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 خداونــد در آیاتــی از قــران کریــم کــه کتابــی بــرای هدایــت بشــر اســت، مــی فرماینــد: »و اذا اخــذ هللا ميثــاق الذيــن اوتــوا 

الكتــاب لتبيننــه للنــاس و التكتمونــه«؛ »ان الذيــن يكتمــون مــا انزلنــا مــن البينــات و الهــدى مــن بعــد مــا بينــاه للنــاس 

فــى الكتــاب اولئــك يلعنهــم هللا و يلعنهــم الالعنــون« چنیــن آیاتــی در قــران کریــم نشــان از اهمیــت امــر تعلیــم و تربیــت 

در اســالم دارد. شــهیدثانی از اندیشــمندان تعلیــم و تربیــت و از بــزرگان فقــه، تعلیــم را اســاس و بنیــادی مــی دانــد کــه 

قــوام دیــن بــر آن اســتوار شــده اســت. 

از طــرف دیگــر جامعیــت اســالم حکــم می کنــد کــه نــه تنهــا خــود تعلیــم و تربیــت بــه عنــوان یــک  هــدف مقــدس و یــک 

ــوان روش تربيتــى  ــه عن ــز توجــه شــود. اصولــى كــه مــا ب ــه نحــوه تحقــق آن نی ــرد، ب ــد قــرار گی تکلیــف الهــی مــورد تاکی

در عمــل بــه كار مى بريــم، بايــد هــم مبنــاى محتوايــى و عقيدتــى داشــته باشــد و هــم مطابــق بــا خصوصيــات فطــرى و 

عاطفــى و طبيعــى انســان باشــد. 

بــه جهــت تاثیــر و تاثــر عناصــر نظام هــای مختلــف اجتماعــی و لــزوم یکپارچکــی ایــن عناصــر، توجــه بــه مبانــی اســالمی 

در تدویــن برنامه هــا و اتخــاذ تصمیمــات آموزشــی در جامعــه ای کــه ادعــای اســالمی بــودن دارد، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر 

اســت. چنانکــه بارهــا از طــرف صاحــب نظــران و هــم از طــرف سیاســت گذاران کالن نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. 

شــماره حاضــر نشــریه انجمــن علمــی تربیتــی  بــا موضــوع تعلیــم و تربیــت اســالمی انتشــار یافتــه اســت. ایــن شــماره بــا 

پرداختــن بــه موضوعاتــی ماننــد مبانــی و اهــداف تعلیــم و تربیــت اســالمی، روش هــای تربیــت در اســالم ماننــد تشــویق 

و تنبیــه در تعلیــم و تربیــت اســالمی مقوله هــای مرتبــط بــا حســن خلــق و  آثــار تربیتــی آنهــا، تواضــع و تربیــت اخالقــی، 

تربیــت دینــی در خانــواده و پــرورش کــودکان و دیگــر مقــاالت مرتبــط بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. همچنیــن برخــی 

آثــار و اندیشــه های عالمــان و پژوهشــگران تربیتــی مســلمان و آرای تربیتــی آنهــا معرفــی شــده اســت. 

سخن سردبیر
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شــاید بهتریــن چیــزی کــه آغازگــر ســفرمان در تربیــت اســالمی اســت، ایــن آیــات قــرآن باشــد: »اقــرا بــا ســم ربــک الــذی 

خلق -خلق االنسان من علق -اقرا وربک االکرم-الذی علم بالقلم –علم االنسان ما لم یعلم«علق 5-1 

مهمتریــن وجــه تمایــز تربیــت اســالمی از دیگــر مکاتــب تربیتــی همیــن آیــات شــریف هســتند. شــاید شــروع نــزول قــرآن 

کریــم باایــن آیــات تربیتــی همــراه بــا داللــت، اشــاره بــه ایــن نکتــه راهبــردی باشــد کــه تربیــت انســان در اســالم، از همــان 

هنــگام کــه  نطفــه ای دررحــم مــادر بود،تربیتــی مبتنــی بــر شــیوه فکــری و از طریــق اطالع،قرائت،تعلیــم و بینــش علمــی 

دربــاره ی آفرینــش انســان بــوده اســت. از اینجــا در مــی یابیــم کــه تربیــت اســالمی،تربیتی ربانــی اســت.

تربیــت اســالمی عبــارت از مجموعــه ای از مفاهیــم مــر تبــط باهــم کــه در یــک چارجــوب فکــری بــه مبــادی و ارزش هایــی 

تکیــه مــی کنــد کــه اســالم آورده اســت وپــاره ای از کار هــا و روش هــای علمــی را ترســیم مــی کنــد کــه اجــرای آن باعــث 

مــی شــود انســان در مســیری همــگام بــا عقیــده اســالمی گام بــردارد.

تربیت اسالمی و اهداف آن
گردآورنده: ابوالفضل جواهری

ف آن
ی و اهدا

ت اسالم
تربی
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هدف های تربیت اسالمی:

ارزش هــدف تربیتــی درایــن اســت کــه کار را معنــادار کنــد و بــه آن جهــت دهــد و وســایل و روش هــای  آن را معیــن کنــد.

تربیــت اســالمی هدفمنــد اســت و همیــن هــدف مندی واالترین ارزش اســت.

ویژگی های هدف تربیتی عبارتنداز:

-شامل تمام مردم می شود.

-تمام جوانب زندگی را در بر می گیرد.

-به توازن،توافق و فقدان تعارض می انجامد.

-متناسب و همگام با شرایط ،احوال،عصرها و مکان های مختلف است.

-شایسته ی بقا،جاودانگی،استمرار و رسوخ است.

-مناسب با وجود انسانی و موافق با فطرت اوست.

-واقعی و کاربردی است.

ــردن خــدا و  ــی ک ــه بندگ ــم اســالمی عبارتســت از اینکه:انســان-تمام انســان ها-ب ــا کلــی تربیــت و تعلی ــی ی هــدف نهای

پرســتش او رو بیاورنــد. هــدف کلــی تربیــت و تعلیــم اســالمی همیــن اســت امــا ممکــن اســت چنــد هــدف جزئــی هــم از 

آن برآیــد. نظریــه اینکــه اســالم، پیــام الهــی بــه همــه ی انســان هاســت، طبیعــی مــی نمایــد کــه هــدف کلــی تعلیــم در 

اســالم بــه تمــام انســان هــا و بــه دنبــال آن آمــاده ســازی انســان هــا و بــه دنبــال آن آمــاده ســازی انســان عابــد ،بندگــی 

و پرســتش کــردن اورا در نظــر داشــته باشــد.

ــا تغییــر زمــان و مــکان اســتوار مــی مانــد. ایــن همــان وجــه اختــالف  هــدف نهایــی در تربیــت اســالمی ثابــت اســت و ب

تربیــت اســالمی بــا تربیــت پیشــرفته ای اســت کــه جــان دیویــی، دانشــمند آمریکایــی مدعــی آن اســت.تربیت مــورد نظــر 

او پذیــرش هــدف تربیتــی ثابــت را بیمــاری خطرناکــی مــی دانــد کــه بایــد از آن دوری کــرد. دیویــی بــا توضیــح نظریــه خــود 

درایــن خصــوص مــی گویــد: اندیشــه ای کــه معتقــد باشــد رشــد و پیشــرفت بــه ســوی هــدف نهایــی تغییــر و تبدیــل نمــی 

پذیــرد، اوج بیمــاری عقــل بشــر در انتقــال از دیدگاهــی ثابــت بــه دیدگاهــی بــزرگ و پویــا بــه زندگــی اســت.

سعدالدین،محمد منیر.پژوهش در تاریخ و روش های آموزش و پرورش در جهان اسالم.مترجم:اکبرزاده،مرتضی.

منابع
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از نظــر اندیشــمندان اســالمی تشــويق و تنبيــه جایــگاه ویــژه ای در تعلیــم و تربیــت دارد. در قــرآن کریــم و روایــات و 

احادیــث نقــل شــده از پیامبــران و ائمــه اطهــار صورتهــای مختلــف تشــویق و تنبــه ذیــل مفاهیمــی ماننــد تبشــیر و انــذار، 

جــزا و عقــاب و مفاهیــم مشــابه بــرای تربیــت و هدایــت ذکــر شــده اســت. خداونــد متعــال هــدف از فرســتادن پيامبــران را 

تبشــیر و انــذار ذكــر نمــوده و چنيــن فرمــوده اســت: و تــو را نفرســتاديم مگــر آن كــه بشــارت دهــى و بيــم دهــى . در آیــه 48 

ســوره انعــام، آیــه 25 ســوره فرقــان، آیــه 28 ســوره ســباء همیــن مضمــون تکــرار شــده اســت. 

در ســیره ائمــه اطهــار نیــز اســتفاده از تشــویق جایــگاه بســزائی دارد. امیــر مؤمنــان علــی )ع( در ایــن بــاره بــه مالــک اشــتر 

چنیــن ســفارش مــی کنــد: آنــان را بــه نیکویــی یــاد کــن و پیوســته تشویقشــان نمــا و کارهــای مهمــی کــه انجــام داده انــد 

برشــمار ؛ زیــرا یــاد کــردن کارهــای نیــک آنــان، دلیرشــان را )بــه کوشــش و حرکــت بیشــتر( برانگیزنــد و از کار مانــده را بــه 

خواســت خــدا )بــه کار و تــالش( ترغیــب نمایــد. 

 همچنانکــه دلشــاد تهرانــی )1393( بیــان مــی کنــد، تشــویق و تنبیــه راهــی مناســب در برانگیختــن انســان بــه ســوی خیــر و 

صــالح و بازداشــتن آدمــی از شــر و فســاد اســت و چنانچــه ایــن روش بدرســتی و بــر اســاس آداب آن بــه کار گرفتــه شــود، 

نقشــی مؤثــر و مفیــد در تربیــت و ســازندگی شــخصیت انســانها دارد. اولیــای خــدا بــرای تربیــت مردمــان تشــویق و تنبیــه 

را بــه خوبــی بــه کار مــی گرفتنــد و همچــون پزشــکی حــاذق و دلســوز از ایــن روش در جهــت اصــالح و اکمــال آنــان ســود 

مــی بردنــد. 

ًا َونَِذيرًا )ارساء 105( 1 َوِبالَْحقِّ أَنزَلَْناُه َوِبالَْحقِّ نَزََل َوَما أَرَْسلَْناَك إِلَّ ُمبَشِّ

استفاده از تشویق   

در تعلیم و تربیت

ت
استفاده از تشویق در تعلیم و تربی
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بــا نگاهــی بــه ایــن آیــات و روایــات و نیــز نظــرات عالمــان و محققــان تعلیــم و تربیــت اســالمی ماننــد شــهید ثانــی، 
شــریعمتداری )1384( و شــرفی )1386( مــی تــوان گفــت قدردانــی از زحمــات شــاگردان، قائــل شــدن تفــاوت بیــن 
ــم اســالمی  ــد در تعلی ــی از راهبردهــای تشــویقی مــورد تاکی ــب کمالگرای ــاوت و  ترغی ــی و تــالش متف ــا توانای شــاگردان ب

اســت.  
بــرای مثــال بنــا بــه توصیــه شــهید ثانــی )ترجمــه حجتــی، 1391(  اگــر معلــم مالحظــه كــرد كــه شــاگردى، مســائل و مباحــث 
مذكــور را از بــر كــرده و آنهــا را دقيقــا بــه خاطــر ســپرده اســت، بایــد از او علنــاَ و در حضــور ديگــران احتــرام و تجليــل بــه عمــل 
آورد و در صورتيكــه بيــم عجــب و غــرور و تباهــى حــال و مــزاج روحــى او در ميــان نباشــد، او را مــورد ســتايش و تقديــر قــرار 
دهــد، و مراتــب پيشــرفت او را تــوام بــا تقديــر و احتــرام بــه همــگان اعــالم كنــد. معلــم بايــد از هــر عواملــى كــه او را در 
تشــويق شــاگردان بــه علــم و دانــش، مــدد مــى كنــد، اســتفاده نمايــد معلــم بــا شــاگردان خــود را بــه علــم و دانــش تشــويق 
نمايــد و فضائــل و ارزشــها و مزايــاى علــم و علمــاء را بــه آنــان تذكــر دهــد و بــا ســخنان شــوق آفریــن آنــان را تشــویق کنــد. 
هرگــز نبايــد افــراد نيكــوكار و بــدكار در نظــرت مســاوى باشــند؛ زيــرا ايــن كار ســبب مــى شــود كــه افــراد نيكــو كار در نيكــي 

هايشــان بــى رغبــت شــوند و بــدكاران بــه عمــل بدشــان تشــويق گردنــد. 
نکتــه مهمــی کــه ایــن زمینــه از طــرف اندیشــمندان توصیــه مــی شــود ایــن اســت کــه: »تشــویق وســیله برانگیختــن اســت و نبایــد 
خــود بــه صــورت هــدف درآیــد و تمــام ذهــن و فکــر شــخص را بــه خــود مشــغول ســازد کــه در ایــن صــورت نقــش بازدارنــده پیــدا مــی 
کنــد، زیــرا موجــب فرامــوش شــدن هــدف اصلــی مــی شــود«دیگر اینکــه یــه دلیــل فطــری بــودن میــل بــه کمــال، درصــورت اقــدام 
در ایــن جهــت فــرد بایــد تشــویق شــود و اصــل بــر تشــویق اســت. در مقابــل بــه دلیــل اینکــه فطــرت تبعــی انســان انزجــار از نقــص 
اســت، اصلــی، و تنبیــه و مجــازات، تبعــی اســت و هنگامــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه چــاره ای جــز آن بــرای بیــداری و 

اصــالح و مــداوا نباشــد )دلشــاد تهرانــی، 1393(.

در تعلیــم و تربیــت اســالمی عــالوه بــر تشــویق، در برخــی از شــرایط، بــرای منــع ار تخلــف و هدایــت شــاگردان بــه ســمت هــدف 
و جلوگیــری از انحــراف، تنبیــه نیــز توصیــه شــده اســت. روش هــای مشــروع در نهــی از منکــر، مــی توانــد راهنمــای عملــی اســاتید 
بــرای تنبیــه باشــد. توصیــه هــای مشــخصی بــا توجــه بــه نــوع و شــرایط اســتفاده از تنبیــه توســط شــهید ثانــی ارائــه شــده اســت: 
»بــراى پيشــگيرى از ســوء رفتــار شــاگردان و جلوگيــرى از ارتــكاب خــالف آنــان، الزم اســت معلــم حتــى االمــكان بــا ايمــاء و اشــاره 
و تعريــض و كنايــه، راه گشــاى تربيــت اخالقــى شــاگردان بــوده و از تخلــف آنهــا جلوگيــرى كنــد. در صــورت عــدم تاثیــر بايــد بــا 
صراحــت و بــى پــرده - البتــه در ســر و نهــان و در غيــاب ديگــران - او را از ارتــكاب خــالف نهــى كنــد. و اگــر نهــى او در غيــاب ديگــران 
نيــز مؤثــر نيفتــاد و شــاگرد دســت از تخلــف برنداشــت، بايــد علنــا و آشــكارا و در حضــور ديگــران، او را از خالفــكارى منــع كنــد. اگــر 
موقعيــت و اوضــاع و شــرائط، مقتضــى شــدت لحــن و خشــونت در گفتــار باشــد، نبايــد معلــم از آن دريــغ ورزد؛ اگــر هيچيــك از 
روشــهاى تربيتــى مذكــور در جلوگيــرى از تخلــف شــاگرد اثــر نگذاشــت و عليرغــم بكارگرفتــن تمــام وســائط و عوامــل تربيتــى، چنيــن 

شــاگرد، بــه تخلفهــاى خــود ادامــه داد و از آن دســت برنداشــت، طــرد اينگونــه شــاگرد و اعــراض از او بجــا و ســزاوار مــى باشــد.
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ــه اســت  ــد ظرافتــی طبیبان ــه خــودی خــود اثربخــش نیســت و در عمــل نیازمن ــی کــه در تربیــت دارد، ب ــا وجــود اهمیت ــه ب تشــویق و تنبی

)دلشــاد تهرانــی، ۱۳۹۳(. در متــون مربــوط بــه تعلیــم و تربیــت اســالمی، برخــی موازیــن و نــکات و آداب بــرای اثربخشــی تشــویق و تنبــه 

توصیــه شــده اســت. تناســب تشــویق و تنبیــه بــا میــزان و نــوع عمــل شــخص، بــه موقــع بــودن، بــه مــورد و تناســب شــکل و محتــوای آن 

بــا روحیــه شــخص ) یعنــی تشــویق زبانــی، رفتــاری، مــادی، معنــوی(، ارزش محــوری و فعــل محــوری، اجتنــاب از زیــاده روی و تبیعــض 

در تشــویق و تنبیــه و آگاهــی تشــویق یــا تنبیــه شــونده از علــت جــزا، از جملــه ایــن مــوارد اســت. 

