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 چکیده
 نظتری حاضتر تحقیت  در روش. استت شیرازی الدین قطب التاج دره در تربیت و تعلیم مبانی تبیین و تحلیل حاضر پژوهش از هدف

 عابنم لامش هک وناگونگ مقاالت و بتک از رداریب شیف ابزار از ادهفتاس اب ادیناس و ای هانخابتک نوع از و تحلیلی و توصیفی رویکرد با است
 در اتریشتن و االتقم و اه ابتک هیلک لامش هویانث عابنم.  داشب یم شیرازی الدین قطب التاج دره کتاب هیاول عبنم. تاس هویانث و هیاول
 کته است آن از حاکی حاضر مطالعه نتایج. است شیرازی الدین قطب التاج دره کتاب پژوهش این آماری جامعه. است التاج دره کتاب وردم

 میانه و اعتدال کسب داند، می کمال و سعادت به جامعه و فرد رسیدن را تربیت و تعلیم هدف ترین اصلی و ترین مهم شیرازی الدین قطب
 هتای روش تترین مهتم از ترغیتب و تشتوی  روش. استت فیلسوف این اخالقی تربیت اهداف ترین مهم از نیز اخالقی فضائل کسب و روی
 معتقد نیز مرگ از پس انسان سعادت به و نیست دنیوی سعادت فقط تربیت از الدین قطب هدف. است شیرازی الدین قطب اخالقی تربیت
 هب یابیتدس.است داشته توجه اجتماع و خود سعادت به هم و تربیت فردی اهداف به هم به جامعه سعادت به دستیابی برای همچنین. است
 و وزشآم تیفیک الیتاع هب یلک ایودهمنره هارائ اب و دنک یم مجسنم و دنمدفه را یتیربت ایه تیالعف هک دارد را تیماه نای بطالم نای
 . دنک یم کمک تیربت و میلعت یازدهب هب هجیتن در و رورشپ

 

 تربیت و تعلیم التاج، دره شیرازی، الدین قطب کلمات کلیدی:

 

 . مقدمه1
 معطتوف ختود بته را بشتر توجته دور بسیار های زمان و باز دیر از که است مطلبی ، آن های روش و تربیت و تعلیم موضوع

 .است بوده برخوردار واالئی اهمیت از ما انسان زندگانی گوناگون عصرهای تمام در و ساخته

 اندیشتمندان و دانشمندان بودند گرفته بعهده را بشری جوامع تربیت و تعلیم مسئولیت و رسالت که الهی پیامبران بر عالوه

 ستاخته زمینته این در فراوانی های و رساله ها کتاب آن دانشمندان کوشیدند می رهگذر این در آنان با همگام ملتی و هرجامعه

 زیترا نیست گوئی گزافه ادعا این. دارد ادامه چشمگیری وضوح به زمینه این در هنوز آنان های کوشش پیوسته و اند، پرداخته و

  کته استت تربیتت و تعلتیم. باشتد متی خواه ترقی جامعه هر پیشرفت برای زمینه و اصالح هرگونه اساس و بنیاد بینش و دانش

 اداء بختوبی را متردم نفوس تهذیب و عقل تقویت و علم نشر رسالت و نموده تضمین جامعه برای را دانش و بینش این تواند می

. نتدارد تتازگی معاصتر جهتان بخصتو  انستان تربیت و تعلیم تاریخ در آن های روش و تربیت و تعلیم زمینه در تحقی . نماید

 و تعلتیم تاریخ مطالعه.  گردد می ایجاد اسالمی غیر و نادرست تربیتی های روش اساس بر اخالقی مشکالت از ای عمده قسمت
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 پتذیر امکان اسالمی-الهی اصول های روش اساس بر خداجو و متعهد مؤمن، متقی، انسان تربیت دهد می نشان اسالم در تربیت

  .است

 فالستفه دیتدگاه بررستی منظتور بتدین. شود می شناخته ای جامعه هر در مهم بسیار مسائل از یکی تربیت و تعلیم مساله

  در تربیتت و تعلتیم مبتانی تبیتین و تحلیتل تحقی  موضوع به توجه با زمینه این در. است برخوردار بسزایی اهمیت از برجسته

 .گیرد قرار تبیین مورد دانشمند این نظرات است شده تالش شیرازی الدین قطب التاج دره

 اشرف را او و آفرید را انسان که خداوندی. است واقعی انسان تحق  راه تنها تربیت، و تعلیم که نیست پوشیده کسی هیچ بر

. استت نموده بینی پیش نهاده ودیعه به او وجود در که فردی به منحصر های ویژگی با نیز را او مطلوب کمال داد قرار مخلوقات

 و اصتلی ی مهتره کته اخالقتی تربیت که چرا. سازد می شگفتی دچار را آدمی بشر، امروزه زندگی به گذارا و کوتاه نگاهی لیکن

 برای را افراد تنها گاه که گشته انسانی معنوی های ارزش فاقد مقوالتی دستخوش رود می شمار به بشر کمال به نیل در اساسی

. شتود متی گرفتته نادیده بشر نفس یعنی ها آن وجودی حقیقت اوقات بعضی و سازد می آماده مادیات از سرشار دنیوی زندگی

 راه در را انستان کته ایتن جتای بته...  و ارتبتایی و الکترونیکتی صنعتی، های پیشرفت اوج در امروز مکانیکی و ماشینی دنیای

 بتی متاستفانه. انتدازد می فاصله او آفرینش ی فلسفه و اصل انسان، وجود میان روز به روز نماید یاری حقیقی کمال به رسیدن

 آغتاز در کته را او روح و کشتد متی نتابودی بته را آدمی وجود اصیل های ریشه رحمانه بی تربیت، و تعلیم وضعیت سروسامانی

 (1389بابازاده،)سازد می نابودش کشانده بیراهه به است جویی کمال و خدایی روح از سرشار آفرینش

 بتا کته کنتیم متی برختورد هایی آموزه به اسالمی فیلسوفان دستاوردهای میان در و اسالم جهان در که است حالی در این

 کته است شیرازی الدین قطب دانشمندان، این از یکی. اند داشته انسان وجودی حقیقت سازی روشن در سعی خود های تالش

 حقتای  به الهی توفی  همه از تر مهم و ایهار ائمه و قرآن ارزشمند بیانات به توسل ریاضت، آموزی، دانش تعقل، تفکر، سایه در

 پیامتدهای استتخراج و وی، بیانات و ها دیدگاه از استفاده با توان می که یافته دست انسان وجودی ابعاد باب در انگیزی شگفت

  از ختالی گرایتی مصترف و متادی دنیتای در استارت جهالتت از را او آورد پدیتد آدمی زندگی مسیر در بزرگی تغییرات تربیتی،

 .رهانید معنوی های ارزش

 یتور بته و تربیتت و تعلیم با عام یور به شیرازی الدین قطب التاج دره در تربیت و تعلیم مبانی تبیین و تحلیل راستای در

 شتده نهاده بنا آن مبنای بر تربیت و تعلیم که است فلسفی های مایه بن به توجه یابد می اهمیت چیز هر از بیش چه آن خا 

 .است

 ختود حیتات تتاریخ یول در ملت و قوم آن افراد که است هایی خالقیت و ها کوشش از عبارت ملتی و قوم هر تمدن تاریخ

