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 چکيده
مقایسه فلسفه تربیتی صاحبنظران متأله و طبیعت گرای غربی صورت بررسی و پژوهش حاضر با هدف 

گرفته است. در مطالعه فلسفه تربیتی، مسائلی همچون جهان بینی مسلط اجتماع، عناصر تربیتی، 

هماهنگی برنامه های درسی و سازمان های اجتماعی قابل طرح و بررسی می باشند. بنابراین با توجه 

ی از مربیان مشهور را انتخاب و دیدگاه های آنها را مورد بررسی و تحلیل به هدف پژوهش، نمونه های

کانون توجه ناتورالیست ها )طبیعت قرار داده و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم. 

گراها(، بر تجربه حسی و تجارب مستقیم و بی واسطه متربی متمرکز بوده است. آنها بر برنامه های 

صوص و متناسب با نیاز و مراحل رشدی تأکید داشتند. از نظر ایشان، محیط آموزشی و تربیتی مخ

مدرسه نباید از محیط زندگی متربی مجزا باشد، بلکه باید ادامه و مکمل آن باشد. فیلسوفان متأله بر 

ی در آموزش و تدریس به علوم و معارف دینتقدس، فناناپذیری و اهداف غایی تمرکز بیشتری نمودند. 

 دو جنبه خداشناسی و تعلیم و تربیت را در ارتباط با هم و جدا ناپذیر می دانستند.  اولویت می دادند و

 

 فلسفه تربیتی، ناتورالیست ها، متألهان. :يديکل واژگان

 

 مقدمه

به منظور حل مشکالت اجتماع و نظام تربیتی، به نظر می رسد ناگزیر به استفاده از فلسفه تربیتی هستیم تا بتوانیم از اندیشه امروزه 

مینه های مربیان بزرگ بهره مند شویم و از دیدگاه کلی فلسفی این مربیان نسبت به انسان و نیز از اندیشه های تربیتی آنان و نظراتی که در ز

گیری و گسترش نهادهای انسانی، شکل تربیت ارائه نموده اند، اطالع حاصل نماییم. بسیاری از پژوهشگران و متخصصان علوم عناصر اصلی

دانند. بر این اساس، از همان های آنها را توجه به تربیت خصوصاً در دوران کودکی و نوجوانی میاجتماعی و سیاسی، بلکه یکی از پیش شرط

 هایی در حول اجتماع و دمکراسی، فلسفه تربیت هم در کانون توجه قرار گرفت. گیری بحثآغاز شکل

فلسفه تربیت، دارای دستگاه یا سیستم مخصوص به خود نیست بلکه از مطالعه و تحلیل مشکالت، مسائل و عوامل متناقض در آموزش 

ن تربیتی و عوامل آن و ارتباط آنها را با زندگی بررسی و پرورش سرچشمه می گیرد. فلسفه تربیت، کوشش پیوسته ای است که مسائل گوناگو

(. بنابراین در فلسفه تربیت، بررسی مسائل تربیتی و دالیل تدوین عناصر تربیتی، مورد توجه است. در 351ص 1389می کند )شعاری نژاد، 
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ستیم. نمونه ای از اینگونه پرسش ها به قرار بررسی مسائل تربیتی معموالً با پرسش هایی مواجه می شویم که در صدد پاسخگویی به آنها ه

 زیر است:

 دیدگاه و جهان بینی مسلط اجتماع نسبت به تربیت چیست ؟   -1

 ارکان، ماهیت، محتوا، اهداف، روش ها و دستاوردهای تربیتی کدامند ؟ -2

 سازمان هایی مورد نیاز است ؟برای تشویق و عالقمند نمودن کودکان و نوجوانان نسبت به تحصیل و آموزش، همکاری چه  -3

 چه نوع ارتباطی بین انواع آموزش ها بر قرار است ؟ -4

 آموزش های مختلف چه ارتباطی با ارزش های اخالقی و دینی دارند ؟ -5

 پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه فلسفه تربیتی صاحبنظران متأله و طبیعت گرای غربی صورت گرفته است. عموماً ناتورالیست

ها)طبیعت گراها(، کانون توجه خود را بر تجربه حسی و حرکت از فعالیت های ساده به پیچیده و تخصصی، متمرکز می کردند. عالوه بر این، 

د برخی از آنها بر علوم متناسب با هر عصر و اجتماع توجه داشتند. ناتورالیسم معتقد بود که باید در هر دوره، برنامه تربیتی مخصوصی وجو

ه باشد. از نظر طبیعت گرایان آموزش و پروش باید در محیطی طبیعی به گونه ای که فعالیت آزاد و حس کنجکاوی کودک تحریک شود، داشت

