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 ای: رویکرد مقایسهثانى شهیدآرای تربیتی برخی از  باز و بسط

 

 بهروز رفیعی

 

 عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه      

 
 

                                                                    
  brafiee@rihu.ac.ir 

 

 

تحلیلی، شماری  – با تکیه بر روش تحقیق  توصیفی ،تاریخی –در این مقاله بنیادی  چکیده:

از آرای تربیتی شهید ثانی شرح و شکافته شده است. شهید ثانی از دانشمندان بنام قرن دهم 

های تربیتی خود را در کتاب منیة المرید فی وی دیدگاه زیسته است.است که در لبنان می

های مهم مؤلفه شماری ازالش شده است، ادب المفید والمستفید آورده است. در این جستار ت

ای از امور در کنار پاره ،اهداف، عوامل تربیتاصول، امکان و ضرورت، تربیت یعنی: چیستی، 

بازنموده شود. نگارنده با  از منظر شهید ثانی اخالقی مهم در تعلیم و تربیت)اخالق آموزشی(

بیت کوشیده است آن مایه که در توجه به اهمیت دیدگاهای شهید ثانی در حوزه تعلیم و تر

 توش و توان دارد، آرای شهید ثانی را با نگرشهای دیگر دانشمندان مقایسه کند.

 عوامل، اهداف ل،اص ضرورت، امکان، تربیت، تعریف،شهید ثانی،  کلیدواژگان:

 

 مقدمه

 دیرباز از که داده شد پرورش و زاده خاندانى درهجری قمری  366به سال  عاملى، جُبَعى احمد بنا على بنا الدینزین         

 .شد مشهور شهید به شهادت از پس و بود ملقّب الحاجهابن به حیات زمان در الدینزین. بودند شهره تقوا و دانش و فضل به

 اوان در پدر، درگذشت از پس. پرداخت فقه و عرب ادبیات و قرآن آموزش به بود عالمان از که پدرش نزد ،نخست ثانى، شهید

 هـ399 در و رفت نوح کرك به آنجا از شد ساله 22 چون و کرد سفر 6الجبل میس به نخست آموختن، و دانستن براى نوجوانى

 .پرداخت مردم ارشاد و اسالمی علوم تدریس به و بازگشت بود او زادگاه که عامل جبل در جُبَع به ق.

 عراق و بعلبك و قدس و حجاز و مصر به دمشق از وى. کند کامل را خود تحصیالت تا رفت دمشق به ق. هـ391 در ثانى شهید

 آشنا گوناگون شهرهاى در علمیه هاىحوزه با سفرها این در او. بود علمى ثانى، شهید سفرهاى اکثر. کرد سفر هم استانبول و

 و مصر و دمشق به سفر در شعیه، عالمان از گذشته ثانى شهید. گشتمى مندبهره حوزه هر بزرگ استادان محضر از و شدمى

 .کردمی استفاده هم سنت اهل بزرگ عالمان هاىدرس از حجاز

                                                           
 ای است در جنوب لبنان که حوزه علمیه شیعی دارد با همین نام. این حوزه نزدیک به هزار سال پیشینه آموزشی دارد.. میس الجبل، منطقه 5
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 و شد زندانى و دستگیر مکه، به سفر آخرین در عثمانى سلیمان سلطان دستور به بدخواهان سعایت پى در سرانجام شهید،

 ثانى شهید .رسید شهادت به مظلومانه شهر آن درهجری قمری  311در سال  سرانجام و گشت منتقل استانبول به سپس

 فقه بر عالوه او. آمد نائل اجتهاد درجه دریافت به سالگی 93 از پیش و جوانى در وى. است شیعه مفاخر از و برجسته عالمى

 اهل سنت هاىپرسش و کردمى تدریس را آنان فقهى هاىکتاب و بود آشنا نیك هم سنت اهل چهارگانه مذاهب فقه با شیعه،

 و اخالق اهل ثانى شهید. کردندمى متهم تسنن به را او مردم که روستاین از. گفتمى پاسخ خودشان مذهب فقه اساس بر را

 .بود کرامات صاحب و عرفان

 عرب ادبیات قرآنى، علوم عرفان، و اخالق طب، ریاضى، و هیأت کالم، و فلسفه درایه، رجال، حدیث، در فقه، از گذشته شهید

: آنهاست از اند،کرده یاد اسالمى معارف و علوم گوناگون هاىحوزه در اثر 13 به نزدیك ثانى شهید از .بود و استاد نظر صاحب

 لمعة شرح فى البهیة الروضة االسالم، شرایع [تنقیح یا] شرح الى االفهام مسالك االذهان، ارشاد شرح فى الجنان روض

 فى القاصدین منار االیمان، حقایق المحدثین، اصطالحات معرفة فى القاصدین غنیة الدرایة، بدایة القواعد، تمهید الدمشقیة،

 .الفؤاد مُسکِّن المرید، بغیة والمستفید، المفید ادب فى المرید منیة الدین، معالم اسرار

های تربیتی او گردآوری، پرورده و به زبان در این جستار کوشش شده است با استناد مستقیم به آثار شهید ثانی، نخست نگرش

ارزش تاریخی و ای سود جسته است، باشد که از این رهگذر رویکرد مقایسهروز بازگفته شود. نگارنده در باز و بسط مطالب از 

  ر روشن شود.بهت های شهید ثانیتربیتی دیدگاه

 های تربیتی شهید ثانیبازخورد تالش

 شناختىآسیب تحلیل به ،سنی و شیعی علمیه هاىحوزه با آشنایى و تعلم و تعلیم حوزه در فعالیت هاسال از پس ثانى شهید

 و تعلم و تعلیم بهبود براى گیردمى تصمیم پردازد وها میحوزه این در مطلوب تعلم و تعلیم در متعلمان و معلمان نامرادى

 آموزشى آداب و اخالق جمله، از را آنها از بخشى توانمى که را مطالبى شاگرد، و معلم آموزشى هاىفعالیت بازده افزایش

 منار کتاب در نخست مهم، این تحقق براى وى .(32-36ص ،6912شهید ثانی، ) نهد متعلمان و معلمان اختیار در خواند،

 باره این در را والمستفید المفید ادب فى المرید منیة سپس پرداخت، مطالب این به جمله از ،الدین معالم اسرار فى القاصدین

 از تاکنون .نمود تلخیص المرید بغیة عنوان با کتابى قالب در را آن دوم، کتاب ارزش و موضوع اهمیت لحاظ به بعد و نوشت

 شهید هاىکتاب اعظم بخش میان در هم اثر دو این شاید ؛است نشده شناسایى اىنسخه هیچ المرید بغیة و القاصدین منار

 .سوختند دو آن دشمنان تعصب آتش در( حسن) پسرش و ثانى

 و شرح به کتاب این در وى. است کرده تحریر و تنظیم خاتمه و باب چهار مقدمه، در را المرید منیة مطالب ثانى، شهید

