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 سخن پژوهشگاه
  ] هـای انسـانی ریزی و ضـبط و مهـار پدیـده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 

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 اسالمی در گرو شناخت واقعیت پژوهش کارآمد در جامعه ایران

دیگـر  ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن
گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره 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
تجربه موفق این نهاد، زمینه . ایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد علمی شکل گرفت

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



دانشـمندان مسـلمان در تعلـیم و  آرایدرس به عنـوان منبـع  در مقطع کارشناسی ارشد، این اثر
  .تقابل استفاده اس درس مربیان بزرگ، به عنوان یکی از منابع دکتری،در مقطع  ، وتربیت

شـود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  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
 فیعـیآقـای بهـروز رهـای مؤلـف محتـرم اثـر،  دانـد از تالش در پایان پژوهشـگاه الزم مـی

  . سپاسگزاری کند
  

 چهار
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 دیباچه

پرور دارد و در پی فرگشـت انسـان در دو سراسـت و بـه اعتبـار  اسالم گوهری دانشی و دانش .١
: امبرش صـالییـشناسد و پ ژه مییتی ویت، نقش و اهمیم و تربیه برای تعلکتی است ین عنایچن

بِّ « امً رَ لْ نِى عِ دْ ی را بر زن و مـرد یجو و دانش 2خواند دهد و عالمان را وارثان رسوالن می می سر 1»زِ
خواهد از گهواره تا گور دانـش بجوینـد و در پـی دانـش  و از آنان می 3شمارد مسلمان واجب می

  4.ندیبپو نیحتی تا چ
ت مصـطفوی برافروخـت، یـخرافـه زد و چـراغ تربفر و کچون معجزه محمدی آب بر آتش 

ن بـود و یمارهای زهـرآگ ه همدمشان گرزهکن ییژآکرد و از مشتی عرب کش کجهالت بولهبی فرو
شمار  دگان بهین آفریتر و از وحشی 5خوردند و از پای تا به سر به خطا آلوده بودند ره مییتلخاب ت

شان یشتار از خوی اکو چپاول و  7گانه بودندیاسی بیت و نظام اجتماعی و سیو با مدن 6آمدند می
د یـاستوار و گسـترده پد ه ساختار اجتماعی شالودهکاردان برآمد که و یما مردمانی فراخ 8شده بود،

                                                               
  .٧طه، . ١
  .١۶۴، ص١مجلسی، جبحاراالنوار، . ٢
  .١٧٧همان، ص. ٣
  .همان. 4
  .٢۶البالغه، خطبه  نهج: د بهیبنگر . 5
  .٢٢٩، ص١خلدون، ج ، ابنخلدون مقدمه ابن. 6
  .٢٨١همان، ص. ٧
  .٢٨۵ـ٢٨۴همان، ص. ٨
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هـا در  ن همه تمـدنیتر احتماال خالق«ه توانست کتی شدند یم و تربیآوردند و صاحب نظام تعل
راب گشـت، یهـا بـدان سـ ت جهـان قـرنیم و تربیشت تعلکه کتمدنی  1:ندیافریرا ب» نه علمیزم

ت و علوم بارآمده در دامن آن نبود، علوم دوران قرون وسـطی و یم و تربین نظام تعلیه اگر اکچنان
  2.آمد د نمییی و دوران پس از آن پدیعصر نوزا
فـه یه وظکانی بزرگ باشد یتی خاستگاه معلمان و مربیم و تربین نظام تعلیه چنکعی است یطب

ان و ین مربیار درخور توجه ایهای بس ژگییاز و. های نوخاسته را گردن نهند ت نسلیآموزش و ترب
، سـحنون ابـن(ه یگران، خود فقیت دیم و تربیت تعلینار مسئولکه آنان در کمعلمان آن بوده است 

، محـدث )، مالصـدراسـهروردی، ، عـامریعلیبـو      ،فـارابی  ،کنـدی(لسـوف ی، ف)یخ طوسیش
، جـوزی ابن(لم ک، مت)، سعدیدییفراه بن احمد لی، خلجاحظ(ب ی، اد)، مجلسیرامهرمزی(

، ابـن عربـی(عـارف و صـوفی) اشانیکض ی، فغزالی( پژوه اخالق، )ن طوسییالد ریخواجه نص
ا چند رشـته از علـوم یک ینه یف در زمیاند و گذشته از پژوهش و تأل بوده... و)  سید حیدر آملی

اند و حتی شمار پرشماری از آنـان  تی هم پرداختهیاسالمی، در آثار خود به مسائل آموزشی و ترب
تـی یترب ر مهـمیه از متـون و ذخـاکـهای مستقلی دارنـد  نگاشت تیت، تربیم و تربیدر حوزه تعل

  .شمارند به
ان بزرگ پرداخته شده اسـت از یت جهان و مربیم و تربیخ تعلیه به تارکن همه، در آثاری یبا ا
ت یـم و تربیخ تعلیست، پنداری جهان اسالم نه تاریان نیچ سخنی در میان بزرگ مسلمان هیمرب

  4و 3.ادیانی درخور یدارد و نه مرب
نگـری فرهنگـی و جانبـداری  جانبـه یکورزی و  غرض م و آن را بریه بگذرکها  استیکن یاز ا

گاهانه و البتـه فروک نظرهای دست ای اظهار م، با پارهینکپژوهشی حمل ن اهنـده شـماری از کم ناآ
انبـارتر از یه گفتنشـان زکم یشو رو می سندگان مسلمان روبهیپژوهان در غرب و برخی از نو شرق

                                                               
  .١٢١ای متجدد، نصر، صیجوان مسلمان و دن. ١
  .همان. ٢
هـای  شـهیخ اندیتـار (ان بـزرگ یـتـی؛ رابـرت، مربیهـای ترب شـهیخ اندیر، تار یان بزرگ؛ مایشاتو، مرب: دیبنگر . ٣

  ت،یم و تربی؛ شاوارده، استادان بزرگ تعل)تییترب
شـود و از  ان بزرگ مسلمان محدود نمییت در اسالم و مربیم و تربیخ تعلیحوزه تار ستی به یاستی و ناباکن یا  .4

  .شود ده مییشناسان بزرگ مسلمان هم به روشنی د  شناسی در اسالم، و روان خ روانینه تار یجمله در زم
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 −خی یت تـاریـت فرهنگـی و هویـثیقـت و حیحقه ک ن است؛ چرایشیم گفتن گروه پکا ینگفتن 
تـا قـرن  −م کـ دسـت −حی یه در غرب مسکنیی غافل از ایکاند، مثال  تی امت را نشانه رفتهیترب

گمـان بـرده اسـت در شـرق اسـالمی ذوق  1امد،ید نیتی مهمی پدیچ اثر تربیالدی هیپانزدهم م
ده یـن امـور دیـشرف در ایل به پیش به پژوهش در مسائل عقلی و میز گرایم، و نیفطری برای تعل

ات اسـالمی یـو ادب میرکـ ودک در قـرآنکـپردازند و توجه بـه  ودک نمیکمسلمانان به . شود نمی
افتـه اسـت، یودک به زبان عربی نگارش کت یه درباره تربکار اندک است، و آثار ارزشمندی یبس
ده یـش نادیمـابکن موضـوع را یـران مسـلمان اکـمتف. عرب است نه مسـلمانان 2انیف ترسایتأل

ر یده انگاشـتن تـأثیگری با نادیا دی 3. ...ز استیار ناچینه بسین زمیاند و نوآوری آنان در ا انگاشته
ز یـی در آن، و نیش دوره نـوزایدایـو پ ر فرهنگ و تمدن اسالمی بر تمدن غربییارناپذکژرف و ان

ذب کـشه نهاده و دعـوی یشه را بر ریت 4ری دانش در اقصای عالمیمعنای فراخوانی اسالم به فراگ
شـرفت جامعـه یاخالقـی دارد و از عمـل بـرای پ  −  نـییتی صرفًا دیه علم در اسالم ماهکند ک می

