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 سخن پژوهشگاه

  هـای انسـانی]  ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده پژوهش در علوم انسانی [به منظور شناخت، برنامه
هـای وحیـانی در  در راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر و استفاده از عقل و آمـوزه

هـای اصـیل جوامـع،  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت کنار داده
   ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نمایی و کارآیی این ی پویایی، واقعشرط اساس

سـو و  هـای جامعـه از یـک پژوهش کارآمد در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیت
ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  و عمیق از معارف اسالمی و بهرهرو، آگاهی دقیق  است؛ از این
 ای برخوردار است. سازی مبانی و مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژه و بومی

بنیانگذار جمهوری اسـالمی، زمینـه  امام خمینیتوجه به این حقیقت راهبردی از سوی 
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت. تجربه موفق این نهاد، زمینه 
ای گسترش آموزش عـالی در سـال های آن فراهم آورد و با تصویب شور را برای گسترش فعالیت

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 ارتقا یافت.» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده است که از آن جمله می نموده

 اشاره کرد. 
 سه



  
 

 کارشناسی ارشد و دکتری در مقطع فلسفه تربیت اسالمیدرس  اصلیاین اثر به عنوان منبع 
  قابل استفاده است.

و پیشـنهادهای شـود بـا همکـاری، راهنمـایی  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز 

 جامعۀ دانشگاهی یاری دهند.
 بهـروز رفیعـی آقـایهـای مؤلـف محتـرم اثـر،  دانـد از تالش در پایان پژوهشـگاه الزم مـی

  سپاسگزاری کند. 
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  دیباچه

پروردگـارا چیزهـا  ;[اللهم] ارنا األشياء كـام هـی«اند که فرموده است:  بازگفته . از پیامبر اکرم١
حکـیم، کسـی را اهـل  ). افالطـون٣٠٩، ص ١٣٨۶(رازی،  1.»چنان که هستند بـه مـا بنمـا را 

، دیالکتیک (فلسفه) دانسته است که بتواند هستی راستین و ماهیت هر چیز را دریابـد (افالطـون
)؛ پس فلسفه (دیالکتیـک) یعنـی جسـتجو بـرای شـناخت ذات چیزهـا و ١١۵٩، ص٢بی تا، ج

   2).١١، ص١٣٩١زاده،  حقیقت آنها (نقیب
آید که فیلسوفان هم مانند پیامبران شـناخت حقـایق امـور را پـی  یاز ظاهر این دو سخن برم

گیرند؛ اما میان شناخت پیامبران با شـناخت فیلسـوفان تفـاوتی هسـت و آن اینکـه پیـامبران  می
کوشند با  خواهند؛ اما فیلسوفان می که در حدیث یاد شده آمده است، شناخت را از خدا می چنان

گیرنـد و عقـل را رسـول درون و  ند. پیامبران از عقل هم بهره مـینردبان عقل به حقایق امور برس
دانند؛ اما فیلسوفان حتی اگر به اشراق گرایند و از الهام بگویند بـاز هـم اسـاس  حجت باطن می

رو، شاید بتوان گفت که پیامبران هـم، دسـتی در  کارشان بر عقل و استدالل استوار است. از این
انـد؛  ای فلسفیده اند و به گونه گیرند کوششی فلسفی کرده امور می فلسفه دارند و چون پی حقایق

کننـد،  گمان دست فیلسوفان از نخیل وحی کوتاه است و به هیچ روی کاری پیامبرانه نمـی اما بی
توانـد  خواهم بگویم هر پیامبری مـی گرچه آنها نیز مانند پیامبران در پی حقیقت امور برآیند. می

                                                               
بازگو شده اسـت. بـرای نمونـه » اللهم ارنا الحقایق کما هی«. در برخی از دیگر منابع، روایت یاد شده به صورت: ١

  .١٣٢، ص۴ج، ١۴٠۵بنگرید به: اإلحسائی، 
) نقـل کـرده اسـت. مـن چنـین عبـارتی را در Plato,1955, No533, p. 302(زاده، ایـن مطلـب را از  . نقیب٢

  است.) نیز چنین تعریفی از فلسفه نیامده Stockhammer,1965(جمهوری افالطون نیافتم. در کتاب 
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تواند پیامبری کند. اگر در کسی پیامبری و فیلسوفی هـر دو  فیلسوفی نمی فیلسوفی کند، اما هیچ
جمع شد، باید گفت: پیامبری، فیلسوفی کرده است، نه اینکه فیلسوفی پیامبری کرده است. یعنی 

تواند از عقل هم  بری میپیامبر نداریم. به دیگر سخن هر پیامپیامبِر فیلسوف داریم، اما فیلسوِف 
تواند از وحی (نه حقایق وحیانی که بـه  بهره گیرد تا به حقایقی دست یابد، اما هیچ فیلسوفی نمی

پیامبران وحی شده است) بـرای کشـف حقـایق سـود ببـرد. فلسـفه بـه ایـن معنـا روش اسـت، 
حیـانی در که وحی روش است. روش عقلی در اختیار همه و پیـامبران اسـت، و روش و چنان هم

  اختیار کسی مگر پیامبران نیست.  
شناخت فلسفی، معرفتی انسانی و دسـتخوش صـواب و خطاسـت؛ ارزش و اعتبـار شـناخت 

اعتباری و تابع شرایط زمان و مکان و فلسفه و فیلسـوف  −موضوع شناخت هر چه باشد  −فلسفی 
است. فلسفه در این حد، چیزی بیش از روش نیست، و تنها هنگامی کـه امـور شناسـایی شـوند و 

شود. در این مرحله  ای از باورها تبدیل می ها برخیزد، فلسفه به سامانه فلسفه به دفاع از این شناخت
  یابد. شود و رنگ و پیرنگ ارزشی می ون تقسیم میهای گوناگ است که فلسفه به شاخه

الیـه فلسـفه اسـت. بـه مثـل در فلسـفه  های مضاف، موضوع شناخت، مضـاف . در فلسفه٢
شـود  های مضاف، کاری فلسفی می تربیت، موضوع شناخت تربیت است. به هر حال در فلسفه

کـه هسـت  فه چنـانالیـه فلسـ شود هستی و چیستی مضـاف ها تالش می و از رهگذر این فلسفه
الیـه خـود اسـت؛  بازشناخته شود. من معتقدم کار دیگر فلسفه مضاف، دفاع از هویـت مضـاف

شود از هویت فردی یا بهتر بگویم هویـت  بنابراین، در فلسفه تربیت اسالمی از جمله تالش می
فه نوعی و ماهیت تربیت اسالمی دفاع شود. سومین کار هر فلسفه مضاف، و از این میـان، فلسـ

تربیت اسالمی، بازکاوی علت شکست مضاف الیه فلسفه در رسیدن به اهداف خـود یـا تحقـق 
شـود کـه چـرا  ، از جمله رسـیدگی و بازکـاوی مـیالفبیرونی آنها است. مثال در فلسفه تربیت 

کنم ایـن رسـیدگی نیـز از شـؤون فلسـفه  به اهداف خود نرسیده است. من گمان می الفتربیت 
  مضاف است. 