 :است پرداخته زیر کلى مطالب بازشکافت

 ؛عقل و سنت و قرآن نگاه از دانش ارزش. 6

 ؛خود به نسبت معلم وظایف و آداب. 2

 ؛شاگردان به نسبت معلم وظایف و آداب. 9

 ؛تدریس و درس در معلم وظایف و آداب. 9
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 ؛خود به نسبت شاگرد وظایف و آداب.  1

 ؛معلم به نسبت شاگرد وظایف و آداب.  1

 ؛علم تحصیل و درس در شاگرد وظایف و آداب. 1

 ؛فتوادهنده آداب و احکام.  2

 ؛فتوا صدور آداب. 3

 ؛فتوا کننده درخواست هاىویژگى و آداب و احکام. 63

 ؛مناظره شرایط و آداب. 66

 ؛آن اخالقى هاىزیان و مناظره آفات. 62

 ؛کتاب درباره مطالبى و نوشتن آداب. 69

 ؛اندشرعى علوم مقدمه که ادبى و عقلى هاىدانش و شرعى علوم انواع. 69

 ؛آنها به مربوط مطالب و شرعى علوم مراتب. 61

 ؛شاگردان آموزشى برنامه در علوم ترتیب. 61

 .شاگردان به چند اندرزى. 61

 تربیت مفهوم

 مثال. است تربیت از غیر تعلیم ثانى، شهید نظر از که دریافت توانمى المرید منیة در رفته کار به تعابیر و اصطالحات اىپاره از

 و اخالق از آنان داشتن دور شاگردان، آموزش براى تالش متأدّب، متعلم، مربى، معلم، تربیت، تعلیم، تأدیب، آداب، ادب، از وى

 آموزشى هاىناکامى در مؤثر عوامل از را نشدن تربیت درست یا نشدن تربیت او وانگهى است، کرده یاد ناپسند، صفات

 سخن، دیگر به. است نگاشته را المرید بغیة المرید، منیة القاصدین، منار که است کاستى این رفع براى قضا از و )همان(داندمى

 تعلیم با باید هم شاگرد، یعنى شود، اعمال هم با تربیت و تعلیم داندمى الزم و شماردمى حاصلبى تربیت بدون را تعلیم وى

 و معلم آموزشى هاىتالش نشود چنین اگر و ،(293ص )همان،فراگیرد آداب و اخالق معلم، تربیت با هم و آموزد، علم معلم

 .رودمى باد بر شاگرد

 نبسته طرفى اخالق، و پرهیزگارى و دین در که دارد خوش دل معلمى به نباید شاگرد کند کهوی تأکید می که روست این از

 براى او اخالقى و تربیتى زیان و است، نشده تربیت است، دیده تعلیم گرچه معلمى چنین زیرا باشد، عالم بسیار اگر حتى است،

 . )همان(است وى آموزشى سود از بیش شاگردان
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 تربیت تعريف

)ابن الربیعبن ابیا(، 26، ص6936(، جاحظ) رفیعی، 221-221، ص6،ج6999ارسطو) ارسطو، مانند  نیز شهید 

 ،919-912،913ص تا،بی نیشابوری)عامری نیشابوری،(، عامری 99، ص6932فارابی)رفیعی،  ،(631، ص6ج، 6996الربیع،ابی

 ،6922)مطهری،شهید مطهری ،(631ص ،6322 ) ابن سینا،ابن سینا ،(612-691ص ،6921) مسکویه،مسکویه (، 911 -919

 . ویداندمى عادت ایجاد را تربیتاند. یاد کرده برای تعریف تربیت و تعیین چیستی آن از مقوله عادت که ،(19-13، 11ص

 نیامد پدید عادتى چنین اگر کنند، صیانت خویش نفس از پنهان و آشکار امور در دهد عادت را شاگردان باید معلم است معتقد

 هاىویژگى و اخالق نخست یعنى، آورد روى جبرانى تربیت به معلم باید آنگاه شد، مبتال ناپسند صفات و خوى به فرد و

 (21، 6912غزالی، ) غزالى مانند شهید بیاراید، مقبول صفات و خوى به را وى بکوشد سپس بزداید، او شخصیت از را نامطلوب

 آنگاه یابد، افزایش آن در کشت قابلیت تا کندمی پاك هرز هاىعلف از را زمین نخست که داندمى کشاورز کار شبیه را کار این

 . (293ص ،6912)شهید ثانی، پردازدمى آن در نظر مورد گیاهان پرورش به

 تربیت ضرورت و امکان

 آفرینش کلى علت  را دانش خداوند، و ،(36)همان، صاست تربیت و تعلیم گرو در انسان کمال که آنجا از: تربیت امکان. 6

 و (39)همان، صاست خوانده( اکرم) ترینگرامى را خود و است داده تعلیم انسان به که روىآن از و (39)همان، است نهاده

 و تعلیم گروه در انسان معاش هم شودمى معلوم )همان(است دانسته تعلیم انسان براى را نعمت برترین آفرینش، نعمت از پس

 و سرپرست شما همه: »است گفته( وآله علیه اهلل صلى)اکرم رسول است، چنین چون و (926)همان، صمعاد هم و است تربیت

 مؤمنان اى ؛...نَارًا أَهْلِیکُمْ وَ أَنفُسَکُمْ قُواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَـأَیُّهَا: »آیه تفسیر در( السالم علیه)على و «هستید خود زیردستان  مسئول

 یابندمى رهایى دوزخ از آن به که را آنچه که است آن مراد است گفته (1)تحریم: ...«که بازدارید آتشى از را خود خانواده و خود

 تربیت، امکان در (21، ص2، ج6912مانند غزالی)غزالی،  ثانی هیداز نگاه ش پس .(923ص ،6912)شهید ثانی،  بیاموزید بدانها

 .نیست روا تردیدى هیچ

 و (611ص، 6912شهید ثانی، ) داندمى کفایى واجبات از و دین قوام موجب را تربیت و تعلیم ثانى شهید: تربیت ضرورت. 2

 عمل خود وظیفه به عامل هم کفایى، واجب به عمل با زیرا است، عینى واجب از بیش کفایى واجب ارزش و فضیلت افزایدمى

 است همگان بر نشده، عمل واجب آن به که زمانى تا و اندمانده دور واجب آن ترك بر مترتب گناه از دیگران هم و است کرده

)همان، ماندمى امان در آن ترك بر مترتب گناه از عامل، تنها آن به عمل با که عینى واجب برخالف ؛آورند جابه را آن که

 .شودمى آشکار از منظر شهید ثانی تربیت ضرورت بیان، این از .(926ص

 تربیت اهداف

، )شهید ثانی است تربیت و تعلیم گرو در مردم معاد و معاش تأمین و سالمت او نگاه از که آیدبرمى شهید اشارت از برخى از

