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 صفات همة به اتصاف مستعد انسان اوست، قدرت نشانة واالترین و خداوند مخلوق ترین شگفت نسانا:چکیده

 پذیر امکان صحیح تربیت و تعلیم با جز این و برسد الهی خلیفة مقام به تا شده آفریده و است کماالت و

 از را...  و خداوند به تقرب کمال، به رسیدن. است تربیت اهداف شناخت انسان، تربیت برای راه بهترین. نیست

 است؛ مهم بسیار او نیازهای شناخت انسان، تربیت اهداف تعیین برای. اند برشمرده تربیتی اهداف ترین مهم

 می یاری تعلیم و تربیت اهداف تعیین در را ما داریم، خداوند و انسان جان، از ما که معرفتی دیگر عبارت به

 است صورت این در تنها باشد همراه شناخت با باید تربیت و تعلیم در هدف اینستکه است مهم که آنچه .دهد

 و بود خواهد صرفه به مقرون جوان، نسل پرورش برای مادی و علمی گذاری سرمایه از منطقی استفاده که

 بدون موجود، نیروهای و سرمایه وازاتالف شد خواهد میسر شده تعیین هدف به رسیدن جهت از الزم بازدهی

 هایچالش و تربیت و تعلیم و شناسی، معرفت مبانی ررسیب. آمد خوهد عمل به جلوگیری انتظار قابل نتایج

 و نگرش و. است گرفته قرار بررسی و بحث مورد پژوهش این در اسالم در تربیت و تعلیم نظام فلسفی اساسی

 معرفتمفهوم  تبییندر ابتدا به . است شده ارائه تربیت و تعلیم عملی ابعاد مورد در مختلف هاینظریه

و در ادامه به مباحث ارتباطی معرفت  است پرداختهو انواع شناخت و ابزار شناخت  تربیت و تعلیم و شناختی

 مورد بررسی قرار گرفته است. و رابطه آن با انسان شناسی و تعلیم و تربیت 

  تعلیم، تربیت، شناخت، معرفت شناسی: کلید واژه

 

 قدمه م

 از مطالبكه یك  عنوان به ملی، و اسالمی درسی برنامه تدوین نیز و کشور آموزش نظام در بنیادین تحول ضرورت امروزه

 پاسكخگوی کشكور آموزشكی نظكام کكه اسكت آن تحول این ضرورت و علت طبعا. شود می مطرح کشور تربیت و تعلیم دستگاه

 باورمنكد و بودن ایرانی و مسلمان به مفتخر خودباور، مؤمن انسانهای تربیت نیازها این مهمترین از و بشود جامعه امروز نیازهای

 فلسفی های پایه بر درسی برنامه و کشور آموزش نظام بنیاد اینکه مگر شود نمی محقق امر این.  است خویش اسالمی هویت به

 نظكام در سپس گردد، ارائه و تدوین بایست می ابتدا که است هایی پایه آن از یکی شناسی معرفت. گردد استوار اسالمی محکم

 .شود گرفته کار به درسی برنامه و آموزشی
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 مهكم مسكائل زیكرا است؛ برخوردار فراوان اهمیت از تربیت و تعلیم مباحث و موضوع با ارتباط در شناسی معرفت دانش

 که دست این از دیگری فراوان مسائل و ذهنی، قوای و ذهن آن، چگونگی و یادگیری معرفت، و دانش: از عبارتند تربیت و تعلیم

 بنیادهكای بكر امكور، ایكن بررسكی و بحكث کكه است ضروری رو، ازاین. شود بحث آنها از شناسی معرفت در باید نخست، گام در

 اتخكاذ مناسك  تربیتكی تجارب و ها برنامه ها، روش اصول، بنیادها، این پرتو در تا گیرد شکل شناسی معرفت دانش از استواری

 متنكاق  و متفكاوت های داللت تواند می است، گردیده ارائه امروزه که شناسی معرفت مختلف های دیدگاه آنکه ویژه به گردد،

 انجكام  استنباطی و تحلیلی -توصیفی ازروش استفاده با و ای کتابخانه نظری نوع از تحقیق این .باشد داشته دنبال به را تربیتی

 مكی فكراهم تحلیكل امکكان مطالعكه مكورد موضوعات برداری فیش طریق از اسنادی یا ای کتابخانه مطالعات حوزه در. شود می

 .است شده اطالعات آوری جمع به اقدام برداری فیش طریق از نیز تحقیق این در که.گردد

به طكور  تربیتی علوم نظران صاح  و پژوهشگران سوی از کنون تا  علت که این موضوع این این مطل  ، بهاهمیت پرداختن به 

 خیلی کم مورد مناقشه و مورد بحث قرار گرفته است. 

