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 چکیده 

انی ای از علوم انسهای فراوانی دارد. علوم تربیتی که شاخهایرانی، کاستیدر نظام آموزشی ما علوم انسانی، با وجود فرهنگ غنی اسالمی ـ 

ها شکوفا شده است. در تعلیم و تربیت اسالمی تربیت انسان های مؤثر و کارآمدی است که استعدادهای آناست، به دنبال پرورش انسان

های وحیانی است. از سوی دیگر موزشی، مستلزم توجه به آموزههای آپذیر است. موفقیت نظامگیری از معارف دینی امکانکامل با بهره

های بشری در علوم تربیتی نیز نباید مغفول واقع شود. در این رابطه به سه رویکرد تعلیم و تربیت اسالمی به منزلة نظام توصیفی، یافته

انی، انی تبیین شود. در این مقاله موضوع علوم انساستنباطی و استنباطی ـ تأسیسی اشاره شده است تا نسبت علوم تربیتی با معارف وحی

راه شود.انسان و ماهیت او که موضوع اصلی علوم انسانی است، نسبت بین علوم تربیتی و تعلیم و تربیت اسالمی و عناصر مهم آن بررسی می

صفاتی مانند کرامت انسانی، فطرت،  شود.شناسی حاصل میخداشناسی، که کمال انسان در تعلیم و تربیت اسالمی است، از طریق انسان
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 مقدمه

ان های انساست. به دلیل پیچیدگی ای که موضوع آن انسان است علوم انسانیانسان عامل شناخت و خود نیز موضوع شناخت است. رشته

بر  بینی حاکمتواند تبیین جامع و دقیقی از ماهیت انسان و نسبت او با جهان هستی ارائه دهد. این علوم براساس جهانعلوم انسانی نمی

لسفة ی است، متأثر از فای از علوم انسانشود. علوم تربیتی، که شاخهبینی متخصصان تعریف و توصیف میتر جهانجامعه و به طور مشخص

های تربیتی رشد یافته است. بنابراین علوم تربیتی در کشورهای غربی و اسالمی ساختار و محتوای ای است که در آن نظریهحاکم بر جامعه

صلی علوم شود در حالی که در غرب معنویت نقش محوری ندارد و محور امشابهی ندارد. در اسالم بر دو بعد فیزیکی و معنوی تأکید می

خود انسان  شود. شناخت انسان توسطشناسی است و به همین دلیل بر شناخت یادگیرنده در فرایند تعلیم و تربیت تأکید میتربیتی انسان

تواند به اندازة خالق در شناخت خویش مؤثر باشد. به همین جهت مراجعه به متون اسالمی با محدودیتی جدی همراه است؛ زیرا مخلوق نمی

تری از انسان را به نمایش گذارد. راه خداشناسی، که کمال انسان در تعلیم و تربیت اسالمی است، از طریق تواند تصویر دقیقمی قرآنند مان

دینی  بینیای از اوصاف انسان در جهانپذیری نمونهشود. صفاتی مانند کرامت انسانی، فطرت، تعقل و مسئولیتشناسی حاصل میانسان

های بشری در تبیین عوامل تربیتی نیست. سؤال مهم این است که چه نسبتی بین معارف دینی و این به معنی نفی یافتهاست. البته 

های بشری با عنوان علوم تربیتی در تعلیم و تربیت برقرار است. سؤالی که پاسخ روشنی برای آن در مبانی نظری و کاربردی وجود یافته

 ایم.خگویی به این پرسشندارد. در این مقاله درصدد پاس

 چیستی و ماهیت علوم انسانی

ای که موضوع آن انسان است علوم انسانی است. علوم انسانی مجموعه معارفی انسان عامل شناخت و خود نیز موضوع شناخت است. رشته

یا و بشر با دیگران، روابط افراد با اشهایی که متضمن رفتارهای های گوناگون بشر است؛ یعنی فعالیتها فعالیتاست که موضوع تحقیق آن

ها و (. علوم انسانی، بر خالف علوم طبیعی، در شناخت جهان هستی، پدیده1372هاست )فروند، نیز آثار نهادها و مناسبات ناشی از آن

ر مندان دسردرگمی عالقه ماهیت انسان موفق نبوده است. مثالً مبانی نظری علوم انسانی ساختار واحدی ندارد و همین امر باعث تشتت و

شناسی، وجو کرد که در روانتوان در مفهوم انسان و ماهیت وی جستای از آن را میهای گوناگون علوم انسانی شده است. نمونهحوزه

شر از مواجهه ب شود تاها باعث میهای متفاوتی دارد. این تفاوتهای علوم انسانی چیستی و ماهیتشناسی، علوم اسالمی و سایر رشتهجامعه

 های مباحث مرتبط با علومهای متنوعی ارائه شود. تفسیر بسیاری از چیستیدهد تبیینهایی که اطراف او رخ میبا جهان هستی و پدیده

 گیرد و نه حقیقت وجودی انسان و رابطة وی با جهان هستی.انسانی از منظر محقق، تجارب و نگرش او شکل می

ای برای ایجاد انسجام بین سایر علوم. بنای ماهیتی فرهنگی دارد که متأثر از فلسفة حاکم بر جامعه است و وسیلهاز طرفی علوم انسانی 

