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دكتر سيد حميدرضا علوي





دكتر علي شريعتمداري
چكيده

در اين مقاله ,آراء و نظريات تربيتي ژان ژاک روسو در زمينه هاي اهداف ,اصول و روشهاي
تربيت از منابع مربوطه ,استخراج گرديده و سپس آن آراء و نظريات با انديشههاي تربيتي اسالم که از
متون اسالمي -نظريات انديشمندان اسالمي و آيات و روايات ,استخراج شدهاند مورد مقايسه قرار
گرفتهاند .نتيجه چنين کاري آن بوده که وجوه تشابه و تفاوت بين آراء تربيتي روسو با انديشههاي
تربيتي اسالم در موارد فوق مشخص و تبيين گرديده است .نتايج تحقيق مبين آن است که وجوه تشابه
فراواني ,علي رغم برخي تفاوتها ,بين آراء روسو و آراء تربيتي برگرفته از اسالم در زمينههاي اهداف
نهائي و واسطهاي تربيت ,اصل تعقل و روشهاي پرورش نيروي عقالني ,اصل عزلت و روشهاي دور
ساختن کودکان از اجتماع ناسالم ,اصل پيروي از طبيعت و روشهاي مجازات و پاداش طبيعي ,تعليم و
تربيت منفي و عدم عادت وجود دارد.

كليد واژگان :اسالم ,تربيت اسالمي ،روسو ,هدف ,اصل ,روش ,تربيت ,آموزش و پرورش
(تعليم و تربيت)

 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران ،و رئيس سابق فرهنگستان علوم ايران
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مقدمه

نمايد .لذاست که در تحقيق حاضر ,يکي از

بدون شک اساسيترين بخش نظام

بزرگترين علماي تربيتي جهان يعني ژان ژاک

مقدس اسالم ,همانا بعد فرهنگي و جوانب

روسو مطمح نظر قرار گرفته است .علت اين

تعليمي -تربيتي آن است ,بدين لحاظ

انتخاب آن بوده که آراء و نظريات تربيتي

شناخت نظام تعليم و تربيت اسالم و اهداف،

روسو در مورد امر خطير تربيت بسيار

اصول و روشهاي اساسي آن ضروري جلوه

وسيعتر و منسجمتر از پيشينيان اوست و در

ميکند .نکته حائز اهميتي که در اين مورد

اين زمينه آن گونه به بحث پرداخته که در

توجه به آن ,موفقيت پژوهشگر را قطعي

مقايسه با آنچه ديگران پيش از او گفتهاند,

ميسازد آن است که در کنار مطالعه و بررسي

آراء وي اصالت و تازگي دارد ,که حتي بر

دقيق تعليم و تربيت اسالمي ,الزم است

مربيان بعد از خود او هم مؤثر واقع شده

نظريات مهم صاحبنظران و مربيان بزرگ

است ,لذا استخراج و بررسي تطبيقي آراء

جهان و تحليلهاي آنها از نزديک مورد

تربيتي او با اسالم عالوه بر آنکه سبب درک

بررسي تطبيقي قرار گرفته ،نقاط ضعف آنها

ژرف و عميق اين دو ديدگاه خواهد گرديد,

از نقاط قوتشان متمايز گردد تا بهرههاي الزم

اين امکان نيز فراهم ميشود که با تشريح

از نقاط قوت آنها برده شود .در اين راستا,

موارد انطباق و اختالف اين دو ديدگاه راه

مسلم است که چون موضوع مورد بحث,

براي درک موارد اختالف آراء تربيتي روسو

تربيت اسالمي ميباشد ,اصالت نوشته از

در مقايسه با اسالم باز شود .مجموعه حاضر

اهميت فراوان برخوردار است ,به طوري که

با در نظر گرفتن مقايسه و بررسي تطبيقي سه

نويسنده ناگزير است مايه اساسي کار را از

بعد اساسي تربيت يعني "اهداف ،اصول و

متون بنيادي و اصيل اسالمي و يا منابع و

روشها" فراهم گرديده است ,بدين ترتيب که

مآخذ معتبر مبتني بر آنها اخذ نمايد .از طرف

در ابتدا اهداف ,اصول و روشهاي تربيت از

ديگر محقق ميتواند آشنايي با نظريات و

ديدگاه روسو و سپس از ديدگاه مکتب عالي

انديشههاي تربيتي ساير صاحبنظران بزرگ

قدر اسالم مورد بحث و مقايسه قرار خواهند

جهان را سرمايه فهم و دقت در آيات و

گرفت .بديهي است که به منظور پرهيز از

روايات سازد و کاشفيت و گيرندگي ذهن

طوالني شدن مقاله تنها تعدادي از اهم موارد

خود را در رابطه با منابع اسالمي غنيتر

مذکور تشريح و مقايسه شدهاند.
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اهداف تربيت از ديدگاه ژان ژاک

هدف غائي و نهائي تربيت :انطباق و

روسو

هماهنگي كامل با طبيعت

دقت در آثار تربيتي ژان ژاک روسو

از نظر روسو ,کودک طبيعتاً و به طور

مبين آن است که وي يک هدف غائي و

ذاتي نيک بوده و در خود خطوط راهنما براي

نهائي براي تربيت و يک سري اهداف

تکامل خويش را دارا ميباشد (ريان،2

واسطهاي به منظور وصول به هدف نهائي

 .)2926بدين علت روسو توصيه ميکند:

مطرح نموده است ,به طوري که ميتوان

"طبيعت را مالحظه کنيد و از راهي که

"انطباق و هماهنگي کامل با طبيعت" را به

طبيعت براي شما مشخص کرده تبعيت

عنوان هدف نهائي در نظر وي استخراج

نمائيد" (بويد  ،2925 ،ص  .)722لذا ميبينيم

نمود ,و همچنين ميتوان اهداف واسطهاي

در نظر روسو ,بازگشت به طبيعت به مفهوم

زير را نيز به عنوان اهداف تربيتي در موارد و

برگشتن به يک حالت حيواني نيست ,بلکه به

شئون مختلف تربيتي از آثار روسو استخراج

معناي دادن يک موقعيت به انسان به منظور

کرد:

متکامل ساختن خود به طور کامل و هماهنگ
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 .2صحت و قوت جسماني :شأن جسمي

ميباشد (اوليچ  .)2967 ،لذا سعادت را فقط

 .7تعقل و تفکر :شأن فکري

از طريق حفظ و نگهداري تمايالت در

 .8تهذيب ,و پرورش صفات عاليه اخالقي:

محدوده تعيين شده به وسيله طبيعت ميتوان

شأن اخالقي

به دست آورد (بويد.)2925 ،

 .8عدالت و تساوي و به کارگيري شغل
 .5روابط اجتماعي صحيح ,تعاون و ايثار:

اهداف واسطهاي تربيت از ديدگاه
ژان ژاک روسو

شأن اجتماعي

 .1صحت و قوت جسماني :شأن جسماني

مناسب ومفيد :شأن اقتصادي

 .6عشق به ميهن و قوانين آن و بار آوردن
شهروندان مطلوب :شأن سياسي

روسو معتقد است که بايد جسم قوت
داشته باشد تا بتواند از روح اطاعت نمايد,
1. Ryan
2. Boyd
3. Ulich
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چه ضعف بدن مانع تربيت روح ميگردد .هر

خواستههاي حقيقي طبيعت و تبديل حرص

قدر بدن ضعيفتر باشد ,بيشتر به روح فرمان

"و تمايالت سوء" به تمايالت و گرايشهاي

ميدهد و هر قدر قويتر باشد بهتر از آن

خالق و مثمرثمر سخن ميگويد و اظهار

فرمانبرداري ميکند .جسم نحيف ,روح را

ميدارد اگر طبيعت جوان منحرف و نابود

ضعيف ميکند (روسو ،2ترجمه زيرکزاده،

نگردد ,نهايتاً احساسات اخالقي بزرگ نظير

.)2888

عشق ,عدالت و وظيفه را کشف خواهد کرد,
و به يک وحدت عميقتر با جهان نائل

 .2تعقل و تفكر :شأن فكري

خواهد گشت (اوليچ .)2967 ،در حقيقت,

روسو اظهار ميدارد "آنچه که فرد و

اعتقادات روسو در زمينه پرورش اخالق افراد

متربي ميداند بايد به واسطه آن باشد که

ناشي از اين امر است که وي اعتقاد دارد که

خودش به دست آورده نه آنکه شما به او

انسان قادر است غرائزش را انتخاب کند

گفتهايد .دانش را به او ياد ندهيد بلکه

(کامرون.)2928 ،7

بگذاريد خودش آن را کشف کند .در
صورتي که نفوذ کالم خود را جانشين تعقل

 .4عدالت و تساوي و بكارگيري شغل

در ذهن او بنمائيد ,استدالل و تعقل را

مناسب و مفيد :شأن اقتصادي

متوقف خواهد ساخت" (بويد ،2925 ،ص

روسو در مواردي از لزوم اطاعت قوانين

 .)28لذاست که روسو معتقد است که شاگرد

منظم و ابدي و عادالنه طبيعت سخن

او آنچه را ميگويد ,درک ميکند و قدرت

ميگويد و به شدت گله و شکايت ميکند از

قضاوتش افزونتر از حافظه سطحي او است

قوانيني که تحت نام قانون ,منافع خصوصي

(همان).

