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چکیده
هاي تربیتی است، از آنجا که انسان مهمترین محصول نظام

شناسی از قطعاً شناخت انسان و پرداختن به مبانی انسان
تواند نقش ویژه دانشمندان مسلمان میهاي مختلف به دیدگاه

آموزشی از قبیل اصول، روشها و مهمی در بهبود اجزاي نظام
اصلی بر این اساس هدف . پرورش داشته باشدو اهداف آموزش 

تعقل و تفکر، خداجویی، (شناسیاین تحقیق بررسی مبانی انسان
هاي واستنتاجاز دیدگاه سهروردي) طلبیطلبی و اجتماعکمال

آموزشی کشور هاي نظامتربیتی مترتب با آن جهت بهبود هدف
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع کاربردي . باشدایران می

تحلیلی این پژوهش شامل کلیه تألیفات سهروردي جامعه .است
باشد و و تألیفات سایر صاحبنظران در مورد افکار سهروردي می

به دلیل  انتخاب مطالب از . اردمطابقت دتحلیلی نمونه با جامعه  
نحوه . منابع در دسترس گزینش خاصی انجام نشده است

فیش با استفاده از اي در این تحقیق کتابخانههاآوري دادهجمع
ها  ادله و استنادهاي تحلیل دادهو معیار تجزیه. باشدبرداي می

شناسی ندر نتیجه براساس مبانی انسا. معقول و عادالنه بوده است
آموزشی کشور سهروردي، راهکارهایی جهت بهبود اهداف نظام
تعقل و تفکر، ایران ارائه شده است که مهمترین آنها براي پرورش

قضاوت صرف و رشد قوه گراییخالقیت و دوري از حافظهرشد 
خداجویی خودسازي و همچنین براي پرورش روحیه. باشدمی

پیشنهاد شده است، براي پرورش اخالقی و تزکیهرشد فضایل
طلبی ورزي و براي رشد اجتماعطلبی، رعایت شرع و اندیشهکمال

یري ذکر پذصدر و مسئولیتافزایش روحیه همکاري و تعاون، سعه
.شده است
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Abstract
Since man is the most important output of the

educational system, certainly, human recognitition
and addressing the fundamentals of anthropology
from different perspectives especially Muslim
scholars can play a role in improving the
education system components such as the
principles, methods and goals of education .
Accordingly the main objective of this research is
reviewing the fundamentals of anthropology
(contemplation, , theism, perfectionism and
intercommunity) from the perspective of
“Suhrawardi”  and educational inferences to
improve educational goals in “Iran”.

This study  performed  with an applied
descriptive research method with analytical
population included all  available “Suhrawardi's
works” and accessible writings of other scholars
related to  “Suhrawardi's ideas” which is in
correspondence to  analytical sample. So no
sample selection is done.

Data were gathered by taking notes on cards
from library information and then  benchmark
analysis of arguments and  citations  has been
performed.

As a result, based on the “Suhrawardi’s
anthropological view” , the ways to improve the
country's educational goals are : reasoning and
thinking training , creativity and  judgment
development, and not  focusing on mere
memorizing .  Moreover  for theism approach  it
would be suggested to raise  self awareness ,
moral virtues  and refinement.  Perfectionism also
would be achieved  by  religious observance and
finally attainment  intercommunity would be
through increasing cooperation morale, tolerance
and  responsibility.

Keywords: Anthropology, Education, Theism,
Contemplation, Perfectionism, Intercommunity.
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مقدمه
شناسـی مسئله اساسی این پژوهش، بررسی مبانی انسـان 

بـا آن  مـرتبط هاي تربیتی از منظر سهروردي  و استنتاج
. اسـت نظام آموزشـی کشـور ایـران    اهدافبهبود براي

عناصـر مطـرح در   ،متغیرهاي مورد نظر در این پژوهش
ند از اکه عبارتهستندسهروردي شناسی از منظرانسان

. لبـی طجویی و اجتمـاع خداجویی، کمالتفکر و تعقل، 
هـاي  دورهاهـداف شـد  متغیر دیگري که بررسی خواهد

هاي نظام آموزشی که به دو دسته  هدفاستآموزشی 
محقـق  ،بنـابراین . شـوند ابتدایی و متوسطه تقسـیم مـی  

شناسی از دیـدگاه  ضمن شناسایی و تشریح مبانی انسان
ــ    ــایج تربیت ــیح نت ــیف و توض ــه توص ــهروردي، ب ی س

نظـام آموزشـی کشـور    اهدافشناسی براي بهبود انسان
هـاي مـرتبط در   به مـرور پـژوهش  ،در ادامه. پردازدمی

.شودمیشناسی پرداختهزمینه سهروردي و انسان
شناسـی  مبانی ستی«خسرونیا، در پژوهشی با عنوان 

ــت ــدگاه    و معرف ــدن از دی ــس و ب ــه نف ــی رابط شناس
درك اسـت کـه   کـرده گیـري  نتیجـه اینطـور  » سهروردي

حکمت اشراقی بـر آگـاهی بـه درون وجـود انسـان و      
ــی و    ــت، خودشناس ــتوار اس ــی اس ــتی آدم ــل هس تأوی

النفس در واقـع کلیـد درك ایـن حکمـت و بحـث      علم
دهد آنچنانکه خـود سـهروردي   حیاتی آن را تشکیل می

کنـد و  ناست تا انسان به درون خـود سـفر   توصیه کرده
پردازد قدرت تأویل خود نبه تأویل رموز وجود درونی

اشراقی است بـراي  وجود که همان حکمت پیام شرقی عالم 
).1: 1389خسرونیا، (شودنمیاو میسر

تبیـین دیـدگاه   «عنوان در تحقیقی با، )1388(شرفی
ن در تربیت اخالقـی بـر   آهاي مارتین بوبر و نقد داللت
طور نتیجه گرفت که بـا  این، »اساس دیدگاه سهروردي

به مبانی فلسفی در اندیشه بوبر، پـرورش انسـان   توجه
سـازي  غایی و فـراهم عنوان هدف، بهآزادیخواه اخالقی

فرصــت بــراي انتخــابی آزاد و اخالقــی، خودآگــاهی و 
ــل   ــد و تکام ــردي، رش ــت ف ــناخت هوی ــاس،ش احس

مسئولیت اخالقی، برقراري رابطـه مطلـوب و عبـور از    
ان اهـداف  عنـو بـه و درنظـر گرفتـه شـده   پوچ انگاري،

هاشــمی . اســتیــت اخالقــی بیــان شــدهاي تربواســطه
بــردرآمــدي«اي بــا عنــوان در مقالــه،)1387(اردکــانی
»آنتربیتـی هـاي داللـت وسـهروردي شناسـی معرفت

رامعرفــتســهرورديکــهگیــردمــینتیجــهطــورایــن
شـهودي دركوعقلیاستداللتعاملوتقابلمحصول

تصـفیه وسـلوك طریـق ازجـز آنحصولکهداندمی
.نیستپذیرامکانباطن

اي از عنـوان شـاخه  ، بهاي که فلسفهمسئلهترینمهم
درخت تنومند شـناخت بشـر در طـول تـاریخ زنـدگی      

انسـان اسـت و   مسـئله  کوشیده به آن پاسخ دهد،خود
ــان   ــه انس ــتاینک ــون . کیس ــی دگرگ ــردن و از طرف ک

توصـیفی از  اشتن تصویر و ساختن آدمی بدون دمتحول
در هـر نظـام تربیتـی    ،وراز ایـن . ذیر نیسـت پآن امکان

توصیف انسان به منزله سنگ بنـاي آن اسـت چـرا کـه     
هـا،  همه اجزاي نظام آموزشـی اعـم از مفـاهیم، تمثیـل    

ظـر  نحوي ناها و مراحل تربیت بهاهداف، اصول، روش
از جملــه ). 15: 1386بــاقري،(بــه وضــع انســان اســت

شدندمیده،نسبت به سایر موجوداتهاي انسان ویژگی
انسـان مسـجود فرشـتگان   .در درون اوسـت روح خدا

انسان جانشین خدا روي زمین اسـت؛ انسـان بـا    .است
اسـت  ستی بسته و پذیراي امانتی گردیـده خدا میثاق دو

ــوه  ــین و کـ ــمان و زمـ ــه آسـ ــذیرفتن آن کـ ــا از پـ هـ
انسان به دلیـل ،بنابراین. )115: 1386علوي،(هراسیدند

ــه ســایر    ــه فــردي کــه نســبت ب ویژگیهــاي منحصــر ب
موجودات دارد محور اصـلی تعلـیم و تربیـت اسـت و    

نظـام آموزشـی   اهدافشناسی و بررسی بر انسانتأکید 
. رسـد نظـر مـی  شناسی ضروري بهبر اساس مبانی انسان