گانـه یاسالم و علمای آن در قرون وسطی بشه علم برای جامعه و تعالی آن، با یاند. گسسته است
 5.به جهان اسالم وارد شـده اسـت  ده از جهان غرب و نگرش خاص آن به علمین ایا. بوده است

ان داشته است، چه او معتقد است یگر بین سخن را به زبانی دیز همین 6سندگان عربیی از نویک
                                                               

  .٢٧۴تی در غرب، صیر آرای تربیاردان، سک. ١
زن  ن قلـمیـشـناختی ا تـابکه اطالعات که تا آنجا ک ن ادعا، گفتنی استیگذشته از سخافت و واهی بودن ا. ٢

ن اثـری یی نشـده اسـت، و اگـر روزی چنـیان عـرب شناسـاینگاشتی از ترسا تیچ تربینون هکدهد، تا می قد
نگاری در اسالم ربطی ندارد، وانگهـی  تیا قوت تربیحی است و به ضعف ینگاشتی مس تیشناخته شود، ترب

  .ندک عدا نمی اثبات شیء نفی ما
3. La Doctrine de I’Islam, p.194: 

  .٢۴۵، ص قابسیالتربیه فی االسالم او التعلیم فی رأی ال   به نقل از اهوانی،  
گاهی ب. 4 و، اثر العرب واالسالم فـی کونسی؛ ٣٣۶، ص١ة، جیخ التربیالمرجع فی تار   منرو،: دیشتر بنگر یبرای آ

  فرهنگ و تمـدن اسـالمی؛ فـراج،  تی،یة؛ وال یة االسالمیالمرجع فی الحضارة العرب  روی،کة؛ یالنهضة االوروب
خ یی در تـار یجسـتارها  علم و تمـدن در اسـالم؛ اعلـم،  ة؛ نصر،ین علی الحضارة االروبیفضل علماء المسلم
  .علوم دوره اسالمی

5. Medieval Islam,G.Von Graneboum, p.234, 237, 257, 323, 329, 343 
  .٩۴، ص١ة،جیة االسالمیة العربیمن اعالم الترب  ن،یعدة من المؤلف: به نقل از  
  .٢٠٣، ١٨٣ـ١٨١، ١٧٩، ٨١ـ٨٠ر العربی، صکد الفیتجد  محمود،. 6
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اور آموزش علم برای ذات علم را بـه وی ب. شود نه برای عمل در اسالم علم برای علم آموخته می
انت یاست و علم و اخالق و دیه در اسالم، سکو توجه ندارد  1دهد نسبت می سانی چون غزالیک

روی یـو اخـالق الهـی پ) سینـوام(عـی ین طبیه از قـوانکـاند  دهیتن هم بافت و در ای هم مجموعه
ن و اقتضـای وحـدت یقت دیاز آنها دور افتادن از حقا چند مورد یک یردن به ک و بسنده 2نندک می
  .شه اسالمی استیاند

تـی، یبومی بودن علـوم ترب رینار وارداتی و غکها علمی در  استیکن دست یبستن بر ا ده فروید
تـی، بـا یجه دانشـجوی رشـته علـوم تربیابد و در نتینونی استمرار کشان یشود حال پر موجب می

، ، رابله، آراسموسناسیوئک، توماس آنین تی لیوئک، ، ارسطوافالطون: تی امثالیهای ترب شهیاند
، ، اسپنسـر، فروبـل، هربـارتانـتک، ، پسـتالزی، روسـودرویـ، دکوس، جان الیمنکمونتنی، 

: سـانی چـونکاند، اما بـا  تی عالمینان بزرگان تربیه اکرد یآشنا شود و به فرجام بپذ... و وکارنکما
، روانـییجـزار ق ، ابـن، رامهرمـزیسحنون ، ابن، جاحظدییفراه بن احمد لیخل  ،جابر بن حیان

، نایسـ ، ابـنهیوکمسـ ، ابـوعلیفـارابی، ابونصر دیز ابی شابوری، ابنین عامری، قابسیابوالحسن 
، ابـن ، ابـن خلـدون، زرنـوجیرشـد ، ابن، ابوحامد محمد غزالیعبدالبر ، ابنابوالحسن ماوردی

، مـال  ، مالصدرا فیض کاشانی  ،مغراوی  ، ، عبدرید ثانیی، شهجماعه ، ابنرینص  ، خواجهاالزرق
، عالمـه محمـد  ، شهید مرتضی مطهری ، امام خمینی شهید سید محمد باقر صدر  ،مهدی نراقی
انـد،  ت در جهـان اسـالم بـودهیم و تربینظران تعل ان بزرگ و صاحبیه از مربک... و تقی جعفری

  .گانه بماندیب
، هنـوز در رانیـی جمهوری اسالمی ایسال از برپا ۴٠استی، پس از گذشت نزدیک به کن یا

ار یمانده بس نیزم ار برکنه، ین زمیه در اکرساند  ن مییند و، اک ی مییشور خودنماکفضای علمی 
ت خـدمت بـا یـموده شـود، اولویه اگر بناست گامی برداشته و راهی پکد ینما ن مییاست، و چن

  .گران استیش از دین حوزه بیت آنان در ایخاطر و مسئول القاعده تعلق چه علی  ان استیحوزو
پژوهشی فراهم شـد ت، طرحی ین مسئولیت به ایخاطر و عنا در راستای توجه به آن تعلق. ٢

                                                               
اساسی نظر ناقد  درباره علم و از جمله برهان وجودشناختی او بر ارزش علم و بی دگاه غزالییی با د یبرای آشنا. ١

  .٢٢٢، ٢١٠ـ٢٠۶، ص٣ت و مبانی آن، جیم و تربیعی، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیرف: دیناقد او، بنگر 
  .٢۴٩ر فی العالم االسالمی، صکد الفی، نحو توح جمالی. ٢
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ن یمسلمان پرداخته خواهد شد تا از اان بزرگ یتن از مرب ٣٠عرضه، و در آن به  جلد ٣ه در قالب ک
انی بنـام یـش مربیا اسالم در دامن فرهنگ خویه آکپاسخ داده شود  لیک ن پرسشیرهگذر هم به ا

ت هـم یـم و تربیهای نظری تعلـ اوشکتی عملی، در یهای ترب تیه گذشته از فعالکپرورده است 
س آراء یتنی آموزشی بـرای تـدرنگار باشند؟ و هم م تیپژوه و ترب تینظر و ترب شگام و صاحبیپ

  د.یان بزرگ مسلمان فراهم آیتی شماری از مربیترب
ان یـافته است و از میان قرن دوم تا پنجم اختصاص یجلدی به مرب ن طرح سهیجلد نخست ا

ابونصر ، ابن سحنون  ، محمدبن بحر جاحظ ن چند قرن، تنها به عمرویان بزرگ مسلمان در ایمرب
وشـش کپرداختـه و  امام محمـد غزالـی، نایس ، شیخ الرئیس ابنالصفا ، گروه اخوانمحمد فارابی

انـد  ن بزرگـان گفتـهیـگـران دربـاره ایتی آنان، بر آنچـه دیهای ترب شهیافت اندکاست با شرح و ش
  ای سودمند افزوده شود. تازه

ان بـزرگ یـتـی شـماری از مربیهـای ترب شهین طرح، معرفی کمابیش مبسوط اندیلی اکهدف  .٣
ه مسلمانان به اقتضـای مسـلمانی کته است کن نیمسلمان از قرن دوم تا پانزدهم هجری، برای اثبات ا