 پتر ایتران تتاریخ. اند کاربرده به جمعی اهداف پیشبرد و جمعی حیات ی صحنه در شدن وارد و ثباتی بی از آمدن بیرون جهت

 علتم گستترش و ستازی تمتدن جهتت در و اند ساخته جاودان را خود نام و نموده ظهور عصری هر در که دانشمندانی از است

 ختویش متوین در معلومات وسعت و شان عظمت و قدر جاللت ی همه با که اسالم عالم حکمای از یکی. نمودند پیگیر تالشی

 عصتر در که باشد می شیرازی محمود الدین قطب عالمه نیست، مشهور و معروف دانشمندان خوا  نزد در جز و مانده ناشناس

 و نجتوم موسیقی، و ریاضیات عرفان، و ادبیات فلسفه، چون، خویش زمان علوم تمام در که دانشمندی نهاد، عرصه به پا ایلخانان

 بته ای، کتابخانته اول دستت منتابع بتر تکیته با و تحلیلی و توصیفی روش به پژوهش این. باشد می اثر و سبک صاحب پزشکی

 زمان عقلی علوم بیشتر در وی زیرا پردازد، می وی تربیتی آرا و ها اندیشه و شیرازی الدین قطب تاج دره کتاب بررسی و تحلیل

 دیگتر یرفی از و کوشید مشاء و اشراق فلسفه و عرفان تفکر سه تقریب در یرفی از که چنان است؛ بوده اندیشه صاحب خویش

 و درخشتید، خوش نیز پایه علوم در که آن ضمن است، بوده یونانی تفکر از متفاوت که نمود مطرح را مباحثی عملی حکمت در

 (.  1390لنبانی، کیهانی) نمود ایفا بسزا سهمی اسالمی علوم تکامل در

 

  معرفی دانشمند و کتاب دره التاج. 2
 شتاگردان از و قمتری هشتم قرن اوایل و مهفت قرن نیمه در ایرانی فیلسوف و حکیم دانشمند، پزشک، محمود الدین قطب

. استت معتروف المحققتین قطتب و شیرازی عالمه به اش علمی جالل و شکوه خایر به و است یوسی نصیرالدین خواجه بزرگ

 .(88)رشنوزاده،بودند ساکن شیراز در و کازرونی اصالتا خاندانش
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 و استت نوشته فارسی زبان به گیالن فرمانروای دباج امیر برای را آن که دارد شهرت الدباج لعزه التاج دره عنوان اب او کتاب

 اقستام ستایر و الهیتات ریاضتی، منط ، زمینه در فلسفی المعارف دایره کتاب این. است هشتم و هفتم قرن خا  ادبیات شامل

 قالتب در آن نخستتین بختش. است نموده بحث اخالق علم داری، خانه سیاست، علوم پیرامون همچنین و است فلسفی مسائل

 .است پرداختهبه سخن  آن اقسام و تربیت و تعلیم ، علم فضیلت پیرامون آن اول جلد در که باشد می جلد چهار

 و فلستفی همچتون مختلت  جهت از علوم بندی یبقه همچنین و معنوی و مادی شامل انسان وجودی ابعاد کتاب این در

 (.86رشنوزاده،) .است شده بررسی بزرگان منظر از تفصیلی و اجمالی علم عقلی، و نقلی علوم غیرفلسفی،

 

 . سواالت تحقیق3

 دینی چیست ؟ تربیت اصولقطب الدین شیرازی در تکوین  نظرات .1

 مورد جامعه چیست؟ اندیشه ها و عقاید قطب الدین شیرازی در .2

 شیرازی چیست؟ التاج قطب الدین ةکتاب در با محوریت ها(روش اهداف، اصول و)ت تربیتی دالال .3

 

 . مبانی نظری پژوهش4
 عمت  و غنتا همانتا پردازد می گری جلوه به دیگر عامل هر از بیش چه آن خود جامعه فرهنگی پیشینه و ساخت بررسی با

 حیتات چتون کته ای گونه به باشد می مردم زندگی و فرهنگ با معارف این شدن عجین و فلسفی–دینی های اندیشه و معارف

 چشتم کته هستتیم آن دامتان در نوابغی و حکما پرورش و رشد شاهد گردد می بررسی را خود جامعه و کشور فرهنگی و فکری

 و علتم ی عرصته بزرگمتردان ایتن. درخشتند متی جهانی فرهنگ و علم آسمان تارک بر نگینی چون و نموده خیره را جهانیان

 و دانتش و علتم بته دسترستی محدودیت زمانه در که اند گشته مند بهره آموزشی شیوه کدامین از و مدرسه کدامین در اندیشه

 بترای را شتگفت و ژرف هتای اندیشته غلتتان درهتای نیز خود و گردیده مند بهره اندیشه ذخایر از پرفروغ چنین این ایالعات،

 را مشتکالت و مستائل ایتن از بخشی توان نمی آیا. اند گشته اندیشه عالم در سترگ تحوالت منشا و گذاشته ارمغان به آیندگان

 فلستفی و علمتی مبانی دسته دو به را پرورش و آموزش مبانی اگر که ای گونه به کرد جستجو تربیت و تعلیم فلسفی مبانی در

 و هتا هتدف و آدمتی یبیعتت بتا مرتبط فلسفی و اخالقی مالحظات از آن فلسفی مبانی که بود خواهیم آن شاهد کنیم تقسیم

 بته توجته تکنیک، حد در نه و است علم صالحیت در نه غایات بررسی چون گفت باید لذا. گردد می استنتاج افراد تربیت غایات

 (1368،61شکوهی،)گردد می برخوردار ناپذیر اجتناب ضرورتی و ویژه اهمیتی از فلسفی مبانی

 در انستان جایگاه از کاملی تصویر تا نماید بررسی تواما را واقعیت های جنبه از بسیاری که است آن صدد در فلسفه که چرا

 از پتس و کند می ارزیابی را ها آن کند، می نظاره را واقعیت مختل  های جنبه فیلسوف. دهد ارائه زندگی از وی هدفی و جهان

 متتی دستتت انستتانی یبیعتتت و واقعیتتت ماهیتتت پیرامتتون فلستتفی موضتتعی بتته موشتتکافانه تفکتتر و درونتتی ی مداقتته نتتوعی

  اهتداف، از بحتث بته و باشتند متی ارزشتی نوع از نیز پرورش و آموزش به مربوط قضایای سوی دیگر از(. 26 ،1383گریز،)یابد

 بته. استت فلسفی بحثی پرورش و آموزش از بحث پیوند، این علت به و اند خورده پیوند اخالق فلسفه و انسان ماهیت ها، ارزش

 (. 1380،9زیباکالم،)باشند می مرتبط ارزشی مالحظات با پرورش و آموزش به مربوط های قضاوت اکثر دیگر تعبیر

 تربیتت و تعلتیم نظتام زوایتای و ابعاد همه دیگر سوی از. است آن تربیت و تعلیم نظام اصالح گرو در جامعه کمال و تعالی

 و تعلتیم مقصود وقتی عالوه به.  است استوار جامعه آن بر حاکم فلسفه چارچوب در و نظری های فرض پیش پایه بر جامعه یک

