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 دریافت مقاله39/5/11 :

 پذیرش مقاله39/6/3 :

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران با کمک فلسفۀ تربیت

کمال دنیوی و سعادت جاویدان الهی( .)2ابن سینا مهمترین و

می توان تربیت را در حیطۀ عمل و نظر هماهنگ و بامعنا

اصلی ترین هدف تعلیم و تربیت را رسیدن فرد و جامعه به

ساخت .بنابراین ،فلسفۀ تربیت ،معرفتی است نظری برای

سعادت و کمال می داند .از نظر وی مهمترین نوع آموزش و

راهگشایی خردمندانه در عمل تربیتی و اندیشیدن دربارۀ غایات

پرورش ،آموزش عقلی است که در حقیقت پرورش ذهن

و بررسی نتایج آن به منظور معر فی بنیادهای تربیت درست،

انسان است .او تعلیم و تربیت را رشد عقل و راهی برای

منسجم ،هماهنگ ،و جلوگیری از بروز تضاد و تناقض در نظر

رسیدن به خدا می دانست(.)9

و عمل تربیت .بررسی و اندیشیدن در نظر فالسفه بزرگ و

ابن سینا به تربیت اخالقی بیشتر توجه دارد و تربیت دینی

مطرح در امر تعلیم و تربیت یکی از راههای مهم و اثربخش در

را برای موفقیت و تربیت اخالقی الزم می داند و منظورش از

فهم بهتر این مهم است(.)1

تربیت اخالقی ،بار آوردن مردان و زنانی است که عفیف و

در میان فیلسوفان اسالمی معروف ،نخستین کسی که به

دارای اراده قوی باشند ،فضیلت را دوست بدارند و در کارها و

میزان قابل توجهی به مسأله تعلیم و تربیت پرداخته ،ابن سینا

اعمالشان ،رضایت خدا را در نظر بگیرند .وی معتقد است که

است .او به طور خاص در کتاب تدبیر المنازل به مساله تعلیم و

باید عادات خوب را هر چه زودتر ،پیش از آنکه عادت های

تربیت می پردازد .از نظر وی تعلیم و تربیت عبارت است از

زشت پیدا شوند ،در کودک ایجاد کنیم و در اینگونه موارد اگر

برنامه ریزی و فعالیت محاسبه شده در جهت رشد کودک،

الزم شد کودک را تنبیه یا مجازات هم باید کرد( .)4ابن سینا

سالمت خانواده و تدبیر شئون اجتماعی برای وصول انسان به

به روشنی مرحله ی اول تعلیم و تربیت را که در خانه صورت

خدابنده و همکاران
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می گیرد از مرحله ی دوم که در مکتب زیر نظر یک معلم

مانند علوم دیگر باید از راه تجربه و تعقل مربیان همه کشورها

صورت می گیرد تفکیک می کند .او بیان می دارد که باید به

و مبادله تجارب میان آنان تکامل یابد .از این بابت کمینوس را

کودک از زمان شیر دادن نظم و انضباط را آموخت ،و در واقع

پیام آور صلح و تفاهم بین المللی و نخستین طراح سازمانی

نخستین گام ها برای آموختن آداب نزاکت و اخالق ،و نیز

دانست که در قرن بیستم به صورت سازمانهای جهانی

ساختن شخصیت او (تأدیب) ،در این مرحله ،که نخستین

آموزش و پرورش نظیر «دفتر بین المللی تعلیم و تربیت» و

مرحله از زندگی انسان است ،برداشته می شود .از سوی دیگر،

«سازمان علمی و تربیتی و فرهنگی سازمان ملل متحد» به

آموختن علوم باید از زمانی آغاز شود که بدن کودک رفته رفته

تحقق پیوست(.)2

شکل کامل خود را پیدا می کند .ابن سینا تأکید می کند که هر

کمنیوس همچنین نخستین کسی است که به تعیین مراحل

یک از بچه ها را باید مورد توجه ویژه قرار داد و به فراخور

آموزش پرداخته است .وی برای تحصیل علم چهار دوره را از

طبع خاصش بار آورد .به هیچ وجه نباید نوعی برابری کمی را

هم تفکیک میکند ،از تولد تا شش سالگی :تربیت در خانواده

بر همه تحمیل کرد؛ زیرا این کار تفاوت های کیفی ای را که

و کودکستان؛ از شش تا دوازده سالگی :تربیت در مدارس

در جوهریه ی ذات انسان ریشه دار است و باید با منتهای دقت

ابتدایی یا «مدرسه زبان مادری»؛ از دوازده تا هجده سالگی:

و توجه پرورده و حفظ شود .در این مرحله ،مکتب و خانه در

تربیت در مدارس متوسطه یا «مدرسه التین» یا «ژیمنازیوم»؛ از

کمک به حصول اهداف تعلیم و تربیت اولیه ی کودک ،که

هجده تا بیست و پنج سالگی :تربیت در مدارس عالی یا

عبارت است.

دانشگاهها و سیر و سفر( .)2کمنیوس اصول تعلیم و تربیت

از تقویت ایمان ،ساختن یک شخصیت مطلوب ،تندرستی،

خود را از مطالعهی طبیعت بهدست آورد .او از طبیعت و

آموختن سواد و مقدمات تفکر صحیح و فراگرفتن یک حرفه،

شناخت قوانین آن بهعنوان کلید خداشناسی یاد کرده است.

