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  بررسي اهداف، اصول و روشهاي تربيت ديني از ديدگاه سهروردي
  2، حسين آدميت 1علي خالق خواه

  
براي اقدام به اين كار خطير اولين گام تعيين اهدافي است كه . امري پيچيده؛ پردامنه و وقتگير است تربيت

اهداف، آگاهي از . روشهاستاصول و اين اهداف مستلزم استفاده از  قصد داريم به آنها برسيم و رسيدن به
 از اين. مستلزم شناخت آراء مربيان و فيلسوفان بزرگ است ديني روش ها تعليم و تربيت بويژه تربيتاصول و 

موضوع اين مقاله بررسي اهداف، اصول و روشهاي تربيت ديني از ديدگاه يكي از مهمترين انديشمندان  ي،رو
اشراق و به عبارتي انديشه اشراقي به عنوان يكي از مطلوبات فلسفي شرق در . باشد مي) سهروردي(لمان مس

در اين مقاله به بررسي ديدگاه تربيتي شيخ . نظام فكري شيخ شهاب الدين سهروردي متبلور شده است
در قريه سهرورد زنجان  549سهروردي در سال . االاشراق و داللتهاي آن براي تربيت ديني پرداخته شده است

گر چه شيخ اشراق يك فيلسوف است، در زمينه تعليم و تربيت و فلسفه آن نظريات . ديده به جهان گشود
او در باره موضوعات تعليم و تربيت، يعني انسان، و ابعاد وجودي . ارزشمندي را در آثار خود ارايه داده است
شناختها و موانع معرفت در وي و اخالق و رفتار، آراي منسجم و  او و گرايشها و نيازها و كمال او و نيز انواع

وي در زمينه تربيت تأليفاتي ندارد؛ با اين ). 79، ص1388بهشتي، ابو جعفر و قفيهي، (متقني ارايه داده است 
ن توان نظرياتي را كه درباره نحوة سلوك در حيات معنوي انسان تبيين نموده است، به گونه اي سازما حال، مي

از آثار مهم او مي توان به تلويحات، المقاومات . يافته، ذيل عناوين اهداف، اصول و روشهاي تربيتي ارايه نمود
  ). 314، ص1391ماجدفخري، (اشاره كرد  و مطارحات و معروفترين كتاب فلسفي وي، حكمت االشراق

  : هاي پژوهش پرسش
  ت چيست؟داللتهاي تربيتي ديدگاه سهرودي در باب اهداف تربي -
  داللتهاي تربيتي ديدگاه سهرودي در باب اصول تربيت چيست؟ -
  داللتهاي تربيتي ديدگاه سهرودي در باب روشهاي تربيت چيست؟ -

ي در حكمت، فلسفه و عرفان در  برجسته ا  چهرهكه -روش تحقيق پژوهش حاضر، برسي انديشه سهروردي 
اف فلسفه، عرفان و دين در زمينه تربيت انسان را به و در آثار خويش كوشيده است اهد فرهنگ ايران است

با هدف تبيين ديدگاه او در باره  -يكديگر نزديك كند و هماهنگي بين عقل، دين و عرفان را آشكار سازد
                                                            

 
   alikhaleg@gmail.comر دانشگاه محقق اردبيلي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي؛ استاديا 1
2
  hossein_a1362@yahoo.comدانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت؛   
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توصيفي مبتني بر  –اهداف، اصول و روشهاي تعليم و تربيت ديني با استفاده از روش كيفي از نوع تحليلي 
براي اين منظور در وهله نخست به صورت اجمالي به زندگينامه و تأليفات او توجه . است مطالعه كتابخانه اي

  .شده و سپس ديدگاه او را در باره اهداف، اصول و روشهاي تربيت ديني را بررسي شده است
در قرن كنوني كه در آن سيستم آموزشي هيچ گونه پويايي و انعطاف پذيري ندارد و تعليم و تربيت تا حد 

