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 چاپ باقری خسرو دکتر نوشته «اوّل جلد/ ایران اسالمی جمهوری تربیت و تعلیم فلسفه بر درآمدی» کتاب

 در تربیت و تعلیم فلسفه از نظری چارچوبی بیان به مدون شکلی به که است آن بر فرهنگی علمی انتشارات

 خور در تالشی اما است شده حس مقاطع بسیاری در آن نیاز که کاری بپردازد؛ ایران اسالمی چمهوری نظام

 و تعلیم های فعالیت اساسی اصول و مبانی اهداف، است شده کوشش گام این در. است نگرفته صورت توجه

 .شود مشخص تربیت
  فصل اول : انواع رویکرد به فلسفه تعلیم و تربیت

 است اهمیت حائز آنچه اما درآمده نگارش به فراوانی آثار کلمه عام مفهوم به «اسالمی تربیت و تعلیم» باب در

 تعلیم» .است نگرفته صورت زمینه این در توجهی قابل تحقیقات اغلب که است «اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه»

 حالی در این و پردازد می اسالمی متون در موجود های دستورالعمل و ها توصیه بیان به تنها «اسالمی تربیت و

 ها توصیه و اسالمی اندیشه هایبنیان میان پیوندی ترعمیق نگاهی با «اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه» در که است

فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، تالش برای ایجاد پیوندی  تدر حقیق .شود می برقرار مذکور های دستورالعمل و

 سه ارگانیک بین نگرش اسالمی به هستی و انسان از یک سو و دستورالعمل های تربیتی از سوی دیگر است.

 فلسفه از اعراض -1: از عبارتند که کرد اتخاذ توانمی اسالمی تربیت و تعلیم با بنیادی مواجهه این در رویکرد

 چون فلسفه از استفاده -3 مسلمانان عرفانی و فلسفی هاینظام از استنتاج -2 دینی، متون به اکتفا و عرفان و

 (حاضر پژوهش رویکرد) ساختار و روش

 به قادتاع از رویکرد این :فلسفه و عرفان و اکتفا به متون دینی اعراض از :)دیدگاه تفکیک(رویکرد اول

 برای  که معتقدنداین گروه . است گرفته سرچشمه دیگر، سوی از دین و سویی از عرفان و فلسفه میان تباین

 اسالمی اندیشه به که عرفانی و فلسفی های نظام از باید اسالمی تربیت و تعلیم های اندیشه نمودن مشخص

 جوجست به اسالمی متون در تنها و نمود دوری دارند، قرار بیگانه های اندیشه در آن های ریشه و اند کرده نفوذ

موارد تباین  است صادق ارزش و معرفت انسان، هستی، به مربوط های دیدگاه همه در تفاوت این. پرداخت

 عبارتند از:



 

 .است متفاوت فلسفه به نسبت دین در جهان شناخت و معرفی نحوه:  در باب هستی:*

. در  و فلسفی استو متفاوت با هستی شناسی علمی هستی شناسی دینی= تعالی شناسی جالل الدین فارسی : 

 بر برهان اقامه بر سعی فلسفه، ، امااست براهین با اثبات از نیاز بی و است بدیهی خدا شناسی دینی وجودهستی

 دارد خدا وجود

 ( موضوع آنها مشترک است ولی گزاره های متفاوت دارند1تفاوت با هستی شناسی علمی: 

الی است اما هستی شناسی علمی به دنبال تصرف و حصول معرفت و تقرب و تع ،( هدف هستی شناسی دینی2

 تسخیر ماده است.

داند اما ( هستی شناسی دینی وجود خدا را بدیهی و بی نیاز از اثبات می1تفاوت با هستی شناسی فلسفی: 

 کندفلسفی با برهان اثبات می

ل و تعالی انسان است اما کند که مستلزم تحو( دینی خدا و هستی را در قالب اسما و صفات الهی معرفی می2

ها ندارد و فقط با طبیعت و برد که ربطی به انسانفلسفه از خدا با مفاهیم علت العلل، واجب الوجود و... نام می

 شود.اشیاء مرتبط می

 وجود اساسی های تفاوت شده ارائه فلسفه و دین در انسان از که تصویری میان :انسان چیستی در باب*

 .دارد

معرفت عمیق به است که از طریق آن  عقلانسان را حیوان ناطقی میدانند که گوهر وجودی اش ( فالسفه 1

د. در حالی که عقل دستگاه فاهمه و مشترک بین همه است و تا وقتی با رسفلسفی نسبت به خدا و آخرت می

است که  ایماننسان امور محسوس یا براهین فلسفی مواجه نشود به کار نمی افتد. اما در اسالم گوهر وجودی ا

عام دارد. ایمان موهبتی ر به شناخت و عمل به آن را در برعقلی، باو-وضعیتی نفسانی است که شناخت علمی

یابد و از محسوسات فراتر می کنند. عقل در پرتو ایمان نظم میراده به آن رو مینیست و فقط برخی انسانها با ا

 اش حیات طیبه است.نتیجه نهایی ورسدبه شناخت معنوی و الهی)فرقان( میرود 



 

انسان را  ،اما اسالم ،دانندبه فیزیکی و متافیزیکی، طبیعت انسان را مادی می( فالسفه غربی با تقسیم امور 2

دی دارند از روح و جسم ها منشأ واحداند لذا معتقد است انسانو طبیعت او را الهی و فطری می ،مخلوق خدا

 اب دارند و مسئول اعمال خود هستند.اند، آزادی انتختشکیل شده

 :شناختدرباب *

شوند آن گاه ارزشمندند و معرفت محسوب می ،داند و سایر علوممعرفت را مساوی با علم به خدا می(اسالم 1

 و برای عمران زمین استفاده شوند. که بنیان الهی داشته باشند

دارد نه ارزش ذاتی و هدف آن آبادی زمین و  ابزاری و تحول آفرینی( هدف علم: از نظر دینی علم ارزش 2

 .دارند ذاتی ارزش معرفت و علم ،فلسفهاما از نظر  .ارتقای زندگی انسان مطابق با دین است

شامل دین و عقل می باشد که دین مقدم بر عقل و تعیین کننده حدود آن  ،منابع علم: از نظر دینی منابع علم (3

 باشد.می

  محض)از دین و غیر دین( -شودنسانی: فقط از دین گرفته می( ا1تقسیم بندی علوم: 

 جزئی/عملی)فقه و شریعت( -( نظری/کلی)الهیات(2                     

 عقلی) علوم دنیوی( -( نقلی) علوم دینی یا سنت(3                  

 .است متفاوت علم و فلسفه هدف با دین هدف : ارزشدر باب *

 هدف علم: تصرف و تسخیر طبیعت            اهداف        (1

 نفسه  هدف فلسفه: شناخت حقیقت چون هدفی فی                            

 ) دعوت به تفکر، انتخاب حیات طیبه براساس اراده(هدف دین: تکوین ایمان و تقوا در انسان                      

  برتری دارد. ،ل و اندیشهبر عق ،از نظر ارزشی، ایمان و تقوا و اخالق



 

لذا ارزشها ثابتند و به همه مکانها و زمانها  ،منبع ارزشها شریعت اسالمی است که ثابت استاز نظر دینی، ( 2

داند و لذا ارزشها در حالی که فلسفه منبع ارزشها را شرایط محیطی و زمانی و توافق جمعی می، نظر دارند

 اند.نسبی

لذا باید تحت  ،آبادانی زمین و ارتقاء زندگی است و معرفت هویت ابزاری دارد ،(از نظر دینی هدف معرفت3

 کنترل ارزشها باشد تا از این هدف به درستی استفاده شود.

 : تعلیم و تربیتدر باب  *

 ( اسالم دینی الهی است و فلسفه تالشی بشری1ت اسالمی: تربیو  علیم دالیل ناروایی لفظ فلسفه ت

گویی به مسائلی است که خدا با در رقابت با دین( ، با توسل به عقل محدود بشری در پی پاسخ (فلسفه) غالبا2ً

. برای نشان آمیز استواژه ای تناقض فلسفه تعلیم  و تربیت اسالمی پس لفظ. دهدسخ میاحاطه علمی به آنها پا

که باید صرفاً به متون دینی مراجعه کرد. بل ،دادن دیدگاه اسالم در مورد تربیت نباید این دیدگاه را به فلسفه آلود

 شود.استفاده می« راه و رسم تربیت اسالمی» اسالمی از اصطالح  تعلیم  و تربیت پس به جای فلسفه

 :های راه و رسم تربیت اسالمیویژگی

 و توجه متوازن به همه جوانب ،: تأثیر متقابل و منظم عناصر آن برهمنظم و توازن (1

 ن اسالم است که غایت و جهت الهی دارد و دستاوردی بشری نیست.ربانیت: جزئی از دی (2

 .پذیردتوحید: همه جزئیات آن معطوف به خداست و انسان هیچ رنگ تعلق دیگری نمی (3

 جهانی بودن: زیرا گوهر انسان از نظر اسالم امری واحد است. (4

است و تغییرات فقط در هثبات: قوانین آن مبتنی بر حقایق ثابت در مورد خدا، انسان، علم و ارزش (5

 شود.سطح انجام می

و ستد فکری با دیگران،  گویی به همه نیازهای بشری و توانا سازی انسان برای دادشمول: توانایی پاسخ (6

 دادن معیار. با

 ایجابی بودن: متضمن اقدام و تصرف در امور متناسب با معیارهای دینی. (7



 

 عیت است.های خود در واقواقع گرایی: در پی تحقق آرمان (8

 نکات قابل توجه در تعیین برنامه درسی

توجه  ،لذا علوم دینی آنهایی هستند که به غایت ایجاد انسان صالح ،(معیار هویت علوم، غایت آنهاست1

 دارند.

 (برای امور دینی، عقیدتی، سیاسی و... باید به قرآن و سنت، اجماع و اجتهاد توجه کرد نه غیرمسلمانان.2

 ند.اههای غربی مورد توجسنت و اصول فقه به جای فلسفه نی،( علوم قرآ3

 نه فلسفه و عرفان اسالمی ،متون اصلی دین است ،( معیار اصلی اتنخاب محتوا4

های ( افقی: دانشهای و مهارتهای عرصهبین تجارب انسانی رابطه تکمیلی به سه صورت وجود دارد: الف

ج( رابطه هر عرصه با غایت آن) ساختن انسان  مختلف ب( عمودی: مطالب یک حیطه در طول زمان

 صالح(

 ( اقسام ورزش: تقویت جسم انسان مؤمن برای نیل به هدف1محتوای برنامه درسی باید شامل: 

(هنر و ادبیات: به دلیل بار تفسیری و معنایی خاص از عالم و آدم           هنر و ادبیات اسالمی + آثار معنوی 2

( زبان عربی: به عنوان زبان قرآن ) البته آموزش عربی باید در متن فرهنگ 3.بیات غربو گزینش شده هنر و اد

( زبان بیگانه)برای ارتباط با دیگران، با هدف بسط اسالم 4و تمدن اسالمی صورت گیرد نه به صورت مجزا(. 

نظر اسالم آنچه مایه (حرفه ها و صنایع) با وجود اهمیت حرفه ها از م5بعد از دوره ابتدایی باشد( بهتر است 

( تاریخ: طریقه آگاهی از سنتهای خدا در زمین) زیرا تاریخ تفسیر 6منزلت است عامل و نیت اوست نه عمل.( 

 ( جغرافی: به دلیل نقش آن در آبادانی زمین و ارتقای حیات.7رخدادهاست نه خود رخدادها(

 ب با خانه داری و فرزندپروری اسبرای دختران: مواد متن محتوای جنسیتی                  

 برای پسران: مواد متناسب با حرفه اجتماعی                                       



 

 پیوند نظر و عمل: ایجاد کارگاه و آزمایشگاه برای پسران و ایجاد خانه مصنوعی برای دختران.

علوم  -2که باید آموزش آن فراگیر باشد قهذاتی) علوم نخست( یا علوم شریعت مانند: قرآن و ف-1تقسیم علوم: 

  ن باید به قدر کفاف و ضرورت و مقدم بر علوم نخست باشد.ابزاری مانند: منطق آموزش آ

 انی اسالمیفی و عرفلسفاز نظامهای  ج( رویکرد استنتا2

 برقرار نیز گیهمان آنها میان بلکه ندارد، تعارضی فلسفه با دین تنها نه که است معتقد نخست، رویکرد برخالف 

لذا ، است نموده بیان را آنها وحی زبان به دین که برسد حقایقی همان به عقل پای با کوشد می فلسفه زیرا. است

 جود دارد.ان و دین وفعر ،هفلسفاق شناختی بین فامکان و

 تواند بامسلمان می فیلسوفاوت هایی هست فی تفلسفه بین هستی شناسی دینی و چ: اگرهستیدر باب *

ات فدیدی برای بحث در مورد ذات و صجی در هستی بپردازد و سبک فلسفسبک متون دینی به اندیشه ورزی 

یز را از چه یونانی مآب همه فلسفه یونانی مآب باشد. مثالً فالسفاوت با شیوه استدالل فالهی داشته باشد که مت

یه نیست. اما در متون اسالمی جبل توود ممکنات قاجکند که بدون آن ومی جود بودن خدا استنتاجب الوجوا

ی ولی فلسفدانند. که خود استداللی جودی میب الوجمطلق بودن و نا محدود بودن ذات حق را مالک وا

 .کرد اشاره زیر افراد به توان می رویکرد این متفکران جمله از .ه یونانی استفلسفاوت با فمت

  .است شده مطرح فلسفی و عقلی ای شیوه به اسالمی، متون در شناسی هستی که است باور این بر: مطهری

 مطرح عرفانی الطبیعه مابعد در که است همان است مطرح جهان مورد در اسالمی متون در که شناختی: العطاس

 .است شده

 شناسی جهان که است باور این بر اما داند می هم طول در را عرفانی و فلسفی شناسی جهان: آملی جوادی

 .است برخوردار باالتری نزلتم از عرفانی



 

را نیز قبول  فند اسالم این تعریچهر «حیوان ناطق است انسان» ه یونانیفلسفدر  انسان:در باب چیستی *

را دربر دارد  فامعی دارد که سایر تعاریج فطری آگاهی است اما اسالم تعریفدارد زیرا ناطق یعنی دارای قوه 

 دهد.و حد دقیق انسان را نشان می

شود و با سقوط به سوی رشتگان میفود جمس ،ضیلتفبا تقوا و  که ودی دوبعدی استجان ازنظر اسالم موانس

رد ج( ت2 ادهم ( طبیعت و1دارای مراحل کمال است  ،انسان ،نینچشود. همتر از حیوان و گیاه میانحطاط، پست

 باشد.، عقل میخیال ،هلوطین مبنی بر مادفا جرد عقلی که معادل تقسیم بندی( ت3مثالی و برزخی 

روشهای . دارد برتری جایگاه اسالمی، شناسی هستی در فلسفی ورزی اندیشه: مطهری :شناختدر باب *

ای ، آیات خدا هستند و ارتباط آینهوداتجعقلی: مثالً مو-یفلسف( 2حسی -( علمی1شناختی قرآن عبارتند از: 

لی ذات جودات عین ظهور وتجبه واسطه صورت(حقیقت مو) به طور مستقیم بر او داللت دارند نه با او دارند

ولی در  کندفان علیت را رد میانی زیرا عرفی است نه عرفلسفودات جاین استدالل درباره حقیقت مو حق است.

