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Abstract 
The aim of the present study is to deduce the principles and methods of social 
education from Allameh's anthropological point of view using Frankenna's 
inferential method. The paradigm of research is qualitative and its type is 
practical and the research question is the inference of the principles and 
methods of social education from the anthropological foundations of Allameh 
using Frankenna's inferential method from his anthropological books. The 
results showed that the principles of their social education are: the interaction 
of individuals and society with each other; Existence of individual differences 
in human beings; Cultivating human intellectual powers; Creating a rational 
human society; The interaction of science and practice with each other; 
Altruism and kindness to people; Honoring human beings; Cooperation with 
each other; Seeking justice; Moderation; Freedom; responsibility; No evasion. 
Methods of social education also include: staying away from talented people 
and joining competent people; Attention to the breadth and ability of human 
beings; Following the instructions of the Qur'an; Use of science and 
experience; Purification of imagination; Use of experienced professors and 
trainers; Following the model of a perfect human being; Education and 
discipline; Utilizing beneficial knowledge and righteous action; Love and 
kindness to the people; Humility and humility with all people; Respect and 
appreciation of the people; Partnership with each other; Caring for relatives 
and friends; Self-standard; Economy and moderation in life; Applying religion 
to the knowledge of true freedom; Opposition to the air of the soul; Perform 
tasks correctly; The gradual nature of social education; Loot time. 
Keywords: Anthropological foundations, Allameh Hassanzadeh Amoli, 
Social Education, Frankenna Method, Principles, Methods 
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 و ولصا استنتاج و آملی زاده حسن عالمه شناختی انسان مبانی
 آن از اجتماعی تربیت روشهای

 سیدصدرالدین
    شریعتی

 ایران تهران، ،(ره)طباطبایی عالمه دانشگاه اسالمی، تربیت و تعلیم فلسفه گروه دانشیار
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 ،(ره)باییطباط عالمه دانشگاه اسالمی، تربیت و تعلیم فلسفه رشته دکترای دانشجوی

 ایران تهران،
  

 ایران هران،ت ،(ره)طباطبایی عالمه دانشگاه اسالمی، تربیت و تعلیم فلسفه گروه استاد   د بهشتیسعی
  

 ایران تهران، ،(ره)طباطبایی عالمه دانشگاه اسالمی، تربیت و تعلیم فلسفه گروه دانشیار سلحشوری احمد

 چکیده 
 فادهبااست عالمه انسانشناختی ازديدگاه اجتماعی تربیت وروشهای اصول استنتاج حاضر، پژوهش هدف

. است کاربردی آن وعن و کیفی تحقیق، پارادايم. است ايشان انسانشناختی ازکتابهای فرانکنا استنتاجی ازروش
 تفاوتهای وجود ر؛بريکديگ فردواجتماع متقابل تأثیر: عبارتنداز ايشان اجتماعی تربیت اصول داد نشان نتايج

 ريکديگر؛ب وعمل علم متقابل تأثیر انسانی؛ عقالنی جامعه ايجاد انسان؛ النیعق قوای پرورش درانسانها؛ فردی
 ومبارزه یطلب عدالت ارحام؛ صله بايکديگر؛ وهمکاری تعاون انسانها؛ تکريم بامردم؛ ومهربانی نوعدوستی

 تبیتر روشهای. طفره عدم پذيری؛ مسئولیت ؛(آزاده انسان پرورش)واختیار آزادی اعتدال؛ وستم؛ باظلم
 پیروی انها؛انس وتوانايی وسع به توجه صالح؛ افراد به وپیوستن طالح ازافراد دوری: عبارتنداز نیز اجتماعی

 استفاده ؛خیال تطهیرقوه وتجربیات؛ ازعلوم استفاده ؛(درزندگی قرآن کردن پیاده) وائمه قرآن ازدستورات
 وعمل نافع ازعلم یگیر بهره وتأديب؛ تعلیم ل؛کام انسان ازالگوی وتبعیت الگوبرداری خبره؛ ومربیان ازاساتید

 ايکديگر؛ب مشارکت ازمردم؛ وقدرشناسی احترام مردم؛ باهمه وفروتنی تواضع بامردم؛ ونیکی محبت صالح؛
 ناختدرش دين بکارگیری درزندگی؛ روی ومیانه اقتصاد خودمعیاری؛ نزديکان؛ و خويشان به رسیدگی

 شمردن غنیمت اجتماعی؛ تربیت بودن تدريجی وظايف؛ درست نجاما نفس؛ باهوای مخالفت حقیقی؛ آزادی
  زمان.

 فرانکنا، روش اجتماعی، تربیت آملی، زاده حسن عالمه شناختی، انسان مبانی ها:کلیدواژه
   روشها اصول،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

مه و تربیت اسالمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه عال مقاله حاضر برگرفته از رساله دکترای رشته فلسفه تعلیم
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 مقدمه 
( 1380 فربد،) قرارگرفت مورداستفاده ارسطو توسط بار اولین برای ،1«انسان شناسی» واژه

 انسان. گرفت شکل زمین مغربدر هجدهم قرندر مستقل، علمی عنوان به انشناسیانس وظهور
 واز نپردازد بدان که يافت توان نمیرا فیلسوفی هیچ که برخورداراست شأنی ازچنان شناسی

 نآ معرفت: »اند فرموده آملی زاده حسن عالمه نمونه، عنوان به نگويد؛ سخن آن بودن مهم
 (. 1380 آملی، زاده حسن) «است معارف اشرف

 هرکدام. شود می خالصه «دينى»و«فلسفى»،«علمى»اصلى شاخه سهدر معاصر، انسانشناسی
های سؤال هب پاسخدر ومتحیر وسرگردان ناتوان که هستند روبرو وچالشهايی بامشکالت آنهااز

 دامها تفريط تانهايت افراط غايتاز بطوريکه ؛(1377 واعظی،) باشد می معاصر انسان محوری
 حیوان»را انسان ارسطو( و1367 افالطون،) «چیز همه مقیاس»را انسان پروتاگوراس مثالً رد؛دا

 معرفی «ناتمام حیوان»را او نیچه( و1372 فروغی،) «گرگ»را انسان حقیقت هابزو «ناطق
 ران،ديگو پترسون) گناهکار می داند ذاتاً  موجودیرا انسان مسیحی، شناسی انسان( وهمان)

 «سانىان واحد طبیعت» انسان، بحثدر جديد چارچوب افکندن پى جاى به ىبرخ لذا(. 1383
 ت،)گاس «باشد دروغ يک انسان، طبیعتاز گفتن سخن شايد: »گويد مىو شده منکررا

 اتکا قابل شناختو معرفت به دستیابى که باورند براين فايرابند، مانند نیز گروهى. (1376
 بحرانى که است برآن گروهی( و1396 چالمرز،) است دسترس غیرقابل رؤيايى ناپذير، نقدو

فلسفى  لمى،ع انسانشناسی نوع سه میان معرفتى ارتباط فقداناز ناشى يادکرده، آناز شلر که
 دينى است.  و

 دين،و رفانع فلسفه، مختلف های زمینهدر که هايی بررسیبا فوق، موارد گرفتن نظردر با
 برمدعا، لدلی کم نظیرند؛ علمی حتیو دينی انی،عرف فلسفی، زمینه سه هردر عالمه شد انجام

 يشانا علمى مقام بزرگداشتدر که( العالى مدظله)اى خامنه اهلل آيت رهبرى معظم مقام نظر
 میان که( معالیه دامت)آملى زاده حسن آقاى حضرت همچون کسى استادى: »فرمودند

 ىعلم موسسههر براى اند کرده جمع روحىو معنوى فتوحاتو مقاماتو علمى عالیه مراتب
 يکیرا ايشان اگر لذا(. 1374 رمضانى،) «است افتخار موجبو مغتنم اى حوزهو دانشگاهىو
 پور یمهد) ايم نگفته گزاف به حرفی بنامیم، معاصر دورهدر موضوع اين سرآمد محققاناز
 ستا( فلسفه)عقلو عرفان ،(دين)قرآن جامع که ايشان شناسی انسان لذا(. 1390 بهادری،و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Anthropology 
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 انسان ايشان، نظراز باشد. آنها مزايای دارایو برکنارها چالشاز تا شد انتخاب تحقیق رایب
 زاده نحس) است شخصیتو هويت يکو اوست نازله مرتبه بدنش که است واحدى حقیقت

 قاممو عقلی تجرد فوقو عقلی تجرد برزخی، تجرد مراتب دارای وی، نفس( و1369 آملی،
 . باشد می نفس اليقفی
. است «اجتماعی تربیت» مختلف، جوامعدر مهم موضوعاتاز يکی شناسی، انسان عتب به

 بوده شاهدرا متعارض گاهو متفاوت رويکردهای عملی نظراز اجتماعی تعامالتو تربیتدر
 طردی کردروي: است بررسی قابل دسته سهدر نیز بخش اين. است نیز جاری اکنون هم که ايم

 قیقتح مالکرا خودو ساخته وارد عملی حیطه بهرا ظرین حیطه انحصارگرايی که وازنندهو
 اين زمان، داعشدر آن نمونه. داند می حقوقیازهر محروم بالطبعو حقاز عاریرا غیرخودو

های مرزبندي همه که است سکوالرو انحاللی ديگر، رويکرد (.1391 محموديان،) است
 شهودم آندر ارزشها وزهحدر گرايی نسبیتو کند می قلمداد نامعتبرو موضوع بیرا ارزشی
 ديگریبا اطارتبو تعاملو ساخته تفاوتها گرفتن ناديده به معطوف صرفاًرا خود تالش است،