دلشاد تهراني، م. )1393(. سيري در تعليم و تربيت اسالمي. تهران: دريا، چاپ هشتم.
 سيد رضي، نهج البالغه )متن، ترجمه و طرح(. ترجمه محمد دشتي )1394(. بازيابي از:

 http://ahlolbait.com/media/18215
حجتــي، م. )1391(. آداب تعليــم و تعلــم در اســالم: ترجمــه گــزارش گونــه کتــاب منيــه المريــد فــي آداب المفيــد و المســتفيد از شــهيد 

ثانــي. تهــران: دفتــر نشــر فرهنگ اســالمي. 
شرفي، م. )1386(. تربيت اسالمي. تهران: پنجره.

منابع

ت
استفاده از تشویق در تعلیم و تربی
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تربیت اخالق محور
انسان دارای کرامتی ذاتی است و تربیت انسان باید بر اساس کرامت بنا شده باشد. تواضع، اجتناب از تکبر و خود 
ستایی، حق مداری، حفظ حيثيات و شئون علم و دانش، شهامت معلم در اظهار حق، و جلوگيرى از تخلف و ايجاد 
انضباط و حس مسئوليت اخالقى در شاگردان از جمله ابعادی هستند که برای اخالق محوریدر ادبیات تربیت ذکر شده 
اند.کاربرد مفاهیمی مانند تهذیب، تادیب، تزکیه، تواضع، رفق و مدارا، تساهل و تیسر در معرفی تعلیم و تربیت توسط 
صاحبنظران اسالمی نشان می دهد که تربیت و اخالق دو موضوع به هم پیوسته هستند و تربیت بدون اخالق نمی 

تواند تربیت برای رشد و تعالی باشد.
خداوند در قرآن کریم می فرماید، خود را پاك بى عيب جلوه ندهيد. خدا به پرهيزكاران آگاه است. آيا آنان را نديده اى 

كه خويشتن را پاك و بى عيب جلوه مى دهند؟1  آرى خداست كه هر كه را خواهد از عيب پاك مى كند.2
پیامبر اکرم )ص( نیز می فرمایند: هر كسى معتقد باشد بهترين مردم است، او بدترين مردم مى باشد و هر كسى 
بگويد جايگاه من بهشت است، جهنم جايگاه اوست )نقل از فرهادیان، 1387(. امام )ع( از عیسی بن مریم نقل می 
کند که او گفت: ای گروه حواریون: مرا به شما حاجتی است، آن را برآورید: گفتند حاجتت رواست یا روح هللا! پس 
برخاست و پاهای ایشان را بشست، آنها گفتند: ما به شستن سزاورتر بودیم یا روح هللا فرمود: همانا سزاروارترین 
مردم به خدمت نمودن عالم است من تا این اندازه تواضع کردم تا شما پس از من در میان مردم چون من تواضع کنید 
سپس عیسی )ع( فرمود: بنای حکمت بوسیله تواضع ساخته شود نه بوسیله تکبر چنانچه زراعت در زمین نرم می روید 

)اصول کافی جلد 1 صفحه: 45 روایه: 6(. 

1 ألَْم تََر إَِل الَِّذيَن يَُزكُّوَن أَنُْفَسُهْم بَِل اللَُّه يُزَكِّ َمن يََشآُء ﴿نساء 49﴾

2  فاَلَ تَُزكُّواْ أَنُفَسُكْم ُهَو أَْعلَُم ِبَِن اتََّقى ﴿نجم 32﴾
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كاملى تشبیه  انسان  به  )اگر  دارد  بسیارى  امتیازات  دانش  دانشجو همانا  اى  السالم مى فرمود:  علیه  امیرالمؤمنین 
شود( سرش تواضع است، چشمش بى رشكى، گوشش فهمیدن، زبانش راست گفتن حافظه اش كنجكاوى، دلش 
حسن نیت، خردش شناختن اشیاء و امور، دستش رحمت، پایش دیدار علماء همتش سالمت، حكمتش پرهیزگارى 
قرارگاهش رستگارى، جلودارش عافیت و مركبش وفا، اسلحه اش نرم زبانى، شمشیرش رضا، كمانش مدارا، لشكرش 
نیكى، آشامیدنش سازگارى، رهبرش هدایت،  گناه، توشه اش  از  ادب، پسندازش دورى  ثروتش  با علماء،  گفتگوى 

رفیقش دوستى نیكان. )همان صفحه:60 روایة: 2(. 
در روایت دیگری از امام صادق)ع( در جلد 1 اصول کافی صفحه: 65 روایه: 1 نقل شده است که: ابو بصیر از امام صادق 
)ع( راجع به آیه )18 سوره 39( کسانیکه گفتارها را می شنوند و از بهترش پیروی می کنند پرسید حضرت فرمود: او 

مردی است که حدیثی را شنود سپس آن را چنانکه شنیده بی کم و زیاد باز گوید. 
مروری دقیق بر فرمایشات ائمه معصومین، نکات اخالقی و تربیتی را روشن می سازد که تواضع به عنوان یک روش 

تربیتی یکی از آنها بوده و مشتمل بر تواضع هم استاد و هم شاگرد می باشد؛ 
 در منیه المرید حفظ حيثيات و شئون علم و دانش، شهامت معلم در اظهار حق، و جلوگيرى از تخلف و ايجاد انضباط و 
حس مسئوليت اخالقى در شاگردان از جمله ابعادی هستند که برای اخالق محوری در روابط استاد شاگردی عنوان شده 
است. از نظر ایشان معلم بايد مقام و حيثيت علم را ارج نهاده و آنرا به خوارى و ابتذال و فرومايگى نكشاند؛ همچنین 
بايد معلم، به مقدار وسع و توانائى خويش، حق را - بدون مجامله و سازشكارى نسبت به احدى از خلق هللا - اظهار كند. 
ایشان در جای دیگری مثالی در این زمینه بیان می کند: »اگر معلم مالحظه كرد كه يكى از شاگردان در بحث و گفتگو، 
از حد و مرز موضوع و يا موازين اخالقى، پا فراتر مى نهد و باالخره مرتكب عملى مى گردد كه دور از نزاكت و انضباط 
مربوط به جلسه درس مى باشد، و رفتارش به هيچوجه در خور يك محصل و دانشجو نيست، بايد معلم شديدا از اين 

گونه اعمال نابخردانه او ممانعت به عمل آورد«.
نتیجه آنکه استاد عالوه بر آنکه تواضع پیشه می کند، باید به حفظ حيثيات و شئون علم و دانش، اظهار حق پرداخته 
و با جلوگيرى از تخلف و ايجاد انضباط، و ارتقای حس مسئوليت اخالقى در شاگردان استانداردهای اخالقی شاگردان 
را نیز باید توسعه دهد. بنابراین هم تربیت اخالقی آنها را جامه عمل خواهند پوشاند و هم جلب اعتماد آنها در جهت 
ایفای موثر نقش تربیتی خویش موجب خواهد شد. موارد فوق الذکر شاخص های اخالق محوری و تربیت اخالقی در 

ارشادگری در نظر گرفته می شوند. 

شهيد ثاني زين الدين علي بن احمد العاملي الجبعي، منيه المريد في آداب المفيد والمستفيد. اقتباس ها. محمدباقر ساعدي 
خراساني )1371(.تهران: المکتبه العلميه االسالميه

فرهاديان، ر. )1387(. مباني تعليم و تربيت در قرآن و احاديث. قم: بوستان کتاب قم.
مصطفوي، ج. )1375(. اصول کافي؛ ترجمه و شرح اصول کافي تاليف ابي جعفر محمد ابن يعقوب ابن اسحاق کليني الرازي؛ 

تهران: ولي عصر.

منابع

ت اخالق محور
تربی
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حسن خلق رکن تعامالت تربیتی

توفیق در هر امر تربیتی نیازمند جذب متربی در فرایند تربیتی است. حسن خلق از جملۀ ارکان الزم برای تحقق چنین امری است. 
تمام پیامبران و اولیاء الهی در سیره  خویش و تربیت انسان ها  حسن خلق داشته اند. رسول خدا )ص( فرمود: روز قیامت در 
ترازوی کسی چیزی بهتر از حسن خلق گذاشته نمی شود )اصول کافی ج: 3 ص: 156 روایه: 2(. در روایت دیگری رسول خدا 
)ص( در این زمینه فرموده اند: ای پسران عبدالمطلب: شما نتوانید با اموال خود به همه مردم گشایش دهید، پس با چهره باز و 
خوشروئی با آنها برخورد کنید )اصول کافی ج: 3 ص: 161 روایه: 1(. بنا به این روایت و روایات دیگری که از ایشان نقل شده است، 
آیت هللا مظاهری )1370: 147( بیان می کند که »شايد در بين فضايل انسانى فضيلتى به اين بزرگى، خصوصاً براى معلّم، نداشته 
باشيم. آنچنانكه از قرآن استفاده مى شود، در صفات خداوند، صفتى باالتر و بهتر و نورانى تر از رافت نداريم، لذا در قرآن شريف 

صفتى كه براى پروردگار آورده شده است و يكصد و چهارده مرتبه نيز تكرار گرديده است همين صفت است«.
در روایتی از امام صادق )ع ( نقل شده است که: یکی از اصحاب به امام صادق )ع ( عرض کرد: اندازه حسن خلق چیست؟ فرمود: 
اینکه فروتنی کنی و خوش سخن باشی و برادرت را با خوشروئی برخورد کنی )اصول کافی ج: 3 ص: 162 روایه: 4(. همچنین از 
ایشان نقل شده است: مؤمن بعداز انجام واجبات پیش خدای عزوجل عملی محبوبتر از این نیاورد که مردم را از لحاظ خلقش در 
وسعت گذارد )اصول کافی ج: 3 ص: 157 روایه:4(. ایشان در جای دیگری فرموده اند: چهار چیز در هر که باشد ایمانش کاملست، 
واگر سر تا پایش گناه باشد، نقصی باو نرساند، و آنها راستگوئی، امانت و حبا و حسن خلق است )اصول کافی ج: 3 ص: 157 

روایه:3(. 
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از مقوله های مرتبط با حسن خلق در تعالیم اسالمی شایستگی کالم، سعه صدر، رفق و مدارا و تسهیل و تیسر  است. 

در آیه های 83 سوره بقره و 53 اسراء به ترتیب آمده است: و با مردم به نيكى سخن بگوييد.1 و به بندگان من بگو كه با يكديگر 

ََّه  أَخَذْنَا مِيثَاَق بَنِي إِْسرَائِيَل اَل تَْعبُدُوَن إاِلَّ الل َّاِس حُْسنًا در آيه شريفه: »وَإِذْ  به بهترين وجه سخن بگويند.2 در تفسير وَقُولُوا لِلن

َّيْتُْم إاِلَّ قَلِياًل مِنْكُْم وَأَنْتُْم  َّكَاةَ ثُمَّ تَوَل اَلةَ وَآتُوا الز َّاِس حُْسنًا وَأَقِيمُوا الصَّ وَبِالْوَالِدَيِْن إِحَْسانًا وَذِي الْقُرْبَٰى وَالْيَتَاَمٰى وَالَْمَساكِيِن وَقُولُوا لِلن

مُْعرُِضوَن« از حضرت امام باقر )ع( نقل شده است که فرمود: با مردم با بهترين نوعى كه دوست داريد با شما سخن گفته شود، 
سخن بگوييد.3

در این زمینه حضرت علی )ع( نیز می فرماید: سه چيز به عنوان درهاى نيكى به حساب مى آيد: 1- سخاوت 2- پاكيزگى و دلنشينى 
گفتار 3- صبر در برابر اذيت و آزار.4 ایشان در جای دیگری می فرمایند: زبانت را به كالم نيكو عادت بده تا از مالمت ايمن باشى.5

سعه صدر نیز ، در قرآن با لفظ »شرح صدر« آمده است مشتقات اين واژه چندین مرتبه در قرآن آمده است و در تمامی آیه ها 

من جمله آیه 125 سوره انعام، آیه 106 سوره نحل، آیه 25 سوره طه، آیه 22 سوره زمر و آیه 1 سوره انشراح همراه با واژه صدر 

است. مفسرین و مترجمین، »شرح صدر« را سعه صدر معنی می کنند. 
اللُّه  در تفسير مجمع البيان آمده است )فرهادیان، 1387( : روايت صحيح داريم كه وقتى آيه شريفه: » فََمن يُرِدِ 
َماء كَذَلَِك يَجَْعُل اللُّه  عَّدُ فِي السَّ ََّما يَصَّ ِّقًا َحرَجًا كَأَن َُّه يَجَْعلْ َصدْرَهُ َضي أَن يَهْدِيَُه يَْشرَْح َصدْرَهُ لإِلِْسالَِم وََمن يُرِدْ أَن يُِضل
َّذِيَن الَ يُؤْمِنُوَن« نازل شد، از پيامبر )ص( در مورد معناى شرح صدر سؤال شد. حضرت پاسخ فرمود:  الرِّجَْس َعلَي ال
نورى را خداوند در قلب مؤمن قرار مى دهد كه بر اثر آن، داراى دل و سينه اى فراخ مى گردد. با تعمق در آیات قرآن، 

احادیث و در سیره نبوی و ائمه اطهار چند شاخصه مهم برای سعه صدر می توان شناسایی کرد.
 حلم و بردباری، تالش و استقامت، آرامش و وقار، مصمم بودن، و همچنین چشم پوشی از مهمترین مولفه های 

سعه صدر عنوان شده است. 
مدارا به معنای  معنای نرمی و مالطفت کردن در قرآن و سیره ائمه اطهار  بسیار تأکید شده است.  در تعلیم و تربیت 
هدایت متربی به اهداف مورد نظر  به زیبایی، نرمخویی، مالطفت و تحمل آرای مخالف است. اولیای خدا تاکید دارند 
که آیین تربیت دینی آیینی متین و مالیم است و برای تربیت مردمان بر این آیین، باید این ویژگی جوهری حفظ شود و 
بر خالف آن عمل نشود تا نتیجه تربیت همان شودکه این آیین می طلبد. از امام باقر )ع( روایت شده است که رسول 

خدا )ص( فرمود:

)نقــل از همــان(: همانــا ایــن دیــن و آییــن محکــم و متیــن اســت، پــس بــا مالیمــت در آن در آییــد و عبــادت خــدا را بــه 

بنــدگان خــدا بــا کراهــت تحمیــل نکنیــد و گرنــه ماننــد ســوار درمانــده ای شــوید کــه نــه مســافتی پیمایــد و نــه مرکبــی برایــش 
بمانــد.6

ً  1 َو قُولُوا لِلّناِس ُحْسنا

 2 َو قُل لِِعبادِى يَُقولُواْ الَّتى ِهَى أَْحَسُن

 3 قولوا للّناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم

 4 ثالث من أبواب الرّب: سخاء الّنفس، وطيب الكالم، والّصرب عىل األذى 

 5 عّود لسانك حسن الكالم تأمن املالم

 6 ان هذا الدین متین فاوغلوا فیه برفق و لتکرهوا عباده الله الی عباد الله فتکونوا کالراکب املنبت الذی لسفرا قطع و لظهرا ابقی

ی
ت تربیت

حسن خلق رکن تعامال
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در کتاب »سیری در تعلیم و تربیت اسالمی« به عنوان بهترین راه و رسم تربیت یاد شده است در کتاب مذکور آمده 
است: »مالیمت و مدارا بهترین شیوه برای نرم کردن دلها، و همراه ساختن جانها در مسیر تربیت است«. در همین 
کتاب از امام صادق )ع( روایت شده است که می فرماید: »هر که در امور خویش، مالیمت در پیش گیرد، به آنچه از 
مردم می خواهد می رسد«7؛ پس اگر استادی هدف آموزش و انتقال اثربخش تجارب و مهارتهای خود را داشته باشد، 

باید مالیمت داشته و آن را پیشه خود سازد. 
در رابطه با تسهیل و تیسیر حضرت پیامبر )ص( توصیه ای مستقیم در زمینه رعایت این خصوصیت در روابط ارشادگرانه 

دارد. ایشان فرموده اند: نسبت به شاگرد و استاد خود نرم خو باشيد.8 

خداوند  فرمایند:  می  دیگری  حدیث  در 
مرا بر شریعت و دین حنیف و آسان و 
همچنانکه  است.9  کرده  مبعوث  مالیم 
می بینیم اسالم اساساً دینی مبتنی بر 
رافت، مالیمت، تساهل و اعتدال  است 
و دینی است متعادل که بر فطرت آدمی 
توان  می  بنابراین  است؛  شده  استوار 
نتیجه گرفت، نحوه تربیت در اسالم نیز 
چنین شرایطی دارد. چنانچه پیامبر اکرم 
براین  و  بود  خلق  حسن  مظهر  )ص( 
خدا  سوی  به  را  مردم  که  بود  اساس 

هدایت می کرد. 

