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بسم هللا الـرحمن الــرحیمبسم هللا الـرحمن الــرحیم



ا ا اش ا   شناسنامه درسشناسنامه درسش

موزش وپرورش: : نام درس نام درس 
ٓ
موزش وپرورشفلسفه ا
ٓ
  فلسفه ا

ا ا ات ا اا۳۳ت واحدواحد۳۳::تعداد واحد درسیتعداد واحد درسی

موزش وپرورش((فلسفه تربیتفلسفه تربیت: : نام منبع درس نام منبع درس 
ٓ
موزش وپرورشفلسفه ا
ٓ
  ))فلسفه ا

قای دکـتر عیسی ابراهیم زاده: : مؤلف مؤلف 
ٓ
قای دکـتر عیسی ابراهیم زادهجناب ا
ٓ
  جناب ا

کننده تهیه کنندهنام تهیه زاهدی::نام زاهدیرمضان موزشی--رمضان
ٓ
مرکزا نور پیام دانشگاه موزشی

ٓ
ا موزشیدستیار

ٓ
مرکزا نور پیام دانشگاه موزشی

ٓ
ا دستیار دستیار اموزشی دانشگاه پیام نور مرکزاموزشیدستیار اموزشی دانشگاه پیام نور مرکزاموزشی  رمضان زاهدی رمضان زاهدی ::نام تهیه کنندهنام تهیه کننده

واحـد سیه چشمهواحـد سیه چشمه  - - خوی خوی 



::درسدرسمعرفی طرحمعرفی طرحفف

فه((دردراينايندردر فهفل زشفل زشآ رشآ رشپر ريف))پر ريفت فهت فهفل فل فلسفهفلسفه  تعريفتعريف))وپرورشوپرورشآموزشآموزش  فلسفهفلسفه((درسدرساينايندردر      
  گرائیگرائی  پندارپندار  --  تربيتتربيت  فلسفهفلسفه  مفھوممفھوم  --تربيتتربيت  ومفھومومفھوم  معنیمعنی--

ت تت ائاقاقت ائگ تگ تت ائادادت ائگ تگ تت لت لع ع عملعمل--وتربيتوتربيتگرائیگرائیمادهماده--وتربيتوتربيتگرائیگرائیواقعواقع--وتربيتوتربيت
  روشھایروشھای  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  وتربيت،وتربيت،  اسالماسالم--وتربيتوتربيت  گرائیگرائی
انااتدتدختلفختلف اندانش اتدددانش اتا ننا معينمعين  ساعــاتساعــاتدردردانشجوياندانشجويان  برایبرایتدريستدريسمختلفمختلف
..شودشود  میمی  تدريستدريس  شدهشده  ريزیريزی  وبرنامهوبرنامه



درس درساھداف اھداف درساھداف درساھداف

  فلسفهفلسفه  مفاھيممفاھيم  بابا  درسدرس  ايناين  گذراندنگذراندن  بابا  تربيتیتربيتی  علومعلوم  رشتهرشته  دانشجوياندانشجويان::کلیکلی  ھدفھدف
  آشناآشنا  فلسفیفلسفی  مختلفمختلف  مکاتبمکاتب  بابا  وھمچنينوھمچنين  تربيتتربيت  فلسفهفلسفه  تربيت،مفھومتربيت،مفھوم  ومفھومومفھوم  ،معنی،معنی
گيرندگيرندفرافراآنراآنراشدهشده ..گيرندگيرندمیمیفرافراوآنراوآنراشدهشده

::بتوانندبتوانندبايدبايددانشجوياندانشجويان::جزئیجزئیاھدافاھداف ی یجز ن::جز نجوي يجوي يب و  ب وب ::ب
نمايندنمايند  تعريفتعريف  رارا  فلسفهفلسفه..١١
نمايندنمايند  بيانبيان  رارا  تربيتتربيت  ومفھومومفھوم  معنیمعنی..٢٢
کنندکنندتعريفتعريفراراتربيتتربيتفلسفهفلسفه..٣٣
  آنآن  وديدگاھھایوديدگاھھای  مشخصاتمشخصات  وو  مکاتبمکاتب  آنآن  پيروانپيروان  بابا  رارا  فلسفیفلسفی  مختلفمختلف  مکاتبمکاتب..۴۴

دھنددھندتوضيحتوضيحرارامکتبھامکتبھا يحرارابھبھ يحو ..ھھو
..نمايندنمايند  بيانبيان  تربيتتربيت  موردمورد  دردر  رارا  اسالماسالم  نظرنظر..۵۵



جايگاه درسجايگاه درس

ازازکهکهتربيتیتربيتیعلومعلومرشتهرشته،دانشجويان،دانشجوياندرسدرسدرايندراين ين     ينر نرسرسر نجوي یومومررجوي یربي   زز  ربي
  بابا  استاست  درسیدرسی  واحدواحد٣٣  وتعدادوتعداد  ميباشدميباشد  تخصصیتخصصی  دروسدروس
شانشانتحصيلتحصيلییرشتهرشتهبهبهمربوطمربوطکهکهفلسففلسفمختلفمختلفمکاتبمکاتب   شانشانتحصيلیتحصيلی  ییرشتهرشتهبهبهمربوطمربوط  کهکهفلسفیفلسفیمختلفمختلفمکاتبمکاتب
  فلسفهفلسفه((  تربيتتربيت  واھميتواھميت  جايگاهجايگاه  بهبه  درسدرس  ايناين  گذراندنگذراندن  بابا  استاست
ت تت زشنظانظا))ت زشآ نششآ ا نخ ا خ ..بردبردخواھندخواھندپیپیوپرورشوپرورش  آموزشآموزشنظامنظامدردر))تربيتتربيت



ھھفھرست مطالبفھرست مطالب
نعنوانعنوان نو و
  مقدمهمقدمه
چيست؟چيست؟فلسفهفلسفه----اولاولگفتارگفتار چيچيولولرر
چيست؟چيست؟  تربيتتربيت  ----  دومدوم  گفتارگفتار
تربيتتربيتفلسفهفلسفه----سومسومگفتارگفتار ربيربيومومرر
وتربيتوتربيت  گرائیگرائی  پندارپندار  -- --   چھارمچھارم  گغتارگغتار
وتربيتوتربيت  گرائیگرائیواقعواقع----پنجمپنجمگفتارگفتار جمرر جمپ عپ عو یو یر ربير ربيو و
وتربيتوتربيت  گرائیگرائی  مادهماده  ----  ششمششم  گفتارگفتار
تربيتتربيتوو  گرائیگرائیعملعمل----ھفتمھفتمگفتارگفتار یللممرر یر ربيربيوور
تربيتتربيت  وو  اسالماسالم  -- --   ھشتمھشتم  گفتارگفتار



مـــقدمهمـــقدمه

وای  اوی در محت ا را در کنجک د م ی توان ادين م زاری بني وان اب ه عن فه ب وای فلس اوی در محت ا را در کنجک د م ی توان ادين م زاری بني وان اب ه عن فه ب فلس
ز  يدن و ني ای انديش يوه ھ ا و ش ه ھ ردن انديش نگين ک بک و س خھا ،س ز پاس يدن و ني ای انديش يوه ھ ا و ش ه ھ ردن انديش نگين ک بک و س خھا ،س زپاس ي و ي ي يو و ي ر ي و ب ھ زپ ي و ي ي يو و ي ر ي و ب ھ پ
ه فلسفه  ه ب د ک ا را وارد می کن ا م رين آنھ زينش بھت ه فلسفه اشتياق و عالقه برای گ ه ب د ک ا را وارد می کن ا م رين آنھ زينش بھت اشتياق و عالقه برای گ

اوريم  اوريم روی بي د . . روی بي ی گذراي دم م فه ق ای فلس ی در دني ين وقت ام ھم ول ويلي ه ق د ب ی گذراي دم م فه ق ای فلس ی در دني ين وقت ام ھم ول ويلي ه ق ب
پشت ان خياب و کوچه در انچه از بکل که ھستند عالم با ارتباط در پشتاجباراً ان خياب و کوچه در انچه از بکل که ھستند عالم با ارتباط در ان پشت اجباراً ان پشت اجبارا در ارتباط با عالمی ھستند  که بکلی از انچه در کوچه و خياب اجبارا در ارتباط با عالمی ھستند  که بکلی از انچه در کوچه و خياب

. . سر گذارده ايد تفاوت داردسر گذارده ايد تفاوت دارد



ز در ان   ----دنيای فلسفه دنيای فلسفه •• ه چي ز در ان دنيايی است پاک و منزه که ھم ه چي دنيايی است پاک و منزه که ھم
ا ا ق ا ا اش ا ق ا ا ااش رار دارد رار داردروشن است و درست در جای خودر ق م . . روشن است و درست در جای خودر ق م از درھ از درھ

ت  ری نيس ی  خب ت ريختگ ری نيس ی  خب ت . . ريختگ ان واقعي وف از ھم ی فيلس ت يعن ان واقعي وف از ھم ی فيلس يعن
يم می  ان ترس يم می ھای درھم و برھم دنيائی روشن و منظم برايت ان ترس ھای درھم و برھم دنيائی روشن و منظم برايت

د دکن رد..کن خ ين آئ و ت نيس ات تناقض از ری اث ا دني ن اي رددر خ ين آئ و ت نيس ات تناقض از ری اث ا دني ن اي در ر .. ين  ي و  ز   ری  ي  ن  ي ر ر  ين  ي و  ز   ری  ي  ن  ي ر 
..ومبانی انديشمندی خطوط اصلی آن را ترسيم می کنندومبانی انديشمندی خطوط اصلی آن را ترسيم می کنند



فلسفه چيست؟فلسفه چيست؟ــــ ــــ   گفتار اولگفتار اول



تعريف تعريفتعريف تعريف تعريفتعريف تعريفتعريف

آ آظ نظ ور از آن اي اندن و منظ ی شناس ت يعن ف در لغ نتعري ور از آن اي اندن و منظ ی شناس ت يعن ف در لغ تعري
ه  امع ب ه طور ج ا شيئی را ب ا امری ي ده ي ه پدي ه است ک امع ب ه طور ج ا شيئی را ب ا امری ي ده ي ه پدي است ک

ان شنا ان گ اند شنا ان گ اد ند ن ش د ن گ ه ک اط ند ن ش د ن گ ه ک ط انيم ران بشناس انيمديگ ران بشناس ا. . ديگ نونده ،ي ده و ش ه گوين وری ک اط نونده ،ي ده و ش ه گوين وری ک ط
..نويسنده ،و خواننده دارای درک مشترکی از آن باشندنويسنده ،و خواننده دارای درک مشترکی از آن باشند



دالفالف ش آغاز يف ت عبارت يا ه کل با دتعريف ش آغاز يف ت عبارت يا ه کل با تعريف تعريف با کلمه يا عبارتی توصيفی آغاز می شودتعريف با کلمه يا عبارتی توصيفی آغاز می شود----الفالف

از چيز،عبارتست الن ف وئيم گ می که اين ازمانند چيز،عبارتست الن ف وئيم گ می که اين الن چيز،عبارتست ازمانند وئيم ف الن چيز،عبارتست ازمانند اين که می گ وئيم ف ,,مانند اين که می گ
......پديده ايست که و پديده ايست که و 



کهکهبريمبريم  میمیبکاربکارتعريفتعريفبرایبرایرارا  صفاتیصفاتیياياکلماتکلمات--بب مم
ً   مردممردم  ازاز  بسياریبسياری ً مخصوصا   آنھاآنھا  فنفن  اھلاھل  وو  متخصصانمتخصصان  مخصوصا

صورتصورتوبهوبهانداندپذيرفتهپذيرفتهتعريفتعريفموردموردچيزچيزبرایبرایرارا یرر یبر يرريري  ورورچيزچيزبر يرپ ورور  وبوبپ
..انداند  آمدهآمده  دردر  ميزانميزان  يايا  معيارمعيار



ب --جج زی از جان ا چي ر ،ي ورد نظ يئی م ده ياش ف پدي ب در تعري زی از جان ا چي ر ،ي ورد نظ يئی م ده ياش ف پدي در تعري چجج چپ پ
ه  ان ب يم چن تيم اضافه کن ر خواس ا اگ ود ،اضافه نمی کنيم،ي ه خ ان ب يم چن تيم اضافه کن ر خواس ا اگ ود ،اضافه نمی کنيم،ي خ

بپذيرند را آن ھمگان که پردازيم می آن بپذيرندتبيين را آن ھمگان که پردازيم می آن يرتبيين ن ر بپ ن  زيم   ی پر ن  يربيين  ن ر بپ ن  زيم   ی پر ن  ..بيين 



الح  ا در اص ف ھ ه تعري ن گون الح اي ا در اص ف ھ ه تعري ن گون ف ““اي ف تعري تعري
ف فت descriptive““ت defenition)descriptive defenition)((   ))(descriptive defenition)descriptive defenition““توصيفیتوصيفی

ان  ا بي اری جز توصيف ي ا ک را م د زي ی گوين ان م ا بي اری جز توصيف ي ا ک را م د زي ی گوين م
ظ گ گ ظگ گ گ ورد نظر گ ده م ورد نظر حالت ،و چگونگی وويژگيھای پدي ده م حالت ،و چگونگی وويژگيھای پدي

م..انجام نمی دھيمانجام نمی دھيم مم م



وقتی کسی ميگويد فلسفه عبارتست از رسيدن به وقتی کسی ميگويد فلسفه عبارتست از رسيدن به 
ا ي توری دس ف تعري ه ب ع واق در ا ھ نائ اروش ي توری دس ف تعري ه ب ع واق در ا ھ نائ اروش توری ي ف دس ـه تعري ع بـ ا در واق نائی ھ اروش توری ي ف دس ـه تعري ع بـ ا در واق نائی ھ روش
ه است وآنچه را در خود  فه پرداخت دی از فلس ه است وآنچه را در خود قي فه پرداخت دی از فلس قي

ا ک ا ت اان ک ا ت ..درست می دانسته بيان کرده استدرست می دانسته بيان کرده استان



ول ھمگان  ل قب ارت قاب ز بصورت يک عب ی ني ول ھمگان تعاريف تحليل ل قب ارت قاب ز بصورت يک عب ی ني تعاريف تحليل
ند ش ن ندان ش ن اان د ش اند اکند از اد ز د د تا ال د ش اند اکند از اد ز د د تا ل ولی تاحدود زيادی از پراکنده انديشی در باره ولی تاحدود زيادی از پراکنده انديشی در باره ,,بيان نمی شوندبيان نمی شوند

..موضوع جلوگيری می کنندموضوع جلوگيری می کنند
اريف را  ل تع ن قبي اريف را اي ل تع ن قبي ی ““اي ف تحليل ی تعري ف تحليل analyticalanalytical((“ “ تعري

definitiondefinition((گويند گويندمی ..می definitiondefinition((وي ويی  ..ی 



ررتعريف فلسفهتعريف فلسفه

ه ))philosophiaphilosophia((فلسفه يا فيلوسوفيا فلسفه يا فيلوسوفيا  ه از دوکلم از دوکلم
و انی فيل ويون انی فيل تدار سوفيا ))philophilo((يون ی دوس ه معن تدار سوفيا ب ی دوس ه معن ب و ي ی ويو ي ی p((يو op o((ي و ر و ی يب و ر و ی ب

))sophiasophia((  ه است ائی ترکيب يافت ه استبه معنی دان ائی ترکيب يافت . . به معنی دان
دانائ دوستداری يعن فلسفه ترتيب دانائباين دوستداری يعن فلسفه ترتيب ..باين ترتيب فلسفه يعنی دوستداری دانائیباين ترتيب فلسفه يعنی دوستداری دانائیباين



ائل  ادی مس ی و انتق ناخت تحليل فه عبارتست از بررسی و ش ائل فلس ادی مس ی و انتق ناخت تحليل فه عبارتست از بررسی و ش فلس
آ ا ش ا ل ک ک ا ا گ ا آا ا ش ا ل ک ک ا ا گ ا ا بخشی از آن در ا ه صورت يک کل و ي ا بخشی از آن در اساسی زندگی انسان ب ه صورت يک کل و ي اساسی زندگی انسان ب

..ارتباط با کل ارتباط با کل 



افتن ي جھت در است کوششی فلسفه اه کوت سخن افتنبه ي جھت در است کوششی فلسفه اه کوت سخن ””پيوستگیپيوستگی““به ن  ر جھ ي ی   و و   ن  ن ب  ر جھ ي ی   و و   ن  یب  یپيو   پيو
))coherencecoherence ( ( در تمام قلمرو انديشه و تجربه در تمام قلمرو انديشه و تجربه..



وموضوع و ھدف فلسفهموضوع و ھدف فلسفه وع وو وع و

..موضوع فلسفه درد و حوزه مھم ووسيع خالصه می شود موضوع فلسفه درد و حوزه مھم ووسيع خالصه می شود لل
معرفت معرفت ““که از آن به عنوان که از آن به عنوان ) ) ما بعد الطبيعهما بعد الطبيعه((ــ متافيزيک ــ متافيزيک ١١

لل تی  ائی و ھس ه شناس تی ب ائی و ھس ه شناس امل“ “ ب ود ش د و خ ی کنن ف م املتعري ود ش د و خ ی کنن ف م تعري
..دوبخش عمده استدوبخش عمده است

طلطلllلل ق))ontologyontology((الف ــ ھستی شناسیالف ــ ھستی شناسی ه بحث از مطل ه ب قک ه بحث از مطل ه ب ک
..وجود يعنی ھستی عاری از ھر قيدی می پردازدوجود يعنی ھستی عاری از ھر قيدی می پردازد

ا ک ا ا ک ف ظ ا ا اا ک ا ا ک ف ظ ا ا انا اره  امک ه در ب ه معرفت ک اره  امکانب ــ شناخت شناسی  يانظري ه در ب ه معرفت ک ب ــ شناخت شناسی  يانظري
شناخت يا امکان شناخت جھان و ماھيت خود شناخت بحث شناخت يا امکان شناخت جھان و ماھيت خود شناخت بحث 

..می کندمی کندکندکند



  ماھيتماھيت  کهکه  ارزشھاارزشھا  فلسفهفلسفه  يايا  axiology(axiology)((  شناسیشناسی  ارزشارزش..٢٢••
ا ا اآ ا id((““آ lid l((ا““اا ش اا ش lt((““طلقطلقا tlt t ultemateultemate((““  مطلقمطلقارزشھایارزشھای““يايا  ))idealsideals((““آرمانھاآرمانھا

valuesvalues((خيـــرخيـــر””يايا””  ))(goodness(goodnessزيبائیزيبائی””وو””))(beauty(beauty    
    ..ميدھدميدھد  قرارقرار  بحثبحث  موردمورد  رارا



  معنایمعنای  بهبه  فلسفهفلسفه  عمدهعمده  موضوعاتموضوعات  فيلسوفانفيلسوفان  بيشتربيشتر  عقيدهعقيده  بهبه••
ک ککال اآآکال اش اش اش ش   شناختشناخت,,  شناسیشناسیھستیھستیيعنیيعنی,,موضوعموضوعسهسهھمينھمينآنآنکالسيککالسيک
  ازاز  برخیبرخی  استاست  ممکنممکن  اگرچهاگرچه  ..استاست  شناسیشناسی  ارزشارزش  وو  شناسیشناسی

ًً   موافقموافق  نظرنظر  ايناين  بابا  ديديمديديم    قبالًقبالً  کهکه  ھمانطورھمانطور  معاصرمعاصر  فالسفهفالسفه
..نباشندنباشند ..بب



  کهکه,,  آنآن  بحثبحث  موردمورد  موضوعاتموضوعات  بابا  ارتباطارتباط  دردر  نيزنيز  فلسفهفلسفه  ھدفھدف••
فهبيشتربيشتراعتقاداعتقادبهبهگذشتگذشتذکرشانذکرشان فهفال تفال تعبارت ::ازازعبارت ::  ازاز  عبارتستعبارتستفالسفهفالسفهبيشتربيشتر  اعتقاداعتقادبهبه,,گذشتگذشتذکرشانذکرشان

