
 

 52 یمفهوم و اهداف تربيت عقالنی از ديدگاه عالمه طباطبائ ی،مبان 

 
http://tarbiatmaaref.cfu.ac.ir 

 
 

 
Research Article 

Principles, Concept, and Purposes of Rational 

Training from the View of Allāma Tabātabā’ī1 

 
Mahmoud Nozari 

Associate Professor, Department of Educational Sciences, Research 
Institute and University, Qom, Iran (Corresponding Author). 

mnowzari@rih.ac.ir 

Mohammad Hossein Zarei Rezaei 

Assistant Professor, Department of Theology and Islamic Studies, 

Ayatollah Taleghani Campus, Farhangian University, Qom, Iran. 
zareii435@gmail.com 

 

Abstract 

The purpose of the present study is to review the principles of rationality as well as 

the concept and purposes of rational training from the view of Allāma Tabātabā’ī. The 

method of study is descriptive analysis and the results showed that the principles of 

rational training from the view of Allāma Tabātabā’ī rely on at least four bases: 1. The 

origin of rationality in a human is realism and logical consciousness, 2. The origin of 

practical understanding and science include theoretical understanding, innate emotions 

and sentiments, and human power to dominate over other creatures, 3. Innate sentiments, 

specially fear and hope, lead to superstition, 4. Environment and heredity factors are both 

effective in rational understanding. From the the view of Allāma Tabātabā’ī, the proposes 

of rational training are classified into three levels: 1. Ultimate purposes (acquiring human 

felicity, guidance toward God and following Him, achieving human dignity and honor), 

2. Mediate purposes (purposes involved in the substantiation of other mediate purposes 

and those that lead to ultimate purposes). 
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 چکیده

 است. یعالمه طباطبائدگاه یاز د یعقالن یتورزى، مفهوم و اهداف تربعقل یمبان یهدف پژوهش حاضر بررس
حداقل بر چهار  یاز نظر عالمه طباطبائ یعقالن یتترب ینشان داد که مبان یجبوده و نتا تحلیلی – یفیروش پژوهش توص
. منشاء ادراکات و علوم عملى عبارتند 2نى و شعور استداللى است، یبدر انسان، واقع یورز. منشاء عقل1مبنا استوار است: 
ژه یو. احساسات باطنى و به3گر موجودات، یر دیاحساسات و عواطف باطنى و قدرت انسان بر تسخ از: ادراکات نظرى،

 مهعال ینطى و ارثى در درك عقلى مؤثر است. همچنی. عوامل مح4شود، خوف و رجاء، باعث اعتقاد به خرافات مى
 ی،ورزبعاد عقلرامون ایپ یشانهاى اگاهدیامده، اما براساس دیت عقالنى برنیف تربیبه طور مستقل درصدد تعر یطباطبائ

نه یمشود، و فراهم کردن زق فطرى سبب مىیت عواملى که استقامت عقل را بر طریت عقالنى عبارت است از: تقویترب
نى و برون یکه متربى بتواند مسائل درون د یابرهانى؛ به گونه اسیقژه یرى و کاربست اصول منطقى و فلسفى بویفراگ

 یالهى هم مسئیرت باشد، و اگر جاینى و عمل او به احكام از روى بصیو هضم کند و اعتقادش به باورهاى د نى را دركید
 یتاهداف ترب طباطبائین تعبد رهنمون کرده باشد. از نظر عالمه یل عقلى او را به ایرد، دلیپذرا به طور تعبدى مى

روى یت انسان به سوى حق و پیل سعادت انسان، هدای)تحص یی. اهداف غا1: شوندیم یبنددر دو سطح طبقه یعقالن
و  یگرد یِادر تحقق اهداف واسطه یل)اهداف دخ ای. اهداف واسطه2ابى به کرامت و شرافت انسانى(، یاز حق، دست

 .(ییبه اهداف غا یلاهداف واسطه در ن
 

 .یائسعادت، عالمه طباطب ی،فلسف یتترب ی،شناخت یتترب ی،عقالن یتترب ی،ورزعقل ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1

ع ن منبیترت است. بزرگیهاى مختلف حائز اهمن از جنبهیرامون نقش عقل در شناخت دیبحث پ
ورزى و عوامل و موانع آن پرداخته، و ت و ارزش عقلیبحث كتاب و سّنت بوده كه به اهمن یبخش االهام

ار ثواب و پاداش، معرفى یگر انسان به سوى سعادت ابدى و معتیامبر درونى، هداین، پیعقل را اساس د
ل قكه درباره نقش تع باشدىان متفكران معاصر عالمه طباطبائى از جمله كسانى میكرده است. در م

اه معتقد است كه ر ىل بحث كرده است. عالمه طباطبائینى به تفصیق دی( در شناخت حقاىورز)عقل
 یتترب درک بهتر مفهوم راىب یگر،د ى. از سوباشدىم ینىد یماتاز سه راه فهم تعل یكىاستدالل و تعقل، 

 .یمآن داشته باش ىو مبان ىورزاز عقل یقىو اهداف آن الزم است كه ابتدا شناخت دق ىعقالن
 اىوهیو به ش ىاساس، پژوهش حاضر تالش دارد با تفحص و كاوش در آثار عالمه طباطبائ ینبر ا 
 سؤاالت پاسخ دهد:  ینبه ا یلى،تحل –فى یتوص

 ورزى كدامند؟عقل ىمبان .0
 یست؟چ ىعقالن یتمفهوم ترب .0
 دارد؟  ىچه اهداف ىعقالن یتترب .1

 پژوهش پیشینه

گاه عقل ی(، جا0111دهندى )یبه  مقاالت: ب توانىم ىگاه عقل در نگاه عالمه طباطبائیاج ینهدر زم 
ن از نگاه ی(، عقل و د0110ور )یك، كدی(، عالمه طباطبائى و مكتب تفك0111ان )یمیزان، رحیدر الم

 اشاره كرد.  یورم، كدیمحدث و حك
ت ی(، ترب0111مانى )ی: اىاهبه كتاب توانىت عقالنى میو ترب ىورزدر خصوص عقل همچنین

ت یم و تربی(، نگاهى دوباره به تعل0130) ىة، باقریة العقلیق(، الترب0001م محمود )یعقالنى، عبدالحل
 عزتىت اسالمى، یم و تربی(، تعل0111دگاه وحى، جعفرى )یت از دی(، ترب0131دپور )یرش ى،اسالم

(، 0110االوالد فى االسالم، قطب ) یةق(، ترب0053(، آموزش و پرورش اسالمى، ناصح علوان )0133)
 م( اشاره كرد.0991تى در اسالم، العقل الفلسفى فى االسالم، مراد )یروش ترب

آثار  ترقیاز ما را از بررسى دقیقات خوِب انجام شده نیدهد تحقنه پژوهش نشان مىیشیبررسى پ جهینت
 هاىكاست ىسازد. برخبرآورده نمى ىعقالن یتمفهوم و اهداف ترب ى،در خصوص مبان ىمه طباطبائعال

عبارتند از: عدم جستجوى كامل آثار، پرداختن  ىورزعقل یتو اهم یگاهانجام شده درباره جا یقاتدر تحق
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 ىرى برخیوءگگر آن، سیهاى در توانمندى عقل در فهم قرآن و غفلت از جنبهینظ ىهاى خاصبه جنبه
د: داراى نقاط ضعفى مانن یزت عقالنى نیل. منابع موجود در خصوص تربیان مدعاى بدون دلیمحققان و ب

مبانى  ،یفن تعریعدم انسجام ب نى،ت عقالیت عقالنى، روشن نكردن اهداف تربیف مفهوم تربیعدم تعر
 و ضعف در استدالل است. ى،عقالن یتو اهداف ترب

 یورز. مبانى عقل1

ى نى فراوان سخن گفته و عالوه بر مبانیوند با شناخت معارف دیدر پ ىورزطباطبائى درباره عقل عالمه
احث را در ضمن مبشناختى آن شناختى و هستىشناختى، معرفتمبانى جامعه ى،ورزشناختى عقلانسان

ا موجبات یكرده و  هیها توجرا در انسان ىورزد قرار داده و به مسائلى كه اصل عقلیمختلف مورد تأك
 كند، اشاره كرده است.را فراهم مى ا كاهش آنیش یافزا

