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 هچکید
عقالنی در این ین پژوهش به بررسی مفهوم حیات معقول از دیدگاه عالمه جعفری و تربیت ا

 و دراکه قوه استنباط، منبع دیرباز، از اسالمی اندیشمندان محافل در . عقلپردازدیممفهوم 

 اگر کهطوریبه اوست عقالنیت همان انسان، تیوتربمیتعل ماهیت و شدهحمطر ممیز و عامله

 . مقولشهروداز بشین مشی او تربیتشی نقشش و ریزدفرومی او انسانیت سلب شود، او از عقالنیت

 تربیشت یپرتشو درانسشان  .اسشت یبشر زندگی ینیازها نیتریاساس و ابتدایی از نیز تربیت

 دسشت خشود هایآرمان و اهداف به ورزاندیشه و هدفمند یموجود عنوانبه که است صحیح

 هانهیزم  کردنفراهم تربیت، درواقع کندیم فتح را خویش مطلوب سعادت رفیع قله وه  یازید

اسشت.  مطلوب جهت در انسان یاستعدادها نمودن شکوفا و رساندن فعلیت به یبرا عوامل و

از آثشار عالمشه جعفشری و   آوریجمشع  و  برداریفیشروش پژوهش در این کار، با استفاده از  

 یلشیتحل  صشورتبهحیات معقول و تربیت عقالنی،    نهیدر زموی    یهاشهیانداستفاده از آرا و  

 تربیشت است. عالمشه، شدهگرفتهبهره  یاکتابخانهها از بوده که برای گردآوری داده یفیتوص

. دانشدیم معقشول حیشات بشه حیات معمشول از انتقال یبرا انسان تفکر پرورش قوه را عقالنی

 است. خدا و بندگی عبادت یجعفر عالمه دیدگاه از عقالنی تربیت غایی هدفی

 

 .تربیت عقالنی، عالمه جعفریعقالنیت،    ،  تفکرحیات معقول،    :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1

 دنیششش یآموزش اند ،یعقالن تیترب داللت دارد. یبر پرورش قدرت عقل  ی،عقالن  تیترب

 تیشش ترب تیشش . هومیاز سنخ آموزش فهم است، نه مفششاه یعقالن تیترب. شهیه اندت ناس

از عقششل   اتیشش از روا  یدر برخشش .  ابششدییمبُششروز    ،یدر آموزش فهم و تفکر عقالنشش   یعقالن

انسان در گششرو آن اسششت و از   ینیتکو  تیه هدااست کشده    ادی  یرسول باطن  عنوانبه

زیست در دنیای جدید نیز پششرورش وریات از ضر .رودیمشناخت به شمار   یمنابع اصل

ها و های آموزشششی بششه شششیوهمین دلیل در همه نظامهقوه تعقل و خردورزی است. به

 قششرار گرفتششه اسششت. موردتوجششههای گوناگون موضوع پرورش عقل و خششردورزی روش

موضوع خششردورزی و   بهبهعالمه محمدتقی جعفری یکی از اندیشمندان اسالمی است  

ای داشششته اسششت. اسششتنتاا نظریششات ایشششان حیات معقول توجه ویژهنی و  عقال  تربیت

ای جششامع در بششاب تربیششت عقالنششی در نظششام یابی بششه نظریششهتواند راهگشای دستمی

 تربیتی کشور ما باشد.

 

 ی وبررس. بحث2

 انجام پژوهش ضرورتو   مسئلهان یب.  1-2

 بالفعل موجود و تام درمج آدمی، زندگی یابتدا از لیکن مجرد است یموجود تعقل

. دارد تکامششل و حرکششت اسششت، متعلششق بدن به چون و دارد تعلق بدن به بلکه نیست؛

بمانششد؛  بششاقی کنواختی عمر آخر تا وجود آغاز از انسان نفس و عقل که نیست چنان

 وجششود بخشزینششت عقششل .اسششت تکامل و حرکت در پیوسته بدن از هفاداستبلکه با 

 از انسششان وجششود یدنیششا در و جهششان موجششودات سششایر بر تاوس امتیاز وجه و آدمی

 نعمتششی نیترهیشش ماگران و خششدا مخلوق اولین که چرا است؛ برخوردار ارزش باالترین

 و او رسششول و یربششا ذات خطششاب مششورد عقل .است داشته ارزانی بشر به او که است

 جهدتورمو سخت آدمی وجود گوهر این که است سزاوار و آن عظمت بیانگر همهنیا

 روشن آن منزلت و قدر که است دلیل بدین آن ارزشمند یهایژگیو  بیان .ردیقرار گ

 و بسپارند سعادت سویبه ره آن نقش و منزلت بر آگاهی  با هاانسان تا شود مبرهن و

 که کافی است مقدار همین عقل عظمت در .برگیرند را الزم رهبه الهی نعمت این از
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شود یم انجام باعظمت ینیرو این با مجهوالت و انینوق  کشف و هاتمدن اساس تمام

 .(1394محمودی و ملکی،  )

 عامله و دراکه قوه استنباط، منبع دیرباز، از اسالمی اندیشمندان محافل در عقل

 کششهطوریبه اوسششت عقالنیت همان انسان، وتربیتتعلیم ماهیت و شدهمطرح ممیز و

 شششودیم محال او تربیتی نقش و ریزدفرومی وا انسانیت شود، سلب او از عقالنیت اگر

 .(148: 1393وحدانی فر،  )

اسششت. نششه تنهششا  یبشششر یزندگ یازهاین  نیتریو اساس  ییاز ابتدا  زین  تیمقوله ترب

از گهششواره تششا گششورش   یکه متن است و بلکه زنششدگ  یزندگ  ریناپذییالزمه جدا  تیترب

 یعنوان موجششوده بششهت کشش سشش ا  حیصششح  تیشش ترب  یاز آن است. انسان در پرتو  یاجلوه

سششعادت  عیشش و قلششه رف  دیشش ازیدسششت  ودخ  یهابه اهداف و آرمان  ورزشهیهدفمند و اند

بششه   یو عوامل برا  هانهیفراهم کردن زم  ت،یدرواقع ترب  کندیرا فتح م  شیمطلوب خو

 یانسان در جهت مطلوب است )شششکوه  یرساندن و شکوفا نمودن استعدادها  تیفعل

 (. 4: 1384  کتا،ی

از  یبه سرمنزل سعادت برسد و کسب سعادتمند  یاست که آدم  نیا  تیبتر  فهد

ا بشششر بشش   یزنششدگان  ریو مسشش   خیبششر تششار  ی. بششا مششروگرددیم  سریتأمل و تعقل م  قیطر