دلشاد تهراني، م. )1393(. سيري در تعليم و تربيت اسالمي. تهران: دريا، چاپ هشتم.
فرهاديان، ر. )1387(. مباني تعليم و تربيت در قرآن و احاديث. قم: بوستان کتاب قم.

مصطفوي، ج. )1375(. اصول کافي؛ ترجمه و شرح اصول کافي تاليف ابي جعفر محمد ابن يعقوب ابن اسحاق کليني الرازي؛ 
تهران: ولي عصر.

مظاهری، ح. )1386(. ویژگی های معلم خوب. قم: اخالق.

7 من کان رفیقا فی امره نال ما یرید من الناس 

8 لينوا ملن تعلمون و ملن تتعلمون منه

9 بعثنی بالحنیفیه السهله السمحه
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نگاهی به مراحل تربیت کودک از منظر دین

گذری بر مراحل سه گانه تربیت فرزند
فرزند از ابتدای تولد تا 21 سالگی، یعنی هنگامی که به لحاظ تربیتی از محیط خانواده دور می شود و از نظر رشد 
جسمی و اخالقیـ  تربیتی به بلوغ نسبی می رسد، مراحل به هم پیوسته رشد و تربیت را پشت سر می گذارد. بر اساس 
تغییرات روحی، جسمی و عقلی که در انسان رخ می دهد، سه دوره تربیتی برای او نیاز است که پرورش وی نیز باید 

با شناخت ویژگی های هر دوره صورت پذیرد.
از دیدگاه دین، کودک تا هفت سال اول زندگی سید و سرور است و تعبیر رسول گرامی اسالم صلی هللا علیه و آله 
هم از این مرحله تربیتی »سیادت کودک« است. هفت سال دوم، سن تعلیم پذیری، اطاعت و فرمان برداری است و 
هفت سال سوم، سن نظرخواهی و مشورت. تقسیم مراحل تربیت از نگاه روان شناسان با نظر پیامبر متفاوت است. 
معموال دوره های تربیت را شامل دوره کودکی اول، یعنی از تولد تا شش سالگی، دوره دوم کودکی را از 6 تا 12 سالگی 

و دوره نوجوانی را از 12 تا 18 سالگی می دانند.
پیام متن: )توجه به مراحل سه گانه تربیت فرزند، از تولد تا 21 سالگی.(

ک از منظر دین
ت کود

ی به مراحل تربی
نگاه

گردآورنده: زهراعباسی مصلح
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دوره اول تربیت: از تولد تا هفت سالگی؛ دوران سیادت
این دوره که سن خوشی و بازی کودک است، از زمان تولد شروع می شود. فرزند در اوان کودکی هنوز دنیای خود را 
نمی شناسد و به طور کامل با آن در ارتباط نیست. او نمی تواند کارهای شخصی خود را انجام دهد و از این جهت به 
سن رفع نیازها هم تعبیر می شود. روان شناسان به دوره )تولد تا 2 سالگی(، سن حسی ـ حرکتی می گویند. از دو 
سالگی جست وخیز کودک اوج می گیرد و تمایل او به بازی ها بیشتر می شود. او در این سن، از تمرکز طوالنی در 
مسائل گریزان است و فوق العاده به دنبال تنوع طلبی و آزادی خواهی است. از دو تا سه سالگی، ارتباط کامل تری با 
محیط پیرامون خود پیدا می کند و کم کم قدرت تشخیص در او نمایان می شود، ولی همچنان از تصمیم گیری عاجز 

و به والدین متکی است.
اهمیت تربیت در سن سیادت، به این علت است که شخصیت فرد در 5 سال اول زندگی شکل می گیرد. گزل روان 
شناس مشهور می گوید: »کودک در 5 و 6 سالگی، نسخه کوچکی از جوانی است که بعدها خواهد شد«. به عقیده 

آلپورت روان شناسان معروف:
در حدود چهار ماهگی رشد و تقویت یادگیری کودک به حدی رسیده است که می تواند عادت سازشی و صفات اکتسابی 
داشته باشد. ارتباطش با محیط بیشتر می شود، تفاوت های کم و بیش تدریجی در الگوی شخصیت او پدید می آید و 

صفات تازه ای کسب می کند. هر چه سن کمتر باشد، اثر عوامل محیطی در ذهن پا برجاتر و استوارتر است.
ناگفته نماند، آزادی کودک در هفت سال اول زندگی به معنی رها کردن او، دادن اجازه انجام اعمال مخاطره آمیز یا 
خالف ادب و بی تفاوتی نسبت به رفتارهای نادرست نسیت، بلکه یعنی نباید او را تحت فشار قرار داد یا کاری را که از 
توانش خارج است، به او سپرد. باید با ساماندهی اموری که می تواند انجام دهد، آزادی او را با کنترل منطقی همراه 

ساخت.
پیام متن: هفت سال اول زندگی، دوران شکل گیری شخصیت کودک است.

کودک و رفع نیازهای تغذیه ای
یکی از مهم ترین نیازها در سنین کودکی، دریافت تغذیه مناسب، سالم و پاک است. اسالم بر تهیه غذای حالل و 
سالم، به عنوان عامل زمینه ساز رشد و پرورش درست کودک، تاکید دارد. حضرت رسول صلی هللا علیه و آله می 
فرماید: »طلب رزق حالل بر هر مرد و زنی واجب است.« »و رزقی که از غل و غش پاک نباشد، خوشبختی نمی آورد.« 

ناتوانی کودک در به دست آوردن در اشعاری از مولوی بر تامین غذای حالل و سالم چنین تاکید شده است:

لقمه ای کان نور ارفوزد، امکل           آن بود آورده از کسب حالل

علم و حکمت زاید از لقمه حالل    عشق و رقت زاید از لقمه حالل

چون ز لقمه تو حسد بینی و دام        جهل و غفلت زاید آن را دان رحام
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از دو سالگی به بعد حرکت های کودک کم کم بیشتر می شود و میل به بازی همراه با کنج کاوی در او شدت می گیرد. 
بازی به عنوان عاملی مهم جهت رشد کودک مطرح است. در حقیقت، بازی تفکر و زندگی اوست. امام صادق علیه 

السالم می فرماید: »طفل تا هفت سال باید بازی کند«.
بچه ها از بازی لذت می برند و آن لحظه ها، فرصت خوبی برای اظهار احساسات، کنترل عواطف و تخلیه انرژی خود 

پیدا می کنند. بازی بر رشد عاطفی، اجتماعی و عقالنی کودک تأثیر فراوانی دارد.
هنگامی که کودک با برخی مشکالت در بازی روبه رو می شود و برای حل شدنش تالش می کند، قدرت او برای رویارویی 

با مسائل گوناگون آینده افزایش می یابد. به اهمیت این مسئله می توان از بازی پیامبر اسالم با کودکان پی برد. 

پس زبان کودکی باید گشاد چون رس و کار تو با کودک فتاد             

افرادی که از مال حرام پرهیز نمی کنند و از راه های نامشروع تأمین معاش می کنند، نسلی نابهنجار و بی بند و بار به 
اجتماع تحویل می دهند که باعث وبال و ناراحتی برای خود و دیگران می شوند.

پیام متن: نیاز به تغذیه سالم و پاک، از اساسی ترین نیازهای کودک برای رسیدن به مراحل باالتر رشد است.

بازی و کودکی

ک از منظر دین
ت کود

ی به مراحل تربی
نگاه
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شرکت دادن کودکان در بازی های دسته جمعی، سبب می شود از انزوا بیرون آیند و روحیه همکاری و دوستی میان 
آنها تقویت شود. بیشتر تجربه هایی که در زمینه های مختلف در این دوره از عمر کسب می شود، از طریق بازی است. 
همچنین، کودک به وسیله بازی به آسان ترین شکل به شناخت جهان پیرامون خود می رسد. پس، بازی در زندگی بچه 

ها، نه تنها تفریح نیست بلکه می تواند جدی ترین کار آنها دانسته شود.
بهترین لحظات زندگی امام حسن و امام حسین علیهماالسالم ، زمان بازی ایشان با جد گرامی شان، حضرت رسول 
اکرم صلی هللا علیه و آله و پدر بزرگوارشان، حضرت علی علیه السالم در قالب ارتباطی صمیمانه شکل می گرفت. 
بارها حضرت پیامبر سجده نماز خود را طوالنی می کرد تا حسنین علیهماالسالم که کودکانی پر جست وخیز بودند و به 

زحمت بر پشت پیامبر سوار می شدند، از بازی سیر شوند.
در حدیثی از حضرت موسی بن جعفر علیه السالم نقل است:
تَْستَحِبُّ عِرامةُ الُغالم فی ِصَغرهِ لِیَکوَُن َحکیما فی کِبَرِه.

خوب است فرزند در سنین خردسالی بازیگوش باشد تا در سنین بزرگسالی بردبار و صبور باشد.
پیام متن: تأثیر عمیق بازی کودک، در رشد و تعالی شخصیت او.
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تربیت کودک در بعد مذهبی

خانواده مناسب ترین بستر برای پیدایش رفتارهای مذهبی است. از آن جا که تربیت مذهبی کودک دارای سیر منطقی 
و منظمی است، به رعایت تناسب بین مفاهیم آموختنی به کودک و سن او، در اسالم توجه خاصی شده است. آنچه 
به کودک درباره آموزه های دینی ارائه می شود و او یاد می گیرد، فقط از طریق تکرار، تقلید و آشنایی است. مفاهیم 
مذهبی با باالتر رفتن سن او کمتر می شود و تعقل و تفکر جای تقلید صرف را می گیرد. توصیه شده است در سه 
سالگی به کودک کلمه: »ال اله اال هللا« را یاد دهید، در چهار سالگی »محمد رسول اللّه صلی هللا علیه و آله « و در 

پنج سالگی روی او را به قبله متوجه کنید تا با مقدمات نماز آشنا شود.
البته اجبار کودک به یادگیری مفاهیم و اعمال مذهبی بسیار اشتباه است؛ چرا که با خوشی و سروری او در تعارض 
است و گاه منجر به سرخوردگی، لج بازی و بی رغبتی نسبت به مسائل مذهبی می شود، بلکه باید نسبت به این امر، 

کامال ظریفانه برخورد کرد.
در این سنین، کودک به نوع رفتارها و عملکرد والدین در موقعیت های گوناگون توجه ویژه دارد و به صورت غیرمستقیم 
آنها را می آموزد. بنابراین، واکنش افراد خانواده نسبت به مسائل مذهبی بر او تأثیر عمیقی می گذارد و زمینه گرایش 

یا طرد مذهبی در او فراهم می آید. انجام عبادت ها در حضور فرزند، او را تشنه هم رنگی با آنان می کند.
اگر والدین و بزرگ ترها در صورت عالقه مندی و همراهی کودک در این زمینه، پاداشی برای تشویق او در نظر بگیرند، 
کودک را برای تکرار عمل شایسته اش مشتاق تر می سازند. تشویق و تقویت رفتار مثبت کودکان، سبب شکل گیری 
عادت های ارزشمند در آنان می شود. زمانی باید کودک را تشویق کرد که رفتار پسندیده ای از او سر بزند که البته، 
می تواند به صورت کالمی، غیرکالمی، مادی و معنوی، مستقیم یا غیرمستقیم باشد. درباره روش مناسب یاددهی 
مفاهیمی چون خدا، قیامت و غیره این نکته مهم است که شناخت و ادراک کودک در این سنین، بیشتر حسی است 
و بنا به اقتضای سن و سالش، نمی تواند مسائل را به صورت عقالنی درک کند. از این رو، بهتر است او را با نشانه ها 
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و زیبایی های محسوس خلقت آشنا کرد و این گونه او را متوجه آفریننده ساخت.در مقابل باید از بیان شدت عذاب 
جهنم و مسائلی این چنین و ارائه چهره ای خشمگین و غضبناک از خداوند که در فاصله گرفتن کودک از خدا تأثیر دارد 

پرهیز کرد.
پیام متن:

از وظایف والدین، آشناسازی کودک با مفاهیم دینی، یاددهی انجام عبادات، به همراه تشویق بیان محبت و الطاف 
خدا به شیوه ای ساده و ایجاد احساس خوشایند در او نسبت به خدا و پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله و ائمه اطهار 

علیهم السالم است.

دوره دوم تربیت: از 7 تا 14 سالگی؛ دوران تأدیب و آموزش

کودکان در این سن و سال تا حدودی خوبی ها و بدی ها را درک می کنند، ولی از آن جا که هنوز به رشد کافی عقالنی 
برای تشخیص مصلحت خود نرسیده اند، نیازمند آگاهی و تربیت مستقیم هستند.

حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و آله هفت سال دوم را سن پیروی و فرمان برداری می داند و امام جعفر صادق 
علیه السالم سفارش می کند: »فرزند خود را در هفت سال دوم با آداب و روش های مفید و الزم تربیت کنید«.

در این دوران نباید به کودک آزادی کامل داد و از اشتباهات و خالف هایش چشم پوشید، شایسته است او را از بی 
ادبی های احتمالی نیز باز داشت، به نظم و انضباط عادت داد، با برنامه ریزی درست او را از بی توجهی به لحظه ها 
و بیهوده گذرانی دور کرد. به یقین، اگر کودک دوران سیادت را به طور طبیعی و در محیطی مناسب و اطمینان بخش 
سپری کرده باشد، در دوران تأدیب دارای نوعی تعادل روانی خواهد بود و برای اطاعت پذیری و حرف شنوی از والدین 

مقاومت به خرج نمی دهد.
پیام متن: هفت سال دوم زندگی فرزند، دوران فراگیری تربیت است که هر چه بهتر هفت سال اول را طی کرده باشد، 

در این دوره موفق تر است.