های اسالمی مقـارن  ن مهم از سدهیاند و برای تحقق ا ت فرزندان خود بودهیش، سخت در بند تربیخو
ه دوران جهالـت و سـتم و ظلمـت بشـر در غـرب کـم) ١٠−٧ون وسطای غرب (قـرن انی قریدوره م
م و یتی شاخصی نگاشتند و نگذاشتند بر گردونـه تعلـیحی است تا قرن پانزدهم، از جمله آثار تربیمس
  ند.یون و فسردگی نشکحی آن دوران، غبار سیت نظری در شرق اسالمی، چونان غرب مسیترب

  شوند، چنین است: الن محقق میکه از رهگذر تحقق آن هدف کهای خردی  شماری از هدف
  ارا دو وو؛کسانی چون کشده در آثار  . زدودن شبهه واهی القا١
ان بزرگ مسلمان در قـرن دوم یت و آثار علمی برخی از مربینگاهی به زندگی و شخص می. ن٢

  تا پانزدهم هجری؛
  تی روزگار خود؛یئل تربشده به مسا ادیان یی با چگونگی پرداختن مربی. آشنا٣
ان برخی ینگاری از قرن دوم تا پانزدهم هجری در م تیر تحول تربیشدن اجمالی س . روشن۴

  ان بزرگ مسلمان؛یاز مرب
ان بزرگ مسلمان از قرن دوم تـا پـانزدهم یای از مرب دهیتی گزیها و آثار ترب شهی. شناخت اند۵

  ان آنها؛یسه میهجری و مقا
  شده. ادیان یتی مربیهای ترب ها و بحث نگاشت تیاصالت اسالمی تربزان ی. نشان دادن م۶
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ن یی در سـه سـاحت و بـدیهـا ی به پرسـشیگو شده، ناظر بر پاسخ ادهیهای  تحقق هدف .۴
  شرح است:

  ن اثر است:یان مورد بحث ایر درباره مربیهای ز ه دربردارنده پرسشکالف) ساحت رجالی، 
  اند؟ ستهیار زید دامکان در چه دوره و ین مربی. ا١
  . زندگی و پرورش علمی آنان چگونه بوده است؟٢
  دام است؟کک از آنان یت هر یهای برجسته شخص ژگیی. و٣
  اند؟ تی بر جای نهادهیا آثار تربیژه اثر یو . چه آثار علمی و به۴

  هاست: ن پرسشیه شامل اکهای آنان  شهیب) ساحت مبانی فلسفی اند
  دام است؟کان شناختی آن . مبانی انسان١
  ست؟یشناختی آنان چ . مبانی معرفت٢
  دام است؟کشناخت) آنان  . مبانی ارزشی (اخالق٣

  م:یشو رو می ها روبه ن پرسشیه در آن با اکت یم و تربیج) ساحت تعل
  ت از نگاه آنان چگونه است؟یف تربیستی و تعری. چ١
  اند؟ دهیت چه اهدافی برگزی. آنان برای ترب٢
  دام است؟کنظر آنان  تی موردی. اصول ترب٣
  اند؟ ی برشماردهیها طیت چه مراحل و محی. برای ترب۴
  اند؟ تی پرداختهیا عوامل تربیدام عامل ک. آنان به ۵
  ست؟ینظر آنان چ . برنامه و مواد آموزشی مورد۶
  ه گسترده است؟یت تا چه مای. در نگاه آنان دامنه ترب٧
  اند؟ دهیت برگزیی برای تربیها . آنان چه روش٨
د پرداختـه یـه باکـان بزرگ مسلمان چنان و چنـدان یتی مربیت تربیشور ما به شخصکدر  .۵

ننـد کانـد خـدمتی  ت هرگـاه خواسـتهیم و تربینشده است و پژوهشگران و اهل قلم در حوزه تعل
ن یـد ایاند. شـا ان غربی قلم سودهیتی مربیاند و در شرح آرای ترب ردهکگانه یاب بیشتر آب به آسیب

شـد  گفت متهم مـی و... می و غزالی نایس و ابن و فارابی ندیکسی از که اگر کرو بوده است  از آن
و...  و ارسطو و افالطون زند، اما اگر از سقراط دهد و الف گذشته می ه خرمن سوخته بر باد میک

  شد. زد، سخنش علمی و تالشش عالمانه خوانده می دم می
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هـای  خیهای فرهنگ، و تـار خیها و تار ادنامهیی در برخی از یباری از اشاراتی نابسنده و ابتدا
 −ان بـزرگ مسـلمان یـآن هم تنها درباره شماری اندک از مرب −و اسالم  رانیآموزش و پرورش ا

ه اطالعـات کار درخور توجهی نشده است و تا آنجا کان ین مربیشور ما درباره اکم در یه بگذرک
  ن موضوع پرداخته شده است.یر به ایهای ز دهد تنها در عنوان شناختی نگارنده قد می تابک

، تهـران، چـاپ دوم، (محمـد عطـاران ودککـت یـن دربـاره تربان بزرگ مسلمای. آرای مرب١
ت یـدربـاره ترب رینصـ  ، خواجـه، غزالـینایسـ تی ابنیوتاهی از آرای تربکن اثر، به ی)؛ در ا١٣۶٨

  ؛ اد شده استیودک ک
(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  ت و مبانی آنیم و تربیتی دانشمندان مسلمان در تعلی. آرای ترب٢

  ).١٣٨٧−١٣٧٧تهران،  −سمت، قم  −
، الصـفا ، اخـوان، قابسـی، فـارابیسحنون ، ابنتی جاحظین دوره پنج جلدی به آرای تربیدر ا

، ، قابسـیسـحنون مگر آنچه درباره ابـن −ن مجموعه یو... پرداخته شده است. مؤلفان ا نایس ابن
انـد،  شناختی دچـار آمـده ی روشیر شده است، به خطایتحر − و غزالی کاشانی، فیض زرنوجی

ش از یار بـیشـده بسـ ادیـان یـهـای مرب شـهینامه و مبانی فلسـفی اند زیرا پرداخت آنان به زندگی
ن یـن مجموعه آمده به ایاتی آنان است. برای نمونه آنچه در جلد اول یهای ترب شهیپرداختن به اند

  :است شرح
  صفحه)؛ ۶١صفحه/ جمع  ٢١تی یصفحه/ آرای ترب ۴٠نامه و مبانی  (زندگی 1جاحظ −
  صفحه)؛ ۵٠صفحه/ جمع  ۴تی یصفحه/ آرای ترب ۴۶نامه و مبانی  (زندگی فارابی −
  صفحه)؛ ۶۵صفحه/ جمع  ١١تی یصفحه/ آرای ترب ۵۴نامه و مبانی  (زندگی الصفا اخوان −
  صفحه). ٧٠صفحه/ جمع  ١٩تی یصفحه/ آرای ترب ۵١نامه و مبانی  (زندگی نایس ابن −
هـا بـرای نشـان دادن ه رفـت تنکست، و اشارتی ین مجموعه نیی این قلم در پی نقد محتوایا
  شناختی روی داده در آن است. استی روشک

تهـران، پژوهشـگاه حـوزه و -، قـم(تلخیص و تألیف بهروز رفیعـی . مربیان بزرگ مسلمان٣

                                                               
هوش و گوش خود بدین «، بنگرید: رفیعی، بهروز های فصل مربوط به جاحظ تر با کاستی . برای آشنایی فزون١

در جلد نخست آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت  پاداش ده: نقدی بر گزارش آرای تربیتی جاحظ
  .١٣٩۵، تابستان ۶، فصلنامه نقد کتاب اخالق، علوم تربیتی و روان شناسی، شماره»و مبانی آن
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تـی ی). ایـن اثـر تلخیصـی فنـی و تصـحیح دوره پـنچ جلـدی آرای ترب١٣٩٢سمت،  -دانشگاه
، چاپ پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه اسـت کـه ت و مبانی آنیم و تربیدانشمندان مسلمان در تعل