 یدورانت علت اساس  لیاند. وکه دچار سقوط و افول شده  میشویرو مروبه  ییهاتمدن

: 1378دورانششت،  لیشش )و دانششدیم نآنششا یرفتن جوامع و انحطاط اخالق   راههیآن را بر ب

 (.  ی، به نقل از ملک48

 عقششل بششه توانششدیم انسانی هر است، تکامل و تقویت و تربیت قابل عقل ازآنجاکه

 عنوانبششه کششه نششیعقال بعششد ایششن وجششود بششا گردانششد؛ ترکامل را آن بیفزاید و خویش

 یبرا کهلب ؛شودینم خودشکوفا یخود به شده است نهاده آدمی وجود در یاستعداد

 کششه اینجاسششت و دارد نیششاز و تربیششت هششدایت به تکامل راه و سعادت منزل پیمودن

 ارتباط در تفکر انسان قوه پرورش یبرا مناسب شرایط ایجاد معنی به عقالنی تربیت

 .(254: 1389ملکی،  کند )یم پیدا ضرورت بیرون، رد هستی و درون در روان با

 دلیششل همین به باشد؛ برخوردار تفکر ینیرو از تواندیم که است یموجود انسان

 یهاجنبه ازجمله یو یوجود ابعاد سایر که یاگونهبه دارد یبرتر موجودات سایر بر

 قرار نیعقال جنبه سیطره تحت وسیعی حد در او اجتماعی و دینی سیاسی، عاطفی،
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 ناانسشش  یوجششود یهاجنبششه سایر مطلوب تربیت در عقالنی تربیت تردید بدون .دارد

 سیاسششی، دینششی، تربیششت در توفیششق کسب راه و کندیم ایفا یاعمده و اساسی نقش

 سیاسششی اجتمششاعی، تربیت در توفیق شرط پس است؛ منوط آن تربیت به اجتماعی

 شششمار به تربیت انواع دیگر شالوده نیعقال تربیت و است عقالنی مطلوب تربیت ...و

 .(1394ملکی،  )  رودیم

 ت«،یشش و »ترب  م«ی»تعلشش   نیبشش   زیو تمششا  وتربیتتعلیممقوله    نییدر تب  یعلّامه جعفر

از پششرورش اسششت کششه عبششارت   ریغ  م؛یآموزش عبارت است از تعل  سازدیخاطرنشان م

 ییروشنا  لهیوس  نیرکه بهت  یاتیواقع  یریفراگ  ت؛اس  یری. آموزش، فراگتیاست از ترب

 دن،یشش گرد اسششت و دنیشش اسششت. پششرورش، گرد اشیو معنو  یبا ابعاد ماد  یزندگ  ریمس

بلکه عبششارت اسششت از تحششوّل و   ست،یآن ن  نیع  یاست، ول  ازمندین  یریگرچه به فراگ

 .(53 :1379،  ی)جعفر  یحداقل در عناصر فعال اساس  ایدر من    یدگرگون

 ریاست و به تعب تیگام نخست ترب  میتعل  ،دیآیبرممزبور    فیکه از تعر  همان گونه

 له«ی»وسشش   مثابششهبه  میبه کارکرد تعل  نجایا.« در  یزندگ  ریمس  ییروشنا  لهی»وس  ،ایشان

بششه مطلششوب   یمنجر نشود مطمئنششاو وافشش   تیبه ترب  میاست نه هدف. اگر تعل  شدهاشاره

 یکششه بششرا  مانششدیم  یابه حرکت قافله  هیدر مقام تشب  تیببدون تر  مینخواهد بود. تعل

 مششهین راما اگشش ؛ است دهیراه رس  مهیدر ن  یو به منزلگاه  سفرکردهعزم    یبه مقصد  لین

و هششدف  دهیشش به جششان خر جهتیبمحنت سفر را   د،یمایبه هدف نپ  لیراه را تا ن  گرید

 .سفر محقق نشده است  یاساس

 ،یهششدف جامعششه بشششر  نیتریاصششل  عنوانبهمعقول«    اتی»ح  یبا ارائه الگو  ایشان

معقششول  اتیشش معمششول بششه ح اتیشش انتقال از ح یبرا یسازنهیزمرا    وتربیتتعلیم  هف یوظ

 همششان()  اسششت.  ریپششذامکان  ن«ی»علم« و »د  یعنیمهم،    هیدو رو  قیطر  از  هک  داندیم

 هیشش به هششر دو رو  تیبر عقالن  یمبتن  یکردیرو  اب  دیبا  وتربیتتعلیمنظام    نه،یزم  نیدر ا

معرفششت افششراد همششت   قیشش اثربخش، به تعم  یکارهاراهدر حد اعتدال بپردازد و با ارائه  

در متعلّمان و توجه   یروح پرسشگر  تیتقو  و  یاز حس کنجکاو  یریگبهرهگمارد و با  

آورد.  اهممعقول« را در جامعششه فششر اتی»ح دهیبه مقوله »هنر«، مقدمات تحقق ا  ژهیو

شششد ابمعقششول«  اتیشش تحقششق »ح دیشش با یادر هر عرصششه  انیآدم  یمقصد و هدف تکاپو

 .همان()
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ت اسشش   ی، زندگگرددیمعقول« به ذهن متبادر م  اتیکه از »ح  یبرداشت  نیترساده

 ست؟یچ  تیاما منظور از عقالن؛ است  بناشده  تیعقالن  یمبنا که بر

 :کندیم فیتعر  نیرا چن  تعقل  یعلّامه جعفر

 هششاآنکششه صششحت    ینیبششا انطبششاق بششر قششوان  دارهششدفعبارت است از تفکششر    تعقل

 یاسششت بششرا  یا، مادهشدناثباتاز    شیپ  یاهیهر قض  ،دیگرعبارتبه؛  ستا  شدهاثبات

 :همششانکنششد )بششر طبششق آن حرکششت  دیبا تعقلاست که  یات، قانونثبو پس از ا  تعقل

129). 

