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 (تعلیم و تربیت اسالمی در بینش استاد مطهری)رهاسرار 

 4،محمد حسین غریب میبدی3مهدیه نبی زاده، 2زهرا مزرعه مالیی، 1مریم محسن زاده یزدی

 

 چکیده

را مالورد بررسالی و )ره(یاسالااد مههالر یالششدر ب یاسالالم یتو ترب یمتعلاسرار  در پژوهش حاضر سعی ما بر این بوده است ،تا

در این مقاله از روش کیفی از نوع تحلیلی وتوصیفی اسافاده شده است،یافاه های حاصالل تجزیه و تحلیل قرار دهیم و روش ما 

رخشالان در میالان تمالاه یت در یگانه دیالن کامالل الهی،اسالاله، هم الون نگیشالی دو ترب یمتعلکه  از پژوهش حاکی از آن است 

 ایجلالوه، ارزش، اهمیالت و هاانسان. آیین مبین اساله  نسبت به تعلیم و تربیت درخشدمیموضوعات مربوط به زندگی بشریت 

تعلالیم  هایجلوهپژوهش حاضر  قائل است. این مسئله مهم همواره مورد توجه اندیشمشدان و علمای اسالمی بوده است. ایویژه

 بالا الهالاه  و دارد هایییالدگاهدکه در خصوص تربیت انسان نیالز  نمایدبررسی میاز نگاه عالمه شهید مههری  را اسالمی تربیت و

با مهالعه آثار « است. هاآنتربیت، پرورش اساعدادهای درونی و به فعلیت درآوردن »از مکاب تربیای اساله معاقد است:گرفان 

پالژوهش، این . سازدیمرسیدن به اهداف تربیت اسالمی را ممکن  هاآناساشباط کرد که رعایت  توانیمایشان اصول و قواعدی 

محورهالایی کاله در ایالن پالژوهش مالورد  است یعمل یاسق انجاه گرفاه در آن، و اساشباط یلیتحل -توصیفی و روش آن یادیبش

و...، اصالول هالدایت خالواهی و اعاالدال و...  ششاسالیمعرفت،  ششاسیهسایاصول و مبانی هم ون مبانی توجه قرار گرفاه است، 

 .است

 تعلیم و تربیت اسالمی، بیشش شهید مههری، اصول تعلیم و تربیت، مبانی تعلیم و تربیت :کلیدواژه
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 مقدمه

 دین مقدس اساله دارای نظامی فراگیر و شامل است. به نحوی که هر ماخصص ماعهد و مشصفی از هر فشی، به نحوی با نظرات

دین اساله سروکار دارد. چرا که اساله همانشد دیگر ادیان الهی بر تماه شئون انسانی اعم از اقاصاد، اجاماع، سیاست، حکومت، 

 یازمشدبدان ن یوساهخود، پ یاتانسان در طول ح یابشر است و به گونه یضرور یاز... و به خصوص حوزه تعلیم و تربیت که ن

 است اشراف دارد.

و  یوندپ یناز ا یتترب هایشعبهانسان و رب است و همه فرع و  یونداز پ یحاک یقتدر اساله در حق یایترب هایروش تماه

و فرهشگ  دهدمیجهت  یایو به دنبال آن اهداف ترب یتو ترب یمفرد به تعل یبه نگرش فلسف ین. دگیردمی مششأآن  یفیتک

است که در اناها به هدف  ینشان دهشده راه و روش یشید یتترب .نددوامی یشهاو ر یون زندگئحاکم بر انسان در همه ش یشید

بوده و  یلسوفانو ف یشمشدانقرون و اعصار همواره مورد توجه عالمان، اند یو ط یربازاز د یتو ترب یم. تعلشودمیمشجر  یزندگ

 یمرتض یدنگاه اسااد شه خوانیدمی یردر ز ن هفراخواند. آ یشخو یسو به رابزرگ  هایاندیشهسان توانساه است افکار و  ینبد

اهاماه به  ی،مههر یمرتض یداسااد شه یدگاهاز د یاسالم یتو ترب یماست. تعل« اساله در یتو ترب یمتعل» حوزهدر  یمههر

کرده و عالوه بر آن درباره  یفراوان یدو تعقل تأک آموزیعلم مسئلهاساله بر اصل  است. یانآدم یشهپرورش فکر و اند

 سخن گفاه است. تفصیلبه یزآموخان آن باششد ن یدر پ یدبا هاانسانکه  یعلم خصوصیات

و سپس،  یفتعر یبیو چه به صورت ترک یرا چه به صورت انفراد یتو ترب یممقاله درصدد است تا ابادا مفهوه تعل ینا ،روازاین 

 یشالهزم ینماخصصان در ا یگرو د ینظرات اسااد مههر یان،در پا و دهدقرار  یآن دو را مورد بررس یانممکن م یهاانواع رابهه

 را مورد توجه قرار دهد.

 روش

نیاز مهم هر تحلیل کیفی؛ازآنجاکه محقق ابزار دانید،پیشطور که میروش پژوهش توصیفی و تحلیلی از نوع کیفی است ،همان

یف یا مسئله موردبررسی، دارای برخی های کیفی است، باید قبل از شروع تکلوتحلیل دادهآوری و تجزیهعمده در جمع

ها، یا مفروضاتی را که ممکن ها، دیدگاهداوریها آن است که محقق باید تالش کشد پیشترین این ویژگیها باشد. مهمویژگی

کشد ها آگاه شود. این ویژگی به محقق کمک میها تداخل ایجاد کشد کاهش دهد و یا حداقل از آنوتحلیل دادهاست در تجزیه

گونه که هست، موردبررسی قرار های شخصی خود را در هشگاه تحقیق کمار دخالت داده و یک پدیده را همانتا دیدگاه

 (1311بیابانگرد، .(دهد

 یافته ها:

 مفهوم تعلیم و تربیت

 (.11:1312یاد دادن و آموزش است )امیشی، به معشاى  لغت درتعلیم 

 (.4-131۱:5 ،یکاا شکوهی) گیردها و عوامل برای این که ماعلم دانشی را فرازمیشهتعلیم عبارت است از فراهم کردن 
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تربیت در لغت به معشی نشو و نما دادن، زیاد کردن، برکشیدن و مرغوب و قیمای ساخان است. در معشی اخیر، تربیالت از حالد 

 افراط و تفریط بیرون آوردن و به حد اعادال سوق دادن است.

از نظالر مالدلول، « تعلیم»دار و گسارده دارد، در حالى که واژه معشایى دامشه« تربیت»توان گفت این دو کلمه مىدر تفاوت بین 

اى از وسایل آن است. تربیت یعشى برانگیخان و پرورش اساعدادها و قواى گوناگون انسان کاله بایالد بالا جزئى از تربیت یا وسیله

اى کمال خود برسد. تعلیم با مفهوه محدود آن عبارت اسالت از تلقالین و ایصالال و کوشش خود ماربّى نیز توأه گردد تا به مشاه

 .(1311:15)مههری، اناقال معلومات به اذهان شاگردان

سالاخان شالخص در جهالت رشالد و  شالکوفا یالاو عوامل به فعلیت رساندن  هازمیشهتعلیم و تربیت، عبارت است از فراهم آوردن 

  .(311-341 :1312 ،سمت)سشجیده شده  ایبرنامهمهلوب وبر اساس  یهاهدفتکامل اخایاری او به سوی 

درباره اهمیت تعلیم و تربیت همین بس که شکوفا شدن اساعدادها و به فعلیت رسیدن قواى آدمى و تحقق گالوهر وجالود او در 

بیالت شالود فرشالاه خالو تعلیم و تربیت صحیح، شرط الزه کمال آدمى است. اگر آدمى زیر نظالر مربیالان الهالى تر گرو آن است.