 طورهمان معلم، یعنى است، عقبایى و دنیایى شهید، دید از تربیتى هاىهدف که است آن سخن این معناى .(926ص ،6912

 به نیز را دنیایى مصالح باید افتد، سازوار خداوند خواست با روابطشان تا دهدمى آموزش آنان به را شاگردان دینى مصالح که

 در بصیرت حصول به گاه هدف، دو این از المرید منیة در .(632ص )همان، شود سامانهب مردم با آنان روابط تا بیاموزد آنان

 . (612) همان، صاست شده تعبیر الهى خشیت مقام به رسیدن و امور
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 هدف هم یعنى باشد، یادشده صفت دو هر داراى باید یابدمى پرورش اسالم تربیتى نظام در که کسى است، معتقد ثانى شهید

 :اندگروه سه عالمان که گویدمى رواین از عقبایى، هدف هم و باشد، یافته تحقق او در دنیایى

 جمال و جالل نور تماشاى محو و است گشته چیره برآنان الهى معرفت که اندبندگانى و شناسندمى نیك را خداوند که آنان. 6

 .پردازندنمى خود نیاز حد در جز الهى احکام به گروه این خدایند،

 جالل اسرار از اما دانندمى را خدا حرام و حالل اینان نیستند، خداشناس اما شناسند،مى را الهى نواهى و اوامر که کسانى. 2

 .خبرندبى خداوند

 . (629ص،6912)شهید ثانی،  دانندمى نیك را الهى احکام هم و شناسندمى باید که چنان را خداوند هم که گروهى. 9

 و معقوالت عالم میان مرز در اینان اند،شده کامیاب آخرت و دنیا جمع در که انداسالمى تربیت یافتگان تربیت نماد سوم، گروه

 به خدا از چون اینان. خدایند خلق با رحمت و مهر سر از گاه و کنندمىرو  خدا  به  عاشقانه گاه یعنى ؛دارند قرار محسوسات

 او با چنان آورند، روى خدا  به خلق از گاه هر و شوند،مى یکى آنان با پندارى که کنندمى رفتار آنان با چنان کنند، روى خلق

 . (621-629ص ،6912)شهید ثانی شناسندنمىبینند و نمی را خدا خلق گویى که سپارندمى دل او ذکر به و گزینندمى خلوت

 تربیت اصول

. کند معلمى نباید و تواندنمى عالمى هر پس است،( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول جانشین حقیقت در معلم،: معلم اهلیت. 6

 و نفس صیانت به ورزد، پاکدامنى و کند دیندارى باشد، استاد ،تفهیم و تعلیم در جمله از که است معلمى شایسته کسى

 نیافته کامل اهلیت معلم تا بنابراین. باشد خوخوش و پرهیزگار و مروت با باشد، داشته اندازه به علم باشد، شهره بزرگوارى

 صالح معلمان باید تدریس و معلمى براى را معلم صالحیت که افزایدمى ادامه در شهید. بپردازد تدریس به نباید است،

 . (293-613،293)همان، ص کنند تأیید پیشکسوت

 تا دارد معلوم را او فهم و درك سطح و حافظه قدرت میزان و بسنجد را متعلم استعداد معلم است الزم: متعلم شناخت. 2

 او تحصیلى پیشینه نیز و استعداد با آنچه آموزش از و (236) همان، ص دهد آموزش شاستعداد را سازوار با اقتضای وی بتواند

 اوست شأن درخور آنچه فراگیرى به را شاگرد باید معلم وانگهى. (219-219ص،6912)شهید ثانی،  بپرهیزد نیست، سازوار

 و سازدمى پریشان را او خاطر و انجامدمى شاگرد وقت رفتن باد بر به امور این به توجهىبى(. 631)همان، ص کند راهنمایى

 .(219-219)همان، ص شودمى او تحصیلى شکست موجب

)همان،  داندمى دشوار هاىنکته و دقیق مسائل ساختن مطرح را شاگردان استعداد و هوش آزمون هاىروش از یکى شهید،  

 . (632ص

 معلم خواه بود، نخواهد آمیزموفقیت باشد، ناسازگار شاگرد وجودى هاىواقعیت با تعلم و تعلیم اگر: واقعیت با سازوارى. 9

 و کند جانابه بلندپروازى شاگرد خود خواه و باشد، داشته انتظار او استعداد و توان از بیش شاگرد از و انگارد نادیده را هاواقعیت

 را شاگردى داندمى الزم معلم بر ثانى شهید رواین از. ندارد را آن فراگیرى آمادگى یا استعداد که برآید چیزى آموختن پى در

 ؛فراخواند خود با مدارا و واقعیت با سازوارى به ندارد، سازوارى او وجودى واقعیات با که است گرفته پیش راهى تحصیل، در که
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 چرا ؛شودمى خستگى و دلزدگى دچار برآید، اوست استعداد و توان از فراتر آنچه پى در و دهد ادامه خود راه به شاگرد اگر زیرا

) شهید  است تحصیل از آزردگى و ماللت حاصلش که است آموزش راه در اندازه از بیش سختى تحمل او روش الزمه که

 . (236-233ص ،6912ثانی،

 -ترین اصول تربیتی شناخته شده در روزگار ماست که مربیان بزرگ دواین اصل، یکی از مهم: فردى هاىتفاوت به توجه. 9

شود. این اصل را عمل می های گوناگون به آنبه شکلظاهر در سراسر جهان اند و اکنون بهسه قرن اخیر سخت بر آن پا فشرده

)رفیعی، از مربیان مانند بسیار شهید ثانی (.1ص ،6323)اهوانی، انداصلی تعلیم و تربیت جدید دانسته یکی  از سه ویژگی

 مقام در خود او، تحصیلى هدایت از گذشته متعلم، استعداد شناسایى و کشف با معلم ( معتقد است که691-696، ص6932

تن زند  شاگردان یکسان آموزش از و دهد آموزش او حال فراخور به کس هر به و کند توجه شاگردان استعداد به باید تدریس

 آنچه آموزش از و دهد آموزش او حافظه و فهم میزان با سازوار شاگردان، از یك هر به باید معلم .(631، ص6912شهید ثانی، )

 شاگرد هر هاىویژگى با متناسب هم را آموزش روش و نوع باید معلم. بپرهیزد است شاگرد هر استعداد از فروتر یا فراتر

 توجه و فردى هاىتفاوت اصل رعایت بر ثانى شهید تأکیدات. )همان(گوید سخن جایگاهش و فهم حد در کس هر با و برگزیند

 جمعى آموزش از بیش فردى آموزش به وى پندارى که است مایهآن آنها، از یك هر به جداگانه آموزش و شاگردان فردفرد به

 . )همان(دارد  اعتقاد

 هم و معلم هم داندمى الزم شهید دارد، دخالت تعلم و تعلیم در شاگرد و معلم روحى وضع که آنجا از: شادى و نشاط.  1