ک از منظر دین
ت کود

ی به مراحل تربی
نگاه

و  در تن  تغییرات محسوسی  این دوره  در 
او نسبتا  آید. جسم  روان کودک پدید می 
فهمش  و  تر  یافته  رشد  ذهنش  تر،  قوی 
بیشتر می شود. رابطه اجتماعی وی با مادر 
کمتر می شود و شور و عالقه خاصی برای 
دهد،  می  نشان  کودکان  دیگر  با  ارتباط 
هم  سوی  از  پذیرش  از  پس  که  جایی  تا 

ساالن و افراد گروه به آرامش می رسد.



19

انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

ین
ر د

نظ
ز م

ک ا
ود

ت ک
ربی

ل ت
اح

مر
به 

ی 
اه

نگ

تعلیم و آموزش نوباوگان

از آن جــا کــه رشــد مغــز کــودک در هفــت ســال دوم بیشــتر شــده و آمادگــی الزم بــرای یادگیــری را پیــدا کــرده اســت، مهــم 

تریــن وظیفــه والدیــن و مربیــان ]در ایــن ســال هــا[، آمــوزش و تعلیــم ذکــر شــده اســت. یادگیــری در ســنین کودکــی عمیــق 

تــر و ریشــه دارتــر اســت؛ چــرا کــه ذهــن کــودک آســوده و بــی مشــغله از مســائل زندگــی اســت و قــدرت گیرندگــی او قــوی 

تــر اســت.

آمــوزش رســمی از شــش ســالگی شــروع مــی شــود و یادگیــری او بــه تدریــج همــراه بــا تعلیمــات مدرســه ای، از محیــط و 

مســائل و افــراد گوناگــون پیرامونــش ادامــه مــی یابــد.

حضرت رسول اکرم صلی هللا علیه و آله در مورد آموزش مسائل دینی می فرماید:

وقتــی فرزنــد شــما بــه شــش ســالگی رســید، رکــوع و ســجود را بــه او یــاد دهیــد. در هفــت ســالگی بــرای وضــو ســاختن 

آمــاده اش کنیــد و بــه نمــاز خوانــدن ترغیبــش کنیــد. بدانیــد کــه بــا یــاد دادن نــام خــدا بــه کــودک، عــذاب الهــی از معلــم و 

پــدر و مــادر برداشــته مــی شــود.

نکتــه بعــدی، توجــه بــه آمــوزش و پــرورش کــودکان در زمینــه هــای هنــری، ورزشــی و مهــارت هــای اجتماعــی اســت. صرفــا 

نبایــد بــه آمــوزش هــای نظــری بســنده کــرد، بلکــه الزم اســت بــا پــرورش صحیــح کــودکان، بــه کشــف اســتعدادهای پنهــان 

جســمی و ذهنــی شــان پرداخــت. در آمــوزه هــای دینــی آمــده اســت کــه بــه فرزنــدان خــود اســب ســواری، شــنا و تیرانــدازی 

آمــوزش دهیــد. حضــرت علــی علیــه الســالم بــا تأکیــد بــر آشــنا ســازی کــودکان بــا آداب و روش هــای مفیــدی کــه در زندگــی 

بــه کار مــی آیــد، یــادآور مــی شــود کــه فرزنــدان شــما بــرای دوره ای غیــر از زمــان شــما بایــد آمــاده و مهیــای فعالیــت شــوند. 

الزمــه زندگــی اجتماعــی ســالم و پربــار، شــخصیتی پــرورش یافتــه بــا آمادگــی روانــی، برخــوردار از مهــارت هــای اجتماعــی 

و بــا اعتمــاد بــه نفــس باالســت کــه در صــورت توجــه دقیــق بــه تمــام ابعــاد شــخصیت کــودک مــی تــوان بــه چنیــن هدفــی 

دســت یافــت. زمانــی کــه نیازهــای زیســتی و عاطفــی کــودک بــه طــور کامــل تأمیــن شــود، زمینــه کنــج کاوی و فعالیــت هــای 

ذهنــی و عملــی بیشــتر، بــرای او فراهــم مــی آیــد.

اهمیــت دادن بــه پرســش هــای جســت وجوگرانــه کــودکان و پــرورش قــدرت تخیــل آنــان، امــری بســیار ضــروری در جهــت 

رشــد ذهنــی و پایــه ریــزی متعــادل شــخصیت آنــان اســت. بیــان پاســخ هــای ســاده و روشــن بــه ابهامــات ذهنــی کــودکان، 

قصــه گویــی یــا خوانــدن داســتان هــای ســاده و آموزنــده یــا مشــارکت دادن آنهــا بــه حــل مســائل خانــواده، از جملــه روش 

هایــی اســت کــه در پــرورش ذهنــی کــودک مؤثــر اســت.
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پیام متن: توجه به آموزش کودک در زمینه های هنری، ورزشی و مهارت های اجتماعی.

ک از منظر دین
ت کود

ی به مراحل تربی
طوبیمنبع:نگاه

توصیه های عملی به منظور تقویت ایمان مذهبی در کودکان

1-  برای تثبیت ایمان در دل فرزندتان بینش های او را درباره خدا صحیح و عمیق کنید. و به پرسش های او در مورد 
خداوند جواب های درست و در حد فهم او بدهید.

2- برای تقویت ایمان فرزند به خدا و پذیرش توانایی های خودش، جمله های مثبت را بر روی کاغذی بنویسید و بر در 
و دیوار و محل دید او قرار دهید، برای مثال:

ـ برای سالمتی، توانگری، زیبایی و قدرتم از خداوند سپاس گزارم.
ـ خدا همه جا با من است و همه چیز نیکوست.

ـ قدرت و بزرگی خدا برتر و پایدارتر از دیگران است.
ـ من با ایمان به خدا، در کارهایم موفق می شوم.

3-  مفهوم مرگ را برای او به صورت مثبت بیان کنید. به او بگویید مرگ یک میهمانی بزرگ و با شکوه نزد خداست. بدین 
وسیله، آگاهی و شناخت او را از مرگ باال می برید و ترس از این مسئله را در او کاهش می دهید.

4-  به او یاد دهید با خدا درد دل کند، صحبت کند، تشکر کند و کمک بخواهد، به ویژه در مواقع حساس مثل: امتحان 
دادن.

5. برای تقویت ایمان دینی، محبت به ائمه اطهار علیهم السالم را در سرلوحه برنامه های تربیتی کودک خویش قرار 
دهید؛ چرا که محبت به آنان، انسان را به ارادت و هم رنگی با آنچه خدا می خواهد، توفیق می دهد. بدین منظور، 

بیان داستان های دوران کودکی امامان معصوم علیهم السالم بسیار سودمند است.
5- با باال بردن قدرت ایمان در فرزندتان، او را در برابر تحمل مشکالت مقاوم تر و برای پذیرش مسئولیت های بزرگ 

تر آماده سازید.
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آداب و وظایف معلمان و شاگردان  در بیانات شیخ زین الدین بن علی بن احمد 
عاملی جبعی، معروف به شهید ثانی، از بزرگان فقه

آداب و وظایف شاگرد آداب و وظایف معلم آداب و وظائف مشترک
تصفيه و پاليش دل از آلودگى ها

رعايت مدارج علوم و دانشها از لحاظ اهميت 

گسيخنت عالئق و عوائق مادى از خويشنت

بر حذر بودن از معارشت نادرست 

مداومت بر تحرك و كوشش علمى

علو همت و كوشش در پوياىئ از مقام والى علمى

فرصت هاى زندگاىن را بايد غنيمت شمرد

تصفيه و پاليش دل از آلودگى ها

رعايت مدارج علوم و دانشها از لحاظ اهميت 

احراز صالحيت و شايستگى

حفظ حيثيات و شئون علم و دانش 

دريغ نورزيدن از تعليم علم

بذل و اعطاء و انفاق علم

احرتاز از مواضع تهمت 

شهامت در اظهار حق ، و جلوگريى از تخلف 

اخالص و پاكسازى نيت 

عمل به علم

توجه و توكل به خدا 

عفت نفس و علو همت 

تالش به تكميل نفس 

قيام به وظائف دينى و اخالق

حسن خلق و فروتنى

جهت ياىب صحيح

كاوش از استاد و معلم ليق و شايسته

تلقى معلم به عنوان پدر واقعى و روحاىن

 احرتام در حركت و راه رفنت در معيت استاد

 ارج نهادن به استاد و تجليل از مقام علم و دانش

تواضع و فروتنى در برابر استاد

 لزوم ترجيح راءى و نظريه استاد 

بايد از استاد به احرتام ياد كرد

حق شناىس از استاد و الگو پذیری او 

سپاسگزارى از ارشاد و هشدارهاى استاد

تحمل جور و تندرويهاى استاد 

ايجاد خلوص نيت در شاگردان

اعالم امكان وصول به مقام والى علمى در سايه اميان

 ايجاد شوق و دلبستگى به علم و دانش

 مواسات و دلسوزى

استفاده از روشهاى تنبيه براى منع از تخلف

فروتنى و نرمش

تفقد از احوال دانشجويان

اطالع از نام و مشخصات شاگرد

القاء مطالب علمى در خور استعداد شاگردان

تفهيم ترتب و تسلسل منطقى

نسبت به خود
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منتظر ماندن برای استاد و رشفياىب به محرض او 

رعايت ادب و نزاكت درورود به مجلس خصوىص استاد

آراسنت برون، و آمادگى درون به هنگام ورود 

آمادگى روحى و ذهنى شاگرد براى درس 

عدم ايجاد مزاحمت براى اشتغالت استاد

 عدم مامنعت از اسرتاحت استاد 

عدم تحمیل وقت تدريس بر استاد 

 تنظيم كيفيت و جهت جلوس در محرض استاد

مراقبت از حركات و رفتار و حالت خود در محرض استاد 

 تنظيم صدا و مواظبت از رفتار و گفتار در پيشگاه استاد

رعايت لطف بيان هنگام گفتگوى با استاد

جربان نواقص سخن استاد با اشارات لطيف 

كوشش در تقريب مطالب به رشایط شاگردان

ذكر ضوابط و قواعد كىل علوم ضمن تدريس آنها

تحريص بر تكرار دروس و آزمايش هوش و استعداد آنها

طرح مسائل دقيق و پرسش كردن

احرتام به شخصيت شاگرد و اعرتاف به اهميت افكار او

رعايت مساوات در التفات و محبت

رعايت نوبت شاگردان زياد در رشوع به تدريس 

رعايت امتياز استعداد و تفاوتهاى شاگردان

عدم تقبيح علومى كه معلم در آن تخصص ندارد

ارشاد شاگردان به معلامن شايسته

آماده ساخنت و معرىف معلامن ليق براى جامعه

ايجاد خلوص نيت در شاگردان

در رابطه با دیگری

آداب و وظایف شاگرد آداب و وظایف معلم
رعايت ادب و نزاكت در خطاب به استاد

 ناديده گرفنت سبق لسان و لغزش زبان استاد

پيشدستى نكردن در پاسخ به استاد

متركز حواس و استامع دقيق به استاد

ارج نهادن به توضيحات استاد

 عدم تكرار سؤال هاى فرساينده و تلف كننده فرصت 

سؤال به موقع 

 دلنشني بودن سؤال

عدم رشم و حياء در پرسش علمی

شهامت در اعرتاف به عدم درك مطلب علمى

ايجاد آمادگى براى رسعت انتقال 

رعايت نزاكت و ادب در اخذ و عطاء

 رعايت نکات ظریف در ارج نهادن به مقام استاد

حفظ حريم استاد بهنگام جلوس و اقامه مناز

كوشش هاى ىب دريغ شاگرد نسبت به استاد

ىب بند و بار نبودن 

تلقى معلم به عنوان پزشك معالج جان و روان 

اعالم امكان وصول به مقام والى علمى در سايه اميان

ايجاد شوق و دلبستگى به علم و دانش 

مواسات و دلسوزى 

استفاده از روشهاى تنبيه براى منع از تخلف

فروتنى و نرمش

تفقد از احوال دانشجويان

اطالع از نام و مشخصات شاگرد

القاء مطالب علمى در خور استعداد شاگردان

تفهيم ترتب و تسلسل منطقى

كوشش در تقريب مطالب به رشایط شاگردان

ذكر ضوابط و قواعد كىل علوم ضمن تدريس آنها

تحريص بر تكرار دروس و آزمايش هوش و استعداد آنها

طرح مسائل دقيق و پرسش كردن

احرتام به شخصيت شاگرد و اعرتاف به اهميت افكار او

رعايت مساوات در التفات و محبت

رعايت نوبت شاگردان زياد در رشوع به تدريس 

رعايت امتياز استعداد و تفاوتهاى شاگردان

عدم تقبيح علومى كه معلم در آن تخصص ندارد

ارشاد شاگردان به معلامن شايسته

آماده ساخنت و معرىف معلامن ليق براى جامعه

ف معلمان و شاگردان
ب و وظای

آدا
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آورده اید، خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها است، نگهدارید.« نگه داری خویشتن 
از طریق ترک معاصی و تسلیم نشدن در برابر شهوات سرکش میسور است،  نگه داری خانواده نیز به وسیله تعلیم و 

تربیت درست و فراهم ساختن محیط پاک و به دور از هرگونه آلودگی فکری و عملی حاصل می شود. 
همچنین در پرورش فضایل اخالقی يک نسل، خانواده از جايگاه وااليي برخوردار است. اگر بنا باشد مردم به حال خود 
رها شوند و هر كس به دنبال خواسته ها و هوس هاي خود برود، اجتماع به صورت ناموزون و ناهماهنگ درمي آيد و 
هرج و مرج و بي بند و باري بر آن، حاكم خواهد شد؛ چون اجتماع، وابسته به خانواده و تربيت خانواده است. از آن 
جا كه اصالح جامعه، به اصالح فرد وابسته است، تا فرد، اصالح نشود، جامعه هم اصالح نمي شود و در اين اصالح، 
نقش خانواده و زن، اهميت بسزايي دارد. به طور كلي، اجتماع، همان خصوصياتي را به خود مي گيرد كه افراد آن 
دارند و وقتي محيط، سالم مي شود كه افراد آن جامعه، مردماني پرهيزگار باشند و پيوسته در راه اصالح قدم بردارند. 
اين حركت تربيتي و اخالقي در جامعه، نشانگر وجود زنان و مادراني است كه مرداني باايمان و باتقوا را در خانواده و 

در دامان پر مهر خود پرورش مي دهند.
زن و شوهر در روابط عاطفي با يک ديگر بايد اين بيان گُهربار امام رضا عليه السالم را در نظر گيرند که:

 اگر مؤمني خشمگين شود، عصبانيت، وي را از طريق حق بيرون نمي برد و اگر شادماني يابد، اين خرسندي، وي را 
دچار باطل نمي كند و چون به اقتداري مي رسد، بيش از آنچه حق دارد، نمي گيرد. )فضل هللا، 1389: ص236(

تربیت دینی در خانواده
گردآورنده: سلیم کاظمی

بر اساس آیات و روایات اسالمی، سرپرست خانواده، 
به تربیت  افراد دیگر، نسبت  یا  از پدر و مادر و  اعم 
مسئولیت  خود،  دستان  زیر  دیگر  و  فرزندان  دینی 
سنگینی دارد؛ به همین دلیل، خدای متعال در این 
زمینه، خطاب به مؤمنان می فرماید: »ای کسانی که ایمان 

ی در خانواده
ت دین

تربی



25

انجمن علمی علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

امام رضا عليه السالم در سيره عملي خويش در راستاي تقويت عواطف و تکريم شخصيت حاضران در خانه و در جمع 
معاشران اين گونه بود. ابراهيم بن عباس مي گويد:هرگز شخصيتي برتر از امام رضا عليه السالم نديدم. هرگز پاي 
خويش را مقابل همنشين خويش، دراز نمي كرد و پيش از او تکيه نمي داد. به خدمتگزاران دشنام نمي گفت، صدايش 
به خنده بلند نمي شد و همواره با غالمان و زيردستان خود، کنار سفره غذا مي نشست. )اربلي، 1421.ق: ج2، ص247(

راهکارهای اعتالی نقش خانواده در تربیت دینی فرزندان :
1. انتخاب همسر مناسب و معتقد به اسالم ناب محمدی )ص( .