 صورت گیرد. برخی از عناصر عام طبیعت گرایی )ناتورالیسم( عبارتند از:

 نابع کالمی همچون کتاب، موعظه و سخنرانی.. یادگیری کودکان باید از تجربه حسی محیط بالفصل آنان سرچشمه بگیرد، نه از م1

 . کودکی و نوجوانی از مراحل فزاینده رشد انسان هستند که هر کدام ویژگی و تمرینات مخصوص به خود را داراست.2

 (.112ص 1389. مدرسه نباید از محیط زندگی کودک مجزا تلقی شود، بلکه باید ادامه آن محسوب گردد )گوتک، 3

فیلسوفان متأله عموماً انسان را موجودی مقدس، صاحب اراده و فناناپذیر می دانند. بیشتر توجه آنها به اهداف غایی متمرکز است تا 

رفتاری. البته الهیون همه پیرو مکتب خاصی نیستند. آگوستین قدیس به ایدئالیسم متمایل بود، اما با ظهور توماس آکویناس و پایه گذاری 

 واقع گرایی الهی توسط او، بسیاری از متألهان پس از وی نیز به مکتب رئالیسم خداباورانه متمایل شدند.  مکتب فلسفی

فیلسوفان متأله عموماً در آموزش و تدریس به علوم و معارف دینی اولویت می دادند. اما بر منطق، دستور زبان، موسیقی و ریاضی نیز 

از نظر تومیست ها، انسان دارای اعتقاد داشتند. به سیر کماالت و از قوه به فعل در آمدن آنها تأکید دارند. آنان به عالم روحانی و عالم ابدی و 

نفس و بدن است و دو شأن وجودی مافوق طبیعی و طبیعی دارد. آنها عموماً دو جنبه خداشناسی و تعلیم و تربیت را جدایی ناپذیر می 

تعلیم و تربیت را عملی می دانستند که هدف آن کمک به انسان برای نیل به خوشبختی و سعادت جاودانی از طریق کسب دانستند. متألهان، 

 ن است.حقیقت در حد توا

 

 پژوهشروش 

برای جمع آوری مطالب و اطالعات پژوهش حاضر، از مقاالت، کتب و سایر نشریات مرتبط با موضوع مورد مطالعه، استفاده شده است. 

با توجه به هدف پژوهش، دیدگاه های صاحبنظران و مربیان برجسته طبیعت گرا که عموماً پیرو مکتب ناتورالیسم )طبیعت گرایی( هستند و 

ی آنها را فیلسوفان متأله را مورد مطالعه و مقایسه قرار خواهیم داد. بنابراین نمونه هایی از مربیان مشهور را انتخاب و اندیشه ها و دیدگاه ها

 مورد تحلیل قرار داده و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری می پردازیم.

 

 عقاید و اندیشه هایشان مورد مطالعه قرار گرفته است. اسامی صاحبنظرانی که 1جدول                        

 فيلسوفان متأله فيلسوفان طبيعت گرا

 آگوستین قدیس ژان ژاک روسو

 توماس آکویناس هنریش پستالوتسی

 کمنیوس هربرت اسپنسر

 مارتین لوتر فردریک هربارت
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 ژان ژاک روسو

در نزدیکی پاریس درگذشت. وی نماینده پیشاهنگ طبیعت  1۷۷8ژوئیه  2در ژنو به دنیا آمد و در  1۷12ژوئن سال  28روسو در روز 

، گرایی در اواخر قرن هجدهم بوده است. به اعتقاد روسو آدمی از جسم و روح ترکیب شده است و آنچه او را از موجودات دیگر متمایز می سازد

د انسان دارای عقل و وجدان است، که با عقل خود طبیعت و خدارا و بوسیله وجدانش خیر و همان روح اوست که منشأ الهی دارد. او می گوی

شر را می شناسد. همچنین وی وجدان را باالتر از عقل می داند، چراکه می گوید عقل می تواند انسان را فریب دهد. از نظر روسو ارزش ها 

(. روسو انسان را دارای دو انگیزه دانسته است؛ خودخواهی 138، ص1381اردان، ذاتی روح هستند و به گونه ای خودجوش شکوفا می شوند )ک

و دیگر دوستی)نوع دوستی(. در تدوین مبنای معرفت شناسی از دیدگاه روسو به طبیعت انسان توجه می شود تا روش های صحیح آموزش و 

توان اصول علمی را در نظرات او الت آکادمیک بوده است، نمیپرورش کشف گردد. از آنجا که روسو فردی با تحصیالت ابتدایی و فاقد تحصی

 وجو کرد. با این حال او مسائل تربیتی را به صورت اصولی مطرح کرده و از پرداختن به جزئیات خودداری کرده است.جست