 .است شادى و نشاط ،مطلوب روحى حالت هاىنشانه از یکى. شوند حاضر آموزشى محیط در مطلوب روحى حال با شاگردان

 و وادارد است متناسب او استعداد با که آنچه آموختن به را وى جمله از شاگرد، در نشاط ایجاد یا حفظ براى که است معلم بر

 ماللت و دلسردى حالت با تدریس که چرا نپردازد، تدریس به دلسردى و ماللت با و باشد نشاط با تدریس هنگام در نیز خود

 . (233ص ،6912)شیهد ثانی،انجامدمی شاگردان حق یپایمال به

این اصل از زمان رسول خدا مورد توجه بوده و از قرن سوم در آثار تربیتی مربیان مسلمان نمود یافته است. مثال : عدالت.  1

هر :» استناد جسته است که در آن آمده است رسول خدا ی ازیثبه حدبرای اثبات اصل عدالبت، ( 211-232ابن سحنون)

را گردن نهد، اما آنان را یکسان آموزش ندهد و فقیر و غنی را به معلمی که مسئولیت آموزش سه فرزند از فرزندان این امت 

. شهید ثانی نیز ( 29، 12، ص6326) ابن سحنون،  «شودپیشگان برانگیخته میواپسین با خیانتیك دید ننگرد، در روز 

 ناروا تبعیض. کند محبت و توجه بیشتر آنها از برخى به و نهد فرق شاگرادن میان مساوى، شرایط در نباید معلم گوید کهمی

 معلم و مدرسه از و شوند دچار دلتنگى به دارند، قرار آمیز تبعیض رفتار منفى طرف در که آنان شودمى موجب شاگردان، میان

 برخى اگر البته. بود خواهد بیشتر شاگردان نفرت و آزردگى باشد، بیشتر و آشکارتر تبعیض هرچه که است روشن. گردند بیزار

 و آموزشى بعد رعایت با معلم است الزم آید،مى شمار به برترى و ارزش آموزشى محیط در که دارند هایىبرترى شاگردان از

 تا کند بیان شاگردان دیگر براى را آنان به محبت و توجه فزونى علت و کند محبت و توجه دیگران از بیش آنان به امر، تربیتى

 ،6912)شهید ثانی،شوند آراسته معلم، توجه مورد گروه هاىبرترى به نیز آنان بکوشند هم و نشوند بیزار و آزردهدل هم

 . (233-633ص
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 نباشد، او آموزشى شأن از ترپررنگ اگر معلم تربیتى شأن ثانى، شهید نگاه از که آیدبرمى المرید منیة مطالعه از: مراقبت. 1

 و کند نظارت آموزشى محیط در شاگردان رفتارهاى همه بر معلم، داندمى الزم وى مثال براى زیرا ؛است آن مایههم بارى

 و هادوستى یکدیگر، با آنان معاشرت چگونگى بر و باشد یکدیگر با آنان رفتار و اخالق مراقب تحصیل، و درس از گذشته

 به پرداختن کژخویى، گونه هر از را آنان مراقبت، این پى در و کند نظارت آنان هاىواکنش و هاکنش کلى طوربه و هاهمکارى

این تکیه و تأکیدهای اخالقی آموزشی را . (632-636ص ،6912)شهید ثانی، بازدارد نااهالن با معاشرت مکروهات، و محرمات

 (.39-36، ص6936توان دید)رفیعی،پیش از شهید ثانی در آثار مربیانی چون ابن سحنون نیز می

 و فرزندان برترین شاگردان زیرا ؛باشد دیگران با او رفتار از بهتر باید شاگردانش با معلم رفتار است معتقد شهید: مالطفت.  2

 ــ آنان با معلم رفتار باید رواین از. اندکرده  اعتماد و تکیه او به دانش کسب در که (633، ص6912شهید ثانی، )اویند برادران

. باشد همراه کرامت و دلسوزى و رویىگشاده و مالطفت و مالیمت  با ــ است گفته( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول که چنان

 به و نشود دانش تحصیل از شاگرد بیزارى موجب تا باشد پایبند مالطفت اصل به باید هم شاگردان توبیخ مقام در حتى معلم

 . (639-632)همان، صباشد کرده عمل شاگردان، با درشتى از پرهیز و خویى نرم به( وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول سفارش

 حفظ و تفکر و مذاکره و بحث به و برآیند تعلم و تعلیم پى در پیوسته شاگرد، و معلم داندمى الزم ثانى شهید: استمرار. 3

 هاىفعالیت به پرداختن ،توانمی که مایهآن تا و باشد آنها سرمایه و خواسته علمى، امور به پرداختن و باشند مشغول کردن

 در یکپارچه انسان تا ــ اندگفته گذشتگان کهچنان ــ که باشند داشته توجه و نکنند روزمره امور به پرداختن فداى را علمى

 .نهدنمى او کف در را خود از بخشى علم، نباشد دانش خدمت

 انسان یعنى، «است پسندیده نمازى پژوهش و پژوهش، علمى، گوىو گفت و بحث: »گویدمى( السالم علیه)باقر امام حضرت

 . (613-613ص ،6912)شهید ثانی، کند ورزىدانش باید، هست تا بگزارد، نماز باید است زنده تا که همچنان

 و اخالق از بهتر آنان با معلم رفتار و اخالق است الزم رواین از اند،معلم همنشینان و دوستان شاگردان، :احترام و انصاف. 63

 محترم را آنان و کند رفتار لطف سر از هم معمولى شاگردان با و دارد بزرگ را برتر شاگردان باید معلم. باشد دیگران با او رفتار

 . (233)همان، صبرخیزد جاى از آنان احترام به و شود رو روبه آنان با خندان چهره و گشاده روى با و دارد

 و دهدمى مثبت پاسخ آموزشى محیط در شدن واقع احترام و توجه مورد به را شاگردان نیاز برخوردى، چنین رهگذر از معلم

 خود به نسبت را آنان اطاعت و محبت حس و شودمى هموار آنان بر او نفوذ راه و کندمى جلب خود به را آنان عالقه و توجه

 سر از آنان با باید شاگردان، به محبت و احترام از گذشته معلم .سازدمى ترآسان را تعلم و تعلیم ترتیب این به و انگیزدبرمى

 بنگرد، احترام دیده به آن گوینده به و بپذیرد را آن شنید، روا و مفید سخنى آنان از هرگاه یعنى کند، رفتار انصاف و صدق

 بر پس  است، علم برکات از شاگردان اظهارنظرهاى و هاپرسش با برخورد در انصاف و صداقت .باشد اندك سالش اگر حتى

 . (633ص ،6912)شهید ثانی، فرادهد گوش شاگردان نظرهاى اظهار و هاپرسش به و باشد مقید امر این به است الزم معلم