را بر مردم تحميل نمودهاند (روسو ،ترجمه

 .3تهذيب و پرورش صفات عاليه اخالقي:
شأن اخالقي

در اين راستا روسو از لزوم پرورش
1. Rousseau

زيرک زاده .)2888 ،در مواردي نيز روسو
توصيه ميکند که متربي او بايد بداند که
چگونه در شهرها تأمين معاش کند ,و چگونه
با ساکنين آنها بسر برد و چگونه با آنها
2. Comeron
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زندگي کند ,اگر چه مانند آنها زندگي نکند

(روسو ،ترجمه زيرک زاده .)2888 ،هدف

(بويد.)2925 ،

"قرارداد اجتماعي" نيز آن بود که جامعهاي
منطبق با شرايطي عقلي که طبيعت را محترم

 .5روابط اجتماعي صحيح ,تعاون ,و ايثار:

شمارد ,تشکيل دهد و بديهي است زماني که

شأن اجتماعي

چنين جامعهاي تشکيل شود ,مؤسسات

روسو خواستار آن است که کودک حتي
قبل از آنکه واقعاً عضو فعال جامعه گردد,
بايد لزوم مبادالت اجتماعي را درک نمايد و
براي استفاده از آن آماده باشد .از طرف ديگر
روسو سعادت و منافع عمومي را دليل
حقيقي و محرک اصلي اعمال متربي خود
معرفي مينمايد (روسو ،ترجمه زيرک زاده،
 ,)2888و در کنار اين توصيه ميکند:
"شاگردتان را در حد توانش مشغول انجام
اعمال خوب قرار دهيد ,و بگذاريد که مردم
فقير و محتاج را از خدمتش بهرهمند سازد"
(بويد ،2925 ،ص .)228

خوب اجتماعي آن جامعه ,مؤسساتي خواهند
بود که بهتر بتوانند "من" را در وحدت
عمومي مستحيل نمايند ,به طوري که هر فرد
خود را واحدي مجزا تصور نکند بلکه جزئي
از کل بداند و فقط از خالل کل حساس باشد
(شاتو ،ترجمه شکوهي .)2869 ،لذاست که
ميبينيم هر کدام از ما در تحت جهتدهي و
هدايت خواسته اراده عامه از شخصيت و
توان کافي برخوردار خواهد بود ,و بنابراين
ما هر عضوي از اعضاي جامعه را به عنوان
جزئي جدائيناپذير از کل جامعه ميپذيريم
2

(کليدون .)2969 ،

 .6عشق به ميهن و قوانين آن ,و بار آوردن

اصول و روشهاي تربيت:

شهروندان مطلوب :شأن سياسي و مدني

اصل تعقل از ديدگاه ژان ژاک روسو

روسو بيان ميداشت که تنها راه نفوذ در

دقت در آثار تربيتي روسو مبين آنست

دلهاي مردم از طريق آموزش و پرورش

که وي به طور کلي عقل ,انديشه ,تفکر و

است؛ اما از طريق نوع صحيح و شايسته آن؛

تعقل و شناخت را کامالً مدنظر داشته و لذا

يعني آموزش و پرورشي که دلها را تحريک

تعقل را به عنوان يک پايه و اصل آراء تربيتي

کرده ،تحت تأثير خود قرار دهد ,و عشق به
ميهن و قوانين آن را در فرد ايجاد کند

1. Claydon

6

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز

خود مطرح کرده است .روسو بعد از بحثهاي

يک اصل اساسي در تمام تعليم و تربيتهاي

فراواني که در مورد پرورش ابعاد گوناگون

خوب محسوب ميگردد (بويد)2925 ،؛ لذا

وجودي کودک بعمل ميآورد ,راههاي

روسو بهترين تربيتها را تربيتي معرفي ميکند

مختلفِ تربيت حواس کودک را پيشنهاد

که شخص را "عاقل" بار آورد (روسو،

مينمايد ,و نهايتاً تالش ميکند که از موارد

ترجمه زيرک زاده.)2888 ،

مذکور در جهت پياده کردن صحيح تربيت

روسو اعتقاد دارد که چون "حواس"

عقالني بهره گيرد ,و به همين علت متربي

کودک ماده اوليه اصلي دانش او را فراهم

خود را در سن چهارده سالگي يک موجود

ميکنند ،لذا در صورتي که اين حواس به

"فکور" معرفي مينمايد (اوليچ.)2967 ،

خوبي پرورش يابند ،و محسوسات به

روسو معتقد است که اصل اساسي در روش

گونهاي صحيح و مناسب به آنها ارائه شوند،

او آن نيست که کودک امور فراواني را

حافظه آدمي نيز در مراحل بعد از کودکي که

بياموزد بلکه آن است که بگذارد او به آراء

قدرت آمادگي بيشتري را کسب مينمايد آن

روشن و دقيقي برسد (بويد .)2925 ،لذا

محسوسات را بهتر به عقل تحويل خواهد

مالحظه ميشود که روسو مترصد است که

داد .لذا از ديدگاه روسو اگر "حواس" متربي

قدرت تعمق و ژرف نگري و دقت نظر را در

به طور صحيح پرورش يابند همين حواس

متربي افزايش دهد تا آنکه صرفاً بر گستره

مقدمهاي جهت نيل او به مرزهاي عالي

نازکي از علوم دست يابد و حوزه محفوظات

استدالل و تعقل خواهد بود .روسو اظهار

خود را بيفزايد .به همين علت است که

ميدارد که متربي او داراي يک ذهن جهاني و

منظور اصلي او آموختن علوم مختلف به

کلي است ،نه به خاطر آنچه ميداند بلکه به

کودک و متربي نميباشد بلکه هدف اصليش

واسطه استعدادش براي کسب دانش .او

آن است که عشق واقعي تحقيق و پژوهش

داراي ذهن باز و هوشي حساس است ،و

علمي را در او برانگيزد و روشهاي کسب

روسو ابراز خشنودي مينمايد که آن متربي

علوم را به واسطه کثرت عشق و عالقه به

"علت" آنچه را که انجام ميدهد ،و "چرايي"

علوم کسب نمايد و بدون شک چنين امري

آنچه را باور دارد ميداند .چنين عملکردي
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ميتواند سبب گرايش شاگرد به پديدههاي

مشهودات و علت محسوسات ميداند

طبيعت شود ،و بدين طريق حس کنجکاويش

(روسو ،ترجمه سميعي.)2885 ،

هم برانگيخته خواهد شد (بويد ،)5791 ،و
همين حس کنجکاوي موجب تفکر بيشتر

روش پرورش نيروي عقالني از ديدگاه ژان

فرد و سوق دادن او بسوي کشف پديدههاي

ژاک روسو

جديد و حل مسائل خواهد شد .حال آنکه

يکي از مهمترين روشهايي که روسو در

اگر اقتدار مربي جانشين تعقل کودک گردد و

جهت تحقق اصل تعقل پيشنهاد مينمايد

مربي بخواهد علم و عقايد خود را يکجانبه

"روش مشاهده و مطالعه طبيعت و تفکر"

بر او تحميل نمايد ،بدون ترديد قدرت

است .به طور کلي روسو معتقد است بايد از

استدالل و تعقل در کودک متوقف خواهد

آنچه کودک را احاطه کرده و حوادثي که

شد ،و در اين صورت وي قرباني و طعمه
عقايد مربي خود و ساير مردم خواهد گشت
(بويد2925 ،؛ کليدون.)2969 ،
روسو اگر چه از تکميل "عقل" به
وسيله "عواطف" سخن ميگويد (روسو،
ترجمه زيرکزاده ،)2888 ،با وجود اين،
ميتوان از مجموع آراء او در اين مورد
استنباط نمود که قائل به تقدم عواطف بر
عقل ميباشد (جارت ،2بي تا).

برايش پيش ميآيد براي پرورش و تربيت او
استفاده شود .مشاهده آثار طبيعت خارج،
کودک را وادار به انديشه ميکند ،و اين
مشاهدات است که روح استقراء و کشف
قوانين را در کودک قدرت ميدهد (خديوي
زند2885 ،؛ وايز.)29687
روشهاي جالب ديگري را که روسو
گاهي در ضمن روش مشاهده و تفکر و
گاهي هم به طور مجزا مطرح ميسازد روش
استقراء و آزمايش و فعاليت و نهايتاً تجربه

باالخره اين نکته نيز قابل ذکر است که

خود فرد است .کالً در حيطه روشهاي

روسو هدف نهايي از تأمل و تفکر ،مطالعه

اکتشافي و حل مسأله روسو از هنر تعليم

طبيعت وسير آفاق را نيز روي آوردن بسوي

بعنوان "امري متضمن وادار ساختن دانشآموز

کردگار جهان و جستن و کشف غايت
1. Jarret

براي آنکه بخواهد که ياد گيرد" سخن

2. Wise
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ميگويد (جارت ،بي تا) .روسو معتقد است

المسه براي دقيقتر شدن آن سخن ميگويد؛

که بايد مسائل را در دسترس کودک قرار داد،

گاهي اوقات هم تقويت حواس پنجگانه

اما گذاشت که خود او مسائل را حل نمايد.

انسان را توصيه مينمايد (روسو ،ترجمه

نبايد چيزي را بنا به گفته مربي خود قبول

سميعي ،)2885 ،و پاها ،دستها و چشمهاي

کند ،بلکه بايد خودش آن را دريابد ،نبايد

کودک را نخستين معلمان وي قلمداد ميکند

علوم را بياموزد ،بلکه بايد آن را کشف نمايد.

(صفوي2866 ،؛ جارت ،بي تا) .لذا روسو

فقط وقتي به ديگران مراجعه کند که نقص

معتقد است در دوره بچگي بايد شنا کردن،

خودش را متوجه شده باشد .بايد او را خيلي

جست و خيز نمودن ،از ديوار باال رفتن ،کوه

کم و بدون آنکه ملتفت شود راهنمايي نمود

پيمايي را جزو برنامه کار و فعاليت بچهها

و صبر کرد تا خود او به اشتباهش پي برد و

منظور کرد ،و چشم و گوش را از راه بررسي

خودش آن را تصحيح نمايد .بايد اول شاگرد

حوادث طبيعت به اندازهگيري و سنجش وزن

پديدهها و اعمال را مشاهده کند و آزمايشها

و فاصله عادت داد (خديوي زند2885 ،؛

را خودش انجام دهد تا بعد بتواند قواعدي را

جارت ،بي تا).

که بر آنها حکمفرماست شخصاً کشف نمايد.
به منظور اجراي هر چه بهتر روش فوق که

اصل عزلت كودكان از ديدگاه ژان ژاک

فعاليت و تجربه کردن فرد را ميطلبد ،روسو

روسو

به کرات ،پرورش دادن حواس کودکان و

يکي از اصولي که ژان ژاک روسو در

افراد را متذکر ميشود ،و چنين پرورشي را از

سراسر آثار تربيتياش تأکيد بسزائي بر آن

همان ابتداي طفوليت توصيه ميکند .روسو

داشته است "اصل عزلت کودکان" ميباشد.