ى ن است كه وى با بررسى مبانیا ىعقالن یتان مبانى تربیگران در بیبا د ىعالمه طباطبائ زیتما
افت و هضم یق موانع و مشكالت موجود بر سر راه درینى، به طور دقیوند با معارف دیدر پ ىورزعقل

كلى و جزئى  اىهنه ارائه دستورالعملیق، زمین طریق عقلى نشان داده است و از اینى را از طریمعارف د
ه اختصار، تنها ب یتكند. به منظور رعاان فراهم مىینى براى مربیت عقلى و آموزش معارف دیرا در ترب

 . یمكنشترى برخوردار است، اشاره مىیت بیكه از اهم ىورزبرخى از مبانى عقل

 یورزو شعور استداللى؛ منشاء عقل طلبییقت. حق1ـ  1

( و شعور خواهىیت)واقع طلبىیقتعنى حقیژگى فطرى انسان، یدو و ىنگاه عالمه طباطبائ از
 كند.ه مىیتوج ىورزاز انسان را به عقلیانسان است و ن ىورزاستداللى، منشاء عقل

دار خارجى است و تیئمًا درپى امور واقعن معناست كه انسان دایبه ا خواهىیتو واقع طلبىحقیقت
ر او یافتد و هرچه دستگرون نمىیاى از حصار فكر بانسان گرچه تا زنده است، لحظه»نه امر وهمى؛ 

خواهد و مى راوسته خارج از فكر ین حال هرگز فكر را نخواسته، پیشود، همان فكر است، ولى در عمى
و مستقل از فكر است، مانند « ت خارجیواقع»دائمًا درپى ست و یت قائل نیگاه براى فكر موضوعچیه

نه تصرفاتى در صورت او مانند یداند آئنكه مىیكند. وى با انه نگاه مىیكسى كه به صورت خود در آئ
دهد، باز سر و كارش انجام مى گرىیدرات ییتر از واقع نشان دادن و تغا كوچكیتر معكوس نمودن و بزرگ
ن یبنه نقش بسته. به هر حال انسان فطرتًا واقعیاشد، نه صورت موهوم كه در آئببا صورت خودش مى

 (. 01 - 03/ الف، ص تاى)طباطبائى، ب« است
ارائه  ایها دهیم با پدیق مواجهه مستقیى را از طریزهاین است كه انسان چیاز شعور استداللى ا منظور
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زى به یدارد و به طور غررا به تالش فكرى وامى ن درك اضطرارى، انسانیكند، امعلومات به او درك مى
، 0190كند )طباطبائى،  دركرا ق آن ین طریتا از ا ورزدىبحث و كنجكاوى از علل و اسباب آن مبادرت م

 (.03/ الف، ص تاى؛ همان، ب001، ص 0ج 
ن یت كه دسو شعور استداللى( ا ىطلبژگى فطرى )واقعیدو و ینهم یلبه دل ى،باور عالمه طباطبائ به

كیاسالم بر طر مات خود را از هر جهت براى مردم قابل هضم ید كرده و خواسته است تا تعلیق عقلى تأ
رده ان كیب استداللىجهت، قرآن در موارد متعدد، معارف اعتقادى و عملى اسالم را با سبك  ینكند. به هم

دارد رك استداللى انسان عرضه مىنى و دیبزه واقعیهاى كافى به غرو مقاصد خود را با دالئل و حجت
 (.01 - 03)همان، ص

ى ق عقلین است كه انسان به طور فطرى و از طرید ایآكه از مجموع سخنان عالمه بدست مى اىجهینت
ق یرا به نحوى تصدنكه علت آن یرد، مگر ایپذك مسئله نظرى را نمىیدر جستجوى امور واقعى است و 

نكه آن عمل به مصلحت اوست را یرا و انكه علت موجبه آن یكند، مگر امىكند، و اقدام به انجام عملى ن
ا هاى خود رژگى فوق، آموزهیز كه اساس آن بر فطرت انسانى است، با نظر به وین نیدرك كرده باشد. د

 .د كرده استیق و تأكیق عقلى را تشویعالوه طران كرده كه قابل هضم و فهم عقلى باشد و بهیچنان ب
روى نكرده یر علم پیده است كه انسان به طور فطرى از غیجه رسین نتیاز نكته فوق به ا ىطباطبائ عالمه

ت باشد، باز ین كلیم كه برحسب ظاهر خالف ایكند. اگر به مواردى برخوردو هرگز هم از آن تخطى نمى
جستجو از علت وجود  هم وردم كه در آن میبررود، و پى مىن مىینى شبهه ما از بیبكیبا دقت نظر و بار

گر اختالف و تخلف یزى كه فطرى شد، دینه به علت، امرى فطرى است و چیداشته، چون اعتماد و طمأن
ى یر جاو آن د باشدىز مید در دو مورد به الهام فطرى جایشان معتقدند كه تقلید، ایرد. درباره تقلیپذنمى

ن دو یقت ندارد، در ایا قدرت بر فهم حقیارد ند قتیا فرصت كافى براى پى بردن به حقیاست كه انسان 
 كند.روى از خبره و اهل فن مىیمورد انسان به الهام فطرى، حكم به پ

 ر دو مورد فوق ازیها به صورت كوركورانه و در غن مطلب را كه برخى انسانیا ىعالمه طباطبائ البته
دهد كه ح نمىی(، ولى توض000- 001، ص 0، ج0190رد )طباطبائى، یپذكنند، مىد مىیگران تقلید

 افتد. ر فطرى و خالف قاعده كلى اتفاق مىین امر غیچگونه ا

 ش ادراکات و علوم عملى یدای. عناصر مؤثر در پ1ـ  2

 د: بعضى از ادراكاتیگوح ادراكات نظرى و تفاوت آن با ادراكات عملى مىیدر توض ىطباطبائ عالمه
جاد یدر ما ا ىاوجودات خارجى را دارند، اما درك آنها نه ارادهت و نشان دادن میبشرى تنها جنبه حكا
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كند، ت نمىیحكا ارجىگر، از امور خیهاى دك عده ادراكیشود. كند و نه باعث صدور عملى از ما مىمى
ت، . در باب تصوراكنندىم یفااى زندگى را ایا مزایله و واسطه در به دست آوردن كمال و یبلكه نقش وس

نكه یمانند ا یقات،ت، و امثال آن؛ در باب تصدیت و مولویت، عبدیاست و مرئوسیور مفهوم رمانند: تص
گرى هست یانجام داد، و كارهاى د دینباى هست كه یگر خوب است، كارهایى دیى زشت و كارهایكارها
كات ش ادرایدایدر پ ى،(. به نظر عالمه طباطبائ000-000، ص0، ج0190د انجام داد )طباطبائى، یكه با

 ر مؤثر است:یو علوم عملى، سه عنصر ز

 ـ ادراکات و علوم نظرى 1

 گر موجوداتیبردارى از در و بهرهیـ قدرت انسان بر تسخ 2

هاى ىدازمنین ینتام ىبرا یاءت و توانمندى ارتباط و تصرف در اشین قابلیخداوند انسان را با ا اگر
رف اء و تصیارتباط با اش یگر،د ىرفت. از سوعملى نمىكرد، اساسًا سراغ ادراكات و علوم خود خلق نمى

 ر است.یپذق ادراكات و علوم عملى امكانیز از طریدر آنها ن
عنى یت كه خدا به انسان كرده، ین دو عنایا: »گویدىم ىدو عامل، عالمه طباطبائ ینا یرتاث یانب در

 ن است كه توانست براىیجه داده و آن ایت سومى را نتیر موجودات، عنایروى فكر و ادراك و رابطه تسخین
ر در یبه كار بردن و تأث واء ین كند تا در مرحله تصرف در اشیبندى شده تدوخود علوم و ادراكاتى دسته

جه براى حفظ وجود و بقاى خود استفاده یرد و در نتیموجودات خارج از ذات خود، آن علوم را بكار گ
 (.000، ص1، ج0190)طباطبائى، «  كند

 ـ احساسات و عواطف باطنى 3

ن دو قوه یه و قواى فرعى ناشى از ایه و غضبیوى از احساسات و عواطف باطنى، قواى شهو منظور
 ه است.یر قوه مولده و مغذینظ

