
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ١٠٦٨ �ماره ثبت:

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
اي بحث هاي مختلفی تعاریفی از آن به عمل آمده است ـ از یک زاویهو کتاب نامهانیپاکه در -ما تربیت را 

 کنیم.خورد، از این زاویه به یک تحلیلی در تربیت اشاره میکه به درد کار خودمان در تالقی فقه و تربیت می میکنیم

 نکته: کثرت تعاریف تربیت
ي تربیت را ببینیم؛ مثالً تعریفی که هافیتعرخواهیم به عنوان مقدمه بد نیست به این نکته اشاره بکنیم. وقتی می

که پژوهشکده چاپ کرده ـ کار ده سال قبل است ـ بخش دوم یا سوم آن کتاب مربوط  کتاب فلسفه تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت در غرب و دنیاي اسالم ذکر  نظرانصاحبي هادگاهیدمفصل  طوربهو  به تعریف ماهیت تربیت است

نجا و همین مال ده سال قبل است االن خیلی چیزها فرق کرده ـ آ شده است در آخر هم یک تحلیلی آمده ـ

 کنم.ي دیگر، به چند نکته در مورد تعلیم و تربیت اشاره میهاکتابهست و  نامهانیپا

تعاریف تربیت، بسیار متنوع و متعدد است. تربیت هم چیزي نظیر فرهنگ است در حدود هزار  کهنیایک نکته 

یی که دوستان هاکتاببعضی از  در 1/ 49تعریف براي واژه فرهنگ آوري شده است. تربیت اگر به آن حد نرسد، 

یی که آمده است تربیت دینی آقاي دکتر داوودي کار خوبی است و بعضی هاکتاب، آمده است این دو دسته اندنوشته

 نکات مذکور در آنجا آمده است.

 شود:تعاریف به دو دسته تقسیم می

 تعاریفی که مبتنی بر یک مکتب و نظام فکري است؛ -

 یلی و فلسفی دارد؛ تعاریفی که جنبه تحل -

 تعاریفی که جنبه هنجاري و ارزشی دارد و تعاریفی که بعد تحلیلی و فلسفی و نظري محض دارد.به عبارتی 

 پس دو گونه تعریف وجود دارد: تعاریف ارزشی و هنجاري؛ تعاریف تحلیلی یا توصیفی.
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 دسته اول تعاریف

 تعریف تربیت در مسکویه
 دهد این است که:کنید، تعریفی که از آن عمل تربیتی ارائه میمییک وقتی مراجعه به مسکویه 

 انسان را به قرب الهی برساند. کهنیاگیرد براي کار و فعالیتی که انجام می

 بررسی تعریف مسکویه
این یک تعریف هنجاري و ارزشی است، یعنی در دل تعریف چون تعریف مشتمل بر آن هدف هم هست. این 

هایی که در مورد انسان است ـ که موضوع تربیت که انسان است و دیدگاهنگاه خود کرده یا اینهدف را منطبق بر 

گوید تربیت پرورش موجود الهی و موجود هاي مکاتب در مورد انسان خیلی متفاوت است ـ یکی میدیدگاه

را در تعریف دخالت روح، متصل به خدا است اینجا در موضوع یا هدف نگاه ارزشی و مکتبی و هنجاري خود ذي

 داده است.

موضوع  شده ارائهیعنی در تعریفی که ؛ گونه استاین یک نوع از تعاریف است و خیلی از تعاریف نیز همین

تربیت منطبق بر یک نگاه خاص شده است یا هدف تربیت منطبق بر مکتب و نگاه هنجاري یا ارزشی که دارد، 

 شود.تفاوت میمنطبق شده است فلذا اینجا تعاریف خیلی م

گیرد، یعنی یکی از اسرار تنوع تعاریف تعلیم و تربیت این است که بسیاري از این تعاریف در گروه اول قرار می

ي بنیادین در انسان، در هدف انسان و هدف خلقت عجین شده است هانگاهبا  تاروپودتعاریفی است که در ذات و 

، هاینیبجهانشود چون در است که یک معرکه اختالف و تعدد آراء میاست طبیعی  شده ختهیآم هانگاهها چون این

خیلی فراوانی وجود دارد،  صورتبه، تعیین اهداف براي خلقت، انسان و تربیت تنوع و تکثر آراء هایشناسانسان

 ها را دخیل در تعریف تربیت کردند و تعاریف متنوع و مختلفی پیدا شده است.این
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 وییدیتربیت از تعریف 

 :کندتعریف میتربیت را چنین دیویی 

 .کندگیرد یا فرآیندي است که براي تحقق دموکراسی تحقق پیدا میفعالیتی است که انجام می

 بررسی تعریف دیویی

ی یکی قله را قرب است ولبیند و منظور آن رشد اجتماعی و آزادي و دموکراسی رشد را در همان می ییودی