 که ستا رويکردی سوم رويکرد. کند می دنبال سودانگارانهو کاردگرايانه صرفا منظریرااز
 انسان هبرا انسانی کرامتو دارد باور ای عقیدهازهر فارغ بشر ابناء ذاتی ارزش به سو يکاز

 سوی ازو داند می متعلق تشريعی ربط صرفا نه( وواحد خلق)خدا به او تکوينی ربطو بودن
 معنا اين به اجتماعی تربیت(. 1388 علیا،) کند می فهم ارتباطو تعاملرادر انسان ماهیت ديگر

 یتتربرد ناپذير جدايی به عنوان دوعنصر «ارتباطیهای مهارت»و«اجتماعی آگاهی» دربردارنده
 (.2016 همکاران،و اشر) است اجتماعی

 فرهنگبا طابقم متفکری عالمه بايدگفت اجتماعی، تربیت درباره سوم رويکرد به توجه با
 جتماعیا اصول وروشهای تربیت درباره بحثی هیچگونه متأسفانه که است اسالمی - ايرانی

 رفع هب اجتماعی یتترب زمینهدر انجام اين کارو نشده ارائه ايشان انسانشناسی براساس
 انسانشناختیزا منبعث اجتماعی البته تربیت. می کند کمک تربیتو تعلیم نظام کمبودهای

 یردگ می شکل خدابا ارتباط سايهدر انسان، ارتباطاتو است خدامحورانه ديدگاهی عالمه،
 تربیت لذا(. 1398 ذوعلم،) است خلقت باو خدا خلق خود،با رابطه محور «خدابا رابطه»و
 انسانی اطاتارتباز سازندهو نگر مثبت رويکرد به متعلق نظری لحاظ به عالمه نظراز جتماعیا

 عقیدهزهرا فارغ بشر ابناء ذاتی ارزش به که است رويکردی به متعلق عملی لحاظ بهو است
 ماهیتو اندد می متعلق خدا به او تکوينی ربطو بودن انسان بهرا انسانی کرامتو دارد باور ای
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 عالمه، موردتوجهاز آثاریو کتب اين مقاله،در لذا. کند می فهم ارتباطو تعاملادرر انسان
 ستخراجا امکان ثانیاً باشد، شناختی انسان زمینهدر عالمه خاص نظرات بیانگر اوالً که بوده

 . باشد داشتهرا فوق موارد
 رداختهپ کلی طور به عالمه شناختی انسان به مطالعات تنها حاضر، پژوهشبا ارتباط در

ها روشو اهداف ها، پژوهش بعضی .نیامده است اصول وروشهای تربیت اجتماعیاز ذکریو
ز ا اجتماعی اصول وروشهای تربیت اوالً حاضر، پژوهشدر شده؛ اما برده نام کلی طور به

 خأل ؛ لذابهره برده شده فرانکنا روشاز گرديده؛ ثانیاً استخراج مبانی انسان شناختی ايشان
پاسخ  دنبال به مقاله، اين توضیحات فوق، به توجهبا بنابراين. شود می احساس حاضر پژوهش
  :است ذيل سؤاالت

 حسن زاده آملی کدامند؟ برمبنای انسان شناختی عالمه اجتماعی تربیت اصول -
 کدامند؟ آملی زاده حسن عالمه اصول براساس اجتماعی تربیت روشهای -

 پیشینه پژوهش
 نزديک هکرا مواردی لذا نشد؛ يافت فوق عنوانبا موردی اطالعاتی، های پايگاهدر جستجو با
 :گردد می ذکر شده انجام مقاله عنوان به

 زاده نحس عالمه ديدگاهاز عرفانی - فلسفی شناسی انسان» نامه پايان( در1392)نیا فهیمی
 دارایرا انسانو پرداخته هستی نظامدر کامل انسان وانسانهای کینونیتو نفس مراتب به ،«آملی

 تجرد زخی،بر تجرد مرتبه سه به همچنین. داند می دنیااز پسو دنیادر دنیا،از قبل کینونتی
 کمال ای مقايسه بررسی» نامه پايان( در1392)نقوی .است معتقد عقالنی فوق عقالنی وتجرد

 فسن کمال عالمه دارد می بیان «ياسپرسو آملی زاده حسن اهلل آيت ديدگاهدر نفس غايتو
 سیدنرو جوهری حرکت طريق ازو فعال عقلبا اتحاد عملیو نظری بعد دردورا انسانی هناطق

 دوام راهنما، استاد انتخاب شامل نفس کمال عوامل می داند. همچنین الهی قرب مقام به
 قرآن به تمسکو ها قوه به بخشیدن فعلیت نفس، معرفت مراقبت، صبر،و همت عزم، طهارت،

 خودفراموشیو غرور نفس، آلودگی ماديات، خدمتدر علم ناه،گ کمال را، موانعو واليتو
 به «یآمل زاده حسن عالمه تربیتی فلسفه به نگاهی» مقاله( در1392)اللهی فضل بیان می کند.

 انى،انس نفس سعادت جاودان، سعادت ايشان، نظراز تربیت هدف: يافت دست زير نتايج
 جوعر خويشتن، درباره تفکر. است خودشناسی آن مقدمه که است خداشناسیو وجود کمال

 توجه ديت،اب درباره تفکر خداوند، کبريايی عظمت برابردر انسان خوفو فروتنی قرآن، به
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 لعمو علم عرفان، خود، معارف تحصیل نحوهدر نظر رياضت، ملکوت،و ملک نیازهای به
 نقش» امهن پايان( در1395)قیصوری. هستند تربیتی های روشاز انسان رشد فراينددر تأملو

 نفس ناختبرش زيادی تأکید عالمه: اند گفته «آملی زاده حسن عالمه ديدگاهاز نفس تربیتی
 راوانیف است وتأکید تربیتی اهداف تدوين منبع او ويژگیاز آگاهیو انسان شناختو دارند

 درتحقیقات فوق، هیچگونه شاره ای .دهد می دستور نفس تهذيب بهو دارد نفس برشناخت
( به بیان 1392( وفضل اللهی)1392وشهای تربیت اجتماعی نشده وتنها، نقوی)به اصول ور

روشها، آن هم بطورکلی ونه اختصاصاً درباره روشهای تربیت اجتماعی وروش فرانکنا 
 پرداخته اند؛ لذا جای پژوهش حاضر خالی و انجام آن الزامی است. 

 روش
 اين در. باشد می فرانکنا شده بازسازی الگوی وروشها، اصول استنتاج برای رفته کار به روش
 های گزاره. نگر واقع های گزاره و هنجاری های گزاره :رود می کار به نوع گزاره دو الگو

 اهداف به مربوط های گزاره: باشند می گونه اند، سه ماهیت تجويزی دارای که هنجاری
 تعلیم رد بايد که ملی،ع روشهای به های مربوط گزاره و اصول به مربوط های گزاره تربیتی،
 مناسباتو روابط بوده، به توصیفی ماهیت نگر، دارای واقع های گزاره. رود کار به وتربیت

ايل ن برای آنکه به مربوط های گزاره:نوعند دو بر خود ها گزاره اين.ناظرند امور میان واقعی
 .است مناسب يا الزم نگرشهايی يا مهارتها دانشها، اصول، چه از برخی يا اهداف به شدن

 گزاره .تاس ومؤثر مفید روشهايی چه دانشها کسب برای اينکه به های مربوط گزاره همچنین
 های افتهي شناسی، روان های نظريه کنندة های تبیین فرضیه شامل تواند می نگر واقع های

 استنتاج رایب روش در اين .باشد الهیاتی يا متافیزيک شناختی، معرفت های گزاره تجربی،
 رایب همچنین .افزوده شود آنها اهداف، به به نیل برای الزم نگر واقع های گزاره بايد اصول

به  ات شود افزوده آن به روشی نگر واقع های گزاره که است اصول، الزم از روشها استنتاج
 (. استخراج1389 باقری و همکاران،)آيد  دست به مطلوب روش گزاره واين اصل کمک

 استنتاج روش زا مبانی انسان شناختی با استفاده به توجه با اجتماعی تربیت اصول و روش های
 داد نشان لی،عم استنتاج روش بکارگیری در فرانکنا الگوی بررسی. گیرد صورت می عملی

 و تربیت و لیمتع فلسفه ارزيابی و تحلیل برای رونده، پس صورت به توان می را الگو اين که
 از(. 1394 باقری،) گرفت کار به عرصه اين در پردازی ظريهن برای رونده پیش صورت به

 شناختی انسان ظرن به اتکا با عالمه اجتماعی تربیت تبیین و تحلیل تحقیق، اين کار که آنجا
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 در اب رونده، پس عملی قیاس در. گردد می استفاده رونده پس عملی قیاس از است ايشان
 توجیهی چه هک پرسیم می شده مطرح ای فلسفه در که مطلوبی مهارتهای و دانشها نظرگرفتن

 چه و (هنجارين مقدمه) شده گرفته نظر در اهدافی چه ديگر، عبارت به و شده بیان آن برای
 هک مواردی در. است شده مطرح( توصیفی مقدمه) آنها به نیل برای نگری واقع های گزاره

ود. ش می استفاده رونده یشپ عملی قیاس روش از دارد وجود اصلی يا هدف از روشنی بیان
 نگر واقع ایه گزاره نیزو اجتماعی تربیت اهدافاز بايد اجتماعی، تربیت اصول استنتاج برای

