فراهم کرده و براي آن مشوقهاي  تمام راه

خروج هاي  اهانحرافی منع کرده و موانعی را برایش قرار داده و رهاي  قرار داده و او را از راه
سی و یک که به آن موارد ي  از آن را به راحتی برایش مهیا نموده و دربخش پایانی نامه

همگی داللت بر این دارد که انسان کشش معنوي زیادي دارد که از آن ، اشاره شده است
و با توجه به نیازجوان به معنویات و . توان در سیر تکاملی و سعادت خود استفاده نمود می
مناسب براي باال بردن ارتقاي تربیتی خود را به هاي  کشش واالي او یکی از زمینه این

طراوت و شادابی که : قدرت نوجواني  گستره) 4. توان به کارگرفت میبهترین وجه 
جوان قرار داده و ظرفیت باالي نواي که خداوند در  به همراه نیروي ذخیره، نوجوان دارد

برد که نیروي خارق العاده و معجزه  میرا به حدي باال ا ه قدرت آني  معنوي او گستره
هم مسیر تکامل ، هاي  نوجوان و جوان و قدرت هایشروحیهتوجه به . ندیآفر میآسایی را 

به بار نشستن این ثمره را هاي  نمونه. نماید میفرد و هم پیشرفت جامعه را تضمین 
آفریدند ها  ول دفاع مقدس حماسهتوان در روحیات شهداي نوجوان و بسیجی که در ط می
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چون یکی از نیازها و : زیبا جویی) 5. مشاهده نمود، و افتخاراتی را بر جاي گذاشتند
ي جوانی یباطلبی است و اوج آن هم در دورهدرونی انسان زیباجویی و زهاي  خواسته

أَنَّما « است خداوند به این مرحله از زندگی نیز اشاره نموده. کندشود و بروز میشکوفا می
نْیالْحزیاةُ الد و ولَه و ب یا لَعفاخُرٌ ب کُم ینَۀٌ و تَ با بیان این ) ع( حضرت امیر) 20، حدید( »نَ

آن زیبایی را طلب کن و از خدا بخواه که براي تو  فرمایند مینیاز و راه کار براي رفع آن 
بینی نه آن  میکه اگر زیبایی را در مال فرماید  می باقی بماند و وبالش بر تو نماند و اضافه

ک ف«. ماند و نه تو براي آن میبراي تو  لَتُ سأَ نْ م هیما یفَلْتَکُ ک جمالُ قَى لَ ب ، یو نْک نْفَى ع
ه ن و رنج و سختی یی تو را تأمیبایتو به گونه اي باشد که جمال و زهاي  پس خواسته؛ وبالُ

  .  )31ي  نامه، غهنهج البال( »را از تو دور کند
  
  گیرينتیجه

 متون دینی در اي داشته و تعلیم و تربیت اهمیت فوق العاده مسئله اسالمدر دین 
شود تا  میداده  اي العاده البالغه به مسائل بنیادین تعلیم و تربیت اهمیت فوق خصوصا نهج

 ،مربی یکهاي  صهمربی و متربی و شاخهاي  ویژگیاز جمله  ،آنبا دقت و مطالعه در 
  . بتوان یک جامعه متعالی و موفق را به جامعه بشري ارائه داد

  
  منابع
  . قرآن

  . نهج البالغه
  . نیجامعه مدرس، قم، مچاپ دو، تحف العقول عن آل الرسول، )ق 1404 (،یابن شعبه حرّان

  . دارالفکر، روتیب، نۀ دمشقیخ مدیتار، )ق 1415 (،ابن عساکر
  . بوستان کتاب، قم، لچاپ او، يسلوك علو ، )1381 (،نید حسیس، یاسحاق
  . مسجد جمکران، قم، لچاپ او، تیفرهنگ ترب،  )1382 (،عباس، يزدیلی یاسماع
، تهـران ، چاپ پنجم، اصول برقراري رابطه انسانی با کودك و نوجوان ،  )1380(، احمد، به پژوه
  . شیرو

  . رخش، تهران ،لچاپ او، تی به پسرمیوص، )ش 1383(، ن دختیمیس، بهزادپور
قـاتی فرهنگـی   یموسسه تحق، قم، مچاپ دو، یتیو مباحث ترب) ع( امام علی، )1383(، محمد، یدشت
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  . نیرالمؤمنیام
  . يالهاد، قم، لچاپ او، پدرانههاي  هیتوص، )1383(، محمد، یدشت

  . دانشگاه، تهران، مچاپ دو، لغت نامه دهخدا ، )1377 (،علی اکبر، دهخدا
، تهـران ، مچـاپ دو ، یم مرعشـ یق ندیتحق، معجم مفردات الفاظ القرآن ، ) 1376 (،یراغب اصفهان

  . يانتشارات مرتضو
ـ یتربهاي  اخالقی و روشهاي  پرورش، )1383 (،دیمج، د پوریرش انجمـن  ، تهـران ، لچـاپ او ، یت

  . انیا و مربیاول
  . انتشارات کعبه، تهران، ت کردید تربیچگونه با،  )1363(، دیمج، دپوریرش
، لچـاپ او ، ) ع( جوان و مجموعه طرح از چشم انداز امـام علـی  ، )1381(، محمدجواد، ودگرر

  . شه معاصریموسسه فرهنگی دانش و اند، تهران
  . یانتشارات االسالم، تهران، چاپ سوم، تینکته در ترب 2222، )1383( ،جعفر، یخ االسالمیش
  . دارالفکر، قم، لاو چاپ، ) ع( دست جوان در دست علی، )1380 (،یعل، یروانیش

  . بی نا، 3ج ، شرح اصول کافی، بی تا، مولی محمد، صالح مازندرانی
موسسـه  ، قـم ، چاپ پـنجم ، 19ج ، المیزان فی تفسیر القرآن )ق. ه 1417 (،محمد حسین، طباطبائی

  . نشر االسالمی
ـ ب، چـاپ اول ، 1ج، ر القـرآن یان فـی تفسـ  یمجمع الب، )ق 1415 (،فضل بن حسن، یطبرس ، وتری

  . یموسسه اعلم
، ه قـم ین حوزه علمیق موسسه جامعه مدرسیتحق، جوامع الجامع، )ق 1418 (،فضل بن حسن، یطبرس
  . نیجامعه مدرس، قم، چاپ اول، 1ج
چـاپ  ، ییم سـامرا یو ابـراه  مـی ق دکتر مهدي مخزویتحق، نیالع ، )ق 1409 (،ل بن احمدیخل، يدیفراه

  . دارالهجرة، مدو
  . بی نا، 4ج ، القاموس المحیط، )بی تا(، الهورینی شیخ نصر، فیروزآبادي

ـ ب جزاید طیح سیتصح، یر قمیتفس، )ق 1404(، مین علی بن ابراهیابی الحس، یقم ، مچـاپ سـو  ، يری
  . دارالکتب، قم

چـاپ  ، يرجنـد یق حسـنی ب یـ تحق، ون الحکم و المواعظیع ، ) 1376 (،علی بن محمـد ، یثی واسطیل
  . ثیدارالحد، تهران، لاو
  . ثیدارالحد، تهران، لچاپ او، زان الحکمۀیم، )بی تا (،محمد، يدي ري شهرمحم

  . انیا و مربیانجمن اول، تهران، ومچاپ س، ی انسانیت معنایترب، )1379زمستان (، یرجبعل، یمزروع
  . صدرا، تهران، چاپ شانزدهم، نظام حقوق زن در اسالم ، )1371(، یمرتض، يمطهر
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  . صدرا، تهران، مچاپ دو، »ره« استاد مطهريهاي  ادداشتی ، )1380 (،یمرتض، يمطهر
  . صدرا، تهران، چاپ چهلم، ت در اسالمیم و تربیتعل، )1382 (،یمرتض، يمطهر
، تهـران ، چـاپ دوم ، 18ج ، تحقیق شیخ عباسـی قوچـانی  ، جواهر الکالم، )1365 (،محمد حسن، نجفی

  . دارالکتب االسالمیه
  
  



 

    

  
  
  
  
  
 

    یادگیريـ  یاددهی لگوهاينقش معلمان و اتبیین 
  تربیت اسالمیدر 

  
  ∗بهشته صفرپور
 **عصمت فوالدچنگ
   ***شهداد عبداللهی

  
مربیان نقش تعیین کننده در رسیدن به اهداف آموزش و ، هاي تعلیم و تربیت در نظام

در . مهم در پیشرفت هر جامعه و کشوري استهاي  یکی از مولفه ،تغییر. پرورش دارند
اي اوست  نیز توجه به جایگاه معلم و صالحیت حرفه، ن آموزش و پرورشتحول بنیادی

در ، بی شک ارتقا این نقش و جایگاه. داندفکور وفرهیخته می، ا فردي خردمندکه او ر
  میاسال در تعلیم و تربیت مییادگیري تاثیر مستقیـ ارتقا بخشی به فرایند یاددهی 

 و آراءتوجه به فلسفه تربیت در اسالم با ا به ابتد، در این مقاله. بدنبال خواهد داشت
سپس . نظریه تربیتی استاد فقید دکتر حسینی پدر تعلیم و تربیت  ایران اشاره شده است

تبیین ، تربیت اسالمی درنظام تعلیم و، یادگیريـ روشهاي یاددهی معلم  و مؤثر نقش 
 پژوهشی مشتمل بر ـ  میعل با رجوع به منابع، اسنادي مورد استفاده از نوع  روش. شد

تبیین هدف از این مقاله . باشد میاستنتاجی ـ از نوع تحلیلی ، مقاالت علمیکتب و 
 همان صالحیت حرفه اي معلمان در فرایند ضرورت نقش  معلمان یا به عبارتی 

 
  دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شیراز.  ∗
  عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز. **

 دانشجوي دکتري فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی تهران. ***
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الگوي معلمان در   ـ1 :طلبد میباشد که پاسخ به سؤاالت زیر را  مییادگیري ـ یاددهی 
ـ آشنایی معلمان با الگوهاي یاددهی ـ 2 چیست؟فرایند تربیت در و  میجامعه اسال

در جمع بندي مباحث به این نتایج دست  دارد؟فرآیند تربیت  در یادگیري چه تاثیري 
معلمان را نباید فقط به عنوان مجریانی نگریست که از لحاظ حرفه و   :یافتیم که

بلکه آنها را ، اي را تحقق بخشند هپیش تعیین شد اند تا اهداف از تخصص مجهز شده
ایثار و با ، )ع( الگو پذیري از امام حسین با باید بصورت متخصصانی در نظر گرفت که

عقالنی به ارتقاي تفکر در فراگیران اخالقی و  احساس تعهد نسبت به ارزشهاي
د که وش می منجر به پرورش انسانهایی میاسالدر نظام تعلیم و تربیت این امر. پردازند می

فلسفی در وتفکر  روح و ذهن، جستجوي خرد و خردمندانه زیستن، درست اندیشیدن
  . وجود آنان هویدا باشد

  میتربیت اسال، معلم، یادگیري، یاددهی :کلیدواژه
  

  مقدمه 
ي بزرگی از اجتماعی و فرهنگی است که گروههاي  علیم و تربیت یک جریان پیچیدهت

با اجتماعی و فرهنگی مختلف ، هاي مختلف اقتصاديزمینه غالباً و مردم در آن سهم دارند
ونظریه شان با یکدیگر تفاوت دیدگاهها  اما  گوناگون در آن سهم دارند عمصالح و مناف

توان  مینه بدون یادگیري ، زندگی و یادگیري الزم و ملزوم یکدیگرند، در واقع. دارد
، در نتیجه. افتد مییادگیري اتفاق ، درست زندگی کرد و از آن لذت برد و نه بدون زندگی

 همانگونه که نبی اکرم حضرت محمد بن عبداهللا. لحظه زندگی یادگیري است، لحظه
ین رسالت خود را مکارم اخالق و هدایت ترو بنیادي 1فلسفه انتخاب خود را معلمی، )ص(

مدنی بنا نهاد سوي نور و روشنی اعالم کرد و بر مبناي آن تبه  از جهل و تاریکیها  انسان
آنچه در این . نه بود ه و نه خواهد بود، اگر بدرستی عمل شود، تر از آن تر و مترقی که جامع

، کند میگري  ردایشان چون خورشیدي درخشان جلوهو عملکها  مختصر بر تارك برنامه
دانایان با نادانان برابر «: فرماید میزیرا خداوند متعال ؛ است» یاد دادن و یادگرفتن«

دنیاي آینده پیام خوشبختی و رفاه براي  :)ع( بنا به فرمایش امام صادق. 2»نیستند
اگر با نگرش به همین . ) 1/35اصول کافی (گیرند  میدارد که خوب و سریع یاد  میمرد
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همه انبیاء و اولیا و همچنین اقدامات هاي  ادعا شود که  هسته مرکزي فعالیت، مختصر
زیرا تمام ؛ این مبنا بوده است شاید سخنی به گزاف نباشد نیز بر) ص( حضرت رسول اکرم

رفاه و آسایش و زندگی شرافتمند و ، تالش ایشان این بود که انسان را به سمت انسانیت
رهنمون شوند ، متعالی و سعادتمند راهنمایی کنند و به کمال که از صفات باري تعالی است

 نیست به آن که هیچ مخلوقی را دسترسیرسانند  میو بدینوسیله انسان را به جایگاهی 
همواره یاد ، تولد تا هنگام هجرت به سراي دیگرانسان از بدو . ) 44:1388، امیرحسینی(

گفتارها و فعالیتهاي خود را براساس عمل یادگیري انجام ، گیرد و بیشتر رفتارها می
ده است که مختلف تعریف شهاي  یادگیري از سوي دانشمندان مختلف به گونه. دهد می

یادگیري تغییر رفتار بالقوه است که بر «مشترکات و تکامل تعریف آنها عبارتست از اینکه 
در این مقاله سعی بر آن است . »اثر تجربه در طول زندگی بوجود آمده ونسبتاً پایدار باشد

مطابق با دیدگاه ونظریه ، که مطالبی را به رشته تحریر در آوریم که در عین معتبر بودن
علی اکبر حسینی در تعلیم  سیداستاد و اندیشمند بزرگ مرحوم دکتر   میتربیتی اسال
هاي شتال .برخوردار باشد، از نگارشی روان و دور از پیچیدگی بوده و   میوتربیت اسال

و مدیریت آموزشی را به عنوان برگزیده ترین راه زندگی و فلسفه حیات  میکسانی که معل
گیرد که بتوانند تحجر  میدر جهت اهداف تعلیم و تربیت شکل  خود برگزیده اند وقتی

قات یج تحقیو نتاها  نظریه، جدارهاي فضاي ذهنی خود را با افزایش شناخت از اصول
تخریب کنند و در این ظرفیت سازي ذهنی و حرفه اي به بینشی وسیع و ژرف و ، یتیترب

تحقیقات ) . 12: 1390، رنگیبه نقل از به؛  2004بروس جویس . (انعطاف پذیر برسند
دهند که اگر موجبات تغییر در خود مدرسه ایجاد شود تغییر بهتر صورت  میبسیاري نشان 

مساله عمده کشور کیفیت آموزش و پرورش براي شکوفایی همه استعدادهاي . گیرد می
. اشخاص است وتحقق این امر به همت واالي دست اندرکاران به ویژه معلمان نیاز دارد

براي این تحول ها  در تدریس یکی از بهترین راه یادگیري - یاددهی اربرد الگوهاي ک
یع آموزشی به طور چشمگیري نیاز به ظرفیت سازي گستره ذهن تحوالت سر. است

ل آنان را سازد و می میهاي تعلیم و تربیت را آشکار شناخت بیشتر پیچیدگیو  دارد معلمان
دیگر ، ايبا این فضا سازي ذهنی و حرفه. انگیزد میر اي خود ببراي افزایش دانش حرفه

آموزش و پرورش خوب . شدافراد  و مانع رشد ها  گذر عمر و پیرتر شدن تن گرنباید نظاره
سرهاي جوان را بر تن ، جوانان و نشاندن آن بر تنشانهاي  تواند به جاي پیر کردن کله می
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 معلمان و اثر بخشی انان در، ئولیت خطیردراین مس. ) 1385، قاسم پور( پیران بپروراند
  . اي را بر عهده دارندفرایند تدریس و تربیت نقش  ویژه

 اولی انّ« :است فرموده و کرده معرفی تفکر اهل را »اللباباولوا«) ع( صادق امام
دلشاد ( کنند می تفکر که آنانند) خردمندان( اولوااللباب همانا. 1»بالفکرة عملوا الذین االلباب
  ) 202:1385، تهرانی

   فرا تدبر و اندیشیدن وتفکر به را انسان که دارند وجودمتعددي  احادیث و وروایات آیات
 تربیت که است آن ،هدف و است استوار صحیح برتفکر اسالم تربیتی نظام. خوانندمی

تفکر صحیح در تربیت . بیاندیشند پیوسته و باشند صحیح تفکر اهل نظام این شدگان
این تاکید و . جایگاهی ویژه دارد و بر هیچ امري چون آن تاکید نشده است میاسال

 :چنین روایت شده است) ص( مبر اکرمانگیختن مردمان به تفکر چنان است که از پیا
  . »است بهتر عبادت سال یک از اندیشیدن ساعتی«، »2 سنۀ عبادة من خیر ساعۀ فکر«

فرایند یادگیري خود . د به یادگیري هستندبراي تفکر صحیح در زندگی نیازمنها انسان
نیز مستلزم مراحل و تمهیداتی است که اگر بطور صحیح اتفاق افتد منجر به تفکر خواهد 

ابن خلدون بر آن است که فرآیند یادگیري بر اساس اصول معین صورت میپذیرد که . شد
گریزي ، سرعت فهماز شناخت آنها واجرایشان براي یاوري دانش آموز در امر یادگیري و 

 یادگیري که معتقدند روانشناسان) 1387:321، عرسان کیالنی به نقل از رفیعی. (نیست
 تغییر این. ) 1382:30ازسیف نقل به( باشد هتجرب از برخاسته که تغییر رفتار از است عبارت
. باشد هرسه از تلفیقی یا و تفکر طرز و جسمانی مهارتهايهاي  زمینه در است ممکن
 گرفتن یاد دلیل که گیرد می یاد خوب را مطلبی وقتی فراگیر. باشد دار هدف باید یريیادگ
  باشد فعال یادگیري ضمن در و شود تفهیم برایش دقیقاً آن نهایی هدف و مطلب آن

 جذب مکدمی را آب که اسفنجی مانند را تفکرش طرز و جسمانی، ذهنی مهارتهاي فراگیر
 تالش و فعالیت با باید فراگیر حالیکه در است فعل پذیري حالت، حالت اسفنج. نمایدنمی
 الگوهاي) 1384، امیر حسینی( سازد باور را خویش ذهن، آموزش محیطهاي  داده میان از

 کنند می دانش اموزان ایفا تربیت و تعلیم درفرایند موثري بسیار نقش، یادگیري -یاددهی
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 آموزشی نظام سازي بهینه براي هکارهاییرا دنبال به، تربیتی علوم متخصصین همواره لذا
لذا با . باشند داشته مطابقت میتربیت اسال عالیه اهداف با که هستند فراگیرانی تربیت و

توان دریافت که استاد می "و اصول ، منابعمبانی؛ یتعیلم وتربیت اسالم"مطالعه کتاب 
نقش معلم درنظام تعلیم و ( حسینی در مباحث خود پیرامون نظریه تربیتی اسالم به این امر

 :سوال اصلی در این نوشتار این است که. به طور شفاف  و روشن توجه نموده است) تربیت
 و کردن فکر مهارت از که آموزانی دانش پرورش در) اي صالحیت حرفه( معلمان نقش - 1

 یادگیريـ  یاددهی چه نوع الگوهاي - 2 باشند چیست؟ برخوردار مساله حل و اندیشیدن
  سازند؟  نزدیک میتربیت اسال عالی اهداف به توانند مارا یم

  
  فلسفه تربیت در اسالم
، به تصویر کشیدن انسان و جامعه اي است که تربیت در اسالم، مراد از این اصطالح

درپی تحقق آن ، بر اساس ارتباط هریک از این دو با آفریدگار و هستی و زندگی و انسان
  ). 1387:22 ، عرسان کیالنی( است

بخشی از فلسفه کلی اسالم درباره انسان و هستی و زندگی  میفلسفه تربیت اسال
خداوند انسان را آفرید تاخلیفه او در زمین باشد و از آن بهره برگیرد و رازهاي زمین . است

آیات خداوند را در این امور ببیند و سازوار  تا، اطراف را شناسایی کند هايو رمزهاي جهان
عه اي از قرآن کریم و سنت شریف دربردارنده مجمو :الهی به امور زندگی بپردازدبا هدایت 

. کندنظریه تربیتی اسالم را رهنمود میها را اصولی دانست که توان آن میاصول است که 
  :برخی از این اصول عبارتند از

  
  تربیت و تحویل. الف

و خداوند پاك و بزرگ از  زندگی استهاي  دارد که تحویل یکی از قانون میقرآن مقرر 
از این » . ..هر زمان او در کاري است؛ کل یوم هو فی شان«: ماند میآفرینش نو به نو باز ن

ي خداوند همگام کارهاي تازهرو بر انسان است که پرده انس و الفت و عادت را بدرد و با 
قرآنی در این روش . شود میدر غیر این صورت دچار سرگردانی و پریشانی ، و سازوار شود

کند تا رفته رفته انسان را با ضرورت هماهنگی با هاي بشري استفاده میزمینه از تجربه
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افعیینا بالحق االول بل هم فی لبس من خلق « :فرمایدمی خداوند؛ جدید آشنا سازدمسایل 
» 1.اند مگر از آفرینش نخست به تنگ آمدیم؟ بلکه آنها از خلق جدید در شبهه؛ جدید

نکرد و گیري  از نوآوري در آن چه که با این تحویل سازوار باشد پیش) ص( اکرمرسول 
شایسته هاي  تا با سنت، همسو باشد میتنها شرط نمود که مقوله تازه با اصول اسال

اي در هرکس سنت حسنه« 2:گوید می) ص( آن حضرت. ناسازگاري و برخورد پیدا نکند
پاداشی چون پاداش کسانی که به آن عمل ، دو پس از او بدان عمل شو، اسالم پی نهد

و هر کس ؛ شود میکاسته نها  در حالی که چیزي از پاداش آن، کنند خواهد داشت می
انی که بدان عمل کنند و پس از او بدان عمل کنند گناهی چون گناه کس، تی بد بنا کندسنّ

  ».شود میچیزي کاسته ن ها  درحالی که از گناه آن، خواهد داشت
  
انتقادي نسبت به میراث گذشتگان و پایبند نبودن به همه گیري  موضع. ب
  آن

هاي نیاکان  و پایبند نبودن به سنتقرآن کریم آشکارا به آزمون و به محک گرفتن 
البته همه میراث و ؛ خواند می فرا، برند میهمه آنچه که فرزندان از پداران به ارث 

یکی ، ودمند هم وجود دارد و از قضا میراثبد نیست و در آن عناصر س، پیشینهاي  سنت
وضع کنونی و تعیین و تعریف هویت آینده یاري گیري  هایی است که به شکل از مولفه

اسالم نسبت به . مشروط برآن که مورد پژوهش و بررسی و آزمون قرارگیرد، رساند می
  . گذشته چنین موضع و رویکردي داردهاي  و فرهنگها  دین

  
هاي  گروههاي  بازنسبت به تجربههاي  دروازه) سیاست( و یمتربیت اسال. ج

  گوناگون انسانی
و .. .« :آید میاین برخوردباز و روي خوش نشان دادن به روشنی از این سخن خداوند بر
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هم ) ص( رسول خدا»1. و فوق هر صاحب دانشی دانشوري است.. .؛ فی کل ذي علم علیم
در حدیثی » .تر است بیابدش بدان شایسته گمشده مومن است هر جا، حکمت«: گوید می

 :کدام بنده تو داناتر است؟ گفت« :از خداوند بزرگ پرسید) ع( دیگر آمده است که موسی
یا او ، افزاید تا نکته اي بیابد که او را هدایت کند میآن که دانش دیگران را بر دانش خود 

م یهودیان و مسیحیان را از اموري که سبب شده است قران کری» .را از بدي باز دارد
نسبت به گروه دیگر موضعی ثابت و ، آن است که هریک از این دو گروه، سرزنش کند

قرآن . کند میانعطاف ناپدیر دارد و گفتگو و کاوش درباره باورهاي خویش را به کلی رد 
  ».به آنان ملحق  میکند، هرکس را که متصف به این جمود و فسردگی باشد«
  
  کاري علم و ایمان با یکدیگرتعامل و هم. د

در قرآن . کند میشود و آن را تقویت  میانجامد و علم موجب ایمان  میایمان به علم 
کریم به صراحت آمده است که جمع علم و دین و همکاري آن دو به شکوفایی حقیقیت و 

  . انجامد میارزیابی رفتار 
  
  اجباري بودن آموزش .ـ ه

داند که دست اندرکاران علم  میگناهی ، را از آموزش محروم ماندن مردم، قرآن کریم
الذین یکتمون ما انزلنا من البیت و اهدي من بعد ما بینه لناس فی  انّ« اند مرتکب آن شده

روشن و رهنمودي را هاي  کسانی که نشانه؛ 2الکتب اولئک یعلعنهم اهللا و یلعنهم اللعنون
، دارند مینهفته ، ردم در کتاب توضیح دادیمبعد از آن که آن را براي م؛ که فرو فرستادیم

کسی « :گوید میرسول خدا » .کنند میت کنندگان لعنتشان کند و لعن میان را خدا لعنت آن
از آتش  به او دهنه  میدر روز قیامت با لگا، آن گاه آن را پوشیده دارد، که از دانشی بپرسد