ای اسـت؛ بنـابراین، فلسـفه  یعت رسالت پیامبران، تربیتی است و، هر تربیتی را فلسفه. طب٣
اند کـه پـی  های مضافی تربیت موسوی و فلسفه تربیت عیسوی و فلسفه تربیت اسالمی از فلسفه

های مضاف به الزام باید به متون  و پایه در وحی دارند. برای شرح و شناخت هریک از این فلسفه
تکیه و استناد جست. در فـرض عـدم وجـود ایـن سـه مـتن  و قرآن کریم ، انجیلاتوحیانی تور

 وحیانی، برای کشف و کتابت سه فلسفه مضاف یاد شده بایـد بـه متـونی کـه، مسـتقیم یـا غیـر
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باشند روی آورد. روشن اسـت کـه در فرآینـد  مستند می و قرآن کریم و انجیل مستقیم، به تورات
های تربیتی یاد شده، هرمایه از متون وحیـانی کنـارتر افتـیم فلسـفه  شناسایی و شناساندن فلسفه

ه سه دین یاد شده از اصالت کمتری برخوردارنـد و بـه حقیقـت تربیتی برگرفته از متون منسوب ب
فلسفه تربیتی نهفته در گوهر آن سه دین وحیانی، کمتر شباهت دارنـد. بنـابراین، فلسـفه تربیتـی 

اسـت،  ، بیش از هر چیز معرف فلسفه تربیتی مکتب فلسفی آگوستینبرگرفته از فلسفه آگوستین
  قلمداد کرد. و نباید آن را فلسفه تربیتی مسیح

ای دارد،  انـد، از آنجـا کـه هـر تربیتـی، فلسـفه . برخی از فیلسوفان نیز گاه کار تربیتی کرده۴
اند نـاگزیر  و مشاء و اشراق و حکمت متعالیه که به تربیت هم نظر کرده و ارسطو فلسفه افالطون
ای دارند که شایسته است فلسفه تربیت افالطونی، فلسفه تربیت ارسطویی، فلسفه  فلسفه تربیتی

تربیت مشائی، فلسـفه تربیـت اشـراقی، فلسـفه تربیـت حکمـت متعالیـه خوانـده شـوند. ایـن 
ارند و ساخته ذهن و زبان بشرند. راه استنتاج فلسفه تربیتـی های مضاف آبشخور عقالنی د فلسفه

ها است. طبیعـی  های یاد شده، کندوکاو در آثار فیلسوفان منسوب به این فلسفه هر یک از فلسفه
ای  هـای فلسـفی های تربیتی بازبسته به قـوت و ضـعف نظـام است که قوت و ضعف این فلسفه

  اند. ستنتاج شدههای تربیتی از آنها ا است که این فلسفه
. در اثر پیش رو که از شش فصل و شانزده گفتار برآمده است، تـالش شـده اسـت انـدکی ۵

درباره فلسفه تربیت اسالمی واکاوی شود. در فصل نخست به بازکـاوی مفهـوم فلسـفه، فلسـفه 
ه مضاف، تربیت، تعلیم، رابطه و نسبت تربیت به تعلیم، فلسفه تربیت پرداخته شده است تا زمین

الزم برای گفت و گفتار درباره آبشخور فلسفه تربیت اسالمی که هدف اصلی ایـن فصـل اسـت 
فراهم آید. نگارنده در این فصل از مخالفان و موافقان فلسفه در جهان اسـالم یـاد کـرده اسـت، 
روشن است که این یادکرد، به خودی خود هدف سخن نیست و پرداختن به آنها برای اثبات ایـن 

قـرآن و سـنت برگرفـت نـه از فلسـفه یـا که فلسفه تربیت اسالمی را به الـزام بایـد از  نکته است
  های اسالمی. فلسفه

شناخت تعلیم و تربیـت اسـالمی اسـت و در آن بـه  در فصل دوم، سخن بر سر مبانی هستی
دی کـه بـا تعلـیم و تربیـت بینـی توحیـ ترین مقـوالت جهـان فراخور سخن، به شماری از اصلی

پیوندی استوارتر دارند و بایسته است در فلسفه تعلیم و تربیـت اسـالمی از آنهـا سـخن رود، بـه 
  شود.  کوتاهی اشاره می

شناسی مفهومی غیر از آنچه که در فصـل دوم اراده شـده  فصل سوم، در این فصل، از هستی
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ط انسان است که شماری از فیلسـوفان خواسته شده است و آن کندوکاو در هستی و چیستی رواب
گانه انسان با: خود، خـدا،  اند. در این فصل از رابطه شش شناسی یاد کرده تربیت از آنها به هستی

  زندگی، آخرت، دیگران، طبیعت، یاد شده است.
شناخت تعلیم و تربیت اسـالمی نـام دارد، کوشـش  فصل چهارم، در این فصل که مبانی انسان

ای دیگر به انسان پرداخته شود؛ یعنی در اینجا هدف، شناخت خود انسـان چونـان  هشود به گون می
انسان با چشم پوشی از روابط او حتی با خود است تا از جمله معلوم شود انسان چیسـت، چگونـه 

  هایی دارد و نیازهای او کدام است. آفریده شده، جایگاهش در هستی کدام است و چه ویژگی
شناخت تعلیم و تربیـت اسـالمی اسـت و در آن هسـتی و  بانی معرفتباره مفصل پنجم، در

ای است و آیا اصـوال معرفتـی  کاویم تا روشن شود که معرفت چه مقوله می چیستی معرفت را پی
وجود دارد و معرفت، دست یافتنی است و یا هر چه هست پندار اسـت، و اگـر معرفـت دسـت 

هـای غیـر حسـی،  بی وجود ندارد، یا شناختیافتنی است، تنها حسی است و شناخت غیر تجر
  هم وجود دارد و هم معتبر است. 

شناخت تعلیم و تربیت اسـالمی موضـوع فصـل فرجـامین کتـاب  فصل ششم، مبانی ارزش
شود به فراخور مجال، نخست به مفهوم و ماهیـت ارزش اشـارتی شـود،  است و در آن تالش می

و روایـات  م و تربیت اسالمی، سازوار با قرآن کـریمهایی از نظام ارزشی فلسفه تعلی آنگاه گوشه
  بازکاوی شود.  معصومان

١۴/٧/١٣٩۴  
  بهروز رفیعی                                               

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  اولفصل 
  

  کلیاتی در فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

  مقدمه
اسـت کـه  3های مضـافی و فلسـفه 2ای های میان رشـته از دانش 1فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

تعلیم و تر، فلسفه فلسفه  کمتر به آن پرداخته شده است. از فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی وانهاده
اند و یـا بـه  های ما تا کنون یا به آن نپرداخته است؛ چنان که، در تربیت نگاشت 4تربیت اسالمی

  اند. اشارتی بسنده کرده
فلسفه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، سنگ محک فلسفه تعلیم و تربیـت اسـالمی اسـت و از   

شود. در این شاخه معرفتی،  رهگذر آن به واقع از بیرون به فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی نگریسته می
  شود تا از جمله روشن شود که: کاوی می گوهر و حقیقت فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی پی