 منزله هتوصیفی ب روشی برای روشهای تربیت اجتماعی، ازاصول تربیت اجتماعی وگزارهو
 انسان یانمب همچنین روش به کاررفته برای تعیین .جست بهره عملی استدالل يک مقدمات
. بوده است «یتحلیل-توصیفی» نوع از «کیفی محتوای تحلیل»آملی،  زاده حسن عالمه شناختی

 نمی پیشنهاد را ای فرضیه گونه هیچ و کند می توصیف را پديده يک موقعیت روش، اين
 کشف بدنبال توصیف مقام در تحقیق. کند می توصیف را موجود موقعیت صرفاً بلکه کند

 طريق زا که اطالعاتی لذا. است داوری پیش هر از احتراز با عالمه انديشه عیتواق و چیستی
 نبتوا که شود می داده سامان ای گونه به آمده، دست به کتب و مدارک اسناد، بررسی

 تبیین اينجا در هدف البته(. 1371 ساروخانی،) داد پاسخ پژوهشی پرسش براساس آن، به
 صلیا عناصر درک در را ما تواند می که است بانیم جستجوی بلکه نیست مفاهیم کمّی

رساند؛ لذا مبانی به اختصار و تیتیروار در بخش اصول تربیت اجتماعی  ياری عالمه انديشه
 املک انسان نفس؛ معرفت دروس مانند عالمه اول دست منابع از اين موارد، بیان شده است.

 و لمهک و نکته يک و هزار روان؛ هرگو گنجینه نفس؛ مسائل عیون البالغه؛ نهج ديدگاه از
 داده آوری جمع روش به دست آمده و آملی صمدی های شرح مانند دوم دست منابع و... 
 .است «برداری فیش های فرم» آن، ابزار و «ای کتابخانه» ها،

 کدامند؟ آملی زاده حسن عالمه شناختی انسان برمبنای اجتماعی تربیت اصول
روار نام بايد ابتدا، مبانی انسانشناختی عالمه رابه طور تیت اجتماعی تربیت اصول برای استنتاج

 واقع های هنجارين وگزاره مقدمات برده وسپس براساس هدف تربیت اجتماعی، ازترکیب
 ورتص نحو بدين عالمه ديدگاهاز انسانشناختی عمده اصول رابه دست آورد. مبانی نگر،
 درتق انسانها؛ برابری عیندر فردی تفاوتهای وجود فرد واجتماع؛ اصالت: اند شده بندی

 ن؛انسا عدالتخواهی فطرت انسان؛در مهربانیو نوعدوستی گرايش ورزی انسان؛ انديشه
 انسان یمبان تعیین برای کاررفته به الزم به ذکر است روش .انساندر اختیارو اراده آزادی،
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 روش، ينا. باشد می «تحلیلی-توصیفی» نوع از «کیفی محتوای تحلیل» عالمه، شناختی
 بلکه کند نمی پیشنهاد را ای فرضیه گونه هیچ و کند می توصیف را پديده يک موقعیت

 بدنبال توصیف مقام در تحقیق(. 1371 ساروخانی،)کند  می توصیف را موجود موقعیت صرفاً
 از هک اطالعاتی لذا. است داوری پیش هر از احتراز با عالمه انديشه واقعیت و چیستی کشف
 بتوان هک شود می داده سامان ای گونه به آمده، دست به کتب و مدارک اسناد، بررسی طريق

 بلکه نبوده ممفاهی کّمی تبیین اينجا در هدف البته. داد پاسخ پژوهشی پرسش به آن، براساس
 اند؛رس ياری عالمه انديشه اصلی عناصر درک در را ما تواند می که است مبانی جستجوی

 منابع از موارد، اين. است شده سطور فوق، بیان در تیتیروار صورت به اختصار، اطرخ به لذا
 صمدی های شرح مانند دوم دست منابع نفس و ... و معرفت دروس مانند عالمه اول دست
 المهع نیز بايد گفت؛ درديدگاه اجتماعی تربیت درباره هدف .است آمده دست به آملی

 می یدسع انسان رسید، کمال به انسانی نفس است ووقتیشدن  «قرآنی کاملِ انسان»هدف 
 انسان» به شدن تبديل برایرا خود همت تمام بايد . انسان(1386 آملی، زاده حسن) گردد
 که هاندازهر به هرکسو است کامل انسان کتیبه صورت قرآن: »زيرا. نمايد صرف «قرآنی
 توضیحات اين(. با1379 آملی، دهزا حسن) «است انسانو قرآن اندازه همان به است آن واجد
 کامل انسان پرورشبا مترادف که است صمدی قرآنیِ توحید اجتماعی، تربیت غايی هدف
 می ناختی،انسانش مبانیبا مذکور هدف ترکیب نتیجه. دراست انسانی عقالنی جامعهدر قرآنی

  است. اجتماعی تربیت اصول آنها حاصل که آورد فراهم استنتاجی ساختاری توان

 باش، مردم بىو باش مردم با: »فرمايند می عالمه: يکديگر بر اجتماعو فرد متقابل تأثیر اصل -
 «باش مردم با» عبارت(. 1381 آملی، زاده حسن) «مردم بى توان مى نه بود مردمبا شود مى نه

 اردد انسانی جامعهدر صحیح روابط به توجهو ارتباط خواستارو دارد جامعه به نگاهی نیم
 جودیو استقاللو بوده جامعهبا ارتباطدر فرد فرديت دادن دستاز مخالف« باش مردم بی»و

( ع)ادقص امام زيبای تعبیر همچنین براساس. دهد می قرار توجه موردرا جامعه برابردر شخص
 عیندر ؛«آنهانباشاز ولی باش مردم باهمه» ؛«منهم التکنو الناس مع کن: »فرمودند که

 دچار ات کرد حفظ نیزرا خود فرديت بايد جامعه،در الهی ارزشهای يترعاو ديگران پذيرش
 زير شرح به بمتناس اجتماعی تربیت اصل استنتاج. نشد جامعهاز کورکورانه تقلید مشکالت

 : است

 .شود تأکید ريکديگ بر اجتماعو فرد برتأثیرمتقابل بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره



 1400پاییز  | 61شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |146

 

 .است مراهه يکديگر بر اجتماعو فرد متقابل تأثیربا اعیاجتم تربیت: نگر واقع گزاره

 صورت بريکديگر ماعاجتوفرد تأثیرمتقابل براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
  .پذيرد

: رمايندف يکديگر میها باانسان تفاوت درباره عالمه: هاانساندر فردیهای تفاوت وجود اصل -
 ونگوناگ معادن داراى نیز انسانها هستند، غیرهاو نقرهو طال معادن داراى کوهها که همچنان»

 ارزشی گیری جهت انسانها، تفاوتهای(. از1383 آملی، زاده حسن) «اندمعارفو حقايق
 تفاوت( و1390 آملی، زاده حسن) «است همان او ارزش است، آرمانهر به که آن: »آنهاست

 حسن) «است پیش ديگراناز است یشب او دانشو بینش هرکه: »باشد می عملو در علم ديگر
 دانا، وجودى آثار: »داند می دانا انسان بیشتر وجودی آثاررا آن دلیل( و1365 آملی، زاده
 آن خاصیت ظهوردر چیزیهر کمال» لذا ؛(1383 آملی، زاده حسن) «است ناداناز بیش
 به لکهب تنیس انسانیت نفسدر انسان افراد بین تفاوت پس(. 1372 آملی، زاده حسن) «است

 به ناسبمت اجتماعی تربیت اصل استنتاج. است انسان افراددر انسانیت خواص ظهور حسب
 : است زير شرح

 .ودش تأکیدها انساندر فردیهای وجود تفاوت به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .تاس همراهها انسان فردیهای تفاوت وجوداز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 .پذيرد ورتصها انسان فردیهای تفاوت براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 عقل قوه دو دارای انسانی، ناطقه نفس عالمه، نظر از: انسان عقالنی قوای پرورش اصل -

 براىرا آنها هیوالنى عقل بايد لذا(. 1383 آملی، زاده حسن) باشد می عملی عقلو نظری
 است مختلف ضعفو شدت حسب به نظرى قوه. داد قرارردتوجه مو شدن، بالفعل عقل

. نامد می فعلبال عقلرا اخر مرتبهو بالملکه عقل ترتیب به سپسو هیوالنى عقلرا اول مرتبهو
 انبیاء وسنفو کرده تقسیم ناقصو مکتفى دسته دو به عقلی، قدرت نظراز ها راانسان عالمه

 عادتس اوج به رسیدندر عملی عقل. است مردم بیشتر شامل ناقصو است مستکفی نوعاز
 نظری عقل هک همانطور. کند سپریرا «فناءو تحلیه تخلیه، تجلیه،» مراتب است ناچار کمال،و

 متناسب جتماعیا تربیت اصل استنتاج. نمايد طی بايدرا بالفعلو بالملکه هیوالنی، مراحل نیز،
 : است زير شرح به

 .شود تأکید قوای عقالنی انسان پرورش به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است همراه قوای عقالنی انسان پرورشاز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره



 147 |شریعتی و همکاران  | ... استنتاج و آملی زاده حسن عالمه شناختی انسان مبانی

 .ذيردپ قوای عقالنی صورت پرورش بايد براساس متربی اجتماعی تربیت :تربیتی اصل
 سانیان تواند می که است جامعه يک فقط عالمه نظر از: انسانی عقالنی جامعه ايجاد اصل -