  . د و بنده واجب کرده استزن و مرد و آزا آموزش را بر ) ص( آن حضرت» .زنند می
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  تنها براي خدا آموختن. و
. خشنودي خداوند باشد نه به دست آوردن سود و ثروت، الزم است هدف متعلم

هرکس براي مجادله و فخر فروشی یا به دست آوردن مقام در پی علم برآید در روز 
  1. ن جهاد استتش را ناب کند کارش چونااما اگر نی ، شود میرستاخیز با آتش مجازات 

  
  استمرار آموزش. ز

، دهد هر اندازه جایگاه او در دانش متعالی باشد میقرآن کریم به متعلم  رهنمود 
، و فوق هر صاحب دانشی.. .؛ ذي علم علیم  فوق کلّ و«دانشورتر از او وجود دارد

 ربو قل .. .« :از این رو عالم به پی گرفتن دانش فراخوانده شده است» .دانشوري است
بلند  میهرگاه انسان گمان برد در علم گا» .وبگو پرودگارا بر دانشم بیفزاي.. .؛ زدنی علما
وما .. .«: اوستهاي  غافل است که آن چه نیاموخته است بسیار بیشتر از آموخته، برداشته

در حدیث هم » .و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است. 2..قلیال ااوتیتم من العلم الّ
آیا دانشورتر از خود : پرسد می) ع( سبب ماجراي حضرت موسی از ده است کهآم

موسی ، کند که بله بنده ما خضر میبه موسی وحی ، خیر: گوید میشناسی؟ موسی  می
این امر نشانگر این مطلب . دهد میو خداوند ماهی را نشانه قرار ، پرسد مینشانی او را 

بر افزایش  ،لحظات زندگی  میدر تما ،م یادگیرندهاست که معلمان نیز باید به عنوام معل
  . علم و تخصص حرفه اي خود اهتمام وتالش ورزند

  
  تعیین حوزه عقل با امور حسی. ح

یکی روش وحیانی که : است دو روش قرارداده، براي آموزش و شناخت، قرآن کریم
تجربه و روش   میو دو؛ گنجد میامور غیبی است که در حوزه امور حسی ن منحصر به

 قرآن کریم میان این دو روش به . هستی محسوس است ،پژوهش که دامنه عمل آن
قرآن کریم حقایق حاصل پژوهش و تجربه را . اي سازواري و همبستگی قائل است گونه

به کار ، دارد میشتیبانی از مبانی و اعتقاداتی که روش وحیانی مقرر تقویت و پبراي 
 
   م-83- 82ص .  ابن ماجه. 1
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چه ما درباره جنبه تعاملی و تکاملی علم و ایمان نسبت به  و در این کار به آن، گیرد می
سنریهم ایتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین « :جوید میاستناد ، یکدیگر بیان داشتیم

هایشان به ایشان خواهیم  دل و درها  خود را درافقهاي  به زودي نشانه؛ ]. ..[1لهم انه الحق
در حوزه علوم ) ص( رسول خدا» ...د حق استنمود تا برایشان روشن شود که او خو

  . به عقل بشر آزادي مطلق داده است، طبیعی و بیرون از حیطه پیامبري
  
  لزوم وجود معلم براي فراگیر. ط

وجود دارد که الزم است دانش آموز در خدمت معلم باشد تا در او سرمشقی  یلیدال  
فهم مطالب یاري رساند د و معلم او را در بیابد که رفتار پسندیده از او به فراگیر منتقل شو

آموزش هاي  در محیطی قرار گیردکه به او مکان دهد چنان کند که هدف آموز و نیز دانش
به گردآوردن مسلمانان ) ص( این اصل را در اهتمام رسول خداهاي  نشانه. کند میاقتضا 

و نیز در افتادن  ،) ص( در یک مسجد و با نظارت خود  حضرتها  در یک جا و آموزش آن
ها  راندن مردم از معلمشان و جدا کردن آنکه هدفش تا ـ با مسجد ضرار) ص( آن حضرت

تصریحات فراوانی هست که ضرورت همراهی ، در احادیث. بینیم میـ  از جمع مومنان بود
رساند و از تاثیر آن در تغییر رفتار فرد و هدایت او  میو مالزمت متعلم با معلم و مربی را 

از سوي دیگر . معلم و شاگرد دو رکن بنیادین فرآیند آموزش به شمار میروند. گوید می
اي است که  نهد و شاگرد آیینه میشخصیت  معلم بر شاگرد تاثیري ژرف  هاي  ویژگی

از . چرخه آموزش از حرکت باز میماند، بدون معلم. دهد میشخصیت معلم خود را نشان 
ودکان نباید بی تعلیم بمانند و ناگزیر هر کودك تربیت این رو در حدیث آمده است که ک

ه لحاظ اهمیت و ب. تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد و داشته باشد] معلم[باید مودب  پذیري
پاداشی ، دهد میآن که آموزش «: نقل است که) ع( از امام محمد باقر، بایستی وجود معلم

ران دادانش بیاموزید و آن را به برمان از عال ،پس، بیند دارد میچون آن که آموزش 
  ) . 139-1384، 97عرسان کیالنی ( ». آموزش دهید ]دیگران [خود
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  مفهوم نظریه تربیتی در اسالم
هایی را که براساس  فلسفه تربیت دراسالم و نیز هدف، مفهوم نظریه تربیتی در اسالم

به ، هستی و زندگی اندیشه کلی اسالم درباره وجود انسان و ارتباط او با خداوند و
      و ها  هم چنان که دربرگیرنده حوزه، شود میشامل ، استچشم دوخته تحققشان 

  . استرا واجب دانسته ها  پرداختن به آن، هایی است که این تربیت میدان
  

               سیر روشهاي آموزشی و تربیت در اسالم از دیدگاه شیعه
 افتنداندیشه و نظام تربیتی آن موثر میدر ، نانسا، زندگی، نگرش هر مکتب به هستی

این دیدگاه تربیت در اسالم . بخشدمی سمت و سوفرآیند تعلیم و تربیت در آن مکتب را  و
پس از گذشت بیش از هزاروسیصدسال در آراء و افکار دانشمندان قرن بیستم هم دیده 

نوان مثال ژان پیاژه هم به ع. اسالم به نقش حواس دریادگیري توجه کافی دارد. شود می
دیدگاه اسالم نیز براین مبتنی . شودد تفکر کودك از راه حواس آغاز میمعتقد است که رش

هاي  یکی از بحث. رسدحسی به رشد عقلی میهاي  ز فعالیتاست و پس از آن کودك ا
بحث نگرش هر فلسفه تربیتی به این ، مهم و اصلی در فلسفه تربیت به ویژه فلسفه جدید

و به که در اسالم باشد  میآموزشی آن مکتب هاي  روش قوالت درترسیم برنامه درسی وم
 در رساله حقوق حضرت سجاد؛ خصوص نگرش و دیدگاه شیعه نیز این امربا اهمیت است

حق زیر دستان تو در علم آن است که .. .« :آمده است) 41: 1387( به نقل از کیالنی) ع(
پس اگر در آموزش . استبه علم ارزانی داشته  نان قرارداده وبدانی خداوند تو را سرپرست آ

خداوند از فضل خود بر ، مردم درست عمل کنی و با آنان درشتی نکنی وملولشان نسازي
ه براصل یادگیري و پیوست، شیعه در طول تایخ فرهنگ خویش». افزاید میدانش تو 
مندان آن برروي همگان چنان که مجالس درس و بحث دانش. ایبند بوده استیاددهی پ

شیعه ضرورت آموزش و همگانی بودن آن را الزمه مبارزه با جهل و . گشوده بوده است
به آن که ، اي هشام«:فرماید می) ع( امام کاظم. گسترش دانش در میان مردم دانسته است

ید از داند نباکسی که نمی«: فرماید می) ع( علی و امام» داند از آنچه آموخته اي بیاموز مین
آورده » فریضۀ علی کل مسلمطلب العلم «: صدرا در شرح حدیثمال. » یادگیري حیا کند

مسلمانی  از دوش هیچگاه، علم جستجوي وظیفهآید که  میاز ظاهر حدیث بر : است که
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پس بر هر مسلمانی است که همیشه درپی دانش باشد و اگر درپی ، شود میبرداشته ن
نقل ) ع( از امام رضا. هم واجب است انموزش دادن دیگردانش بودن واجب است ناگزیر آ

این  بر. کند کسی را که  علوم ما را فراگیرد و آن را به دیگران بیاموزد حمتاست که خدار 
عمر ، بویژه پس از غیبت کبري) ع( اسالم در زمان حیات امامان بزرگاناساس است که 

  . نهادند می) ع( تعلیم و تعلم و نشر علوم اهل بیت را صرف خویش
  

  در تحول بنیادین آموزش وپرورش اننقش معلم
همه مردم حق دارند ابعاد آموزش ، در اصالح و بهبود نظام آموزش وپرورش ایران

زیرا آموزش وپرورش به ؛ وپرورش را در مباحث تئوري و عمل به بررسی و نقد بکشانند
ق دارد و عموم باید در آن نقش سازنده ایفا کنن امروزه در آموزش و پرورش . دعموم تعلّ

در حال وقوع است بنام تحول بنیادین در آموزش و پرورش که اگر شتابزده به  میاقدام مه
فراوانی را به وجود خواهد آورد که جبران آن بسیار سخت و هاي  آسیب، آن عمل شود

روش چرا که بزرگترین خطر هنگام به وجود آمدن تحول اجراي آن با . طوالنی خواهد بود
 ایران میبا نگاهی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوري اسال. دیروز است

بدنبال پرورش یافتگانی ، تدوین شده میل تعلیم وتربیت اسالکه بر اساس اصو) 1390(
و و رویدادها به عنوان آیات الهی ، ده هایدرك و کشف پد، از توان فکر کردن است که

سند ( با مسایل فردي و خانوادگی و اجتماعی برخوردار باشند خالق و  میروحیه مواجهه عل
، تحول بنیادیني  یکی از مهم ترین وارزشمندترین مفاهیم در برنامه) . 19:تحول بنیادین

با توجه به . داند میفکور و فرهیخته ، است که او را فردي خردمند» جایگاه معلّم«توجه به 
با اشاره به نقش  و دکتر علی اکبرحسینی، بیت ایراناستاد تعلیم وتر میاسالنظریه تربیتی 

زیادي که در باب مسایل تعلیم وتربیت امروز هاي  معلم در نظام تعلیم وتربیت و ناگفته
هر میتوان  بر این مدعی بود که ) 1376، حسینی( اند ایران با کمال صداقت مطرح نموده

تمام هنر . استتربیتی و آموزشی  ریز یک برنامهومدیر و کار فرماي فعالیت خود ، معلمی
باید در خدمت رشد و توانمند سازي ها  مدیریت و رهبري معلمان و همه فرایندها و فرآورده

اخالق و علم و عمل ، ایمان، بیش از پیش دانش آموز قرار گیرد تا او به واسطه تعقل
. آفرین باشدنگرش و مهارتی بتواند در جامعه فردا فعال و نقش ، دانشیهاي  توانمندي

، خدا، تواند زمینه ساز ارتباط با خود می» تربیتی«شرط  ورود به این الگوي ، بدون تردید
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مر از روش یادگیري مستمر و ارزشیابی مست. ) 90، سند تحول( خلقت و خلق خدا باشد
، رزمین فطرت قرار گیرد و این مسیرکند که در س میزمانی در مسیر درست حرکت ، خود

براي این مسیر . شود میکه در آن ارزشیابی و پیشرفت فردي محقق مسیري است 
معلمان به . شرایط متفاوت است وها  چرا که موقعیت. واحدي وجود نداردارزشمند نسخه 

توانند طرح مورد نیاز را براساس شرایط براي خودطراحی  میعنوان افرادي خردمند و فکور 
از مهم ترین وظایف آموزش و پرورش است که  تعقل و اندیشه ورزي، توجه به تفکر. کنند

معلم در این نگاه فقط مصرف کننده ، فراموش نکنیم. باید کانون تمام اهداف قرار گیرد
تولید کننده ، خود، بلکه براساس شرایط محیطی و ویژگیهاي مخاطبان و نیز دانش، نیست

بنابراین . هستند فضاي یادگیري، تمام فضاهاي زندگی، در این نگاه تحولی. علم است
تا مهارت . یکی از مهارتهاي اساسی و پایداري زندگی و محیط آموزشی است، یادگیري

یادگیري نیازمند اتخاذ  ـ فعالیت یاددهی. گیرد میفعالیتی شکل ن یادگیري انجام نشود
فنون و الگوهاي نوین ، و بکارگیري تکنیکها  میراهبردها و فنون الزم مربوط به حرفه معل

دانند  میهمه . دارد میاند حرمت امامزاده را متولی آن نگه  از قدیم گفته. باشد میزشی آمو
 ۀستتولید و تدوین محتوا و ب، ریزيبرنامه. متولی اصلی آموزش و پرورش معلم است

ها اما مهم تر از همه این. مهم استامکانات و وسایل آموزشی ، فضاي آموزشی، آموزشی
تواند همه چیز را محقق کند و برعکس  میمعلم ي  اراده. اوست اي صالحیت حرفهمعلم و 

لطف ( هیچ آموزشی انجام نخواهد شد، اگر همه امکانات فراهم باشد ولی معلم نخواهد
  ) . 1386، ابادي
  

  گیري  یاد ـ یاد دهیالگوهاي نقش 
کریم قرآن . کند میو نظري تربیت اشاره  میقرآن کریم به انواع فراوانی از روشهاي عل

داند و از روش داستان هم  می میتعلیهاي  جدال را از روشو  موعظه حسن، رعایت حکمت
گوناگون را نسبت به رسالت انبیا حکایت هاي  این روش مواضع امت. استفاده کرده است

 ها از جملهاین روش. پردازد میکند و به سرنوشت و فرجام طاعت پیشگان و گنهکاران  می
این . ها در فراگیران استهاي بشر براي تحقق هدفاز تجربه گیريبهره هايروش
ها  و عوامل فروپاشی آن، ها نو تمدها  نظرها را به عوامل پیدایش و برآمدن امت، ها روش
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از روش گیري  قرآن کریم به بهره. کند میبر اساس نزدیکی به خداوند و دوري از او جلب 
هم چنان که به استفاده از ، خواندمی ن فراآهاي  سیر و سفر در زمین و مشاهده شگفتی

هستی و طبیعت با همه وسائل و هاي  روش مشاهده و تجربه و بررسی و پژوهش در پدیده
در  میعلهاي  مبانی اي است که موجب شد مسلمانان به روشها  این. کند میابزار دعوت 

در اواخر قرن . کند میکه تربیت در اسالم را رهنمود  میاصول عا. تحقیق دست یابند
پیشرفت شایان توجه مباحث :به سبب عواملی چون، نوزدهم به ویژه در اوایل قرن حاضر

توجه و ؛ آن به منظور درك بهتر  از تعلیم و تربیتهاي  از یافتهگیري  روان شناسی و بهره
عالقمندي اشخاص با تخصص در سایر ؛ تالش روز افزون دست اندرکاران تعلیم و تربیت

به تدریج تغییرات چشمگیري در روشهاي تدریس ، به خصوص علم پزشکی، رشته ها
دهد که مینشان ، بررسی دیدگاهها و روشهاي ارائه شده توسط صاحبنظران. ایجاد شد

کشف و پیگیري خود ، یادگیري از طریق فعالیت، آنچه در این روشها مورد تایید قرار گرفته
به  میاعتقاد براین است که یادگیري هنگا، وشهابه بیان دیگر در این ر. باشد میفراگیر 

پذیرد که فراگیر شخصاً به فعالیت و جستجو و همچنین کشف  میصورت صحیح انجام 
آنچه . ) 14:1389، امانی طهرانی( مجهول و یا راه حل نهایی مسأله یا مشکل اقدام کند

هاي  و معلمان با راه میشود برقراري ارتباط داوطلبان معل میکه از الگوهاي تدریس درك 
با تحقیقات درباره به ، مدل الگوهاهاي  با زمینه، گوناگون و خوب توسعه یافته تدریس

بنابراین الگوهاي تدریس اساس تدریس . کارگیري آنها و نیز با انتظارات کاربران آنها است
، یبهرنگ( "تحقیق را در هدایت عمل بکار برد"حرفه اي است که  میحرفه اي است و معل

این نکته را بخش در جمعبندي این  .)به نقل از بررسی جویس و همکاران؛ 240: 1390
آور میشویم که معلمان و مربیان در راستاي تحول بنیادین آموزش و پرورش با ایجاد یاد

نظریه تربیتی   تغییر در بکارگیري روشهاي تدریس خود برمبناي معلم یادگیرنده با اتکا بر
 اسالم  را به عنوان یک الگوي برتر وعملی تر که  نقش معلم را) 1376، حسینی(، اسالمی

مینماید الگوي خود قرار به عنوان شخصی توانمندو مجري نظام تعلیم وتربیت  معرفی 
صالحیت حرفه اي معلمان و اشنایی انان با ، در راستاي اهداف آموزش وپرورش. دهند

یادگیري در ـ ی و کارایی فرایند یاددهی الگوهاي یاددهی یادگیري میتواند  در اثربخش
شود  میتدریس موفق زودتر از موقعی آغاز . نقش بسزایی داشته باشد میتعلیم وتربیت اسال

ارند اما همه آنان در معلمان خوب انواع مختلفی د. شوند میکه شاگردان وارد کالس درس 
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ش از آغاز درس براي کار خود آنان پی. کنند میو دقیقی را دنبال   میه و رسم علکار خود را
کنند که کدام دانش و مهارت باید به شاگردان  میاین معلمان تعیین . کنند میبرنامه ریزي 
مناسب ترین گامهاي متوالی که باید براي دستیابی دانش و مهارتهاي مورد ، آموخته شود

چه الگویی گیري  چیست؟ تداوم فعالیتهاي درس با چه روشی  و بکار، نظر برداشته شود
 .انجام گیرد؟ تا حداکثر یادگیري ممکن گردد و استمرار انگیزشی شاگردان نیز حفظ شود

برنامه ریزي و تعیین هدفهاي تدریس و ، در واقع معلم باید اصول) 1995:76، 1گالور(
ناسب را به روشنی کالس و استفاده از راهبردهاي مي  تحلیل تکالیف و چگونگی اداره

تحقیقات مختلف از جمله پژوهشهاي . کند تا تدریس موفقی داشته باشدطرح و ترسیم می
، به نقل از امیر حسینی، 1995(، 2لوین و لیزوت؛ 1995، هاموند ـ دارلینگ؛ 1992، برافی
 :کنند میدهد که معلمان موفق و مدارس موفق بر اصول زیر پافشاري  مینشان ) 1384

یافتن از همخوانی فعالیتهاي کالس با  اطمینان، داشتن هدفهاي روشن براي تدریس
به نمایش گذاشتن انطباق با تفاوتهاي فردي از ، جهان واقعی و زندگی شاگردانهاي  زمینه

، جنسیت، طریق انتخاب راهبردهاي تدریس و مواد آموزشی و تربیتی متناسب با سن
یک فضاي ایجاد ، و نیازهاي ویژه هر یک از شاگردان، اجتماعی و فرهنگیهاي  زمینه

ترغیب ، انگیزشهاي درونی و پیشرفت شاگردان بشود، کالسی که باعث ارتقاء یادگیري
ایجاد ساختارها ، تعامل اجتماعی متناسب با موضوعهاي درسی و تربیتی در کالس درس

تسهیل پردازش اطالعات ، وقواعدي که هدایت کننده یادگیري و رفتار شاگردان باشد
یادگیري تسلط بر بنیادها از جمله دستیابی حرفه اي به دانش حمایت از ، موثر و مناسب

فراهم آوردن ، ي بنیادهاي یادگیري پیشرفته استمهارتهایی که تشکیل دهنده یداري وپا
بهبود بخشیدن به مهارتهاي سطوح عالی ، کنکاشهاي اساسی براي رشد شناختی شاگردان

براي ) واقعیتهاي عینیي  حدودهدر م( همراه با انتظارات باالگیري  ارتباط، تفکر
مراقبت مداوم از رفتار و پیشرفت شاگردان در دستیابی به هدفهاي ، عملکردهاي شاگرد

توان گفت که اصول مذکور در یک وحدت پویا با یکدیگر  میبا توجه به اصول فوق . درس
اصول این . هستند و تدریس و تربیت موفق با تاکید بر تمام اصول فوق امکان پذیر است

 
1. Glover 

2. Levin & lezotte 
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خالصه کرد ، توان در چهار زمینه اصلی که داراي وحدت ارگانیک با یکدیگر هستند میرا 
وحدت ) . 1390:285، لطف آبادي( تربیت و سنجش، تدریس، برنامه ریزي :که عبارتند از

در . تواند زمینه ساز دستیابی به هدفهاي تعلیم و تربیت باشد میاین عناصر و تحقق آنها 
جاي وحدت چهار عنصر مذکور نگرش جداگانه به هر یک از موارد این جستار به 

تدریس الخصوص اصل تدریس و تربیت که مربوط به آشنایی معلمان با الگوهاي  علی
  . اشاره میشود گردد میدر راستاي  صالحیت حرفه اي آنان وتربیت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1390،لطف آبادي( الگوي فرآیند تدریس و تربیت -1شکل
  

تداوم یادگیري پس از ، بارآوري اسفنج جذب سخنان معلم نیست بلکه، دریسهدف ت
معادل یادگرفتن ، س معادل عمل کردن و واژه یادگیريتدریي  واژه. ترك کالس است

ایثارگرانه از خود مایه ، مدیران آموزش و معلمان. یري شودباید تدریس منجر به یادگ. است
توجه به حمایت . پرورش مطلوب را زنده نگهدارند گذارند تا امید به جامعه آموزش و می

. همه جانبه از کسانی که این راه خطیر را برگزیده اند پرصواب ترین راه زیستن است
صالحیت معلمان براي بهبود یادگیري شاگردان در گرو ، اعتالي کیفیت و ثمر بخشی

به کار  میی علمدیر و معلم حرفه اي کسی است که با آشنای. حرفه اي شدن آنان است
عملی اقدامات مناسب براي رشد و شکوفایی  هاي  و مهارت میخود به شناخت عل
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چنان که اشاره . دهد میاستعدادهاي فطري دانش آموزان مجهز است و یادگیري را یاد 
تغییر در استعداد و تغییر در ساختار عصبی ، بیشتر به صورت تغییر در رفتار» یادگیري« شد

خود در ایجاد تغییر ي  اما معلم براي آن که بتواند در انجام وظیفه. ستتعریف گردیده ا
ي  در این مورد نیز کار عمده. توفیق پیدا کند ممکن است با مقاومت شاگرد روبرو شود

امیر ( معلم تغییر مقاومت منفی شاگرد و تبدیل آن به آمادگی براي یادگیري است
دیان و صاحبنظران امر تعلیم وتربیت متصه در این جستار ب). 23- 22: 1389حسینی

یاددهی یادگیري در امر تعلیم وتربیت تبیین و  میپیشنهاد میگردد الگوهاي  پیشرفته اسال
و تخصصی درراستاي صالحیت حرفه اي در  میمورد کنکاش قرارگرفته و در قالب عل

  . اختیار  سازمان آموزش و پرورش و معلمان گذاشته شود
  
  گیرينتیجه

تبیین ، شتار بر مبناي نظریه تربیتی اسالم از دیدگاه دکتر علی اکبر حسینیاین نو
علل اصلی ، »یتعلیم وتربیت اسالم مبانی«در کتاب  با توجه به اشارات استاد. وتحلیل شد

تاریخی آن در دو عامل عنوان شده هاي  ناکارامدي تعلیم وتربیت کنونی با توجه به ریشه
نفوذ ؛ دوم، شیعی میظام تعلیم وتربیت بر بینش اسالعدم سازماندهی ن؛ اول. است
نفس در ایرانیان بوجود امد و بعد از انقالب اعتماد به . زدگی قبل از انقالب غرب
به  میشکل ناب اسال، ما ساختار نظام تعلیم وتربیتازدگی کم رنگ و بی اعتبار شد  غرب

ناختی که در متون شبا توجه به ، این متفکر بزرگ، به همین دلیل. خود نگرفت
نظریه تربیتی اسالم را با توجه به واقعیات موجود و حاکم بر تعلیم وتربیت ، داشتند میاسال

خدشه دار شدن این نظام تربیتی به وسیله استعمارگران غربی و دست . جامعه ارایه دادند
نقاط ، تربیتی بعضی از متفکران تربیتی غربیهاي  نشاندگان اش همچنین طرح تئوري

نظریه تربیتی اسالم را به ، ه طرح در بحثی جداگانه را میطلبدقوت و ضعف آنها که  نیاز ب
، در این نظریه ارایه شده  معلم. کند میعنوان ، عنوان یک نظریه تربیتی برتر و عملی تر

در مجري اصول تربیتی در  نظام تعلیم وتربیت است و ، و انسانی برترشخصی توانمند 
شاگرد در صحنه نظر و عمل فعال است و در . رود میحد شهادت پیش میدان عمل تا سر

این اندیشمند فکور در نظریه . رشته تحصیلی خود به درجه استقالل و اجتهاد میرسد
الگوي معلمان  را) ع( امام حسین. است خود که نشانگر همان دیدگاه شیعی میتربیتی اسال
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وجوه برجسته و متمایز کننده تئوري تربیتی  نماید که قهرا یکی از میمعرفی  میجامعه اسال
  . از سایر تئوري هاست میاسال

آموزشی هاي  فضاي کافی براي اعمال برنامهدهی یادگیري  دیااجراي الگوهاي 
مناسب در جهت صالحیت حرفه اي معلمان برحسب نظرات عالی و تربیتی صاحبنظران 