ش ادراكاِت عملى معتقد است كه احساسات یداین نقش احساسات و عواطف باطنى در پییدر تب وى
علوم و ادراكات عملى به انسان است. و الهاِم احساسات و عواطف و عواطف باطنى در واقع الهام كننده 

اعمالى  وادار  هز خود مولود اقتضائاتى است كه قواى فعاله و جهازات عامله ما دارد و ما را بیباطنى ن
تضاى ز اقیابد و نیخواهد انجام كند، مثاًل قواى گوارشى و قواى تناسلى ما اقتضاى اعمالى را دارد كه مىمى
ل یى از احساسات از قبیهاش صورتیداین دو اقتضاء، باعث پید از خود دور كند. ایى را دارد كه بایزهایچ

كند تا به علوم و صوِر احساسات، ما را وادار مى نیاشود. آنگاه ل و رغبت مىیُحب و بغض و شوق و م
وم م و سپس آن علیل آن اعتبار كنز و امثایر سزاوار و واجب و جایر ُحسن و قبح و سزاوار و غیادراكاتى نظ
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م تا َغَرض ما حاصل یم و عملى بر طبق آن انجام دهیان خود و ماده خارجى واسطه قرار دهیو ادراكات را م
 (.000صگردد )همان، 

م، یدهان خود و ماده خارجى قرار مىیى كه ما ادراكات عملى را واسطه میادراكات نظرى در جا نقش
ات را یكند كه عقل نظرى واقعدر صورتى حكم به مصالح و مفاسد واقعى مى شود. عقل عملىظاهر مى

ا یدرپى غذا  دیبانكه یعنى همان ماده خارجى ـ به درستى ادراك كرده باشد، مثاًل حكم عقل عملى به ایـ 
ت خارجى غذا و یكند كه انسان واقعن مىیل علم رفت، در صورتى مصلحت واقعى انسان را تأمیتحص

 ى كرده باشد )همان(.یكند را شناسااز او را واقعًا برطرف مىینچه نعلم و آ
هاى ىژگیشان ویت حصول آن در ذهن، ایفیل فوق درباره منشاء ادراكات عملى و كیتوجه به تحل با

 د قرار داده است:یر را مورد تأكیز
كى یا ترك و خواستن یكند، اما دعوت به سوى فعل ا ترك را درك مىی. عقل فقط ضرورى بودن فعل 0

دهد و قت كار عاطفه و احساس است كه عقل روى خواسته آن، عمل درك را انجام مىیاز آن دو، در حق
 (.11، ص0130كند )طباطبائى،ب مىیا تكذیق یمزاحم فعل را تصدنفع بى
رد و احساسات و عواطف یگ. عقل عملى مقدمات حكم خود را از احساسات و عواطف باطنى مى0

نكه یاج به ایه، در هر انسانى در آغاز وجودش بالفعل موجود است و احتینى برخالف قوه ناطقه قدسباط
دا یپ اطقهنن عقل عملى برخاسته از احساسات باطنى و قوه یدا كند، ندارد. لذا، نوعى تعارض بیت پیفعل
عقل »ه را واجد است. روزى در صحنه مبارزیشترى براى پیعى آمادگى بیكى به طور طبیشود كه در آن، مى

را  هاگذارد كه عقل بالقوه انسان مبدل به بالفعل شود، همچنان كه ما وضع انسانتواند و نمىعملى نمى
باشد، به زودى به سوى توحش و  دهیت صالح ندیا فردى كه تربیم كه هر قوم و ینیببه چشم خود مى

 كند، ولىه آنان حكم مىیارند و هم فطرتشان علها هم عقل دنكه همه انسانیشود. با ال مىیت متمایبربر
 (.001)همان، ص« دهندچ كارى صورت نمىیم كه هینیبمى

كند كه اواًل، د مىید و نبایـ عقل عملى در صورتى مصالح و مفاسد واقعى را كشف و حكم به با 1
ن مطلب را عالمه یاًا انسان مالزم تقوا باشد. یهاى درست نائل شده باشد و ثانافتیعقل نظرى به در

( و 01)غافر،« بینیتذكر االمن یما »( و 19)آل عمران،« ذكر اال اولوا االلبابیما »ات یاز آ ىطباطبائ
م اال من یرغب عن ملة ابراهیمن »ه ی( و آ000)انعام،« ؤمنوا به اول مرةینقلب افئدتهم و ابصارهم كما لم »

 كند.( استفاده مى00)بقره،« سفه نفسه
سان در كند. انن عقل و تقوا را اثبات مىیز تالزم بیل عقلى نیات فوق، دلیعالوه بر آ یشان،نظر ا به
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ص یتواند مصالح و مفاسد واقعى را تشخعى نمىیصورتى كه نتواند حق و باطل را درك كند، به طور طب
 اتیانسان را در ح زندگى نها ناسزاوار است، حكم كند. مثاًل كسى كه دامیدهد و به آنچه انجام آن سزاوار 

ن فطرى انسان فاسد شد و از ین وقتى دینى حكم نخواهد كرد. همچنیداند، به تقواى دوى منحصر مىیدن
 ت عقلى سوق نداد و عدالت رایه را به سوى هدایه و غضبیت قواى شهویتوشه تقوا بارى بر نبست و هدا

، 0190د )طباطبائى، یح نخواهد رسیصح نظرىجاد نكرد، عقل نظرى به شناخت ین قواى مختلف ایدر ب
 (.100 - 100، ص 0ج

 . احساسات باطنى؛ عامل اعتقاد به خرافات1ـ  3

اء یشود و فطرت از علل اشعتش منتهى مىیدش به اقتضاى فطرت و طبین نظر كه عقایاز ا انسان
دهد، هرگز قى او در آن است، سوق مىیعت انسان را به سوى اعمالى كه كمال حقیكند و طبجستجو مى

اضع و خ هالنهم كند و در برابر هر خرافه كوركورانه و جاید خرافى، خود را تسلیست در برابر عقایحاضر ن
(. اما از آنجا كه عواطف درونى و احساسات باطنى كه 000، ص 0، ج0190م شود )طباطبائى، یتسل

رد. یپذكم اعتقاد خرافى را مىكمكند، ك مىیال انسان را تحریعمده آن خوف و رجاء است، همواره قوه خ
كند و م مىیدواركننده ترسیام ایز و یانگهاى هولن است كه در ذهن انسان صورتیال ایوه كار قوه خیش

ب شوند. همچنان كه یگذارد از خزانه نفس غاكند و نمىها را حفظ مىحس خوف و رجاء هم آن صورت
هنش در ذ یىهاال او صورتیرد، قوه خیكران قرار گو بىع یابانى وسیوقتى آدمى در شبى ظلمانى و در ب

ر را در ین تصاوین و ایبه آسمان و نزول به زم صعودل حركات و رفت و آمدها و یكند، از قبر مىیتصو
گر دچار وحشت شد، آن یى دیكند تا در آن نقش بندد، به طورى كه اگر در وقت و جاذهنش تكرار مى

مان گران هیگران نقل كرده و در دیها را براى دد و چه بسا آن صحنهیآادش مىیالى دوباره به یهاى خصحنه
كه اصل آن خرافات بوده است  ىكنند، در حالرا منتشر مىز آن یگران نیو د كندىجاد میترس و دلهره را ا
 ىاارهن موجود موهوم چیكند كه براى دفاع از شّر اك مىیال، حِس دفاع آدمى را تحریو چه بسا قوه خ

نند و ك شىیاندمنى از شّرى كه او گرفتار شده، چارهیكند كه براى اگران را هم وادار مىیشد و حتى دیندیب
 ج گردد )همان(.یك خرافه رایه به صورت یرفته قضشود كه رفتهن باعث مىیهم

 طى و ارثى در درك عقلىیعوامل مح یر. تأث1ـ  4

داند و ات و مصالح و مفاسد احكام عملى را فطرى مىیگرچه درك استداللى واقع ىطباطبائ عالمه
كیپذها را به سبب وحدت در صورت، مىوحدت افعال و افكار انسان ها از نظر د دارد كه انسانیرد، اما تأ

و عادات  خالقن اختالف، سبب اختالف در ادراكات عقلى و ایخلقت و منطقه زندگى مختلف بوده و ا
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 شود.ىم
 كند:م مىیها را از جهت درك عقلى به سه دسته تقسانسان ایشان