  تواند وجود داشته باشد ای وجود دارد یا اصوال می ا چنین فلسفه. آی١
  ای به فرض وجود، یا تحقق در آینده، مخالف هم دارد . آیا چنین فلسفه٢
  . مخالفان این فلسفه برای مخالفت خود چه دالیل و استداللی دارند٣
 بر این باورند که تربیـت زنند یا اصوال . آیا مخالفان تنها از به کار بردن این اصطالح تن می۴

  ای ندارد اسالمی، فلسفه

                                                               
1. philosophy of Islamic education 

2. interdisciplinary sciences 

3. philosophies of 

4. philosophy of philosophy of Islamic education 



    فلسفه تربيت اسالمي   6

  نامند گیرند و آنها را چه می . مخالفان این فلسفه، مبانی و مسائل تربیت را از کجا برمی۵
  . در فرض وجود فلسفه تربیت اسالمی، این فلسفه مضاف، هنجارین است یا نظری یا هردو۶
  و روایـت، و یـا فلسـفه اسـالمی قـرآن. آبشخور این فلسـفه کجاسـت: فلسـفه اسـالمی، ٧

  و روایات و قرآن 
  شود . در این فلسفه از کدام روش برای بحث و سخن سود جسته می٨
  شود . روش بحث و گفت و گو در این فلسفه از کجا برگرفته می٩
  . این فلسفه در محتوا و روش و ساختار تا چه مایه اصالت دارد١٠
  ) چه نسبتی دارد1. این فلسفه با فلسفه اسالمی (درونی و بیرونی١١
  . ربط این فلسفه با منابع علم در اسالم چیست١٢
  . عالمان مسلمان نسبت به این فلسفه چه دیدگاهی دارند١٣
  . این فلسفه با فلسفه تربیت در غرب چه نسبتی دارد١۴
  شود پرداخته شده است تعلیم و تربیت خوانده می. آیا در منابع اسالمی به آنچه که فلسفه ١۵
  های فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی شایسته کدام است . ویژگی١۶

پس کار فلسفه فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، در مجموع،تعریف و تشریح هستی و چیستی 
    2است. فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی

  
  

                                                               
ده اسـت. مـراد وی از فلسـفه کـر )، فلسفه اسالمی را به بیرونی و درونی تقسـیم ٢٠١٢( . محمد یوسف موسی١

وی از فلسفه بیرونی یا بیگانه، فلسفه یونانی در جهان اسـالم را  ؛در قرآن استدرونی، مسائل فلسفی موجود 
  خواسته است. 

. کار فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی، درمجموع شرح و شکافت هستی و چیستی تعلیم و تربیت اسالمی است. ٢
تعلـیم و تربیـت، این شرح و شناخت اموری چون: مبانی تعلیم و تربیت، تعریـف تعلـیم و تربیـت، اهـداف 

های تعلـیم و تربیـت  های تعلیم و تربیت، روش اصول تعلیم و تربیت، علوامل و مراحل تعلیم و تربیت، حوزه
  گیرد. و، اصوال هر مقوله دیگری که در حوزه مسائل نظری تعلیم و تربیت قرار داشته باشد را در بر می
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  1شناخت مفهوم
و  2بحث، سخن را با باز و بسط چیستی فلسفه و فلسـفه مضـافدرآمد  الزم است به عنوان پیش

تعلیم و تربیت بیاغازیم، آنگاه و در فرجام سخن به بحث اصلی این فصل یعنی آبشخور فلسـفه 
  3تعلیم و تربیت اسالمی است، بپردازیم:

  
  . چیستی فلسفه١

فیلوسوفیا، ترکیبـی  ست.4واژه فلسفه نخست و پیش از هر چیز عربی شده واژه یونانی فیلوسوفیا 
کـه از  7، و سوفیا گرفته شده و به معنای دوست داشتن است 6که از فیلوس 5است از دو واژه فیلو

پس معنای فیلوسوفیا و برابر نهاد عربـی آن یعنـی  9،مشتق شده و به مفهوم دانش است 8سوفوس
  10.فلسفه، دوست داشتن دانش است

                                                               
ام، دلیلم بر راست و روایـی ایـن کـاربرد، اسـتفاده  ردهشناسی به کار ب شناخت را به جای مفهوم . عبارت مفهوم١

شناسـی اسـت.  شناخت، به جای یزدان عین القضاة همدانی و شهاب الدین یحیی سهروردی از عبارت یزدان
  ).١٣١۶، ؛ سهروردی١٣۶٠بنگرید: عین القضاة همدانی،

2. philosophy of 

ده در حوزه فلسفه تربیت قرار دارد نه فلسـفه فلسـفه . ممکن است به ذهن آید که بحث از بیشتر مفاهیم یاد ش٣
تربیت، حتی اگر چنین باشد، بازشکافت مفاهیم یاد شـده الزمـه هموارسـازی راه گفـت و گفتـار از فلسـفه 
فلسفه تربیت است و بدون پرداختن به آنها زمینه بحث، دست کم به لحاظ واژگـان و اصـطالحات بـه کـار 

  رفته در بحث، روشن نیست.
4. philosophia 

5.. philo 

6. philos 

7. sophy 

8. sophos 

که اصل  های فراوان دارد، از آن جمله است: واژه اصطرالب . تعریب واژگان در تاریخ فرهنگ اسالمی نمونه٩
تریاق که اصل یونانی آن  آن یونانی و اصطرالبون بوده است، اصطر یعنی ستاره، و البون به معنای آینه است؛

  است. ده است، هندسه که اصل آن ایرانی و اندازه بودهتیریون بو 
. در زبان فارسی هم از ترکیب فیلو با برخی از واژگان فارسی یا فارسی شده، واژگانی تازه ساخته شده است: ١٠

)، ژرمنوفیل (دوستدار و طرفدار آلمان)، )، روسوفیل(دوستدار و طرفدار روسیهپولوفیل(پول دوست، پول باره
  ل(طرفدار شبه جزیره انگلیس).انگلوفی
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نخستین کسی است که این واژه را بـه کـار بـرده و همـین معنـا را از آن خواسـته  1فیثاغورس
جویند؛ آنان کـه بـه دارایـی دل  است. وی مردم را به سه گروه تقسیم کرده است: آنان که جاه می

خواننـد  خوش دارند؛ آنان که در پی بررسی گوهر امورند و خود را دوستدار دانش یا فیلسوف می
  ).۴۵، ص١٩٧۶(طویل،

هـای  از مفهوم لغوی فلسفه که بگذریم، اگر در پی واکاوی مفهوم اصطالحی فلسفه و کاوش
شـویم. ایـن اخـتالف و  فلسفی برآییم با مفاهیمی گونـاگون در سـاختار و محتـوا روبـه رو مـی

هایی اسـت کـه در سـاختار و محتـوای مطالعـات فلسـفی روی داده  چندگانگی برآمد دگرگونی
علـی االصـول عبـارت اسـت از مطالعـه نظـری و روشـمند گـوهر امـور و  است، چراکه فلسفه

های آن دگرگون شده، ساختار و محتـوای فلسـفه  های معرفت و روش ، از آنجا که حوزه2معرفت
  ).٢٧، ص١۴١٣هم دگرگون شده است (یالجن،

