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چکیذُ
در كؼآن کؼیو آیات ةـیاري وزّد دارد کَ ىؼدم را ةَ جفکؼ ،جػکؼ و جْلم دّّت کؼده اؿث .اُيیث جؼةیث ّلالٌی ةَ كغري
اؿث کَ ةؼظی آن را قؼط جّفیق جؼةیث در ؿایؼ زٍتَ ُا اٌـاٌی ىاٌٍغ ةْغ ّاًفی ،اظالكی و ازحياّی داٌـحَ اٌغ .در ىلانَ
صاوؼ ؿْی قغه اؿث جا زایگاه جْلم و جؼةیث ّلالٌی در ٌُام جْهیو و جؼةیث زيِّري اؿالىی ایؼان ةا ىضّریث ؿٍغ
جضّل ةٍیادیً آىّزش و پؼورش ،ىكعل قّد .ةٍاةؼایً ىضللیً ةا روش جّمیفی-جضهیهی و ةا اؿحفاده از ىٍاةِ کحاةعاٌَ
اي ،اةحغا ةـحؼُا و ٌكاٌَ ُاي جْلم را جتییً ٌيّده وٌیؽ ةَ ذکؼ ةؼظی از ىّاٌِ اظالكی وّاًفی رقغ ّلم پؼداظحَ اٌغ و
ؿپؾ ةا رویکؼدي جٌتیلی در زـث وزّي ىنادیق آن ُا در ؿٍغ جضّل ةٍیادیً ةَ ٍّّان یکی از اؿٍاد ةاالدؿحی جْهیو و
جؼةیث کكّر ،ةؼآىغه اٌغٌِ .ایحا ایً ٌحیسَ ةَ دؿث آىغ کَ در زاي زاي ؿٍغ جضّل ،ةَ كاًتَ ةـحؼُا جْلم(ًتیْث،
ٌاپایغاري دٌیاوٌ ،)..كاٌَ ُاي جْلم (اّحغال گؼایی ،غایث قٍاؿی ،جغةیؼ و )..ةَ ًّرىـحلیو پؼداظحَ قغه ودر ىّارد دیگؼ،
دؿث کو ،كؼاةث ىىيٌّی و ىفِّىی ٌؽدیکی اصـاس ىی قّد ٌیؽ درىّاردي ىعاًتیً ؿٍغىػکّرٌ ،ـتث ةَ ىّاٌِ رقغ
ّلم(ىؼّّةیث ،پیؼوي از ٌفؾ اىاره و ،)...اٌػار قغه اٌغ کَ ایً اىؼ ٌيایاٌگؼ اُيیث جْلم وجؼةیث ّلالٌی در ؿٍغ جضّل
ةٍیادیً آىّزش و پؼورش زيِّري اؿالىی ایؼان ىی ةاقغ.
ٍاشگاى کلیذیّ :لم،جْلم ،جؼةیث ،جؼةیث ّلالٌی ،ؿٍغجضّل ةٍیادیً