 پاستخ بایتد آن بنیادهتای و روش ، هتدف درباره آن های پرسش شود، گرفته نظر در زندگانی برای شاگرد کردن آماده ، تربیت

 پشتتوانه تترین مهم ، فلسفی –تربیتی های دیدگاه ، دیگر عبارت به. یابد تحق  فلسفه کمک به تواند می مهم، این و شود داده

 حیطته در بسیار های پیشرفت رغم علی ، ایران در.  آید می شمار به تربیت و تعلیم دانش بخصو  انسانی علوم های نظریه در

  عتدم یتا و فلستفی –نظتری مبتانی مانتدن مغفتول از گرفتته نشتات کته شد خواهیم مواجه هایی کاستی با گاه تربیت و تعلیم
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 گفتت باید ، شیرازی الدین قطب فلسفه و فکر ژرفای و جامعیت به توجه با. است کشور تربیتی نظام در مبانی این از گیری بهره

 کته ای گونته بته هم آن ، تربیت و تعلیم فلسفه نهادن بنیان در نو یرحی درانداختن برای وی تربیتی نظرات استنباط و تبیین

  . است ضروری و الزم باشد ایرانی جوانان و نوجوانان پرورش و آموزش شایسته

 جتا آن از شتیرازی الدین قطب چون اندیشمندی فلسفی مبانی میان از مباحثی چنین تبیین ضرورت که داشت توجه باید

 هتای چتالش و( مبتانی)نظری زمینته دو در جتدی مشتکالت دچتار حاضتر حال در ما تربیت و تعلیم نظام که گیرد می نشات

 بتر کته ایتن جملته از نمتود، جستجو مختلفی عوامل در توان می را هایی چالش چنین دلیل. است( ها شیوه و راهبردها)عملی

 ایتن یتا و( 1384،70کاکوجویباری،)ندارد وجود مکتوبی و مدون تربیت و تعلیم فلسفه ما کشور در تاریخی، های بررسی اساس

 هر باید هم ما پرورش و آموزش فلسفه در نظر تجدید لذا. است شده استفاده غربی فلسفی های اندیشه و غربی کشورهای از که

 .است تغییر حال در سرعت به ما اقتصادی و اجتماعی اوضاع زیرا گیرد، قرار خا  توجه مورد زودتر چه

 التدین قطتب دیتدگاه از تربیتت و تعلتیم اصتلی عناصر تحلیل و تبیین و دستیابی تحقی  این در محق  تالش سبب بدین

 ستطوح انتدرکاران دستت اخالقتی، تربیتت نظتری مفاهیم تبیین ضمن بتوانیم وسیله بدین تا است التاج دره کتاب در شیرازی

 بتر مبتنتی تربیتتی و تعلیم نظام به دستیابی برای را راه و آشنا فعلی ضع  و قوت نقاط با نیز را پرورش و آموزش نظام مختل 

 التدین قطتب چتون مستلمانی اندیشتمندان فلستفی مبتانی به است الزم شرایطی چنین در.  نماییم  هموار منسجم ای فلسفه

 .کرد حرکت آموزشی سیستم عملی و تئوریکی های ضع  نمودن بریرف راستای در یری  این از تا نمود رجوع شیرازی

 و بتدانیم آن مبتانی تترین ضتروری و تترین اصلی از یکی عنوان به را شده بنا آن بر پرورش و آموزش که فلسفی نظام اگر

 بته پرستش ایتن آیا گیریم، نظر در پرورش و آموزش برای فرامبنا یک را آن های مایه بن و فلسفی نظام رساتر تعبیری به حتی

 چترا استت؟ فلسفی مبانی به توجه عدم علت به ما پرورش و آموزش امروزین مشکالت بیشترین شاید که کند نمی خطور ذهن

 ی شتیوه بته آن تاستیس زمتان از کته آن علتت به ما جامعه کنونی پرورش و آموزش که دید خواهیم بنگریم دقت به چون که

 که ای فلسفی نظرات و آرا از است ای ملغمه نیز آن فلسفی مبانی بوده، کشورها دیگر آموزشی های نظام وامدار بیشتر امروزین،

 یعنتی آن محصتول دلیتل بتدین آن، بترای را الزم کارآمتدی نه و دارند ما کشور فرهنگی و فلسفی -دینی مبانی با سنخیتی نه

 اش جامعته و ختود مشتکالت حتل زمینته در و ختود دینتی -فلستفی هتای مایه بن با بیگانه است محصولی نیز آموزان، دانش

 و دینتی باورهتای بتر آن متردم ارزشتی نظام و هویت و شخصیت های پایه که کنیم می زندگی کشوری در ما که چرا. ناکارآمد

 و حکمتت و جتویی تعتالی بتر مبتنتی کته متا، ملتی و دینی های ارزش و فرهنگ و تفکر تاریخ. باشد می استوار ایرانی فرهنگ

 گرایتی، عمتل و مداری دنیا که است زمین مغرب ارزشی نظام و هویت و فرهنگ و اندیشه تاریخ از متفاوت عمیقا است، فضیلت

 هتر از راهگشا و بدیع نو، های اندیشه و نظرات از استفاده البته(. 1386آبادی، لط )دهد تشکیل می را آنان زندگی اصلی فلسفه

 بسیار پذیرد صورت تحلیلی و انتقادی نگاهی با استفاده این اگر بلکه نیست ناپسند و مذموم امری تنها نه باشد که کجا هر و که

 کته چنان گردیده،آن تاکید امر این بر نیز دینی فرهنگ منظر از که چنان شود واقع موثر جامعه پویایی و رشد در تواند می هم

 و بینانته واقتع نگتاهی بتا نظریات این که است آن اتخاذ به منوط امر این ولیکن. فرماید می 18 و 17آیه الزمر سوره در خداوند

 . شود بررسی نگر جامع

 

 . روش پژوهش5
 کتاربردی هتدف، نظر از تحقی  همچنین. است تحلیلی-توصیفی تحقیقات نوع از ها، داده آوری جمع نظر از حاضر تحقی 

 از رشتته یک یا و موقعیت یک جزء به جز توصی  به شود، نمی دستکاری متغیری ، تحقی  این در که این به توجه با. باشد می

 آنجتائی از. باشد می نگر گذشته و توصیفی نوع از تحقی  باشد، می گذشته زمان به مربوط ایالعات و شود می پرداخته شرایط

  کتاربردی تحقیت  گیترد، قترار ریزان برنامه و گیرندگان تصمیم مدیران، استفاده و برداری بهره مورد تواند می تحقی  نتایج که

 (.1394دیگران، و سرمد) باشد می

 و هیاول عابنم لامشت هک وناگونگ مقاالت و بتک از رداریب شیف از ادهفتاس اب و ادیناس و ای هانخابتک ، یقحت نای روش

 وردم در اتریشن و االتقم و اه ابتک هیلک لامش هویانث عابنم. است شیرازی الدین قطب التاج دره کتاب هیاول عبنم. تاس هویانث

 . داشب یم شیرازی الدین قطب التاج دره کتاب
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 تحقیت  فرایند از بخشی در ها آن از بعضی در ولی گیرد،می قرار استفاده مورد علمی تحقیقات تمامی در ایکتابخانه روش