  است.همراه با چند فصل تألیفی عرضه شده 
اند مثال شماری از آثار عربی  ان بزرگ مسلمان پرداختهیش از ما به مربیش و پیار بیاعراب بس

  ن است:ین طرح پرداخته شده، چنیان مورد بحث در جلد نخست ایطور مستقل درباره مرب ه بهک
  )؛١۴١۵، قاهره، (محمد سعد قزاز تابات الجاحظکر التربوی فی ک. الف١
  ق)؛١۴١٧ ة، یروت، المکتبة العصری، بالله وب دخلی(اة عند االمام الغزالییة االسالمی. الترب٢
زات، عمـان، یـالبر عـالوی ظ احمـدی(عبـدالحفة عند االمام الغزالییة الخلقیة التربی. نظر٣

  )؛١٩٨۴ دارالفرقان، 
  )؛١٩٨٢ ، دار الفکر العربی، ، قاهرهعبود ی(عبدالغن. الفکر التربوی عند الغزالی۴
  )؛١۴١۶روت، ی، چاپ دوم، ب(عبدالرحمان عثمان حجاری سحنون . المذهب التربوی عند ابن۵
  ، چــاپ اول، نیالــد ز. شــمسری(عبــداالم والقابســی ســحنون ر التربــوی عنــد ابــنکــ. الف۶

  )؛١٩٩٠روت، یب
  ، رباط)؛شرقاویا یو ثر بیی(هبة ش الصفا ة عند اخوانیار التربوک. االف٧
  ، نیالـد رز. شـمسی(عبـداالم مـن خـالل رسـائلهم الصـفا ة عنـد اخـوانی. الفلسفة التربو٨

  )؛١٩٨٨روت، یب
  )؛١٩٨٣، ، قاهرهنیالد ه جمالیدا(ن الصفا ة عند اخوانی. فلسفة الترب٩
  )؛١۴٠١، ، حلبعثمان (حسن مال نایس ة عند ابنیة والتربویار النفسک. االف١٠
  )؛١٩٨١، خالدی، دمشق نیالد (صالح ة الطفولة واالمومةیو رعا نایس . ابن١١
  )؛١٩٨۴، ، قاهرهبی(عبدالرحمان نق نایس ة عند ابنی. فلسفة الترب١٢
ن یالـد ریالصـفا، نصـ ، اخـوان، الغزالـیفهیة: ابوحنی. ائمة الفکر التربوی االسالمب قراءة ثان١٣

  )؛١۴٠٩ ت، ذات السالسل، ی، کو(محمد جواد رضان ابن العربییی الدی، محالطوسی، ابن خلدون
 (عبداللـه االمـین النعمـی، لیبیـا، خلـدون و ابن المنهاج و طـرق التعلـیم عندالقابسـی. ١۴
  )؛١٩٨۴
  ؛کتاب ... غزالی .١۵
  )؛١٩٨۵روت، ی، بنیالد رز. شمسی(عبداالم نایس . المذهب التربوی عند ابن١۶
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 ، دارالشـوون، بغـدادی صالح العسکرییحی(کفاح لنفسی عند الغزالی. الفکر التربوی و ا١٧
  ).٢٠٠٠ ه العامه، یالثقاف
  ).٢٠٠٠ ، القاهرة، دار قباء، عرفات القاضی (احمداسة عند ابی حامد الغزالییة و السی. الترب١٨

لـی یتحل −فی یاز روش توص −ند ک ت آن اقتضا مییه ماهکچنان  −ن پژوهش ینگارنده در ا
رده اسـت که کینظر) ت ان موردین (آثار مربیشناختی بر متونی مع بهره برده است و به الزامی روش

ل و گـاه نقـد، یـف و تحلیده اسـت بـا توصـیوشکان، یاز آرای مرب شینشی خویو در گزارش گز
ده یـد. وی در عرضه مطالب بهتر آن دیابد و بازگوینظر آنان را ب تی موردیی از سامانه تربیها گوشه
ان را در طرحـی سـازمند بـا ینده در آثار مربکم پرایمستق ریم و غیتی مستقیهای ترب تهکه نکاست 

ه بضـاعت مزجـات کن گذشته تا آنجا یند تا مطالعه آن آسان افتد. از اکر یتی روز تحریمتون ترب
  ده است.یگر غفلت نورزیدیکان با یسه آرای مربیاجازه داده است، از مقا

های نگارنده از متون  ن طرح حاصل استنباطیشده در ا تی مطرحیشتر مطالب تربیه بکگر آنید
مانـده از یه بـر متـون باقکیـگـرای وی (ت مـتن ردیکـان مورد بحث است؛ اما رویمانده از مربیباق
د در یی تردیروی موجب روا چیرت ندارد و به هین متون مغایان)، با برخورد استنباطی او با ایمرب

ده ییـر بـه اسـتنباط گرایه گرچه نگارنده ناگزک شود؛ چرا های پژوهش نمی افتهیاصالت و صحت 
ی خود را در نظر داشـته و مراقـب بـوده اسـت م برداشتیزان داللت متن بر مفاهیوسته میاست، پ

م کـ ا دسـتیـش ناظر بر داللت تضـّمنی یها گدار به آب نزند و ناسخته عمل نکند و برداشت بی
  التزامی متن باشد.

انـد  ان مورد بحث، نگاشتهید آنچه را درباره مربیوشکه در توش و توانش بود، که یما . نگارنده آن۵
انـد  گران درباره آنان گفتهیند تا آنچه را دکد مطالعه ید ار سودمند میکو وی مطالعه آنها را برای بهبود 

  از نظر گذرانده باشد.
ه کـرده است آن دسته از آثار آنـان را کان بوده و تالش یار او آثار خود مربکاما اصل و اساس 

ان از چشم ین مربیتی در اثری از ایای ترب تهکند تا مبادا نکست مطالعه دان د مییمطالعه آنها را مف
ن یـگـران بـر ایار دکد و افیل عقایامان ماندن از اتهام تحم ن برای دریده ماند. وی همچنیاو پوش
ده اسـت محـور یوشـکبارها به آثار آنان ارجاع داده است و در سراسـر مـتن  و ان بزرگ، بارهایمرب
  ان بزرگ باشد.یآثار خود مربارش کن یراست

ای ارجـاع دهـد و  دوم و واسـطه  ن حال گاه و به ناچار مجبور شده است بـه آثـار دسـتیبا ا
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ان به اصل منبع رجوع و مطلب را در منبع کگونه موارد هم حتمًا و در حد ام نید. در ایاستناد جو
ار او نبـوده یـارجـاع در اخته اصل منبع مورد استناد و کرده است، مگر در مواردی کت یمادر رؤ
  ابد.یا نتوانسته است مطلب را در منبع مادر بیاست و 

  
  1شناخت مفهوم
ان مـا نبـوده یـم مربیمسـتق ریـن اثر، گاه حتـی مـورد اشـاره غین آمده در ایشتر عناویه بکاز آنجا 
ش از یست؛ بجاسـت پـین در آثار آنان خبری نین عناویشناختی ا از شرح مباحث مفهوم 2است،

  ف شود.یدی آمده در کتاب تعریلکم یای از مفاه ن درآمد، پارهیدرآمدن به اصل بحث، در ا
  
  مبنا

رسـاخت اسـت. برخـی از یاد، زیه، اساس، بنین واژه در لغت از جمله به معنای پایا مفهوم مبنا:
هــا و  تیــانــات و قابلکژه انســان و امیــت ویــت را ســاختار و موقعیــپژوهــان، مبــانی ترب تیــترب

دهـد،  ر قرار مـییات او را تحت تأثیه حکنشی و وجودی یات آفریز ضروریهای او و ن تیمحدود
  3اند. دانسته