2. تغذیه و رشد فرزند از شیر و اغذیه ی حالل و با وضو بودن مادر و رفع نیازهای جسمانی و روانی فرزندان .
3.اعتدال در آموزش و تشویق به نماز و دیگر عبادات .

4. داشتن منش و دانش تربیتی در مسایل دینی توّسط والدین و انتقال آن به فرزندان .
5.صبوری اولیا درآموزش نماز واعمال دینی به فرزندان .

6. پرهیز از روش قهرآمیز ،اجبار و الزام در انجام فرائض دینی .
درکتب  دینی  ومفاهیم  به دستورات  راجع  ومطالب  اطاّلعات  آوری  وجمع  کنجکاوی  به  فرزندان  وترغیب  تشویق    .7

مختلف .
 تهیه کتب و نشریّات مناسب که درراستای تقویت گرایش دینی فرزندان باشد و دراختیارخانواده قرارگیرد)مطهری،1387(.

روش های تربیتی در اسالم
1. روش محبّت

2. روش الگویی 
3.روش معرفتی ) آموزش یادگیری ( 

4.روش شرطی
6.روش تلقین 
7.روش اقتدار 

8.روش تکرار و مداومت )مطهری،1387(

 
-اربلي، علي بن عيسي، کشف الغمّة، قم، انتشارات الّشريف الرّضي، 1421ق. 

-فضل هللا، محمد جواد، تحليلي از زندگي امام رضا عليه السالم، ترجمه سيد محمد صادق عارف، مشهد، بنياد 
پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، 1389ش.

  -مطهري، مرتضي، تعليم و تربيت در اسالم، تهران، صدرا، 1387ش

منابع

ده
وا

خان
در 

ی 
دین

ت 
ربی

ت



26

شامره سوم، اردبیهشت ماه 1398گاهنامه علمی - تخصصی دانشگاه محقق اردبیلیتربیت

                                     نگاهی به اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه شهید مطهری

 گردآورنده: مرتضی جاوید پور

ــن مســائلی اســت کــه ذهــن اندیشــمندان را در طــول  ــده تری ــن و پیچی ــم و تربیــت، از ضــروری تری موضــوع تعلی

تاریــخ بشــری بــه خــود معطــوف کــرده اســت. تربیــت کــه همــان پــرورش اســتعدادهای نهفتــه انســانی و بــه تعبیــر 

دیگــر، بــه فعلیــت رســاندن هماهنــگ تمــام اســتعدادهای بشــری اســت ، مــورد توجــه دیــن مبیــن اســالم و اولیــای 

آن بــوده اســت و بلکــه اصلــی تریــن هــدف آن هــا مــی باشــد . در نظــام تربیتــی، پــس از مبانــی و اهــداف تربیــت، 

ــوان  ــه عن ــی و ریشــه تربیــت و اهــداف، ب ــوان پ ــه عن ــی، ب ــژه ای برخــوردار اســت. مبان ــگاه وی اصــول تربیــت از جای

چشــم انــدازِ وضعیــت مطلــوب جلــوه گــری مــی کننــد. حلقــه واســِط بیــن آن دو، اصــول تربیــت اســت کــه بــه منزلــه 

ایدئولــوژی تربیــت، نقــش اساســی دارد .
تمام روشهای تربیتی در اسالم در حقیقت 

و همه  است  و رب  انسان  پیوند  از  حاکی 

و  پیوند  این  از  تربیت  های  شعبه  و  فرع 

کیفیت آن منشاء می گیرد. دین به نگرش 

فلسفی فرد به تعلیم و تربیت و به دنبال 

آن اهداف تربیتی جهت می دهد و فرهنگ 

دینی حاکم بر انسان در همه شؤون زندگی 

او ریشه می دواند. تربیت دینی نشان

دهنــده راه و روشــی اســت کــه در انتهــا بــه هــدف زندگــی منجــر مــی شــود.تعلیم و تربیــت از دیربــاز و طــی قــرون 

ــکار و  ــن ســان توانســته اســت اف ــوده و بدی و اعصــار همــواره مــورد توجــه عالمــان، اندیشــمندان و فیلســوفان ب

اندیشــه هــای بــزرگ را بــه ســوی خویــش فراخوانــد .

در واقــع، اصــول تربیــت، دســتورالعمل هــای کلــی هســتند کــه حاکــم بــر همــه روشــهای تربیتــی مــی شــوند و از 

آنهــا گریــزی نیســت. اگــر در امــر تربیــت، مبنایــی تغییــر کنــد، بالتبــع، اصــول مبتنــی بــر آن نیــز تغییــر مــی کنــد؛ امــا 

از آن جــا کــه مبانــی دیــن اســالم ثابــت و غیرمتغیــر هســتند، اصــول تربیتــی اســالم نیــز ثابــت خواهنــد بــود. ایــن 

اصــول، ناظــر بــه چگونگــی تحقــق تربیــت و راهنمــای عملــی تدابیــر تربیتــی هســتند.

ی
ت از دیدگاه شهید مطهر

ی به اصول تعلیم و تربی
نگاه
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متفکر شهید، عالمه مطهری به عنوان اندیشمندی اسالمی در خصوص اصول تعلیم و تربیت اسالمی، مسائلی 

رامطرح کرده است که بررسی و ارائه آنها می تواند فضای فکری مشخصی را در تربیت اسالمی به وجود آورد و به 

کاوشگران عرصه تعلیم و تربیت یاری رساند.

1-اصل هماهنگی با فطرت

2- اصل اعتدال

3-اصل جامعیت

4-اصل تأمین نیازهای واقعی

5-اصل تأکید به تربیت دوره کودکی

6-اصل توازن امور ثابت و امور متغیر

7- اصل هدایت خواهی

8- اصل حکمت جویی

9- اصل بهره گیری از اراده 

10-اصل تالزم و تناسب علم و عقل

11-اصل انسانیت دوستی

12-اصل جذب و دفع

13- اصل پیوند تربیت با معنویت

 منابع
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مبانی و اصول تربیتی در اسالم
گردآورنده: زهراحسن زاده

 نوشته: عباس کوثری

مقدمه

در فرهنگ قرآن و معارف اصیل اسالمی، تعلیم و تربیت از منزلت و جایگاهی رفیع برخوردار است. گذشته ای به قدمت 
تکوین و آفرینش انسان دارد و از همه شکوهمندتر آنکه خالق یکتای هستی تعلیم و تربیت انسان را عهده دار شده 

است. و در قرآن کریم از خود به این صفت یاد کرده است آنان که می فرماید:
 ]4[ بالقلم«  علّم  ]3[ »الّذی  القرآن«  علّم  ]2[ »الرحمن  یعلّمکم هللا«  و  ]1[ »واتقوا هللا  کلّها«  االسماء  آدم  و علم 

»علّمناه من لدنّا علما« ]5[
اصوالً یکی از جهات اعجاز قرآن جنبه های علمی آن است که عالمه طباطبائی »ره« از آن به عنوان »تحدّی قرآن به علم« 
نام می برد ]6[ و از طرف دیگر مواردی که در آیات الهی از خداوند با کلمات ـ »رّب«، »ربّنا«،]7[ »ربّکم«،]8[»ربّک«،]9[ 
»ربّه«،]10[ »ربّها«،]11[ »ربّهم«،]12[ »ربّی«،]13[ »ربّهما«،]14[ »ربّکما«،]15[ نام برده است بیانگر ربوبیّت ذات مقدس 
احدیّت می باشد بویژه کلمۀ »ربّکما« که با قرار گرفتن در ترکیب زیبای »فبای االَ ربکما تکذّبان« )آنهم پس از بیان 

سمتی از نعمتها( جلوۀ دیگر از جمال ربوبی را در دل و فکر متجلّی می سازد.
راغب می نویسد: الرّبّ فی االصل الترّبیة و هو انشاء الشئی حاالً فحاالً الی حدّ التمام ...  الرباب السحاب سمّی بذالک 
النّه یُرّب البنات: اصل رّب تربیت است و آن عبارت از ایجاد شئی است تا به تدریج او را به مقصد کمال و تمام رهنمون 
سازد« و به ابرها »رباب« می گویند زیراموجب باروری گیاهان می گردد]16[ و در مقابل اگرچه عدّه ای گفته اند رّب 
از ریشه »ربب«  است برخالف تربیت که از ریشه »رَبَو« گرفته شده است و لکن آنها نیز معتقدند که در واژۀ »رّب«  

تربیت اشراب شده است.
با توجّه به همین جایگاه تعلیم و تربیت است که هدف از بعثت پیامبران تعلیم کتاب و حکمت و پرورش و تصفیه 
روح از ناخالصی ها معرفی شده است]17[ و در کلمات رسول خاتم »ص« آمده است: »بالتعلیم اُرسلت« ]18[ »بُعثت 
التمم مکارم االخالق« ]19[ که این خود بیانگر اینستکه اسالم در زمینه تعلیم و تربیت دارای مکتبی است مستقل با 
مبانی و اصولی مشخص و الهی، که با استفاده از آن نیازی به طلب کردن گوهر ماوراء صدف کون و مکان از گمشدگان 

لب دریا نخواهد بود چرا که خورشید وحی همچنان جاودانه می درخشد.
قدسیان را نرسد تا که به ما فخر کنند قّصۀ علّم االسماء بزبان است هنوز]20[

ی در اسالم
ی و اصول تربیت

مبان
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مفهوم تعلیم و تربیت

اصول و مبانی تعلیم و تربیت

اصول  به  است  نظری  دارید  روی  پیش  در  که  نوشتاری 
و مبانی تعلیم و تربیت و از آنجا که پیامبر و جانشینان 
گرامش نمونه اعلی و تجّسم قرآن هستند و خود تربیت 
شده وحی و دستورات الهی می باشند و مصداق: »ادبّنی 
تعلیم  نیز در صحنه  و خود   ]21[ تأدیبی«  و احسن  ربّی 
و تربیت از موفق ترین مربّیان بزرگ بوده اند در مقاله 
حاضر توجه ویژه به سنّت و سیرۀ آنها خواهیم داشت و 
سپس آن را در گفتار و سیره عملی تربیت شده مکتب 
می  نظاره  به  خمینی  امام  دوران،  فرزانه  بیت،  اهل 

نشینیم.
با اعتراف به اینکه بضاعتی است مزجاة و نوشتاری است 

ناتمام.
کنم  شرح  نتوان  دفتر  این  کنم  پاره  و  قلم  این  بشکنم 

جلوه واالی تو را]22[
قبل از ورود در بحث الزم است توضیحی درباره مفهوم 

تعلیم و تربیت ارائه دهیم.

اند  برای تجرّد نفس ذکر کرده  ادلّه فراوانی  در فلسفه، 
از آن جمله اینکه در مادّه قابلیّت انطباق کبیر بر صغیر 
انسان  نفس  و  ذهن  در  بینیم  می  اینکه  حال  و  نیست 
صور کبیره آسمان ـ خورشید ـ  ستاره ـ دریاها منطبع می 
تواند  نمی  این صور  حامل  است،  چنین  که  حال  گردد. 
ماده باشد. زیرا ماده ذهن با این کوچکی گنجایش این 
صور را ندارد پس معلوم است نفس یا ذهن که حامل 
اینها هستند مجرّد هستند.]23[ فعالً این مقال درصدد 
توضیح و اشاره به تمامی ادله آن نیست. از طرف دیگر 
همانگونه که در اسفار]24[آمده است این موجود مجرّد 
با حرکت جوهری خویش همواره به سمت کمال حرکت 
می کند. ابتداء در مرحله عقل بالقوه و با سیر صعودی 
امام  کند  می  فعال شدن، سیر  عقل  به سمت  خویش 
خمینی می فرمایند: »به حسب براهینی که در فلسفه 
ثابت است ماوراء این طبیعت در انسان هست و انسان 

دارای یک عقل باالمکان مجرّد و بعد هم مجرّد تام

نیّت مشخّصۀ شعاع دید و برد عملی انسان است. اعمال 
از نیّت رنگ می گیرد، و در همان محدوده اثر آفرین. در 
حدیث آمده است لکل امریءً مانوی فمن کانت هجرته 

گفت  میتوان  جهت  این  به  توجّه  با   ]25[ شد«  خواهد 
و  دادن  سیر  از  است  عبارت  تربیت  و  تعلیم  مفهوم 
به سمت  بالقوّه  عقل  مرحله  از  نفس  ساختن  رهنمون 
مجرّد تام شدن« و یا به عبارت دیگر از آنجا که انسانها 
می  قرآن  چنانکه  خدائی هستند  و  اصیل  فطرتی  دارای 
فرماید:  »فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرةهللا التی فطر 
الناس علیها« ]26[ و در حدیث آمده است »کل مولود 
بزرگ  مربّیان  این  انبیاء  کار  و  الفطرة«.]27[  علی  یولد 
انسانها به فطرت خویش بوده است  بشریّت برگرداندن 

»لیستادوهم میثاق فطرته« ]28[
از شکوفا  تربیت عبارت  و  توان گفت مفهوم تعلیم  می 
نمودن فطرت و یا جلوگیری از آن می باشد. در این زمینه 
نیست  اینطور  اوّل  از  »انسان  فرماید:  می  خمینی  امام 
که فاسد به دنیا آمده باشد از اول با فطرت خوب به دنیا 
فطرت  اسالم،  فطرت  مستقیم،  صراط  فطرت  با  آمده، 
را  فطرت  همین  یا  که  تربیتهاست  این  است،  توحید 
شکوفا می کند و یا جلوی شکوفائی فطرت را می گیرند« 
دیگر  تعاریفی  تربیت  و  تعلیم  برای مفهوم  اگرچه   ]29[
شده است چنانکه یکی از محققین می نویسند: »مفهوم 
مهارتها  و  معلومات  انتقال  گذشته  در  تربیت  و  تعلیم 
بود روی همین زمینه روش عمده تدریس، سخنرانی ـ یا 
مطالعه کتب درسی بود اما اگر تعلیم و تربیت را چنانچه  
تجربیّات  در  تجدیدنظر  است  معتقد  دیوئی«  »جان 
از رشد قوه  را عبارت  یا آن  بدانیم  آنها  و تشکیل مجدّد 
روش  کنیم  تلقّی  فرد  رشد  هدایت  یا  صحیح  قضاوت 
کار ما با آنچه در گذشته معمول بود کامالً فرق خواهد 
داشت«]30[ امّا با توجه به مبانی قرآنی و فلسفی اسالم 

آن دو تعریف قبل را ترجیح می دهیم

الف ـ اصل خدامحوری یا اخالص
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 الی هللا و رسوله فهجرته الی هللا و رسوله و من کانت 
هجرته الی دنیا یصیبها او امرأة یتزوجها فهجرته الی ما 
هاجر الیه« ]31[ علم و تربیت برای کسب مقامات دنیوی 
نتیجه جز حرکت در همین محدوده و جمِع همّت و عزم 
برای رسیدن به آن نخواهد داشت. امام خمینی)ره( می 
فرمایند: »کسی که دارای حّب جاه و ریاست است و این 
غایت  است،  او شده  روح  و شاکلۀ  نفسانیُه  ملکۀ  حّب 
از  افعال صادرۀ  و  آن مطلوب است  به  او رسیدن  آمال 
او تابع آن غایت است و داعی و محرّک او همان مطلوب 
نفسانی است و اعمال او برای وصول به آن مطلوب از او 
و خودخواهی،  نفس  که حّب  ... کسی  گردد  صادر می 
نهایت  و  مقصد  غایت  اوست،  نفس  شاکلۀ  و  ملکه 
مطلوب او رسیدن به مالیمات نفسانیّه است و محرک و 