رشالد صالحیح  حیوانات و فروتر از آن تشزل خواهد کرد. یمرتبهوگرنه به قهقرا رفاه، به  رودمیاز فرشاگان فراتر  گاه و گرددمى

نظر به اهمیالت تعلالیم و تربیالت، بزرگالان  فردی و اجاماعى و پرورش اساعدادهای آدمى، مشوط به تعلیم و تربیت صحیح است.

تعلالیم و تربیالت صالحیح باله اصالال  فالرد  یثمالره .انددانساه هادانشو برترین « اشرف صشاعات»علم اخالق، تعلیم و تربیت را 

با نگرش دقیق به ساخاار روحى و روانى انسان، ضرورت و اهمیت تعلالیم و  .کشدمی، بلکه جامعه را هم ماحول شودنمیمشحصر 

؛ زیرا هر چشد در نفس آدمى گرایش به خیر و شر وجود دارد و به تعبیر قرآن کریم، فجور و تقوا باله نمایدمیتربیت صحیح رخ 

؛ زیرا کمال و سعادت در پرتالو کشدنمیشر و سعادت و کمال، کفایت  و خیراو الهاه گردیده است، اما گرایش یا آگاهى فهری به 

یا آموزش و پرورش، با رشد و تکامل، رابهه تشگاتشگى دارد؛ یعشى رشد  تربیت .آیدمیه دست و تربیت ب تعلیم وتالش و حرکت 

 331 :1315 ،شعارى نالژاد) دهدمیو جهت  بخشدمیرا تحقق  هاآنآموزش و پرورش  شودمیظهور اساعدادها  باعث و تکامل،

 (.341 و

 تعلیم و تربیت اسالمی از منظر بزرگان

که هرگونه، اعوجاج و انحالراف در آن باعالث  یاگونهبهجشبه زندگی است  ترینیاساسو  ینترمهمدر زندگی بشر  یتو تربتعلیم 

یابالد. در کشد و انسانیت انسان تحقق میهای انسان در زندگی بروز و ظهور پیدا می. تواناییشودیمانحراف در همه امور زندگی 

 قواعد مشاسبی برای رشد انسان تعیین گردیده است. اساله به این موضوع مهم توجه بسیار شده و

 یفشالردهموجالودات اسالت و  یهمالهاساس عالم بر تربیت انسان اساوار است. انسان، عصاره مهابق با دیدگاه اماه خمیشی )ره( 

نالور مقالدس  گالاهجلوهتبدیل و انسانی الهالی ایجالاد کششالد کاله  این عصاره بالقوه را به فعلیت اندآمدهتماه عالم است. اصالً انبیا 

 نگالردیمالباله انسالان و تربیالت او  کالهیوقاالاست و تعالیم آن نیز از جامعیت برخوردار است.  شود. اساله دین جامعی یتعالحق

. او انسالان را موجالودی دیالگویم همواره از تعلیم و تربیت بر مبشای اساله سخن)ره(  . اماهردیگیماو را در نظر  یهاجشبه تماه

تربیالت  کهچشانو گاهی مضر است،  جهینایبتردیدی نیست که تعلیم مشهای تربیت،  .کشدیمبا تعلیم و تربیت رشد که  داندیم

 (.514ال  1311:513، خمیشینیز سودمشد نخواهد بود ) بدون تعلیم

 لهیوسالبههدایت فرد »فیلسوف مسلمان و مشهور به معلم ثانی، تعلیم و تربیت عبارت است از:  نیتربزرگفارابی  یهاشهیانددر 

به سعادت و کمال اول در این دنیالا و کمالال نهالایی در  یابیدستفاضله، به مشظور  یشهیمدفیلسوف و حکیم، برای عضویت در 

 (.1311:11)بهشای،  «آخرت

 ییهاهالدفو مکاب اسالاله، مکابالی مشالخص بالا  هاستانساندر دیدگاه شهید مههری، تعلیم و تربیت اسالمی، بحث ساخان 

کاله  ییهاانسالان؛ دانالدیمالبه این اهداف در زمیشه تعلیم و تربیت اسالمی، انسان را محور اصلی  یابیدستمعین است که برای 
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. از آنجا که در اساله، هم اصالت فرد محفوظ است و هم اصالت اجاماع، طر  و برنامه ساخان افراد سازندیمانسانی را  یجامعه

و نیز یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت اسالمی است در الویت قرار دارد. افالراد  برای ساخان اجاماعاز آنجا که مقدمه و ابزاری 

صحیح این امر را باله مالا نشالان داده اسالت  یهاراهاسالمی هم باید آموزش ببیششد و هم پرورش پیدا کششد و اساله  یجامعهدر 

 (.11-15: 1311)مههری، 

 یاسالم یتو ترب یماصول تعل

دهخدا، ماده  نامهلغتدهخدا،  اکبریعلاست. ) یزیو بن هر چ یهپا یشه،ر یاد،بش یخ،ب یبه معشا ی،عرب یاواژه جمع اصل اصول

توان از واژه اصیل در در خارج است و از این لحاظ می ماصلو  یشیع یاصل به معشا یزماده اصل(. گاه ن ین،اصل و فرهشگ مع

وگاه نیز اصل به معشای حقیقت )در برابر باطل( است و در این اساعمال اصیل در مقابل بدلی یا مقابل اعاباری سخن گفت

 (131۱:11باقری،.)رودمی به کارناخالص 

کرده  را مهر  لیمسائ ی،اسالم یتو ترب یماصول تعلدر خصوص  یاسالم یشمشدیبه عشوان اند یعالمه مههر ید،مافکر شه

 .آوردیبه وجود م یاسالم یترا در ترب یمشخص یفکر یفضا هاآن یاست که بررس

 انسان: یبا فهرت خداجو ی. اصل هماهشگ1

 .داراستینفرد د یکرفاار  یجوهره اساس یدهشده یلاصل تشک ینا است. یخدامحور یاسالم یتاصل در ترب ینترمهم

خداست و در  کرد همان اعاقاد به یاریآن را آب یدکه با یاصل ییشهآن ر یای،معاقد است که در اصول ترب یمههر شهید

را پرورش داد، هم اعاقاد به عقل مساقل  یباییکرد و هم حس ز یتاحساسات نوع دوساانه را تقو یداعاقاد به خدا هم با یپرتو

تا  یستن یپوشقابل چشم یدر مارب یخداوند یترضا ییزهانگ یشافزا یایترب هایرنامهب یششمشظور در گز یناز بدن را. به هم

 ییهاناقال روح شودیاصل حاصل م ینکه از ا یاثمره یناقداه نکشد. بارزتر یعمل یچبه ه یاله یتبون کسب رضا یکه و ییجا