ط كار و سطح زندگى مادى به ی. كسانى كه استعداد تفكر استداللى را نداشته و با ذهن ساده در مح0
 رود.برند، و فهم آنها از سطح حس و محسوسات باالتر نمىسر مى
ات یق فطرى و نظرینشاط خاصى در درك معلومات عم . كسانى كه تفكرشان استداللى بوده و طبعاً 0

 علمى دارند.
ى هایىبایك ماده و زی. كسانى كه با قطع نظر از فكر و عمل، انصراف نفسانى خاصى از جهان تار1

ه فتگى مخصوص بیهاى گذران آن داشته، انجذاب خاصى نسبت به جهان ماوراء ماده و شبنده و لذتیفر
 (.001 – 000/ ب، صتاىب ى،ت آن دارند )طباطبائینهادار و بىیهاى پایىبایز

رفته و ت مردم در نظر گیم و تربیق را براى تعلیز سه طریشان معتقد است كه اسالم نین اساس، ایا بر
 ژه آنها سخن گفته است:یبا زبان و

شوند، مى روى مواجهمودن راه با خطر گمراهى و كجیرا كه ذوق استداللى نداشته و در پ ىا. طائفه0
 پردازد.ىم آنها مین، با امر و نهى به تعلیمكلف نكرده و در ماوراى اصول سه گانه د شانیىشتر از توانایبه ب

هاى عقلى و منطقى را هاى علمى و استداللهی. كسانى را كه فكر سالم داشته، استعداِد درِك نظر0
 كند.ت مىیدارند، از راه استدالل آزاد ترب

نان در لفافه و با زبانى كه خودشان یاستعداد كندن دل از تعلقات مادى را دارند، اسالم با ا. كسانى كه 1
ى و راهبرى یض جهالت تا اوج معرفت راهنمایى پرداخته و از حضیفهمند به رازگوآشنا هستند و مى

 د )همان(.ینمامى
ق كسب علم و مقدار ر ارثى مؤثر بر ادراك، نوع حكومت و فرهنگ جامعه، طریان عوامل غیم در

 شتر به خود جلب كرده است. وىیرا ب ىهاى علمى اكتسابى افراد، توجه عالمه طباطبائىیمعلومات و دارا
هاى روحى و ادراكى خاصى را در افراد ر سلطه و توأم با ذلت و خوارى، خصلتیمعتقد است، زندگى ز

ن قوم ینكه چرا قرآن داستان ایل و ایاسرائبنىات و زندگى قوم یل حیدر تحل یشانكند. اجاد مىیر سلطه ایز
ل كه در قرآن آمده، دقت كرده و در اسرار یاسرائهاى بنىسد: اگر در قصهینوكند، مىان مىیشتر بیرا ب

ات بودند و جز لذائذ صورى و مادى، یرفته در ماد رون قوم مردمى فیم كه اینیبم، مىیات آنها تأمل كنیُخلق
ه شدند و بم نمىیاند كه جز در برابر لذات و كماالت مادى تسلشد. امتى بودهنمىگرى سرشان یز دیچ
ن خصلت سبب شده كه اواًل عقل و اراده آنها یآوردند. امان نمىیق ماوراء حس ایقت از حقایچ حقیه
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ر یبه غكند، جائز ندانند و ز مىیرد و جز آنچه كه حس و ماده تجویقرار گ دهاد حس و مایتحت فرمان و انق
را  رند، مگر آنكه حس، آنیچ سخنى نپذیاد در برابر حس باعث شده كه هین انقیآن اراده نكنند و باز هم

ن یرند، هرچند كه حق باشد. ایرا نپذد، آن یب آن نرسیق و تكذیق كند، و اگر دست حس به تصدیتصد
عنى آنها ی -بداند و بزرگان حیپرستى صحشدنشان در برابر محسوسات باعث شده كه هرچه را ماده میسلت

 كو بشمارند، قبول كنند، هرچند حق نباشد.یرا نآن  -شتر دارندیات بیكه ماد
ندگى ت كرده، زیل تقویاسرائها را در قوم بنىن خصلتیكى از عواملى كه ای ى،نظر عالمه طباطبائ به

ل و خوار كردند و یرا ذلشان ین مدت طوالنى ایان است. در ایر سلطه مصریطوالنى آنان در مصر و ز
اء ینبا راتند و در برابر دستویایهود سرسخت بار بیت سبب شد كه جنس ین وضعیشكنجه دادند، هم

 (.000، ص 0، ج0190منقاد نباشند )طباطبائى، 
ن یا ىى علمى اكتسابى افراد، نظر عالمه طباطبائیعنى طرق كسب علم و مقدار دارایمسئله دوم  درباره

ق هم معلومات را كسب كرده باشد، ین طریق كسب علم را تنها حسى بداند و از ایطر ىاست كه اگر كس
 ریق غیق حسى به طریكند و اگر عالوه بر طرن مقدار درك مىیشود، به هماز علومى كه به او عرضه مى

ورده، آن توانمندى را بدست یحسى معتقد باشد و توانمندى درك علوم عقلى را دارا باشد، به مقدارى كه ا
 (.35، ص 0، ج0190كند )طباطبائى، شود، درك مىاز معانى عقلى كه بر او عرضه مى

ها در درِك معارف قرآنى را ها در درك عقلى، تفاوت فهم انسانطباطبائى براساس تفاوت انسان عالمه
ى اكتسابى علمى یها و تفاوت ناشى از طرق كسب علم و مقدار دارادهد. تفاوت ذاتى انسانح مىیتوض

َثل مَ  یشان،كند. به نظر اجاد مىینى ایرا در فهم معارف د یارىافراد و نوع فرهنگ و حكومت، تفاوت بس
ت ین آب فى نفسه آب است و بس، نه كمیفرستد و امعارف الهى َمَثل آبى است كه خداوند از آسمان مى

نى یشود در هر زمجارى مى نیرسد در زمن مىین آب وقتى به زمیت آن؛ ایفیآن منظور است و نه ك
ن یقت اندازه مربوط به زمیحق ررد. دیگنى به خود مىیت و شكل آن، صورت و شكل معیبرحسب ظرف

 است، نه خود آب.
دى واقعى را یگر آن بى رنگى و بى قیث ورودش در ظرف الفاظ و داللت آنها، دیالهى از ح معارف

تش ینى به قدر ظرفین شد، هر زمیت وقتى وارد زمیفیت و كیكمد و رنگ و بىیقندارد. همچنان كه باراِن بى
د و یآقالب لفظى درمى ورد. معارف الهى هم وقتى در وادى الفاظ درآمد، به شكل، اندازه یگاز آن برمى

توان گفت، همه آن منظور او ن حال مىین شكل و اندازه هرچند منظور صاحب كالم است، اما در عیا
. الفاظ كندل مىیرنگ و شكل را تمثى مطلق و بىیمثال و قالبى است كه معناقت یست، بلكه در حقین
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كند، هر ذهنى به حسب استعداد ذاتى و معلوماتى كه در طول هاى افراد مختلف عبور مىوقتى از ذهن
بته ست. الیل مقصود اصلى نینًا مانند كِف سیفهمد كه عزى مىیعمر كسب كرده و با آن انس گرفته، چ

كند، نه در احكام ان مىیو معارفى است كه مصالح احكام را ب ىتصرفات ذهنى، در معارف اعتقادعمده 
 30، ص0، ج0190ن اجتماعى مأنوس است )طباطبائى، ین اجتماعى؛ چرا كه ذهن با احكام و قوانیو قوان

-30.) 