اعتقاد دارد که بايد اعضاء و جوارح و حواس

نظريات روسو در مورد اصل مزبور گاهي

کودکان را بکار انداخت البته منظور وي از

اوقات مبهم و حتي در بعضي موارد متناقض

پرورش حواس فقط به کار انداختن آنها

جلوه ميکند ،به طوري که در برخي اوقات

نيست ،بلکه بايد ياد بگيريم بوسيله آنها امور

بدين گونه منظورش را بيان ميدارد که انسان

و اشياء را بفهميم .به عبارت ديگر ،بايد

براي هيچ جامعهاي ساخته نشده است و در

درست حس کردن را بياموزيم .روسو در

بعضي جاها مقصود خود را چنين بيان ميکند

بعضي موارد از به کار انداختن و تمرين حس

که انسان براي جوانب مضر جامعه رسمي و

بررسي تطبييقي آراء تربيتي ژان ژاک روسو و اسالم (اهداف ,اصول و روشها)

9

قراردادي ساخته نشده است .البته روسو به

روش دور ساختن كودكان از اجتماع

طور منصفانه جامعه فرانسوي فاسد زمان

از ديدگاه ژان ژاک روسو

خود را مورد حمله قرار ميدهد .قدر مسلم
اين است که در تمام موضعگيريهايي که
روسو نسبت به اجتماع داشته است ،روحيه
انزواگرائي خود او ،فساد و تباهي جامعه
معاصرش هر دو تأثير عمدهاي داشتهاند .اما
به رغم اين موضوع ،تعمق بيشتري در آثار
روسو مبين اين حقيقت است که روسو ايجاد
جامعه منطبق بر "طبيعت" انسانها را بعيد
قلمداد ميکند و لذا جامعه را به نوعي فاصله
دهنده انسان از حاالت طبيعي اوليه خود
ميداند .کودک را به مدت حدود پانزده سال
دور از جامعه تربيت ميکند ،تا آنکه بعد از
ورود به جامعه تحت تأثير آثار سوء آن قرار
نگيرد و از طبيعت پاک و اوليه خود منحرف
نشود.
در اين جا ميتوان سؤالي را در مقابل
موضعگيري روسو مطرح نمود که چرا آن
انسان اوليهاي که روسو آن را غيرآلوده و پاک
معرفي ميکند جامعه را ميپذيرد و به سوي
آن حرکت ميکند .روسو به اين سؤال پاسخ
نميدهد (وايز.)2968 ،

طرح "اصل عزلت کودکان" توسط ژان
ژاک روسو سبب گرديده که وي "روش دور
ساختن کودکان از اجتماع" را مبتني بر آن
اصل پيشنهاد نمايد .وي صراحت کاملي را
هم در بيان اين روش بکار برده است" :حال
که با سن بلوغ ،بندگي اجتماع شروع
ميشود ،چرا قبالً او را به بندگي انفرادي
وادار سازيم؟ اجازه دهيد که طفل الاقل مدت
کوتاهي از عمر خود را از تحمل يوغي که
طبيعت بر او تحميل نکرده است ،يعني يوغ
اجتماع که ساخته بشر است ،معاف باشد.
کودک را از آزادي طبيعي مانع نشويم ،الاقل
براي مدتي از مفاسد بندگي اجتماع دور
بماند" (روسو ،ترجمه سميعي ،2885 ،ص
.)65
به اعتقاد روسو دور داشتن کودکان از
اجتماع و پرورش آنان در دامان طبيعت،
سبب پرورش انسان کامل و پاک خواهد شد
چون اجتماع و مردم مانع پرورش درست
طبيعي فرزند ميگردند ،و امر مذکور از اين
اعتقاد وي نشأت ميگيرد که مداخله انسان را
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در آنچه از دست خالق بيرون ميآيد سبب

اصل پيروي از طبيعت از ديدگاه ژان

فساد آن ميداند (کليدون.)2969 ،

ژاک روسو

روسو معتقد است که جامعه حاضر از
نوسازي خود ناتوان است ،و در نتيجه فساد
آن ،پيوسته رشد صحيح و پاک طبيعت اوليه
انسان را مانع ميشود (اوليچ ،)2967 ،و لذا
ضررها و لطمات گوناگون و نابودي طبيعت
انسان و منحرف ساختن هر چيز از جايگاه
حقيقي خود را از جمله نمونههاي آسيبهاي
مؤسسات اجتماعي معرفي

مي نمايد

(جارت ،بي تا ).و بهمين علت است که
متربي روسو تا قبل از بلوغ بدون در نظر
گرفتن ديگران فقط نسبت به خودش فکر
ميکند و کامالً راضي و خشنود از آنست که
نبايد ديگران هيچ طرز فکري به او القاء کنند
و هيچ چيز را از مردم نميطلبد و اعتقاد دارد
که چيزي را مديون آنها نميباشد و لذا دور و
تنها از جامعه بشري قرار ميگيرد و به طور
تنها و خودکفا زندگي را ميگذراند (بويد،
.)2925
اما از ديدگاهي واقعگرايانه ،هيچ چيز
متناقضتر از اين به نظر نميرسد که متربي
روسو در نقطهاي دور از جامعه ،به منظور
تربيت شدن بعدي براي زندگي بعدي در
جامعه ،پرورش يابد (اوليچ.)2967 ،

يکي از مهمترين اصولي که پايه و
اساس بسياري از ساير نظريات تربيتي روسو
را تشکيل ميدهد "اصل پيروي از طبيعت"
ميباشد .روسو اظهار ميدارد" :طبيعت ،بدن
را تقويت ميکند ،و رشد را بوسيله ابزارش
اجازه ميدهد ،و لذا تنها تالش شخص بايد
آن باشد که هيچ کاري انجام ندهد که عمل
طبيعت را از بين ببرد" (کليدون ،2969 ،ص
 .)67علت اظهار عقيده مذکور نيز توسط
روسو آن است که وي حقيقتاً اعتقاد دارد که:
"اولين تحريکات و عمليات طبيعت هميشه
خوب و صحيح هستند و هيچ گناه و خطاي
اوليه و قبلي در قلب بشر وجود ندارد"
(وايز ،2968 ،ص  )792و" :طبيعت ،خوب
است قبل از آنکه هيچ عادتي تشکيل شود ،و
همچنين طبيعت خوب است آنگاه که عادات
بر طبق طبيعت تشکيل يافته و شکل گيرند"
(وايز ،2968 ،ص .)792
بديهي است وقتي که روسو تا به اين
حد به طبيعت و ابعاد و جوانب گوناگون
تأثيرات آن بر انسان اعتقاد دارد ،بايد هم از
او انتظار داشت که از انسانها بخواهد که:
تسليم قوانين طبيعت گردند (بويد.)2925 ،
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روسو تا آنجا اين اصل را مورد قبول قرار

جامعه فاسد صورت گيرد" (کليدون،2969 ،

داده که کودک طبيعتاً و به طور ذاتي خوب

ص  .)28و به همين علت است که روسو

بوده و در خود خطوط راهنما براي تکامل

بيان ميدارد" :طبيعت را مالحظه کنيد و از

خودش را دارا ميباشد .از اين فرضيه،

راهي که طبيعت مشخص کرده است تبعيت

بسهولت ميتوان برداشت نمود که اگر قرار

نمائيد .طبيعت ،پيوسته بر انضباط بخشيدن

باشد فردي در اين زنجيره تکاملي به طور

کودکان مشغول است ...طبيعت ،به آنها مفهوم

طبيعي مشخص شده دخالت نمايد خوبي

درد و رنج را در سنوات اوليه زندگي نشان

طبيعي کودک و بالنتيجه انسان کاهش خواهد

ميدهد  ....اين راه طبيعت است .چرا خود را

يافت (ريان .)2926 ،لذا روسو از معتقدين
به اين امر است که بايست محيط تربيتي به
اندازه کافي انعطافپذير باشد تا بگذارد
"خوبي و نيکي دروني" و "توانائيها و فضائل
اجتماعي" فرد آشکار گردند (کلبرگ و ماير،2
 .)2927لذا روسو معتقد است که رشد
طبيعي ،بهترين است و هيچگونه تجارب
رسمي يا ترتيب يافتهاي نبايد به کودک
تحميل شود (ريان.)2926 ،

روش طبيعت از ديدگاه ژان ژاک
روسو
روش تربيتي که ژان ژاک روسو بر
اساس "اصل پيروي از طبيعت" مطرح
ميسازد ،همان "روش طبيعت" است .روسو
اظهار ميدارد که" :تعليم و تربيت بايست بر
طبق طبيعت و نه طبق سبکها و رسوم يک
1. Kohlberg & Mayer

در مقابل و ضد آن قرار ميدهيد؟ آيا
نميبينيد که در تالش در جهت بهبود کار آن،
في الواقع شما آن را نابود ميسازيد ،و
تمهيداتي را که طبيعت ايجاد نموده است از
بين ميبريد؟" (بويد ،2925 ،ص .)28
اينجاست که روسو از "تربيت طبيعي"
سخن ميراند و آن را تعليم و تربيتي معرفي
مينمايد که طبيعت شاگرد را در ابعاد و
جوانب گوناگون آن در نظر ميگيرد ،لذا
روسو شاگردش را هم شاگرد طبيعت
ميخواند و معتقد است که او از آغاز به
گونهاي تربيت شده است که حتي المقدور
به خودش متکي ميباشد (بويد ،)2925 ،زيرا
طبيعت هم پيوسته کودکان را توصيه ميکند
که فعال باشند (کليدون.)2969 ،

روش مجازات و پاداش طبيعي از
ديدگاه ژان ژاک روسو
يکي از روشهاي ديگري را که ژان ژاک
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روسو بر اساس "اصل پيروي از طبيعت"

پيش ميآيد آن گاه که قوانين آن نقض

مطرح ميسازد" ،روش مجازات و پاداش

ميشود (اوليچ.)2967 ،

طبيعي" است .منظور روسو از روش فوق آن
است که هرگز نبايد اطفال را به منظور

روش تعليم و تربيت منفي از ديدگاه

مجازات تنبيه نمود ،بلکه بايد هميشه مکافاتي

ژان ژاک روسو

و يا پاداشي را که ميبينند نتيجه مستقيم و

يکي از روشهاي تربيتي ديگري را که

طبيعي کار زشتشان و يا کار خوبشان باشد

ژان ژاک روسو بر اساس اصل پيروي از

(روسو ،ترجمه سميعي .)2885 ،روسو معتقد

طبيعت مطرح ميسازد" ،روش تعليم و

است اگر کودک را منحصراً تحت تبعيت

تربيت منفي" است منظور وي از روش

طبيعت نگاه داريم ،در پرورش او از ترتيبي

مذکور آن است که :اگر آدمي طبيعتاً

که در طبيعت معمول است پيروي نمودهايم.