ی فلسفلوه بودن دارد. استدالل جه اسالمی معلول عین ارتباط و وابستگی به علت است و رابطه ظهوری و فلسف

قط فکند )ود را بررسی میجود بما هو موجی وفلسفل علمی و حسی برتری دارد زیرا روش و عقلی بر استدال

عال فعلمی آثار و ا-کند اما روش حسیه است نه علم( و از این راه به سمت خدا هدایت میفلسفدر صالحیت 

 .کندودات محدود و ممکن را بررسی میجو... مو

 :ارزش در باب *

 مورد را اخالق در اسالمی دیدگاه با فلسفی آرای و دیدگاه میان وفاق آملی جوادی و العطاس الشیبانی، التومی

 .اند داده قرار توجه

 شودعال انسان بدون تأمل از آن صادر میفسانی که افعادت یا صورتی ن اخالق:       

 اند.جمعوا و طاعت قابل ود تقجتماعی در دنیا و آخرت و این دو با وجردی و افایت آن: سعادت غ              

 صلی: عقل و دین    ا             معیار              



 

 رعی: نیت مصلحت عمومی توانایی و...(ف                               

و با  توان آنهایی را که با دین ستیز ندارند قبول کرددهند اما میاوید نمیجی ارسطویی سعادت فلسفضایل ف

 .ته از دین( دوباره معنا کردفضایل برتر) برگرفبه ارتقاء دادن 

بودن مربوط به حکمت  ند اما این ذاتیرادارزشهای اخالقی و مبانی الهی حقوق بشر ثابتند و حسن و قبح ذاتی 

 شود.ه میجی مصادیق حسن و قبح توجود خارجیعنی به و ؛نظری عملی است نه

  برای که روشی و داندمی روا را «تربیت و تعلیم لسفهف» تعبیر کارگیری به : تعلیم و تربیتدر باب 

آن میراث اصلی منبع  و استنتاجی روش گیرد،می کار به اسالمی تربیت و تعلیم فلسفه آوردن فراهم

به شرط  هماهنگی با  ربیتو ت علیمه و علم به ویژه تفلسفرعی یعنی فمنابع  رهنگی اسالم است اما ازف

 شود.یاده مفروح اسالم هم است

 ه:فلسفام ابعاد این جانس

 بصیرت و....( ،وسعت ،امعیتجه را دارد) فلسف( ویژگیهای 1 

 کندمی ربیتوت علیمه را وارد تفلسف( ویژگیهای 2

 اسالمی و بر اساس روح اسالم است. ف( مبتنی بر معار3

 *برنامه درسی

 و روانی ،عقلی ،سمیجاد ه به ابعجامعیت) توج(2( حاکمیت دین و اخالق بر آن 1ویژگیهای کلی: 

 جسمی و علوم دنیوی به طور متوازننبه های جروحی و علوم دینی و  نبه هایجه به ج( توازن) تو3تماعی(جا

، یجزبان خار ،ورزش ،ه به هنرهای زیباج(تو5ییرات غردی و اقلیمی+ پویایی در برابر تفاوتهای فه به تج( تو4

 ه ایفآموزش نظامی و حر

 مبانی:



 

ابزار  قیاس ب( محتوا شامل علوم دینی و ،ماعجا ،سنت ،صلی تعیین محتوا: قرآنا (منابعفدینی:ال نای(مب1     

 علم( و فهلسفع دنیوی)فآن ) مثل زبان عربی(+ علوم نا

ه های تربیتی  فلسفته از متون اسالمی ب( مشابهت با فلسه تربیتی اسالم: آ( هویت مسقل برگرف         یفلسف( 2

 یر اسالمیغ

 آنه به ویژگی های رشد و تحول و تنظیم محتوا به تناسب ج: تو(روانی3

  امعه اسالمی جرهنگی فانتقال میراث                      جتماعی(ا4

 تماعی جآموختن آداب ا                                 

 تحکیم خانواده و سایر مؤسسات اتماعی                               

 یم برنامه درسی برحسب مراحل تحصیلی: تقس

یر غاسب سواری و....( مواد  ،شنا ،اخالق ،اصول دین ،ظ و تالوت قرآنفمرحله اول: مواد اساسی) ح

 ماعی و ....(، آداب اجتاساسی)سخنرانی

تناسب با .2ع دنیوی و اخروی علوم فن .1ل:غمعیارهای محتوا و ش (: هفمرحله عالی) ادامه تحصیل یا حر

 تناسب با دستاوردهای عصر . 3ازهای محلینی

( علوم منطقی و 2ب عینی( از ابتدایی تا دانشگاه ج( علوم دینی) وا1قسیم برنامه درسی بر اساس تقسیم علوم: ت

 بر حسب عالقه  و آنها ایی(همراه با اسالمی سازیفب کجلسی) وا

 برای رویکرد این در 1: ون ساختار و روشچه فلسفاده از حاضر: استف پژوهش رویکرد

 خاص، طور به تربیت و تعلیم فلسفه و کلی، طور به فلسفه از اسالمی، تربیت و تعلیم فلسفه آوردن فراهم

 .شود می گرفته بهره ساختار و روش همچون



 

ن تربیت اسالمی ( نظم بخشی به متو2تعلیم و تربیت هفلسفها و روشهای جو در متون اسالمی با ابزارستج( 1

 ربیتتو  علیمتبه عنوان مبنایی بحث درباره  2و1اده از حاصل فاست (3ه تعلیم و تربیتفلسفبا روشهای 

 نظری اجمالی به دو رویکرد پیشین

 رویکرد اول:

تالش برای شناخت استعدادهای ویژه اسالم و زمینه سازی برای نیل به جام: ه اصالت و انسغدغدجنبه مثبت: 

 منطقی آن جنتای

های اسالمی) با آنکه ج منطقی اندیشهکری: مانعی برای نیل به نتایفهای تباط با سایر نظامتحریم ارجنبه منفی: 

 (.آنها هم خالی از حقیقت نیستند

 رویکرد دوم:

 های بیگانهو ستد با اندیشه به امکان و ضرورت داده جتو جنبه مثبت: 

ق تطبیق اولی بر دومی و بدون نقادی آن  های اسالمی و غیر اسالمی از طریجنبه منفی: ترکیب ناسازوار اندیشه

 باعث عدم تحول آن شده ،متعالی دانستن حکمت صدرا ازنقد(1

امکان استنتاج معیوب  کهپذیرش ساختار فلسفه اسالمی به عنوان مبنای فلسفه تعلیم و تربیت بدون نقد آن  (2 

 کند.را فراهم می از نظر تربیتی

 رویکرد سوم:

های فلسفه و فلسفه تعلیم و تربیت معاصر در تنظیم ساختار محتوای تربیتی که از شرو استفاده از ابزارها و 

 اند.ا به صورت ساختارمند ارائه نکردهزیرا متون اسالمی مضامین تربیتی ر ،اسالم گرفته شده است

 مقایسه رویکرد سوم با رویکرد اول:

 شباهت: اکتفا به محتوای دینی  



 

 و فلسفه تعلیم و تربیت به عنوان روش نه محتوا) بجای اعراض کامل از آن( از فلسفه تفاوت: استفاده

 مقایسه رویکرد سوم با رویکرد دوم: 

 شباهت: امکان داد وستد با با فلسفه و مجاز بودن واژه فلسفه تربیت اسالمی 

رویکرد سوم فقط تفاوت: در رویکرد دوم ارتباط محتوایی با فلسفه اسالمی و غیر اسالمی وجود دارد اما در 

 توان بدون توجه به محتوا از روش بهره گرفت.ارتباط روشی و حداقلی مطرح است و حتی می

( روشها ناب و خنثی نیستند و تاحدود زیادی با محتوای فلسفی خودشان در ارتباطند ولی تا حد 1نکات: 

ی به وجود میآمد و رفت شناختگرایی معیاری/معهم دارند. در غیر این صورت نسبیتزیادی آزادی و عینیت 

دانست، پس برای پرهیز از این ینبود و هرکس دانش خود را برتر از دانش بقیه م االذهانیامکان نقد بین

وابستگی آن روش را به محتوا از بین برد و از این طریق  اید میزان آزادی روشها را یافت وب گرایینسبیت

 ها را تعدیل کرد. روش

 شناسی فلسفه تعلیم و تربیت اسالمیفصل دوم : روش 

روش باید عینی و عام باشد نه خصوصی و شخصی)ذهنی( البته  ،برای رسیدن به یافته های قابل تبادل بین همه

گیرد. بلکه برای گروهی از محققان در نمیانسانها از ازل تا ابد را در بر یعنی همه ؛همگانی بودن نسبی است

 بیان به فصل این در کند.ها را حفظ میت. این امر، امکان تحول و تکامل در روشهمگانی اس از زمان،ای برهه

 .پرداخته خواهد شد شود،استفاده می آنها از اسالمی تربیت زمینه در که پژوهش روش سه

 شود. توجه بسیار اسالمی تربیت به مربوط پژوهش زمینه در ها شیوه این کارگیری به نحوه به باید: نکته 

 .هستند بسیار اهمیت حائز ها مثال اینبنابر

با تعیین عناصر و روابط معنایی کلمات تربیتی موجود در متون : تحلیل و تفسیر مفهومی روش*

اسالمی، تصور اساسی اسالم از ت وت معلوم می شودو این تصور به عنوان شاخصی در همه اجزای 



 

هم زمینه نقادی در مواردی که از این شا خص نظام تربیتی به کار میرود و هم به آن انسجام میبخشد و 

  .غفلت شده را فراهم میکند

ه با توجه به بافت جمله هایی که کلمه در آن قرار گرفته معلوم شود ک بررسی بافت یا سیاق مفهوم: (1

 محاوره به مربوط که قرآن از فرازی در «تربیت» کلمه معنای: مثال کدام معنای آن کلمه موردنظر است.

 است موسی و فرعون

دهد آن کلمه ها : عباراتی که تنها یک کلمه در آنها متفاوت است نشان می( بررسی ترادف کلمات و عبارات2

 می هایی پدیده از بحث مواردی در خداوند: مثال هم معنی اند و میتوانند برای توضیح معنای هم استفاده شوند

 گروه این برای بار هر آخر در و. بفهمند را آنها توانند می ند،هست «ها نشانه» درک به قادر که افرادی تنها که کند

 عناوین این اند بوده هم به مشابه قبلی عبارات آنکه به توجه با توانیم می ما. کند می یاد مختلفی عناوین خاص

 .کند می باز تحلیل و تفسیر برای راهی این و کنیم فرض هم با مترادف را مختلف

 

:وقتی ابعاد یک مفهوم با بررسی خود آن مفهوم به دست نیاید میتوان با وم متضاد ( تحلیل برحسب مفه3 

 ویژگی برخی وجود شوند نمی جمع یکدیگر با متضاد مفاهیم که آنجا از بررسی مفهوم متضادش به آن رسید.

 کلمه از «تطهیر» کلمه تحلیل برای مثال طور به. است دیگری مفهوم در آنها فقدان از حاکی آنها، از یکی در ها

 توان سود جست. می «رجس»

 

ای بط و نزدیک به هم ، به صورت شبکه: برخی واژه ها به علت معانی مرت( تحلیل برحسب شبکه معنایی4

 یاری تفسیر در را ما معنایی شبکه این و سازندمی را معنایی شبکه یکدیگر باو کنند به هم پیوسته ظهور می

  اندراجی ارتباط» و «اشراقی ارتباط: »از عبارتند ها شبکه این در انواژگ ارتباط انواع. دهدمی

 . مانند رابطه اهداف غاییبین مفاهیم: مفاهیم پیرامونی جلوه های مفهوم میانی است آ( ارتباط اشراقی



 

گیرند یا میان مفاهیم: رابطه سلسله مراتبی) برخی مفاهیم زیر مفاهیم دیگر قرار می ب( ارتباط اندراجی 

 تر است(.مانند رابطه اهداف غایی و واسطیابعاد آن هستند و مفهوم باالتر جامع

 :عملی قیاس صورت به * روش استنتاجی

 قرار نیز فرانکنا مانند افرادی استفاده مورد بعدها وی الگوی. گرددمی بر ارسطو به روش این از بحث سابقه

 است گرفته

 مانند نظری حکمت به ناظر اولی که «عملی قیاس» و «نظری قیاس»: از عبارتند قیاس گونه دو: ارسطو الگوی

  .است سیاست و اخالق مانند عملی حکمت به ناظر دومی و است فیزیک یا متافیزیک

 مبتنی که. تحلیلی و هنجارین: کند می تقسیم اصلی نوع دو به را تربیت و تعلیم های فلسفه او: فرانکنا الگوی

 دو وی. کند می طرح هنجارین تربیت و تعلیم های فلسفه تحلیل برای پیشنهادی ارسطو عملی قیاس الگوی بر

 ماهیت که هنجارین، های گزاره: کند می مطرح تربیت و تعلیم هنجارین های فلسفه تحلیل جهت را گزاره نوع

 زیر پنج به ناظر نهایتا. ناظرند امور میان واقعی مناسبات و روابط که نگر، واقع های گزاره و دارند تجویزی

 نوع تر، عملی نوع تر، فلسفی نوع: از عبارتند که شمارد می بر هنجارین فلسفه نوع سه باال، نوع دو ی گزاره

        ترکیبی

    داد:  قرار استفاده مورد تری کامل صورت به تغییر دو با توان می را فرانکنا الگوی: فرانکنا الگوی بازسازی 

 چه گیرند، قرار سوال مورد استنتاجی زنجیره بنای سنگ عنوان به ارزشها و هدفها اگر اینکه به گویی پاسخ.1

 .کرد باید

 .تربیت و تعلیم اصول برای جایگاهی تعیین    .2

 اما. کندمی معرفی را رونده پس ایشیوه خود، مدنظر الگوی معرفی در فرانکنا: عملی استنتاج روش از استفاده

 به مقدمات از حرکت شیوه، این در. داد قرار استفاده مورد توانمی نیز ندهرو پیش صورت به را وی الگوی

 .است نتایج سوی



 

 

 در. گیرد می قرار بررسی مورد چیزی وجود امکان شرط روش، این در *روش تحلیل )شبه ( استعالیی:

 ضروری و کلی امری صورت به و رود می فراتر خاص و موردی شخصی، امر یک حد از مسئله تحلیل، جریان

 شرط منزله به چیزی وجود سپس، و شود می توصیف ای پدیده نخست، تحلیل نوع این در. گردد می مشخص

 یا استعالیی تحلیل روش از توان می اسالمی، تربیت در پژوهش زمینه در. شود می گرفته نظر در آن برای الزم

 یا اصل آنکه بدون شود، می ذکر تربیت ایبر هایی روش گاه اسالمی، متون در زیرا،. جست بهره استعالیی شبه

 شرط یا شرط که بپرسیم استعالیی شبه یا استعالیی شکل به توانیم می مواردی چنین در. گردد مطرح آن مبنای

  .چیست تربیتی روش چنین توصیه برای الزم های

ه واقع نگر روشی و در الگوی فرانکنا توجیه برای روش تربیتی) گزارتفاوت با تحلیل پس رونده فرانکنا: 

هدف واسطی تربیتی( و اهداف واسطی تربیتی) گزاره واقع نگر و و هدف نهایی( در فلسفه مورد نظر 

 وجود دارد و باید آنها را پیدا کنیم اما در تحلیل شبه استعالیی این موارد در فلسفه مورد نظر موجود نیست.

 ربیتو ت علیمو هدف غایی ت 1فصل سوم: مبانی نوع

 به فصل، این در مطالب کلی ساختارغایی بر اساس الگوی اصالح شده فرانکنا به دست میآید : هدف 

 .نتیجه یک و نگر واقع مقدمه یک هنجارین، مقدمه یک حاوی است، عملی قیاس یک صورت

 : بایدهای حیات انسانی1مقدمه 

عادتمندانه و راحت است) من دهند انسان طالب زندگی سگزاره های هنجاری اند که نشان میاین بایدها، 

باید زندگی خوبی داشته باشم( بایدهای حیاتی از ابتدا درون انسان هست و انسان حالت هنجارین دارد. 

گویی زند تا او را تشویق کند برای پاسخقرآن هم با مفروض داشتن بایدهای حیات انسانی با او حرف می

-رد. یعنی اسالم تصویر لذت جویانههای هستی قدم برداقعیتوا یدها و اعتالی آنها با توجه بهمناسب به با

 ماند.پذیرد اما در حد آن نمیمی ،دهدحیاتی به انسان میای را که بایدهای 



 

  : مضامین توصیفی1مقدمه دوم: مبانی نوع 

 انسان که آگاهی از آنها بینشی به است انسان جهان وای در مورد گرایانهواقع و توصیفی مضامینی به ناظر

 برد.اند فراتر میحیاتی مطرح کرده ای که بایدهایدهد که انسان را از تصویر لذت جویانهمی

پذیرد نه نفی ظنی ماوراء اسالم نه تصور طبیعت گرایانه از جهان را می تر از طبیعت:هستی فراخ .1

از طبیعت و در رأس  طبیعت را )نمیدانم ورای طبیعت چیزی هست یا نه( بلکه به وجود واقعیاتی فراتر

آن، خدا، اعتقاد دارد.  قرآن برای اثبات هستی ماورای طبیعت به محتوای انگیزه های درونی انسان 

 کند.توجه می

 : همه چیزاز او وتحت نفوذ علم و قدرت اوست و مرگ و زندگی انسان وخدا در رأس هستی .2

 های او تحت تسخیر خداست.وریبهره

شاهد: کسانی که حق را آفرینش انسان و جهان عبث و بی هدف نیست.غایتمندی جهان و انسان:  .3

اند حق را پایمال کنند، غایت استوار آفرینش نیست. شوند اینکه آنها توانستهکنند نابود میپایمال می

آشکار  های نادرست در جریان عمل و در مواجهه با حقانیت حقدلیل آن تنها این است که بطالن راه

که اگر این مندانه به سمت او دارد، ت هستی خود خداست و انسان هم حرکتی غایتشود.. غایمی

انی هم که سگردد. البته کحرکت با تالش و طلب خود فرد هم همراه شود باعث اعتالی پیوسته او می

ولی در حجاب. زیرا در دنیا بین خود و  کنندبرای نیل به غایت تالش نکنند، حتماً خدا رامالقات می

 ر خدا حجاب ایجاد کرده بودند.مه

) به عنوان پله پایینی نردبان زندگی(: خدا نیازهای زیستی انسان را به رسمیت  زندگی زیستی انسان .4

 کند.اما اگر انسان فقط به اینمیشناسد و ضرورت رفع این نیازها و عدم غفلت از آنها را گوشزد می

سالم رفع شود. لذا اهای بزرگ میل شده دچار مرگهای باالتر غافمرتبه توجه کند از رسیدن به پله

-داده آنها را اعتال میباالتر قرار  توجه به نیازهای سطوحو ای برای ارتقاء نیازهای زیستی را وسیله

 بخشد.



 

هستی چون انسان ابتدا در مرتبه پایین : جستجوی غایت هستی به عنوان عامل بالیدن انسان .5

ست که از سطح این نیازها فراتر برود و به غایت هستی )خدا( برسد. البته قرار دارد بالیدن او به این ا

شود.که تحقق آن های متعالی میاین تالش با رنج همراه است زیرا گزینش خدا باعث تعهد به ارزش

برابر گرایش به در  محدود کردن و یا مغلوب کردن آنها  ،مستلزم جهت دادن به تمایالت زیستی

که این  ین رنج باید این بینش کسب شوداست. به منظور توانمند شدن برای تحمل اارزشهای متعالی 

 رنج برای اعتالی حیات و تولد زندگی سطح باالتر ضروری است.