شناسی هاي کلی این پژوهش، بررسی مبانی انسانهدف
بـا آن  مرتبطهاي تربیتی از دیدگاه سهروردي و استنتاج

و ارائـه  نظام آموزشی کشـور ایـران   اهدافبهبود براي 
بـراي حاضـر  پـژوهش هاي پیشنهادهایی بر اساس یافته



9، 1393پاییزسال اول، شماره اول، فلسفه تعلیم و تربیت            فصلنامه پژوهش در 
ویـژه  اهـداف .اسـت تربیتی کشور ایران اهدافبهبود 

ــژوهش ــن پ ــر و،ای ــی تفک ــداجویی، بررس ــل، خ تعق
دیـدگاه ســهروردي و  طلبــی و اجتمـاع طلبــی از کمـال 

هـاي  بهبود هـدف براي با آن مرتبطهاي تربیتی استنتاج
. هستند)ابتدایی، متوسطه(هاي آموزشیتربیتی دوره

هـاي زیـر، پاسـخ داده    در این پژوهش بـه پرسـش  
.خواهدشد

، ی تعقل و تفکر از دیدگاه سهرورديبررسباآیا . 1
تربیتی کشور اهدافبهبود برايهاي تربیتی استنتاج

شود؟ایران حاصل می
بررسی خداجویی از دیدگاه سهروردي، باآیا . 2

تربیتی کشور اهدافبهبود برايهاي تربیتی استنتاج
شود؟ایران حاصل می

جویی از دیدگاه سهروردي، بررسی کمالباآیا .3
تربیتی کشور اهدافبهبود برايهاي تربیتی استنتاج

شود؟ایران حاصل می
ه سهروردي، طلبی از دیدگابا بررسی اجتماعآیا .4

تربیتی کشور اهدافبهبود برايهاي تربیتی استنتاج
شود؟ایران حاصل می

روش پژوهش
و افکار این تحقیق به توصیف و تشریح آرادر

روش این تحقیق . پرداخته شده استسهروردي،
موردنظر،با توجه به اهدافآن،توصیفی و نوع 

جامعه آماري این تحقیق شامل تألیفات . کاربردي است
نظران در مورد افکار صاحبلیفات سایرأسهروردي و ت

طور ، بههاشناسی آنکه موضوع انساناستسهروردي 
اطالعات ،همچنین.گیردمورد بررسی قرار میویژه

نظام آموزشی در دوران ابتدایی و اهدافمربوط به 
با نمونه،در این پژوهش. متوسطه مورد توجه است

دلیل انتخاب مطالب از به. جامعه آماري مطابقت دارد
. گزینش خاصی انجام نشده است،منابع در دسترس

و اي ها در این تحقیق، کتابخانهآوري دادهروش جمع

تحلیل معیار تجزیه و است وبرداي فیشصورتبه
.استاستنادهاي معقول و عادالنه ه وادلّ،هاداده

هاي پژوهشگیري یافتهبحث و نتیجه
چهــار ،ســهروردييدر ایــن پــژوهش از میــان آرا

در جهـت بهبـود   و هشناسی اسـتخراج شـد  مبانی انسان
ــرورش از آن  ــوزش و پ ــام آم ــداف نظ ــتفاده اه ــا اس ه

شناسـی  مبـانی انسـان  ،ابتـدا بـه ایـن ترتیـب،    .گرددمی
ــه،شــدهاســتخراج ــی ب ــان م شــوند و طــور خالصــه بی

نظـران  راهکارهاي پرورش آن مبنـا از دیـدگاه صـاحب   
هـاي مختلـف   دوره، اهـداف گردند و در ادامـه ارائه می

در ارتباط با راهکارهـاي  ، )متوسطهابتدایی و(آموزشی 
. خواهند شدشناسی بررسی پرورش مبانی انسان

با بررسی تعقل آیا: پژوهشپاسخ به پرسش اول ) 1
براي تربیتیهاياستنتاجو تفکر از دیدگاه سهروردي، 

شود؟تربیتی کشور ایران حاصل میاهدافبهبود 
مبانی فلسفه اشراق تفکر، تعقل و استدالل و تزکیه 
نفس و تخلیه بـاطن از مادیـات و توجـه بـه معنویـات      

شناسـی از  یکی از مبـانی اصـلی انسـان   ،در واقع. است
عقـل در نظـر   . اسـت دیدگاه سهروردي تعقل و تفکـر  

و آنچه کـه مـردود   سهروردي حجت و دلیل قاطع بوده 
استفاده از جاي معقول گذاشتن و سوءاست موهوم را به

چـه در اگر. )49: 1376ابراهیمی دینایی،(استاستدالل 
صاحبان کشف و شهودند، نه ،سهروردي، حکیماننظر

. اسـت تفکـر و تعقـل مهـم    اصحاب تعقل و برهان، اما
ش را کــه در پرتــو کوشــد آراي اشــراقی خــویمــیوي 

آمده با تکیه بر منطـق و برهـان   دستریاضت و تفکر به
ــر.)80-82: 1379بهشــتی،(عرضــه کنــد ســهروردي ب

دارد و فیلسـوفی را  اندیشه، تفکر و تعقل تأکید بسیاري 
شمارد که در وهلـه اول حکمـت بحثـی را بـه     تر میبر

. د و به حکمت ذوقـی برسـد  کمال رساند و از آن بگذر
تواند آنچه را که از راه کشـف و شـهود   میچنین کسی
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زاده،نقیـب (به زبـان اندیشـه منطقـی بازگردانـد    دریافته
چه براي حکیمانی چون افالطون و او اگر. )165: 1385

ایـران باسـتان احتـرام بسـیاري     نوافالطونیان و حکیمان 
معیـار رد یـا قبـول آراي ایشـان     عقل را اما قائل است، 

او بـه صـاحبان   . هـا ، نـه برجسـتگی عرفـانی آن   داندمی
تقلید از من و غیر من گاههیچکند کهاندیشه توصیه می

-82: 1379بهشـتی، (نکنید و بر اساس عقـل بیندیشـید  
تعلـیم و تربیـت،   سهروردي، بر تعقل و اسـتدالل در  .)80

گیـري  تأکید فراوانی داشته و آن را معیار سنجش و تصمیم
بنابراین، سهروردي برهان و تعقل را معیاري بـراي  .داندمی

داند و حکمت اشراقی او بر  تفکر و شهود اسـتوار  امور می
ترتیب، با توجه بـه  اینبه). 46: 1376دینایی، ابراهیمی(است

فکـر و تعقـل قائـل اسـت و     اهمیتی که سهروردي بـراي ت 
ــرورش،      ــوزش و پ ــر، در آم ــن عناص ــاالي ای ــاه ب جایگ

هاي دورهراهکارهایی براي بهبود اهداف نظام آموزشی در 
:شودشرح زیر پیشنهاد میمختلف تحصیلی به

)19: 1371تورانی، (پرورش خالقیت) الف
)7: 1391میرزابیگی، (گرایی صرفپرهیز از حافظه) ب

خالقیتپرورش ) الف
.پرورش خالقیت با رشد تعقل و تفکر ارتباط دارد

فرایندي ذهنی است کـه در فـرد معینـی و در    ،خالقیت
پذیرد کـه در نتیجـه آن یـک    زمان مشخص صورت می

. شـود اثر جدید و یا یک ایده نو و متفـاوت تولیـد مـی   
. کنـد یاد مـی 2»تفکر واگرا«با نام،از خالقیت1گیلفورد

ـ   ئمند است مساهفرد خالق عالق رق ل مختلـف را بـه طُ
متفاوت حل کند ولو اینکه ظاهراً بیشتر از یک راه حـل  

تـرین عوامـل   از مهـم . باشـد براي حل آن وجود نداشته
هاي توان خانواده، مدرسه و رسانهمؤثر در رشد خالقیت می

. )200-203: 1381افـروز، (بردجمعی مانند تلویزیون را نام
تواند میاست که عنصر مهم تربیتی معلم ،در این راستا

آمـوزان تـأثیر   تفکر و خالقیـت دانـش  در رشد تعقل و

1 .Guilford
2 .Divergent Thinking

ــته ــوژي   داش ــات و تکنول ــتفاده از امکان ــا اس ــد و ب باش
هـاي  هاي تدریس مناسـب مثـل روش  آموزشی و روش

توانـد  و غیره میدهنده، استقرایی، کاوشگري سازمانپیش
باشـد داشـته آمـوز کمک بزرگـی در پـرورش تعقـل دانـش    

).19: 1371تورانی،(
رفگرایی صاز حافظهپرهیز) ب

بیش از اندازه بـر حافظـه   تأکید گرایی یعنیحافظه
در فرایند یادگیري از طریق تکرار و تمرین، نه از طریق 

ملکـی، (کـردن نیسـت  یادگیري مساوي بـا حفـظ  .تفکر
ــل  ). 15: 1370 ــدگاه کیمب ــادگیري از دی )6: 1961(3ی
بـالقوه کـه در نتیجـه    در رفتار، نسبتاً پایدارتغییر «یعنی