 ت عقالنىیترب یشناس. مفهوم2

ا اخالقى ناظر به چگونگى پرورش ساحت یاسى یا سیت اجتماعى یدر مقابل ترب 1عقالنى تیترب
ها و مراحل رشد سازى ذهن براى درك علوم نظرى و عملى است و از اهداف، روششناختى انسان و آماده

د، یات شناخت، كارهاى مختلفى را از تصور معانى، تجریكند. عقل در عملساحت شناختى بحث مى
 ت عقالنى، چگونگى پرورش عقل دریدهد. در تربا و استدالل انجام مىیب قضایص، تركیم، تخصیتعم

 شود.ات و احكام به خطا نرود، بحث مىیف مذكور به نحوى كه در ادراك واقعیانجام وظا
 كند،ىف میدهد، تعرعقل را به ادراكى كه با سالمت فطرت براى انسان بدست مى ىطباطبائ عالمه

كیو در ترب  ،ىكند )طباطبائكه سالمت فطرت را مختل مىد او بر دفع عواملى است یت عقلى عمده تأ
قل ع راىفى است كه ما بیت عقلى و قلمرو آن دائرمدار وظاین، مفهوم تربی(. بنابرا00، ص0، ج0190

شتر یلى بت عقیف مربى را در تربیشتر، وظایف بیگاه باالتر و اعمال و وظایف جایم. تعریكنف مىیتعر
ه معناى پرورش ساحت شناختى، بلكه به معناى پرورش ساحتى ت عقالنى نه بیكند. در بحث ما تربمى

 شوند.ها بارور مىه ساحتیاست كه با پرورش آن بق
در قرآن و اعتبار عقل در شناخت  ىورزدر مفهوم خاص عقل ىهاى عالمه طباطبائدگاهید براساس

ته نبه خاصى است. البك ناظر به جیبدست آورد كه هر  توانىت عقالنى میف متعددى از تربین، تعارید
ن است یا ودقصست، بلكه مین ىدگاه عالمه طباطبائیف از دین بحث تنها ارائه چند تعریمقصود اصلى از ا

د ت انسان در ُبعیرا براى ترب ىقت طرح عالمه طباطبائیت عقالنى، كه در حقیكه محورهاى مهم در ترب
 كند، مشخص شود.ز مىیماگر متفكران متیدگاه او را از دیدهد و دعقالنى نشان مى

ان یت عقالنى از منظرهاى مختلف طرح شده را بیفى كه از تربین مقصود، ابتدا تعاریدن به ایرس براى
زم را براى نه الیگران، زمیبا د یشانز ایان وجه اشتراك و تمایو ب ىان نظر عالمه طباطبائیكرده و آنگاه با ب

                                                           
1   . Intellectul Ed. 
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 م. یكنپاسخ به پرسش فوق فراهم مى

 دگاه متفکرانیت عقالنى از دیف تربیتعر. 1ـ  1

نه رشد عقل براساس رشد ساحت یت عقالنى عبارت است از فراهم كردن زمیج از تربیك مفهوم رای. 0
كند. دا مىیش سن، ظهور و بروز پیج و با افزایشناختى انسان. ساحت شناختى انسان از بعد از تولد به تدر

هاى خاصى، ظهور خود را اعالم هر مرحله براساس نشانه ن ظهور و بروز داراى مراحلى است كهیا
هاى رشد آن را فراهم كند نهیهاى هر مرحله، زمىژگین است كه با نظر به ویفه مربى ایكند. وظمى

 (.001 - 001، ص0131 ى،؛ شكوه001 – 35، ص0199)منصور، 
انسته، كسان دیسطح معلومات ن و فرهنگ و تمدن و باال بردن یت عقالنى را با آموزش دی. برخى ترب0
اند )ناصح علوان، د كردهیهاى آموزشى تأكت عقالنى عمدتًا بر روشیهاى تربن اساس در روشیو بر ا

 (.000، ص0ق، ج0053
ورى، ادآیت عقالنى به معناى پرورش قواى ذهنى مثل قوه ادراك، حافظه، یترب یگر،د یفى. در تعر1

دگاهى است كه معتقد است ذهن از یف براساس دین تعری. اباشدىل میتداعى معانى، دقت، اراده و تخ
گر یطرف د زل شده است، و ایب تشكیه و تركیسه و تجزین مانند قوه دقت، حفظ، مقایك عده قواى معی

رندگى دارند، به ما معرفى یق حواس كه فقط حالت پذیاى خارج، محتواى معلومات ما را از طریدن
، ا مجزاء هستندیعت متحد یائى را كه در طبیشود كه ذهن بتواند اشصل مىكنند. معلومات وقتى حامى
ا مورد قواى ذهنى است ت درن یت، اجراى تمریم و تربید. مسئله مهم براى تعلیا مجزاء نمایب كند یترك

ند. یت نماینى، خود به خود فعالیند و بتوانند به طور ماشین قوا به صورت عادات راسخ و ثابت درآیا
 (.11، ص 0110عتمدارى، یاست )شر 1مى آن جان الكیطرز فكر در شكل قدن ینده اینما

ارتباط  جادیله ایل ذهن بوسیت عقالنى را به تشكی. برخى كه وجود قواى ذهنى را منكر هستند، ترب0
ن یدگاه ایاند. از در كردهیله امور خارجى وارد ذهن شده است، تفسیات ذهنى كه بوسیان محتویو اتحاد م
ادراك و حتى  ر،ل ذهن دارد، و قواى ذهنى مثل حافظه، دقت، تفكیط نقش اساسى در تشكیگروه، مح

وجود د بیهاى جدتیى كه در اثر برخورد ذهن با عوامل و موقعیهاىبات و تداعیاحساسات عبارتند از ترت
هاد شنیس پیرا در تدر ه پنج مرحلهین نظری. وى براساس اباشدىم2ن طرز فكر هربارت ینده ایند. نمااآمده
 (.10 - 10م و اجرا )همان، صیسه، تعمیب و مقایكند: آمادگى، ارائه، هضم و تركمى

                                                           
1 . John Locke. 

2 . Johann Friedrich Herbart. 
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ح، اظهار نظرى است یدانند. منظور از قضاوت صحح مىیت را رشد قوه قضاوت صحی. برخى ترب0
ه، با رفتیل پذیروى دل هاى خود تأمل كند و آنچه را ازل همراه باشد و فرد بتواند درباره قضاوتیكه با دل

ت، ل همراه اسیدل باابى كند و آنچه یگران را ارزین قضاوت دیرفته، جدا كند، همچنیل پذیآنچه بدون دل
ت فكر یقوت، تین صورت، منظور از تربیاعتبار شمارد. در ال است را بىیح تلقى كند و آنچه فاقد دلیصح

 (.19 - 11منطقى در افراد است )همان، ص
به  ت عقالنى را رساندن عقلیشمارند، تربفى كه براى عمل عقل برمىیبا توجه به شرح وظا ى. برخ3
دهاى ید و نبایعنى: فهم، تصور، ادراك بای -فش رایكه با آزادى و قدرت، تمام وظا دانندىم ىادرجه

ل و حكم یو تحل كه فكر ىااخالقى، ادراك آنچه انسان را احاطه كرده و تأمل در آنچه ادراك كرده به گونه
 (.03م، ص0993م محمود، یبه انجام رساند )عبدالحل -ت او را فراهم كندیصادر كند و موجبات هدا

زى راه خود را به یروى، به طور غرنكه عقل در صورت فقدان عوامل كجیگر با نظر به ای. برخى د1
باشد كه از دخالت عوامل ن ید معطوف به ایاند كه تالش مربى باكند، معتقد شدهدا مىیطرف جلو پ

، 0110 ى،كند، فراهم سازد )باقرروى ممانعت به عمل آورد و عواملى را كه به توازن آن كمك مىكج
 (.005ص

 یدگاه عالمه طباطبائیت عقالنى از دیف تربی. تعر1ـ  2

ه ى كه ارائفیامده است، لذا تعریت عقالنى برنیف تربیبه طور مستقل درصدد تعر ىطباطبائ عالمه
 ىورزرامون عقل و ابعاد عقلیپ یشانا گفتهیشهاى پدگاهیفى استنباطى و براساس دیخواهد شد، تعر

در شناخت  لقف براساس نقش عیت عقالنى به سه تعریدرباره ترب ىدگاه عالمه طباطبائیان دیاست. در ب
 شود:شناختى و مفهوم خاص عقل در قرآن اشاره مىن، مبانى انسانید

نى، ینى و درون دیدرباره نقش عقل در شناخت مسائل برون د ىدگاه عالمه طباطبائیبه د. با نظر 0
اس برهانى یژه قیرى و كاربست اصول منطقى و فلسفى، بوینه فراگیت عقالنى به معناى فراهم كردن زمیترب

ه باورهاى دش بو اعتقا ندنى را درك و هضم كینى و برون دیكه متربى بتواند مسائل درون د ىااست؛ به گونه
تعبدى  را به طور ىاى هم مسئلهید و تعبد، و اگر جایرت باشد و نه تقلینى و عمل او به احكام از روى بصید