 دهدمى اجازهو  گوید،مى پاسخ آنان در وجود ابراز حس به کند،مى تقویت را شاگردان علمى روحیه رفتارى، شیوه این با معلم

 .جویند مشارکت فعاالنه بحث و درس در آنان
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 رفتار او مانند و گرایندمى معلم کردار به تقلید، راه از و نخست شاگردان، ثانى، شهید نگاه از: گفتار با رفتار سازوارى. 66

 چون شاگردان، بر معلم رفتار تأثیر نسبت.  (631)همان، صشوندمى مندبهره و آموزندمى او از گفتار راه از سپس کنند،مى

 هاىکنش بندد،مى نقش هم موم روى بر باشد، شده حك مهر بر هرچه که گونه همان یعنى است، موم بر مُهر تأثیر نسبت

 شده ثابت تجربه به نکته این. گیرندمى سرمشق او از آنان و افتدمى مؤثر شاگردان اخالقى و رفتارى شخصیت بر هم معلم

 . (621)همان، ص است

 کاسته شدتبه او گفتار تربیتى جنبه از کند، نقض را هایشگفته او هاىکرده و باشد ناسازوار گفتارش با معلم رفتار اگر حال

 . (626)همان، صشودنمى شمارده واقعى عالم فردى چنین اصوال و شودمى

 هدف عمل، است معتقد وى. است درخت میوه چونان عمل و درخت چونان دانش افزاید،مى موضوع این شرح در ثانى شهید

 پروا خود علم به عمل از و بپردازد آموختن به تنها عالمى اگر بنابراین ،(معامله یا) رفتارى علوم در ویژهبه است، دانش ذاتى

لـهَا مَن أَفْلَحَ قَدْ: »است آمده هم قرآن در. کندمى بسنده دارو تهیه و شناخت به که است بیمارى چون کند  گمانبى ؛زَکَـّ

 آموخته و آموخت را جان پاکیزگى چگونگى که کسى: است نگفته خداوند .(3)شمس:«شد رستگار داشت پاکیزه را جان کهآن

 . (616-613ص ،6912)شهید ثانی،شد رستگار داد، یاد دیگران به و کرد کتاب را خود

این اصل از دیرباز مطمح نظر مربیان بزرگ مسلمان بوده است. مثال ماوردی در باره لزوم رعایت این اصل در  :تدريج. 62

هر دانشی دارای آغاز و انجامی است و مقدمه و اصلی دارد، متعلم نباید پیش از پرداختن به آغاز و » گوید:تعلیم و تربیت می

رسد و نه حقیقت آن دانش را در این شود، وی نه به پاپان آن علم میمقدمه، انجام و اصول دانش را بجوید. اگر جز 

 به گام شاگردان، اخالقى تربیت و علوم آموزش در باید معلم (. شهید ثانی نیز معتقد است که19صماوردی، بی تا،«)بابدمی

 فهم توان هنوز که دشوار مطالب به ندهد اجازه آنان به و بیاموزد کندمى اقتضا مصالحشان که حدى در آنها به و کند عمل گام

. ندارند نیاز آنها به اکنون پرداخت، خواهند مطالب این به آینده در که سازد گوشزد آنان به و بپردازند ندارند را آنها درك و

 باشد داشته انتظار نباید معلم و پذیرد صورت زمان طول در و تدریج به باید هم شاگردان اخالقى امور اصالح همچنین

 روا و پسنددمى او که شوند چنان آنان و شود دگرگون یکباره تحصیل در شاگردان نامطلوب انگیزه یا اخالقى هاىلغزش

)شهید  شودمى حاصل جستهجسته فضایل، به شدن آراسته و رذایل از شدن پیراسته و اخالقى و روحى دگرگونى. داندمى

 . (633-623، 629ص ،6912ثانی،

 تربیت عوامل

 و والدین تربیتى نقش به ثانى، شهید .است شده یاد همنشینان والدین، معلم، یعنى تربیت، انسانى عامل سه از المرید، منیة در

 معلم وظایف و آداب ترسیم پى در کتاب این در وى زیرا ؛است کرده اشاراتى سخن، اقتضاى به تنها و کوتاه بسیار همنشینان،

 تربیتى نقش درباره ثانى شهید آنچه به اشاراتى از پس ،مقاله از فراز این در. است پرداخته آنها به تفصیل به که است شاگرد و

 .پرداخت مخواه معلم از بحث به است، گفته همنشینان و والدین

 آن محیط و ،والدین با تربیت این مسئولیت و پذیرد صورت بلوغ از پیش باید ــ اخالقى تربیت ویژهبه ــ تربیت: والدين. 6

 ،6912)شهید ثانی،سازند فراهم دوزخ از را فرزندان نجات موجبات تا آورند جابه نیك را نقش این باید مادر و پدر. است خانواده

 قُواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَـأَیُّهَا: »است آمده کریم قرآن در چه است، آن تفسیر و کریم قرآن به مستند ثانى شهید سخن این .(923ص
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 آن تفسیر در( السالم علیه)على و.  (1)تحریم: ...«که بازدارید آتشى از را خود خانواده و خود مؤمنان، اى ؛نَارًا أَهْلِیکُمْ وَ أَنفُسَکُمْ

 وى. داندمى اخالق را آموزش این موضوع شهید «بیاموزید بدانها یابندمى رهایى دوزخ از آن به که را آنچه: »است گفته

 مسئول و سرپرست شما همه: »جویدمى استناد(وآله علیه اهلل صلى)خدا رسول از سخنى به خود مدعاى اثبات براى همچنین

 . (926-923ص ،6912) شیهد ثانی، «هستید خود زیردستان

 معاشران از یعنى است، رباینده انسان سرشت است معتقد (619، ص6تا، ج)غزالی، بی غزالى چونان ثانى شهید: همنشینان. 2

 از است، داده قرار گمراهان با همراهى  خطر معرض در را انسان ویژگى، این. پذیردمى اثر تقلید راه از و سرعت به خود

 از وى. داشت دور انگیز مخاطره هاىدوستى از را فرزندان اولى طریق به و شاگردان داندمى الزم نیز ثانى شهید که روستاین

 و خردان کم با هرگز و بپرهیزند دارندبازمى تحصیل از را آنان که کسانى با معاشرت از وظیفه عنوان به خواهدمى شاگردان

 چنین اگر و باشند، هوشمند پرهیزگار، دیندار، صالح، که کنند همنشینى کسانى با بل نشوند، دمساز پرورانتن و کاهالن

 . (632-636ص ،6912)شهید ثانی، آنهاست سود به زیرا برگزینند، را تنهایى البته نیافتند، دوستانى

 وظایف و آداب و معلم به ثانى شهید فراگیرى و ژرفایى و گستردگى به کس هیچ شیعه، پژوهانتربیت میان در: معلم. 9