: این مبنا جنبه ارزش شناختی دارد. ارزش در معنای وسیع: اشاره به خدا خیر بنیادین و بنیاد خیر .6

ش( دارد. اما در معنای محدود: اعتبارهای ادراکی موجود) جایگاه وجودی یک موجود )خیر یا شر بودن

نتهای جهان است و گیرد. طبق این مبنا، خدا منشأ و م( را در برمیاهنجارهای اجتماعی/ بایدها و نبایده

خیر بنیادین و  ،خدا در مقایسه با سایرین ،به این ترتیب .های وجودی موجودات از اوستهمه بهره

 ی هم در خیر از همه برتر است و هم همه خیرها از اوست.بنیاد خیر است. یعن

-یعنی تنها اوست که هرچه را مطلوب انسان است برایش فراهم می خدا برای انسان هم خیر بنیادین است

 کند و هرچه مربوط به اوست خیر است.رسد، هرچه معین میکند و هم اینکه هرچه به انسان می

 دستیابی به حیات طیبهنتیجه: هدف غایی تربیت اسالمی:

الهی شدن در دو جنبه سلبی و ربیت، الهی شدن است. و ت علیمبا توجه به دو مقدمه مذکور، هدف غایی ت 

تواند نیازهای حیاتی خود را رفع کند. ایجابی: اگر .سلبی: یعنی اگر انسان کافر شود نمیایجابی مطرح است

 های حیاتی خود را برآورده کند و حتی ارتقاء بخشد.واند بایدانسان به خدا ایمان بیاورد بهتر میت

 الهی شدن با بیانهای مختلفی مطرح شده از جمله: هدایت به راه راست، تقوا، تقرب، عبادت، حیات طیبه

از  و باعث میشود همه ابعاد وجودی انسان حیات طیبه: نوعی زندگی که در ارتباط با خدا به دست می آید

 پلیدی دور شود.



 

 حیات طیبهابعاد 

: انسان باید از اشیا پلید)نجس( دور بماند و آنها را نخورد تا به جسم و ارتباط جسمی با اشیاء .1

سالمت و قوت جسمی برسد. زیرا پاک و پلید در مورد اشیاء که به کار رود به معنای سالمت و تباهی 

 آنهاست.

شود. اما ست و باعث ثبات قدم می: اندیشه و اعتقاد صحیح و پاک ثابت و استوار ااندیشه و اعتقاد .2

 اندیشه و اعتقاد پلید، موهوم و بی بنیاد است) مثل کفر و شرک(

: وسوسه ) تحریک شهوت و غضب توسط شیطان( پلید است و ذکر خدا که گرایشات و هیجانات .3

 مانع وسوسه میشود پاک است

منی و اراده پلید به بدیها معطوف : اراده پاک، به پاکیها گرایش دارد مثل اراده به پاکدانیت و اراده .4

  است مثل اراده به برتری طلبی و فساد

 فردی               پاک                     .اعمال و رفتارها5

 پلید                                                                  

 پلید         جلوه های بارز: فقر، فحشاء، خشم و تعدی             جمعی                                              

 

 پاک        جلوه های بارز: غنا، عفت، عدالت                                                                  

 .: امور پلید زشت و امور پاک زیبا هستندزیبایی شناختی.6

 داند.زیبا و کفر و اعمال ناصالح را زشت می فرد مؤمن ایمان و عمل صالح را

 دو نکته مهم در مورد تحقق اهداف:



 

 کند.اگر الزمه رسیدن به غایت نفی بایدهای حیاتی باشد، انسان در برابر آن مقاومت می (1

 روند.ها متناسب با آن فراتر میرسند انگیزهوقتی افراد به بایدهای حیاتی باالتر می (2

  علیم و تربیتت: مفهوم اساسی 4فصل 

مفهوم تربیت جنبه تجویزی و هنجاری دارد هرچند ظاهراً به صورت توصیفی بیان میشود. این ماهیت هنجارین 

کند و لذا تربیت، به این دلیل است که هر نظام تربیت ، تربیت را برحسب ارزشهای مورد نظر خود، تعریف می

 .دارای تعریف واحدی نیست

  نتربیت به معنای ربوبی شد

لذا تربیت بیت در اسالم ربوبی شدن آدمی است، هدف غایی تر ،چون خداوند خیر بنیادین و بنیاد خیر است 

و برگزیدن او به عنوان رب خویش و  ،شناخت خدا به عنوان رب یگانه جهان و انسان» شود: این گونه معنا می

 «.تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر

ر » اشاره به مالکیت و تدبیر الهی در مخلوقات خود دارد پس نباید تربیت) از ریشه « ر ب ب» هربوبیت: از ریش

زیرا مورد اول معنایی  منطبق دانست ،رو به مفهوم رشد و نمو( را با ربوبیت به معنای مالکیت و تدبی« ب و

ر اسالم، بر اساس مفهوم ربوبیت، محدود و تنها یکی از جلوه های ربوبیت را در بر دارد. مراد اصلی از تربیت د

 ذیل در دیگر مفاهیم تعریف به مفهومی تفسیر و تحلیل روش با اکنون ربوبی ساختن و ربوبی شدن آدمی است.

 :پرداخت خواهیم شدن ربوی مفهوم

 

 و تأدیب در ذیل مفهوم ربوبی شدن اندراج مفاهیم تربیت، تعلیم، تزکیه، تطهیر

به کار رفته عبارتند از: تربیت، تعلیم، تطهیر و « تربیت»ن اسالمی در مفهوم متداول واژه های عمده ای که در متو

 تزکیه، تأدیب، و ربوبی شدن.



 

و  در بافتهایی به کار رفته که حاکی از پرورش جسمی ،: واژه تربیت از ریشه) ر ب و ( در قرآنالف. تربیت

نوزادی و پرورش کودک در ی)ع( و مانندخطاب فرعون به حضرت موساست.  «بزرگ کردن»به معنای 

 تدابیر و احکام با همراه که گیرد می قرار شدن ربوبی مجموعه زیر زمانی واژه این .دسالی توسط پدر و مادررخ

 طفل و مادر حالل تغذیه: مثال. پذیرد صورت ربوبی

 

 نحوه که است رفته کار به علم از کسی کردن برخوردار یا علم انتقال معنای به قرآن در واژه این:  ب.تعلیم:

 کالمی ارتباط الهی، الهام یا وحی طریقه بلکه. نیست نظر مد علم، از دیگری کردن برخوردار یا انتقال از خاصی

صرف برخوردار کردن . است تعلیم مفهوم عنوان تحت همه حیوان، و انسان بین کالمی غیر ها،ارتباط انسان بین

 اینممکن است انگیزه غیر اخالقی نیز داشته باشد، مانند سحرآموزی .  از علم جنبه تزکیه اخالقی ندارد حتی

 شدن، ربوبی جریان معرفتی های جنبه آوردن فراهم به که گیرد می قرار شدن ربوبی مجموعه زیر زمانی واژه

 .بپردازد خدا یگانه تدبیر و مالکیت بازشناخت یعنی

در قرآن بکار نرفته « تهذیب»ب که معنای مشابهی دارند، واژه ج:تطهیر و تزکیه: از سه واژه تطهیر، تزکیه و تهذی

اما در روایات استفاده شده است. این سه واژه به صراحت به جنبه سلبی یعنی حذف آالیش ها و ناپاکی ها و 

اشاره  به صورت ضمنی به جنبه ایجابی، یعنی حصول پاکی) در تطهیر و تهذیب( یا رشد و نمو ) در تزکیه(

. به 1گیرد: یات متعددی در قرآن در بر دارنده مفهوم تطهیر هستند که گستره معنایی وسیعی را دربر میدارند. آ

. جنبه 3( 09مائده: . رهایی از پلیدی های رفتارها و اعمال جوارحی)2( 4معنای پاکی مادی و جسمی)مدثر:

هیر اندیشه از شرک ج:رهایی از ( الف: رهایی از پلیدی ناشی از خاموشی عقل ب: تط41باطنی تطهیر)مائده:

)با توجه به ارادی بودن کفر و نفاق( ه: رهایی از پلیدی در عرصه  نفاق) پلیدی دل( د:  رهایی از پلیدی اراده

 تمایالت مانند وابستگی به مال) در پرتو انفاق(.

است و جنبه فکری تزکیه نیز دارای جنبه سلبی است اما تنها شامل قلمروهای جسمی)عملی( و گرایشی/ارادی 

 گیردو معرفتی را در بر نمی



 

و لی در متون روایی مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. ریشه  این واژه در قرآن بکار نرفته است د: تأدیب:

 ایجابی جنبه تزکیه، و تطهیر ی واژه دو خالف بر است.« دعوت برای صرف غذا»این کلمه)ا د ب( به معنای 

 انتخاب بعد دو به واژه این. است معین قواعدی طبق درونی، حاالت و رفتارها کردن مند دهقاع به ناظر و دارد

 .شود می مربوط گری، ربوبی در عمل و گری

است آنجا که حضرت علی علیه السالم رسول اه واالی تأدیب در تربیت اسالمی برخی روایات دال بر جایگ 

رسول خدا صلوات اهلل علیه و  دا و خود را ادب شده توسطخدا صلوات اهلل علیه و آله را ادب شده توسط خ

کنند؛ منظور تربیت اخالقی داند. برخی روایات نیز گستره تأدیب را روشن میمؤدِب مؤمنان میآله و خود را 

برخی از روایات نیز نشان دهنده تفاوت تعلیم و تأدیب همانند روایتی « خلق عظیم»است تا سر حد رسیدن به 

 داندقرآن را به معنای فراگیری خواندن و فهمیدن بکار برده اما تأدیب را آموختن رفتارهای اخالقی می که تعلیم

نظری ای  راند که منظور تعلیم امور اخالقی است نه تعلیم اموتأدیب بطور مترادف بکار برده شدهگاه تعلیم و 

 .که جنبه عملی ندارند

وانات)تنبیه(  انجام شود ولی به معنای تنبیه نیست تنبیه فقط ابزاری تواند با روشهای معمول برای حیتأدیب می

مند کردن رفتار حیوان نیز به برای تأدیب در شرایط خاص است. البته تأدیب مختص انسان نیست و برای قاعده

 رود.کار می

ه رب یگانه هستی معرفی  خدا را به منزل ،ه. ربوبی شدن: آیات متعددی از قرآن داللت بر آن دارد که انبیاء الهی

کردند چرا که پذیرش خدا به عنوان و مردم  را به پذیرش خدا به منزله رب خویشتن در کل زندگی دعوت  می

در سرتاسر زندگی خود  ،به عنوان رب رب امری انتخابگرانه است منظور از ربانی فردی است که خدا را کامالً

( بعد معرفتی: 1شود که ربوبی شدن دارای سه بعد اصلی است: پذیرفته است. با توجه به آیات مالحظه می

( انتخابگری: یعنی فرد با تصمیم خود مالکیت و تدبیر 2شناخت خدا به عنوان رب) مالک و مدبر( کل هستی

رش ربوبی شدن امکان نقض شدن ( عمل: چون تصمیم به پذی3فعالیتهای خود وارد نمایدالهی را در جریان 

انسان نیاز دارد در یک مبارزه ، جریان و سریان پیدا کند ،ناه این تصمیم در امور زندگی انسبرای اینکدارد، 



 

تعیین کننده افراد و اشیاء در امور زندگی خود و توسل و تکیه عملی بر  بزرگ خود را از باور به نفوذ و تأثیر

 آنها برهاند.

 

 ربوبی شدن ابعاد                                   

 معرفت                                 انتخاب                             عمل

 نحوه اندراج مفاهیم تعلیم و تربیت در ذیل ربوبی شدن 

 تطهیر و تزکیه ناظر برهمه یا برخی جنبه های سلبی ربوبی شدن

 

 عمل      معرفت                                 انتخاب                       

 تطهیر )ازشرک(                     تطهیر )نیت(                        تطهیر)رفتار عملی(

 تزکیه)نیت(                          تزکیه) رفتار عملی(                                        

 تعلیم و تأدیب، ناظر به برخی جنبه های ایجابی ربوبی شدن

 انتخاب                             عمل                               معرفت  

 تأدیب                            تأدیبتعلیم                                    

 )نبت و حاالت باطنی(          )رفتار ظاهری(                                         

 



 

عدم امکان انتخاب و عمل  و خاطر ضعف قوه شناختدکی به اسالمی: تربیت در کودو سویگی مفهوم تربیت 

های الزم برای ؛ یعنی دوره ایجاد آمادگیدوره تمهید است ،کودکی ،یک سویه است بنابر این ،آنبر اساس 

 تحقق تربیت پس از بلوغ

ی و شخصیتی) انتخاب خدا به آمادگی ها شامل: آمادگی شناختی) اندیشه درباره جهان و خدا( آمادگی گرایش

 عنوان رب( آمادگی عملی ) عمل به مقتضای انتخاب(

 شود.عمل ایجاد میاعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری و جسارت  ، ایجادآمادگی ها از طریق رشد ذهنی

 یعنی مستلزم فعالیت دوجانبه از سوی مربی و متربی ؛تربیت دوسویه است ،یه مراحلدر بق

 تکلیف دادن و کمک و ترغیب به انجام آن(3معرفی معیارهای فعالیتها، (2تبیین حقایق، (1ربی : فعالیت های م

 انجام دادن تکالیف (3پذیرفتن معیارها، (2شناخت حقایق و ایمان به آن،(1فعالیتهای متربی عبارتند: 

گرند. چنانچه تربیت بدین ترتیب تربیت شدن) ربوبی شدن( و تربیت کردن) ربوبی کردن( الزم و ملزوم یکدی

 یکطرفه شود معلم فعالیت ابالغی خود را انجام داده اما این فعالیت تربیتی نبوده است.

. 2. تزکیه و تطهیر هم به خدا و رسول) مربی(  نسبت داده میشود  هم مردم )متربیان( 1نتایج دوسویگی تربیت: 

 حوری یا شاگرد محوری صرف. ضرورت قوی لحاظ کردن هردو: مربی ومتربی و پرهیز از معلم م

اگر مربی محوری موردنظر باشد باید: معارف قرآنی و متون اسالمی و معیارهای تنظیم اعمال و رفتار انسانی و *

 تکالیفی برای انجام دادن در تربیت حضور داشته باشند.

کالیف دینی در وی عمل بر تاگر متربی محوری باشد باید فهم و شناخت حقایق دینی، انتخاب و ایمان و  **

 شود.محقق 

 ( تضعیف فعالیتهای اساسی معلم یا شاگرد1نتایج منفی یکسویگی : 

انتقال مفاهیم، معیارها و دانشها، بی توجه به فهم، تصمیم و انتخاب شاگرد یا آنها را تابع انگیزه و  (2

 تحریک شاگرد کردن و در غیر این صورت کنار گذاشتن محتوا



 

انتقال میراث فرهنگی یا راهنمایی و هدایت شاگرد در هر مرحله از طریق  محدود شدن نقش معلم به (3

 رفع نیازهای رشدی ادراکی و اجتماعی

نکته: هدایت در مفهوم اسالمی، صرف راهنمایی) نشان دادن راه( نیست بلکه به معنای رساندن به 

ست که معلم باید ارائه و لذا مستلزم دستیابی به معرفتهای معینی نسبت به حقایق هستی ا مقصد است

 کند. پس عالوه بر توجه به روش و سطح ادراکی شاگرد، محتوا هم مهم است.