های مختلف زندگی بشری به حساب گذاری در عرصهترین منبع سیاستتمدن کشورها بر علوم انسانی شکل گرفته است، بنابراین مهم

شود. پس تصور هر که ما که هستیم فقط در علوم انسانی مطرح میرصة علوم انسانی است و این(. فرهنگ ع1394آید )میرزاپور ارمکی، می

 دهد.نوعانش، جهان هستی و رابطة او با محیط اطرافش، ماهیت و ساختار علوم انسانی را شکل میکس از خود، هم

، اما علوم انسانی است که مدعی پرورش انسان کامل است. اندها با استفاده از علوم و تکنولوژی درصدد ساخت و تغییر محیط خویشانسان

خواهد جهان نو را بسازد نیاز به علوم انسانی نو دارد. حال کند تا او جامعه و جهان را بسازد. انسان نو که میعلوم انسانی بشر را تربیت می

و علوم زیستی ساختار نسبتاً واحدی دارد و آیا این علوم  های مختلف همانند علوم پایهاین سؤال مطرح است که آیا علوم انسانی در فرهنگ

(؟ پاسخ به این 1390معناست؟ آیا مفهوم انسان در فرهنگ دینی و فرهنگ غربی یکسان است )حداد عادل، در کشور ما و در غرب هم

 نظران این حوزه است.بینی حاکم بر صاحبسؤاالت مستلزم تبیین اثرپذیری علوم انسانی از جهان



 
شود پذیرد. علوم به طور عام و علوم انسانی به طور خاص بر فلسفة خاصی بنا میبینی حاکم بر جامعه تأثیر میعلوم انسانی از فلسفه و جهان

نی یکی نیست. بینی دینی با غیردیکند. پس علوم انسانی مبتنی بر جهانبینی دانشمند، توصیف و تبیین آن نیز تغییر میو با تغییر جهان

الً در شود. مثوضوح دیده میکند و این تفاوت در مکاتب مختلف بهشخور هر علمی تفکر فلسفی است که دانش علمی از آن تغذیه میآب

تواند از ترک امر به معروف و نهی از منکر باشد، در حالی که در فلسفة غیردینی، فساد زمین مانند تفکر دینی، فساد در زمین و آسمان می

ای از جسم و ملکوت یا ماده و معناست. بینی دینی انسان آمیزهة زمین، به طور مسلم نتیجة عوامل طبیعی است. در جهانشدن یکبارخشک

 های انسانانسان موجودی دوبعدی است که ضمن حیات مادی باید از زندگی معنوی برخوردار باشد. در زندگی معنوی اصالت، نه در خواست

انشمند دینی، برخالف دانشمند مادی، دنبال دانشی است که در تجارب عینی و ملموس بشری محبوس بلکه در رضایت خداوند است. د

(. 1390آید )نادری، بینی اسالمی تقوای الهی است چیزی که در تجربة عینی به حساب نمینیست. مثالً مالک قدرت تشخیص در جهان

دانند، در حالی که این نگاه به دلیل بعد معنوی در انسان العات علوم انسانی میگرایان روش علمی در علوم پایه و زیستی را مبنای مطاثبات

 از یک سو و متغیرهای مؤثر و متنوع در رفتار، نگرش و شناخت انسان از سوی دیگر کاربردی ندارد.

سانی حور اصلی مباحث علوم انهای دینی و غیردینی است. مبینیشناسی اساس تمایز جهانشناسی و انسانشناسی، هستیسه عنصر معرفت

ه عوامل بینی دینی عالوه بر سلول، بترین عضو انسان یعنی سلول و با جهانبینی مادی به کوچکشناسی است. تشریح انسان با جهانانسان

کند. ن و دیگران تنظیم میها، قوانین متعددی را برای تنظیم روابط انسان با خود، جهاشود. این تنوع نگاهغیر مادی مانند فطرت نیز ختم می

علم امروزی برای کسب معرفت خود را در حصار تجربة حسی محصور کرده است. گویی تنها راه علم تجربه است؛ در حالی که در معرفت 

از  یشود تا علوم تربیتی، به عنوان بخشهای متفاوت باعث میهای کسب دانش هستند )همان(. این نگاهدینی شهود و وحی نیز از مالک

 های تعلیم و تربیت اسالمی بهره گیرد.علوم انسانی، از روش تحقیق به غیر از روش

 نگری، مطالعات موردی، تاریخیهای کیفی مانند درونگرایانه و گاهی با روشگرایانه روش تحقیق با نگاهی کمی و کاهشدر رویکرد اثبات

 های مطالعة انساننظران علوم انسانی با علوم اسالمی جدال بر سر روشنظر صاحب و تأویلی همراه بوده است. یکی از عوامل مهم در اختالف

دانند و تفاوتی در روش تحقیق بین علوم انسانی و علوم تجربی بودن آن را مانند فیزیک میاست. بعضی از دانشمندان علوم انسانی، علم

لوم کنند. مخالفان معتقدند تلقی عها را بر اساس استقرا تبیین میة پدیدهاند و همها منکر دو پدیدار طبیعی و غیر طبیعیبینند. آننمی

شناسی صرفاً تجربی دربارة انسان صحیح انسانی مانند علوم تجربی، به دلیل ماهیت انسان، امری خالف واقع است و اطالعات حاصل از روش