 در(. 1388نیتا، حافظ)استت ایکتابخانه ماهیتاَ روش، حیث از تحقی  موضوع ها آن از بعضی در و شودمی استفاده روش این از

 متورد هتای کتتاب مقتاالت، ای، کتابخانه منابع از تحقی ، ادبیات و نظری مبانی زمینه در ایالعات گردآوری جهت قسمت این

 .است شده استفاده (Internet) ایالعات جهانی شبکه از نیز و نیاز

  افکتار متورد در صتاحبنظران ستایر تألیفتات و شتیرازی التدین قطتب التتاج دره کتتاب شامل پژوهش این تحلیلی جامعه

 انجتام خاصی گزینش دسترس در منابع از مطالب انتخاب دلیل به. دارد مطابقت تحلیلی جامعه با نمونه و باشد می الدین قطب

  تحلیتل و تجزیته معیتار. باشتد متی بتردای فیش از استفاده با ای کتابخانه تحقی  این در ها داده آوری جمع نحوه. است نشده

 .است بوده عادالنه و معقول استنادهای و ادله ها داده

 بترای را نیتاز متورد هتای داده مناسب، ابزارهای از استفاده با و کرد مشخص را خود تحقی  روش پژوهشگر که این از پس

 تحلیتل و تجزیته و بنتدی دسته را شده آوری جمع های داده که است آن نوبت اکنون کرد آوری جمع خود های سوال آزمون

 بتوانتد سترانجام و کنتد روشتن را ها آن تکلی  اند، کرده هدایت تحقی  در را او مرحله این تا که هایی سوال نهایت در و نماید

 (.1390خاکی،) بیابد دارد آن آوردن دست به برای سیستماتیک تالشی تحقی ، که پرسشی برای( حلی راه) پاسخی

 

 یافته های پژوهش.  6
 ؟ چیست دینی تربیت اصول تکوین در شیرازی الدین قطب نظرات 6-1

 به نیازی غالباً که است آشکار چنان آن رفتارها تفسیر برای آن مرجعیت و انسانی مناسبات در کلّی قواعد و اصول وجود

 و آغاز، مشخص ای ضابطه بدون و خأل در تواند نمی انسانی واکنش و کنش هیچ که است بدیهی. ندارد وجود آن تشریحی بیان

 و شوند می انجام متفاوتی منظور به ندارند؛ واحدی خاستگاه که یافت توان می زیادی یکسان رفتارهای. پذیرد پایان هدف بی

 .آورند می بار به نیز مختلفی نتایج احتماالً

 به توجه با. باشد می خداباورانه رئالیسم و ایدئالیسم از ترکیبی فیلسوف این دیدگاه که شود می مشخص موضوع بررسی با

  :از است عبارت شیرازی الدین قطب دیدگاه از اخالقی های ارزش اینکه

  .نواهی ترک و اوامر از پیروی مانند شود، رعایت باید خدا، با ارتباط در که هایی ارزش: اخالقی های ارزش( ال 

  .استقامت و صبر ریاضت، نفس، محاسبه مانند. است مؤثر آدمی فردی رشد در که آنچه: فردی های ارزش( ب

 برای ثانوی نیازی واقع در اجتماعی اخالق. شود مراعات باید دیگران با آدمی ارتباط در مواردی: اجتماعی های ارزش( ج

 .ظلم از پرهیز نظیر. آیند می شمار به انسان اجتماعی زندگی

 اخالقی وی نظر از و. دهد می قرار وارسی مورد مناسبی یور به را آینده که است اخالقی اصول دارای شیرازی الدین قطب

 به متنوعی های روش شرایط اقتضا به و ابتکار قدرت و فکر آزادی اساس بر وی. شود می انگاشته یافتگی تربیت مثابه به بودن

. شود عمل زیر چهارگانه ارتباط اساس بر است ضروری تربیت، اخالق توسعه و ترویج جهت اساس این بر و. گیرد می کار

 ها شناخت سایر مقدمه که بشناسد خوب را خود و نموده برقرار ارتباط خود با بتواند انسان یعنی خود؛ با انسان ارتباط نخست

 ها شناخت سایر پایه که فرد یابی هویت... و معلول و علت رابطه چگونگی و کمبودها ها توانایی استعدادها، لحاظ از باشد می

 دیگران و خود به نسبت معرفت کسب از بعد گردد می ایجاد شناخت اساس بر هم آن که دیگران با ارتباط آن از پس. باشد می

 که یبیعت با ارتباط پس. باشد می شناخت این الزمه وحدت عین در کثرت و کثرت عین در وحدت فردی، های تفاوت وجود

 زمین و ها آسمان در گردش از و بوده ناممکن آن شناسی هستی و آن در تعادل و نظم و یبیعت به نسبت معرفت کسب بدون

 خدا با ارتباط نهایت در و کنیم برقرار صحیح ارتباط باید که بریم می هستی خال  بهتر وجود به پی آن در نظم و تعادل وجود

 های شناخت تحق  جهت مبنا این بر. باشد می الوجود واجب که کسی است ارتبایات و ها هستی سرچشمه و مبدأ عنوان به

 گر تسهیل قوانین وجود فرد بخشی تعادل و باشد تربیت بیانگر که اخالقی داشتن و دیگران با و خود با ارتباط و چهارگانه

 در معرفت کسب و تفکر و ذهن پرورش جهت ساله بیست انداز چشم بنیادین، تحول سند کشور، علمی جامع نقشه همچون

 دیدگاه این اساس بر اگر فلذا. دارد اقتضایی مدیریت به نیاز و گیر زمان فرهنگی توسعه و. است ضروری چهارگانه های حوزه

 خدا و یبیعت با دیگران، و خودش با تواند می که. نمود خواهیم تربیت را فکور و متعادل انسان واقع در نماییم عمل فلسفی
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 و افراط بدون و. باشد داشته معنوی و مادی و اجتماعی و فردی زندگی در را توازن و تعادل و کند برقرار صحیحی ارتباط

 .نماید می را مطلوبی رشد تفریط

 تنهائی به جهان در اگر انسان. است آن یالب و دارد دوست را فضیلت کند، می زندگی اجتماع در که این از گذشته انسان

 نماید می لذت احساس باشد، مسلط خویش نفس بر که این از او. داند نمی کاری هر انجام به مجاز را خود باز کند، زندگی هم

 می ناخرسندی احساس تمایالت، و ها خواسته مقابل در خویش ضع  از آدمی. آید می شمار به اخالق اولیه سرمایه که این و

 شود می ناشی عقل از نیز اخالق و. دارد خویش حیات بر عقل حاکمیت به تمایل و بوده گریزان عقل ضع  از رو این از. نماید

 (.164-5   ،1373 فراهانی، احمدی،)

 اساسی کارکردهای از یکی زیرا. هاست ارزش موضوع پرورش، و آموزش فلسفی مباحث در اساسی و مهم مسائل از یکی

 و داشته متمایز ای جلوه بشری های اندیشه سابقه در موضوع این. است جامعه ارزشی نظام های ارزش انتقال پرورش و آموزش