/ تاى؛ همان، ب001، ص 0، ج0190ن تعبد رهنمون كرده باشد )طباطبائى، یل عقلى او را به ایرد، دلیپذمى
 (.03الف، ص 

نى و شعور استداللى در همان اول تولد، خود را درك یبواقع. عقل به طور فطرى و براساس دو اصل 0
شناسد و با حواس باطنى همچون اراده و حّب و بغض، اء را مىیكند، سپس با حواس ظاهرى ظواهر اشمى
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موجودات خارج از ذات  اله آن معانى انسان را بیكند و بوسد و ترس و امثال آن معانى روحى را درك مىیام
ق یكند و به شناخت حقام در آنها دخل و تصرف مىیب، جداسازى و تعمیو سپس با ترت سازدمرتبط مى

ه ا اعتقاد بید، یر تقلیكند، عواملى نظن كاركرد عقل را مختل مىین بیشود. آنچه در او احكام نائل مى
مندى توانن است كه عوامل یفه مربى ایوظ ینجاه است. در ایه غضبیت قوه شهویا عدم علم و حاكمیخرافه 
 (. 01 - 03/ الف، ص تاىن ببرد )طباطبائى، بیروى عقل را از بنه عوامل كجیت و زمیرا تقو

 ت عواملى كهیروى عقل، و تقوف عوامل كجیت عقالنى عبارت است از: تضعین اساس، تربیا بر
 شود.ق فطرى سبب مىیاستقامت عقل را بر طر

احساسات و عواطف باطنى از آغاز تولد بالفعل است و  ى،دگاه عالمه طباطبائین دینظر به ا با
ل یت عقالنى، تعدیفه مربى را در تربیتوان وظت برسد، لذا مىیه به فعلیگذارد قوه ناطقه قدسنمى

 تانسرساند، دارى مىیه یت قوه ناطقه قدسیت عواملى كه به فعلیاحساسات و عواطف باطنى و تقو
 (.001، 11، ص0130)طباطبائى، 

ر جهل، یم مقابل عقل نظیاتى كه مفاهیات قرآن درباره عقل و آیبا نظر به مجموعه آ ىعالمه طباطبائ. 1
سفاهت در آنها بكار رفته، معتقد است كه عقل در كالم خداى تعالى به معناى خاصى بكار رفته است، 

 ق معارف و اعمالیى حقاله آن راه را به سویو بوس شودىمند منش از آن بهرهیى كه انسان در دیروین یعنى
رد و قلمرو عملش به چهار یى قرار نگین مجرای. پس اگر عقل در چننمایدىم ىدا نموده و طیصالحه پ

 نیم از خوِد چنیشود، همچنان كه قرآن كرده نمىیگر عقل نامیوى محدود گردد، دیر و شّرهاى دنیوار خید
ا فِ  َو ند: یگوامت مىیكند كه در قت مىیى حكایهاانسان ا َنْسَمُع َأْو َنْعِقُل َما ُكَنّ َأْصَحاِب  ىَقاُلوا َلْو ُكَنّ
ِع  ِة ِإْبَراِه یَو َمْن ه یاز آ ىگر عالمه طباطبائیى دی(. در جا05)ملک، ریالَسّ َم ِإاَلّ َمْن َسِفَه یْرَغُب َعْن ِمَلّ
ت و از آن ین خدا هداین به دله آن انسایزى است كه بوسیكند كه عقل چ( استفاده مى015)بقره، َنْفَسهُ 

 كند.روى مىیپ
جام ى مسئله مبدأ و معاد و لوازم آن و انیعنى شناسایت خود یت عقالنى به غایدگاه، اگر تربین دیا طبق

بق دا نكرده است، گرچه طیت پیت عقالنى فعلین خدا نائل نشود، اساسًا تربیروى از دیاعمال صالح و پ
 باشد. هدیت عقالنى رسیت تربیتى فرد به نهایعلوم تربج در روانشناسى و یدگاه راید

، درك رتین از روى بصیرش دیل سعادت انسان، پذیر تحصیت عقالنى، نظینظر به اهداف ترب با
ضم نى و درك و هیى معارف دیایات و پویت كرامت و شرافت انسانى، حین و زندگى، فعلین دیارتباط ب

شته ندا نهاق و قبول آیرد و راهى جز تصدیور اضطرارى آنها را بپذكه انسان به ط ىانى به گونهیمعارف د
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شود و به گرى ارائه كرد كه به علت طوالنى شدن بحث از آن خوددارى مىیف دیتوان تعارباشد، مى
 .یمپردازبررسى پرسشى كه در آغاز بحث مطرح شد مى

ن را براى ساخت یشانطرح ا قتیكه حق ىن بود كه محورهاى اساسى در نظر عالمه طباطبائیا پرسش
 دهد، كدام است؟انسان در ُبعد عقلى نشان مى

كند. عقل به جز در معناى عقل فعال و به مفهوم عقل، پاسخ پرسش فوق را به خوبى آشكار مى توجه
 عقل:  ینشود. بنابراه موارد در معناى واحدى استعمال مىیذات انساِن مدرِك، در بق

 مان قلبى نسبت به آن بسته است.یرفته و پیرا پذ كه انسان آننوعى ادراك بوده  اواًل،
وه نه دادنى است و نه گرفتنى؛ عقل ین شیعت نهاده و ایرا در انسان به ود ىورزوه عقلیخداوند ش ًا،یثان

 برد.دن به اغراض خود بهره مىیبه طور فطرى از راه برهان، جدل و موعظه براى رس
 نیارائه نشده است؛ چرا كه در ا ىورزق فوق براى عقلیر از طریقى غیطرز یم نیدر قرآن كر ثالثًا،

ن و اهل فسق و فجور یه كّفار و مشركیفوق( همه احتجاجات قرآن عل یقاز طر یرغ یقىصورت )ارائه طر
و مأنوس در  طرىق فیر از طرین است كه غیق خاصى بوده و فرض ای. اگر قرآن داراى طرشدىهوده، میب
 فهمند تا حّجت بر آنها تمام باشد.ق قرآنى را نمىیها طرها است، لذا انسانن انسانیب

ستقلى ق میست كه طرین معنا نینكه قرآن تقوا را در جانب ادراك و كسب علم معتبر كرده، به ایا رابعًا،
شته و ان است كه بشر را از گم كردن راه فطرت بازدیشنهاد كرده باشد، منظور قرآن ایق فطرى پیر طریرا غ

 او را به استقامت فطرى برگرداند.
ه عالمه دگایت عقالنى از دیفه مربى در تربین وظیترن چهار مقدمه، نكته اساسى و مهمیتوجه به ا با

ست. عقل به طور فطرى داراى روش ین ىورزفه مربى آموزش روش عقلیشود. وظروشن مى ىطباطبائ
كند. مى بازاز به طرف جلو یق و احكام عملى مورد نیحقااست و به طور خودكار راه خود را در شناخت 

ن مورد احساسات و یشود، چرا كه در اوى دچار مشكل نمىیر و شّرهاى دنیص خیعقل در مورد تشخ
و  ریص خیبا عقل هماهنگ است. اما فرا رفتن از تشخ باشد،ىعواطف باطنى كه منشاء احكام عملى م

ه یعقل ناطقه قدس دگذارو اساسًا احساسات و عواطف باطنى نمى وى براى عقل مشكل بودهیشّرهاى دن
شود. وشن مىر ىدگاه عالمه طباطبائیت عقالنى از دینجاست كه نكته اساسى در تربیدا كند. در ایت پیفعل

ختلف و ل قواى مین كار با تعدیم و ایه را فراهم كنیت قوه ناطقه قدسینه فعلین است كه زمینكته اساسى ا
ز عقل به اصول منطقى و یز تجهیاست و ن رزىوقت مواد خام عقلیار نهادن علمى كه در حقیدر اخت

 هاىتیه به سوى هدایه و غضبیهاى قواى شهوتیل قوا با سوق دادن هدایشود. تعدفلسفى فراهم مى
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ول صز عقل به ایرد. تجهیگار عقل قرار مىین در اختیق دیاز عقل از طریسر است و علم مورد نیعقلى م
ت یدر ترب گر، مربىیر دیشود. به تعبو بكار بستن آنها حاصل مى ىمنطقى و فلسفى از راه آموزش علوم عقل