ن، شکل و ماهیت واحدی ندارند. رفتار انسان معنادار و رفتار اشیای جانیست؛ زیرا پدیدارهای مربوط به رفتار انسانی با رفتار اشیای بی

کننده از اشتباهات جدی در تحقیقات علوم شناسی و عدم تمایز بین متغیرهای مداخلهسازی از نظر روشمعناست. چنین یکسانجان بیبی

ر ها مطالعات علوم انسانی باید بر نقد شده است. از نظر آنگرایی از سوی افرادی مانند یاسپرس و لیوتاانسانی است )همان(. رویکرد اثبات

ها استوار باشد و بحران علوم انسانی تقلید آن از علوم طبیعی است. ظاهراً با این تقلید مبنای تبیین منطقی ـ عقالنی و مطالعات کیفی پدیده

حدت علم الزاماً به معنای نگاه واحد به جهان هستی نیست مثابة وحدت جهان هستی تبیین کنند در حالی که وخواهند وحدت علم را بهمی

 (.1387)ملکی، 
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انسان  شناسی این است کهترین دانش بشری است. یکی از دالیل ضرورت انسانترین و پیچیدهشناسی و مطالعه دربارة انسان نهاییانسان

های یافته در زمینهتماعی او در گرو تربیت نیروی انسانی کارآمد، خودشناخته و پرورشموضوع تربیت است و رفع مشکالت فردی و اج

تنهایی و دیگر شناخت انسان در رابطه با جهان هستی. کمال گوناگون است. مطالعة انسان ابعاد مختلفی دارد. یکی شناخت انسان به

های بنیادین زیادی دربارة فلسفة او نیز توجه شود. انسان پرسش شناسی در این است که عالوه بر شناخت جسم، به بعد معنویانسان

ها پیدا نکرده است. شناخت خویشتن و جهان پیرامون، هدف از پیدایش خلقت و حضورش در جهان هستی دارد که پاسخ قطعی برای آن



 
اما پاسخ به این سؤاالت از منظر مکاتب هاست. جایگاه وی در عالم هستی، مبدأ و غایت هستی، معنای حیات و سرنوشت وی از جملة آن

ند و داناختیار میمختلف دینی و ماتریالیسم متفاوت است. بعضی انسان را مظهر خیر و مختار و بعضی او را مظهر شر، بدی و موجودی بی

 راهنما نیازمند است.دانند که برای سیر در مسیر عبودیت به متخصصان دینی او را معبود خداوند و کمالش را در تقرب به او می

تب هویتی مواجه است. مکاپذیر نیست. بنابراین انسان برای انتخاب راهش، با سردرگمی و بیبندی این نظرات در یک ظرف واحد امکانجمع

تصور صحیح  هپردازی پایان دهند. اما مکاتب بشری این توان را ندارند ککنند به این تشتت نظریهمختلف مانند اگزیستانسیالیسم تالش می

(. با وجود 1384ای را که انسان گم گشتة آن است تحقق بخشند )ذاکر، توانند مدینة فاضلهو جامعی از انسان ارائه دهند و در نتیجه نمی

سان نالعادة آن در تسخیر گستردة جهان هستی، علوم انسانی نتوانسته ماهیت و ابعاد وجودی اموفقیت غرب در علوم طبیعی و نیز توان فوق

را به طور کامل بشناسد. پاسخ به این سؤال که انسان کیست و چگونه باید به کمال خود دست یابد، هنوز مجهول باقی مانده است و هر 

ای های ذاتی متعددی دارد که تعاریف ساده(. انسان ویژگی1394زاده، هایی را ارائه کرده است )حشمتکس بر اساس ظن خویش دیدگاه

نار و های ظاهری را کتواند ماهیت او را نشان دهد. برای پاسخ به چیستی و کیستی انسان باید الیهطق یا حیوان متفکر نمیمثل حیوان نا

 شود.های تودرتوی وی نگریست. حقیقت و ماهیت واقعی انسان صرفاً در تشریح جسم او خالصه نمیبه ابعاد ناپیدا و الیه

 انسان از منظر دین 1.3

حدی گسترده است که بعضی از دانشمندان دربارة او از تعبیر حیوان فرهنگی به جای حیوان عاد فرهنگی و معنوی انسان بهپیچیدگی و اب

بودن، بلکه به بعد درک و اندیشیدن هم توجه دارد. اند. فرهنگ همة شئون و ابعاد زندگی بشر را دربر دارد، نه صرفاً ناطقناطق استفاده کرده

شناسد. حاصل این تناد آیات انسان را موجودی مرکب از طبیعت و ماورای طبیعت، از ماده و معنی، از جسم و جان میشهید مطهری به اس

میقی های اصیل و عها داشته و سلسله تفاوتترکیب آن است که انسان با همة وجوه مشترکی که با سایر جاندارها دارد، فاصلة عظیمی با آن

 چنین توصیف شده است.این قرآن(. انسان در 1372ری، ها پیدا کرده است )مطهبا آن

ع گاه خلقت نژاد نوآن خدایى که هر چیز را به نیکوترین وجه خلقت کرد و آدمى را نخست از خاک )پست بدین حسن و کمال( بیافرید، آن