””بودنبودن  يايا  ““  ھستیھستی““  کلکل  ازاز  نظريهنظريه  يکيک  آوردنآوردن  بدستبدست  ــــ  الفالف••
  پديدهپديده  وو  امورامور  وو  اشيااشيا  یی  ارزشھاارزشھا  وو  معانیمعانی  وو  مفاھيممفاھيم  کشفکشف  ــــ  بب••
یی  کلیکلیطورطوربهبهھاھا
    مفاھيممفاھيم  وو  فرضھافرضھا  ازاز  انتقادانتقاد  وو  تحليلتحليل  ــــ  جج••
ادد•• اان کان کک شددددبهبهک ت شگ ت الالبينبينانانگ   وو  سالمسالمبينیبينی  جھانجھانگسترشگسترشدردرمردممردم  بهبهکمککمکسرانجامسرانجامــــدد••

..  انسانیانسانی  سالمسالم  زندگیزندگی  يکيک  ازاز  مندیمندی  بھرهبھره



ت؟ چيس ت تربي ـ ـ دوم ار ت؟گفت چيس ت تربي ـ ـ دوم ار ؟گفت ربي چي وم   ؟ر  ربي چي وم   ر 



  نامهنامه  لغتلغت  دردر  واژهواژه  ايناين  ::  instuction(instuction)((  آموزشآموزش  يايا  تعليمتعليم  ..١١••
تاا تا اااا اگا تگا تآ اآ اآگا آگا   ,,آگاھانيدنآگاھانيدن  ,,آموختنآموختن,,گاھانيدنگاھانيدنبيابيا,,بياموختنبياموختنمعنیمعنیبهبه,,دھخدادھخدا
استاست  آمدهآمده  ......,,آموزانيدنآموزانيدن  ,,آموختنآموختن  چيزیچيزی  رارا  کسیکسی

  انتقالانتقال  برایبرای  معلممعلم  کهکه  استاست  کوششیکوششی  حقيقتحقيقت  دردر  آموزشآموزش••
بهبهعمدتاًعمدتاًووبردبردممکارکاربهبهخودخودشاگردانشاگردانبهبهخاصخاصمعلوماتمعلومات   بهبهعمدتا عمدتا   وو  بردبردمیمیکارکاربهبهخودخودشاگردانشاگردانبهبهخاصخاصمعلوماتیمعلوماتی
  انتقالانتقال  بهبه  معلممعلم  کهکه  درسیدرسی  محتوایمحتوای  نوعنوع  وو  معلممعلم  ُخبرگیُخبرگی  وو  مھارتمھارت

ااتگتگازازآآ ..داردداردبستگیبستگی,,پردازدپردازدمیمیآنآن



  جاجا  ھمانھمان  دردر::  ))educationeducation((پرورشپرورش  يايا  تربيتتربيت  ..٢٢••
تاا تآ ل((آ لت الاات الاف اف   افعالافعالبابا  مستعملمستعمل((آموختنآموختنووپروردنپروردن,,پروردنپروردن,,پرورانيدنپرورانيدن
..استاست  شدهشده  معنیمعنی  ))دادندادن  وو  کردنکردن

  استاست  ايناين  کردکرد  استنباطاستنباط  توانتوان  میمی  تربيتتربيت  واژهواژه  ازاز  آنچهآنچه  بنابراينبنابراين••
دردرکمالکمالھرنوعھرنوعبخشيدنبخشيدنفعليتفعليتياياايجادايجادشاملشاملتربيتتربيتکهکه   دردرکمالیکمالی  ھرنوعھرنوعبخشيدنبخشيدنفعليتفعليتيايا  ايجادايجادشاملشاملتربيتتربيتکهکه

..باشدباشد  داشتهداشته  ارزشارزش  وو  مطلوبيتمطلوبيت  کهکه  شودشود  میمی  انسانانسان



  ايناين  بگيريمبگيريم  بحثبحث  قسمتقسمت  ايناين  ازاز  خواھيمخواھيم  میمی  کهکه  ایای  نتيجهنتيجه••
ل““کلکلکاکاککاا لت ا””تت””””ت اا ا   انسانانسانغيرغير  موردمورددردر””تربيتتربيت””وو””تعليمتعليم““  کلمهکلمهکاربردکاربردکهکهاستاست
  آميزآميز  مسامحهمسامحه  تربيتیتربيتی  علومعلوم  کارانکاران  اندراندر  دستدست  برایبرای  آنھمآنھم,,

  میمی  کارکار  بهبه  انسانانسان  موردمورد  دردر  رارا  آنھاآنھا  ھردوھردو  فنفن  اھلاھل  وو  استاست
..برندبرند ..بربر



  ايناين  کاربردکاربرد::  ””پرورشپرورش  وو  اموزشاموزش““  يايا  ““  تربيتتربيت  وو  تعليمتعليم““  ..٣٣••
ااااللتاللتااناناههکهکهککاژاژ از ز   زبانزباندردر,,داردداردداللتداللتواحدیواحدیمعنایمعنای  بهبهکهکهمرکبمرکبواژهواژه

  اخيراخير  قرنقرن  آغازآغاز  ازاز  احتماالً احتماالً   وو,,نداردندارد  طوالنیطوالنی  تاريخچهتاريخچه  فارسیفارسی
  فرھنگفرھنگ  بهبه  توجهتوجه  ازاز  پسپس  رسدرسد  میمی  نظرنظر  بهبه  ..رودرود  نمینمی  فراترفراتر
چنينچنينآنھاآنھاتربيتیتربيتیآثارآثارترجمهترجمهرواجرواجووکشورماکشورمادردرغربیغربی ج  ووورورررربیربی جرو یرررجرجرو یربي ينھھ  ربي ينچ   چ
..استاست  شدهشده  جعلجعل  ))educationeducation((  کلمهکلمه  ترجمهترجمه  دردر  ایای  واژهواژه



  میمی  گفتهگفته  خاصیخاصی  فعاليتفعاليت  بهبه  تدريستدريس::  ))teachingteaching((تدريستدريس  ..۴۴••
اللللککشش اا اتاتاگگا اشاگ طالطالشاگ   مطالبیمطالبی  شاگردانشاگردانتاتاگيردگيردمیمیانجامانجام  معلممعلموسيلهوسيلهبهبهکهکهشودشود
..بياموزندبياموزند  رارا

ت۵۵•• تا زا زآ ن))trainingtraining((دادندادنادتادتااآ نا ادللا ادا ا   ايجادايجاد,,عملعمل  ايناين))trainingtraining((دادندادنعادتعادتياياآموزیآموزیمھارتمھارت..۵۵••
  کارورزیکارورزی  وو  تکرارتکرار  وو  تمرينتمرين  طريقطريق  ازاز  افرادافراد  دردر  مھارتمھارت
..استاست



ت ت ت تا ت ت ماھيت تربيتماھيت تربيتا
ا اآ ؟ااففآ ؟ا ا است؟است؟ھنرھنريايافنفنتربيتتربيتآياآيا••

  بخودبخود  ترديدترديد  نبايدنبايد  نيستنيست  فنفن  آنآن  اعماعم  معنایمعنای  بهبه  تربيتتربيت  اينکهاينکه  دردر••
ااااا از هز هآن تااکهکهآن تت اههت ان آآازازففن   آنآنازازفنفن  عنوانعنوانبهبهتربيتتربيتجريانجرياندردر  کهکهآنچهآنچهزيرازيرا..داددادراهراه
  تواندتواند  میمی  معلممعلم  کهکه  استاست  تدريستدريس  مھارتھایمھارتھای  ھمانھمان,,شودشود  میمی  يادياد
  ديديدديديدچنانکهچنانکه  امااما..شودشودورزيدهورزيدهآنآندردر  ورزیورزیکارکارووتمرينتمرينبابا

يززريسريس  ..استاست  تربيتتربيتکمکیکمکیھایھایابزارابزاروو  وسايلوسايلجملهجملهازازتدريستدريس يو رووو رز يییز ير ر



  کردنکردن  تلقیتلقی  ھنرھنر  ..باشدباشد  تربيتتربيت  جريانجريان  کلکل  تواندتواند  نمینمی  نتيجهنتيجه  دردر••
اتتککشتشتتت اا قتتککتاتاااا قق ق   دقيقدقيقتعبيرتعبير  يکيکتاتااستاستاديبانهاديبانهتعبيرتعبير  يکيکبيشتربيشترنيزنيزتربيتتربيت
  بنحوبنحو  تربيتتربيت  دردر  خالقيتخالقيت  عنصرعنصر  چونچون  البتهالبته  قبولقبول  قابلقابل  وو

  ھنرھنر  اصلیاصلی  جوھرهجوھره  خالقيتخالقيت  وو  خوردخورد  میمی  چشمچشم  بهبه  بارزیبارزی
کارکاروومربیمربیيکيککارکارميانميانھائیھائیتشابهتشابهکهکهگفتگفتبايدبايداستاست ي يب نییببب ني   ررووربیربی  ييرري
  نمینمی  تشابھاتیتشابھاتی  چنينچنين  صرفصرف  امااما  ..  دارددارد  جودجود  وو  مندمند  ھنرھنر  يکيک
داردداردھنریھنریماھيتماھيتکهکهجريانجريانعنوانعنوانبهبهراراتربيتتربيتتواندتواند   داردداردھنریھنری  ماھيتماھيتکهکهجريانیجريانیعنوانعنوانبهبهراراتربيتتربيتتواندتواند

..کندکند  معرفیمعرفی



ت ا ل ت ت ا تآ ا ل ت ت ا آيا تربيت علم استآيا تربيت علم استآ

گذراند•• می را خود نوزادی دوران ھنوز تربيت گذراندعلم می را خود نوزادی دوران ھنوز تربيت علم ..علم تربيت ھنوز دوران نوزادی خود را می گذراندعلم تربيت ھنوز دوران نوزادی خود را می گذراند••



جامعه شناسیجامعه شناسی••

شناسی مردم شناسیمردم
تربيتی

شاخه ھای ديگرانسان شناسی

جمعيت شناسی

جامعه شناسیجامعه شناسی ارزش شناسیشاخه ھای ديگر

شناخت شناسیيادگيری قلمرو عمل 

ھستی شناسیاجتماعی روانشناسیروانشناسی

کالن رشد 

تربيتی
تربيت 

اقتصاد اقتصاد ••خرد



طراحطراحنظيرنظيرفعاليتھایفعاليتھای((عملعملقلمروقلمرودھندهدھندهنشاننشانميانمياندايرهدايره••   طراحیطراحینظيرنظير  فعاليتھایفعاليتھای((عملعملقلمروقلمرودھندهدھندهنشاننشانميانیميانیدايرهدايره    ••
  وو  ))  تدريستدريس  فنونفنون  وو  روشھاروشھا  وو  آموزشیآموزشی  تکنولوژیتکنولوژی  ,,  آموزشیآموزشی

اشاشتتنظنظقلقلنننشانشاخاخااا   دردر  ..باشدباشد  میمی  تربيتتربيتدردرنظرنظرقلمروقلمرودھندهدھندهنشاننشانخارجیخارجی  دايرهدايره
  اقتصاداقتصاد,,  شناسیشناسی  جامعهجامعه,,  شناسیشناسی  روانروان  نظيرنظير  دانشھائیدانشھائی  قلمروقلمرو  ايناين
  استاست  شدهشده  دادهداده  نشاننشان  شکلشکل  دردر  کهکه  گوناگونگوناگون  ھایھای  شاخهشاخه  بابا  فلسفهفلسفه  وو

قلمروقلمروخروجخروجکهکهدھددھدمیمینشاننشانفوقفوقشکلشکلدردردقتدقت..دارنددارندقرارقرار ر رر   روروروجروج  ییننوقوقللرر..ررر
  ..استاست  دشواردشوار  بسياربسيار  نظرینظری  قلمروقلمرو  حصارحصار  ازاز  تربيتتربيت  عملعمل



ً   عملیعملی  قلمروقلمرو  ھمانھمان  چونچون•• ً واقعا   علومیعلومی  ھایھای  آوردآورد  دستدست  بهبه  اتکااتکا  بدونبدون  واقعا
کردهکردهاحاطهاحاطهآنراآنرانظرینظریقلمروقلمروووبودهبودهتربيتتربيتبابانزديکنزديکارتباطارتباطدردرکهکه   کردهکردهاحاطهاحاطه  آنراآنرانظرینظریقلمروقلمروووبودهبودهتربيتتربيتبابانزديکنزديکارتباطارتباطدردرکهکه

  جريانجريان  وسيعوسيع  ابعادابعاد  تمامتمام  تنھايیتنھايی  بهبه  وياويا  کندکند  رشدرشد  تواندتواند  نمینمی      استاست
ي  بخشبخشاتکاءاتکاء  بابا  کنيدکنيدمیمیمالحظهمالحظهبطوريکهبطوريکه  ..دھددھدپوششپوششراراتربيتتربيت ير شررر شپو ششييییوريوريپو
  شکلشکل  دردر””تربيتیتربيتی  مستقلمستقل  تحقيقاتتحقيقات““  عنوانعنوان  بهبه  کهکه  ناچيزیناچيزی  وو  کوچککوچک

  بهبه  ھنوزھنوز  توانتوان  نمینمی  استاست  شدهشده  دادهداده  نشاننشان  ترديدترديد  کمیکمی  بابا  آنھمآنھم  باالباال
گگللطط   امااما..گرفتگرفت  خردهخردهکنندکنندنمینمیرھارھاراراتربيتیتربيتی  علومعلوماصطالحاصطالحکسانيکهکسانيکه

  بيشتریبيشتری  رشدرشد  کوچککوچک  بخشبخش  ھمانھمان  ايندهاينده  دردر  کهکه  دارددارد  وجودوجود  ھمھم  اميداميد  ايناين
زدددناننانللقلقلااکندکند زدا ت““للکهکها تت ا““شناشنات ااظ اظ   اظھاراظھار““شناسیشناسی  تربيتتربيت““علمعلمکهکهاميزداميزددردر  چنانچنانعملعملقلمروقلمرووباوبابکندبکند
..نمايدنمايد  وجودوجود



تربيت تربيتعناصر عناصر تربيتعناصر تربيتعناصر

جامعه ــ خرد و مربی و متربیجامعه ــ خرد و مربی و متربی••



ت ت ا تت ت ا محتوای تربيتمحتوای تربيتت

  ھاھا  معيارمعيار  براساسبراساس  رارا  محتویمحتوی  تربيتیتربيتی  ھایھای  نظامنظام  ازاز  ھريکھريک••
ائ ائالک االک ت اا ت اککا ات فتتت فگ ککگ   کهکهگرفتگرفت  نتيجهنتيجهتوانتوانمیمیپسپس..کنندکنند  میمیانتخابانتخابومالکھائیومالکھائی
  ارزشارزش  وو  مطلوبيتمطلوبيت  اصلاصل  مشمولمشمول  تربيتتربيت  محتوایمحتوای  حيطهحيطه
..استاست



ت ت تش ت روش تربيتروش تربيتش

در ھرحال مطلوبيت يا عدم مطلوبيت روشھا براساس نظام در ھرحال مطلوبيت يا عدم مطلوبيت روشھا براساس نظام ••
سنجيده جامعه ھر فرھنگی ھای معيار و اخالقی و سنجيدهارزشی جامعه ھر فرھنگی ھای معيار و اخالقی و ارزشی و اخالقی و معيار ھای فرھنگی ھر جامعه سنجيده ارزشی و اخالقی و معيار ھای فرھنگی ھر جامعه سنجيده ارزشی

..و معين می شودو معين می شود



ت ت ل تا ت ل اصول تربيتاصول تربيتا
  نمودنمودبرسیبرسی  رارافکریفکریمبانیمبانیبايدبايدتربيتتربيتاصولاصولئرئربراينبراينبنابنا••

ن  حلحلدردروو  شوندشوندآشناآشناتفکرتفکرمبانیمبانیوو  اصولاصولبابامربيانمربيانتاتا نربي یووووببربي یب ررووووررب
..نمايندنمايند  استفادهاستفاده  اصولاصول  ايناين  ازاز  تربيتیتربيتی  مسائلمسائل



    استاست  چنينچنين  نيزنيز  تربيتتربيت  اصولاصول  سرچشمهسرچشمه  وو  مصدرمصدر  موردمورد  دردر••
ا اش لآآااش لا طالطالااااا   مطالعهمطالعهمانندمانند  منابعیمنابعیاصولاصولآوردنآوردن  بدستبدستبرایبرایھوشيارھوشيار,,
  حياتحيات  دردر  موجودموجود  عواملعوامل,,  انسانانسان  نوعنوع  جمعیجمعی  وو  فردیفردی  زندگیزندگی
  باالخرهباالخره  وو,,دارنددارند  تربيتیتربيتی  دستگاهدستگاه  ازاز  مردممردم  کهکه  انتظاراتیانتظاراتی  انسانانسان

اصولاصولاساساساسايناينبربروو..کندکندمیمیمعرفیمعرفیراراجامعهجامعهفرھنگفرھنگ یررججرر یر   ولولسس  ينينبربروو..ییر
  کمالکمال,,فرديتفرديت,,  آزادیآزادی,,فعاليتفعاليت  اصلاصل((اصلاصل  شششش  بهبه  رارا  تربيتتربيت
کندکندمممحدودمحدود))اجتماعاجتماعوواعتباراعتبارسنديتسنديت ..کندکندمیمیمحدودمحدود))اجتماعاجتماعوواعتباراعتبار,,سنديتسنديت



    منشاءمنشاء  دودو  ازاز  تربيتتربيت  موضوعیموضوعی  اصولاصول  ماما  اعتقاداعتقاد  بهبه••
لگگشش لا لا لا ااااااککا   ايدوايدوووبينیبينی  جھانجھانازازکهکهاصولیاصولیاولاول  ..گيرندگيرندمیمیسرچشمهسرچشمه
  معارفمعارف  وو  علومعلوم  ازاز  کهکه  اصولیاصولی  دومدوم  ..شودشود  میمی  اخذاخذ  ئولوژیئولوژی
  ازاز  حدودیحدودی  تاتا  بندیبندی  تقسيمتقسيم  ايناين..ميگرددميگردد  استخراجاستخراج  ديگرديگر

ووتربيتیتربيتیاصولاصولماھيتماھيتزمينهزمينهدردرموجودموجودھایھاینابسامانینابسامانی ی یب يرر  وجووجوییب يز ی  ولولييز یربي   وو  ربي
  برایبرای  قبولیقبولی  قابلقابل    معيارمعيار  وو  کندکند  میمی  جلوگيریجلوگيری  آنھاآنھا  منشاءمنشاء
دھددھدممبدستبدستتربيتتربيتموضوعموضوعاصولاصولبندیبندیمقولهمقوله ..دھددھد  میمیبدستبدستتربيتتربيتموضوعیموضوعیاصولاصولبندیبندیمقولهمقوله



  جھانجھان  ازاز  کهکه  موضوعیموضوعی  اصولاصول  براساسبراساس  تربيتتربيت  کهکه  ازانجائیازانجائی••
ژ ل ئ ژا ل ئ اظاظاا ش اا ش ذا ذا تتااککا   بهبهتوجهتوجه  بابا  وو  کندکندمیمیاخذاخذارزشھاارزشھا  نظامنظامووايدوئولوژیايدوئولوژی,,بينیبينی

  مردممردم,,  شناسیشناسی  جامعهجامعه,,  شناسیشناسی  روانروان  مانندمانند  علومیعلومی  ازاز  کهکه  اصولیاصولی
  وو  نظرینظری  جنبهجنبه  طرفطرف  يکيک  ازاز,,  گيردگيرد  میمی  ......  وو  اقتصاداقتصاد,,  شناسیشناسی
تجربیتجربیووعلمیعلمیجنبهجنبهديگرديگرازطرفازطرفووگيردگيردمیمیخودخودبهبهفلسفیفلسفی ر  وويريرییووببیی رز رز ري بي بج     جربیجربیوو  ییج