 علیم و تربیتارتباط ت

دهد تربیت باشدتعلیم جریان رابطه مربی و متربی رخ می . تربیت به معنای عام: اگر هر تحولی که در1

 کند.می نیز نوعی تربیت است زیرا حداقل تحولی ذهنی در فرد ایجاد

توانند مستقل تربیت میو  علیماجتماعی باشد ت -. تربیت به معنای خاص: اگر تربیت تحوالت اخالقی2

و یا بدون کسب شود  ،بدون تحول اخالقی و اجتماعی د زیرا ممکن است دانش یا تقریبا مستقل باشن

 .گیرد اجتماعی مناسب انجام -دانش، رفتارهای اخالقی

ترده: اگر تربیت به معنای ربوبی شدن باشد، تعلیم بخشی از آن است، به شرطی تربیت در معنای گس.3

که یادگیری دانش، جزئی از حرکت به سوی خدا باشد. الزمه این امر، درک علم در چارچوب ربوبی 

دهد دهد یا به انسان امکان میو آن را در اختیار انسان قرار میاست یعنی بدانیم خدا مالک علم است 

در این  م دسترسی پیدا کند. آنگاه نگرش، انگیزش و شکل تعلیم متناسب با این باور باشد.به عل

گیرد که این باعث تحولی کند و به سمت خدا جهت میصورت انگیزه یادگیری و عمل تعالی پیدا می

 شود.عظیم در شخصیت می

با نزدیک  گیرند.قرار می هستند و در عرض هم نکته: تعلیم و تزکیه، هر دو زیر مجموعه ربوبی شدن

اما هم  ،شود و با نزدیک شدن به قطب تزکیه جنبه اخالقیشدن به قطب تعلیم جنبه دانشی غالب می

 تزکیه را در بردارد و هم تزکیه تعلیم را. ،تعلیم

تربیت اسالمی را معادل تأدیب  بررسی مفهوم تأدیب به عنوان چالشی در برابر ربوبی شدن: برخی افراد

مالکیت علم  و تنها انند نه ربوبی شدن و معتقدند ربوبیت خدا صرفاً شامل تربیت جسمانی است دمی



 

گیرد هم در مورد پیامبر گیرد. اما تأدیب هم علم را در بر میو تدبیر علم را در بر نمی گیردبر می را در

 است.  بکار رفته

 پاسخ:

 شؤون ربوبیت هستندکدام یکی از  در قرآن هم پرورش جسمانی و هم علم هر .1

 توان گفت ربوبیت فقط شامل مالکیت علم است زیرا مالکیت و تدبیر از هم جدا نیستندنمی .2

 اگرچه خدا پیامبر را تأدیب کرده اما تأدیب هم از شؤون ربوبیت است. .3

واژه تأدیب و ادب حتی یکبارهم در قرآن به کار نرفته ولی ربوبیت به وفور به ویژه در مورد تالش  .4

 ها به کار رفته است.مبران برای تحول بخشی به انسانپیا

واند تنها انضباطی گیرد در حالی که ادب میتادعا میشود که ادب، علم و عمل را هم دربر می .5

ظاهری باشد و هیچ علم و حتی عملی در آن نباشد و یا حتی به عنوان تنبیه بدنی به کار رود در 

شود در حالی که تربیت اً از طرف مربی اعمال میاین صورت جریانی یک سویه است که صرف

 اسالمی دوسویه است.

 و تعلیم واسطی اهداف بیان به فصل این در تتربیو  علیم فصل پنجم: اهداف واسطی ت

 مختلف های زمینه یا ابعاد به نظر با و شده ریز صورت به غایی هدف که هنگامی. پرداخت خواهیم تربیت

 .بود خواهد واسطی های هدف عرفم شود، تنظیم آدمی زندگی

 :واسطی اهداف استنتاج طریقه

حیات ) سوم فصل در شده مطرح غایی هدف متضمن که هنجارین است ای گزاره قیاس، این در اول مقدمه

 درگرو مذکور، غایی هدف به رسیدن اینکه از حاکی است نگری واقع های گزاره حاوی دوم، مقدمه. است طیبه(

 یا میانی هایی هدف غایی، هدف با مقایسه در که هنجارین است ای گزاره نتیجه انجام،سر. است اموری چه

 حیات به نیل اسالمی، تربیت و تعلیم اساسی هدف( »1) هنجارین گزاره:  اول مقدمه1.کند می معرفی را واسطی

 عرصه در گرود؛ می وا به و شناسد می باز را جهان حقیقی غایت و مبدأ زندگی، از نوع این در آدمی. است پاک



 

 به معطوف اراده کند؛ می تنظیم موجه صورت به را خود هیجانات و ها گرایش آید؛ می نایل پاکی به جسم،

 «... و یابد می خیر

 زمینه چه آوردن فراهم مستلزم پاک، حیات به یافتن دست که است آن بیانگر: نگر واقع های گزاره: دوم مقدمه

ابعاد آن . است خاصی های زمینه آوردن فراهم مستلزم آن ابعاد به توجه با ،پاک حیات به نیل. است هایی

 عبارتند از

 در عرصه جسم: کسب مهارتها و عادات مربوط به تأمین پاکیزگی، سالمت، قوت. 1

 . در عرصه اندیشه و اعتقاد: کسب دانش مدلل و مبتنی بر اندیشه در مورد جهان و ایمان قلبی به آن2

 رایش و اراده : معطوف به خیر بودن و شکل گیری منش اخالقی در فرد. در عرصه گ3

.عمل صالح فردی و جمعی: غنا مستلزم اندیشه، دانش و بینش در مورد طبیعت و مهارت تصرف در آن و 4

اخالق عفت و عدالت مستلزم اندیشه، دانش و بینش در مورد انسان و اجتماع و مشارکت مؤثر در حیات 

 جمعی

  ه زیبایی شناختی قابلیت درک و تشخیص امور زشت و زیبا و نیرومند شدن گرایش به زیبایی. در عرص5

 مهارت و ها دانش ها، نگرش بیان به اینجا در( 2 هنجارین گزاره: )تربیت و تعلیم واسطی اهداف: قیاس نتیجه

. هستند تربیت و تعلیم سطیوا اهداف منزله به موارد این که. پرداخت خواهیم پاک حیات به نیل برای الزم های

 :از عبارتند اسالمی تربیت و تعلیم واسطی اهداف

آموزش شیوه ها و قواعد پاکی، سالمت و قوت است. مثال:  ،پاکی، سالمت و قوت جسمانی: هدف تربیت.1

ل خدا در قرآن دستور داده به سگهای شکاری یاددهند به شیوه ذبح اسالمی شکارکنند تا شکار آنها پاک و حال

 باشد) بریدن رگهای زیر گردن تا پاره شود و خون از آن بیرون بریزد(.

اندیشه ورزی و فهم و کسب دانش در مورد آموزه های دینی و افزایش قابلیت انتخاب: وقتی اندیشه و فهم .2

و و تعقل  در مورد آموزه های دینی مطرح میشود منظور این است که از القاء و اطالع دهی صرف پرهیز شود



 

خاب را در تفکر و تفقه) فهم عمیق( مورد توجه قرار گیرد. بعالوه چون ایمان، اختیاری است باید قابلیت انت

 مجبور کرد. ،که آنها را به پذیرش با اجبار و اکراهافراد زیاد کرد نه این

هاست و  تدبیر گرایش های درونی توسط فرد، هم نشانگر تحول در گرایش تدبیر اخالقی تمایالت درونی:.3

هم تحول مطلوب در اراده فرد ؛ زیرا تدبیر گرایش به معنای آن است که بر فراز گرایش قرار گرفته ایم و این 

 همان جایگاه اراده است.

تدبیر گرایشها وقتی اخالقی است که به قصد خیر و حقیقت انجام گیرد و انگیزه فرد پیروی از دستور خدا باشد 

کند و نه دچار زیاده روی و ت است با تحقق این هدف، فرد نه از هوسها پیروی میزیرا خدا کانون خیر و فضیل

 شودزیاده خواهی می

گرایانه، هره وری از از طبیعت صرفاً مهارت.اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش در مورد پدیده های طبیعی: ب4

نگری ینی نسبت به طبیعت باشد که از کلمع بلکه باید در بستر بینش/ بصیرتگرایانه باشد، ابزارانگارانه و دانش

ای از یکپارچه است. زیرا هرپدیده نشانهنهایتاً گیرد و شامل اعتقاد به این امر است که واقعیت سرچشمه می

د. ایجاد این بینش در متربی ناهماهنگی و تشتت ذهنی شاگرد را یابلذا علم در سطوح باال یگانگی می خداست.

ر او نسبت به واقعیت نهایی جهان ) یعنی اینکه طبیعت مظهر علم، اقتدار و رحمت خداست( برد و داز بین می

کند. این بصیرت علمی عمیق و گسترده است که امکان ندارد غفلت درآن راه یابد) برخالف بصیرت ایجاد می

 علم معمولی که ممکن است با غفلت همراه باشد(.

آید و الزمه تحقق بیعی: این هدف در پی هدف چهارم بدست می.مهارت تصرف مسؤوالنه در پدیده های ط5

رسیم کنیم و به غنا و قدرت میحرفه ای الزم است. با تحقق این هدف، بر فقر غلبه می -آن ایجاد قابلیتهای فنی

ا البته به شرط آنکه به دانش و فناوری در بستر بینش الهی به جهان و طبیعت توجه شود و در نتیجه، فناوری ب

بعالوه باید نتیجه ، تعهد و مسؤولیت همراه باشد. یعنی برای تسهیل زندگی و رفع مشکالت به کار گرفته شود

 آن را رحمتی از جانب خدا دانست.

.اندیشه ورزی و کسب بینش و دانش نسبت به پدیده های انسانی: این هدف به تأمین عفت، عدالت و رأفت 6

 حیطه انسانی) مانند طبیعت( باید در بستر بینش خاصی انجام گیرد. می انجامد و نشان میدهد تغییر در 



 

در این جا رویکرد مهندسی اجتماعی در ایجاد اصالح در جامعه انسانی مورد قبول نیست زیرا این دیدگاه 

ی هایی را درباره رفتارهای انساندارد. درعین حال اسالم قانونمندیمکانیکی و ابزاری است و با اسالم تناسب ن

شناسی خاصی سرچشمه شناسی و انسانهای انسانی از هستیه دیگر آن که بینش در مورد پدیدهپذیرد. نکتمی

. کرامت وجودی 2. آیت برجسته الهی است که بار امانت الهی را بر دوش دارد 1گیرد که بر اساس آن انسانمی

. قابلیت اجتماعی چندگانه و پیچیده 5رد. باورهایش در نحوه زندگی اش اثر دا4. قدرت انتخاب دارد 3دارد 

 دارد پس نگرش مکانیکی غیر ممکن است.

با تحقق هدف قبل، افراد میتوانند مشارکت اجتماعی  افزایش قابلیت مشارکت و مداخله مؤثر اجتماعی: .7

مؤثری داشته باشند و در تنظیم و تحکیم روابط اجتماعی قوی تر شوند مثالً دستور العملهایی در قرآن 

وجو دارد که برای تحکیم روابط عادالنه است. به این ترتیب جامعه از فساد و ظلم به عفت و عدالت 

 می رسد.

قابلیت درک و تشخیص زشت از زیبا و گرایش به زیبا: چون پاکی و زیبایی مالزم هم هستند، خدا  .8

د باید به موازات آن به داند لذا افرادی که به این اهداف دست می یابنهای زندگی پاک را زیبا میهدف

نوعی ذوق در شناخت امر زیبا و لذت از آن هم برسند البته جنبه های زیبایی شناختی، صرفاً امور 

گر حسی، درونی و ذهنی نیستند بلکه زیر ساختهای وجودی دارند. مثالً خدا و شیطان هردو زینت

دهد تا یطان زشتیها را را زینت میدهد تا در دل مردم محبوب شود و شهستند خدا ایمان را زینت می

زیبا جلوه کند پس فرق زینت گری آنها در این است که کار خدا اصیل و ریشه دار و پایدار است و 

ترین عرصه تربیت زیبایی شناختی و ناپایدار. نکته دیگر آن که مهمکار شیطان پوشالی و فریبکارانه 

  ایی در این عرصه رخ می دهد نه سایر عرصه ها.عمل انسان است زیرا اختالل در درک زشتی و زیب

 : انسان شناختی و اصول ت و ت:2فصل ششم: مبانی نوع 

اصول ت و ت : مجموعه قواعد و دستورالعمل های کلی که با توجه به اهداف و مبانی ت و ت 

 شود تا قواعد راهنمای عمل تربیتی باشد.استنتاج و به صورت تجویزی بیان می

تنیدگی نفس و بدن: روح/ نفس انسان با بدن او درهم تنیده و سر انجام نفس چون مبنا: درهم  .1

حقیقت وجود انسان، باقی می ماند. اما همین درهم تنیدگی نفس با بدن در این دنیا به نفس 



 

دهد. این نگاه به بدن) امکان برای خود را می فرصت و امکان زندگی روی زمین و تحقق هویتی

شود.  در واقع غریزه ( باعث رد تناقض جسم و روح و بد دانستن جسم میتحقق هویت در نفس

شخص  و بدن به خودی خود خوب یا بد نیست بلکه خوب و بد بودن آن برحسب طرز استفاده

و از سرکوب غرایز  شودشود. لذا در قرآن از خوبی و بدی نفس و غریزه حرفی زده نمیازآن می

شود زیرا جسم و روح تأثیر متقابل برهم زهای جسم تأکید میگویی به نیاجلوگیری و بر پاسخ

 دارند.

اصل تغییر ظاهر و تحول باطن : اگر میخواهیم تغییری در رفتار بیرونی فرد به وجود آوریم  (1

باید حاالت درونی او را هم عوض کنیم و اگر بخواهیم حاالت نفسانی خاصی را در فردی به 

او هم توجه کنیم لذا  شناخت رفتارهای بیرونی و حاالت  وجود آوریم باید به تغییر ظاهری

 درونی متناسب باهم ضرورت دارد.

مبنا: فطرت : فطرت سرشتی الهی است. یعنی معرفت و احساسی درون انسان نسبت به خدا اما  .2

همواره و به طور خودکار همیشه در زندگی انسان فعال نیست بلکه ممکن است مغفول بماند پس 

کان برانگیختگی و گسترش وجود دارد و انبیاء نیز به دنبال احیاء و توسعه فطرت در فطرت ام

 انسانی بودند.

)تذکر( بر انگیختن معرفت و گرایش ربوبی خفته در انسان) چون این معرفت ریشه اصل ..... (2

 شود.در درون انسان دارد از مفهوم تعلیم برای آن استفاده نمی

دانند در حالیکه و عقل : در این تقابل، عقل را صرفاً نیروی شناختی میمبنا: عقل،  نقد تقابل ایمان  .3

 عقل دو بعد نظری و عملی دارد.

مه ایمان دانند و چون شناخت الزنقد عقل، ایمان را در بر دارد: عقل را فقط نیرویی شناختی می

 ست نه کافی.ن است. در حالیکه عقل شرط الزم ایمان اای به سمت ایمااست معتقدند تعقل دریچه

شناخت  صرفاً ،عقلاگرچه هر شناختی در قلمرو عقل است، اما (1بررسی سلبی چیستی عقل در متون اسالمی: 

( عقل روایت(فعالیت شناختی و گفتاری صرف، و عقل کرداری) عقل رعایتعقل گفتاری) شامل نیست بلکه



 

داری )عالم بی عمل( ، بی عقلی کراست  عقل گفتاری بدون عقل  توجه و التزام عملی به لوازم شناخت

  معنای ایجابی، بین شناخت، عاطفه، انتخاب و عمل انسجام وجود داردشود. در محسوب می

برای تدبیر هم امه حیات عملی باشد بلکه ظرفیتی ابزاری برای ادمفهوم ابزاری ندارد که (عقل صرفاً 2

های جهان به درک و تفسیر معینی از پدیده امورمعیشتی و هم درک حقایق جهان است که بر اساس آن انسان

  رسد.رسد؛ مثالً با مشاهده شواهد، به درک وجود خدا میمی

  تواند به حقایق کلی دست یابد.(عقل، نسبی و تاریخی نیست بلکه خصیصه فرا تاریخی دارد زیرا می3

را برخی از حقایق دست تواند به طور مطلق همه حقایق هستی را دریابد زی(عقل نامحدود نیست و نمی4

 اندنایافتنی

ها و به حقیقت، لغزشهای فکری و انگیزهگرفتن حقیقت با شمیز است، زیرا احتمال اشتباه ورزی مخاطره آعقل

   دارد. دگرایشات نادرست در جریان عقل ورزی وجو

 گیردمی فرهنگی قرار -عقل کامالً غیر تاریخی هم نیست بلکه گاه تحت تأثیر خصیصه های اجتماعی

ضرورت نقادی عقل) تالش عقل برای یافتن حدود خود و انقیادهای حاصل از موقعیت اجتماعی و تاریخی 

 بروز خصیصه فرا تاریخی عقل     خاص           

 رشد عقل در طول تاریخ ) با به خاطر سپردن اشتباهات وپرهیز از تکرار آن(                      

 فراتاریخی حقایق به یافتن دست قصد به شناختی فعالیت تربیت، و تعلیم جریان رد بایداصل عقل ورزی: 

و همچنین به لوازم عملی و عاطفی است مالزم عقل مداوم نقادی با امر این که است طبیعی و شود هدایت

 شناخت نیز باید توجه شود

 خاص حوزه دردر اختیار انسان نیست  اما  امور جهان به نحو معینی تقدیر شده و: اختیار و اراده: 4 مبنای        

انسان از درون و بیرون در  البته. گیرد می نشئت وی خود اختیار و اراده از پذیرد، می صورت آنچه آدمی، اعمال

معرض تحریک، تلقین، فریب و تحمیل قرار دارد اما الزام بر عمل، فقط امری درونی است و از طریق اعمال 



 

 یکسان  ویو تک تک اعمال   زندگی مراحل تمام در آدمی اراده تأثیر  زند.اختیاری هویت خود را رقم می

 .است وی زندگی کلی برآیند منظور ،آیدیم میان به سخن اراده از که هنگامی و نیست

 سوی به که را هایی غایت تواندمی انسان کهاین به توجه با. است اختیار و اراده مبنای به ناظر: مسئولیت: 4 اصل

و تربیت این پاسخگویی را در  .باشد پاسخگو خود انتخاب به نسبت باید کند، انتخاب خود کند می حرکت آنها

تواند نقشی راهبردی در تعلیم و تربیت داشته این امر نشان می دهد که تلقین و تحمیل نمیکند فرد ایجاد می

 باشد بلکه نقش آن موردی و موقتی است.

