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  ھای تربیتی مالصدرا و روسو ی تطبیقی اندیشھ مقایسھ

  2مریم بنی عامریان، 1طاھره آسیادار

  چکیده
چنین، توانایی انسان در  هم. پردازان این نظام تربیتی پوشیده نیست اهمیت تعلیم و تربیت اسالمی از دید صاحبنظران و ایده

ضرورت این تحقیق در این . ار فطرت و سرشت آدمی استپذیرش هر نوع دستور تربیتی نیز ویژگی مهم و غیرقابل انک
عموماً در نظام تربیتی جهانی،  ]9[ گرا، عنوان یک فیلسوف طبیت نکته نهفته است که از یک سو آراء ژان ژاك روسو به

م و تربیت شده ریزان امر تعلی ي کنونی، کانون توجه اندیشمندان و برنامه باشد و در جامعه داراي اعتبار و ارزش کاربردي می
است و از سوي دیگر نظریات مالصدرا فیلسوف بزرگ اسالمی، با وجود جامعیتی که دارد، به دست فراموشی سپرده شده 

صورت گرفته است، این هدف دنبال شده است که با بیان  اي کتابخانه - اسنادي در نگارش این مقاله که به روش . است
اسالمی مالصدرا  -ي مباحث مهمی که تنها در آراء تربیتی بزرگ و نامدار، و با ارائه نقاط تشابه میان افکار این دو فیلسوف

  .ي اسالمی در تعلیم و تربیت برداشته شود ي اندیشه شود، گام دیگري در توسعه یافت می
رکت ي در حال ح مادهو این واقعیت، همان بنیاد واقعیت است  ،بر این فرض مبتنی است که طبیعتفکري روسو ب مشر

هرچند هر دو  ] 5[ .داند اما مالصدرا نفس آدمی را که مجرد از ماده است، بنیاد واقعیت و محل تحول انسان می. است
فیلسوف معتقد به ترکیب آدمی از جسم و روح هستند و براي روح منشأ الهی قائلند، و ویژگی بارز اخالقی انسان را 

مالصدرا، هدف . کدام تفسیري نسبتاً متفاوت براي این دیدگاه خود دارنددانند، اما هر  اش از نعمت عقل می برخورداري
اما روسو طبیعت و شناخت طبیعت را غایت . داند تربیت را شناخت خود، جامعه، طبیعت و در نهایت ذات حق تعالی می

ربیت اسالمی به جاي انسان خورد که در ت ي تربیتی مالصدرا این نکته به چشم می در اندیشه ].10[ شمرد تربیت انسان بر می
توان به کشف  آرمانی وجود ندارد، نمی... فعلی، تکیه بر انسان مطلوب است و از آنجا که انسان، جامعه، فالسفه، و) موجود(

اما روسو غایت تربیت صحیح را  ]8[ .اصول از رفتار آنها اقدام کرد بلکه باید این اصول را از قرآن و سنت استخراج کرد
اند ولی با گم شدن  داند که در آغاز آفرینشش همراه او بوده اي می هاي آزادي، سعادت و غریزه و به ویژگیبازگشت ا

  ]9[ .اند انسان در تمدن و زندگی اجتماعی، به فراموشی سپرده شده
داندن او معتقد است که باز ساخت انسان طبیعی منوط به بازگر. روسو خواستار حفظ وجود عقالنی و شرف اخالقی است

  ]2[ .نیکی، آزادي و خوشبختی: از نظر روسو این صفات عبارتند از. صفات طبیعی  انسان بدوي به این وجود است
   .یکی اصالح فرد و دیگري اصالح جامعه: این بازساخت در دو جزء باید شکل گیرد
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 روسو. رش منفی را پیشنهاد می کنداصالح فرد نیز تنها از راه تربیت امکان دارد که روسو براي این منظور آموزش و پرو
، مناظره با کودك واز طریق ورزش دادن حواس کودك نقش مربی در تعلیم و تربیت منفی این است که  معتقد است که

تعلیم و تربیت  منفی فضیلت و هنر نمی بخشد، بلکه خطر  .از خطر مصون داردکند و او را  او هموار را براي راه تعقل
  ]3[ .ور می کندرذیلت و عیب را د