ی روي دیدگاه خود هرکسدهند و حق هم دارند چون را در مفهوم تربیت دخالت می هادگاهیدبیند و این الهی می

اي که در باب تحلیل تربیت در نوعی تربیت ارزشی و هنجاري است یعنی پایه درواقعکند، این تربیت را تعریف می

 ست.دهد. این یک دسته اقالب خاصی ارائه می دراي و ذهن او است که در یک لباس ویژه

 دسته دوم تعاریف

خواهد فارغ بشود که ما چه اهداف متفاوتی داریم، ـ این مکتب با آن مکتب ـ یا حتی یک دسته از تعاریف می

ي ارزشی و تفاوت آرایی که در مبانی هست هانگاهخواهد می االمکانیحتي متفاوتی به انسان داریم، هانگاهچه 

توصیف و تحلیلی ارائه  درواقعتعلیم و تعلم و تربیتی ارائه بدهد و  انفعالوفعلاین  کنار بگذارد و یک توصیفی از

 باشد. جمعقابلکه با همه مکاتب  بدهد

ي ارزشی را دخالت بدهد یا نه محل کالم است، اما هانگاهکه چنین چیزي کامالً میسر است یعنی انسان البته این

که این فرآیند چه هدفی را از این نظرقطعلیلی، نگاه فلسفی با شود که انسان با نگاه توصیفی، تحنسبی می صورتبه

ي نسبت به انسان داریم این فرایند را بازشکافی بکند و تعریفی از آن رمادیغي مادي یا هانگاهکند و چه تعبیر می

 .ارائه بدهد

توان با که میاین بامالحظهخواهیم تعریفی ارائه بدهیم البته کند فلذا اآلن که میفرق می باهماین دو نوع تعریف 

است. اختالف در  ریپذامکاننسبی  صورتبهمحض تعریفی ارائه داد جاي تأمل دارد ولی  صورتبهنگاه بنیادي 
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ي فکري را هانظامهمه مکاتب و همه  ي ارزشی و در تعلیم و تربیت در انسان را کنار بگذارد و نکته اشتراكهانگاه

 قرار بدهد. محور

کنیم. کنیم و بیشتر نگاهمان معطوف به این است و بعد هنجاري را مالحظه نمیاي به تعریف تربیت میما اشاره

ي خاص هدفی و ارزشی هاراهو مبتنی بر  داردامنهي طوالنی و هافیتعراگر بخواهیم تعریف ارزشی ارائه بدهیم، 

 گذاریم و با نوع دوم کار داریم.شود ما این را کنار میتب مختلف میمکا

 سؤال:

از  نظرقطعخواهیم یک فرآیند را توصیف بکنیم و یک تحلیلی با جواب: ما آن نگاه را نداریم و اینجا می

ان معلم و متعلم و می آنچههاي ارزشی یا هنجاري ارائه بدهیم. این مقابل آن است. این فرایند تعریفی است و دیدگاه

باید توجه  نجایااي که در خواهیم بازشناسی بکنیم. این یک نکتهکند در آن دامنه میمعلم و متربی تحقق پیدا می

کنیم تا در پایان کرد. اگر بخواهیم از این نکته بگذریم و وارد یک ارائه تعریف بشویم نکات دیگري هم عرض می

 یک نتیجه بگیریم.

 توصیفی تربیت  تعریف تحلیلی و
در تعریف تحلیلی و توصیفی از تربیت اولین چیزي که اینجا باید به آن توجه بکنیم این است که تربیت به نوعی 

 نامیم. مساوي با تغییر و تغیر است؛ تغییر و تغیر تدریجی که به لحاظ فلسفی حرکت می

یک نوع تحریک و تغییر تدریجی است این جنس تعریف است یعنی شما در تعلیم یا تعلم یا  درواقعتربیت 

ي دیگر غیر حوزه ذهنی و انتقال مفاهیم جنس کار این است که این یک فرآیندي است که در آن هارهیداتربیت در 

 تغییرات تدریجی وجود دارد.

 سؤال:

کند، کنار گذاشتیم و اصطالحات اي که بحث را زیبا میي و کنایهاجواب: پویا است. الفاظی را که حالت استعاره

 کنیم.نزدیک به فلسفه و رسا را عرض می
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 جنس و موضوع تربیت

 جنس تربیت

م، تغییر و تغیر است که همان حرکت است ـ لیم و تعلم و ماشئت فسبنابراین جنس و هسته اصلی تربیت و تع

شود که تحریک و تحرکی وجود داشته باشد. این تغییر و تغیر واقع می تحریک و تحرك است ـ جایی تعلیم و تعلم

 است که در فلسفه مالحظه شده است. که حرکت است و تغییر و تغیر تدریجی

 موضوع تربیت

شود و الزمه تغییر و تغیر است این تغییر تدریجی و تحریک و تحرك، موضوعی دارد آنچه تغییر در آن ایجاد می