در اسالم فرد اهمیت دارد اما به جامعه نیز به مثابه تراکم افراد نگاه نشده بلکه نوع  : جمعی هویت: 5 مبنای  

در اجتماع  آدمی، هویت و زندگیآورد ای اجتماعی به وجود میکه شبکهخاصی از روابط بین افراد وجود دارد 

 اجتماعی بعدی و شود می مانع جمع در شدن مقهور از را او که فردی بعدی: است بعدی دو موجودیتی دارای 

نگاه کل گرایانه و همچنین این نگرش دیدگاه ذره .دهد می قرار آنان با هویتی هم و دیگران با پیوند در را او که

 کند.گرایانه را رد می

 باید را جمعی های فعالیت که است آن به ناظر جمعی هویت مبنای بر اصل این: اجتماعی مؤثر تعامل: 5 اصل

: از عبارتند اجتماعی مؤثر تعامل ابعاد.  شود نایل مناسبی جمعی هویت کسب به بتواند فرد که داد سامان چنان

 .محوری خود بر غلبه ، اجتماعی های سنت طرد و گزینش واناییت فردی، هر فردیت ارتقای و حفظ

این مبنا جنبه توصیفی  دارد نه جنبه توبیخی و ضرورت توجه خاص به افراد را در  :ها محدودیت: 6 مبنای 

 یک از همه انسان های محدودیت. است کرده احاطه مختلفی های محدویت را انسان کند.تربیت گوشزد می

 و گذرا برخی هستند، بالفعل انسان در برخی ،)بالقوه(هستند مطرح خاص مقاطعی در تنها برخی. تندنیس نوع

 پایدارند برخی

 وظایف و تکالیف اصل، این اساس بر. است ها محدودیت به ناظر اصل این: ظرفیت با تکلیف تناسب: 6 اصل  

های مقطعی، باید درمورد محدودیت .ودش تنظیم آدمی های محدودیت مختلف انواع به نظر با باید تربیتی

های بلند تکالیف فراتر از آن محدویت را بعد از سپری شدن دوران محدودیت به فرد واگذار کرد. محدویت

های عنوان عاملی تعدیل کننده در ارائه تکالیف مورد توجه قرار گیرند. در مورد محدودیت دامنه همواره باید به



 

-می اصل این گرفتن نادیده ی بروز کردند زمینه تناسب تکلیف با آن ایجاد شود.بالقوه، باید مواظب بود و وقت

 .کند منتقی را تربیت ،اصل در و باشد شکننده تواند

  تعلیم و تربیت معرفت شناختی و اصول 2: مبانی نوع فصل هفتم

 ویژگی» و «وممعل به نظر با علم های ویژگی» عنوان تحت قسمت دو در خود شناختی، معرفت مبانی بررسی

  .است شده انجام «عالم به نظر با علم های

 الف( ویژگی های علم با توجه به معلوم

 اکتشافی بودن علم :1مبنای

توان از علم سخن گفت. لذا علم چیزی موجود نباشد نمی"و تا وقتی است  "چیزی"علم ناظر به واقعیت 

 توان آن را دریافت و کشف کرد. که باید و می واقعیت مستقلی داردویژگی اکتشافی دارد؛ یعنی معلوم ، 

 ارتباط با امور مورد مطالعه  :1اصل

گیرد که او اطالعات دریافت شده را در ارتباط با امر مورد مطالعه ببیند و علم هنگامی در اختیار شاگرد قرار می

حافظه گرایی )تکرار طوطی  مورد نظر را بهتر بشناسد. در غیر این صورت شاگرد دچاربا آن اطالعات پدیده 

 شود.و راکد )بی توجه به واقعیت ( می وار اطالعات( یا فهم بریده

های مختلف پدیده را )به عنوان امری مجهول( به طور ی اطالعات، جلوهن منظور، معلم باید قبل از ارائهبه ای

فقط برای ایجاد انگیزه و جلب  مستقیم یا به کمک گزارش تصویری یا کالمی به شاگرد نشان دهد. این ارتباط

توجه شاگرد نیست، بلکه برای آن است که شاگرد ویژگی اکتشافی علم را درک کند و ببیند چطور در پرتو 

آن  هایی از این پدیده از دید نظریه توضیح دهندهشود. اگر جنبهمجهول شناخته می ت درسی، پدیدهاطالعا

ال توانایی اکتشافی نظریه را زیر سؤ هاا دارند که با توجه به آن جنبهر مخفی مانده باشد، شاگردان این امکان

 .است های علمی از همین طریق به وجود آمدهببرند. بسیاری از نوآوری

 مطابقت علم با واقع : 2مبنای



 

 با مطابق شود، حاصل که هنگامی علم. هست نیز واقع با مطابق است، اکتشافی علم که دلیل همان به درست

 .است نشده حاصل علم که است آن حکم در شود، مالحظه مطابقت عدم که هنگامی و تاس واقع

باعث می شود علم را قطعی و یقینی بدانیم )نه حدسی و  های دانشی است و این ویژگی، معیار صدق داعیه

 گمانی( یعنی در این جا، منظور، قطعیت و یقین مسلم است نه یقین روان شناختی )حدس و گمان(.

 تکیه بر شواهد : 2اصل

نتایج  مضمون علم، باید شواهدی ارائه داد که نشان دهد این علم، مطابق واقع است.صرف به جای تکرار 

 این اصل عبارتند ازرعایت 

 هایشبه شواهد بستگی دارد نه به گفته هایشزیرا اعتبار حرف ،یز معلم از تحکمپره .1

ر سخن را با شواهد آن خواهد و اعتبار هلیل میزیرا مدام د ،نگریپرهیز شاگرد از تقلید و سطحی .2

 کند.ارزیابی می

 های پنهان در شواهد.ا آشکار شدن ضعفهای کاذب بامکان بازشناسی دانش .3

 سطوح مختلف علم: 3مبنای

 و ذات به یازیدن دست مستلزم علم که شود برداشت چنین است ممکن است، واقع با مطابق علم که آنجا از

 مختلفی سطوح نیز علم بنابراین. است کرده لحاظ مختلفی سطوح ،واقعیت برای قرآن اما ،است واقعیت کنه

به سطح معینی از واقعیت دست یابد. به همین دلیل است که قرآن امکان علم را در ممکن است هر فرد  .دارد

به عالوه، علم فقط ست. امورد برخی پدیده های پیرامونی پذیرفته اما علم به برخی ژرفاها را غیر ممکن دانسته 

دانش گسترده و فراگیر نسبت به کل هستی نیست و بنابراین الزم نیست معیار همخوانی یک گزاره با کل نظام 

معرفتی را هم به عنوان معیار درستی علم در نظر گرفت. بلکه همان مطابقت با واقعیت )با توجه به سطوح 

 خاصی به علم دست یابد. مختلف آن( کافی است.هر کس ممکن است در گستره

 جامع نگری در علم : 3اصل



 

علم می تواند در هر سطحی به دست آید. اما طبق این اصل شاگرد نباید در سطوح محدود و پایین علم باقی 

 تواند نقشی منفی در رشد او داشته باشد .رساند و حتی میناقصی دارد که او را به مقصد نمیبماند وگرنه ابزار 

 یق :به دو طر

 زا دارد.تصمیم و عمل می شود، نتایج آسیب علم محدود وقتی مبنای اظهار نظر، داوری، .1

 رأی شود.تی مثل غرور و خودبینی و استبدادواند باعث آثار منفی شخصیعلم محدود می  .2

-برای رفع مشکالت تخصص و رفع یک جانبه قابل ذکر است که اصل جامع نگری صرفاً ،البته این نکته مهم

 شود. بلکه مکمل آن است.گری است و جایگزین تخصص نمین

 ثبات علم: 4مبنای

 معرفت در تغییری سازد، آشکار را آن واقعیت درستی به و شود حاصل چیزی به علم که هنگامی: علم ثبات: 

گر البته ا .است شده معرفی پایدار و ثابت صحیح، اندیشه و سخن قرآن در عبارتی به. داد نخواهد رخ مذکور

بلکه ظنی  شود. زیرا در واقع علمی در کار نبوده که تغییر یابدالحی در علم به وجود آید، تغییر حساب نمیاص

 کند. ای از واقعیت دارد تغییر نمیغلط بوده. اما اندیشه درست، چون پشتوانه

 تکیه بر حقایق :4اصل

 توانند بدیهیبیت قرار گیرند. این حقایق میتر های علمی و عملی درفعالیتمبنای باید حقایق قطعی و یقینی، 

البته چون دانش بشری  اند.با شواهد مسلم و قطعی تأیید شده هایی کهباشند)مضامین عقل سلیم( یا دانش

شکل با استفاده از سایر اصول مها به غلط حقیقت انگاشته شوند. این حدود است، ممکن است برخی ناحقیقتم

حال این اصل مجبور شده محافظه کار باشد و بگوید اگرچه برخی شواهد یقینی بشر قابل حل است. اما به هر 

 غلط است و تکیه بر آن باعث خطا می شود، تکیه نکردن بر شواهد هم مانع هر نوع فعالیت علمی است.

 قسم یا اقسام حقیقی علم -5

اقسام علم وجود ←)تی متفاوتهریک حقیقعلم یگانه است( یا ←) حقیقت یکسانی دارندآیا همه ی معلوم ها 

 دارد و تفاوت آن ها حقیقی است نه اعتباری(



 

یتوان تقسیم علم به نظری اند. اما نمهایی برای علم ارائه کردهورد دوم را پذیرفته و تقسیم بندیفالسفه اسالمی م

توان علم را به علمی را حقیقتی دانست. زیرا از نظر اسالم ، نظر و عمل الزم و ملزومند هم چنین نمی  –

دنیوی تقسیم کرد زیرا عالم شهادت، آیت عالم غیب است و اتصال کامل با آن دارد.  –عقلی یا دینی  –شرعی 

به عالوه دنیا، مزرعه ی آخرت و آخرت محل ظهور اعمال دنیوی است. پس این ها جدا از هم نیستند از نظر 

 ختلف واقعیت(اسالم علم هم وحدت دارد هم کثرت )با توجه به سطوح م

وحدت علم: در باالترین سطح واقعیت، کل هستی و موجودات، مخلوق و آیت خدا هستند )ویژگی  -1

 ای دارند و از این نظر فرقی با هم ندارند. یعنی همه، واقعیتی نمادین و آیه اشاره ای دارند.

تنها روش، روش تأویلی و  علم، اقسام ندارد، بلکه یگانه است. بنابراین، تنوع روشی هم وجود ندارد وپس 

 تفسیری است.

کثرت علم: اگر به موجودات از نظر نوع موجودیت )ویژگی های خاص وجودی( توجه کنیم و نوعی  -2

تغافل روش شناختی داشته باشیم ، علوم مختلفی به وجود می آید. )این تغافل به این معناست که به 

ها توجه کنیم( های آن ر نگیریم و به ویژگیدات را در نظای موجوه آیهطور موقت و آگاهانه جنب

 کند. ها بروز میهای آنلم هم در موضوع علوم و هم در روشکثرت ع

 کثرت گرایی و وحدت گرایی در آموزش علوم: 5اصل 

د های مختلف و نوع شواهد مورف را در نظر گرفت و در روش شناسیابتدا باید علوم مختل ،در تعلیم و تربیت

ر اندیشه و تحقیقشان جلوگیری کرد در سطح دوم، تناسب هر علم به آنها آموخت و از اختالل د نیاز را به

 شاگرد باید یاد بگیرد تفرق جهان را به وحدتی اساسی تبدیل کند. 

ا این امر با کاربرد این اصل الزم نیست صبغه ی دینی دروس ، لحظه به لحظه به شاگردان نشان داده شود. زیر

 تواند باعث نقض غرض شود. ت و حتی میمالل آور اس

 ب( ویژگی های علم با توجه به عالم



 

 در و ورزیعلم در ای کنندهتعیین نقش و دهندمی قرار توجه مورد آن تکوین حیث از را علم ها، ویژگی این 

 عالم به ناظر مبانی و معلوم به ناظر مبانی اسالمی شناسی معرفت در که داشت توجه باید. دارند تربیت و تعلیم

 .یکدیگرند مکمل

 

 ابداعی بودن علم: 6مبنای

 اکتشافی ویژگی با که ای گونه به اما گیرد می قرار توجه مورد علم، ساختنی ویژگی اسالمی، شناسی معرفت در

 به باید واقعیت این به دستیابی برای عالم. است پوشیده انسان از اشیاء واقعیت عبارتی، به. باشد جمع قابل علم

 .درآید متناسب مذکور واقعیت با ها طرحواره این از یکی اینکه تا بپردازد مختلف ذهنی های طرحواره ساختن

 یکدیگر را تکمیل می کنند. 6و  1به این ترتیب، مبنای 

 فرضیه پروری :6اصل

ش فرضیه ای برای پرورین اصل تعلیم و تربیت باید زمینهاین اصل، هدف اندیشیدن را تحقق می بخشد. طبق ا

در ذهن شاگردان )به عنوان دانشمندان آینده ( را در حین فعالیت های علمی ایجاد کند. این امر مستلزم هنر 

 تأخیر در آموزش است. یعنی نباید اطالعات را سریعا ارائه کرد تا شاگرد به فرضیه پروری ترغیب شود.

یرا نه مشاهده ی دقیق و بسیار، به تنهایی باعث )ارتباط با امر مورد مطالعه ( است . ز 1این اصل، مکمل اصل 

 شرط الزم اکتشاف علمی است. ،تولید علم می شود نه صرف تولید سازه های ذهنی. بلکه فرضیه پروری

 تناظر علم با نیاز های انسان )سودمندی(: 7مبنای

ز به مفهوم عام آن مورد نظر در این جا نیا است سودمند او برای بنابراین وعلم، پاسخ به نیاز های انسان است. 

است. یعنی هم نیاز های کنجکاوانه و هم نیازهای زندگی معمولی. البته سودمندی علم میتواند متضمن 

زیانمندی آن هم با شد. زیرا چیزی که به سود کسی است، ممکن است به ضرر دیگری باشد. اما سودمندی در 



 

با واقع است. زیرا علم از آن جهت می تواند نیاز  درجه ی نخست است این ویژگی، مکمل ویژگی مطابقت

 های واقعی افراد را رفع کند که خودش هم واقعی باشد.

 ارتباط با نیازها و مسائل :7اصل

 .باشد مسائل و نیازها به ناظر باید همواره پذیرد، می صورت تربیت و تعلیم در که هایی فعالیت اصل این طبق

 از:نتایج رعایت این اصل عبارتند 

 انگیزه دهی به معلم و شاگرد (1

اگر فرد چیزی را بیاموزد که در عمل به کار می آید می تواند از  عمل: -اف بین  : الف( نظررفع شک (2

  فکرش در عمل استفاده کند و با عمل فکرش را بهبود بخشد.

ها برای حل مسائل موختهاستفاده از آ ←ها  :      ارتباط آموخته ها با نیازشب( آموزش و پژوه              

 پژوهش ←مواجهه با سؤال  ←دیدن ضعف برخی آموخته ها برای حل مسأله  ←

اگر فقط به مطابقت با واقع توجه شود، بسیاری از علوم مطابق  )تکیه بر شواهد( است. 2این اصل، مکمل اصل 

ودمندی علم توجه شود ممکن به دست خواهد آمد که هیچ فایده ای در زندگی عملی ندارد. اما اگر فقط به س

 شود.د، اما در بلند مدت باعث مشکل میکنه در کوتاه مدت نیازها را رفع میاست راه حل هایی به دست آید ک

 سطوح مختلف تناظر علم با نیاز ها : 8مبنای

 تراساسی نیازی به که علمی هر. است سودمندی مختلف سطوح یادار نیز او نیازهای و عالم به نظر با علم

 تقسیم حیاتی و متعالی نیازهای به انسان نیازهای اسالم در. است برخوردار بیشتری سودمندی از گوید،می پاسخ

 .است متعالی نیازهای برآوردن برای ممقد و الزم شرط حیاتی، نیازهای برآوردن که شودمی

 یین کنندگی دونوع است:نیاز اساسی، نیازی است که رفع آن در موجودیت انسان تعیین کننده است. تع 

رفع آن ها اولویت زمانی  ←رفع برخی از نیازها، بقا )ماندن( را تعیین می کند )دوام حیات(  (1

 دارد)شرط الزم رفع نیازهای متعالی(



 

رفع آن ها  ←رفع برخی از نیاز ها ، رتا )از جا برآمدن( را تعیین می کند )به ثمر نشاندن حیات(  (2

 .اولویت رتبی دارد

-ز های جانبی و کاذب باعث ایجاد علوم بی فایده )مثل علم نسب شناسی( و علوم مضر )مثل سحر( میاما نیا

 شود. به این ترتیب سه نوع علم داریم که اولویت رتبی دارند.

 علومی که به عمل صالح منجر می شوند )شناخت الهی هستی، مبدأ و غایت( .1

 را معرفی می کند. )آداب و احکام دینی(علومی که اعمال ضروری برای شکل گیری ضمیر انسان  .2

 علومی که مربوط به سالمت و بیماری دل و حاالت درونی است )اخالق و روان شناسی ( .3

 ها: جامع نگری به نیازها و هدایت آن8اصل 

های جانبی و کاذب را مهار و ای اساسی انسانی توجه کند و نیازهاصل، تعلیم و تربیت باید به همه نیاز طبق این

 هدایت کند.