کو بیاراست و از روح )قدسى الهى( خود در آن جان( را نیحس( مقرر گردانید، سپس آن )نطفة بىقدر )و نطفة بىاى از آب بىاو را از چکیده

کنید هاى حق مىگزارى نعمتها )با حس و هوش( گردانید، باز بسیار اندک شکر و سپاسها و قلببدمید، و شما را داراى گوش و چشم

 (.9 - 7)سجده: 

ان به عنوان موجود برگزیده خدا معرفی شده جایگاه انسان درجهان هستی درمبنی فلسفه نظام آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ایران ،انس

است یکی از ابزارهای کسب معرفت درانسان وجود فطرت است .انسان می تواند از طریق فطرت خودعلم وآگاهی کسب کند ووجود این 

گاهی ها می رسد فطرت خدا گرا به همه شناخت ها ورفتارهای او جهت واال دهد .وهمچنین انسان به واسطه عفل خود نیز به بعضی از آ

 (1394.)هاشمی ،

د. رسها میها و کردهها به شدهها و ناکردهتدریج از ناشدهاست و به« شدن»نیست، بلکه « بودن»ویژگی حیات انسان آن است که انسان 

د زندگی تواناختیار خود می یابد. او باکند. یعنی همراه با زندگی، پیشرفت و تعالی میانسان برخالف حیوانات هم زنده است و هم زندگی می

تواند ای است که میرسد بلکه هستندهای نیست که االن به نظر میهای خویش به جلو ببرد. انسان هستندهرا متوقف یا در راستای آرمان

اسخ دهد که چه و باشد. هر موجودی پس از آفرینش همان است که در غریزة او قرار دارد، اما انسان پس از آفرینش باید به این پرسش پ

 (.1372چیزی که آفریده شده است )مطهری، خواهد باشد و نه آنچگونه باید باشد. او آن چیزی است که می



 
ها باشند. سؤال اول دربارة ماهیت انسان است که دارای دو بعد درونی مانند تعقل و معنویت شناسان باید به دنبال پاسخ به این سؤالانسان

گیری آن است. سؤال دوم مربوط به بایدهایی است که انسان الزم است به آن برسد و سؤال سوم تار و چگونگی شکلو بیرونی مانند رف

ای به این سؤاالت پاسخ داده است. در سورة علق نیز به عنوان اولین (. هر مکتبی به گونه1391چگونگی رسیدن انسان به بایدهاست )رشاد، 

 و مادی بعد به هم سوره این در. است شده مطرح آن ضرورت و شناسیانسان دربارة بیاناتی است، شده نازل( ص) ای که بر پیامبرسوره

 عنی علق )لختة خون( و هم به بعد ملکوتی و معنوی انسان یعنی خواندن به نام رب اشاره شده است.ی فیزیکی

م است )بر خلق( قرائت کن، آن خدایى که آدمى را از خون را( به نام پروردگارت که خداى آفرینندة عال قرآن)اى رسول گرامى برخیز و 

ترین کریمان عالم است، آن خدایى که به وسیلة قلم آموزش داد، بسته )که تحول نطفه است( بیافرید، بخوان و )بدان که( پروردگار تو کریم

 (.5 - 1دانست بیاموخت )علق: به آدمی آنچه را نمی

ن آغاز شده و محتوای آن چیزی جز علم و دانش و عقل نیست، که هم موضوع و هم معلمش خداوند در سورة علق هستی آدمی با خواند

است. قابلیت کسب علم، یعنی خواندن و آموختن، عنایتی است که از جانب خداوند به انسان ارزانی شده است. این صفت باعث شده است 

 ترین موجودات عالم باشد.تا انسان اشرف و باکرامت

با شناخت خود و خدا به خودیابی رسیده و برای خودسازی خویش نیازمند تربیت است. او برای تربیت کامل باید آمادة فرمانبری و انسان 

پذیری از سوی خالق خویش باشد و باید بداند از چه کسی امرپذیر باشد و پیروی کند. این امرپذیری در دو الیة تکوین و تشریع هدایت

تواند با قوة عقل و علم اشیا را بشناسد، تشخیص الیة تکوین برای انسان استعدادی در نظر گرفته شده است که او میشود. در گر میجلوه

 تواند ضامن رستگاری بشر باشد، در الیة تشریعجایی که عقل تنها نمیدهد و راهکارهایی برای حل معضالت و یا تسخیر طبیعت بیابد. از آن

ه، زادیش، پیامبرانی برای هدایت او فرستاده تا انسان از مسیری امن و مطمئن به فالح و نجات برسد )حشمتخداوند به واسطة رحمت خو

1394.) 

داند. پس انسان موجودی برگزیده و اشرف انسان را موجودی برگزیده و با رسالتی مشخص برای حرکت به سمت کمال مطلق می قرآن

در انسان، خداوند باید او را راهنمایی کند و برایش برنامة زندگی تنظیم کند. هدف تربیت مخلوقات جهان است. به دلیل قدرت انتخاب 

 انسان پرستش معبود است.