آورد و  میشاگردان را به وجود  و رعایت طبیعت و ماهیت فردي و خداداي میدینی و عل
از . نقشی مهم در راستاي تحوالت بنیادین آموزش و پرورش بر عهده خواهد داشت

در کالس   میاسال با استفاده از الگوهاي آموزشی. اینروست که معلمان نقش انبیا دارند
سرشار و دوستانه ، کنند یادگیري و آموزش در فضاي زیباي عاطفی میشاگردان احساس 

یادگیري ـ یاددهی   میاسالالگوي . گیرد میاز مهر و محبت و خاطره آمیز به خوبی انجام 
که بدان اشاره شد میتواند زمینه ساز فعالیتهاي گوناگون دانش آموزان براي کشف 

معلمان عزیز با . یادگیري باشندـ در فرایند یاددهی ، اصول و قوانین، مفاهیم، ها حل راه
 عالوه بر افزایش، یس هر درس از علوم انسانی گرفته تا علوم محضکاربرد الگوهاي تدر

گیرد  بلکه  میآسانی بیشتري صورت   ابنه تنها  اي خود و تدریس مطالب که حرفهتوان 
به افزایش یادگیري دانش آموزان کمک کرده و عالوه بر آن شاگردان خود مهارت استفاده 

یادگیري   ـ یاددهی کاربرد الگوهاي. آموزند می رایادگیري ـ  یاددهیاز هریک از الگوهاي 
فضاي محدود به یک درس خاص در یک زمان معین مرکب از ، و روش کاربرد هرمرحله

تعامل بین شاگردان و معلم را در درون الگو ، دریس را فراهم کرده و تدریست همه عناصر 
  . کندرا هدفدار میها  روش همه فعالیت برقرار و

  
  منابع

  . چاپ چهارم ،انتشارات عارف، تهران، مهارت یادگیري) . 1384( خسرو، حسینی امیر 
 ،تهران، انتشارات اموزش علوم، الگوي تدریس ساخت گرایی) . 1389( محمود، امانی طهرانی
  .چاپ دوم

  .چاپ اول ، انتشارات آییژ، تهران، روشهاي نوین تدریس. ) 1384( محرم، آقازاده
یت بانتشارات کمال تر، ترجمه محمد بهرنگی، 2004گوهاي تدریس ال. ) 2000( بروس، جویس

  . چاپ نهم
  .چاپ دهم ،انتشارات سمت ،تهران مهارتهاي آموزش و پرورش) 1379( حسن، شعبانی
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ترجمه علینفی ، روان شناسی تربیتی اصول و کاربرد آن) 1387( جان اي و همکاران، گالور
  .تهران مرکز نشر دانشگاهی، خرازي

 .چاپ ششم. تهران انتشارات سمت. روان شناسی تربیتی) 1390. (حسین، باديلطف آ
روشهاي نوین یاد دهی و یادگیري و تربیت فلسفی در آموزش « . ) 1388. (علی، قاسم پور

 .مجموعه مقاالت همایش مالصدراي شیراز. »و پرورش 
 .ایران میهوري اسالوزارت آموزش و پرورش جم. ) 1390(، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مرکز ، ترجمه بهروز رفیعی، سیر اراي تاریخی در تربیت اسالمی) . 1387( . ماجد، عرسان کیالنی
 . چاپ دوم. مطالعات نشر فرهنگ اسالمی

 :تهران، و اصولمنابع  ،مبانی؛ ، یتعلیم وتربیت اسالم. ) 1376. (سید علی اکبر، حسینی
  . 1376، رهنگیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات ف

 
  
  

  
  



 

    

 
 
 
 
 
  

و اخالقی انسان اجتماعی ،  هاي اعتقادي ویژگی
 جستاري در انسان شناسی امام سجاد: یافته تربیت

  ) السالم هیعل(
  

  ∗معصومه صمدي
  

ناامنی و خشونت براي بشر ، تبعیض، ظلم، تاریخ حیات بشري همواره آبستن حوادث تلخ
و نیازهایش ها  انسان به یغما رفته و خواسته بوده و بدین سان همواره مقام و منزلت 

این امور باعث شده توجه و لذا یی از جنس خودش لگد مال شده است  ها زیر پاي انسان
انسان و هستی متمایز و ناشناخته او به عنوان . به منزلت انسان  مورد توجه قرار گیرد

هاي بسیاري  پژوهشیکی از مسائل مهم و مطرح اندیشه بشري همواره محور مباحث و 
اي  ه و برداشت خود انسان را به گونههر کدام  به فراخور اندیش ائمه اطهار. بوده است

هاي  سوالی که در این پژوهش مطرح است این است که ویژگی. اند معرفی کرده
یافته در دیدگاه انسان شناسی امام سجاد  اجتماعی و اخالقی انسان تربیت، اعتقادي

هاي حاصله حاکی از این است که انسان  یافتهو کیفی است  چیست؟ روش پژوهش
تربیت یافته در دیدگاه امام سجاد انسانی است که به لحاظ اعتقادي به اصول دین از 

عدل و نبوت و امامت و معاد ایمان داشته باشند و به لحاظ اخالقی از ، قبیل توحید
، د آگاهی و از لحاظ اجتماعیخو، عشق و دوستی، هایی از قبیل عبودیت و بندگی گیژوی

، شکر گزاري، ظلم ستیزي، حق مداري، هایی از قبیل احساس مسئولیت از ویژگی
  . فروتنی برخوردار باشد

  اجتماعی  و  هاي اعتقادي ویژگی، یافته انسان تربیت، امام سجاد : دواژهیکل
 

  msamadi81@yahoo. com  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عضو هیات علمی.  ∗
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 مقدمه
شکار تقسیم نموده نظام تربیتی اسالم  در تعریف انسان او را به دو قسمت پنهان و آ

. قواي روحی اوست، که قسمت آشکار او عبارت از جسم او و قسمت پنهان انسان
، هاي مختلف و متفاوتی معرفی شده از قبیل الیتناهی همچنین انسان با تعبیرها و تعریف

بدیهی است  .و غیره خواستار زیبایی، اجتماعی، گر عصیان، نگر آینده، جو ارزش، خواه آرمان
ز این امتیازات به جاي خود صحیح است و به هر تقدیر تعاریف زیادي از انسان به هریک ا

ست ولی هیچ کدام انسان را به طور کامل ادست آمده که هرکدام حاوي نکات دقیقی 
  . )1387، فر سعادت( کنند معرفی نمی

ت و یدربارة ماه یمباحثی است که به بحث و بررس، یشناس از مباحث انسان  یبخش
این اصطالح نخست در کشورهاي انگلیسی . ) 1374، ساعی( پردازدیم  یاد وجود آدمابع

درباره موضوع انسان اطالق  میاي علزبان در ابتداي قرن بیستم رایج شد که به شاخه
به معنی » لوگوس«و » انسان«یعنی » آنتروپوس«از واژه یونانی » انسان شناسی«. شدمی
واژة آنتروپولوژي را نخستین بار ارسطو به کاربرد و . آمده است» معرفت«یا » شناخت«

کوشد  که امروز از آن به  میبود که در شناخت انسان   میعل، منظور او از این اصطالح
آنتروپولوژي را به » پل بروکا«دانشمند فرانسوي به نام . شود میعلم شناخت انسان تعبیر

نظر وي آنتروپولوژي چنین تعریف لذا به . مفهوم کلی شناخت انسان به کاربرده است
 »به طورجزئی و کلی در ارتباط با همه موجودات زنده، مطالعه گروه انسانی«: شود می

  ) . 1387، سعادت فر(
الهی ي  انسان موجودي چند بعدي و داراي روح و جسم وجنبه، در نظام تربیتی اسالم

بعد ، هر انسانی وجود دارد ي است که بعد الهی او خدادادي و فطري است و در نهادو ماد
انسان داراي . ) ...و، تربیت، روزه، نماز( الهی را باید با انجام بعضی اعمال پرورش داد

باشد ولی در عین حال  ، میآزادي عقیده، آزادي اندیشه و رأي، اختیار و اراده و آزادي عمل
خداوند ي  و اراده به خود واگذار شده و بی هدف نیست و در کنار اراده خود همیشه خواست

گیرند تا  میاز دید اسالم  انسانها با انواع آزمایشات مورد آزمون قرار . یکتا نیز وجود دارد
انسان تربیت پذیر است و باید مورد . خالص و ناب گردند و سره از ناسره باز شناخته شود

یدن به تربیت الهی قرار گیرد تا به هدف واالي خلقتش که هدایت و رشد وتعالی و رس
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این ، نعمتها براي او خلق شدهي  همه. مقام قرب الهی و مقام خلیفه الهی است دست یابد
جهان براي انسانها میدان آزمایش و عمل است و هرچه در این جا کاشته شود در آخرت 

انسان تربیت شده در مکتب توحیدي غیر از خدا از کسی واهمه و ترس . شود میبرداشت 
از نظر حقوقی با هم برابر و ها  در این نظام تربیتی انسان. پرستد مینندارد و جز او را 

انسانها از یک کرامت ذاتی و . کسی بر دیگري برتري دارد که تقوایش بیشتر باشد. برادرند
خدادادي برخوردارند که حکومتها باید آن را حفظ کنند و خود انسانها هم باید به آن احترام 

ر توانایی و قدرت درك و استدالل و فهم با هم متفاوت اند و هر از نظها  انسان. بگذارند
ها ها باید به این تفاوتها و اختالفکدام استعدادهاي خاص خود را دارد و در تربیت انسان

تفکر و تعقل . در چنین نظام تربیتی انسان از ویژگی هایی برخوردار است. دقت نظر داشت
باشند و همین ویژگی هاست که او را در برابر  میشاخص چنین انسانی هاي  از  ویژگی

داراي  انسان. یابد میکند و نظام جزا و پاداش با آن معنی و مفهوم  میاعمالش پاسخگو 
معلم ، نامحدود است میداراي خود آگاهی و ظرفیت عل، روح الهی و دل و قلب است

. طمئنه استامانتدار خدا و داراي وجدان و نفس م، فرشتگان و مسجود مالئکه است
سوالی که در این پژوهش مطرح است این که انسان به تصویر آمده در صحیفه سجادیه 

 اجتماعی و اخالقی  داراي چه ویژگی هایی است ؟ ، به لحاظ اعتقادي
  

  روش پژوهش 
. این پژوهش از نوع کیفی  با استفاده از روش تحلیلی و استنباطی انجام شده  است

انسان شناسانه هاي  ع دست اول و دست دوم در رابطه  با اندیشهجامعه مورد مطالعه  منب
فه سجادیه و از منابع دست دوم که سایر یبود که از منابع دست اول صح) ع( امام سجاد

طور عمیق  مورد  اند به انسان کامل پرداختههاي  به بررسی ویژگیها  اندیشمندان  در آن
 . و واحد تحلیل هم گزاره بود حقق ساختهابزار تحلیل چک لیست  م. بررسی قرار گرفت

  
  اعتقادي انسان در صحیفه سجادیه  هاي  ویژگی

اعتقادي ویژگی هایی هستند که با اعتقادات اصلی دین گره خرده و رابطه  هاي  ویژگی
 کند که میاعتقادي اسالم اثبات هاي  ویژگی. متقابلی با صفات انسانی و عقاید انسانی دارد
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. باعث رشد فضائل و وحدت در جامعه توحیدي است میت در نظام اسالمحوریت اعتقادا
ف هد، تعریف، مختلف انگیزشیهاي  براي اخالق در جنبه میاعتقادات  داراي پایه مستحک

مختلف صحیفه سجادیه هاي  بر اساس دعا. ) 1390، محمدي( باشد میو ضمانت اجرایی 
جهش ناخواسته پدید نیامده بلکه به حق انسان مخلوقی غیر ازلی است و بر اثر تصادف یا 

مینه در این ز، در مقام حمد و ستایش پروردگار) ع( امام سجاد. آفریده شده است
را بی تمثال و بی سابقه فکرت به قدرت کامله و ) از جمله انسان( عالم آفرینش: فرماید می

) ع( امام سجاد) . 3 بند/ 1دعاي ( بیافرید ) بدین نظم زیبا و نظام اتم احسن( مشیت کامله
داند و  میمنشاء هدایت و ضاللت و شکور و کفور بودن انسان را ساختار وجودي او 

خداوند موجودات را آفرید و سپس آنان را در راه اراده و خواست خویشتن روان  :فرماید می
د در وجوها  بنا بر این گرایش به خدا و پاکی. و در راه محبت به خود بر انگیخت گردانید

است که با عقل و اراده خویش به این کشش   میانسان به ودیعه گذاشته شده و این آد
ا و ما خلقت الجن و االنس الّ :فرماید میخداوند در قرآن . دهد میفطري خود پاسخ مثبت 

. ریدیم جز براي آن که مرا بپرستندافجن و انسان را نی) . 51، ذاریات( لیعبدون
عبادت عبارت نیست از  :گوید میمورد معنی حقیقی عبادت در ) 1375 ،االسالم فیض(

بلکه معناي ، انجام یک سلسله اعمال و فرایض خشک و مراسم تشریفاتی معین و محدود
و احساس انسان را در  زندگی و هر فکر و عمل اجزاءفراگیري دارد که تمام دقایق و  بسیار

زندگی و جلب رضایت او هاي  عالیتعبادت یعنی روي آوردن به خدا در همه ف. گیرد میبر 
هاي  ویژگی. در همه  امور و پروا داشتن از همه عوامل و اسبابی که موجب خشم او شود
رین بر جسته ت. اعتقادي به تصویر کشیده شده در صحیفه سجادیه براي انسان متعدد است

   :عبارت استها  این ویژگی
  

  معرفت
. است "معرفت "انسان در صحیفه سجادیه اعتقادي هاي  یکی از اساسی ترین  ویژگی

ودي ناقص و نامتوازن است و به سالمتی موج میمعرفت از عناصري است که بی آن آد
معرفت  به خداي یکتا و توحید و ) ع( در نظر امام سجاد. ". روانی او اسیب خواهد رسید

یافتگان  پاکی از هر نوع شرك و شک و الحاد براي انسان آرمانی ضروري است و توفیق
اساسا فضاي حاکم بر ادعیه  و نیز تمام فرازهایی که . این راه باید حضرت حق را ثنا گویند
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مثال ستایش . پردازد تاکید بر این ویژگی انسان کامل است میحضرت به ستایش خداوند 
از .. .مخصوص خداست که به ما معرفت خود را عطا فرمود و خود را به ما شناسانید و

ناهی علم به  ربوبیتش  برخی را بر ما گشود و از لطفش به مقام رفیع اخالص درهاي نامت
ما را راهنمایی کرد و از شائبه شرك و الحاد و شک و تردید در ، در توحید و یگانگی خود

خود با زبان دعا هاي  در نیایش) ع( امام سجاد. ) 30ص ، 1دعاي ( امرش دور گردانید
. رك صحیح این موضوع بر روي انسان آرمانی هموار سازدکند تا راه را براي د میتالش 

در عین . یز به دست خدا و به اراده او استکند که همه چ میتاکید  حضرت در همه جا
و در انتقام و به کیفر  میام که در حکم و فرمانت ست و من دانسته " :فرماید میحال 

 "که از فوت وقت بترسدکند  میرساندنت شتابی نیست و جز این نیست که کسی شتاب 
 . ) 48/15دعاي (

  
  ایمان 

او محدود  دنیا و حیات مادي نیست بلکه ، زندگی  آدمی، در انسان شناسی دینی
کند و قسمت دیگر را  میالنه خود را در این جهان طی بخشی از زندگانی هدفمند و مسو

ب و عقاب از دیگر حساب و ثوا، ایمان استوار به معاد. گذراند میدر دنیاي پس از مرگ  
در سراسر صحیفه سجادیه به اشکال ) ع( رمانی است که امام سجادآانسان هاي  ویژگی

مختلفی به آن پرداخته است و نشان داده است که باور و توجه عمیق و پایدار  به قیامت 
دعاي ( سراي بقا ست، آخرت. هویت انسان کامل استگیري  در شکلعنصري مهم 

، قیامت روز باز خواست. با یکدیگر استها  امت روز مالقات انسانقی. )31الی  32/21
رسوا نشدن به ) ع( امام سجاد هاي  یکی از درخواست. حسرت و پشیمانی است، رسوایی

ایمان . )42/14دعاي ( خاطر گناهان در قیامت است که در دعاهاي مختلف آمده است
تواند زندگی سالم داشته  ایمان نمی اعتقاد قلبی است وانسان بدون داشتن ایده و آرمان و

اعتقاد و  زادة ایمان و، هاي معنوي و واالي بشرگرایش) 2/40: 1387، مطهري( .باشد
و  هم ماوراي فردي، هاي او به برخی حقایق در این جهان است که آن حقایقدلبستگی

برخی  مولود، به نوبۀ خود، هاها و دلبستگیایمان گونهاین. هم ماوراي مادي است
. از طرف پیامبران الهی به بشر عرضه شده است هاست کهشناسیها و جهانبینی جهان

هاي واال و معنوي و فوق حیوانی انسان آنگاه که پایه و زیربناي اعتقادي و این گرایش
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است  يزیایمان چ. ) 2/24: 1387، مطهري( گیردبه خود می» ایمان«نام ، فکري پیدا کند
گر یکدین یچ وقت جانشیگر هستند و هیکدین دو مکمل یشود و ایم کامل، که با علم

سطح   بخشد وید میبه انسان عشق و ام، ییو توانا ییایمان عالوه بر روشنا. شوندینم
 يسو مودن راه بهیها و در پدن به مقاصد و آرمانیدر رس. دهدیاو را ارتقاء م يهاخواسته

هایی را که به حکم  ها و خواستهآرمان، مقاصد. ساندریآن مقاصد و اهداف انسان را مدد م
از او گرفته و در عوض مقاصد و ، است یت و خودخواهیزه بر محور فردیعت و غریطب

 ين ابزاریاست و عالوه بر ا یو روحان يمحور عشق و عالقۀ معنو، دهد کهمی ییهاآرمان
  . ) 2/36: 1387، مطهري( سازدیت او را دگرگون میکه جوهر و ماه، است در دست انسان

و ) 59/نساء ( و اولی االمر) ص( خواست خداوند از مومنان مبنی بر اطاعت از پیامبر
و ضرورت ) 190، 2( پیروانش به تمسک به قران و عترتبراي فراخوانی پیامبر اسالم 

عقلی وجود مفسران و آموزگارانی درس اموخته از مکتب نبوي در کنار قرآن براي تبیین 
همه نشانگر این است که یک انسان آرمانی ، ئیات این کتاب آسمانی و رهبري خلقجز

داشته باشد و گرنه فاقد شرط اساسی ) ع( باید عقیده اي راسخ و باوري قوي به ائمه اطهار
که امامت را به صورت مخفی و با ) ع( امام علی بن الحسین. ایمانی انسان کامل است

و با روش منحصر به فرد خود ) 168ص ، 4( عهده دار گردید تقیه شدید و در زمانی دشوار
و در قالب راز و نیاز مساله امامت و ایمان به آن را به اشکال گوناگونی بیان و باور خود را 

، پروردگار اي ": گویدمیبه عنوان نمونه کامل انسان آرمانی به اصل امامت نشان داده 
حضرت فاطمه و ائمه اثنی عشر علیهم ( بزرگوارن خویشان آن تر آدرود فرست بر پاکیزه

علمت و نگهداران  دارانو خزانه، راي امر و فرمان خود بر گزیده ايکه انان را ب) السالم
را به ها  گانت قرار دادي و آنخویش بر بندهاي  در زمینت و حجت ن خوددینت و جانشینا

تی و ایشان را دستاویز به پاك ساخ) معاصی و گناهان( خواست خود از پلیدي و ناپاکی
بار خدایا مرا از اهل توحید و از  ").47/56دعاي ( سوي خود و راه بهشت خویش گردانیدي

دگان به خود و از اهل تصدیق و اعتراف کنندگان به پیامبرت و ناهل ایمان و گرو
 ) . 48/12دعاي ( پیشوایانی که طاعت و پیروي از ایشان را واجب کرده اي قرار ده

  
  اجویی خد

یکی از مبانی ها  انسان میخدا خواهی و خدا دوستی به عنوان ویژگی عمو، خدا جویی
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، این حس مشترك به طور فطري در همه انسان ها. مهم تعلیم و تربیت در صحیفه است
حضرت در . حتی کسانی که در یافتن مصداق حقیقی خدا به انحراف رفته اند وجود دارد

اللهم اجعلنی اصول بک عند الضروره و  :کند که میخواست دعاي بیستم از خداوند در 
در ) ع( امام سجاد) . 12/  20دعاي ( اسالک عند الحاجه و اتضرع الیک عند المسکنه

خداوند با قدرت و توانایی خود  :فرماید میدعایی با اشاره به فطرت خدا جوي انسان 
که از روي مثال   آنه وجود آورد بی آفریدگان را افرید و آنان را با اراده و خواست خویش ب

سپس آنان را در راه اراده و خواست خویشتن روان گردانید و در راه . و نمونه اي باشد
از تاثیرات پیرامونی خویش مصون بماند به  میاگر آد. محبت و دوستی به خود انگیخت

امام . ساید میطور فطري به سوي خداوند یکتا گرایش دارد و به درگاه معبود یگانه سر 
خدا خواهی و توحید گرایی انسان را با زبان دعا بیان کرده ، در موارد چندي) ع( سجاد
انسان را نسبت به خالق هستی  ن حمد و ثناي پروردگار سوز و گدازگاهی به عنوا. است

این حقیقت را در لباس زیبا ترین ، دهد و گاهی در مقام خواهش و در خواست مینشان 
پس از حمد و ستایش ، در اولین دعاي صحیفه) ع( به عنوان مثال امام. دارد یمالفاط بیان 

شود که این اهللا کسی است که  میو آخرین آخرها است یادآور ها  که اولین اولي  خداوند
ت خویش آفرید و سپس آنان را در راه اراده و و مخلوقات را با قدرت و مشیها  پدیده

راه محبت به خود بر انگیخت و به بیان دیگر  رآنان را دخویشتن روان گردانید و خواست 
 . را به گونه اي فطري خدا جو و خدا دوست آفریدها  آن

  
  عبودیت و بندگی 

صفات و ، اول ایمان قلبی به وحدانیت خدا در ذات. انجامد میتوحید خالص به دو چیز 
این حقیقت  . ملی اوستافعالش و دوم پذیرش وابستگی و نیاز واقعی به خداوند و بندگی ع

توان یافت و در مواردي حضرت با تصریح کامل به آن  میرا در جاي جاي صحیفه 
با . و زمام امور من به دست تو است، پس من بنده تو و در مشت توام". پرداخته است

ر فرمانت در باره من روان و آن چه براي من مقد، بودن فرمان تو مرا فرمانی نیست
توانم  میمرا توانایی بیرون رفتن از سلطنتت نیست و ن. وي عدل و داد استاي از ر هساخت

) به خود( و توانا نیستم که محبت و دوستی تو را پا بیرون گذارم، از قدرت تو تجاوز کرده
به آن چه در نزد تو است و ، تو دسترسی یابم و جز با فرمانبريمتوجه گردانم و به رضایت 
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  ) . 6و  21/5دعاي ( "ممتت دسترسی ندارفزونی رح
  

  ویژگی اخالقی 
 و پـردازد مـی  گفتگـو  و بحـث به  حق و خوبی ماهیت در  حوزه اي است که اخالق

 تا کند رفتار باید چگونه زندگی در یا باشد چگونه باید انسان که سازد روشن تا کوشد می
 شناسـی بـرخالف روان  درست. ) ؟، غرر الحکم و دررالکلم( یابد دست سعادت و خوشی به
هدف  دیگر بیان به. دهد می قرار بررسی مورد هست که چنان را انسان رفتار و حاالت که

 بـدین  و کنـد  معین زندگی در انسان رفتار يبرا هایی العمل دستور که است آن اخالق
» يدسـتور  مـی عل«را  آن جهـت  همـین  به. بیاموزد انسان به را زندگی کردن هنر وسیله
: 1383، دادبه( دگیر می قرار مطالعه مورد اخالقی مختلف يها ظرين اخالق در. اند نامیده
انـد    خصوصیات را مورد توجه قـرار داده  نیز در صحیفه سجادیه این) ع( امام سجاد. ) 181

 . شود میاشاره ها  نه از این ویژگیکه به چند نمو
  

            فروتنی 
دوري جستن از تکبر ، فه سجادیهبارز انسان آرمانی در صحیهاي  یکی دیگر از ویژگی

مختلف با هاي  این ویژگی را به گونه) ع( امام سجاد. و فروتنی نسبت به بندگان خداست
خواهد که نگذارد دارایی و  میگاهی آن حضرت از خداوند . زبان دعا ترسیم نموده است

در قالب  طغیان وا دارد و گاهی این فروتنی را و وي را به خود بینی و گردن کشی، ثروت
بارخدایا همنشینی با فقرا و :کند میدوست داشتن همنشیتی با بیچارگان از خداوند طلب 

زمانی دیگر . یاري فرما، وب گردان و مرا به صبر و شکیباییدرویشان را برایم محب
 گذارد میارزشمندي فروتنی را در قالب درخواست آن نسبت به همسایگان به نمایش 

) . 26/3دعاي ( نشان دهم میتر نرتا با همسایگانم فروتنانه ) دارخدایا مرا بر آن (
از خداوند که او را گرفتار تکبر نسازد و عبادتش را به سبب  خود ) ع( درخواست امام

تایید دیگري بر انسان آرمانی از نظر ، پسندي باطل نکند و از فخر فروشی بازش دارد
روتنی و دوري جستن از کبر وخود آن حضرت ف، افزون بر این. است) ع( حضرت سجاد