 معلم که است باور این بر و داندمى معلمى متعارف مفهوم از اعم مفهومى را معلمى او. است نپرداخته او تربیتى و آموزشى

 . (621)همان، صبپردازد آنان آموزش و ارشاد به مادى چشمداشت بى باید و است مردم به دینى فرهنگ آموزش دارعهده

 علیه اهلل صلى)خدا رسول جانشین معلم: گویدمى معلم جایگاه شرح در (11،ص6تا، ج چونان غزالی) غزالی، بی ثانى شهید

 آنهاست، جسمانى پدر مقام از واالتر او مقام البته و است شاگردان معنوى و حقیقى پدر و (293، ص6912شهید ثانی، )(وآله

 . (296)همان، است باقى زندگى عامل معلم و فانى، زندگى موجب پدر اند،گفته بزرگان از برخى کهچنان زیرا

 پاى چه باشد بوده فرزند ازدواج از او اولیه قصد و باشد شده فرزند تولد و تولید موجب اصالةً پدر که نیست معلوم وانگهى،

 این از و پردازدمى شاگردان وجود تکمیل براى آموزش و تالش به قبلى هدف با و اصالةً معلم اما است، میان در جویىکام

 . )همان(شودمى آنهاست کمال به مسبوق که آنها حقیقى شرف موجب رهگذر

 به تربیتى، اصول بحث در. است پرداخته او وظایف شرح به المرید منیة در باشد، کامروا معلمى در معلم آنکه براى ثانى شهید

 سه به را آنها ثانى شهید که وظایف و آداب این از دیگر برخى به اینك شد، اشاره اصل قالب در وظایف و آداب این از شمارى

 :شودمى اشاره کوتاهى به است کرده تقسیم گروه

 خود به نسبت معلم وظايف( الف

 .نپردازد تدریس به اندنکرده تأیید را او توانایى استادانش و است نیافته تدریس شایستگى تا. 6

 .انجامدمى علم جایگاه از فروکاستن به نااهالن، به علم آموزش زیرا ندهد، آموزش کسى هر به را دانشى هر. 2

 .نزند تن خواند،فرامى آن به را آنان آنچه از و نپردازد کند،مى منع آن از را شاگردان آنچه به. 9

 .بکوشد خویش نفس تکمیل و تهذیب در و باشد فروتن و خوى خوش. 9
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 در شاگردان داشت انتظار نباید زیرا ؛نکند خوددارى او آموزش از ندارد، نیت خلوص تحصیل، در شاگردى که برد پى اگر.  1

 .باشند داشته نیت خلوص تحصیل آغاز

 .خداست بندگان به آن آموزش علم، زکات که باشد داشته توجه و نورزد کوتاهى شایسته، افراد آموزش در.  1

 علیه اهلل صلى)خدا رسول که نکند سازش و سکوت ،هاگمراهى و هابدعت و هالغزش برابر ودر دارد بیان شجاعانه را حقایق. 1

 .است کرده لعن را عالمانى چنین( وآله

 . (622-613ص ،6912)شهید ثانی،باشد سازوار گفتارش با او کردار.  2

 شاگردان به نسبت معلم وظايف( ب

 بازشان دنیا به بستن دل از و برانگیزد تحصیل در نیت خلوص به را آنان و سازد آشنا دینى آداب و اخالق با را شاگردان باید. 6

 .دارد

 .بگوید  آنان براى عالمان و علم فضایل از و کند ترغیب و تشویق دانش تحصیل به را آنان باید. 2

 و بدارد روا نیز آنان بر داردروامى خود بر را آنچه و نپسندد هم شاگردان براى پسندد،نمى خود براى را آنچه است خوب. 9

 .اویند برادران و فرزندان بهترین آنان که بداند

 به که کارهایى به و سرزند آنان از مکروهات و محرمات نگذارد و بازدارد بد صفات و خوى از را شاگردان معلم، است الزم. 9

 .دهد آموزش شاگردان به را دنیا و دین مصالح باید مجموع در او. بپردازند انجامدمى آنان اخالقى فساد

 بخشنده، مهربان، باگذشت، فروتن، خو، نرم آنان با باید بلکه کند رفتار متکبرانه آنان با و ورزد بزرگى شاگردان، به نباید.  1

 .دارد بزرگ را آنان و باشد دلسوز و برخورد خوش

 حال و کار به رسیدگى براى را کسى نیاز، صورت در و شود او احوال جویاى باید معلم شد، بیمار یا بود غایب شاگردى اگر.  1

 .برآید کار این پى در خودش یا و بفرستد او

 .کند دعا آنان براى بسیار و بپرسد را شاگردان کنیه و نسب و زندگى محل و مشخصات و نام. 1

 .دهد آموزش او استعداد و عالقه با سازوار کس هر به حال عین در و نورزد دریغ شاگردان آموزش از باید.  2

 .باشند داشته توجه مهم و اهم به آموزش در و کنند پرهیز ضرورى، غیر امور به پرداختن از تا کند رهنمایى را شاگردان باید. 3

 .نگذرد دیگرى سود به کسى حق از و دارد پاس تدریس در را شاگردان حقوق. 63

 حقوق و فقه بگوید نباید ادبیات، معلم مثال دهد، جلوه ارزشکم شاگردان نظر در کندنمى تدریس که را درسى مواد نباید. 66

 .است فایدهبى ادبیات بگوید نباید حقوق معلم و آیدمى کار چه به
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 یا دو به همزمان دارد توانایى شاگرد مثال چنانچه و دهد رهنمود را وى آنها اساس بر و گیرد نظر در را شاگرد مصالح باید. 62

 .سازد آشنا کار این مناسب معلم و درست راه با را وى بپردازد، درس چند

 و مردم آشنایى براى را الزم هاىزمینه و کند حمایت اند،کرده حاصل تدریس توانایى که فاضل شاگردان از باید. 69

 . (239-623ص ،6912)شهید ثانی، سازد فراهم آنان به شاگردان آوردنروى

 درس جلسه و تدريس در معلم وظايف( ج

 .باشد علم بزرگداشت ،کار این از مرادش و شود حاضر درس جلسه در متانت و باوقار و آراسته ظاهرى با همواره، باید. 6

 از و کند یارى مطالب تعلیم و تدریس در را او بخواهد خداوند از و کند سالم آنان به و بگذارد احترام شاگردان به باید معلم. 2

 .بدارد دور لغزش

 و باشد یکى او باطن و ظاهر و نباشد نان و نام اندیشه در و بجوید را خداوند رضایت تدریس، و درس جلسه در حضور از باید. 9

 .بپرهیزد آفریدگان و آفریدگار فریب و ریاکارى از

 یا کندمى پرسش که کسى به و باشد همگان به نگاهش و باشد داشته توجه حاضران و شاگردان همه به درس جلسه در. 9