شـناختی،  سـتیشـناختی، ز جامعـه 4ت مبـانی فلسـفی،یـبـرای ترب ت:یـمبانی فلسـفی ترب
تی یهای ترب دگاهین طرح مراد از مبانی، مبانی فلسفی دیاند. در ا شناختی، فرهنگی برشمارده روان

                                                               
اربرد، اسـتفاده کـن یـی ایـلم بر راست و روایام، دل ار بردهکشناسی به  شناخت را به جای مفهوم . عبارت مفهوم١

شناسـی اسـت.  زدانیـشناخت، به جـای  زدانیسهروردی از عبارت ی یحین یالد و شهابالقضاة همدانی  نیع
  شناخت. زدانیرساله   ،شناخت،؛ سهروردی زدانی، رساله  القضاة همدانی نید به: عیبنگر 

بخشـی و  ان و پـروردن و سـامانیـن مطالب در آثار مربیا شف و استنباطک. نگارنده را اگر هنری باشد، باری ٢
  ن طرح است.یدهی به آنها در ا عنوان

  .۶١مبانی و اصول آموزش و پرورش، ص  وهیک. ش٣
رود، امـا بـه الـزام از فلسـفه  گـون سـخن نمـی های گونه ج در فلسفهیم فلسفی رای. در مبانی فلسفی، الزامًا از مفاه4

تـاب کالنـی در کیشـود، مـثال ماجـد عرسـان  چونان روش و ساختار برای مطالعه و بررسی مطالب استفاده می
، بـرای ت اسالمی، و خسرو باقری در کتاب درآمدی بر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایرانیفلسفه ترب

د: بـاقری، درآمـدی یاند. بنگر  ت در اسالم، از روش و ساختار فلسفی بهره بردهیانی فلسفه تربیمطالعه مبانی وح
  .٢٠۴ـ۶١ت اسالمی، صی، فصل نخست؛ کیالنی، فلسفه ترببر فلسفه تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران



 11   دبياچه

اسـت؛  د، عمومًا متأثر از فلسفه ارسـطویم دیه خواهکن مبانی چنان یان مورد بحث است. ایمرب
م ید، برگرفتـه از مفـاهیـتوان مبانی فلسفی از نگـاه آنـان نام ه میکان ما آنچه را یعنی در آثار مربی

مبانی فلسـفی از، انسـان، انی همراه شده است. در یه گاه با اشاراتی وحکی است یفلسفه ارسطو
  شود. معرفت، اخالق،بحث می

  ن است:ین مبانی چنیهای ا ژگییبرخی از و های مبانی فلسفی: ژگییو 
  شوند؛ ان مییفی و اخباری بیی توصیها . در قالب گزاره١
زی و دسـتوری اظهـار یهـای تجـو نند هرگز در قالب گزارهک ان مییت را بیه واقعک. از آنجا ٢

  شوند؛ نمی
  نند؛ک بندی می میاساس آنها تقس تی را بریهای ترب تبکه مکه است یما ت آنها آنیاهم. ٣
پردازنـد و در قالـب  ات نمـییـنند و هرگز بـه جزئک لی بحث میکار یم بسی. طبعًا، از مفاه۴

  شوند؛ ان نمییای شخصی بیقضا
  عت است؛یماورای طبعت و ین مبانی، طبیطه پردازش ای. ح۵
  ن مبانی متأثر است؛یتی، از ایترب تبکی هر میژه هدف غایو تی و بهی. اهداف ترب۶
ت قرار یرون از حوزه تربیتی ندارند، چه اصوال در بیروی رنگ و بوی ترب چین مبانی به هی. ا٧

ی یشـمارند و در جـا بـهت یـن از اصول موضوعه تربیاند، بنابرا تییترب ریدارند و معارفی غ
  رسند؛ تی به اثبات مییاز علوم ترب ریغ
  اند؛ تییترب تبکلی و نظری هر مکهای  ننده برخی از چارچوبک انین مبانی، بی. ا٨
  ای است. رشته انیهای م . بحث مبانی فلسفی تعلیم و تربیت، از بحث٩
  
  هدف

ت یـثیهـای آدمـی اسـت؛ چـه ح ردهکـن وجهه عقالنـی یتر ی به رفتار و قوییرد غایکهدف، رو
ار را بـه دقـت و روشـنی کـاری، هدف آن کش از پرداختن به هر یند پک عقالنی انسان اقتضا می

ها و ابزارها و عوامل مؤثر در  خورده، روش تر معلوم دارد تا بتواند با توجه به هدف رقم چه تمام هر
  ارش چگونه است.کآغاز و روند و انجام دن به آن هدف را فراهم سازد و بداند یرس

ند، عملـش چونـان کاری روی کد، به یه در پی هدفی روشن و مشخص برآکآن انسان اگر بی
  دارد، اما هدف ندارد. −گرچه ناخواسته  −ای  جهیر نتیه ناگزکی است یکر در تاریپرتاب ت
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  ر است:یهای ز ژگییم، دارای ویار برک ی بهیهدف را به هر معناهای هدف:  ژگییو 
جـه اسـت، زیـرا یاز نت ریـشوند، امـا هـدف غ جه، هر دو بر فعل مترتب میی. گرچه هدف و نت١

ت ارزشـی و یثیده رفتاری است و معموال فاقد حیعی و جبری پدیت طبیجه، حاصل قسری و غاینت
ت یـدف، غاسـت، امـا هـیطه اراده فاعل نینی و در حیب شیق قابل پیطور دق حقوقی است و غالبًا به

ت یـثیابی و دارای حیـنـی و ارزیب شیه قابـل پـکهای ارادی انسان است  نشکها و وا نشکشده  اراده
  ارزشی و حقوقی است؛

ه از هـر کـای  گونـه ان هدف مطلوب و رفتار معطوف به تحقق آن تناسب وجود دارد، بهی. م٢
  د چشم داشت؛یتوان و نبا اری و به هر روشی تحقق هر هدفی را نمیک

ل و ینش وسـاین حالت، فاعل را به گزیزنده فاعل به سوی خود است، و همی. هدف، برانگ٣
  دارد. می های درخور برای تحقق هدف وا روش

: اگـر بنـابر آنچـه آمـد، تیم و تربیها در تعل ق هدفیف دقین و تعر ییده تعیت و فایاهم
تی یه مسبوق به عمل تربکت مطلوبی است یف نمود: غاین تعریت را چنیم و تربیبتوان هدف تعل

  توان گفت: است می
تی یت تربیتوان فعال ان نباشد نمییتی است و تا هدفی در می. هدف، نقطه آغاز هر عمل ترب١

  رد؛کرا آغاز 
هـا و  ها و ابزارهـا و روش شدن رابطه متقابل هدف ها، به روشن ق هدفیف دقین و تعریی. تب٢

  افتد؛ نش آنها مؤثر میین و گزییعانجامد و در ت گر مییدیکعوامل و... با 
ننـده روابـط آنهـا بـا ک هیـتـی و توجیونددهنده عناصـر عمـل تربیف هدف، پین و تعریی. تع٣

  گر برای تحقق امری واحد است؛یدیک
ر اسـت و از راه آن یپـذ ابی آموزشی صـورتیه سنجش و ارزکهاست  من وجود هدفی. به ۴

مربی و سـالمت نظـام و برنامـه آموزشـی را بـه ت یشرفت متربی و موفقیزان پیتوان م می
ار متربی و مربی و نظام کهای موجود در  ییمحک گرفت و در صورت لزوم به رفع نارسا

  و برنامه آموزشی پرداخت.
ردی ارزشی و وجودشناختی بـه سـه گـروه یکتی را با رویهای ترب هدف بندی اهداف: میتقس