بلکه به عنوان حالتی درونی ، پسندي را نه تنها به عنوان  رفتاري مناسب در برابر دیگران
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 . ) 20/4دعاي ( داند می
  

   يسپاسگزار
شود شکر گزار بودن  می ه برداشتیفه سجادیکه از صح یانسان آرمان ياز مشخصه ها

ما راه :در قرآن آمده است. ختار معرفی شده استم، انسان، در قرآن. اوست یو قدر شناس
گیرد و یا راه  میرا به او نشان داده ایم و این انسان است که راه شکر گزاري را پیش 

ي از ن است که سپاسگزارید ایآ می آن چه از مجموع دعاها بر) . 3/انسان ( کفران را
 یگز از آن چشم نمه هرو وارست یاست که انسان آرمان ینیفه سنگیوظ، یاله يهانعمت
سپاسان را رود که نایش میپ ییتا جا يسگزارت سپاین اهمییدر تب) ع( امام سجاد. پوشد
ها نعمت ید چرا که کفران و قدرناشناسینما ی میرفان بلکه پست تر معیف چهار پایهم رد
 هکو کاران به درگاه خداوند پناینسبت به ن یآن حضرت از ناسپاس. است يخرد ینشانه ب

ار پر یگران بسید يها یکیاز ن یدهد که قدردان یم کند و نشان ی میبرد و عذر خواه می
پروردگارا من از  ").3/ 38 يدعا( "برم از حرص و آز می ا به تو پناهیبار خدا". ارزش است

 "کنم ی میعذر خواهام به درگاهت  اوردهیکه به من شد و سپاس آن را به جا ن ییها یخوب
  . ) 1/ . 38 يدعا(

زندانش  در نصیحت فر) ع( امام سجادهاي  هدر اندیشدر زمینه جایگاه سپاسگزاري 
من تو را  :را چنین وصیت فرمود) ع( فرزندش محمد) ع( علی بن حسین: آمده است

، کند) مقام امامت( هر کس ادعاي آن چه بین من و تو است. جانشین بعد از خود قرار دادم
خداوند ، فرزندم :آن گاه فرمود. آویزد میاي از آتش بر گردنش حلقه خداوند در روز قیامت

گزاري سپاس، فرزندم هر که بر تو انعام کرده. را بر این نعمت ستایش کن و سپاسگزار باش
زیرا نعمتی که شکرش را به جا آوري از ، اري کرد انعام کن کن و بر هر که از تو سپاسگز

ه از خود شکر نعمت براي شکر کنند. ماند میقی نرود و نعمتی که کفران ورزي با میبین ن
الن شکرتم الزیدنکم و  :سپس حضرت این ایه را تالوت فرمود. تر است نعمت با برکت
گردد و  مینعمتت افزون ، اگر شکر نعمت کنی) 7/ابراهیم ( عذابی لشدید الن کفرتم انّ

همچنین . ) 92ص  46ج، بحار االنوار( اگر کفران ورزي بدان که عذاب الهی شدید است
زبان را بر . با ریزش عطایا آنان را نوازش کن از آزار دیگران بپرهیز و: به فرزندش فرمود
از . شود میحاالتی است که موجب زیانش زیرا براي سخن گفتن ، سکوت کمک کن
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همچنان که از عاقل در صورت دشمن ، دهر چند دوست باش، دوستی با احمق بپرهیز
زیرا یا به مکر شخص ، خصومت و ستیز با مردم بر حذر باش زا. کنی میپرهیز ، بودن

شوي که آسیب ناگهانی بر رو میاي روبمایهدچار خواهی شد و یا با  فروحلیم و پر حوصله 
 . کند میتو وارد 

  
  عفو 
گذار از مرحله انزجار و رنجیدگی به مرحله احساسات مثبت فرد جفا دیده نسبت ، عفو 

ست از تغییر ارادي و آگاهانه عبارت ا، بخشش) . 1388، ري بنابغبا( است به فرد خطا کار
هاي  و آزادانه قلبی و نتیجه موفقیت آمیز کوشش فعال براي جایگزینی افکار بد با اندیشه

خوب و تندي و عصبانیت  با احساس ترحم و شفقت و بخشودن  عبارت است از غلبه بر 
 . یگزینی آن با احساسات مثبت استاو ج) عصبانیت، کینه( احساسات منفی

  
  ویژگی اجتماعی 

در متن جریانات ها  آنگیري  شکلهایی هستند که  ویژگی، اجتماعیهاي  ویژگی
هایی هستند که ویژگی، هااین ویژگی. یابد میو در رابطه با دیگران معنا و مفهوم اجتماعی 

ود  و همواره مورد توجه ش میباعث رشد و اعتال و توسعه جامعه  ها  رشد و توسعه آن
سخن به میان ها  ژگینیز از این وی) ع( امام سجاد. امامان معصوم نیز قرار گرفته است

  :عبارتند ازآورده است که 
  

  مسئولیت اجتماعی
ل اعمال دهد که  مسؤ میداراي اراده نشان بشر را موجودي مختار و ) ع( امام سجاد
ه پیش از آفرینش و پس از آن او را نعمت بار خدایا من آن بنده توام ک. خویش است

پس او را  از کسانی قرار دادي که به دین اسالم راهنمایی نمودي و براي انجام ، دادي
و او را به ریسمان خود نگاه داشتی و در حزب و گروه خویشتن ، حق خویش توفیق دادي

س او را سپ، در اوردي و به دوستداري دوستانت و دشمنی دشمنانت رهبري فرمودي
انسان را تا حدي ، در خالل ادعیه) ع( امام سجادهاي  عبارت. ) 47/67دعاي ( فرمان دادي
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تواند سر پیچی  میباز هم ، و امر و نهی خداوندها  کند که به رغم هدایت میمختار معرفی 
شوند که  میافراد در زندگی با موقعیت هایی مواجه . کند و راه عصیان را در پیش گیرد

نگاه . دشان قادر به انتخاب آن هستند و باید مسئولیت کامل این انتخاب را بپذیرندفقط خو
مسجود فرشتگان و مخلوق ، خدا بر زمین و داراي کرامت ذاتیي  انسان خلیفه، اسالم
. گویند میفطریات ها  فراحیوانی دارد که اصطالحا به آنهاي  الهی است که ویژگی ي  ویژه

مسئولیت . ئولیت اعمال خود را به عهده گیردر و آزاد است باید مساز آن جا که انسان مختا
احساس مسئولیت این سوال درونی است که آیا ، در واقع. از واژه سوال گرفته شده است

فطري اش و طبق هاي  و ویژگیها  آن گونه که شایسته  است هماهنگ با قابلیت میآد
حالتی  دیگران نیز واجد  چنین حقی  عهدي که با خدا بسته رفتار کرده است ؟ در چنین

به همان میزان ، داده شده است میدر پرتو دانایی و ازادي و اختیاري که به آد. خواهند بود
ببیند ها  الزم و ضروري است انسان خود را موظف و ملزم به انجام خوبی و اجتناب از بدي

  ) . 1386، علوي( و به عبارت دیگر احساس مسئولیت کند
ت به مردم و جامعه بلکه نسب، کند ینم یخود زندگ يتنها برا، فهیصح یرمانانسان آ

را ) ص( امبریامت پ يم برتریکرکند و همان گونه که قرآن  می تیلخود احساس مسئو
ز در ین) ع( امام سحادداند  می ن آنانیاز منکر در ب ینهمنوط به رواج امر به معروف و 

ا یبار خدا ". د نموده استین موضوع تاکیت  ایهمخود بر ا يش هایایضمن ن يموارد چند
ق یمان توفین شب و همه روزهاین روز و ایبر محمد و آل محمد درود فرست و ما را در ا

ها  از سنت يرویو پها  از نعمت يو سپاسگزار ياز بد يو دور یکیانجام ن يعطا فرما برا
و امر ) ستین نین که از دیدر د ییزهایاحداث  چ(ها  و ترك بدعت) واجبات و مستحبات(

 باز داشتن از ( از منکر یو نه) واجب و مستحب، دهیواداشتن به امر پسند( به معروف
و خوار  یاسالم و نکوهش باطل و نادرست) اصول و فروع( و حفظ) حرام و مکروه، ها یزشت

اد یرگمراه و کمک ناتوان و به ف ییدن آن و راهنمایگردان یحق و گرام يارینمودن آن و 
ت یمسئول يفایا يدر راستا) ع( امام) . 19و  60/18 يدعا( دن یاري فرمایده رسیستم د

قرار  یکیر و نیان به  خیرا از راهنما يخواهد که و می گران از خداوندیخود نسبت به د
گران عطا ین دکرد ییک راهنمایو نعمت ن "حسن ارشاد"يو به و) 18/20 يدعا( دهند
  ) .18/20 يدعا( دینما
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  مراعات حقوق دیگران
ادیه نوع دوستی است که از فطرت  او اجتماعی انسان  در صحیفه سجهاي  یاز  ویژگ
مثال . مختلف صحیفه سجادیه به آن اشاره شده استهاي  گیرد و در بخش میسر چشمه 

دعاي سی و نهم در بر دارنده بهترین مراعات حقوق دیگران است که  با زبان نیایش بیان 
چنین در فرا رسیدن ماه مبارك رمضان حضرت از خداوند توفیق خدمت به هم. تشده اس

و ما را در آن ماه توفیق ده که با  :کند که ریشه در مردم دوستی داردمی مردم را طلب
به خویشان خود نیکی کنیم و با احسان و بخشش از ، نیکی فراوان  و بخشش

ز مظالم و آن چه از راه ظلم و ستم به دست همسایگانمان جویا شویم و دارایی هایمان را ا
: 44دعاي ( را با بیرون کردن زکات پاك کنیمها  آمده است خالص و آراسته نماییم و آن

ا بر یبار خدا". فرماید میعارفانه و عاشقانه خود  يدر دعاها) ع( نیبن الحس یامام عل) 10
ق عطا یمه روزهامان توفن روز و شب و هیمحمد و آل محمد درود فرست و ما را  در ا

و خوار نمودن آن و  یو نکوهش باطل و نادرست.. .و ياز بد يو دور یکیانجام ن يفرما برا
اد ستم یدن به فریگمراه و کمک ناتوان و رس ییدن آن و راهنمایگردان یحق و گرام ياری

حق و  ت دفاع ازیان اهمیافزون  بر ب) ع( ن فراز دعا امامیدر ا) . 20/18 يدعا( دهیرس
وسته و یپ يفه ایست بلکه وظین یموقت يامر یژگین ویکند که ا می مبارزه با باطل اعالم

ا بر محمد و آل او درود فرست و مرا یبار خدا. است یاز فرهنگ اسالم ییو جز یشگیهم
زگاران را با گسترش عدل و دادو یور پرهیستگان آراسته  فرما و زینت صالحان و شایبه ز

از آن جا که انسان فطرتا . ) 10/ 20 يدعا( ه سخت باشد به من بپوشانگفتن حق اگر چ
به رضایت  ، در پی کمال است جز در لقاي خداوند و فناي  فی اهللا و کسب خشنودي او

باره خویش دوهاي  از رسیدن به خواسته همواره پس، از این رو ، یابد میواقعی دست ن
گوناگونی هاي  این موضوع را به شیوه) ع( دامام سجا. کندمیاحساس نیاز و عدم رضایت 

کسی که به غیر حضرتت ". در دعاهاي خویش گنجانیده و به تبیین آن پرداخته است
جز آن . حاضر شود ناکام بر گردد و هر کدام به غیراز درگاهت رو آورد زیانکار ابدي است

به رعایت  در سفارش) ع( مام سجادا) . 46/13دعاي ( که جویاي فضل و احسان توست
توانی به آیین فضل و احسان با او  میتا آن جا که :کند که میقوق دیگران  سفارش ح

همان گونه که تو را ، اگر نشد در مصاحبت با او از حد انصاف خارج نشو، دوستی کن
مبادا در کار ، پشتیبانی کرد از او پشتیبانی کن چون از تو، دار میدارد او را گرا می میگرا
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در اموري که ، اگر در کار خیر پیش دستی کرد آن را تالفی کن، و پیشی گیردنیکی بر ت
خود را موظف دار که خیر خواه و نگهدار او ، سزاوار دوستی است در حقش کوتاهی مکن

براي او ، در ترك گناه یار و مددکار او باشی، بر طاعت پروردگارش کمک نمایی، باشی
 . مایه زحمت نباشی

  
  گیري  نتیجه
وظیفه سنگین هدایت گري و ) ع( مانند پیشوایان معصوم دیگر) ع( م زین العابدیناما

اما . را بر عهده داشته و به انجام رسانده اندها  و کژيها  تبیین دین و نشان دادن راستی 
در این مهم متمایز ساخته وضعیت سیاسی ) ع( را با دیگر امامان) ع( آن چه روش این امام
به بهترین شکل ) ع( روشی که امام علی بن الحسین. حضرت است و اجتماعی زمان آن

از . بان دعا و نیایش با پروردگار بوده استز، ش دین و تبلیغات دینی بهره گرفتهبراي آموز
رفت و ، آن حضرت با این روش انسان شناسانه است که افت و خیزهاهاي  جمله آموزه

در برابر خداوند را به زیبایی بیان بشر و نقاط قوت و ضعف ها  فرار و قرار، ها برگشت
انسانی است که خود را اصالح و ، آرمانی انسان ،دهد که در این بارگاه مین کند و نشا می

عنوي خود را در چارچوبی کامل کند و به عنوان یک موجود الهی نیازهاي مادي و م
رداري از دو امر برخو آورده و دنیا و آخرت خویش را با هم آباد سازد و الزمه اینمنطقی بر

   .استقبیل این هایی از ویژگی
  

  منابع 
  قرآن کریم 

 :قـم ، ترجمه محمد علی انصاري قمـی ، غررالحکم و درر الکلم، ) 1334( محمد عبدالواحد بن، آمدي
  . انتشارات دارالکتاب

  انتشارات دانشگاه پیام نور  :تهران، کلیات فلسفه، ) 1383( اصغر، دادبه
  چاپ هفتم، يقم انتشارات الهاد، نهج البالغه. ) 1385( محمد، دشتی

  . انتشارات دانشگاه پیام نور، جاپ بیستم، اخالق و تربیت اسالمی، ) 1374( دمیر محمو، سعادت فر
  . 1403، الثانیه. ط، داراحیاء الثرات العربی، بیروت، مجمع البحرین، ) 1403( فخرالدین، طریحی
 –نکات اساسی در فلسفه تعلیم و تربیت و مکاتب فلسـفی   ،) 1386( سید حمید رضـا ، علوي
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   .کرماندانشگاه ، تربیتی 
  . 289 :کتاب چهارم، رفتار بخشایش گر درنهج البالغه، ) 1388( باقر، غباري بناب

  . انتشارات دارالکتب  السالمیه :تهران، ي سجادیهصحیفه کامله) 1375( علی نقی، فیض االسالم
تاثیر دو باور اعتقادي توحید و معاد بـر اخـالق در   ، ) 1390( ه محمديمسلم و مرضی، محمدي

  . 85-104 11شماره ، سال چهارم، فصلنامه پژوهشی پژوهش نامه اخالق، نهج البالغه
 . انتشارات صدرا: تهران، انسان و سرنوشت، 1ج ، مجموعه آثار. ) 1387( مرتضی ، مطهري



 

    

 
 
 
 
 
 

  
  ؛ یمت اسالیم و تربیل نظام تعلیتحل

  یت اسالمینو به ابعاد ترب ینگاه
  

  ∗خانقاه یشهداد عبداله
  **بهشته صفرپور

  
باالخص در عصر ، یت اسالمیم و تربیار مهم در حوزه تعلیاز مسائل و مباحث بس یکی

 یت اسالمیم و تربیتقابل نظام تعل. است یت اسالمیترب ین مفهومییضرورت تب، حاضر
که  يو اقتصاد یاجتماع يآمدها ش دریو ظهور پ ریاخ یو پرورش یآموزش يبا نظامها

و ، کسویبوده از  یت اسالمیو از جمله ترب یت سنتیبر ترب يریمشتمل بر نقد و خرده گ
قرار گرفته  يت کشور که بارها مورد انتقاد مقام معظم رهبریم و تربینظام تعل يکارآمدنا

ن قلمرو را یاد تحول در اجیو ا یت اسالمین ابعاد تربییلزوم تب، گرید ياز سو، است
ل گرانه به ینو و تحل ینگاه، ن مقالهیه ایهدف از ارا. کند یش مشخص میش از پیب

ن مقاله محقق با استفاده از یدر ا. است یلیتحل ـ یفیوه توصیبه ش یت اسالمیابعاد ترب
ت یترب ازنو و الهام بخش  یفیه تعریپس از ارا، یو دانشگاه یکتب و منابع اسالم

  . نموده است اقدام مند اهداف و اصول آن به صورت نظام یبه بررس، یماسال
 یت اسالمیاصول ترب، یت اسالمیاهداف ترب، یت اسالمیم و تربیتعل :کلیدواژه

 
 

 دانشگاه خوارزمی تهران دانشجوي دکتري رشته فلسفه تعلیم و تربیت.  ∗
shahdad129@yahoo.com 

  دانشگاه شیراز فلسفه تعلیم و تربیت یخ ورتا دانشجوي دکتري رشته .**
  safarpour.b.d@gmail.com 
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  مقدمه
هدفی بوده است که تمام ، وصول انسان به جایگاه واالي خویش در عالم هستی

تربیت در پی  و نظریه پردازان تعلیم واندیشمندان و مصلحان اجتماعی ، پیامبران و عالمان
، هر کس که در اندیشه پیش بردن انسان در این راستا بوده است. انددستیابی به آن بوده

دیده است و آن اینکه مبناي تربیت  میقبل از هر چیز یک سوال بنیادین را فراروي خود 
از  یر مقابل انبوهکم که خود را دیست و یانسان آرمانی کدام است؟ بشر سرگشته قرن ب

را به  سرمنزل مقصود  ياست که و يند بدنبال برنامه ایبیم معضالت و مشکالت فراوان
ن برنامه ین و جامع تریه کامل تریکه داع یت اسالمین راستا تربیدر ا. و آرامش برساند

، تیدر ترب یو عمل يست ارائه دهنده مباحث نظریبا می انسان را دارد یسعادت و خوشبخت
ش ید و ظهور پیت جدیم و تربیبا ورود تعل. باشد يو امروز یاساس يازهایطابق با نم

ن که مشتمل بر نقد و خرده یآموزش و پرورش نو یمقتض يو اقتصاد یاجتماع يدرآمدها
     و ها  با چالش یت اسالمیترب، بود یت اسالمیو از جمله ترب یت سنتیبر ترب يریگ

، در باب ضرورت یید هایو ترد) 33: 1381، يم الهدعل( مواجه شد یاساس يها نهتکا
  ) 18 :1390، يباقر( .بوجود آمد یت اسالمیترب يامکان و کارآمد

. مطرح شد یدر محافل علم يترين بحث به صورت جدیا یانقالب اسالم يروزیبا پ
  دك یرا با خود به  یت اسالمین تربیم و تربیت کشور که عنوان سنگینظام تعل يناکارآمد

. مسئوالن باالخص رهبر معظم انقالب شد ياز سو يدیشد يز باعث انتقادهایکشد نیم
شان یا. دیواقع گرد يرهبر ياز به تحول در آموزش و پرورش مورد تقاضایکه نیبطور

  :ندینما می ن گونه ارائهیبد، کشور یو پرورش یدار مسئوالن آموزشیرا در د یاناتیب
ما و فلسفه  يساخته و پرداخته فکر ما و برنامه ها، کشور ما یآموزش و پرورش کنون«
مقام معظم ( .»مینبود که ما امروز دنبال آن هست ياآن فلسفه کار بر يبنا. ستیما ن
مقام معظم ( .»میاج به تحول داریاحت، ما در آموزش و پرورش) 3/5/1386، يرهبر
را  یان هر علمیبن اساس و، ينکه مباحث نظریلذا با توجه به ا) . 12/5/1385: يرهبر
برخوردار  یت خاصیت و اولویاز اهم یت اسالمیل مفهوم تربین و تحلییتب، دهد می لیتشک

  . خواهد بود
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  تیو مفهوم ترب یمعن
ن نشانه قدرت ین مخلوق خداوند و واالتریز تریانسان شگفت انگ، 1یت اسالمیدر ترب
ده شده تا به یاست و آفر انسان مستعد اتصاف به همه صفات و کماالت الهی. حق است
  . شود یسر نمیم یقیت حقیر جز با تربین سیبرسد و ا یفۀ الهیمقام خل

ق تَبارك اهللا اَحسنَ الخال 14-مومنون( نَیو (  
ک للمالئکۀ انّ بذ قالَ را یو 29 - بقره( فۀیاالرضِ خَل یجاعلٌ ف (  

اده و مدارس است که نه تنها ر االستعمال در خانویکث يت از جمله واژه هایواژه ترب
ست بلکه اکثر متخصصان هم یروشن ن، برند می که آن را بکار يریعده کث يمفهوم آن برا

 یتیتحقق اهداف ترب، ن ابهامیدرباره مفهوم آن اتفاق نظر کامل ندارند و چون قبل از رفع ا
لعات مربوط ت در همه مطایح مفهوم تربیو تصر یمعن یر نخواهد بود لذا بررسیامکان پذ

ت ممکن است سبب شود که یترب یواقع يرا عدم ادراك معنایز. ت برخوردار استیاز اولو
ان یست هدف انگاشته شود و جریش نیب يله ایآنچه که در واقع وس یتیترب يتهایدر فعال

ت بر پرورش دادن یمفهوم واژه ترب، ت انسانیدر بحث ترب. مه راه متوقف گرددیرشد در ن
ن یا. کند می داللت میآد ينه رشد استعداد هایفراهم کردن زم یعنی یانسان ياستعدادها
و رشد و برآمدن گرفته شده است و  یادت و فزونیز یبه معن» ربو«شه یواژه از ر
  . را در بر دارد ین معنیهمه هم، شهین ریگوناگون از ا يکاربردها
 یعنی» ربوه«. استنه یند که موجب برآمدن سیق و بلند را گوینفس عم» ربو«
افزون و رشد و نمو  یعنی» رِبا«. ن معنا استیز به همین» هیرابِ«و  ن بلند و مرتفعیسرزم

 »است یر از سود شرعیه با غیکردن که در اصطالح شرع مخصوص به افزون شدن سرما
ه ارائه شده است ک یف مختلفیتعار، تیدر رابطه با واژه ترب. ) 23، 1382، یدلشاد تهران(

 ياست که نسل ها يریت تاثیم و تربیتعل« :شود می از آنها اشاره یر به برخیدر ز
 
 یو آگاهانه آدم يارینه ساز تحول اختیند زمیت، شامل تمام ابعاد و جنبه هاي فرایواژه ترب .1

ت در بردارنده و یتربمفهوم . م نداردیمانند تعل يل کننده ایبه واژه تکم يازیاست و لذا ن
س، یه، تدریب، تزکیم و تادیمانند تعل(ند ین فرایمرتبط با ا يجامع تمام اجزا و عناصر

در بردارنده تمام  Educationغرب واژه  یتیاست همانگونه که در منابع ترب) يمهارت آموز
رکب کاربرد دو واژه م) 39، 1376(م زاده یبه نظر ابراه. ان استین جریوجوه و ابعاد ا

ست ین یتیچ تربیرا هیز. شود می ت انسانیدر ترب يباعث اشکاالت عمده ا) تیم و تربیتعل(
  .  نداشته باشد یکه بعد شناخت
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 ». گذارد می ،ستیده و پخته نیرس یاجتماع یزندگ يکه هنوز برا ییبزرگسال بر نسلها
است  یت و کوششیت فعالیم و تربیتعل«) . 1374:25، یبه نقل از شکوه 1911، میدورک(

شتر رشد کرده اند با افراد کم رشدتر یکه ب ییا آنهای یع انسانکه در آن افراد مسن تر اجتما
 یشرفت زندگین راه به پیرا در آنها بوجود آورند و از ا يشتریکنند تا رشد ب می برخورد
  ) . 75: 1371، يعتمداریبه نقل از شر 1968، دونالد باتلر( ». کمک کنند یانسان
م و یتعل، تیم و تربیر کتاب فلسفه تعلا دیاستاد دانشگاه کلمب» 1کسینیف. ج. پیلیف«
گر را یرشد افراد د، قصد و اراده يله آن افراد از رویداند که به وس ی میانیت را جریترب
است که فقط به  يا امری یانسان يت امریم و تربیف تعلین تعریدر ا. کنند می تیهدا

رد از یگ می صورتگر یوانات دین آنچه درباره حیبنابرا، انسان اختصاص داده شده است
  . باشد می ت خارجیم و تربیمقوله تعل
 ».یو عقالن یعاطف، یاجتماع، یاخالق، يت فرد است در بعد معنویهدا، تیترب«

  ) 43، 1370، يعتمداریشر(
، همه جانبه یاسیو س ینید، ياقتصاد، یفرهنگ، یاجتماع، یروان، یر بدنییتغ ،تیترب«
  ) ونسکوی، ستنیز يآموختن برا( ». است مسئوالنه و متعهدانه، هدفدار، مداوم

ل ادراك ارزشها و یار کار مهم آموزش و پرورش را فراهم ساختن وسایدکتر هوش
 یت فعل و انفعالیم و تربیتعل«: شان معتقد استیا. داند می ک ارادهیل رغبت و تحریتحص
و  ياهمستلزم طرح و نقش، یسبوق به اصلکه م) یو مترب یمرب( الین دو قطب سیاست ب