تواند متفاوت باشد. ما با تقسیم جماد و گیاه، حیوان و انسان اینجا توجه یست. این موضوع میو بحثی در آن ن

 .است ریرپذییتغدهد و عاملی تغییر می شود و عاملیکنیم تغییراتی که در یک چیزي ایجاد میمی

لسفی این بیان است متحرك و محرك دارد، تعبیر ف گریدعبارتبهاین تغییر تدریجی که موضوع و محرکی دارد و 

گوید حرکت شود عین آنچه در فلسفه هست که میي که در او تغیر پیدا میانهیزمو یک مسافت حرکت هم دارد که 

اي که در آن تغییرات مقوله«متقوم به شش عامل و عنصر است که سه عنصر اصلی آن محرك و متحرك و مسافت 

 .است؛ این سه عامل اصلی است» شودایجاد می

کند. این تحول تدریجی که شود کم و کیف آن فرق میشود و مکان آن عوض میمسافت تغییرات ایجاد می در

 شود موضوع آن یا جماد است یا گیاه یا حیوان یا انسان است. در موجودي ایجاد می

 نکته اول: تغییرات تدریجی در مثل گیاه و حیوان، منظور نظر ما نیست. 

شود از حوزه بحث تربیت خارج است، این همانی است و موجودات جمادي ایجاد میتغییراتی که در جمادات 

اولین قیدي که به  درواقعکنند، ي در مقاله تربیت آوردند که تربیت را با صنعت مقایسه میمطهر دیشهکه مرحوم 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ١٠٦٨ �ماره ثبت:

است یا معناي عامی زنیم این است که تغییر و تغیر از حوزه جمادات خارج است و صنعت تغییر و تغیر تدریجی می

شود. این نوعی صنعت و مفهوم عام آن است و کسی به این تربیت که دارد، تغییراتی که در مواد خام ایجاد می

 گوید.نمی

است ولی تغییرات در جمادات  جمادات ریغپس تربیت، تغییر و تغیر و تحریک و تحرك یا فرآیند تحول در 

ي هاقسمترود اینجا یک مایز آمد و متغییر به تغییر و تحول شد و از آن بیرون آمد و در شود و کنار میصنعت می

ي سوابقی هاهیپارود و اصطالحات متعددي وجود دارد، گاهی تغییر و تحول در گیاه، در بعدي واژه تربیت به کار می

رفته شود، یا حتی اصل واژه اژوکیشین در تغییراتی که در گیاهان بوده است به کار میمییک گیاه تربیت اطالق 

شود، در قسم دوم اما این تربیت گیاهی است و منظور ما نیست. البته در قسم اول اصطالحاً تربیت گفته نمی؛ است

و باغ  وبوتهگلر ما نیست. پرورش گیرد ولی منظوکه تربیت گیاهی هم می شودگاهی تربیت به معناي عامی گفته می

شود و جنس تعریف این را تغییرات تدریجی است که در یک فرآیندي محقق می و تربیت گیاهی و درخت و نهال

 گیرد.می

جدید تربیت  در داشتن و نداشتن اصطالح است و یک اصطالح هانیا اما در اینجا این هم منظور ما نیست. فرق

و نهال و گیاه  وبوتهگلما نیست تربیت به معناي عام شامل تغییرات گیاهی و پرورش  اینجا پیدا شد که منظور

دانش تربیتی و فقه  کهگیرد اما منظور ما این قسم نیست. به این دلیل شود اصطالحی داریم که این را هم میمی

دارد. وقتی  کاربردوانی باز خارج از قلمرو کار ما است ما فعل اختیاري مکلف هستیم به همین دلیل این تربیت حی

دهند، در یک حدي آموزش پذیر هستند و تغییر شخصیت پیدا یا هر حیوان دیگري را آموزش می سگ یا گربه

دهد، ولی این حیوان رفتارهاي متفاوتی از خودش نشان می شدهانجامي تربیتی که هاتیفعالکنند و به خاطر می

 هم خارج است. هم منظور ما نیست. این قسم آموزدست

شود به ماند؛ تغییرات تدریجی که در جماد، مواد خام ایجاد میباقی می ،تربیتی که موضوع آن انسان استپس 

هیچ اصطالحی صنعت تربیت ندارد اما در گیاه و حیوان این تغییرات تدریجی که براي رسیدن به یک هدفی به 

خورد تغییر و تغیر تدریجی اولین قیدي که می درواقعنیست و وجود آمده اصطالح تربیت وجود دارد، ولی منظور ما 

 که تحریک و تحرك است در حوزه انسانی منظور است.
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  تحوالت انسان در مقوله عین و وضع، منظور نظر ما نیست.وم: نکته د

مکان شخص، یی مثل هامقولهاینکه؛ حوزه تحوالت انسانی هم انواع و اقسامی دارد؛ تغییراتی که در  بعدينکته 

کند، این تغییر و تحوالت منظور ما نیست. تحوالت کند، یا وضع و نسبت او با اشیاء فرق میمثالً مقوله عین تغییر می

و تحوالتی که بدون  انسان در مقوله عین و وضع و برداشتن کسی از جایی و بردن به جایی دیگر، یا تغییر مکان او

کند و شود، جراحی میه بحث ما خارج است، تحولی که در شخص ایجاد میاراده و اختیاري باشد از حوز هرگونه

 دهد هم از حوزه بحث ما خارج است.در خلق او تغییر می

 تحوالت مربوط به جسم، منظور نظر ما است.