مراد از تحول در ساختار، دگرگونی در روش تحقیق و منطـق پـژوهش فلسـفی بـرای دسـت 
  ه حقایق است، که از جمله شامل موارد زیر بوده است:یافتن ب
  . به کارگیری منطق صوری ١
  . استفاده از منطق شک دستوری (دکارتی) ٢
  کارگیری منطق جدلی(دیالکتیک)    . به٣
  . روی آوردن به منطق پوزیتیویستی ۴
  . استفاده از منطق پراگماتیستی۵

  اند: برشماردهها را چنین  کسانی نیز این روش
  کارگیری روش تاریخی . به١
  اندیشانه گیری از روش ژرف . بهره٢

                                                               
1.pythagorases 

. در سنت فلسفی جهان اسالم، فلسفه یعنی مطالعه و شناخت وجود، اما شماری از فیلسوفان غربی که فلسـفه ٢
) ontologyشناسـی ( اند، بـر ایـن باورنـد کـه فلسـفه، هسـتی و آن را به انسان پیوسته را از متافیزیک گسسته

فه را بـه خـود شناسی، فلسـ شناسی است یعنی معرفت ) یا شناختepistemoiogy(شناسی نیست، بل معرفت
؛ ۴٢−۴١، ص١۴٣١شناســی را از حــوزه فلســفه جــدا ســاخته اســت (خلیــل، وجــوداختصــاص داده اســت و 

  ).٢١، ص١٣۶٢؛ همتی،٣٠ ، ص١٣۶٧مطهری، 
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  . به کار گیری روش تحلیل منطقی٣
  . استفاده از روش تقابلی۴
  1گیری از روش دیالکتیکی . بهره۵
  وری از روش نقدی . بهره۶
  . به کار گیری روش حدسی٧
  2. استفاده از روش استقرائی٨
  استداللی . روی آوردن به روش ٩

  های فلسفی، فراز و فرود بسیار داشته است چنانکه: دگرگونی در حوزه محتوای فلسفه و پژوهش
. فلسفه به مفهوم ارسطویی، کوشش برای واکاوی وجود چونان وجـود اسـت. ایـن مفهـوم از ١

ه. ق) ١٩۴ − ١٠٠( فلسفه را فیلسوفان مسلمان نیز کمابیش گردن نهادنـد چنانکـه جـابربن حیـان
)، و یعقـوب ١۴، ص١۴٢٧،ها خوانده است (جـابر بـن حیـان را علم به حقیت پدیده 3علم فلسفه

.ق.) فلسفه را علم به حقیقت امور در حد توان انسان شـمارده اسـت  ه٢۵٢ − ١٨۵(حدود کندی
.ق)، میان فلسفه جدلی و فلسـفه سوفسـطائی  ه٣٣٩ − ٢۶٠فارابی (، و 4)٩٧، ص١٣۶٩(کندی،

) و آن را ٧۴ص١۴٢٧،دانـد (فـارابی نهد و سومی را مسبوق به دو دیگر می با فلسفه برهانی فرق می
دانسـته و آن را بـه الهـی و  5علم به وجود چونان وجود و به دیگر بیان، علم به احکـام کلـی وجـود

  6)٨٠، ص١۴٠۵،طبیعی و منطقی و ریاضی تقسیم کرده است (فارابی

                                                               
گاهی فزون تر بنگرید: ریباول، در بهشتی،١   .١۶٣−١۵٨، ص١٣٨۶. برای آ
  .٧٠−۶٩، ص١۴٣١بنگرید : خلیل، . نیز ٢
. یاد کردنی است که جابر بن حیان، میان فلسفه و علم فلسفه فرق نهاده است، وی اولی را علم به امور طبیعی ٣

ــان،  ــن حی ــایین دانســته اســت (جــابر ب ــا از پ ــاال و علــل قریــب وبعیــد آنه   ،١۴٢٧و علــل قریــب آنهــا از ب
  ).١٧، ١۴ص 
کنـدی در کتـاب فـی حـدود شده است، چنانکـه  لسفه مفهومی یگانه اراده نمیو دیار کندی، از ف. در دوره 4

  ).١٧۴−١٧٢، ص١٣۶٩االشیاء و رسومها، شش تعریف از فلسفه پیش رو نهاده است (کندی، 
  .١۴−١،ص١٣٧۵.  نیز بنگرید: مصباح یزدی، 5
هـای مشـهور دوران خـود  کتاب احصاء العلوم خود کـه در آن بـه تعریـف دانـش در . گفتی است که فارابی6

بـرد و از تعریـف فلسـفه بـه  واژه فلسفه را به کـار نمـی) ٣٩، ترجمه خدیو جم، ص١٣۶۴،رابیپردازد (فا می
  کند.مفهوم عام یاد نمی
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د. از آنجـا کـه خداونـد انـ . گاه در تعریفی به غایت، فلسفه را تشبه یافتن به خداوند دانسته٢
ءٌ «مثل و مانند ندارد:  یْ ثْلِهِ شَ مِ انـد مـراد از  )، گفته١١(شوری:» ماند ... چیزی بدو نمی; ... لَيْسَ كَ

همگان را به آراسـته شـدن بـه آن  این تشبه، آراسته شدن به اخالق الهی است که پیامبر اکرم
) پس ١٢٩، ص۶١، ج١۴١٣(مجلسی،» خوی خدایی بیابید ;ختلقوا باخالق اهللاّ«فراخوانده است: 

د و دیدار شما انسان مراد آن است که چنان به اخالق الهی آراسته شوید که مثال و آیت حق باشی
گفته است مراد از تشبه به اله آن اسـت کـه انسـان بـه غایـت  را به یاد خدا اندازد. یعقوب کندی

  ).١٧٢، ص ١٣۶٩فضیلت دست یابد (کندی،
  ).١٧٣، ص١٣۶٩، اند (کندی . گاه فلسفه را به معنای شناخت نفس و خودشناسی دانسته٣
های معرفتی، مگر علـوم قـراردادی چـون: زبـان و  لعات فلسفی، همه حوزهگاه دامنه مطا. ۴

  گرفت. ادبیات و صرف و نحو و لغت را دربرمی
  گرفت. های معرفتی و حقایق مادی و معنوی از فرش تا عرش را دربر می گاه فلسفه همه حوزه. ۵
انسـان پرداخـت و  ای فلسفه، حوزه معرفتی وجود را وانهاد و به پژوهش در رفتـار . در دوره۶

یافت زیرا آنـان  1در پی سعادت انسان برآمد. شاید بتوان این دگرگونی را در اندیشه فلسفی رواقی
  شماردند. فلسفه را فن فضیلت و تالش برای تحقق آنها در زندگی عملی می

نمود یافت و آنان را وادشت  2. گاه دگرگونی یاد شده در اندیشه فلسفی کسانی چون اپیگور٧
  فلسفه را تکاپوی عقالنی فراسوی زندگی سعادتمندانه بخوانند.