 تربيت شناسيواژه

 رشكد و فزونكی معنكای بكه اللغكة، مقكاییس معجم در «ربو. »است یافته اشتقاق «رب » یا «ربو» ریشه از «تربیت» هواژ

 آمكده معنا همین نیز البحرین مجمع و العرب لسان مفردات، العین، لغت هایفرهنگ در ( .204ص ،ق0200 فارس، بنا ).است

 ؛0220 ص ،0 ج العرب، لسان ق،0209، منظور ابن ؛022ص ،ق0209 اصفهانی، راغ  ؛924ص ،0ج ،ق0202 ) فراهیدی،.است

 شكدن زیكاد و درون از برآمكدگی معنكای بكه ریشكه، ایكن اصكل که است معتقد التحقیق، صاح  (.90ص ،0ج ،0031 طریحی،

 و معتكل دلیكل به که است ریشه این از تفعیل باب مصدر تربیت، کلمه (.02و00 صص ،2 ج ، ق0209تبریزی، )مصطفوی.است

 .است آمده «تفعله» وزن بر «تزکیه» همانند مصدرش آن، لغوی ریشه بودن ناقص

 (0202ص ،0ج ق،0209، منظكور ابكن) .است آمده مربی، و مدبر سید، مال ، معنای به ، گوناگون معاجم در نیز «رب »

 کمكال و تمكام حد تا چیزی پروراندن و گرداندن که است تربیت همان مصدری، معنای در رب که است آمده چنین مفردات در

 و تخلیكه بكا آن نقكایص رفكع و کمكال سكوی به شیء سوق معنای به ریشه این اصل که است معتقد نیز التحقیق صاح . است

  (.02ص ،2ج ، ق0209تبریزی، مصطفوی) .است تحلیه

 مصكدر «تربیكت» کلمكه. شودمی برده کار به یکتا خداوند مورد در فقط الیه، مضافٌ بدون و مطلق صورت به «رب» لفظ

 هماننكد اسكت؛ آمكده در «تربیكة» صكورت بكه ،«تربی » جای به تلفظ، در بودن روان دلیل به که است ریشه این از تفعیل باب

 (.00ص ) همان،.«تصدید» جای به «تصدیة»

 تعليم واژه

 معلومات انتقال بر داللت صرفا تعلیم یا آموزش. است انگلیسی در instruction و فارسی در آموزش واژه معادل تعلیم

 ایكن کكه گكاه آن و دارد شكناختی جنبكه فقكط و رود نمكی فراتر ذهن سطح از عمدتا داردکه متربی یا شاگرد به مربی طرف از

 جنبكه بكر عكالوه داد نشكان را خكود عملکردش و رفتار در شد، وی شخصیت جز و رفت فراتر ذهن سطح از متربی در معلومات

 .کند می پیدا هم ورفتاری عاطفی جنبه شناختی،

 :است آمده معنی چند به اصطالح در آموزش
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 یادگیری راهنمای و تحری . 0

 دیگران در یادگیری به کردن کم  هنر. 0

 مدرسكه از خكارج و داخكل در دانشجویان و آموزان دانش برای را یادگیری که احوالی و اوضاع و شرایط آوردن فراهم. 0

 (.Teaching: ذیل ،0040 نژاد، شعاری ).سازد می آسان

 :است گفته تعلیم تعریف در سیف اکبر علی دکتر

 بكه و شكود مكی طرحریكزی معلم جان  از یادگیرنده در یادگیری، ایجاد منظور به که فعالیتهای از است عبارت آموزش

 (.02 ص ،0039 سیف، ).یابد می جریان متقابل کنش صورت

 درونكی فرآینكدهای از حمایكت بكرای که داند می «شده داده ترتیت عمد به» رویدادهای از مجموعه را آموزش «گانیه»

 (00 ص ،0032 ) گانیه،.است شده طراحی یادگیری،

 تربيت و تعليم فلسفه

 و تعلكیم اهكداف بعنكوان تا دارد نهایی گزینش و دهی، سامان تنظیم، به آید،نیاز می بدست گانه سه منابع از که اهداف

 یکطكرف از چكون نیسكت، پكذیر امکان آید می دست به شده، یاد منابع از که اهداف تمام بکارگیری. شود گرفته نظر در تربیت

 سكوی از و داد قكرار هكدف عنوان به را آنها همه توان نمی که ایگونه به دارد عددی کثرت و باشد می وسیع و گسترده بسیار

 همچنان را آنها که بود نخواهد درست بنابراین. کند می نقص را همدیگر و دارند قرار دیگر، بعضی با تضاد آنها،در از بعضی دیگر

 کكه گرفكت نظكر در را هكای مكال  نهكائی، انتخاب برای وباید دارد پاالیش به نیاز بلکه داد ارائه اهداف، عنوان به نخورده دست