بر چهار مرحله تقسیم می نماید که به ترتیب منطبق بر رشد روسو مراحل تعلیم و تربیت را در کتاب مشهور خود امیل 
  ]2[. جسم، حواس، مغز و جان می باشد

 در مرحله اول که سنین یک تا پنج سالگی را شامل می شود، تقویت جسم و استعدادهاي جسمانی کودك باید مورد توجه
  .او معتقد است که در این سنین نباید وارد محدوده تحوالت و تربیت عقالنی شد. قرار گیرد

مرحله دوم را شامل سنین پنج تا دوازده سالگی می داند که کودك از جهان خارجی تجربه هاي شخصی بدست آورده 
  .است

ي  از نظر روسو در آستانه. عقالنی توجه می شوددر مرحله سوم که سنین دوازده تا پانزده سالگی را در بر دارد، به تربیت 
   .این مرحله کودك بسیار نادان جلوه می کند، چون معلومات سنتی به او عرضه نشده است

شروع  از نظر روسو تعلیم و تربیت به معناي محدود آن همین جا خاتمه می یابد اما به معنی وسیع آن، سن پانزده سالگی
که پس از تربیت جسمانی، از این پس انسان باید روابط خود را با اشیاء بررسی کند و چون در . تعلیم و تربیت اصلی است

  ]3[. زندگی اخالقی گام می نهد، باید در روابط خود با جهان بشري تأمل کند

ي طبیعت، حس دینی و حس  با مشاهده. در مرحله چهارم که پانزده تا بیست سالگی است، به پرورش جان پرداخته می شود
  .پرستش آفریننده از روي غریزه و فطرت آغاز می شود

  ]4[ .اما اصالح جامعه از نظر روسو با برقراري مجدد برابري میسر است
  :مالصدرا مراحل تربیت را با توجه به تکامل نفس انسانی و بر مبناي رشد عقالنی انسان، به سه مرحله تقسیم می کند

که کودك در ابتداي خلقت و تکونش، در حالی که هنوز به صورت : )مرحله ي نفس نباتی(پیش از تولدي  ل مرحلهاو 
جنین می باشد و نیز در بدو تولد، عاقل است، ولی این عاقل بودن در او بالقوه است، یعنی به صورت یک استعداد نهفته 

  ]6[ .تواند همراه با رشد جسمانی، پرورش یابد است که می

نفس، قواي خود را براي رسیدن به مقاصد و مطلوبات خویش که  )نفس حیوانی(از تولد تا بلوغ جسمانی: ي دوم مرحله
از آنجا که ظاهر انسان ابزار نقش زدن بر باطن اوست، در این مرحله از تعلیم و تربیت همواره باید به . نماید استخدام می

هاي وسیع و نیز روبرو ساختن وي با ابزار، اشیاء، گیاهان، حیوانات  حیطهمراه تربیت حواس و قراردادن کودك در م
، به اصالح شرایط پیرامون وي و زمینه سازي از طریق تأمین سالمت بدن کودك و مراقبت از وي و همچنین ......مختلف و

  ]1.[اسوه سازي مطلوب، توجه ویژه اي نمود
مرحله انسان (از بلوغ جسمانی تا بلوغ روحانی تعدادهاي آدمی است، ي سوم که اوج شکوفایی و فعلیت یافتن اس مرحله
این مرتبه، اولین . رسد ي ظهور می در این مرحله، توانایی اندیشیدن و استنباط در انسان، به منصه. را در بر می گیرد )بالقوه

گیرد، کمال دیگري به  را به کار میوقتی انسان با تالش ذهنی، تعاریف و قیاسات و حدود و براهین . کمال قوه عاقله است
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آورد که همان ادراك تصورات و تصدیقات نظري، مثل تصور امور غیر محسوس و تصدیق مسائل ماوراي  دست می
  ]7.[طبیعت است و این همان عقل بالفعل است

  تعلیم و تربیت، جسم، نفس، عقل، مالصدرا، روسو: واژگان کلیدي
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