 .گوید سخن وى با و بنگرد او به دهدمى قرار مخاطب را خاصى فرد هرگاه و کند توجه و نگاه گویدمى پاسخ را پرسشى

 و( وآله علیه اهلل صلى)پیامبر بر درود و کریم قرآن قرائت و مؤمنان براى دعا و خداوند حمد و بسمله با را درس است الزم.  1

 .بیاغازد( السالم علیهم)بیت اهل

 و باز از همچنین نسپارند خاطر به و نیاموزند چیزى شاگردان و شود کننده خسته که ندهد طول مایهآن را درس جلسه.  1

 .بپرهیزد گویىاجمال نیز و اضافى بسط

 به طبیعى غیر و نامتعارف هاىحالت دیگر و افسردگى حالى،بى خشم، اندوه، تشنگى، گرسنگى، خستگى، بیمارى، حال در. 1

 .نپردازد تدریس

 وجود غبار و گرد سرما، شدید، نور صدا، و سر دود، آن در و باشد پیراسته تمرکززدا عوامل از و آرام باید ،درسى محیط.  2

 .باشد نداشته

 باید حاضران ،حال عین در شود، شنیده درس جلسه از بیرون در و بیازارد را شاگردان که باشد بلند چنان نباید معلم صداى. 3

 .بشنوند راحتى به را او صداى

 و کند پیشگیرى شاگردان ستیزه و جدال و بحث شدن کشیده انحراف به از و کند اراده خوبىبه را درس جلسه باید. 63

 .کنند آموزشى غیر را جلسه ،مسئولیتبى شاگردان نگذارد

 بر و کند یارى خود هاىدیدگاه و مطالب بیان در را آنان و بدهد نقد و نظر اظهار و پرسش فرصت شاگردان به باید. 66

 .کند گوشزد مهربانى با را شاگردان اشتباه و بپوشد چشم آنان هاىلغزش
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. دهممى پاسخ بعد کنممى مطالعه دانم،نمى: بگوید داند،نمى را پرسشى پاسخ اگر و باشد داشته ادبى و اخالقى شجاعت. 62

 شاگردان گمراهى موجب تا کند اعتراف خود خطاى به زودتر هرچه است، گفته پاسخ نادرست را پرسشى که دریافت هرگاه

 .نشود

 واقعى هاىداستان و شعر قالب در اخالقى مسائل نقل به شاگردان، و خود روحیه تلطیف براى درس، جلسه پایان در. 69

 .بپردازد

 .برد پایان به صلوات و دعا با را درس. 69

 و جلسه نظم در معلم به که انضباطى  شأن با یکى برگزیند،( مبصر/ معید) خلیفه دو درس جلسه براى معلم است مناسب. 61

 از تا دهد یارى را ضعیف شاگردان که آموزشى شأن با دیگرى و ؛رساند یارى آنها نشستن محل تعیین و افراد خروج و ورود

 . (226-239ص ،6912)شهید ثانی، بازنمانند جمع آموزشى روند

 (تربیت موضوع)شاگرد 

 تربیت، فرآیند طرف دو از یك هر نکردن عمل درست که است روشن. است شاگرد آن دیگر سوى و تربیت، سوى یك معلم،

 .باشد نداشته پى در را شده تعریف نتایج فرآیند، این شودمى موجب

 بل بیشتر سخنش روى و داندمى تربیت و تعلیم فرآیند شکست اصلى عامل را شاگردان المرید، منیة مقدمه در ثانى شهید

 که دارد ضوابطى و آداب و شروط و روش تحصیل، بلکه کرد تحصیل تواننمى طریق هر به گویدمى و است شاگردان با کامال

 را وظایفى و آداب باید ناگزیر است دانش تحصیل پى در که هر. شد نخواهد حاصل مطلوب نتیجه نشوند، داشته پاس اگر

 .اندنبوده پیروز علم تحصیل در که کندمى اشاره کسانى به ادامه در ثانى شهید. شود موفق تا کند رعایت

 و است، نوشته( مستفیدان) شاگردان وصف در را کتاب پندارى کهچنان کند،نمى اىاشاره هیچ معلم به کتاب مقدمه در وى

 هم کمتر بارى نباشد، معلمان از بیش اگر پرورش و آموزش فرآیند تحقق در شاگردان نقش او نگاه از که دهدمى نشان این

 :شودمى اشاره آنها از برخى به اینجا در که است پرداخته هم شاگردان وظایف و آداب به که روستاین از و نیست

 خود به نسبت شاگرد وظايف و آداب( الف

 .شود ایجاد او در علم پذیرش شایستگى تا هابدى از دل پالودن و نیت ساختن ناب. 6

 .شود تحصیل از بازدارنده امور درگیر وقت و ذهن آنکه از پیش دانش، تحصیل براى رو پیش هاىفرصت از استفاده. 2

 .اندتحصیل در موفقیت و دانش فراگیرى مانع که مادى هاىدلبستگى از بریدن و تحصیل موانع زدودن. 9

 دانش تحصیل مانع ترینبزرگ خانواده، تشکیل که چرا ببندد، طرفى دانش و معرفت کسب در که زمانى تا ازدواج از پرهیز. 9

 .است

 .کارهبى و خرد کم افراد ویژهبه دارند،بازمى دانش کسب از را او که کسانى با معاشرت از گزیدن دورى.  1
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 .ضرورت حد در مگر نکردن سپرى دانش فراگیرى به جز را خود وقت و ،آن راه در روزى شبانه تالش و تحصیل در جدیت.  1

 بیاموزد تواندمى تا و نکند بسنده اندك دانش به و ندهد کف از را فرصتى هیچ و نیفکند فراد به را امروز کار تحصیل، در. 1

 . (299-229ص ،6912)شهید ثانی،

 معلم به نسبت شاگرد وظايف و آداب( ب

 و بسیار علمش که کسى به نباید گزینش در. بیاموزد آداب و اخالق او از خواهدمى چه شایسته، معلم گزینش. 6

 .اوست سود از بیش معلمى چنین زیان زیرا داشت، دلخوش است اندك اشپرهیزگارى

 .بدارد پاس نیك را او حقوق و بداند خود معنوى و حقیقى پدر را معلم. 2

 .باشد فروتن او به نسبت و نباشد او از گیرى خرده پى در و بنگرد او به احترام دیده با و بدارد بزرگ را معلم. 9

 .دهد ترجیح خود نظر بر را او دیدگاه و واگذارد او به را امور زمام و کند اعتماد معلم به. 9

 و ندهد ندا دور از را او و ،دهد قرار مخاطب جمع شناسه با و شایسته القاب با را او و دارد نگه ادب شرط معلم، با گفتگو در.  1

 .بدارد گرامى را وى غیابش، و او حضور در

 .گوید سپاس را او و نهد ارج را معلم توبیخ و تشویق.  1

 .نداند او کفایتىبى بر دلیل را معلم رفتار دست این و بگذرد او تندخویى و درشتى از. 1