خوبست ،بالطبع مادام که چيزي از خارج او

در برابر اراده بياحتياط او ،فقط موانع طبيعي

را به فساد نکشانده است همچنان خوب باقي

يا مجازاتي را که از اعمال خود او پيدا

ميماند .لذا روسو با توجه به اين اعتقاد خود،

ميشود قرار دهيم ،تا در موارد ديگر آن را به

اظهار ميدارد راه ورود را بر معايب ببنديد

خاطر بياورد (روسو ،ترجمه سميعي2885 ،؛

در نتيجه قلب انسان براي هميشه پاک و

کليدون .)2969 ،بدين ترتيب است که روسو

صاف خواهد ماند (شاتو ،ترجمه شکوهي،

تاحد زيادي تالش مينمايد که نشان دهد

.)2869

چگونه ميتوان محيط اطراف فرد را به

بُعد اول تعليم و تربيت منفي آنست که

گونهاي ترتيب داد که او نتايج ناخوشايند

ذهن و روان انسان بايد تا وقتي که تمام قوا و

رفتار نامطلوبش را و يا پي آمد مطلوب

استعدادهاي خود را به دست آورده باشد

اعمال خود را تجربه کند (بويد .)2925 ،به

محفوظ باقي بماند .بر اين اساس هيچگونه

همين علت است که روسو معتقد است که

آموزش و تعليم فضيلت و حقيقتي به کودک

هيچگونه تنبيهي نبايد توسط بزرگترها

تا حدود سن دوازده سالگي داده نشود و

صورت گيرد مگر تنبيهي که به طور اجتناب

قلب او از هر گونه گناه و شرارت و ذهن و

ناپذير به واسطه تخلف ،از ناحيه خود زندگي

روان او از هر گونه اشتباهي حفظ و
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نگهداري گردد .بُعد دوم تعليم و تربيت منفي

عادتي که بايد بگذارند کودک پيدا کند اين

آن است که قبل از سن استدالل و "تعقل"

است که به هيچ چيز عادت ننمايد (وايز،

کودک تصاوير را دريافت ميدارد اما مفاهيم

2968؛ کليدون ،)2969 ،از همان اول الزم

و ايدهها را به درستي دريافت نميدارد .لذا

است وسائل آزاد بودن و بکار انداختن قوا را

کودکان ناتوان از قضاوت بوده و داراي

براي کودک فراهم سازند و بدين منظور

هيچگونه حافظه واقعي نميباشند (بويد،

بايست بگذارند بدن او به عادت طبيعي

 ،)2925لذا بايد از آموختن مفاهيم و آراء

بماند .ضروري است که کودک طوري بار

فکري به کودکان تا حدود سن فوق

آورده شود که هميشه مختار نفس خود باشد

خودداري کرد و کودک را از الگوهاي

(روسو ،ترجمه زيرک زاده .)2888 ،اعتقاد

نامناسب به دور نگهداشت تا موجبات فساد

روسو به موضوع مذکور تا بدان حد است که

او فراهم نشود .با توجه به نکات فوق است

وي حتي با يادگيري عادتي هم مخالف بوده

که روسو صراحتاً از تعليم و تربيت منفي

است (کليدون.)2969 ،

حمايت و طرفداري مينمايد و بيان ميدارد
"من با تمام قوا ميگويم که آموزش و

هدف غائي تربيت اسالمي

پرورش خوب بايد منفي باشد .اگر از ظهور

هدف غائي تربيت اسالمي عبادت

فساد جلوگيري کنيد ،به اندازه کافي به

حقيقي يعني عبوديت است ،بدان مفهوم که

پيدايش تقوا کمک نمودهايد (روسو ،ترجمه

آدمي خداوند را به عنوان رب و مالک

کيا ،2857 ،ص .)728

خويش برگزيند ،و عبد واقعي او گردد ،چنين
موضوعي را ميتوان از آيه شريفه "ماخلقت

روش عدم عادت از ديدگاه ژان ژاک

الجن و االنس اال ليعبدون" (ذاريات)56 :

روسو

استنباط نمود.

يکي از روشهاي ديگري را که ژان ژاک
روسو بر "اصل پيروي از طبيعت" مطرح

اهداف واسطهاي تربيت اسالمي

ميسازد روش "عدم عادت" است .بر اساس

ميتوان گفت اهداف واسطهاي که به

اين روش ،روسو معتقد است که تنها و اولين

عنوان هدفهاي زمينهساز براي وصول به

مجله علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
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هدف غائي تربيت اسالمي "يعني عبوديت"

ميخواهيم" :اللهم متعنا بأسماعنا و ابصارنا

بايد همواره در عمل مدنظر باشند ،از اين

وقوتنا ما احييتنا و اجعل النور في بصري و

قرارند:

البصيره في ديني" (مطهري.)2862 :

 .2صحت ،قوت و نظافت :شأن جسماني
 .7تفکر و تعقل :شأن فکري
 .8تزکيه و تهذيب :شأن اخالقي

 .2تفكر و تعقل :شأن فكري
قرآن کريم در آيات متعدد خود افراد را

 .8اقامه قسط :شأن اقتصادي

به تفکر و تعقل دعوت نموده است و طرق

 .5تعاون :شأن اجتماعي

مختلفي را در اين ارتباط اتخاذ نموده است

 .6استقالل و عزت جامعه اسالمي :شأن

در بعضي آيات خود بيان ميدارد که خداوند

سياسي (باقري.)2822 ،

آيات خود را تبيين مينمايد بدان اميد که

 .1صحت ،قوت و نظافت :شأن جسماني
بعد جسمي و بدني ،يکي از ابعاد و
جوانب تربيت اسالمي را تشکيل ميدهد.
آيات زير مبين لزوم توجه به ابعادي از شأن
جسماني در تربيت اسالمي است" :قالت
احديهما يا ابت استاجره ان خير من
استاجرت القوي االمين( 2قصص )75 :و
ثيابک فطهر( "7مدثر.)8 :
و يا اينکه در مقام دعا از خداوند متعال
 .2پس يکي از آن دو دختر (صفورا) گفت اي
پدر (شعيب) اين مرد (حضرت موسي) را به
خدمت خود اجيرکن که بهتر کسي که بايد به
خدمت برگزيد کسي است که امين و توانا باشد
(ترجمه :الهي قمشهاي)
 .7و لباست را از هر عيب و آاليش پاکيزه دار

افراد به تعقل پردازند:
"کذلک يبين اهلل لکم آياته لعلکم
تعقلون" (بقره .)787 :و در برخي آيات ديگر
مردم را مخاطب قرار ميدهد که آيا در زمين
سفر نميکنند و دل و قلبي ندارند که با آن
به تفکر و تعقل پردازند" :افلم يسيروا في
االرض فتکون لهم قلوب يعقلون بها" (حج:
 )86و غيره .يا آنکه رسول اکرم (ص) در
نهج الفصاحه (ص  )785صراحتاً فرمان
دادهاند که در هر چيز از جمله نعمتهاي الهي
و خلق او تفکر کنيد" :تفکروا في کل شيء"،
"تفکروا في آالء اهلل"" ،تفکروا في الخلق".
نکته مهمي را مرحوم عالمه طباطبايي
در جلد پنجم تفسير الميزان در اين مورد
مطرح مينمايند مبني بر آنکه علي رغم اين
حقيقت که قرآن کريم در بيش از سيصد آيه
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خود مردم را به تفکر و تعقل دعوت نموده

کند ،آنست که ايشان را به نموي صالح رشد

است يا به پيامبر (ص) استداللي را براي

دهد اخالق فاضله و اعمال صالحه را

اثبات حقي و يا از بين بردن باطلي ميآموزد،

عادتشان کند ،و در نتيجه در انسانيت خود

با اين همه ،حتي در يک آيه قرآن خداوند

به کمال برسند ،و حالشان در دنيا و آخرت

بندگان خود را نفرموده که بدون آنکه فهم

استقامت يابد ،سعيد زندگي کنند ،و سعيد

خويش را به کار اندازند به قرآن و يا به هر

بميرند (ترجمه موسوي همداني.)2866 ،

چيزي که از جانب خدا است ايمان آورند و
يا راهي را کورکورانه بپيمايند (ترجمه کرامي
قمي.)2866 ،

 .4اقامه قسط :شأن اقتصادي
در وصف بيان اقامه قسط به عنوان يک
هدف اقتصادي تربيتي ،اين آيه از قرآن را

 .3تزكيه و تهذيب :شأن اخالقي

ميتوان ذکر نمود که:

قرآن کريم يکي از موارد لزوم و

"لقد ارسلنا بالبينات و انزلنا معهم

فلسفههاي بعثت پيامبر را آن ميداند که

الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط"

ضمن ابالغ آيات خدا بر مردم ،آنان را از

(حديد )75 :همچنين در آيهاي از قرآن آمده

لوث اخالق نادرست و جهل و ناداني پاک

است" :ان اهلل يأمر بالعدل و االحسان و ايتاء

سازد و شريعت و احکام الهي را به آنان

ذي القربي" (نحل.)22 :