،4هرگنهـان و السـون  (»دهـد رخ می،شدهتمرین تقویت
منجـر یادگیري باید،بنابراین.)1376:18ترجمه سیف،

محمـدي، (بتاً پایـدار شـود و نـه مـوقتی    نسیبه تغییرات
پایه و اساس ایـن یـادگیري تفکـر و تعقـل     ). 4: 1382

ــن     ــه ای ــیدن ب ــراي رس ــت و ب ــد از  اس ــادگیري بای ی
یکـی از مشـکالت   . رف فاصله گرفـت گرایی صحافظه

گرایـی  فعلی آموزش و پرورش تأکید افراطی بر حافظـه 
تالش شده این روند با هدف »سند تحول«است که در 

ت و هــا، خالقیــکشــف و تقویــت اســتعدادها، مهــارت
رووف،(کنـد آموزان به تفکرمحوري تغییرتوانایی دانش

آمـوزان  معلمان باید اندیشیدن را به دانـش .)17: 1382
دن عادت کنند تا تدریج به فکرکرها بهتعلیم دهند تا آن
سـمت  کردن معلومـات و اطالعـات بـه   توجه از انباشته

نه اینکه هر که حافظـه  . تفکر و تعقل و اندیشیدن برود
تـر  باشد نسبت به کسی که بهتر و کامـل داشتهتري قوي

.)83: 1370رشـیدپور، (توجه باشددبیشتر مور، فکر کند
آموز بتواند به رشد تعقل و تفکر برسد براي اینکه دانش

مطالب غیـر مـرتبط خـودداري کنـد     کردن حفظباید از 
شـده کمتـر  چراکه فهم موضوع و درك مطالب آموختـه 

بـرد و میـزان یـادگیري را بـاال مـی    موجب  فراموشی شـده 

3 .Kimble
4 . B. R. Hergenhahn, Matthew H. Olson



11، 1393پاییزسال اول، شماره اول، فلسفه تعلیم و تربیت            فصلنامه پژوهش در 
ضــمن انتقــاد از   ،1تــورنس . )7: 1391میرزابیگــی،(

ینـه  آموزش و پرورش سنتی بـر تغییـر و تحـول در زم   
هـاي خـالق   سوي برنامهپرورش و هدایت آن بهآموزش و 
ــی ــد م ــدتأکی ــینی،(کن ــوزش و . )149: 1386حس در آم

اسـاس یـادگیري  پرورش سنتّی، حفظ، تکرار و تمرین، 
که این روش تنها براي انتقال اطالعـات  در حالیهستند

آموز است و بـا  از ذهن معلم به ذهن دانشو معلومات 
یادگیري که منجر به تغییر رفتـار در فـرد شـود فاصـله     

بـراي  ،بنابراین.)103-104: 1391شریعتمداري، (دارد
آموزان رسیدن به این یادگیري  از همان ابتدا باید دانش

ــا روش ــه آشــنا ســاخت و را ب از هــاي صــحیح مطالع
ـ  حافظه یکـی از  امـر، ایـن .رف دور سـاخت گرایـی ص
.هاي آموزش و پرورش استهدف

کلــی نظــام آمــوزش و پــرورش، اهــدافیکــی از 
و تفکر روحیه ابتکار و خالقیت، تحقیق، تعقل پرورش 

و آقـازاده،  28: 1385مجموعه مصوبات شوراي عـالی، (
آمـوزان بـه تفکـر خـالق و     و تجهیز دانـش ) 60: 1383

همچنــین). 242: 1383شــعاري نــژاد،(انتقــادي اســت
یکـی دیگـر از   »پرورش یادگیرندگان خـالق و نـوآور  «

: 1383سـیف،  (اسـت مهم آمـوزش و پـرورش   اهداف
معنــاي قــدرت آفرینــی بــهدانــش،عــالوه بــر آن. )117

آمــوزش و اهــدافیکــی دیگــر از ،خالقیــت و تمیــز
. )74: 1388عالقبنـد،  (پرورش ابتدایی و متوسطه اسـت 

، وزش و پرورشهاي کلی و مهم آمیکی دیگر از هدف
هــاي و آشــنایی بــا روشکتــابخوانیروحیــهپــرورش

آمـوزان  از  کردن دانـش دورکه در استصحیح مطالعه 
ــحافظــه مجموعــه مصــوبات (ددارثیرأرف تــگرایــی ص

،ییدوره ابتـدا اهدافاز ). 26-28: 1385شوراي عالی،
اسـت کـه او را از   یـادگیري آموز با نحوهآشنایی دانش

مجموعـه مصـوبات شـوراي    (کنـد گرایی دور میحافظه
دوره متوسطه، هدایت اهدافاز .)30-33: 1385عالی،

ــش   ــود دانـ ــق خـ ــادگیري از طریـ ــان یـ ــوز جریـ آمـ

1. Torrance

مصوبات شوراي عالی آموزش و پـرورش،  مجموعه (است
آشنایی با حقـایق علمـی و درك روش   ).41- 1385:46

هاي مختلف معلومـات  صحیح علمی براي مطالعه رشته
ــري  ــطه   بش ــی دوره متوس ــداف آموزش ــر از اه ــی دیگ یک

). 17-20: 1391شریعتمداري،(است
دست آمده در پاسخ به پرسش نخست پژوهش ج بهنتای

: 1389(هاي صادقی و دیگرانحاضر، با نتایج پژوهش
ملکی ،)84: 1378(، رضاپور)145: 1389(نشان، نیک)23

.مطابقت دارد، )3: 1381(و قویدل)19: 1370(

با بررسی آیا: پاسخ به پرسش دوم پژوهش) 2
هاي تربیتی استنتاجخداجویی از دیدگاه سهروردي، 

تربیتی کشور ایران حاصل اهدافبهبود براي 
شود؟می

در همه » فاعل از روي اراده«سهروردي خداوند را 
چون او فاعل «:گویدباره، چنین میداند و در اینامور می

موجودات صادر از هاست که جملاست و فاعل از بهر آن 
فاعلیت بالطبع را از ساحت قدس سهروردي. »فعل اوست

موجودات به علم هملج«: افزایدو مینمودهسلبخداوند
موجودات هشده و او راضی است به فیضان جملاو فائض

:1372سهروردي،(»و این معنا عبارت از ارادت است،از او
سهروردي، خداوند بر همه امور بنابراین، از نظر . )415

ترین استثنایی. استو ارادة او ذاتیها نظارت دارد انسان
شود که از زمانی آغاز میسهروردي،بخش خداشناسی

ترکیبی از مشاهدهگوید و سرانجام بهمیسخن»نور«
مبدأ و »نور«.یابدمیعرفانی و استدالل عقالنی دست

آن از باالترین مرتبه.ستبخش سراسر عالم موجود انظم
،اما ظلمت.رسدمیهاي ظلمانیتا جایی که به برزخ

).14: 1386طاهري،(نقص و کاستی در نورانیت است
رویکردي متفاوت نور،با بیان مسئلهسهروردي،

نور ظاهر به ذات از نظر او،.خداشناسی داردبه مبحث
» االنوارنور «بهسهروردي از خدا.غیر استو مظهرِ



...شناسی از منظربررسی مبانی انسان: خجسته، شریعتمداري و نادري12
»حضوريعلم«را بر خودنظام فلسفیکند وتعبیر می

اثبات خداوند او دلیل. )1383:46،نوربخش (نهدبنا می
از دیدگاه .داندذات احدي می» نور االنوار«را 

. ستانیاز از تعریفنور امري بدیهی و بیسهروردي،
دلیلی بر وجود نیز »نفس ناطقه«وجود ،عالوه برآن

ترین استدالل بر اثبات وجود شاید مهم. خداست
واجب .وجود نفس ناطقه باشداز طریق اثباتوند،خدا

و علت آحاد هستی علت کلّ،یعنی خداوندالوجد،
.)140- 1372:141، ابوریان(است

راهکارهاي پرورش روحیه  خداجویی براي بهبـود  
نــد از اعبــارتهــاي نظــام آمــوزش و پــرورشهــدف

رشد فضایل اخالقـی  و ) 49: 1380بهشتی،(خودسازي
).11: 1375بیابانگرد،(و تزکیه

خودسازي) الف
مشکالت امـروز بشـریت، کمبـود معنویـت و     دلیل 

اخــالق و فرهنــگ و پیامــد ضــعف عقیــده، اخــالق و  
براي تربیت انسانی خداگونـه و بـا اراده،   . اندیشه است

بایــد از خودســازي شــروع کــرد کــه آن هــم از دوران 
،در حقیقت).49: 1380بهشتی،(ید آغاز شودکودکی با