    نبودننبودن  يايا  بودنبودن  علمعلم  یی  بارهباره  دردر  توانتوان  نمینمی  ھنوزھنوز  ھمھم  اعتباراعتبار  ايناين  بهبه,,
گرفتگرفتقاطعقاطعتصميمتصميمتربيتتربيت))آنآنجدجدمعنایمعنایدردرعلمعلم(( ..گرفتگرفتقاطعقاطعتصميمتصميمتربيتتربيت))آنآنجدجدمعنایمعنایدردرعلمعلم((



ت موضوع تربيتت

  بطوربطور  تربيتتربيت  موضوعموضوع  اصوالً اصوالً   شدشد  گفتهگفته  قبالً قبالً   انچهانچه  بهبه  توجهتوجه  بابا••
اککاااا اش لقلقااککششااش   لقوهلقوهباباوو  کندکند  میمیرشدرشديايانشوونمانشوونما  کهکهاستاستموجودیموجودیاعماعم

  کمالکمال  انسانانسان  اخصاخص  طورطور  بهبه  وو  دارددارد  رارا  بالندگیبالندگی  استعداداستعداد
  زندگیزندگی  وو  حياتحيات  مطلوبمطلوب  تغييرتغيير  صددصدد  دردر  کهکه  استاست  پذريریپذريری
مراحلمراحلعاليترينعاليترينبهبهرسيدنرسيدناستعداداستعدادوبالقوهوبالقوه..باشدباشدمیمیخودخود و..ببییوو ووب ن  وب ي نر ي رينببر ريني لي لر   ر
دارددارد  رارا  کمالکمال



ت ت ل تا ت ل مراحل تربيتمراحل تربيتا

پرستاریپرستاری  مرحلهمرحله  ..١١••
تاديبتاديبمرحلهمرحله..٢٢••
تعليمتعليممرحلهمرحله٣٣••   تعليمتعليممرحلهمرحله..٣٣••
  سازیسازی  خودخود  مرحلهمرحله..۴۴••



  برایبرای  عواملعوامل  وو  ھاھا  زمينهزمينه  کردنکردن  فراھمفراھم  ازاز  تستتست  عبارعبار  تربيتتربيت••
فا فاشک لککشک لف اااف ت اا ت االقالقااا اا ا   وو  انسانانسان  بالقوهبالقوه  ھایھایاستعداداستعدادرساندنرساندن  فعليتفعليتوبهوبهکردنکردنشکوفاشکوفا
  اصولیاصولی  بربر  منطبقمنطبق,,  مطلوبمطلوب  ھدفھدف  سویسوی  بهبه  اواو  تکاملیتکاملی  حرکتحرکت
..سنجيدهسنجيده  وو  منظممنظم  ایای  وبرنامهوبرنامه  معينمعين



تربيت فلسفه ــ سوم تربيتگفتار فلسفه ــ سوم گفتار سوم ــ  فلسفه تربيتگفتار سوم ــ  فلسفه تربيتگفتار



ت ت ا ف فل ط تا ت ا ف فل ط رابطه فلسفه با تربيترابطه فلسفه با تربيتا

  جانجان““  کهکه  دارنددارند  ھمھم  بابا  نزديکینزديکی  رابطهرابطه  آنچنانآنچنان  تربيتتربيت  وو  فلسفهفلسفه••
ئ ئدي فه““دي فهفل نامدنامدممتربيتتربيتکلکلنظريهنظريهازازرارافل ..نامدنامدمیمیتربيتتربيتکلیکلینظريهنظريهازازرارافلسفهفلسفهديوئیديوئی

  انتخابانتخاب,,ھاھا  نظريهنظريه  تدوينتدوين  دردر  تربيتتربيت  کهکه  استاست  ايناين  اولاول  نظرنظر••
اششاا اش th((ش d lth d l((   خودخود))methodologymethodology((شناسیشناسیروشروشحتیحتیووموضوعاتموضوعات

..گيردگيرد  میمی  کمککمک  فلسفیفلسفی  ھایھای  نظريهنظريه  ازاز
  بشریبشری  معارفمعارف  ازاز  ایای  شاخهشاخه  تربيتتربيت  کهکه  استاست  ايناين  دومدوم  نظرنظر••

ييییييييییييوویی  يکيکھایھای  انديشهانديشهيايافلسفهفلسفهھایھایيافتهيافتهتواندتواندمیمیکهکهاستاست
..گيردگيرد  بکاربکار  رارا  بزرگبزرگ  فيلسوففيلسوف



  داردار  برخوردبرخورد  چندانیچندانی  اھميتاھميت  ازاز  کهکه  دارددارد  وجودوجود  ھمھم  نظرسومینظرسومی••
ت تني ائلنظربيننظربينايناينمطابقمطابقني ائلم فم ففل ائلفل ائلم تربيتتربيتم   تربيتیتربيتیمسائلمسائل  ووفلسفیفلسفیمسائلمسائلنظربيننظربينايناينمطابقمطابق..نيستنيست
..نداردندارد  وجودوجود  ایای  رابطهرابطه
ل لا اا اا فا ففل اطفل اطا ااااککا ..دارددارد  تربيتتربيتبابانزديکینزديکیارتباطارتباط  فلسفهفلسفهاساسیاساسیمسائلمسائل••

باشدباشد  غايتیغايتیوومقصودمقصودووھدفھدفدارایدارایبايدبايدانسانانسانتربيتتربيت..١١•• یی
  شاگردانشاگردان  عقالنیعقالنی  يايا  فکریفکری  رشدرشد  برایبرای  عمدهعمده  طورطور  بهبه  معلممعلم  ..٢٢••

سروکارسروکارمعرفتمعرفتباباعمدتاًعمدتاًھمھمفکرفکررشدرشدکندکندمیمیتالشتالشخودخود   سروکارسروکار  معرفتمعرفتباباعمدتا عمدتا ھمھمفکرفکررشدرشد..کندکندمیمیتالشتالشخودخود
  ..دارددارد



  زمانھازمانھا  ھمهھمه  دردر  تربيتتربيت  ازاز  ديگرديگر  اصلیاصلی  غرضغرض  يکيک  ..٣٣••
القشش القا اا ا اا ا اگاگاا ت اا ت ا   اعتباراعتباربهبه  گاھیگاھیووھستھستووبودهبودهانسانھاانسانھااخالقیاخالقی  پرورشپرورش
  اگراگر  ..کنندکنند  میمی  تقسيمتقسيم  نشدهنشده  تربيتتربيت  يايا  شدهشده  تربيتتربيت  رابهرابه  انسانھاانسانھا
  درستدرست  سنجشسنجش,,  نشودنشود  ملحوظملحوظ  تربيتتربيت  وو  تعليمتعليم  دردر  ھدفیھدفی  چنينچنين
پرورشپرورشالزمهالزمهشودشودمیمیمشکلمشکلتربيتتربيتبودنبودننادرستنادرستوو نرروو نبو   پرورشپرورش  ززووییللربيربيبو

  ..ستست  ارزشھاارزشھا  بابا  اشنائیاشنائی  اخالقیاخالقی



فه•• فهفل تفل تت قازازااههفاًفاًت ققا شهقا شهاند فھاھااند ففل للددکهکهفل   عملعملدردرکهکه  فلسفیفلسفیھایھایانديشهانديشهووحقايقحقايقازازایای  مجموعهمجموعهصرفا صرفا تربيتتربيتفلسفهفلسفه••
..نيستنيست  دارنددارند  کاربردکاربرد  تربيتتربيت

ووجامعهجامعه,,انسانانسانماھيتماھيتییبارهبارهدردرھائیھائینظريهنظريهايجادايجادجستجویجستجویدردرتربيتتربيتفلسفهفلسفه•• جویررربيربي جویج رررییريرييجيجج رب   وو  جج,,نن  ييییب
  علومعلوم  پژوھشھایپژوھشھای  متعارضمتعارض  گاهگاه  ھایھای  ددادهدداده  آنھاآنھا  توسطتوسط  بتواندبتواند  تاتا,,باشدباشد  میمی  جھانجھان

  علومعلوم  پژوھشھایپژوھشھای  متعارضمتعارض  گاهگاه  ھایھای  دادهداده  آنھاآنھا  توسطتوسط  بتواندبتواند,,  باشدباشد  میمی  رفتاریرفتاری
behavioralbehavioral((فتافتا sciencessciences((ائدھددھدانظانظ ائھدف تکهکهااھدف تت دت دا ا behavioralbehavioral((رفتاریرفتاری sciencessciences((بايدبايدتربيتتربيت  کهکه  رارا  ھدفھائیھدفھائیووبدھدبدھدرانظمرانظم  

  ..نمايدنمايد  معلوممعلوم  ببردببرد  کارکار  بهبه  تواندتواند  میمی  آنھاآنھا  بهبه  ذيلذيل  دردر  کهکه  رارا  کلیکلی  ووسايلووسايل,,کندکند  تعقيبتعقيب
    ديگرديگرآرایآرای  بابا  آنھاآنھاھماھنگیھماھنگی,,تربيتیتربيتیآرایآرای  بودنبودنعقالنیعقالنی,,تربيتیتربيتیفلسفهفلسفه

  میمی  قرارقرار  بازبينیبازبينی  موردمورد  منظممنظم  نانا  تفکرتفکر  طرزطرز  اثراثر  رابررابر  آنھاآنھا  کجرویکجروی  وچگونگیوچگونگی,,
..دھددھد

ن•• ا ننا ا فه““نا فهفل تفل تت ت””اا““””ت تک تک تتز تفتفت””تز تا گشائگشائااااا   گشائیگشائیرارا  برایبرای  استاستمعرفتیمعرفتی””تزبيتتزبيتحکمتحکمت  ””يايا““””تربيتتربيتفلسفهفلسفه““بنابراينبنابراين••
..  تربيتیتربيتی  عملعمل  دردر  انهانه  خردمندخردمند



فلسفی گرايشھای و فلسفیتربيت گرايشھای و ی تربيت ی  ھ ي ر ی ربي و  ی  ھ ي ر ربي و 
ضرورت انسجام عقايدضرورت انسجام عقايد

  خودخود  نگرشنگرش  دردر  ھماھنگیھماھنگی  وو  انسجامانسجام  وو  ايجادايجاد,,  راهراه  مھمترينمھمترين••
ا ااش ااااکلکلططاااااااش   ..استاستجھانجھان  کلیکلیبطوربطورياياھاھاپديدهپديدهوو  امورامور,,ئئاشيااشيابهبهنسبتنسبت

..استاست  عمدهعمده  ويژگیويژگی  سهسه  داشتنداشتن  مستلزممستلزم  نيزنيز  کارکار  ايناين  انجامانجام
  بمنظوربمنظور  اطالعتاطالعت  بيشتربيشتر  ھرچهھرچه  گرداوریگرداوری  بهبه  تمايلتمايل  ــ  الفالف••

موقعيتموقعيتيايکيايکمفھوممفھوميکيکبررسبررس موقعيتموقعيتيايکيايکمفھوممفھوميکيکبررسیبررسی
..  مسئلهمسئله  يکيک  عمقعمق  بهبه  نفوذنفوذ  برایبرای  آمادگیآمادگی  وو  تمايلتمايل  ــ  بب••
..آشناآشنا  مسائلمسائل  بهبه  جديدجديد  نگاهنگاه  وو  دريافتھادريافتھا  ,,  برداشتھابرداشتھا  بهبه  تمايلتمايل  ــ  جج••



کت ف تعريف مکتبت

ھههکتکت““•• ھگ ادازازگ اداف ندانژژههاف ش نداناند ش اند   انديشمندانانديشمندان  ويژهويژهبهبه,,افرادافرادازاز  گروھیگروھیبهبهمکتبمکتب““••
  وو  آثارآثار,,  افکارافکار  کهکه  شودشود  میمی  گفتهگفته  ھنرمندانیھنرمندانی  وو  روشنفکرانروشنفکران

  نظرنظرازازيايا  وو  داشتهداشتهمشترکیمشترکیاجتماعیاجتماعیتاثيرتاثيرآنھاآنھاسبکسبک
..باشندباشندنظرنظر  وحدتوحدتدارایدارایاعتقادیاعتقادی رررر



ت ت کات ف فل کات ط تا ت کات ف فل کات ط   رابطه مکاتب فلسفی و مکاتب تربيتیرابطه مکاتب فلسفی و مکاتب تربيتیا

  منسجممنسجم  وو  منظممنظم  تربيتیتربيتی  آرایآرای  سریسری  يکيک  استاست  ممکنممکن  اولاول••
اااتقتقااتقتقطط اآ فککقاقاآ ل فف ل ااف   يايا  فيلسوففيلسوف  يکيکعقايدعقايدووآراآراازازمستقيممستقيمغيرغيريايامستقيممستقيمبطوربطور
..شودشود  انتزاعانتزاع  فلسفیفلسفی  مکتبمکتب  يکيک



  ایای  جامعهجامعه  دردر  نھادھائینھادھائی  وو  اجتماعیاجتماعی  آدابآداب,,سننسنن  گاھیگاھی,,  دومدوم••
اتتااااککآآ ا اا ا ششا   شدهشدهانسانھاانسانھا  تربيتتربيتازازخاصیخاصینوعنوع  منجربهمنجربهکهکهآمدهآمدهوجودوجود
  وو  ھاھا  زمينهزمينه  ايناين  مطالعهمطالعه  بابا  اشخاصیاشخاصی  يايا  وشخصیوشخصی  استاست

  وو  سنتھاسنتھا  ايناين  بنيادیبنيادی  عناصرعناصر,,  اجتماعیاجتماعی  ھایھای  نھادنھاد  کارکردکارکرد
بطوربطورراراآنھاآنھاسپسسپس,,کنندکنندمیمیکشفکشفووشناختهشناختهراراھاھاعملکردعملکرد وررر  ھھ  پسپس,,ییوو  رررر ورب   ب
  مکتبمکتب  اينکهاينکه  ازاز  قبلقبل  يعنیيعنی..کنندکنند  میمی  تدوينتدوين  منسجمیمنسجمی  وو  منظممنظم
جامعهجامعهدردرسنتھائسنتھائآيدآيدوجودوجودبهبهتربيتتربيتيايافکریفکریووفلسففلسف   جامعهجامعهدردر  سنتھائیسنتھائی,,آيدآيدوجودوجودبهبهتربيتیتربيتیيايافکریفکریووفلسفیفلسفی
..دارنددارند  جريانجريان  وو  شيوعشيوع



گفتار چھارم ـــ پندار گرائی و تربيتگفتار چھارم ـــ پندار گرائی و تربيت



  اخالقاخالق  دردر  گرائیگرائی  واقعواقع  بابا  رئاليسمرئاليسم  ::  اخالقاخالق  دردر  رآليسمرآليسم  وو  آليسمآليسم  ايدهايده  --١١••
تننايناينبهبه تا ياتتابعتابعاخالقاخالقھایھایارزشھاارزشھاکهکها ياتاق داق دج ج   وو  موجودموجود  واقعياتواقعياتتابعتابعاخالقیاخالقیھایھایارزشھاارزشھاکهکهاستاستمعنیمعنیايناينبهبه

  واقعواقع  يايا  آليسمآليسم  ايدهايده  آنآن  مقابلمقابل  دردر  کهکه  باشدباشد  میمی  مردممردم  فعلیفعلی  خواستھایخواستھای
تعنعنايناينبهبهاخالقاخالقدردرگرائگرائ تا تابعتابعاخالقاخالقییارزشھاارزشھاکهکها   تابعتابعاخالقیاخالقی  یی  ارزشھاارزشھاکهکهاستاستمعنیمعنی  ايناينبهبهاخالقاخالقدردرگرائیگرائی

  آنآن  مقابلمقابل  دردر  کهکه  باشدباشد  میمی  مردممردم  فعلیفعلی  خواستھایخواستھای  وو  موجودموجود  واقعياتواقعيات
اخالقاخالقھایھایارزشھاارزشھاکهکهمعنمعنبدينبدينداردداردقرارقراراخالقاخالقدردرالياليايدهايده   اخالقیاخالقیھایھای  ارزشھاارزشھاکهکهمعنیمعنیبدينبديندارددارد  قرارقراراخالقاخالقدردراليسماليسمايدهايده
  ھرچندھرچند  ,,شوندشوند  گرفتهگرفته  نظرنظر  دردر  متعالیمتعالی  وو  مطلوبمطلوب  ھایھای  کمالکمال  برایبرای
د دج متمايلتمايلباشندباشندنداشتهنداشتهخارجخارجج معم افقآنھاآنھابهبهھھمردمردعم افقم م   موافقموافقآنھاآنھا  بهبه  ھمھممردممردمعمومیعمومیتمايلتمايلووباشندباشندنداشتهنداشتهخارجیخارجیوجودوجود
..نباشندنباشند



  وو  ھنرھنر  قلمروقلمرو  دردر::ادبياتادبيات  وو  ھنرھنر  دردر  ورئاليسمورئاليسم  اليسماليسم  ايدهايده  ..٢٢••
تهآنآنبهبه““رئاليرئالي““ادبياتادبيات تهد ادبادبھنریھنریھایھایمکتبمکتبازازد   ادبیادبیووھنریھنری  ھایھایمکتبمکتبازازدستهدسته  آنآنبهبهرئاليسمرئاليسمادبياتادبيات
  کهکه  گونهگونه  ھمانھمان  بهبه  رارا  زندگیزندگی  وو  طبيعتطبيعت  کهکه  شودشود  میمی  گفتهگفته
تند تندھ زبهبهھ زط دبياناتبياناتدداقاقط دخ تتاشکالاشکالبهبهخ     تجسمیتجسمی  اشکالاشکالبهبه,,خودخودبياناتبياناتدردرواقعیواقعیطرزطرزوبهوبهھستندھستند

  ,,سازندسازند  میمی  منعکسمنعکس  غيــرهغيــره  وو  شنيداریشنيداری,,  کالمیکالمی,,  تصويریتصويری,,
د““آنآناادد دا تهآنآن““الالا تهد کتد کتاز ھنھنھاھااز   وو  ھنریھنری  ھایھای  ازمکتبازمکتبدستهدستهبرآنبرآن““اليسماليسمايدهايده““آنآنبرابربرابردردر

  ھمانھمان  بابا  رارا  زندگیزندگی  وو  طبيعتطبيعت  کهکه  شودشود  میمی  اطالقاطالق  ادبياتادبيات
اتتههاقاقغغشکلشکلههانانااشش ان اان   ھاھاپندارپندار  صورتصورتبهبهووواقعیواقعیغيرغيرشکلشکلبهبهبيانیبيانیھایھایشيوهشيوه
..دارنددارند  میمی  عرضهعرضه  نظرنظر  موردمورد  یی  آرمانھاآرمانھا  وو



  دارایدارای  رئاليسمرئاليسم  وھموھم  اليسماليسم  ايدهايده  ھمھم::فلسفهفلسفه  دردر  رئاليسمرئاليسم  وو  آليسمآليسم  ايدهايده..٣٣••
بهبهکهکهگفتگفتتوانتوانمیمیآنھاآنھاازازنظرنظرصرفصرفکهکهھستندھستندمختلفیمختلفیانواعانواع   بهبه  کهکهگفتگفت  توانتوانمیمیآنھاآنھاازازنظرنظرصرفصرف  کهکهھستندھستندمختلفیمختلفیانواعانواع
  ازاز  غيرغير  واقعيتیواقعيتی  معتقدندمعتقدند  کهکه  ھستندھستند  فالسفهفالسفه  ازاز  ایای  عدهعده  کلیکلی  طورطور