گیرد با قید و قیودي است ـ را نمی همهآنچه وارد در بحث ما است تحوالتی است که مربوط به جسم او هست ـ 

ي شخصیت او یا در رفتار هاساحتگویند، یا تحوالتی که در شخصیت او یا در یکی از تربیت جسمانی میکه 

کنیم که تعلیم و آید، خود تحوالت شخصیتی اقسامی دارد، تحولی که ما در حوزه ذهن او ایجاد میشخص پدید می

شود، بعد ذهنی، بعد عاطفی، بعد می گویند، تحوالتی که در حوزه اخالق و شخصیت اجتماعی او ایجادتعلم می

ي هم رفتارگیرد و تحوالت اخالقی، بعد اجتماعی، سیاسی، ابعاد مختلف شخصیت انسان همه در اینجا قرار می

 گیرد.ي تعلیم و تربیت ما قرار میهابحثشود که در اینجا محور ها مشمول تعریفی میاست. این گونهنیا

 ي بحثبندجمع

ي بکنیم، تربیت اعم از تعلیم و تعلیم است و در مقابل آن بندجمعی جلو آمده باشیم و درستبهتا اینجا اگر 

آید می به وجودتغییراتی است که در صنعت و جمادات و گیاهان و حیوانات یا در این نوع از ابعاد وجود انسان 

افتد و این دهد و اتفاق میخ میانسانی ر چندگانهي هاساحتبلکه منظور تغییرات تدریجی است که در یکی از 

 تغییر و تغیر هم هست.
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 عامل تحوالت یا تغییرات تدریجی 

افتد خود فرد است، یا یک عامل بیرونی، تحوالت یا ها اتفاق مینکته بعد، گاهی عامل تغییري که در یکی از این

 د.تغییرات تدریجی دو قسم است؛ گاهی عامل خود شخص است، گاهی عامل بیرونی دار

 ي اصطالحات متعدد تربیتبندجمع

کنید در اینجا یک اصطالح تربیت داریم که همه سه اصطالحات متعدد تربیت را مالحظه می ،هانیادر ضمن 

گیرد، این سه اصطالح عام و گیرد، یک اصطالح این بخش را میگیرد، یک اصطالح این دو بخش را میحوزه را می

گیرد، یک اصطالحی است که همه را اینجا یک اصطالح دارد و تربیت را نمیخاص که در اینجا پیدا شد، در 

گیرد. براي گیرد، یک اصطالح داریم که تربیت را در مقابل تعلیم قرار میگیرد، یک اصطالحی که دو قسم را میمی

 کنیم.ي بیان میبندجمع

 :تغییر و تحولی است هرگونهیک اصطالح، تربیت 

 ؛چه در گیاه -1

 ؛حیوانچه در  -2

 چه در انسان در همه قلمروهاي انسان، همه این سه بعد. این سه اصطالح؛  -3

 اصطالح چهارم، تغییر و تحوالت انسانی در حوزه شخصیت و رفتار؛ -4

 اصطالح پنجم، در حوزه شخصیت. -5

یر ي غهاساحتکنیم تربیت در تعریف می گونهنیاگوییم آن تعلیم است و آوریم و میبعد ذهنی را بیرون می

است، گر چه رابطه دارند ولی اصطالح این  نیا از ریغشود در خلق و شخصیت ذهنی و تعلیمی و علمی پدیدار می

گوییم تربیت اعم است و هم تعلیم را شود گاهی میدهیم که اصطالح اخص مقابل تعلیم میرا مقابل آن قرار می

 گاهی مقابل تعلیم است.گیرد و ي مغییر شخصیت را میهاتیفعالو هم سایر  گیردمی

 شکل تحلیل، نکته به نکته نمایانگر اصطالحات است. 
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 تحولی در موجود انسانی تربیت، 

  دهد.ست که در موجود انسانی رخ میاین است که تربیت در واقع تحولی ا بعدينکته 

 تحول و تغیر تدریجیعامل 

ی عامل آن خود شخص هست و گاهی عامل دهد، گاهاین تحول و تغیر تدریجی که در موجود انسانی رخ می

 .بیرونی دارد

شود؛ تهذیب و تزکیه که خود من باشم همان است که در اخالق پرداخته میتغیر و تحول  اگر عامل -
ي دیگر گاهی هاحوزهي یا در خودآموزتحول در حوزه  گونهنیاي است، خودسازشود یعنی گفته می