بياموزد" ،هو الذي بعث في االميين رسوالً

مؤلف "قاموس قرآن" بيان داشته که

منهم يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و يعلمهم

ظاهراً مراد از "عدل" در آيه فوق عدل

الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفي

اجتماعي باشد ،و آن اينست که با هر يک از

ضالل مبين" (جمعه.)7 :

افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود،

استاد عالمه طباطبائي در جلد نوزدهم
تفسير الميزان در ذيل تفسير آيه فوق بيان

و يکي را جاي ديگري نگيريم و عملي را به
جاي عمل ديگر نگذاريم (قرشي.)2868 ،

ميدارد که کلمه "تزکيه" مصدر "يزکيهم"

لذاست که علي (ع) در نهج البالغه

است و معناي نمو صالح را ميرساند ،نموي

ميفرمايند "فان في العدل سعه و من ضاق

که مالزم خير و برکت باشد .لذا علت اينکه

عليه العدل فالجور عليه اضيق" (به نقل از

قرآن مطرح مينمايد که پيامبر مردم را تزکيه

فريد .)2827 ،و همچنين ميفرمايند" :العدل
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جُنّه واقيه و جَنّه باقيه( "2بحار؛ به نقل از

صادق (ع) مؤمن در کنار برادر مؤمنش آرام

فريد.)2827 ،

ميگيرد (بحار 788/28؛ به نقل از الحکيمي،
 .)2862بديهي است که در اينجا عنايت و

 .5تعاون :شأن اجتماعي

رسيدگي به کليه امور و جوانب اعضاي

قرآن کريم صراحتاً از مردم ميخواهد

جامعه مدنظر بوده است ،به همين علت است

که در انجام امور نيک و تقواي الهي يار و

که وقتي تمام جوانب از قبيل بعد عاطفي و

مددکار يکديگر باشند" :و تعاونوا علي البر و

روحي و  ...را در برگرفت ،آرامش مؤمن در

التقوي" (مائده .)7 :به علت همان توجه به

کنار برادر مؤمنش معنا و مفهوم راستين خود

شأن اجتماعي و تعاون به عنوان يک هدف

را پيدا ميکند.

تربيت اسالمي بوده است که احاديث فراوان
و متعددي را ميبينيم که انسانها را توصيه به

 .6استقالل و عزت جامعه اسالمي :شأن

حضور فعال در جماعت و اجتماع مسلمين

سياسي

نموده است ،7و از احتياج و نياز انسانها به

قرآن در اين مورد ميفرمايد" :يا ايها

يکديگر سخن رانده است .8امام جعفر صادق

الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف

(ع) از پيامبر اکرم (ص) روايت مينمايند:

يأتي اهلل بقوم يحبهم و يحبونه اذّله علي

آنکه صبح کند و به امور مختلف مسلمين

المؤمنين اَعِزّه علي الکافرين يجاهدون في

توجه نداشته باشد مسلمان نيست (الکافي) ،و

سبيل اهلل"( 8مائده.)58 :مالحظه ميشود که

از ديدگاه پيامبر اسالم (ص) ،مدارا با مردم

در آيه فوق ،خداوند مراتب تأييد خود را از

نصف ايمان را تشکيل ميدهد (تحف

جامعهاي مطرح نموده است که با افراد اجنبي

العقول )85/و به گفته حضرت امام جعفر

و بيدين شدت به خرج ميدهند تا آنکه
ارزشهاي الهي در جامعه مطرح شود و چنين

 .2عدل سپري محافظ و بهشتي ماندگار است.
 .7نظير :امالي الصددوق ,792/الوسدائل ,822 ,826/5

 .8اي اهل ايمان هر کده از شدما از ديدن خدود مرتدد

المسددتدرک  ,889/2البحددار  ,766/7الوسددائل ,822/5

شود ،بزودي خدا قومي را که دوست دارد و آنهدا نيدز

المستدرک  ,898/2الوسائل  ,28/2تحف العقول 82/

خدا را دوست دارند و نسبت به مؤمندان فدروتن و بده

 .8نظير :تحف العقول  ,766/البحدار  ,875/98تحدف

کافران سرفراز و مقتدرند به نصرت اسالم برميانگيدزد

العقول  ,722-722/الوسائل 899/8

(ترجمه از الهي قمشهاي -سردبير)
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اصل تعقل از ديدگاه اسالم

استقالل و در نتيجه عزت جامعه مسلمين

در کتاب ارزشمند "الحياه ،جلد اول"،

است ،و بديهي است عزتي را که خداوند

از ديدگاه پيامبر اکرم (ص) ،عقل ،نگاهدار

براي مؤمنين قرار داده است ،بايد در حفظ و

عابدين و کاالي مجتهدين خوانده شده

تداوم آن بکوشند "وهلل العزه و لرسوله و
للمؤمنين" (منافقون.)8 :

(البحار ،)95/که خداوند چيزي را بهتر از آن
به بندگانش نداده (البحار  ،)2/92و تمامي

از آنجا که ضروريست جامعه اسالمي

خوبيها را ميتوان بوسيله آن درک نمود

سراسر عجين و همراه با حق و مبتني بر حق

(تحف العقول .)88/از ديدگاه اميرالمؤمنين

باشد ،لذا بدون شک اگر تدابيري اتخاذ گردد

علي (ع) ،عقل ،فرستاده حق (غررالحکم

که در چنين جامعهاي حق عزيز شود و در

 )25/و پيامبر فکر (غررالحکم  ،)865/و

سرلوحه امور قرار گيرد ،آن جامعه سراسر

اصالح کننده هر کاري (مستدرک نهج البالغه

عزت و سرافرازي خواهد گرديد .امير

 ،)226/و قويترين بنيان (غررالحکم  )25/و

المؤمنين علي (ع) در نهج البالغه اظهار
ميدارند" :هرگاه ملت به وظايف خود عمل

 ...قلمداد گرديده است (به نقل از الحکيمي،
 )2862و در نهج البالغه علي (ع) بيان

کند ،و حق حکومت را ادا نمايد ،و حکومت

ميدارند هيچکس نيست که خداوند او را

هم بر طبق مقررات اسالم وظايف خود را

عقل عنايت فرموده باشد مگر آنکه در روزي

عمل کند ،و حق ملت را ادا نمايد و روابط

]روز قيامت[ وي را نجات خواهد داد (به

حکومت و ملت منطبق با قوانين الهي باشد

نقل از مشکيني.)2868 ،

در اينصورت است که حق در ميان دولت و

عالمه محمدتقي جعفري ( )2862اظهار

ملت ،عزيز و قوي خواهد شد ،و راه راست

ميدارند "فراواني آيات و تأکيد آنها در

و جادههاي دين خدا هموار خواهد گرديد و

مسائل مربوط به شناخت هيچ هدفي جز

در نتيجه ،جامعه عزيز و نيرومند خواهد شد:

تفسير و توجيه "حيات معقول" ندارد .به اين

فاذا ادت الرعيه الي الوالي حقه و ادي الوالي

معني که هر فرد در جامعهاي اگر بخواهد از

اليها حقها عز الحق بينهم و قامت مناهج

يک "حيات معقول" که در قرآن با "حيات

الدين" (خطبه  ،722به نقل از کافي.)2822 ،

طيبه" "زندگي پاک" معرفي شده برخوردار
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شود ،حتماً و بالضروره بايد رابطه خود را با

(شريعتمداري ،)2869 ،و قطعاً اين امر در

شناخت و انواع و ابعاد و وسائل و انگيزهها و

مورد بزرگساالن ميتواند مصداق کامل داشته

نتايج آن با منطق واقعي حيات ،تصفيه نمايد"

باشد.

(ص .)872

 .5با اينکه "حواس" مقدمه شناخت

خالصه نکاتي که در مورد اصل تعقل

است ،مع ذالک در مرحله نهايي ،امري

در اسالم درخور تذکر است ،از اين قرار

عقالني و ذهني است (شريعتمداري.)2868 ،

ميباشد:
 .2علوم نظري انساني يعني علم به
خواص اشياء و معارف عقليهاي که به
دنبال آنست از "حس" سرچشمه ميگيرد
(طباطبائي ،ترجمه کرامي قمي.)2866 ،

روش پرورش نيروي عقالني از
ديدگاه اسالم
اسالم در جهت هدايت و رشد انسانها
آنان را توصيه به مشاهده توأم با تفکر در

 .7طبق نظر صدرالمتألهين راجع به

تمامي کائنات و اجزاي طبيعت نموده است:

مراحل مختلف شناخت يا ادراک ،صورت

"قل انظروا ما ذا في السموات و االرض"2

حسي و صورت خيالي و صورت عقلي

(يونس ،)222 :و نتيجه چنين مشاهده دقيقي

مراحل و مراتب مختلفي هستند که امکان

نيز شکفته شدن عقل است ،و به همين علت

ندارد هيچکدام از مرتبه خودش تجافي کند

روش فوق يکي از روشهاي پياده شدن اصل

(مطهري.)2866 ،

تعقل ميباشد" :کثره النظر في العلم يفتح

 .8ادراک ،نه ذاتاً مادي است و نه

العقل" (بحار ،جلد 2؛ به نقل از کافي،

پديدهاي که در ماده "مانند مغز" حلول کرده

 .)2822اسالم ،براي پرورش عقل به کسب

يا در آن منعکس شده باشد (صدر،)2852 ،

تجربه و استفاده از آن نيز تأکيد ميورزد ،به

لذا ميتوان گفت هويت غيرمادي خاص

طوري که حضرت علي (ع) عقل را

خود را دارد.