 شکیلت ای جامعههر ايناز غیرو باشد استوار الهی عقل براساس که است ای جامعه آنو باشد
 ينا آيا که شود بحث بخواهد تا نیست انسانی جامعه يک اصالًو بود خواهد خیالی شود

 قوه جامعه نآ افراد بايد انسانی عقالنی جامعه تشکیل برای! وغیرمدنی؟ يا است مدنی اجتماع
 نحیوااز تا کنند تطهیررا آرزوهاو آمال میدان درو تخیالت اعتقادات، بخشدر خود خیال

(. 1383 آملی، زاده حسن) «کنند پیدا انسانی تمدنو شوند خارج حیوانى تمدّنو باهوش
 : است زير شرح به اجتماعی تربیت اصل استنتاج

 .شود تأکید انسانی عقالنی جامعه ايجاد به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است همراه انسانی عقالنی جامعه ايجاداز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 . پذيرد ورتص انسانی عقالنی ايجادجامعه بايد برای متربی اجتماعی تربیت:تربیتی اصل
 العمل امام العلم» احاديث طبق عالمه، نظر از: يکديگر بر عملو علم متقابل تأثیر اصل -
 ستهشاي عملو بايسته علمبا جز انسان حقیقی سعادتو است عمل امام علم: «تابعه العملو

 حسن) کندمی عمل خود خویو خلقبا هرکسی( و1381 آملی، زاده حسن) شود نمی تشکیل
 به که است علم همان عملو عمل همان علم، معتقدند ايشان همچنین(. 1396 آملی، زاده

 اينو نیست خود عملو علم جز انسان که بدان: »شود می عبیرت عملو علم بین وجودی اتحاد
 واهخو باشند علماز خواه است، ادراک همان واقعدر انسان. يابند مى وجودى اتحاد نفسبا دو
 دانش همانا دهد، می نجات تباهیرااز آدمی آنچه لذا(. 1383 آملی، زاده حسن) «عملاز
 بمتناس اجتماعی تربیت اصل استنتاج(. 393: 1385 آملی، زاده حسن) است شايسته کردارو
 : است زير شرح به

 .شود أکیدت يکديگر بر عملو علم متقابل تأثیر به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .ستا همراه بر هم عملو علم متقابل تأثیراز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 صورت همديگر بر عملو علم متقابل تأثیر اسبراس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 .پذيرد

 شود یم باعث مردمبا مهربانیو نوعدوستی عالمه نظر از: مردمبا مهربانیو نوعدوستی اصل -
 چون اينکه نه کند پیاده خود وجوددر رحمانیت صفتو بشود رحمن شريفِ اسمِ مظهرِ فرد

 خدا خلق با» :شود می احسانو نیکی بنده ذاتاً  انسان همچنین. بیفتد ديگران جان به درندگان
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 آملی، زاده حسن) «کن احسان دينارتو درهم قلمت، آبرويت، زبانت، باو باش مهربان
 آزردهار او الأقل دهد انجام کسی حقدر مهربانی نتوانست دلیلیهر به اگرکسی ولی( 1392
 استنتاج(. 1365 آملی، زاده حسن) باشد خداوند جايگاه فرد آن دل شايد که نکند خاطر
 : زير است شرح به متناسب اجتماعی تربیت اصل

 .ودش تأکید مردمبا مهربانیو نوعدوستی به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است همراه مردمبا مهربانیو نوعدوستیاز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 .پذيرد صورت ردممبا مهربانیو ستینوعدو براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 می کاننزدياز هم شود می انسان به که احسانیو نیکی عالمه، نظر از: تکريم انسان ها اصل -

 نظامیو ررفتگاز که دارند مهربانیو لطف ما به بسیاریهای انسان لذا. غريبه افراداز همو باشد
 می بواج ما بررا آنهاازرگداشت تکريم و بز و گیرد می برو... رادر کارگرو بنّاو معلم تا

 اجتماع افاصنو افراد اين بود به وابسته او بودو ندارد دوسترا خويشتن مااز يکهر آيا: »کند
 آنها یرخ بايد که فرمود خواهید تصديق بگذاريم؟ احترام بدانها نبايد آيا پس نیست؟

م نمونه ای از تکريم اين احترا(. 1383 آملی، زاده حسن) «گذاشت احترام بدانهاو خواسترا
 : است زير شرح به متناسب اجتماعی تربیت اصل انسان ها می باشد. استنتاج

 .شود تکريم انسان ها تأکید به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است همراه تکريم انسان هااز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 .ذيردپ صورت تکريم انسان ها راساسب بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 داند می يکديگر به خدمت حالرادر جامعه افراد عالمه: يکديگربا همکاریو تعاون اصل -

 عضوى ودخ نوبت به يکهر. »می رسانند ياری يکديگر بهو برآوردهرا يکديگر نیازهای که
 ما وظیفه حال(. 1383 آملی، زاده حسن) «همديگرند کاردر همهو اجتماعند پیکر اعضاىاز

 هایانسان بهو برطرفرا جامعه نیازهایاز بخشی جامعه،از عضوی عنوان به که است اين
 که ما سپ نیست؟ اجتماع اصنافو افراد اين بود به وابسته او بود آيا: »کنیم ديگرخدمت

 استنتاج(. همان) «کنیم؟ خدمت بدانها هم ما نبايد آيا داريم دوستو خواهیم مىرا خودمان
 : است زير شرح به اجتماعی ربیتت اصل

 .ودش تأکید يکديگربا همکاریو تعاون به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .تاس همراه يکديگربا همکاریو تعاوناز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 .ذيردپ صورت همکاریو تعاون براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
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 نسانا خويشان شامل فقطو است گسترده بسیار رَِحم، اصل عالمه، نظر از: ارحام صله اصل -
 رحم لهص هرکس: فرمود( ص)پیامبراکرم. شود می شاملرا خداوند تا طبیعت ازو باشد نمی

(. 1381 ،آملی زاده حسن) ببرم اواز نیز من کند، رحم قطع هرکسو بپیوندم اوبا نیز من نمايد،
 که یچیز اول يکديگربا افراد معاشرت در: »باشد می مهم بسیار تقوا بحث ارحام صلهدر

 لی،آم زاده حسن) «آنهاست حقیقتو درستی راستی،و تقوا خداشناسی، ايمان، دارد اهمیت
 اشد. اينب فرزندت مادر، ولوپدر، بپرهیز، بردمیدر به انسانی مسیررااز تو هرکس» لذا ؛(1398
 متناسب جتماعیا تربیت اصل استنتاج(. همان)«کنارباشاوبر. ازاست بیگانه نیست، رحم ديگر

 : است زير شرح به

 .شود تأکید رحم صله به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است همراه رحم صلهاز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 .پذيرد صورت رحم صله براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 می طتفريو افراط بین حدوسطرا عدالت عالمه: ستمو ظلمبا مبارزهو طلبی تعدال اصل -

 شان،اي نظراز عدالت نمونه. است دستورالعمل به نیاز عدالت صفت به رسیدن برایو داند
 ا،غنو فقر حالدر روی میانه خشنودى،و غضب حالدر دوستو دشمنبا آمیز عدالت رفتار

 تربیت اصل استنتاج(. 1385 آملی، زاده حسن) باشد می خدا به رجاءو خوفدر اعتدال
 : است زير شرح به متناسب اجتماعی

 .شود یدتأک ستمو ظلمبا مبارزهو طلبی عدالت به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است ستم(همراهو ظلمبا طلبی)مبارزه عدالتاز آگاهیبا اجتماعی تربیت:نگر واقع گزاره

 .ردپذي صورت طلبی عدالت براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 نظر. ازاست نموده اشاره نیز زندگیو بدن مزاجدر اعتدال مسأله به عالمه: اعتدال اصل -

 انسانی مزاج چه. هراست اعتدال حددر يکی فقط آنها میان ازو اند گونه نه ها، مزاج ايشان،
(. 1387 آملی، زاده حسن) باشد می تر صحیح خیال قوه باشد، تر نزديک ممکن اعتدال به

 دباي خوابو خوراکو سخن: »نموده اشاره نیز خوابوخور شامل زندگیدر اعتدال به ايشان
 هب متناسب اجتماعی تربیت اصل استنتاج(. 1381 آملی، زاده حسن) «باشد ضرورت قدر به

 : زير است شرح

 .شود تأکید زندگیدر اعتدال به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است همراه زندگیدر اعتدالاز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره
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 .ذيردپ صورت زندگیدر اعتدال براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 انسان، بودن آزادو مختار دلیل عالمه، نظر از: (آزاده انسان پرورش)اختیارو آزادی اصل -

 است سازی انسان همان است، متصور عالم خلقت برای که هدفی تنها: باشد می سازی انسان
 خم سر احدی هیچ مقابلدر اواز غیرو باشد خدا بنده بايد فقط انسان ايشان، نظر(. ازهمان)