،ظهیـر تقـی پـور  (خودشناسی مقدمه خودسـازي اسـت  
) ره(خمینـی امـام .)130: 1376از شـریعتمداري، نقـل به

علت عمـده تبـاهی و انحـراف و نابسـامانی روحـی و      
ایمانی آدمی را غفلت از خودشناسی و ناآگاهی از خود 

همه انبیا بـراي ایـن   «:فرمایدداند و در جاي دیگر میمی
اند که بفهمـیم خودمـان چـی هسـتیم و دنیـا      معنا آمده

بهشتی،(»چیست و نسبت به حق تعالی چه وضعی دارد
هـاي ضـروري و اساسـی    از جمله آموزش.)53: 1380

براي هر انسان خودشناسی است و پیامدها و آثار بسیار 
انسـان  است که آن را بـراي  کارگشا و مؤثر خودشناسی 

زاده، آبـادي و حسـینی  دهحـاجی (اسـت ند ساختهارزشم
بـه ایـن   در دین مبین اسالم عنایت خاصی . )79: 1388

کـه اگـر انسـان خـود را بشناسـد و      مسئله  وجود دارد 
ــرینش    ــان آف ــتن را در جه ــت خویش ــاه و موقعی جایگ

تواند خـود را بـه مقـام واالیـی کـه      تشخیص دهد، می
امـام  .)263: 1380مطهـري، (شایسته آن اسـت برسـاند  

در شگفتم از کسی که «: فرماینددر این باره می،)ع(علی
کند و در جستجویش برمی آید و چیزي از خود گم می

: 1387آمـدي، (»1کنـد خود را گم کرده اما جستجو نمی
اگر انسان قبل از پرورش و آموزش دیگـران بـه   ).515

آموزش وپرورش خویش همت گمارد و سعی کند کـه  
مراقبـه و محاسـبه چنـان بـر نفـس      با تهذیب نفـس و 

حاکم شود که دیگر رذایل اخالقی و گناهـان را  خویش
دادن هـد و در پـی عمـل بـه فضـایل و انجـام      ندانجام

شخصیت خـویش  تواند به معماريباشد، مینیکوکاري
انسان «ل شود و کمیل ابعاد انسانی و وجود خود نائو ت

همــان دوره از،بنــابراین. و فــردي مفیــد باشــد»نمونــه
آموزان باید اخالقیات و خدا را بفهمند تـا  ابتدایی دانش

. تثبیت شـود شاناین مفاهیم در ذهندر سنین باالتر نیز
اگر در ایـن  ولی . افتدفراموشی کمتر اتفاق میبنابراین،

کوتاهی رخ دهد، چه بسا کـودك بـه بیراهـه و    ،مرحله
البته . راهی که انتهاي آن بدبختی و شقاوت است برسد

اهللاین نکته هم الزم به ذکر است که بنا بـر گفتـه آیـت   
سازي نباید تحمیلی و اجباري باشـد بلکـه   ، خودبهشتی

شـود و  آموزان کمـک شـود و آگـاهی داده   باید به دانش
ــالمی آن    ــد اس ــراي رش ــه ب ــردد  زمین ــراهم گ ــا ف .ه

معتقــد اســت کــه کــودك ،بــارهدر ایــن،ســوريمونتــه
کنید تا خـودم بـه خـودم کمـک     گوید به من کمک می

کنم، لقمه جویده به من ندهید، بلکـه امکـان پیشـرفت    
).14: 1381نخعی و زارعان،شگرف(بدهید

رشد فضایل اخالقی و تزکیه) ب
ل ترین رکن و محور رشد فضـائ آموزش و پرورش مهم
آمـوزان بـر پایـه تعـالیم اسـالمی      اخالقی و تزکیه دانش

، آمـوزش  فهمـد اگر به این بهانه که کـودك نمـی  .است
کـه کـودك از نظـر    زمـانی بـه ل اخالقی و تربیتی فضائ

1. نشَدن یمل بتجهاعطلُبفَال ی هقَداَضَلَّ نَفسو ضالَتُه.



13، 1393پاییزسال اول، شماره اول، فلسفه تعلیم و تربیت            فصلنامه پژوهش در 
وجـود  شود، این احتمـال بسـیار   موکولعقلی بالغ شد 

رفتارهــاي نــامطلوب و ناپســندیده کــه عــادات و دارد
و رفتارهـاي  هاي عاداتفقدان الگوها و آموزشدلیلبه

بندد و دیگـر در هنگـام   مطلوب در وجود کودك نقش
. بلوغ و بعد از آن نیـز تغییـر آن، بسـیار مشـکل باشـد     

رشد فضایل اخالقی در کودکان باید از سـنین  ،بنابراین
پایین شروع شـود و ادامـه یابـد و خـوب اسـت کلیـه       

مناسب و عادات و نکـات اخالقـی   صفات و رفتارهاي
،هـاي مختلـف  پسندیده در کودکان با اسـتفاده از شـیوه  

صـورت عـادت در  ویژه الگوسازي و تکرار و تشویق، بـه به
پـرورش  ،تربیت اسالمی).11: 1375بیابانگرد، (شودآورده

ــی   ــده خــود م ــه عم ــی را وظیف ــدســجایاي اخالق . دان
علمان و مربیـان بایـد از صـفات حمیـده     منظور، مبدین
نند تربیت شایسـته نسـل جـوان را    مند باشند تا بتوابهره

).109: 1378گلستانی،(گیرندعهدهبه
دوره ابتدایی و متوسـطه، توسـعه و   اهدافاز یکی 

که خودسازي زیربناي آن استرشد شخصیت اخالقی
از ).17-20: 1391شــریعتمداري،(شــودمحســوب مــی

و رسـانی تـوان بـه اطـالع   مـی آموزشـی،  اهـداف دیگر 
هاي مربوط بـه تربیـت   معلومات الزم در زمینهآموزش 
و دوري از عوامل ) 52: 1374شکوهی،(معنويدینی و 

ــازي    ــاس خودسـ ــه و اسـ ــه پایـ ــزش کـ ــاه و لغـ گنـ
مجموعــه مصــوبات شــوراي عــالی آمــوزش و  (اســت

از دیگـر  . کـرد اشـاره ) 41-1385:46پرورش در سـال  
ها و مبانی اخالقی تحصیل ارزش، دوره متوسطهاهداف

و مطــابق ســاختن رفتارشــان بــا اینگونــه ارزشــها      
لرشــد فضــائ).17-20: 1391اري،شــریعتمد(اســت

خـدا و بـه ایمـان اسـاس براخالقی و تزکیه و تذهیب
وره ابتـدایی نظـام   کلی داهدافیکی از ، اسالمیتقواي

مجموعه مصوبات شـوراي عـالی   (آموزشی کشوراست 
ــی،  ــالب فرهنگ ــور و30-31: 1385انق ــی پ ،ظهیرتق

و رشـد  توسـعه  . )130: 1386از شـریعتمداري، نقـل بـه 
دوره، ایـن  اهـداف شخصیت اخالقی نیز یکی دیگر از 

عالوه بر . )17-20: 1391شریعتمداري،(رودشمار میبه
تربیـت دینـی و   بر رشـد فضـایل اخالقـی و   تأکید آن،

دوره ابتــدایی محســوب  اهــدافمــذهبی از دیگــر 
کسـب و تحصـیل   ). 51-55: 1374شـکوهی، (شودمی

) 17-20: 1391شریعتمداري،(اخالقیها و مبانی ارزش
بر امر تزکیه دینـی و رشـد فضـایل اخالقـی از     تأکید و

). 76-77: 1383، آقازاده(استدوره متوسطه اهداف
دست آمده در پاسخ به پرسش دوم پژوهش ج بهنتای

: 1389(زادههاي کشاورز و سرتیپحاضر، با نتایج پژوهش
و ) 29- 1383:28(، ثقفی)51: 1380(زاده، روح)46

.، مطابقت دارد)17: 1381(مجدفر

با بررسی آیا: پاسخ به پرسش سوم پژوهش) 3
ـتنتاج طلبی از دیدگاه سـهروردي،  کمال هـاي  اس

تربیتـی کشـور ایـران    اهـداف بهبود براي تربیتی 
شود؟حاصل می

مهمترین ویژگی انسان که سهروردي بـه آن اشـاره   
کـه همـه  او معتقـد اسـت   . طلبـی اسـت  کمـال کند،می

خداونـد  . انددنبال جمال و زیباییجو و بهکمالها انسان
ءخیر محض و کمال مطلق است و حتی علم به او جـز 

بـه برهـان و   هاي فطري است که انسان بدون نیازدانش
جـویی،  فضیلت. کندبه وجود او اذعان میشدن تنها با متنبه

ــه صــیانتجــویی حقیقــت ــز از دیگــر و گــرایش ب ذات نی
فــروع هـا را از تــوان آنهــاي انسـانی اســت و مـی  ویژگـی 