 (.56که مرا پرستش کنند )ذاریات: ما جن و انس را نیافریدیم مگر این

الم و مواهب آن بهره گیرد. از منظر دین، نه فقط انسان بلکه خلقت هم هدفمند است. یکی از مقدرات الهی این است که انسان بتواند از ع

آدم را ستوده و او را بر بسیاری از بنی« کرّمنا»بودنش هم در همین است. خداوند با اعطای تاج انسان کرامتی ذاتی دارد و سرّ برگزیده

ت و شرافت را در خود درک کند که این کرامگاه خویشتن واقعی خود را درک و احساس میمخلوقات خویش برتری بخشیده است. او آن

 (.1372ها بشمارد )مطهری، رانیها و شهوتها و اسارتها و دنائتکند و خود را برتر از پستی

ها را روزى ها را )بر مرکب( در برّ و بحر سوار کردیم و از هر غذاى لذیذ و پاکیزه آنو محققاً ما فرزندان آدم را بسیار گرامى داشتیم و آن

 (.70ها را بر بسیارى از مخلوقات خود برترى و فضیلت کامل بخشیدیم )اسرا: آندادیم و 

شدن نفخة الهی در وجودش با دمیده« فاذا سوّیتُه»گردد. آدمی پس از خلقت اولیه شدن او بازمیوجه این کرامت ذاتی به مراحل انسانی

 یابد.روح خدایی می

 (.29در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید )حجر:  چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود



 
کند و پس از این عبارت، آفرینش خویش را به خداوند در سورة مؤمنون نیز بعد از خلقت مادی و فیزیولوژیکی، به خلقت دیگری اشاره می

 و به کرامت ذاتی دست یابد.کند. این خلقتی است که باعث شده تا انسان از سایرین ممتاز شود دلیل عظمت آن ستایش می

ها گوشت پوشانیدیم )و پیکرى کامل گاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس بر استخوانآن

ت اس کردیم( پس از آن )به دمیدن روح پاک مجرد( خلقتى دیگرش انشا کردیم آفرین بر )قدرت کامل( خداى که بهترین آفرینندگان

 (.14)مؤمنون: 

اوت کنندة راه سعادت و شقپذیر، آبادکننده، گزینشگر و انتخابدار خداوند، مسئولیتاز منظر دین، انسان شخصیتی مستقل و آزاد، امانت

 است.

 (.3گزار یا کافر نعمت باشد )انسان: ما راه را بدو نشان دادیم خواه سپاس

هایش حاضر است از هستی خود مایه گذارد و رضایت معبود را مبنای مادی نیست. او برای آرماناز سوی دیگر محرک انسان صرفاً حوایج 

طور که ها. همانبودن انسان امری محرز است خواه در برابر خداوند، دیگران، وجدان خویش و یا ترکیبی از آنعمل خود قرار دهد. مسئول

او نیز باید متقابالً در برابر جمادات، نباتات و حیوانات و نیز خدایش پاسخگو باشد.  مندی از همة هستی داده شده،به انسان اختیار بهره

 (.1372کند )مطهری، تعامل انسان با دیگران حقوق متقابل ایجاد می

 . علوم تربیتی4

تی یین شود. هر نظام تربیآموزش و پرورش با انسان سروکار دارد و انسان و جامعة انسانی بخشی از جهان هستی است که باید توصیف و تب

گرایانه فرایند تغییر مطلوب رفتار آدمی است که مبنای داند. آموزش و پرورش با رویکرد اثباتخود را به زندگانی سعادتمند آدمی متعهد می

 رفتار مطلوب، کسب تجربه است.

د و کنبه آموزش و پرورش انسان کامل صحبت میدانش علوم تربیتی مجموعه معارفی است که از پژوهش و اندیشیدن دربارة امور مربوط 

آید. قدمتی طوالنی دارد، اما از زمانی که با روش مشاهده و آزمایش و توأم با تعقل به مطالعة منظم پرداخته است علم جدیدی به حساب می

ت که ضمن اثرگذاری بر جهات مادی ای اسرشد این علم وابستگی زیادی به فرهنگ و سیاست حاکم بر جامعه دارد. آموزش و پرورش پدیده

های متعددی دارد که در مقاطع مختلف کاربرد ها و گرایششناسی است. این علم شاخهو معنوی هر جامعه، متأثر از سایر علوم مانند روان

 (.1380سرشت، دارد )پاک

اه العمر و فراتر از مدرسه و دانشگری را پدیدة مادامتعلیم و تربیت با یادگیری سروکار دارد که فصل ممیز انسان از حیوان است. اگر یادگی

شود. تعلیم و تربیت آموزش و بسترسازی برای رشد انسان در ابعاد فردی، بودن این دانش بیشتر حس میبدانیم، گستردگی و حیاتی

سی سالی برررا از کودکی تا بزرگکند روند رشد اجتماعی، مادی و معنوی و شکوفایی استعدادهای بالقوة اوست. علوم تربیتی تالش می

نظران به انسان از زمان کودکی تا علمی کند و راهکارهای یادگیری مؤثر، عمیق و پایدار را تبیین کند. این تالش منتج از نگاه صاحب

کار و وجودی ذاتاً گناهساالن، لوح سفید، مایملک سالمندان و مهای مختلفی دربارة کودک به عنوان مینیاتور بزرگسالی است. نظریهبزرگ

پردازان تالش و توجه و احترام به هویت واقعی و شخصیت ویژة کودک است یا فردی در حال رشد مطرح شده است. هستة اصلی همة نظریه