 .باشد می تربیت و تعلیم فلسفه آنها از یکی باشد، گذار تاثیر اهداف تعیین در میتواند

 و اسكت اجتمكاعی نهاد ی  پرورش و آموزش شد ذکر این از پیش چنانکه هم دارد، را فیلتر نقش تربیت و تعلیم فلسفه

 در بنابراین باشد، می پرورش و آموزشی فلسفه اجتماعی، اهداف کننده تعین.  باشد می جامعه هر در اجتماعی فلسفه از بخشی

 فلیتكر از بقیه و دارد مطابقت و همخوانی وپرورش آموزش فلسفه با که شود می گزنیش نهایت در هدفها آندسته اهداف، ارزیابی

 .آید نمی باال آن

 اهداف انتخاب در و است چگونه آن کارکرد نحوه و میدهد انجام را وظیفه این پرورش و آموزش فلسفه چگونه اینکه اما

 و کكرده بیكان را در  قابل و زیاد های مثال تربیت و تعلیم فالسفه و اندیشمنئدان کنند، می عمل چگونه نهائی انتخاب بعنوان

 بكا پكرورش و آمكوزش فلسكفه: فرماییكد دقكت کرده بیان کتابش در ظهیری دکتر که آن مورد ی  مطال ،به شدن روشن برای

 :است مواجه قبیل این از های سئوال

 جوانكانی تربیكت در انقالبی یارسالت بپذیرند؟ هست چنانکه هم را فعلی جامعه که کند تربیت باید را جوانان مدرسه آیا

 آن وظیفكه اولكین کكه باشد معتقد پرورش و آموزش نظام صورتیکه در. کنند تالش خویش جامعه اصالح و بهبود برای که دارد

 بكه فكاداری و قكدرتها، از اطاعكت عوامكل صورت این در است، کنونی جامعه با سازگاری برای جوانان تربیت و آموزش از عبارت

 فعلكی فنكون انجكام در کكه آموخت خواهد را های مهارت و داد خواهد قرار تاکید و توجه مورد شدت به را جاری رسوم و آداب

 .رسند می نظر به الزم زندگی،
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 انتقكادی تحلیل و تجزیه به که است بدیهی باشد، معتقد اجتماعی و فردی زندگی شئون کلیه در تحول ایجاد به اگر اما

 (001ص ،0040 ظهیر، پور تقی ).میدهد اهمیت دارای، خویشتن رای، استقالل مشکالت، و مسایل با مقابله توانایی امور، از

 تربيت و تعليم  تفاوت

 انتقكال فرآینكد یعنكی تعلیم. دارد هم با نیز اساسی تفاوتهای اما دارد واحد موضوع گرچه انسان مورد در تربیت و تعلیم

 نگكرش و دیكدگاه دادن و بیكنش ارتقای یعنی تربیت. هستی پدیدهای پیرامونی،و اشیائی مورد در فرد، دانش ارتقای و معلومات

 .است ضروری ذیل موارد به توجه تربیت و تعلیم تفاوت در. فرد درونی ای اندیشه تحول ایجاد و متربی به

 بكالقوه تواناییهكای و قابلیتهكا همكه شکوفاسكازی و دادن رشكد هدف( تربیت) پرورش در است آموزش از غیر پرورش. 0

 .است فرد به معلومات انتقال آن اصلی هدف که تعلیم و آموزش خالف بر. است انسان

 .دارد نیاز بیشتری زمان مدت به تعلیم به نسبت تربیت-0

 وقلك   دل با بیشتر و است تر جانبه همه و فراگیرتر تربیت دارد،اما کار  سرو انسان عقالنی و شناختی بعدی با تعلیم-0

 .دارد ارتباط او روان و

 تربیكت در ولی گیرد می صورت درس کالس و مدرسه همچون معینی جای در و معلم وسیله به بیشتر معموال تعلیم-2

 (.01 ص ،0042 آبادی، ده حاجی گذارند.) می تاثیر فرد بر نحوی به محیط در موجود عوامل همه

 شناسي معرفتمفهوم 

 هنگكام فالسكفه. اسكت شناسی شناخت یا شناسی معرفت موضوع تربیت، و تعلیم فلسفی مبانی در مهم مباحث از یکی

 ایكن بكه( آلیسكت ایده) گرا ذهن فیلسوفان دارد؟ وجود واقعیتی آدمی، ذهن ورای آیا: کنند می مطرح را سؤالی بحث، این طرح

 و آمكوزش نكوع مکتك ، و نظكر دو ایكن به توجه با. دهند می مثبت جواب آن به( رئالیست)  گرا واقع افراد و منفی جواب سؤال

 امكا دهنكد، می اهمیت ذهنی تصورات تشکیل به بیشتر گرایان ذهن شده، گفته مثال عنوان به. شود می متفاوت تربیت و تعلیم