وییرر  ذھنیذھنیوواعتباریاعتباریامریامریخارجخارجعالمعالمنداردونداردووجودوجودانسانیانسانیادراکاتادراکات وو وو ور ییوورررررجرجممر
  وو  کنندهکننده  درکدرک  بهبه  نجرنجر  رارا  واقعيتواقعيت  ھمھم  مواردموارد  بعضیبعضی  دردر  يايا  وو  استاست
  وو  مفاھيممفاھيم,,  شودشود  میمی  ادراکادراک  آنچهآنچه  گويدگويد  میمی  وو  کردهکرده  معرفیمعرفی  شوندهشونده  درکدرک

آآ   ذھنیذھنییی  ھاھا  ايدهايده  وياوياصورتھاصورتھاايناينسویسویآنآن  ووھستندھستندذھنیذھنیصورتھایصورتھای
  ديگرديگر  کنندهکننده  درکدرک  موجوداتموجودات  ازاز  غيرغير  بهبه  باشدباشد  آنھاآنھا  مطابقمطابق  کهکه  واقعيتیواقعيتی
ددد دندا نندا نا لا لق اتق اتنظ ندانانکهکهشکلشکلھھههاانظ ندش ددش   دردرشوندشوند  بيانبيان  کهکهشکلیشکلیھرھربهبهرارانظراتنظرات  قبيلقبيلايناين..نداردنداردوجودوجود
..نامندنامند  میمی  اليسماليسم  ايدهايده  فلسفهفلسفه



  بهبه  قائلقائل  کهکه  دارنددارند  قرارقرار  فلسفیفلسفی  مکاتبمکاتب  سايرساير  مکتبمکتب  برابربرابر  دردر••
bj((اااقاق tibj ti((ااگگ   ازازغيرغير  ديگرديگر))objectiveobjective((عينیعينی  ھایھایواقعيتواقعيتوجودوجود
..ھستندھستند  کنندهکننده  کک  دردر  موجوداتموجودات

ائنداندا•• ائگ دگ دشا نقدقدشا نت فهت فهفل دافل دانظا اشداشدغغنظا ..باشدباشد  غربغربنظامدارنظامدارفلسفهفلسفهترينترين  قديمیقديمیشايدشايدگرائیگرائیپندارپندار••



ت ت شنا تت ت شنا ھستی شناسی و تربيتھستی شناسی و تربيتت

گرايانگرايان  پندارپندار  شناسیشناسی  ھستیھستی••
  خارجخارجعالمعالم  يايا  ))جھانجھان((““ھستیھستی””کهکهدارنددارندعقيدهعقيدهگرانگرانپندارپندار••

ریریری  ازازغيرغير  واقعيتیواقعيتیيعنیيعنی..استاستذھنیذھنیوواعتباریاعتباریامریامری ریب یییووب یي یي ي یو ي ززيريرو
  یی  ھاھا  پندارپندار  وو  ھاھا  انديشهانديشه  کلیکلی  بطوربطور  وو  ذھنیذھنی  معانیمعانی,,  ادراکاتادراکات
ندارندندارندجودجودووانسانانسان ..ندارندندارندجودجودووانسانانسان



گرائی؟ پندار مکتب متعدد گرائی؟انواع پندار مکتب متعدد یانواع ر ر  ب پ ع    یو ر ر  ب پ ع    و

..آنستآنست  نمايندهنماينده  برکلیبرکلی  کهکه  //يادينیيادينی  روحانیروحانی//  گرائیگرائی  پندارپندار  ..١١••
ائاا٢٢ ائگ ت““ککذذگ تف ف((““ف ل فف ل اف اآل آل   آلمانیآلمانی  فيلسوففيلسوف((““فيختهفيخته““کهکهذھنیذھنیگرائیگرائیپندارپندار..٢٢••

fichtefichte((  آنستآنست  نمايندهنماينده..
  متفکرمتفکر  ))schellingschelling((””شلينگشلينگ““  کهکه  عينیعينی  گرائیگرائی  پندارپندار  ..٣٣••

..استاستآنآنگذارگذارپايهپايهآلمانیآلمانی پپیی
  فريدريشفريدريش  فلسفهفلسفه  بهبه  کهکه  مطلقمطلق  گرائیگرائی  پندارپندار  ..۴۴••

GG((ھگلھگل FF hegehege((میمیاطالقاطالقآلمانیآلمانیمعروفمعروففيلسوففيلسوف   میمیاطالقاطالق  آلمانیآلمانیمعروفمعروففيلسوففيلسوف))GG..FF..hegehege((ھگلھگل
..شودشود



ا ا گ ا ن گا از ا اان ا گ ا ن گا از ا انسان از ديدگاه پندار گرايانانسان از ديدگاه پندار گرايانان

  گرايانگرايان  پندپند  نظرنظر  دردر,,  ھستیھستی  ازاز  بخشیبخشی  عنوانعنوان  بهبه,,  انسانانسان••
لاااا لا ااااا   ویویروحروح  رارا  اواواصلیاصلیماھيتماھيتوو  استاستمعنویمعنویموجودیموجودی

..دھددھد  میمی  تشکيلتشکيل



تربيت در گرايان پندار شناسی ھستی تربيتتاثير در گرايان پندار شناسی ھستی ربيتاثير ر  ن  ي ر ر  ی پ ی  ربيير  ر  ن  ي ر ر  ی پ ی  ير 

    انسانانسان  وو  جھانجھان  ماھيتماھيت  ازاز  گرايانگرايان  پندارپندار  تلقیتلقی  طرزطرز  بهبه  باتوجهباتوجه••
ککااآآططششااتتااتت   کهکهراراآدمیآدمی  طبيعتطبيعترشدرشدییھاھازمينهزمينه  تدريجتدريجبهبهبايدبايدتربيتتربيت,,

  کهکه  اشاش  ھستیھستی  ھدفھدف  بهبه  نسلنسل  برایبرای,,استاست  معنویمعنوی  وو  روحانیروحانی
  معنویمعنوی  عناصرعناصر  وو  اواو  ميانميان  نزديکنزديک  وابستگیوابستگی  ازاز  عبارتعبارت
..سازدسازدفراھمفراھم,,استاستطبيعتطبيعت م,,بيبي مر ..ززر



  افکارافکار  زادنزادن  بربر  ناظرناظر  سقراطسقراط  بابا  ھمراهھمراه  گراگرا  پندارپندار  معلممعلم••
ا اشاگ ااشاگ ..استاستشاگردانشاگردان

نپپرربب  استعداداستعداد  ھمهھمه  شکوفائیشکوفائیسبببسببببايدبايدتربيتتربيت,,گرايانگرايانپندپندنظرنظربهبه•• ي نر ي يربيربي,,ر يب یببببببب یو و
..بشودبشود  شاگردانشاگردان  لقوهلقوه  بابا  ھایھای  توانائیتوانائی  وو  ھاھا



  رارا  اساسیاساسی  وو  اصلیاصلی  نقشنقش    گرايانگرايان  پندپند  نظرنظر  ازاز  معلممعلم  کلیکلی  بطوربطور••
فاتتاا فاا تقاککا تقاا اا ا اگ ا ششللگ   رشدرشددردر  معلممعلم  گرايانگرايانپندپنداعتقاداعتقادبهبه..کنندکنند  ايفاايفاتربيتتربيتجريانجرياندردر

..استاست  خداونخداون  ھمکارھمکار  انسانانسان  شخصيتشخصيت  تکاملتکامل  وو
••..



  انسانانسان  نفوذنفوذ  ازاز  عبارتستعبارتست  گرايانگرايان  پندارپندار  نظرنظر  دردر  تربيتتربيت••
اشش اا ققآآففششالالا ققت ذاذات   ذاتذاتتحققتحقق  آنآنھدفھدفوورشدرشدحالحال  دردرانسانیانسانیرویروی,,رشيدرشيد

  ھرمانھرمان““  قولقول  بهبه  يايا  ..اوستاوست  رساندنرساندن  کمالکمال  بهبه  وو  شوندهشونده  تربيتتربيت
    خداخدا  بابا  انسانانسان  تطابقتطابق  عاليترينعاليترين  ابدیابدی  فرايندیفرايندی  تربيتتربيت””ھورنھورن

يافتهيافتهرشدرشدجسمیجسمیووروحیروحینظرنظرازازکهکهاستاستانسانیانسانیتوسطتوسط,, یررزز  ییوو,, یرو یوورو یج   ييرر  ج
  فکریفکری  محيطمحيط  دردر  امریامری  چنينچنين  ..باشدباشد  آگاهآگاه  وو  آزادآزاد  فردیفردی  وو

گرددگرددمممتجلمتجلبشربشرارادیارادیووعاطفعاطف ..گرددگرددمیمیمتجلیمتجلی  بشربشرارادیارادیووعاطفیعاطفی,,



ت ت شنا تشناخت ت شنا شناخت شناسی  وتربيتشناخت شناسی  وتربيتشناخت

گرايانگرايان  پندارپندار  شناسیشناسی  شناختشناخت••
  ازازمستقلمستقل  انسانانسانياشناختياشناختمعرفتمعرفتکهکه  معتقدندمعتقدندگرايانگرايانپندارپندار••

..اوستاوستھستیھستیتجاربتجارب رب ربج ووییج



    دروسدروس  محتوایمحتوای  وو  عناوينعناوين  - - الفالف••
ووخواندنخواندندرستدرستآموزشآموزشباباگرايانگرايانپندارپندارنظرنظربهبهادبياتادبياتووزبانزبان--١١••   وو  خواندنخواندن  درستدرستآموزشآموزشباباگرايانگرايانپندارپندار  نظرنظربهبه..ادبياتادبياتووزبانزبان١١••

  وو  افکارافکار  ارائهارائه  برایبرای  شاگردشاگرد  تسلطتسلط  زبانزبان  دستوردستور  وو  نوشتننوشتن  درستدرست
..شودشود  میمی  بيشتربيشتر  ھايشھايش  انديشهانديشه

رياضياترياضيات..٢٢••
تجربیتجربی  علومعلوم  ..٣٣••
  فرھنگیفرھنگیھایھای  گنجينهگنجينهوواجتماعیاجتماعیعلومعلوم..۴۴••
    فلسفهفلسفه  وو  تاريختاريخ  ..۵۵••
دينیدينیدرسھایدرسھای..۶۶••
    فنیفنی  وو  ایای  حرفهحرفه,,  بدنیبدنی  تربيتتربيت  ..٧٧••



ت ا تش ا روش ھای تدريسروش ھای تدريسش

  تمامتمام  ازاز  لذالذا  ..استاست  تفکرتفکر  وو  تعقلتعقل  بربر  مبتنیمبتنی  کالکال  تدريستدريس  روشروش••
ااففککااقلقلااااااشش   مانندمانند,,معرفتمعرفتکسبکسببرایبرایعقلعقلبردنبردنراهراهھایھایھاھاشيوهشيوه

..کنندکنند  میمی  استفادهاستفاده  استداللاستدالل  وو  مباحثهمباحثه,,  سخنرانیسخنرانی



ا ا گ ا ن شنا زش اا ا گ ا ن شنا زش ارزش شناسی پندار گرايانارزش شناسی پندار گرايانا

    مطلقمطلق,,  ابدیابدی  خودخود  ذاتذات  دردر  ھاھا  ارزشارزش  کهکه  معتقدندمعتقدند  گرايانگرايان  پندارپندار••
ذتت ذا اا اآ اآ اا ککتتآآااا   کندکندمیمی  تغييرتغيير  آنچهآنچه,,دارنددارندمیمیابرازابراز  آنھاآنھاندندناپذيرناپذيرتغييرتغييروو,,
  ارزشھاارزشھا  ,,شودشود  میمی  دانستهدانسته  بدبد  جائیجائی  ودرودر  خوبخوب  جائیجائی  دردر  وو

  حوزهحوزه  منحصرمنحصر  واينواين  ھستندھستند  ھاھا  گذاریگذاری  ارزشارزش  بلکهبلکه  نيستندنيستند
..نيستنيستھمھمارزشھاارزشھا ھ ھرز ..ييممرز

..ھستندھستند  مراتبمراتب  سلسلهسلسله  دارایدارای  ديدگاهديدگاه  ايناين  دردر  ارزشھاارزشھا••



  حتیحتی  وو  آموزشیآموزشی  موقعيتموقعيت  ازاز  مستقلمستقل  رارا  تدريستدريس  روشھایروشھای  گرايانگرايان  پندارپندار••
عازازتقلتقل عض جهردردتدريتدريض جهت دھنددھندقرارقرارت ..دھنددھندمیمیقرارقرارتوجهتوجهموردمورد  تدريستدريسموضوعموضوعازازمستقلمستقل

  ))  ُمدَرکُمدَرک((  شوندهشونده  درکدرک  موضوعموضوع  بابا  رارا))  ُمدِرکُمدِرک((  کنندهکننده  درکدرک  شخصشخص••
تفاککتلقتلقکک تفاا اااااا اشاگ شاگ ..شاگردانشاگردانحواصحواصاراراستفادهاستفادهبهبه..کنندکنندمیمیتلقیتلقیيکیيکی

  واردوارد  گرايانگرايان  پندارپندار  تربيتیتربيتی  برنظراتبرنظرات  کهکه  باالباال  اشکاالتاشکاالت  وجودوجود  بابا••
..پذيرفتپذيرفتاخالقیاخالقیتربيتتربيتموردمورددردر  رارا  آنھاآنھاآرایآرایتوانتوانمیمی,,استاست



بيت ت ائ گ اق پن بيتگفتا ت ائ گ اق پن گفتار پنجم ــ واقع گرائی و تربيتگفتار پنجم ــ واقع گرائی و تربيتگفتا



ت ت شنا تت ت شنا ھستی شناسی و تربيتھستی شناسی و تربيتت

گرايانگرايان  واقعواقع  شناسیشناسی  ھستیھستی••
يعنیيعنیدارنددارندخارخیخارخیبازایبازایماماکلیکلیمفاھيممفاھيمبودندبودندمعتقدمعتقدکهکهکسانیکسانی••   يعنیيعنی,,دارنددارند  خارخیخارخیبازایبازایماما,,کلیکلیمفاھيممفاھيم  بودندبودندمعتقدمعتقدکهکهکسانیکسانی••

  مفھوممفھوم  امااما  ..شدندشدند  میمی  خواندهخوانده  يارئاليستيارئاليست““  گراگرا  واقعواقع””,,دارنددارند  واقعیواقعی  وجودوجود
    استاست  متفاوتمتفاوت  آنآن  کالسيگکالسيگ  يايا  قديمیقديمی  مفھوممفھوم  ايناين  بابا  امروزامروز  گرائیگرائی  واقعواقع
ائاقاق ائگ تقاااگ تقاا ااا   وعينيتوعينيتخارجیخارجیوجودوجودبهبهاعتقاداعتقادمعنیمعنی  بهبهمعاصرمعاصرگرائیگرائیواقعواقع..

..باشدباشد  میمی  امورامور  اشياءواشياءو
يمختلفمختلففرعفرعمکاتبمکاتببهبهگرائگرائاقعاقع•• يتق دممتق دش ترينترينعمدهعمدهمهمهش   ترينترينعمدهعمده  مهمه  شودشودمیمیتقسيمتقسيممختلفمختلففرعیفرعیمکاتبمکاتببهبهگرائیگرائیواقعواقع••

classicalclassical((  ””قديمیقديمی””گرائیگرائی  واقعواقع““  ازاز  عبارتندعبارتند  آنھاآنھا realismrealism((يايا    
rationalrational((““تعقلیتعقلیگرائیگرائیواقعواقع““ realismrealism((یعع  واقعواقع““آنآن  برابربرابرودرودر یر ررر))((ییر رر ععر

naturalnatural((““طبيعیطبيعیگرائیگرائی realismrealism((علمیعلمیگرائیگرائی  واقعواقع““يايا    
““))scientificscientific realismrealism((..



قل ت ائ گ قلاق ت ائ گ ))قق((اق   ))قديمیقديمی((واقع گرائی تعقلیواقع گرائی تعقلی

  یی  ھاھا  انديشهانديشه  ثيرثير  تاتا  تحتتحت  مستقيمامستقيما  تعقلیتعقلی  يايا  قديمیقديمی  گرايانگرايان  واقعواقع••
اعتقاداعتقادھاھاايدهايدهاصالتاصالتبهبهافالطونافالطونھمچنينھمچنينویویھستندھستندارسطوارسطو و وار ينویوی..ھھار چ ينھ چ ونھ ال ونا ال ه  ااببا هاي   ااھھ  اي
  ..پنداشتپنداشت  نمینمی  مادیمادی  واقعيتواقعيت  ازاز  جدایجدای  وو  مجردمجرد  آنراآنرا  لکنلکن  ,,داشتداشت

طنظنظاا طا اا اآن لعالعالددنهنهآن ُث لُ ُث ينددبلکهبلکهُ ينھ تندعالعالھ تندھ ھ ..ھستندھستند  عالمعالم  ھمينھميندردربلکهبلکهمثـلمثـلعالمعالم  دردرنهنهآنھاآنھاارسطوارسطونظرنظرارار



ط ائ گ طاق ائ گ واقع گرائی طبيعیواقع گرائی طبيعیاق

  ھمھم  پانزدهپانزده  ھایھای  سدهسده  ازاز  بعدبعد  گرائیگرائی  واقعواقع  ازاز  شاخهشاخه  ايناين••
تشاااژژشاشا تشاا اافکاافکاا اف ff((ککف ..ff((بيکنبيکن  فرانسيسفرانسيسافکارافکارانتشارانتشارازازبعدبعدويژهويژهبهبهھمھموشانزدهوشانزده

baconbacon((يافتيافت  گسترشگسترش  ..
  مادهماده  کهکه  استاست  ايناين  گرائیگرائی  واقعواقع  نوعنوع  ايناين  دردر  اساسیاساسی  اصلاصل••

استاستنھائنھائواقعيتواقعيت ..استاستنھائینھائیواقعيتواقعيت
  بابا    تجربیتجربی  غيرغير  مسائلمسائل  بهبه  طبيعیطبيعی  گرايانگرايان  واقعواقع  کلیکلی  طورطور  بهبه••

گگ ..نگرندنگرندمیمیترديدترديدووشکشک



ا ا گ اق گا از ا اان ا گ اق گا از ا انسان از ديدگاه واقع گرايانانسان از ديدگاه واقع گرايانان

    تعقلیتعقلی  گرايانگرايان  واقعواقع••
  انسانانسانارسطومعتقدندارسطومعتقدندازازپيرویپيرویبهبه  تعقلیتعقلیگرايانگرايانواقعواقع••

psychopsycho((““روحانیروحانی  جسمانیجسمانی““موجودیموجودی physicalphysical((  ی یوجو یوجو یج یج یرو p((رو yp y p yp y((
..استاست  ارگانيسمارگانيسم  ديگرديگر  عبارتعبارت  بهبه  ..استاست



ل ا ط ا ا گ لاق ا ط ا ا گ واقع گرايان طبيعی يا علمیواقع گرايان طبيعی يا علمیاق

  موجودیموجودی  انسانانسان  کهکه  دارنددارند  عقيدهعقيده  تعقلیتعقلی  گرايانگرايان  واقعواقع  برخالفبرخالف••
اتت ت اا ت bi((ا i lbi i l((تاثتاثتتتتاا   تاثيرتاثيرتحتتحت  پيوستهپيوستهوواستاست))biosocialbiosocial((اجتماعیاجتماعی––زيستیزيستی
  بهبه  تاثيرتاثير  ايناين  ..  گيردگيرد  میمی  قرارقرار  خودخود  اجتماعیاجتماعی  وو  طبيعیطبيعی  محيطمحيط
  ..کندکند  میمی  معينمعين  اورااورا  ““  شدنشدن  ““  چگونگیچگونگی  کهکه  ايستايست  گونهگونه

تابعتابعبلکهبلکهآزاديستآزاديستارادهارادهدارایدارایانسانانسانتنھاتنھانهنهبنابراينبنابراين ين بر ينب بر یننھھب یر يررر يز   بعبعبب  ز
..استاست  طبيعتطبيعت  وو  جامعهجامعه