جأییغ ٌِایی1399/07/07 :
 -1جاریط ومّل1398/11/14 :
 -2داٌكسّي کارقٍاؿی آىّزش زغؼافیا داٌكگاه فؼٍُگیان کؼج ،پؼدیؾ صکیو فؼدوؿی انتؼز (ٌّیـٍغه ىـئّل)aa0656553@gmail.com
 -3داٌكسّي کارقٍاؿی آىّزش زغؼافیا دااٌكگاه فؼٍُگیان کؼج،پؼدیؾ صکیو فؼدوؿی انتؼز.
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 .1هقذهِ
از ؿعٍان نغث قٍاؿان ةَ ووّح ةؼ ىی آیغ کَ امم ىاده َّلم ةَ ىٍْاي ةازداقحً اؿث و ُيَ ىكحلات دیگؼ آن ٌیؽ
ةَ ُيیً ىٍْاي امیم ةازىی گؼدد .ىی جّان ّلم را كّه اؿحْغاد یا كاةهیحی در اٌـان داٌـث کَ ةا کـب ّهّم و
آگاُی ُا ،جلّیث وجْانی ىی یاةغ و در مّرت اؿحفاده و اؿحيغاد از آن دراىّر ىی جّاٌغ ىـیؼ درؿحی را در اةْاد
ىعحهف ةیٍكی ،کٍكی و روقی ،پیف پاي ماصب ظّیف كؼاردُغ(ؿیاوقی و فىهیان .)5:1394،راغب امفِاٌی در
ىفؼدات آورده اؿث کَ امم َّلم ،اىـاك واؿحيـاك وكّه جكعیل اىّرمانش ا ز فاؿغ در زٌغگی ىادي و ىٍّْي و
ؿپؾ وتي و صتؾ ٌفؾ ةؼاؿاس ایً قٍاظث اؿث .از دیغگاه وؿیِ ،واژه ّلم قاىم جيام فؼآیٍغُا ذٍُی و ىؼجتي
ةا داٌف اؿث کَ از ّّاًف واراده ىحيایؽ اؿثّ .لم ىّزّدي اؿث ىسؼد نیکً از اةحغاي زٌغگی آدىی ،ىسؼد ،جام و
ىّزّد ةانفْم ٌیـث ةهکَ ةَ ةغن جْهق دارد و چّن ةَ ةغن جْهق دارد ،صؼکث و جکاىم دارد(پّرىضيّدي
وُيکاران.)2:1394،
امم جْلم ةغیً ىٍْاؿث کَ ةایغ پّیف فکؼي اٌـان را از نغؽقگاه ُا ىنّن داردو وي را ىـاّغت ٌيایغ جا ةَ
صلیلث ُـحی (ظغا و راه ظغا) ُغایث یاةغ .درواكِ ُيان ٌّع ىْیٍی از جفکؼُ ،يـٍگ ةا جْلم اؿث پؾ ُؼ جْلهی
جفکؼ اؿث(چٍاري و کؼةاؿیان.)11:1394،
اٌـان ظهیفَ ظغا در زىیً اؿث و از آٌساکَ کيال و زٌغگی ؿانو و ةانٍغه او ،ةَ ىیؽان رقغ اٌغیكَ اش ةـحگی
دارد ،جؼةیث ّلالٌی ایً ىّزّد ىکؼم ،یکی از امّل اؿاؿی جْهیيات كؼآن کؼیو اؿث(ىهکی .)2:1379،اگؼکحاب انِی
را ةَ ًّرکاىم جفضل کؼده و در آیاجف دكث قّد ،ةیف از  300آیَ وزّد دارد کَ ىؼدم را ةَ جفکؼ ،جػکؼ و جْلم
دّّت کؼده اؿث(زّان ةعث وُيکاران .)3:1397،كؼآن کؼیو اٌـاٌِایی را کَ ّلم و ظؼد را ةَ کار ٌيی گیؼٌغ در
زىؼه ةغجؼیً زٍتٍغگان ىْؼفی ىی کٍغ« :ةغجؼیً زٍتٍغگان ٌؽد ظغا ،افؼاد کؼ و النی ُـحٍغ کَ اٌغیكَ ٌيی کٍٍغ».
(اٌفال .)22،یا فؼىّده« :آیا کـی کَ ىؼده ةّد ،ؿپؾ اورا زٌغه کؼدیو و ٌّري ةؼایف كؼاردادیو کَ ةا آن در ىیان ىؼدم
راه ةؼودُ ،ياٌٍغ کـی اؿث کَ در َهيث ُا ةاقغ و ازآن ظارج ٌكّد؟!»(اٌْامُ .)122،يچٍیً در آیَ قؼیفَ« :وكانّا
نَّ کٍُا ؿيِ او ٌَْلَم ىاکٍُّا فی اَمضابِ انـَِْیؼ» (انيهک ،)10،ةی ظؼدي را ّاىم دوزظی قغن ىْؼفی ٌيّده اؿث.
از قؼایي اٌغیكَ ؿانوُ ،يؼاه ةّدن جْلم ةا جلّا و پؼُیؽ از گٍاه و ّغم پیؼوي از ُّاي ٌفؾ اؿث(زّاٌتعث و
ُيکاران  .)4:1397در ةضخ جّصیغ ّتادي ،قؼیک كؼار ٌغادن ةؼاي ظغادر ّتادات از ویژگی ُا ّاكالن و ىحفکؼان ةیان
قغه اؿث .جفکؼوجْلم ،ةَ ىٍْاي اٌغیكیغن ،فؼایٍغي اؿث کَ در آن یادگیؼي ُاي گػقحَ و صال دؿحکاري،
ؿاىاٌغُیُ ،غفيٍغ و زِث دار جٍُیو ىیگؼدد درایٍسا ىٍُّراز جفکؼ و جْلم ،اٌغیكَ ورزي ُغفيٍغ و ُغایث قغه
اؿث کَ ةَ ٌحیسَ ىٌٍلی وىٌهّب ىٍحِی ىی قّد (رقیغي و ُيکاران.)16:1396،
ىلّنَ جؼةیث ٌیؽ از اةحغایی واؿاؿی جؼیً ٌیازُا زٌغگی ةكؼي اؿث .در واكِ جؼةیث ،فؼاُو کؼدن زىیٍَ ُا و
ّّاىم ةؼاي ةَ فْهیث رؿاٌغن و قکّفا ٌيّدن اؿحْغادُا اٌـان ،درزِث ىٌهّب اؿث .جؼةیث یا پؼورش را ةؼظی
ىْادل  educationیا جْهیو وجؼةیث ةَ کار ىی ةؼٌغ .ةؼظی ایً واژه را ىْادل  trainingةَ کار ىی ةؼٌغ کَ دریً
مّرت ىٍْی آن ةا ىٍْی  educationىحفاوت ظّاُغ ةّد .پؼورش ةَ ٍّّان ىْادل  ، trainingکَ «کارآىغي»،
ىْادل ةِحؼي ةؼاي آن اؿث ةَ ىٍْی گـحؼش ٌگؼش ،داٌف ،ىِارت و انگُّا رفحاري ىّردٌیاز یک فؼد ةؼاي اٌسام
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ّيهکؼد ىٍاؿب در یک جکهیف یا قغم ىْیً ىی ةاقغ یا ایساد ىِارت درافؼاد از ًؼیق جيؼیً ،جکؼار وکارورزي اؿث.
ةؼظی ةؼیً ّلیغه اٌغ کَ پؼورش ُو درةاره اٌـان و ُو درىّرد صیّان ةَ کار ىی رود ونی جؼةیث ةؼاي صیّاٌات ةَ کار
ٌيی رود (آرىٍغ .)1:1390،جؼةیث ،رفِ ىّاٌِ و ایساد ىلحىیات اؿث ةؼاي ایٍکَ اؿحْغادُاي اٌـان در زِث کيال
ىٌهق قکّفا قّد(وزغاٌیُ .)11:1393،غف جؼةیث ایً اؿث کَ آدىی ةَ ؿؼىٍؽل ؿْادت ةؼؿغ و کـب ؿْادت از
ًؼیق جاىم و جْلم مّرت ىی گیؼد .اٌـان ةا اٌغیكَ ورزي و جْلم ىی جّاٌغ ىـایم پیؼاىّن ظّد را جضهیم و از ایً