  گاه فلسفه به پژوهش در حوزه امور فراطبیعی خالصه شد.. ٨
م)، فلسـفه معـادل همـه ١۶۵٠ − ١۵٩۶(3ای و از نگاه فیلسوفانی چون دکـارت . در دوره٩

  سانی دانسته شد.معارف ان
م)، فلسفه را به تالش برای جمع وحی و عقل یا دیـن ١١٠٩ − ١٠٣٣( 4. گاه امثال آنسلم١٠

  و فلسفه منحصر ساختند.      
  رفت. . گاه فلسفه به معنای علوم غیر آزمایشگاهی به کار می١١

                                                               
1.Stoicism 

2 Epicurious 

3.Rene Decartes 

4. Anselm 
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کـاوی انتقـادی و  و علـوم بلکـه تـالش بـرای پـی ای از معارف . برخی فلسفه را نه مجموعه١٢
). در ایـن ٧۶، ص٢٠٠٠انـد (عبدالـدائم،  توضیحی همه چیـز از جملـه تعلـیم و تربیـت دانسـته

  ).٢۵، ص١٩٢٢تعریف، فلسفه چونان روش و فن لحاظ شده است، نه دانش و محتوا (نجیحی، 
ها و  بط انسان با دیگر انسـان. کسانی هم فلسفه را واکاوی آغاز و انجام امور و بررسی روا١٣

  ).٩٧، ص١٩۶٧اند (جمالی، هستی و آفریدگار تعریف کرده
. در قرن نوزدهم، چیرگی فلسفه بر علوم، احیا و فلسفه به علوم افـزوده شـد. در ایـن دوره ١۴
دین افـزود و فلسـفه م) فلسفه را به معارفی چون حقوق و هنر و تاریخ و ١٨٣١ − ١٧٧٠( 1هگل

  حقوق و فلسفه هنر و فلسفه تاریخ و فلسفه دین را به حوزه مطالعات فلسفی افزود.
. در عصر مدرنیته، فلسفه را به مفهوم معارفی بـه کـار بردنـد کـه در آنهـا بـه جـای روش ١۵

ه شد. در این کاربرد، علـوم طبیعـی را از حـوزه فلسـف تجربی از قیاس و برهان عقلی استفاده می
  گسستند و به حوزه علوم تجربی پیوستند.

 4و تحلیلـی، 3م) با تقسـیم قضـایا بـه ترکیبـی١٨٠۴ − ١٧٢۴( 2. در کاربردی دیگر، کانت١۶
م) ١٩۵٨ − ١٨٧٣( 6م)، مـور١٩٨٩ − ١٩١٠( 5زمینه را فراهم ساخت تا پس از او کسانی چون آیر

معنا شـماردن دیگـر  م) با تکیه و تأکید بر قضایای ترکیبی و تحلیلی، و بی١٩٧٠ − ١٨٧٢( 7و راسل
های زبانی خالصه کنند و مـدعی شـوند کـه فلسـفه در پـی  قضایا، دامنه فعالیت فلسفی را به تحلیل

یست بلکه کار فلسفه تنها تحلیل و توضیح معانی از راه تحلیل منطقی اسـت. اینـان کشف حقیقت ن
هـا و  رو، کار فیلسوف از یک سو تحلیل مفهـوم اند که فلسفه، موضوع واقعی ندارد، از این اشاره کرده

 های سـخن و نمایانـدن ها از دیگر گونه های گوناگون و متمایز کردن گزاره از سوی دیگر واکاوی گفته
  ).٣٧الف، ص ١٣٩١هاست (نقیب زاده،  معنی بودن آن گزاره دار بون یا بی معنی

                                                               
1. G. W. F. Hegel 

2.I. Kant 

3. synthetic statments 

4. analytic statements 

5. Ayer 

6.  B. Russell 

7. Moor 
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م) ، فلسفه متعارف را پرداختن به اموری دانستند ١٩۵٢ − ١٨۵٩( 1کسانی چون دیویی. ١٧
کید کرده این که به زندگی واقعی انسان ارتباط ندارند از که فلسفه باید بـه بشـر و اند  رو، تکیه و تأ

هـا و  ها و اضطرابات بشری بپردازد و در عمل به کار آید و مفید افتـد یعنـی در پـی هـدف بحران
  دهد. ها جهت می های جمعی انسان هایی برآید که به فعالیت ارزش
اند که فلسفه به دو گونه فعالیت نظر  اندر کاران فلسفه تربیت، اشاره کرده . برخی از دست١٨

هـا و ادراک  د: یکی تجزیه و تحلیل، که هدفش شناخت مطالب و تبیین و بازشکافت اندیشـهدار
تـوان در هـر یـک از  روشن و دقیق معانی است؛ و دیگری فعـالیتی اسـت کـه از رهگـذر آن می

شناسی، منطق به نظریه مشخصی  های ماورای طبیعت، اخالقیات، نظریه شناخت، زیبایی حوزه
  ).  ٧۵، ص١٣٩٠دست یافت (کیالنی، 

نظران، فلسفه را واکاوی آغاز و انجام امور و بازکاوی روابط انسـان بـا  . گروهی از صاحب١٩
  ).٩٧، ص١٩۶٧اند (جمالی،  ها و طبیعت دانسته آفریدگار و دیگر انسان

گـاهی و درک ٢٠ . شماری از بزرگان، فلسفه را شناخت نمادهـای مطلـق هسـتی در حـوزه آ
  ).١۶، ص١٣٨٩اند (جعفری، نسبیت مفاد دانش دانسته

اند که فلسفه عبارت است از آشنایی با مبانی کلی جهان هستی و آمادگی بـرای  . نیز گفته٢١
هایی که در ورای متغیرات جهان هستی قرار دارد؛ یعنی متغیراتی که علوم،  گویی به پرسش پاسخ

    2).٣٧۶، ص١٣٨٧شناخت آنها را که به عهده دارد (جعفری، 
 ٣٣، ص ١٣٨۵ای تفکر روشمند (جعفـری، ز فیلسوفان مسلمان، فلسفه را گونه. برخی ا٢٢

) و شماری هم آن را فعالیت ذهنی مبتنـی بـر روش معـین ١٣، ص١٣٨٢؛ مصباح یزدی،٣۴ −
  ).۶٩،ص١۴٣١اند (خلیل، شمارده
و فراگیـر جهـان بـه  نتالش انسان برای فهم بنیـادی راپژوهان، فلسفه  . نیز برخی از فلسفه٢٣
ر تعـاریف از دیگ را له قوای ادراکی خود بر اساس واقعیت عینی تعریف کرده، و این تعریفوسی

  ).١۵۵ − ١۵۴، ص١٣٩٢اند (یثربی،  فلسفه برتر شمارده
  

                                                               
1. Dewey 

  ).١۶۴−١۶٠، ص٢،ج١٩٨٢های فلسفی از جمله (صلیبا،. نیز بنگرید: فرهنگ٢
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  . فلسفه مضاف٢
شود، به معنای تبیـین اصـول و  خوانده می 2که فلسفه مضاف 1»فلسفه«فلسفه در ترکیب اضافی 

رود و گـاه  دیگر که مضـاف الیـه واژه فلسـفه اسـت بـه کـار مـیمبانی و به اصطالح مبادی علم 
روش تحقیق، و سـیر تحـول آن علـم را نیـز   گذار، هدف، واکاوی مطالبی چون: تاریخچه، بنیان