کمـال  ).90: 1379بهشـتی، (جویی انسان دانسـت کمال
ها بر حسب درجه کمال بـه  داراي مراتبی است و انسان

کمال نهـایی انسـان در ایـن    با وجود این،.رسندآن می
هاي شود و تنها پس از رهایی از ظلمتدنیا حاصل نمی

ــیدن   ــا و رس ــن دنی ــق   ای ــه تحق ــرت ب ــان آخ ــه جه ب
دیدگاه سهروردي از،کمال).173: 1372نصر،(رسدمی

بریدن از تعلقـات و انقطـاع   ها و دلرهاشدن از تاریکی
یـاد  » فنـا «عنـوان  امل از غیر خداست کـه او از آن بـه  ک
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رسـد کـه   انسان در این مرحله به این فهـم مـی  . کندمی

مملـو  د و دلششویفانی است و از دو جهان دست می
ــی  ــد م ــق خداون ــزي را  از عش ــدا چی ــز خ ــود و ج ش

هاي رسیدن به کمـال  راه). 91: 1379بهشتی،(طلبدنمی
عرفان به غربت خود،ند ازااز دیدگاه سهروردي عبارت

نصـر، (عشـق ورهایی از عالیق، رعایت شـرع ، تفکـر  
راهکارهاي رشد کمال در انسان بر ).286-284: 1372

و عبارتنـد از رعایـت شـرع   اساس دیـدگاه سـهروردي   
). 257-258: 1380، 2جسهروردي،(ورزي اندیشه

رعایت شرع)الف
ــی  ــه م ــد  انســانی ک ــال برســد، بای ــه کم ــد ب خواه

. دستورهاي الهی را اطاعت کند و از قرآن پیروي نمایـد 
کمـال بایـد   شریعت یعنی قرآن و سنت و انسان طالـب 

. ن دو را معیـار تشــخیص حـق از باطــل قـرار دهــد   یـ ا
اي بـرادران  : کنـد سهروردي به طالبان کمال توصیه مـی 
 حرمـات الهـی و   من شما را به حفظ واجبات و تـرك م

فایـده و  توجه کامل به خداوند، ترك گفتار و کردار بـی 
: 1380، 2جسـهروردي، (کـنم قطع از شیطان توصیه می

258-257.(
اندیشه ورزي)ب

ورزي، کوششــی اســت کــه انســان هنگــام اندیشــه
سوي کمال و دهد و انسان را بهمواجهه با معماها انجام می

گونـه  کریم اینقرآن. دهددر مسیر هدف آفرینش قرار می
نیــک ) (191:عمــرانآل(اســت تفکــر را ســتایش کــرده

طالـب کمـال بایـد همیشـه دربـاره      ).121: 1385صفت،
ملکوت و اسرار وجود نظـم در جهـان و زمـین و آسـمان     

تفکر با امور روحانی همـراه باشـد، همـواره    اگر . تفکر کند
ــه ــازل     بارق ــر آن ن ــی ب ــراقات اله ــمانی و اش ــاي آس ه

هـاي  بنـابراین، یکـی از روش  ). 73: 1379بهشتی، (شودمی
.ورزي و تفکر استبه کمال رسیدن انسان، اندیشه

کـه  ، رشد کمال را در گرو قرآن و سنت،سهروردي
.دانـد مـی هسـتند،  آموزش و پـرورش  از جمله اهداف

) ص(اکـرم نبیویژهبهاولوالعزمانبیاء آشنایی با زندگی

ها یکی داشتن آنو ایمان و احترام و دوستومعصومین
مجموعـه مصـوبات    (مهم دوره ابتدایی اسـت اهدافاز 

تقـی  و30-33: 1385شوراي عالی انقـالب فرهنگـی،  
بر عالوه).130: 1386از شریعتمداري،نقلبه،پورظهیر

قرآن و دانستن ترجمـه برخـی از   روخوانیتوانایی ،آن
هـا یکـی دیگـر از    و از حفظ خوانـدن آن آنهايسوره

).61: 13831383آقــازاده،(دوره ابتــدایی اســتاهــداف
و )59: 1383آقـازاده، (همچنین یـادگیري عملـی نمـاز   

خواندن نمازهاي واجـب و آشـنایی بـا احکـام     درست 
دوره اهـداف وزه از دیگـر  ضروري مربوط به نمـاز و ر 

مجموعه مصوبات شوراي عـالی انقـالب   (ابتدایی است
انبیـاء و  شـنایی بـا زنـدگی   آ).30-33: 1385فرهنگی،

ها از جملـه  و الگو قراردادن رفتار آن) ع(معصومینائمه
تالوت قرآن و ،عالوه بر آن. مهم متوسطه استاهداف

اهـداف جزء نیزآشنایی با معانی و تفاسیر برخی آیات
نمـاز  همچنـین  . شـود محسوب مـی مهم دوره متوسطه 

ــدن و  ــن و دوري از   خوان ــات دی ــام واجب ــه انج ــل ب تمای
یـابی  دسـت محرمات از جمله اهداف دوره متوسطه و براي

مجموعـه مصـوبات   (هسـتند انسان به کمـال، ضـروري  
ــرورش   ــوزش و پ ــالی آم ــوراي ع ). 41-46: 1385، ش

راهکارهــاي تـرین  مهـم یکــی ورزي یـا تفکـر  اندیشـه 
پـرورش  . رسیدن به کمال از دیدگاه سـهروردي اسـت  

از شـریعتمداري، نقـل بـه ،تقـی پـورظهیر  (نیروي تفکـر 
ــر )130: 1376 ــارت تفک ــه مه ــیدن ب ــه (و رس مجموع

،30-33: 1385مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی،
ــکوهی، ــازاده،و 51-55: 1374شـ از ،)61: 1383آقـ

ــم ــرین مه ــداف ت ــهاه ــدایی ب ــیدوره ابت ــمار م . رودش
مجموعــه مصــوبات (منــدي بــه تفکــر و مباحثــههعالقــ

دیگر از)41-46: 1385شوراي عالی انقالب فرهنگی،
.استدوره متوسطه اهداف

دسـت آمــده در پاسـخ بـه پرسـش ســوم     ج بـه نتـای 
نــژادو ســبحانهــاي حاضــر، بــا نتــایج پــژوهشپــژوهش 

ــردانش ــبی،)95: 1379(فــــ ،)95: 1384(طهماســــ
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: 1380(دفتر تحقیقـات و پـژوهش  و)5: 1390(حکمت

.مطابقت دارد، )42

بـا  آیـا : پاسخ به پرسش چهـارم پـژوهش  ) 4
ــاع ــهروردي، بررســی اجتم ــدگاه س ــی از دی طلب

تربیتی کشور اهدافبهبود براي هاي تربیتی استنتاج
شود؟ایران حاصل می

تواننـد اند که نمـی آفریده شدهاي  ها  به گونهانسان
تنهـایی زنـدگی کننـد و از عهـده بـرآوردن نیازهـاي       به

و ها همه بـه هـم محتـاج هسـتند    انسان.آیند خویش بر
ــدیگر     ــا یک ــارکت ب ــاري و مش ــاون و همک ــدون تع ب

بـه اعتقـاد   . تواننـد بـه زنـدگی خـود ادامـه دهنـد      نمـی 
ســوي ، انســان را بــهبــرآوردن ایــن نیازهــا،ســهروردي

عـات انسـانی   دهـد و اجتما زندگی اجتماعی سوق مـی 
گی جمعی وجود آمدن شهرها و زندهموجب بتدریجبه

به سبب ایـن اجتمـاع و   .)1379:90بهشتی،(استشده
زندگی گروهـی، انسـان بـه ایجـاد شـهرها، مصـالح و       

هـا نـاگزیر   انسـان بنـابراین، . زیستی نیازمندشدشرایطی 
نوع خویش مشـارکت و  همخویش بابودند براي بقاي

ـ تَبهواشندبمعامله داشته عـدل و  سـنتی برپایـه  آن،ع ب
زنـدگی در پرتـوي آن   تـا  باشـند  داشـته قوانینی عادالنه

،بنـابراین ).45: 1385حـائري پـور،  (پـذیر شـود  امکان
اجتمـاعی و  انسان از دیدگاه سهروردي موجودي است

خواهان برقراري ارتباط با دیگران و همچنین خواسـتار  
نوعـان  مور زندگی بـا هـم  همکاري و تعاون در اجراي ا

. استخویش 
رسیدن،اسالمیتربیتوتعلیمنظامدرانسانکمال

متعددي اهدافبهغاییهدفاینواستالهیقرببه
آموزشی، -اعتقادي، اخالقی، علمیاز قبیل اهداف

، سیاسی و اقتصادياجتماعی،فرهنگی و هنري،
شوراي عالی انقالب مجموعه مصوبات (شودمیتقسیم