 .(1311:13 هری،)مه باشدیم ی،و مالک اله یاراعمال با مع یقتهب یبرا یتعهد در مارب

 ییخدا گرا ی،طلبعدالت ،ییگرا یباز جویی،یقتحق ی،خردورز یلقباز  یذات هایییژگیخداوند در وجود انسان و یگرد یسو از

وصول  یلکه انسان م ی. در صورتکشدیم یزموجودات ماما یراو را از سا یژگیو ینگذاشاه شده است که وجود هم یعهو... به ود

 یتو ترب یمدر وجود او رشد کشد. تعل هایژگیو ینسامان دهد که ا یاگونهخود را به  گیزند یدرا دارد با هایژگیو ینبه ا

به طور کامل مورد  یهماهشگ ینا هماهشگ باشد که لزوه یفهر یعال یبااساعدادها یدعامل است و با یناثرگذارترو  ینترمهم

. چون یردصورت گ یاتبا توجه به همان فهر یدهم با یتترب قهعاًباشد  یاتفهر سلسله یک یعقل است. اگر انسان دارا ییدتأ

سلسله  یک هایامروز یرسلسله اساعدادها و به تعب یکقبول کردن  بر اساس ینرشد و پرورش دادن و ا یعشی یتترب

 یعشی؛ سازدیرا م اءیکه اش چشانآنساخان،  یکیساخت:  توانیانسان را دو جور م یدگاهد بر اساسانسان است.  هاییژگیو

پرورش دادن  یگر،کشد. د ینتأمکه آن هدف را  آوردیدرم یو فرد را به شکل گیردیتشها هدف خود را در نظر م زندهسا

 (1 :1314ی،را پرورش دهد )مههر یناست تشها ا یو فکر یاساعداد عقالن یانسان. اگر انسان دارا یواقع یاساعدادها

 . اصل اعتدال2

اصل ماضمن دو  یناست. ا یطاز هرگونه افراط و تفر یزانسان و پره یتاعادال و توازن در ترب یترعا یانگرب ییگرااعادال اصل

 امر است:
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تماه  شامل. گیردیمدنظر قرار م یاسالم یتمعشا که آن ه در ترب یناست. به ا یتجامع ییرندهدربرگ ی. مفهوه اعادال به نوع1

در مواجهه با  یطاز افراط و تفر یزاعادال و پره یتمسالزه رعا یتجامع ینانسان است و ا یجودو یهاخواساهو  یازهان

 .هاستآن

 به آندر پرداخان  روییادهاز افراط و ز ما را یاز،ن یکبه  ییگوپاسخ یبرا یو صرف انرژ گذارییهاعادال در نوع سرما یت. رعا2

 .داردیبازم

است.  یرگذارتأثکارآمد و  یتو ترب یماز لوازه تعل یطاز افراط و تفر یزها دارد، پرهکه با رو  و روان انسان یزن یتو ترب یمتعل در

گذاشاه  یعهکه خداوند در وجود انسان به ود یاهر اساعداد و قوه). یو کاسا خألموجب  یطو تفر شودیافراط موجب توره م

 یککه  یمبفهم خواهیمی. ما اگر مباشدیم یکل یتساخاه شده است و مجموع آن هم به دنبال غا یایهدف و غا یاست. برا

 یشارشده است. چشان چه ب یدهچه آفر یقوه برا ینکه ا یمجهت را کشف کش ینا یدبا یطتفر در افراط یاقوه در حد وسط است 

که انسان از خود دفاع  یخشم در حد یقوهاست.  یطتفر نآشده به کار افاد، افراط است، کمار از  یدهآن آفر یاز آن ه برا

از آن باشد انسان به صورت  یشارو ب یددرآ خوریتوسر یفکشد حد وسط آن است. کمار از آن باشد انسان به صورت آده ضع

 .(125-1314:121 ی،مههر)بزند  یگرانسر د یتو خواهدیمکه  آیدیدرم یفرد مهاجم

 . اصل شمول3

در آثار گوناگون  یمههر یمرتض یدفرد توجه دارد. عالمه، اسااد شه یجامع و کامل به تماه ابعاد وجود یشیبه عشوان د اساله

از  (.13 :1311 ی،مههر)کرده است  یدتأک یو عباد یو محدود نبودن آن به امور فرد ینقلمرو د یگساردگخود، بارها بر 

 یا یجسم ی،آخرت یاو  یاییاعم از دن یانسان یازهایجوانب ن یدر اساله به همه .گراواقعجامع و  یاساله مکاب یشانا یدگاهد

از  یک یچه ینبشابرا (13ص ، 1311، یتوجه شده است. )مههر یاجاماع یا یفرد ی،عاطف یا یاحساس ی،و فکر یعقل ی،روح

 یرجشبه رشد کشد و سا یکخود برسد. اگر  قرربه رشد م یدو هرکداه با گیردیانسان مورد غفلت قرار نم یتشخص یهاجشبه

 یککه  ی. چشان چه انسانیوستبه وقوع نخواهد پ یلو اص یپرورش واقع یابد،رشد  یاصول یردر جهت غ یاراکد بماند و  هاجشبه

و  یماد فاهدااز  یوصول به برخ یخود برا ییافاهاز بعد رشد  یمشدرشد نکشد با بهره یهبعد وجود او به رشد خود برسد و بق

دارد  یتشگاتشگ یرابهه یتدر قرآن با اعادال در ترب یتجامع ؛ وکشدیخود به عشوان ابزار اسافاده م هاییاز توانمشد یزیغر

او  یتو هم ترب بیشدیصورت هم انسان لهمه م ینا یرآورد. در غ به وجودانسان معادل  توانیجامع است که م یتباترب

 .(55 :131۱ ی،مههر)

 یمحور یزندگ. اصل 4

 یدهشدهجهت  ی،و مادّ یموضع یازهایفراتر از رفع ن یانسان است و با نگرش یجوانب زندگ ییهکلناظر بر  یند کهییازآنجا

بر  یتآن است، ترب یرعمل و مس ینحوهو  یششگز یثاز ح یو اجاماع یفرد یانسان در روند زندگ یهادرخواستاز  یاریبس

از اجاماع و  یریگکشارهبه  یبترغ یشی،د یتاست. در چارچوب ترب یمسالزه عده انفکاک از مان زندگ ینگرش ینمحور چش

 ی(. اساله در ضمن توجه به بعد اجاماع241 :1311 ی،است )مههر یرماعارفکامالً غ یمرتاضانه در فرد، امر ییهروح یتتقو

 یلقباز  یو اصهالحات یم. مفاهگیردینظر م درعشوان فرد و نه گروه و اصال  همواره انسان را به  یتهر فرد درز مدار ترب یزندگ

و  یمتعل ینبشابرا؛ کشدیم یتحا یبه فرد انسان یایو ترب یاصالح یکردرو یاز نوع یدر فرهشگ اسالم ...تذکر و یه،تزک یب،تهذ

 .سازدیم اربا تک تک افراد آن همو یایترب یمواجهه یقراه ورود خود را به جامعه از طر یاسالم ییشهدر اند یتترب

 یخواه یتهدا. اصل 5
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اوست.  یتو ترب یتطالب هدا یوساهدارد و پ تحت نظر یایرا در هر موقع اشبشدهاست و خداوند ماعال  ییخدا یکار تربیت