استعدادي معرفي مينمايند که به وسيله علم

 .8اسالم ضمن توجه کامل به جنبههاي

و تجربه زياد ميشود" :العقل غريزه تزيد

عقالني و عاطفي انسان معتقد است که

بالعلم و التجارب" (غررالحکم ،به نقل از

جنبههاي عاطفي انسان در حد وسيع تحت
نفوذ

جنبه

عقالني

او

قرار

دارند

( .2اي رسول ،به امت) بگدو در آسدمانها و زمدين بده
چشم عقل بنگريد.
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احمدي .)2868 ،همچنين در کتاب "الحياه"،

معرفته علي العمل ،و من لم يعرف فال عمل

از ديدگاه علي (ع) عقل دو نوع دانسته شده

له" (تحف العقول  .)725/بهمان ترتيب که

است :عقل فطري و عقل تجربي ،و هر دوي

ضروريست "عمل" شخص توأم با "علم"

آنها سودمند براي انسان تلقي شدهاند (البحار

باشد" :من عمل علي غير علم ،کان مايفسده

 ،)6/28و افزايش تجارب موجب افزايش

اکثر مما يصلح" (تحف العقول  )725/و

عقل قلمداد گرديده است (البحار،)278/28 ،

همچنين "فان العامل بغير علم کالسائر علي

و عاقل کسي دانسته شده که از تجارب پند

غير طريق ،فال يزيده بعده عن الطريق الواضح

گيرد (تحف العقول .)67/

اال بُعداً من حاجته و العامل بالعلم کالسائر

از طرف ديگر مکتب مقدس اسالم امر
به تدبر و ژرفنگري و انديشه عميق و تجزيه

علي الطريق الواضح" (نهج البالغه 882/؛
عبده 58/7؛ به نقل از الحکيمي.)2862 ،

و تحليل ذهني فرموده است (تحف العقول
67/؛ به نقل از الحکيمي ،)2862 ،به طوري
که حضرت علي (ع) ارزش فکر و ژرفنگري
را به مراتب بيشتر از يک سري تکرارهاي
محض در جهت افزايش محفوظات قلمداد
ميکنند:
"فضل فکر و تفهم ،انجع من فضل
تکرار و دراسه" (غررالحکم؛ به نقل از ري
شهري ،بي تا).
از طرف ديگر" ،علمي" که با شرايط

اصل عزلت كودكان از ديدگاه اسالم
استاد عالمه طباطبائي ( )2866در تفسير
الميزان ذيل آيه  728سوره بقره ،انسان را
2

طبعاً مدني و اجتماعي معرفي نمودهاند .
عالوه بر ايشان ،بسياري از بزرگان و
دانشمندان اسالمي ديگر نيز انسان را طبعاً و
يا اکتساباً اجتماعي دانستهاند.7
 .2الزم به تذکر است که مدني الطبع بودن انسان الهام

صحيح آن کسب شود ،هرگز در سطح زبان

گرفته شده از ارسطو ميباشد

باقي نخواهد ماند ،بلکه در صحنههاي

 .7از جمله "فارابي" در "السياسه المدينده" ,ص 65؛

گوناگون "عمل" نيز نفع و فايده خود را

و "ابن مسکويه" در "فلسفه تعليم و تربيدت ,ج  2ص

نشان خواهد داد .لذاست که حضرت امام
محمد باقر (ع) ميفرمايند" :اليقبل عمل اال
بمعرفه ،و المعرفه االبعمل ،و من عرف دلته

 ,"786-782و "غزالي" در "احياء علوم الددين ,ج ,2
ص "55؛ "خواجده نصديرالدين طوسدي" در "اخددالق
ناصددري ,ص " ,"729-782محمدددتقي فلسددفي" در
"جوان از نظر عقلي و احساسات ,ج  ,7ص  "28و ...
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به همين علت استاد عالمه طباطبائي

مراحل زندگي انسان ،قبول نکرده است ،بلکه

( )2866اظهار ميدارند که اسالم ديني است

با قائل شدن استعداد اجتماعي براي انسان بر

که اساس خود را خيلي صريح و روشن بر

اين امر تأکيد ميورزد که ضروري است در

پايه اجتماع قرار داده ،و در هيچ شأني از

تمام سنين عمر در حفظ و پرورش استعداد

شئون خود نسبت به اجتماع بي اعتنا نبوده

مذکور کوشيد .اسالم خصوصاً حضور در

است .ايشان در جلد چهارم تفسير الميزان

متن جامعه اسالمي را طريقي اساسي به

بيان ميدارند افراد انسان در عين کثرتي که

منظور تربيت استعداد اجتماعي انسان

دارند انسانند و انسان هم يک نوع واحدي

ميداند ،و تالش در جهت حل مسائل و

بيش نيست و همچنين افعال و اعمالي که از

معضالت اجتماعي را وظيفه همگان

انسانها سر ميزند با اينکه از نظر تعداد،

برميشمارد و جامعه را جايگاه مهم و

متعدد و مثکثرند اما از نظر نوع ،واحد بوده و

مقتدري در مسير حل مشکالت تک تک

يک نحو جمع و تأليفي بين آنها برقرار است.

افراد قلمداد مينمايد.

اسالم در تربيت افراد نوع انسان و راهنمائي
او بسوي سعادت حقيقي اين رابطه واقعي
بين خود و اجتماع را در نظر گرفته و بديهي
است که چارهاي هم جز اين نبوده است.

روش دور ساختن كودكان از اجتماع
از ديدگاه اسالم
اسالم ،قائل به "روش دور ساختن

قطب ( )2885نيز معتقد است که

کودکان از اجتماع" نميباشد .حضرت امام

"اسالم دين فطرت است ،و فطرت انسان

جعفر صادق (ع) به طور صريح به شرکت در

عبارتست از فرد داخل و جزو جمع .ريشه

اجتماع فرمان داده و از منزوي شدن باز

فرديت ميل به دخول درجمع دارد  ...اسالم
چاره کار را در اين ديده است که هر دو

ميدارند" :خالطوا الناس و آتوهم و اعينوهم
و التجانبوهم" (مستدرک ،ج 7؛ به نقل از

کشش را با هم غنا دهد و هر دو را پشتيبان

فلسفي ،بي تا ،).و اين موضوع تا بدان جا

يکديگر سازد ،بدون اينکه به کشمکش

اهميت دارد که پيامبر بزرگوار اسالم (ص)

برخيزند"(ص .)822 ،به همين علت است که

فرمان ميدهند آنگاه از کسي که در جماعت

اسالم هرگز "عزلت" را به عنوان يک اصل

حاضر نميشود از تو ميپرسند ،پاسخ ده که

تربيتي در هيچ مقطع و مرحلهاي از مقاطع و

او را نميشناسم "اذا سئلت عمن اليشهد
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الجماعه فقل :ال اعرفه" (مستدرک ،ج )2و

استعداد اجتماعي انسان را به فعليت و ظهور

حضرت امام موسي کاظم (ع) ترک گفتن

ميرساند و لذا آدمي با نظري الهي و وسيع به

اجتماع را يکي از سه عامل هالک کننده

اجتماع و زندگي مينگرد و بدين ترتيب

قلمداد نمودهاند "ثالث موبقات :نکث الصفقه
و ترک السنه ،و فراق الجماعه" (بحار ،ج .)7

و به همين علت حضرت امام جعفر
صادق (ع)

تماس و ارتباط با مردم را

غرائز در او به غرائز عالي تبديل ميگردند،
چنان که غريزه حب ذات به دوستي ديگران
تبديل ميشود (الحکيمي.)2862 ،
شايد کالم نويسنده مشهور عرب ،علي

اجتناب ناپذير ميدانند" :انه البد لکم من

محمدحسين اديب( ،ترجمه رادمنش،2867 ،

الناس ،ان احدا ال يستغني عن الناس حياته ،و

صص  )722-722در اينجا در جمعبندي

الناس البد لبعضهم من بعض" (وسائل ،ج 8؛

مطالب فوق کافي باشد آنجا که همچون

به نقل از الحکيمي .)2862 ،و لذاست که بيان

برخي صاحبنظران قبل از خود ميگويد" :فرد

شده است که ايمان به خداي متعال ،اعتقاد

در نخستين طليعه حياتش عاجز ،و فاقد همه

فردي و اجتماعي و سياسي توأم با هم

استعدادهاي مستقل است .اما همين فرد با

ميباشند ،و به همين علت ايمان صحيح و

اصل جوهر طبيعت اعمالي خو گرفته است.

استوار با رهبانيت و گوشه نشيني مخالف

مقداري که اجتماع او را کمک ميکند

است ،و بر ارتباط انسان با اجتماع تأکيد
ميورزد ،و در راه انسانيت و اهداف
ارزشمند ،بزرگترين مسئوليتها را بر دوش او
ميگذارد (الحکيمي.)2862 ،همچنين اينگونه
اضافه شده است که هر انساني برخوردار از
مواهب فردي و اجتماعي است ،و مواهب
مذکور در فعل و انفعال با يکديگر بوده و

شخصيتش به صورت تدريجي کامل و
مستقل و توانا ميشود .پس با اين بيان ،فرد
بدون اجتماع معنياش مرگ و نيستي است".