. اي به اين منجر شده كه افراد طوري تربيت شوند كه از گوهر انساني و فطري خود فاصله بگيرند ابل مالحظهق
در طي اين مسير اغلب دانش آموزان به مانند جامعه زنبوران دسته دسته در پيرامون اجبارها و القاءهاي 

س از ديگران خود را فراموش مي كنند و با زنند كه با اقتبا آموزشي و تربيتي كه از بيرون فراهم آمده خيمه مي
ترين محصول اين  دهند و پيداست كه بديهي تكيه بر آموخته هاي تلقيني، قدرت كشف و ابداع را از دست مي

نوع تربيت، محوريت فرد و قرباني شدن جوهره نامعين هر فرد در فضاي مغشوش و مخدوش تعليم و تربيت 
لي جز عقيم شدن تفكر در بعد ذهني، عايق شدن قلب در بعد عاطفي هر جامعه و صوري نگري است كه حاص

و صوري شدن رفتار و اخالق در بعد ارزشي ندارد؛ تربيت ديني و آشنايي و كاربرد درست اهداف و اصول و 
تواند سيستم تعليم و تربيت را مستحكم ساخته و همچنانكه سهروردي نيز معتقد است  روشهاي تربيت ديني مي

، 1362شهرزوري، (د در رسيدن فرد و جامعه به سعادت و كمال و كسب فضائل اخالقي موثر باشد مي توان
تا بتوان اميدوار بود جهان به مرحله اي برسد تا بر اساس آن تربيت بتواند به سياست و جامعه جهت ). 89ص
  .دهد
  :هاي پژوهش يافته

شناسايي اهداف تربيت ديني شامل : رت است ازبر اين اساس، مهمترين نتايج و دستاوردهاي اين تحقيق عبا
، 1388بهشتي؛ ابو جعفر و قفيهي، (قرب الهي، عبوديت، شهود، صفاي باطن، تقويت انديشه، اعتدال در اخالق 

اي تعيين يافته است به اين معني كه هر  و اصول تربيت كه در نظام سهروردي طي فرايندي، مرحله) 103ص
تواند به مرحله بعدي صعود داشته باشد كه  در نتيجه توجه به آن، فرد متربي مي طلبد كه مرحله اصولي را مي

يقظه و بيداري، پرهيز از ظاهر بيني و قشري نگري، (مرحله عملكرد نقش فيلسوف شامل اصول : عبارتند از
له و مرح) ورزي خودشناسي و محبت و عشق(، مرحله تجربيات معين شامل اصول )توجه به ارزشهاي اخالقي

و همچنين روشهاي تربيت ) 8، ص1335هوشيار، ) (بازگشت به برهان عقلي(حصول علم نامحدود شامل اصل 
، 1388بهشتي؛ ابو جعفر و قفيهي، ( شامل آموختن حكمت، رياضت، تفكر و ذكر شناسايي شده است 
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ه صورت نظام بسته و تواند نظام تعليم و تربيت كنوني را كه ب نتيجه بيرون آمده از اين مقاله مي ).107ص

  .ميكانيكي شكل يافته تقويت بخشد
  .سهروردي، تربيت ديني، هدف، اصل، روش: واژگان كليدي 

  
  :فهرست منابع

  .تربيت: تهران. چيستي تربيت ديني، گفتگوي خسرو باقري با پال هرست). 1380. (باقري، خسرو -
: تهران. آراء انديشمندان مسالمان در تعليم و تربيت و مباني آن ).1388. (بهشتي، محمد؛ ابوجعفري، مهدي و فقيهي، علي نقي -

  .پژوهشكده حوزه و دانشگاه
  .علمي و فرهنگي: تهران). ترجمه مقصود علي تبريزي(نزهه االرواح و روضه الفراح ). 1365. (شهرزوري، محمدبن محمد -
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران). نترجمه هيئت مترجما( سير فلسفه در جهان اسالم). 1391. (ماجد فخري -
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. اصول آموزش و پرورش). 1335. (هوشيار، محمدباقر -
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