ا توجه به جامع نگری در علم باید ب )جامع نگری در علم( است. به این معنا که اوالً 3این اصل ، مکمل اصل 

تواند آن را به ها میتوجهی به نیازای دارد و بیان باشد. زیرا علم مرزهای گستردههای حیاتی و عالی انسنیاز

 های انسان مستلزم توجه به سطوح مختلف علم است. ری به نیاز. از سوی دیگر جامع نگعلوم غیر مفید بکشاند

 پویایی علم: 9مبنای 

زیرا .گیرد می قرار توجه مورد آن تحول و پویایی عالم به نظر با اما است برخوردار ثبات از  معلوم به نظر با علم

-وتی دارند که هر کدام سوالی متفاکنند و لذا فضاهای فکرورزی میاجتماعی، علم های مختلفعالمان با زمینه

ای بودن علم، به معنی رساند. البته زمینههای مختلفی میکند و به جوابها، مهم میهای خاصی را برای آن

گرایی نیست و پویایی علم تا جایی قابل قبول است که با مبنای ثبات علم در تعارض نباشد. به این نسبیت

 داریم: ترتیب دو نوع تغییر قابل جمع با ثبات

 شود.ه باعث تغییر مضمون علم قبلی نمیهای جدید بر علم قبلی )افزایش کمی( کافزودن معرفت .1



 

شود، بدون آن که ارزش یقرار گرفتن علم قبلی در منظومه معرفتی باالتر که باعث یافتن ارزش بیشتر م .2

-لم دیگر تبدیل نشده، یک علم به عیک از این دو حالتی تغییر کند. در هیچ، در سطح قبلعلم قبلی

 است.

بر این اساس، ثبات علم به معنی حفظ ارزش معرفتی آن در جایگاه و سطح خود است نه ثابت بودن ارزش 

 معرفتی یک علم در همه جا و در هر منظومه ی معرفتی و همیشه.

 نقد مداوم آموخته ها: 9اصل 

 حتی و گذاشت باز را ها آموخته به نسبت نقد باب باید همواره تربیت و تعلیم در علم پویایی مبنای به توجه با

پویایی علم به  .کند ایفا علم پویایی در را خود سهم بتواند متعلمان از نسلی هر تا دهد قرار تشویق مورد را نقد

های جدیدی را بوجود می گیرند. این فضاها مسائل و حساسیتاین است که افراد در فضای فکری جدید قرار 

کنند. زیرا تا وقتی فرد در فضای فکری جدید قرار نگیرد عوض میرا ین طریق، نوع نگاه شاگردان آورند و از ا

به طور ناخودآگاه در جریان عمل،  یابد و ممکن است این فضاهانه از فضای فکری خود اطالع نمیبه طور آگا

رسیم. این اصل و به پویایی علم میشویم ها از فضاهای فکری خود آگاه میبگذارد. اما با نقد مداوم آموختهاثر 

مکمل اصل تکیه بر حقایق است . به این معنا که از یک سو نه همه چیز در معرض تغییر است )زیرا بخشهایی 

وضع مطلوب داشت از علوم حقایق ثابتند ( و نه همه چیز قابل تغییر است زیرا برای هر تغییر باید تصوری از 

عث  جمود و رکود علم ) به جای ت . از سوی دیگر بی توجهی به نقد باهای قبلی اسکه در گرو آموخته

 شوند. آموزش داده می آنها و به قوتامور حقیقی شود و امور توهمی همراه با پویایی( می

 اری علمقسم یا اقسام اعتب: 11مبنای 

در سطوح مختلف علم  در اینجا قصد و غرض عالم معیار تقسیم بندی علوم است نه واقعیت نهایی یا واقعیت

 می نشان تاریخ چنانچه عملی، و نظری به علوم تقسیم مثال طور به یعنی فایده عملی علم مورد توجه است.

 فاقد عالمان نظری، علوم به دهی برتری با که است این آن نتیجه زیرا ندارد قبولی مورد فواید و نتایج دهد،

یقی علم وجود ه معنای رد تقسیم حقیقی علم نیست. انواع حقالبته این ب .اند شده تربیت عملی های قابلیت

 تواند بر اساس نیاز خود اقسامی اعتباری هم برای علم در نظر بگیرد. دارند. اما محقق می



 

 اع تقسیم های جدید در علوم ابد: 11اصل 

 علوم در اعتباری هایتقسیم به دست خود، مقاصد حسب بر آن در عالمان که علم اعتباری اقسامبا توجه به 

بلی اکتفا های جدیدی در علوم بوجود آورد و به تقسیمات قبر حسب مقاصد تعلیمی تقسیم بندی باید زنند،می

های اعتباری مضر یا غیر مفید را شناخت و در تربیت از آنها پرهیز کرد)مثل دنیوی بندینکرد. همچنین با تقسیم

یی و وحدت گرایی در آموزش علوم( است. به این معنا که نه )کثرت گرا 5اخروی(.  این اصل مکمل اصل  –

وجود تقسیمات حقیقی مانع تقسیمات اعتباری هستند، نه می توان کال نسبت به وحدت علوم و تفاوت های 

 روش شناختی بین آن بی توجه بود. 

 ارزش شناختی و اصول تعلیم و تربیت  2فصل هشتم: مبانی نوع 

 شود.صل قبل مبانی و اصول متناظر در کنار هم بیان میدر این فصل نیز همچون ف

 :) ذهنی و عینی بودن( اعتباری بودن ارزش ها و ناظر بودن آنها به واقعیت: 1مبنای 

 امری چون اعتبار، این که نیست چنین دارد، اعتباری و ذهنی ای جنبه ارزش که حال عین دراز نظر اسالم ، 

هم به ادراک و اعتبار انسان وابسته  .هست نیز واقعیات به ناظر بلکه اشدب ارزش کننده تعیین ذهنی، سراسر

است هم به جایگاه وجودی امور)نسبت امور با غایت هستی( لذا اعتبارهای ذهنی فقط وقتی درست هستند که 

 اند ولی نه اعتباری محض بلکه به واقعیت ناظرند(. یناظر به جایگاه وجودی امور باشند)ارزشها اعتبار

اعتقاد دارند خوب و بد بودن اعتباراتی هستند که با امرو نهی خدا مشخص می شوند. یعنی هیچ چیز به اشاعره 

 خودی خود خوب یا بد نیست . هر چه را خدا به آن امر کند خوب می شود و هرچه را از آن نهی کند بد. 

 از بد نهی .  اعتقاد دارند خوب و بد عینی است و خدا به خوب امر می کند و معتزله

 بد است حکم کند.  الزمه اعتقاد اشاعره این است که گاه خدا به چیزی که عقالً ایراد به اشاعره :



 

الزمه اعتقاد آنها این است که مشیت خدا را محدود کنند. زیرا طبق نظر آنها خدا مجبور ایراد اشاعره به معتزله: 

 .  است به برخی امور دستور دهد و از برخی باز دارد 

های عقل هم به همین دلیل است . بنابر قل را خدا آفریده و اعتبار داوریکنند خود عایراد بر هردو: توجه نمی

با  این حکم کردن خدا بر حسب عقل به معنی محکوم بودن او به عقل نیست. بلکه به این معناست که هماهنگ

بر او   توان معیاری رار خوب و بد است و نمیود خدا معیاکند . به عالوه خچیزی که خود وضع کرده عمل می

. اما هر معیاری هم که . زیرا معیار را خودش آفریده استحاکم دانست یا فعلش را با چیزی مطابقت داد

 به این ترتیب ارزشها سه جنبه دارند:مشخص کرده حکیمانه است. 

 شوند(ی )با توجه به واقعیت ها معلوم می(تکوین1 

 کندنیازهایش خوب وبد را مشخص میباتوجه به  (اعتباری)انسان2

 کند(اجبات را مشخص می(تشریعی)خدابا توجه به نیازهای انسان و3

 :  سازی در ارزشهاابی و اعتباراعتباری :1اصل

باز شناسی  در جریان تعلیم و تربیت باید جنبه اعتباری وظایف و تکالیف ارزشی با کمک پشتوانه حقیقی آنها

توان وظایف بر این در تربیت نمی رسیدن خود فرد به اعتبارها )ساختن اعتبار(فراهم شود.بناشود و امکان 

اخالقی و ارزشی را عرضه کرد و به عمل افراد به آنها اکتفا کرد. زیرا عمل به این وظایف بدون دریافت 

و ادراکی شاگردان  شود. در عوض باید به فعالیت ذهنیتغییرات سطحی و ناپایدار منجر میحکمت آنها به 

اند. با رسیدن به ورد نظر رسیدههای متوجه کنیم و ببینیم تا چه حد به اعتبارهای ذهنی مناسب در مورد ارزش

 شود.می کند و بیشتر به آن پایبند می سازی، فرد ضرورت عمل اخالقی را بهتر درکاین اعتباریابی و اعتبار

 نسبی بودن(ثبات و تغییر در ارزشها )مطلق و : 2مبنای



 

. مثل ارزشمندی خدا به عنوان خیر . دارد وجود ها ارزش از ای پاره بودن مطلق به اعتقاد اسالم، دیدگاه در

 شود می تقسیم مطلق غیر های ارزش حیطه و است مطلق ارزش ، خود ،خداوند بنیادین و ارزشمندی ایمان به

  .متغیر های ارزش و مشروط های ارزش به

محدود به حدود خاصی هستند یعنی در شرایط خاصی کاربرد دارند اما با گذشت زمان  *ارزشهای مشروط،

 کنند یعنی به نوعی ثبات دارندتغییر نمی

 کنند**ارزشهای متغیر:  دارای اعتبار تاریخی بوده و در بستر زمان تغییر می

در زمان خاصی اعتبار ضرورت ارزشهای ثابت و متغیر : در صورت عدم تفکیک ممکن است ارزشی که تنها 

 دارد به زمان نامناسب سرایت داده شود و مشکالتی به وجود آورد.

ابن با شناخت آنها ه لحاظ زمانی متغیر نیستند بنابرضرورت تفکیک ارزشهای مشروط و متغیر: امور مشروط ب

 رغم سایر تغییرات حفظ کرد.توان آنها را در طول زمان و علیمی

  بی ارزشهادرک سلسله مرات :2اصل

 در آموزش ارزشها به کودکان باید آنان به درک سلسله مراتبی ارزشها نایل کرد:

گرایی بنیادی مصون ، بطور مطلق بپذیرند تا از نسبیتارزشهایی را که در رأس سلسله مراتب است .1

سله کاهد. اما سلآموزش آداب محدود و موقت فرو می گرایی تربیت ارزشی را بهیرا نسبیتبمانند ز

 تر در آنو هم ایجاد تغییر و نسبیت مالیم های مطلق استمراتب ارزشها هم زمینه ساز قبول ارزش

های رأس سلسله مراتب را نقض کنند ثباتشان های میانی که به نحو مشروط ثابتند و اگر ارزشارزش .2

 روداز بین می

 کنند.می ارزشهایی که اعتبار تاریخی دارند و با تغییر شرایط زمانی تغییر .3

 : ارزش ابزاری طبیعت 3مبنای 



 

باشند. در اینجا ر انسان و هماهنگ با زندگی او میوسایلی در اختیاو به ویژه زمین  از دیدگاه اسالم، طبیعت

 دونکته حائز اهمیت است:

به معنای مجاز بودن هرنوع استفاده نیست بلکه مفهومی غایتگرایانه و محدود  ،(ارزش ابزاری طبیعت1

غایت هر ابزار همان مقصودی است که آن ابزار به خاطرش ساخته شده است و از ابزار باید به طور  .است

یعنی؛ برای رفع نیازهای حیاتی به طور معقول و نه بیش از حد . بهینه و در راستای غایت استفاده کرد

 نیاز)اسراف( و نه در خالف جهت غایت آنها)فساد و تباهی(

ای هم دارد یعنی خود جنبه ابزاری از حیث دیگر نیست، بلکه جنبه نمادین و آیه ری( طبیعت تنها ابزا2

 .نمادین و نشانگر قدرت و حکمت و رحمت الهی است

  مهارت و اخالق حرفه ای :3اصل

های طبیعی بینش مناسبی دیدهآموزش و پرورش باید عالوه بر تأمین مهارتهای الزم برای تصرف در پ 

های  فردی و اجتماعی مناسب در رابطه با کار فراهم ا و ماهیت کار و حرفه و گرایشمعننسبت به طبیعت، 

اسالمی مغایر است پس  انجامد که با فلسفه تربیتگرایی می. زیرا صرف مهارت آموزی به مهارتکند

 یرد:گای از دو جنبه مورد توجه قرار میاخالق حرفه برنامه مدارس باشد. ای باید بخشی ازاخالق حرفه

ها و نگرش غایتگرایانه به طبیعت و تصرف در آن : آموختن مهارتر ارتباط با طبیعتای داخالق حرفه

  .طبق این نگرش

ایجاد نگرش و عمل در رابطه با ارزشهای انسانی و اجتماعی)  اخالق حرفه ای در ارتباط با انسان:

 کرامت، آزادی، عدالت، برابری و...(

 : کرامت انسان4مبنای 

. است برخوردار کرامت از فطرت، و عقل چون وجودی، عظیم های سرمایه از برخورداری سبب به آدمی 

لذا ویژگی های جانبی که در انسانیت دخیل نیستند) مانند نژاد،  است آدمی کرامت مایه خود بودن انسان



 

سبب همین است که تحقیر جنسیت و ...( در ایجاد یا از بین بردن کرامت انسان دخالتی ندارند. بعالوه، به 

یک فرد به منزله تحقیرحقیقت وجودی او و تحقیر کل انسان ها محسوب میشود. البته کرامت انسان امری 

مشروط است نه مطلق یعنی محدود به بقای او در مقام و منزلت انسانی است در غیر این صورت او فاقد 

 کرامت انسانی خواهد بود.

 حفظ و ارتقای کرامت :4اصل

 به ،های جانبی آنها باید حفظ شودمعلم و شاگرد، صرف نظر از ویژگی بق این اصل در تربیت، کرامتط 

( ارتقاء یابد و وقتی این های اصلی کرامت) عقل و فطرتعالوه این کرامت باید با به ثمررساندن دستمایه

تنظیم و خود را طبق آن برد و عمل و زندگی ها به ثمر بنشیند فرد به حقایقی از هستی پی میقابلیت

شود که کرامت مضاعف کند و بدین ترتیب به مرتبه تقوا نائل میاش را مهار میگرایشات و کردارهای منفی

 است.

 : آزادی5مبنای 

 می مترتب آن بر که نتایجی حسب بر باید رهایی این بلکه نیست رهایی معنای به تنها آزادی اسالم، در

 میان از را رشد موانع که ای رهایی به. گیرد قرار بازبینی مورد آورد،می فراهم نانسا برای که فرجامی و شود

.ابتدا الزم است به گفت آزادی توان می آورد،می فراهم را انسان از مطلوب تصویر به نیل زمینه و دارد برمی

نقد آنها  های اندیشمندان مسلمان درمورد رابطه بین ارزشهای الهی و ارزشهای بشری وطرح دیدگاه

 پرداخته شود:

 (دانندحتی دموکراسی را هم شرک میاین گروه (انفصال کامل و غیر قابل جمع بودن ) 1

داشته قائل نیست که همه جزئیات و فرعیات را در بر دائرة المعارفیخود جامعیت  انتقادات:* اسالم برای

رین را برگزیند حال، این بهترین نزد هر که باشد بلکه به انسان اختیار داده تا سخنان مختلف را بشنود و بهت

 باشد؛ حتی منافق.



 

**در زمان ظهور اسالم هم احکام امضایی وجود داشت و هم تأسیسی. یعنی پیامبر همه فرهنگ عرب 

 بلکه برخی را مشمول احکام الهی قرار دادند. ،جاهلی را رد نکردند

ن جدا کرد و آنها را به عنوان روش به مبنای شاای بشری را از مبنای ایدئولوژیکیه(می توان ارزش2

 ایدئولوژیکی اسالم پیوند زد.

ها خنثی نیستند بلکه از مبانی فکری خود تاثیر گرفته اند و لذا پیوند زدن آنها به نظام فکری انتقاد: روش

 گردد. دیگر، منجر به عدم انسجام می

را به هم پیوند بزنیم که انسجام بین آنها بوجود (ما تنها در صورتی می توانیم ارزشهای انسانی و الهی 3

بیاید . لذا ابتدا باید ارزشهای انسانی را نقادی کنیم تا ببینیم شرایط ایجاد انسجام بین آنها و ارزشهای الهی 

های انسانی را بی کم و کاست به مجموعه ارزشهای بر اساس آن تصمیم بگیریم که ارزشچیست. سپس 

 هایی ایجاد شود؟الزم است تغییرات و تعدیلالهی وارد کنیم یا 

آزادی لیبرالی و آزادی اسالمی هماهنگ نیستند و نمی توانند معیار انسجام را برآورده 

 کنند.

 شکل سیاسی دارد نه اخالقی. بیرونی در برابر حقوق فردی ( و  آزادی لیبرالی: سلبی است )فقدان مانع

و مشروعند و به عنوان حقوق مطلق و بنیادی او در نظر گرفته  مفروضه فلسفی: همه نیازهای انسان موجه

می شوند که نباید نقض شود. تنها چیزی که این حقوق را محدود می کند تعارض با حقوق دیگران و قرار 

 داد اجتماعی است.

ات . عالوه بر جنبه بیرونی جنبه ایجابی و درونی دارد بدین معنا که آزادی با مالحظ1آزادی اسالمی: 

اخالقی و عقالنی همراه است پس هر نوع رهایی آزادی نیست بلکه وقتی آزادی است که موانع رشد انسان 

 را از بین ببرد و زمینه ساز نیل به تصور مطلوب انسان باشد.)آزادی غایت گرایانه و اخالقی است(.