اصل پيروي از طبيعت از ديدگاه
اسالم

بدين صورت تکامل مييابند .بسياري از

اسالم قائل به طبيعت عالي و نيکوي

مواهب فردي انسان در حالت ارتباط او با

انسان ميباشد .از ديدگاه قرآن کريم ،انسان از

اجتماع و مشارکتش در کارها و فعاليتهاي

کرامت ذاتي و شرافت ذاتي برخوردار است

اجتماعي تبلور يافته و تکامل مييابد .لذا از

(اسراء .)22 :در سرشت انسان ،عالوه بر

جمله ويژگيهاي ايمان واقعي آن است که

عناصر مادي که در جماد و گياه و حيوان
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وجود دارد ،عنصري ملکوتي و الهي وجود

چون چنين است الزم است که در مرحله امر

دارد (سجده .)2-9 :آفرينش انسان ،آفرينشي

تنها يک سنت ثابت برايش مقرر شود ،تا آن

حساب شده است و تصادفي نيست انسان

سنت وي را به يک هدف ثابت هدايت

موجودي انتخاب شده و برگزيده است (طه:

فرمايد و بايد اين هادي همان فطرت و نوع

.)72

خلقت باشد.
ظرفيت

علمي

انسان

بزرگترين

ظرفيتهايي است که يک مخلوق ممکن است
داشته باشد (بقره )82-88 :و  ...همچنين،
قرآن براي انسان فطرت الهي و اصيل قائل
است" :فأقم وجهک للدين حنيفا فطرت اهلل
التي فطر الناس عليها التبديل لخلق اهلل"
(روم )82 :و يا آنکه" :صبغه اهلل و من احسن
من اهلل صبغه" (بقره .)288 :استاد مطهري
اظهار ميدارند که" :صبغه اهلل" يعني نوع
رنگي که خدا در متن تکوين زده است ،يعني
رنگ خدايي .درباره دين آمده است که دين
رنگ خدايي است ،رنگي است که دست حق
در متن تکوين و در متن خلقت انسان را به
آن رنگ ،متلون کرده است" (مطهري،
.)2822
استاد عالمه طباطبائي( )2866نيز در
جلد شانزدهم تفسير الميزان بيان ميدارند که
انسان نيز مانند ساير انواع مخلوقات مفطور
به فطرتي است که او را به سوي تکميل
نواقص خود ،و رفع حوائجش هدايت نموده
است .انسان از اين جهت که انسان است
بيش از يک سعادت و يک شقاوت ندارد ،و

روش طبيعت از ديدگاه اسالم
در ابتدا الزم به تذکر است که مثالً
منتهي األرب واژه «فطرت» را جزو معاني
«طبيعت» ذکر کرده و هم طبيعت و هم
فطرت را با استناد به قول نويسندگاني نظير
نصر اهلل منشي به معاني آفرينش ،خلقت،
سرشت و جبلت آورده است (شکوهي،
 .)2868به طور کلي روش تربيت در اديان
الهي ،همآهنگ با ساختمان طبيعي و سرشت
فطري انسان است (فلسفي ،بي تا) .لذا تربيت
هم بايد تابع و پيرو فطرت ،يعني تابع و پيرو
طبيعت و سرشت شئ باشد .اگر بنا باشد يک
شئ باشد .اگر بنا باشد يک شئ شکوفا بشود
بايد کوشش کرد همان استعدادهايي که در
آن هست بروز و ظهور بکند (مطهري،
 .)2862اگر انسان داراي يک سلسله فطريات
باشد ،قطعاً تربيت او بايد با در نظر گرفتن
همان فطريات صورت گيرد " ...تربيت"
يعني پرورش دادن استعدادهاي واقعي انسان
(مطهري.)2822 ،
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بهترين و پايدارترين قانون براي بشر

نيست که وظيفهاي از وظائف مذکور خارج

قانوني است که با تحوالت و پيشرفتهاي

از دايره قدرت و استعداد انسان باشد" .سپس

تمدن دستخوش تغيير نگردد ،قانوني است

نويسنده فوق کالمي از علي (ع) را ذکر

که بر طبق "طبيعت" و نيازهاي دروني او

نموده و در تفسير آن به بحث ميپردازد" :ان

باشد ،و تضادي با تمايالت "فطري" او

عليکم رصداً من انفسکم و عيوناً من

نداشته باشد (کافي .)2822 ،مکتب آسماني

جوارحکم ،يعني :بدانيد که از نفسهاي شما

اسالم "انسان طبيعي" را در نظر گرفته است

مراقبان و از جوارح و اعضاي شما ديده با

و بدون نظر به گروه خاصي و زمان معيني،

نهائي قرار داده شده است" .رصد به معني

قوانين خود را روي "انسان طبيعي" و بر

مراقب است ،و اين مراقب در اينکه ببينيد و

اساس "فطرت" قرار داده است و همه

ثبت کند و عقاب نمايد و ثواب دهد از هيچ

نيازمنديهاي اصيل انساني محور و مدار قانون

نوع کوششي کوتاهي و قصور نميورزد .به

گذاري اسالم است (کافي.)2822 ،

همين جهت ميبينيم که به دنبال اين جمله
ميفرمايد" :من اساء خلقه عذب نفسه ،يعني:

روش مجازات و پاداش طبيعي از

هر کس خلق خود را نامطلوب سازد نفس

ديدگاه اسالم

خويش را معذب ساخته است  "...علي (ع)

اسالم فقط خود را محدود به "مجازات

طبيعت را اين طور ميفهمد که بهترين چيزي

طبيعي" ننموده ،و از طرف ديگر هميشه

که طبيعت به فرزندان خويش تقديم ميکند

مجازات طبيعي را تأييد نکرده است ،زيرا در

مجازاتي است در مقابل اعمالي که اين

بسياري موارد ،تحقق مجازات طبيعي عاري

فرزندان در اين طبيعت انجام ميدهند به

از رحم و عاطفه بوده و خطرناک ميباشد.

همانگونه که انسان دست خود را بر آتش

علي محمدحسين اديب در کتاب راه و روش

ميگذارد ،و بالفاصله دستش ميسوزد.

تربيت از ديدگاه امام علي (ع) (ترجمه

ميتوانيم بگوئيم همان هنگام که فرد با

رادمنش ،2867 ،ص  )772در مورد مجازات

قوانين و نظامها و عالمات و سنن ثابتي که

طبيعي ميگويد" :اگر طبيعت ،انسان را نسبت

اجتماع عالقه تمام و رغبت شديد نسبت به

به وظايفي که بر اعضاء و جوارح او واجب

آنها دارد مخالفت ميکند ،عقاب آن فرد

شده به محاسبه ميکشد در اين محاسبه قرار

سقوط و تنزل اوست.
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روش تعليم و تربيت منفي از ديدگاه
اسالم
تربيت منفي ،در اين حد مورد تأييد
اسالم ميباشد که اسالم در عين آن که توصيه
ميکند از همان اوان زندگي کودک را از
عوامل منحرف سازنده محفوظ دارند،
خواستار آن است که در هر مقطع سني
مخصوصاً در کودکي ،نوجواني حتي المقدور
با روشهاي گوناگون از جمله پند و نصيحت
کودک را متوجه امور پسنديده نمايند ،با زبان
کودکانه مسائلي معنوي را مطرح ساخته و
فرد را به سوي آن سوق دهند ،و افراد را در
سنين شکل پذيري بتدريج با اجتماع و
مسائل آن آشنا سازند .البته بديهي است که
هر مربي و پرورشکاري بايد رفق و مدارا و
پرورش تدريجي را کامالً مد نظر خود قرار
داده و گام به گام در تربيت کودک بکوشد و
استعداد و ظرفيت او را براي آموزش مسائل
ديگر مورد توجه قرار دهد تا بتواند به هدف
خود نائل گردد .نبايد در هيچ مرحلهاي
مسائل را يکباره بر کودک تحميل نمود بلکه
با فراهم آوردن مقدمات –آن هم به طور

تدريجي -حقايق را به او تعليم داد (حجتي،
.)2862

عادت فعلي آن است که انسان تحت تأثير
يک عامل خارجي قرار نميگيرد بلکه کاري
را در اثر تکرار و ممارست ،بهتر انجام
ميدهد .هنرها و فنون ،عادت است .همينطور
ما نميتوانيم يکباره بنويسيم بلکه بايد بتدريج
در اثر تمرين عادت به نوشتن کنيم .حتي
بسياري از ملکات نفساني ،عادات فعلي
است ،مثل شجاعت و عفت و  ...استاد
مطهري علت مجاز بودن اين قبيل عادات را
آن ميداند که اوالً انسان تا وقتي که عادت
نکرده است ارادهاش در مقابل محرکاتي که
در جهت خالف است ضعيف است ،ولي
وقتي که عادت کرد ،قدرت مقاومت پيدا
ميکند ،مثل همان چيزي که در باب ملکه
تقوا و عدالت ميگويند .ثانياً عادت ،کاري را
که بر حسب طبيعت براي انسان دشوار است
آسان ميکند .ثالثاً لزوم قوي نگه داشتن عقل
و ايمان به طوري که اين دو نيرو اسير عادات
نگردند ،زيرا اين احتمال ميرود وقتي چيزي

براي انسان 2به صورت عادات درآمد ،آنچنان
به آن خو و انس بگيرد و آن را به طور
خودکار و ماشين وار انجام دهد که گاهي

اساساً کاري به عقل و ايمان نداشته باشد و
 .2مقصود آن است که اسدتاد مطهدري ضدمن
تأکيد بر ضرورت تشکيل عادات مطلدوب ،بدر خدالف

روش عدم عادت از ديدگاه اسالم
استاد مطهري عادات را بر دو قسم
دانسته است :عادات فعلي و عادات انفعالي.

رأي کانت و روسو  ،معتقدند که عادات را نبايد از بيم
آن که ممکن اسدت بدا عقدل و آزادي انسدان معارضده
داشته باشند تشدکيل ندداد .مسدلماق عقدل و اراده نبايدد
اسير عادت شوند (سردبير)
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بر خالف عقل و ايمان عمل کند .در اين

آراء تربيتي اسالم ،مبين آنست که روسو نيز

حالت اگر به عادت خو کرد به طوري که

در مقام مقايسه با مکتب تربيتي ارزشمند

آدمي از فرمان عقل و ايمان سرپيچي نمود،
نادرست است .استاد مطهري سپس در مورد

"عادات انفعالي" اين گونه بحث خود را
ادامه ميدهند که در عادات انفعالي انس
ايجاد ميشود و انسان اسير آن ميگردد.
عادات انفعالي ،عاداتي است که انسان تحت
تأثير يک عامل خارجي عملي را انجام

اسالم ،تعقل و تفکر را بسيار مهم قلمداد
نموده و آنرا از جمله مهمترين ابزار براي
افزايش قدرت و تشخيص در انسان دانسته
است .بهمين علت روسو و اسالم هر دو به
شدت با پر کردن اذهان افراد و شاگردان از
محفوظات بي نتيجه و بدون تفکر مخالفند.