 (.1386)بهشتی، 

 یتی نظری است که درای مانند علوم تربیتی در فلسفة آن رشته قرار دارد. فلسفة آموزش و پرورش فعالریشه، اساس و ماهیت هر رشته

کند. فلسفة آموزش و پرورش مباحث خود را عمدتاً بر ها، نتایج و دستاوردها بحث میمبانی، فرایند آموزش و پرورش، اهداف و غایات، روش



 
زش وکند، یعنی هویت نظرات فلسفة آموزش و پرورش به هویت فلسفة مکاتب مربوط است. جنبة دیگر فلسفة آممکاتب فلسفی استوار می

ها و های مختلف آنهای تدریس و یادگیری، خواستگاههای مرتبط با مسائل آموزش و پرورش مانند نظریهو پرورش بحث دربارة نظریه

تأثیراتشان بر فرایند تربیت است. ارکان اصلی فلسفة آموزش و پرورش را شناخت ماهیت و جایگاه انسان در جهان، ماهیت علم، ارزش و 

شناسی به مباحثی مانند یادگیری، ماهیت ابزار و معیارهای کشف حقیقت پرداخته است. در دهد. در بعد معرفتشکیل میشناسی تزیبایی

گذاری، تدوین محتوا، روش ریزی درسی که شامل هدفهای دینی و ملی بر فرایند برنامهگذاری به مواردی مانند تأثیر ارزشزمینة ارزش

شناسی تشکیل شده است. فلسفة آموزش و شناسی از دو بعد اخالق و زیباییشود. حیطة ارزشوجه مییابی است، تتدریس و نیز ارزش

، بلکه کندها و موازین تربیتی را نقادانه بررسی میفقط هدفکند. نگاه فلسفی نههای تربیتی را هدفمند و منسجم میپرورش فعالیت

شود تا عناصر برنامة آموزشی دهد. فلسفه با ابزار تحلیل باعث میاعی و کالن ارائه میهای الزم را برای حل معضالت در سطح انتزراهنمایی

ها ارائه دهد )پاک سرشت، کارآمدتر شود و قادر است که نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی را ارزیابی و رهنمودهای الزم را برای رفع کاستی

1394.) 

 ضرورت و فایده ی اصل تربیتی

ایندی که نتیجه ی آن صرفا در مقام عمل روشن می شود، دارای وجهه ای کامالً عملی و کاربردی است. از این جهت، تربیت به عنوان فر

هرگونه تالش نظری در چارچوب مفهومی باید ناظر به فواید عملی باشد. در این میان نقش مبدّل های نظری به عملی و انتقال دهنده ها 

ر ماهیت اصل تربیتی، به عنوان آخرین مرحله ی نظر و سرآغاز اوّلین مرحله عمل تربیتی، مهم ترین روشن می شود. تبلور مفهوم مبدّل د

 نقشی است که ضرورت وجود اصول را در نظام تربیتی تبیین می کند 

 :بنابراین، می توان فواید ذیل را برای اصل تربیتی ترسیم کرد

 الف( تأثیر در نیل به هدف تربیتی 

 ش ها ب( انعطاف در رو

 .ج( محوریت اصول در ایجاد ارتباط منطقی بین عناصر نظام تربیتی

 ویژگی های حاکم بر اصول تربیتی

 :ویژگی های حاکم بر اصول تربیتی را می توان به شرح زیر برشمرد

 تِ عنصر مشترکِ روش هایالف( اصل امری ابداعی و اختراعی نیست، بلکه با توجه به مبانی خود قابل دستیابی است و یا از رهگذرِ دریاف

 مختلف قابل احراز و کشف است؛

 زئی و دارای یک مصداق معین باشد ب( اصل مفهومی کلی است و مالک و معیار واقع می شود؛ بنابراین نمی تواند امری ج

؛ در بعد مفهومی آن استج( اصل صرفا یک پدیده مفهومی است. تفاوت ماهوی اصل با دیگر عناصر نظام تربیتی، یعنی مبنا، هدف و روش، 

 به این معنا که، اصل از ارتباط میان دیگر مفاهیم زاییده می شود، در حالی که مفاهیم مبنا، هدف و روش دارای منشأ انتزاع عینی هستند؛

ه توصیفی نسبت ب د( اصل ماهیتی هنجاری )ارزشی( دارد. نظر به این که اصل، قاعده و معیارِ عمل و ناظر بر آن است، نمی تواند رویکردی

واقعیات تحت عنوان خود داشته باشد، بلکه، برخالف مبنا که جنبه ی توصیفی از واقعیات دارد، درصدد ارائه ی واقعیتی مطابقِ مدلول خود 



 
 و هنجاری متناسب با خاستگاه خود است. به طور کلّی، اصول تربیت متضمن ارزش گذاری متناسب با مبنای پذیرفته شده در تربیت و

 اهداف مورد نظر آن است؛

ه ( اصل بر روش حاکمیت است و ضابطه مفهومی و رابطه ای برای استفاده از روش هاست؛ بدین معنا که اصلْ راه نمایی نظری برای گزینش 

 .روش های خاص متناسب با اهداف و طرد دیگر روش هاست

 مراحل رشد و تربیت از منظر ابن سینا:

تربیت ابن سینا، اعتقاد به تعلیم و تربیت متناسب با رشد کودک است. مراحلی که از سخنان وی استفاده می شود از ویژگی های مهم آرای 

اولین حق کودک بر پدر و مادر انتخاب نام نیکو است. سپس دایه ای انتخاب کند »شش مرحله است. ایشان در مرحله اول چنین می گوید: 

مرحله دوم، پس از باز گرفتن کودک از شیر مادر آغاز می شود و «. تربیت و رشد کودک تأثیر دارد که نادان یا بیمار نباشد؛ چون شیر در

ناظر به بازی و تربیت اخالقی کودک است. شیخ الرئیس معتقد است که تربیت جسمی و روانی کودک باید هماهنگ باشد و بازی و آموزش 

وقتی کودک از خواب بیدار شد، بهتر آن است که استحمام شود. »اره می گوید: های اخالقی این مسئله را تضمین می کند. وی در این ب

سپس به مدت یک ساعت با اسباب بازی هایش یا به منظور بازی کردن تنها گذاشته شود، پس از آن کمی غذا بخورد و از آن به بعد بیش 

ی شود، وی آموزش کودک را مطرح می کند و معتقد است که: در مرحله سوم که از حدود شش سالگی آغاز م«. از پیش به بازی بپردازد...

چون وقتی چندان بگذرد و کودک به شش سالگی رسید، باید او را به شخص معلم و ادب آموز سپرد و به تدریج به کسب تحصیل وا ».. 

تقد است که در امر آموزش ابتدا باید کودک ابن سینا مع«. داشت.لکن نباید او را وادار کرد که یک دفعه کتاب را بگیرد و از خود دور نسازد

را با تعلیم قرآن آشنا کرد تا سعادت معنوی و حسن عاقبت نصیب وی شود. مرحله چهارم، آشنایی با امور صناعی و حرفه ای، و مرحله 

 پنجم و ششم به ترتیب، پرداختن به کار و اشتغال و تشکیل زندگی مستقل است.

 دیدگاه ابن سینا: از« آموزش گروهی»اصل تربیتی 

از جمله نکات ارزنده و مفیدی که شیخ الرئیس، بوعلی سینا در امر آموزش بر آن تاکید دارد این است که آموزش گروهی باشد؛ چون آموزش 

ته سشای»فردی، آمیخته با مشکالت و نارسایی هایی است که آموزش گروهی و اجتماعی آن مشکالت را ندارد. وی در این خصوص می گوید: 

است در مدرسه همراه با کودک دانش آموز، کودکان آموزنده دیگری از فرزندان بزرگان، با آداب نیک و عادات پسندیده وجود داشته باشد؛ 

زیرا کودک از کودکان دیگر فرا می گیرد و اگر کودک فقط با معلم خود به سر برد، سبب ماللت هر دو خواهد شد. اما اگر چند کودک تحت 

ک معلم قرار گیرند و معلم به هر یک رسیدگی کند، خستگی هر یک از کودکان کمتر شده و شادابی شان افزون می گردد و کودک تربیت ی

ت قنیز بر فراگیری مشتاق تر می شود، به دلیل این که گاهی به هنگام برتری از کودکان دیگر، بر آنها افتخار و مباهات می کند، و زمانی ]و

ی[ بر آن ها غبطه خورده، حدیث بیشتر می کند و می کوشد تا از مرتبه دیگران کمتر نباشد و به عالوه با کودکان دیگر مشاهده برتری دیگر

ر تقلید این اصل تربیتی ب«. در آنچه آموخته است گفتگو و مباحثه می کندو گفتگو و مباحثه سبب گستردگی و وسعت اندیشه می شود

 بتنی است و در روان شناسی بدان اشاره شده است.کودکان، به ویژه از کودکان دیگر م

 دیدگاه ابن سینا درباره تربیت اخالقی کودک:

ابن سینا درباره تربیت اخالقی کودک معتقد است که باید فضایل اخالقی را، هنگامی که نوزاد است، بر او عرضه کرد. وی در این باره می 

. «تربیت و تمرین اخالقی او اقدام نمود، پیش از آن که اخالق پست به او هجوم آورد وقتی کودک از شیر مادر جدا گشت، باید به»گوید: 

بوعلی، ضمن اعتراف به وجود زمینه های خیر و شر در انسان، بر این باور است که کودک در آغاز، به دلیل انس با محسوسات و طبیعت، 

ای این که این عادات در کودک رسوخ نکند، باید در همان ابتدا به تربیت بیشتر در خطر دستبرد عوامل سوء و شر و عادات ناپسند است و بر



 
در آغاز اخالق ناپسند به جانب کودک هجوم آورده، خوی های زشت او را فرا می گیرد. »اخالقی او توجه شود. وی در این باره می گوید: 

 «.برای وی میسر نخواهد بودهر آنچه از این بدی ها بر وجود کودک مسلط شود، جدایی و رهایی از آنها 

 تحوّل باطن:

آنچه در باطن آدمی است، در ظاهر نمود می یابد. هر گاه رفتاری مطلوب در ظاهر کسی پدیدار نشد، می توان آن را ناشی از وضعیتی درونی 

ند ره مصروف رفع ظواهر ناپسدانست. گاه ما در کوشش های تربیتی خود، گرفتار نوعی ظاهر بینی می شویم، به نحوی که سعی خود را یکس

بیانگر آن است که در تربیت باید به فکر تحول درونی بود. هر گاه کسی در درون خود از بیماری « تحول باطن»در فرد می کنیم. اصل 

 ریشه بیماریجانکاهی رنج ببرد، چشمانی بی رمق و رخساری پریده رنگ خواهد داشت و نمی توان با سرمه و سرخاب، او را درمان کرد باید 

 را که چنگ در جان او افکنده برکند و اگر چنین شد، بی تکلف سرمه و سرخاب، برق در چشمانش می دود و خون در رخسارش.