  (.002 ص ،0099 ) شریعتمداری،.دانند می مؤثر تربیت و تعلیم در را خارجی امور گراها واقع

 مباحكث ضكمن در بلکكه نبكود، مطكرح فلسكفه در جدا و مستقل بحث ی  عنوان به پیش، قرن چند تا شناسی معرفت

 نهضكت ایكن گكذار پایكه که شد برجسته غرب فلسفة در شناسی معرفت بخش نوزایی، عصر از پس. شد می بحث آن از فلسفی

 دیكدگاه و گذاردند شناسی معرفت عرصة به پای مختلف، جریآنهای و ها گرایش بعد، به آن از. اند دانسته دکارت را جدید علمی

 همكة در پراکنده صورت به همواره موضوع، این به مربوط مسائل نیز اسالمی فلسفة در. نمودند ارائه زمینه این در متفاوتی های

 و شكکاکیت نكوعی سكمت بكه غرب، در علم این تاریخی سیر که تفاوت این با است، گرفته قرار بررسی موضوع دیرباز از مباحث

 مسكتقل علكم یك  صكورت بكه نهایكت، در و رفت پیش قطعی مطابقت به دسترسی عدم نیز و عقلی احکام ارزش از فروکاستن

 جهكت در و تکكاملی حكال، عكین در تدریجی سیری آید، در مستقل علم ی  صورت به آنکه بدون اسالمی، فلسفة در اما. درآمد

 شناسی معرفت مستقل علم نشدن تأسیس علت نظران صاح  از برخی. است کرده طی شناسی معرفت شبهات و مشکالت حل

 (.012 ص ،0032یزدی، صباحم) اند دانسته فلسفه این در عقل موضع ناپذیری تزلزل و استحکام و ثبات را اسالمی فلسفة در
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 شناسي معرفت موضوع

 آن، مسكائل همكه مرکكزی محكور که دید خواهیم بیاندازیم است مطرح شناسی معرفت در که  مباحثی به نگاهی اگر  

 چیسكت معرفكت و علكم از  منظكور اینکه درباره(92-90صص ،0ج فلسفه، آموزش تقی، محمد ) مصباح،. است «معرفت و علم»

 کكه اسكت «آگكاهی و علكم مطلق»  اسالمی حکماء نزد آن از مراد دارد، وجود نظر اختالف غربی و اسالمی شناسان معرفت بین

 و علكم معرفكت، از غربكی معاصكر شناسكان معرفكت مقصود ولی باشدمی «یقین» آن درجه باالترین و است مراتبی دارای البته

 هكا گكزاره و( تصكورات) مفكاهیم از اعم معرفت نخست، نظر طبق. کنندمی تفسیر «موجه صادق باور» به را آن که است آگاهی

 از پكس (.23و23ص ،0030 ، زاده، )حسكینشودمكی ها گزاره شامل فقط معرفت دوم نظر طبق ولی است( قضایا و تصدیقات)

 را اول قكول صكورت ایكن در بایكد باشیم داشته علم ها معرفت تمام به بخواهیم اگر که شودمی معلوم فوق، نظریه دو با آشنائی

 از خكالی دوم قكول باشكندکه مكی تصكورات حیطكه در داریكم کكار و سكر آنهكا با که هائی معرفت و علوم از برخی زیرا بپذیریم؛

   .هاستآن

 شناخت ابزار و قوا

 هر که کلی معانی و جزئی معانی جزئی، صور: از است عبارت آن متعلَّق لحاظ به شناخت انواع شد، گفته که گونه همان

 حكواس از کكدام هكر روی، بكدین(. قبكل صكفحة نمكودار) شوند می ادرا  صعودی، سیر ی  در و مخصوصی ابزار و قوا با کدام

 در  مسكئول نیز وهمی قوّة. کند می ارسال باطنی حس قوای در مشتر  حس به را آن و دریافت را محسوسات صور ظاهری،

 کكه ای گونه به شوند، می داری نگه ذاکر و مصوّر قوای در ك ترتی  به ك شده دریافت معانی و صور. است جزئی معانی دریافت و

 قكوّه اختیكار در اولیكه مكواد عنوان به شده داری نگه معانی و ها صورت این. دارد وجود آنها آوردن خاطر به و بازگرداندن امکان

. نمایكد مكی خلكق جدیدی معانی و صور و کند می تصرف و دخل معانی و ها صورت این در متخیل قوّة و گیرد می قرار متخیل

 عقكل بكه را جزئكی معكانی و صكور دارد، تفکر مقدمات سازی آماده فرایند در مهمی نقش خود، متصرّف نقش با که متخیل، قوّة

   (.002 ص ،0031 نجاتی،) کند می انتزاع و استنباط را کلی معانی آنها از عقل و دهد می ارائه نظری

 