 به نمودن هتوج تنهاو آخرتو دنیا به توجهی يعنی بی آزادی باالترين درباره همچنین. ننمايد
(. 1381 آملی، زاده حسن) نه؟ يا آزادى جهان دوازهر او ياد به آيا: فرمايند می خداوند
 زير است: شرح به اجتماعی تربیت اصل استنتاج
 .شود تأکید  اختیارو آزادی به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است همراه اختیارو آزادیاز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 .ردپذي صورت اختیارو آزادی براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 داند یم ديگران به خدمترادر جامعه افراد پذيری مسئولیت عالمه: پذيری مسئولیت اصل -
 ىفعال عضو نیز او که است انصافاز دور: »می نمايد نهی جامعه به شدن سرباررااز افرادو
 کَلّو نهد يگراند دوش بررا خود بار بايد ناچار که نکند خدمت بدانو نباشد اجتماع پیکراز
 تجارت ايشان(. 1386 آملی، زاده حسن) «بگیرد ناديدهرا الناس کَلّ الناس شرو باشد آنان بر
 بیکار سانان که بشمار مغتنمرا تجارتت: »داند انسان می پذيری مسئولیترا از شغل داشتنو
 عیاجتما تربیت اصل استنتاج(. 1381 آملی، زاده حسن) «ماند می دوهر آخرتو دنیااز

  است: زير شرح به متناسب

 .شود تأکید پذيری مسئولیت به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره

 .است همراه پذيری مسئولیتاز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 .پذيرد صورت پذيری مسئولیت براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 زمال مقدمات کردن طی بدون پديده يک آنی تحقق معنای به «طفره»: طفره عدم اصل -
 معقولو محسوس اموردر طفره امکان عالمه. است علل سلسله طبیعیو منطقی شدن تأمینو
 مثالً (. 1366 آملی، زاده حسن) است محال معناو ماده عالمدر طفره لذا. دانند می غیرممکنرا

 ين اصل مانندا. باشد گذارندهرا لکهبالم عقل که اين بدون برسد بالفعل عقل به هیوالنی عقل
 نوجوانی کودکی، مراحل تمام شدن، بزرگ برای ناچار که است کودکی رشد مراحل

 : است زير رحش به متناسب اجتماعی تربیت اصل استنتاج .سر گذاشت بايد پشترا جوانیو

 .شود تأکید طفره عدم به بايد اجتماعی تربیت: درهنجاری گزاره
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 .است همراه طفره عدماز آگاهیبا اجتماعی تربیت: نگر واقع گزاره

 .پذيرد صورت طفره عدم براساس بايد متربی اجتماعی تربیت: تربیتی اصل
 کدامند؟ آملی زاده حسن عالمه اصول براساس اجتماعی تربیتهای روش

 ماعاجتو مربیو نطفه: »عالمه نظر از: صالح افراد به پیوستنو طالح افراداز دوری روش -
 ،آملی زاده حسن) «دارند سزا به دخلی انسانی شقاوتو سعادتدر که اند اصولیاز رمعاشو

 رداننابخ روش از: »نمايد می بیان چنینرا جامعهها درانسانبا معاشرت نحوه ايشان لذا(. 1383
 ردممبا تعلیماز خالی معاشرتهایاز که تو بر است شايسته»( وهمان) «گزين دوری همواره
 ادتعب اهلو پارسايانو صالحان با... و خواهان دنیاو مترفینو وتمندانثر ويژه به بکاهی،

 اصلی گزاره دواز تربیتی روش استنتاج برای (.1381 آملی، زاده حسن) «گردی همراه
 : شد استفاده زير شرح به توصیفی روشیو

 . پذيرد می تأثیر اجتماع،و فرداز انسان اجتماعی، تربیت: دراصل

 افراد به تنپیوسو طالح افراداز دوری پرتودر انسان اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره
 .آيد می دست به صالح

 .یونددبپ صالح افراد بهو کند دوری طالح افراداز بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 انسانیت سنفدر انسان، افراد بین تفاوت عالمه نظر از: ها انسان توانايیو وسع به توجه روش -

 دندانه مانندها انسان همه. است آن خاصیت ظهوردر بلکه( 1373 آملی، زاده نحس) نیست
 هورظو عمل میزان بینش،و دانش ها، آرمان علت بهها انسان. برابرند يکديگربا شانه های

 لذا. کرد توجه نکته اين به بايد آنها اجتماعی تربیت درو دارند اختالف يکديگربا استعدادها،
 : کرد استنتاج توان میرا زير تربیتی روش

 .شود توجه فردیهای تفاوت به بايد ها، انسان اجتماعی تربیت: دراصل

 . اردد وی توانايیو وسعدر مؤثری نقش انسان فردیهای تفاوت: توصیفی روشی گزاره

 . شود توجه آنها توانايیو وسع به بايد متربیان، اجتماعی تربیت: درروش
 ادهپی درباره عالمه،: (زندگیدر قرآن کردن پیاده) ائمهو قرآن دستوراتاز پیروی روش -

 مى ادي ادب انسان به قرآن: »است ادبستانو مأدبه قرآن، است معتقد زندگیدر قرآن کردن
 ادهز حسن) فرابگیريد خود توانايی اندازه به دستور اين(. از1383 آملی، زاده حسن) «دهد

 یهمعل او آلو خاتم رسول سنتو يمکر قرآن فقطو فقط انسان دستورالعمل(. 1381 آملی،
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 تربیتی روش استنتاج برای(. 1381 آملی، زاده حسن) است هوسو هوی آن جزو است السالم
 : است شده استفاده زير شرح به توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز

 . پذيرد می صورت عقالنی انسان پرورش اجتماعی، تربیت: دراصل

 .می آيد بدست ائمه دستوراتو قرآناز با پیروی اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .کند پیروی ائمه دستوراتو قرآناز بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 عارفم کسب نظری، عقل واسطه به انسان عالمه نظر از: تجربیاتو علوماز استفاده روش -
 به( و1383 آملی، زاده حسن) پردازد می صناعاتو اعمال انجام به عملی، عقل واسطه بهو

 انسان. شد خواهد بیشتر نیز دو اين استکمال شود، تقويت انساندر عملو علم که میزانهر
 ملی،آ زاده حسن) «گردد می داناترو هوشمندترو تر روشن علوم، تحصیالتو ازتجربیات»

 اصلی زارهگ دواز تربیتی روش استنتاج برای.باشد می منطق علم علوم، مصاديق(. ازتا بی
 : شد استفاده زير شرح به صیفیتو روشیو

 . پذيرد می صورت عقالنی انسان پرورش اجتماعی، تربیت: دراصل

 .میآيد دستب تجربیاتو علوماز با استفاده انسان اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .کند استفاده تجربیاتو علوماز بايد اجتماعی تربیتدر انسان: روش
 اهريهظ امور تمامدر نکند تطهیررا قوه اين انسان اگر مهعال نظر از: خیال قوه تطهیر روش -

. است لخیا قوه براساس نیز مردم بین مرسوم های دشمنی بیشتر. شود می مشکل دچار خود
 خواهد عقلی ای جامعه و زمانی (1383 آملی، صمدی) است گرفته بازی خیال قوهرا همه
 همو تخیالت بخش درو تقاداتاع بخشدر همرا خود خیال قوه جامعه آن افراد که بود
 هذيبتبا همراه برهانو منطق وسیله به تطهیر اين( وهمان) کنند تطهیر آرزوهاو آمال میداندر

 به وصیفیت روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش استنتاج برای. گیرد می صورت نفس
 : شد استفاده زير شرح

 . گیرد می قرارموردتوجه  عقالنی انسان پرورش اجتماعی، تربیت: دراصل

 .آيد می دست به خیال قوه تطهیر پرتودر انسان اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .کند تطهیررا خیال قوه بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
های نسانا آموزش تحت بايد انسانها معتقدند عالمه: خبره مربیانو اساتیداز استفاده روش -

 تربیتو علیمت تحتدراگر: »باشند داشته مناسب رفتار جامعهدر تا قراربگیرند بلد راهو کامل
 رارق اند سرگذاشته پشترا ها گردنهو اند پیموده منازلو اند کرده طى واديها که افرادى
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 مى ظهور عرصه به ثمراتى چه الهیه طیبه شجره اين کموناز که ديد خواهیم آنگاه بگیريم،
 زارع دست بهرا جان مزرعهو است الهى مزرعه ما جانهاى»و  (1383 آملی، زاده حسن) «رسد

 شرح به فیتوصی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش استنتاج برای(. همان) «بسپاريد آن
 : شد استفاده زير

 .گیرد می قرارموردتوجه  عقالنی انسان پرورش اجتماعی، تربیت: دراصل

 .می آيد تبدس خبره اساتیداز استفاده با انسان اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .کند استفاده خبره مربیانو اساتیداز بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 عقالنی انسانی جامعه رهبر معتقدند عالمه: کامل انسان الگویاز تبعیتو الگوبرداری روش -

 کامل نسانا: »باشد داراها انسان بینرادر کماالت میزان باالترين که باشد کاملی انسان بايد
 «قابلیتدر قابل همو است تام فاعلیتدر فاعل هم که است، کماالت مراتب جمیع حايز

 برو برهان نور داراى خود که است آن: »کامل انسان همچنین(. 1386 آملی، زاده حسن)
 چنین ت واس انسانى جامعه باطلو حق سنجش معیار کسى چنینو است انسانى تکاملى مسیر

 تربیتی روش استنتاج برای(. 1379 آملی، زاده حسن) «است گراندي سرمشقو قدوه انسانى
 شد:  زيراستفاده توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز

 .گیرد می قرارموردتوجه  انسانی عقالنی جامعه ايجاد اجتماعی، تربیت: دراصل

 .میآيد دستب کامل انسان الگویاز باتبعیت انسان اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .کند تبعیت کامل انسان الگویاز بايد متربی اجتماعی، تربیتدر: روش
 تنمرادر آن بايد معتقدندو دهد می بسیاراهمیت آموزش به عالمه: تأديبو تعلیم روش -