  ) 12:1374، يریضم( »باشد یمتوجه هدف
 دانند می »حیرشد قوه قضاوت صح«ت را یم و تربیتعل، از متخصصان یگروه

ا معلم کمک به فرد در پرورش ی ین دسته کار مربیبه نظر ا) 88: 1371، يعتمداریشر(
ل یاظهار نظري است که با دل، حیمنظور از قضاوت صح. اشدب یح میقوه قضاوت صح

د درباره آنها یسروکار دارد و با، کودك در هر مرحله از رشد با امور مختلف. راه باشدهم
انتخاب هم ، هایدر باز. کند می برخورد یان رشد با امور مختلفیکودك در جر. قضاوت کند

وسته یپ، دن لباس و در حل مسائل مختلفیدر پوش، در گوش دادن به داستانها، هایباز
ا یکند  می به او کمک کند تا آنچه را انتخاب یر از همان ابتدا مرباگ. کند می اظهار نظر

 
 

1.Philip. Phinix 
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رد و کم یگیح را فرا میج  نحوه قضاوت صحیدرل باشد بتیدل يپسندد از رو می آنچه را که
د به کودك اجازه یبا یفین تعریبر اساس چن. دیآ می ن امر در او به صورت عادت دریکم ا

 ییجاد تعامل با مساله و با نظارت و راهنمایبتواند با ا فرصت برخورد با مساله داده شود تا
ت در یم و تربید تعلیاز اسات، )1376( یمیم کریاما عبدالعظ. قادر به حل مساله شود یمرب

د یه دید زاویت بایم و تربیشناخت تعل يمعتقد است که برا» ستیز نیت چه چیترب«کتاب 
د ابتدا یم بایت کنینکه چگونه تربیت و ایترب با مفهوم ییآشنا يم و به جایر دهییخود را تغ

چرا که . مییت ننمایم که چگونه تربیت را شناخته و بدانیم و تربیف مقابل و اضداد تعلیتعار
هاست و شناخت حق مستلزم شناخت  یمستلزم شناخت زشتها  یمعتقد است شناخت خوب

ن خاطر یبه هم. دم بریخواه یقت پیباطل است و آن موقع است که به ارزش حق و حق
  :م نموده استین تنظیت چنینقاط مقابل ترب یفهرست کتاب خود را با معرف

  !ستیعلم ن ،تیترب
  !ستیکردن ن یاجتماع ،تیترب
  !ستیبار آوردن ن ،تیترب
  !ستیر دادن نییتغ ،تیترب
  !ستیعادت دادن ن ،تیترب
  !ستیدخالت کردن ن ،تیترب
  !ستیشکوفا کردن استعدادها ن ،تیترب
  ! ستیآموزش دادن ن ،تیترب

  :شود که می ف فوق استنباطیتعار یاز بررس
  . است هدفدار و مداوم يندیت فرایم و تربیتعل ـ
، ینه رشد همه جانبه فرد در ابعاد مختلف جسمانیت فراهم کردن زمیم و تربیتعل ـ
  . است یو آموزش یعلم، یاسیس، ياقتصاد، یستیز، ياعتقاد، یاجتماع، یعقالن
ده باشد تا راه وصول به اهداف را یسنج ينظام و برنامه ا يد دارایت بایو ترب میتعل -

  . هموار سازد
 ينه ایاست و زم ییت نقش نظارت و راهنمایم و تربیر تعلیمعلم در مس یتینقش ترب -

کند تا دانش آموز با تعامل با مسائل مختلف قادر به حل مساله و رشد قضاوت  می را فراهم
  . ح گرددیصح
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  تیت تربیغا و یت اسالمینو به مفهوم ترب ینگاه
شتن یان او و خویم یچ حجابیکه هنوز ه یبه هنگام، یدن آدمیر و دار آفریخداوند درگ

  . در خودش فرا خواند يل نشده بود او را به بازنگریاو حا
هم علَ« د أشه هِم یوس   ) . 172، اعراف( »أنفُ
 يزیافت که از خود چیدر یشتن به روشنیدر خو يپرده ا ین حضور بیبا چن یآدم

ان خود و یگر خدا را میبه سخن د. آن رنگ خداست دارد بر» يخود«ندارد و اگر 
و جز با  یکه از آن من ینیب یا نمید که آیآنگاه خداوند از او پرس. افتیل یشتنش حایخو

افته ین را دریکه به وضوح ا یابد و آدمی یدر تو راه نم یو تحول یچ دگرگونیدستان من ه
  . ش خواندیرا رب خو يبود زبان به پاسخ گشود و خدا

ّکُم« ست بِربِ   ) 172، اعراف( »یقالوبل، اَلَ
. ن استیرنگ ین جانش از پرتو ربوبیست بلکه نگیرنگ ن ین  اساس انسان بیبر ا
گر بر ید يچرا که رنگها. خوانده است) صبغت( يزین نوع رنگ آمیباترین را زیخداوند ا

  ) . 15، 1374، يباقر( است یزه جان آدمیآم، یند اما پرتوربوبینش می وستپ
بغَصب« نَ اهللاِ صنُ م ن أحسم 138، بقره( »ۀ ًغَۀَ اهللاِ و (  

ن دو پاره جدا از هم افتاده است که فقط از راه یاتصال ا، تیم و تربیفه تعلیلذا وظ
که ) خدا و انسان( ن دوپارهایاست م یعشق کشش متقابل. باشد می ریعشق امکان پذ
جز اتصال  يزیت چیگر دور افتادند و تربیکدیوسته بوده اند و سپس از ینخست به هم پ

ک فطرت ناشی شده اند و یاز  1یو مترب یمرب. ستین دوپاره از هم جدا شده نیا يوجود
  . است یفطرت اله يایاح يفراهم کردن بستر الزم برا، تیترب. است یآن فطرت اله

ی از عرفا بر این باورند که طریق عشق ودل نه تنها موجب خداشناسی است بلکه برخ
است اما این هنر به مثابه دیگر هنرها نیاز به تعلیم وتربیت راهی به سوي شناخت و درك 

بر این باور ) 1385:51به نقل از شمشیري ( 2فروم. دارد تا شکوفا شده و به بالندگی برسد
 
به عنوان دو قطب  یو مترب یت ارائه داده اند، از مربیار، از تربیکه دکتر هوش یفیدر تعر .1

ان دو قطب یاست م یت، فعل و انفعالیم و تربیلن مضمون که تعیبا ا. اد نموده اندیال یس
 .)1374، يریضم(باشد  یو متوجه هدف ي، مستلزم طرح و نقشه ایال که مسبوق به اصلیس

   
2.  Froome 
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به نوبه خویش در تربیت سایر ، یک نوع هنر تربیت است است که گرچه عشق ورزیدن
 ت بتواند انسان را به هدفیو ترب میاگر تعل. نماید میی ایفا ابعاد انسانی نیز نقش بسیار مثبت

م خواهد شد که یترس ينه فاضله ایبرساند مد یبه خداوند و فطرت اله یعنیخلقت  یغائ
ت یت و هدف است و چون غایمتعال غا يدالذا خ. ستیقابل تصور ن یتیچ نظام تربیدر ه

. )77، 1382، یدلشاد تهران( شود می گانهیقت خود بیو هدف فراموش شود انسان از حق
ت یهدا» اهللا« يان را به سوین جهت بوده است که آدمیدر ا یهمه تالش معلمان اله

 ير جستجود( »اهللا« يت جامعه است به سویفه معلم هدایوظ«: ینیان امام خمیبه ب. کنند
دعوت به ، خدا یا به بندگیدعوت انب. ) 64: 22دفتر، ینیامام روح اهللا خم، راه از کالم امام

. است یخدا راه اتصاف به صفات و کماالت اله یرا بندگیشدن است ز یشدن و ربان یاله
ت یاز ربوب يزان باالتریبه م، رود می باال یکه در مدارج و مراتب بندگ یزانیبه م یآدم

شود و  می »رب«شود » عبد«لذا هر چه انسان . ن استیهم يت برایابد و تربی می دست
رود و هر  می باال» تیربوب«دارد در ساحت  می گام بر» تیعبود«ر یکه در مس یزانیبه م

 متصف یشود و به صفات اله می رسد و مالک امور می هاییبه تواناگذرد  می چه از خود
بعد از انجام  یشود حت می محسوب ییکه هدف غا یرّب الهتق، در مکتب اسالم .گردد می

ار و یست که تقرب خدا پس از اعمال بسین نیر است و چنیز امکان پذین یجزئ یهر عمل
هدف . شود می همتراز با آن عمل یمنجر به تقرب ینیدر آخر حاصل شود بلکه هر عمل د

را در صراط  یت آدمیهدان است که مقدمات حرکت و یت در اسالم ایم و تربیتعل ییغا
  ) . 40، 1366، یشکوه( م پرستش پروردگار فراهم کندیمستق
  

  تیترب یاهداف کل
ت یت تربیافت که رابطه آنها با غایدست  ید به اهداف کلیت بایغا ير به سویس يبرا

ن اهداف یا. سازد می سریت را مین اهداف اتصاف به آن غایباشد و وصول به ا یرابطه طول
  ) 82، 1382، یدلشاد تهران( :ر برشمردیان به شرح زتو می را

  . اصالح رابطه انسان با خدا - 1
  . اصالح رابطه انسان با خودش - 2
  . اصالح رابطه انسان با جامعه -3 
  . عتیاصالح رابطه انسان با طب - 4
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  . خیاصالح رابطه انسان با تار -5 
افته باشد و در یتحقق  ن اصالحات در اویاست که ا ین کسیانسان مطلوب نظام د

  . دین اصالحات آن شود که بایپرتو ا
  

  اصالح رابطه انسان با خدا
چرا که تا . رابطه انسان با خداست، ن آنیتر ین و اساسیمهمتر، یان اهداف کلیدر م

ن رابطه یشود و چون ا یاصالح نم یبه درست يچ امریرابطه انسان با خدا اصالح نشود ه
ت در مکتب یترب یشود هدف اساس می ممکن یامور به درست گریاصالح شود اصالح د

لَّا ل«. گانه استی يپرستش خدا، اسالم ونِیو ما خَلَقت الجِنَّ و اإلِنس إِ د   ) 56، اتیذار( »عبِ
  . »عبادت و پرستش يم جن و انسان را مگر برایو خلق نکرد«
  

  اصالح رابطه انسان با خودش
ن معنا که انسان یبد. ح رابطه انسان با خودش استت اصالین اهداف تربیاز مهمتر

انسان در . ردیش به کار گیش را در جهت تکامل و سعادت خویخود را بشناسد و استعدادها
ندارد  یاش هم یر خود و سعادت زندگیجز خ ـ که باشد یدر هر جهتـ  خود یر زندگیمس

که بر او عقل حکومت  ياونهو عمل خود را اصالح کند به گ د نظرین منظور بایا يو برا
کبخت است و ید و نیکند نفس سع می طلب کمال ین عملیکه با چن ینفس. کند نه نفس

ابد ی می که انجام داده است در ییکه متحمل شده و کوشش ها ییپاداش تمام زحمت ها
  . کند ینم یو ضرر و خسران

ن أساتُم فَلَها« کُم و إِ س   ) 7، اسراء( »إن أحسنتُم أحسنتُم لأنفُ
  ».دیکرده ا يد به خود بدیکن يد و اگر بدیکرده ا یکید به خود نیکن یکیاگر ن«

  اصالح رابطه انسان با جامعه
ش را در پرتو روابط یخو یه شئون زندگیست کلیبا می است و یاجتماع يانسان موجود

را مسئول  انسان صالح خود. به سامان برساند یاجتماع يسالم و تعاون و همکار یاجتماع
گران و ید يازهاین و بر طرف کردن نیتام يند و برایب ی میجامعه انسان يگر اعضاید

ق تر یعم یوند بنده با خالق هستیهر چقدر پ. کند می حفظ سالمت و مصالح جامعه تالش
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، که نه به خود ییش تر خواهد بود تا جایوندش با بندگان او و رحمتش به خلق او بیباشد پ
ت و یت و هدایش و امنیآورد و آسا می گران او را به دردیشد و رنج دیاند یم گرانیبه د

قال اهللاُ «: ندیفرما می نین باره چنیدر ا) ع( امام صادق. دیجو می همگان را يرستگار
لَّ جزَّوع :لخلقُ ع لَ، یالیاَ م اه بأح هم بِهِم و أشعاهم ف یفَ فُ جِهِم یألطَ وائ2ج، یالکاف( ».ح ،

  ) 161ص 
ن یپس محبوب تر، ال من هستندیمردمان خانواده و ع: عزوجل فرموده است يخدا«

شان یازهایاست که نسبت به آنها مهربان تر و در بر طرف کردن ن یمردمان نزد من کسان
 .»کوشاتر باشد

  
  عتیاصالح رابطه انسان با طب

درست از آن  ير و بهره مندیو تسخ یت الهیعت به عنوان مظهر حق و آیشناخت طب
 ینش هستیدقت و تفکر در آفر. ت استیر به کمال مطلق از اهداف مهم تربیدر جهت س

رمومنان یچنانچه حضرت ام. دهد می سوق یقت هستیانسان را به حق، ف صنع خدایو لطا
  :فرموده است) ع( یعل

کَرَّوا ف« لَو فَ ظ یو سیع ج ة ودر عوا الیم القُ مۀِ لَرجع الن ریرالطّ یمالح ذابقِ یقِ و خَافُوا ع
هیو لکنِ القُلُوب عل دخُولَ رُ مصائالب 185خطبه ، نهج البالغه( »لۀُ و (  

دند و از یگرد می دند به راه راست بازیشیاند می نعمت او یاگر در عظمت قدرت و بزرگ«
  . »ب داریعها  نشیمار است و بیکن دلها بیدند لیترس می آتش عذاب
ر کند و آن را به یعت بنگرد و در آن سینش خود به طبین با اصالح دل و باگر انسا

 . ابدیتواند به حق راه  می ر در آورد و بهره مند شودیتسخ
  

  خیاصالح رابطه انسان با تار
ر در یو س یخیخ و نگرش به حوادث تاریخود در تار یقیگاه حقیافت انسان از جایدر

حاکم بر تحوالت و تطورات از اهداف  يها تت سنّآنها و کسب اعتبار از آنها و شناخ
د ینده خود را چنانچه بایتواند حال و آ می به آن انسان یابیت است که با دستیترب یاساس

ر در حوادث گذشته و توجه و یخ گذشتگان و سیم به درك تاریدعوت قرآن کر. اصالح کند



 تعلیم و تربیت اسالمی مجموعه مقاالت همایش ملی    418

  . ت استیصود تربمق ير دادن انسان به سویس، حاکم بر آنها يدقت در سنت ها
»د کَانَ ف ل یلَقَ   ) 111، وسفی( »األلبابِ یقَصصهِم عبَرةً لِّاُوِ
  ».است یخردمندان عبرت ينه در سرگذشت آنان برایهر آ«
»ل س   ) 69، نمل( »نَیف کَانَ عاقبۀُ المجرِمیاألرضِ فَانظُرُوا کَ یرُوا فیقُ
  ».شگان چگونه بوده استیپ د فرجام گنهید و بنگرین بگردیدر زم: بگو«
  

  تیاصول ترب
ت یت تربیتحقق غا یان چگونگیهستند که جهت ب یکل يزیت قواعد تجویاصول ترب
رند تا یگ می ت قراریان تربیرگذار در جریم و تاثیعمل عوامل سه يار و راهنمایبه مثابه مع

به  یبیترک ن اصول با نظریا. ب انجام دهندوخود را به نحو مطل یتیف تربیک وظایهر 
 یاز مبان يا گر هر اصل ممکن است به مجموعهیبه سخن د .گردند می ت وضعیترب یمبان

  ) 1نمودار ( .دار دارندیثابت و نسبتاً پا یتیماه، هر چند اصول. ناظر باشد
 يمولفه ها یکند تا تمام می کمک یتیت به کارگزاران تربیتوجه و التزام به اصول ترب

در واقع  .ندینما یت ساماندهیت تربیسته جهت تحقق غایو شات را به نحیان تربیجر
استها و ین سییتع، یو جزئ ین اهداف کلییهستند که تع ينظر يه گاه هایت تکیاصول ترب

ن و یتام، یو مال يص منابع مادیتخص، یتیریمد يکردهاین روییتع، و راهبردهاها  تیاولو
ن حدود و ثغور ییتع، يزیکالن برنامه ر يکردهاین روییتع، یانسان يروهایت معلم و نیترب

و ها  م فرصتیتنظ، یآموزش ين محتوایتدو، تیان تربیمشارکت عوامل موثر در جر
 يوه هایو شها  ن شاخصییتع، يریادگیو  یاددهی يروشها یطراح ، يریادگی يت هایفعال
  . ردیگ می بر اساس آنها صورت.. .و یابیارزش

 یان چگونگیت به بیت تربیبه غا یابیدست ير راستاد دیآ ی میمجموعه اصول که در پ
ت و با توجه به یر گذار در تربیم و تاثیت توسط مجموعه عوامل سهیت تربیتحقق غا

  . اند دهین گردیف تدویتعر
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  ینیار دیاصل انطباق با نظام مع
در ، اکم بر همه شئون آنبه و نظام حیات طین حیین به مثابه آید به دیکه با ییاز آنجا
ار ید بر اساس نظام معیآن با يت و همه مولفه هایان تربیجر، توجه داشت یمتن زندگ

باشند که از  یاسالم يبر آموزه ها یآن مبتن يو ارزش ها یرد که مبانیصورت پذ ینید
استخراج و ) و عقل، نیو معصوم) ص( امبر اکرمیسنت پ، قرآن( معتبر اسالم یمنابع معرفت

ت ن با آنکه در شناخت و جهیبنابرا. سازگار باشند یاسالم يا با آموزه هایاستنباط شده و 
کن با توجه به لزوم یاستفاده شود ل يها و انواع دانش بشرافتهید از یت بایان تربیجر یده
گانه جهان و یخداوند متعال به عنوان رب  یعیت تشریرش ربوبیت انسان بر اساس پذیهدا

. دینما می ار مشخصیآن را نظام مع يت و مولفه هایان تربیجر یاساسجهت ، انسان
ت یاز ترب یدگاه اسالمیت در دیز تربین وجه تمایمهمتر یژگین ویاست که ا یهیبد

 آزادي

 تدریج
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  . شود می ج محسوبیسکوالر را
  

  یو اخالق ینیت دیت تربیاصل اولو
تخاب و رت انار و ضرویبا نظام مع یآدم یبا توجه به لزوم انطباق همه شئون زندگ

  ر ینسبت به سا یو اخالق ینیت دیترب، آن توسط افراد جامعهالتزام اگاهانه و آزادانه 
ت یان تربین در جریبنابرا. ت برخوردار استیت داشته و از اولویت محوریترب يها ساحت

مان یت ایو تقو يریدر جهت شکل گ، تیترب يگر ساحت هاید ضمن توجه به دیبا
سته در همه ابعاد یت و عمل شایدرك موقع يو سپس آنها را برا ان حرکت کردهیمترب
هم به  یو اخالق ینیت دیلذا ترب، میش آماده سازیت خویجهت بهبود مداوم موقع یزندگ

ده یشود و هم به عنوان بخش در هم تن ی میت تلقیترب ير ساحت هایاز سایش نیمانند پ
  . دیآ می با آنها به حساب

  
  ج یاصل تدر

است و جز با استمرار و  یجیتدر يامر يریت پذیت کردن و تربیترب یعنیت یر تربیس
د مد یبا یتین امر در هر حرکت و فعل تربیا. ابدی یو قدرت افراد تحقق نم ییت توانایرعا

است  یمراتب يدارا یو تکامل در وجود آدم یتعال. جه برسدیت به نتیرد تا تربینظر قرار گ
ابد و رشد همه ی می اش به آن دست يوجود يت هایو ظرف ییکه هر فرد متناسب با توانا

 یست بلکه طیهمگان ن يکسان برایمشخص شده و  يگاه و رتبه ایجا، جانبه و متعادل
ج به آنها بر حسب وسع یتواند به تدر می رد که هر فردیپذ می صورت يمراتب متعدد

  . ابدیش دست یخو
اندك  يبه معنا» جتدر«. ان شده استیبز یج با عنوان اصل تدرج و تمکّن نیاصل تدر

 يجا يبه معنا» نتمکّ«ک شدن است و یش رفتن و پا به پا نزدیاندك و آهسته آهسته پ
. است يزیو قدرت و قادر شدن بر چ ییز توانایر شدن و پا برجا شدن و نیگرفتن و جاگ

ب به و مناس یجیتدر یاش و جز با حرکت ییجز بر اساس تمکن و توانا یچ انسانیه
چ یز صادق است و هین مطلب نیهمچنان که عکس ا. ابدی یدست نم یکماالت انسان

  . شود یک مرتبه و دفعتاً تباه نمی یانسان
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  یوستگیاصل استمرار و پ
د ین رو بایدهد از ا می رخ یمراحل زمان یوسته است که طیو پ یجیتدر يت امریترب
 یحرکت ین شده و طیمع، يو مرحله ا یجیبه طور تدرها  ت اهداف و برنامهیان تربیدر جر

د یچگاه نبایافراد بوده و ه یمستمر در طول زندگ يت امریان تربیجر. ابندیوسته تحقق یپ
 یک دوره زندگید آن را  به ین نبایرد بنابرایمورد غفلت قرار گ یو اجتماع يات فردیدر ح

  . خاص محدود نمود یطیو در مح
  

  تیاصل عقالن
ی تلق یامبر درونیبه مثابه پ ینیاست که در منابع د یاله ياز موهبتها یکیعقل 

ح بر یت صحیاساس ترب. شود می دهینام» تعقّل«عقل و استفاده از آن  يریبکارگ. شود می
  . شود می متصف یابد و به کماالت الهی می ات حق را دریآ، با تعقل یتعقل است که آدم

» ک یکَذلکُم آیب علَّینُ اهللاُ لَ ه لَ لُونَاتعق   ) 242، بقره( »کُم تَ
  . دیکند باشد که تعقل کن می انیشما ب يات خود را براین گونه خداوند آیبد

در دو  یخرد آدم يروین يک و فعال سازیمهم است همانا تحر یتیآنچه که از نظر ترب
  . است یو عمل يوجه نظر

   
  ياصل آزاد

انسان بر  ینیاز تکویار و وجه امتر قابل انکیغ یتیاراده و عمل به عنوان واقع يآزاد
 یقتیبه عنوان حق یستیت پاس داشته شود بلکه باید در امر تربیر موجودات نه تنها بایسا

انسان لحاظ شود و توسعه  يمرتبه وجود يارتقا يبرا ياریقابل دسترس و همچون مع
ش کردن و گو، انیب، دهیعق يمختلف آن شامل آزاد ياراده و عمل در جنبه ها يیابد آزاد

عالوه بر جنبه . ردیار مورد نظر قرار گید به طور معقول و در چهارچوب نظام معیت بایفعال
رشد همه جانبه  يبرا ينه سازیدر جهت زمها  تیرفع موانع و محدود یعنی يآزاد یسلب
 ییشکوفا يمناسب برا يفراهم آوردن امکانات و فرصت ها یعنیآن  یجابید جنبه ایبا

ن یبنابرا. ردیز مورد نظر قرار گین یش قدرت انتخاب و عمل آزادانه متربیار و افزایاخت
 يت بندیاولو، حیترج، نشیگز، تیانجام فعال يد مملو از فرصت هایبا یتیترب يبرنامه ها
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ن حال چه یدر ع. ن نرودیت افراد و استقالل آنان از بیباشند تا فرد ين انتخاب گریو تمر
انتخاب اگاهانه و آزادانه  يان برایمترب یتوجه به عدم آمادگ ن رشد بایبسا در مراحل نخست

 . محدود گردد، شان بطور موقتیا يالزم باشد تا آزاد
  

  اصل کرامت
 ياز اعتال يو برخوردار یگیو فروما یو نزاهت از پست يبزرگوار يکرامت به معنا«
م ینش کریآفرانسان را مفتخر به  یتبارك و تعال يو خدا. ) نیفرهنگ مع( »است یروح

  . ابدیدست  ینه کرامت نفس به کماالت الهیکرده است تا در زم
»ن د کَرَّمنَا ب قَ م یو لَ 70، اسراء( »آد (  

  . میداشت یما فرزندان  آدم را گرام یو براست
ا از یتواند شکوفا کند  می را يه وجودین سرمایاست و ا یکرامت ذات يانسان دارا
زار است و یش دارد و از دنائت بیفطرتاً به سمت کرامت گراانسان روحاً و . دست بدهد
  . ابد و از امور پست دور گرددین است که کرامتش رشد یدر ا یکمال آدم
همه افراد حفظ گردد و همه افراد  يو خداداد ید کرامت ذاتیت نه تنها بایان تربیدر جر

ران را فراهم آورند گینه پاسداشت کرامت خود و دیو عزت نفس زم يبا احساس ارزشمند
با  ياتخاذ شود که افراد بکوشند عالوه بر حفظ کرامت خداداد یبلکه الزم است ترتیب

و  یکمال آدم. ندیکرامت خود برآ ياریدرصدد ارتقاء اخت، مان و انجام مداوم عمل صالحیا
 ل دستینه کرامت به فضایاست و انسان در زم ياو در گرو رشد کرامت و ياصالح رفتار

  . ماند می ل محرومیکرامت از همه فضا یابد و انسان بی می
  :فرموده اند) ع( یرمومنان علیام
هیعلَ« فع خلَاقِ فَانَّها رِ مِ االَ کَارِ م 53: 87ج، بحار االنوار( »کُم ب (  

  . است ییرا آن است که سبب واالیبر شما باد به مکارم اخالق ز
ان آموخت که جز در برابر خدا سر خم د به انسیبا. کرامت انسان در اطاعت خداست