 شناخت مراتب

 طوسكی نصیر خواجه. اند کرده تلقی ماده از تجرّد میزان را شناخت بندی رتبه مال  سینا، ابن جمله از اسالمی علمای

. 0: کند می مشخص ترتی  این به را شناخت مرات  مُدَر ، بودن جزئی و اعراض شدن جمع ماده، حضور شرط سه به توجه با

 معرفكت فعّكال، عقل به اتصال با قدسی عقل یا مستفاد عقل (.000 ص ،0031 بهشتی،) تعقّل. 2 ؛ توهّم. 0 تخیل؛. 0 ؛ احساس

 عقلكی کلكی معرفكت شكکل به تواند می هم شود، می دریافت راه این از که معرفتی. کند می دریافت آن از را شهودی و حقیقی

 مشكتر  حكس حتی و متخیل قوای به و نماید تنزّل جزئی معانی و صور شکل به تواند می هم و کند تجلّی کننده ادرا  برای

 (.31 ص ،0042 شیروانی،) نماید تخیل جزئی معانی و صور صورت به را آنها کننده ادرا  و برسد نیز

 تخیل؛ کمال. 0 عقل؛ صفای و روشنی. 0: داند می شرط سه مستلزم را عقلی ادرا  مرات  باالترین به رسیدن سینا ابن

 نصكر،) آیكد مكی در آنهكا فرمكان بكه آنهكا های بدن که گونه همان آید، فرمان تحت ماده که ای گونه به ماده، در نفوذ قدرت. 0

 سكرانجام، و نفكس نداشكتن اشكتغال نیز و تعقّل و حافظه تخیل، زمینة در قوی استعداد داشتن دیگر، جای در(. 13 ص ،0021
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 سكازد مكی فكراهم را عقلكی مراتك  و درجكات بكاالترین بكه یكابی دست که اند دانسته عواملی جمله از را نفس قدرت و شرافت

 (.14 ص ،0042 داوودی،)

 

 انسان شناخت جایگاه و اهميت

 ظرفیكت و اسكتعداد چكه از موجكود ایكن و ، چیست انسان حقیقت اینکه ؛ است تربیت در امر مهمترین انسان شناخت

 تربیكت مقصد سوی به انسان سیر و انسان با رفتار نحوه ، تربیت جهتگیری در ، ملکوتی یا است ملکی ، است برخوردار وجودی

 نفكس معرفت و انسان شناخت بر(  ع) معصوم پیشوایان سخنان در که است جایگاه همین به توجه با ، دارد کننده تعیین نقشی

 . نیست مقایسه قابل آن با شناختی هیچ که جایی تا است شده بسیار تاءکیدی

هكیچ (.091 ص،33 جق، 0220مجلسكی، )« .  بنفس  کمعرفت  المعرفه»: فرمود که است شده روایت(  ع)باقر امام از 

 منكان مؤ امیر سخنان در چنانکه ، حکمتهاست و معرفتها برترین ، شناخت این. نیست خودت خویشتن شناخت چون شناختی

 آدمكی شكناخت ، معرفكت برتكرین(.039 ص ،0 ج ، 0031آمدی،«)  نفسه االنسان معرفه ، المعرفه افضل»: است آمده(  ع) علی

 . را خود خویشتن است

 . را خكود خویشكتن اسكت آدمی شناخت ، حکمت برترین(.204 ص ، همان  )«.  نفسه االنسان معرفه ، الحکمه افضل»

 «نفسكه المكرء یعكرف ان المعرفه غایه»: است شده وارد چنین(  ع) علی موحدان پیشوای از که بدانجاست تا معرفت این واالیی

 . بشناسد را خود آدمی که است آن ، معرفت نهایی هدف ( .030 ص ،2 ج ، همان)

 و نتیجكه بكه ، بشناسكد را خود که هر(.221 ص ،1 ج ، همان)« .  علم و معرفه کل غایه الی انتهی فقد نفسه عرف من»

 خكود از راه این و ؛ الهی حسنای صفات به اتصاف و است اهلل معرفت ، تربیت غایت. است یافته دست دانشی و شناخت هر غایت

 . گذرد می انسان

 . نفسهایتان باد شما بر ، اید آورده ایمان که کسانی ای( .021/  ) مائده « انفسکم علیکم آمنوا الذین ایها یا»

 نفكس بكه پكرداختن به را منان مؤ که « انفسکم علیکم» عبارت از»: نویسد می آیه این تفسیر در(  ره) طباطبایی عالمه

 بكدان بكودن ملتكزم و آن سكلو  بكه کكه است راهی همان « من مؤ نفس» که شود می دریافت بخوبی ، است داده فرمان خود

 رهكروان از نشدن جدا نه است راه خود به التزام معنایش ، مکن گم را راه زنهار شود می گفته وقتی زیرا ، است شده داده فرمان