) به دیگر گفتـه، ١۶٢، ص٢،ج١٩٨٢؛ صلیبا، ٧٢،ص١، ج١٣٨۵گیرد (مصباح یزدی،  دربر می
هـا و  هـا و روش واره تحلیـل عقالنـی طـرح فلسفه کذا (مثال فلسفة فیزیک)، دانشی است که به

پردازد که در مضاف الیه واژه فلسفه (مـثال فیزیـک در فلسـفه فیزیـک) وجـود دارد  قضایایی می
) تا از این رهگذر گوهر و محتوا و فایـده مضـاف الیـه خـود را پـی ۴۵الف، ص١٣٨۶(بهشتی،

   3کاود و معلوم دارد.
اند؛ توضیح آنکه، گاه مضـاف  دو دسته تقسیم کرده فلسفه مضاف را به تبع مضاف الیه آن به 

 ١٣٣۵در سـال  شهید مطهـرینام چیزی غیر از علوم است مانند فلسفه زهد که  ،الیه فلسفه
)، یـا فلسـفه نبـوت کـه ١٢۵ − ١٢۴، ص١٣٩٠،آن را در گفتار خود به کار برده است (مطهری

به کار بـرده ١٣۵٣آن را در پیش از سال  ای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید علی خامنه
)، و گاه این مضاف الیه نام یکی از علوم است، سازوار بـا ایـن ۶٠، ص١٣۶٨ای، است (خامنه
  شود: الیه، فلسفه مضاف دو گونه می دو نوع مضاف

الف) فلسفه مضافی که علم درجه اول است: در ایـن دسـت فلسـفه مضـاف، واژه فلسـفه بـه    
شود. کار این فلسفه مضاف یـا علـم درجـه اول شـرح و  ای که نام یکی از علوم نیست اضافه می واژه

فلسـفی اسـت نـه تجربـی.  شکافت هستی و چیستی مضاف الیه خود است. این واکاوی، عقلـی و
  های پر شمار فلسفة مضاف به مفهوم نخست است. فلسفه دین، فلسفه کتاب، فلسفه باران، از نمونه

                                                               
1. Philosophy of 

مخالفنـد و ایـن » ی فلسـفه«و »  فلسـفه«اندرکاران فلسفه تعلیم و تربیت، با تقسیم فلسـفه بـه  . برخی از دست٢
دانند و آن را  تفکیک را موجب ابهام در ماهیت فلسفه به طور عام  و فلسفه تعلیم و تربیت به طور خاص می

کنند کـه بـه  دانند و چنین استدالل می خوانند و اصوًال فلسفه را همان فلسفه مضاف می کمابیش تصنعی می
شناسـی، فلسـفه معرفـت اسـت؛  منطق، فلسفه استنتاج است؛ معرفت هر روی هر چیزی فلسفه چیزی است:
شناسی، فلسفه زیبـایی و هنـر اسـت؛ اخـالق، فلسـفه کـردار اسـت  متاافیزیک، فلسفه واقعیت است؛ زیبایی

  ).١١٢−١١١، ص١٣٨۶(دوکاس، در بهشتی، 
  ).  ٢٣، ص١٣٨٩. نیز بنگرید: (بهشتی، ٣
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گونه از فلسـفه مضـاف، واژه فلسـفه بـه  ب) فلسفه مضافی که علم درجه دوم است: در این  
شود. کار این نوع فلسفه مضاف یـا علـم درجـه دوم،  ای که نام یکی از علوم است اضافه می واژه

شرح و شکافت هستی و چیستی علمی است که مضاف الیـه فلسـفه واقـع شـده اسـت. فلسـفه 
  های فراوان فلسفه مضاف به مفهوم دوم است. فلسفه مکانیک از نمونه فیزیک، فلسفه پزشکی،

تواند از هر دو نوع یاد شده باشد، و آن در جایی است کـه  گفتنی است که گاه فلسفه مضاف می
مضاف الیه هم نام یکی از علوم باشد و هم نام امـری غیـر از علـوم؛ بـرای نمونـه اگـر مـراد از واژه 

ری باشد فلسفه آبیاری از نوع نخست و علم درجـه اول خواهـد بـود، و اگـر آبیاری عمل عرفی آبیا
  مراد از آبیاری، دانش مدون آبیاری باشد، فلسفه آبیاری از نوع دوم و علمی درجه دوم خواهد بود. 

  
  . چیستی تعلیم و تربیت٣

مایـه آن در لغـت و تعریـف  برای بـازنمود مفهـوم تربیـت، شایسـته اسـت بـه بـن الف) تربیت:
  اصطالحی آن پرداخته شود:

 −های لغت برای واژه تربیت سه ریشه یـاد شـده اسـت: َربـا  در فرهنگ . تربیت در لغت:١
.  −َیرَبُی، َربَّ  −َیربو، َرِبَی  ده است که البته سه گونه معنا شگانه آن  تربیت با توجه به بن سهَیُربُّ

  باشند، به این ترتیب : به یکدیگر نزدیک می
بـرآوردن،   یربو باشد، مفهومش افزودن، پروراندن، برکشیدن، −الف) تربیت چون از بن ربا 

بًـا «رویانیدن، تغذیه کودک است. در دو آیه ذیل از رب همین معنا اراده شده است:  ن رِّ يْتُم مِّ ا آتَ مَ وَ
وَ فِی أَ  بُ ْ ...;لِّريَ ندَ اهللاَِّ بُو عِ رْ الِ النَّاسِ فَالَ يَ وَ و آنچه به ربا دهید تا (بهره شما) در دارایـی مـردم فزونـی  مْ

...;«    و )٣٩(روم:» یابد نزد خداوند فزونی نیابد... اتِ قَ ـدَ بِی الصَّ رْ يُ ا وَ بَ قُ اهللاُّ الْرِّ حَ خداونـد ربـا را  يَمْ
  )٢٧۶(بقره:» بخشد... سازد و صدقات را فزونی می د مینابو

یربی باشد، رشد کـردن و برآمـدن و قدکشـیدن و بالیـدن را  −ب) اگر تربیت برگرفته از ربی 
  رساند. واژه رب در بیت ذیل در این معنا به کار رفته است: می

ــانی ــی ف ــائًال عن ــک س ــن ی ـــُت   فم ـــها َربی ـــزلی و ب ـــکة من  بم

سرپرسـتی کـردن،   یرب، در این معانی به کار رفته است: پـروردن، −ج) تربیت از ماده رب 
از افراط و تفریط دورداشتن و به اعتـدال   ارزنده ساختن،  نیکو ساختن، به تعالی و کمال رساندن،

بـه کـار رود فراگیرتـرین معنـایش آوردن، استوار و متین کردن و در نهایت اگـر در مـورد انسـان 
  فرهیخته ساختن اوست.
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  واژه رب در دو روایت و دو بیت ذیل به این معنا به کار رفته است:
ان من عبادی من يتصدق بشق متـرة «بازگو شده است که خدای بزرگ گفته است:  از امام صادق

هفأُربيها له فيها كام  كم فَلُوَّ دهند و من آن را  ای از دانه خرما صدقه می شماری از بندگانم پاره ...;يُربی احدُ
  ).٣۵۴، ص١۴٢٩(مفید،» پرورد... سان که یکی از شما حیوانش را می پرورم بدان برای آنها می

ان يلی اكثرَ تربيتِه ويراعيه فی نومه وك«چنین آمده است:  با علی رسول خدادرباره رابطه 
» کـرده اسـت... گهداری مـیتر تربیت او با وی بوده و در خواب و بیداری از او ن بیش; ويقظته...