تربيت در گرايان واقع شناسی ھستی تربيتتاثير در گرايان واقع شناسی ھستی ربيتاثير ر  ن  ي ر ع  ی و ی  ربيير  ر  ن  ي ر ع  ی و ی  ير 

    تعقلیتعقلی  گرايانگرايان  واقعواقع  ديدگاهديدگاه  ازاز    تربيتتربيت••
  يايا  فعلفعلوو  قوهقوه  نظريهنظريهتعقلیتعقلیگرائیگرائیواقعواقعشناسیشناسیھستیھستیاساساساس••

..استاستوواقعيتوواقعيتامکانامکان ينن يوو وو
  ھمينھمين  براساسبراساس  انسانانسان  وشدنوشدن  رشدرشد  ..برسدبرسد  فعليتفعليت  بهبه  ھاھا  قوهقوه••

ننظنظ نت دت دش ائاقاقنظنظازازش ائگ قلگ قلت دکت دکک ددک   دردر,,کودککودک,,  تعقلیتعقلیگرائیگرائیواقعواقعنظرنظر  ازازشودشودمیمیتبيينتبييننظرنظر
  بهبه  قوهقوه  انتقالانتقال  واقعواقع  دردر  شدنشدن  يايا  رشدرشد  ..استاست  شدنشدن  وو  رشدرشد  حالحال
..استاستفعلفعل



  شخصشخص  رآوردنرآوردن  بابا  تعقلیتعقلی  گرائیگرائی  واقعواقع  دردر  تربيتتربيت  ازاز  مقصودمقصود••
ال الکا ل““ًًکا ا لت ا اظاات اظل ااال اا تقتقا   معتقدندمعتقدندانھاانھا  ..  استاستروحیروحیووجسمیجسمی  لحاظلحاظازازمتعادلمتعادل““ًًکامالکامال
  زندگیزندگی  وو  سعادتسعادت  بهبه  انسانانسان  مهمه  استاست  صورتصورت  ايناين  دردر  تنھاتنھا  کهکه

..يابديابد  میمی  دستدست  روشنروشن  ایای  وآيندهوآينده  خوبخوب



ت تت ااقاقگاگاازازت ا اگ ا ))لل((ططگ ))علمیعلمی((  طبيعیطبيعیگرايانگرايانواقعواقعگاهگاهديدديدازازتربيتتربيت

  موجودیموجودی  رارا  انسانانسان  طبيعیطبيعی  گرايانگرايان  واقعواقع  اينکهاينکه  بهبه  توجهتوجه  بابا••
اتت ت اا ت قلا قلت تتککااققککت   تربيتتربيتکهکه  دارنددارندعقيدهعقيدهکنندکنندمیمیتعقلیتعقلیاجتماعیاجتماعیــــزيستیزيستی

  جامعهجامعه  دردر  زندگیزندگی  برایبرای  انسانانسان  ساختنساختن  امادهاماده  ازاز  عبارتستعبارتست
  عملعمل  يکيک  ,,باشدباشد  تصنعیتصنعی  يايا  ساختگیساختگی  عملعمل  يکيک  آنکهآنکه  ازاز  وپيشوپيش
استاستطبيعیطبيعی ی یبي   بي

  وو  قوانينقوانين  ايناين  کشفکشف  بهبه  قادرقادر  رارا  انسانانسان  بايدبايد  تربيتتربيت  جريانجريان••
لط لطت غتافتافتت غتط ازازط ..سازدسازد  طبيغتطبيغتبربريافتنيافتنتسلطتسلط



ت ت شنا تشناخت ت شنا شناخت شناسی وتربيتشناخت شناسی وتربيتشناخت

    گرايانگرايان  واقعواقع  شناسیشناسی  شناختشناخت••
  میمیادراکادراک  کهکهجھانیجھانیآنسویآنسوی,,دارنددارندعقيدهعقيدهگرايانگرايانواقعواقع••

ی,,يميم  انانءءدوبارهدوباره  خلقخلقبهبهخودخودذھنذھندردر  کهکهنيستنيستجھانیجھانی,,کنيمکنيم یجھ رققببووننررييجھ روب ننوب
  – – برایبرای  انسانانسان  وو  ھستھست  کهکه  استاست  ھمانیھمانی  جھانجھان  ..  بپردازيمبپردازيم
ياریياریخودخودحسحستجباربتجباربووحواسحواسازازبايدبايدآنآنشناسائشناسائ   ياریياریخودخود  حسیحسیتجباربتجباربووحواسحواس  ازازبايدبايدآنآنشناسائیشناسائی
  ماما  پندارپندار  وو  انديشهانديشه  ازاز  جھانجھان  ءء  بارهباره  دردر  ماما  دانشدانش  يعنیيعنی  ..بگيردبگيرد

ه هش الکهلکهگگننش ا اا ا لااااازاز““ًًا لا ا   حاصلحاصلماما  حواسحواسازاز““اساسااساسابلکهبلکه  ..  گيردگيردنمینمیچشمهچشمهسرسر
    آيدآيد  میمی



    طبيعیطبيعی  گرايانگرايان  واقعواقع  شناسیشناسی  شناختشناخت••
  دردرگرائیگرائی  حسحسمکتبمکتبگذارانگذارانپايهپايهازازيکیيکیبيکنبيکنفرانسيسفرانسيس••

يييییرر  وو  مشاھداتمشاھدات  بايدبايدماماکهکهداشتداشتعقيدهعقيدهشناسیشناسیمعرفتمعرفت يب ووب
  طريقطريق  ازاز  وو  دھيمدھيم  قرارقرار  علمعلم  وو  معرفتمعرفت  پايهپايه  رارا  محسوساتمحسوسات
ھایھایجنبهجنبهازازراراجھانجھانمختلفمختلفجزئياتجزئياتتجربهتجربهوومشاھدهمشاھده   ھایھایجنبهجنبه  ازاز  راراجھانجھانمختلفمختلفجزئياتجزئيات,,تجربهتجربهوومشاھدهمشاھده
..کنيمکنيم  مطالعهمطالعه  مختلفمختلف



  کهکه  رارا  ھائیھائی  پديدهپديده  انسانانسان  ذھنذھن  کهکه  دارددارد  میمی  بيانبيان  نيزنيز  ھيومھيوم••
رتبهبهکندکندممحسحسشخصشخص رتص يرص يرتصا حافظهحافظهدردرححتصا   حافظهحافظهدردر  حسیحسیتصاويرتصاويرصورتصورتبهبه  کندکندمیمیحسحسشخصشخص
  دردر  ھمھم  دنبالدنبال  بهبه  کهکه  انسانانسان  حسیحسی  ھایھای  تصويرتصوير  ..کندکند  میمی  ذخيرهذخيره
ندایایغزغز ندگي اکاتازازشتهشتهگي اکاتاد تهھھبهبهاد تهپي ااپي   راراپيوستهپيوسته  ھمھمبهبهادراکاتادراکاتازازرشتهرشته  گيرندگيرندمیمیجایجایمغزمغز

  ارتباطارتباط  ھاھا  پديدهپديده  ميانميان  مادرمادر  کهکه  استاست  چنينچنين  ..دھنددھند  میمی  تشکيلتشکيل
للتلت لل کهددکنکنل کهال قاًال قاًق شهق شهھ نھ نا ا   ايناينھميشهھميشه  حقيقا حقيقا حاليکهحاليکهدردرکنيمکنيممیمی  حسحسمعلولیمعلولیووعلتعلت
  رارا  ایای  پديدهپديده  ثابتثابت  شرايطشرايط  ودرودر  ھميشهھميشه  زيرازيرا  ..  نيستنيست  طورطور
ننگگازازششکهکهانانلتلت   يعنیيعنی..دھددھد  میمیرویرویديگرديگر  پديدهپديدهازاز  پيشپيشکهکهدانيمدانيممیمیعلتعلت
..کنيمکنيم  میمی  تصورتصور  بعدیبعدی  رويدادرويداد  علتعلت  رارا  رويدادرويداد  ھرھر



قل ت ا ا گ اق شنا قلشناخت ت ا ا گ اق شنا شناخت شناسی واقع گرايان تعقلیشناخت شناسی واقع گرايان تعقلیشناخت

  امرامر  نفسنفس  شناختنشناختن  امکانامکان  پذيرفتنپذيرفتن  ضمنضمن  تعقلیتعقلی  گرايانگرايان  واقعواقع••
گاا(( گا اککککتاکتاک))ککا اش ش   نمینمیشناختشناخت  کهکهکنندکنندمیمیتاکييدتاکييد))ھستھستکهکهھمانگونهھمانگونهجھانجھان((

  تنھاتنھا  حسیحسی  شناختشناخت..  باشدباشد  مادیمادی   ً ًصرفاصرفا  امرامر  يکيک  تواندتواند
  مفھوممفھوم  تواندتواند  نمینمی  ھرگزھرگز  وو  کندکند  میمی  ادراکادراک  رارا  مادیمادی  محسوسمحسوس

صورتیصورتیدردر..کندکنددرکدرک””ھستیھستی““مفھوممفھومھمانندھمانندرارا””نيستینيستی““ ی یي ی  رر  ..ررییھومھومرري یور   ور
  عالوهعالوه  ..شناسدشناسد  میمی  اندازهاندازه  يکيک  بهبه  رارا  مفھوممفھوم  ھردوھردو  عقلعقل  کهکه

داردداردنيزنيزرارا””کلکل““شناختشناختقدرتقدرتعقلعقلبراينبراين ..داردداردنيزنيزراراکلیکلیشناختشناختقدرتقدرتعقلعقل,,براينبراين



ت ت ا ا گ اق شنا شناخت تتاث ت ا ا گ اق شنا شناخت تاثير شناخت شناسی واقع گرايان در تربيتتاثير شناخت شناسی واقع گرايان در تربيتتاث

..علمیعلمی  يايا  طبيعیطبيعی  گرايانگرايان  واقعواقع  ديدگاهديدگاه  ازاز  تربيتتربيت••
شش ششک اتالشتالشک اش اش ا اش ا ااقاقش اگ الکالکااااللگ     الکالکجانجان  مانندمانند  علمیعلمیگرایگرایواقعواقعشناسانشناسان  شناختشناختوتالشوتالشکوششکوشش••

  رشدرشد  برایبرای  رارا  رارا  وديگرانوديگران  ))tt..habeshabes((  ھابسھابس  توماستوماس,,ھيومھيوم  ديودديود,,
ااا اش افتافتاش اگ کاتاتککگ کا تااا ا تش ا تتششش   ترينترينشدهشده  شناختهشناختهازازواسکينرواسکينرواتسونواتسونکهکه  گراگرارفتاررفتارشناسیشناسیروانروان
  گرايانگرايان  واقعواقع  بيشتربيشتر  امـروزامـروز..  ساختساخت  ھموارھموار  ,,ھستندھستند  آنآن  ھایھای  چھرهچھره
کاتتطط کاک اااااظظقطقطااک ا اش ا فتافتاش   رفتاررفتارشناسانشناسان  روانروانھایھاینظرنظرنقطهنقطهازاز  کودکانکودکانتربيتتربيتدردرطبيعیطبيعی
..جويندجويند  میمی  سودسود  گراگرا
گگگگگگ   کهکهتغيراتیتغيراتی  گيریگيریشکلشکلازازعبارتستعبارتستديدگاهديدگاهايناينمطابقمطابقيادگيریيادگيری••
..باشندباشند  مشاھدهمشاھده  قابلقابل  وو  کردنیکردنی  حسحس  شاگردشاگرد  وو  معلممعلم  برایبرای



  ساختنساختن  آشناآشنا  تنھاتنھا  نهنه  ديدگاهديدگاه  ايناين  دردر  تربيتتربيت  فرايندفرايند  ازاز  منظورمنظور••
تظالکلکاااقاقااااتت تظاا تتککااااا   تربيتتربيتکهکه  استاستايناينانتظارانتظاربلکهبلکهاستاست  واقعیواقعیدنيایدنيایبابامتربیمتربی

..کنندکنند  کشفکشف   ً  ً شخصاشخصا  رارا  واقعياتواقعيات  آنآن  شاگردانشاگردان  تاتا  شودشود  سببسبب



قل ت ا ا گ اق گا از ت قلت ت ا ا گ اق گا از ت تربيت از ديدگاه واقع گرايان تعقلیتربيت از ديدگاه واقع گرايان تعقلیت

  دردر  عقلعقل  برایبرای  کهکه  خاصیخاصی  نقشنقش  بهبه  توجهتوجه  بابا  تعقلیتعقلی  گرايانگرايان  واقعواقع
ائ ا ائش ا اش اا ائااککااشتشتتتقائلقائلا ائا ا   وپاسخھائیوپاسخھائی  ھاھامحرکمحرکازازبيشتربيشترھستندھستندقائلقائلانسانانسانشناسائیشناسائی

  وو  ادراکاتادراکات  بهبه,,بودندبودند  تاکيدتاکيد  موردمورد  قبلیقبلی  ديدگاهديدگاه  دردر  کهکه
    دارنددارند  توجهتوجه  دارددارد  خودخود  اطرافاطراف  محيطمحيط  ازاز  انسانانسان  کهکه  استنباطاتیاستنباطاتی

شودشودنمینمیدرکدرکيايامشخصمشخصوقتیوقتیانسانانسانحياتحياتطبيعیطبيعینظمنظم.. یمم.. یبي یننييبي یو   وویی  ررييصصو
..شودشود  ھدايتھدايت  عقالنیعقالنی  ھدفیھدفی  وسيلهوسيله  بهبه  اواو  ھایھای  فعاليتفعاليت  تمامتمام  کهکه



ت ت ا ت تف ت ا ت ھدف ومحتوای تربيتھدف ومحتوای تربيتف

  گرايانهگرايانه  واقعواقع  تفکرتفکر  طرزطرز  دودو  ميانميان  تربيتتربيت  محتوایمحتوای  تعيينتعيين  دردر••
قلطط(( قلت اتفاتفاشششاشاااتفاتفا))ت اآ آ   آنھاآنھاتفاوتتفاوت  شودشودنمینمیمشاھدهمشاھدهچندانیچندانی  تفاوتتفاوت))وتعقلیوتعقلیطبيعیطبيعی((

..  استاست  روشنروشن  بيشتربيشتر
  تدارکتدارک  ایای  گونهگونه  بهبه  آموزشیآموزشی  برنامهبرنامه  محتوایمحتوای  گرائیگرائی  واقعواقع  دردر••

بابابتدريجبتدريجدانشدانشاندوختناندوختنضمنضمنشاگردانشاگردانکهکهشودشودممديدهديده   بابا  بتدريجبتدريج  دانشدانشاندوختناندوختنضمنضمنشاگردانشاگردانکهکهشودشودمیمیديدهديده
  آشناآشنا  مشکالتمشکالت  بابا  برخوردبرخورد  نحوهنحوه  نيزنيز  وو  زندگیزندگی  رسمرسم  وو  راهراه
ن نش ..شوندشوندش



    ::  ازاز  عبارتندعبارتند  درسیدرسی  مواردموارد  ايناين••
ا١١ اا لتفاتفاتفکتفکااا لشا شا ::شاملشامل  تفاھمتفاھمووتفکرتفکرھایھایابزارابزار..١١••

  بومیبومی  جامعهجامعه  افرادافراد  بابا  آنآن  وسيلهوسيله  بهبه  بتوانبتوان  کهکه  وزبانیوزبانی  مادرمادر  زبانزبان  -- -- ••
ساختساختبرقراربرقرارتفاھمتفاھم

ررررییوووو))رر((ییزز  دردرراراعلمیعلمی  ھاھا  يافتهيافتهآنآنوسيلهوسيلهبهبهبتوانبتوانتاتا  ))رياضياترياضيات((کمیکمیزبانزبان----••
..باشدباشد  فھمفھم  قابلقابل  ھمگانھمگان  برایبرای  کهکه  کردکرد  عرضهعرضه  جھانیجھانی  مقياسمقياس

تليفتليفبرایبرای))ووموسيقیموسيقیتجسمیتجسمیکارھایکارھاینقاشینقاشی((ھنرھنرزبانزبان----••   تليفتليفبرایبرای  ))......ووموسيقیموسيقی,,تجسمیتجسمیکارھایکارھای,,نقاشینقاشی((ھنرھنرزبانزبان
..شاگردانشاگردان  احساساتاحساسات  وو  عواطفعواطف



تجربیتجربی  وو  طبيعیطبيعی  علومعلوم  ..٢٢••
  ازازبخشبخش  ايناين::انسانیانسانیجامعهجامعهتحليلتحليل  بهبهمربوطمربوطعلومعلوم..٣٣••

ی  وو  آيندهآينده  مسائلمسائلباباارتباطارتباطدردرانجائيکهانجائيکهازازدرسیدرسیمحتوایمحتوای یو یو یر يززر يج بررج بر ووييببر
  گرايانگرايان  واقعواقع  توجهتوجه  موردمورد  بيشتربيشتر  استاست  انسانانسان  زندگیزندگی  تحولتحول
استاستگرفتهگرفتهقرارقرارتعقلتعقل ..استاستگرفتهگرفتهقرارقرارتعقلیتعقلی



ت ا تش ا روشھای تدريسروشھای تدريسش

  علمیعلمی  يايا  طبيعیطبيعی  گرائیگرائی  واقعواقع  ديدگاهديدگاه  دردر  تدريستدريس  روشھایروشھای••
اااااافتافت ا اش ا افتافتاش اگ اگ ت اا ت ااا   دردروواستاست  استواراستوارگراگرارفتاررفتارشناسانشناسانروانروانھایھایبريافتهبريافته
  روانشناسانروانشناسان  ھایھای  نظريهنظريه  بربر  مبتنیمبتنی  تعقلیتعقلی  گرائیگرائی  واقعواقع  ديگاهديگاه

..استاست  لتیلتی  گشتاگشتا  يايا  شناختیشناختی

  بربر  مبتنیمبتنی  گرائیگرائی  واقعواقع  مکتبمکتب  تدريستدريس  روشھایروشھای  خالصهخالصه  بطوربطور••
آآ ..استاست  تعقلتعقلوومسئلهمسئلهحلحلووتجربهتجربهووآزمايشآزمايش,,مشاھدهمشاھده



ت ت شنا زش تا ت شنا زش ارزش شناسی وتربيتارزش شناسی وتربيتا

گرايانگرايان  تربيتتربيت  شناسیشناسی  ارزشارزش••
  صورتصورت  اساساساسدردربنيادیبنيادیارزشھایارزشھای  اينکهاينکهدردرگرايانگرايانواقعواقع••

ی  آنھاآنھااعتقاداعتقاد  بهبه  ..دارنددارنددارنددارندنظرنظرتوافقتوافقھمھمبابادارنددارندثابتیثابتی یب قممببررب قو ھھببررررررو
  وجودوجود  ماما  ازاز  مستقلمستقل  کامالکامال,,  اشياءاشياء  سايرساير  ھمانندھمانند  ارزشھاارزشھا
ايناينھستندھستندموجودموجوديکيکنيزنيزارزشھاارزشھافلسفهفلسفهاصطالحاصطالحبهبهدارنددارند   ايناين..ھستندھستند  موجودموجوديکيکنيزنيزارزشھاارزشھافلسفهفلسفهاصطالحاصطالحبهبه..دارنددارند
  وجودوجود  بلکهبلکه  دارنددارند  عينیعينی  وجودوجود  آنھاآنھا  کهکه  نيستنيست  معنامعنا  آنآن  بهبه  گفتهگفته
ا اآن اننازازآن ات تاضاضت تا ا ..استاسترياضیرياضی  صورتھایصورتھاینوعنوعازازآنھاآنھا