 با دیگر نهاد هر از بیش تربیت باتلر دونالد گفته به. است شده تبدیل فلسفی مباحث ترین پرچالش از یکی هم ما زمانه در

 و آموزش در نلر جورج گفته به و نیست ها ارزش تحق  دنبال به نهاد این اندازه به دیگری نهاد هیچ و دارد کار و سر ها ارزش

 (.28 ، 1377نلر،. )هاست ارزش از سخن جا همه پرورش

 است اخالقی پسندیده رفتارهای و صفات رشد و ایجاد برای انسانی درونی استعدادهای پرورش اخالقی، تربیت هدف

 (.257، 1،ج1363یبایبایی،)

 نفسانی صفت معنای به گاهی اخالق: »شود می بسنده آن اصطالحی معنای به تنها که دارد تعریفی و ماهیت نیز اخالق اما

 صفات انواع از که است علمی اخالق، علم. »«اخالقی کار یعنی رود می کار به فعل صفت عنوان به گاهی و شود می استعمال

 دورکردن یا و صفات این اکتساب کیفیت چنین هم و کند می بحث داد انسان اختیاری افعال با ارتباط که صفاتی بد، و خوب

 (9-10  ،1376مصباح،)«دهد می نشان را زشت و رذیله صفات

 آنهاست رساندن فعلیت به قوه از و استعدادها کش  برای تدریجی و منظم فعالیتی تربیتی، دانشمندان نظر از تربیت

 دارد پیچیده فرایندی خورد، می چشم به انسانی حیات در که جریانی و عمل معنای به تربیت( 12، 1377آبادی، ده حاجی)

 اظهارنظر ضمنی یا صریح یور به باره این در اندیشه تاریخ در زیادی متفکران و فالسفه. است گوناگونی های جنبه دارای و

 شود می صادر او از ارادی یور به زشت و زیبا افعال که است انسان نفس اخالقی، تربیت موضوع( 1387نوذری،) اند کرده

 (.48، 1364یوسی،)

 نشان ما به است کردار و گفتار شایسته آنچه کند؛ می ترسیم را خوب زندگی غایی هدف آن، هنجاری قالب در اخالق علم

 مسائل، این مجموعه. کند می بررسی شود می پیدا اجتماعی تحوالت نتیجه در اخالقی حکم در که را تغییراتی دهد؛ می

 در. دارد نیاز آن به تربیت عمل در مربی که است ای برنامه و محتوا از بخشی مبنا این. کند می فراهم درست عمل برای مبنایی

 (.1387نوذری،) دهد می نشان ما به را بد صفات زدودن و خوب صفات به اتصاف چگونگی اخالق علم روشها، زمینه

 فرایند و نشود تصویر دو این میان گذشته در مشخصی مرز که شود می موجب اخالق و تربیت فرایند تنیدگی هم در

 از بسیاری بدانیم است جالب. شود انگاشته یافتگی تربیت مثابه به بودن اخالقی و شوند پنداشته همسان اخالق و تربیت

 به تخل  تزکیه، تریت، تعلیم، واژگان از آن جای به و اند برده کار به را تربیت واژه کمتر اسالمی تربیت و تعلیم نظران صاحب

 پرورش و آموزش معنای به تربیت واژگان که است جهت بدان این و اند برده بهره... و سیاست تدبیر ریاضت، تأدیب، اخالق،

 اصالً گذشته در آدمی، وجودی شئون و توانایی تمامی رشد و شکوفایی موجبات آوردن فراهم و برانگیختن معنای به و متربی

 و دانستند می تحق  قابل غیر را اخالق بدون تربیت که داتسند می تنیده هم در چنان آن را تربیت و اخالق یا و نبوده مصطلح

 (.18، 1381بهشتی،) است سرانجام بی و ناصواب امری اخالق افکنی پرتو بدون تربیت داشتند باور که این با

 که است این مربی اصلی کار یعنی. هاستتوانایی شدن بالفعل و شدن ظاهر شدن، شکوفا معنای به دینی تربیت چون

 فعلیت به دارد درون در را آنچه تا آورد فراهم او برای ایزمینه باید سازد، شکوفا را تربیت مورد مخایب درونی استعدادهای

 کودک استعداد آن یری  از که است ایوسلیه آموزش. نیست تقلیدها و محفوظات و هاآموزش سری یک صرفا تربیت. رساند

 ترین اصلی جمله از. نامید نرسد،موف  مهم نتیجه این به که را آموزشی تواننمی لذا و برسد فعلیت به هاقوه و شده شکوفا

  .باشیم داشته الهی فطرت نمودن شکوفا بر وار،سعی یویی هاییادگیری بر اصرار جای به که است این دینی تربیت هایشیوه
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 متوجه نوجوانی و کودکی دوران در است، آن فهم به قادر بزرگسالی و جوانی دوره در فرد که را مطالبی و مفاهیم همه

 کودک به هاآن مستقیم کردن مطرح لذا و کندمی پیدا معنی باالتر سنین در تنها انتزاعی و مجرد مفاهیم از بسیاری. شودنمی

 یک به کودک سالگی، دوازده تا هفت حدود یعنی کودکی، دوره پایان در. ندارد اثر منفی تاثیر احیانا و وقت اتالف جز نوجوان و

 را فرصت بهترین قابلیت این. فهمدمی ترروشن را علیت مفهوم جمله از خاصی مفاهمی و رسدمی دارهدف کنجکاوی حالت

 که است الزم نیز نکته این به توجه. سازد تبیین کودکانه زبان به را خویش خدای با کودک رابطه تا آوردمی فراهم مربی برای

 در بزودی نباشد، سن همان مناسب کافی شناخت با همراه و باشد سطحی چنانچه کودکی دوران مذهبی و دینی تقیدات

 نوجوانی های یغیان و درونی تعارضات به منجر گاه و شده دوره آن خا  تردیدهای و شک دستخوش نوجوانی دوران

 .گرددمی

 

 چیست؟ جامعه مورد در شیرازی الدین قطب عقاید و ها اندیشه 6-2

 بود شده فراوان های ناآرامی و ها آشفتگی دچار اسالم جهان که زیست می دورانی در( ق710- 634) شیرازی الدین قطب

 در هم اسالمی تمدن وحشیانه، هجوم این پی در. بود مغوالن پی در پی حمالت ها ناآرامی این عامل ترین مهم و ترین بزرگ و

 فرهنگی آثار علم، و فرهنگ حوزه در هم و داد دست از را خود سرزمینی و اجتماعی ت سیاسی استقالل دولت و سیاست حوزه

 ارایه و اندیشوران خصو  به دانشوران های فعالیت بر ناامیدی و یاس روحیه آن پی در و گردید نابود و تخریب اش تمدنی و

 محض فلسفه جرگه از سینا ابن همچون خود گذشتگان از بیش را سیاست حال، عین در و پرداخته خود سیاسی نظریات و آرا

 تحوالتی شناخت راستای در وی سیاسی اندیشه و فلسفه بررسی بنابراین سازد؛ می مرتبط شریعت و دین به را آن کرده، خارج

  .یابد می ضرورت داده، رخ سیاسی فلسفه بستر در که

 در. است مطلوب سیاسی نظام یک گر ترسیم و بوده شناختی هستی و شناسی معرفت مبانی از متاثر وی اجتماعی نظریات