ترین کند. مهمعت غیرفاسد معرفی میداند. البته ناگفته نماند که استاد اصلی را طبیاستاد تربیت می 3روسو، طبیعت، آدمیان و اشیا را 

پردازد، تربیت منفی است. به نظر او الزم نیست ما از محاسن کار درست اخالقی سخن بگوییم، بلکه کافی است ای که روسو به آن میمسئله

بیعی راستگوست و جامعه کار بد را به کودک نیاموزیم، زیرا فرد به صورت طبیعی کاری مثل دروغ گفتن را بلد نیست، انسان به صورت ط

 آموزد.است که دروغ گفتن را به او می

( آزادی و پیروی از 3( فساد جامعه 2( نیک و الهی بودن 1با مطالعه اندیشه های تربیتی روسو می توان سه اصل اساسی را نام برد؛ 

است که اگر تعلیم و تربیت در محیطی فاسد و  قانون. روسو معتقد است چون طبیعت آفریده خداوند است، بنابراین نیک است. روسو معتقد

یستی بدون توجه به قوانین طبیعی باشد، فرد را از تربیت صحیح دور نموده ایم، بنابراین فردی که باید برای زندگی در اجتماع آماده گردد، با

(. تعلیم و تربیت طبق نظر روسو 1391فضل الهی، به دور از اجتماع فاسد باشد و زیر نظر مربی با رعایت قوانین رشد، تربیت شود )کریمیان و 

سالگی باید جنبه سلبی داشته باشد و باید اجازه داد تا طبیعت نقش آزاد خود را ایفا نماید. مربی می کوشد روش تربیت مخفی خود را  12تا 

ک بایستی به جنبه های رشد طبیعی (. روسو معتقد است که در تربیت کود110ص 1390با شرایط طبیعی رشد بچه هماهنگ سازد )اولیچ، 

 او توجه نمود و به زمان حال او توجه داشت. آنچنان که در نوشته های روسو دریافت می شود گویا او طرفدار آزادی افراطی کودک بوده است.

یز در تعامل با دانش روسو اقتدار خشک معلمان خودکامه را مردود می دانست و در شیوه تربیتی او معلم شخصی آسانگیر است که خود ن

(. اندیشه های تربیتی روسو را غالباً در ذیل مکتب طبیعت گرایی بررسی می کنند. روش 95ص 1389آموزان کسب تجربه می کند )گوتک، 

اخالقی آموزش را در دوره کودکی، بر مبنای مشاهده و تجربه که کودک شخصاً به عمل دست می زند می داند و در دوره جوانی تعلیم و تربیت 

را در درجه اول اهمیت قرار می دهد و تربیت را مقدم بر تعلیم می داند. معلم از نظر روسو کسی است که با طبیعت کامالً هماهنگ باشد. 

ز برنامه تربیتی روسو مؤید این اندیشه است که به شاگردان باید مهلت داد و نباید در داوری نسبت به کارهایشان عجول بود. مدرسه نباید ا

(. از آنجائیکه روسو طبیعت آدمی را 1391محیط زندگی کودک مجزا تلقی شود، بلکه باید ادامه آن محسوب گردد )کریمیان و فضل الهی، 

نیک دانسته است، بنابراین هدف از تعلیم و تربیت از نظر او حفظ طبیعت و فطرت نیک و آزاد کودک در برابر فساد محیط اجتماعی است و 

ودک بتواند به طور طبیعی و آزادانه رشد کند باید تا قبل از اینکه به سن عقلی برسد از جامعه دور نگه داشته شود )کاردان، برای اینکه ک

(. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از نظر روسو هدف آموزش و پرورش خود زندگی است همچنانکه او نیز امیل )شاگرد فرضی 138ص 1381

 ماده ساخت.روسو( را برای زندگی آ

 

 پستالوتسی

( با الهام از روسو، معتقد بود که یادگیری دارای سیری آرام، تدریجی و فزاینده است. عموماً 1۷46-182۷هنریش پستالوتسی )

تحلیل ناتورالیست ها و از جمله پستالوتسی، کانون توجه خود را بر تجربه حسی متمرکز می کردند. این تجربه در حکم ابزاری برای تجزیه و 

نامید. این اصطالح به معنی تشکیل مفاهیم روشن  1طبیعت به اجزاء متشکله آن به شمار می آمد. پستالوتسی کشف بزرگ خود را آنشاوونگ

بر مبنای ادراک حسی است. شیوه تدریس پستالوتسی مبتنی بر صورت، شماره و نام اشیاء بود. پستالوتسی بر تجارب ساده اولیه، بی میانجی 

 (.105ص 1389وس تأکید دارد )گوتک، و ملم

                                                           
1- Anschauung 
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پستالوتسی تعلیم و تربیت را دارای رشدی طبیعی، فزاینده و هماهنگ می دانست که شامل همه استعدادها و توانایی های کودک 

حیوانی، اجتماعی  می شد. او معتقد بود که جسم و ذهن و عاطفه باید همه با هم رشد و پرورش یابند. به عقیده او انسان دارای سه نوع طبیعت

و اخالقی است. پستالوتسی حواس را مخزن دانش می دانست. او اعتقاد داشت که کودک مشاهدات و تجارب عملی خود را مطابق با آنچه در 

 گنجینه حواس خود دارد، تحلیل می کند و می فهمد.

