


مقدمه

ضرورت تربیت

چیستی تربیت

یتمبانی نظری ترب

روش های تربیتی

تکمله



چیستی تربیت

یتمبانی نظری ترب

روش های تربیتی

تکمله

مقدمه
جنس بحث

پایه بحث

انواع روش های تربیتی
الئیک

سکوالر
دینی

ضد الهی: 
خنثی: 

فلسفه تعلیم و تربیت: 
(تربیت فطری)فطرت: 

ضرورت تربیت



چیستی تربیت

یتمبانی نظری ترب

های تربیتیروش

تکمله

مقدمه
جنس بحث

پایه بحث

انواع روش های تربیتی
الئیک

سکوالر
دینی

ضد الهی: 
خنثی: 

فلسفه تعلیم و تربیت: 
(تربیت فطری)فطرت: 

در عالملزوم پیمودن مسیر برای رسیدن به هر هدفیضرورت تربیت
نیاز به تربیتبنامطلوب بودن وضعیت موجود و عدم وجود وضعیت مطلو



مقدمه
ضرورت تربیت

یتمبانی نظری ترب
های تربیتیروش
تکمله

چیستی تربیت
فی حد ذاته

در مقام مقایسه

المدر عبرای رسیدن به وضع مطلوب لزوم پیمودن مسیری : 
انسانی با سازوکار و راه و روشی به نام تربیت 

رابطه•
صنعت

تربیت

آراستن و پیراستن اشیاء و ایجاد ارتباط میان ایشان در جهت حکومت انسان: 

به فعلیت درآوردن و پرورش استعدادهای موجود زنده: 
ضرورت شناخت

ایجاد نظام اعتدال

رابطه•
عادت

تربیت

قدیمعلمای غرب
جدید

اساس تربیت، فن تشکیل عادت: 
ضرورت مبارزه با عادت: 

ناصحیح

فعلیعادت: اندیشمندان مسلمان
انفعالی
عامل تربیت: 

مانع تربیت: 
عادت به عنوان یکی از ابزارهای تربیت: 

اخالقرابطه•
تربیت

حرکت در مسیری که در آن قداست و رشد استعدادهای برتر نهفته است: 
عدم تقدس و تعالی دهنده بودن مفهوم پرورش در تربیت به طور مطلق: 

استعدادها

استعدادها



مقدمه
ضرورت تربیت
چیستی تربیت

های تربیتیروش

تکمله

مبانی نظری تربیت

ندارد

دارد

عدم امکان ارائه اصول ثابت: 
نسبیت اخالق و تربیت

: راه حلامکان ارائه اصول ثابت: 
تفکیک اصل و فعل

فعل اخالقیمبنای ثابت تربیت چیست؟

آیا تربیت مبنای ثابت دارد؟

واقعیتوجه و پرورش همه استعدادهای خود ضرورت 
جسم

روح

پرورش در: 

فراگیری
توازن

حداکثری

تفکیک؟خودپرورش یا اصل بر مبارزه با خود 
خود واقعی 
خود کاذب

خودخواهیمراحل خروج از 

من طبیعی 
ای من قبیله 

من ملی
انسانی من  

دردمن الهی

جایگاه خود به عنوان موضوع تربیت چیست؟

آنملکاتی که انسان بر اساس )

ا

(سازدرا می خود 

خدمت روح



مقدمه
ضرورت تربیت
چیستی تربیت

یتمبانی نظری ترب

تکمله

های تربیتیروش

پرورش همه جانبه
جسم

روح

نگاه فارغ از افراط و تفریط
معرفت

گرایش

علمپرورش
عقل

آموزش: 
اندیشیدن: 

تقویت اراده نفستزکیه 
خیر جهت گیری 

برنامه ریزی: 

مشارطه
مراقبه

محاسبه
معاتبه

رابطه انسان با خود 
عبادت: رابطه انسان با خدا 

ران  رابطه انسان با دیگ
گزینش گری

مسئولیت پذیری
...

روشبهترین بکارگیری 
و معاقبه



مقدمه
ضرورت تربیت

چیستی تربیت

یتمبانی نظری ترب

های تربیتیروش

درمشکل تربیت دینی: تکمله

روشی

نگرشی

ساختاری

ناکارآمدی روش های موجود

...

انتظارات غلط
عدم فهم صحیح دین

بی توجهی به توان نهفته دین
بی اعتنایی به اقتضای زمان و امکانات خود

...

دولتی شدن تربیت
ادغام تربیت با نظام آموزش و پرورش

تعارض مبنایی ارائه دین و آموزش مدرن 
...

جامعه ایران