 

و مشروع نیست و نباید به  موجه ،هر نیازی حکمتی دارد محتوای همه نیازها: اگرچه وجود مفروضه فلسفی.2

زیرا رفع بی رویه برخی از نیازها موجب اسارت انسان در چنگال امیال درونی می  ؛همه آنها پاسخ مثبت داد

 شود که نقض آزادی است.

 تأمین آزادمنشی :5اصل 

شود) در بیابد و از شخصیت مستقل برخوردار  فعالیت های تعلیم و تربیت باید طوری باشد که فرد منشی آزاد 

 هر دو حوزه روانی و اجتماعی( و این مستلزم: تسلط بر امیال درونی و رهایی از سلطه دیگران است.

 : عدالت6مبنای 

سعادت جامعه همیشه با عدالت  عدالت جنبه اعتباری دارد اما اعتباری ثابت و پایدار است، زیرا استواری و

 همراه است. معیار عدالت، تأمین حقوق افراد است: 

تواند یکسان و برابر باشد؛ در این صورت عدالت یعنی ایجاد برابری بین افراد. ، میحق افراد مختلف .1

گیرد؛ به این می، بلکه برابری فرصت را هم در برالبته این فقط به معنی برخورداری مشابه افراد نیست

باشد نه ثروت یا موقعیت شرایطی فراهم شود که موفقیت و شکست افراد تابع میزان تالش آنها معنا که 

 طبقاتی و اجتماعی افراد.

یعنی هرکس متناسب با حق و متفاوت باشد، عدالت به معنای نابرابری است؛ اگر حق افراد، نابرابر  .2

هم به معنای آن است که بعد از این که همه فرصت  ،این جا برابری فرصت مند گردد. درخود بهره

های متفاوتی را بروز دادند باید به آنها مطابق با آن عالیق و رابر داشتند اگر عالیق و استعدادب

 استعدادها، فرصتهای متفاوت داد.

 های عدالت به معنای برابری در اسالم:زمینه

 اقتصادی: توزیع بیت المال حق فقیران در اموال ثروتمندتن (1

 اخالقی: میزان قرار دادن خود در ارتباط با دیگران (2

 حکومت و قانون سیاسی: برابری در مقابل (3



 

 عدالت به معنای نابرابری

 دسترنج متفاوت در برابر تالش متفاوت .1

 تفاوت در ارث .2

 تفاوت ناظر به کارکردهای مختلف اجتماعی .3

تفاوت در عرصه های کیفری: تناسب مجازات با جرم و با موقعیت و ویژگی های خاص مجرم و  .4

 محروم نشدن او از سایر حقوقش

 یتیبرقراری عدالت ترب :6اصل

عبارتند از:        عناصر عدالت شود برقرار عادالنه صورت به باید تربیت و تعلیم در رایج هایفعالیت

 . نابرابری: زمینه ساز توجه به تفاوتهای ناشی از تالش2. برابری: مانع تبعیض ناروا 1

 در آموزش و پرورش

تربیت در مناطق مختلف و افزایش در حوزه توزیع : الف( سطح کالن: توزیع برابر امکانات تعلیم و 

 امکانات منطقه ای که با امکانات برابر اولیه تالش بیشتری کرده است.

ب(سطح خرد: معلم دانشش را به طور برابر در اختیار شاگردان قرار دهد و به شاگردانی که تالش 

 بیشتر کردند فرصت ویژه ای اختصاص دهد.

 در حوزه تکلیف: توجه به توانایی افراد

 در حوزه مجازات: توجه به میزان خطا

 : رأفت و احسان7مبنای 

باشد. ولی دادن( شامل رأفت و احسان نیز می عدالت در معنای عام )یعنی هرچیز را در جای خود قرار 

ی و گیرد، زیرا در این معنا، عدالت بر حسابگرخاص ) دادن حق همه( احسان را در برنمی در معنای

حساب است. البته عدالت بنیاد جامعه و روابط اجتماعی را با منطق احسان بیدقت استوار است اما 

-کند اما این رأفت و احسان است که بنای رفیع جامعه را بدون نقص میدقیق و حسابگرانه استوار می

 .. پس عدل و احسان مکملنداحسان به عدل است و اتمام آن به رأفت وسازد یعنی بنیاد بنای جامعه 

 ه شرط کافی آن.رط الزم استواری جامعه است نعدالت ش



 

های عامی هستند که نسبت به نکته دیگر آن که عدل و احسان محدود به مسلمانان نیست  بلکه ارزش

گران تجاوز با احسان رفتار کنیم یعنی شود، البته نباید نسبت به آغازکافران و مشرکان هم توصیه می

 در شرایط خاص، امری ثانوی و فرعی است. اصالت با احسان است و خودداری ازآن

 فضل : 7اصل

 و شود نمی انجام استحقاق اساس بر فضل. بگیرد شکل فضل اساس بر ها فعالیت تربیت، و تعلیم جریان در باید

حتی اگر  است.  دیگر سوی از فقدان و نیاز و سویی از عطوفت و مهر که گیری اندازه و محاسبه نه آن معیار

  قدان در اثر کاهلی خود فرد به وجود آمده باشد.این نیاز و ف

 نتایج فضل: الف( تقویت عالیق انسانی ب( پرکردن خألهایی که عدالت نتوانسته پر کند.

. سطح کالن: کمک کشورها و مناطق برخوردارتر در تأمین امکانات تعلیم و تربیت 1سطوح فضل : 

 شاگرد و ارتباط شاگردان با یکدیگر.. سطح خرد: ارتباط معلم با 2سایرکشورها و مناطق 

 : زیبایی و ارزش زیباشناختی8مبنای

 معیارهاعبارتند از: که این آمده میان به بحث هاییمعیار از اسالمی متون در زیبایی از بحث در

 کند.یژگی هایی دارد که آن را زیبا می: خود شئ زیبا وعینی .1

بیند. مثال نیازهای درونی فرد باعث زیبا میطوری است که آن را ذهنی: نحوه ادراک فرد از شئ  .2

 . شود چیزی را زیبا ببیندمی

. این ارزش بر این اساس هر مخلوقی نیکو است :کند( )معیاری که اسالم اضافه می توجه به غایت .3

کند . لذا خیر و اخالق رابطه برقرار میبه ویژه وقتی در مورد انسان استفاده شود بین زیبایی با 

 زیبا نیست ممکن است برحسب غایتش بهتر از چیزی باشد که زیباست.  ظاهراًچیزی که 

 اعتالی ذائقه زیبایی  :8اصل

 .گرایانهو هم غایت عینی هم و ذهنی عنصر جهت در هم. یابد اعتال باید زیبایی، شناخت در آدمی طبیعی ذائقه

 دررابطه با:  



 

                                             هازن بین اجزاء مختلف اشیاء و رنگها و انواع توااز طریق شناخت ترکیب: عنصر عینی (1

 از طریق رفع زمینه های ایجاد انحراف در ذائقه و دگرگون کردن انحرافات به وجودآمده :عنصر ذهنی(  2

ی از نازیبا ول :ازطریق درک اهمیت آن وپرورش توانایی انتخاب چیزهای به ظاهرعنصرغایت گرایانه(3

 نظرغایت، زیبا.

 :است 8 و 6،7 فصول مضمون کننده بیان زیر قیاسنکته: 

 .آورد فراهم افراد در باید را( نظر مورد های نگرش و ها دانش ها، قابلیت) واسطی اهداف(: 1) هنجاری گزاره

 ارزش و شناختی معرفت شناختی، انسان های ویژگی به توجه گرو در واسطی اهداف به نیل: نگر واقع گزاره

 .است شناختی

 معرفت شناختی، انسان های ویژگی اقتضای به بنا باید واسطی اهداف به نیل برای(: 2) هنجاری گزاره: نتیجه

 .کرد عمل( تربیت و تعلیم اصول طبق یعنی) شناختی ارزش و شناختی

 و روش های تعلیم و تربیت 3مبانی نوع  فصل نهم:

 تربیت و تعلیم هدف تعیین در را ما که هستند نگریواقع هایگزاره اول، وعن مبانی شد، گفته آنچه به توجه با 

 قواعد و اصول به را ما دسترسی امکان که هستند نگریواقع هایگزاره به ناظر دوم، نوع مبانی کنند،می یاری

 نگریواقع ایهگزاره سوم، نوع مبانی اکنون و. سازدمی فراهم تربیت و تعلیم اهداف تحقق در عمل راهنمای

 توان می را فصل این مضمون کلی طور به. سازندمی میسر را تربیت و تعلیم هایروش به دسترسی که هستند

 :دریافت زیر قیاس در

 .باشد نظر مورد اصول یا کلی قواعد تابع باید ها فعالیت تربیت، و تعلیم در: هنجارین گزاره

 آن اجرای برای معینی روشی های واقعیت به توجه گرو در اصول یا کلی قواعد این تحقق: نگر واقع گزاره

 .هاست



 

 می عملی را آنها که معینی های روش به باید نظر مورد اصول یا کلی قواعد تحقق برای: هنجارین گزاره:نتیجه

 .جست توسل سازد،

 

 توضیح روش و مبناانسان شناختی اصل  

اصل تغییر ظاهر و تحول باطن  1

 بر باطن تاثیر تلقینمبنای 

تلقین به 

 نفس

اظهار گفتارها و رفتارهایی که متناسب با تحولی است که 

 قرار است در باطن فرد ایجاد شود. 

 اصل احیای پیوند قدسی  2

مبنا:فطرت)تجسم تجربه های 

 مثبت(

یادآوری 

نعمات 

 الهی 

 که در گذشته به او اعطا شده

 اصل عقل ورزی 3

 مبنای عقل عملی و نظری

تعلیم 

 متحک

حکمت= علم متین و استوار) این روش مستلزم روش 

 های جزئی تر برای تعلیم حکمت است.

 اصل مسئولیت  4

مبنای اراده و اختیار )رشد و 

                                                        در بستر تجربه(ارزیابی  

مواجهه 

با نتایج 

 اعمال 

اعمالش به نحو عمیقی فرد با مالحظه نتایج خوب یا بد 

درست یا نادرست بودن آن اعمال را می فهمدو التزام 

بیشتری برای ترک عمل نادرست و انجام عمل درست می 

 یابد.

 اصل تعامل اجتماعی  5

مبنای هویت جمعی )خطا 

 پذیری فرد و ضرورت ارتباط(

خود 

 ارزیابی

 دستیابی به نقاط ضعف خود و تعامل برای رفع آن

 سب تکلیف با ظرفیتاصل تنا 6

 مبنا: محدودیت ها

تجدید 

نظر در 

 تکلیف

در شرایط عادی، تجدید نظر معلم و سبک کردن تکالیف 

فوق طاقت، بیش از آنکه به ضعف معلم ناظر باشدنشانگر 

 سهل گیری موثر اوست.

 

 

 



 

 توضیح روش  اصول معرفت شناختی و مبانی 

 اصل ارتباط با امر مورد مطالعه  1

 تشافی بودن علممبنای اک

باز سازی 

 شرایط طبیعی 

اگر امکان ارتباط مستقیم با طبیعت نباشد ، معلم به 

 جای بیان شفاهی ، باید طبیعت را بازسازی کند. 

 اصل تکیه بر شواهد  2

 مطابقت علم با واقع

آموزش غیر 

 تحکمی

- 

 اصل جامع نگری در علم  3

 مبنای سطوح مختلف علم

آموزش بین 

 رشته ای

 الب چند درس در ارتباط با هم مطرح شوند.مط

 حقایقاصل تکیه بر 4

 مبنای ثبات علم

آموزش دانش 

 های مسلم

این دانش ها با روش های مختلف به عنوان 

 .اساس روش تفکر آموخته می شود

 اصل کثرت و وحدت در علوم  5

مبنای قسم یا اقسام حقیقی 

 علم

آموزش روش 

شناسی های 

 مختلف

 لوم مختلفبا توجه به ع

 اصل فرضیه پروری 6

 مبنای ابداعی بودن

اجرای طرح 

 تحقیقی

بخش هایی از آنچه باید آموخته شود با این روش 

 باشد .

 اصل ارتباط بانیازها و مسائل 7

 مبنای تناظر علم با نیازها

حل مسئله 

)شخصی یا 

 گروهی(

موضوع طرح تحقیقاتی مسائل خود شاگردان باشد 

های پیشین و یا انجام  تا بر اساس آموخته

 مطالعات جدید، آن را حل کنند. 

اصل جامع نگری به نیازها و  8

 هدایت آنها 

سطوح مختلف تناظر مبنای 

 علم با نیازها

تطبیق نتایج مختلف تعیین و هدایت نیازها توسط  بررسی تطبیقی

 سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش

 اصل نقد مداوم آموخته ها 0

 بنای پویایی علمم

معیارهای عمومی نقد و معیارهای مختص هر  آموزش معیارها

 رشته را به شاگردان یاد دهیم.

اصل ابداع تقسیمات جدید در  19

 علوم

مبنای قسم یا اقسام اعتباری 

 علم

بررسی و 

تحلیل نیازهای 

 نوظهور

 در سطح سیاستگذاران و برنامه ریزان مطرح است.



 

و  اصول ارزش شناختی   

 مبانی

 توضیح روش 

اصل اعتباریابی و اعتبار  1

 سازی

مبنای اعتباری بودن ارزش ها 

 و ناظر بودن آنها به واقعیت  

تعیین واقعیت 

 های اجتماعی 

 زمینه ساز درک مناسب ارزش ها ست.

اصل درک سلسله مراتبی  2

 ارزش ها

ثبات و تغییر در ارزش  مبنا: 

 ها

بررسی تطبیقی 

 فرهنگ

دهد برخی ارزش ها در راس هرم نشان می 

درک سلسله مراتب )ارزشی قرار دارندو ثابتند 

 (ارزش ها

اصل مهارت و اخالق حرفه  3

 ای

 ارزش ابزاری طبیعت مبنا: 

به کارگیری 

اصول اخالقی در 

 حرفه ها

طرح این اصول با ذکر موارد دقیق بر حسب 

 حرفه های مختلف

اصل حفظ کرامت و ارتقاء  4

 آن

 رامت انسانمبنا: ک

 

 تغافل

تظاهر به بی اطالعی از رفتارهای منفی فرد حفظ 

تصویر مثبت او نزد دیگران بروز احساس 

 ارزشمندی و کرامت

5  

 اصل: تأمین آزادمنشی

 مبنا: آزادی

 

ایجاد شرایط 

آزادی در محیط 

 تربیتی

 

 اصل: برقراری عدالت تربیتی 6

 مبنا: عدالت

تکلیف به قدر 

 وسع

 ذهنی و عملی افراد توجه به ظرفیت

 اصل: فضل 7

 مبنا: احسان

  مبالغه در عفو

 اصل: ارتقای ذائقه زیبایی 8

زیبایی و ارزش زیبا مبنا: 

 شناختی

آراستگی ظاهر 

 فضال

 



 

 با ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون های همسویی: دهم فصل

  پیشنهادی تربیت و تعلیم فلسفه

 فلسفه هایهمسویی تا پردازدمی اساسی قانون از تحلیل قابل فلسفی هایفرض پیش بیان به فصل این

 تحلیل روش از اساسی قانون تحلیل برای. کند مشخص اساسی قانون با را شده پیشنهاد تربیت و تعلیم

چارچوبی که در کتاب حاضر براساس متون اسالمی است شده استفاده کیفی صورت به محتوا توصیفی

هایی نیز با قانون اساسی جمهوری اسالمی برای فلسفه آموزش و پرورش پیشنهاد شده است همسویی

پردازد البته قابل ذکراست که قانون اساسی کشور، یک اثر فلسفی ایران دارد این فصل به تحلیل آنها می

ا نگرش فلسفی تنظیم و تدوین هم نشده اما چون فلسفه تعلیم و تربیت کشور در قانون نیست و حتی ب

فرضهای فلسفی برخوردار است که در متن قانون اساسی اساسی لحاظ و بیان شده است از برخی پیش

-ها میکه این زیر ساخت گاه به طور صریح و گاه به صورت ضمنی و تلویحی پرداخته شده است،

-لذا برای صراحت بخشیدن به این پیش توانند تأثیرات راهبردی بر تعلیم و تربیت کشور داشته باشد.

 برای .ها و مقایسه آن با مضامین نوشتار حاضر نیازمند استفاده از تحلیل متن قانون اساسی هستیمفرض

و برای مقوله  است شده استفاده کیفی صورت به محتوا توصیفی تحلیل روش از اساسی قانون تحلیل

انی بیشتری دارد و اندیشه اسالمی همخو فرهنگبا پردازی فلسفی استفاده شده چراکه بندی از نظام

در این بررسی  .دهندعیات هستی به دست میقاز وا یافتهیا تفصیل چون متون اسالمی تصویری مجمل

-بندی میشناختی دستهشناختی و ارزششناختی، معرفتمفاهیم و مطالب بر حسب سه مقوله هستی

 شوند.