 نظریات در وی. است کماالت و فضایل کسب سوی به جامعه هدایت متکفل مطلوب، های سیاست اجرای با دولت نظام، این

 نیز سهروردی اشراقی مکتب از اگرچه پذیرفته یوسی الدین نصیر خواجه و سینا ابن فارابی، از را تاثیرات بیشترین خود سیاسی

 الدین قطب سیاسی اندیشه از روشنی بحث آن در و شده تالی  والبریج جان از مقاله یک تاکنون زمینه این در. است شده متاثر

 الدین قطب از که آثاری. اند بوده معطوف وی منطقی و نظری فلسفه آرای بررسی به عمدتا دیگر تحقیقات اما شده ارایه

 دو میان، این از و نیست دسترس در بیشتر اثر چند اما رسد، می اثر پنجاه از بیش به است شده ثبت مختل  منابع در شیرازی

  و فلسفی های دیدگاه معرفت که است سهروردی االشراق حکمت شرح دیگری و الدباج لعزة التاج دره یکی وی مهم اثر

  .است آمده التاج دره کتاب در عمدتا او های دیدگاه. هستند وی سیاسی های اندیشه

 مبانی بر خود سیاسی فلسفه ابتنای با شیرازی الدین قطب. است کرده مشی مشاء فلسفه روش بر عمدتا کتاب این در وی

 در و دارد قرار ممکنات، و هستی همه خال  الوجود واجب آن، راس که کردند ترسیم را جهانی خود، شناختی هستی و معرفت

 و خیریت از مخلوقات برخورداری منشا که نیز خداوند عنایت مداری، هدف و علیت اصل و وانتظام نظم حاکمیت بر عالوه آن

 قرار خودش جای در چیز هر عدالت اصل اساس بر آن در همچنین. است شده گسترده مخلوقات و ممکنات عالم بر است کمال

 خیر و نسار و کون از مرکب عالمی ارضی عالم و بوده خیر عالم افالک، و سماوی عالم هستی، نظام اهمیت براساس و شده داده

 افراد الهی، کامل انسان فاضله سیاست با باید که باشد می ارضی عالم قبیل از نیز سیاسی جامعه و سیاست عالم و است شر و

 .آیند نایل خود سعادت به و شده هدایت کمال به نقصان از جامعه

 یک سیاست اصول و امکان دیانت، و شریعت رعایت و سیاسی تعقل و حکمت از استفاده با دولت مباحث در الدین قطب

 آنها های وتخصص ها شایستگی و ها توانمندی استعدادها، و جامعه یوای  و ها گروه افراد از کافی شناخت حصول در را دولت

 و مردم برای امنیت و امن محیط جهت مجرمان تنبیه اصل دو و ساالری شایسته جهت در آنان ح  در عدالت رعایت نیز و

 و سیاست یک حفظ شرایط همچنین و داند می ملت و دولت بین الزم همکاری و همدلی و همدردی جهت مردم تال  و دولت

 و مختل  های دیدگاه و نظرها اخذ و مشورت رعایت و سیاسی حکمت و تعقل بر سیاست گذاری بنا در را پادشاهی و امارت

 الدین قطب. کند می ذکر شریعت و دیانت براساس جامعه و حکومتی امور تطبی  و مردم ترفه برای مشقات و رنج تحمل

 و بیند نمی الهی حکیم و فیلسوف حاکمیت برای فضایی گونه هیچ که خود زمان اجتماعی سیاسی شرایط به توجه با شیرازی
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 شده، داده سوق اخالقی های توصیه و دینی سیاست سوی به سیاست شده، رانده حاشیه به فلسفی نگرش که این به توجه با

 های آموزه با را فلسفی سیاست و علمی حکمت و آید می بر شرعی احکام به عمل و اخالقی های توصیه به پادشاه تعدیل در

 .آمیزد می در وحیانی

 دینی وجهه سینا ابن با چنانچه نهایت در و کند می همراه استدالل و برهان با را خطابی و جدلی های شیوه همچنین

 (1386راد، یوسفی.)آید برمی آن تفصیل و شرح به پیش از بیش شیرازی الدین قطب شود، می تقویت سیاسی فلسفه

 فالسفه سیاسی تفکرات. شود بررسی, آن امپراتوری تشکیل و مغول حمله یعنی, اسالمی تاریخ تاریک دوران به توجه با باید

, سینا ابن, فارابی کوشش. بود ندوانده ریشه اسالمی خاک در یونان سیاسی تفکر شجره و نداشت رواج مسلمانان بین در یونان

 سیاسی فلسفه یوسی نصیر خواجه زمان در. رسید نمی نظر به کافی یونانی تفکر احیای در خلدون ابن و یفیل ابن و, باجه ابن

  .بود شده نابود تقریبا اسالمی جوامع در یونانی

 کرده بحث سیاست از جا دو در شیرازی. گردد می آشکار شیرازی الدین قطب کار ارزش که است نکات این به عنایت با

 شامل کتاب این. التاج دره کتاب در سیاست و عملی فلسفه به راجع وسیعی قسمت و اشراق فلسفه درباره کوتاه عباراتی: است

 نقد با الدین قطب. شود می( کالم) الهیات و ریاضیات, فیزیک, اولی فلسفه, منط  به راجع بخش پنج و علم درباره مقدمه یک

 های روش از که جا آن در. است کرده استفاده روش دو از او کتاب این در. شود می نزدیک سینا ابن سنت به اشراق فلسفه

 از پادشاهی اثبات برای, کند می استفاده قیاس از که هنگامی و دهد نمی سنت و قرآن به ارجاعی, کند می استفاده متافیزیکی

 برقراری حکومت وظیفه. است عقالنی کتاب این مطالب عمده. جوید می بهره منکم االمر واولی الرسول واییعوا اهلل اییعوا آیه

 برای استدالل دو. کند می بحث انسان رفتار های محدودیت درباره سیاست. است امپراتوری و ها استان, شهرها در عدالت

  :دارد وجود هایی محدودیت چنین ضرورت

 برای مالکیتی یری  این از هرکس اگر. دارند و اولیه مواد به دسترسی افراد همه کنیم می فرض که است این اول استدالل

 به نیاز و شر و خیر مفهوم براساس دوم استدالل. یابد می ضرورت حقوق این دادن سامان برای دولتی وجود نماید ایجاد خود

 حکومتی وجود. است غضب و خواهش عقل، جنبه سه دارای انسان روح که جا آن از. است مبتنی سیاست و اقتصاد و اخالق

 بهترین گرفت نتیجه توان می اساس براین. نماید می ضروری ها آن برای هایی محدودیت ایجاد و ها انسان تعدیل برای

 باهوش و متواضع و کند حکومت باید فقط شاه البته. است مطلقه پادشاهی, نماید اعمال را خود اقتدار تواند می که حکومتی

 اجتماع در تنها سعادت است معتقد نصیر خواجه و فارابی برخالف شیرازی الدین قطب. نماید جمع خود حول را مردم تا باشد

 سیاسی فلسفه اسالمی فیلسوف این دیدگاه از. ببرد بین از را سعادت به دسترسی موانع تواند می فقط جامعه. آید نمی دست به