شروع به تکمیل یک دیگر می کنند( .)5از میان مصلحان تربیتی

مایر ( )1934در توضیح اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه

که در طول زمان پایه به عرصه وجود نهادند ،کمنیوس در

کمنیوس به شرح نه اصل پرداخته است .اصول نهگانهی مایر

مقامی عالی است و به عنوان یکی از چهره های برجسته

بهطور خالصه عبارتند از :طبیعت موقع مناسب را رعایت

آموزش و پرورش مغرب زمین در قرن هفدهم محسوب

میکند ،پس تربیت نیز باید در بهار زندگی یعنی در دوران

میگردد .که از این رو برخی او را «پدر آموزش و پرورش

کودکی انجام گیرد .طبیعت پیش از آنکه صورتی بهوجود آورد

جدید» می دانند .مهم ترین اثر کمینوس که شامل کلیه نظریات

ماده آنرا فراهم میکند ،پس در تربیت نیز باید کتابها آماده

او درباره اصول و روشها و سازمان آموزش و پرورش است

شوند؛ مطالب سخت ابتدا با اشیاء فهمانده شوند و سپس از

«آموزش بزرگ» یا «هنر بزرگ آموزش» نام دارد .کمینوس

طریق زبان؛ طبیعت موضوع مناسبی را برای عمل کردن انتخاب

مدعی بود که اصول آموزش و پرورش را می توان با دقت در

میکند ،پس در تربیت نیز باید پیش از آغاز تحصیل ذهن

آنچه در طبیعت می گذرد به دست آورد و بر همین اساس 6

دانشآموز را آماده کرد و استمرار تحصیلی وجود داشته باشد؛

اصل را به عنوان اصول مربوط به شیوه تدریس یا اصول

طبیعت در عملیات خود آشفته نمیشود بلکه در سیر خویش

آموزش در مدرسه مطرح نمود .در مجموع کمنیوس که به

به پیش ،از یک نقطه به نقطه دیگر گام برمیدارد ،پس در

بیدار کردن عقل اجتماع آدمیان و اصالح جامعه بشری می

مدرسهها باید طوری سازمان داده شوند که هر شاگردی در هر

اندیشد و آموزش و پرورش دموکراتیک و انسانی را بهترین

زمان معین فقط یک موضوع درسی داشته باشد؛ در تمام

وسیله این بیداری می داند براین باور است که :علم تربیت نیز

عملیات طبیعت پیشرفت از درون است ،پس شاگرد باید
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نخست چیزها را درک کند و بعداً آنها را بهخاطر بسپارد و

به طور کلی می توان نتیجه گرفت که کمنیوس به ترکیب

معلم هم از روش تمام دانشها آگاه باشد؛ در تدریس هر زبان

تربیت فراگیر ،و اصالح عمومی و جهانی در دانش ،ایمان و

یا علم یا هنر نیز باید از سادهترین جزء آغاز کر؛ طبیعت جهش

اخالق میاندیشید و تربیت را نوری در تاریکی مینامید .او

نمیکند بلکه گام به گام پیش میرود ،پس در تربیت نیز باید

توفیق یافت مبانی اخالقی صلح و نیز زوایای تاریک نظری آن

تمام موضوعات درسی با کمال دقت میان کالسها طوری

را باز نمایاند.ابن سینا معتقد است که اخالق ،خیر و فضیلتی

تقسیم شود که فهم موضوعهای قبل راه را برای موضوعهای

است که در همه امور باید مد نظر باشد و تربیت اخالقی فرد

بعد هموار کند و آنها را روشن سازد؛ طبیعت اگر چیزی را

در جامعه ،را تضمین کننده کمال و سعادت او را در دنیا و

آغاز کند ،تا آن را به پایان نرساند از دست نمیدهد ،پس

آخرت می داند .سعادت باالترین چیزی است که انسان به

هرکس به مدرسه میرود باید تا زمانی که کامالً دانا و پرهیزگار

دنبال کسب آن است و هدایت به راه سعادت نیز باالترین

شود ،تحصیل را ادامه دهد؛ طبیعت با دقت از موانع و چیزهایی

هدایتهاست ،چرا که شرافت هدایتها به غایاتی است که به آن

که احتمال آسیبی از آن میرود پرهیز میکند ،پس شاگردان

رهنمون می گردند.کمنیوس و ابن سینا مهمترین و اصلی ترین

باید جز کتابهای مناسب خود چیز دیگری دریافت نکنند و

هدف تعلیم و تربیت را رسیدن فرد و جامعه به سعادت و

کتابها از نوعی باشند که بتوان حقیقتاً آنها را منبع حکمت و

کمال می دانند .از دیگر شباهت ها در اهداف تربیت اخالقی

فضیلت و تقوا نامید و به شاگردان در مدرسه و اطراف آن

این دو فیلسوف کسب اعتدال و میانه روی و کسب فضائل

اجازه معاشرت با معاشران بد داده نشود()2

اخالقی است.
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