  ).٢۵۵، ص١طرابلسی، ج(کراجکی 
ـــا ـــَرزَت لن ـــُن إذ َب حس

َ
ـــت أ ـــرِ  وَألن ـــاَحِة الَقص ـــروِج ِبَس ـــوَم الخ   َی

ـــــَضاء ِة َبی ـــــن ُدرَّ ــــَـةمِـ ُب َحـــاِئُر الَبحـــرَصـاِفی   ِمَمـــا َتـــرُّ

انـد، چنانکـه از  یرب، به تعریف تربیـت پرداختـه −تر با عنایت به بن رب  پژوهان، بیش واژه
چیـز  .ق.)، تربیت، دگرگون کردن گام به گام و پیوسته هر ه۵٠٢(در. حدود نگاه راغب اصفهانی

) یـا ١٨۴،ص١۴٠۴، مایه که به فرجامی که درخور آن است برسد (راغـب اصـفهانی است تا آن
جسته به کمال رساندن و ارزنده ساختن هـر چیـز  بیضاوی در تفسیر سوره حمد، تربیت را جسته

یز رب و تربیت را از بنی یگانه دانسـته و ). شماری ن١٠، ص١، ج١۴٠٨دانسته است (بیضاوی، 
  ).٣۴تا، ص اند (مودودی، بی معنای رب را همان تربیت شمارده

 گیـری شـکلو آن را عبـارت از تربیت را معادل اخـالق گرفتـه .ق)  ه۴٢٨  − ٣٨٠( ابن سینا
رار فراوان عمل واحد در زمان طوالنی و در فواصل افزاید مرادم از عادت، تک داند و می عادت می

  ).  ٣٧٣،ص١٩٨٨زمانی نزدیک به هم است (ابن سینا، 
او در تفسیر سوره ناس، از رب و تربیت یـاد کـرده و تربیـت را بـه معنـای پـرورش جسـم و 

). وی در ۶٠ − ۵٩،ص١٣٨٣پرداخت استوار تن و باندام آفریدن انسان دانسـته اسـت (همـان،
  ).۵٣ − ۵٢ه فلق، تربیت را بار آوردن و پروردن معنا کرده است (همان، صتفسیر سور

تربیت چون سیاست و دین از مقوالتی است که دسـتخوش دخالـت  . تربیت در اصطالح:٢
ای بـا  همگان و فهم عامه شده است؛ چراکه هر کس، از توده مردم تا نخبگـان، نـاگزیر بـه گونـه

کسی است که در مقام مربی خود را کمتر از دیگران شمارد و تربیت سروکار دارد و از قضا کمتر 
برداشت خود را از تربیت، دست کم درخور تعدیل شمارد. باری هر کس تا مجبـور بـه تعریـف 

  ).١٧٩ − ١٧٨، ص١، ج١٩٩٧داند (دو رون و پارو، کند معنای آن را می تربیت نشود گمان می
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ریفی یگانه از تربیـت همداسـتانی دسـت نـداده پژوهان بر تع همه هنوز در میان تربیت با این
است و این از آن روست که نظام تربیتی پذیرفتـه کسـان یکسـان نیسـت و هـر کـس بـر اسـاس 

هـا دارد بـه تعریـف تربیـت  ارزش  شناخت، جامعـه،  انسان، جهان،  ، تعریفی که از هستی، خدا
کند و  به فهم آن است دفاع میپرداخته است؛ به دیگر سخن، هر کس از تربیت آن گونه که مایل 

پژوهان بـزرگ  رو، شماری از تربیت تعریفش از تربیت نیز مسبوق به چنین گرایشی است؛ از این
یابی به تعریفی صحیح و صریح و یگانه از تربیت که پسندیده همگان افتد ناامید گشـته  از دست

  ).١۵، ص١٣٧٠اند (میاالره، و کوشش در این زمینه را بیهوده شمارده
باری گوهر مفهوم اصطالحی تربیت با مفهوم لغـوی آن کمـابیش یکـی اسـت و بـر رشـد و 

شاید بتوان ایـن قرابـت 1). ۶٢، ص١٩٧۶پرورش جسمی و روحی متربی داللت دارد (جمالی،
ا;«معنایی را از دو آیه زیر برداشت نمود:  ـغِريً يَانِی صَ بَّ امَ رَ امَ كَ ْهُ محَ بِّ ارْ قُل رَّ ... و بگـو پروردگـارا  ...وَ

ْ «) و ٢۴(اسراء:» اند با آنان به مهر رفتار کن هم چنانکه آنان مرا در کودکی (به مهر) پرورده الَ أَملَ قَ
ا...; لِيدً بِّكَ فِينَا وَ رَ   ). ١٨(شعرا:» گفت: آیا تو را از کودکی نزد خود نپروردیم... نُ

  آید که: باره معنای لغوی و اصطالحی تربیت آمد، بر میاز مجموع آنچه در
الف) تربیت، فرایندی هدفدار است که تحقق آن بازبسته به وجود دو عامل مربی و متربـی و 

  تالش آن دو است؛
و عمـل تربیتـی، ب) تربیت باید بر اساس طرحی از پیش تعیین شده صورت پذیرد و فرایند 

  سازوار با آن عملی شود؛
ج) در تربیت مفهوم تأثیر و تأثر نهفته است، اما هر تأثیر و تأثری تربیت نیسـت، گرچـه هـر 

  تربیتی تأثیر و تأثر است؛
  د) تربیت باید به تغییر و تحول در متربی بینجامد؛

  سرشتی متربی سازوار باشد؛  ها ویژگی) تربیت باید با  ه
  و) در تربیت باید سرشت و طبیعت کودک پاس داشته شود؛ 

  های متربی پرورش یابد؛ ز) در تربیت باید توانایی
  و استداد اوست؛رشد و تعالی برسد که درخور سرشت ای از  ح) هر کس باید به پایه

                                                               
  ).٩٢−٩٠، ص١٣٩٠بزرگان از تربیت بنگرید: (رفیعی، های  . برای  آشنایی با شماری از تعریف١
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  ط) در فرایند تربیت باید به عمل گام به گام و رعایت اصل تدریج پایبند بود؛
  الزام باید به رشد مثبت و تعالی فرد بینجامد.ی) تربیت به 

تربیت هر گونه تعریف شـود، بـه هـر روی دارای جنبـه  بعد هنجارین در تعریف تربیت:. ٣
دستوری و هنجارین است حتی اگر به گونه توصیفی بیان گردد؛ به دیگر گفته، هر گاه گفته شـود 

تربیـت بایـد «ناگزیر از ایـن عبـارت توصـیفی، عبـارت هنجـارین » تربیت عبارت است از...«
). برای نمونه هنگامی کـه ابـن ٩٩، ص١ج، ١٣٨٩شود (باقری،  فهمیده می» عبارت باشد از...