ن بین خانه و مدرسه هر دو باید مشارکت داشته به نظر پستالوتسی، تعلیم و تربیت باید بر اساس تجارب کودک صورت گیرد و در ای

یژه باشند. به عقیده او برای طبیعت و رشد باید متناسب با سن و نیازها مراحلی در نظر داشت و هر علم و هنری را باید با استعداد و ساخت و

 شت:ذهنی هر کودک هماهنگ نمود. وی همچنین برای تعلیم و تربیت اصولی را به شرح زیر در نظر دا

 ( برنامه تربیتی بایستی با رشد جسمی و روانی کودک هماهنگ باشد.1

 ( باید کودک را دوست داشت و به شخصیت او احترام گذاشت.2

 ( باید آموزش و پرورش را بر اساس تجربه قرار داد.3

 ( باید آموزش و پرورش را بر اساس عمل و زندگی عملی بنا نهاد.4

 (.1381دا از مسائل ساده به سمت مسائل پیچیده تر حرکت کرد )کاردان، ( برای آموزش بایستی در ابت5

 

 هربرت اسپنسر

زیست می کرده است. اسپنسر در زمینه تعلیم و تربیت تحت تأثیر  1903تا  1820متفکری انگلیسی است که بین سالهای  2اسپنسر

که رشد و تکامل انسان از یک رشته مراحل تحولی ویژه می گذرد  زیست شناس معروف انگلیسی بود. اسپنسر باور داشت 3نظریه چارلز داروین

 که این مراحل از فعالیت های ساده به پیچیده و تخصصی منتهی می شوند. 

از نظر اسپنسر برنامه درسی باید فعالیت های انسان را در زندگی، بر اساس اهمیت اولویت برای بقا و پیشرفت تمدن بشر درجه بندی 

 متناسب با هر عصر و اجتماع را آموزش دهد. او معتقد بود که مواد آموزشی و درسی بایستی بر اساس اصول زیر باشند:نماید و علوم 

 ( اولویت باید با فعالیت هایی باشد که به زندگی بقا و تداوم می بخشند. 1

 دمند در زندگی به کار گیرند.( آموزش و پرورش بایستی افراد را تربیت و ترغیب کند تا این فعالیت ها را به طور سو2

( از آنجا که علوم تجربی به کابرد مفید و سودمند این فعالیت ها کمک کننده است، بنابراین بایستی در برنامه های درسی تقدم 3

 داشته باشد.

سازگار کردن انسان  وی تعلیم و تربیت را برای« سازگار کردن انسان با محیط خود » از نظر اسپنسر تعلیم و تربیت عبارت است از 

واند با محیط پیرامون خود، مورد توجه قرار می دهد. او معتقد بود که تعلیم و تربیت باید بر اساس علوم طبیعی و اجتماعی پی ریزی شود تا بت

 (.  219ص 1392برای انسان عصر جدید مفید باشد )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

 

 فردریک هربارت

هربارت اولین کسی بود که تعلیم و ( می زیسته است. 1841-1۷۷6ژوهان فردریک هربارت بین قرون هجده و نوزده میالدی)

 تربیت را از امری اتفاقی و بدون نقشه به صورت منظم در آورد. وی بر پایه روان شناسی تداعی گرایانه، روشی برای آموزش مطرح ساخت.

تحقیق و پرورش حس زیباشناسی تربیت یافت که این امر موجب تبحر او در زبان و ریاضیات و موسیقی شد.  هربارت در محیطی توأم با نظم،

او همچون پستالوتسی به جنبه های مختلف زندگی عالقمند بود اما در حالی که عواطف بر پستالوتسی تسلط داشت، هربارت تالش می کرد 

 تا بر عواطف خود تسلط داشته باشد. 