شریعتمداري نیز کمال انسان . )26-1385:28فرهنگی،

هاي ایمانی و اخالقی، هدفیابی دسترا در گرو 
نظامی و دفاعی سیاسی،خانوادگی، اجتماعی،فرهنگی،

ازنقلبه،تقی پورظهیر(داند، میهدفهاي اقتصاديو 
)130- 1376:131شریعتمداري،

آموزش اهداف ترین مهمازاز آنجا که رشد اجتماعی، 
ارتباط برقراريشود، چگونگیمیمحسوبو پرورش،

اهمیت ، از شخصیت اجتماعیبا دیگران و توسعه 
بوده و از اهداف برجسته دوره ابتدایی بسیاري برخوردار

).17- 20: 1391شریعتمداري،(شودمیمحسوب
:طلبی عبارتند ازراهکارهاي پرورش روحیه اجتماع

افزایش روحیه همکاري و تعاون) الف
.سعه صدر) ب

افزایش روحیه همکاري و تعاون) الف
همکاري سازنده با دیگران در پیشرفت و موفقیـت  
انسان تأثیر بسیاري دارد و فوائد زیادي را نصیب آدمی 

عـادت بـه همکـاري و    ).59: 1373وایـزمن، (کنـد  می
اسـت کـه بایـد مـورد توجـه همگـان       مشارکت امـري 

. ربیــان در فضــاي آموزشــی باشــد   خصــوص مبــه
هــاي تربیتــی و آمــوزان در فعالیــتدادن دانــششــرکت

جمعـی، روحیـه   تعلیمی مدرسه و انجام کارهـاي دسـته  
کنــدآمــوزان تقویــت مــیهمکــاري را در میــان دانــش

). 25: 1391شریعتمداري،(
صدرافزایش سعه) ب

ــعه ــدر س ــاريص ــر  رفت ــی ب ــاعی مبتن ــت اجتم اس
شناختن حق اظهار عقیده ، داشتن اعتقـادات  رسمیتبه

فـرد  براي دیگران، ولو آنکه خـود  متفاوتو رفتارهائی 
فراهـانی،  فرمهینـی (با آن عقیده، باور یا رفتـار، موافـق نباشـد   

حـدي از رشـد اجتمـاعی    آموز باید بـه دانش.)9: 1375
برسد که بتواند در برابر پیروان مـذاهب دیگـر و افـراد    

و سـایر حقـوق مـدنی    گفتار و عقایـد نژادهاي مختلف و 
صــدر داشــته دهــد و ســعههــا تحمــل و بردبــاري نشــانآن

سـاختن کودکـان بـا    آشـنا ).17: 1391شریعتمداري، (باشد
هـا  کـردن آن خانواده و آمـاده زندگی اجتماعی خارج از 
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زنـدگی در  بر اساس اصول صـحیح رشـد فـردي بـراي     

شـکوهی، (اسـت ترین اهداف دوره ابتـدایی  اجتماع، از مهم
1374 :55-51.(

آورد کشف دنیاي اجتماعی شـدن، ره ،عالوه بر آن
برقــراري). 16: 1378عســکریان،(دوره ابتــدایی اســت

، شـریعتمداري (روابط اجتمـاعی مناسـب بـا همسـاالن    
ارتباطـات تقویتتالش براي همچنین و) 23-20: 1391
و دوسـتان خانواده، همسایگانبا اعضايو اجتماعیعاطفی

در دوره متوسـطه از دیگر اهداف آموزش و پـرورش 
مجموعـه مصـوبات شـوراي عـالی     (رونـد شمار مـی به

).41-46: 1385، آموزش و پرورش
دست آمده در پاسخ به پرسش سوم نتایج به

: 1377(هاي زمانیپژوهش حاضر، با نتایج پژوهش
، )11: 1375(، بیابانگرد)543: 1379(بناري، همت)75

: ،ترجمه کارآمد1381(و فردریک )109: 1378(گلستانی
.دارد، مطابقت)85

ها، براي بهبود اهداف نظام آموزش و پرورش کشور ایرانو راهکارهاي پرورش آنشناسی مبانی انسان).1(جدول

ان 
انس

ی 
مبان

سی
اهداف دوره متوسطهابتداییاهداف دوره راهکارهاي پرورش مبانیشنا

1 .
قل

و تع
کر 

تف

ابتکار و خالقیت، تحقیق، تعقلروحیهتقویت پرورش و رشد خالقیت
معناي قدرت خالقیت و تمیزآفرینی بهو تفکر و دانش

پرورش خالقیت در دانش و پژوهش جهت یافتن 
حقایق و ترویج خالقیت

پرهیز از 
گرایی صرفحافظه

هاي صحیح و آشنایی با روشکتابخوانیروحیهپرورش
یادگیريآموز با نحوهآشنایی دانشمطالعه و 

آموز ویادگیري از طریق خود دانشهدایت جریان
علمی و درك روش صحیح علمی آشنایی با حقایق 
هاي مختلف معلومات بشريبراي مطالعه رشته

2 .
ویی

داج
خ

خودسازي
خودسازي زیربناي توسعه و رشد شخصیت اخالقی که 

آن است
هاي مربوط به دادن اطالعات الزم در زمینه

گناه و دینی و معنوي و و دوري از عواملتربیت
لغزش

رشد فضایل 
اخالقی و تزکیه

ایمانبر اساساخالقی و تزکیه و تذهیبرشد فضائل
توسعه و رشد شخصیت اسالمی، خدا و تقوايبه

بر رشد فضائل اخالقی و تربیت دینی اخالقی و تأکید 

و گناه،رشد فضائل اخالقی و دوري از لغزش
ها و مبانی اخالقی و تأکید کسب و تحصیل ارزش

بر امر تزکیه دینی و رشد فضایل

3 .
مال

ک
ویی

ج
رعایت شرع

و ) ص(اکرمنبیویژهبهانبیاء اولوالعزمآشنایی با زندگی
روخوانی قرآن و توانایی. هاآنداشتن و دوستمعصومین

هاي آن و از حفظ خواندن دانستن ترجمه برخی از سوره
. درستی و با رغبتخواندن نمازهاي واجب به. هاآن

.ي مربوط به نماز و روزهآشنایی با احکام ضرور

، الگو )ع(معصومینانبیاء وائمهآشنایی با زندگی
آشنایی با معانی ها، تالوت قرآن، قرار دادن رفتار آن

و تفاسیر آیات، خواندن نماز، تمایل به انجام 
.واجبات دین و دوري از محرمات و گناهان

مندي به تفکر و مباحثهعالقهپرورش نیروي تفکر و رسیدن به مهارت تفکرورزياندیشه

4 .
لبی

ع ط
تما

اج

افزایش 
روحیه همکاري و تعاون

هايها و فعالیتبازيبا دیگران و شرکت در همکاري
اجتماعی با آگاهی و هايهمکاري در فعالیت.  گروهی

عالقه

شنایی جمعی براي آنوجوانان در کارهايمشارکت
هااجراي آندینی و اجتماعی و نحوه هاي با ارزش

افزایش سعه صدر
در برخورد دیگراننظرات صدر و تحملسعهپرورش
سعه صدر در مقابل عقاید مختلف ها و داشتن اندیشه
دیگران

برخورد با سعه صدر با نظرات و عقاید دیگران

هاي پژوهشپیشنهاد
پـژوهش،  هـاي  مبتنی بر یافته، پیشنهادهاییدر پایان

:گرددآموزشی کشور ایران ارائه میاهدافبهبود براي 
پـژوهش، ضـرورت توجـه    اي هبا توجه به یافته.1

رشـد خالقیـت،  (تفکرهاي رشد تعقل ولفهبیشتر به مؤ

ـ  پرهیز از حافظه رف و رشـد قـوه قضـاوت   گرایـی ص(،
گردد یک واحد درسـی بـا  یشنهاد میپ. شوداحساس می

طوري که به. شودارائه در مدارس» ورزياندیشه«عنوان 
ــه    ــم ب ــش از معل ــال دان ــت انتق ــدارس از حال ــد م رون

و زمینه ایجاد تحول در آموزش و یافتهآموز تغییر دانش
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صورت برگـزاري  در،عالوه بر آن. پرورش ایجاد گردد

هـاي ضـمن خــدمت پـرورش خالقیـت معلمــان،     دوره
ــرورش د ــشاامکــان پ ــوزان خــالقن ــز،آم ــزایش نی اف

.خواهدیافت
ي به این نکته اشاره شد کـه  ورزدر مقوله اندیشه.2

گرایی افراطـی  بر حافظهتأکید زاباید در مراکز آموزشی
هـاي نـوین   از تکنیـک گـردد  پرهیز شود، لذا توصیه می

هـاي یـادگیري   کشیدن فعالیـت چالشتدریس جهت به
هاي از تکنیک. آموزان و دانشجویان استفاده گردددانش

و »مسـأله حل«استفاده از روش در این زمینه، پیشنهادي 
. در آمـوزش و یـادگیري اسـت   »بحث گروهـی «روش 