داعی او در اعمال همین غایت است«.]32[
این نگاه و جایگاه است که در آیات و روایات همراه  با 
علم، نیّت صادق و الهی مورد توجّهی ویژه و عنایتی تام 
قرار گرفته است. آغاز وحی الهی بر پیامبر خاتم)ص( با 
قرائت و خواندن آغاز می گردد و در همان حال آن را با 
اسم رّب و ربوبیّت مطلقه ممهور و مرتبط می سازد و می 

فرماید  »اقرأ باسم ربک« ]33[
قرآن کریم محور تعلیم و تربیت انبیاء را، اخالص و توجّه 
تاّم آنها به رّب العالمین معرفی می کند و در سورۀ شعراء 
از قول حضرت نوح ـ هود ـ صالح ـ لوط ـ شعیب )علیهم 
السالم( جملۀ »و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجری اال 
علی رّب العالمین«]34[ را بیان می دارد و به پیامبر خاتم 
)صلی هللا علیه و آله( دستور می دهد: »قل ال اسئلکم 
علیه اجراً ان هو اال ذکری للعالمین« ]35[ و در حدیثی 
لله  تعلّم  السالم می خوانیم »من  علیه  امام صادق  از 
عزوجلّ و عمل لله و علّم لله دعی فی ملکوت السموات 
فرماید:  السالم می  علیه  امیرالمؤمنین  و   ]36[ عظیما« 
خذوا من العلم ما بدالکم و ایاکم ان تطلبوه لخصاٍل اربع: 
اوتراء وابه فی  اوتماروا به السفهاء،  العلماء،  لتباهوا به 
للترؤس]37[  الیکم  الناس  وجوه  تصرفوا  او  المجالس، 
در همین رابطه امام خمینی)ره( می فرمایند: »ای عزیز،

 عالج کل العالج، در این است که انسان که می خواهد 
علمش الهی باشد وارد هر علمی که شد مجاهده کند و 
با هر ریاضت و جدیّتی شده قصد خود را تخلیص کند. 
سرمایه نجات و سرچشمه فیوضات تخلیص نیّت و نیت 
خالص است من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابیع 

الحکمة من قلبه علی لسانه.]38[
در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس

هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس]39[

تحول  در  اساسی  نقشی  همواره  الگوها  و  ها  اسوه 
انسانها داشته اند و این امری است که ریشه در سرشت 
انسانها دارد و بدین جهت است که انسان همواره برای 
خود اسطوره ها و قهرمانانی را ترسیم کرده و صفات و 
رفتار آنها را سرمشق و الگوی خویش قرار می داده است 
»محاکات«  عنوان  به  را  اصلی  روانشناسی  در  امروزه 
همین  از  برخاسته  که  کنند  می  مطرح  »مشابه شدن« 

حالت روحی و نفسانی انسان می باشد.
شهید مطهری می نویسند »مسئلۀ ارادت و شیفتگی به 
باالترین و بزرگترین عامل است در  یک شخص معیّن، 
تغییر دادن انسان و این اگر بجا بیفتد فوق العاده انسان 
را خوب می کند و اگر نابجا بیفتد آتشی است که دامن 
این  پیامبران  که  راستاست  دراین  زند«]40[  آتش می  را 
مربّیان بزرگ الهی از میان انسانها انتخاب می شدند تا 
نقش الگوئی و اسوۀ آنان مؤثرتر باشد قرآن کریم دربارۀ 
هللا  رسول  فی  لکم  کان  »لقد  میفرماید  اسالم  پیامبر 
اسوة حسنة« ]41[ مربّی و معلم نیز همین نقش را دارد. 
از این نظر هر چه در صفات نیک وارسته تر و مهذّب تر 
باشد تحوّل عمیق تری را در روح شاگرد ایجاد خواهد کرد، 
بدین جهت در قرآن و روایات عنایتی وافر بدین امر شده 
است. خداوند متعال در سورۀ صّف می فرماید: »یا ایها 
الّذین آمنوا لم تقولون ماال تفعلون و کبر مقتاً عندهللا 
ان تقولوا ماال تفعلون«]42[ و در حدیث نبوی)ص( آمده 

است »یا اباذر مثل الّذی یدعوا بغیر عمل کمثل الذی

ب ـ تقدم اصالح خود بر اصالح دیگران

ی در اسالم
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 یرمی بغیروتر« ]43[ و از امام صادق علیه السالم نقل 
سده است که فرمود: »کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم 
لیروا منکم الورع واالجتهاد و الصالة و الخیر فان ذالک 
و  روایات  از  ای  نمونه  شد  ذکر  آنچه  که   ]44[ داعیه« 
شده  نقل  معصومین  از  مورد  این  در  که  است  کلماتی 
»هر  فرمایند:  می  خمینی  امام  زمینه  همین  در  است. 
را  اعمالش  و  عقائد  و  کند  شروع  باید  خودش  از  کس 
را اصالح  اینکه خودش  از  بعد  و  بدهد  اسالم  با  تطبیق 
و  کند  اصالح  را  دیگران  که  باشد  این  دنبال  آنوقت  کرد 
که  آنها  و همه  دبیرستانها هستید  در  که  شما  خصوصاً 
سر و کارشان با بچه ها نوباوگان جوانان هست« 44 و 
در قسمتی دیگر از بیاناتشان میفرمایند:  »هر اصالحی 
انسان  خود  چنانچه  اگر  است  انسان  خود  اولش  نقطۀ 

تربیت نشود نمی تواند دیگران را تربیت کند« ]45[
آن کس که ندارد بسر کوی تو راه  در زندگی بی ثمرش 

حاصل نیست ]46[

عقده حقارت و خود کم بینی از مهمترین موانع پیشرفت و 
تعالی انسان و جوامع بشری ی باشد در کتب روانشناسی 
و  فردی،  بعد  در  ـ  نقص عضو  ـ  بد  نام  قبیل  از  عواملی 
برای  اجتماعی،  بعد  در  قبیله،  و  ملّت  یک  شکست 
پیدایش عقدۀ حقارت ذکر کرده اند و لکن عامل و سبب 
آن هر چه باشد مهبط و پایگاه اصلی آن روح انسانها می 
ایجاد  و  تعالیم خویش  با  اسالم  که  اینجاست  در  باشد 
ارزانی می  انسانها  به  را  اعتماد به نفس  انقالب روحی، 
منکم عشرون  یکن  »ان  فرماید:   می  کریم  قرآن  دارد. 
الفاً  صابرون یغلبوا مائتین و ان یکن منکم مائة یغلبوا 
از  قرآن   ]47[ یفقهون«  ال  قوم  بانّهم  کفروا  الّذین  من 
ادراکات علمی انسان با تعبیرات مختلفی یاد کرده است 
از قبیل عقل ـ علم ـ حکمت ـ درایه ـ شعور ـ عرفان ـ یقین ـ 
فکر ـ رأی ـ حفظ ـ شهادت ـ زعم که در آیۀ مزبور با تکیه بر 
بعد دیگری از ادراکات انسان که فقه و فهم است، قدرت 

روحی و اعتماد به نفس برخاسته از آن را بیان می کند،

 ]48[ مؤمنین«  کنتم  ان  االعلون  »وانتم  آیۀ  در  چنانکه 
غنای  از  را  آنان  مؤمنین،  قلبی  ایمان  به  دادن  توجّه  با 
پایه  بر  و  سازد  می  برخوردار  دشمنان  مقابل  در  روحی 
از  مسلمانان  بزرگ  معلّم  و  رهبر  که  است  مبنا  همین 
مدینه شهر کوچک آن روز به تمامی سران قدرتهای بزرگ 
ایران و روم و غیره نامه می نویسد و آنها را با عنوان من 
محمد رسول هللا الی ...  دعوت به اسالم می کند]49[ و 
اصوالً می توان یکی از فلسفه های انتظار فرج و فضیلت 
اعتماد به نفس در پیروان دین خدا  ایجاد  آن را همین 
به حساب آورد و برخاسته از همین فرهنگ الهی است 
برخالف عرف  و مربّی موفّق  این معلم  امام خمینی  که 
سیاسی متداول و علیرغم خودباختگی کشورهای کوچک 
در مقابل قدرتهای بزرگ با پیامی فرهنگی، الهی، اساس 
و ریشه ایدئولوژی حاکم بر شرق را هدف قرار می دهند 
و پیش بینی قریب الوقوع شکستن استخوانهای فرهنگ 

حاکم الحادی را می نمایند.]50[ 
این روحیه،  الهام بخش  باید  آنکه معلم و مربّی  نتیجه 
و  اصل  خود  این  که  بوده،  خود  تعلیم  تحت  افراد  در 
مبنائی است اسالمی و قرآنی. امام خمینی می فرماید: 
نکنید  وارد  ذهنتان  در  را  یاس  کلمۀ  اصالً  وقت  »هیچ 
شیطان  جنود  از  یاس  است  شیطان  جنود  از  این  که 
است« ]51[ در سابق انگلستان و بعد از او آمریکا و سایر 
کشورهای قدرتمند دنبال این بودند که با تبلیغات دامنه 
دار خودشان، به ممالک ضعیف باور بیاورند که ناتوانند 
باور بیاورند که اینها نمی توانند هیچ کاری انجام دهند. 
اینها باید در صنعت، در نظام، در اداره کشور، دستشان 
به طرف قدرتهای بزرگ از شرق و غرب دراز باشد]52[ و 
در قسمت دیگری از بیاناتشان می فرمایند: شما متوقّع 
نباشید که همین امروز بتوانید طیاره درست کنید، میگ 
درست کنید، البّته االن نمی شود اما مأیوس نباشید از 
بروید  بشوید  بیدار  باید  کنیم،  درست  توانیم  می  اینکه 
دنبال اینکه آن صنایع پیشرفته را خودتان درست کنید« 
حکومت  تشکیل  به  اقدام  موانع  از  یکی  اصالً  و   ]53[

اسالمی همین خودباختگی و عدم اعتماد به نفسی بود

ج ـ اعتماد به نفس
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 که در عده ایی از علماء پیدا شده بود که ما نمی توانیم 
حکومت را اداره کنیم که با پیشگامی امام امت این فکر و 
روحیه در حوزه ها درهم شکست. امام در بخش دیگری 
اینستکه  باورش  انسان  که  را  کاری  »هر  فرمایند:  می 
ضعیف است نسبت به آن کار، نمی تواند ان کار را انجام 

دهد«.]54[

است،  رّب  تجلّی  و  عالم مظهر  تمامی  اسالم  دیدگاه  از 
مقصد نهائی هللا است و صیرورت و رجوع اشیاء به سوی 
او ـ علم و تربیت امری است شریف، امّا نه علم برای علم 
و  به حّق و آیت  برای وصول  بلکه  تربیت  برای  تربیت  و 

نشانه شدن بسوی کمال مطلق.
خلقت  مراحل  بیان  از  پس  حج  سوره  در  کریم  قرآن 
باران می  نزول  واسطۀ  به  زمین  و شاداب شدن  انسان 
فرماید: »ذالک بان هللا هوالحق و انه یحی الموتی و انه 
علی کل شی قدیر« ]55[ و درسوره لقمان پس از بیان 
تغییرات شب و روز و تسخیر خورشید و ماه ـ با تکیه بر 
همان جمله  »ذالک بان هللا هو الحّق« ]56[ آیت بودن 
آنان را بیان می کند و در سورۀ فاطر رابطۀ روشنی را از 
علم و طریق آن برای خشیت از خدا را بیان می کند و می 
الوانه  االنعام مختلٌف  و  الدواب  و  الناس  و من  فرماید: 
این  العلماء« ]57[ و  انّما یخشی هللا من عباده  کذالک 
نه امری است که مخصوص علم دین باشد بلکه تمامی 
این  در  آن  مختلف  انواع  در  ها  پدیده  به  مربوط  علوم 

نظام آیتی قرار می گیرند.
از  تعدادی  که  بینیم  می  خدا«  وجود  »اثبات  کتاب  در 
دانشمندان از همان بعد علمی و تخّصصی خویش این 
خود  و  اند  کرده  مطرح  را  مطلق  علم  و  حق  به  وصول 
وصال  درتکاپوی  همه  که  فطری  است  امری  جهت  این 
باشند  داشته  توجه  خود  بعضاً  آنکه  بی  هستند  آن  به 
امام خمینی می فرمایند: »هر انسانی بلکه هر موجودی 
بالفطرة عاشق کمال است و متنفر از نقص، شما اگر علم 
این جهت  از  و  جوئید  می  است  کمال  جوئید چون  می 
ممکن نیست که فطرت شما به هر علم که دست یابد به 

آن قانع شود و اگر توجّه کند که مراتب باالتری است در 
این علم، بالفطره آن را می جوید و می خواهد و از این 
علم که دارد به واسطه محدودیّت و نقصش متنفّر است 
کمال  به  توجّه  این  دارد  قدرتش  به  توجّه  قادری  اگر  و 
قدرت است نه نقص آن ... و اگر به قدم وجدان همین 
مقدار را درک کنی و بیابی ممکن نیست که به جز موجود 
مطلق به چیزی توجّه کنی و این گنجینۀ است که انسان 
را بی نیاز کند از غیر او و هر چه به او برسد از محبوب 
مطلق رسیده]58[و نیز می فرمایند: »میزان در علم آن 
است که آیت و عالمت و نشانه باشد و خودی و خودیّت 
در آن نباشد و انانیّت در محل او محو و نابود شود«.]59[

دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را                 
نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

هیچ دستی نشود جز بَر خوان تو دراز               
کس نجوید بجهان جز اثر پای تو را]60[

هنری  ـ  عقلی  ـ  گوناگون  ابعاد  با  است  موجودی  انسان 
ـ احساسی و تنوع طلب چنانچه یک بعدی از این ابعاد 
بدون توجه به جوانب دیگر مورد غفلت قرار بگیرد ممکن 
است اثری نامطلوب و معکوس در روحیۀ او داشته باشد 
و چه بسا سبب طغیان گری او شود. بدین جهت است که 
اسالم در نظام تعلیم و تربیت خود بدان اهتمام وافری 
داده است پیامبر گرامی اسالم ص« در برنامه های خود 
آن را به صورت یک اصل ذکر فرموده است که »ما انا من 

المتکلّفین«.]61[
از نویسندگان معروف »جالل آل احمد« و  از قول یکی 
الحادی  به مکتبهای  زمان  از  ای  برهه  در  او  علت جذب 
مسائل  به  نسبت  که  داشتیم  پدری  »که  اند:  نوشته 
مذهبی و انجام آن سختگیر بود و همین عامل نفرت من 
از مذهب گشت«. البته این موج دوباره او را به ساحل 
راه  آغازگر دوباره  نوشتار »خسی در میقات«  با  و  افکند 
میفرمایند:   خود  بیانات  از  یکی  در  امام  گشت  معبود 
»مسائل مالیمت و جهت رحمت بیشتر از جهت خشونت 

تأثیر می کند من در زمان اختناق رضاخانی وقتی در 

د ـ آیت بودن و نشانه شدن از طریق تعلیم و تربیت

ه- دوری از سخت گیریهای بی مورد ی در اسالم
ی و اصول تربیت
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و  جهنم  از  که  آنگاه  کردم  می  صحبت  فیضیّه  مدرسه 
عذاب الهی بحث می کردم همه خشکشان می زد ولی 
وقتی از رحمت حرف می زدم، می دیدم که دلها نرم می 
شود و اشکها سرازیر می گردد و این تأثیر رحمت است، 
تا  کند  حلّ  را  مسائل  تواند  می  بهتر  انسان  مالیمت  با 