بیرونی دارد و از  يهاهیمادستعامل بیرونی ندارد و عامل خود شخص است البته همیشه خود شخص 
کند ولی وجهه غالب عامل درونی و خود انسان است، این تزکیه نفس است منابع دیگر استفاده می

ي است که مشمول آن خودآموزي یا خودسازگیرد. تربیت انسانی آنجایی که گاهی تربیت این را هم می
 .شود و ششمین اصطالح استمی

یعنی انسان  ؛تأثیرگذار است انساندر است که یک عامل بیرونی  ،تحوالت و تغییرات تدریجیعامل گاهی  -

ی باشد. عامل انسانی گاهی رانسانیغي هاعامل هاوقتدهد و حتی ممکن است بعضی دیگر من را تغییر می

کتاب  هی از طریق مشافهه و غیر مشافهه است، گاهی از طریق یک فیلم یااست، گا میرمستقیغمستقیم و 

 .شودمی رگذاریتأث

 نتیجه

عامل بیرونی گاهی انسان دیگر است  است. بنابراین گاهی عامل خود شخص است، گاهی عامل شخص دیگري

یا غیرمستقیم، عوامل هنري فیلم، که مستقیم باشد تر و اعم از ایني پایینهاانسانکه انسان دیگر اعم از انبیاء تا 

 کتاب و...
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 سؤال:

گوییم انسان دیگري است، اما گاهی هم عوامل بیرونی است که عوامل ماوراي طبیعت یا عوامل که میجواب: این

 طبیعی که عامل تربیتی است، مربی نیست.

. معموالً به دگذارب ریتأثشخص  بر یکوقوع زلزله،  مثلکه عوامل طبیعی شاید بشود مالئکه را مربی گفت، یا این

 نحوي پیوند او با عوامل دیگر نزدیک است.

 فقه التربیهدر  يدگرسازتربیتی و خود

گیرد ي، دو اصطالح دیگري است. گاهی تربیت به معناي عامی است که خود تربیتی را میدگرسازخود تربیتی و 

گویند تربیت که در تعالیم میمتعلم، این وبین مربی  ي است فرایندي استدگرسازگاهی تربیت به معنی دگر تربیتی و 

خود تربیتی نیست ولی اصطالح هر دو را داریم و لذا مسائل تربیتی  هاآنفرآیندي است بین مربی و متربی، منظور 

 گذارد.گیرد و هم جایی که دیگري اثر میکند را میگوییم همان چیزهایی که شخص خودسازي میاسالم که می

شود، هر دو قسم را بگیریم اگر هر دو قسم را بگیریم، فقه التربیه عام می ه التربیه دست ما باز است کهدر فق

شود، این منوط به جدا می اگرنهشود، دهد داخل فقه التربیه مییی که در حوزه اخالق براي تغییر انجام میهاتیفعال

 تا اینجا باید دور آن خط بکشیم. گوییمالتربیۀ که میي قبلی به انتخاب ما نبود فقه هابخشانتخاب ما است 

گیریم و گیریم، یک وقتی دو بخش را میها را میکردیم یا با گفتن فقه التربیۀ همه اینچیزي که ما انتخاب می

 گوییم تربیت مقابل تعلیم است.می یک وقتی

خص براي خودش یا دیگري براي او انجام اینجا هم راه داریم که بگوییم فقه التربیۀ، همه کارهایی است که ش

خواهیم احکام شرعی آن شود و مییی است که در میان رابطه معلم و متعلم انجام میهاوانفعالفعلدهد، یا بگوییم می

ما این تغییرات را در جایی  که شوددو اصطالح دیگر یعنی اصطالح ششم و هفتم پیدا می جهتنیازارا واضح کنیم 

گیریم، اصطالح هفتم جایی است که این تغییرات را در جایی که عامل خود شخص یا دیگري باشد میکه اعم از 

 تواند به هر دو بپردازد و منوط به تصمیم ما است.کند، بگیریم و فقه التربیۀ میدیگري ایجاد می
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 هانیا ؟یا نیست ي درست استخودسازمسلم است این است که فقه حق دارد بگوید این کارها در مقام  آنچه 

یک وقت  ؟کند یا نهي مهم عرفا و مرتاضین و غیرمرتاضین است که باید ببینیم شرع روش فقه را قبول میهابحث

توانیم فقه التربیۀ را دقیقًا حکم شرعی موجود است می .کندگیرد ولی شارع روش او را قبول نمیمرتاض نتیجه می

ي را بگیریم و فرآیند معلم و دگرسازگیرد بگیریم و یا گر سازي را میي و دیخودسازي هاروشروي اصطالحی که 

را بگیرد یعنی همه این  هاساحتدهیم تا همه متعلم را بگیریم و اختیار دست ما است و ما ترجیح به عام گرفتن می