تواند کـالس را از  میها، روشهمچنین، استفاده از این 
ــارج   ــخنرانی خ ــت س ــردهحال ــم را از ک ــش معل و نق

بر این اسـاس  . تغییردهد،دهنده اطالعات به ناظرانتقال
»روش مطالعه«به نام ،یک واحد درسیشودپیشنهاد می

وزان از همـان  آمـ مشابه ارائه گـردد تـا دانـش   با نامییا 
و درك مطالـب را  صحیح مطالعـه  با شیوهابتدایی دوره

.به طور عملی، آشناشوند
ــه. 3 ــان بـ ــرایط و  معلمـ ــده شـ ــوان ایجادکننـ عنـ

تواننـد از طریـق   می،آموزاندانشکننده یادگیريتسهیل
آمـوزان بـه   پذیري، عدم اجبـار دانـش  نوگرایی، انعطاف

پرهیـز از  همچنین،طبعی و حفظ و انباشت ذهنی، شوخ
برايمناسبیقالبی آموزش، زمینههاي راهبردها و روش

تحریـک  نفـس و بهافزایش اعتماد،ابراز وجود شاگردان
سـاختن  تـوأم فـراهم آورده و بـا  ها،آنحس کنجکاوي

بــه آمــوزش خــالق و پــرورش ،ش بــا پــژوهشآمــوز
.بپردازنددر کودکان و نوجوانانخالقیت

ل اخالقـی در دوران  ئفضـا پـرورش از آنجا کـه  .4
تري بـر درسـتی رفتـار افـراد     ، تأثیر بسیار عمیقکودکی

شود تنها معلمانی که پایبنـدي  پیشنهاد میخواهدداشت،
هاي اخالقی دارنـد، در نظـام   الزم را به اصول و ارزش

زیـرا در دوره آمـوزش   . آموزشی کشـور جـذب شـوند   

گـوي عملـی،   آموزان  معلم را به عنوان العمومی، دانش
.دهندمرجع یادگیري اخالقی خود قرارمی

ــان در محــیط.5 ــان و جوان هــاي آموزشــی نوجوان
هـاي جـامع و کـاربردي خودشناسـی و     نیازمند برنامـه 

هــایی در لــذا ارائــه چنــین برنامــه. خودســازي هســتند
نظـر  هـا بسـیار ضـروري بـه    مدارس متوسطه و دانشگاه

.رسدمی

منابع
مسائل آموزش و پـرورش  «. )1383(.احمدآقازاده،

.نتشارات سمتا:تهران.»ایران
ــی ــایی،ابراهیم ــیندین ــعاع «.)1376(.غالمحس ش

انتشـارات  :تهـران . »اندیشه و شهود فلسـفه سـهروردي  
.حکمت

هــاي ارزیــابی و روش«.)1381(. غالمعلــیافــروز،
دانشـگاه  .1چـاپ . »رفتـاري نوجوانـان  -درمان شناختی

.تهران
ــومه   ــی، معصـ ــن و کرامتـ ــانی، محسـ . )1386(.ایمـ

. »هاي تربیتی آننیچه و تبیین و نقد داللتشناسیانسان«
.سال سی و ششم،فصلنامه روان شناسی و علوم تربیتی

.2ششمار.تابستان
نظریه ابداعی فـارابی در  «).1388(.محسنایمانی،

مجلـه  .»تربیت سیاسی و اهمیـت آن در عصـر حاضـر   
.1ششمار. ونهمسال سی.شناسی و علوم تربیتیروان

بـه تربیـت   نگاهی دوبـاره  «.)1386(.خسروباقري،
.انتشارات مدرسه:تهران.»اسالمی

هاي تعلـیم و تربیـت از   هدف«).1380(.بهشتی، محمد
.45شمارش. نشریه تربیت اسالمی. »)ره(دیدگاه امام خمینی

نقـی مهدي؛ فقیهی، علیبهشتی، محمد؛ ابوجعفري،
آراي دانشـمندان مسـلمان   «.)1379(.اعرافی، علیرضاو 

: قـــم.4و2جلـــد. »مبـــانی آندر تعلـــیم و تربیـــت و 
.پژوهشکده حوزه و دانشگاه



...شناسی از منظربررسی مبانی انسان: خجسته، شریعتمداري و نادري18
ــانگرد، ــماعیلبیاب ــات  «. )1375(.اس ــی نظری بررس

عنـوان یـک روش   دانشمندان مختلف در مورد عادت به
.107ششمار. نشریه تربیت. »تربیتی

مبــانی و اصــول «. )1376(.علــیتقــی پــور ظهیــر،
. انتشارات اگه:تهران. »آموزش و پرورش

اهمیــت تفکــر و تعقــل «.)1371(.حیــدرتــورانی،
.بهمـن مـاه  . نشـریه تربیـت  . »منطقی در تعلیم و تربیت

. 75شمارش
ــاجی ــادي،دهح ــدعلیآب ــرورش «.)1388(.محم پ

نشـریه  .»اجتماعی کودك و نوجوان از دیدگاه روایـات 
. 116ششمار. اسفند ماه. تربیت

نبــوت از دیــدگاه «).1385(.حـائري پــور، حمیــده 
نشریه رشـد آمـوزش معـارف    . »و مالصدراسهروردي 

.62ششمار. پاییز. اسالمی
بررســی تــأثیر «.)1386(.الســاداتافضــلحســینی،

برنامه آموزشی خالقیت معلمان بـر خالقیـت پیشـرفت    
ــش  ــداره دانـ ــیلی و خودپنـ ــوزانتحصـ ــریه . »آمـ نشـ

.23ششمار. زمستان. هاي آموزشینوآوري
ماهیـت  تحلیـل  «). 1376(.السـادات افضلحسینی،

: تهران. رساله دکتري. »هاي پرورش آنخالقیت و شیوه
.دانشگاه تربیت مدرس

شناسـی و  مبـانی هسـتی  «). 1389(.لـیال خسرونیا،
. »شناسی رابطه نفس و بدن از دیدگاه سهرورديمعرفت

دانشـگاه پیـام نـور اسـتان     .نامه کارشناسـی ارشـد  پایان
.دانشکده علوم انسانی. تهران

نظریـه تبیـین و مقایسـه  «. )1387(.رویاجعفرنژاد،
هاي مسکویه و فروید و استنتاج داللتشناسی ابنانسان

. نامـه کارشناسـی ارشـد   پایـان .»تربیتی ایـن دو نظریـه  
.شناسی دانشگاه شیرازتربیتی و رواندانشکده علوم

: تهـران .»صـحیفه امـام  «.)1370(.اهللاخمینی، روح
).ره(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

ــود ــی، محم ــان«.)1380(.رجب ــیانس ــم. »شناس :ق
).ره(خمینیمؤسسه آموزشی و پژوهشی امام

: تهران. »روشهاي تربیتی«. )1370(.مجیدرشیدپور،
مربیـان جمهـوري اسـالمی    وءانتشارات انجمـن اولیـا  

.ایران
ــاپور، ــفرض ــی «.)1378(.یوس ــی و بررس تحلیل
هـاي درسـی پایـه سـوم دوره ابتـدایی بـا       تطبیقی کتاب

ــت  ــل خالقی ــگاه   . »عوام ــانی دانش ــوم انس ــریه عل نش
. 31-30ششمار. )س(الزهرا

: گرد شهر بـا چـراغ  «. )1387(.محموداالمینی،روح
انتشـارات  :تهران. »شناسی با تجدید نظردر مبانی انسان

.عطار
اي بنیـادي در  مولفهتفکر «). 1380(.زهرازاده،روح

.296شماره . نشریه پیوند. »تعلیم و تربیت
). 1379(.، هاشـم و فـردانش ، مهـدي نـژاد سبحانی

درسی کنونی دوره پذیري اجتماعی در برنامهمسئولیت«
.14شمارش. مجله مدرس علوم انسانی. »ابتدایی ایران

آواز پـر  «. )1372(.یحیـی الـدین شهاب،سهروردي
.انتشارات مولی: تهران. »جبرییل

یــزدان «. )1372(.یحیــیالــدینشــهاب،ســهروردي
.مولی: تهران.»شناخت

مجموعـه  «). 1380(.یحیـی الدینشهاب،سهروردي
مصنفات شیخ اشراق به تصحیح و تحشیه سـید حسـن   

پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات :تهــران.»نصــر
.فرهنگی

. »هـاي تربیتـی  نظریـه «. )1387(.اکبـر علـی سیف،
.انتشارات دوران: تهران

تبیـین دیـدگاه مـارتین    «.)1388(.شرفی، محمـود 
ن در تربیت اخالقی بـر اسـاس   آهاي بوبر و نقد داللت
دانشـگاه تربیـت   . نامه دکتـري پایان.»دیدگاه سهروردي