 نیشش خالصششه کنششد، بلکششه ا  میخششود را در تعلشش   تیشش فعال  دینبا  یتینظام ترب  ن،یبنابرا

کششرده و بششه   لیشش را تکم  وتربیششتتعلیم  نششدیکمششال« اسششت کششه فرا  ریدر مس  دنی»گرد

 .رساندیسرانجام م

 یعشش یطب  اتیشش را »انتقششال از حال  کمشش   ریدر مسشش   دنیشش منظور از گرد  یجعفر  علّامه

 نیشش ا  وتربیششتتعلیم  یاصششل  فششهیو مسلماو هدف و وظ  داندیمعقول« م  اتیمحض به ح

 .(130  :همان)  دینما  تیو هدا  یرا رهبر  دنیگرد  ایانتقال    نیاست که ا

 بشششری، جامعششه هششدف نیتریاصششل عنوانبه  معقول حیات ارائه با یجعفر عالمه

 بششه معمششول حیششات از انتقششال یبششرا انسان تفکر قوه شورپر را تربیت الگوی عقالنی

 .است پذیرامکان دین و علم یعنی روش، طریق دو از که داندیم معقول حیات

بششه هششر دو  تیشش بر عقالن یمبتن یکردیبا رو دیبا  تیوتربمینظام تعل  نه،یزم  نیدر ا 

اد ت افششررفشش مع  قیشش اثربخش بششه تعم  یروش در حد اعتدال بپردازد و با ارائه راهکارها

در متعلمان   یگرروح پرسش  تیو تقو  یاز حس کنجکاو  یریگهمت گمارد و با بهره

معقششول مقششدمات  اتیشش ح یمعقول مهششم تلقشش  اتیرا در جامعه فراهم آورد. آنچه در ح

: 8، جلششد  1374  ،یاسششت )جعفششر  یآدمشش   یعقالن  تیعقل و فعال  شود،یفکر م  قیتحق 

106 .) 

 کششه است این دارد، رواا حاضر حال در ما بیتتروتعلیمدر نظام  آنچه متأسفانه،

 و یکنجکششاو حششس ،آموزدانش در اینکه جایبه حاضر حال در ما وتربیتتعلیم نظام

 عقالنیششت بر تنیبم رویکرد خود هایریزیبرنامه در و کند تقویت را یپرسشگر روح

 بیشتر را رگیفرا دارد، که هاییروش و اهداف اصول، بهباتوجه دهد قرار موردتوجه را
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، ملکششیکنششد ) اسششتفاده کمتششر خششود تفکر قوه پرورش از که بردیم وسوسمت این به

1398). 

پرداختن نظششام آموزشششی بششه خششردورزی و پششرورش عقالنیششت و  ضرورت بهباتوجه

 فرهنگی نظام در تأثیرگذار فیلسوفی عنوانبه یجعفر عالمه هایشهجایگاه ویژه اندی

 عقالنی تربیت زمینه در یجعفر عالمه تربیتی یهاشهیدنا دارد ضرورت ،ما تربیتی و

 اساسششی یهاسؤال به پژوهش این طریق از که شود مطرح پژوهشی مسئله عنوانبه

 :شد خواهد داده پاسخ زیر

 جعفری چیست؟  عالمه  حیات معقول از دیدگاه  – 1

 ؟چیستتربیت عقالنی از دیدگاه عالمه جعفری   – 2

 روش پژوهش.  2-2

روش از  هششادادهتوصششیفی بششوده و بششرای گششردآوری  - تحلیلششیپششژوهش  نایشش  روش

از آثششار عالمششه جعفششری و اسششتفاده از آرا و  آوریجمششع و بششرداریفیشای و کتابخانششه

 است.  شدهاستفادهربیت عقالنی،  وی در زمینه حیات معقول و ت  یهاشهیاند

آن بششه بررسششی ابعششاد و   در ادامه با بررسی و تدقیق مفهوم حیات معقششول و تحششوالت

 چگونگی تربیت عقالنی خواهیم پرداخت.چیستی و چرایی و 

 حیات معقولتبیین مفهومی  .  3-2

حیششات »و  «حیششات طبیعششی محششض»با مطالعه تاریخ بشری، حیات انسانی به دو نوع 

زندگی طبیعی محض نوعی زندگی حیوانی است و افششرادی  است. میتقسقابل  «معقول

. در حیات طبیعی محض، افراد فقششط بششه اندمشغول، به تنازع بقا  دنورغوطهه در آن  ک

طبیعششی  یهاخواسششتهو حیات انسانی نیششز اسششیر  پردازندیماشباع غرایز طبیعی خود 

حیششات معقششول   .شودیمراموشی سپرده  افراد است و ابعاد مثبت وجود انسان نیز به ف 

زنششدگی   یجبر نماجبری و    یهاتیفعاله نیروها و  ک  یاآگاهانهحیات   :عبارت است از

املی کت  یهاهدفوفان در اختیار، در مسیر  کطبیعی را با برخورداری از رشد آزادی ش

، شششودیمدر این گذرگاه سششاخته    جاویتدره  کنسبی تنظیم نموده، شخصیت انسانی را  

لششی هسششتی کت در آهنشش   ک. این هدف اعششال، شششردینمایموارد هدف اعالی زندگی  

 .(59: 1389جعفری،  است )برین   لماکوابسته به 
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و تلخششیا از کتششاب   اسششتخراا)بر اساس دیششدگاه عالمششه جعفششری    در این تعریف

 :ید وجود داردک، چند عنصر مهم و قابل تأ(1389حیات معقول،  

ه در مسششیر حیششات معقششول قششرار دارد، از حیششات ک انیانس حیات آگاهانه:. 2-3-1

ه کشش  ییهاتیفعالشخصیت مستقل است و   یآگاهانه برخوردار است. چنین فردی دارا

ه کشش ، نششه آن باشششندیماز وی سششرمی زنششد، همششه مسششتند بششه شخصششیت اصششیل او 

ه در مسیر حیششات معقششول قششرار کاز حیات و رفتار دیگران باشد. انسانی    یبردارعکس

عمششل  هششاآنمبنششای  آگاه است و بر خوبیبهحیات خویش  یهاارزش، از اصول و دارد

 .کندیم

جبششری و شششبه جبششری زنششدگی طبیعششی را بششا  یهششاتیفعالنیروهششا و . 2-3-2

ه در مسیر حیات کانسانی   :قراردادناملی  کت  یهاهدفبرخورداری از آزادی در مسیر  

آگاه است و   خوبیبه،  اندکردهاحاطه  را    ه اوکمعقول قرار دارد، از علل و عوامل جبری  