. ند و به رشد و کمال خود برسدیب نبید تا گوهر کرامتش آسیننما ینکند و جز او را بندگ
  :ندیفرما می )ع( ن مورد امام صادقیدر ا
»ه لکَرام ه یف اَ تانُ ف طاع واله یو عص یمه   ) . 96ص ، عهیمصباح الشر( »تَ

  . اوست یدر نافرمان يو خوار خدا يکرامت در فرمانبردار
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  یتیاصل عدالت ترب

به و رون نرود ید بر اعتدال استوار باشد و از حد وسط بیبا یتیهر حرکت و فعل ترب
ن به اعتدال در ید یتین تربییمطلوب باشد آ یده نشود تا حرکت و فعلیط کشیافراط و تفر

است که  يبه گونه ا ینین و مقررات و آداب دیخواند و مجموعه قوانیفرا م يهر امر
ی انه معرفیمتعادل و م یرا امت یامت اسالم، متعال يخدا. ت شوندیمردمان متعادل ترب

 امبر اکرمیاو رود پ یق دهد و در پید خود را با او تطبین امت بایرا که ا يکند و نمونه ا می
  :دینما ی میمعرف) ص(

ا لِّتکُونُ« طً سۀً ولنَاکُم اُمع ج ک کَذَل لَواء عد یوا شُه  لَیالنَّاسِ وولُ عکُم یکُونَ الرَّس
م تا بر مردمان گواه یساخت) متعادل( انهیم ین شما را امتین چنیو ا«) 143، بقره( »دایشَهِ
  . »امبر بر شما گواه باشدید و پیباش

  
  رش کثرتیضمن پذ ییاصل وحدت گرا

را ها  د کثرتیموجود با يت هایبه عنوان واقعها  رش کثرتیت ضمن پذیان تربیدر جر
 يم فرصت هایتنظ، یتیترب يها يزیبرنامه ر یتمام یعنی. در جهت وحدت هم سو کرد

ن یتع، یآموزش ين محتوایانتخاب و تدو، سیتدر يوه هایش يریبکارگ، يریادگی
 یان بتوانند گوناگونیرد که متربیگ می صورت يبه گونه ا یابیارزش يوه هایو شها  شاخص
ک جهان ید تفکیان بایه وحدت وجود مالحظه کنند لذا متربیت موجود را در ساو کثر
ا و یان دنیم، کیزیک و متافیزیان فیم، عتیان انسان و طبیم، ان خدا و جهانیم یشناخت
کرده و  یرا مطرود تلق.. .ه ویمشاهده و نظر، دانش و ارزش، ه و عملیان نظریم، آخرت

اساس بدانند  یخود را ب یشناخت یو نقش هست یان نقش اجتماعیک میهر نوع تفک
چ گونه یان عبادت و کار هیم، فهیار و وظیان اختیم، فیان حق و تکلید میچنانچه با
  باشد که  يد به گونه ایت بایان تربین جریهم چن. مالحظه نکنند ییا جدایتعارض 

 تیاد هوان ابعیجاد وحدت میگر بوده و در جهت ایکدیهم سو با  یتیترب يها تساح
  . ندیان عمل نمایمترب) یو عمل ياراد، یعاطف ،یعقالن(
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  يریو انعطاف پذ ییایاصل پو
د با ین بایو اصول د یو ارزش ینیت ضمن توجه به امور ثابت و مسلم دیان تربیدر جر

رش اصل ین معنا که با پذیبه ا. ردیفعال صورت پذ ير در جامعه و فرد مواجهه اییده تغیپد
رات در نظام ییت تغیت هدایظرف، يات فردیو خصوص یط اجتماعیر شرار دییوجود تغ

و ها  برنامه، است هایس ین تمامیهم چن. دید آیت پدیت تربیدر جهت تحقق غا یتیترب
متناسب با ، یکپارچگیت انسجام و یضمن حفظ اصول و رعا، یتیو عوامل تربها  روش
  . الزم برخوردار باشند يریاف پذان از انعطیات متربیو خصوص یو مکان یات زمانیمقتض
  

  طیاصل تعامل فعال با مح
تعامل سازنده و ، انیت متربیهو ین و تعالیالزمه رشد همه جانبه و متعادل و تکو

رد و الجرم یگ یدر خالء صورت نم یان تعاملین جریا. کند می ط را طلبیمداوم با مح
، یعوامل اجتماع) و تجاربها  زهیانگ، عالئق -استعدادها( یاز عوامل روان يمجموعه ا

و ) ییایجغراف، یستیز، یوراثت( یعیعوامل طب، یخیو تار یفرهنگ، یاسیس، ياقتصاد
ن یجه بخش ایف نتیدر کم و ک یقات خاص الهیت و توفیر هداینظ یعیطب يعوامل ماورا

  . تعامل موثر هستند
 يممکن برا يها نهیان مستلزم فراهم آوردن انواع زمیمرب ين تعامل هدفمند از سویا

توسط  یطیط محیت و شرایالبته اصالح موقع. باشد می انیرشد همه جانبه و متعامل مترب
ان امکان انتخاب و عکس العمل مناسب را در یانجام شود که مترب يد به گونه ایان بایمرب

  . داشته باشند ينه سازین زمیمواجهه با ا
  

  تیارکان و عوامل ترب یاصل مشارکت و هماهنگ
. باشد ی میات رشد و کمال انسانیت از ضروریارکان و عوامل ترب یشارکت و هماهنگم

گر یکدیف با یم وظایت پس از تقسیان تربیم در جریسه ید همه ارکان و عوامل اجتماعیبا
ت در یرگذار در تربیان عوامل تاثید مین بایهم چن. فعال داشته باشند يتعامل و همکار

. کامل برقرار باشد ییو همسو یهماهنگ، و اجرا يزیه ربرنام، ياست گذارینه سیزم
ر یغ يو نهادها و سازمان هاها  مختلف دولت ياجزاء و بخش ها، مدرسه -ن خانوادهیبنابرا
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  . ت داشته باشندیت تربیدر جهت تحقق غا يد ارتباط معنادار و هدفمندیبا.. .و یدولت
  

  ينگر اصل همه جانبه
ان یرد جریگ می انسان را بطور متعادل در بر يجودبه همه شئون ویاط طیچنانچه ح

ت یاً با توجه به لزوم رعایثان. ان را پوشش دهدیمترب ید اوالً تمام ابعاد زندگیز بایت نیترب
توازن و  یتیترب يو برنامه هاها  تید بر تمام فعالیبا، اصل اعتدال در همه امور و شئون

از ، و اقدام و اصالح يزیتا برنامه رها  استین اهداف و سییاعتدال حکمفرما باشد و از تع
است  یهیبد. ز گرددیارها پرهیبه حدود و مع یتوجه یط و بیو افراط و تفر يکسونگری

  . است ینیار دیهمان نظام مع، انین میص حد وسط و تعادل در ایمالك تشخ
  

  و نظارت ییاصل پاسخگو
، دار جامعهید و توسعه پار آن در بهبوینظ یگاه بیل نقش و جایت بدلیان تربیجر
همه عوامل  یینرو الزم است از سویاز ا. دیآ می بشمار یو همگان یاجتماع یتیمسئول
ت یت نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد و مسئولیرگذار و مرتبط با امر تربیم و تاثیسه

تلف د عملکرد مجموعه عوامل مخیگر باید ییرد و از سویش را بپذیاقدامات خو یتیآثار ترب
ت و ید مسئولین منظور بایبد. ردیش مداوم قرار گیت مورد نظارت و پایو مرتبط با امر ترب

ت و یان تربیت مشخص شده و جریر گذار در تربیک از عوامل تاثیف مرتبط با هر یتکال
واقع شوند تا به طور مستمر اصالح و  یابیو عناصر آن همواره مورد ارزشها  همه مولفه
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  . للمطبوعات

ـ ییضرورت تب«. ) 1381. (لهیجم، يعلم الهد  یفصـلنامه روش شناسـ  . »یت اسـالم یـ م و تربین تعل
  . 33-49ص . 32شماره ، حوزه و دانشگاه. یعلوم انسان

  
 

 
 
 
 



 

    

  
  
  
  
  

  قرآن  یمبناي هنجارهاي اخالق، ییت گرایرویکرد غا
  تربیت اخالقی فرایند تأثیر آن در و

  
  ∗غیاثی نقی

  
مرحوم آقاي ، نوشتار حاضر که به مناسبت بزرگداشت اندیشمند فرزانه ومتفکر متعهد

در پی بررسی مبناي هنجارهاي ، فراهم آمده است) ره( دکترسید علی اکبر حسینی
غایت گرایانه و فضیلت ، وظیفه گرایانه( سه نوع رویکرد اصلی. اخالقی قرآن است

از نگاه . در باره تعیین هنجارهاي اخالقی وجود دارد، ر میان فیلسوفان اخالقد) گرایانه
تر ارهاي اخالقی قرآن به صواب نزدیکت گرایانه درمورد هنجینوشتار حاضر رویکرد غا

مت مباحث و مرکز ینقطه عز قرآنی یاتدلیل این مدعا این است که با نگاه به آ. است
. استاستوار رفتارها ج ملموس یو نتایا منفی ، ثبتم يمدهاآ یبر پدر قرآن ثقل مطالب 

از جمله آیاتی که اشاره به هدف مندي : هستند یاین آیات مشتمل بر موضوعات مختلف
مان ینکه از ایا ای، خلقت هستی وانسان نموده واین که بازگشت همه به سوي خدا است

 استقامت فکر و،  فضایل اخالقی را حاصل معرفت الهی، به عنوان تجارت تعبیر کرده
رذایل اخالقی را عامل ، علم را با عمل تلفیق نموده، دانستهبصیرت را نتیجه تقوا 

اطاعت ، انفاق، تقوا، براي عمل صالح يواخرو يویج بسیار دنینتاو ، انحراف فکر دانسته
که نظام اخالقی قرآن را از سایر  ايویژگی. جهاد در راه خدا ذکر کرده است، از پیامبر

فطرت انسان بوده  هم آهنگ باکه نشاند این است  میهاي اخالقی غایت گرا برتر  امنظ
انبار یج زیمصون ماندن ازآثار ونتا( از اهدافطیف وسیعی ، و هدف و غایت در آن
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آن ، غایت گرایانه به نظام اخالقی قرآنکرد یرو، شود را شامل می) الهیتا تقرب  ياخرو
  . ساختخواهد همراه  يشتریبکار آمد تر کرده وبا توفیقات   یت اخالقیند تربیفرارا  در 
  الهیتقرب ، ییغایت گرا، قرآن، اخالق، هنجارها : دواژهیکل

  
  مقدمه

 مسائل و احکام اخالقی  کهدرباره اخالق  است فلسفی و عقالنی بینشی 1فلسفه اخالق
تحلیل مفاهیم . کند می میتقس 3و فرا اخالق 2دو قسم اخالق هنجاريبه ، طور سنتیه برا

هاي اخالقی  هاي اخالقی و طرح مباحث معرفت شناختی و منطقی مربوط به گزاره و گزاره
بدون قصد دفاع از هیچ حکم ، بر عهده فرا اخالق است که به عنوان معرفت درجه دوم

ص ، بصیرت اخالقی( .آید درصدد تعیین پیش فرضهاي اخالق هنجاري برمی، هنجاریی
87 (  

ه تواند ب ع از معیارهاي افعال اخالقی که بر مبناي آن فاعل اخالقی میتعیین و دفا
در حوزه اخالق ، صواب و خطا را از یکدیگر متمایز کند، بد، طور معقولی افعال خوب

چه چیز موجب  :این مسائل وجود دارد، در بین مسائل اخالق هنجاري. هنجاري است
بگوییم چیزي درست است؟ چرا باید  توانیم میگردد؟ چگونه  می 4درستی افعال صواب

  متخلق بود؟
تقسیم  8مدار و اخالق فضیلت 7وظیفه گرا، 6غایتگرا، 5به نتیجه گراها  معموال نظریه

  . شوند می
نتیجه گروي بر این باور است که اخالقی بودن یک فعل تنها به وسیله نتایج آن فعل 

 
1. ethics  

2. normative ethics  

3. meta ethics  

4. right action  

5. consequentialist  

6. teleological 

7. deontological 

8. virtue ethics  
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ادعا دارند اخالقی بودن یک فعل ، خود با تمام تنوع، وظیفه گراهاي  نظریه. گردد میتعیین 
آن یا تطابق آن با یک قاعده یا اصل بستگی دارد و هاي  انگیزه، به ماهیت ذاتی آن فعل

اگرهم وابستگی درکارباشد به صورت جزئی بدان وابسته . اصال به نتایج فعل وابسته نیست
اي که بر آن هجیاز نت یک فعل را ناشیبودن  یاخالق، جه گرایکه نت یدرصورت. است

در ) 15شماره ، فصلنامه معرفت، نگرشی کلی به فلسفه اخالق( .داندیم، شودیمترتب م
مورد این مکتب اخالقی باید گفت اگرچه لحاظ پیامد افعال در قضاوت و ارزیابی ارزش 

ت نظر نیز باید دقآن ولی در مصداق شناسی صحیح ، و ضروري است آنها مهماخالقی 
  . برد کافی را به کار

، شود گرایی مطرح میاي در تقابل با غایت گرایی در اغلب موارد بعنوان نظریهوظیفه
توان  گرایان معتقدند که دست کم بعضی اعمال و افعال را میگرایان برخالف غایتوظیفه

ها خوب و بایسته است و به  انجام آن، آورند یافت که با قطع نظر از نتایجی که ببار می
همیشه و ذاتاً درست و بایسته و یا نادرست و غیر ، برخی اعمال و رفتارها، تر عبارت ساده

 آنها ، اند ارادة نیک و تکلیف اخالقی از مفاهیم کلیدي در اخالق، دیدگاهاین در  .اند اخالقی
. هر فردي باید بر طبق وظیفه و به انگیزة اداي وظیفه اخالقی خود رفتار کند ندمعتقد

لیکن به لحاظ اخالقی ، ظاهر سودمند باشنده گرچه ب، اند وظیفه کارهایی که مخالف
  ) 34-12ص، بنیاد ما بعد الطبیعه اخالق. (اند ارزش نادرست و بی

به جاي سخن گفتن از ، لتیاخالق فض، ده استیپسند یمنش اخالق ینوع، لتیفض
ر داده خوب و چگونه بودن قرا یاخالق را زندگ یپرسش اصل، درست و نادرست يرفتارها
 اتینظر .د داردیلت تأکیبر مفهوم منش و فض، بحث از قواعد ين به جایهمچن. است

 يها هیر نظریب سایاز اخالق هستند که رق يریلت به دنبال ارائه تفسیطرفدار اخالق فض
گرچه ) ، شماره اول، سال دوم، معرفت اخالقی، يریاحمد دب. (در اخالق باشد يهنجار

ارزش ، ويلت گریفض، توان گفت میشود ولی میالق فضیلت تفسیرهاي مختلفی از اخ
ت یمنش و شخص يریل و شکل گیکه در رابطه با فضا يریرا از تأث یاخالق يرفتارها
ازمسأله . (داند میدلیل برتري افراد  داشتن ملکات اخالقی را و کند می دارند دنبال یاخالق

  ) 94، محوري تا فضیلت محوري
  و دستورات عملى   اخالقى  احکام، را مجموعه معارف اصولى نن پژوهان مسلمان دیید

ن اصالح نفس بشر ین قوانیع ایغرض از تشر، دانندکه با نفس انسان سروکار داردیم
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، شه واعتقاد مربوط استیبه حوزه اند یمعارف اصول) 221: ص، 2 ج، زانیالم ترجمه(، است
 مکروه ومباح، حرام، مستحب، بفه هرانسان مکلف را از نظر واجیوظ یدستورات عمل

. کند می مشخص یاحکام وضعو ) باطل( نادرست ،)حیصح( درست ،)یفیاحکام تکل(
را   ستهیو با  ستهینحو شا  به  کردن  یزندگ  و رسم  راه  کهاست   ییها آموزه  مجموعۀ  اخالق
 يبنا بر ادعا. اندینما یرا م  یبر رفتار آدم  حاکم  یارزش  يدهایدها و نبایبا، کرده  میترس

 ياز سو یواحکام اخالق یدستورات عمل، یمعارف اصول، روان آنیآورنده این دین وپ
اسالم بحث  ین رو به جا است که درباره نظام اخالقیاز ا. باشد می دگار این جهانیآفر

وظیفه ( یاخالق يک از نظامهایقرآن در قالب کدام  یشود و روشن گردد که نظام اخالق
ن که اسالم یا ای؟ ردیگیم يه اخالق جامطرح توسط فالسف) یف گرا وفضیلت گراتکل، گرا
  ؟ردیگینم ين قالبها جایک از ایچ یدارد که در ه یخود نظام خاص اخالق يبرا

با استناد دند یکوش رخیب، پاسخ یکسانی به این پرسش نداده اند میاخالق پژوهان اسال
ساختار . (کنند یگرا معرف تیاسالم را غا یاخالقنظام به آیات  قرآن وروایات معصومین 

مسلمان قائل  اخالق پژوهاناز  یگروه )13شماره ، فصلنامه قبسات، کلی اخالق اسالمی
اسالم  یاصل تفکر اخالقاز نظر این گروه ، هستند یاسالم یدر اخالق ییگرا فهیبه وظ

ن اساس عمل یتوانند بر ا یها نم ن که اکثر انسانیبه لحاظ ااما  است يگرو فهیوظ ینوع
ل و واال ین اخالق اصیبه عنوان جانش يز در مراتب بعدین يو سودگرو يخودگرو، کنند

، نقد ونظر، اخالق بدون خدا( .دهد یها پوشش م زهیشود و به همۀ انواع انگ یمطرح م
علت توجه معتقدند  دانند ورا فضیلت گرا می  میاخالق اسال، خیبر) 14و13شماره 
باشد که با فرهنگ دینی می عالمان مسلمان به نظریه اخالقی افالطونی همین گسترده

مدار و نسبت آن با اخالق  اخالق فضیلت( .آمد هاي اخالقی آن سازگار می آنان و آموزه
 ) 19شماره، پژوهش نامه اخالق، اسالمی

تا فضیلت قرآن بیشتر قابل دفاع باشد   یاخالق  نتیجه گروي بودن نظام، رسد میبه نظر 
 که اخالق يکتابهابینیم برخالف  میچرا که با مراجعه به قرآن ؛ گرایی گرایی ویا وظیفه

نقطه ، است افتهی ينقش محور یف اخالقیان وظایدها و بید و نبایبا، هاآن درمعموالً 
ج ملموس یو نتایا منفی ، مثبت يامدهایبر پ ،در قرآنمت مباحث و مرکز ثقل مطالب یعز

  . استستوار اها رفتار
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  انهیت گرایکرد غایت در رویمراد از غا
در خارج  یعنی؛ است یا برون اخالقی، یت خارجیکرد غاین رویدر ا» تیغا«مراد از 

 یاگر منته یاخالق يوجود دارد که گزاره ها» تیغا«به نام  يزیچ یاخالق واحکام اخالق
ست یعام آن مورد نظر ن يعنات به میغا، ن رویاز ا. صواب وگرنه خطا هستند، به آن شوند

 یتیافعال غا ین است که برخیتنها تفاوت در ا. دارد یتیغا یتا اشکال شود که هر فعل
ن معنا یز به ایفه گروان نیوظ، ن رویاز ا. خارج از خود یتیگر غاید یدارند وبرخ یدرون
ی برخن نکته بوده که یل همید به دلیشا. فه استیتشان عمل به وظیت انگارند وغایغا
عام شمرده اندکه  يت را به معنایغا، فرق بگذارند» جهینت«و » تیغا«ن یاند بخواسته می

که  يریا خیدارد وعبارت از سود  یخاص يجه معنایاما نت، شود می افتین اقسام یدر همه ا
 ) 17:ص، "مقدمه"يلت گرایتا فض يازمسأله محور( .موجود است یفعل اخالق يدر ورا
  :آیاتی که مؤید مدعا است یم به ذکر برخپردازی میاکنون 

  
  ) هدفمندي خلقت( هم آهنگی با نظام آفرینش ـ1

فراوانی از قرآن کریم به حق بودن هستی و آفرینش الهی اشارت رفته و با  در آیات
قْنَا ما و "  فرماید میمثال ؛ بر این معنا تصریح شده است بیش از ده آیه  و السماوات خَلَ

ضر نَّ و بِالْحقِّ إِالَّ نَهمایب ما و الْأَ فَحِ ۀٌیلَآت الساعۀَ إِ فَاص فْح الص مج  نیزم و آسمانها ما" لَیالْ
، کن گذشت پس است آمدنى امتیق و میدیافرین حق به جز هست آنها نیب ما چه هر با را

 خلقت راىمالزم حق بودن آفرینش بیان گر این است که ب) 85:حجر( کین کردنى گذشت
غایت خلقت را ، گریه دیودر آ، کند مى بازگشت تیغا همان به زودى به که، است تىیغا

نَّ ":باز گشت جهان به سوي خداوند ذکر کرده است لى إِ ک  إِ بعى رکه درستى به" الرُّج 
، ت در جهان آخرت خواهد بودیوتحقق غا) 8( :علق. (است تو پروردگار سوى به بازگشت
 يبرا تىیغا و اگر "ۀٌیلَآت الساعۀَ إِنَّ و ":دیفرما مى فهیشر هیآ دنبال که است نیدلیلش ا
 ینش جهان نفیخداوند لعب بودن را از آفر، شد مى چهیباز و لعب نشیآفر، نباشد خلقت

قْنَا ما و ":کرده و آن را مالزم با حق ذکر فرموده است أَرض و السماوات خَلَ  مانَهیب ما و الْ
ما ما نَیالعبِ ناه قْ لَّا خَلَ  به است دو آن نیب در که آنچه و نیزم و آسمانها ما و"بِالْحقِّ إِ
 وقتى، عمل و پس فعل )39و38 :دخان. (میدیافرین حق به جز را آنها. میدیافرین چهیباز
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 با و، باشد تیخاص همان، فعل آن از فاعل منظور که باشد تىیخاص آن در که است حق
 ریغ منظورى، فاعل که باشد فعلى اگر اما و، برود شیپ تیخاص همان سوى به ودخ عمل

 و نظام خود براى باطل فعل اگر و، است باطل فعل آن، باشد نداشته فعل آن خود از
، زانیالم ترجمه. (ها بچه بازى همانند ندیگو مى چهیباز را فعل آن، باشد داشته بىیترت
در این . است خدا بودن بالذات غنى و عزت اىمقتض، خلقت بودن حق) 57ص، 12 ج

شده و نسبت به  لحاظ، هستی به گونه عمومیهاي  انسان نیز همراه با دیگر پدیده، آیات
را به صورت   میهمین وصف عمو قرآن کریم اما؛ هدفمندي آفرینش او سخن رفته است

دیگر را به هاي  یدهاینکه هیچ یک از پد ویژه و به تنهایی درباره انسان به کار برده با
از بارزترین آیات قرآنی که هم از هدفمندي . تنهایی متصف به این وصف نفرموده است

آیه اي است که در ، بازگشت او به سوي خداي سبحان انسان سخن گفته است و هم از
آیا چنین پنداشتید که شما را بیهوده : فرماید میچنین ، را خطاب کردهها  آن خداوند انسان

تُم أَ ":شوید میبازگردانده ن دیم و به سوي ماآفری بس أَنَّما فَح قْناکُم لَ لَ أَنَّکُم و، عبثاً خَ  ال نایإِ
عونَ 115: مؤمنون( تُرْج (.  