مکاب  که از یانیشود. معلمان و مرب یدخود ناام یمارب یتاز ترب یدنبا یابهانه یچبه ه یاسالم یتدر ترب یمرب یلدل ینبد

 یژگیو ینکه از ا یانیمشد شده باششد. معلمان و مرببهره یدبا یصفت اله یناز هم یگرفاه باششد به طور نسب یرتأث یاسالم

 یعبادت تلق یکار را نوع ینلذت خواهشد برد و ا یرو  و روان مارب بر یرگذاریتأثساخان و  یبرخوردار باششد و از تالش برا

 یدر حد یدنبا کششدیم یاساله زندگ یرقب زیرکه  یما به اساله و کسان یرتمافکر معاقد است تعصب و غ ید. شهکششدیم

به  ید. بایمخداوند ماعال نباش یآنان از سو یتو خواساار هدا یمبدخواه باش یساشداساله ن یرقب یرکه ز یآنان یهباشد که عل

من اگر توبه  آیاکه  کشدیم سؤال)ع(  العابدینینکه از ز یهم وقا یهبن معاو یزیدبدخواهشان بود.  مانع نگاه کرد یکعشوان 

که چون پدرش را به قال  یستن یزیداماه هم بدخواه  یبله قبول است، حا فرمایدیاماه م نه یاکشم توبه من قبول است 

 (.251 :1314 ی،)مههر خواهدیم یراو هم خ یرسانده به جهشم برود، بلکه برا

 

 یتبا معنو یتترب یوند. اصل پ6

 یبه واسهه بایستیم یایترب در عشاصروجود دارد.  یو مساحکم یذات و رابهه یوندپ یتو معشو یتترب یناصل ب ینا بر اساس

 یدشه ی. طبق گفاهیابدتحقق  یایترب یهاهدفتا  یمخداوند ماعال معهوف کش یرا به سو هایت، جهت فعالیایشدعا و ن

 یدکشد با یترا ترب یخاهان است که افراد یااست و  یاسالم یتبه ترب فرزندانش وخودش  یتمشد به تربمافکر اگر انسان عالقه

 یرتأثاست  یلحس اص یکپرورش  یشکهعباغدت صرف نظر از ا مسئلهداشاه باشد و  اییژهتوجه و یایشدعا و ن مسئلهبه 

دارد. ممکن  یرتس یکصورت و  یکد زنیکه از انسان سر م یاعمال و رفاار .(341: 1314 ی،مههر)آن دارد  یبر نواح یادیز

 یرضا یلبه دل یگرید ییزهبوده و انگ یویدن هدف یلبه دل هااز آن یکی ییزهانگ یکار را انجاه دهشد. ول یکاست دو نفر 

 .باشدیمبرخوردار  اییژهو یگاهارزش و جا از شده است یخاهآم یتصورت گرفاه و با معشو یاله یرتکه با س یخداوند. دوم

 

 یدوست یتانسان. اصل 7

 اصالت قائل است که یانسان یهاارزش یاحاراه قائل است، از آن جهت برا یتانسان یاست و برا یتمکاب انسان یکاساله که  

به  یعشیجهان اصالت قائل است،  یقائل است که برا خود انسان اصالت یخود انسان اصالت قائل است و از آن جهت برا یبرا

 یحمشهق صح یکبر اساس  تواندیمکه  یایتشها مکاب انسان جهت است که ین: از اتقائل و معارف اس یقادر ماعال یخدا

 (214و  213 :1311 ی،در جهان وجود ندارد )مههر یایمکاب انسان یگروجود داشاه باشد، اساله است و د

از انسان  یشرا ب یتضمن احاراه به انسان، انسان یدوست؟ تفکر اسالم یتانسان یا یمباش یدانسان دوست با یت،و ترب یمتعل در

شده است.  یشهاست که در وجود او نهاد ییهاارزش یلبه دل شودیم یارزشمشد تلق ی. اگر انسانشماردیمحاره و ارزشمشد م

 یچون آنان با فرهشگ اله شود؟یم یادو ائمه اطهار )ع( با حس تقدس و احاراه  یااز انب هاآندر رأس صالح و  یهاانسانچرا از 

 دارند. یشاریاند ارزش بدفاع کرده یانسان یهاارزشکه از  یآنان یزن یرمسلمانانغ یندر ب ی. حاکششدیم یو انسان زندگ

 قرار گرفاه است: یمشاسب مورد بررس یهامثالو با ذکر  یکاف یلموضوع با تحل ینا یمههر یدشه یشهاند در

 یعشی یم؛افراد مشارک است و انسان را دوست داشاه باش ینخاص که در همه ا یکله ینا یعشی «انسان» ییمگویوقت م یک»

او  ششاسالییسالتآن که ز ششاسی،یستو خالصه مشظور از انسان، انسان ز یمرا که از نسل آده هست دوست داشاه باش یهرکس

به خالاطر  یانسان یهاارزشانسان به خاطر  یعشیانسان بما هو انسان است؛  قصودنه م یااست؟  ینمقصود ا یا. آداندیرا انسان م

دو نالوع از آب  گالذاریم،یم یگرچمبه و لومومبا را کشار همالد یکه وقا یشجاست. ایدوسا یتانسان یعشی یدوساو انسان یتانسان
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انسالان درسالت بالا  یالک آیالدیاز آب درم نانسا یکممکن است.  یعشی یگر؛د یزآن چ آید،یاز آب درم یزچ یک ینا آیشد؛یدرم

باشالد،  تریینهم چشد درجه پا یوانقرآن از ح یرهم نباشد و به تعب یوانانسان نباشد بلکه ح یکو آن نه تشها  یانسان یهاارزش

« دوسالت داشالت یالدرا با یتانسالان یگالرو به عبالارت د یکلشه ینمنه به خاطر ه یتدوست داشت به خاطر انسان یدانسان را با

 (.355 :1314 ههری،)م

 مبانی تعلیم و تربیت

دهالد، بالرای شود و در حوزه تربیت کارآیی دارد، مبانی تربیت را تشکیل میهایی که در باب انسان ارائه میگزارهو ها همه یافاه

انسان در دوران کودکی، بیشار قادر به فهم مهالبی است کاله مالا باله ازای عیشالی و محسوسالی و ملمالوس »مثال این گزاره که 

بسیار زیادی با هم دارند، از مبانی  یهاتفاوتجوهره انسانیت )انسان بودن(،  در عین اشاراک در هاانسان، یا گزاره «داشاه باشد

 آید.تربیت به حساب می

 نظران:به قول یکی از صاحب

کاله حیالاتش همالواره تحالت تالأثیر  ییهاضالرورتاو و نیالز از  هاییتمحدودمبانی تعلیم و تربیت از موقعیت انسان و امکانات و 

دهالد، باله مبالانی دیگر یک نظاه تربیای را شالکل مالی یهابحثجایی که این مباحث پایه و اساس از آن. کشد، بحث میهاستآن

 (.1311:51شکوهی،) تربیت تعبیر شده است

 یشالاناست، طرز تفکالر ا شده مسلمان ششاخاه یو کشورها یراندر ا، شهید مههری ششاساسالهمسلمان و  انمافکردر میان  

برای  یاست؛ لذا اگر قرار باشد مبان السالهیهمعل یتباهل و سشت یمنشأت گرفاه از قرآن کر ،مسلمان یلسوفیهمان طرز تفکر ف