 .شود حاضر درس جلسه در معلم از پیش پیوسته بکوشد.  2

 و تکرار نداد، اجازه معلم و خواست اجازه اگر و نشود، وارد معلم بر اجازه بى حالت هیچ در و هرگز درس، جلسه در جز. 3

 .نکند پافشارى

 جلسه در بلند ناخن و ژولیده محاسن و مو با نامرتب، گرسنه، تشنه، خشمناك، بیمار، افسرده، آلود،خواب خسته، هرگز. 63

 .نشود حاضر درس

 و محاسن و مو با و ننگرد آن و این و راست و چپ به و نشیند نزاکت و ادب درنهایت و ذهن حضور با درس جلسه در. 66

 .بفهمد را او حرف بکوشد و بسپارد گوش معلم سخنان به خوب و نکند بازى خود وسائل و لباس

 صداى با و اجازهبى و نباشد چینسخن و نکند سعایت و غیبت استاد نزد کسى از و کند رعایت را اجتماعى آداب و اخالق. 62

 .نخندد بلند و نگوید سخن نامتعارف

 .نکند تکرار را او خطاى معلم ریشخند براى و نکند مسخرگى و نخندد معلم فاحش خطاى پى در هرگز. 69

 علم ابراز معلم برابر در نکوشد  و نگیرد پیشى او بر هاپرسش به پاسخ و مطالب بسط و باز در و نکند قطع را معلم کالم. 69

 .ندهد باد بر را وقت و نپرسد داندمى آنچه از نیز. کند
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)شهید  کند دریافت درست پاسخ تا بپرسد واضح و درست بکوشد و نپرسد جابى حال عین در و نکند شرم پرسیدن از. 61

 . (211، 212، 299ص ،6912ثانی،

 

 درس در شاگرد وظايف و آداب( ج

 دورى است کریم قرآن کردن بر از مانع که دیگر کارهاى از پرداخت کار این به چون و کند آغاز کریم قرآن کردن حفظ با. 6

 .جوید

 و حافظه که آنچه به و باشد نداشته جابى انتظار خود از و نپردازد دیگر موضوع به موضوعى از و کتاب آن به کتاب این از. 2

 .نشود بیزار تحصیل از درس، فشار اثر در تا کند، بسنده کندمى اقتضا او درك و هوش

 .باشد داشته همراه را نیاز مورد آموزشى وسایل. 9

 .کند پیروى معلم نظر از و بدارد پاس را هااولویت درس و مطالعه در. 9

 و مباحثه به را بامدادان و کردن حفظ به را هاشب و بپردازد مطالعه به روزشبانه کارها، و زمان بندىتقسیم و ریزى برنامه با.  1

 .دهد اختصاص مطالعه به را شامگاهان و نوشتن به را روزهنگام

 .نورزد غفلت سودمند هاىنکته ثبت از و بردارد یادداشت مطالب از.  1

 . (219ص، 6912)شهید ثانی، نگیرد را کسى جاى و کند رعایت را نوبت درس جلسه در. 1

 منابع

 قرآن کریم .6

 اصله علی وقابله حققه الممالك، تدبیر فی المالك سلوك ،(6996)محمد بن احمد الدین شهاب الربیع، ابی ابن .2

 العاذریة. دار: الریاض االولی، الطبعة سعود، آل اهلل عبد بن فهد بن العزیز عبد ونشره بطباعته واعتنی

: الجزائر الثانیة، الطبعة المولی، عبد محمود مقارن وتحقیق تقدیم المعلمین، آداب (،6326محمد) سحنون، ابن .9

 والتوزیع. للنشر الوطنیة الشرکة

 عبد ،(العملیة فلسفته خالل من سینا ابن عند التربوی المذهب ضمیمه) االخالق، علم فی ،(6322)حسین سینا، ابن .9

 للکتاب. العالمیة الشرکة: بیروت االولی، الطبعة الدین، شمس االمیر

 الکتب دار مطبعة: القاهرة السید، لطفی أحمد العربیة إلی نقله نیقوخاموس، الی االخالق علم ،(6999)ارسطوطالیس .1

 المصریة.

 المعارف.(، التربیة فی االسالم او التعلیم فی رأی القابسی، القاهرة،  دار 6323االهوانی، احمد فؤاد) .1

 -(، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن)جلد سوم: امام محمد غزالی(، قم6932رفیعی، بهرزو) .1

 سمت. -تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
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 اخالق در پژوهشی -علمی فصلنامه: اخالق نامهپژوهش ،«جاحظ آثار در تربیتی هایداللت» ،(6936)بهروز رفیعی، .2

 .61 شماره بهار، پنچم، سال اسالمی، معارف دانشگاه اسالمی،

 و تربیتی علوم دانشکده تربیتی علوم پژوهشی -علمی فصلنامه ،«تربیت فیلسوف فارابی» ،(6932)بهروز رفیعی، .3

 .بهار ،2-23سال ،6شماره چمران، شهید دانشگاه شناسیروان

 -علمی فصلنامه دو سحنون، ابن محمد روایت به( سوم قرن) قیروان در مکتب آموزشی نهاد (،6936بهروز) رفیعی،  .63

 تابستان. و بهار هفتم، سال ،69 شماره اسالمی، تربیت پژوهشی

 ،(، منیة المرید فی ادب المفید و المستفید، تحقیق رضا المختاری، قم6912شیهد ثانی، زین الدین بن علی العاملی) .66

 مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم.

 الغزالی، ابوحامد محمد)بی تا(، احیاء علوم الدین، بیروت، دار المعرفة. .62

فرزندنامه، ضمیمه مکاتیب فارسی غزالی)فضائل االنام من رسائل حجة االسالم(، به (، 6912غزالی، ابوحامد محمد) .69

 تصحیح و اهتمام عباس اقبال، تهران، امیرکبیر.

 به کوشش حسین خدیوجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.(، کیمیای سعادت، 6912غزالی، ابوحامد محمد) .69

 الماوردی، ابو الحسن)بی تا(، ادب الدنیا والدین، صححه وعلق علیه مصطفی السقاء، بیروت، المکتبة الثقافیة.  .61

 الطبعة الجرّاح، نوف وشرح تحقیق األعراق، وتطهر األخالق تهذیب ،(6921)یعقوب بن محمد بن احمد مسکویه، .61

 صادر. دار: بیروت یاالول

 صدرا. تهران، -قم اسالم، در تربیت و تعلیم ،(6922)مرتضی مطهری، .61

 مباشرت و بکتابت اإلنسانیة، سیرة فی واإلسعاد السعادة ،)بی تا(العامری یوسف بن محمد ابوالحسن النیسابوری، .62

 تهران. دانشگاه انتشارات: تهران مینوی، مجتبی