ه مطلـوب بالـذات و کـی یهـا لذات هستند، هدفه مطلوب باکی یها رد: هدفکم یتوان تقس می
ی، هـدف یب: هـدف غـایـن سه گروه را بـه ترتیرند؛ ایه تنها مطلوب بالغکی یها رند، هدفیبالغ
  م.یخوان انی، هدف جزئی مییم
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ه فراتـر از آن نـه کات و منتهای آمال است یت غایی، غایی: مراد از هدف غایالف) هدف غا
نش انسـان یت آفـریـن هدف از غایشأن سرشتی انسان است. ا گنجد و نه اصال در در خاطر می

  وی و اخروی آدمی در گرو تحقق آن است.یست و سعادت دنیجدا ن
ق آن ذومراتب و دارای شدت و یک است و مصادکیی، همچون وجود، مقول به تشیهدف غا

ن هـدف یت بر همه آنها راست و رواست؛ بنابرایمال است، اما اطالق واژه غاکضعف و نقص و 
  زان استعدادهای سرشتی اوست.یس تابعی از مک ت هریی تربیغا

انی و جزئــی اســت و از جنبــه یــهــای م ی بــه لحــاظ ارزشــی مقــدم بــر هــدفیهــدف غــا
  ها واقع است. وجودشناختی ،مؤخر از آنها و در رأس هرم ارزش

منظـر  ی اسـت و ازیتر از هدف غا ار گستردهین دست اهداف، بسیانی: دامنه ایب) اهداف م
ی یانی، از سـویـهـای م نـد. هـدفیارزشی فروتر از آنها و از نگاه وجودشـناختی مقـدم بـر آنها

گر چون مقدمـه تحقـق هـدف یی دیاند، و از سو خود خواستنی خودی ت ذاتی دارند و بهیمطلوب
انی را در سـه حـوزه عـاطفی، رفتـاری، یـهـای م ر دارنـد. هـدفیت بالغیشمارند مطلوب ی بهیغا

هـای  ژگـییت ویـر و تثبییـجاد و تغیپی ا ت، دریعنی از راه تربیرد؛ کبندی  توان دسته شناختی می
تـر از دامنـه  ها به مراتب گسـترده ن هدفیم. گستره اییآ شناختی، عاطفی، رفتاری در متربی برمی

  تر از آن است. ار آسانیی، و حصولشان بسیهدف غا
ت یـهـا مطلوب ن هدفیگون است. ا نهشمار و گو ار پرین مجموعه بسیهای جزئی: ا ج) هدف

شوند.  انی محسوب مییهای م له تحقق هدفیرند و مقدمه و وسیذاتی ندارند و تنها مطلوب بالغ
تر از آنهاست و از لحاظ  انی و تحققشان سادهیتر از اهداف م ار گستردهیهای خرد بس دامنه هدف
هـا  ند و در قاعده هرم ارزشیآنها ث وجودشناختی مقدم بریار فروتر از هستند و از حیارزشی بس
  1قرار دارند.

  
  

                                                               
گاهی ب١ ت و مبـانی آن، یـم و تربیعی، آرای دانشمندان مسلمان در تعلـید: رفیشتر درباره هدف، بنگر ی. برای آ

  .١٩۴ـ١٨۵، ص٣ج
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  اصل
ه بـدون فهـم و کـرسـد، چنان چ بحثی به پای اصول نمییت، هیم و تربیهای فلسفه تعل در بحث

ت اصـول یـی برد. اهمیتوان ره به جا ت نمییافت درست اصول و اعمال به جای آنها، در تربیدر
پژوهان، آموزش و پرورش را علـم بـه اصـول  تیربه برخی از تکه است یما ت آنیم و تربیدر  تعل
  1اند. دانسته

ت پرداختـه اسـت، یـم و تربیه بـه اصـول تعلـکن اثر درخور توجه ید نخستیشور ما، شاکدر 
تـاب کبرگرفتـه از دو  اریار هوشـکـاست. اساس  اریهوشاثر محمدباقر  اصول آموزش و پرورش
  آلمانی است. نریاشتارشن کار ک ه آموزش و پرورشیو نظر نستیاثر ه اصول آموزش و پرورش

ار رفته است؛ از آنهاست: اصل مقابل ک ن معنا بهیدر فارسی و عربی، اصل در چند مفهوم اصل:
ز؛ نسـب ینت و ذات هر چیز؛ گوهر و طیه وجود فرع بسته بدان است؛ آغازه هر چکعنی آنچه یفرع، 

ن یتـر ه در مقابل سود؛ مهمیدآورنده؛ سرمایز؛ سبب، مصدر، باعث، پدیقت هر چینه و حقکو نژاد؛ 
  نی در مقابل ذهنی.یخود روشن است؛ ع مش خودبهکز، آنچه حیبخش هر چ

نش و کـه منشـأ کـنی و متناظر با هدف یلی و عکتی است یای ترب قاعدهتی، یمراد از اصل ترب
تی سازوار ینش رفتار تربیتی، برای گزیهای ترب تینش مربی و متربی است و آن دو را در موقعکوا

  2دهد. ند و رهنمون میک اری مییبا هدف 
عنـی ینـی و وضـعی. ییشـفی اسـت نـه تعکنـی و یّ . اصـل، تع١ های اصول: ژگییبرخی از و 

زی را اصل نهاد و آن را مالک رفتـار یگران، چیزنی با دیا حتی رایه بر ذهن خود و کیتوان با ت نمی
   5وسیـمنک 4،نریاشـتا 3،اریتـی هوشـیهـای ترب دگاهیـشـفی بـودن اصـول در دکتی شـمارد. یترب

  آمده است؛
  دگاه شخصی و از امور نسبی و اعتباری نیست؛ینی است و تابع دیای ع . اصل، مقوله٢

                                                               
  .٨، ص، اصول آموزش و پرورشاری. هوش١
تـی در یر آرای تربیاردان، سـک؛ ١٣٠، ص٣ت و مبانی آن، جیم و تربیعی، آرای دانشمندان مسلمان در تعلی. رف٢

  .١١۵غرب، ص
  .١۶، ص، اصول آموزش و پرورشاری. هوش٣
  .٢٧ت، صیم و تربیعتمداری، اصول تعلی. شر 4
  .١١۴تی در غرب، صیر آرای تربی. س5
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فتـاده ین نیم باشد، اما اثباتًا و در عالم واقع، چنـید قابل تعمیاالمر اصل با . ثبوتًا و در نفس٣
م نبوده است. مطلوب و قاعـده آن ینون شناخته شده است گاه قابل تعمکه تاکاست، چه اصولی 

  ان؛کان باشد، نه در زمان و مکه اصل بر زمان و مکاست 
له آن بـه هـدف یوسـ ار مربی و گاه متربی و راهنمای آنهاسـت تـا بـهک. اصل ابزار عقالنی ۴
  تی خود برسند؛یترب

  ار برد؛ک د بهیی خاص بایها . هر اصلی ناظر بر هدفی است و اصول خاص را برای هدف۵
  اربرد رفتاری دارد؛ک. اصل، ۶
عنـی از رهگـذر اصـول، یونـدی هسـت، یتـی، پیهـای ترب هـا و هـدف اصول و روشن ی. ب٧
  1م.ینیگز ها برمی دن به هدفیهای درخور را برای رس روش
  
  عامل

ه در رونـد کـای اسـت  دهیت است. عامل تربیت، هر پدیت، مفهومی اعم از فاعل تربیعامل ترب
نـد را ین فرآیـاضـافه آن، رونـد تحقـق اه حـذف و کت مؤثر افتد و چنان باشد یند تربیتحقق فرآ

  دگرگون سازد.
شـان در یها دگاهیـداسـتانی ندارنـد و د ت انسان، همیان درباره عوامل مؤثر در رشد و تربیغرب

ت ، هربـرنـتکسانی چون: اگوسـت کاند؛ مثال،  ط رفتهیگون است و به افراط و تفر باره گونه نیا
گـر یا عوامـل وراثتـی را بـه مراتـب مـؤثرتر از دیاند، و  ده گرفتهیطی را نادیا عوامل محی، اسپنسر