بالرای  یاسالالم یشالهو اند یاسالالم یسالمهمان خواهد بود که در رئال یمبان ینمههری در نظرگرفاه شود ا یدشه یایترب یشهاند

 یششاسالمعرفت، ششاسییهسا یشهمههری در زم یدشه یشهاند ینبشابرا؛ شودیماساله ششاسان در نظر گرفاه  یلسوفان وف یرسا

 نشأت گرفاه است. یاسالم یسمو رئال یمکر و قرآن یاز مشبع وح یششاسانسانو 

 

 1شناسییهست

باله  یمعشالو یالدبا د یمافاوت است؛ برخ یکدیگردر جهان با  یلسوفاناست. نوع نگرش ف یتششاخت واقع ،ششاسییهساموضوع 

و هالدف تالالش انسالان در امالر  یالتگروه غا ین. از نظر ادانشدیممجرد  یتواقع یکاز  یو جهان اطراف را مظهر نگرندیمجهان 

 یاالیباله امالور ترب یریگجهالت یالنبا ا یدبا یاینظاه ترب یطورکلبهو معلم و  گردشا ینبشابرا؛ است یبه اهداف معشو یلن یت،ترب

قرار دارد که  یشید ییگراواقع یشش،دو ب ین. در کشار ادانشدیم یماد یرا امر یینها یتاز فالسفه واقع یبپردازند. در مقابل، بعض

 یشاز شالعب پال یالکدر هالر  یاالیاست که اهداف ترب وه. معلکشدیم یجهان را مرکب از ماده و رو  و نشأت گرفاه از خد معرف

 (.131۱:111 یعامداری،شر)است  شاسیشیهسا یتفاوت دارند. در واقع اخاالف اهداف معلول تفاوت در مبان یکدیگرگفاه با 

و در مرتبه بعدی بالر  هاهدفآن بر  یممساق یراما تأث؛ دارد یرتأث یتو ترب یمتعل یهاجشبهبر همه ی اسالمی ششاسیمقوله هسا 

 بالر اسالاسمکاالب  یالندر ا یالتو ترب یمتعلال ییو نهالا ییکالرد کاله هالدف غالا یالد اشالارهنکااله با ینمحاواست. درباره هدف به ا

هالدف واال و مهالم جهالت  یالنو پرورش عبالد صالالح اسالت و ا یرا قرب اله یششهمه آفر یکه هدف کل خاص آن یششاسیهسا

نظالاه  ششاسالییهساگفالت  تالوانیم، کشالدیم یینرا تع یتو ترب یم( تعلییاجرا) یجزئ( و یامرحله یا)ماوسط  یکل یهاهدف

                                                      
Ontology1 
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 أثیرمخالف آن حاکم اسالت. دربالاره تال یهاجشبهو  یای)خدامحوری( بر کل دساگاه ترب یداست و توح خدامحور یاسالم یتترب

 یالکقابالل تفک یاالیترب یهاهدفاز  یبه آسان یو آموزش یایگفت اصوالً محاوای ترب توانیم یزبر محاوا ن ششاسییهسامقوله 

 (.1311)شکریان، پذیردیم ششاسییهساا از ر یرتأث ترینیممساقو  یشارینبعد از اهداف ب یزمحاوا ن یلدل ینبه هم یست؛ن

 یشیبجهالان یدارا یو مکاتالب بشالر هالایالینو آ هالایالناست و هماله د یهسا یربه تفس یازمشدانسان، ن یاسااد مههر از دیدگاه

اناخالاب نالوع  یگر،. از طرف دکشدیاناخاب م یخود را در زندگ یمشخطاست و  خودآگاهمافکر و  یموجود انسان یراهساشد؛ ز

آغاز و انجاه امور. انسالان  ی،زندگ یات،جهان، ح ی،او از هسا یدارد به نوع برداشت کل یادیز یبساگ یانسان در زندگ یمشخط

باله  دهالد،یعالقاله نشالان مال آیالدیاو را باله کالار مال یکه به او احاطه دارد و روزانه در زندگ یجزئاز آن ه به ششاخت امور  یشب

 (.1311:25ی،مههردهد )یعالقه نشان م یانهعام یارهایولو با مع یع هسااز مجمو یکل یرتفس یعشی یشیبجهان

 مشخص و ارزش آن را یو زندگ یانسان به هسا یدگاهد ی،فکری و فلسف یرسازیعالوه بر ز یشیبجهان یشکهبر ا یدبا تأکایشان  

و  یالدتأک یبه جهان هسالا یواقع بر نگاه. اسااد مههری دانشدیمهم م یهپا ینوابساه به هم یزمکاتب را ن ییکشد، قدرت اجرایم

نسبت  سو مقدّ یمذهب دتعب صرفاًنه  کششدیم یدآن تأک واقعی و یعقالن عدبه ب یزن یمذهب یشیبجهاندر مقاه اسافاده از  یحا

)مههالری، اسالت  یفلسف - یعقالن یشیبجهان یاست، نوع یمذهب یشیبجهان یشکها ینع ی دراسالم یشیبجهانرو  ینبه آن؛ از ا

1311:351.) 

 

 1یشناسانسان

فکالر  یربازاست که از د یبشر یشهاند یاز معدود مسائل اساس یکیآن  یرازهاو کشف رمز و  یو یانسان و ابعاد وجود ششاخت

 ی،سهم را باله خالود اخاصالاص داده اسالت )رجبال یشارینب ی،و علوه بشر یشهانبوه اند یانبشر را به خود مشغول داشاه و در م

1311: 15). 

 بشدییمتقسالو  یخیتالار ی،نژاد یبشدطبقه ی،تکامل یختار یزیکی،ف هاییژگیومهالعه انسان، به خصوص مهالعه  ،یششاسانسان

 گرایانالهیعتطب یرباله عشالوان شالر  و تفسال توانالدیم یششاسالانسان اوسالت. یفرهشگال یخو تالار یروابط گروه ید،جد یاییجغراف

 پالردازدیم هاانسالاناز  یقشالر خاصال یالاانسالان و  یابعاد وجود یبه بررس ،یششاسانسان شود. یفمخالف جهان توص یهاانسان

 .(11ص ، همان)

 یدارد. برخال ییشهرت بسالزا یاسالم یلسوفانف یانناطق در م یوانانسان به ح یفارائه شده است. تعر یمخالف یفانسان تعار از

 :انددادهرا از انسان ارائه  یرز یفمافکران تعار

خواسالاار  یبالایی،دوسالادار ز یانگر،ماعهد و مسئول، آزاد و مخاار، عصال ین،ناماع یعی،طب یماورا یوانح خواهآرمانطلب،  مهلق

 .(14۱ :1311ی، )مههر ینآفر یل، ماورا جو، تخابزارسازمکلف، مضهرب،  ،یشهپعاشقعدالت، صاحب وجدان، خالق، 

 یحصالح یفتعالار یالنهماله ا یرو یناز وجود انسان توجه شده است. از همال یفوق به ابعاد یفاز تعار یکدر هر  ینظر مههر از

 شالودیمموجالودات  یراو از سالا یازخاص انسان که موجب اما هاییژگیوبا توجه به  ی. ویساشدن یکاف ییاست، هرچشد به تشها