  
  ) قرآن با فطرت ینظام اخالق یهم آهنگ( واقع گرایی تربیت قرآنی ـ2

کند که داراي  مینبال هدفی را د، در افعال اختیاري خود؛ است مختار يموجود، انسان
یعنی ؛ انجام دادن افعال اختیاري است، یگانه راه وصول به آن هدف؛ مطلوبیت ذاتی است

ن سه یا. شوند میافعال اختیاري هستند که موجب سعادت یا شقاوت انسان ، در حقیقت
قرآن بر اساس  یانسان است که نظام اخالق ياصل در واقع مربوط به ساختمان وجود

م قرآن اساس خود را بر ییگو می ن جهت است کهیبه هم. شده است يزیر یپها  آن
تئورهاي ذهنی نگذاشته بلکه آن را بر واقعیت زندگی استوار ساخته است ومنظور از 

. اخالقی واحکام اسالم با فطرت انسانها است، هم آهنگی قوانین اعتقادي ،واقعیت زندگی
 و هاي واهی و بر ایده  گراي زندگی است قتاسالم مکتب واقعی و حقی:گوید میسید قطب 

اسالم با زندگی . باشد متّکی و استوار نمی، گردند ها ارائه می نظریه  خشکی که در قالب
ها و ظروف و  ها و جاذبه شود و آن را با همه مانع چنان که هست ـ روبرو می  بشریت ـ

یابد تا آن را حقیقتاً  یت را در میزندگی بشر اسالم. یابد هاي واقعی در می ها و آمیزه انگیزه
هاي  حل با راه . رهبري کند و در دنیاي واقعیات در آن واحد به سیر و ارتقا رهنمون گردد
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هایی که پاسخگوي واقعیات و  حل راه؛ گردد عملی و قابل اجرا پذیراي زندگی بشریت می
ید و بر بال خیال بنشیند و نه اینکه در دنیاي رؤیاها به پرواز درآ.  هاست حقایق حیات انسان

گونه بپردازد که ربطی و سودي به واقع حیات و حقیقت زنـدگی ـ  تنها به چیزهاي خواب
  ) 226ص، 1ج، فی ظالل القرآن( .که هست ـ ندارند  آن گونه
گرایی تربیت قرآنی به این معناست که انسان را همان گونه که هست و آفریده  واقع

ه در آن کاي  برنامه، دهد میاز این رو برنامه کامل زندگی ارائه    و گیرد شده در نظر می
ک ":فرماید میخداوند .  قوانین فطرت مورد نظر است هجو مق ه یحن  نِیللد  فَأَ طْرَت اللَّ فاً ف

لَ یالَّتع هایفَطَرَ النَّاس ،د ب قَیذلک الد، لَ لخَلْقِ اللَّهیال تَ ف و ین حنیبه سوى دروى  "مینُ الْ
و خلقتى که خدا مردم را بر آن . نى است مطابق فطرتیو مالزم آن باش که د، معتدل آور
ن است که یم و استوار هم همین قیو د، ستیر نیل پذیو خلقت خدا تبد، دهیفطرت آفر

ن ین معنا است که دیخدا به ا  نید  بودن  فطرى) 30:روم. (ن باشدیمطابق با خلقت و تکو
کند به طورى  ن عمومى عالم آن را اقتضاء مىوى است که وجود و کَیمجموعه سنتها خدا

ت یبه هدف وجودى و نها، که اگر آن سنتها اقامه شود مجتمع بشر اصالح شده و افراد
هر انسانی فطرتاً  .)294: ص، 12 ج، زانیر المیترجمه تفس( .رسند درجه کمال خود مى

ن که یاما ا، تواند از خویش سلب کند میاست را نطالب سعادت است و هرگز این خو
د نشویماساسی دچار مشکل مصداق سعادت ص یست ؟ انسانها در تشخیسعادت انسان چ

ن که آن یغافل از ا، گردد می سعادت گمشده انسانن جهان به دنبال یهم یو لذا در زندگ
ن رو است که یاز ا. آمدن جهان به دست نخواهد یدر ا، و با همه توان در پیِ آن استچه ا

ه یآ: اعراف( .کند چرا که دچار غفلتند ی میان معرفیهمانند چهار پارا ن گونه افراد یقرآن ا
  است یعنی که مطابق فطرت انسانکند مصداقی خاص از سعادت را طرح میقرآن ) 179

انسان موجودي است که عمري ، دگاه قرآنیرا از دیز. یشگیوآن سعادت جاودانه و هم
وابسته به خداوند است و هیچ گونه استقاللی از ، نامحدود و بی نهایت دارد و از سوي دیگر

انه و باالتر از سطح زندگی جاودش مطرح کرد که یبرا ید سعادتیپس با، خود ندارد
 . اش باشد مادي
  

  تأثیر معرفت الهی بر پیدایش صفات اخالقیـ 3
قرآن به آنها استدالل  ینظام اخالق ییت گرایتوان بر غا می که یاتیگر از آیدسته د
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. که در آنها بر تأثیر معرفت الهی بر پیدایش صفات نفسانی تأکید شده است اند یآیات، کرد
آید  میات نفسانی خاصی در انسان پدید حاالت و توجهات و کیفی، یعنی در پیِ خداشناسی

چنان . انجام خواهد داد افعالی را، و در چارچوب اوضاع خاص خارجیها  که به مقتضاي این
علَماء":فرمایدمیکه خداوند  نْ عباده الْ شَی اهللاَ م ه عزِ إِنَّما یخْ نَّ اللَّ فُوریإِ از میان   "زٌ غَ
که خداوند توانا  یبه راست از او خشیت دارند] خداشناسان[ دانشمندانفقط ، بندگان خدا

شتر اوقات از یم و بیکه توأم با تعظخوفى است » تیخش«. )28 :فاطر. (وآمرزنده است
و لذا خداى  شود دا مىیى ناشى شود که به دنبالش خشوع باطنى و خضوع در ظاهر پیدانا

و ) 469: ص، 11 ج، زانیر المیترجمه تفس( .است  سبحان آن را به علماء اختصاص داده
ه است، "علما "مراد از سماء و صفات و عنى کسانى که خداى سبحان را به ای، علماى باللَّ

هاى  و لکه، ابدی له آن آرامش مىیشان به وسیى تامى که دلهایشناسا، شناسند افعالش مى
و فعلشان ، گردد دا مىیو آثار آن در اعمالشان هو، ل گشتهیشک و دو دلى از نفوسشان زا

ه عزِ " جمله. شود ق قولشان مىامصد نَّ اللَّ فُوریإِ از  ت عارفانیان گر علت خشیب "زٌ غَ
ر مغلوب از هر یو غالبى غ، ر مقهوریعنى قاهرى غی، ز استینکه عزیخدا به علت ا، خداست

عنى نسبت به گناهان ینکه غفور یز به علت ایو ن، ت دارندیلذا عارفان از او خش، جهت است
و به درگاهش تقرب ، آورند مان مىیلذا عارفان به او ا، ار آمرزنده استیبس، و خطاها
  ) 60: ص، 17 ج، همان( .مشتاق لقاى او هستندو ، ندیجو مى

  
  یرتیبص یرت وبیاثر بصدر ت وضاللت یهدا ـ4

رفتن ذکر خدا وخضوع دربرابر حق را در مقابل یپذ يدل را برا ین که خداوند نرمیااز 
 یت وقساوت دل همان گمراهیدل همان هدا یشود نرمیمعلوم م، قساوت قلب قرار داد

پس خداى سبحان . است یرتیبص یجه بینت ،یرت وگمراهیصجه بینت ،تیاست که هدا
و در ، دهد اش را شرح و توسعه مى نهیکند س ت مىیاى از بندگان خود را هدا وقتى بنده

افته و آن را به نرمى یش یاش براى قبول هر اعتقاد حق و عمل صالحى گنجا نهیس ،جهینت
نْ یمنْ فَ ". ست تا آن را رد کندیو داراى قساوت ن، ردیپذ مى ه أَ دیرِد اللَّ یه یه هر د ص شْرَح

ح و عمل صالح را در نظر یک نوع نور معنوى است که اعتقادات صحین خود یو ا "للْإِسالمِ
ه ییتاً فَأَحیمنْ کانَ مأَو "کند را در عمل به آن مدد مى روشن ساخته و صاحبش علْنا لَ ج و ناه
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شینُوراً  یم ف را  یکس یوقت ،درمقابل. ت الهى استین معنا معرف هدایو هم "لنَّاسِا یبِه
نْ "، برد یم نیرش حق از بیپذ يش دل را برایخواهد گمراه کند گنجایم م نْ یو ه یرِد أَ ضلَّ
ره ضَی د لْ ص ع رَجاًیجکه  ییاست در مقابل اضالل ابتدا يفرین اضالل کیالبته ا "...قاً ح

ت موجودات از یهدا .کندیه نمرا از ابتدا گمرا یچرا که خداوند کس، است شخص داشته
ن یبه هم  . موجودات بر خودش قرار داده است يبرا داست که خداون یجمله انسانها حق

ک " :دیفرما می لیدل یکَذللَى الَّذع س الرِّج ه   قاعدهک یه ین آیا "ؤْمنُونَینَ ال یجعلُ اللَّ
ب یرا نص) ضاللت( خداوند رجس ن کهیکند و آن ا می انیاللت بکلى را در مساله ض

ک نوع ی و م در برابر خدا و رام بودن در برابر حقندیکند که فاقد حالت تسل کسانى مى
شود قرآن به  می همان طور که مالحظه. آنان قرار داده است ياست که خداوند برا يفریک

 یین معنایان کرده است واینوشت انسانها برا در سر  یل اخالقیرذا ل ویر فضایصراحت تأث
 . قرآن ینظام اخالق ییگرا تیندارد جز اذعان به غا

  
  نتیجه تقوا  ،بصیرت ـ5

ل یافراد در کسب فضا یرت درونیبص يبحث اشاره شد که قرآن برا یدر قسمت قبل 
دن به یراه رساین که ، شود میکه مطرح  یاکنون سؤال، ل استیقا ینقش اساس یاخالق
جاد یرش حق را در درون خود ایتوانند حالت پذ می ست ؟ چگونه انسانهایچ یرت درونیبص

ت مردم یهدا يقران خود را برا. است» تقوا«نه داشتن ین زمیقرآن در ا ییکنند؟ راهنما
 يهد" ؛ان کرده استیتش را تقوا بیاز هدا ياما شرط بهره مند داند؛می للناس يهد

 و تقوا دائمى تیرعا بدون که دهد اجازه نمى مردم به قرآن ن جهت کهیبه هم ".نیللمتق
البته . داند مى فائده بى و خطرناك را کار نیا و، بپردازند تفکر به سبحان خداى از ترس

روش عقلی قرار داده که  برابر یک روش مستقل در را منظور این نیست که قرآن تقوا
 نیا تقوا به دعوت قرآن از منظور بلکه، دافراد بدون استفاده از عقل به حقایقی دست یابن

 باز فطرى درك دادن دست از جهینت در و فطرت راه کردن گم از را بشر نفس که است
هایش از  نسان بر اثر افراط در یکی از میلزیرا ا. برگرداند فطرى استقامت به را او، داشته

 استقامت، تقوا ذا اثرل، شود وچه بسا که آن میل کال تعطیل شود میامیال دیگرش غافل 
 این معارفبنابر. باشد مى انسانى فطرت با منطبق و حیصح تفکر جهینت در و انسان فطرى
 فضائل و کرده اصالح را خود خوى و خلق که شودمی حاصل کسى براى نافع علوم و حقه
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البته انجام اعمال صالح . است تقوا همان نیا که باشد کرده کسب را تیانسان ارزشمند
 بنا بر این انجام اعمال. را تقوا ذکر کرده است روزهشود چنانچه اثر  میعث حصول تقوا با

 و حقه معارف، دهیپسند اخالق و کند مى حفظ انسان در را دهیپسند خوى و خلق، صالح
 نافع وقتى هم نافع علم نیا گرید سوى از، دینما مى حفظ را حیصح افکار و نافع علوم
 ترجمه. (ستین، نباشد آن با عمل که علمى در رىیخ چیه که، شدبا عمل با توأم که است
 ) 440: ص، 5 ج، زانیالم

 انیب که را حکمى هر نید عیشرا میتعل ضمن در قرآن که است جهت نیهم به 
 با تا، آورد مى انیم به دهیحم خصال و اخالق فضائل از سخن، حکم آن همراه، کند مى

 و، شود قوى آن هضم و خدا حکم فهم تا بر، شتهگ داریب بشر تقواى زهیغر، آن تذکر
قْتُم إِذا و" :کرد مطالعه ریز اتیآ امثال در را معنا نیا توان مى ساء طَلَّ بلَغْنَ النِّ نَّ فَ ه جلَ  فَال أَ

نَّ ضُلُوهع نْ تَ نَی أَ حک نَّ نْ هواجز همیب تَراضَوا إِذا أَ عرُوف نَ بِالْم کظُی ذلوع ه کُم کانَ نْم بِ  منْ
نُی ؤْم ه مِیالْ و بِاللَّ رِ والْآخ ،کُم کى ذل أَز  کُم هرُ و لَ ه و أَطْ تُم و علَمی اللَّ علَمونَ ال أَنْ   "تَ

 تیرضا با خواستند که صورتى در، آمد سر آنها عده مدت و دیداد طالق را زنان چون و
 اندرزى خود نیا، دیمشو مانعشان شما کنند جازدوا دیجد همسران با دهیپسند بطور و خود
 در، نیا که ردیگ مى پند آن از دارد مانیا جزا روز و خدا به شما از کس هر که است
  . ) 232 :بقره( ".دیدان نمى شما و داند مى خدا و، است مؤثرتر شما طهارت و زگىیپاک

شْ یف اقْصد و ":فرمود و کرده جمع جمله کی در را آن جوانب همه میکر قرآن یمک" 
بلکه ، ستین رفتن راه جمله نیا از منظور چون) 19 :لقمان. (باش رو انهیم رفتنت راه در
نْ" :فرموده زین و، است زندگى ریمس در روى انهیم و اعتدال از هیکنا ریتعب نیا قُوا إِ تَّ ه تَ  اللَّ
لْی ع ج کُم قاناً لَ روى جداسازى حق از باطل یتان نید خداى تعالى برایاگر از خدا بترس "فُرْ

نَّ تَزَودوا و" :فرموده زین و) 29: األنفال( دهد قرار مى قْوى الزَّاد رَیخَ فَإِ قُونِ و  التَّ  یأُول ای اتَّ
بابِ لْ  اى دیکن پروا) پروردگارتان( من از و است تقوا توشه نیبهتر که دیریبرگ توشه الْأَ

 خرد صاحب مردم را نیازمند تقوا دانسته که جهت بدانخداوند ) 197 :بقره( ".خردمندان
ودر . ببندند سودي از به کار بستن آن نخواهند برد کار بدون تقوا عقل را بهاگر  و، هستند

قُوا و". آیه دیگر تقوا را عامل رستگاري دانسته است ه اتَّ علَّکُم اللَّ فْلحونَ از لَ  دیکن پروا خدا تُ
  . ) 130 :عمران آل( "دیشو رستگار که باشد
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  يویجه اعمال دنینت يسعادت وشقاوت اخرو ـ6
م ی". شوند می میامت به دو گروه سعادتمند وشقاوتمند تقسیدر ق، از نظر قرآن مردم و

ه فَمنْهم شَقی الَّ بِإِذْن کَلَّم نَفْس إِ ع یأْت ال تَ س امت و زمان مجازاتیروز ق( آن روز که "دیو (
 یاز آنان بدبختند و گروه ید و گروهیچ کس جز به اذن او سخن نگویه ،فرارسد

امت روزى است که مردم از ین است که روز قیگر اانیه بیاق آیس) 105:هود( عادتمندس
و ، کند شوند و همه مشهودند و احدى از آن تخلف نمى ک جا جمع مىی، نین تا آخریاول

که  یکسان. ا آتشیا بهشت و ی: شود ز مىیکى از دو چیکار مردم در آن روز منتهى به 
 ) . 106:همان( شقاوتمندند اهل جهنم خواهند بود که یسعادتمند اهل بهشت وکسان

در شود که   می اند استفاده سعادت و شقاوت مقابل هم ذکر شده هین آین که در ایاز ا
 :دیفرما مىگر ید يچنان که در جا. انجامند می ن دویاز ا یکیسرنوشت مردم به آن روز 

" رتُنْذ یوعِ ال رم الْج م یوف فَرِیب یهفَرِ یقٌ ف نَّۀِ وج ع یقٌ فیالْ و از روز اجتماع که  "ریالس
) 7ه یآ:شورى( ست بترسانى که گروهى در بهشتند و گروهى در جهنمیشکى در آن ن
کمال خود را ، له آنیتا به وس، ر وجودشیدنش به خیزى عبارت است از رسیسعادت هر چ

و سعادت در انسان که موجودى است مرکب از روح و بدن ، جه متلذذ شودیو در نت، افتهیدر
و شقاوتش . و متنعم شدن به آن، اش رات جسمانى و روحانىیدن به خیعبارت است از رس

هر چند . ) 22: ص، 11 ج، زانیر المیجمه تفستر( ت از آنیت است از نداشتن و محرومعبار
ه در ین آین که  ایل ایاما به دل، اشاره نشده است يوسعادتمند يبه علت شقاوتمند هیدر آ
-یک میکنند و مردم را تحر می صالحمان و عمل یقرار دارد که دعوت به ا یاتیاق آیس

نکه یکند بر ا داللت مى، ار کنندیاطاعت را اخت، تیان اطاعت و معصین که در میبه ا، کنند
مان و عمل یا اهل ایاو است اگر در دن ياریصول اعمال اختسعادت وشقاوت انسان مح

  . ن نبوده دچار شقاوت خواهد شدیصالح بوده در آخرت سعادتمند خواهد بود واگر چن
  

 پاداش ابرار ،بهشت ـ7
ان یتنها به ب، خود يها وجود دارد که قرآن در آموزشقرآن  یدر روش اخالق يا نکته
مودن یپ، هاق و نمونهیمصاد یبا معرف، یکل يار آموزشهابلکه در کن، پرازد ینم یاصول کل
به » ابرار« یچنان که با معرف) 20:عبس( سازد می ان آسان وهمواریره پو يراه را برا
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لُّوا یلَ". کند می میقران را ترس ینظام اخالق، یاخالق ين الگوهایعنوان بهتر نْ تُو س الْبِرَّ أَ
شْرِقِ و لَ الْم بق کُم وهجالْ و و ه نَ بِاللَّ نْ آمنَّ الْبِرَّ م لک غْرِبِ وتابِ یالْم ک کَۀِ و الْ الئالْم رِ ومِ الْآخو

بِ ه ذَوِ  نَ و آتَى الْمالَ علىییو النَّ بقُرْبى يح ساک  تامىیو الْ  الْ الْم بِیو نَ الساب ینَ ولائالس نَ یلِ و
ف ق یو قابِ و أَ ابِرِالرِّ الص وا ود إِذا عاه مهد هع موفُونَ بِ الةَ و آتَى الزَّکاةَ و الْ الص یامینَ ف 

ح و الضَّرَّاء و أْساء یالْبالَّذ ک أْسِ أُولئب قُونَینَ الْ متَّ ک هم الْ أُولئ قُوا و دست یکى آن نین "نَ ص
که چون ( ا بطرف مغربیو ) دیهست حىیکه چون مس( دیکه روى خود را بطرف مشرق کن

کى براى کسى است که به خدا و روز آخرت و مالئکه و کتاب یبلکه ن) دیهودى هستی
دارد به  مان داشته باشد و مال خود را با آنکه دوستش مىیغمبران ایآسمانى و پ

بپا وزگان و بردگان بدهد و نماز را ینان و راه ماندگان و دریمان و مسکیتیشاوندان و یخو
کنند و از فقر و  بندند وفا مى که به عهد خود وقتى عهدى مى کسانیدارد و زکات بدهد و 

 ند که تقوى دارندینهاینان هستند که راست گفتند و همیشتن دارند ایخو، مارى و جنگیب
. کند می فیاعمال واخالق تعر، کان را از جهت اعتقادیه نین آیخدواند در ا. ) 177:بقره(

ه منْ( جمله نَ بِاللَّ (، اشاره به اعتقاد) آمالَّذ کقُوایأُولئ د( اعمال و) نَ ص مه ک أُولئ و
قُونَ تَّ يکند که دارا ی میمعرف یمانشان آنان را از کسانیدر مورد ا. به اخالقشان دارد) الْم 

، قلبنه در ، کندیشود و تخلف نم که اثرش هرگز از آن جدا نمى یمانیمان کامل هستند ایا
ه یل آین که در ذیا، ن معنا استیه ایمان در آین که مراد از ایل بر ایدل، و نه در جوارح

نکرده  يزید به چیصدق را مطلق آورده و مق) ن صدقوایاولئک الذ( :دیفرما فه مىیشر
است که از جمله اعمال آنان نماز را  اى از اعمالشان پرداخته ان پارهیسپس به ب. است

سخن رفته  ياریات بسیت آن در آیکه در اهماست مربوط به عبادت  شمرده که حکمى
ه صالح معاش یکه به آن اشاره کرده زکات است که حکمى مالى و ما یگر عملیود. است

ر و احسان یبذل مال را مطرح کرده که عبارت از انتشار خ، ن دویجامعه است و قبل از ا
به خاطر ( شانیگذارد چرخ زندگ ىن است و نمیه رفع حوائج محتاجیر واجب که مایغ

  . متوقف گردد، )دیآ ش مىیشان پیاى که برا حادثه
اى از اخالقشان  اى از اعمال آنان سپس به ذکر پاره خداى سبحان بعد از ذکر پاره

ساء و ضراء و صبر در برابر و صبر در بأ، اند از آن جمله وفاى به عهدى که کرده، پرداخته
أُولئک ( پردازد می مؤمنان یگردد به معرف می ن که دوباره بریا .جنگ هاىیدشمن و ناگوار

قُوایالَّذ دوصفى است که تمامى فضائل علم و عمل را در بر، ن بود که صدقیبراى ا) نَ ص 
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گرى ندارد و لذا وقتى بنا یز دیچ، ر از اعتقاد و قول و عملیچون آدمى به غ، ردیگ می
که  ينکته ا. ز را با هم مطابق سازدین سه چیشود ا می ناچار، دیبگذارد که جز راست نگو

ک الَّذ( در جمله قُوایأُولئ دیعنی، کند می ن جمله داللت برحصرین که ایوجود دارد ا) نَ ص 
هر گاه ( شود می نیا ـ و خدا داناتر است ـ شیند و معنایگویند که راست مینهایتنها ا

 آنان یبار سوم به معرف يبرا. ) ها همان ابرارندان تنینى راستگویان را ببیخواستى راستگو
قُونَ( :دیفرما یپردازد وم می ک هم الْمتَّ کند که می ن جمله داللت بر حصریکه ا) أُولئ 
ن اوصافى یا. دهد یتقوى دست نم، د اگر برّ و صدق به حد کمال نرسندیخواهد بگو می

 12 تا 5  اتیوصافى است که در آهمان ا، ه از ابرار شمردهین آیکه خداى سبحان در ا
و جزاهم بِما " :دیفرما می ان اوصافیدر سوره دهر پس از ب. سوره دهر ذکر کرده است

شان را باغ بهشت و لباس ) ثاریبر ا( و خداوند پاداش آن صبر کامل "راًیصبرُوا جنَّۀً و حرِ
و ، و در برابر اطاعت، بتیصصبرشان در برابر م "صبر" منظور از. ر بهشتى لطف فرمودیحر

، ا به جز وجه پروردگارشان طلبى نداشتندیفه در زندگى دنین طایچون ا، ت استیاز معص
یدر نت، داشتند م مىاراده او را بر خواست خود مقدر کرده جه در برابر آنچه او براى آنان مقد

ز بر امتثال هر ین و، کردند بتى که براى آنان خواسته بود صبر مىیو هر محنت و مص، بود
شان را از آن نهى کرده بود صبر یو بر ترك هر عملى که ا، شان داده بودیفرمانى که به ا

و لذا خداى تعالى مشقت و زحمتى ، هر چند که با خواست خودشان مخالف بود، کردند مى
ر یترجمه تفس( .را که در راه بندگى اوتحمل کرده بودند به نعمت و راحت مبدل کرد

 ینظام اخالق ییت گرایات به وضوح داللت بر غاین دسته آیا) 207: ص، 20 ج، انزیالم
  . قرآن دارند

  
  ع به آثاریل شرایتعل ـ8

 در تعالى این است که خداى» اخالقی قرآن«دلیل دیگر بر رویکرد نتیجه گرایی نظام  
 را او نکهیا به نکرده مامور را خود بندگان، آن از هیآ کی در حتى دیمج کتاب از جا چیه

 ای و اورندیب کورکورانه مانىیا شیاله معارف از کىی به ای و کنند بندگى کورکورانه
 به مامور را بندگانش و کرده عیتشر که عىیشرا حتى، ندینما سلوك کورکورانه را اى قهیطر

 مع ستین عیشرا آن هاى مالك صیتشخ بر قادر بندگان عقل نکهیا با، نموده آن انجام
 و داند مى آثار آن به محتاج را خود بشر ای( کرده لیتعل آثارى داشتن به را عیراش آن ذلک
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 از عاجز بشر عقل چند هر که، نماز رینظ هستند آثار آن به محتاج که) فهمانده آنان به ای
 به کرده لیتعل را آن وجوب حال نیا با کنیل، است آن هاى مالك و خواص صیتشخ

قمِ " :دارد شترىیب اثر خدا ادی البته و دارد مى باز منکر و ءفحشا از را شما، نماز نکهیا و أَ
نَ الةَ إِ نْهى  الص رُ و اللَّه   الصالةَ تَ کْب کْرُ اللَّه أَ لَذ کَرِ و منْ شاء و الْ نِ الْفَح ونیعع نَ ما تَص لَمو  " ع

ر خدا بزرگتر است و خدا کند و ذک رى مىینماز به پادار که نماز از فحشاء و منکرات جلوگ
خداوند در این آیه دستور به خواندن نماز داده  )4 هیآ :عنکبوت( .دیساز داند که چه مى مى

این به خاطر ، دارد وآن را تعلیل فرموده به این که نماز آنان را از فسق و فجور بازمى
 ناه استدهد ومقصود ازنماز همین بازدارى ازگ میصفایی است که نماز به روح انسان 

اثر دیگر ، تر از باز داشتن از گناه و فحشاء مهم) 200: ص، 16 ج، زانیر المیترجمه تفس (
رى است ین خیچرا که ذکر خدا بزرگتر، اندازد اد خدا مىینماز این است که نمازگزار را به 

 . رات استید همه خیچون ذکر خدا کل، ک انسان برسدیکه ممکن است به 
ب :ودهفرم روزه باره در و  لَ کُتیعکُم یالصما ام نْ نَیالَّذ علَى کُتب کَ م کُم لقَب کُم علَّ  لَ

قُون روزه  نیا و بود شده واجب شما از قبل هاى امت بر که چنان آن، شده واجب شما بر تَتَّ
 درباره و) 183:بقره( .شود مى نفس تملک بر شما قدرت باعث روزه که است جهت بدان
ه دیرِی ما ":هفرمود وضو لَیل اللَّ ع لَ جیعنْ کُمرَجٍ مح نْ و یرِی لکد یلکُم عمتَه تمیل و طَهرَ ن 
علَّکُم کُمیعلَ کُرُونَ خداى لَ شْ  فیتکل جهت بى که است نخواسته وضو عیتشر در تعالى تَ

 شما بر را خود تنعم زین و نموده پاك را شما که است خواسته بلکه کند نیسنگ را شما
شود خداوند در  میهمان طور که مالحظه ) 6:مائده. (دیکن شکر شما که باشد، دینما تمام