 متندر ايدب تأديبو تعلیم: »نکرد نگاه آن به ای حاشیه مسائل عنوان بهو نمود پیاده زندگی
 آملی، زاده حسن) «ما زندگى حاشیهدر نه یردبگ قرار ما حقیقت شئونو اطوارو اجتماع
 زنهر برای علم طلب زيرا شود؛ می مردو زن جنس دوهر شامل آموزش اين همچنین(. 1383

 وصیفیت روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش. باشد می دينی فرايض جزء مسلمان مردو
 : شد استنتاج زير شرح به

 .گیرد می قرارموردتوجه  انسانی نیعقال جامعه ايجاد اجتماعی، تربیت: دراصل

 .آيد می دست به تأديبو تعلیم پرتودر انسان اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .بگیرد قرار تأديبو تعلیم مورد بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
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 انواع حصولدر انسان، کمال عالمه، نظر از: صالح عملو نافع علماز گیری بهره روش -
 نانسا: »داند می صالح عملو نافع علمرا انسان خوراک ايشان. است عملیو ینظر فضايل

(. 1385 آملی، زاده حسن) «است صالح عملو نافع علم او خوراک است انسان که حیث آناز
 ؛(1380 ی،آمل زاده حسن) يابد می وجودی اشتدادو توسّع عملو علم پذيرفتن به انسانی نفس
 تنتاجاس برای. است الزم عملی عقل کمال برای صالح عملو نظری عقل کمال برای نافع علم

 : شد استفاده زير شرح به توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش

 .دارند متقابل تأثیر يکديگر بر عملو علم اجتماعی، تربیت: دراصل

 به صالح عملو نافع علماز گیری بهره پرتودر انسان اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره
 .آيد می دست

 .برد بهره صالح عملو نافع علماز بايد متربی، اجتماعی تربیت: درروش
 بايد داند می خدا جانشینرا خود که انسان عالمه، نظر از: مردمبا نیکیو محبت روش -

 ودخ وجودرادر رحمانیت صفتو رحمن شريفِ اسمِ مظهرِ بشودو باشد مهربانو نوعدوست
 نمی ولش رمنگیرا انتقامش من تا آقا کرد، بدی يک من به تنسب کسی يک حاال: کند پیاده
 که است ينا کند می مطرح همنوعان به نیکیو مهربانی بحثدر ايشان که ديگری نکته. کنم

 حسب هب مردم اکثر هرچند: »باشند می اخالق علم نام به ابزاری نیازمند کار اين برای انسانها
 که یستن شکى معذلک بود، غیرمقدور آنها یتترب نبودند واگر خیرند به متمايل فطرت
 حسن) «دارد تام مدخلیت فاضله مدينه وتشکیل مردم اخالق ترويجدر ونصیحت وبیان تذکر
 شرح هب توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش استنتاج برای(. 1365 آملی، زاده
 : شد استفاده زير

 .باشد میموردتوجه  مردمبا مهربانیو دوستی نوع اجتماعی، تربیت: دراصل

 .آيد می دست به مردمبا نیکیو محبت پرتودر اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .کند رفتار نیکیو محبتبا مردمبا بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 نیفروتبا همراه بايد ديگران به خدمت عالمه، نظر از: مردم همهبا فروتنیو تواضع روش -
 داوندخاز سنگدل زيرا. باشد مبرا سنگدلی زشت خصلت ازو باشد( 1392 آملی، زاده حسن)

 هب توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش(. 1381 آملی، زاده حسن) است دورتر
 : شد استنتاج زير شرح

 .باشد میموردتوجه  مردمبا مهربانیو دوستی نوع اجتماعی، تربیت: دراصل
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 .می آيد تبدس مردمبا  فروتنیو تواضع پرتودر عیاجتما تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .کند رفتار مردم همهبا فروتنیو تواضعبا بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 متخد ما به مردم اين آيا: »فرمايند اين باره میدر عالمه،: مردماز قدرشناسیو احترام روش -

 اين ياآ بازرگان، آن آيا کند مىن خدمت ما به رفتگر اين آيا کنند؟ نمى خدمتو اند نکرده
 احترام ابدانه نبايد آيا پس کنند؟ نمى خدمت ما به ناخدايان آياو پلیسو پاسبانو سرباز

 «گذاشت ماحترا بدانها بايد که فرمود خواهید تصديق نظر التفات الجمله فىبا بگذاريم؟
 به یفیتوص روشیو یاصل گزاره دواز تربیتی روش استنتاج برای(. 1383 آملی، زاده حسن)

 : شد استفاده زير شرح

 .باشد میموردتوجه  ديگراناز قدرشناسیو احترام اجتماعی، تربیت: دراصل

 میآيد. بدست ازمردم وقدرشناسی احترام پرتودر اجتماعی تربیت :توصیفی روشی گزاره

 .کند رفتار مردمبا قدرشناسیو احترامبا بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 افرادو داند می يکديگر به خدمت حالرادر جامعه افراد عالمه،: يکديگربا مشارکت روش -
 توانندب بهتر که طوری به نمايند برآوردهرا همديگر نیازهای توانند می دارند که مشاغلیبا

 وران پیشه ديگرو حرير ديگرىو بافد مى حصیر يکى: »دهند تشکیل عقالنی انسانی جامعه
 نحس) «همديگرند کاردر همهو اجتماعند پیکر اعضاىاز عضوى خود نوبت به يکهر که

 هابدان هم ما نبايد آيا: »چیست؟ جامعه،از عضوی عنوان به ما وظیفه حال(. 1383 آملی، زاده
 به فیتوصی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش استنتاج برای(. همان) «کنیم؟ خدمت

 : شد استفاده زير شرح

 .باشد میموردتوجه  يکديگربا همکاریو تعاون ،اجتماعی تربیت: دراصل

 .آيد می دست به يکديگربا مشارکت پرتودر اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .باشد داشته مشارکت ديگرانبا بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 بهرا انسان که هستند کسانی ارحام از نظر عالمه: نزديکان و خويشان به رسیدگی روش -
 تو هک کسیهر از: »نمايند می متوجه حقیقتو درستی راستی،و تقوا خداشناسی، مان،اي

 رحم که یدنفرماي اينجا. درباشد فرزندت مادر، پدر، ولو بپرهیز، بردمیدر به انسانی مسیررااز
(. 1398 آملی، زاده حسن) «باش برکنار او. ازاست بیگانه اين نیست، رحم ديگر اين است،
 : شد تفادهاس زير شرح به توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی وشر استنتاج برای

 .باشد میموردتوجه  رحم صله اجتماعی، تربیت: دراصل
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 .آيد می دست به رسیدگی به خويشان پرتودر اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .به خويشان و نزديکان ريدگی نمايد بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
: دارد وجود باطلو حق سنجش معیار انسان دروندر معتقدند عالمه: ودمعیاریخ روش -
 ندناپس تو نظردر کهرا هرچه. مدار روا ديگران بر دارینمی روا خويشتن برای کهرا هرچه»

 درباره همرا همین داری، دوست خويشتن برای کهرا هرچه. روامدار ديگران برای است،
 هرچهو خواهیمی خودت برای که بخواه خدا بندگان برایرا چیزی آن. اجراکن ديگران

 برای(. 1392 آملی، زاده حسن) «مخواه خدا بندگان برای خواهینمی خودت برای کهرا
 : شد استفاده زير شرح به توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش استنتاج

 .تاسموردتوجه  ستمو ظلمبا مبارزهو طلبی عدالت اجتماعی، تربیت: دراصل

 .آيد می دست به خودمعیاری پرتودر اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .بدهد قرار معیاررا خود بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 زندگی درو بدن مزاجدر بايد اعتدال از نظر عالمه: درزندگی روی میانه و اقتصاد روش -

 اعتدال، به وی قربو زاجم صحت برای مزاج، مداوایدر طبیب: شود رعايت انسان مادی
 اعتدال به قرب هک مقصود تا بخشد ازديادرا ناقصهو کند تنقیصرا زايد کیفیت که است ناچار
 قدر به بايد خوابو خوراکو سخن» همچنین(. 1387 آملی، زاده حسن) شود حاصل است

 طغیانگررا نفسو میراند میرا قلب پرخوری، که( 1381 آملی، زاده حسن) «باشد ضرورت
 هب توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش .(1381 آملی، زاده حسن) آورد ارمیب

 : شد استنتاج زير شرح

 .استموردتوجه  ستمو ظلمبا مبارزهو طلبی عدالت اجتماعی، تربیت: دراصل

 .يدمی آ بدست روی پرتو اقتصادومیانه در اجتماعی تربیت :توصیفی روشی گزاره

 .زندگی رارعايت نمايددر روی میانهواقتصاد  بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 یقیحق آزادیدر دين نقش درباره عالمه: حقیقی آزادی شناختدر دين کارگیری به روش -

 یهحس لذات گونه اينرااز انسان دين، اما کرده؛ محدود بازی هوس بهرا انسان غرب معتقدند
 نکن، حد اين به محدودرا خودت: »يدگو می دين. بسازد آزادرا انسان تا کند می محدود

 اً حقیقت انسان تا کند می محدودرا ظاهری آزادی دين،. اينهاست فوق تو ارزشو مقام چون
 صیفیتو روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش استنتاج برای(. 1390 موسوی،) «شود آزاد