 ارت را می توان بر سه بخش تقسیم نمود:عقاید هرب

                                                           
2- Herbert Spencer   
3- Charls Darwin  

http://www.rassjournal.ir/


 51-59، ص 1395 ،پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
اول( بخشی که جنبه منطقی دارد و با بررسی ابزارها و معیارهای تفکر فلسفی او مرتبط است. دوم( بخشی که درصدد است تا به 

فلسفی جامع سروکار دارد تبیین عمدتاً تاریخی مسائل روان شناسی، تعلیم و تربیت، متافیزیک و اخالق بپردازد. سوم( بخشی که با نظام یابی 

 (.130ص 1390)اولیچ، 

هربارت شرایط فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی را مورد تأکید قرار می داد. در زمینه تعلیم و تربیت، هربارت بین سه نوع آموزش 

قمند و راغب است، پرداخته می ( ترکیبی. در شیوه توصیفی به شرح محتوایی که کودک به آن عال3( تحلیلی 2( توصیفی 1تفاوت قائل بود: 

شود. به نظر هربارت از طریق تحلیل می توان یک امر پیچیده را به اجزاء تشکیل دهنده آن طبقه بندی، مقایسه و مرتبط ساخت. ترکیب نیز 

 عناصر و اجزاء را بر حسب شباهت و اهداف، دوباره تقسیم بندی و ادغام می کند.

رد کرد و رابطه خالقی بین روانشناسی و سایر علوم همچون ریاضیات، فیزیولوژی و پزشکی  هربارت نظریه قوای مجزای ذهنی را

برقرار نمود. او معتقد بود که تشکیل شخصیت یا منش، هدف نهایی تعلیم و تربیت است و همه فعالیتهای تربیتی وسایلی هستند برای نیل 

 به این هدف.

ید را با تصورات مسکوت و بالقوه ذهنی مرتبط کند. به شاگرد کمک کند تا محتوای از نظر هربارت معلم باید )در تدریس( درس جد

هربارت در کارهای فلسفی خود به نقش تعلیم و تربیت درس را حفظ کند و برای این کار الزم است که عالقه و رغبت شاگرد را بر انگیزاند. 

کیب نمود. هربارت معتقد بود که آموزگار نباید صرفاً انتقال دهنده معلومات در تشکیل فرد و جامعه اشاره کرده است. وی نظریه و عمل را تر

( مرحله 1باشد بلکه او باید تعلیمات خود را با تجارب شاگرد پیوند دهد. روشی که او برای تدریس پیشنهاد نمود شامل چهار مرحله است:

  . 8( اجرا یا کاربرد5 ۷تنظیم ( تعمیم یا4 6( هضم یا همخوانی3 5( مرحله عرضه کردن2 4آماده سازی

 

 آگوستين قدیس

م( مقارن است با قرون چهارم و پنجم میالدی و آغاز تمدن و فرهنگ مسیحی قرون 430تا  354دوران زندگی آگوستین قدیس )

ت خود را در مورد تعلیم وسطی. وی از محتوا و برنامه های مدارس زمان خود انتقاد بسیاری کرده است و در ضمن این انتقادات عقاید و نظریا

 و تربیت بیان نموده است. 

آگوستین معتقد است که نه معلم و نه الفاظ چیزی به کسی یاد نمی دهند. از نظر او معلم حقیقی خداست که حقیقت را در نهاد 

رونی روح می داند. از نظر آگوستین انسان به ودیعه نهاده است. وی حضرت مسیح )ع( را تنها معلم، و ریشه همه شناخت ها را از اصل و منشأ د

فرد تربیت شده کسی است که در باطنش بین عقل و ایمان هماهنگی ایجاد شده باشد. زیرا که او معتقد بود که میان عقل و ایمان لزوماً 

 تعارضی نیست.

و یا زیبایی و عدالت، اموری همیشگی هستند. چون این حقایق، مستقل از ذهن انسان  از منظر آگوستین حقایق و اصول ریاضیات

و بیرون از محدوده زمان و مکان است. یعنی وجود آنها وابسته به وجود انسان نیست. آگوستین ابراز نموده است که سرچشمه این حقایق، از 

 ثبات وجود خداوند است. خداوند است و جاودانی و همیشگی بودن این حقایق، دلیلی بر ا

تعلیم و تربیت از نظر آگوستین شامل دو جنبه است: اول( توجه به درون و پاالیش آن و دوم( تعلیم. منظور از پاالیش، پرهیز از 

و  گناهان و رذایل بر اساس آیین مسیح است. به نظر آگوستین تعلیم و تربیت عملی است که هدفش کمک به انسان برای نیل به خوشبختی

از نظر آگوستین در آموزش و تدریس (. 181ص 1390سعادت جاودانی از طریق کسب حقیقت در حد توان است )پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

نیز  اولویت با علوم و معارف دینی است اما بر منطق، دستور زبان، موسیقی و ریاضی که از آنها با عنوان علوم یا هنرهای آزادگان یاد می کند

آگوستین هدف تربیت را پرورش افراد بر اساس معیارهای دینی می داند، که از نظر او چنین افرادی بین عقل و ایمانشان هماهنگی دارد. تأکید 

 وجود دارد. 