 

 تحلیل متن قانون اساسی

 شناختیشناختی و انسانمبانی هستی .1



 

 قانوان اساسی 2اصل        :هستی به طبیعت محدود نبودن .1-1

 56و اصل  2اصل                 :خدا در کانون هستی .1-2

 2اصل        :ادین و بنیاد خیریخدا خیر بن .1-3

 2اصل                 :غایتمندی هستی  .1-4

 2اصل               :ای فرودین از نردبان حیاتی، پلهمآد حیات زیستی .1-5

 2صل ا                      جویی غایت هستی: پی بالیدن آدمی در گرو  .1-6

 شناختیمبانی و اصول انسان .2

 3اصل  12و  4و 3و 1در بندهای  :تغییر ظاهر و تحول باطن            تنیدگی نفس و بدن. درهم 2-1

تأمین زمینه های مناسب محیطی و جسمی و مادی و توجه خاص به تقویت  43اصل  3و  1و بندهای 

 روح تتبع و ابتکار برای اعتالی روحی و معنوی

فرصت و توان کافی برای   43اصل  3و بند  2اصل      :احیای پیوند قدسی                  فطرت 2-2

 خودسازی معنوی

های عمومی و باال بردن سطح آگاهی  3اصل  4و 3و 2بند      :ورزی عقل         . عقل        2-3

 تقویت روح تتبع و ابتکار آموزش و پرورش همگانی و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و

 56و اصل  2اصل  6بند     :ه و اختیار          مسئولیت: اراد2-4

و  7و اصل  6و اصل  3اصل  8و بند   11اصل    :تعامل مؤثر اجتماعی  . هویت جمعی         2-5

تعامل مؤثر اجتماعی در واحهای مختلف اجتماعی از جمله واحدهای آموزشی،    194و اصل  8اصل 

 قاعده اساسی در اداره امور

 154و اصل  43اصل     :تناسب تکلیف با ظرفیت     ها         . محدودیت2-6

 شناختیمبانی و اصول معرفت .3

در قانون اساسی به صراحت مورد  :ارتباط با امر مورد مطالعه           . اکتشافی بودن علم     3-1

اشاراتی وجود دارد مبانی و اصول ملحق به خصیصه  3اصل  4و 2و در بند   2توجه نبوده اما  در اصل 

 شافی بودن علم که عبارتنداز:اکت



 

 تکیه بر شواهد        مطابقت علم با واقع       3-2

 جامع نگری در علم    سطوح مختلف علم      3-3

 تکیه بر حقایق                      ثبات علم       3-4

 اند.نیز بطور ضمنی مورد مالحظه قرار گرفته 

 2اصل       گرایی در آموزش علومگرایی و وحدتکثرت          قسم یا اقسام حقیقی علم        3-5

 2و اصل 3اصل  4بند     پروریفرضیهابداعی بودن علم                  3-6

 های علم که با نظر به نقش عالم و عبارتند از:سایر ویژگی

 2اصل  2بند  ارتباط با نیازها و مسائل    . تناظر علم با نیازهای آدمی     3-7

 3و  2بند  نگری به نیازها و هدایت آنهاجامع       . سطوح مختلف تناظر علم با نیازهای آدمی     3-8

 43اصل  7و بند  3اصل  13و

 هانقد مداوم آموخته       . پویایی علم           3-0

  ،های جدید در علومابداع تقسیم                                     . قسم یا اقسام اعتباری علم     3-19

 در نظر گرفت.توان در ضمن پیش فرض اصلی را می

 شناختیمبانی و اصول ارزش .4

اعتباریابی و اعتبارسازی در           ها به واقعیت      ها و ناظربودن آناعتباری بودن ارزش.4-1

  56و اصل  43و  0و 2ها اصل ارزش

 0و  112و  2اصل   :ها مراتبی از ارزشها         درک سلسله. ثبات و تغییر در ارزش4-2

 43اصل  0و 7و 3و بندهای59اصل    :ایمهارت و اخالق حرفه    . ارزش ابزاری طبیعت       4-3

 3اصل  1و بند  2اصل   :. کرامت انسان             حفظ و ارتقای کرامت4-4

آزادی در 12در اصل      2اصل  6و بند 154اصل    :.آزادی                        تأمین آزادمنشی4-5

ی مذهبی مورد اهنی اقلیتآزادی در تعلیمات دی 13تعلیمات دینی فرق غیر شیعی اسالمی و در اصل 

 باشد.می 11تأکید قرار گرفته است.آزادی در تدریس ادبیات محلی و قومی موضوع اصل 



 

: اشاره صریح به عدل الهی به عنوان 2بندج اصل     :برقراری عدالت تربیتی         . عدالت     4-6

اقوام مختلف اصل : حقوق مساوی 10پایه اعتقادی نظام و در مورد عنصر مساوات در امر عدالت اصل 

مساوی بودن  197: حقوق یکسان انسانی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه مردم  اصل 29

 48و عنصر تفاوت در امر عدالت در اصل   رهبر با سایر افراد در برابر قوانین

 14صل ای گسترده  شامل مسلمان و غیر مسلمان در ابا دامنه  :. رأفت و احسان         فضل  4-7

جزو اصول سیاست های غیر مسلمانآمیز با دولتمورد توجه قرار گرفته همچنین برقراری روابط صلح

 (152باشد)اصلخارجی می

به صراحت در این مورد سخنی مطرح :. زیبایی و ارزش زیباشناختی       اعتالی ذائقه زیبایی 4-8

حقوق مردم دارند متضمن شمول به این اصل جانبه به نیازها و نشده اما اصولی که اشاره به توجه همه

    3اصل 14و  0و  3مثالً  بندهای هم هستند

 اساس بر کشور پرورش و آموزش در انتقادی تحلیل چند: یازدهم فصل

 پیشنهادی تربیت و تعلیم فلسفه

 حلیلیت بررسی به پرورش و آموزش فلسفه برای شده پیشنهاد های چارچوب و معیار به نظر با فصل این در 

  .پرداخت خواهیم کشور پرورش و آموزش جاری وضع مورد در کوتاه

  پرورش و آموزش بر مؤثر تجربی های یافته شناسی روش به نگاهی

 گیری موضع است، نبوده مطرح صریح صورت به کم دست معینی، فلسفه آنکه دلیل به ما پروش و آموزش در

 این آید می دست به حاضر پژوهش از که آنچه. است نداشته وجود ها پژوهش این به نسبت خاصی فلسفی

 معرفت اصول و مبانی با این که است گرایانه اثبات پرورش، و آموزش در رایج های پژوهش غالب که است

 .ندارد سویی هم شده، مطرح شناسی



 

رورش و فایده تدوین فلسفه تعلیم و تربیت: چارچوبی برای اندیشه ورزی منسجم در مورد مسائل آموزش و پ

 تصمیم گیریهای عملی منسجم که گامی به سوی مقاصد مورد نظر باشد

روش شناسی اثباتگرایانه در پژوهشهای تربیتی: پژوهش امری ضروری در آموزش و پرورش است. هر پژوهش 

بنیادهای فلسفی و مبانی معرفت شناختی خاصی دارد که بر یافته های پژوهشی و کاربرد عملی آنها مؤثر است. 

بنابراین باتعیین موضع فلسفی و معرفت شناختی پژوهش معلوم میشود کدام راهبردهای پژوهشی قابل استفاده 

اند و کدام را باید کنار گذاشت.معرفت شناسی غالب پژوهشهای آموزش و پرورش کشور ما اثباتگرایانه است) 

امور مورد مطالعه به دو دسته متغی دارد. یعنی  زیرا اثباتگرایی بر فضای علمی و دانشگاهی کشورمان غلبه

این در حالی  مستقل و وابسته تقسیم میشود و رابطه آنها با استنباط آماری و به صورت کمی و عینی بیان میشود.

های ثالً اثباتگرایان، انسان و پدیدهاست که مبانی فلسفی تعلیم و تربیت با پژوهش اثباتگرایانه در تضاد است م

و معتقدند با روش علوم طبیعی  دهای طبیعی یکی می داننی ماده گرایانه با طبیعت و پدیدهانسانی را در نگرش

توان در مورد انسان هم تحقیق کرد در حالی که اسالم با توجه کردن به فطرت، اختیار و عقل تصویر می

 وجیهی ندارد.استفاده از پژوهش اثباتگرایانه در نظر و عمل ت کند و لذامکانیکی از انسان را رد می

 گرایی مهارت و متوسطه آموزش جدید نظام

 فلسفه برای شده پیشنهاد چارچوب اساس بر. است گرایی مهارت رویکرد با غلبه ما پرورش و آموزش نظام در

 .بود خواهد انتقاد قابل نظام این برنامه پرورش، و آموزش

 انتقادات به نظام جدید آموزش متوسطه:

ان این نظام حذف شده در حالی که اوالً تربیت به دوره خاصی از عمر اختصاص ندارد و . کلمه تربیت از عنو1 

 ثانیاً آموزش آن قدر گسترده نیست که تربیت، تهذیب و اخالق را در بر بگیرد. 

اجتماعی. لذا دوره  -.نظام جدید نگرش صرفاً اقتصادی به تعلیم و تربیت دارد با هدف توسعه اقتصادی2

بع اصلی تأمین نیروی کار میداند یعنی دیدگاه اقتصادی دارد نه دیدگاه تربیتی و این به بروز متوسطه را من

به مهارت آموزی با کمترین معضالت تازه در نظام تعلیم و تربیت کشور انجامیده استزیرا دیدگاه اقتصادی 



 

تربیتی عالوه بر مهارت به رفتار هزینه توجه دارد یعنی صرفا بر نتیجه و مهارت و هزینه متمرکز است اما دیدگاه 

 مهارت آمیز هم اهمیت می دهد.

گرایی و مهارت مهارت جریان پیچیده تربیت حرفه ای به نوعی حرفه گرایی محدود تبدیل شده است. یعنی.3

به ترکیب جنبه عملی)کار(  آموزی که فقط به جنبه های عملی و مهارتی توجه دارد حتی در شاخه کار و دانش

گرایی غالب است نظری )دانش( توجه شده این دو جنبه فقط کنارهم قرار گرفته اند و همچنان مهارتو جنبه 

های شود که شامل مهارتای توجه میدر تربیت حرفه« ایتکف»که در کشورهای توسعه یافته به مسأله در حالی

ازحیث ناظر برنامه تری(. این های مدیریتی مختلف در محل کار است ) مثالً روابط خوب با مشکاری و مهارت

 :ای از دوجهت قابل تأمل استبودن به ابعاد تربیت حرفه

در  آن درس بهداشت و محیط زیست وجود ندارد در که با توجه به برنامه درسی عدم توازن در برنامه:  

رس قرآن برای توانست بسیار مفید باشد. زاید بودن زبان عربی: زیرا دحالی که برای صاحبان حرف آینده می

کمبود تعداد واحدهای دانش اقتصاد که به عدم توانایی در ایجاد بینش و قابلیت  .آموزش زبان دینی کافی است

بسیار فواید رغم علیو کمبود تعداد واحدهای دانش اجتماعی  انجامدافی برای شرکت در جریان توسعه میک

ی رفتار حرفه ای ب(درک روشنی از سهم تعامل الف( ایجاد مبانی معرفتی مناسب برااین دانش همچون: 

اجتماعی خود در چارچوب حرفه اش در تکوین هویت فردی خود و هویت اجتماعی اعضای جامعه ج( ایجاد 

 تعهد و وجدان کاری د( بررسی آسیب شناسی اجتماعی ناشی از نوع روابط اجتماعی در چارچوب حرفه

دینی باید مبانی معرفتی مورد نیاز در تربیت حرفه ای را  مثالً درس تناسب هر درس با فضای شاخه عدم

نقص دیگر ایجاد کند مثل: تبیین حرفه بر اساس تربیت اسالمی و در نظر گرفتن آن به عنوان عبادت و 

 ضرورت تبیین پیچیدگی های اخالقی متناسب با هر حرفه: بی توجهی نسبت به برنامه

 ورشگرایش به فناوری اطالعات در آموزش و پر



 

 از بسیاری مانند نیز ایران در داده، رخ اطالعات آوری فن عرصه در که چشمگیری تحوالت موازات به 

 گرفته نظر در اساسی های اولویت از یکی چون پرورش، و آموزش در اطالعات آوری فن کردن وارد کشورها

 . توجه به نکات زیر در مواجهه با این پدیده حائز اهمیت است.است شده

رویکرد مکانیسمی حاکم بر مفاهیم کلیدی فناوری اطالعاتی ) مثل مفهوم پردازش اطالعات( ظرفیت  الف(

کافی برای نشان دادن ماهیت و پیچیدگی های امور انسانی را ندارند و نمیتوانند اموری مثل بصیرت) دریافت 

را به جای مفاهیم اساسی تعلیم و  ناگهانی روابط اجزای پراکنده دانش( را تبیین کنند لذا نمیتوان این مفاهیم

تربیت) یادگیری، آموزش، تربیت و ... (گذاشت. لذا به جای استفاده گسترده از فناوری اطالعات در آموزش و 

 پرورش باید با توجه به ماهیت و اهداف تربیت حدود استفاده از آن را مشخص کرد.

ینی در آموزش و پرورش اغراق کرد. البته سهولت و ب( نباید در توانایی عملی فناوری اطالعاتی در تحول آفر

گستردگی دستیابی به اطالعات مهم است اما میتواند آسیب زا هم باشد به عالوه آموزش و پرورش گسترده تر 

 از آن است کهبه دستیابی به اطالعات محدود شود.

گریسته شود و آن هم گونه ای طبیعت نج( الزم است به فناوری اطالعات در چارچوب رویکرد غایتگرایانه به 

 تسخیر در طبیعت محسوب شود. یعنی مهارت و اخالق حرفه ای در آن بکار گرفته شود.

 گرایش به اصالحات در آموزش و پرورش 

. است گردیده مطرح 1389 -81 تحصیلی سال از مشخص طور به پرورش و آموزش در اصالحات به گرایش 

 :از عبارتند یاصالحات طرح این های جنبه از برخی

: اگر این نگرش با توجه به مفروضات فلسفی اش) همان مفروضات الف( نگرش مهندسی در اصالحات

 و انسان که است آن بر  فرض معموال اجتماعی مهدسی نگرش درگرایی( مورد توجه قرار گرفته باشد اثبات

این  ندارد وجود فرقی طبیعی اشیاء و انسان مابین و هستند مادی طبیعی امور نوع از نهایت در انسانی مسائل

مفروضات با نگرش اسالمی در ایران هماهنگ نیست و به عدم انسجام فکری در هدایت تحوالت آموزش و 



 

پرورش کشور منجر میشود. اما اگر به مفروضات فلسفی توجه نکرده باشد عالوه بر عدم انسجام به چالش انواع 

 ده است.رویکرده و مبانی فکری آنها توجه نکر

 ب( تلفیق آموزش و پرورش:

در  توان آموزش و پرورش را جدااگر تربیت را در کلی ترین مفهومش) ربوبی شدن( در نظر بگیریم نمی (1

 نظر گرفت

آموزش و پرورش را در زیر مجموعه ربوبی شدن در نظر گرفت که هویت مشترک  تواندر سطحی پایین تر می

 دارند و قابل تجزیه نیستند

پایین ترین سطح میتوان آموزش و پرورش را دو سر یک طیف دانست که در آن هرچه به قطب آموزش در 

تر شود عناصر اخالقی یابد و هرچه به قطب پرورش نزدیکنزدیکتر شود عناصر مفهومی و تعلیمی افزایش می

 شودو ارزشی بیشتر می

 ، ونیستند پس معلم هم باید توانایی علمیآموزش و پرورش جدا  .آموزش و پرورش نه جدا هستند نه یکسان

 داشته باشد. هم قابلیتهای اخالقی و ارزشی

 ابعاد تخصصی هم دارد. ،آموزش و پرورش یکی نیستند پس هر کدام عالوه بر ابعاد عمومی

 مدیران به بیشتر اختیارات واگذاری و تمرکزگرایی از کاستن بعد این از منظور اگر: ج( مدرسه محوری

 مضراتی تواندمی اما شود.که موجب رشد ابتکار و خالقیت می ، چرااست مطلوب گرایش این باشد، مدارس

 . امکان فقر تدبیر1. باشد داشتته تربیتی عدالت رفتن ازمیان تدبیر، فقر مانند

 اطالعاتی مدیران با ایجاد رهنمودهای اندیشه و عمل مناسب –راه حل ها: الف( پشتیبانی علمی 

 شبکه ارتباطی مدیران به شکل نهادینه برای بهره گیری متقابل از طرح ها و تجارب یکدیگرب( ایجاد 

 تر شدن مدارس ضعیف به علت کمبود امکانات در منطقه(.امکان از بین رفتن عدالت تربیتی) ضعیف2



 

 راه حل: تعریف و تأمین امکانات عادالنه برای مدارس مناطق مختلف

 و آموزش در فرهنگی و علمی یکپارچگی تواند می محوری مدرسه که داشت توجه نکته این به باید نهایت در

  .بگسلد هم از را پرورش

 بر مبتنی ما یتسن آموزش. دارد قرار محوری معلم اصطالح مقابل در اصطالح این: محوری آموز دانشد( 

اما در مفهوم .است شده مطرح محوری آموز دانش ،اصالحات اندیشه در اکنون و است بوده محوری معلم

آموز محوری و معلم محوری صرف اسالمی تربیت )ربوبی شدن و ربوبی کردن( امری دوسویه است و دانش

 .نیفتیم دیگری نادرست ورطه به ،نادرست ایورطه از که باشیم داشته یاد به باید هردو خطاست و 

 