  يايا  طبيعیطبيعی  گرايانگرايان  واقعواقع  سویسوی  ازاز  گذاریگذاری  ارزشارزش  دردر  تغييرتغيير••
ددردرتغييرتغييرطريقطريقازازًًدقيقادقيقاعلمعلم دخ يرارزشھاارزشھاخ يرتف تبيينتبيينتف   تبيينتبيينوو  تفسيرتفسير  ارزشھاارزشھاخودخوددردرتغييرتغيير  طريقطريقازازدقيقادقيقاعلمیعلمی
..شودشود  میمی
ا اا ااقاقا ا اگ ا اااککقققلقلگ ش اا ش ااا   جھانجھاندردر  ارزشھاارزشھاایایبربرکهکهمعتقدندمعتقدند  تعقلیتعقلیگرايانگرايانواقعواقعامااما••

  اشياءاشياء  وو  انسانانسان  رابطهرابطه  دردر  آنھاآنھا  ريشهريشه..  دارددارد  وجودوجود  ھائیھائی  شالودهشالوده
گگ ..استاستگرفتهگرفتهقرارقرار

ين  ییارزشھاارزشھا  ,,  بماندبماندانسانانسان,,انسانانسانکهکه  زمانیزمانیتاتاترتيبترتيببدينبدين•• ينب يبب يبر یر یز ھ,,ببنن,,ننز ھرز ییرز
..کردکرد  تغييرينخواھدتغييرينخواھد  بنيادیبنيادی



ط ا ا گ اق گا از ت طت ا ا گ اق گا از ت تربيت از ديدگاه واقع گرايان طبيعیتربيت از ديدگاه واقع گرايان طبيعیت

  توصيهتوصيه  انسانانسان  تربيتتربيت  منظورمنظور  بهبه  علمیعلمی  يايا  طبيعیطبيعی  گرايانگرايان  واقعواقع••
گاکککک گاا اااططا اا شا شا ااا   ..  استاستارزشارزش  دارایدارایاواوطبيعتطبيعتسازگارسازگارھرچيزھرچيزکهکهکنندکنندمیمی
  طبيعتطبيعت  مقتضياتمقتضيات  براساسبراساس  انسانانسان  کهکه  استاست  ايناين  تربيتتربيت  غايتغايت
  صورتصورت  بهبه  اخالقیاخالقی  اعمالاعمال  تبليغتبليغ  معلممعلم  کارکار  کندکند  زندگیزندگی

طبيعیطبيعیحياتحياتبابامخالفمخالفکهکهنواھینواھیوواوامراوامرازازایایمجموعهمجموعه و وج رززییج رو یوو  و یو یيي  ببو یبي   بي
  ھائیھائی  زمينهزمينه  کردنکردن  فراھمفراھم  اواو  وظيفهوظيفه  بلکهبلکه  ..نيستنيست  باشدباشد  انسانانسان
خودخودطبيعطبيعخواستھایخواستھایوواميالاميالمقتضایمقتضایبهبهشاگردشاگردکهکهاستاست   خودخودطبيعیطبيعی  خواستھایخواستھایوواميالاميالمقتضایمقتضایبهبهشاگردشاگردکهکهاستاست
..کندکند  عملعمل



تعقلی گرايان واقع ديدگاه از تعقلیتربيت گرايان واقع ديدگاه از یتربيت ن  ي ر ع  ي و ز  یربي  ن  ي ر ع  ي و ز    ربي 

  ارزشھایارزشھای  بودنبودن  ثابتثابت  بهبه  اعتقاداعتقاد  ازاز  الھامالھام  بابا  تعقلیتعقلی  گرايانگرايان  واقعواقع••
کاا کت ات اا اااا ااظ ککاااظ   کهکهدارنددارند  میمی  اظھاراظھارجسمجسمووروحروحازاز  انسانانسانترکيبترکيبووبنيادیبنيادی

  فضايلفضايل  بهبه  آنھاآنھا    آراستنآراستن  شاملشامل  شاگردانشاگردان  اخالقیاخالقی  تربيتتربيت
  سعادتسعادت  انسانانسان  ھایھای  فعاليتفعاليت  غايتغايت  آنانآنان  نظرنظر  ازاز  ..استاست  معنویمعنوی
يکيکبرایبرایکاملکاملفرايندفراينديکيکھمانندھمانندواقعواقعدردرسعادتسعادتوو,,استاست عرروو,, عو يييو ير ی  للر یبر   ييبر
  فعليتفعليت  بهبه  وو  نفسنفس  تربيتتربيت  بابا  معلممعلم  ..شودشود  میمی  تلقیتلقی  عاقلعاقل  انسانانسان

راراآنھاآنھاشاگردانشاگردانییھاھااستعداداستعدادووھاھاتوانائبتوانائبھمهھمهرساندنرساندن   راراآنھاآنھاشاگردانشاگردانییھاھااستعداداستعدادووھاھا  توانائبتوانائبھمهھمهرساندنرساندن
..آوردآورد  میمی  باربار  منضبطمنضبط



گگگ ماده گرائی و تربيتماده گرائی و تربيت--  گفتار ششم



  يايا  گرايانهگرايانه  مادهماده  یی  ھاھا  انديشهانديشه  رشدرشد  آنآن  مشخصهمشخصه  مھمترينمھمترين••
ا اات تات تل ل ..بودبودليستیليستیماترياماتريا

karlkarl((مارکسمارکسکارلکارللکتيکلکتيکديادياماترياليسمماترياليسممکتبمکتبگذارگذاربنيانبنيان•• ن ي نب ي مببررب ي مري ي سررييييري سر ((ر
marxmarx((ريشريش  فريدفريد  ھمکاریھمکاری  بابا  ))freiedrichfreiedrich

engelsengels((بودبودھگلھگلشاگردشاگردمارکسمارکسبودبود engelsengels((بودبودھگلھگلشاگردشاگرد  مارکسمارکس..بودبود..



تربيت و شناسی تربيتھستی و شناسی ربيھستی ی و  ربيی  ی و    ی 

گرايانگرايان  مادهماده  شناسیشناسی  ھستیھستی••
    جھانجھانحقيقتحقيقت  وواساساساس,,گرايانگرايانمادهمادهشناسیشناسیھستیھستیدردر••

نررییيريرچيزچيزيچيچ))((,,  جھانجھاندردر  مادیمادیغيرغيرچيزچيزھيچھيچاستاست))materialmaterial((مادهماده,, نجھ جھ
..  نداردندارد  وجودوجود

ه•• ها لھاھاا لا تا تھ ائادادشناشناھ ائگ اگ اد کد کلکت دداالکت   دردررارالکتيکیلکتيکی  ديادياگرائیگرائیمادهمادهشناسیشناسی  ھستیھستیاصلیاصلیھایھایپايهپايه••
..دھددھد  میمی  تشکيلتشکيل  اصلاصل  چھارچھار



حرکت تکاملی حرکت تکاملی . . ١١••
تضاد ھای تکاملی تضاد ھای تکاملی ..٢٢••
تکاملی٣٣•• ھای تکاملیجھش ھای جھش جھش ھای تکاملی جھش ھای تکاملی ..٣٣••
ھمبستگی عمومی پديده ھاھمبستگی عمومی پديده ھا. . ۴۴••



ا ا گ ا نظ از ا اان ا گ ا نظ از ا انسان از نظر ماده گرايانانسان از نظر ماده گرايانان

  وبهوبه  مادیمادی  جھانجھان  ازاز  جزئیجزئی  انسانانسان  گرايانگرايان  مادهماده  ديدگاهديدگاه  ازاز••
گا گاا ًًذاتاذاتاککااتتااا    ً  ً ذاتاذاتاکهکه  استاست  زيستیزيستیموجودیموجودیيايازندهزندهارگانيسمارگانيسمصورتصورت

..باشدباشد  میمی  اجتماعیاجتماعی



برتربيت گرايان ماده شناسی برتربيتتاثير گرايان ماده شناسی ربيتاثير ن بر ي ر ی   ربيير  ن بر ي ر ی       ير 

  چنينچنين,,  انسانانسان  وو  ھستیھستی  بهبه  گرايانگرايان  مادهماده  نگرشنگرش  بهبه  توجهتوجه  بابا••
اط ت اطا ت ااآآکتکتااککککششا   استاستآنآن  بربر  مکتبمکتبايناينپيروپيرومربیمربیيکيککهکهشودشودمیمیاستنباطاستنباط

  مراحلیمراحلی  تمامتمام,,  رشدرشد  مرحلهمرحله  پايانپايان  تاتا  زندگیزندگی  آغازآغاز  ازاز  کودککودک  کهکه
  خاصخاص  بطوربطور  انسانانسان  وو  خودخود  تکاملتکامل  تاريختاريخ  دردر  جاندارانجانداران  کهکه  رارا

خودخوداجتماعیاجتماعیتکاملتکاملتاريختاريخدردرزيستیزيستیتکاملتکاملبربرعلوهعلوه یللبربروو یزي یللريخريخرر  زي یج   ووج
..کندکند  میمی  تکرارتکرار,,استاست  پيمودهپيموده

تقااا•• تقاا انانانانانا انان تانانان تت ططاقتضااقتضاههت   محيطمحيطجبرجبر  اقتضایاقتضایبهبهتربيتتربيتجريانجريان  دردرانسانانساناناناناناعتقاداعتقادبابا••
..پردازدپردازد  میمی  خودخود  نوعنوع  تکاملتکامل  تاريختاريخ  تکرارتکرار  بهبه  طبيعیطبيعی



  ““  انسانانسان  کاملکامل  رشدرشد  ““  نگرشینگرشی  چنينچنين  بهبه  توجهتوجه  بابا  تربيتتربيت  ھدفھدف••
..استاستاا
سببينينررربيربي  استواراستوارعاملعاملســهســهبراساسبراساسمکتبمکتباينايندردرتربيتتربيت•• سبر ربر رو و

..  کاروجامعهکاروجامعه,,  طبيعتطبيعت..استاست



ت ت شنا تشناخت ت شنا شناخت شناسی وتربيتشناخت شناسی وتربيتشناخت

گرايانگرايان  مادهماده  شناسیشناسی  شناختشناخت••
  واقعگرائیواقعگرائی  مکتبمکتبھمانندھمانندگرائیگرائیمادهمادهمکتبمکتبدردرشناختشناخت••

..استاستگرائیگرائی  برحسبرحسمتکیمتکی,,طبيعیطبيعی ی یبي سیی,,بي سبر یبر یر ر
  وجووجو  مطلقمطلق  حقيقتحقيقت  گرائیگرائی  گرائیگرائی  مادهماده  شناسیشناسی  شناختشناخت  دردر••

د دندا ..نداردنداردندا



ت ت ا ا گ ا شنا شناخت تتاث ت ا ا گ ا شنا شناخت تاثير شناخت شناسی ماده گرايان بر تربيتتاثير شناخت شناسی ماده گرايان بر تربيتتاث

  ازاز  کهکه  تبيينیتبيينی  وو  شناختشناخت  بهبه  گرايانگرايان  مادهماده  نگرشنگرش  بهبه  توجهتوجه  بابا••
ااا اش ذش ذا اگاگاااتتا اآ ششآ   درروشدرروش  ھمھم  آنانآنانديدگاهديدگاهازازنيزنيزتربيتتربيت  دارنذدارنذشناختشناختجريانجريان
  ايناين  طرفدارانطرفداران  عقيدهعقيده  بهبه..  گراستگراست  علمعلم,,  محتویمحتوی  دردر  ھمھم  وو

  میمی  کهکه  استاست  علمعلم  طريقطريق  ازاز  وو  استاست  پيشرفتپيشرفت  ابزارابزار  علمعلم  مکتبمکتب
حياتحياتبهبهووکشيدکشيدبطالنبطالنخطخطفيزيکیفيزيکیمتامتاھایھایپندارپنداربربرتوانتوان ن نو ربربرو رپ ی  ییپ یيزي نيزي نب   ييبب  وو  ييب
  يقينیيقينی  دانشدانش  کسبکسب  معنایمعنای  بهبه  انانانان  نظرنظر  دردر  علمعلم  ..دادداد  خاتمهخاتمه  آنآن

نهنهمآبامآباصوفصوفھایھایپندارپنداردردرسيرسيرنهنهاستاست ..نهنهمآبامآباصوفیصوفیھایھای  پندارپنداردردرسيرسيرنهنهاستاست



ت ت ا ت تف ت ا ت ھدف و محتوای تربيتھدف و محتوای تربيتف

  تربيتتربيت  برنامهبرنامه  محتوایمحتوای  وو  ھدفھدف  شدشد  ذکرذکر  آنچهآنچه  بهبه  توجهتوجه  بابا••
ا اا کففففششا کا اا اک ک   بودنبودنيکسانيکسان  يعنیيعنیمارکمارکمعروفمعروف  فرضفرضپيشپيشبراساسبراساس
  اجتماعیاجتماعی  – – يازيستیيازيستی  اجتماعیاجتماعی  موجودموجود  وو  طبيعیطبيعی  موجودموجود
  وو))کمونيسمکمونيسم((  اشتراکیاشتراکی  نظامنظام  استقراراستقرار  وو  يکسويکسو  ازاز  انسانانسان  بودنبودن
نتيجهنتيجهودرودرتوليدتوليدابزارابزاربربرخصوصیخصوصیمالکيتمالکيترفتنرفتنميانميانازاز نزز ني ني نر ی  يير یو ربربرو ربز يبز يو ر  و رو   يجيجو
  ديگرديگر  سویسوی  ازاز,,  انسانانسان  بيگانگیبيگانگی  خودخود  ازاز  رفتنرفتن  ميانميان  ازاز    آنآن

شودشودممتعيينتعيين ..شودشودمیمیتعيينتعيين



  بهبه  کمککمک  برایبرای  رياضياترياضيات,,  مکتبمکتب    براينبراين  مبتنیمبتنی  مدارسمدارس  درسیدرسی  برنامهبرنامه••
دردرتوانائیتوانائیايجادايجادبرایبرایفيزيکفيزيکشودشودمیمیارائهارائهديالکتيکیديالکتيکیتفکرتفکررشدرشد   دردر  توانائیتوانائی  ايجادايجاد  برایبرایفيزيکفيزيک..شودشودمیمی  ارائهارائهديالکتيکیديالکتيکیتفکرتفکررشدرشد

  ھمھم  بابا  مرتبطمرتبط  ایای  مجموعهمجموعه  صورتصورت  بهبه  رارا  مادیمادی  جھانجھان  بتواندبتواند  کهکه  شاگردشاگرد
فردیفردیذھنياتذھنياتازازتابعیتابعینهنهباشدباشدمیمیخودشخودشخاصخاصقوانينقوانينتابعتابعکهکهبشناسدبشناسد   فردیفردیذھنياتذھنيات  ازاز  تابعیتابعینهنهباشدباشدمیمیخودشخودش  خاصخاصقوانينقوانينتابعتابعکهکهبشناسدبشناسد

  وو  زمينزمين  منابعمنابع  شناسائیشناسائی  برایبرای  شناسیشناسی  زمينزمين  مباحثمباحث  ..  اواو  شخصیشخصی  وو
تفکرتفکراينايننفینفیبرایبرایآنآنازازمھمترمھمترووجامعهجامعهمنافعمنافعجھتجھتدردرآنآنازازاستفادهاستفاده   تفکرتفکراينايننفینفی  برایبرایآنآنازازمھمترمھمترووجامعهجامعه  منافعمنافعجھتجھتدردرآنآنازازاستفادهاستفاده

  بهبه  شناسیشناسی  زيستزيست..  شودشود  میمی  آموختهآموخته  ,,استاست  الھیالھی  قدرتقدرت  مخلوقمخلوق  جھانجھان  کهکه
الساعهالساعهخلقخلقووتصادفیتصادفیایایپديدهپديدهحياتحياتًًاوالاوالکهکهدھددھدمیمینشاننشانشاگردانشاگردان   الساعهالساعهخلقخلق  وو  تصادفیتصادفیایایپديدهپديدهحياتحياتاوالاوال  کهکهدھددھدمیمینشاننشانشاگردانشاگردان

  خودخود  صورتصورت  وبهوبه  جديدجديد  کيفيتکيفيت  بهبه  تحولتحول  وو  کمیکمی  تغييراتتغييرات  تراکمتراکم  ازاز  وو  بودهبوده
نداردنداردخالقیخالقیوواستاستآمدهآمدهوجودوجودبهبهخودخودبهبه ..نداردنداردخالقیخالقی  وو  استاستآمدهآمدهوجودوجودبهبهخودخودبهبه



  ايدهايده  وو  استاست  جامعهجامعه  تاريخیتاريخی  تکاملتکامل  محصولمحصول  انسانانسان  شخصيتشخصيت   ً  ً ثانياثانيا..••
یصصووھھ  ..ندارندندارندآنآن  دردر  چندانیچندانینقشنقشمذھبیمذھبیووروحیروحیخاصخاصمسائلمسائلووآلھاآلھا یرو یششییوورو یچ ررننررچ

  طوریطوری  درسدرس  ايناين  کهکه  استاست  ايناين  تاريختاريخ  تدريستدريس  ازاز  منظورمنظور  باالخرهباالخره
  نظامنظام  صعودیصعودی  سيرسير  برتریبرتری  بهبه  رارا  آموزانآموزان  دانشدانش  کهکه  شودشود  وتعليموتعليم  تنظيمتنظيم
ني نيک لجريانجرياندردرک لتکا ليريرانحطاطانحطاطتاريختاريختکا لنز نظانظانز   نظامنظامنزولینزولی  سيرسيروووانحطاطوانحطاطتاريختاريختکاملیتکاملیجريانجرياندردرکمونيسمکمونيسم
  وو  رياريا  لتالتا  پروپرو  ازاز  وتجليلوتجليل  احتراماحترام  بذربذر  وو  کندکند  متقاعدمتقاعد  داریداری  سرمايهسرمايه
ر  آموزشآموزشھدفھدف  ايناينتامينتامينبرایبرای..باورسازدباورسازد  آنھاآنھادلدلدردرآنراآنرارھبریرھبری رر زررررر زور وزوزررور

    شودشودمیمی  بينیبينی  پيشپيشمدارسمدارسبرنامهبرنامهدردر  نيزنيزایایایایحرفهحرفهووفنیفنی
  قبيلقبيل  ازاز  ادبیادبی  وو  ھنریھنری  ھایھای  برنامهبرنامه  شاگردانشاگردان  عواطفعواطف  تلطيفتلطيف  وبرایوبرای..