 دهد:یرا از انسان ارائه م یرز یفتعر

 (25 :135۱ی، )مههر« است. یافاه یازجانداران اما یگراز د یمانعلم و ا یازت که با دو امااس یوانیح انسان»
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 یهنظر ی. و«یابدیمکمال  یتانسان یو به سو شودیمآغاز  یوانیتاز ح»او  یتکامل یراست که س یانسان موجود ینظر مههر از

است و بر اثر حرکالت  یحدوث ماد یکه انسان در ابادا یانب ین. به اپذیردیمالحدوث بودن نفس  یهمالصدرا را در باب جسمان

 گالاهیچه، امالا کشالدیم یالدااو تکامالل پ یدر دامان بعد ماد یآدم یت. هرچشد واقعکشدیم یداپ یروحان یجوهر یانفس  ی،جوهر

 .یستاز تکامل ماده ن یو انعکاس یهسا

 اییانهآشبه مشزله النه و  یزانسان ن یوانیت. حرسدیمو به اساقالل  یابدیمتکامل  شودیم ییدهرو  انسان در دامن جسم او زا»

تکامل است که موجود ماکامل باله هالر نسالبت  یتکه خاص طورهمان .شودیمو ماکامل  یابدیماو در او رشد  یتاست که انسان

چاله در فالرد و چاله در  -انسالان تی، انسالانشالودیمخود  یطبر مح مؤثر. مساقل و قائم به ذات و حاکم و کشدیم یداکه تکامل پ

 یافاالهفرد انسان تکامل  یک. داردیمگاه بر  هاجشبه یربر سا یتاساقالل و حاکم یکشد، به سو یدابه هر نسبت تکامل پ -جامعه

 (21، ص همان« )دارد. یخود تسلط نسب یو درون یرونیب یطاست که بر مح یفرد

 یتو مالراد، شخصال یالد. طبق قاعده اتحاد عاقالل و معقالول و مرکشدیمو اراده  اندیشدیماست که  یزیانسان همان چ شخصیت

 .یستن یو خرد و اراده و یشهجز اند یزیانسان چ

انسالان  یت، سالازنده شخصالکشالدیمکه انسان را به خالود جالذب  ییهاخواساهو  کشدیمکه ظرف ذهن انسان را پر  هایییشهاند

 .(321 :1311 ی،)مههر باششدیم

: یالاًثانقائالل شالد،  یمجالرد و ملکالوت یانسالان بعالد ی: بالرااوالًسالخن گفالت کاله  یتاز انسان توانیم یدر صورت یزعم مههر به

: طرفالدار صاللح کالل رابعالاً. شالودیم یو معشادار تلق یتغا ی: خلقت او داراثالثاًدر نظر گرفاه و  یو یبرا یاتاز فهر یامجموعه

از اصالالت  تالوانینمرو  و فهالرت  یرشکه بدون پالذ یمم و بعالوه در نظر داشاه باشیشوقائل  یزتما هاانسان یانم یعشی یم؛باش

 همالان:ارائاله داد ) یانسالان یهالاارزشاز  یمشهقال یریتفس توانینم یزمحض ن ییگرامادهانسان و شرافت انسان سخن گفت. با 

355- 31۱) 

 

 1یشناسمعرفت

یالل، دیشالگهالیشالالدرج) شالودیم یالفحصالول آن تعر یهالامعرفت و راه یسایچ ییهنظراز فلسفه است که به عشوان  یاشاخه

 (.53 :1311آذرنگ، 

 .(1314:51ی، طباطبائ) داندیم «مهابق با واقع یذهش یهقض»( را یقت)حق «یقیمعرفت حق» ی،مههر یدشه

 :اندکردهذکر  یقیمعرفت حق برای دو شرط یشانا

 یو حصالول حضالوری فالسالفه، علالوه را باله یگالراز د یرویبه پ یشانو مهابقت با واقع که ا یوجود علم و صورت ذهش (1

و معاقد است کاله  داندیم یصور ذهش واسهه را علم با یو علم حصول واسههیبو علم حضوری را علم  کشدیم یمتقس

در علالم  یاسالت؛ ولال یرخهاناپالذ یالل،دل یالنآن و باله ا صالورت نزد عالم حاضر است نه یتدر علم حضوری، خود واقع

 صالواب و حالق باشالد یالا(، پالس ممکالن اسالت خهالا یاز واقع نالزد عالالم وجالود دارد )صالورت ذهشال یصورت ی،حصول

 (.41: 1315)مههری،
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مسالئله سالالبه باله انافالای  ینو ا یستگفت در علوه حضوری، مهابقت و عده مهابقت مهر  ن یدنکاه با ینبا توجه به ا 2

 ینحق و صواب و عال یاست. علوه حضوری، علوم حصولی وهآن بحث مهابقت و عده مهابقت در عل یگاهموضوع است و جا

از  یکالیبالودن از خهالا و غلالط اسالت؛ پالس  یخالال یانگرو ب یمسامح هاآندر  و صادق مثل مهابق یریواقع هساشد و تعاب

واقالع  به علم مهابق با یقیمعرفت حق یفواقع باشد نه مهابق با واقع و تعر یناست که ع یمعرفا حقیقی، معرفت یقمصاد

 (.45-41همان:است، نه مهلق علم ) یربوط به علوه حصولم

 

 1شناسیارزش

آموزشی و بالا نظالر  یهانظاهاجاماعی از جمله  ینهادهادر زندگی فردی و اجاماعی و به تبع آن در  هاارزشبا توجه به اهمیت 

کالار را بپذیرد، دوست بالدارد و باله  هاارزشآن  کهچشانواالی انسانی،  یهاارزشتربیت هدایت آدمی است به سوی »به این که 

 یششاسارزشاساسی تعلیم و تربیت، پرداخان به امور  هاییتفعال( به تبع چشین اهمیای، یکی از 1311:11)نقیب زاده، .« آورد

مهالعاله  عقالنی را به شکل هاارزش یو چگونگ ییو چرا یسایاست که چ یاز مباحث نظری فلسف ییقلمرو یششاسارزشاست. 

 مراتبسلسلهو  هاارزشدر  ییرو تغ ثبات ،هایتواقعبا  هاآنها و رابهه ارزش یسایچ یلاز قب ییهاپرسشحوزه  ینشد. در اکیم

 (.135۱:41یادین،)سشد تحول بش گیردیممورد بحث قرار  هاارزش

 و حفال فالردی  هالاییآزادو  یم حقالوقو تحکالال یدر بهبالالود روابالالط انسالالان ی،فرهشگالال میالالراث گسالارش یشالهآن اله در زم 

 یالالت. تقودهدیم یلها را تشکو اساس ارزش پایه و دانشمشدان مشخص و روشن گالردد، یلسوفانف تالش بشالری بالا یهاآرمان

 یشالاله اخالقالیدر زم یششاسالال. ارزششالالودیم یتلق یتو ترب تعلیم ، هالدف و اسالاسیاخالقال یتشخصال یمو تحکال هشری رو 

و  اظهارنظرهالا در ارتبالالاط شالالاگردان، دربالالاره یمالالاتی،تعل یشالهدر زم معلالم ارتباط دارد. آن اله یایترب هاییتفعالبا  یماًمساق

 یالالالد. بالالالدون تردی داردجشبالاله اخالقالال ،دهالالدیانجالالاه مالال یگروهال هالاییتفعال و کار شاگردان یسشج ، در ارزشهاقضاوت