ميدهد ،در عادات جسماني"فعلي" يا هنرها

در همين ارتباط ،از آنجا که هر دو ديدگاه

ايجاد انس نميشود ،مثل همان خط نوشتن يا

حواس انسان را مدخل ادراک صحيح او

راه رفتن .عادات انفعالي معموالً حالت انس
براي انسان ايجاد ميکند و انسان را اسير

معرفي نمودهاند ،به پرورش حواس و استفاده

خود ميکند ،و تن پروريها غالباً عادات
انفعالي است .اما عادات فعلي را نميشود به
دليل اينکه عادت است ،بد دانست ،اگر چه

مناسب از هر حس و بکارگيري درست آن
تأکيد ورزيدهاند .بهمين ترتيب ،ديدگاههاي
تربيتي اسالم و روسو هر دو روشهاي استقراء
و آزمايش و فعاليت عملي و تجربه توأم با

ممکن است به دليل ديگري بد باشند .اينکه،
در اسالم به مسئله نيت تا اين اندازه توجه

تفکر خود فرد را بسيار مهم تلقي نمودهاند.

شده ،براي جلوگيري از اين است که عبادتها

به عبارتي روشهاي اکتشافي و حل مسئله و

آنچنان عادت نشود که بواسطه عادت به يک

پژوهش و تحقيق را تأييد نموده و تحريک

کار طبيعي و غيرارادي و غيرفکري و
بيهدف و کار بدون توجه که هدف درک

حس کنجکاوي افراد و شاگردان را عاملي در

نشود و فقط به پيکر عمل توجه گردد ،تبديل
شود (مطهري.)2862 ،

جهت رسيدن به راه حل مسائل و مشکالت
معرفي کردهاند .لذا مالحظه ميشود که اين
دو ديدگاه بر نقش خود شاگرد در جريان
يادگيري تأکيد ورزيدهاند و بر نقش راهنما

نتيجهگيري

بودن معلم و نظارت او بر پيشرفت شاگرد –

مقايسه آراء تربيتي ژان ژاک روسو در

بدون تحميل عقايد و اطالعات خويش به

مورد اصول و روشهاي تربيت در مقايسه با

شاگردان – تکيه کردهاند ،لذا است که به
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توجه داشتن به عالئق و رغبتهاي شاگردان و

نموده و لزوم شناخت صحيح خود و جامعه

ايجاد انگيزه در آنان توصيه نمودهاند .روسو

را متذکر شدهاند ،ضمن آن که کانون خانواده

و اسالم لزوم توجه به استعدادها و تفاوتهاي

را مؤثرترين محيط تربيتي دانسته و پدر و

فردي را متذکر گرديدهاند و بر اين اعتقاد

مادر را مهمترين عوامل تربيت قلمداد

هستند که افراد مختلف از استعدادها و

نمودهاند.

ظرفيتهاي گوناگوني در زمينههاي مختلف

همچنين توصيه مکتب تربيتي عالي قدر

برخوردار هستند ،و هم چنين يک فرد نيز در

اسالم و روسو به کليه مربيان آن بوده است

طول سنين و مقاطع مختلف زندگيش از

که تربيت را با سرشت فطري انسان و

استعدادها و توانهاي متفاوتي برخوردار

طبيعت پاک او و قوانين الهي حاکم بر

ميباشد ،لذا بايد با افراد گوناگون در مقاطع

طبيعت هماهنگ سازند و ضمن حفظ و

مختلف زندگيشان و با يک فرد در مقاطع

نگهداري متربيان از شرارت و گناه ،عادات

سني مختلف زندگياش ،رابطه و برخورد

فعلي پسنديده را در آنان ايجاد نمايند .به

تربيتي مناسب با آن فرد و مقطع را داشت .در

منظور از بين بردن حاالت و رفتارهاي

همين راستا است که هر دو معتقدند که
استعداد عقالني افراد تدريجاً مراحل کمال را
ميپيمايد و لذا بايد تدريجاً از محسوسات به
سوي معقوالت حرکت نمود ،يعني آنکه بيان
ميدارند که بايد به تدريج با افزايش سن
کودکان آنان را از محسوسات به سوي
معقوالت و درک مفاهيم رهنمون گرديد؛ زيرا
کودکان تا قبل از سالهاي نوجواني از درک
مفاهيم انتزاعي عاجز و ناتوانند و توان تجزيه
و تحليل معقوالت را ندارند .بهمين ترتيب،
توان و استعداد ديني ،اخالقي و اجتماعي
کودکان و افراد ديگر مدنظر ميباشد .پيوستن
به اجتماع را استعداد خاص انسان معرفي

نامطلوب و ايجاد حاالت و رفتارهاي
مطلوب ،به تغيير و سالم سازي شرايط
محيطي حاکم بر متربيان همت گمارند و
مقاومت و ايستادگي آنان را در مقابل شرايط
و عوامل منفي مختلف باال برند و در افراد
احساس مسؤليت ايجاد نمايند .در موارد
ضروري ،بايد متربيان را با مشکالت و
سختيهاي زندگي آشنا نمود و روحيه آنان را
قوي و پر استقامت ساخت .همچنين
ضروري است مربيان از محبت خود متربيان
را بهرهمند سازند ،اما در مواقع الزم که اين
بذل محبت مفيد واقع نميشود ،بايد مربيان از
ابراز محبت امتناع ورزيده آنان را با پيامدهاي
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سوء رفتار ناپسندشان مواجهه سازند .اما

شرکت در اجتماع را پرورش دهنده

نکته حائز اهميت در تحت هر شرايط آنست

شخصيت کليه افراد در تمام مقاطع سني تلقي

که ضروريست خود مربي براي متربيان

ميکند "ضمن توجه به حفظ آنان از عوامل

سرمشقي عالي و پسنديده باشد و تالش

منحرف سازنده اجتماع" ،روسو چنين طرز

نمايد نمونه رفتار ارزشمند و مطلوب خود را

تلقي را خصوصاً در مورد کودکان قبل از

عمالً در معرض ديد آنان قرار دهد تا آنکه از

بلوغ ندارد.

آن رفتار صحيح پيروي کنند.

از طرف ديگر ،در مورد "تربيت ديني"

روسو بر اين عقيده است که پيروي از

با آنکه اسالم قائل است که بايد مربيان از

طبيعت ،آدمي را به کمال و تعالي ميرساند.

همان دوران کودکي با بصيرت و دقت و

حال آنکه اسالم ،قوانين خاصي را که نشأت

بطور تدريجي کودکان را به سوي وظيفه

يافته از وحي الهي هستند و در قالب شرع

شناسي ديني و عبادت خداوند سوق دهند،

مبين اسالم طرح ريزي شدهاند و منطبق با

روسو اعتقاد دارد که مربيان نبايد با کودکان تا

عاليترين موازين شکوفائي فطرت هستند،

قبل از جواني درباره مسائل ماوراء الطبيعه

براي شکوفائي استعدادهاي عاليه نهفته

سخن گويند .همچنين ،روسو بر خالف

فطرت و طبيعت انسان عرضه کرده است .در

اسالم در مورد "تربيت اخالقي" کودکان

همين راستا است که روسو تمام حاالت

قائل به آن است که براي کودکي که هنوز به

مجازاتي را که طبيعت براي افرادي که

سن بلوغ نرسيده ،مسائل اخالقي فاقد مفهوم

مرتکب کار خالفي ميگردند ،تأييد نموده

است ،و لذا مربيان بايد از استعمال کلماتي

است ،اما اسالم فقط در موارد بخصوصي اين

که اين مفاهيم را بيان ميکند اجتناب نمايند.

نوع مجازات را تأييد نموده ،در کنار آن ساير

حال آنکه طبق تعاليم اسالم ضروريست

روشهاي تأديبي را مطرح کرده است.

مربيان از همان دوره کودکي با ظرافت و

همچنين ،روسو بر خالف اسالم اظهار

دقت تمام ،فضائل اخالقي را متناسب با

ميدارد که بايد به منظور حفظ پاکي طبيعت

طبيعت کودکان و سطح رشدشان به آنان

کودک از آغاز ارتباط او را از جامعه قطع

تعليم دهند و مقدمات کار را براي درک

نمائيم و او را در نقطهاي دور از اجتماع

بيشتر آنان نسبت به اين فضائل و عمل به

پرورش دهيم و لذا بر خالف اسالم که

آنها فراهم سازند.
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همچنين با آنکه اسالم يکي از طرق

افراد بسته شده باشد .اسالم قائل به آنست که

جذب افراد و خصوصاً کودکان بسوي اخالق

در تشکيالت صحيح اجتماع ضمن توجه به

صحيح را "داستانسرائي" ميداند و معتقد

قوانين دين ،اراده خصوصي و فردي افراد نيز

است که ميتوان از طريق داستانهائي که به

از اصالت برخوردار بوده و جايگاه خاص

طور صحيح و مناسب در جهت اهداف

خود را دارد و اين گونه نيست که افراد اراده

معنوي طرح ريزي گرديدهاند و در آنها ميزان

و منافع خصوصي "فرديت" خود را فداي

توان و سطح فکري و قابليت درک مخاطبان

اراده و منافع عمومي نمايند ،اما روسو معتقد

آنها ملحوظ شده ،به افراد مختلف از جمله

است که در تشکيالت اجتماعي ،جائي براي

کودکان مطالب اخالقي و اجتماعي را منتقل

اراده خصوصي افراد باقي نميماند.

نمود ،روسو اعتقاد دارد که داستانسرائي براي
کودکان قبل از سن بلوغ مفيد و سودمند
نميباشد .بهمين ترتيب روسو بر خالف
اسالم کاربرد "کتاب و آموزشگاه" را قبل از
دوره نوجواني براي کودکان نفي ميکند ،به
طوري که وي قرائت کتاب و انجام تکاليف
درسي را حتي بعد از سن  2سالگي در حد
توان کودکان ندانسته و آن را عاملي براي
خستگي و افسردگي آنان معرفي ميکند.
همچنين ،از ديدگاه اسالم ،جنبههاي
اجتماعي و عاطفي انسان در حد وسيعي
تحت نفوذ جنبه عقالني او قرار دارند در
حالي که روسو قائل به تقدم احساس بر عقل
ميباشد.
در نظر روسو چيزي که ميتواند اساس
قدرت مشروع و حکومت حقه را تشکيل
دهد فقط قرار دادهائيست که به رضايت بين
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