ي و خودسازبحث ي فصول را از هم جدا بکنیم و موضع فقهی را در بندمیتقسمنطقه را پوشش بدهد و بعد در مقام 

است، انسان  رگذاریتأثگوییم منظور ما انسانی است که که می، مطرح کنیم. اینگرددیبرمجایی که به فعل اختیاري ما 

ي آموزشی، حتی عوامل طبیعی را به نحوي تنظیم بکند و در مقام فناورتواند از عوامل دیگر بهره بگیرد، دیگر می

شود. در مقام شود در داخل فقه میکه متعلق فعل اختیاري میاز حیث این وقتآنتعلیم از آن استفاده بکند و در 

باشید یا تغییري در عالم طبیعت  اثرگذارتوانید استفاده کنید تا اي از هنر میگوید چه اندازهي بر دیگران میرگذاریتأث

ي که خود او هم اگونهبهنید تا اثر کنید ی ایجاد کرواقعیغاستفاده بکنید و همه سؤال شرعی استفاده بکنید، یا صحنه 

 ها همه سؤال فقهی دارد که جایز است یا نیست؟نفهمد. این

 سؤال:

در  کهیهنگامکند. عوامل دیگر هم جواب: فقه کاري به فعل غیر انسان ندارد و تکلیف خدا و مالئکه مشخص می

د، اما اگر کاري به ما نداشته باشد، از محدوده فقه کنچارچوب رفتار منِ مربی قرار بگیرد، اینجا تعیین تکلیف می

التربیۀ خارج است. ما یک مالکی در فقه گرفتیم، فعل اختیاري مکلف که آن مالك در این تقسیمات و اصطالحات 

 کند.دایره بحث ما را روشن می

 سؤال:

 کنم.جواب: بحث استشعاري و غیر استشعاري را عرض می

ي ایجیتدراست این است که ما تربیت را تغییر  توجهقابلعلوم شد نکته ظریفی که تا اینجا شش هفت اصطالح م

گیریم که از مجراي شناخت فرد عبور بکند و اال اگر تغییري بدهد که از مجراي شناخت عبور نکند تربیت گفته می
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فهمد و در رف میشود ولو یک شناخت اجمالی و ارتکازي عبور نکند تربیت نیست. تربیت طوري است که طنمی

 کند.شناخت او تغییر ایجاد می

 ياستشعار و غیر ياستشعار تربیت

هاي دیگر استشعاري و غیر استشعاري ـ گاهی تربیت را به ، بحث استشعاري است ـ در کتاببعدينکته 

 :شود تصویر کردکنند خود این تقسیم را دو نوع میاستشعاري و غیراستشعاري تقسیم می

 ؛به لحاظ مربی -1
 .به لحاظ متربی -2

گوییم استشعاري و غیر استشعاري، منظور غیر استشعاري مطلق نیست یعنی یک تغییري که ایجاد شده وقتی می

فهمد مثل معرفی ژنتیک، بعد از جراحی یک تغییرات فیزیولوژیکی داده شده، مثالً خلق او تغییر کرده و چیزي نمی

این بحث است؛ بحث تغییرات جسمی، تغییرات روحی و روانی با تصرفاتی  ریگیپکه اآلن هم علم ژنتیک به شدت 

اختیار عبور  گیرد که در واقع تربیت نیست بلکه مهندسی ژنتیک است، چون از کانال آگاهی وانجام می هاژنکه در 

ه است و گاهی آگاهانه کند، تربیت باید به نحوي از این کانال عبور کند، منتهی درجاتی دارد، گاهی کامالً آگاهاننمی

 نیست و حالت ارتکازي مجملی دارد.

 توانیم استشعاري و غیراستشعاري را به لحاظ متربی بگوییم یا به لحاظ مربی. می

 به لحاظ متربیاستشعاري 

 سر کالسبه لحاظ متربی این است که گاهی متربی تحت تأثیر آگاهانه است، براي یادگیري مطالب استشعاري 

گیرد ناخودآگاه تحت گیرد، مثل همان الگویی که متعلم از معلم میاست، گاهی ناخودآگاه تحت تأثیر می نشسته

 است این تربیت غیراستشعاري است. قرارگرفتهتأثیر 

 است؛ برآمدهتحول  درصددمتربی معناي تربیت استشعاري این است که متربی آگاهانه  بامالحظه
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چیزي در او پدید آمده است و به هیچ نحو در علم و آگاهی او قرار  دآگاهناخوو غیر استشعاري این است که 

این یک  خیلی مجمل و مرتکز تأثیر گذاشته بدون توجه به آن. در واقع علم به علم ندارد. صورتبهنگرفته است 

 نوع است.