 ؛ راهكرو نكه راهنكد همان نفسها که شود می معلوم ، «ندهید دست از را نفسهایتانزنهار»:  فرماید می که هم اینجا در بنابراین ؛

 عكن بکكم فتفكرق السكبل التتبعكوا و فكاتبعوه مستقیما صراطی هذا ان و»: خورد می چشم به زیر آیه در معنا این نظیر چنانکه

 مكی جدا او راه از را شما که مروید دیگر راههای به و کنید پیروی را آن پس ، من راست راه است این و(  .010/  انعام)« سبیله

 . کند

 که است راهی همان من مؤ نفس که شود می مشخص ، خود نفس مالزمت در منان مؤ به متعال خدای فرمان از ، پس

 راه همكان ایكن و دهد می سیر پروردگارش سوی به را او که است مسیری و طریق من مؤ نفس بنابراین ؛ کند سلو  را آن باید

 . رساند می سعادتش به را او که است راهی و او هدایت
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 شناختي معرفت مباني بر مبتني تربيتي اهداف

. رود مكی نشكانه آن سوی به کار که است سرانجامی و نهایت واقع، در و است حرکت مقصد و جهت کنندة تعیین هدف،

 نكدارد، تربیكت و تعلكیم به اختصاص نهایی هدف. کرد تقسیم( واسطه) غیرنهایی و نهایی به توان می را هدف تربیت، و تعلیم در

 اسالم، دیدگاه از. است مشتر  انسآنها فرهنگی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، های فعالیت و رفتاری های حوزه همة میان بلکه

 داشكته قرار نهایی هدف این جهت در که دارند حقیقی ارزش هنگامی ها برنامه و ها فعالیت تمام و است الهی قرب نهایی هدف

 (.001 ص ،0040 نویسندگان، گروه) باشند

 هكدف همكان جهكت در کكه دارد وجكود نیز( واسطه) غیرنهایی اهداف تربیت، و تعلیم در عام، و کلی هدف این بر عالوه

 هكدف ایكن است، شده تدوین معین فلسفی دیدگاه ی  از خاصی مبانی اساس بر تنها که حاضر، مقالة در. گیرند می قرار نهایی

 مبكانی اسكاس بكر و الهكی قكرب جهت در که پرداخت خواهد نهایی غیر اهداف از دسته آن به تنها و شده گرفته مفروض نهایی

 .باشند طرح قابل مزبور

 معرفكت مبنكای تكرین مهكم عقلكی، معكارف همة گنجینة عنوان به فعّال عقل وجود به اعتقاد: فعّال عقل به اتصال. الف

 عقكل با اتصال طریق از خود، مرتبة باالترین در که دارد وجود امکان این آدمی، ناطق نفس برای. است مشّاء فلسفة در شناختی

 مبكانی اسكاس بر تربیتی هدف ترین مهم رو، این از. کند دریافت فعّال عقل از آموزش بدون و واسطه بدون را معرفتی هر فعّال،

 و قكوا تمكام کكه اسكت آن نیازمنكد تربیتكی، غایت این به رسیدن. است فعّال عقل به نفس اتصال مشّاء، فلسفة شناختی معرفت

 می نفسانی قوای از کدام هر پرورش و تقویت بنابراین،. باشد رسیده کمال حد به عقلی و حسی قوای از اعم انسان، استعدادهای

 .گیرد قرار توجه مورد فعّال عقل به نفس اتصال هدف طول در دیگر، اهداف عنوان به تواند

 مواجهكة اولكین در. اسكت مادی عالم با انسان ارتباط ابزار گانه پنج حواس یا ظاهری حواس: ظاهری حواس پرورش. ب

 بكا سكن  هم حسی قوّة در اشیا آن از صورتی و آیند می در بالفعل حالت به بالقوّه حالت از حسی قوای خارجی، اشیای با انسان

 و متعكدد صكور آن، نتیجكة در کكه گكردد مكی حسّی قوای تقویت و پرورش موج  عمل این تکرار. شود می منطبع صورت آن

 مكی منتقكل اسكت، بكاطنی حكس قوای از یکی که مشتر ، حس به داری، نگه برای شده ادرا  صور. شود می ادرا  بیشتری

 نكوعی و فطریكات برخكی دخالت با فرایندها، این مجموع از که آورد می فراهم تصورات ادرا  برای را زمینه حسّی ادرا . شود

 و بسكتگی دل سكینا ابكن اسكت، شكده نقكل کكه چنان(. 24 ص ،0032 مطهری،) گردد می محقق تجربه خفی، قیاس یا برهان

 ،0021 نصكر،) یافكت دسكت طبیعی علوم در فراوانی معارف و علوم به طریق، این از و داشت تجربه و مشاهده در خاصی مهارت