نششد. بششه طششور مثششال: اگششر چنششین کح  صحی  یبرداربهرهتا از آزادی خود    کندیمسعی  

ه او را از هششر طششرف ک یپرستمقامتا عوامل  گذاردینمانسانی مقامی را به دست آورد،  

نششد. در کدور  واالی انسانی یهاارزشمال و التزام به ک، وی را از مسیر اندکردهاحاطه  

دی در راه زاانسان از آ  هراندازهو    رسدیمحیات معقول، انسان به مرحله واالی اختیار  

 در .ند، از حیات معقول، واالتششری برخششوردار خواهششد بششودک  یبرداربهره  ترشیباختیار  

تحقق حیات معقول، نقش عوامل محیطی و مدیران و مربیان جامعه را نبایششد نادیششده 

وفایی اختیششار و در کان ششش کشش یط اجتماعی ناسالم و بیمارگونه باشششد، امگرفت. اگر مح

، مدیران و مربیان جامعششه بایششد بششه رونیازاان خواهد رفت.  مینتیجه حیات معقول از  

 .واالی انسانی در اجتماع بپردازند  یهاارزشترویج  
 

در مسیر حیات معقول هر عمل و گفتار و حتی  :املیکت  یهاهدفمسیر    .2-3-3

از مراحششل  ک مششال قششرار دارد. انسششان در هششی  یشش کمغزی انسان در مسیر    یهاتیالعف 

اپوست تششا بششه کشده است و همواره در ت  نائلمال نهایی  که به  ک  کندینمحیات تصور  

 .شود نائلاصل باالتری 

در حیششات معقششول همششه  :شششدنساختهشخصششیت انسششان در مسششیر  .2-3-4

و انسششان از سششعادت حقیقششی برخششوردار  رسششدیماستعدادهای مثبت انسان به فعلیت  
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انسان به احساسات تصعید ی  ای. در مسیر حیات معقول، احساسات خام و ابتدشودیم

. شخصششیت آدمششی در کنششدیمتحول پیدا    تریعال  یهاتعلقبه    یجزئ  یهاتعلقو    شده

 ، زیششرا تمششامکندیمصحیح    یبرداربهرهمسیر حیات معقول از واقعیات بیرون و درون  

 .ردیگیماملی قرار  کت  یهادنیگردی انسان در مسیر  ابعاد وجود

اگر انسان در تمایالت جبری و شبه جبششری  :گیندز  ورود به هدف اعالی  .2-3-5

. بششرای شششودینم  نائششلبه هدف اعالی زنششدگی    گاه یهباشد،    ورغوطه  «خود طبیعی»

و   که با وجدان پششاکم  عقل سلی  یهاتیفعالباید از    اوالووصول به هدف اعالی زندگی  

اراده و عششزم   دایشش ، باویثانرد.  ک  یبرداربهره،  باشدیمفطری آدمی هماهن     یهاافتیدر

ننده هششدف اعششالی زنششدگی کتفسششیر  هکشش عقالنی    یهاتیفعالجدی داشت تا بتوان از  

 .(1389معقول،    اتیاز کتاب ح  ایاستخراا و تلخکرد ) یبرداربهره،  باشدیم

به تحوالت و مراحل موجود در ایجششاد قول الزم است  ت معحیا  پس از بیان مفهوم

 حیات معقول اشاره شود:

 در مراحل حیات معقول گانهازدهیبدل  ت  و تحول.  4-2

 (.110:1389جعفری،) در مراحل حیات معقول بدین قرار است:این تحول و تبدل  

 .«احساسات تصعید شده»تبدیل احساسات خام به .  2-4-1

مبدل   « مربوط به موضوع خاص ی هاشهیاند»به  گسیختهذهنی  ت ناایجر. 2-4-2

 .  خواهد شد

 .  گرددیمتبدیل   «معقول یهامحبت»ه خام ب ی هامحبت. 2-4-3

 «  محرکامیدهای »به  دورودرازتبدیل آرزوهای . 2-4-4

خواهد   « مبدلبخشکمال ی هاعالقهو   به »عشقصوری  یها عشقعالقه و .2-4-5

 .  شد

اپو برای  ک مال، به تالش و تک خیر و درباره  اساسیبمی  انع بودن به مفاهی ق. 2-4-6

 .  شودیم مبدل ل ماک دریافت واقعیت خیر و 

و اندیشه و   نظر» میان خواهد رفت و جای آن راتقلید و پذیرش محض از .2-4-7

 .  خواهد گرفت «می مستق واقع یابی اصیل و 

ن را  از میان خواهد رفت و جای آ یجزئعقل نظری  یها یباز. شطرنج2-4-8

 .  خواهد گرفت «نیبواقعهماهنگی عقل سلیم و وجدان »



                               229              و...   عبدالسعید محمدشفیعی   /   دیدگاه   از   عقالنی   تربیت   ابعاد   و   معقول   حیات

 . تبدیل خواهد شد دشدنیتصعزادی ت به آالایبازی با تم . 2-4-9

وحدت عالی   کدر »دیدن، به  هاانسانخود را تافته جدابافته از دیگر .2-4-10

 . تبدیل خواهد شد «در هدف یا وسیله بودن ها انسانانسانی و تساوی 

خود را همواره »زندگی، به    یهامنزلگهدف نهایی بودن  ایت به هتبدیل رض.  2-4-11

 «دندر راه دی

بششه  اختصاربهدر ادامه   زمینه این تحوالت است.  کردنفراهم  درواقعتربیت عقالنی  

هر یششک از ایششن   اگرچهشود  برخی از این تحوالت در قالب تربیت عقالنی پرداخته می

 د.نتحوالت شایسته بررسی تفصیلی هست

 تربیت عقالنی از دیدگاه عالمه جعفری.  5-2

 چیستی تربیت عقالنی   .1-5-2

 را نظریششاتی مؤکدانششه، یاگونششهبه و پیوسششته وتربیششتتعلیم فلسفه تاریخی، اهدیدگ از

 محور و مرکز عنوانبه عقالنیت و عقل استدالل، پرورش هاآن در که سازدیم مطرح

 .(1394، به نقل از محمودی،  305: 2006سیگل،  است )مطرح بوده  وتربیتتعلیم

و   یشششناخت  ییبششایز  ،یاسشش یس  ،ی اخالقشش که اصششطالحاو  تیوتربمیانواع گوناگون تعل

حششال،   نیشش برخوردار اسششت. بششا ا  یعقالن  ای  یشناخت  یهانام گرفته، همه از مؤلفه  رهیغ