 (1992باترورث،)  یابد می تنزل اسالمی قوانین و حقوق با شاه اعمال تطاب  حد در

 

 چیست؟ شیرازی الدین قطب التاج درة کتاب محوریت با(ها روش و اصول اهداف،) تربیتی دالالت 6-3

 :وتربیت تعلیم اهداف

 و حسن یالب و جو کمال ها انسان تمام که داند می کمال به گرایش را انسان تمایالت از بسیاری ریشه الدین قطب

 مختلفی مراتب دارای ها انسان که است مراتبی دارای کمال. است مربوط نایقه نفس به کمال وی نظر در کمال اما. جمالند

 این در فانی انسان. کند می یاد فنا عنوان با آن از وی که خداست غیر از کامل انقطاع و تعلقات و ها ظلمت از رهایی دارند

 نور معدن به انسانی چنین. خواهد نمی و بیند نمی خدا جز و خداست عش  از مملو دلش و شسته جهان دو هر از دست مرحله

  .است گردیده مند بهره ها لذت باالترین و الهی نامتناهی علوم و اشراقات از و یافته راه حقیقت و

 و داند، می عش  و فکر ، شرع رعایت عالی ، از رهایی خود، غربت به عرفان در؛ را کمال به وصول راه شیرازی الدین قطب

 دیدگاه از. کرد گذر باید محبت و معرفت یعنی آن نردبان پله دو از آن به رسیدن برای که داند می عش  عالم را عوالم باالترین

 او نظر از تربیت اهداف رفتاری، تا دارد غایی اهداف به توجه بیشتر. است الهی قرب تربیت و تعلیم اصلی هدف اشراق شیخ

 .است دیگران با ارتباط در برخی و خویشتن با برخی هستی، خال  با ارتباط در برخی

 نه است وجودی و حضوری روحی، صورت به خداوند به نزدیکی. است مطل  کمال به نزدیکی تربیت و تعلیم هدف باالترین

 او. خداست از او چیز همه و است خداوند عبد انسان. برد می پی خدا عظمت به انسان شهودی علم با. مادی و زمانی یا مکانی
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 او بر الهی انوار که رسید خواهد ای مرتبه به انسان نفس، تربیت در. نماید ترک را نواهی و داده انجام را خداوند امر بایستی

 رفع تربیتی اهداف دیگر از. است نبود آشکار او برای قبال که یابد می دست شناختن به انسان یری  این از. گیرد می تابیدن

 و تفکر پرورش هستی، جهان به انسان معرفت و اشراقی حکمت فهم جهت. باشد می ها پلیدی از نفس پاکی و ها حجاب

 .نشود کشیده تفریط و افراط به انسان که است آن معنای به عملی عقل در اعتدال.است ضروری اندیشه

  :وتربیت تعلیم اصول

 :شامل که کند می بیان تربیت و تعلیم برای اصل چهار شیرازی الدین قطب

 غفلت و خبری بی زدودن و انسان کردن بیدار را علوم همه رسالت و داند می بیداری را تربیت پله اولین او: گریزی غفلت

. شناسد می  و تربیت جهت در تواند می چگونه است خبر بی خود ضع  نقاط و خویش روحی های بیماری از که غافل شخص

 سرچشمه و او اصلی وین و عبور، محل و است ظلمانی دنیا بداند که رهد می غفلت از انسان آنگاه و بردارد گام خویش اصالح

 روش هر بنابراین،. کند می حرکت اصلی وین سوی به خدا به توکل با خضروار، صورت این در که است دیگری جای نور

 .است شکست و بطالن به محکوم سازد، غافل را آنان و نشود رعایت گریزی غفلت اصل آن در که تربیتی

 خود وی به را خدا و شد خواهی کجا و ای آمده کجا از که فکرکنی و آیی خود به اگر که است باور این بر وی: خودشناسی

 تر رفیع بس یافت خواهی را خود بخوانی، حقیقت را او واقعی جایگاه و داند نمی تمایل و شکل و ظاهر در تلخیص را شناسی

 جالل به نیز وخود است عاجز ، است همان او واقعی من که خود واقعی گوهر و وجود از نیز انسان خود که جایی تا داند می

 . است نبرده پی باید که آنچنان خویش روحی

 و نماید پیشه باید صبر مشکالت، و موانع مقابل در انسان که است تربیتی مهم اصول از یکی پایداری و مقاومت: صبر

 .دهد می ادامه را خود معنوی سیر مشکالت باتحمل

  جمله؛ از مادیات چنگال در و نماید حفظ را خود نفس کرامت بایستی اهلل خلیفه عنوان به انسان: نفس کرامت

 و خویش کرامت حفظ یری  از و نگردد گرفتار باشد می کرامت رفتن بین از باعث که غضب و شهوت بینی، یلبی،خود دنیا

 .نماید تن بر کرامت لباس قبیل این از و ایثار، ، عدالت ، صداقت پسندیده، صفات

 :وتربیت تعلیم های روش

  قرآن تالوت و تضرع و دعا ذکر، تفکر، ریاضت، صالح، عمل حکمت، آموختن شامل؛ را تربیتی های روش الدین قطب

 .داند می

 بوده سرور و نشاط دارای قرآن تالوت هنگام که آن شرط به داند می مؤثر بسیار انسان تربیت در را قرآن پیوسته تالوت وی

 .داند می قرآن را حکمت منبع او. باشد بدور خستگی از و

 از که است مسافری و است ناپذیر فنا و اراده و علم صاحب قدسی، موجودی کند؛ می تعری  گونه این را انسان الدین قطب

 منفک خویش اصل از و است یبیعت زندان در محبوس و سفلی عالم به علوی تمایل نوع هیچ انسان در آیا که این در عالم

 قوه انسان تمایالت و گرایشات اساس و دارد وجود گرایشات نوع این که است معتقد وی نه؟ یا دارد وجود گرایشی یا است شده

 که شهوانی یکی: دارد شعبه دو خود است، دل آن جایگاه که قوه این. دارد می وا حرکت به را انسان که است نزوعی یا شوق

 تا زیرا شود، می متأثر ادراک و تخیل از قوه این. نماید می دفع را ناشایسته که غضبیه دیگری و کند می جذب را شایسته

 .شود نمی تحریک آن به غضب یا شوق های گرایش از یکی را خداجویی وی نشود، درک چیزی

 و جویی فضیلت جویی، حقیقت از توان می انسان دیگر های گرایش از. گیرد می نشأت او جویی کمال از که داند می انسان

 مدبر را نایقه نفس که است شده تشکیل نایقه نفس و بدن از که داند می موجودی را انسان او.برد نام ذات صیانت به گرایش

 که است اندیشه این بر الدین قطب اما و.کند می تقسیم انسانی و حیوانی نباتی، به قسم سه به را انسان نفس .داند می بدن

 به رسیدن برای است ای مقدمه تربیت و تعلیم ابزارهای و وسایل همه و است خداوند به نزدیکی تربیت و تعلیم از اساسی هدف

  و برنامه اهداف، عقالنی، رشد مراحل انسان، به مثبت نگرشی تربیت، و تعلیم اصول به توجه با بایستی لذا هستی، خال 