ًؼیق ٌـتث ةَ آن ُا ىْؼفث پیغا کٍغ ایً ىـأنَ درّؼمَ جؼةیث ّلالٌی ،دركانب جّزَ ةَ داٌف ٌُؼي و ّيهی ظّد
را ٌيایان ىی ؿازد .ةَ ّتارت دیگؼ ،ایً ةضخ کَ وَیفَ ٌُام جؼةیحی رقغ و آىاده ؿازي ّلهی داٌف آىّزان اؿث و یا
آٌکَ ةایغ جٍِا ةَ اٌحلال داٌف ؿازىان یافحَ ةپؼدازد ،از زيهَ ىـایم زاري ىْؼفحی درجؼةیث ّلالٌی اؿث (رقیغي و
ُيکاران .)2:1396،یکی ازّّاىم ىّدؼ درجْهیو و جؼةیث ،پؼورش و جلّیث ٌیؼوي ّلم اؿث ةَ ؿتب آٌکَ ّلم در
جْغیم و کٍحؼل جيایالت ٌفـاٌی و دّّت ةَ اّيال ٌیک وجلیغ ةَ ىکارم اظالكیٌ ،لف ىِيی ایفا ىی کٍغ .ةْغّلالٌی
کَ ةَ ٍّّان یک اؿحْغاد در وزّد آدىی ٌِادیٍَ قغه اؿث ،ةَ ظّدي ظّد قکّفا ٌيی گؼدد .ةهکَ ةؼاي پیيّدن راه
جکاىمٌ ،یاز ةَ ُغایث و جؼةیث دارد (ّكّري و ُيکاران.)2:1392،
ىؼزوكی و مفؼي( ،)1386ىْحلغٌغ کَ اُيیث جؼةیث ّلالٌی جا صغي اؿث کَ صحی ةؼظی آن را قؼط جّفیق
جؼةیث در ؿایؼ زٍتَ ُا اٌـاٌی ىاٌٍغ ةْغ ّاًفی ،اظالكی ،ازحياّی و ...داٌـحَ اٌغ ٌلف وزایگاه جؼةیث ّلالٌی در
ؿازٌغگی فؼد وزاىَْ آٌچٍان ةا ارزش اؿث کَ صحی ةؼظی اٌغیكيٍغان كـيحی از چانف ُا اظالكی در ّنؼ ىغرٌیحَ
را ىٍّط ةَ کيؼٌگ قغن ٌلف ّلم در زٌغگی داٌـحَ اٌغ کَ آن ٌیؽ ةَ ٌّةَ ظّد ،ىضنّل ّغم جؼةیث مضیش ّلالٌی
اؿث .ةْغ ّلالٌی اٌـان ،زایگاُی فؼاجؼ ازؿایؼ اةْاد وزّدي ظّد داردّ .لم ؿؼچكيَ ىٍضنؼ ةفؼد درجياىی کياالت
ٌُؼي وّيهی اؿث ازایً رو جؼةیث ّلالٌی ،ىسيَّّ جغاةیؼ و اةْادي اؿث کَ ةٌّر ىٍُو و ؿازىان یافحَ ىّزتات
رقغ و پؼورش ّلم را در دو زٍتَ ٌُؼي وّيهی فؼاُو ىی آورد (رقیغي وُيکاران .)3:1396،ىؼزوكی در جْؼیف
کهی ،جؼةیث ّلالٌی را ةَ ىٍْاي ایساد قؼایي ىٍاؿب ةؼاي پؼورش كّه جفکؼ در اٌـان درٌُؼ ىی گیؼد وي ّلم را
اؿاس جْهیو وجؼةیث ىی داٌغ و ىْحلغ اؿث اگؼ فؼد ةعّاُغ ةَ کيال اٌـاٌی و انِی ظّد دؿث یاةغ ،ةایغ جْلم را در
ظّد پؼورش دُغ(ىؼزوكی و مفؼي .)6:1386،قِیغ ىٌِؼي ،پؼورش ّلم را ىٍُّرامهی جؼةیث ىی داٌغ وةَ جؼةیث
ّلالٌی واؿحلالل فکؼي ،اُيیث ظامی داده اؿث ةَ گٌَّ اي کَ ایكان ويً ىلایـَ ّلم وجْلم ةا ّهو وجْهو،
اُيیث ّلم و جْلم را ٌـتث ةَ ّهو ةیكحؼ داٌـحَ اؿث (ّكّري و ُيکاران.)2:1392،صتیب زاده( ،)1390جؼةیث
ّلالٌی را از دیغگاه اىام ظيیٍی(ره) ،ایساد زىیٍَ الزم ةؼاي پؼورش كّه ّاكهَ ةَ ىٍُّر دؿحیاةی ةَ كؼب انِی جْؼیف
کؼده اؿث.
ةٍاةؼایً و ةا ٍّایث ةَ اُيیث جْلم و ٌیؽ جؼةیث ّلالٌی در زٌغگی اٌـان و ٌیؽ ٌُام ُاي آىّزقی ،درپژوُف
صاوؼ ةَ ةؼرؿی زایگاه جْلم درؿٍغ جضّل ةٍیادیً آىّزش و پؼورش ةَ ٍّّان یکی از اؿٍاد ةاالدؿحی ٌُام جْهیو
وجؼةیث کكّر پؼداظحَ قغه اؿث جا ةَ ایً ؿّال کَ جؼةیث ّلالٌی در ؿٍغ جضّل ةٍیادیً چَ زایگاُی دارد ،پاؿط
داده قّد .ةٍاةؼایًٌ ،حیسَ صامم از ایً ىلانَ ىی جّاٌغ وْف ُا و چانف ُاي ؿٍغ جضّل را در ایً ّؼمَ ٌيایان
ؿاظحَ و ىّرد اؿحفاده دؿث اٌغرکاران ىؼةًَّ در اىؼ ةازةیٍی و امالح ؿٍغ ،كؼار گیؼد.
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 .1-1پیطیٌِ پصٍّص
ةَ ًّرکهی ىِيحؼیً پژوُف ُایی کَ در ؿانِاي اظیؼ در ىّرد جؼةیث ّلالٌی مّرت گؼفحَ ،ةغیً قؼح اؿث:
 ةٍی ُاقيی ،ؿیغ ىضيغ و ُيکار ،در کحاب« درآىغي ةؼ جؼةیث ّلالٌی :ىتادي ،اُغاف وپیاىغُا» ،اةحغا ةَىفِّم و اُغاف جؼةیث ّلالٌی پؼداظحَ وّّاىم جىْیف و جلّیث ّلم را ةیان ٌيّده اٌغ و ؿپؾ ةَ ةؼرؿی راةٌۀ
جؼةیث ّلالٌی ةا ىفاُیيی چّن ىِارت ُاي زٌغگی ،ةِغاقث رواٌی و ...پؼداظحَ اٌغ.
 ّكّري ،ىؼیو و ُيکاران( ،)1392در ىلانۀ« ىّاٌِ جؼةیث ّلالٌی از دیغگاه قِیغ ىٌِؼي»  ،ةَ ةؼرؿیىّاٌِ ىػکّر پؼداظحَ و چٍیً ٌحیسَ گؼفحَ اٌغ کَ ىّاٌِ ّلم را ىی جّان واةـحَ ةَ ّهم اظالكیّ ،اًفی ،فؼٍُگی
و...داٌـث.
 در ىلانۀ ىؼزوكی( ،)1386جضث ٍّّان« ىتاٌی و روش ُاي جؼةیث ّلالٌی از ىٍُؼ ىحّن اؿالىی» ،ويًذکؼ روش ُاي جؼةیث ّلالٌی ىّدؼ ةَ ایً ٌحیسَ ٍّّان قغه اؿث کَ :در ىحّن اؿالىی ةؼ نؽوم جؼةیث ّلالٌی جاکیغ
قغه و از ّلم ةَ ٍّّان رؿّل ةاًٍی یاد قغه اؿث.
 ؿؼخ آةادي و ُيکاران( ،)1396در ىلانَ اي ةا ٍّّان« روش ُاي آىّزش ؿیؼة روّي و دالنث ُا آن ةؼايجؼةیث ّلالٌی در داٌكگاه فؼٍُگیان»  ،ويً اؿحعؼاج روش ُا اىّزش در ؿیؼة اىام روا(ع) ،ةَ کارکؼدُا ودالنث
ُاي روش ىػکّر در جؼةیث ّلالٌی داٌكسّیان داٌكگاه فؼٍُگیان پؼداظحَ و در ٌحیسَ پٍر روش جغریؾ :آىّزش
اٌفؼادي ،ةضخ گؼوُی ،پؼؿف و پاؿط ،ىٍاَؼه و ّتؼت آىّزي را پیكٍِاد کؼده اٌغ.