ا یـ ، واتسـون، هنـری جـورجک، جـان اللیـسانی مانند: جان استوارت مکاند. و  عوامل دانسته
  اند. ردهکد کیطی تکیه و تأیشتر بر عوامل محیا بیاند و  چ گرفتهیعوامل وراثتی را به ه

ند، دربـاره عامـل کن دو گروه عامل بسنده یبه جمع اه تنها کدگاه سومی یز دیدگاه، و نین دو دیا
ا ناخواسـته، اصـل بـاطلی را یـاند و خواسـته  ردهکر یی خطیهای رفتاری انسان، ادعا دهیمؤثر در پد
ل در روان و رفتـار آدمـی، بـه واقـع یـگـر عوامـل دخیده انگاشـتن دیـاند، چه با ناد دهیاعتبار بخش

  بـه خـوبی  ی افراطـی واتسـونیرفتـارگرا تـبکژه در میـو وع بـهن موضیاند. ا ای جبر تن داده گونه به
                                                               

گاهی فزون١ و مبـانی آن،  تیـم و تربیعی، آرای دانشمندان مسلمان در تعلید: رفیتر درباره اصول، بنگر  . برای آ
  .١٣٢ـ١٢٩، ص٣ج



  هاي تربيتي مربيان مسلمان)(تاريخ انديشه مربيان ما   16

  1شود. وی مدعی است: رفتار انسان فاقد هر گونه جنبه ذهنی (مانند شعور و اراده) اسـت. ده میید
در ژه یـگـاهی بـس ویه جاکـای  رد، از اراده متربی غفلت شده است؛ مقولهیکن سه رویدر ا      
ت فـراهم یـطـی تربیهـای وراثتـی و مح نـهیسو اگر زم یکه، از کح آنیت اسالمی دارد؛ توضیترب

هـای  توان گفت تالش ند، میکفا یت نقش فعال ایند تربیا نتواند در فرآیباشد، اما متربی نخواهد 
بـر تـوان  اری عامـل اراده متربـی، مـییگر، به یی دیبار نخواهد نشست؛ و از سو تی مربی بهیترب
ره شد. انسان در بنـد یطی چیها مح استیکاری از یهای وراثتی و مادرزادی و بس ای از ناتوانی پاره

ه کـت اسـالمی یـنش اوسـت. در تربیخالف فلسفه آفـر ن اسارتی بریست، چنیط نیوراثت و مح
هـای  رسـاختید. اراده از زیتوان از عنصر اراده متربی چشم پوشـ نهاده بر اخالق است، نمی پی
آن، باب اخالق و عرفان و  شمار است و بی ن عامل خودسازی بهیتر ت اخالقی و مهمیلی ترباص
  شود. ت عملی بسته مییترب

گرنـد، همگـی در یدیکدر عـرض  −ش یمـابک −ه عـواملی کط و اراده یوانگهی، وراثت و مح
  2است. ساز سوز و عامل ه عاملکگر و مسبوق به آنند و آن اراده حضرت حق است یطول عاملی د

  
  روش
ُتـوْا ِک وَت ِمن ُظُهوِرَها َوَلـیُ َس اْلِبرُّ ِبَأن َتْأُتوْا اْلبُ یْ ...َولَ «آمده است:  میرک در قرآن

ْ
َقـی َوأ نَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّ

ْبَو یُ اْلبُ 
َ
َه َلَعلَّ  وَت ِمْن أ ُقوْا اللَّ هـا بـه درون  ه از پشت خانـهکست یی آن نیکو ن ...3ْم ُتْفِلُحوَن؛کُ ِبَها َواتَّ

هـا از در  زگـاری ورزد و بـه خانـهیه پرهکـسی اسـت کی (از آِن) یکقت) نیه (حقکد بلییآنها درآ
ه ین آیر ایدر تفس از امام محمدباقر» د.یه رستگار گردکد، باشد ینکد، و از خداوند پروا ییدرآ

  4د هر امری را از راهش انجام داد.یه: باکبازگو شده است 
نش راه درسـت انجـام ید شده است، و آن گـزکیشناختی تأ مه، بر اصلی روشیرکه ین آیدر ا

تـی یهـای آن اهم ت و تحقق هدفیم و تربین مهم در تعلیهای موجود است. ا ان راهیار از مکهر 
                                                               

  .۵۵، ص٢شناسی، ج خ روانید: مولر، تار یشتر بنگر ی. برای اطالع ب١
گاهی ب٢   .١۶٨ـ١۶١، ص٣ت و مبانی آن، جیم و تربیعی، آرای دانشمندان مسلمان در تعلید: رفیشتر بنگر ی. برای آ
  .١٨٩ ،. بقره٣
  .٨۶، ص١اشی، جیر، عی. تفس4
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ل کـی یتی، نتوان از راه درست آن وارد شـد، گـویبرای تحقق اهداف ترب بس فراوان دارد، چه اگر
هـای آموزشـی و  تی، حتمًا از روشیهای ترب ماند؛ لذا در بحث م مییتی مخدوش و عقینظام ترب

  شود. پرورشی بحث و گفتگو می
ق به یه التزام دقکنی و آسانی یقیعنی مجموعه قواعد یروش به مفهوم عام،  لی روش:کمفهوم 
ضـروری  ریند تا بدون تالش غک اری مییگذارد فرد، راه نادرست را درست انگارد و او را  آنها نمی

پی آن است برسد. روش را چهار  ه درکقت آنچه یجی دانش، به شناخت حقیش تدریو از راه افزا
ل، یـ. تحل٢مانـد؛ ار معلـق مـیکجه ین صورت، نتیا ریه در غک. بداهت و وضوح، ١اصل است: 

ن عناصـر سـاده بـه یـم ایلی به عناصـر سـاده و تقسـکب و کم مریردن مفاهک م و خردیتقسعنی ی
د یـوسـته پدیپ هـم ای بـه رهیه زنجکای  گونه ار بهکم افیعنی تنظی. بسامانی، ٣تر و...؛  عناصر ساده

ه موجـب وضـوح کای  گونه ر، بهکوسته فیت پکگر از راه حریم دکمی به حکدن از حی. رس۴د؛ یآ
  1شود.مجموعه 

اسـاس اصـول  تی خاص و بریهر گاه مربی بخواهد در چارچوب نظام ترب تی:یف روش تربیتعر 
ا متربی را بـدانها یند و کدار یا صفتی را در متربی، پایا رفتار یشده در آن نظام، حالت  رفتهیتی پذیترب
نـد، کشـه یژه پیـبسامان، رفتـاری وای روشمند و  گونه د بهیر باید، ناگزیرایا وی را از آنها بپید و یارایب

ت یـای رفتـاری بـا ماه ت، مقولـهیـن روش تربید؛ بنـابرایـت نامیتوان روش ترب ن رفتاری را مییچن
تـی را یتواند عمل ترب بندی به اندازه به آن، مییان اصول و هدف امتداد دارد و پایه مکدستوری است 

  2تی در متربی محقق سازد.یه هدف مربی را از عمل تربکچنان سامان و فرجام دهد 
  

*  *  *  
  ن جلدیحاصل پژوهش در ا

ه به شرح کن طرح، بازتاب تالش و پژوهشی است مجدانه یجلد نخست ا 3گانه های شش بخش
  افته است.یر نگارش یز

                                                               
  .١٩٧، صیکتکدایا والدیداغوجیة: مصطالحات البی. فاربی، معجم الترب١
گاهی ب٢   .٢٧٣ـ٢۶۵، ص٣ت و مبانی آن، جیم و تربیعی، آرای دانشمندان مسلمان در تعلید: رفیشتر بنگر ی. برای آ
  پژوهشی به چاپ رسیده است. - قالب مقاله عملی هایی از این اثر، پیش از این در . درخور یاد است که بخشی٣
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ت هـر یم شده است. در فصل نخست از زندگی و آثـار و شخصـیهر بخش به سه فصل تقس
تی یهای ترب شهیدرباره مبانی فلسفی اند −به جز بخش دوم  −مربی سخن رفته است. فصل دوم 