 

                                                           
4- Preparation 
5- Presentation 
6- Asscimilation 
7- Systematieation 
8- Application 
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 توماس آکویناس

یزدهم آکویناس که در قرن سیزدهم میالدی می زیسته است، بنیان گذار واقع گرایی خداباورانه است. این مکتب فلسفی از قرن س

سیحی تاکنون بر اندیشه غربی بسیار مؤثر بوده است. واقع گرایی خداباورانه نمودار تلفیق افکار تعقلی یونان، به نمایندگی ارسطو و الهیات م

 بود. آکویناس در مقام فیلسوفی متأله زندگی خود را وقف ایجاد آشتی بین دعاوی عقل و دین نموده است.

را موجودی عاقل که معرفت او با ادراک حسی آغاز می شود و از راه مفهوم سازی و تجرید به کمال  آکویناس همچون ارسطو، انسان

می رسد، می دانست. تومیست )واقع گرایی خداباورانه( درباره واقعیت، دیدگاهی ثنوی ابراز می دارد که به موجب آن واقعیت دارای دو بعد 

 (.۷9ص 1389)گوتک، ی نفس و بدن است و دو شأن وجودی دارد: مافوق طبیعی و طبیعی مادی و روحی است. از نظر تومیست، انسان دارا

تومیست کسب عادات اخالقی و فضائل و همچنین علوم مستدل و متشکل و موضوعات درسی را مورد تأکید قرار می داد. آنها 

 باشد، می نامیدند. که به همان معنی دانش متراکم و مستدل می « سیانسیا » موضوعات برنامه درسی را 

به عقیده تومیست ها، تعلیم و تربیت، فرآیندی مادام العمر است که مستلزم وجود اشخاص و نهادهای مختلفی همچون خانواده، 

کلیسا و اجتماع است. اما تحصیالت آموزشگاهی یا رسمی بر عهده معلمان است که به طور آگاهانه مسئولیت آموزش کودکان و جوانان را در 

(. از نظر آکویناس، معلم باید خداوند را بشناسد و تعلیم دادن از نظر او 86ص  1389رسه به عنوان نهادی تخصصی بر عهده دارند )گوتک، مد

 یعنی واسطه بودن بین خدا و بشر.

 

 کمنيوس

قرن هفدهم است. ترین مربیان تعلیم و تربیت مغرب زمین در ترین و بزرگ( یکی از برجسته16۷0-1592ژان آموس کمنیوس )

(. جهان بینی 110، ص1381دانند )کاردان، ای جهانی نیز پیدا کرده بود، برخی او را پدر آموزش و پرورش جدید میاز آنجا که آرای او جنبه

ا آمپریسم ( تجربه گرایی ی3( فلسفه نوافالطونی 2( فلسفه اسکوالستیک 1کمنیوس در زمینه تعلیم و تربیت تحت تأثیر سه مشرب فکری بود: 

 قرن هفدهم.

کمنیوس به سیر کماالت و از قوه به فعل در آمدن آنها در انسان معتقد بود و نظام سلسله مراتبی را بین صورت ها قبول داشته 

 است.

ق قلمروهایی که کمنیوس با دیدگاه نو افالطونی اش قبول داشته است، عبارتند از عالم تصورات، عالم فرشتگان، عالم مکانیکی )خل

 هنری(، عالم روحانی و عالم ابدی. 

از نظر کمنیوس، تعلیم و تربیت یک نیاز قطعی و حق ذاتی انسان است و مذهب عاملی اساسی در تعیین هدف و مقصد تعلیم و 

و به فعلیت  (. هدف تعلیم و تربیت از دیدگاه او، همانند شدن با مبدأ و بازگشت به اصل خود1381تربیت است )طوسی، به نقل از کاردان، 

ی علم، قدرت و قداست است؛ به عبارت دیگر، آدمی باید به مدد دانش، اخالق و دین به خردمندی، اراده و تقوا دست یابد رساندن سه قوه

 (.111، ص1381)کاردان، 

ته است و هدف کمنیوس به حس گرایی معتقد بود و نقطه آغاز معرفت را حواس می دانست. او انسان را مرکز و قلب آفرینش دانس

خداوند از خلقت انسان را در سه مورد بیان نموده است: اول( خداوند می خواست تا تصوری از خارج ذات خود متجلی سازد. دوم( خداوند می 

ید خواست تا سرپرست و قیمی برای دیگر جانداران تعیین نماید. سوم( خداوند می خواست تا موجودی حاکم بر اعمال و رفتار خود خلق نما

 (.191ص 1392)پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

تعلیم و تربیت از منظر کمنیوس عبارت است از هدایت فعالیت های طبیعی آدمی در جهت مطلوب و به روش همه جانبه. او معتقد 

ز نظام طبیعت و وظیفه بود که تعلیم و تربیت باید انسان را به رستگاری و به اخالق حسنه مجهز سازد. کمنیوس تعلیم و تربیت را وجهی ا

 خانواده، اجتماع و محیط زیست و دارای ابعاد رسمی و غیر رسمی می دانست. 