 در ىلانۀ « کارکؼدُاي جؼةیث ّلالٌی از دیغگاه آیث ا ...زّادي آىهی»ٌّ ،قحۀ روایی و ُيکاران( ،)1397ةَةؼرؿی آراء و ٌُؼیات آیث ا ...زّادي آىهی در ظنّص جّاٌایی ُا ،کارکؼدُا و ىاُیث جؼةیث ّلالٌی پؼداظحَ قغه و
در ٌِایث جؼةیث ّلالٌی از ىٍُؼ ایكان را ،رؿیغن ةَ صیات انِی وُغایث ّيهی ةَ کّي صق داٌـحَ اٌغ.
 ایؼاٌيٍف و رؿحيی ٌـب( ،)1395در ىلانۀ« روش ُاي جؼةیث ّلالٌی در مضیفۀ ؿسادیَ» ،روش ُايجؼةیث ّلالٌی را اؿحعؼاج ٌيّده اٌغ کَ قاىم :جؽکیَ ،ىكاُغهّ ،تؼت آىّزي و ...اؿث.
 جؼکاقٌّغ وُيکاران( ،)1397در ىلانَ اي جضث ٍّّان« ةؼرؿی جٌتیلی اُغاف و امّل جؼةیث ّلالٌی دراٌغیكۀ ّالىَ زْفؼي و کاٌث» ةَ ىلایـَ آراء و ٌُؼات ایً دو داٌكيٍغ پؼداظحَ و ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه اٌغ کَُ :غف
ٌِایی جؼةیث ّلالٌی از ىٍُؼ ّالىَ زْفؼي رؿیغن ةَ ىلام ّتّدیث و ةٍغگی ظغا و از ىٍُؼ کاٌث ةَ کيال رؿاٌغن
ُيۀ كّا و اؿحْغادُاي اٌـان ىی ةاقغ.
 رقیغي و ُيکاران( ،)1396در ىلانَ« ارایَ انگّي ٌُؼي جؼةیث ّلالٌی زِث ٌُام آىّزش و پؼورشرؿيی و ّيّىی ةؼاؿاس ىتاٌی ىْؼفث قٍاظحی كؼآن کؼیو»  ،ةَ جؼؿیو انگّي ىػکّر پؼداظحَ اٌغ و ةؼظی از امّل
انگّي ةغؿث آىغه را امم ىؼاجتی ةّدن ىْؼفث ،جالزم ىْؼفث و جلّا ،صفٍ ىٍؽنث ّانو و ...ةیان کؼده اٌغ.
 کؼیيیان و ُيکاران( ،)1395در ىلانَ« زایگاه جفکؼ اٌحلادي در جْهیو وجؼةیث اؿالىی ،ىتحٍی ةؼ ؿٍغ ةؼٌاىَدرؿی ىهی»  ،ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغه اٌغ کَ ةا ٍّایث ةَ جأکیغ ؿٍغ ةؼٌاىَ درؿی ىهی ،جفکؼ اٌحلادي ،یکی از ىتاٌی رقغ
ازحياّی و ّلالٌی در جؼةیث اؿث.
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ىحاؿفاٌَ جاکٍّن پژوُكی رازِ ةَ زایگاه و ىؼجتۀ جؼةیث ّلالٌی در ؿٍغ جضّل ةٍیادیً یا ٍّاویٍی کاىالً ىكاةَ،
مّرت ٌگؼفحَ اؿث و پژوُكگؼان ّؼمَ ،از اُيیث ایً ىّوّع غافم قغه اٌغ .در واكِ وزَ جيایؽ پژوُف صاوؼ،
اؿحفاده از چار چّةی ىؼکب از ٌكاٌَ ُا ،ةـحؼ ُا و ىّاٌِ جؼةیث ّلالٌی ةؼاي پی ةؼدن ةَ زایگاه جؼةیث ّلالٌی در ؿٍغ
جضّل ةٍیادیً ىی ةاقغ.
 .1-2هباًی ًظری
َّلم واژه اي ّؼةی اؿث کَ ازصیخ ىفِّم ةا ِّ لال جٍاؿب دارد کَ ّلال در نغث ةَ ىٍْاي زاٌّةٍغ قحؼ اؿث کَ
ؿؼکكی اورا ىِار ىی کٍغ و ةؼ ایً اؿاس ّلمّ ،لم ٌاىیغه قغه اؿث زیؼا غىب و قِّت ؿؼکف را ىی ةٍغدو ّلال
ىی کٍغ(ّكّري و ُيکاران.)2:1392،
یکی ازویژگی ُا ّيّىی اٌـان ،اٌغیكَ ورزي اوؿث کَ ىتٍاي اٌـان قٍاؿی ىضـّب ىی قّد .امم ٌاَؼ ةَ
ویژگی اٌغیكَ ورزي در اٌـان جْلم اؿث .در واكِ ُيان ٌّ ع ىْیٍی از جفکؼ(جفکؼُغایث قغه) ُو ؿٍگ ةا جْلم
اؿث .پؾ ُؼ جْلهی جفکؼ اؿث( .چٍاري وکؼةاؿیان .)12:1394،جؼةیث ّلالٌی ایً ىّزّد ىکؼم (اٌـان) یکی از امّل
اؿاؿی جْهیيات كؼآن کؼیو اؿث (ىهکی .)1379،و كؼآن کؼیو درکٍار جّمیَ ةَ جْلم ،ةـحؼُا جْلم را ٌیؽ ىْؼفی
کؼده اؿث:
ً - 1تیْث :از ٌُؼ كؼآنً ،تیْث و ٌُام اٌـسام یافحَ آن و رواةي ّهی و ىْهّنی ىیان پغیغه ُا ةَ ٍّّان آیات
ظغاوٌغ ،ةـحؼ صایؽ اُيیحی ةؼاي جْلم اؿث .غؼض ىـحلیو كؼآن از ىكاُغه ًتیْث ةَ ُيؼاه جفکؼ آن اؿث کَ در
آدىی ،آگاُی ٌـتث ةَ چیؽي را ةیغار کٍغ کَ ًتیْث رىؽ آن ةَ قيار ىی آیغ.
ٌ - 2اپایغاري دٌیا :اگؼ اٌـاٌِا در ىاُیث ایً دٌیا جْلم ٌيایٍغ و ٌـتث آن را ةا آظؼت ؿٍسف کٍٍغ ،درظّاٍُغ یافث
کَ زٌغگی دٌیا ٌاپایغار و فاٌی اؿث و زٌغگی آظؼت پایغار و ىاٌغگار ظّاُغ ةّد .در ٌحیسَ ةَ صکو ّلم ؿهیو ،زٌغگی
اظؼوي را ةؼجؼ ىی ةیٍغ.
 - 3جاریط :كؼآن ةَ یاد کؼدن از ىهث ُایی کَ در گػقحَ ىی زیـحَ اٌغ ،اٌـان ُا را ةَ ىٌانَْ در جاریط زٌغگی آٌِا فؼا
ىی ظّاٌغ جا در آن ُا جْلم ٌيایٍغ(ُيان)« .آیا در زىیً ٌگؼدیغه اٌغ جا فؼز ام کـاٌی را کَ پیف از آن ُا ةّده اٌغ،
ةٍگؼٌغ؟ وكٌْا ؿؼاي آظؼت ةؼاي کـاٌی کَ پؼُیؽ کاري کؼده اٌغ ةِحؼ اؿث.آیا ٌيی اٌغیكٍغ؟» (یّؿف- 4 .)109،
دوران پیؼي اٌـان :كؼآن کؼیو ىـیؼ زٌغگی اٌـان از ةغو جّنغ جا رؿیغن ةَ دوره پیؼي را ةـحؼ جفکؼ و جْلم ىْؼفی
ىی کٍغ(ًانب جاش؛.)3:1393
ُيچٍیً ٌكاٌَ ُا ّلم گؼایی در ٌِر انتالغَ چٍیً ةؼقيؼده قغه اٌغ:
 - 1غایث قٍاؿی :غایث ّيم ُؼ اٌـاٌی ،زهب ىٍفْث و دفِ زیان اؿثّ .لم اٌـان رادر قٍاظث غایث اّيال
یاري ىی دُغ .انتحَ ؿّد و زیان در ُؼ دو ّؼمَ دٌیّي و اظؼوي ىغٌُؼ اؿث.
 - 2دوؿحی ةا ىؼدم :چّن اٌـان دررفِ ٌیاز زٌغگی ىضحاج ةَ دیگؼان اؿث و رفحارش ةا ىؼدم درایً زِث یا ةَ
گٌَّ اي دوؿحاٌَ و ىْاقؼت ٌیکّ وگػقث و جكّیق اؿث و آٌچَ الزىَ دوؿحی اؿثٌ ،یيی از ظؼد اؿث.