م یار و هدف اصلی نگارش رساله است به تعلکه اصل کهر مربی است. در فصل سوم هر فصل 
  ت از نگاه هر مربی نظر شده است.یو ترب

ت یـف و حدود آن)، اهداف تربیت (تعریستی تربیبه چ −به جز بخش دوم  −در فصل سوم 
ت، عوامل یهای ترب طیت، مراحل و محیانی، اهداف جزئی)، اصول تربیهداف می، ای(هدف غا

  ت پرداخته شده است.یهای ترب ت، روشیت، برنامه و مواد آموزشی، دامنه تربیترب
تـی او پرداختـه شـده یو آرای ترب ن است: در بخش نخسـت بـه جـاحظیل مطالب چنیتفص

شه او نظـر شـده ی، به مبانی اندت جاحظیبر زندگی و شخصن بخش پس از اشارتی یاست. در ا
سخن  ت از نگاه جاحظیم و تربین بخش نخست از چیستی و تعریف تعلیاست. در فصل سوم ا

نظـر وی اشـاره  تـی مـوردیانی از نگـاه او، بـه اصـول تربیـهای م ادآوری هدفیرود و پس از  می
زه، مهـارت در معلمـی، لـزوم آغـاز یـجـاد انگیعبارتند از: همگانی بودن آمـوزش، اه کشود  می

ت یـط آموزشـی، رعایت نشـاط در محـیـی، توجـه و اعتمـاد بـه جوانـان، رعاکودکـآموزش از 
ت و بعـد از آن بـه یـن بـه مراحـل چهارگانـه تربیـهای فردی، آمـوزش مسـتمر. پـس از ا تفاوت
ان وراقـان) اشـاره کـمحافـل ادبـی اشـراف، د، مسـجد، ِمَربـد، تبکهای آن (خانواده، م طیمح
ه پس از اشاره به آنهـا کاست  تی از نگاه جاحظیتاب عوامل تربکعی، معلم، یط طبیشود. مح می

شـود و بـه فرجـام از  ت (جسمی، عقلی، اخالقی، اجتماعی، شغلی) پرداختـه مـییبه دامنه ترب
  شود. اد مییس شده در آثار او کآموزشی منع −تی یچهار روش ترب

وتـاه زنـدگی و کرسـی ن بخـش پـس از بریـاسـت. در ا سحنون بخش دوم در خصوص ابن
ن فصـل ابتـدا از یـم. در ایرسـ ت اسـت مـییـم و تربیه دربـاره تعلـکت او به فصل دوم یشخص
و سنت در  ت (محور بودن قرآنیشود و پس از آن به اصول ترب اد مییتی یگانه ترب های شش هدف

شـود.  آزمون) اشاره میابی و یز از آموزش مختلط، ارزیت عدالت در آموزش، پرهیآموزش، رعا
هــای اجبــاری،  و ســپس برنامــه و مــواد آموزشــی (درس تــبکآداب آموزشــی و پرورشــی در م

اری، برنامه روزانه) و اشاره به واجبات و محظورات و حقوق و شروط معلمـی، و یهای اخت درس
ب در یـو سـرانجام بحـث تأد تـبکاداره مز مطـالبی دربـاره یـ، و نتبکف شاگرد میآداب و وظا

  ن بخش است.یهای ا گر بحثی، دتبکم
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نگـاهی  میز پس از نین بخش نیشود. در ا فارابی در بخش سوم بررسی میتی یهای ترب شهیاند
ان، شـناخت، اخـالق، اجتمـاع) از نگـاه او بحـث ت (انسیاز مبانی فلسفی ترب به زندگی فارابی

نـد یت و گوشـزد فرآیـف تربیـن فصل پس از اشـاره بـه تعریم به فصل سوم، در ایشود تا برس می
هـای  انی و هـدفیـی و اهـداف میشود. هدف نهـا اد مییت و ضرورت آن یان تربکم، از امیتعل

ان سرشـت و یج، سازواری مین بخش است و پس از آن از اصولی چون: تدریگر ایجزئی فراز د
های فـردی سـخن  ی استعدادها، توجه به تفاوتیری و خلقی، شناساکلت فیخواست، جمع فض

 نظـر فـارابی تی است و پس از آن از برنامه و مواد آموزشی مـوردیته بعدی، عوامل تربکرود. ن می
ها از  ش از پرداختن به روشیه پکست ت (عقالنی، اخالقی) مطالبی ایشود. دامنه ترب گفتگو می

  شود. اد مییآنها 
افته است و در آن پس از اشاره یاختصاص  الصفا تی اخوانیبخش چهارم، به بررسی آرای ترب

شود.  دوم از انسان و شناخت و اخالق بحث می ، در فصلالصفا ی با اخوانیبه مطالبی برای آشنا
رد کارکـان و ضـرورت و کـف و امیـای بـر تعر ت است با اشارهیم و تربیه درباره تعلکفصل سوم 

تی از یش از بررسی اصول تربیانی و جزئی پیی و میهای غا شود. هدف ت آغاز مییاجتماعی ترب
تـی و پـس از آن از یهـای ترب طیگانـه و محـ شود و در ادامه از مراحل شش مطرح می نگاه اخوان
ت جسمی و روحـی و یرود. ترب ط انسانی، جامعه) سخن مییعی، محیط طبیتی (محیعوامل ترب

ر، استفاده از تندی کهای عمل به ضد، مشاهده و تف ت و روشیشغلی و عقلی در بحث دامنه ترب
  شود. ده مییاوکها وا ل و داستان در بحث روشیاستفاده از تمثه، پند و اندرز، یو تنب

است و از رهگذر آن به زندگی و آثار و مبـانی  نایس بخش پنجم از آن گفت و گفتار درباره ابن
م یف و تقسـیـت (تعریـسـتی تربیشود، آنگاه در فصل سـوم از چ ت از نگاه وی پرداخته مییترب

تی و سـپس مراحـل یگانه ترب شود و پس از اشاره به اهداف، اصول هشت اد میی م)یگانه تعل شش
  ) و مــواد آموزشــی ت (خانــه، مدرســهیــشــود. عوامــل ترب ت آورده مــییــچهارگانــه رشــد و ترب

(جسمی، عقلی، اخالقـی، ت یش از دامنه تربیه پک، در آموزش عالی) مطالبی است تبک(در م
سـخن  ت از نگـاه بـوعلییـگانـه ترب های شـش ان از روشیشود و در پا شغلی) از آنها بحث می

  رود. می
ی و آثـار است و در آن نخست به زندگ تی امام محمد غزالییهای ترب بخش ششم، درباره نگرش

شـود، در فصـل  شود؛ سپس در فصل دوم به مبانی فلسفی تربیت از نگاه وی اشاره می نظر می غزالی
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سوم چیستی و تعریف تربیت، امکان، ضرورت و حد تربیت بازکاوی می شود. هـدف هـای غـایی، 
، مخالفـت، موافقـت، ت، مالزمتیرامت ذاتی متربی، فعالکآید.  میانی، جزئی در بحث اهداف می

ت یـشود. در شرح عوامـل ترب  است که به شرح آنها پرداخته می تی از نگاه غزالییاز جمله اصول ترب
های دوستی و عامل فردی مطلب دیگر این بخـش از کتـاب  ، اجتماع، گروهاز وراثت، خانه، مدرسه

هـای  ت و بازشکافت شـماری از روشیهای ترب و آموزش عالی و نیز حوزه تبکاست. مواد درسی م
  تی فراز فرجامین بخش پایانی کتاب است.یترب

عییبهروز رف  
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