 : شد استفاده زير شرح به
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 .است( موردتوجه آزاده انسان شپرور) اختیارو آزادی اجتماعی، تربیت: دراصل

 حقیقی زادیآ شناختدر دين کارگیری به پرتودر اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره
 .آيد می دست به

 .ندک گیری بهره حقیقی آزادی شناختدر ديناز بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 مقابلدر وااز غیرو باشد خدا بنده بايد فقط انسان عالمه، نظر از: نفس هوایبا مخالفت روش -

 است پذير امکان هوسو هویاز نفس آزادیبا فقط امر اينو ننمايد خم سر احدی هیچ
 آملی، زاده حسن) ماست نفس خودِ واقعی، زنجیرِ  حقیقت در( و1365 آملی، زاده حسن)

 «باش آزادو ده دلدار دست بهرا دل: خداست به سرسپردگیدر واقعی آزادی لذا(. 1376
 پیروى از( و1381 آملی، زاده حسن) موال به دلو دار دنیا به تن( و1381 آملی، هزاد حسن)

 توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش(. 1381 آملی، زاده حسن) کن حذر نفس
 : شد استنتاج زير شرح به

 .است( موردتوجه آزاده انسان پرورش)اختیارو آزادی اجتماعی، تربیت: دراصل

 .آيد یم دست به نفس هوایبا مخالفت پرتودر اجتماعی تربیت: فیتوصی روشی گزاره

 .کند مخالفت نفس هوایبا بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش
 ستا مسئول جامعه افراد يکايک برابردر انسان عالمه، نظر از: وظايف درست انجام روش -
 تا دبکوشو ساندر انجام به نیکیرابا ديگران برابردر خود وظايف که رود می انتظارو

 دستبا ديگران آزردن از( و2 آيه مائده،) دهد ياریرا ديگران پرهیزکاری،و نیکوکاریدر
ی هامسئولیتو وظايفرااز ديگران حقوق به احترام ايشان(. 1344 کلینی،) کند پرهیز زبانو

 مناسباتدر است ضروری اساس، برهمینو داند می يکديگر قبالدر جامعه يک افراد
 روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش. شود پرهیز ستمگریو ستماز افراد انمی اجتماعی
 : شد استنتاج زير شرح به توصیفی

 .استموردتوجه  انسان پذيری مسئولیت اجتماعی، تربیت: دراصل

 .آيد می دست به پرتو انجام درست وظايفدر اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .وظايف خود را درست انجام دهد يدبا متربی اجتماعی، تربیت: درروش
ادی مثالهای زي بودن تدريجی درباره طفره، عدم اصل براساس عالمه: بودن تدريجی روش -

( 1383 ،آملی زاده حسن) يابدمى ارتقا انسانى به حیوانى ازو حیوانى به نباتىاز نطفه: دارد
 عقلرا سطمتو مرتبه مناسب نفس قوهو هیوالنى عقلرا اولى مرتبت مناسب نفس نظرى قوهو
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 نفسرد نیز عملیه قوه( وهمان) نامند بالفعل عقلرا اخیر مرتبه مناسب نفس قوهو بالملکه
 را «فناءو تحلیه تخلیه، تجلیه،» چهارگانه مراتب ناچاراست کمال، اوج به رسیدندر انسانیه

 می بیان یانسان عقالنی جامعه ايجاد بودن تدريجی درباره حتی( و1394 رضايی،) نمايد سیر
 واندت می نیز عقلی تجرد فوق تا حتیو باشد می عقلیو خیالی مراتب دارای جامعه: دارند
 جردت فوقو عقالنی) المراتب اعلی تا( طبعو حس) مراتب انزلاز ديگر عبارت به. برسد

 روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی روش (.1371 آملی، زاده حسن) دارد امتداد( عقالنی
 : شد استنتاج زير شرح به توصیفی

 .گیرد نمی صورت طفره انسان، اجتماعی تربیت: دراصل

 .آيد می دست به بودن تدريجی پرتودر اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .نمود توجه بودن تدريجی به بايد متربی، اجتماعی تربیت: درروش
 عسري چههر بايدو داد دستاز را زمان نبايد است معتقد عالمه: زمان شمردن غنیمت روش -
 کنونا هم: »نرود دستاز امکاناتها وفرصت تا بود سعادتمند ای آيندهو کمال دنبال به تر
 چیزهر ايد کرده اورب که زيرا باشید داشته سعادتمند ای آتیه تا باشید بوده کمال تحصیل پیدر
 روش اجاستنت برای(. 1383 آملی، زاده حسن) «ندارد قیمتو قدر است نرسیده کمال به تا

 : استفاد زير شرح به توصیفی روشیو اصلی گزاره دواز تربیتی

 .گیرد نمی صورت طفره انسان، اجتماعی تربیت: دراصل

 .آيد می دست به زمان شمردن غنیمت پرتودر اجتماعی تربیت: توصیفی روشی گزاره

 .بشمارد غنیمترا زمان بايد متربی اجتماعی، تربیت: درروش

 ی تربیت اجتماعی برمبنای ديدگاه انسان شناختی علّامه حسن زاده آملیاصول وروشها .1جدول 

 روشهای تربیت اجتماعی اصول تربیت اجتماعی
تأثیر متقابل فرد واجتماع »

 «بر يکديگر
 «دوری ازافراد طالح وپیوستن به افراد صالح»

 «توجه به وسع وتوانايی انسان ها» «وجود تفاوتهای فردی»

 «نیپرورش انسان عقال»
استفاده ازعلوم »، («زندگیدر قرآن کردن پیاده)ائمه دستوراتو قرآناز پیروی»

 «استفاده ازاساتید ومربیان خبره»و« تطهیر قوه خیال»، «وتجربیات
ايجاد جامعه عقالنی »

 «انسانی
 «تعلیم وتأديب»و« الگوبرداری وتبعیت ازالگوی انسان کامل»

تأثیر متقابل علم وعمل بر »
 ،«يکديگر

 «بهره گیری ازعلم نافع وعمل صالح»
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 روشهای تربیت اجتماعی اصول تربیت اجتماعی
نوع دوستی ومهربانی »

 «بامردم
 «تواضع وفروتنی بامردم»و« محبت ونیکی بامردم»

 «احترام وقدرشناسی ازمردم» «تکريم انسان ها»
تعاون وهمکاری »

 «بايکديگر
 «مشارکت باديگران»

 «رسیدگی به خويشان و نزديکان» «صله ارحام»
ه عدالت طلبی ومبارز»

 «باظلم وستم
 «اعتدال ومیانه روی درزندگی»و« خودمعیاری»

 «اقتصاد و میانه روی درزندگی» «اعتدال»
آزادی واختیار)پرورش »

 «انسان آزاده(
 «مخالفت باهوای نفس»و« به کارگیری دين درشناخت آزادی حقیقی»

 «انجام درست وظايف» «مسئولیت پذيری»
 «غنیمت شمردن زمان»و« تدريجی بودن» «اصل عدم طفره»

 گیرینتیجه بحث و
 مورد 14 اجتماعی، تربیت از نظر عالمه حسن زاده آملی، اصول دهد می نشان مقاله های يافته
 انسانها؛در فردیای هتفاوت وجود بريکديگر؛ اجتماعوفرد متقابل تأثیر: از عبارتند که باشد می

 ريکديگر؛ب عملو علم متقابل تأثیر ی؛انسان عقالنی جامعه ايجاد انسان؛ عقالنی قوای پرورش
 عدالت حام؛ار صله يکديگر؛با همکاریو تعاون مردم؛ تکريم انسانها؛با مهربانیو نوعدوستی

 ذيری؛پ مسئولیت ؛(آزاده انسان پرورش)اختیارو آزادی اعتدال؛ ستم؛و ظلمبا مبارزهو طلبی
 دوری: از عبارتند که باشد می مورد 21 نیز، عالمه اجتماعی تربیتهای روش. طفره عدم

 قرآن دستوراتاز پیروی انسانها؛ توانايیو وسع به توجه صالح؛ افراد به پیوستنو طالح افراداز
 ستفادها خیال؛ تجربیات؛ تطهیرقوهو علوماز استفاده ؛(زندگیدر قرآن کردن پیاده) ائمهو
 گیری بهره يب؛تأدو تعلیم کامل؛ انسان الگویاز تبعیتو الگوبرداری خبره؛ مربیانو اساتیداز
 احترام مردم؛ همهبا فروتنیو تواضع مردم؛با نیکیو محبت صالح؛ عملو نافع علماز
 یاری؛خودمع نزديکان؛ و خويشان به يکديگر؛ رسیدگیبا مشارکت مردم؛از قدرشناسیو

 هوایاب مخالفت حقیقی؛ آزادی شناختدر دين بکارگیری زندگی؛در روی میانهو اقتصاد
یشنهاد پ .زمان شمردن غنیمت اجتماعی؛ تربیت بودن تدريجی وظايف؛ انجام درست نفس؛

 جايگاه و نقش به نسبت مسئوالن، آموزشی و سیاستگذاران نگرش و نگاه می گردد نوع
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 در آن، هب مرتبط مسائل و اجتماعی به طوری که تربیت تغییر نمايد اجتماعی تربیت
 وجهقرار گیرد. همچنین با ت صف، تا یستاد سطوح کلیه در پژوهشی و اجرايی، هایاولويت

 حیطیم هایتفاوت و فرهنگی و قومی تنوع محلی، و ایمنطقه سطوح در اجتماعی روابط به
 با زشیآمو هایبسته تولید و تهیه جهت تدابیری و تمهیدات گردد می پیشنهاد ايران، در

 ملی ويتکنار ه بومی در مقتضیات با متناسب آن های مؤلفه و اجتماعی تربیت موضوعیت
 رد. دارد شناختی جنبه بیشتر ها آموزش جامعه، در حاضر، حال در. گیرد قرار توجه مورد

 هایمهارت آموزش مانند بشود نیز مهارتی بايد شناختی، بر عالوه ها آموزش که صورتی
 اجتماعی، تربیت در شود تالش همچنین. شود واقع مؤثرتر تا ،... و ارتباطی تعامالت زندگی،

 .گردد استفاده تمايل جلب و شدن ترجذّاب برای هنری مختلف ابزارهای و تخیل از

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

 سپاسگزاری
نويسنده مسئول ازاستاد راهنما ومشاوران که دراين پژوهش بنده راياری نمودند کمال تشکر 

 وقدردانی رادارم.