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 - 3اّحغال گؼایی :آٌچَ اّحغال را ةؼاي اٌـان ةَ ارىغان ىی آوردّ ،لم و درایث اؿث و آٌچَ اٌـان را از ىـیؼ
اّحغال دور ىی ؿازد و او را ةَ ؿيث افؼاط وجفؼیي ىی کكاٌغ ،زِم و ٌاداٌی اؿث.
 - 4جغةیؼ :ىلنّد از جغةیؼ ،جٍُیو و ىغیؼیث اىؼ یا رظغاد و ُؼ چیؽي اؿث کَ در پیف روي اؿث و ٌیاز ةَ
ةؼظّرد و ىّازَِ درؿث و دوراٌغیكاٌَ دارد جا ؿؼاٌسام آن ةَ ٌیکی و ظّقی و ؿّدىٍغي ،یا دوري ُؼچَ ةیكحؼ از
وؼر ةیٍساىغ.
 - 5جسؼةَ اٌغوزي :یکی از ٌكاٌَ ُا رقغ وقکّفایی ّلم دراٌـان ،ایً اؿث کَ از جسؼةَ ُا ظّد و دیگؼان ةَ
ةِحؼیً وزَ اؿحفاده ٌيایغ ودر صلیلث پهی از گػقحَ ةَ آیٍغه ةؽٌغ« :وانْلم صفٍ انحسارب» .اىام ّهی(ع).
 - 6جكعیل راه رقغ و ىـیؼ پیكؼفث :از ٌگاه اىام ّهی(ع) ،راه رقغ و ىـیؼ جْانی در پؼجّ ىغد گؼفحً از ّلم در
پیف دیغ اٌـان ٌِاده ىی قّد .نػا ىی فؼىایغ «:در ؿّدىٍغي ّلم ُيیً ةؾ کَ راه ُا گيؼاُی را از راه ُا رقغ و
رؿحگاري ةاز ىی قٍاؿغ» (ؿیاوقی و فاوهیان.)1392،
ةؼظی از ىّاٌِ اظالكی و ّاًفی رقغ ّلم از دیغگاه قِیغ ىٌِؼي ةیان قغه اؿث:
 - 1پیؼوي از ٌفؾ اىاره :قِیغ ىٌِؼي ،ةؽرگحؼیً ّاىم و ىاٌِ رقغ و جؼةیث ّلالٌی را در جتْیث آدىی از ٌفؾ
اىاره جتییً ىی ٌيایغ و ىی گّیغ «:ةاالجؼیً دقيً ّلمٌ،فؾ اىاره اؿث» .وي ةؼیً ّلیغه اؿث کَ کـی کَ ةَ
ظّدآگاُی درىّرد ذات ظّد رؿیغ ،درصلیلث ٌیؼوي صکّىث وجـهي ةؼ ظّیكحً را کـب کؼده اؿث ُيان ٌیؼویی
کَ اٌـان را ازُؼگٌَّ ّغم وجنّر وُيی ىی رُاٌغ و آدىی را در قٍاؿایی کٍَ ُـحی یاري ىی دُغ .وي ایً قٍاظث
را درپؼجّ ةیگاٌگی ٌفؾ ةا اىیال قِّاٌی و ظّاُف ُاي ٌفـاٌی ىیـؼ ىی داٌغ.
 - 2ىؼّّةیث :قِیغ ىٌِؼيَ ،ى ؼّّةیث را ىحؼادف ةا ظـؼان قعنیث ىٍْا ىی کٍغ و ىی گّیغ ظـؼان قعنیث
یٍْی ّغم كتّل آٌچَ کَ ُـحیو و جيـک ةَ آٌچَ کَ دیگؼان ُـحٍغ .او ىؼّّةیث را ّاىهی ىی داٌغ کَ ىّزب ىی
قّد اٌـان ٌحّاٌغ از ٌیؼ وُا واؿحْغادُا دروٌی ظّد اؿحفاده کٍغ و ىاٌِ رقغ آدىی در جياىی اةْاد وزّدي او ىی
گؼدد.
 - 3مفات رذیهَ :قِیغ ىٌِؼيُ ،ؼ مفث ٌکُّیغه اي را کَ ىّزب ٌؽول ىؼجتَ اٌـاٌی ىی قّد ،ىاٌِ رقغ ّلم و
ىّزب جاریکی روح و جیؼگی دل ةیان ىی کٍغ .او ةَ مفاجی ىاٌٍغً :يِ ،صـغ ،ظّدپـٍغي ،جٍتهی و ؿـحی ،ظّش
ةیٍی و ...اقاره ىی کٍغ.
 - 4زيّد وجلهیغ :قِیغ ىٌِؼي ،زُيّد را ةا ظكکی ُاي ةی ىٍْا و ةی زا جهلی ىی کٍغ و آن را ىعحل ةَ ّّام
ٌيی داٌغ ةهکَ ُؼگٌَّ صؼکث اٌـان ةَ ؿيث افؼاط و جفؼیي را ىٍكا زيّد فکؼي و ظاىّقی اٌغیكَ نضاظ ىی کٍغ.
قِیغ ىٌِؼي نؽوم ّلالٌیث در اؿالم را کكف و اؿحٍتاط اصکام ىی داٌغ و جْنب و جتْیث کّرکّراٌَ از گػقحگان یا
اجکا ىضه ةَ اؿحغالالت ذٍُی دیگؼان را ىٌؼود كهيغاد ىی کٍغ.
 - 5اؿحفاده ٌامضیش از صّاس :قِیغ ىٌِؼي ةا اؿحٍاد ةَ آیات كؼآٌی ،یکی از ىّاٌِ رقغ ّلم و اٌغیكَ را ّغم
اؿحفاده مضیش از صّاس ىْؼفی ىی ٌيایغ .ایكان ةَ آیات(17و 18زىؼ) اقاره ىی کٍٍغ کَ ظغاوٌغ ىی فؼىایغ«:
ةكارت ةغه ةٍغگان ىؼا؛آٌان کَ ؿعً را ىی قٌٍّغ و از ةِحؼیٍف پیؼوي ىی کٍٍغ ایكان کـاٌی ُـحٍغ کَ ظغا
ُغایحكان کؼده وایٍانُ ،يان ظؼدىٍغاٌٍغ» (ّكّري و ُيکاران.)10-4: 1392،
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یکی از ىـایم ىِو ٌُام ٌّیً جؼةیث در کكّر ىا ایً اؿث کَ ٌِادُاي ىعحهف ایً ٌُامً ،ی ىؼاصم ةٍیاٌگػاري
و گـحؼش و جضّل ،جا زىان جغویً ؿٍغجضّل ةٍیادیً ،ةؼىتٍاي ٌُؼي ىكعل و ىغوٌی اؿحّار ٌتّده اٌغ ...ةا درك ایً
ٌیاز ،قّراي ّانی آىّزش و پؼورش ةَ ٍّّان ىؼزِ ؿیاؿث گػاري در صّزه آىّزش ّيّىی و ىحّؿٌَ ،جنيیو ةَ
جغویً و جنّیب ؿٍغ جضّل ةٍیادیً گؼفث(ؿٍغجضّل ةٍیادیً.)20،21:1390،
اُغاف ّيغه جغویً ؿٍغجضّل ةٍیادیً ّتارت اٌغ از:
 جغویً فهـفَ جؼةیث ،در زيِّري اؿالىی ایؼان جغویً فهـفَ رؿيی و ّيّىی در زيِّري اؿالىی ایؼان جغویً رٍُاىَ ٌُام جؼةیث رؿيی و ّيّىی زيِّري اؿالىی ایؼان اؿحعؼاج دالنث ُاي ىتاٌی ٌُؼي ىغرن ةؼاي دیگؼ ٍّامؼ ؿٍغ ىهی آىّزش و پؼورش(ؿٍغجضّلةٍیادیً.)1390،
 .1-3رٍش پصٍّص
روش پژوُف صاوؼ ،جّمیفی-جضهیهی ىی ةاقغ کَ ىضلق پؾ از ىؼازَ ةَ ىٍاةِ کحاةعاٌَ اي و ذکؼ ةـحؼُا و ٌكاٌَ
ُاي جْلم و ٌیؽ ىّاٌِ رقغ ّلم ،درزـث و زّي ىنادیق آن در ؿٍغ جضّل ةٍیادیً آىّزش و پؼورش ةَ ٍّّان یکی
از اؿٍاد ةاالدؿحی در ٌُام جْهیو وجؼةیث زيِّري اؿالىی ایؼان ،ةؼآىغه اؿث.
 .2بحث ٍ بررسی