هـای سرشـتی انسـان دانسـته و  .ق) تربیت را از قوه به فعل رساندن نهـاده ه۴٢٨ − ٣٨٠( سینا
افزوده است که نفسی تربیت شده است که به کمال درخوری که برای رسیدن به آن آفریده شـده 

گویـد  )، گویا مـی١٧، ص١٩٨٩ ،های اخالقی به دور باشد (ابن سینا لودگیاست، رسیده و از آ
گوید: تربیت، پرورش دادن و به فعلیت  می که تربیت باید چنین باشد؛ یا چون شهید مطهری

نهاست تـا از ایـن رهگـذر متربـی بـه حـد رساندن استعدادها و ایجاد تعادل و هماهنگی میان آ
گوید تربیـت  )، در واقع می۵٨ − ۵٧و۴٣، ص١٣٨٢اعالی کمال درخور خود برسد (مطهری،

  .1باید چنین باشد
ـامَ «آمده اسـت:  فرق تربیت در مقام ثبوت با تربیت در مقام اثبات: در قرآن کریم ـضْ هلَُ فِ اخْ وَ

لِّ  نَاحَ الذُّ اجَ غِريً يَانِی صَ بَّ امَ رَ امَ كَ ْهُ محَ بِّ ارْ قُل رَّ ةِ وَ َ محْ نَ الرَّ ؛ و در برابر آنان از سر مهربانی بال خاکساری مِ
چنانکـه آنـان مـرا در کـودکی (بـه مهـر)  بگستر و بگو پروردگارا با آنان بـه مهـر رفتـار کـن هـم

اند که پدر و مـادر گذشـته از  ). شماری از مفسران در تفسیر این آیه گفته٢۴(اسراء:» اند. پرورده
تأثیر بر پرورش جسمی کودک بر تربیت معنوی او نیز مؤثرند و این تأثیر به الزام همیشه خـوب و 

). بـر ٣۵۵، ص٧، ج١۴٠٨های الهی همسو نباشد (گنابـادی،  تواند با ارزش مثبت نیست و می
توان گفت: تربیـت در مقـام ثبـوت غیـر از  اشتی از تربیت است که میاساس چنین تفسیر و برد

که تربیت در مقام ثبوت و عالم واقع، پیوسـته بـا مقام اثبات است؛ یعنی چنین نیست تربیت در 
تواند منفی باشد و بـه  بار ارزشی همراه و مثبت باشد، پس در عالم واقع و مقام ثبوت، تربیت می

بخشد وی را تباهی دهد. از این روست که شـماری از مربیـان بـزرگ  جای آنکه متربی را تعالی
  اند. مسلمان از تربیت نیک و بد یاد کرده

                                                               
گاهی فزون .١   ).١٢٢−٩٩، ص١٣٨٩تر از مفهوم تربیت بنگرید: (باقری،  برای آ
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رو حتـی  گردد؛ از این این مثبت و منفی بودن تربیت، به تربیت در مقام ثبوت و اثبات باز می
قرآنـی آن یعنـی  اند در تعلیم و تربیت اسالمی به جای واژه تربیت، از معادل برخی پیشنهاد کرده

)؛ پیشنهاد این گزینش و جایگزینی از آن روست کـه ۴۵، ص١٣٩٠تزکیه استفاده شود (بهشتی،
شـود؛ وجـه  گیـرد و فـرد تزکیـه نمـی شود یا صورت نمی گیرد و فرد تزکیه می تزکیه یا صورت می

کیـد شـده اسـت، هرگـز از هم که بسیار بر تزک ای درخور تصور نیست. در قرآن کریم میانه یـه تأ
توان گفت تزکیه رخ داده است اما بد.  تزکیه خوب و بد، یاد نشده است؛ این از آن روست که نمی

تزکیه خوب و بد تصور پذیر نیست؛ علت این امر آن است که میان تزکیه در مقام ثبوت با تزکیـه 
قسیم پذیر است و گونـه ثبـوتی در مقام اثبات تفاوتی نیست، بر خالف تربیت که به خوب و بد ت

  تواند با نوع اثباتی آن یکی نباشد.  آن می
هـای  تعلیم که به معنای آموزش و یـاد دادن اسـت، از برخـی ویژگـی . رابطه تعلیم با تربیت:۴

ت در مفهوم تعلیم هم عمـل بـه گفته اس تربیت برخوردار است برای نمونه چنانکه راغب اصفهانی
). نیز در تعلیم ٣۴٣، ص١۴٠۴، تدریج و رسیدن گام به گام به هدف نهفته است (راغب اصفهانی

بینـد. امـا در مفهـوم  دهد و آن که آموزش مـی هم معموًال به دو طرف نیاز است: آن که آموزش می
ف تربیت، معموًال بار ارزشی نهفته نیست؛ به دیگر بیـان، بنـابر تعریـف و ثبوتـًا، هـر تعلیم بر خال

تربیتی بار ارزشی دارد و اگر فرایند تربیت چنان که باید رقم خـورد الزامـًا بـه رشـد مثبـت و تعـالی 
ای  دهانجامد این امـر تـابع مـا انجامد، اما هر تعلیمی به الزام به رشد و تعالی متعلم نمی متربی می

موضـوع  ؛ پسشود؛ زیرا ممکن است ماده مورد آموزش خوب یا بد باشد است که آموزش داده می
دهـد و تغییـر  پذیرد و یادگیری دسـت مـی آموزش خوب باشد یا بد، به هرروی آموزش صورت می

  به این دو گونه آموزش اشاره شده است: آید. در قرآن کریم رفتار حاصل می
ـ«الف) آموزش خوب:   ـهُ بَشَ لِّمُ عَ امَ يُ ولُونَ إِنَّ قُ ُمْ يَ مُ أَهنَّ لَ عْ دْ نَ لَقَ ...;ـوَ دانیم کـه آنـان  و خـوب مـی رٌ
الَ «؛  )١٠٣(نحل:» است... گمان بشری به او آموزش داده گویند بی می ـىلَ  قَ بِعُـكَ عَ لْ أَتَّ ى هَ وسَ لَهُ مُ
ا; أَن تُ  دً شْ تَ رُ لِّمْ َّا عُ نِ ممِ لِّمَ اند بـه  شناسی که به تو آموخته موسی بدو گفت: آیا پی تو گیرم تا از آن رهعَ

ن «)؛ ۶۶(کهف:» من بیاموزی م مِّ نَكُ صِ مْ لِتُحْ ةَ لَبُوسٍ لَّكُ نْعَ نَاهُ صَ لَّمْ عَ ...;وَ مْ كُ أْسِ داود برای شـما بـه  بَ
) در این آیات موضوع آموزش، خـوب ٨٠(انبیاء:» بافی آموختیم تا از گزند پاستان دارد... فن زره

  است و آموزش بار ارزشی دارد.
لَــكِنَّ «شـود ضـد ارزش باشـد:  نیسـت و مـیب) آموزش همیشه با بار ارزشـی همـراه  ...وَ