 یغفلت در پرورش اخالقالال .دهشدیل میرا تشالالک یآدمالال یزنالالدگ یاساسالال کالالنر اخالقالالی یهاارزشهالالا، مخصوصالالاً ارزش

 گردد.یم انسانی باله روابالط اعاشایبماعصب، خودخواه و  ی،الاُبال یالدایش افرادیموجالب پ

فهالری اسالت  هالاییشگرا یالتو تقو یاللو دوری از رذا یل اخالقالیمههری، کمال انسان در گروی کسب فضا یدشه یدگاهاز د 

 یهالاآموزشاسالت کاله باله  یالنو ا دانشدیمکمال انسان را قرب خداوندی  یزن یتترب ین دربشابرا؛ و ...( یرخ یبایی،به ز یش)گرا

 یالن)ا دانشالدیم دانالش مقالده یالریرا بر آموزش و فراگ یو پرورش اخالق یهتزک یب،و اصوالً تهذ دهشدیم یار اهمیتبس یاخالق

نالوع ارزش  یاست ول یمتدر ذهن و وجدان بشر دارای ارزش و ق یکار اخالقمههری،  یدشه یدگاهاست(. از د یتقده، تقده رتب

 (31: 1311)مههری،  .مادی مافاوت است یهاارزشبا 

 یمطهر یددر نگاه شه یآموزعلم یتاهم

 یهو معاقد است در اساله هم به زنان و هم به مردان توصال داندیهمه اعم از زن و مرد الزه م یرا برا یآموزعلم یمههر یدشه

کالل مساللم، از  یعلال یضةطلب العلم فر»زنان و مردان وجود ندارد.  ینب یآموزعلمبه  یهدر توص یو تفاوت یاموزندشده که علم ب

 یبالرا یمالذکر در زبالان عربال یغهص اصالً. یستندارد و مقابل مسلمه ن یتخصوص یشجاو مسلم در ا است ینبو یثمسلمات احاد

مقابالل مؤنالث  کاله یوقاال یاخاصاص به مرد دارد، ول یردکه در مقابل مؤنث قرار بگ یمذکر وقا یغهخصوص مرد وضع نشده. ص

 (.21همان:)«اعم است یبرا معموالً یردقرار نگ
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 ی. انسان، دانالش و آگالاهیستنآن مهر   یانسان است و فقط بعد ماد یاز ابعاد معشو یکی یآموزعلم یمههر یدشه یدگاهاز د

 جویییقالتحق یزة. در انسان غرخواهدیاوست، نم یماد یو به سود زندگ کشدیمسلط م یعترا تشها از آن جهت که او را بر طب

 یاسالت بالرا اییلهوسال یشکالهاست. علم گذشاه از ا بخشلذتانسان، مهلوب و  یبرا یو آگاه ییوجود دارد، نفس دانا یقو تحق

 یدر ورا یبشالر اسالت. انسالان اگالر بدانالد راز یزمهلالوبحالد نفساله ن یبرآمدن، ف یتخوب از عهدة مسؤول یو برا یسانبهار ز

از  طبعاًآن را بداند. انسان  که دهدیم یحاو ندارد، باز هم ترج یدر زندگ یریتأث نو ندانسان آ و دانسانها وجود دارد کهکشان

 :1313، یوجالود انسالان اسالت )مههالر یاز ابعاد معشالو یکی یعلم و آگاه ین،برابشا؛ شاابدیعلم م یو به سو کشدیجهل فرار م

11.) 

داشالاه  یایی، چرا که واجب است مساللمان علالم باله قضالاگرددیمو بر انسان واجب  ستا یفراتر از کسب لذت معشو یعلم گاه

اعاقاد بالر هالر  یکخود آن علم به عشوان  یعشیاست،  یشیواجب ع هاعلم یانجاه دهد. بعض یرا به خوب اشیفهوظباشد تا باواند 

از  یالا یمالاناالخر، آن مقدار که مقدماله ا یوهرسله و ال ومعرفةاهلل، علم باهلل و مالئکاه و کابه  الزه و واجب است، مثل یمسلمان

ل هدف اسالت، واجالب اسالت، مثال . هر جا که خودشیهدف یمقدمه است برا یاخودش هدف است و  یااست. علم  یمانا یطشرا

 هماوقالف باله آن باشالد، از بالاب مقدمال یاسالالم یهاهالدفاز  ی. اگر هدفیستن . هر جا هم که خودش هدفیداصول عقا ینهم

باله  شالودیمال مساللمان( واجالب) یشبالرابه علم باشد، همان علم  یازمشدکه ن یاسالم یفاز وظا اییفه. وظشودیواجب، واجب م

اسالت  یواجالب مقالدم یکاله نالوع یواجب یگر،واجب د یبرا کشدیکه ما را آماده م یواجب یعشی یوی،ته یواجب نفس یکعشوان 

 (.1313:31 ی،)مههر

ندارد. )آموخان علالم(  ینو آموخان، حد مع یتو ترب یمتعل ؛ وبدون ساحل است یمههر یدشه یدگاهعلم از د یایدر ینهم ش 

 یانب ینچش یگرد یدر مهالب یمههر ید(. شه3۱-32همان:که امکان دارد، به همان حد واجب است ) یبه هر حد یدر هر زمان

و تجارت و  یاجمورد احا یعو صشا یکه کشاورزروز بود  یک. «جامعه است یاجاحا یزانعلم از هر جهت تابع م یضهفر»: دارندیم

 یالرکالردن ز کالار و تالاجر یالانجار  یاآهشگر  یشکردن مخاصر پ یالزه نداشت. مرده با شاگرد یلعلم و تحص کداهیچه یاست،س

 یاجالاتعالو  شالده و احا یااما امروز وضع دن؛ شدندیو تاجر م و صشعاگر یاسامدارتاجر، س یاصشعاگر  یا یاسامدارس یکدست 

هماهشالگ بشالود  یکه باواند بالا قافلاله زنالدگ یامروز و به شکل یایبا دناز آن کارها به طرز مشاسب  یک یچ، هجامعه عو  شده

بازرگان تا درس اقاصالاد نخوانالده  یکباشد.  یو فش یاصول علم یرو یدهم با زیکشاور ی. حایستن یسرم یلو تحصبدون علم 

 یخوب یاسامدارامروز س یایدر دن تواندینخوانده باشد نم یاستتا درس س یاسامدارس یکباشد.  یبازرگان حساب تواندیباشد نم

 ینکه درگذشاه با تمالر ییآن کارها نوع. یستخصص ممکن نو ت و درسشده که بدون سواد  یداامروز پ ییباشد. کسب و کارها

 یالا یاحرفاله هاییرسالااندبجز در  فرق کرده که قدریناگرفت، حاال  یاد شدینفر م یکدست  یرمخاصر ز یشاگرد یامخاصر 

و  1311:111ی، مههالردارد )الزه  یو ماخصالص فشال ین. اکثر کارها تکشسگرفت یادرا  هاآن توانینم یرهو غ یفش یهادانشکده

115) 

اند، ولی تشها فراگیری و آموزش دادن کافی نیست، ها هم به علم و هم به عقل دعوت شدهگفاه اسااد، گرچه در اساله انسان به