ؿٍغجضّل ةٍیادیً آىّزش وپؼورش ،درُفث فنم ،ىلغىَ ،ةیاٌیَ ارزش ُا ،ةیاٌیَ ىاىّریث ،چكو اٌغاز،
ُغفُايکالن ،راُتؼدُا کالنُ ،غف ُا ّيهیاجی و راُکارُا و چارچّب ُاي ٌِادي و ٌُام ازؼایی جضّل ةٍیادیً
آىّزش و پؼورش ،ةا جنّیب قّراي ّانی اٌلالب فؼٍُگی در جاریط  ،90/7/5زِث ازؼا اةالغ قغه اؿث.
 .2-1ىِيحؼیً ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث در ؿٍغ جضّل را ىی جّان ةؼصـب ىّوّع ،درپٍر ةعف جكؼیش کؼد:
 ىتاٌی ُـحی قٍاظحی :ىلنّد از ىتاٌی ُـحی قٍاظحی جؼةیث در ایً ىسيَّّ ،ةعكی از گؽاره ُايجّمیفی جضهیهی درةاره ظغاوٌغ و دیگؼ ٍّامؼ ُـحی(صلیلث وزّد و ةؼظی اصکام کهی ىؼةّط ةَ واكْیث زِان) اؿث
کَ درىتاصخ زِان ةیٍی اؿالىی یا درصّزه داٌف فهـفَ اؿالىی ةَ ًّر ىغنم و ىتؼًُ ىٌؼح قغه یا ىفؼوض كؼار
گؼفحَ اؿث.
 ىتاٌی اٌـان قٍاظحی :ىؼاد از ىتاٌی اٌـان قٍاظحی ،درذیم ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ،آن دؿحَ از گؽاره ُاجّمیفی جتییٍی ىغنم درةاره واكْیث وزّد اٌـان اؿث،کَ از جْانیو اؿالىی یا از ىْارف امیم اؿالىی درىلام جّمیف
ظنّمیات ّيّم افؼاد ٌّع ةكؼ یا از ىتاصخ ىؼةّط ةَ جْؼیف اٌـان درفهـفَ اؿالىی اؿحعؼاج قغه اٌغ و ةایغ آٌِا را
ةَ نضاظ ٌلف ىضّري جتییً و جؼؿیو ؿیياي کهی اٌـان درُؼ ٌُؼیَ فهـفی جؼةیث ،ؿٍگ ةٍاي امهی ُؼگٌَّ
جّمیف وجتییٍی از فهـفَ جؼةیث ةا رویکؼداؿالىی داٌـث.
 ىتاٌی ىْؼفث قٍاظحی :ىٍُّر از ىتاٌی ىْؼفث قٍاظحی دریً ىسيَّّ ،ةعكی ازگؽاره ُا جّمیفی جتییٍیدرةاره قٍاظث آدىی وصغود و دغّر آن اؿث کَ ةٍا ةَ ؿٍث ىْارف ،درىتاصخ فهـفی ىْامؼ و ةا جّزَ ةَ اُيیث
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ةـیار ّؼمَ ىْؼفث قٍاؿی درجتییً فهـفَ جؼةیث ،ىتاٌی ىؼةّط ةَ ایً ّؼمَ از ىتاٌی ّام اٌـان قٍاظحی ىحيایؽ
گكحَ اؿث.
 ىتاٌی ارزش قٍاظحی :ىلنّد از ىتاٌی ارزش قٍاظحی دریً ىسيَّّ ،ىتاصذی درةاره ىاُیث ارزش ُا وٌضّه درك و اّحتارةعكی آن ُا و ٌیؽ ةعكی ازگؽاره ُاي ىؼةّط ةَ ةیان ىنادیق ارزش ُا ىْحتؼ و چگٌّگی جضلق
آن ُا ةؼاؿاس ٌُاکو ىْیار درزاىَْ اؿالىی (ىتاٌی و ارزش ُا ىتحٍی ةؼ دیً صق یا ؿازگارةا آن) اؿث ،کَ ّيّىاً از
صّزه فهـفَ اظالق و صکيث ّيهی ةا رویکؼد اؿالىی یا از ىٍاةِ ةیاٌگؼ ٌُام ارزقی و اّحلادي اؿالم ،ةَ ٍّّان امّل
ىّوَّّ ،اظػ قغه اٌغ.
 ىتاٌی دیً قٍاظحی :ایً دؿحَ از ىتاٌی مؼفا ةَ ىتاصذی درةاره دیً ىی پؼدازٌغ کَ درصیٌَ داٌف فهـفیىىاف« فهـفَ دیً» یا ةْىا درصّزه ىتاصخ« کالم زغیغ» كؼار ىی گیؼٌغ.
 ةاُو ٌگؼي ىتاٌی اؿاؿی :از آن زایی کَ جْؼةیث در ُؼصال ّتارت اؿث از کّقف ُغفيٍغ ةؼاي جضّل وصؼکث آدىی از ووِ ىّزّد ةَ ووِ ىٌهّب ،ةا ىؼور ىتاٌی یادقغه ،ىی جّاٌیو ُيَ آن ُا را ةاجّزَ ةَ ىلنّد امهی
ازیً ةضخ(یٍْی:جتییً چیـحی ،چؼایی و چگٌّگی جؼةیث) در ؿَ ىضّر جّمیف واكْیث اٌـان و ىّكْیث او درُـحی،
جؼؿیو زایگاه قایـحَ و ىٌهّب آدىی درُـحی و ةیان چگٌّگی ومّل ةَ ایً زایگاه ،جٍُیو وجهعیل
کٍیو(ؿٍغجضّل ةٍیادیً .)117- 49: 1390،
ً .2-2ی صنّل ىنادیق ةـحؼُاٌ ،كاٌَ ُا جْلم و ىّاٌِ رقغ ّلم در ؿٍغ جضّل ةٍیادیً ،یافحَ ُا زیؼ ةَ دؿث
آىغ:
بسترّای تعقل:
 .2-2-1طبیعتٌُ :ام ّهث و ىْهّل و ؿتب و ىـتب ةؼزِان ُـحی صاکو اؿث و راةٌَ ّهی ةیً پغیغه ُا و
ازؽاي زِان ةؼكؼار اؿث(ؿٍغجضّل ةٍیادیً )4:1390،کَ در ىتاٌی ُـحی قٍاظحی ؿٍغ جضّل ،ةَ آن پؼداظحَ قغه
اؿثُ .يچٍیً در ىتاٌی ارزش قٍاظحی ؿٍغ جضّل چٍیً آىغه اؿث کًَ :تیْث و پغیغه ُا ًتیْی را افؽون ةؼ
ارزش اةؽاري ،درزِث جضلق غایث زٌغگی ،ةایغ ةا ٌگؼش ٌيادیً ،ةَ ىذاةَ آیاجی از صکيث ،نٌف و اكحغارانِی ىالصَُ
ٌيّد(ُيان.)106:
ً .2-2-2اپایذاری دًیا :در ىتاٌی ُـحی قٍاظحی ؿٍغ جضّل چٍیً آىغه کَ :زِان ًتیْث و ُيَ واكْیث
ُاي آن ،اىؼي در صال جؽاصو ،ىضغود ،پایان پػیؼ و فٍاقغٌی اؿث .صیات ُؼ یک از ىّزّدات ّانو ًتیْث ازهی
دارد و ةَ ىؼگ و فٍا ىٍحِی ىی قّد جا زىیٍَ رؿحاظیؽ ُّیو و صیات اةغي ،فؼاُو آیغ(ُيان.)56،
 .2-2-3تاریخ :در ىتاٌی اٌـان قٍاظحی ؿٍغ جضّل ةٍیادیً چٍیً ذکؼ قغه کَ آدىی ةؼاي ٌلف آفؼیٍی در
روٌغ جکّیً و جضّل ُّیث ظّیف ،ةَ دنیم وزّد جِغیغُا ةیؼوٌی و دروٌیٌ ،یازىٍغ اؿحْاٌث از ظغاي ىحْال و ةِؼه
ىٍغي از راٍُيایی و ىـاّغت اٌـان ُا رقغیافحَ اؿث .ةا جّزَ ةَ ٌلف آزادي و اظحیار آدىی در ٍّامؼ امهی ىّدؼ ةؼ
روٌغ جکّیً و جغییؼ ُّیث و ٌیؽ ةا ٍّایث ةَ قؼایي ىضیٌی کَ جا صغزیادي ةؼ ایً روٌغ جادیؼگػارٌغ ،ةایغ ةؼاي زِث