 به لحاظ مربیاستشعاري 

تغییر است که تربیت استشعاري است؛  ایجاد یک درصددیک نوع هم تقسیم به لحاظ مربی است. گاهی مربی 

را بیاموزد و تغییراتی در رفتارها بدهد،  هاارزشخواهد مفاهیم و نوعی روي اصول مشخص و برنامه مشخص می

 رات استشعاري به مالحظه مربی است؛تغیی

همیشه گاهی تغییرات غیر استشعاري است اینجا اگر در حد ارتکازي باشد ضمن اینکه باألخره یک روحانی 

که همیشه به این دلیل آمده باشد بلکه یک نوع غیر استشعاري مطلق ایجاد تغییرات اخالقی است ولی نه این درصدد

 بدون اینکه این نکته در ذهن او باشد.  گذارداست. باألخره شخصیت فردي تأثیري در دیگري می

عامل تربیتی  صورتبهگذارد در دیگري می در حالت سوم جایی که مربی کامالً غیر استشعاري و آگاهانه تأثیري

 . وقتی مربی است که ـ مربی غیر از عامل است ـ یا کامالً آگاه است یا آگاهی نسبی ارتکازي دارد.دیآیدرم

که گوییم در اینجا منظور همان غیر استشعاري نسبی است، دوم اینتربیت استشعاري و غیر استشعاري که می 

کند، گاهی تربیت توانیم اجرا بکنیم هم در متربی. تربیت هم اصطالحات پیدا میبی میاین تقسیم را هم در مر

و طبق  شدهیطراحگیرد یعنی فرآیندي که را می گیرد، گاهی تربیت استشعارياستشعاري و غیر استشعاري را می

کند. این دو کلی چیزهایی را منتقل می اقتضائاتگیرد نه جایی که ناخودآگاه در ضمن نقشه و آگاهانه انجام می

 اصطالح وجود دارد.

 بنديجمع

گیرد، گاهی دو تقسیم به لحاظ مربی و متربی است و در هر دو تقسیم گاهی تربیت عام است و هر دو را می

 بنابراین عالوه بر؛ گیرد، غیر استشعاري روي تربیت استخاص است، فقط استشعاري را در مقابل استشعاري می
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اصطالح داریم این هم یک  4شش هفت اصطالح به لحاظ استشعاري و غیر استشعاري، به لحاظ مربی و متربی، ما 

 بحث است.

 یررسمیغرسمی و  تربیت

 .شودی خیلی گفته میررسمیغرسمی و  وپرورشآموزشی است، ررسمیغیکی هم بحث رسمی و 

یا پرورش مطلق، چه رسمی که در کالس و در  دانیم، آموزشی میررسمیغگاهی تربیت را اعم از رسمی و 

گیرد، رسمی آموزشی مسجد مدرسه و. ... رسمی تربیتی و پرورشی ممکن است فضاي آموزش و تربیتی قرار می

 .یی تحقق پیدا بکندهرجای ممکن است در کوچه و بیابان و ررسمیغمجلس وعظی باشد، مسجدي باشد و... 

ها تواند همه اینو گاهی خاص است. به لحاظ فقه التربیۀ موضوع ما می این هم دو اصطالح دارد، گاهی عام

تواند استشعاري و هم غیر استشعاري باشد ـ در باشد، فعالیتی که اختیاري است با مفهوم عامی که اشاره شد، هم می

گیرد. بیۀ قرار نمیمحدوده اختیار باشد، ممکن است در دایره غیر استشعاري هم قرار بگیرد که در دایره فقه التر

گیرد یا یی است که در فضاهاي رسمی انجام میهاتیفعالی را عام گرفتیم، فقه التربیۀ اعم از ررسمیغرسمی و 

کند آن را هم در ، تحقق پیدا نمیشدهینیبشیپو  شدهفیتعرفعالیتی است که در فضاي رسمی نیست، در فضاي 

اي و گیرد، تربیت عاطفی و اخالقی، تربیت حرفهشغلی را هم در برمیاي و تربیت حرفه هاساحت. این ردیگیبرم

 ی گیرد.دربرمي فنی را هاآموزش

 سؤال:

ي رفتاري است که فقه التربیۀ به هامقولهگیرد، اي و فنی را میي هنري، حرفههاتیفعالرفتار است.  بلهجواب: 

 پردازد.ها میاین

 سؤال:

مراحل با مقدمات دست خود آدم است. من وقتی در اروپا زندگی بکنم، جواب: غیر استشعاري در بعضی از 

 وقتآنگیرم ولی مقدمات آن دست خودم هست. عمالً غیراستشعاري شب و روز تحت فرهنگ آنجا قرار می

اقامت در دارالحرب را حرام  فقهاسازد؟ ولی مقدمات دست خودم هست بعضی فهمم که چطور شخصیت مرا مینمی
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گوییم غیراستشعاري کنار گذاشته شود، جایی که مقدمات ي فقهی را باید جواب داد. فلذا نمیهاسؤالند و دانستمی

ها هم احکامی دارد و اعم از غیر اختیاري .. است آن.غیر استشعاري اختیاري باشد، اختیاري اینجا اعم از اضطرار و

باالختیار الینا فی االختیار، یا االضطرار باالختیار الینا گوید االمتناع است که مقدمات آن اختیاري باشد در فقه می

 فی االختیار، این هم نکته دیگري که در اینجا باید توجه داشت.