 ایشش   تیشش که غا  یتیو ترب  میبر تعل  دیتأک  ژهیدارد که بو  تیاهم  یبه قدر  یمؤلفه شناخت

 یورا  یمیمسششتق   تیاست و نه لزوماو توجه به غا  دنیآن دانستن و فهم  میهدف مستق 

 و سرنوشت ساز است.   یاتیآن ح

داللششت   شششهیپششرورش اند  یعنی  تیکاربرد خود بر عقالن  نیترجیدر را  تیوتربمیتعل

. شششودیم افششتی تیشش وتربمیتعل سششلوفانیف  نینخسششت انیشش در م یعقالنشش  تیشش دارد. ترب

سششقراط، افالطششون و ارسششطو   یعنشش ی  ونانی  لسوفانیف   ،یعقالن  تیترب  انیحام  نینخست

 یعملشش   یششیو تجربششه گرا  یششیخردگرا  ایشش   ک یکالس  سمیهنوز رئال  نکهیا ابودند. امروزه ب

 یعقالنشش   تیشش از ترب  یدربششاره نششوع  یگششریبحث است، شاهد بحششث د  یمحورها  ییوید

از انتقششادات  یکشش ی شششود،یکه از مششدارس مششا م  یاریانتقادات بس  انیم  نی. در امیهست

ت در تمششام سششطوح انتقادا  نیاست. ا  یجد  ،یعقالن  تیعمده و برجسته به نبودن ترب

 (. 48و  47: 1385  اس،یمتحده مطرح است )ال  االتیدر ا  تیوتربمیتعل
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اسششت.   یپرداخته، عالمه جعفر  یعقالن  تیکه به ترب  یاسالم  شمندانیاز جمله اند

را پششرورش »   یعقالنشش   تیشش ترب  ،یهدف جامعه بشر  نیتریعنوان اصلبه  یعالمه جعفر

 اتیشش معمول به ح  اتیانتقال از ح  یانسان برا  قوه تفکر  یمعقول « با ارائه الگو  اتیح

 نیشش اسششت. در ا ریامکانپششذ نیشش علم و د  یعنیمهم    هیدو رو  قیکه از طر  داندیمعقول م

در حششد   هیشش به هر دو رو  تیبر عقالن  یمبتن  یکردیبا رو  دیبا  تیوتربمینظام تعل  نه،یزم

همت گمارد و بششا   اثر بخش به تعمق معرفت افراد  یاعتدال بپردازد و با ارائه راهکارها

 قیشش تحق   ماتمقد  ران،یدر فراگ  یروح پرسشگر  تیو تقو  یاز حس کنجکاو  یریگبهره

 اتیشش عقششل و ح شششود،یم یمعقول مهششم تلقشش   اتیرا در جامعه فراهم آورد. آنچه در ح

 (. 106: 8، ا1374  ،ی)جعفراست   یآدم  یعقالن  تیمعقول فعال

 ینهادهششا  یسششت کششه همکششارا  ریشش پردامنه و وقششت گ  ده،یچیپ  یآدم  تیوتربمیتعل

 نی. اولشش کنششدیم  جابیمربوط را ا  یتهایهمه و فعال  یمختلف و افراد متعدد و هماهنگ

 یتهششایها و فعالبرنامششه دیوحدت هدف و مقصد است که با  ها،تیفعال  یشرط هماهنگ

مطلششوب اسششت کششه   قششتی، هششدف، حق یعالمه جعفر  دگاهیکند. از د  تیمربوط را هدا

است   ییهالهیانجام دادن کارها و انتخاب وس  یرک انسان براوصول به آن مح  اقیاشت

 (. 80: 1، ا 1374  ،ی)جعفر  دینمایرا قابل وصول م  قتیکه آن حق 

 «خداونششد بندگی و عبادت» یجعفر عالمه دیدگاه از عقالنی تربیت نهایی هدف

 .شد خواهد ذکر آن از پس که دارد قرار یاواسطه اهداف یباال و طول  در که است

 چرایی تربیت عقالنی:.  2-5-2

است که با عبادت از   یجوهر انسان  دنیتحول و به ثمر رس  ،یزندگ  ییهدف اعال و نها

 یزنششدگ یی. مقصود از عبادت که هدف نهاشودیم  یآزاد و به باال منته  اتیماده و ماد

 ی. معنششاسششتیمتداول شششده اسششت ن یکه در ذهن مردم عاد  یعرض  یاست، آن معنا

 اریبسشش   یه معناگوناگون است و ب  اریبس  اددر ابع  اتیجوهر ح  دنیرسان  رعبادت به ثم

 تیشش محششض موجود  یعشش یطب  انیشش شدن بششه جر  میاز آن هنگام که انسان از تسل  عیوس

از ملکوت است. عبادت   یکه دم  رسدیاز جان م  یو به مرحله آگاه  شودیخود، رها م

 .  شودیاو شروع م

 یو عضششالن  یو وجششدان  یعقالنشش   یاپوکشش از جان پاک خود که بششا ت  یکه آدم  نیهم

از آن   یاندازه درک کرد که جزئشش   نیآگاه گشت و ا  رساند،یم  تیجوهر خود را به فعل
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بششه   شششودینواختششه م  یالهشش   تیدر مش  دنیحرکت و گرو  یاست که برا  یآهن  هست

 تیشش وتربمیتعل  ییکه هششدف نهششا  یعالمه، عبادت  دگاهیعبادت مشغول گشته است. از د

بلکششه  سششت،یواجبششات و مسششتحبات ن  و  ینید  ضیتنها انجام دادن فرا  ،شودیم  یمعرف 

» و مششا خلقششت الجششن و االنششس اال   زیشش ن  یاز هششدف واال  یو جزئ  یامور تنها بخش  نیا

درک خواهد  یبروشن یآ  یمباحث معنا  نیاست. با نظر کردن به ا  ی« زندگ  عبدونیل

 (. 167: 4، ا  1374  ،یشد )جعفر

اسششت کششه   نیشش معقول« ا  اتی»ح  سازنهیزم  عنوانبه  یتربوتتعلیم  فهیوظ  نجایدر ا

را در   شیمتعلّمان خششو  اویثانتعقل را به افراد آموزش دهد و    یالزم برا  یهامهارت  اوالو

بششه   دیشش با  وتربیششتتعلیممنظششور،    نی. بششددیشش نما  یاریشش   یزندگ  یاهداف متعال  ایتشخ