بررسی جایگاُ تربیت عقالًی در سٌذ تحَل بٌیادیي آهَزش ٍ پرٍرش ّ /هیؼوا اصيغى و...

69

دُی ةَ ایً صؼکث پیچیغه ،ةؼ ُغایث و انٌاف ظاص انِی جکیَ کؼد و از راٍُيایی و یاري اٌـان ُا قایـحَ ةِؼه ىٍغ
قغ(ُيان.)75،
جذٍل : 1جایگاُ بسترّای تعقل در هباًی اساسی تربیت سٌذتحَل
بسترّا تعقل

هباًی اساسی تربیت

ًتیْث

ُـحی قٍاظحی،ارزش قٍاظحی

ٌاپایغاري دٌیا

ُـحی قٍاظحی

جاریط

اٌـان قٍاظحی

ً .2-3طاًِ ّای تعقل:
 .2-3- 1غایث قٍاؿی :در ؿٍغ جضّل ةٍیادیً ،ةَ کؼات ةَ ىنادیلی از ایً دؿث ةؼىی ظّریو :در ىتاٌی ُـحی
قٍاظحی ؿٍغ ،چٍیً كیغ قغه کَ آفؼیٍف زِان ُـحی ،غایحيٍغ و ظغاوٌغ غایث ُيَ ىّزّدات اؿث .یا در ىتاٌی
اٌـان قٍاظحی آن ،ةَ ایً ىّوّع اقاره قغه کَ آفؼیٍف اٌـانُ ،غفيٍغ و درُياٍُگی کاىم ةا غایات ُـحی اؿث.
ٌیؽ در ىتاٌی ارزش قٍاظحی ةَ ایً ىّوّع پؼداظحَ قغه اؿث کَ صیات ًیتَ ،ىفِّىی ذوىؼاجب اؿث کَ ةؼظی از
ىؼاجب ٌعـحیً آن ،ىٌهّب ةانفْم ُيَ اٌـان ُاؿث و نػا ةایغ جالش ةؼاي جضلق صیات ًیتَ ،ازیً ىؼاجب آغاز
گؼدد(ؿٍغجضّل ةٍیادیً.)97:
 .2-3- 2دوؿحی ةا ىؼدم :دریً ىّرد جٍِا ةَ ایً امم اٌـان قٍاظحی در ؿٍغ دؿث ىی یاةیو کَ ُيَ اٌـان ُا ةؼ
صـب آفؼیٍف ةؼاةؼٌغ و از صلّق و جکانیف ّادالٌَ ةؼظّردارٌغ .ةَ ؿعً رؿّل گؼاىی اؿالم(ص)ُ ،يَ اٌـان ُا ىاٌٍغ
دٌغاٌَ ُاي قاٌَ ةا ُو ةؼاةؼٌغ و جفاوت َاُؼي ىالك ةؼجؼي ٌیـث .انتحَ ةؼاةؼي اٌـان ُا ةَ ىٍْاي آن اؿث کَ ُيَ
اٌـان ُا ماصب صلّق و جکانیفی ّادالٌَ ُـحٍغ(ُيان.)63،
 .2-3- 3اّحغال گؼایی :در ىتاٌی ارزش قٍاظحی ؿٍغ ،چٍیً ىحنّر قغه اؿث کَ :یکی از ویژگی ُا ىِو صیات
ًیتَ جّازن و اّحغال در اةْاد ىعحهف آن اؿث .فؼدي کَ صیات ًیتَ دارد ،اٌـان ىْحغنی اؿث کَ ّالوه ةؼ قکّفایی
فٌؼت انِی ،ةَ رقغ ُيَ زاٌتَ ُيَ اؿحْغادُا ًتیْی و جٍُیو ىحْادل جيایالت وّّاًف ظّد(ةَ دور ازُؼگٌَّ افؼاط
وجفؼیي) ،دؿث یافحَ اؿث(ُيان.)98،
 .2-3- 4جغةیؼ :آٌچَ در ؿٍغجضّل دریً ةاره ىؼكّم اؿث ،غانتاً ةَ اةؽار جغةیؼ اٌـان اقاره کؼده اؿث .ةَ ٍّّان
ىذال در ىتاٌی اٌـان قٍاظحی آن آىغه :ظغاوٌغ جّاٌایی ویژه اي ةَ ٌام ّلم و ظؼد ةَ اٌـان ارزاٌی داقحَ اؿثّ .لم
ورزي ،وزَ جيایؽ ٌفؾ اٌـاٌی از ٌفؾ صیّاٌی و ٌتاجی اؿثّ .لم كاةهیحی در ٌّع ةكؼ اؿث کَ ةّؿیهَ آن ىی جّاٌغ
درىلام قٍاظث واكْیث ُاي ُـحی ةا روش اؿحغالل و ةؼُان ،ةؼظی از آن ُا را ةَ مّرت یلیٍی درك کٍغ یا درىلام
ىغاظهَ و ىِار واكْیث ُاي ًتیْی و ازحياّی و رؿیغن ةَ اُغافی ىكعل ،اةؽارُا ،ةؼٌاىَ ُا و روش ُاي ىٍاؿب را
ةَ اجکاي كغرت جعیم ،ظالكیث و اةحکاري ظّیف اةغاع ٌيایغ(ُيان.)63،
 .2-4تطخیص راُ رضذ ٍ هسیر پیطرفت :درراةٌَ ةا ایً ىّرد درؿٍغجضّل ،آن دؿحَ از ىتاٌی کَ متغَ ایً
چٍیٍی دارٌغ ،ةَ ایً كؼار اؿث:
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 اٌـان داراي اؿحْغادُا ًتیْی كاةم رقغ و ّّاًف و جيایالت ىحٍّّی اؿث. اٌـان ،ىّزّدي ُيّاره درصال قغن ،صؼکث و دگؼگٌّی اؿث. جسؼةَ اٌغوزي :جسارب و دؿحاوردُا داٌف ةكؼ ،صامم جالش ّهيی ةكؼ و داراي ارزش اكحىایی اؿث .ایًگٍ سیٍَ را ةایغ كغر داٌـث و از آن ةِؼه ةؼد و درّیً صالٌ ،تایغ آن را ىٌهق پٍغاقث.
جذٍل : 2جایگاُ ًطاًِ ّای تعقل در هباًی اساسی تربیت سٌذتحَل
ًطاًِ ّاتعقل