عنوان کلید خداشناسی یاد کرده است. وی برای تعلیم و تربیت مراحی در نظر داشته به  کمنیوس از طبیعت و شناخت قوانین آن،

( از دوازده تا هجده 3( از شش تا دوازده سالگی )تربیت در مدارس ابتدایی( 2کستان( از تولد تا شش سالگی )تربیت در خانواده و کود( 1است: 

 (  از هجده تا بیست و پنج سالگی )تربیت دانشگاهی(.4سالگی )تربیت در مدارس متوسطه( 
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 مارتين لوتر

بود و انجیل را به زبان آلمانی در گذشت. او کشیش  1546فوریه  18در آیزلبن آلمان متولد شد و در  1483نوامبر  10لوتر، در 

وی پیوسته جدایی ناپذیر بودن جنبه خداشناسی و جنبه تعلیم  رود.شمار میترجمه کرد. لوتر یکی از پیشوایان نهضت اصالحات پروتستانی به

مان ذهن او را هدایت کند، و تربیت را نمایان می ساخت. او به ارسطو و تفاخر عقالنی عالقمند نبود و محققی را که اجازه نمی دهد که ای

 بزرگ ترین دشمن بشریت می داند. 

با جسارت می توان این نکته را بیان نمود که در نظریات تربیتی خود فراتر از قرون وسطی گام برداشت. طبق نظر لوتر، منظور و 

جامعه مسیحی را ممکن می سازد. از هدف تعلیم و تربیت سوق دادن جوانان به سوی دینداری و فهم وظایف اجتماعی است که تحقق یک 

ص  1390نظر لوتر معلم نباید یک شالق به دست باشد زیرا تنها مأمور مدرسه نیست بلکه وی یک مقام مقدس را احراز کرده است )اولیچ، 

65.) 

ینکه بیشتر علوم و از نظر لوتر برنامه های مدرسه باید مهارت های اساسی خواندن، نوشتن و حساب کردن، زبان التین )به دلیل ا

 معارف به این زبان نگاشته شده بود(، موسیقی )به عنوان هدیه خداوند( و حرفه آموزی را مورد تأکید قرار دهد.

 تأثیر مهم و اهمیت تاریخی لوتر، گرایش به روابط شخصی و مستقیم با خدا و جهان است.

 

 تحليلبحث و 

اعتقاد روسو آدمی از جسم و روح ترکیب شده است و روح است که انسان را از موجودات دیگر متمایز می سازد. از نظر روسو معلم  به

 باید کامالً با طبیعت هماهنگ باشد. پستالوتسی معتقد بود که برای طبیعت و رشد، باید متناسب با سن و نیازها مراحلی در نظر داشت و هر

باید با استعداد و ساخت ویژه ذهنی هر کودک هماهنگ نمود. او معتقد بود که جسم و ذهن و عاطفه باید همه با هم رشد و علم و هنری را 

نامه پرورش یابند. عموماً ناتورالیست ها و از جمله پستالوتسی، کانون توجه خود را بر تجربه حسی متمرکز می کردند. اسپنسر معتقد بود که بر

های انسان را در زندگی، بر اساس اهمیت اولویت برای بقا و پیشرفت تمدن بشر، درجه بندی نماید و علوم متناسب با هر درسی باید فعالیت 

عصر و اجتماع را آموزش دهد. اسپنسر باور داشت که رشد و تکامل انسان از یک رشته مراحل تحولی ویژه می گذرد که این مراحل از فعالیت 

صی منتهی می شوند. هربارت که وی نیز متمایل به طرفداری از طبیعت گرایی بود، معتقد بود که معلم باید )در های ساده به پیچیده و تخص

 تدریس( درس جدید را با تصورات مسکوت و بالقوه ذهنی مرتبط کند.

بان، موسیقی و ریاضی نیز فیلسوفان متأله عموماً در آموزش و تدریس به علوم و معارف دینی اولویت می دهند. اما بر منطق، دستور ز

اعتقاد داشت و توماس آکویناس در مقام به سیر کماالت و از قوه به فعل در آمدن آنها تأکید دارند. کمنیوس به عالم روحانی و عالم ابدی و 

نفس و بدن است و دو  از نظر تومیست ها، انسان دارای فیلسوفی متأله زندگی خود را وقف ایجاد آشتی بین دعاوی عقلی و دینی نموده است.