 ای  تعقله مرحله  ب  ،یعیطب  اتیهمان ح  ای  حساساتها کمک کند که از مرحله اانسان

 میبششاره اعتقششاد دارد کششه اگششر بتششوان  نیدر ا  یمعقول حرکت کنند. علّامه جعفر  اتیح

مرحلششه بلششوغ او همششان دوران  نیتششرمهم  م،یاز بلوغ را تصششور کنشش   یانسان مراحل  یبرا

 یهششاتیت فعالیشش بششه تقو  وتربیششتتعلیماست. اگششر    تعقلسات به دوران  انتقال از احسا

در درون او   ینسبت بششه زنششدگ  یتیاهمیبو    یاحساس پوچ  ی، نوعزدفرد نپردا  یعقالن

بششر   یمبتنشش   یبششر احساسششات بششه زنششدگ  یمبتن  یانتقال از زندگ  ن،یبنابرا؛  کندیبروز م

بششه   یتششوجهکمهمششان گونششه کششه    رایشش ز  د؛دار  یاماهرانششه  اریبسشش   یبه رهبر  ازی، نتعقل

 توانششدیم  تعقششلبششر    یطشش رااف   دیتأک،  گرددیم  یسطح  وتربیتتعلیممنجر به    ت،یعقالن

است که بششا حفشش   نیا انیمعلمان و مرب فهیوظ نجایاحساسات را بخشکاند. در ا  شهیر

و ضششرورت مراعششات  تعقششل  ازاتیمتعلّمان، امت  یو روان  یروح  طیتعادل و توجه به شرا

 .همان()  ندیگوشزد نما هاآنرا به احکام آن 

 چگونگی تربیت عقالنی .  3-5-2

شششناخت توان اشاره کرد:  ت عقالنی به سه محور اساسی میربیدر بیان چگونگی ت

 تربیت هنری  ،  محوری سؤالعلمی جهان،  

 شناخت علمی جهان.  1-3-5-2

 هیشش رورا دو    نیشش علششم و د  ،یبحث مبسششوط  یاسالم ط  دگاهیدر کتاب علم از د  یجعفر

دو حششوزه  نیشش کششرده اسششت کششه ا  اسششتنباط  نینمششوده و چنشش   یمعقول« معرفشش   اتی»ح

واجششد دو شششرط   دیشش علششم با  البتششهمعقول راهگشا باشششند.    اتیح  یدر اعتال  نندتوایم
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علششم چنششان   نکششهیباشششد نششه ا  علمانسان راهبر آن    تیباشد: اوالو، خرد و عقالن  یاساس

در اسالم واجششد   یعلم  او،یخود بکشاند. ثانکه انسان مسخ شده را به دنبال    ابدی  یقدرت

اسششت منجششر شششود.   دن«یشش عمل و گردنا »ارزش است که به کارکرد دوم خود که هما

آن عبششادت محسششوب   وتعلممیتعلو    ابدییم  یاز منظر اسالم صبغه معنو  یعلم  نیچن

 تیشش بششه فعل یانسششان را بششرا یو معنششو یهر دو بعششد مششادعلم قادر است    نیا.  شودیم

 کند.  نیتکامل تضم  ریدر مس  ندیرس

: دانششدیم  تیشش تربنده  از عوامششل بششه ثمششر رسششان  یکشش یرا    یبعد علمشش   ،یعلّامه جعفر

در   یالهشش   اتیشش کششه موضششوعش آ  یابیواقع    یریگهدفبا    یجهان هست  یعلم  شناخت

، کنششدیعرفششان آمششاده م یرا بششرا نششهیکششه زم ینشش یمعرفت د  اندازهبهاست،    وانفسآفاق

بششدون   توانششدیعروا کند، چگونه م  ایدن  نیاز ا  خواهدیکه م  یدارد. آن کس  تیمطلوب

 .(192 ،  )همان؟ عروا کرده است کهس کند و بفهمد  احسا  ا،یدن  نیا  یشناخت واقع

 یاسششالم  وتربیششتتعلیممهششم    یهاهیاز رو  یکی  تواندیم  «ی، »شناخت علمرونیازا

 تیشش همگششام بششا ترب توانششدیم ندارد، بلکه ینید تیبا ترب یمنافات تنهانه هیرو نیباشد. ا

از همان   انین و مربّلماسازد. پس الزم است که مع  یمعقول را عمل  اتیح  دهیا  ،ینید

که   انیارد آن گروه از مربد  دهیعق   یو ارزش علم را متذکر گردند. جعفر  تیآغاز، اهم

و   دهیشش بر  یاز جهششان هسششت  م،یخود را آغاز کار و به طور مستق   تیمورد ترب  یهاانسان

»مششن«   ک یشش بششا    جاویتششدر  تیشش که انسان مورد ترب  یاگونهبه،  کنندیجه عالم معنا ممتو

و   یبعششدک ی  ینششدیرا بششه فرا  وتربیششتتعلیم،  گرددیم  روروبه  یجرّد از هستو م  انیعر

 .کنندیم  لیناکارآمد تبد

 یسؤال محور.  2-3-5-2

 دیشش با  وتربیششتتعلیماسششت کششه معتقششد اسششت    یشششمندانیاز جملششه اند  یجعفششر  علّامه

 انآموزدانشکه پرکردن مغز    یدر عصر  ژهیوبه»سؤال محور« داشته باشد،    یکردیرو

 حسششاببهمنسششو   یکششردیاسششت، رو رییشش و تغ شیکه همواره در حال افزا  یاطالعاتبا  

 دیتول پرسش  آموزدانشدارد که بتواند در ذهن    ییکارا  یتیو ترب  می. امروزه تعلدیآیم

 .افکار او را راکد سازد  هیجانات و رشحاتهت ا اطالعات،  با تالش در ج  نکهیکند نه ا

انسششان،   یذات  یهایژگیموفق باشد که با و  تواندیم  یتیو ترب  میتعل  گر،ید  یسو  از

 نیتراز نششاب  یکشش یاو، تطششابق داشششته باشششد.    یدرون  یهاشیاز جمله استعدادها و گرا
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خششود  یر اوان کششودکاوست که از زمان تولد و د  یهر انسان حس کنجکاو  یهایژگیو

از   انتی  و صحف   توتربیتعلیمنظام    ریخط  فیوظااز    یکی،  رونیازا.  سازدیم  دایرا هو