 (.24 ص

 بكه تربیكت مهكم اهداف از بالمستفاد، مرحلة تا هیوالنی مرحلة از ارتقا عقل، گانة چهار مرات  اساس بر: عقل پرورش. د

 یا نخستین معقوالت متخیل، توسط شده فراهم معانی و صور مدد به دارد، قرار بالقوّه مرتبة در که هیوالنی، عقل. رود می شمار

 ثانوی معقوالت استداللی، های روش با و مداقّه و توجه طریق از ادامه، در. رسد می بالملکه مرتبة به و کند می ادرا  را بدیهی

 حاصكل عقكل برای دایمی اتصال و توجه یابد، ادامه عقل تقویت و پرورش اگر. یابد می دست بالفعل مرتبة به و کند می در  را
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 شكود مكی معقكول جهكان از ای نسخه انسان و کند می پیدا تحقق حالت آدمی درون در هستی جهان که ای گونه به شود، می

 (.12ص ،0021 نصر،)

 بكه قكوّه از و پكرورش بكرای مهمی عامل شود، می داده عقل تحویل و پرداخته و ساخته متخیل توسط که معانی و صور

 مكی اختیكار در را متخیكل قكوّة رسید، شکوفایی و فعلیت از باالیی مرات  به عقل وقتی دیگر، سوی از. است عقل آمدن در فعل

 یافتكه پكرورش عقكلِ: گفكت تكوان مكی بنكابراین،. دارد می ارسال متخیل به را باالتر عالم از شده دریافت عقالنی معارف و گیرد

 بكه عقل توسط ماده به وابسته و مجرّد غیر معانی و ها صورت صعودی، قوس ی  در. است ملکوت عالم و مادی عالم بین واسطة

 و صكور قالك  در انسكان بكرای و یابد می تنزل عقل واسطة با کلی معارف نزولی، قوس در و شود، می تبدیل مجرّد کلی مفاهیم

 (.29 ص ،0042 داوودی، ؛13 ص ،0021 نصر،) شود می گر جلوه جزئی معانی

 

 دیني مباني

 گكرایش بكا که ای جامعه مسلماً. گردد می بر انسان زندگی در آن نقش به تربیت، و تعلیم اهداف تعیین در دین وظیفة

 ها فرمان از را خود تربیتی، غایی اهداف انتخاب در تواند نمی کند، می تعیین را خود زندگی مسیر خاص، مذه  و آئین ی  به

 دینكی، تربیكت. دوانكد مكی ریشكه او زندگی شئون همة در انسان، بر حاکم دینی فرهنگ. ببیند نیاز بی دینی نبایدهای و باید و

 از متفكاوت نكوعی به را هدف این مذهبی و دین هر و شود می منجر زندگی هدف به انتها، در که است روشی و راه دهنده نشان

 بكر مسكلمان فكرد اعتقكاد. شود می توجه زندگی مسائل به توحیدی دیدی با اسالم، دین در مثال، برای. کند می ترسیم دیگری

 ایكن بكر فردی چنین. خداست و جامعه خود، به نسبت تعهداتش به عمل و وی رفتار و سلو  گرو در آدمی، کمال که است این

 جنبكة به پرداختن در او سعادت و دهد می تشکیل را او زندگی اساس که دارد جاودانه و ابدی بُعدی انسان حیات که است باور

 .است وجودش روحانی

 بكه الهكی دیكدی بكا که کسی. دهد می جهت تربیتی اهداف آن دنبال به و تربیت و تعلیم به فرد فلسفی نگرش به دین،

 تعكالیم از برگرفتكه موحكد فكرد رفتكار. باشد داشته ملحد فرد ی  همچون رفتاری زندگی، در تواند نمی نگرد، می هستی جهان

 و رفاه به محدود را زندگی که ملحد فرد برخالف شود؛ می او در معنوی آرامش ی  به منجر نهایت در که است جهتی با و الهی

حكوزه و دانشكگاه، ). باشكد مفید او برای عمر انتهای تا توانند می حداکثر که امکاناتی داند، می مادی امکانات از برگرفته آرامش

 (.03 ص ،0033

 

 اسالمي شناسي هستي مقولة تربيتي تأثيرات

 هكم هسكتی، جهكان اسالمی، دیدگاه در. ذهنیات بر نه است، استوار خارجی و عینی واقعیات بر اسالمی، تربیت و تعلیم

 شكر و اصیل، امری خیر مجموع، در. است( ماده و عقل مثال،) مختلف مرات  دارای و بردارد در را شهادت عالم هم و غی  عالم

 بكه بایكد اسالم تربیتی نظام که کرد استنباط چنین توان می بنابراین،. است خداوند معلول و مخلوق جهان و است عدمی امری