سيقجھانجھانململادبياتادبيات سيقم ديدهديدهتدارکتدارکنيزنيزغيرهغيرهنمايشنمايشھنرھنرم   ديدهديدهتدارکتدارک  نيزنيز  غيرهغيرهوونمايشنمايشھنرھنر,,موسيقیموسيقی,,جھانجھانووملیملیادبياتادبيات
..شودشود  میمی



ت تش روش تدريسروش تدريسش

  بهبه  نزديکنزديک  بسياربسيار  مکتبمکتب  ايناين  دردر  استفادهاستفاده  موردمورد  تدريستدريس  روشروش••
ائ ائش ااقاقککااش ا اگ ا کاکاتتططگ   کارکاربهبهتدريستدريس  دردرطبيعیطبيعیگرايانگرايانواقعواقع  دردرکهکهاستاستروشھائیروشھائی

..گيرندگيرند  میمی
  روشھایروشھای  ھمانھمان  مکتبمکتب  ايناين  دردر  تدريستدريس  روشھایروشھای  کلیکلی  طورطور  بهبه••

وبهوبهآزمودهآزمودهراراآنھاآنھاتجربتجربشناسانشناسانروانروانکهکهاستاستتجربتجرب   وبهوبهآزمودهآزموده  راراآنھاآنھاتجربیتجربیشناسانشناسان  روانروانکهکهاستاستتجربیتجربی
  ايناين  دردر  معلممعلم  ..انداند  کردهکرده  توصيهتوصيه  معلمانمعلمان  بهبه  کاربستنکاربستن  منظورمنظور
اازازکتکت ت اا ت اا ااقت اااژژاقت اخ تخ تا ا ..استاستبرخورداربرخوردارایایويژهويژهاقتداراقتداروواعتباراعتبارازازمکتبمکتب



ت ت شنا زش تا ت شنا زش ارزش شناسی و تربيتارزش شناسی و تربيتا

  گرايانگرايان  مادهماده  شناسیشناسی  ارزشارزش••
  مبتنیمبتنیشناختشناخت  ووآگاھیآگاھیمحتوایمحتوایکهکهھمانطورھمانطورمکتبمکتباينايندردر••

جرب  میمیتجربهتجربه  حاصلحاصلنيزنيزآنھاآنھاشناختشناختوو  ارزشھاارزشھا,,استاستبرتجربهبرتجربه جرببر ھ,,بر ھرز ییجربجربيزيزھھوورز
  خودخود  اقتصادیاقتصادی  يھایيھای  نيازمندنيازمند  برحسببرحسب  رارا  آنھاآنھا  وانسانوانسان  ..  باشدباشد
آموزدآموزدمم ..آموزدآموزدمیمی
  جامعهجامعه  وو  فردفرد  حياتحيات  تکاملتکامل  نتيجهنتيجه  وو  اکتسابیاکتسابی  ھمهھمه  ارزشھاارزشھا••

..استاست



برتربيت گرايان ماده شناسی ارزش برتربيتتاثير گرايان ماده شناسی ارزش ربيتاثير ن بر ي ر ی   رزش  ربيير  ن بر ي ر ی   رزش  ير 

  اقتصاداقتصاد  گرائیگرائی  مادهماده  تربيتیتربيتی  نظامنظام  دردر  رارا  ارزشھاارزشھا  بنايایبنايای  زيرزير••
ل لتشک ..دھددھدمیمیتشکيلتشکيلتشک

رربيربي  اجتماعیاجتماعی  جنبهجنبهباشدباشدداشتهداشتهفردیفردیجنبهجنبه  آنکهآنکهازازبيشتربيشترتربيتتربيت•• ربي بززبي بج یج یر بببر بج یج یج ج
  تواندتواند  میمی  کهکه  استاست  خدمتیخدمتی  ميزانميزان  بهبه  فردفرد  ھرھر  اعتباراعتبار  وو  دارددارد
دھددھدانجامانجامجامعهجامعهبرایبرای ..دھددھدانجامانجامجامعهجامعهبرایبرای



ويژگیويژگیچھارچھارشناسیشناسیارزشارزشبراينبراينمبتنیمبتنیتربيتتربيت یربيربي یب ينب ينبر رییرزشرزش  بر رچھ ی  چھ یويژ   ويژ
::دارددارد  عمدهعمده

وسياستوسياست  حکومتحکومت  خدمتخدمت  دردر  تربيتتربيت  ..١١••
واموزشواموزشکارکارتلفيقتلفيق..٢٢••
چرایچرایووچونچونلیلیوومطلقمطلقرھبریرھبریووھدايتھدايتتحتتحتتربيتتربيت٣٣••   چرایچرایوو  چونچون  لیلیوومطلقمطلقرھبریرھبریوو  ھدايتھدايتتحتتحتتربيتتربيت..٣٣••

    ))رياريا  پرولتاپرولتا((  کارگرکارگر  طبقهطبقه
..انسانانسانووجامعهجامعهبرمحوربرمحورتربيتتربيت..۴۴••



تربيتتربيت  وو  گرائیگرائی  عملعمل  ــــ  ھفتمھفتم  گفتارگفتار



  شکلشکل  آمريکاآمريکا  دردر  گرائیگرائی  عملعمل  فلسفهفلسفه  بابا  گرايانهگرايانه  عملعمل  تفکرتفکر••
ف فگ ..گرفتگرفتگ

p((پرپر  وو  کارکاريايا  کارکار  معنیمعنیبهبهيونانیيونانیواژهواژهيکيک))pragmapragma((پراگماپراگما•• gp g((ژيي ژو یو یيو ووررييررییببيو
..استاست  سودمندسودمند  عملعمل



  ھستی شناسی و تربيتھستی شناسی و تربيت
گرايانگرايان  عملعمل  شناسیشناسی  ھستیھستی••

    تغييرتغييراصلاصل““  گرايانگرايانعملعملشناسیشناسیھستیھستیدردراصلاصلمھمترينمھمترين••
  وو  تغييرتغيير  حالحال  دردر  جھانجھان  دردر  چيزچيز  ھمهھمه  آنآن  مطابقمطابق  کهکه  استاست““

پپچچچچ  جھانجھاندردر  پايدارپايدارواقعيتواقعيتووثابتثابتچيزچيزھيچھيچوواستاستتحولتحول
..  نداردندارد  وجودوجود

استاستنامعيننامعينووناتمامناتمامجيمزجيمزجھانجھانھمانندھمانند]]ديوئیديوئیجھانجھان•• ..استاست  نامعيننامعينووناتمامناتمامجيمزجيمزجھانجھانھمانندھمانند]]ديوئیديوئیجھانجھان••
..ماستماست  مقابلمقابل  دردر  آشکاراآشکارا  جھانجھان  کهکه  معتقدندمعتقدند  گرايانگرايان  عملعمل••



ا ا گ ل گا از ا اان ا گ ل گا از ا انسان از ديدگاه عمل گرايانانسان از ديدگاه عمل گرايانان

  بابا  وپيوستهوپيوسته  زيستیزيستی  موجودیموجودی  انسانانسان  گرائیگرائی  عملعمل  ديدگاهديدگاه  ازاز••
ااااا اا اائئلکلکططااااا   ازازجزئیجزئی  بلکهبلکه..نيستنيستطبيعتطبيعتازازجداجداانسانانسان..استاستجھانجھان

..استاست  آنآن  بابا   ً  ً دائمادائما  وو  طبيعتطبيعت
  دردر  بلکهبلکه  آزادنيستآزادنيست  ارادهاراده  دارایدارای  انسانانسان  گرائیگرائی  عملعمل  فلسفهفلسفه  دردر••

کندکندممتالشتالشآزادیآزادیايناينتحققتحققجھتجھت ..کندکندمیمیتالشتالش  آزادیآزادیايناينتحققتحققجھتجھت



اللشناشناتتتاثتاث ا اگ ا تگ تت ت تربيتتربيت  دردرگرايانگرايانعملعمل  شناسیشناسیھستیھستیتاثيرتاثير

  حسابحساب  بهبه  تربيتتربيت  فلسفهفلسفه  بايدبايد  درواقعدرواقع  گرائیگرائی  عملعمل  فلسفهفلسفه••
فکتکتااااآآ ففل افل اا تتا   تربيتتربيتوو  انسانانسانموضوعموضوعفلسفیفلسفیمکتبمکتباينايندردرزيرازيرا..آوردآورد

  بهبه..استاست  گرفتهگرفته  قرارقرار  توجهتوجه  موردمورد  فلسفیفلسفی  مکاتبمکاتب  سايرساير  ازاز  بيشبيش
  ازاز  فلسفهفلسفه  بنابراينبنابراين..  آنآن  وسيعوسيع  معنایمعنای  بهبه  ديوئیديوئی  کهکه  طوریطوری
..شودشودمیمیزائيدهزائيدهتربيتتربيت يربيربي يز ..ووییز

  نوسازینوسازی  وو  تکاملتکامل  وو  رشدرشد  عملعمل,,  تربيتتربيت  جريانجريان  بنابراينبنابراين••
ه هت تت تا اتقاقاانتقالانتقالنهنها اتل اتل تقا اتا تقا ا ..واعتقاداتواعتقاداتمعلوماتمعلوماتمقاديریمقاديریانتقالانتقالنهنهاستاستتجربهتجربه



ت ت شنا تشناخت ت شنا شناخت شناسی وتربيتشناخت شناسی وتربيتشناخت

    گرايانگرايان  عملعمل  شناسیشناسی  شناختشناخت••
  کهکهمعتقدندمعتقدند  وو  داننددانندمیمیمعرفتمعرفتاساساساس  راراتجربهتجربهگرايانگرايانعملعمل••

ن,,ييرر  محيطمحيطوو  انسانانسانِِميانميانِِعملعملِِحاصلحاصل,,شناختشناختيايامعرفتمعرفت ني ييوونني
  کهکه  ھستندھستند  ھائیھائی  فرضيهفرضيه,,  شودشود  میمی  دانستهدانسته  انچهانچه  ..اوستاوست
شودشودممتائيدتائيدتجربهتجربهووعملعملدردرآنھاآنھادرستدرست ..شودشودمیمیتائيدتائيدتجربهتجربه  ووعملعملدردرآنھاآنھادرستیدرستی



  میمی  کارکار  بهبه  معرفتمعرفت  يايا  شناختشناخت  کسبکسب  برایبرای  گرايانگرايان  عملعمل  کهکه  روشیروشی••
..مسئلهمسئلهحلحلروشروش””برندبرند روشروشرر

::مسئلهمسئله  حلحل  روشروش  مراحلمراحل••
ور  مسئلهمسئلهبابابرخوردبرخورد..١١•• ورر ر
    مسئلهمسئله  يايا  مشکلمشکل  پيدايشپيدايش  ..٢٢••
مسئلهمسئلهوتعريفوتعريفشناسائیشناسائی..٣٣•• ریی رو و
..  مسئلهمسئله  بهبه  مربوطمربوط  اطالعاتاطالعات  آوریآوری  گردگرد  ..۴۴••
سازیسازیفرضيهفرضيه..۵۵•• ززرر
دستگاهدستگاه  وحلوحل  فرضيهفرضيه  آزمودنآزمودن  ..۶۶••



ا ت اا ت موارد ومحتوای دروسموارد ومحتوای دروسا

  وآنھاوآنھا  کنندکنند  میمی  تعيينتعيين  تربيتیتربيتی  متخصصانمتخصصان   ً  ً معموالمعموال  رارا  دروسدروس  محتوایمحتوای••
تند تندھ دردرتاتابگيرندبگيرندياديادراراطالبطالبچهچهشاگردانشاگردانکنندکنندينينکهکهھ   دردرتاتابگيرندبگيرند  ياديادرارا  مطالبیمطالبیچهچهشاگردانشاگردان,,کنندکنندمیمیمعينمعينکهکهھستندھستند
..بخوردبخورد  دردشاندردشان  بهبه  آيندهآينده
ا ات شت شآ اااآ ات ااات ات اککت اشاگ شاگ   دردرووشاگردانشاگردان  کنونیکنونیتجاربتجاربيايامتناسبمتناسببايدبايدآموزشیآموزشیمحتوایمحتوای••
  بايدبايد  تجاربتجارب  ايناين  ..شودشود  انتخابانتخاب  آنھاآنھا  زندگیزندگی  بابا  پوياپويا  وو  نزديکنزديک  ارتباطارتباط
اککاشاشاا اشاگ اآآالالشکالشکالللااشاگ ا ات ا ت   تواناتواناخودخود  ءء  وآيندهوآيندهحالحالمشکالتمشکالتحلحلبهبه  رارا  شاگردانشاگردانکهکهباشندباشندچنانچنان
..سازدسازد
گگ   دروسدروسمحتوایمحتوای  انتخابانتخاببرایبرایراراخودخودمسئلهمسئلهحلحلروشروشگرايانگرايانعملعمل••

..کنندکنند  میمی  توصيهتوصيه  نيزنيز



  ازاز  درسیدرسی  موادمواد  محتواياتمحتوايات  کهکه  دارنددارند  برآنبرآن  تاکيدتاکيد  گرايانگرايان  عملعمل••
ل لق اللططللااق ت اا ت اااا ات ت   تجاربتجاربازاز,,اجتماعیاجتماعیوعلوموعلومطبيعیطبيعی  علومعلوم,,رياضیرياضیقبيلقبيل
  ,,  درسیدرسی  واحدواحد  صورتصورت  وبهوبه  انتخابانتخاب    شاگردانشاگردان  زندگیزندگی  عادیعادی

..گرددگردد  اجرااجرا  پروژهپروژه  وو  طرحطرح  يايا



ت تش روش تدريسروش تدريسش

  بابا  رارا  تدريستدريس  روشروش  اصلیاصلی  خصوصياتخصوصيات  گرايانگرايان  عملعمل••
ا اژگ اژگ اا اااتفکتفکا اک لذالذاککتلقتلقک   لذالذا..کنندکنند  میمی  تلقیتلقیويکسانويکسانھمانندھمانندتفکرتفکراساسیاساسیويژگيھایويژگيھای
  نظرنظر  ازاز..  داننددانند  میمی  تدريستدريس  روشروش  بھترينبھترين  بابا  مسئلهمسئله  حلحل  روشروش
..استاست  زندگیزندگی  برایبرای  آمادگیآمادگی  نوعینوعی  روشروش  ايناين  آنھاآنھا



ت ت شنا زش تا ت شنا زش ارزش شناسی وتربيتارزش شناسی وتربيتا

گرايانگرايان  عملعمل  شناسیشناسی  ارزشارزش••
  وو  فردیفردی  ھایھای  فعاليتفعاليتدردربيشتربيشترراراارزشھاارزشھابنيادبنيادگرايانگرايانعملعمل••

..کنندکنندمیمیجستجوجستجواجتماعیاجتماعی ی یج جوج جوج ییج
  دوگونهدوگونه  درایدرای  گرايانگرايان  عملعمل  نظرنظر  دردر  ھاھا  پديدهپديده  وو  امورامور  وو  اشيااشيا••

زش زشا تندا تندھ زشھ زشا زشذاتذاتا زشا زاا زاا ا ..ابزاریابزاریوارزشوارزشذاتیذاتیارزشارزش..ھستندھستندارزشارزش



زشتاثتاث زشا اللشناشناا ا اگ ا تگ تت ت تربيتتربيت  دردرگرايانگرايانعملعملشناسیشناسیارزشارزشتاثيرتاثير

  ھاھا  وپديدهوپديده  واموروامور  ءء  اشيااشيا  خودخود  دردر  ارزشھاارزشھا  گرايانگرايان  عملعمل  نظرنظر  دردر  زيرازيرا••
د دج تيااايناينبلکهبلکهندارندندارندج تيھ داھدافاھدافبابارابطهرابطهدردرکهکهھ دخ آنھاآنھابهبهخ   آنھاآنھابهبهخودخود  اھدافاھدافبابارابطهرابطهدردرکهکهھستيمھستيم  ماماايناينبلکهبلکه..ندارندندارندوجودوجود
..  بخشيمبخشيم  میمی  ارزشارزش

ا ش اا ش طا طا ااتالشتالشققااا   بهبه  رسيدنرسيدن  برایبرایوتالشوتالش,,موقعيتموقعيتبابارابطهرابطه  دردرارزشھاارزشھابودنبودننسبینسبی••
  عملعمل  ارزشناسیارزشناسی  مھممھم  اصولاصول  ازاز,,  ومشترکومشترک  جمعیجمعی  داوریداوری  مبنایمبنای  يکيک
ا ا اگ ا اشاشگ ..باشدباشدمیمیگرايانگرايان

    کهکه  استاست  براينبراين  اعتقادشاناعتقادشان  نيزنيز  اخالقیاخالقی  تربيتتربيت  درمورددرمورد  گرايانگرايان  عملعمل••
  میمیواخالقواخالق  دانشدانشرابطهرابطهءءمسئلهمسئلهاخالقیاخالقی  تربيتتربيتمسئلهمسئلهترينترينمھممھم::

..باشدباشد



مگفتار ھشتم ــ اسالم وتربيتگفتار ھشتم ــ اسالم وتربيت مم م



ت ت شنا ت تھ ت شنا ت ھستی شناسی وتربيتھستی شناسی وتربيتھ

اسالمیاسالمی  شناسیشناسی  ھستیھستی••
ف ففل الفل الا تتااتتااتتا   نخستيننخستين,,بديھاتبديھاتترينترينبديھیبديھیعنوانعنوانبهبه  ھستیھستیاسالمیاسالمیفلسفهفلسفهدردر••
  ھستیھستی  مسائلمسائل  مھمترينمھمترين..  شودشود  میمی  بحثبحث  آنآن  یی  بارهباره  دردر  کهکه    استاست  چيزیچيزی
ا اش فااش ففل تفل تا تاککتتشاشاااااا تاا ًًا   بهبه  ًًنھايتانھايتا  کهکه  ھستیھستیومنشاءومنشاءمبدامبداازازعبارتندعبارتندفلسفهفلسفهاينايندردرشناسیشناسی
..انجامدانجامد  میمی  شناسیشناسی  وخداوخدا  خداخدا  ازاز  بحثبحث

  خداوندخداوندنداردندارد  مفھوممفھوموومعنیمعنیخداوندخداوندبدونبدون,,اسالماسالمديدگاهديدگاهازازھستیھستی••
  ازاز  منانیمنانی  وو  زمانیزمانی  ھيچھيچ  وو    استاست  ھستیھستی  ومبداءومبداء  مطلقمطلق  واقعيتواقعيت,,  متعالمتعال
..نيستنيستخالیخالیاواو



ال ا گا از ا الان ا گا از ا انسان از ديدگاه اسالمانسان از ديدگاه اسالمان

ان•• انان دگاازازان دگاد الد الا اننننادادددا ادا دا   دارایدارایيعنیيعنی  ,,  معنویمعنویمادیمادیموجودیموجودی  اسالماسالمديدگاهديدگاهازازانسانانسان••
..  استاست  وجسموجسم  روحروح



ت ت ال ا شنا ت تتاث ت ال ا شنا ت تاثير ھستی شناسی اسالمی در تربيتتاثير ھستی شناسی اسالمی در تربيتتاث

  شدنشدن  وو  حرکتحرکت  دردر  اسالمیاسالمی  شناسیشناسی  ھستیھستی  دردر  وانسانوانسان  جھانجھان••
ل لتکا لااللتتتکا لتکا اااتکا اا اا اا ا   ھماناھماناانسانانسان  برایبرایتکاملتکاملايناينوسيلهوسيله..ھستندھستندتکاملتکاملبسویبسوی

  استاست  قدریقدری  بهبه  اسالماسالم  مکتبمکتب  دردر  تربيتتربيت  اھميتاھميت..  استاست  تربيتتربيت
  جھانجھان  ””پروردگارپروردگار  ““  يايا  ““  العالمينالعالمين  ربرب““  رارا  خودخود  خداوندخداوند  کهکه
نامدنامدمیمی یی



چنين توان می را اسالم تربيتی ھدفھای کلی چنينبطور توان می را اسالم تربيتی ھدفھای کلی ين بطور ن چ و ی  م ر  ی  ربي ی  ھ ی  ور  ين ب ن چ و ی  م ر  ی  ربي ی  ھ ی  ور  ب
::خالصه کردخالصه کرد

    واخالقیواخالقی  اعتقادیاعتقادی  اھدافاھداف::  الفالف
پرورشیپرورشیاھدافاھداف::بب
وآموزشیوآموزشیعلمیعلمیاھدافاھداف::جج     وآموزشیوآموزشیعلمیعلمیاھدافاھداف::جج
    فرھنگیفرھنگی  اھدافاھداف  ::دد
    اجتماعیاجتماعی  اھدافاھداف::هه
نظامنظام––سياسسياساھدافاھداف::وو نظامینظامی––سياسیسياسیاھدافاھداف::وو
  اقتصادیاقتصادی  اھدافاھداف::زز



ت ت شنا تشناخت ت شنا شناخت شناسی وتربيتشناخت شناسی وتربيتشناخت

اســـالمیاســـالمی  شناسیشناسی  شناختشناخت••
  شناختشناخت  دردر  عقلعقلاصالتاصالتبربرمبنیمبنیفلسفهفلسفهايناينقاطعقاطعموضعموضع••

ی  ازازاينکهاينکه  وبدونوبدونبودهبودهمحفوظمحفوظًًکامالکامال,,متافيزيکیمتافيزيکیمسائلمسائل یيزي ونبوبووو,,يزي ونوب ززييوب
  روشروش  گيریگيری  کارکار  بهبه  واھميتواھميت  بکاھدبکاھد  حسیحسی  تجاربتجارب  ارزشارزش
متدمتدازازاستفادهاستفادهبربرکندکندانکارانکارتجربتجربعلومعلومدردرراراتجربتجرب   متدمتدازازاستفادهاستفادهبربرکندکندانکارانکارتجربیتجربی  علومعلومدردرراراتجربیتجربی
..استاست  داشتهداشته  تاکيدتاکيد  فلسفیفلسفی  مسائلمسائل  حلحل  دردر  تعقلیتعقلی