 به نزدیکی یعنی خلقت نظام از اصلی هدف به انسان تا ساخت هموار را الهی قرب به رسیدن راه تربیت، و تعلیم های روش

 .بردارد گام هستی مبدأ
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 گیرینتیجهبحث و . 7

 یا داشته، مکتوب اثر اخالق و تربیت و تعلیم نظری ساحت در که است مسلمان متفکران از گروه آن از شیرازی الدین قطب

 ایویتژه علمتی برجستتگی از یتا و بتوده ختا  پرورشتی و آموزشی نظام گذاربنیان و یراح تربیتی عمل و ریزیبرنامه مقام در

 ستاختن نمایتان و مستلمان اندیشتمند تربیتتی مبانی و هااندیشه به یابیدست نامه، پایان این تدوین از هدف. اندبوده برخوردار

 تعلتیم نگاشتتن نهایت در و آن تربیتی هایدیدگاه بر فقهی و حدیثی عرفانی، فلسفی، هاییافته و دینی باورهای و هاآموزه تأثیر

 اخالق و معرفت انسان، باب در او هایدیدگاه و متفکر آثار و زندگی نخست تحقی ، این در. است وی دیدگاه از اسالمی تربیت و

 گونهاین هرچند شک، بدون. است شده گزارش خا  یور به او تربیتی هایاندیشه پایان، در و گرفته قرار توجه مورد اختصار به

 نکتات امّا آورد فراهم تربیتی هایبندییبقه و مسلمان متفکران تربیتی هایاندیشه تاریخ تحلیل برای را زمینه تواندمی هابحث

 .است تأمل قابل التاج دره کتاب باب در نیز ذیل

 بته تتوانمتی هتم تدوین در. باشد توأم متفاوتی هایگیریجهت با تواندمی دیگری آرای هر یا تربیت و تعلیم آرای نگاشتن

 هتم از مقولته دو ایتن البتته. درآورد تحریتر یرشتته بته را متفکر یا عصر، تربیتی تعلیمات و آرا هم و نمود، توجه تربیتی عمل

 بررستی متورد نامه پایان در. دارد پیوند تفکر تاریخ با دیگر عنوان و اجتماعی و فرهنگی تاریخ به نخست عنوان نیستند؛ گسسته

 .دارد غلبه دوم جهت

 فقهی یا فلسفی مفاهیم قالب در را آن مبانی و تربیت و تعلیم در مسلمان دانشمند آرای نگارنده گفت توانمی اساس این بر

 بتر دینتی باورهتای یتا فلسفی آرای تأثیر چگونگی ساختن نمایان گزارشی چنین هدف که تصور این با اند،کرده عرضه کالمی و

 . است متفکر هر یاندیشه در تربیتی خا  هایدیدگاه

 و داده قترار بررسی مورد هابخش یهمه در معرفت، و اخالق انسان، یدرباره را اندیشمند این منتخب هایدیدگاه پژوهشگر

 .است داده گزارش را وی تربیتی هایاندیشه

 حتال و باشتند همتراه نیتز تربیتی اشارات و دالالت سر بر دارند، نظر وفاق فلسفی مسائل سر بر که کسانی رسد می نظر به

 .خیزدبرمی تربیتی مشابه تصورات متفاوت، هایفلسفه از غالبا که گونههمان شود؛نمی مالحظه امری چنین کهاین

 تربیت و تعلیم هایروش و مبانی اصول، باب در کتاب در است؛ شده واگذار اجمال به تربیت و تعلیم التاج دره کتاب این در

 را همتان ،نویستنده گاه و است مطرح اصول عنوان با بحثی گاه کتاب، سرتاسر در رو این از اند؛نکرده انتخاب را مشترکی تعری 

 از مشتترکی تلقتی به و روشن مفهوم به باید کننده تصحیح یا نویسنده که رسدمی نظر به رو، این از آورد؛می روش عنوان تحت

 .نگردد اغتشاش دچار خواننده تا نیافته، دست معانی این

. کنتد مستاعدت مفتاهیم بیتان قالتب گراییهم به باشد، واحدی علمی ویراستار دارای کتاب سرتاسر اگر که رسدمی نظر به

 بته عربتی الفتاظ از فصتول از برختی در چون نیست؛ چنین ظاهرا که باشد یکنواخت ادبی قالب حیث از باید متن آن، بر عالوه

 نیتز فصتول از ایپتاره در و گرفتت بهره فارسی هایواژه از آن جای به توانمی و است شده استفاده غیرضروری و فراوان میزان

 .ندارد خوبی تصحیح و است مغلوط بسیار موجود متن. اندداشته تریبیش گرایش فارسی هایواژه از گیریبهره به نویسنده

 . انتد دانستته ختویش معاصتر یتا پیشتین اندیشتمندان آثار از ترجمه و نقل و اقتباس و دو ی درجه آراء را قطب آراء اغلب

 قطب اخالق، و دین به مربوط های بخش در. دارد قرار سهروردی و سینا ابن آثار تأثیر تحت عمیقاً التاج دره فلسفی های بخش

 حیتث، ایتن از و استت پیشتینیان آثتار از برگرفته واقع در او سخنان. است گرفته الهام رازی فخرالدین و سینا ابن آثار از الدین

 .است دور به سادگی از او آرای شرح نگارنده، نظر به رو، این از. است نیفزوده مهم نکاتی آنان مطالب بر الدین قطب

 رستگاری، که است علمی به مربوط ها تکریم و ها تجلیل ی همه و دنیاست مختل  مکاتب توجه مورد تربیت و تعلیم بحث

 یتور بته نته باشتد کمتال تواند می علمبه نظر قطب الدین شیرازی . آورد می ارمغان به را جهانی سعادت و جامعه و فرد صالح

 قرار انسان تکامل مسیر در ابزاری همچون و است توجه مورد آن باشد اصیل کمال به رسیدن برای ای وسیله که علمی و مطل 

 نیستت معنوی و مادی زندگی به مربوط فقط و باشد موثر فرد جسمانی و رفتاری عقالنی، اخالقی، رشد در تواند می و گیرد می

 و اوستت تربیتت اهتداف تترین مهتم از اخالقی فضایل و روی میانه و اعتدال کسب و گیرد برمی در را اجتماعی شئونات تمام و

نتایج و یافته های سایر پژوهشتگران بتا پتژوهش حاضتر  .است بزرگ دانشمند این های روش ترین مهم از نیز ترغیب و تشوی 

 همسو است هر چند به صورت مدون و جامع در این مورد بررسی و تحقیقی صورت نگرفته است.
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Abstract. The aim of this study was to analyze and explain the basics 

of education in Qutb al-Din Doratotaj Shiraz. This study is theoretical 

research with descriptive and analytical approach and methodology of 

the research library and documents using a variety of tools taking 

notes from books and articles, including primary and secondary 

sources. Qutb al-Din Doratotaj primary source books Shiraz. All 

secondary sources include books and articles and publications about 

the book is the Doratotaj. The study population Qutb al-Din Shirazi. 

The most important method of encouraging moral education methods 

Qutb al-Din Shirazi. Qutb al-Din purpose of education is not only 

worldly happiness and the happiness of man after death is believed. as 

a result, the efficiency of education and training can help. 
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