 مستقیم غیر مستقیم تربیت

دهد. یک فعالیت را هاي مستقیم یا تمهیدي و غیر مستقیم، در مقام تربیت دو نوع فعالیت مربی انجام مییتفعال

کند، یا درس اخالق است. یا عمالً دهد، یک نوع فعالیت مستقیم در کالس مفاهیم را منتقل میمیخود شخص انجام 

برسد، او را  آنجاکه به چیند براي اینیی از قبل میهانهیزمدهد تا تحول شخصیتی بکند، یا یک الگویی را نشان می

دهد، خیلی در ازدواج و دوران بچگی انجام می اي است که مثل تمهیداتی کهبرد یا مقدمات بعیدهبه جاي دیگري می

فهمد گیرد و او نمیاز چیزهایی که در وظایف پدر و مادر گفته شده، جزء تمهیدات تربیتی است، اآلن نتیجه را نمی

کمتر و  باواسطهگیرد. گاهی ممکن است تربیت را عام بگیریم، چه تمهیدات چیند و او پیام را میولی زمینه را می

کند، خیلی از این اختالفات شود و اصطالح دیگري را ایجاد میر، یک وقت تربیت مقابل تمهیدات را شامل میبیشت

اصطالحات است. فقه التربیۀ از هر دو محدوده بحث  به خاطرگویند این تربیت است، این تربیت نیست، که می

 کند.می

 سؤال:

دارد،  وهواآبعوامل تربیتی است که عرض شد، این تأثیرات تربیت ابن خلدون دارد. تأثیري که  بلهجواب: 

دارد، جغرافیاي معرفتی یک بحث خاصی است، جغرافیاي اخالقی، تأثیراتی که جغرافیاي یک منطقه بر  ایجغراف

ناطق کویري یک نوع شخصیتی را که ممسلم است، یا این الجملهیفگذارد، این استعداد، اخالق و هوش افراد می

مثل شمال و...  وهواآبي علمی متفاوت است تا مناطق مثالً خوش و هارشتهکند، حتی ذهن افراد به لحاظ ایجاد می

ها طبیعی است و در فعل اختیاري مکلف نیست و کاري به این صورتبهها تقسیمات هوا است، این تقسیمات این

نداریم ولی اگر گفتند این عوامل را آگاهانه به کار بگیرد، جایی است که اگر این افراد تربیت بشوند مستأصل... از 
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ي رفتارها ریگشکلدر  هاساختمانتربیت و تأثیر است، یا تأثیراتی که معماري در تربیت دارد، بدون تردید معماري 

شود خیلی جاها معماري اسالمی منظور نیست، یی که ساخته میهاشهركاست،  اثرگذاراثر دارد، سنتی یا غیر سنتی 

کند، طبعاً اسالم در محدوده وجوب اگر به لحاظ کارشناسی به این برسد که این شکل حالت معنوي را بهتر ایجاد می

اندیشیم که آن دهد فلذا ما گاهی مستقیم...، گاهی تمهیداتی میمی و استحباب ساختار خانه با عناوین کلی نظر

گیرد، این تمهیدات، تغییرات آب و هوایی و معماري و فرهنگ شهري است و همه داخل در اي را میشخص روحیه

دهد ش میفقه التربیۀ یعنی چه؟ و دامنه وسیعی را پوش شود کهمی دهیفهمکه آمدیم  طورنیهمشود. فقه التربیۀ می

 شویم.کنیم خیلی وارد مصداق نمیالبته خیلی از جاها ما شاید با عناوین و قواعد کلی داوري می

 واسطهبالتربیت باواسطه یا 

 هم داریم. بال واسطهتربیت مستقیم و غیرمستقیم به معناي دیگر، تربیت باواسطه یا 

گیریم که تغییر بدهد، در باواسطه از ابزارهایی بهره میکند تا این است که مربی با متربی کار می بال واسطهتربیت 

ها یاد کنیم به آنرویارو هستیم. مثل استفاده از رسانه، نوار، سی دي، تلویزیون یا از واسطه انسانی استفاده می

ها بحث ینفقه التربیۀ عام از این است و از همه ا کند وها صدق تربیت را میها یاد بدهند. همه ایندهد تا آنمی

 . چه باواسطه انسانی و چه به واسطه ابزار.واسطهیبچه  باواسطهکند چه می

 سؤال:

 علی محمد و آله االطهار اهللایصل ؛ واینجا منظور ما عام است. اصطالح خاص آن فقط بدون واسطه است جواب:
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