شدّت.]62[
آن سرو دل آرای من                      

آن روح جان افزای من
در سایه لطفش نشین                  

کاین سایه دل آرا بود]63[

برای  است  مختلفی  مراتب  و  قوا  دارای  انسان  نفس 
ادراکات]64[ نفس سه مرتبه ذکر کرده اند: 1ـ  مرتبه حس 
به معنای  نه  این  و  تعقّل  ـ مرتبه  ـ 3  ـ مرتبه خیال   2 ـ 
تعدّد نفس است بلکه یک نفس است که دارای مراتب 

گوناگونی است.
اسالم می خواهد که مردم به مرحله درک عقالنی برسند. 
علم به همراه عقل، و این مسأله ای است که در فرهنگ 
می  کریم  قرآن  است.  شده  جدا  یکدیگر  از  اسالمی 
فرماید: و ما یعقلها ااّل العالمون ]65[ ـ و در کتب حدیثی 
و  العلم«  باب خاّص و جداگانه تحت عنوان »کتاب  دو 
کتاب العقل و الجهل ذکر شده است.]66[ در تعریف که 
در تمایز آن دو می توان گفت که علم عبارت از فراگیری 
فرمولها است و عقل عبارت از تجزیه و تحلیل و تشخیص 
سره از ناسره و صواب از ناصواب می باشد قرآن در این 
القول  یستمعون  عبادالّذین  فبشر  فرماید:  می  زمینه 
فیتبعون احسنة.]67[ که از آیه شریفه استفاده می شود 
که انسان در نظام تعلیم و تربیت قرآن باید اهل تجزیه 
بوده  احسن  انتخاب  استدالل جهت  و صاحب  تحلیل  و 
استوار  مبنا  بر همین  نیز  اسالمی  دعوت  اصوالً  و  باشد 
می باشد و نیز می فرماید: ادع الی سبیل ربک بالحکمه 

و الموعظة الحسنة.]68[
اگر بپذیریم که تعلیم و تربیت عبارت است از شکوفا

نمودن فطرت از آنجا که انسانها فطرتاً به گونه ای است 
که امری را بدون دلیل نمی پذیرد. همّت و مبنای کاری 
معلم و مربّی باید احیای این قدرت استدالل و تجزیه در 
متعلم و متربّی باشد. امام خمینی در یکی از سخنانشان 
می فرمایند: »فطرت انسانی این طور است که مطلبی را 
همین طوری قبول نمی کند تا هر چه گفتند فوراً قبول 
کند این طور نیست بلکه اگر مطلبی به او تبلیغ کردند یا 
مطلبی را گفتند این دلیل می خواهد که به چه دلیل شما 

یک همچو مطلبی را مثالً می گوئید«. ]69[

عمرها اندک و دانشها و علوم فراوان است. بدین جهت 
های  گردنه  از  که  گمارد  همّت  علومی  یادگیری  به  باید 
سخت و موانع فرا راه انسان، او را عبور دهد و به فرمودۀ 
امام: »انسان عاقل پس از آنکه فهمید که با این عمرهای 
کوتاه و وقت کم و موانع و حوادث بسیار نمی تواند جامع 
که  کند  فکر  باید  فضائل شود  حائز همه  و  علوم  جمیع 
به  را  و خود  نافعتر است  او  به حال  در علوم کدام یک 
و  نگاه  این  با  نماید]70[  آن  تکمیل  و  کند  مشغول  آن 
دیدگاه است که اسالم تعلیم علومی مثل ـ  سحر ـ قیافه 
آورده  است  فرموده  حرام  را  تنجیم  و  شعبده  ـ  شناسی 
کنند  می  مشاهده  را  جمعی  اسالم)ص(  پیامبر  که  اند 
که به گرد فردی حلقه زده اند که آشنای به »انساب« و 
برخوردار از علم »نّسابه«  است پیامبر فرمود: این دانشی 
است که جاهل آن ضرر نخواهد دید و دانای آن از نفعی 
بهره مند نخواهد شد ]71[ امام خمینی می فرمایند: پس 
کلّیۀ علوم تقسیم شوند به سه قسمت: یکی آنکه نافع 
که  دیگر  نشآت  احوال  حسب  به  است  انسان  حال  به 
این قسمت همان  و  آن است،  به  غایت خلقت وصول 
است که جناب ختمی مرتبت علم دانسته و آن را به سه 
قسمت تقسیم فرمودند و دیگر آنکه ضرر می رساند به 
حال انسان و او را از وظائف الزمۀ خود منصرف می کند و 
این قسم از علوم مذمومه است که نباید انسان پیرامون 
آنها گردد مثل علم سحر و شعبده و کیمیا و امثال آن ـ 

سوّم، آنکه ضرر و نفعی ندارد.]72[

و ـ تکیه بر عقالنی بودن نظام تعلیم و تربیت

زـ گزینش علوم و تربیتهای سازنده
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به  دادن  حاکمیّت  انبیاء  زندگی  اصول  و  اهداف  از  یکی 
تعلیم و تربیت الهی در قالب تشکیل حکومت بوده است 
و  اخالق  دولتی ضدّ  هنگامیکه  تا  که،  است  روشن  زیرا 
آنان حکومت کند تعلیم و  ستمگر بر مردم و سرنوشت 
باز نخواهد یافت. بدین  تربیت مقصد کمالی خویش را 
عیّاشهای  با  مبارزه  را  آنان  زندگی  عمدۀ  بخش  جهت 
هالکت  به  که  مستکبرینی  و  »مترفین«  فاسداالخالق 
حرث و نسل چشم دوخته اند، تشکیل می داده است. 
مرحوم نراقی در این زمینه می نویسند: المناط کل المناط 
فی تحصیل الکماالت و اخراج النفوس من الجهاالت، هو 
عدالة السلطان، و اعتناءهُ باعالء الکلمة و سعیه فی ترویج 
السلطان  اآلثار: )ان  الملّة و لذا ورد فی  الدین و  احکام 
اذا کان عادالً کان شریکاً فی ثواب کل طاعة تصدر عن 
معاصیهم(  فی  سهیماً  کان  جائراً  کان  ان  و  رعیّة،  کل 
همانطور که مالحظه می کنید نامبرده عدالت سلطان را 
اصل اساسی، در تحصیل کماالت معرفی می کند و در 
چند سطر بعد در سرّ و حکمت آن می نویسند: چه بسا 
پیدا  نواحی گسترش  بتمامی شهرها و  یکساعت عدالت 

کند و آثارش تا دورترین زمانها باقی بماند.]73[
بی جهت نیست که امام می فرماید: »هیچ رژیمی مثل 
حکومت اسالمی نمی تواند انسان را و ملتهای انسانی را 
آنطوری که باید اداره کند و تربیت« ]74[ و با همین اصل 
بود که با طرح »والیت فقیهـ  فلسفه عملی احکام و فقهـ  
حضور تعلیم و تربیت اسالمی را در جوامع بشری متجلّی 

ساخت و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.
امام  فرزانه  مربّی  و  معلم  بر  خداوند  صلوات  و  سالم 
به  تهذیب  و  تحصیل  عزم  به  که  روز  آن  در  خمینی)ره( 
حوزه علمیّه راه یافت و آن هنگام که بر مسند تعلیم و 
تربیِت وارستگانی چونان شهید مطهری تکیه زد و آن زمان 
که با اعالم جمهوری اسالمی، در صحنۀ سیاست جهانی، 
جلوۀ علی وار یافت و امید آنکه این یادگار گرانبها تا ظهور 
دولت یار و حکومت بقیةهللا فی االرضین ادامه یافته و 
مقدّمۀ مبارک بر حکومت جهانی اسالم بگردد که صبح 

نزدیک است و سپیده در راه »الیس الصبح بفریب«.

تربیتی  آثار  و  اندیشه  بررسی  کنگره  مقاالت  مجموعه 
حضرت امام خمینی)س(، ص 59.

]1[ . بقره 31 ـ ترجمه: خداوند به آدم تعلیم تمامی اسماء 
داد.

]2[ . بقره 282 ـ ترجمه: تقوای خدا پیشه کنید خداوند 
شما را تعلیم می دهد.

ـ 2 ـ خدای بخشنده که تعلیم داد  ]3[ . سورةالرحمن 1 
قرآن را .

]4[ . سورة العلق، 4 ـ خدا تعلیم داد با قلم
]5[ . کهف 65 ـ از نزد خود به او دانشی را تعلیم دادیم.

]6[ . المیزان ج 1، ص 62، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان 
طبع پنجم

]7[ . به عنوان نمونه : بقره آیات 127 ـ 128 ـ 201 ـ 250.
]8[ . یونس 3 ـ 32.

]9[ . قیامت30، انسان 24.
]10[ . بقره، 37 ـ 112.
]11[ . آل عمران، 37.

]12[ . بقره 5 ـ 26.
]13[ . هود 63 ـ 88 ـ 90.

]14[ . اعراف 22 ـ 189.
]15[ . طه 49 ـ الرحمن 13 ـ 16 .

]16[ . مفردات راغب ص 184.
]17[ . الجمعه 2.

]18[ . بحار ج 2، ص 206.
]19[ . میزان الحکمة، ص 149، ج 3

]20[ . محرم راز، ص 39.
]21[ . میزان الحکمة، ج 1 ص 78 به نقل از نورالثقلین، 
ج 5 ص 392، ترجمه : پروردگارم مرا ادب نمود پس نیکو 

ساخت تأدیم را .
]22[ . محرم راز، ص 29.

ح ـ ایجاد حکومت تعلیمی و تربیتی

منابع و یادداشت ها

منابع

ی در اسالم
ی و اصول تربیت

مبان
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]23[ . با استفاده از نهایة الحکمة بحث وجود ذهنی و 
الباب السادس ص  اتحاد عاقل و معقول و اسفار ج 8 
260 »الزم به توضیح است که مالصدرا هشت دلیل بر 
تجرد نفس ذکر می کند و همین طور چهل حدیث از امام 

خمینی، ص 198 ادلّۀ بر تجرد نفس ذکر می کنند .
]24[ . اسفار، ج 8 ص 12، تحت عنوان حکمة مشرقیة و 

ص 345 فصل سوم
]25[ . . ر.ک:صحیفه امام ، ج 4 ص 189-187.

]26[ . روم، 30، ترجمه : روی خود را به سوی دین حنیف 
آن  بر  را  مردم  فطرت  خداوند  که  دینی  آن  کن  متوجه 

نهاده است.
]27[ . اصول کافی، ج 2 ص 10 »من منشورات المکتبة 

االسالمیه«
]28[ . نهج البالغه فیض االسالم، ص 33 خطبه اوّل، 
ترجمه: خداوند پیامبران را یکی پس از دیگری فرستاد تا 

پیمان فطرت را از آنها بخواهند.
]29[ . . ر.ک:صحیفه امام ، ج 14 ص 35-33.

]30[ . تعلیم اصول فلسفه تعلیم و تربیت، ص 31.
جلدی«  »تک   ،336 ص   4 ج  البیضاء  محجة   .  ]31[
باشد  پیامبر  و  خدا  بسوی  هجرتش  کسیکه  ترجمه: 
به  هجرتش  کسیکه  و  دارد  پیامبری  و  خدایی  هجرتی 
سوی دنیا یا رسیدن به همسری باشد هجرتش ا زهمان 

ارزش برخوردار خواهد بود.
]32[ . چهل حدیث ص 330.

]33[ . سورة العلق 1.
]34[ . شعراء 180، 164، 145، 127 و 109

]35[ . انعام، 90
]36[ . بحار ج 2 ص 206

]37[ . بحار ج 2 ص 31ـ ترجمه: بپرهیزید از علمی که 
بدان خواسته باشید به دانشمندان فخر و باسفهاء جدال 
نمائید یا ریاء در مجالس کنید و یا اینکه توجه مردم را 

برای ریاست کردن جلب کنید.
]38[ . چهل حدیث، ص 394

]39[ . چهل حدیث، ص 333

در اسالم »شهید مطهری«، ص  تربیت  و  تعلیم   .  ]40[
.390

]41[ . احزاب، 21.
]42[ . سورة الصف، 3 ـ 2.
]43[ . الحیاة ص 113، ج 1
]44[ . الحیاة ج 1، ص 113

]45[ . ر.ک:صحیفه امام ، ج 15ص 491
]46[ . نقطه عطف، ص 81.

]47[ . انفال، 65.
]48[ . آل عمران، 139.

]49[ . مکاتیب الرسول، ج 1ص 105 و 90.
]50[ . نامۀ امام به گورباچف ـ نقل مضمون.

]51[ . . ر.ک:صحیفه امام ، ج 15ص 103-101.
]52[ . . ر.ک:صحیفه امام ، ج 14، ص 307-306.

]53[ . . ر.ک:صحیفه امام ، ج 13، ص 537-535.
]54[ . . ر.ک:صحیفه امام ، ج 14، ص 307-306.

]55[ . حج، 6
]56[ . لقمان، 30

]57[ . فاطر
]58[ . نقل از جزوه اصول و مبانی تعلیم و تربیت، ص 

635
]59[ . چهل حدیث، ص 393

]60[ . محرم راز
]61[ . سوره ص، 86

]62[ . . ر.ک:صحیفه امام ، ج 18ص 203-202.
]63[ . محرم راز، ص 67

]64[ . اصول فلسفه و روش رئالیسم، ص 54
]65[ . عنکبوت 43

]66[ . رجوع شود به اصول کافی
]67[ . زمر 18

]68[ . نحل، 125
]69[ . . ر.ک:صحیفه امام ،ج 4، ص 317-316

]70[ . چهل حدیث، ص 396
]71[ . الحیاة ج 1، ص 64

]72[ . چهل حدیث، ص 396
]73[ . جامع السعادات، ج 1، ص 86

]74[ . . ر.ک:صحیفه امام ، ج 8، ص 412-411
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دكتر علی خالق خواه دانشيار دانشگاه محقق اردبیلی و دکترای فلسفه تعلیم و و تربیت  است. به واسطه فعالیت 

های علمی که در زمینه موضوع محوری این شماره داشته اند، مصاحبه ای با ایشان انجام شد، ضمن تشکر از ایشان 

ماحصل مصاحبه به حضور خوانندگان محترم ارائه می شود.

      پرداختن به تعلیم و تربیت اسالمی چه ضرورتی دارد؟

دکتر خالق خواه: جامعه ی اسالمی متشکل از مسلمانان  وانسانهایی که بتوانند در این جامعه زندگی و نقش ایفا کنند 

و یکی از اهداف هر نظام تربیتی آماده سازی انسانها برای زندگی پربار در جامعه و متناسب با جامعه است و این امر 

هم می تواند هم در مدارس و هم در خانواده ها و هم در مؤسسات دینی و مساجد و جاهای دیگر اتفاق افتد. با توجه 

به جامعیت اسالم از یک طرف و اینکه این مکتب در همه جوانب زندگی اجتماعی و فردی جاری است، تعلیم تربیت 

اسالمی در یک جامعه ای که مبتنی است بر دیدگاه های اسالمی از ضروریات مهم است.

      مکتب تربیتی اسالمی چه تفاوت هایی با مکاتب دیگر به ویژه انواع غربی آن دارد؟

مکتب تربیتی اسالم که تفاوت هایی با مکاتب دیگر به ویژه با انواع غربی آن دارد.عمده ترین مکتب تربیتی اسالم 

جمع محور است یعنی آن آموزه های اسالمی عمدتأ چیزی است که بیشتر به درد جمع میخورد و جمع و جامعه در نظر 

گرفته می شود؛ اما در مکاتب غربی فرد محور است. یعنی دین هم جنبه ی فردی دارد و جنبه ی جمعی ندارد و هم از 

همه ی ابعاد دیگر زندگی به نوعی  جداست و نه در آموزش پرورش جای دارد و نه در سیاست و نه در اقتصاد.اما در 

مکتب اسالم اینطور نیست، دین در همه ی ابعاد زندگی انسان حضور دارد.در تعلیم و تربیت حضور دارد. سیاست در 

واقع حضور ذاتی مکتب تربیتی اسالم است. اقتصاد هم همینطور و همه ی ابعاد. بنابراین در جوامع غربی صحبت از 

دین جنبه فردی دارد؛ اینکه انسان ها خودشان تصمیم می گیرند زندگی دینی داشته باشند یا نباشند و دین در جامعه 

تبلور و تاثیری قابل توجهی ندارد.