 یبرخشش  متأسششفانهامششا ؛ اسششت یامدرسششه اتیشش تجرب هیر سششاو پرورش آن د  یژگیو  نیا

سششن و  شیکششه بششا افششزا کننششدیعمششل م یاگونششهبه»پاسششخ محششور«   یتیترب  یهانظام

 هششاآن یحششس کنجکششاو ،یامدرسششه اتیشش اد در معششرت تجربافششر شششتریب قرارگششرفتن

 .شودیم  تررن  کم

در هششر  وتربیششتتعلیم یهااز ضششرورت «ی»سؤال محششور ردکیروتوجه به    ن،یبنابرا

بششزر    نظرانصششاحبکششه همششواره    یضششرورت  د؛باششش یعصششر حاضششر م  ژهیوبششه  یعصر

است که   یشمندانیاز اند  زین  یاند. علّامه جعفرآن اشاره کرده  تیبه اهم  وتربیتتعلیم

کششه   کنششدیم  هیتوص  زین  انیو مرب  مانبرده و به معل  یپ  یسؤال و پرسشگر  تیبه اهم

چند نکته منقول   نه،یزم  نیو ضرورت سؤال آشنا کنند. در ا  تیان را با اهمآموزدانش

 :باشد  دیمف   وتربیتتعلیممعلمان و اصحاب   یبرا تواندیم  شانیاز ا

 

و   لیشش کسششب معرفششت، همششواره »دل  نششدیردان را عادت داد که در فراشاگ  دیبا -

منجششر   نکهیعالوه بر ا  یکردیرو  نی. چنندیمارا مطالبه ن  یبرهان« هر موضوع

و معششارف   قیکورکورانه حقا  رشیاز پذ  تواندیمعرفت خواهد شد، م  قیبه تعم

 .دینما  یریجلوگ

ان درباره آموزدانشفراهم کند تا  را    ییهامعلم فرصت  دیآموزش، با  انیدر جر -

»زمششان   عنوانبه  سیدردر ت  ییهاوقفه  جادی. اشندیندی، بانددهیدآموزشآنچه  

 د.آوریسؤال را به وجود م یهاجوانه  شیرو  یهانهی، زمانتظار«

ان مواجه شششود آموزدانشبا سؤاالت    ییروگشادهبا متانت و    دیمعلم همواره با -

 تنهانششهبششه دانسششتن،  لیشش م دادننشششانکه اعتراف به ندانسششتن و و آگاه باشد  

انسششتن وافر بششه د اقی، بلکه صداقت و اشتسازدینمبه اعتبار او وارد    یاخدشه

 .سازدیان منتقل مآموزدانشرا به 

 قیبه سبب وحشت از مواجهه با حقششا  ایخود    تیحف  موقع  یبرا  دیمعلم نبا -

 زهیشش بدهششد کششه انگ  دهیشش چیو پ  زیآمابهششامرد را چنششان  پاسخ سؤال شاگ  د،یجد

 ببرد. نیبموضوع، از    یریگیپ یرا برا  کنندهسؤال
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)مششن   یرا به چهار سؤال مهششم بشششرهمواره توجه شاگردان    دیمعلم با  ت،یدر نها 

 یاگونششهبه د،یشش ؟( جلب نمارومیام؟ و به کجا مچه آمده  یام؟ برااز کجا آمده  ستم؟یک

 شیو بنا به سطح فکر خو  شدیندیسؤاالت ب  نیبه ا  یر مرحله از زندگکه شاگرد در ه

 کننششدهقانع  یجواب  هاآن  یبرا  ینید  یهاو تفکر در آموزه  تینعقال  برهیباتککند    یسع

بششر  یقشش یمطمئنششاو اثششرات عم هششاآنپاسخ بششه  یبرا تالشسؤاالت و  نی. تأمّل در اابدیب

 .معقول« خواهد داشت  اتیشخا و حرکت او به سمت »ح تیترب  ندیفرا

 و هنر  وتربیتتعلیم.  3-3-5-2

 یبشششر  اتیو سازنده ح  زیانگشگفت  اریبس  یهااز نمودها و جلوه  یکی»هنر«    نکهیا  با

دو   نیشش کششه ا  یو خششدمات متقششابل  وتربیششتمتعلیباره ارتباط دوجانبه آن با  است، اما در

سششو،   ک یشش شششده اسششت. از  ارائه دهند، کمتر تأمّل و بحششث    گریکدیبه    توانندیحوزه م

از آن را  یبششرداربهرهو طرز برداشششت و    یک نمود هنریضوابط    تواندیم  وتربیتتعلیم

قششادر   ،یهنششر متعششال  گر،ید  یو از سوآموزش دهد و منجر به بسط و اشاعه هنر گردد  

عمل همسششو بششا  نیرهنمون سازد که ا اتیح  یاست انسان را به هدف معقول و تکامل

 .است  یق یحق   وتربیتتعلیماهداف هرگونه 

دارنششد کششه   یف یآن در قبال هنر و اشاعه آن وظا  انیو متولّ  وتربیتتعلیمنظام    پس

 نجششایانسان را فراهم آورند. در ا  یتعالو  موجبات رشد    توانندی، مهاآن  حیبا انجام صح

 .میپردازیم  فیوظا نیاز ا  یابه ذکر پاره

منجر بششه   تواندیانسان است که م  یوجود  بعد مهم از ابعاد  ک یکه »هنر«    روازآن

 وتربیششتتعلیم  موردتوجه  دیها گردد، بانبوغ انسان  دانیکشف استعدادها و باز شدن م

بششه آن توجششه شششود.   یتشش یاهششداف ترب  شبردیاثربخش در پ  یابزار  عنوانبهو    ردیقرار گ

و  «ییبششایان بششه »هنششر و زآمششوزدانش توجششهجلب ر،یمسشش  نیشش در ا گششام نیاولشش  دیشششا

 دهششدیبه بندگان خششود دسششتور م یادیاز هنر« باشد. خداوند در موارد ز  ی»قدرشناس

 یر بششاالبششه آسششمان د  ایشش : »آدیشش فرمایاز جمله م  د؛جهان توجه کنن  یهاییبایکه به ز

 گششر( ا6.« )ق:  میآراسششت  ییبششایو بششه ز  میکه آن را چگونششه سششاخت  ستندیسرشان ننگر

در وجود انسان بششه   زیرا ن  ییجوییبایزد و حس  بو  دهیافرین  بایخداوند خود جهان را ز