 شأن وجودی مافوق طبیعی و طبیعی دارد. لوتر نیز جدایی ناپذیر بودن جنبه خداشناسی و جنبه تعلیم و تربیت را نمایان ساخته است. از نظر

ن عقل و ایمان آگوستین، فرد تربیت شده کسی است که در باطنش بین عقل و ایمان هماهنگی ایجاد شده باشد، زیرا که او معتقد بود که میا

 یکی از جنبه های مهم تعلیم و تربیت از نظر آگوستین پاالیش انسان و پرهیز از گناهان و رذایل است. تعارضی نیست. 
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 . وجوه شباهت و تفاوت بین دیدگاه های فیلسوفان طبیعت گرا و متأله2جدول 

 تفاوت ها شباهت ها

و  است تعلیم و تربیت وجهی از نظام طبیعت

و بوده وظیفه خانواده، اجتماع و محیط زیست 

 است.دارای ابعاد رسمی و غیر رسمی 

از نظر طبیعت گرایان تعلیم و تربیت واقعی بر آمادگی و نیازهای انسانی 

 مبتنی است. 

 عالم روحانی و ابدی.تأکید بسیار متألهان بر عالم تصورات و 

 پاالیش انسان و پرهیز از گناهان و رذایل است.تأکید متألهان بر  رفت.اعتقاد به حس گرایی به عنوان نقطه آغاز مع

تأکید بر ثنویت و دو بعدی بودن انسان و اینکه 

 انسان دارای دو شأن وجودی مادی و روحی است.

طبیعت گرایان بر زندگی حال و مراحل رشد انسان تمرکز بیشتری دارند. 

کمک به انسان برای در حالیکه متألهان، بزرگ ترین هدف تعلیم و تربیت را 

 می دانند.کسب حقیقت  ونیل به خوشبختی و سعادت جاودانی 

تعلیم و تربیت عبارت است از هدایت فعالیت های 

به روش همه طبیعی آدمی در جهت مطلوب و 

 جانبه.

 تأکید بسیار متألهان بر هماهنگی بین عقل و ایمان.

اولویت می دهند. اما علوم و معارف دینی  بهدر آموزش و تدریس متألهان 

طبیعت گرایان بیشتر بر علوم طبیعی و قابل تجربه و عمل و شیوه های 

 حل مسأله تأکید دارند.

 

 جمع بندي و نتيجه گيري

تربیتی و نیز اخالقی مبتنی بوده، امروزه نیز به رغم پیشرفت های علمی و  -طی قرون گذشته بر مالحظات فلسفی آموزش و پرورش

تربیتی را مد نظر قرار داد، چرا که بررسی اهداف و غایت تربیت نه در صالحیت علم و  -دستاوردهای فنی، همچنان باید مالحظات فلسفی

 نظام اخالقی و تربیتی است.تکنیک، بلکه فقط در صالحیت فلسفه و 

از نظر طبیعت گرایان انسان با طبیعتی پاک به دنیا می آید و فطرت پاک انسان را محیط نامطلوب اجتماعی به فساد و تباهی می 

های طبیعی کشاند. آنها اهمیت امور فوق طبیعت را یا قبول ندارند و یا کاهش می دهند. آنها حواس را کلید درک طبیعت می دانند و فرآیند

ش و را کند، تدریجی و تکاملی در نظر می گیرند. از نظر ناتورالیست ها تعلیم و تربیت واقعی بر آمادگی و نیازهای انسانی مبتنی است و آموز

آموزان  پرورش را در خدمت رشد طبیعی کودک، عالیق و نیازها و آزادی او می دانند. معلم از نظر آنها شخصی صبور و آسانگیر است که دانش

 را به حل مسأله و کشف کردن ترغیب می نماید.

رستگاری انسان را در پی داشته باشد و به تحقق اخالق حسنه در متربی منجر شود. فیلسوفان متأله، تربیتی را مطلوب می انگارند که 

مقصود تأکید در مطالب و مباحث آموزشی و آنها سیر کماالت و روابط شخصی و مستقیم با خدا و جهان را مورد توجه قرار دادند )در اینجا 

تدریس است(. از نظر آنان، تعلیم و تربیت عملی است که هدفش کمک به انسان برای نیل به خوشبختی و سعادت جاودانی از طریق کسب 

زبان، موسیقی و ریاضی  حقیقت در حد توان است. از نظر آنها در آموزش و تدریس اولویت با علوم و معارف دینی است اما بر منطق، دستور

  که از آنها با عنوان علوم یا هنرهای آزادگان یاد می کنند، نیز تأکید دارند.
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