 :انواع تربیت

 :از دودیدگاه قابل بررسی است

  :تربیت ازاین دیدگاه بر دو نوع است :تعمدی -الف

اصی ازتربیت را درباره ی فردی اعمال می کنند وبرای تربیت خود طرح و برنامه ای فرد یا افراد تربیت کننده شیوه ی خ :تربیت عمدی 1-

 .دارند به عنوان مثال مادر دست کودک را گرفته و به او راه رفتن را می آموزد

را ...بزرگترها،دوستان واین نوع تربیت بدون اراده،طرح وبرنامه ی قبلی صورت می گیرد یعنی کودک همه ی کارهای  :تربیت غیرعمدی -2

 .رخاشگری را یادمی گیردپکودک نزاع و درگیری را می بیند و  می بیند و از آنها تقلید می کند به عنوان مثال

 :تربیت از این دیدگاه نیز بر دو نوع است :اخالقی و رفتاری ب

 :ددر این نوع تربیت درباره ی غریزه ی جنسی دو دیدگاه مطرح می شو :تربیت جنسی -1

 .غریزه ی جنسی مربوط به دوران بلوغ بوده و از این دوران شروع می شود -الف

این غریزه از ابتدا درنهاد کودک است وبا توجه به شرایط محیط زندگی کودک ممکن است دیر یا زود خود را نشان دهد که مصداق آن -ب

 .انحرافات جنسی نوجوانان نا بالغ است 

وتفریطی درباره ی این میل اسالم یک نظریه ی متعادل و منطقی را پیشنهاد می کند واین میل را یک میل مقد درمیان نظریه های افراطی 

س می داند ومعتقد است که این میل ضامن حفظ نسل و بقا است وازاین رو باید در مسیر خود هدایت شود که دراین باره دستورات زیادی 

 .رد بسیار مهم می داندداده وبخصوص نقش پدر و مادر را دراین مو

 .همه ی کودکان زمان تولد پاک ومعصومند وخوب وبد را از پدر ومادر یاد می گیرند :تربیت مذهبی -2

تاکید بر  -ب .خود به اصول و ارزش های دین و هر چیزی که به کودک می گویند باشند -الف:نقش پدرومادر در تربیت مذهبی کودکان

متضاد نساختن محیط خانواده با محیط مدرسه و هماهنگی با کارکنان  -ج .م افراط وتفریط در تمام زمینه هاادب ، نزاکت، نرم زبانی و عد

وادار به انجام کاری نکردن و آموزش کارهای مورد عالقه ی کودک آن هم به روش غیرمستقیم و با عمل خود به کارهای مورد -د .مدارس



 
ی صدق می کند وچنانچه دراین موارد تناقضی باشد کودک بدلیل میل راحت طلبی ولذت نظرکه این مورد درمورد تمام نهادهای تربیت

 .جویی به احتمال فراوان ازمسیر تربیت درست منحرف خواهد شد

 :مراحل تربیت

مختلفی تقسیم به دوره های ...از سه دیدگاه قابل بررسی است که در همه ی آن ها براساس نیازهای جسمی ، روحی ، عاطفی ، اجتماعی و

 :که این سه دیدگاه عبارتند از .می شود

 :در این دیدگاه تربیت به مراحل زیر تقسیم می شود -الف

 تا یازده سالگی  :دوران جنینی و کودکی  -1

 سالگی 17-11دوران نوجوانی -2

 سالگی 18-25 جوانی  -3

 کهولت و پیری -4

خوشحالی وشاید تاسف به همراه دارد وآن این که براساس تقسیم بندی های جدید نکته ای که دراین نوع تقسیم بندی نهفته جای  -ب

علوم تربیت و روان شناسی تربیت در سه مرحله ی هفت ساله انجام می گیرد که در مرحله ی نخست کودک آقای خانه بوده و درمراحل 

 . .ز او مشورت و کمک خواسته می شوددر کارها ادوم وسوم نیزکودک به ترتیب نیاز به راهنمایی وکمک دیگران داشته وهمچنین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 جه گیریینت

مابایدتالش کنیم که بین ایده وواقعیت تعادل ایجادکنیم وبااستفاده از بررسی های فلسفی ودیدگاه ها چارچوبی را برای تفکر ایجادکنیم 

 سعی درتعالی اهداف الهی دست یابند ..وبررسی مسایل ومشکالت مذکور دست اندرکاران راقادر خواهد ساخت تا با برنامه ریزی 

 

 فهرست منابع مورد استفاده:

 انگلیسی  فارسی مقاله
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