 .دادیدستور نم  ییباینر و زهاز    یننهاده بود، مسلماو به توجه و قدرشناس  عهیود
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که در مواجهششه بششا   اموزندیب  شیبه متعلّمان خو  دیبا  میهف   انیمرب  نکهیا  گرید  نکته

 یاثر هنششر  ک یو ملموس آن توجه کرد، بلکه    ینیبه نمود ع  دیتنها نبا  ،یاثر هنر  ک ی

کششه  یباشششد، بششه شششرط  ینشش ینمود ع  نیارزشمند در پس ا  یامیحامل پ  تواندیم  دیمف 

 ،یعلّامششه جعفششر  امششا از نظششر؛  حساس باشند  وآن آماده    افتیدر  یفرد برا  یاهرندهیگ

را   یآگششاه  نیشش ا  رانیشش است که به فراگ  نیدر قبال هنر ا  وتربیتتعلیم  فهیوظ  نیترمهم

 یبششرا  یامقدمششه،  شودیم  جادیهنر در فرد ا  لهیوسبهکه    یوّجو تم  ریّبدهد که اگر تح

 یادهیپد  ک ی  جادیا  یبرا  یمعمول  لهیوس  ک یجز    یزینباشد، هنر چ  یتکامل  یدگرگون

در مرحله نخست، متعلمششان را   دیبا  وتربیتتعلیم. پس  ستیر انسان نزودگذر د  یروان

 .دینما  یاز هنر متعال یبرداربهرهآماده  

 یریگجهی. نت3

جعفششری و در این مقاله تالش شد تا به دو پرسش؛ حیات معقششول از دیششدگاه عالمششه  

در پاسششخ بششه پرسششش اول   یدگاه ایشان چیست، پاسششخ داده شششود.تربیت عقالنی از د

به این نتیجه رسششیدیم  مبنی بر اینکه حیات معقول از دیدگاه عالمه جعفری چیست؟

جبششری و   یهاتیفعاله نیروها و  ک  یاهانهآگاحیات   :حیات معقول عبارت است از  که:

ن در اختیار، در مسیر وفاکزندگی طبیعی را با برخورداری از رشد آزادی ش  یجبر نما

در این گششذرگاه  جاویتدره کشخصیت انسانی را   املی نسبی تنظیم نموده،کت  یهاهدف

  ت در آهنشش ک. این هدف اعال، شردینمایم، وارد هدف اعالی زندگی  شودیمساخته  

بششر اینکششه   در پاسششخ بششه پرسششش دوم مبنششی  .است  مال برینکلی هستی وابسته به  ک

 اه عالمششه جعفششری چیسششت؟ بششه ایششن نتیجششه رسششیدیم کششه:تربیت عقالنششی از دیششدگ

 و مختلف ینهادها یهمکار که است ریگوقت و پردامنه پیچیده، آدمی بیتوترتعلیم

 شششرط اولششین. کنششدیم ایجاب را مربوط یهاتیفعال و همه هماهنگی و افراد متعدد

 یهششاتیفعال و هابرنامششه بایششد کششه اسششت مقصد و وحدت هدف ،هاتیفعال هماهنگی

 کششه اسششت مطلششوب قیقششتح ، هدف،یجعفر عالمه دیدگاه از .کند هدایت را مربوط

 است ییهالهیوس و انتخاب کارها دادنانجام یبرا انسان کمحر آن به وصول اشتیاق

 عالمششه دیدگاه از عقالنی تربیت نهایی هدف .دینمایم وصول لقاب را حقیقت آن که

 دارد قرار یاواسطه اهداف یباال و طولدر   که است خداوند بندگی و عبادت یجعفر

 .شد خواهد ذکر آن از پس که
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 ی برای پژوهش بیشتر:پیشنهادات

 یهششاپژوهشحیششات معقششول زمینششه را بششرای انجششام    مسششئلهاینکه    بهباتوجه  -

 ، نسبت به پژوهش در این حوزه همت گمارده شود.سازدیمفراوانی مهیا  

را با حیات معقششول از دیششدگاه عالمششه   سیآلدیدگاه آلبرت  زندگی عاقالنه از    -

 ه شود.جعفری بررسی و مقایس

 منابع
 مؤسسششه:  قششم .ضششرابی عبدالرضششا ترجمه ؛(معاصر و قدیم)  وتربیتتعلیم فلسفه(.  1385) جان لیاس،ا

 .(ره)  ینیخم امام و پژوهشی آموزشی

 .معاصر اندیشه و دانش فرهنگی ؛ تهران: موسسهیخردپرور آیین (.1386)  دیسع هشتی،ب

 اندیشششه و فرهنشش  دفتششر انتشارات :تهران؛  غهالبالنهج تفسیر و ترجمه (.1374) یمحمدتق ،یعفرج

 .اسالمی

 .آزادى  امیپ:  تهران  ؛سالمىا وتربیتتعلیم  .(1379) یمحمدتق عفری،ج

 .مه جعفریتدوین و نشر آثار عال  مؤسسه  ن:تهرا  ؛حیات معقول  .(1389)  یمحمدتقعفری،  ج

نشششر آثششار عالمششه  و    تششدوین  مؤسسششه  :تهران؛  علم و دین در حیات معقول  .(1389) یمحمدتقعفری، ج

 .جعفری

 .فرهنگی علمی انتشارات ان:رته .شاه دولت اسماعیل ترجمه ن؛تمد اریخت (.1378)ویل ورانت،د

 نشششر و چاپ شرکت :تهران  ؛(هاروش و مبانی) یاسالم وتربیتتعلیم (.1380ن)محس یکتا، کوهیش

 .ایران

  مجلششه  ،«کششریم قششرآن هفتم و بیست زء ج آیات بهباتوجه عقالنی تربیت» (.1393) درضایحم سید ،یلوع

 .68تا    45:  9شماره   ،6ل سا،  کرمان اسالمی وتربیتتعلیم یهاپژوهش

 تهران: انتشارات عابد.    ؛کالن نگر کردیبا رو یاسالم تیوتربمیتعل(.  1389حسن )  ،یملک

 مجله،  «الماسشش  در وتربیتتعلیم یبرا مبنایی عقل، دینی مفهوم بازشناسی»  (.1393) یهاد فر،  حدانیو

 .169تا    147:  9شماره   ،6سال   ن،کرما اسالمی وتربیتتعلیم یهاپژوهش

 

 

 