 عكالم بكه مربكوط های پرسش به گویی پاس  قدرت و جامعیت دارای محتوا، و هدف ویژه به آن، مختلف ابعاد که باشد ای گونه

 .شود شامل را مادی جهان مسائل و موارد هم و باشد مجردات و غی 
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 و اعتقكادی اهكداف) متوسكط و میكانی اهكداف و است اهلل الی قرب تربیت، غایی و نهایی هدف اسالم، مبین دین نظر از

 (03-00صص ،0032 ندایی،. )شود می تدوین راستا همین در و آن اساس بر نیز...( و فرهنگی سیاسی، ایمانی،

 

 : تربيت و برتعليم شناسي تاثيرشناخت

.  گكذارد اثرمی تربیتی های جنبه برهمه تقریباً مقوله این گفت توان ،می وتربیت برتعلیم شناسی تاثیرشناخت درزمینه

 علكم حصكول چگكونگی بكه آن چگونگی و یادگیری مسئله که است مبرهن مطل  این. دارد متد و برروش تأثیرمستقیمی بویژه

 اسكالمی رئالیسكم...  و چیسكت انسان شناختی ظرفیتهای و چیست شناخت ماهیت اینکه نهایتاً و گردد برمی علم منابع و ؛ابزار

 مكی آغاز حس از که) حسی روند در را ادرا  و علم حصول و دارد تاکید حضوری علم و فطری های شناخت بر معرفت دربحث

 مكی تاکیكد یكادگیری در اسكتدالل هم و تجربی روش بر هم داند،لذا می توامان ،( نفس ابداعی حالت) عقل سازماندهی و( شود

 ،لكذا اسكت تحریکكی و ادراکكی قوای نیزشامل روح و است روح اسالمی،ازخواص رئالیسم گاه دید در ادرا  چون ازطرفی. ورزد

 ازطریق باید است معتقد بلکه داند نمی ارتجالی را علم ،چون است شده داده خاصی تفکراهمیت و عقل پرورش به مکت  دراین

 ( . 09 ،ص 0030، مطهری. ) گردد حاصل تربیت و تعلیم

 ی فلسكفه علكم، ی فلسكفه شكبیه اسكت، علوم سایر ی فلسفه با فلسفه ی رابطه مانند تربیت و تعلیم با فلسفه ی رابطه

 اسكت ای زمینه گستردگی آن و دارد ها فلسفه دیگر با ای عمده تفاوت تربیت و تعلیم ی فلسفه البته. تاری  ی فلسفه یا و زبان

 می بر در را تربیتی موضوعات که است ای زمینه گستردگی آن و دارد ها فلسفه دیگر با ای عمده تفاوت تربیت و موضوعات که

. دارد مكی وا فعالیكت به و کرده هدایت گوناگون های جهت در را خود فیلسوفان تربیت و تعلیم ی فلسفه سب  همین به. گیرد

 هماهنگی عدم از اجتناب تربیت و تعلیم ی فلسفه در فوری و اصلی ی مسأله زبان، ی فلسفه و علم ی فلسفه خالف بر بنابراین

 گرفتكه انجكام قبالً چه آن ی دنباله جدید تحقیقات و بوده وار سلسله تربیت و تعلیم ی فلسفه در تحقیقات که است بهتر. است

 بكین همكاهنگی نكوعی آن بكه توجكه و آید حساب به تربیت و تعلیم در اساسی هدفی تواند می عقالنیت مثال برای باشد، است

 (.همان)کند می ایجاد مختلف های فعالیت و ها دیدگاه

 

 نتيجه گيری 

 . است تربیت و تعلیم برای مهمی های داللت حاوی ، شناسی معرفت موضوع

 هكای مؤلفكه اسكتنباط و تربیت مشی و خط تعیین در مهمی نقش شناسی، معرفت ویژه به فلسفی، مفروضات و بنیادها

 مكروّج و مولّكد دارند، نسبیت و گرایی ش  گرایی، مادی به گرایش که هایی اندیشه ویژه به غرب، فلسفی های اندیشه. دارد آن

 و مبكانی بكا سكنخیتی تربیتكی، هكای نظكام گونه این که است روشن. هستند تفکرات این با متناس  تربیتی نظام از خاصی نوع

 ویكژه بكه اسكالمی، هكای فلسكفه دیگكر، سكوی از. گیكرد می قرار آن با تعارض در بلکه ندارد، دینی و توحیدی فلسفی اعتقادات

 امکان که برخوردارند متقن و غنی محتوای و مبانی چنان از اند، یافته توسعه الهی وحی پرتو در که آن، شناسی معرفت مباحث

 مكورد تربیكت و تعلكیم مبكانی عنوان به دتوان می شناسی معرفت. بود خواهد پذیر امکان آنها از دینی تربیتی نظام ی  استنباط

 .گیرد قرار توجه
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