آن ه در این زمیشه ضرورت دارد، تفکر و تعقل است که از صفات بارز عقل تغییالر دادن و آیشالده را باله حسالاب آوردن و نایجاله 

 نظر داشان است.نهایی را در 

شود تا در وقالت مشاسالب ها توسط آموزگار در آن ریخاه مینظر تعلیم، مغز ماعلم به مشزله انباری است که معلومات و فرمول از

 های پیشین را بازگو نماید.آموز آموخاهدانش

باید قوه اساشباط، تجزیه و تحلیل و  تعلیم باید باالتر و برتر از این باشد. معلم بایسای نیروی فکری ماعلم را پرورش دهد، هدف

جدیالد  ییهاحلراهاباکار او را به سوی رشد و اساقالل فکری رهشمون سازد که همان اجاهاد و اظهار نظر درباره مسائل و ارائه 

 است.
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، اگر اطالعالاتش نظر وی عقل و علم باید با یکدیگر توأه باششد. علم به معشای تحصیل مراد خاه برای فکر است. انسان مافکر به

 (22،3/11س  یتای است که مواد خاه ندارد. )ماهشامه تربضعیف باشد، مانشد کارخانه

 

 

 

 

 

 گیرییجهنت

شالار بالر یو تربیت همواره دو مفهوه مالزه و همراه یکدیگرند. تعلیم عمدتاً بالر جشبالة شالشاخای انسالان تأکیالد و تربیالت ب تعلیم

این مرزبشدی به مشزلة عده ارتباط این دو نیست؛ این دو مفهوه بالا هالم رابهاله دارنالد و های غیرششاخای آن. با این حال، جشبه

رسالد. تر باله نظالر میتشیالدگی صالائب، رابهالة آمیخاگالی و درهمهاآنتصور است که از میان  لبرای این دو، انواعی از روابط قاب

در مقاه عمل و تحقالق، ایالن دو باله هالم آمیخااله و هرچشد تعلیم و تربیت، از جهت مفهومی مافاوت و جدای از هم هساشد، اما 

پالذیر امکان یمتعلالناله هالیچ تربیاالی بالدون  وشود مشهبق بر هم هساشد؛ یعشی نه هیچ تعلیم و آموزشی بدون تربیت محقق می

 است.

آمده است. ایالن های تربیت سخن به میان ص( نیز در موارد ماعدد، از همراهی اثر تعلیم، یعشی علم با جلوهبیت )روایات اهل در

امر از رابهه وثیق بین تعلیم و تربیت حکایت دارد؛ از جمله به همراهی علم و هدایت، علم و زهد، علم و عمالل، علالم و ایمالان و 

آن در قلب به عشوان کانون تربیت و سلوک معشوی و به طور کلی، تالأثیر طلالب علالم )تعلالیم( در  أثیرنیز تأثیر علم در تزکیه و ت

ه برای عالم، به عشوان انسان تعلیم یافاه و برخوردار از علم، صفات تربیای از جملاله امالین خداونالد در زمالین و کرشد. هم شان

در تزکیه نفس و نیکو شدن ادب سخن به میان آمده اسالت.  عالمبا  یشینشهموارث انبیا بودن برشمرده شده، هم شین از نقش 

 باشد.یده دو مفهوه تعلیم و تربیت با یکدیگر میجملگی شاهدی بر رابهه پیوساه و در هم تش هاینا

انسان کاله  یعال یهدف، اساعدادها ینبه ا یدنرس یاست. برا یشدن آدم یاله یت،ترب ییو غا یهدف اساس ی،اسالم یتترب در

 .یابد یترشد کشد و فعل یددر خلقت او قرار داده شده است با

جهالان مهالر  بالوده و  یکشورهاو در اکثر  یاست که در تماه مکاتب فکر یبلکه مبحث یراننه تشها در اساله و ا یتو ترب تعلیم

 یکه کشورها کششدیم یاداز آن  یو تشها زمان نزد خود مسلمانان مهجور مانده است یاسالم یتو ترب یمهست. ماأسفانه تعل یزن

 .سازندیمخود مهر   یتو ترب یمل تعلرا به عشوان اصو یخاص یای، نکات تربیمشهق یمهالب یگیریو پ یقبا تحق یگرد

 ینمعال ییمشخص با هدف ها یاست و مکاب اساله مکاب هاانسان، بحث ساخان یتو ترب یم)ره( تعل یمههر یدشه یشهاند در

کاله جامعاله  ییهاانسالان، دانالدیم یرا محور اصل ی، انسانیاسالم یتو ترب یمتعل یشهاهداف در زم ینبه ا یابیدسا یاست که برا

طر  و برنامه ساخان افالراد  ین، هم اصالت فرد محفوظ است و هم اصالت اجاماع بشابراالهو از آنجاکه در اس سازندیمرا  یانسان

. قالرارداد یتاست در اولو یاسالم یتو ترب یماز اهداف مهم تعل یکی یزساخان اجاماع است و ن یبرا یاز آنجا که مقدمه و ابزار

ما نشان داده اسالت  را بهامر  ینا یحصح یهاراهو اساله  کششد یداو هم پرورش پ یششدآموزش بب یدهم با یاسالمافراد در جامعه 

 .باششدیمآن به ما  یانشدهو نما کششدهثابتاساله  یعلما یدافکار و عقا یچشان ه بررس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 اسالاله معاقالد اسالت: یاالیدارد با الهاه از مکاب ترب هایییدگاهد یزانسان ن یتکه در خصوص ترب یمههر یمرتض یدشه عالمه

اسالاشباط  تالوانیم یاصول و قواعد یشانبا مهالعه آثار ا« است. هاآندرآوردن  یتو به فعل یدرون یپرورش اساعدادها یت،ترب»

 .سازدیرا ممکن م یت اسالمیبه اهداف ترب یدنرس هاآن یتکرد که رعا

ها را مهابق اسالاعدادها و عالیالق و طبالق رسیم که افراد اجاماع باید انسانبه این نایجه می توجه به مهالبی که بیان گردید، با

ی زنالدگی و تربیت نمایشد و راه اعادال را پیش گیرند. جسم را آن طور که شایساه است برای ادامه یمتعل قوانین مسلم اسالمی

تربیت اسالمی از عبادت و دعاها کمک گرفت و در اصال  تربیت و تربیت اسالمی عجین نمود. در  القتقویت نمود. رو  را با اخ

خود از اصول مسلم اخالق و تربیت اسالمی اسافاده کرد، زندگی خود را با روش زندگی ساده ائمه اطهار )ع( مقایساله نمایشالد و 

 (.2ش  همانکه قرآن کریم بیان نموده است زندگی کشیم. ) گونههمان

و  یمامر قرائت و کاابالت و تعلال یوح یاتآ ینشمردن قرآن در اول یمعظ یلآموزش هدف بعثت است و به دل یشکها یلبه دل پس

از  یالابالودن  یادوره یالابودن  یمحل یابودن  یطبقات یفراوان رسول خدا مرده را به جساجو علم و نف یقتشو یلو به دل تعلم را

سالاخامان  یاصالل اساسال یالکبود، آمالوزش در اسالاله  گذارشیهپا یغمبرکه پ یو قلم مینهضت عل یلو به دل قوه خاص بودن

 است. یجامعه اسالم
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