، طهارت نفس، این آیات غایت ونتیجه عمل به احکام را حصول فضایل اخالقی مانند
و خود این فضایل اخالقی مقدمه فالح ورستگاري است ، تقوا و ذکر بیان کرده است، شکر

وا و یها الَّذیا أَی". ت بسیاري به آن اشاره شده استکه در آیا طُ بِرُوا و صابِرُوا و رابِ نُوا اصنَ آم
کُم علَّ ه لَ قُوا اللَّ فْلحونَ  اتَّ گر را به صبر و یکدید و ین صبور باشیمان در کار دیاى اهل ا"  تُ

روز و یباشد که پ، دیا و مراقب کار دشمن بوده و خدا ترس باشید و مهیمقاومت سفارش کن
فالح ، هین آیشود در ا می طور که مالحظه همان. )200:ال عمران( دیرستگار گرد

به  ياریودر بس. ان کرده استیوتقوا ب، گر به صبریکدیه یتوص، ج صبریاز نتا يورستگار
ثمره  ،میپاداش عظ: مانند. ده اشاره شده استیورفتار پسند یل اخالقیفضا يج اخروینتا

. ) 96و95:نساء( براي مجاهدان راه خدا ،رحمت مغفرت و ؛)172:همان( و تقوا استاحسان 
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نماز ، براوتوکل نموده، ترسند می که ازخدا یمؤمنان يم برایمغفرت ورزق کر، وعده درجات
 .) 4 تا 1 :انفال(، ندینمایکرده انفاق م ياوند به آنها روزاز آن چه که خد دارند و می به پا

در راه خدا جهاد  ،مهاجرت نموده، مان آوردهیاست که ا یپاداش کسان، میمغفرت ورزق کر
پاداش  مغفرت و. ) 74:انفال( ندینما ي میاریگر را یدبه مهاجران پناه داده وهم، ندیمانیم

بهشت . ) 11 :هود( شه کنند وعمل صالح انجام دهندیکه صبر پ یکسان يم برایعظ
) ص( امبریاز پ يرویپ ) 72:توبه. (ترسند می از خداکه  یزنان مردان و يبرا یورضوان اله

  . ) 31:عمرانآل ) (ص( امبریجه اطاعت از پیخدا ومحبوب خدا شدن نت یجه دوستینت
  

  نزول تدریجی قرآن ـ9
. نزول تدریجی قرآن است، »اخالقی قرآن«یکی از دالیل غایت گرا بودن نظام 

ع و یم به آن ناطق است شرایآن کرمعارف الهى که دعوت اسالمى متضمن آن بوده و قر
ت را با سعادت همراه یات بشریکه ح است نى فردى و اجتماعىیاحکامى عملى و قوان

 است اى است که مرتبط با معارف کلى الهى چون مبنى بر اساس اخالق فاضله، کند مى
م د هیتوحاگر هم چنان که ، گردد د منتهى مىیل به توحیه و تحلیز بعد از تجزیکه آن ن

. کند ب شود به صورت همان معارف و دستورات اخالقى و احکام عملى جلوه مىیترک
م و ین راه براى تعلین مکتبى بهتریدر چن) 291: ص، 15 ج، زانیر المیترجمه تفس(

د و هر قسمت آن را یان نمایج بیآن را به تدر:ن است کهیت ایق و راه تربین طریتر کامل
ان دارد و آنچه از معارف یاجات گوناگونى به آن بیتاى اختصاص دهد که اح به حادثه

ز متعلقات آن یو ن، ان کندیشود ب اعتقادى و اخالقى و عملى که مرتبط با آن حادثه مى
انجام رى از سرگذشتهاى گذشتگان و سریدگرى و پنیگ ل اسباب عبرتیمعارف از قب

نى که از عمل به یان و مشرکیر آن دستور عمل کردند و سر نوشت طاغیکسانى که به غ
 . دیان نمایرا ب، چى نمودندیآن معارف سرپ
، نازل شده، ات آن در هنگام احساس حاجتیعنى آی، ه را داردین رویم هم همیقرآن کر

ست ین نزول در مدت بیو ا) 291: ص، 15 ج، همان(، گذاشته استبهتري جه اثر یدر نتو 
ش رفته یگر پیکدیعمل همسان ت و علم با یم با تربیو سه سال صورت گرفت تا تعل

 . باشند
قْرَأَه علَى النَّاسِ على" :هم چنان که خود قرآن فرموده  تَ ل ناه قْ لْناه   و قُرْآناً فَرَ ث و نَزَّ مکْ
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 شتر بر مردمش بخوانىیم تا با مجال بیو قرآنى که ما آن را قسمت قسمت نمود "لًایتَنْزِ
  . ) 106 :اءاسر(

  
  د وفروش یمان وعمل صالح  به تجارت وخریاز ا ر قرآنیتعب ـ10

براي تبیین غایت گرایی استفاده شده ، گاه در قرآن از تعبیر تجارت وخرید وفروش
لْ" :است ه کُم لُّ لى أَدةٍ  عجارنْجِ ت نْ کُمیتُ ذابٍ مع ل ه تُؤْمنُونَ، مٍیأَ ه و بِاللَّ ولسر ،ونَ ود تُجاه 
بِ یفاللَّ لِیسه ،کُم والأَم کُم و بِ س کُم أَنْفُ رٌیخَ ذل کُم نْ لَ تُم إِ علَمونَ کُنْ فرْی، تَ کُم غْ کُم لَ ذُنُوب ،و 
کُمی هار تَحتها منْ يتَجرِ جنَّات دخلْ ساکنَ و، الْأَنْ ۀًیطَ مب یف نَّات دنْ ج به را شما ایآ "ع 

 آن دهد؟ نجات میال عذاب از را شما که باشد نیا سودش که بکنم ىیراهنما تجارتى
 مجاهده جانتان و مال با خدا راه در و، آورده مانیا رسولش و خدا به که است نیا تجارت

 به و آمرزد مى را شما گناهان نکهیا براى دیدانست مى اگر بود بهتر شما براى نیا، دیکن
 هاى بهشت در کوین ىیقصرها، ندک مى داخلتان، است روان آن ریز در نهرها که ىیبهشتها
 اش هیسرما که آمده حساب به تجارت جهاد و مانیا، فهیشر هیآ نیا در) 12:صف( .عدن
 را اش وعده که نجات نیا مصداق است و دردناك عذاب از نجات آن ربح و، آدمى جان
ه إِنَّ" است تجنّ و مغفرت همان، داده نَ  اشْتَرى اللَّ م نؤْمفُ نَیالْم هم و سهمأَنْ نَّ أَموالَ  لَهم بِأَ
نَّۀَ لُونَی الْجقات بِ یفلِیس ه تَلُونَی و قْتُلُونَیفَ اللَّ شرُوا. .قْ تَبفَاس ب کُمیبِ ع یبا يالَّذتُمع ه  خداى "بِ
 به و، باشد آنان آن از بهشت که دیخر بها نیا به را مالشان و جان نیمؤمن از جل و عزّ
 پس.. .شوند مى کشته و کشند مى، کنند مى کارزار خدا راه در که است جهت نیهم

 آن قبول معناى به "اشتراء" کلمه) 111 :توبه( .دیکرد که اى معامله نیا به باد بشارتتان
 . شود مى منتقل انسان به متیق پرداخت برابر در فروش و دیخر در که است جنسى

 کنند  مى جهاد خود مال و جان با خدا راه در که کسانى به هیآ نیا در سبحان خداى
، داده هم لیانج و تورات در را وعده نیا که دیفرما مى و دهد مى بهشت قطعى وعده

 به را آن و نموده انیب لیتمث قالب در را وعده نیا خداوند. دهد مى قرآن در که همانطور
 مال و جان و روشندهف را نیمؤمن و داریخر را خود عنىی، است کرده هیتشب فروش و دیخر
 آن سند را قرآن و لیانج و تورات و ،بهاء و متیق را بهشت و معامله مورد کاالى را شانیا

 تیتهن مىیعظ رستگارى به و داده بشارت معامله نیا به را نیمؤمن آخر در و، است خوانده
  . ) 539: ص، 9 ج، زانیالم ترجمه( است گفته
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  آنانجات عمل جه دریدرجات مردم نت ـ11

 مراتبى و درجات همگى، طالح چه و صالح چه مردم که کرده انیخداوند درقرآن ب
کُلٍّ و ": دیفرما می چنان چه خداوند، جه اعمالشان استین درجاتشان نتیوا، دارند ل جات ر د 
فِّیل و عملُوا مما یومه ممالَهع  به نسبت ستا درجاتى مردم همه براى "ظْلَمونَی ال هم و أَ

 کامل بطور را آنان پاداش که است نیا براى بندى درجه نیا و، دهند مى انجام که اعمالى
رجات لکُلٍّ و ":فهیشر هیآ باز و. ) 19:احقاف( نشوند ستم و بدهد ا دملُوا ممع ما و کبر 
لٍ ا بِغافم لُونَی عمپروردگار دهند مى انجام آنچه به نسبت است درجاتى مردم همه براى "ع 

 بر کند مى که داللت یاتین آیوهم چن) 132 :انعام( ستین غافل کنند مى مردم آنچه از تو
منِ. است آن درجات و اعمال مراتب حسب بر، دوزخ درکات و بهشت درجات که نیا فَ  أَ

عرِضْوانَ اتَّب ه نْ اللَّ کَم باء خَطس نَ بِ م ه س و نَّمجه مأْواه و اللَّ جات هم، رُیالْمص بِئْ ر د د  عنْ
ه ه و، اللَّ ملُونَی بِما رٌیبص اللَّ مثل است خدا خوشنودى دنبال که کسى حال نیا با ایآ "ع 
 خدا نزد همگى مردم است؟ دوزخ شیماوا و خدا خشم عملش ثمره که است کسى
  ) . 163:نعمرا آل( به اعمال آنان بیناست خدا و دارند درجاتى

  
  ر متقابل علم وعمل یتأث ـ12
 عمل. گر استیکدیر متقابل علم وعمل در یتأث، که قرآن متذکر شده یاز اصول یکی
 باطنى علم آن بر ظاهرى عمل و، است آن مناسب که است علمى از ناشى باشد چه هر

، شود مى آن شیدایپ باعث و، دارد متقابل اثر علم در هم عمل، نیهم چن و کند مى داللت
 میکر قرآن که چنان هم، گردد مى نفس در آن شدن دار شهیر باعث باشد موجود اگر ای و

ک اعبد و" :فرموده بتَّى ری حت  حاصل نیقی را تو تا کن عبادت را پروردگارت "نُیقیالْ کیأْ
  ) 99 هیآ حجر سوره( .گردد
ه اتیبِآ کَذَّبوا أَنْ  السواى ساؤُاأَ نَیالَّذ عاقبۀَ کانَ ثُم" :فرموده زین و   ها کانُوا و اللَّ  بِ

نَی هزِؤُ  اتیآ که بوده نیا دهند مى انجام زشت کارهاى که کسانى عاقبت و سرانجام "ستَ
  ) . 10 هیآ روم سوره( اند کرده مى استهزا را آن همواره فهیطا نیا و، کنند بیتکذ را خدا

قَبهم" :فرموده زین و ع فاقاً فَأَ ن یف لى قُلُوبِهِم مِی  إِ ی وه قَونَ فُوا بِما لْ ه أَخْلَ دوه ما اللَّ ع و ،بِما و 
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 تا که، افکند شانیدلها در را نفاقى که بود نیا شان دهینکوه اعمال جهینت "کْذبونَی کانُوا
 داده داخ به که را اى وعده نکهیا بخاطر، هست مالزمشان کنند مى دارید را او که روزى
  ) . 78 هیآ توبه سوره( گفتند مى دروغ که نیا بخاطر زین و، کردند تخلف بودند
 چه عمل: نکهیا بر کند مى داللت همه که، است اریبس زین معنا نیا در قرآنى اتیآ و
، کند مى جادیا دل در را مناسب معارف صالحش، دارد دل در آثارى، طالح چه و باشد صالح

  . است حق با مخالفه علوم همان که ارها  جهالت طالحش و
لَ" :فرموده زین و عدی هیإِ ص مکَل لُ و بیالطَّ الْ مع هی الصالح الْ ع فَ  سوى به بیط کلمه و "رْ

 فهیشر هیآ نیا و) 10:فاطر( دهد مى مدد رفتن باالتر در را آن صالح عمل و رود مى باال او
 عنىی کوین کالم هر کار فهماند مى که، جامع ستا کالمى، نافع علم و صالح عمل باب در
 خدا به را صاحبش و، کند صعود جل و عز خداى سوى به که است نیا، حق اعتقاد هر
 رفتن باال در را حق علم و اعتقاد نیا که است نیا هم صالح عمل کار و، بسازد کینزد

 خالص، دیترد و شک و جهل از لحظه به لحظه که است نیا علم رفتن باال و، کند کمک
 گرید زهاىیچ و علم نیب را خود توجه قلب و، گردد کامل، بدان نفس توجه و گشته
 از آدمى خلوص قدر هر پس. ) است مطلق شرك همان میتقس نیا رایز(، نکند میتقس
 شود مى تر عیسر و دتریشد علم ارتفاع و صعود، شود کاملتر طانیش خطوات از و شک

  . ) 100 :ص، 3 ج، زانیالم ترجمه(
  

  ان عمل و جزایم یرابطه واقعـ 13
ان عمل وجزا یبرند استفاده ازرابطه م می که عقال در اوامر و نواهى خود به کار یروش 
ست که بر امتثال آن یا دهیل و پسندین عقال مستلزم آثار جمین دائر بیچرا که قوان. است

ثار ناپسند و بدى که بر چنان که آ. رود قت ثواب آن به شمار مىیمترتب شده و در حق
ب یو غرض عقال از ترت، شود قت عقاب آن محسوب مىیدر حق، مخالفت آن مترتب شده

ن و ین است که مردم را وادار به عمل به آن قوانین آثار ناپسند ایده و ایآن آثار پسند
ست یا ن عقال رابطهیان عمل و جزا در قوانیالبته رابطه م. ندیر از مخالفت آن نمایتحذ

ن یشان بر ایزه ایاند و انگ آن را وضع نموده، ا زمامدارانیجعلى و قراردادى که خود مجتمع 
را اگر آن پاداشها یز. اند ن مذکور داشتهیان قوانیدى بوده که به جریاز شدیوضع و قرارداد ن

ن خود یتوانستند از قوان کردند نمى ن و تمرد از آن جعل نمىیفرها را بر امتثال قوانیو ک
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رى یختالل نظام جلوگشان بود از آن برآورده و از ایتفاده نموده و حاجتى را که محرك ااس
 . )537: ص، 6 ج: همان( به عمل آورند

عنى ی، ن روش را به کار برده استیان بندگان و خودش همیخداى سبحان هم م
ماعى ن سنن اجتیت نموده در قالب همیما را بدان هدا، ن خودیله دیسعادتى را که به وس

به ثوابها وعده و ، بشارت داده و انذار کرده ،ر نمودهیب و تحذیترغ ،امر و نهى کرده، ختهیر
 يز خداوند از رویاست ون یقیحق یاله ین اوامر ونواهیالبته رابطه ب. د دادهیبه عقابها وع

 و ": ن مطلب اشاره فرمودهیم به ایچنان در قرآن کر. ن را وضع نکرده استین قوانیاز این
ه علَ ه ما زکىیلَو ال فَضْلُ اللَّ حمتُ ر و نْ  کُمم کُم نْ داً م أَب د ح و اگر فضل و رحمت خدا نبود  "أَ
ى ینى و هدفهاین دیقوان)  21:نور( .شد ه نمىیچ وقت تزکیچ وجه و هیاحدى از شما به ه

ند که خداوند هست یقیک سلسله امور حقیدن به آنها است یکه منظور از عمل به آن رس
ن رو یاز ا. ى کردهیج راهنمایمردم را به آن نتا) ع( اءیا به رسالت انبیسبحان به فطرت 

سالَت  ": دیفرما می ک مثال استفاده کردهیح مطلب از یبراى توض نَ السماء ماء فَ لَ م نْزَ أَ
دیأَولَ الستَم ها فَاح درِ دونَ علَویاً و مما یلُ زبداً رابِیۀٌ بِقَ یقف لْ یهح غاءت یالنَّارِ اب د بتاعٍ ز م ۀٍ أَو

 ک کَذل ه د فَیمثْلُ ا الزَّبلَ فَأَم باط ه الْحقَّ و الْ فاء و أَما ما یضْرِب اللَّ ج بفَیذْه النَّاس فَع مکُثُ ینْ
ضِ خداوند آب را از آسمان فرو فرستاده و هر آبگ یفأَر ت خود پر آب یبه قدر ظرف رىیالْ

و . دیآ ل کفى غلطان به حرکت در مىیشود و بر باالى س ل روان مىیگشته و به صورت س
گر بر آن یا متاعى دیور و ین بر باالى فلزاتى که آتش را به منظور ساختن زیهمچن
زند ینطور مثل میان حق و باطل ایخداوند به منظور ب. ندینش د خاکستر و جرمى مىیدم مى

رود آنچه  ن مىین باطل هم از بیرود همچن ن مىیهمانطورى که کف به خشک شدن از ب
ن یکند که ب می ان روشنین بیخداوند با ا) 17:رعد( ".ماند براى مردم نافع است باقى مى

ن عمل ینه قراردادى و اعتبارى که اهل اجتماع آن را ب، است قىیاى حق عمل و جزا رابطه
ن صورت یجزا را به ا گر رابطه عمل ویات دیدر آ و. آن قائلندن خود و جزاى یبه قوان
 چنان چه، ردیگ ات مخصوصى به خود مىیدهد که قلب در اثر عمل حالت و ه می حیتوض
نْ  ":دیفرما می لک و لیو کُم قُلُوب تبس تان کسب یکن شما را به آنچه دلهایؤاخذُکُم بِما کَ

بدوا ما ف ":دیفرما ز مىیو ن)  225: بقره( ".کند کرده مؤاخذه مى فُوه  یو إِنْ تُ کُم أَو تُخْ س أَنْفُ
ه چه اظهار کنی ه اللَّ بکُم بِ د خداوند یتان هست و چه نهان دارید آنچه را که در دلهایحاس

که از ثواب  يع آثارید جمیآ ات برمىیاز آ) 284: بقره( .کند شما را به همان محاسبه مى
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قت مترتب بر حاالتى است که دلها از راه یشود همه در حق می ل مترتبوعقاب بر اعما
ان یگرى بیات دیآن گاه در آ. ن ترتبندیو اعمال تنها و تنها واسطه ا، کنند عمل کسب مى

شوند در  کند که آن جزائى که مردم در برابر عمل خود به زودى مواجه با آن مى مى
که خداى تعالى مانند مجتمعات بشرى  ستیو چنان ن، شان استیقت همان عمل ایحق

ن یف آن قرار داده و به سبب جعل و قرارداد اینى را ردیعملى را در نظر گرفته و جزاى مع
تعالى به محفوظ ماندن نفس   بلکه محفوظ ماندن عمل در نزد خداى. را اثر آن کرده باشد

روز آشکار شدن عامل است و اثر عمل در نفس عامل هم چنان محفوظ هست تا آنکه در 
نْ خَی ":دیفرما از آن جمله مى. دیها آن را اظهار نما نهانى م ت سٍ ما عملَ لُّ نَفْ د کُ م تَجِ رٍ یو

أَنَّ ب لَو دتَو وءنْ س م ت ملَ ما ع ضَراً وحیمب ها و عینَ داً ب أَم ه هاى  داً روزى که هر نفسى کردهینَ
ن ین او و ایکند اى کاش ب بد آن وقت است که آرزو مىای ک و بد خود را حاضر مىین

روا الْ ":دیفرما ز مىیو ن) 30 :آل عمران( .دى بودیکارهاى بدش فاصله بع تَذع م إِنَّما یال تَ و
عملُونَ امروز د نَ ما کُنْتُم تَ زَوى ید که جزاى شما جز همان کارهایگر عذر خواهى نکنیتُج

ن امرمطرح یگر مسأله غفلت انسان را از ایه دیودر آ. ) 7:میتحر( .ستید نیکرد که مى
ت ف" :دیفرما می کرده د کُنْ قَ ك الْ یلَ نْک غطاءك فَبصرُ فْنا ع نْ هذا فَکَشَ فْلَۀٍ م دیغَ ح م یو د

ابد آن وقت است که آرزو ی ک و بد خود را حاضر مىیهاى ن روزى که هر نفسى کرده
ن یچه از ا")  30 :عمران. (دى بودین کارهاى بدش فاصله بعیو ا ن اویکند اى کاش ب مى
ز یا نیشود که جزاى اخروى در دن استفاده مى "ومیال": نکه فرمودینه ایه مخصوصا به قریآ

ا بوده از وجود آن غفلت یزى که هست انسان مادامى که در دنیچ، حاضر و آماده بوده
ا آماده و یرا اگر آن جزا در دنیز. است ن معنایگرى بر اینه دیز قرین "غفلت"کلمه ، داشته

گرى است که از ینه دیز قرین "کشف غطا "چنان که، حاضر نبود غفلت از آن معنا نداشت
  . دن آن بوده استیزى در پس پرده بوده و تنها پرده مانع از دیچ، شود آن استفاده مى

  
 گیرينتیجه

دلیل بر . وفضیلت گرا نه وظیفه گرا، غایت انگار است، قرآننظام اخالقی  معلوم شد
آیات بسیاري در قرآن وجود دارد که نظام عالم را هدفمند معرفی که بود این مدعا این 

درمورد انسان به صورت ویژه تأکید بر هدفمندي آفرینش او دارد وهدف آفرینش ، کندمی
ان آخرت داند وظرف تحقق ان را جه میسوي خدا به جمله انسان  را بازگشت هستی از
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شود از یک  میبر دو اصل بنا  قرآن» نظام اخالقی«، نشین بیبراساس ا. بیان کرده است
مورد توجه قرار » رابطه انسان با معاد«و از طرف دیگر » رابطه انسان با مبدأ«طرف 

را سعادت اخروي معرفی » فالح«مصداق ، آیات قرآن در اکثر موارد، از این رو؛ گیرد می
بر این نکته ، تشویق و دعوت به انجام کارهاي خیرن جهت قرآن در مقام یوبه هم. کند می

ات یدر حفوز و مانند آن ، فالح، اطمینان، آسایش، ده که این کارها موجب سعادتکرتاکید 
یعنی اینکه این کارها بایستنی است و انسان باید به انجام آنها اهتمام . گردد می ياخرو
انسان به عنوان . و این عین غایت انگاري است، گردد میچرا که موجب سعادت او ، ورزد

غایت داشته هر کاري را به هدفی و براي برآوردن  موجودي مختار و آگاه در افعال خود
  . دهد میغرضی انجام 

گردد غایت نهایی و مطلوب بالذات انسان در  میبا توجه به آیات قرآن کریم معلوم 
او از باالترین  نهایی است که اشاره به برخورداريفوزو فالح ، سعادت، کارهاي اخالقی

قرآن هم آهنگ با  یپس نظام اخالق. و کیفی دارد میها به لحاظ کسرورها و شادابی
د گفت یست؟ در پاسخ بایت چیغا، قرآن ین که در نظام اخالقیاما ا. فطرت انسان است

 يت را برایف وغاک هدیکه معموال  یر مکاتب اخالقیبرخالف سا، قرآن ینظام اخالق
ات را در نظر گرفته یاز غا یفیط یآدم يرفتارهابراي ، رندیگ می در نظر یاخالق يرفتارها

اهداف و ، شود تا تقرب الهی میشروع  يانبار اخرویج زیاست که ازمصون ماندن ازآثار ونتا
ل اما رسیدن به مراح، براي عموم میسر است، دسترسی به بعضی از مراحل آن که یاتیغا

ها میسر نیست و این منحنی هر چه بیشتر به طرف باال صعود  انسان باال و باالتر براي همه
غایات را به ، توان می یک نگاه کلیپس در . از باال روندگان آن کاسته خواهد شد، کند

  :دودسته کلی تقسیم کرد
 بباالتر وبرترند که موج يمحبت واحترام به موجود، غایاتی که از سنخ عشق - 1
ح یترج يزیاو را بر هر چ يرا فقط به خاطر او به جاي آورد ورضا یشود انسان هر عمل می
  . ش بداندیخو یینها ياو را آرزو يدن به لقایرس، داده

آن ودور شدن از  يدن به بهشت ونعمت هایهم چون رس يکه از سنخ امور یاتیغا - 2
 وترس از آن ها  ن ثوابدن به آید رسیشود فرد به ام می عذاب جهنم است که موجب

 شتر انسانها ملموستریب يات براین گونه غایاز آنجا که ا. انجام دهد یعمل اخالق، ها عقاب
غایت در نظام : توان گفت می. ن امر را مورد توجه قرار داده استیشتر ایقرآن ب است،
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نظور م. قرب الهی است، یعنی مصداق آن مفهوم غایی، اخالقی اسالم قرب الی اهللا است
هدف یک چیز است و  بلکه، ستاثنوي ، به لحاظ غاییقرآن  نظام اخالقی ست که ین نیا

شدت  يکند که دارا می ف مطرحیک طیسعادت را به صورت  ، اماسعادتدن به یرسآن 
  . وضعف است
 غایت گرایانهکرد یبا روخود قرآن مراجعه شود و به  یاخالق قرآن یسیباز نو ياگر برا
ن صورت دانش اخالق یدر ا، ده شودهمت گمار یقرآناخالق  یسیبازنوو  یبه بازفهم
  . افتیخواهد  يشتریقات بیتوف یت اخالقیند تربیفراارائه خواهد شد که در  يکارآمدتر
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