در  را ىورزًا: مواد خام عقلیستى سه كار انجام دهد اواًل: سالمت فطرى عقل را حفظ كند، ثانیعقالنى با
 ش دهد.یافزا ىورزت عقلیدر فعال ار عقل نهد و ثالثًا: با آموزش علوم عقلى توانمندى عقل رایاخت

به عقل است، بلكه به معناى فراهم كردن  ىورزت عقالنى نه به معناى دادن روِش عقلیترب ن،یبنابرا
 است. ىورزاز براى عقلیار نهادن علوم مورد نینه حفظ سالمت درك فطرى عقل و در اختیزم

گر متفكران كه در آغاز بحث به آن اشاره یرا با د ىدگاه عالمه طباطبائین تفاوت دیل همچنیتحل نیا
 م است: یفى كه در آغاز بحث ذكر شد به سه دسته قابل تقسیكند. تعارشد، روشن مى

( و براساس آن 0ف شماره یسته )تعریت عقالنى نگرینى به تربیكه با نگرش علمى و ع ىا. دسته0
 ف كرده است.یت عقالنى را تعریترب

( و با 0 - 1هف شماریت عقالنى پرداخته )تعریسفى به بررسى مسئله تربكه با نگرش فل ىا. دسته0
 ف كرده است.یت عقالنى را تعریالهام از آن، ترب

پرداخته  ت عقالنىیف تربیات و با نگرش اسالمى، به تعریات و روایكه با نظر به مجموعه آ ىا. دسته1
 است. 
 .باشدىنى( میقى )فلسفى و دیفى تلفیعقالنى، تعرت یاز ترب ىف عالمه طباطبائیان تعرین میا در
ى با ت عقالنى منافاتیاز ترب ىف عالمه طباطبائین نكته ضرورى است كه تعریان، توجه به ایپا در

وان مقدمه د شده به عنیف با نگرش فلسفى و علمى بر آن تأكیف علمى و فلسفى ندارد. آنچه در تعاریتعار
فاوت ست. تین كافىاست، الزم بوده، ولى  ىورد انتظار عالمه طباطبائبراى رساندن عقل به سطحى كه م

شود كه عقل از نظر رشد ساحت شناختى و تسلط ى آشكار مىیدر جا ىدگاه عالمه طباطبائیها با ددگاهید
سان و ت انینى و هدایق دیده، ولى موجب درك حقایبه قواعد منطقى و فلسفى به سطح قابل قبولى رس

ن فرد، یى به اتیو عالمان علوم ترب وانشناسانلسوفان و ریدگاه فینجا از دیحق نشده باشد. در ا نیروى از دیپ
ت یتا انسان به حق هدا یشانست. از نظر این نیچن ىدگاه عالمه طباطبائیشود، ولى از دعاقل اطالق مى

 د.یتوان وى را عاقل نامروى نكرده، نمىین حق پینشده و از د

 عقالنىت ی. اهداف ترب3

ظر به ا با نیح كرده یبه آن تصر ىت عقالنى كه عالمه طباطبائیهاى ناظر به اهداف تربو واژه عبارات
ن عبارات ید، فراوان و متنوع است. بررسى ایآدست مىن بهیدرباره اعتبار عقل در شناخت د یشاندگاه اید
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لى كند، وعقالنى معلوم مى تیرباهداف ترامون یرا پ ىدگاه عالمه طباطبائید ىاو واژگان گرچه تا اندازه
 درباره انسان، عقل، فطرت و رابطه آنها جستجو كرد. یشانه اید در نظریرا با ق آنین دقییتب

ت عقالنى ارائه شده، آنگاه با طرح یهاى ناظر به اهداف تربنجا ابتدا فهرستى از عبارات و واژهیا در
دو پرسش  نی، عقل و فطرت، و با توجه به فهرست مذكور، به ارامون نسبت انسانیپ ىه عالمه طباطبائینظر

 :یمدهپاسخ مى
 ت عقالنى كدامند؟یدر ترب یانىى و اهداف می. هدف غا0
 ست؟یت عقالنى چیان اهداف تربیگران در بیبا د ىز عالمه طباطبائی. وجه تما0

ت ح كرده، عبارت اسیبه آن تصر ىت عقالنى كه عالمه طباطبائیهاى ناظر به اهداف تربو واژه عبارات
 از:

 (،30، ص1/ب، جتاىب ى،ل سعادت انسان )طباطبائی. تحص0
 (،00، ص01، ج0190 ى،روى از حق )طباطبائیت انسان به سوى حق و پی. هدا0
 (،091، ص0، ج0190 ى،د )طباطبائیرت و نه تقلین از روى بصیرش دی. پذ1
 (،01/ الف، صتاى)همان، بنى و مصلحت و مفسده احكام یق دی. درك حقا0
 (،01ن در زندگى )همان، صی. محسوس و ملموس شدن د0
 (،155، ص1، ج0190 ى،ندارى در زندگى )طباطبائی. لذت بردن از د3
 ن و زندگى )همان(،ین دی. درك ارتباط ب1
 (،003، ص0، ج0190 ى،. توانمندى به كار بستن اصول منطقى و فلسفى در تفكر )طباطبائ1
ز رفع یشود و نطاق قرآن و حل مسائل و مشكالتى كه در هر عصرى انسان با آن مواجه مى. استن9

 (،31 - 30، ص0130 ى،ات )طباطبائین آیاختالف ظاهرى ب
 (،055، ص0ق، ج0051 ى،ق و باالتر از سطح عوام )طباطبائیات مشتمل بر معارف دقی. فهم روا05
/ تاىب ى،ق آنها نداشته باشد )طباطبائیراهى جز تصدنى به نحوى كه ی. قبول اضطرارى معارف د00
 (،011ج، ص
 (،009، ص0، ج0190 ى،ابى به كرامت و شرافت انسانى )طباطبائی. دست00
 (،11، ص 0111 ى،نى )طباطبائیهاى دت دادن به هدفینى و فعلیم مبانى دی. تحك01
 ،(01/ الف، صتاىب ى،شى و پرورش قدرت نقادى )طباطبائی. آزاداند00
 (.031، ص0، ج0190 ى،. حفظ سالمت فطرى عقل )طباطبائ00
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ن نوشتار خارج یدرباره نسبت عقل، انسان و فطرت از حوصله ا ىه عالمه طباطبائینظر یلىتفص تبیین
 ن است كه:یتوان گفت ااست، اما آنچه به طور اجمال و در ضمن چند مقدمه مى

نش و خلقت هر موجود است كه اقتضائات یع آفر. هر موجودى داراى نوعى فطرت است. فطرت، نو0
 ند.كاد مىیزه یعت و گاه به عنوان غریاز آن گاه به عنوان طب ىشود و عالمه طباطبائخاصى را موجب مى

ى كه هر كدام هدف یروهایاى است. فطرت انسان از مجموعه قوا و نژهیز داراى فطرت وی. انسان ن0
 شود.ل مىید، تشكیآت فطرى بدست مىیآنها هدا كند و از مجموعمشخصى را دنبال مى

ت تعقل و ینش او در نظر است، با فعلیتى كه از آفریدن انسان به غایى فطرت انسانى و رسی. شكوفا1
ت تعقل و ادراك، همه قوا به سوى هدفى كه براى آنها مشخص یشود. با فعلادراك در انسان متحقق مى

 شودىت است، حاصل میادت و كمال انسانى كه همان عبودجه سعیشوند و در نتت مىیشده، هدا
 (.090، ص00؛ ج001 – 009، ص 010 -011، ص0، ج0190 ى،)طباطبائ

شه در قوه تعقل دارد. در یز ریطلبى در انسان نمعتقد است كه اصل كمال ىعالوه، عالمه طباطبائ به
 دارد.تحقق آن را معلوم مى كند و راهدار مىیطلبى انسان را بت قوه تعقل، كمالیواقع فعل

ل فطرت یدر تحل ىه عالمه طباطبائیت عقالنى و نظریبا توجه به فهرست اهداف ناظر به ترب اكنون
 بحث را معلوم كرد: ینتوان پاسخ دو پرسش آغازژه انسانى، مىیو

ت یل سعادت انسانى و هدایتحص توانىت عقالنى را میى تربین اهداف ذكر شده، هدف غایب از
 ابى به كرامت و شرافت انسانى دانست.یروى از حق و دستینسان به سوى حق و پا