هباًی اساسی تربیت

غایث قٍاؿی

ُـحی قٍاظحی– اٌـان قٍاظحی -ارزش
قٍاظحی

دوؿحی ةا ىؼدم

اٌـان قٍاظحی

اّحغال گؼایی

ارزش قٍاظحی

جغةیؼ

اٌـان قٍاظحی

جكعیل راه رقغ وىـیؼ

ةا ُو ٌگؼي ىتاٌی اؿاؿی

پیكؼفث
جسؼةَ اٌغوزي

ىلغىَ ؿٍغجضّل

ًْ .2-5ی از هَاًع رضذ عقل:
 .2-5- 1پیؼوي از ٌفؾ اىاره :اؿاؿاً اؿالمّ ،الوه ةؼ ةَ رؿيیث قٍاظحً آزادي جکّیٍی اٌـان کَ ةٍا ةَ صکيث
انِی وةَ ٍّّان ىلغىَ اظحیار و اراده آن ُا ،ةؼاي ُيَ افؼاد ةكؼ فْهیث دارد ،او را ةَ ىؼجتَ اي ةؼجؼ ،یٍْی کـب
آزادي صلیلی (یا ةَ جْتیؼ رؿاجؼ آزادگی) و ومّل ةَ ىٍْاي صلیلی اظحیار-یٍْی اٌحعاب ظیؼات وازحٍاب از قؼور -
دّّت کؼده اؿث و ٌعـحیً ىؼصهَ ایً ٌّع آزادي را در رُایی اراده آدىی از واةـحگی ةَ قِّات و جيایالت ٌفـاٌی
داٌـحَ اؿث .ةَ ًّري کَ اگؼ اٌـان ُا از ةٍغ ُّاُاي ٌفـاٌی رُایی ٌیاةٍغ ،كادر ٌعّاٍُغ ةّد از چٍگ
ًّاغیث(صاکيان غیؼ ظغایی) و ؿحيگؼان رُا قٌّغ(ؿٍغ جضّل ةٍیادیً.)100:90،
 .2-5- 2ىؼّّةیث  :اٌـان فٌؼجی انِی دارد کَ كاةم فْهیث یافحً و قکّفایی یا فؼاىّش قغن اؿث .ایً فٌؼت
ىی جّاٌغ فْهیث یافحَ ،میلم ةعّرد و جّؿَْ ةپػیؼد و ىی جّاٌغ ةَ فؼاىّقی ؿپؼده قّدٌ .یؽ در زىیٍَ ّغم جفّق
ذاجی اٌـان ُا ةؼ یکغیگؼ ،درؿٍغ چٍیً ذکؼ قغه اؿث کَ ُيَ افؼاد ةكؼ ،از یک امم(آدم وصّا) ٌكأت گؼفحَ اٌغ.
ُیچ اٌـاٌی ةؼ اٌـان دیگؼ ةَ نضاظ امم آفؼیٍف ةؼجؼي ٌغارد .نػا جفاوت ُا ًتیْی (ٌژادي ،كّىی ،زٍـی ،ورادحی
و )...ىّزّد ةیً اٌـان ُا ،ةؼ ىتٍاي صکيث انِی و مؼفا ةؼاي قٍاؿایی آدىیان اؿث کَ ٌيی جّاٌغ ةَ ظّدي ظّد،
ىْیار ُیچ گٌَّ ةؼجؼي ةاقغ(ُيان)63،
 .2-5- 3مفات رذیهَ :اززيهَ ىضغودیث ّيّم اٌـان ُا ىی جّان ةَ وْف ،صؼص ،ؿحيکاري و ٌاؿپاؿیٌ ،اداٌی،
قحاةؽدگی و فؼاىّش کاري اقاره کؼد کَ جً دادن ةَ ایً گٌَّ ىضغودیث ُا و جغاوم و جكغیغ اظحیاري آن ُا ،ةاّخ
ىی قّد آدىی زاده صحی ةَ ٌازل جؼیً ىؼجتَ ُـحی ظّد(ُياٌٍغ چِارپایان وةهکَ پـث جؼاز آن ُا) ؿلّط کٍغ از ٌُؼ
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كؼآن ةَ ىذاةَ ةغجؼیً زٍتٍغگان ىضـّب ىی قّد .درایً زىیٍَ اةهیؾ کَ ظغاوٌغ او را قیٌان ٌاىیغه اؿث ،از زِم،
وْف ُا وکكف ُاي دروٌی ٌفؾ ا ٌـان اؿحفاده کؼده و ةا جؽییً اىّر ةاًم و ایساد وؿّؿَ در فکؼ و اراده آدىی،
ظـحگی ٌاپػیؼاٌَ ىی کّقغ جا او را از ىـیؼ ةٍغگی ظغا دور و ةَ ؿّي ةیؼاَُ و کفؼ و فضكا دّّت کٍغ(ُيان.)69،
 .2-5- 4زيّد وجلهیغ :آزادي از جلهیغ کّرکّراٌَ ،از افکارغهي و ٍُسارُا غانب (آزادي فکؼي و فؼٍُگی) ،ىنادیق
دیگؼي از آزادي ُاي صلیلی اٌـان اٌغ کَ پیاىتؼان انِی ىا را ةَ کـب آن ُا فؼاظّاٌغه اٌغ(ُيان.)101،
 .2-5- 5اؿحفاده ٌامضیش از صّاس :آدىی ىٍاةِ و اةؽار قٍاظث ىحْغدي در اظحیار دارد کَ ىکيم یکغیگؼٌغ و
ةؼاي قٍاظث ىٍـسو واكْیات و صلایق زِان ةایغ از ُيَ آن ُا ةِؼه گؼفث .صؾ فؼاگیؼجؼیً اةؽار ىْؼفث اؿث.
صّاس َاُؼي قٍاظث گـحؼده اي از زِان ًتیْث ةؼاي اٌـان فؼاُو ىی کٍٍغ؛ اىا قٍاظث ُا ةؼآىغه از صّاس
َاُؼي ،صنّنی و زؽیی اٌغ ومؼفا ٌكان دٍُغه ّّارض و َّاُؼ چیؽُا پیؼاىّن ُـحٍغ و ُؼگؽ ةَ ژرفاي آن ُا ٌفّذ
ٌيی کٍٍغ و ذات آن ُا را ٌكان ٌيی دٍُغ .از ًؼفی ،ادراك صـی داراي ىضغودیث زىاٌی و ىکاٌی اؿث زیؼا جضث
قؼایي ظاص زىاٌی و ىکاٌی قکم ىی گیؼد (ُيان.)82،
هَاًع رضذ عقل
پیؼوي از ٌفؾ اىاره

هباًی اساسی تربیت
ارزش قٍاظحی

ىؼّّةیث

اٌـان قٍاظحی

مفات رذیهَ

اٌـان قٍاظحی

زيّد وجلهیغ

ارزش قٍاظحی

اؿحفاده ٌامضیش از صّاس

ىْؼفث قٍاظحی

جذٍل : 3جایگاُ هَاًع رضذ عقل در هباًی اساسی تربیت سٌذ تحَل
ً .3تیجِ گیری ٍ پیطٌْادّا:
دركؼآن کؼیو ،آیات ةـیاري وزّد دارد کَ ىؼدم را ةَ جفکؼ ،جػکؼ و جْلم دّّت کؼده اؿث .اُيیث جؼةیث ّلالٌی
ةَ صغي اؿث صحی ةؼظی آن را قؼط جّفیق جؼةیث در ؿایؼ زٍتَ ُا اٌـاٌی داٌـحَ اٌغ .ةٍاةؼایً پؾ ازةؼرؿی
ىنادیقِ ةـحؼُا و ٌكاٌَ ُاي جْلم در ؿٍغ جضّل ،ةَ ٍّّان یکی ازىِيحؼیً اؿٍاد ةاالدؿحی جْهیو وجؼةیث در
زيِّري اؿالىی ایؼان و جْییً کٍٍغه ظي ىكی ُا ٌِاد ىػکّر ،ایً ٌحیسَ صامم قغ کَ :درزاي زاي ؿٍغجضّل و
ّهی انعنّص ىتاٌی اؿاؿی جؼةیث ،ةَ اکذؼ ةـحؼُاي جْلم ٌُیؼً :تیْثٌ ،اپایغاري دٌیا و...و ٌكاٌَ ُا جْلم ٌُیؼ:
اّحغال گؼایی ،غایث قٍاؿی ،جغةیؼ و ...پؼداظحَ قغه اؿث و درىّارد دیگؼ ،دؿث کو ،كؼاةث ىىيٌّی ٌؽدیکی اصـاس
ىی قّدٌ .یؽ در ؿٍغ ةَ ىّاٌِ رقغ ّلم اٌـان و ّّاىهی کَ كغرت جْلم اٌـان را کاُف ىی دٍُغ ٌُیؼ :ىؼّّةیث،
پیؼوي از ٌفؾ اىاره ،اؿحفاده ٌامضیش از صّاس ،مفات رذیهَ و ...کَ چّن غم و زٌسیؼُایی پاي ّلم را ىی ةٍغدٌغ و
ىاٌِ زّالن آن در اىّر زٌغگی اٌـان ىی قٌّغ جا آدىی ٌحّاٌغ ةا صم و فنم و جغةیؼ ّلالٌی اىّر ةَ غایث جؼةیث
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ظّیف کَ ُياٌا رؿیغن ةَ ىؼاجتی از صیات ًیتَ و كؼب انِی اؿث ةؼؿغ ،پؼداظحَ قغه اؿث و ىعاًتیً ؿٍغ
ىػکّرٌ ،ـتث ةَ آن ُا اٌػار قغه اٌغ.
ُيچٍیً پیكٍِادُا ،زِث جلّیث زایگاه و متغَ جؼةیث ّلالٌی در ؿٍغجضّل ةٍیادیً ّتارجٍغ از:
 ق ٍاؿایی زیؼىّنفَ ُاي ةـحؼُاي جْلم و درج و جّزَ ةَ آن ُا در ؿٍغ جضّل ةٍیادیً اؿحفاده از آیات كؼآن و جفاؿیؼ آن ُا ةؼاي جتییً دكیق جؼ و ىنغاكی ةـحؼُا و ٌكاٌَ ُاي جْلم جغویً راُکارُاي دكیق و ىٌٍتق ةؼ ُؼیک از ٌكاٌَ ُاي جْلم در زِث دؿحیاةی ىعاًتیً ؿٍغ ةٌَكاٌَ ُاي جْلم
 جتییً ٌحیسَ ُاي دكیق و ىٍح ر از پژوُف ُاي مّرت گؼفحَ در ظنّص ّغم جّزَ ةَ ىّاٌِ رقغ ّلمةؼاي ىحؼةیان.
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