.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.مدرس
اصول و فلسفه تعلیم«). 1391(.علیشریعتمداري،

.انتشارات امیرکبیر:تهران. »و تربیت
رسـالت تربیتـی و   «. )1376( .علـی شریعتمداري،

.انتشارات سمت:تهران.»علمی مراکز آموزشی
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اصول و فلسفه تعلیم «). 1391(.علیشریعتمداري،

.انتشارات امیرکبیر:تهران. »و تربیت
ــریعتمداري، ــیش ــیم «.)1385(.عل ــتتعل و تربی

.امیرکبیرانتشارات : تهران.»اسالمی
ــیشــریعتمداري، ــت«. )1343(.عل ــیم و تربی . »تعل

.نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان
تعلـیم و تربیـت و   «. )1374(.غالمحسینشکوهی،

.ستان قدس رضويآ:مشهد. »مراحل آن
فلسـفه آمـوزش و   «). 1383(.اکبـر نژاد، علىشعارى

.انتشارات امیر کبیر:تهران. »پرورش
شـناختى  مبانى روان«. )1383(.اکبرنژاد، علىشعارى

.انتشارات امیر کبیر:تهران.»تربیت
. )1381(.و زارعان، محمدجوادایرجنخعی،شگرف

. »جایگاه پرورش دینـی در نظـام آمـوزش و پـرورش    «
. 57شهریور، شمارش.نشریه معرفت
ــی،شــگرف ــرجنخع ــه و «.)1361(.ای ــیم تزکی تعل

.36ششمار. پیوند.»نوجوانان در اسالم
ــیبانی، ــکوفهش ــکل «.)1388(.ش ــد ش ــري رون گی

. مـاه شـهریور  . نشـریه گـزارش  . »مسئولیت در فرزندان
.211ششمار

بررسـی  «.)1387(.مهرابیـان، زهـرا  و صالحی، اکبر
شناســی وجــودگرا و شناســی اســالمی و انســانانســان

ــاییز و . وفصــلنامه تربیــت اســالمید. »هــامقایســه آن پ
. 7شمارش. زمستان

بازتاب تفکـر یونـانی   «). 1386(.اهللاقدرتطاهري،
ایرانی و اسالمی در تأویل سهروردي از داستان رستم و 

. زمسـتان . فارسـی پـژوهش زبـان و ادبیـات    . »اسفندیار
.3ششمار

ــبی، ــادطهماس ــش تشــکل«.)1384(.فره ــاي نق ه
آمـوزان مقطـع   دانـش (آموزي در تربیت اجتمـاعی دانش

. »دانشگاهی در استان لرسـتان راهنمایی، متوسطه و پیش
.1شمارش. هاي تربیت اسالمیپژوهش

بررسـی عوامـل مـؤثر بـر     «). 1387(.منیـره کردلو،
رشـد  . »مدرسـه و خانـه  پذیري نوجوانـان در مسئولیت

.13ششمار. پاییز. مشاور مدرسه
ــیالزاده،ســرتیپو سوســنکشــاورز، ).1389( .ل

هاي آن ورزي از منظر قرآن کریم و داللتابعاد اندیشه«
. نشـریه قـرآن و حـدیث کـوثر    .»براي نظـام آموزشـی  

.36ششمار
اي نقد و تحلیل پاره«. )1378(.هاشمسیدگلستانی،

نشـریه علمـی و   . »فلسفه تعلیم و تربیتاز نظریات در 
.10ششمار. پژوهشی دانشگاه اصفهان

هـاي معاصـر   فلسفه«. )1381(.الروید.ايفردریک،
. نشریه معرفـت .ترجمه حسین کارآمد. »تربیت اخالقی

. 61ششمار
فرهنـــگ «). 1375(.محســـنفراهـــانی،فرمهینـــی

.اسرار دانش: تهران. »توصیفی علوم تربیتی
پـرورش اخالقـی و مـذهبی    «. )1376(علیقائمی،

.انتشارات امیري: تهران.»کودکان
ــدل، ــینقوی ــاي  «. )1381(.افش ــی رویکرده بررس

مختلف یادگیري در بین دانشـجویان دانشـگاه تبریـز و    
هـاي پیشـرفت تحصـیلی و ادراك از    رابطه آن با مؤلفـه 

دانشـگاه  . نامه کارشناسـی ارشـد  پایان. »محیط آموزشی
.تبریز

سـازمان و مـدیریت   «. )1378(.مصطفیعسکریان،
.انتشارات امیرکبیر:تهران. »آموزش و پرورش

نکـات اساسـی در   «). 1386(.سیدحمیدرضاعلوي،
ــیم .»تربیتــی-تربیــت و مکاتــب فلســفیوفلســفه تعل

.دانشگاه شهید باهنر:کرمان. 1چاپ
ــد، ــیعالقبنـ ــدیریت «. )1388(.علـ ــدمات مـ مقـ

.نشر روان: تهران. »آموزشی
ــدي، ــیدیحییمحمـ ــی روان«.)1382(.سـ شناسـ

.نشر روان: تهران.»یادگیري
نگـاهی  : تعلیم و تربیت«. )1381(.مرتضیمجدفر،

ورزي در فراینــد گـذرا بـه جایگــاه پـژوهش و اندیشـه    
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.رشد معلـم . »جاي کودکانیادگیري بزرگان به-یاددهی

.166ششمار
راهنماي :درسیریزي برنامه«. )1370(.حسنملکی،

.انتشارات مدرسه:تهران.»عمل
:تهـران . »انسـان کامـل  «).1380(.مطهري، مرتضی

.انتشارات صدرا
.»البالغـه سیري در نهج«). 1380(.مرتضیمطهري،

.انتشارات صدرا: تهران
تقویت «. )1390(.آرخ، اکرموحسنعلیمیرزابیگی،

.آیینه دانش:تهران.»حافظه
ــادري، عــزت ،)الــف(.نراقــی، مــریمســیفو اهللان

ها در تحقیقات و مصـادیق  ها و کاستیغفلت«.)1390(
.ارسباران: تهران.2چاپ. »هاآن

.)1390(،)ب(.نراقی، مریمسیفواهللانادري، عزت
هاي تحقیق و چگـونگی ارزشـیابی آن در علـوم    روش«

.ارسباران: تهران.7چاپ. »انسانی
.)1390(،)ج(.نراقی، مـریم سیفواهللانادري، عزت

هـاي آن  گیري و بنیادهاي تحلیلی ابزارسنجش و اندازه«
ــی و روان  ــوم تربیت ــیدر عل ــاپ.»شناس ــران.2چ : ته

.ارسباران
اســالم و تنگناهــاي «. )1372(.نصــر، ســید حســن

دفتـر  : تهـران . رحمتـی ترجمه انشـاءاللّه . »انسان متجدد
.پژوهش و نشر سهروردي

خـدا و انسـان در فلسـفه    «). 1379(.عبداهللانصري،
.آذرخشانتشارات :تهران.»یاسپرس

درآمـدي بــه  «). 1385(.میرعبدالحســینزاده،نقیـب 
.طهوري انتشارات :تهران.»فلسفه

ــوربخش ــیما، نـ ــت «. )1383(.سـ ــور در حکمـ نـ
.نشر سعید محبی:، تهران2چاپ. »سهروردي

روش مبانی و نظریه«). 1385(.ابراهیمنیک صفت،
. پژوهش و حوزه. »گراییانسان کامل در اسالم و انسان

.25ششمار
میــزان «.)1389(.همکــارانو شــقایقنشــان،نیــک

هاي تـدریس خـالق و بررسـی    استفاده اساتید از روش
هاي خالقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجویان ویژگی

. شـناختی مطالعـات تربیتـی و روان  . »استعداد درخشـان 
.2ششمار

رشــد اجتمــاعی بــراي «. )1373(.الــیسوایتــزمن،
: تهــران. »ترجمــه ســیما نظیــري. جوانــان و نوجوانــان

و مربیـان جمهـوري اسـالمی    ءانتشارات انجمـن اولیـا  
.ایران

ــمی، ــیهاش ــیت «.)1388(.مجتب ــت و شخص تربی
.تبلیغات اسالمیدفتر: تهران. »انسانی

ــانی،هاشــمی ــل «).1388(.ســید حســناردک عوام
تربیتی در مسـیر کمـال وجـودي انسـان از منظـر نهـج       

.8ششمار.نشریه تربیت اسالمی. »البالغه
نظریـات  «).1374(. هرگنهان، بی، آر و السون، متیو، اچ

انتشـارات نشـر   : تهـران . اکبـر سـیف  ترجمه علی. »یادگیري
.دوران
هاي تربیت بررسی اولویت«. )1379(.بناري، علیهمت

هاي ژوهشپ. »البالغهدر نهج) ع(امام علیاخالقی از دیدگاه 
.4شمارش. تربیت اسالمی