ى رابطه عرض یگر،د ىبرخ یاناز آنها رابطه طولى، و م ىبرخ یانهستند كه م یانىموارد، اهداف م سایر
هم براى استنطاق قرآن و ف ىارى و بكار بستن اصول منطقى و فلسفى، مقدمهیبرقرار است. مثاًل فراگ

ا یفطرى  المتن هدف نسبت به حفظ سین و زندگى است، اما خود همین دیا درك ارتباط بیات یروا
 شى عقل، رابطه عرضى دارد.یآزاداند
دهد، ى را نشان مىیت است و هدف غایك واقعیر از یسه تعب 00و  0و  0مجموع، اهداف شماره  در

و  00و  05و  9و 1و  3و  0و  0و  1دن به اهداف شماره یبراى رس ىاقدمهم 00و  00و  1و اهداف شماره 
 00و  1و  3و  0 و 0و  1گر است، و خود با هم رابطه عرضى دارند. اهداف شماره یو در طول اهداف د 01

 رابطه عرضى دارند.  01و  05و  9ت با اهداف شماره ین واقعیت است و ایك واقعیر متفاوت از یز تعابین
نظران احبگر صیبا د ىعالمه طباطبائ یدگاهز دیعنى تمایتوجه به مطالب فوق، پاسخ پرسش دوم  با

نظران با توجه به ك از صاحبیشود. همانطور كه قباًل گذشت، هر ت عقالنى روشن مىیدر اهداف ترب
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 ریموارد ز هتوان باند كه مىت عقالنى برشمردهیا اهداف خاصى را براى تربیدگاه خاص خود، هدف ید
 اشاره كرد:

ه به ك ىال و دقت به گونهیل ذهن، رشد قواى ذهنى مثل حافظه و تخیح، تشكیقوه قضاوت صح رشد
ت عقل، عادت دادن عقل به تفكر یها پاسخ دهد، عمل براساس رشد و هداطور خودكار در برابر محرك

شى، پرورش قدرت نقادى یآزاداندل و برهان، عادت دادن عقل به حفظ امانت علمى، یعلمى و مطالبه دل
 وه حل مسئله.یو اعتراض، عادت دادن عقل به تفكر براساس ش

ن است كه وى حصول اهداف فوق را به عنوان مقدمه ینظران در اگر صاحبیبا د ىعالمه طباطبائ زیتما
بى تحقق ن موارد را در متریاگر مربى همه ا یشان،ى. به نظر ایرد، نه هدف غایپذو اهداف واسطى مى

 تیتربروى از حق است، حاصل نشود، اساسًا یت به سوى حق و پیى كه هدایبخشد، ولى هدف غا
 است. یافتهدا نكرده و تحقق نیت پیعقالنى فعل

 گیرینتیجه

 قرار گرفت:   ىپژوهش سه مسأله مورد بررس ینا در
بنا ( حداقل بر چهار مىعقالن یت)ترب ىورزعقل ى: از نظر عالمه طباطبائىعقالن یتترب ى. مباناول

 استوار است:
 نى و شعور استداللى است،یبدر انسان، واقع ىورز. منشاء عقل0
. منشاء ادراكات و علوم عملى كه عبارتند از: ادراكات نظرى، احساسات و عواطف باطنى و قدرت 0

 گر موجودات،یر دیانسان بر تسخ
 شود،باعث اعتقاد به خرافات مىژه خوف و رجاء كه یو. احساسات باطنى و به1
 طى و ارثى كه در درك عقلى مؤثر است.  ی. عوامل مح0

عقالنى  تیف تربیبه طور مستقل درصدد تعر ى: عالمه طباطبائىعقالن یتترب ىشناس. مفهومدوم
ت یت عقالنى عبارت است از: تقویترب ى،ورزرامون ابعاد عقلیپ یشانهاى ادگاهیامده، اما براساس دیبرن

اصول  كاربست ورى ینه فراگیشود، و فراهم كردن زمق فطرى سبب مىیعواملى كه استقامت عقل را بر طر
نى را درك و ینى و برون دیكه متربى بتواند مسائل درون د ىااس برهانى؛ به گونهیژه قیمنطقى و فلسفى بو

 ىاى هم مسئلهیاشد، و اگر جارت بینى و عمل او به احكام از روى بصیهضم كند و اعتقادش به باورهاى د
 رهنمون كرده باشد. بدن تعیل عقلى او را به ایرد، دلیپذرا به طور تعبدى مى

له آن راه یشود و بوسىمند منش از آن بهرهیى است كه انسان در دیرویعقل ن ى،به نظر عالمه طباطبائ 
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ت یات عقالنى به غیاگر ترب ین،برا. بناكندىم ىدا كرده و طیق معارف و اعمال صالحه پیرا به سوى حقا
ن خدا نائل نشود، یاز د روىیى مسئله مبدأ و معاد و لوازم آن و انجام اعمال صالح و پیعنى شناسایخود 

تى، فرد یج در روانشناسى و علوم تربیدگاه رایدا نكرده است، گرچه طبق دیت پیت عقالنى فعلیاساسًا ترب
 .ده باشدیت عقالنى رسیت تربیبه نها

 ىدر سه سطح طبقه بند ىعقالن یتاهداف ترب ى: از نظر عالمه طباطبائىعقالن یت. اهداف تربسوم
 : شوندىم

بى ایروى از حق، دستیت انسان به سوى حق و پیل سعادت انسان، هدایشامل: تحص یى. اهداف غا0
 به كرامت و شرافت انسانى.

 كه خود دو سطح دارند: ىا. اهداف واسطه0
شامل: توانمندى به كار بستن اصول منطقى و  یگر،د ِى ادر تحقق اهداف واسطه یلخ. اهداف داول

 شى و پرورش قدرت نقادى، حفظ سالمت فطرى عقل.یفلسفى در تفكر، آزاداند
 شامل: یىبه اهداف غا یل. اهداف واسطه در ندوم

 د،یرت و نه تقلین از روى بصیرش دی. پذ0 
 ن و زندگى،ین دی. درك ارتباط ب0 
 ن در زندگى،ی. محسوس و ملموس شدن د1 
 ندارى در زندگى،ی. لذت بردن از د0 
 نى و مصلحت و مفسده احكام،یق دی. درك حقا0 
ز رفع یشود و ن. استنطاق قرآن و حل مسائل و مشكالتى كه در هر عصرى انسان با آن مواجه مى3 

 ات،ین آیاختالف ظاهرى ب
 و باالتر از سطح عوام، قیات مشتمل بر معارف دقی. فهم روا1 
 ق آنها نداشته باشد،ینى به نحوى كه راهى جز تصدی. قبول اضطرارى معارف د1 
 .نىیهاى دت دادن به هدفینى و فعلیم مبانى دی. تحك9 

 :یشترمطالعه ب یبرا یمنابع

 ر.یركبی. تهران: امت عقالنىیترب(. 0111مانى، محسن )یا .0
 .ى. قم: دارالكتاب االسالمالحكم و دررالكلمغرر ق(. 0005) یمىتم ىآمد .0
 . 10، شماره شهیهان اندیك. زانیگاه عقل در المیجا(. 0111دهندى، محمد )یب .1
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 .0ام آزادى، جی. تهران: پت اسالمىیم و تربیتعل(. 0111جعفرى، محمدتقى ) .0
 .01اره ، شمشهیهان اندیك. كیى و مكتب تفكیعالمه طباطبا(. 0111د )یان، سعیمیرح .0
 ن و دانش.ی. قم: مؤسسه ددگاه وحىیت از دیترب(. 0131د )یدپور، مجیرش .3
 . تهران: انتشارات بعثت.آموزش و پرورش اسالمى(. 0133عزتى، ابوالفضل ) .1
راز: مركز ید محمدمهدى جعفرى. شی. ترجمه ستى اسالمیروش ترب(. 0110قطب، محمد ) .1

 راز.ینشر دانشگاه ش
 00، ص00، شماره شهیهان اندیك. مین از نگاه محدث و حكیعقل و د(. 0110ور، محسن )یكد .9

 .11ـ 
 .هی. قاهره: مكتبة االنجلو المصرالعقل الفلسفى فى االسالمم(. 0991د )یمراد، سع .05
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