 منابع 
 .جمکران: مق ،البالغه نهج. (1382) محمد. دشتی،

 . خوارزمی: تهران لطفی، ترجمه محمدحسن ،3 . جلدافالطون آثار دوره(. 1380افالطون. )

 .مدرسه: تهران ،2 . جلداسالمی تربیتو تعلیم به دوباره نگاهی(. 1385خسرو. ) باقری،

 فلسفهدر پژوهشهای روشو رويکردها(. 1389طیبه. ) توسلی، نرگس؛ سجاديه، خسرو؛ باقری،
 .اجتماعیو فرهنگی مطالعات پژوهشکده: . تهرانتربیتو تعلیم

 جنهدر اجتماعی تربیت اصولو مبانی تبیین(. 1386) محمدعلی اردکانی، افخمی سعید؛ بهشتی،
 . 39-7 تابستان،و بهار ،4 شماره دوم، سال ،اسالمی تربیتالبالغه. 

 طرح: تهران .سلطانیو یترجمه احمد نراق .دينی اعتقادو عقل(. 1383) ديگرانو مايکل پترسون،
 .نو

 . اسراء: قم .قرآندر انسان سیرتو صورت(. 1391عبداهلل. ) آملی، جوادی

 . سمت: تهران زيباکالم، ترجمه سعید .علم چیستى(. 1396فرانسیس. ) آلن چالمرز،
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 .قیام: قم .البالغه نهج ديدگاهاز کامل انسان(. 1372حسن. ) املی، زاده حسن

 .رجاء: تهران .نامه الهی(. 1364) حسن. آملی، زاده حسن

 .رجاء: تهران .نکته يكو هزار(. 1365حسن. ) آملی، زاده حسن

 .حکمت: تهران .معقول به عاقل اتحاد(. 1366حسن. ) آملی، زاده حسن

 .کتاب بوستان: قم ،5 جلد .کلمه يكو هزار(. 1372حسن. ) آملی، زاده حسن

 .قیام: قم .الحق انه ىفارس رساله(. 1373حسن. ) آملی، زاده حسن

 . طوسی: تهران .روان گوهر گنجینة(. 1380حسن. ) آملی، زاده حسن

 گردآورنده .آملی زاده حسن استاد آثاردر حکیمانه پندهای(. 1381حسن. ) آملی، زاده حسن
 . قائمیه: اصفهان عزيزی، عباس

 .میم الم الف: . قمها برنامه ها نامه(. 1381حسن. ) آملی، زاده حسن

 .میم الم الف: قم .نفس معرفت دروس(. 1383حسن. ) آملی، زاده حسن

 شارح جمشید .نفس معرفتدر کلمه صد شرحدر تکمله(. 1385حسن. ) آملی، زاده حسن
 .نا بی: جا بی سمیری، صاعدی

 الهی گردآورنده مهدی. (ع)مرتضوی اخالق يا عملی حکمت(. 1385حسن. ) آملی، زاده حسن
 .میم مال الف: قم ای، قمشه

 .قیام: قم .نفس معرفتدر کلمه صد(. 1386حسن. ) آملی، زاده حسن

 نشده منتشر اشعاراز برخىبا همراه نفس معرفتدر کلمه صد(. 1390حسن. ) آملی، زاده حسن
 .میم الم الف: قم .استاد

 مهر،و شهريور ،اسالم پاسدار فرزند. تربیتدر مؤثر عوامل(. 1392حسن. ) آملی، زاده حسن
 .382و 381 هشمار

 شماره مرداد،و تیر ،اسالم پاسدار آرامش. رمز زيستی؛ ساده(. 1394حسن. ) آملی، زاده حسن
401. 

 آذر،و آبان ،اسالم پاسدار مفروش. ارزانرا وجودت گوهر(. 1396حسن. ) آملی، زاده حسن
 .430و 429 شماره

 به رسیدن برای یآمل زاده حسن عالمه حضرت هایتوصیه(. 1398حسن. ) آملی، زاده حسن
 455 شماره بهمن،و دی ،اسالم پاسدار کمال. جستجویدر انسان زندگی؛ اعالی مقصد

 .456و

  الزهراء: تهران .قرآنو انسان(. 1369حسن. ) آملى، زاده حسن

 .کتاب بوستان: قم ،1 جلد .کلمه يكو هزار(. 1381حسن. ) آملی، زاده حسن
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 .میم الم الف: قم .ينیتکو واليت(. 1387حسن. ) آملی، زاده حسن

 .خرداد ،126 شماره هفدهم، سال ،معرفت جامعه. يا فرد اصالت(. 1387مصطفی. ) خلیلی،

 خلقتو خلق خدا، خود،با رابطه: تربیتی راهبردهایو مفهومی تبیین(. 1398علی. ) ذوعلم،
 ،32 دوره ،اسالمی معارفو قران آموزش رشد. (پايانیو اول بخش) ملی درسی برنامهدر

 .27-21 زمستان،و پايیز(. 111و 110) 2و 1 شماره

 پايان .آملی زاده حسنو موالنا ديدگاهاز خداشناسیبا خودشناسی رابطه(. 1394سعید. ) رضايی،
 .قم دانشگاه ارشد، نامه کارشناسی

 حسن عالمه اهلل آيت حضرت فرزانه استاد تألیفاتو آثار بر مرورى(. 1374حسن. ) رمضانى،
 علومو تهران دانشگاههاىدر رهبرى معظم مقام نمايندگى نهاد: تهران .آملى زاده حسن

 .پزشکى

 . (ره)خمینی امام مؤسسه: قم .تربیتو تعلیم فلسفه بر درآمدی(. 1388سیداحمد. ) رهنمايی،

 حکیمو عارف ديدگاهاز وحدت رسالهاز طهارت، مراتب شرح(. 1383داوود. ) آملی، صمدی
 .نورالسجاد: قم ،1 . جلداملی زاده حسن عالمه

 .پشوتن: تهران .شناسی انسان مبانی(. 1380محمدصادق. ) فربد،

 .زوار: تهران ،2 جلد .اروپادر حکمت سیر(. 1372محمدعلی. ) فروغی،

 بین هکنگر اولین آملی. زاده حسن عالمه تربیتی فلسفه به نگاهی(. 1392اهلل. ) سیف اللهی، فضل
 .1023-1009 ،دينی انديشهو فرهنگ المللی

 پايان نامه .زاده حسن عالمه ديدگاهاز عرفانی فلسفی شناسی انسان(. 1392فهیمه. ) نیا، فهیمی
 .الزهراء دانشگاه ارشد، کارشناسی

 .امیری: تهران .تربیت زمینه(. 1378علی. ) قائمی،

 یسپايان نامه کارشنا .آملی زاده حسن عالمه ديدگاهاز نفس تربیتی نقش(. 1395سمیه. ) قیصوری،
 الزهراء. دانشگاه ارشد،
 افکاری، جهانگیر ويراستار تدين، احمد ترجمه ،بحران و انسان(. 1376ارتگای. ) گاست، خوسه

 . فرهنگی و تهران: علمی
 اعده.الق ايدئولوژيك-فکری روند بر نوسلفیسم های انديشه تاثیر(. 1391محمد. ) محموديان،

 .سوم شماره هفتم، سال ،سیاسی علوم پژوهشگاه

 ديدگاهاز اجتماعی تربیت مبانی بررسی(. 1390سعید. ) بهشتی، علی؛ قائمی، فرشته؛ مالسلمانی،
-119 تابستان، ،6 سال ،17 شماره ،تربیتی روانشناسی سجاديه. صحیفه( درع)سجاد امام
145. 
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 روح: قم ،2 جلد .ها)خاطرات داوود صمدی آملی( دلتنگی رصد(. 1390سیدحسین. ) موسوی،
 .ريحانو

 زاده حسن اشعاردر آن اهمیتو خودشناسی(. 1390محمدباقر. ) بهادری، محمد؛ پور، مهدی
 .113-87 ،224 شماره زمستان،و پايیز ،64 سال ،فارسی ادبو زبان آملی.

 یآمل زاده حسن اهلل آيت ديدگاهدر نفس غايتو کمال ای مقايسه بررسی(. 1392فاطمه. ) نقوی،
 .قم دانشگاه ارشد، پايان نامه کارشناسی .ياسپرسو

 .سمت: تهران .اسالم ديدگاهاز انسان(. 1377احمد. ) واعظی،
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