      خواهشمند است عناصر شکل دهنده نظام تربیتی اسالم را برای خوانندگان ما بیان فرمایید؟
عناصر تربیتی در نظام تربیتی اسالم خیلی چیزهاست در وهله اول پرورش انسان ها برای قرب الهی است.  هم 
نیتشان هم عملشان یعنی آن استراتژیکی کلی مان رسیدن به قرب الهی باشد. در این راستا روش هایی مانند هم 
گرایی، جامع نگری، امر به معروف و نهی از منکر، تفکر و تعقل و حسن خلق داشتن و خیلی چیز های دیگر میتواند 

مبنا باشد. اما عنصر اصلی تربیت دینی و تربیت اسالمی این است که قرب الهی را مبنای کار قرار بدهیم.

مصاحبه با دکتر علی خالق خواه

?

?

?

ی خالق خواه
مصاحبه با دکتر عل
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      آیا میتوانیم بگوییم در جامعه ی ما ارزش های اسالمی حاکم است و تعلیم و تربیت چه نقشی در 
این بین داشته یا باید داشته باشد؟

ــوز انســان هــای  ــا هن ــه م ــن اســت ک ــت ای ــوز حاکــم نشــده اســت. واقعی ــه اش هن ــده آل و کمــال گرایان ــای ای در معن

پــرورش ندادیــم کــه بتواننــد آن ارزش هــای اســالمی را مبنــای کار خــود قــرار دهنــد. درایــن بیــن تعلیــم و تربیــت خیلــی 

نقــش مهمــی دارد؛ مــی توانــد انســان هایــی پــرورش دهنــد کــه ارزش هــای اســالمی را در وجودشــان نهادینــه بشــود و 

ایــن نهادینــه شــدن مســتلزم ایــن اســت کــه بدانیــم چــه مراحلــی و مقاطــع ســنی مــا کــدام چیــز هــا را و کــدام مطالــب و 

محتــوا را بــه کــودکان ارائــه خواهیــم داد.نمیشــود شــما از همــان اول بــرای یــک بچــه مطالــب و محتــوا هایــی کــه بــرای یک 

بزرگســال اســت را ارائــه دهیــد. کار علمــی کــردن مســتلزم سیســتماتیک عمــل کــردن اســت؛ یعنــی بایــد بدانیــم از کجــا 

بایــد شــروع کنیــم و بــه کجــا برســیم؟ نمیشــود تحقــق تربیــت را بــه تصــادف واگــذار کــرد.  اگــر مــی خواهیــم ارزش هــای 

اســالمی در جامعــه حاکــم باشــد، نیازمنــد تعلیــم و تربیــت در مــدارس هســتیم هــم در خانــواده هــا و هــم در جامعــه.

      در این زمینه از عامالن دانشگاهی چه انتظاری می رود؟

اســاتید و افــراد دانشــگاهی مــی تواننــد بــه عنــوان الگویــی بــرای دانشــجویان و بــرای دیگــر افــراد جامعــه باشــند؛ امــا الزمــه 

اش ایــن اســت کــه یــک اســتاد اخالقــی رفتــار کنــد  تــا بتوانــد بــر دیگــران هــم تاثیــر بگــذارد. اســاتید مــی تواننــد  در محیــط 

آموزشــی بــه ویــژه در کالس هــا بــا عمــل، رفتــار و گفتــار و اندیشــه روی دانشــجویان تاثیــر گذارنــد. اگــر دانشــجو ببینــد 

اســتادش هــم رفتــارش خوبــه هــم عملــش اســالمی اســت هــم در نهایــت بــه نوعــی آن چیــز هایــی کــه نیــاز اســت را آن 

شــبهه هایــی کــه در ذهنــش وجــود دارد رفــع کنــد طبعــاً بــه ســمت ارزش هــای اســالمی خواهــد رفــت.

 آرزوی توفیق دارم برای شما

دکتر علی خالق خواه
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معرفی کتاب 

ارکان تعلیم و تربیت، اثر ارزشمند عالمه محمد تقی جعفری

خالصــه ای از دیــدگاه هــا و نظــرات عالمــه جعفــری دربــاره تعلیــم و تربیــت اســت کــه ایشــان در رســاله هــای دیگــر خــود 

بــه آنهــا پرداختــه اســت. بــه بیــان ایشــان: »در ســالهای گذشــته دربــاره حقایــق مربــوط بــه تعلیــم و تربیــت مطالبــی را تهیــه 

و تدریــس کــرده ام و در بعضــی تالیفــات منتشــر شــده انــد. ایــن روزهــا بــا عنایــات خداونــدی بــه تحقیــق و بررســی مــواد 

حقــوق بشــری مشــغولم، وقتــی بــه مباحــث زیــر بنایــی تعلیــم و تربیــت بــه آن تالیفــات مراجعــه نمــودم، احســاس کــردم 

کتابــی کــه مطالــب مربــوط بــه تعلیــم و تربیــت را بــه صــورت جامــع در آن آورده ام مجلــدات مختلــف ترجمــه و تفســیر 

ــا در نظــر گرفتــن اینکــه اگــر مطالعــه کننــدگان ارجمنــد را بــه آن مجلــدات ارجــاع مــی  نهــج البالغــه اســت.... بنابرایــن ب

دادیــم زحمتــی دیگــر بــرای آنــان فراهــم مــی شــد و چــه بســا دسترســی بــه آنهــا بــرای مطالعــه کننــدگان میســر نباشــد. بــر 

ایــن اســاس همــان مطالــب را بــا ذکــر ماخــذ و خصوصیــات در ایــن رســاله متذکــر شــدیم«

از نظــر عالمــه جعفــری تعلیــم و تربیــت نظیــر دیگــر شــئون زندگــی انســانی از توجــه فراوانــی برخوردارنــد، امــا ایــن توجــه 

فــراوان نتایــج درخشــانی را مطابــق صــرف کــردن انــرژی هــای مالــی و فکــری کالن دربــر نداشــته اســت. همچنیــن تعلیــم و 

تربیــت، جمــع کــردن چنــد عــدد شــاخه و چــوب و آنهــا را بــا میــخ و ســیم بــه یکدیگــر وصــل کــردن و یــک ســر آن را بــه خــاک 

بــردن و آن را درخــت پنداشــتن، نیســت. تعلیــم و تربیــت، دقــت کامــل در هســته و شــناختن و کاشــتن آن در مزرعــه پــر 

از درخــت هــا و گل هــای بــی نهایــت متنــوع اجتماعــی اســت تــا نــه تنهــا در میــان آن کشــتگاه درختــی بــارور شــود، بلکــه 

امــکان سرســبز نگــه داشــتن آن کشــتگاه هــم در او بــه وجــود بیایــد.

دو کار مهــم تربیــت از نظــر ایشــان مشــتمل بــر الــف( قــرار گرفتــن احساســات وغرایــز در مجــرای صحیــح خــود و اثبــات 

خطــا بــودن محتویــات غلطــی کــه در مغــز و روان انســانهای مــورد تربیــت جــای گرفتــن و پیشــرفت کــرده انــد و ب ( تلقیــن 

و قابــل پذیــرش ســاختن واقعیــت هــا ، آرمــان هــا و ارزش هــای عالــی انســانی بــرای انســان مــورد تربیــت مــی باشــد.

مبانی اساسی تعلیم و تربیت در اسالم  را باید  در کتاب هللا )قرآن (،  صفت پیامبر اکرم )ص(، اجماع  و عقل 

جستجو کرد. در این کتاب با توجه به این منابع  به »ارکان تعلیم و تربیت« در چهار رکن »مبانی«، »اهداف«، 

»مربی و معلم« و »متعلم و متربی« پرداخته شده است.
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در این کتاب مبانی تعلیم و تربیت مشتمل بر مبانی ثابت  و مبانی متغیر است. از مبانی ثابت به عنوان  اصول و 

قوانین اولیه  در معرض دگرگونی قرار نمی گیرد، و  از مبانی متغیر به عنوان آن قسمت از اصولی و قوانین کمی که 

با نظریه موضوعات و شرایط واقع شده در مجرای تغییرات ،در معرض تحوالت قرار دارند، بحث شده است. 

تربیت   و  تعلیم  اهداف  رکن دوم 

است. در این کتاب اهداف تعلیم 

پانزده  موارد  قالب  در  تربیت  و 

گانه ای مانند تعاقل،  قدرشناسی 

خالقیت،  پرروش  فرهنگ،  از 

اهمیت درک و به کار بردن دانش، 

مهم،  های  اندیشه  با  تماس 

سازگاری بهتر با زندگی خانوادگی و 

... پرداخته شده است. رکن سوم  

معلم و مربی است. خداوند اولین 

 . است  ها  انسان  مربی  و  معلم 

زیرا اوست که همه نیروهای درک 

علم  آورنده  پدید  عوامل  و  کننده 

را در انسان ها به وجود می آورد. 

در رکن از شش شرط اساسی  برای معلم شدن انسان ها صحبت به میان می آورد. آگاهی و دانش معلم، اخالق 

کاری معلم، ایمان به کار، تداوم تکاپو و فعالیت معلم و در امر تربیت، عشق و عالقه به پیشرفت تکاملی تربیت 

پذیر و استعداد خدایی این شرایط هستند.
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رکن چهارم تعلیم و تربیت متعلم و متربی است. در این رکن از اصول کلی که باید در تعلیم و تربیت شاگردان مورد 

توجه قرار گیرد بحث شده است.

توجه به خصوصیت سالیان و دوره های زندگی انسان ها، اهمیت و الویت مواد تعلیم و تربیت ، تأثیر و نتایج آنها بر 

روی متربیان با ویژگی های متفاوت،  دقت در جریان انتقال از احساسات به تعقل، ایجاد عالقه برای سؤال و مطالبه 

دلیل و ضرروت انتقال از تشویق و پاداش به حقیقت گرایی اصول ششگانه ای هستند که بحث نسبتا مفصلی در مورد 

آنها شده است. بخش آخر کتاب اختصاص به فرهنگ اصطالحات تخصصی عالمه جعفری و نمایه های آیات، روایات، 

اشخاص و کتاب ها یافته است.

این کتاب برای اولین بار در سال 1388 با تیراژ 1100 نسخه، 244 صفحه  و در قطع رقعی از طرف موسسه تدوین و نشر 

آثار عالمه جعفری منتشر شده است.
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کتاب تعلیم و تربیت اسالمی، علی شریعتمداری

کتاب تعلیم و تربیت اسالمی، در موضوع تعلیم و تربیت و ادیان کتابی تخصصی اما به زبانی ساده و قابل فهم در حوزه 

تعلیو تربیت اسالمی و توسط انتشارات امیرکبیر در 250 صفحه به چاپ رسیده است. کتاب در 5 فصل انقالب فرهنگی 

و آموزشی، ویژگی های اساسی انسان، نظام تربیتی اسالم، آموزش در اسالم و هدفهای تربیتی اسالم را پوشش می 

دهد. در این کتاب مسئله اصلی تعلیم و تربیت جدیت در آن عنوان شده و از جوانب الهی، هدایتی، پویایی، عقالنی 

و انقالبی نظام تربیتی اسالم بحث شده است.

در ایــن کتــاب از دو طریــق آمــوزش بحــث بــه میــان آمــده اســت. یکــی عــادت دادن و دیگــری طریــق تربیتــی اســت. 

پایــه عــادت دادن ایجــاد واکنــش شــرطی در فــرد اســت. بــا ذکــر یــک عنــوان و طــرح مطلــب معیــن و تکــرار ایــن امــر 

میــان ایــن دو در ذهــن فــرد رابطــه ای برقــرار مــی شــود و فــرد بــا طــرح عنــوان خــود بــه خــود مطالــب ارائــه شــده را بــه 

ذهــن منتقــل مــی ســازد. در تلقیــن پذیــری فــرد آنچــه را کــه ارائــه و تکــرار مــی شــود را مــی پذیــرد و در جریــان عــادت 

دادن نتیجــه آمــوزش قابــل پیــش بینــی اســت. در طریــق دوم کــه روش تربیتــی اســت تفکــر نقــش اساســی دارد 

.فعالیــت فــرد بطــور کلــی اســاس کار تشــکیل مــی دهــد و معلــم نقــش راهنمــا را دارد و در جریــان تعلیــم وتربیــت 

فهــم جانشــین مجــاورت و تکــرار مــی شــود. روش هــای تربیتــی اســالم متنــوع اســت. از آن چملــه مــی تــوان از تلفيــق 

علــم و عمــل، تــوام ســاختن ايمــان و عمــل، تربيــت عملــي، روش عقالنــي، امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر، جهــاد، 

پــاداش و تنبيــه، توبــه، روش پنــد و انــدرز، تربيــت از طريــق ذكــر مثــل، تربيــت از طريــق قصــه و سرگذشــت اقــوام و 

ملــل و دعــا و نيايــش نــام بــرد.

گرد آورنده: مژده نادری
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در بخــش اصلــی کتــاب بــا اســتناد بــه قــران و روایــات هدفهــای تربیتــی اســالم را بــه ترتیــب زیــر خالصــه مــی 
کنــد. 

۱_پرســتش خــدا هــدف اساســی تربیتــی: شــناخت خــدا و پرســتش او،و ایمــان بــه خــدا هــدف اصلــی و اساســی 
نظــام اعتقــادی اســالم اســت.

۲_تقــوا: وقتــی ایــن کلمــه در زمینــه اخالقــی و تربیتــی مــورد انســان بــکار میــرود بــه معنــای حفــظ خود،قــرار 
دادن اعمــال و رفتــار خــود در مســیر عقالنی اســت

۳_تعلیم حکمت

4_پرورش روح عدالتخواهی
5_تکامل انسان: انسان در مکتب اسالمی مقامی واال دارد

6_برادری و همکاری 
7_دوستی با ملل دیگر
8_پرورش نیروی تفکر 

9_پرورش روح اجتماعی 
10_پرورش شخصیت اخالقی

مطابــق نظــر شــورای بررســی متــون و کتــب علــوم انســانی پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی ایــن 
ــه مباحــث روز جامعــه  ــودن طــرح و ـ توجــه نســبي ب ــادار ب ــودن، خــوب و معن ــا وجــود روان و ســاده ب ــاب ب کت
اســالمي و پاســخگويي بــه برخــي نيازهــاي جامعــه، جهــت  گيــري مثبــت نســبت بــه توانمنديهــاي سيســتم تربيــت 

اســالمي و اســتقالل آن نیازمنــد دقــت نظــر در اصــالح مــوارد زیــر مــی باشــد:
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• عدم بهره گيري از ابزارهاي خاص علمي 
• فقدان جامعيت در محتواي تناسب و موضوعات تربيتي اسالم

• عدم نظم مباحث و عناوين كتاب
• عدم كفايت در ارجاع به منابع و مأخذ اسالمي و ضعف استنادات

• طــرح مباحــث اجتماعــي و فرهنگــي حاشــيه اي ـ در حــال حاضــر نــوآوري بــه حســاب نمي آيــد بــا توجــه 
بــه كتاب  هــاي منتشــره در ســالهاي اخيــر فقــدان جامعيــت مطالــب كتــاب بــا توجــه بــه ســرفصل هاي 

درس تعليــم و تربيــت اســالمي
• فقدان توضيح كافي درباره شواهد ارائه شده از نظام تربيتي اسالمي

• خلط انسان شناسي اسالمي با انديشه هاي جان ديويي
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