  مرحلهمرحله  سهسه    يقينيقين  سویسوی  بهبه  خودخود  سيرسير  دردر  علمعلم  قرانقران  نظرنظر  ازاز••
::دارددارداا

ينمم  طريقطريقوازواز  استاستواستنتالجیواستنتالجیقياسیقياسی  علمعلمکهکهاليقيناليقينعلمعلمــالفالف•• يني یممي یي جیي جیو زو زو ريقريقو
  شودشود  میمی  حاصلحاصل  عقلیعقلی  استداللاستدالل

ننن•• ق نال ق اکللکهکهال اکاد تتقتقغغاااد تا ازازا   ازازوواستاست  مستقيممستقيمغيرغيرياياادراکیادراکیعلمعلمکهکهاليقيناليقينعينعينــبب••
..شودشود  میمی  حاصلحاصل  حواسحواس  طريقطريق

..استاست  وشھودیوشھودی  مستقيممستقيم  دريافتدريافت  علمعلم  کهکه  اليقيناليقين  حقحق  ــ  جج••



علم حضوریعلم حضوریلل

  صورتصورت  واسطهواسطه  بدونبدون  کهکه  استاست  آگاھیآگاھی  نوعینوعی  حضوریحضوری  علمعلم••
ااککککششششااذذ ..دارددارد  وجودوجود  کنندهکنندهدرکدرکشخصشخصدردر,,  درونیدرونیشھودشھودوباوبا,,ذھنیذھنی



ل لل علم حصولیعلم حصولیل

  وياويا  تفکروتعقلتفکروتعقل  حاصلحاصل  ديديدديديد  کهکه  ھمانطورھمانطور  علمعلم  نوعنوع  ايناين••
ششاشا ا شآ ا فگاگاآآااششااآ ففال فال   فالسفهفالسفهديدگاهديدگاهآنآنبارزبارزمشخصهمشخصه..استاستوآزمايشوآزمايشمشاھدهمشاھده

  ذھنیذھنی  بصورتبصورت  يايا  ادراکیادراکی  صورتصورت  بهبه  بونشبونش  نيازمندنيازمند  اسالمیاسالمی
استاست



از حصولی علم به نيل برای اسالمی ازفالسفه حصولی علم به نيل برای اسالمی زفالسفه ی  و م  يل ب  ی  ی بر ز  ی  و م  يل ب  ی  ی بر  
::خارج سه مرتبه  قائل ھستندخارج سه مرتبه  قائل ھستند

مرتبه حسمرتبه حس..١١••
مرتبه خيالمرتبه خيال..٢٢••
تعقل٣٣•• تعقلمرتبه مرتبه مرتبه تعقلمرتبه تعقل..٣٣••



اسالم شناسی شناخت ديدگاه از شناخت ھای اسالمابزار شناسی شناخت ديدگاه از شناخت ھای م ابزار ی  ي   ز  ی   ر  م بز ی  ي   ز  ی   ر  بز
::عبارت اند ازعبارت اند از

  ابزارابزار  ترينترين  اوليهاوليه  طبيعیطبيعی  وو  سالمسالم  حواسحواس  ::حواسحواس  ــ  الفالف••
ا اش ششش ..شودشودمیمیمحسوبمحسوبشناختشناخت

تفکرتفکرنيروینيرویياياعقلعقلــبب•• رريرویيرویييبب
    سليمسليم  نفسنفس  ــ  جج••



از عبارتند اسالم ديدگاه از شناخت ازمنابع عبارتند اسالم ديدگاه از شناخت زمنابع ر  ب م  ي  ز  زبع   ر  ب م  ي  ز    بع  

آفاقیآفاقی  آياتآيات  يايا  جھانجھان  کلیکلی  طورطور  وبهوبه  طبيعتطبيعت  ــ  الفالف••
انفسیانفسی  آياتآياتياياانسانانسانخودخودــبب••
آئينهآئينهعنوانعنوانبهبهمللمللوواقواماقواماجتماعیاجتماعیسرگذشتسرگذشتياياتاريختاريخــجج••   آئينهآئينهعنوانعنوان  بهبهمللمللوواقواماقواماجتماعیاجتماعی  سرگذشتسرگذشتياياتاريختاريخــجج••

عبرتعبرت
گآثآث گگذ للگذ   موضوعاتموضوعات  وو  ھاھارشتهرشته,,علومعلومدردر  گذشتگانگذشتگانکتبیکتبیآثارآثاردـدـ••

..مختلفمختلف
  



ا ت اا ت مواد و محتوای دروسمواد و محتوای دروسا

  وو  نيازھانيازھا  رارا  دروسدروس  محتوایمحتوای  وو  موادمواد  وو  درسیدرسی  ھایھای  برنامهبرنامه••
ککااآآالالااططائائ   ..کندکندمیمی  معينمعينجامعهجامعهآيندهآيندهووحالحالزمانزمانبهبهمربوطمربوطحوائجحوائج
  وو  دينیدينی  حقايقحقايق  ازاز  آگاھیآگاھی,,  درسیدرسی  ھایھای  برنامهبرنامه  تدوينتدوين  دردر  البتهالبته

    دارددارد  قرارقرار  اھميتاھميت  اولاول  درجهدرجه  دردر  الھیالھی  دستوراتدستورات  شناختشناخت
ووفردیفردیزندگیزندگیبابامستقيمیمستقيمیارتباطارتباطاحکاماحکامووحقايقحقايقايناينزيرازيرا.. بمموويقيقينينزيرزير.. بر یر یي یببي یز ی  ز یر   وو  ر

..دارددارد  مسلمانانمسلمانان    اجتماعیاجتماعی



  انديشهانديشه  وتعالیوتعالی  رشدرشد  راهراه  دردر  رارا  خودخود  توانتوان  تمامتمام  اسالمیاسالمی  تربيتتربيت••
فتکاکاآآ فتگ اااگ اآ اققااااآآآ اا ا   نادانینادانیقيدقيد  ازاز  راراآنآنآزادیآزادیھایھایزمينهزمينهووگرفتهگرفتهبکاربکارآدمیآدمی

  مجموعهمجموعه  آموزشآموزش,,  استاست  نمودهنموده  فراھمفراھم    کورانهکورانه  کورکور  وتقليدوتقليد
  تاتا  دادداد  خواھدخواھد  رارا  امکانامکان  ايناين  شاگردانشاگردان  بهبه    اسالمیاسالمی  معارفمعارف
آنانآنانبرابربرابردردرنونوافقھایافقھایگشودنگشودندردرراراتفکرتفکرووتعقلتعقلارزشارزش نرر  ررررووللرزشرزش نو یو یھ بر  رر  ووھ بربر   ننبر

  تقويتتقويت  وو  عقايدعقايد  ازاز  ودفاعودفاع  مسائلمسائل  تحليلتحليل  وو  تجزيهتجزيه  توانائیتوانائی  وو
کنندکننددرکدرکاواوايمانايمان ..کنندکننددرکدرک,,اواوايمانايمان



  قرارقرار  اسالماسالم  تربيتیتربيتی  متخصصانمتخصصان  توجهتوجه  موردمورد  کهکه  موضوعیموضوعی••
تللگگ تت کاککاااات کاا شا شگ گ   نگرشنگرشامکانامکان  کهکهاستاسترياضیرياضیووتربيتیتربيتیعلومعلوم,,گيردگيردمیمی
  شاگردانشاگردان  برایبرای  رارا  ومنطقیومنطقی  وتکروتکر  آفرينشآفرينش  نظامنظام  دردر  دقيقدقيق
..سازدسازد  میمی  فراھمفراھم

جسمجسموويژگيھایوويژگيھایانسانانسانآفرينشآفرينششناختشناختديگرديگرموضوعموضوع••     جسمیجسمیوويژگيھایوويژگيھایانسانانسانآفرينشآفرينششناختشناختديگرديگرموضوعموضوع••
  دردر  بنابراينبنابراين  ..اوستاوست  وفرھنگیوفرھنگی  اجتماعیاجتماعی  عقلیعقلی  ,,روحیروحی,,

ه هنا انللاانا انان تازازان تا اا از ز   زيادیزيادیاھميتاھميتازازانسانیانسانیعلومعلوم,,  درسیدرسیھایھایبرنامهبرنامه
..استاست  برخورداربرخوردار



اھميتاھميتاسالمیاسالمیتربيتتربيتدردرانسانیانسانیعلومعلومميانمياندردرآنآنتدريستدريسووتاريختاريخ••   اھميتاھميتاسالمیاسالمی  تربيتتربيتدردرانسانیانسانیعلومعلومميانمياندردرآنآنتدريستدريسووتاريختاريخ••
..دارددارد  ایای  ويژهويژه

اجتماعیاجتماعیتعليماتتعليمات•• ییيي
  مجموعهمجموعه  تدريستدريس  ازاز  اسالمیاسالمی  تربيتتربيت  ريزانريزان  برنامهبرنامه  کهکه  ھدفیھدفی  ترينترين  عمدهعمده••

  تھذيبتھذيب  ””قرانقران  ارزندهءارزندهء  تعاليمتعاليم  ازاز  الھامالھام  بابا  دارنددارند  نظرنظر  مدمد  انسانیانسانی  علومعلوم
اا““فف ..استاست““نفسنفس

وبھداشتوبھداشت  بدنیبدنی  تربيتتربيت••
ا ش اآ ش ظاظاآ   نظامینظامیآموزشھایآموزشھای••

    ایای  وحرفهوحرفه  فنیفنی  آموزشھایآموزشھای••
فاااالخاالخ فتلط قتلط قذ زاانشانشاطفاطفذ زاآ ششآ   وپرورشوپرورش  آموزانآموزاندانشدانشوعواطفوعواطفذوقذوق  تلطيفتلطيفبرایبرایوباالخرهوباالخره••

  برآموزشبرآموزش,,  آنآن  وستايشوستايش  زيبائیزيبائی  ازاز  بردنبردن  ولذتولذت  ھنریھنری  خالقيتھایخالقيتھای
ھنرھایھنرھایبيانبيانوفنوفنخطابهخطابهنمايشنمايشنقاشینقاشیخطخطمانندماننداسالمیاسالمیھنرھایھنرھای   ھنرھایھنرھای,,  بيانبيان  وفنوفنخطابهخطابه,,نمايشنمايش,,نقاشینقاشی,,  خطخطمانندمانند  اسالمیاسالمیھنرھایھنرھای
    ..گمارندگمارند  میمی  ھمتھمت  تربيتیتربيتی  ھایھای  فعاليتفعاليت  دردر,,  وموسيقیوموسيقی  سنتیسنتی



  کهکه  استاست  ايناين  ,,استاست  ضروریضروری  آنآن  ذکرذکر  کهکه  توجھیتوجھی  قابلقابل  نکتهنکته••
ا ات الاات الت الت الا اا اا گککااا گا ا   انگيزهانگيزهکردنکردن  رھارھاووايمانايمان,,اخالصاخالصروحروح,,تعاليمتعاليمايناينتمامتمامدردر
  رضایرضای  فقطفقط  استاست  حاکمحاکم  چيزچيز  برھمهبرھمه  نفسانینفسانی  وو    مادیمادی  ھایھای
  الھیالھی  قربقرب  بهبه  نيلنيل  تربيتتربيت  غايتغايت  زيرازيرا  دارددارد  قرارقرار  نظرنظر  مدمد  الھیالھی
....استاست



ی  ازازھريکھريک  تدريستدريسووھستندھستندگوناگونگوناگون  علومعلومآموزشآموزشروشھایروشھای•• ھ یرو ھ ونوموموزشوزشرو ونو ززريريريسريسووو
  يافتهيافته  ازاز  استفادهاستفاده  ..باشدباشد  علمعلم  آنآن  ماھيتماھيت  متناسبمتناسب  يستیيستی  بابا  علومعلوم
موادموادتدريستدريسموردمورددردرتربيتتربيتعلمایعلمایووشناسانشناسانروانروانھایھای   موادموادتدريستدريس  موردمورددردرتربيتیتربيتیعلمایعلمایووشناسانشناسانروانروانھایھای

  موردمورد  نيزنيز  اسالماسالم  تربيتیتربيتی  متخصصانمتخصصان  نظرنظر  ازاز  درسیدرسی  مختلفمختلف
اتنتنتائتائ اا الااا الا ااخاخانکاتنکاتتتا   راراخاصیخاصی  نکاتنکاتتدريستدريسدردراسالمیاسالمی  مربيانمربيانامااماھستندھستندتائيدتائيد

  دردر  بايستیبايستی  مسلمانمسلمان  معلممعلم  ھرھر  کهکه  دھنددھند  میمی  قرارقرار  توجهتوجه  موردمورد
..کندکند  مراعاتمراعاتراراآنھاآنھاتدريستدريس



وعملوعمل  علمعلم  بودنبودن  توامتوام••
ا ت اا ت تتگگااا   بدنیبدنیوتنبيهوتنبيه  گيریگيریسختسختازازاجتناباجتناب••

تدريستدريسدردررشدرشدومراتبومراتب  فردیفردیتفاوتھایتفاوتھایرعايترعايت••
  وو  رشدرشد  جهجه  دردر  وھمچنينوھمچنين  وعقلیوعقلی  زمانیزمانی  سنسن  بابا  بايدبايد  تدريستدريس••

بهبهغزالیغزالیمحمدمحمدامامامامباشدباشدھماھنگھماھنگشاگردانشاگرداناستعداداستعداد   بهبهغزالیغزالی  محمدمحمدامامامام..باشدباشدھماھنگھماھنگشاگردانشاگرداناستعداداستعداد
  اشارهاشاره  بزرگساالنبزرگساالن  ادراکادراک  وو  کودکانکودکان  ادراکادراک  بينبين  اختالفاختالف
راراآنچهآنچهکهکهاستاستايناينمربیمربیوظيفهوظيفهنخستيننخستين::گويدگويدکردومیکردومی   راراآنچهآنچه  کهکه  استاستايناينمربیمربیوظيفهوظيفه  نخستيننخستين::گويدگويدکردومیکردومی
..بياموزدبياموزد  اواو  بهبه  بفھمدبفھمد  تواندتواند  میمی  کودککودک



ت ت شنا زش تا ت شنا زش ارزش شناسی وتربيتارزش شناسی وتربيتا

اسالماسالم  شناسیشناسی  ارزشارزش••
ا ش اا ش فا ففل الفل الا ف““ششا ففل شتشت””للفل   وبيشتروبيشتر””عملیعملیفلسفهفلسفه““بخشبخشدردر,,اسالمیاسالمیفلسفهفلسفهدردرارزشھاارزشھا••

  قرارقرار  بررسیبررسی  موردمورد  ””اخالقاخالق““  بهبه  مربوطمربوط  موضوعاتموضوعات  قالبقالب  دردر
ف فگ فااگ ففال الفال الا لااططااا لا ااا   ھدايتھدايت,,  مسائلمسائلايناينطرحطرحازازاسالمیاسالمی  فالسفهفالسفهھدفھدف,,انداندگرفتهگرفته
  ارار  باالھامباالھام,,  واخرویواخروی  دنيویدنيوی  سعادتسعادت  بهبه  مسلمانانمسلمانان  راھنمائیراھنمائی  وو

آآلل ..باشدباشدمیمیقرآنقرآنتعاليمتعاليم
یيريررينرينيي  ترينترينواصيلواصيل  اواووجودوجود,,ھرموجودیھرموجودی  برایبرایخيرخيرترينتريناصيلاصيل•• یبر یبر و و یر و و و,,ر وو يووو يو رينرينو

..باشدباشد  میمی  اوــاوــ  عدمعدم,,  ھرموجودیھرموجودی  برایبرای  شرشر



تربيت در اسالم شناسی ارزش تربيتتاثير در اسالم شناسی ارزش ربيتاثير ر  م  ی   رزش  ربيير  ر  م  ی   رزش  ير 

  وو  ترينترين  اصيلاصيل  انتخابانتخاب  وو  تشخيصتشخيص  توانائیتوانائی  ايجادايجاد  دردر  رارا  ایای  عمدهعمده  نقشنقش,,  تربيتتربيت••
ییچچ  عقلعقلکمککمک  وو  راھنمايیراھنمايیبهبهبايدبايدانتخابانتخابايناينچونچون  ..داردداردآنھاآنھاترينترينارزشمندارزشمند
  انسانانسان  عقالنیعقالنی  پرورشپرورش  بهبه  زيادیزيادی  تاکيدتاکيد  مسلمانمسلمان  مربيانمربيان  بنابراينبنابراين,,  گيردگيرد  صورتصورت
..نمايدنمايد  عملعمل  انتخابانتخاب  دردر  عقاليیعقاليی  ایای  گونهگونه  کعبهکعبه  دارنددارند

ت•• تت الت الا الا الک اک اان تففان تا الا الک انک انان لککگگان لفضا فضا   فضايلفضايلکسبکسب  گروگرو  دردرانسانیانسانیکمالکمالوواستاستھدفھدف  انسانانسانکمالکمال,,اسالمیاسالمیتربيتتربيتدردر••
  دردر  خودخود  معنویمعنوی  نفوذنفوذ  وو  اقتداراقتدار  خاطرخاطر  بهبه  معلممعلم  ..استاست  رذايلرذايل  ازاز  ودوریودوری  اخالقیاخالقی
ررررییرر,,رر  جريانجرياندردر  مھمیمھمی  مسئوليتمسئوليتلحاظلحاظبدينبديناستاستآنانآنان  سرمشقسرمشقووالگوالگو,,  شاگردانشاگردان
..استاست  شدهشده  گذاشتهگذاشته  اواو  عھدهعھده  بهبه  تربيتتربيت

  کردهکرده  ارائهارائه  نفسنفس  تھذيبتھذيب  وو  روحروح  پرورشپرورش  موردمورد  دردر  کاملکامل  طرحیطرحی,,  اسالمیاسالمی  تربيتتربيت••
ت تا ..استاستا



  مھممھم  وظيفهوظيفه  تربيتتربيت  کهکه  استاست  اسالمیاسالمی  ديدگاهديدگاه  ايناين  بهبه  باتوجهباتوجه••
اشش ات ات اا اا اا ااتتااااا   بهبهخاصخاص  توجهتوجهباباراراانسانانسانوجودیوجودیابعادابعادتمامتمامپرورشپرورش
  بهبه,,  ومتعادلومتعادل  متوازنمتوازن  شکلیشکلی  بهبه  اواو  وجودیوجودی  بعدبعد  ترينترين  اصيلاصيل
..دارددارد  عھدهعھده



اسالمی تربيت در زيبائی اسالمیارزش تربيت در زيبائی یارزش ربي  ر  ی  یرزش زيب ربي  ر  ی    رزش زيب

..استاست  اسالمیاسالمی  تربيتتربيت  عمدهعمده  مظاھرمظاھر  ازاز  يکیيکی  وھنروھنر  زيبائیزيبائی  بهبه  توجهتوجه••
آنآنوھدفوھدفآزادیآزادی•• ی یآزا آنآنوھوھآزا
مدرسهمدرسه  اصلیاصلی  وشمولويژگیوشمولويژگی  يگانگیيگانگی  ..٢٢••
اداریادارینظامنظام..٣٣•• ریریمم
    وفردوفرد  جامعهجامعه  نقشنقش  ..۴۴••
تربيتتربيتمحتوایمحتوای..۵۵••
تربيتتربيت  وعملوعمل  انسانیانسانی  ماھيتماھيت  ..۶۶••
    انسانیانسانی  ھایھای  رابطهرابطه  ..٧٧••
مسئوليتمسئوليت  وو  تعھدتعھد  ..٨٨••
نيتنيت  خلوصخلوص  ..٩٩••



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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