
 

 

 

 كاهش شكاف علم و عمل در تعليم و تربيت با تأكيد بر آراي مالصدرا و 

 مال احمد نراقي

 در چشم انداز تمدن نوين اسالمي

 

 3، حميد احمدي هدايت2، دكتر محسن فرمهيني فراهاني1نجمه احمدآبادي آراني

 

 چكيده
 كاهش شكاف علم و عمل در تعليم و تربيت با تأكيد برآراي مالصدرا و  هدف پژوهش حاضر،

هداف پژوهش به اين است . جهت نائل شدن به امال احمد نراقي در چشم انداز تمدن نوين اسالمي 
مالصدرا و مال احمد نراقي جهت كاهش  مهمترين آراي تربيتي  -1سؤاالت پاسخ داده خواهد شد 

چه راهكارهايي با توجه به ديدگاه هاي تربيتي  -2  شكاف علم و عمل در تعليم و تربيت چيست؟
 توان مي اسالمي يننو تمدن تحقق عمل براي و علممال احمد نراقي در باب كاهش شكاف  مالصدرا و

جهت نيل به اهداف پژوهش و پاسخگويي به سوأالت مطرح شده ، از روشهاي گرفت.  نظر در
استنتاجي و تحليلي استفاده شده است.  يافته هاي پژوهش بيانگر آن است بر ابتناي مباني فلسفي 

تربيت ،  توجه به مالصدرا ، مهمترين داللت هاي شاخص را مي توان ؛ معيت علم و عمل در تعليم و 
تالش و سعي متربيان ، تأكيد بر مسؤليت پذيري در تربيت ، مداومت و محافظت بر عمل در جريان 
تربيت ، خود ارزيابي به عنوان الگوي غالب در ارزشيابي تربيتي، توجه به تفاوتهاي فردي در تعليم و 

بر ابتناي مباني فلسفي مال احمد  تربيت  و توجه به انتخاب آزاد متربيان در حركت تكاملي ؛ همچنين
نراقي عمده ترين داللت هاي مأخوذ از آراء ايشان مي توان ؛ توجه به تفاوت هاي فردي متربيان ، 
ارزيابي مداوم از عملكردهاي آموزشي ، تناسب برنامه هاي تربيتي با مراحل تكاملي متربيان ، تأكيد بر 

                                                                                                                                               
١
 نربيت دانشگاه پيام نور تهرادانشجوي دكتري فلسفه تعليم و ت 
٢
 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد 

٣
 دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه شاهد 
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كاهش شكاف علم و عمل در تعليم و تربيت اشاره روشهاي حل مسئله ، مناظره و گفتگو را جهت 
در باب كاهش  الزم راهكارهاي ، از جمله نمود.  بر اين اساس  بر ابتناي آراي اين دو فيلسوف مسلمان

ارتباط وثيق علم و به  توان اسالمي مي نوين تمدن علم و عمل در تعليم و تربيت در چشم اندازشكاف 
 جتناب از حافظه پروري در آموزش و پرورش و ملحوظ كردن عمل در عرصه تعليم و تربيت ، ا

 تفاوت هاي فردي در امر تعليم و تربيت را اشاره نمود.

مالصدرا ، مال احمد نراقي ، كاهش شكاف علم و عمل ، تعليم و تربيت ، تمدن  كليد واژگان :

 نوين اسالمي

 مقدمه -1
آن است كه حاصل دانستن ، علم پيش فرض هر نوع آموزش در نهادهاي آموزشي و پرورشي 

يافتن و در نهايت عمل كردن است اما بررسي و آگاهي از بازده و نتيجه تالش اين نهادها و شنيدن 

مشكالت و گله مندي هاي دست اندركاران ، معلمان ، والدين و حتي عموم مردم ، خيلي زود اين پيام 

اده ميان حرف و عمل ، ميان نوشته هاي كتاب را اعالم مي دارد كه اشكالي در كار است و به زبان س

 عملي دانش آموزان فاصله بسيار زياد است و شكافي ميان حوزه  –هاي درسي و كيفيت علمي 

 ) 7: 1388دانسته ها با حوزه عمل ايجاد شده است (ايرواني،

از ست نظر به اينكه ، شكاف ميان علم و عمل يكي از مشكالت تعليم و تربيت در دوران معاصر ا

جمله نظامهاي فلسفي اسالمي كه با وسعت به تبيين عمل انسان پرداخته است و مي تواند بالتبع در جهت 

كاهش شكاف آن در تعليم و تربيت گامهاي مؤثري بردارد آراي مالصدرا  و مال احمد نراقي است . از 

يلسوفان ما قبل خود ، به نسبت فاين جهت در پژوهش حاضر انتخاب گرديده اند چون اين دو فيلسوف 

آراي موسع تري در اين زمينه ارائه نموده اند كه مي تواند در تحقق تمدن نوين اسالمي مورد توجه قرار 

گيرد. عبارت تمدن سازي نوين كه توسط مقام معظم رهبري مطرح شده است در واقع همان احياء 

معطوف گرديده است ، يعني احياء تمدن اسالمي است كه با پيروزي انقالب اسالمي نگاه ها به آن 

 عزت و كرامت انسان در كنار برخورداري از دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي كه مي تواند 

 )    1394نويد بخش ايجاد تمدني نمونه باشد ( اشكواري و موسوي، 
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تربيتي مالصدرا و مال احمد نراقي صورت  –تاكنون پژوهشهاي متعددي در باب مباني فلسفي 

بررسي مفروضات فلسفي روانشناسي  ") در پژوهشي با عنوان1378رفته است از جمله ؛ باقري (پذي

اصل مبنايي در حكمت  ") در پژوهشي با عنوان1385، اكبريان ( "شناختي بر اساس فلسفه صدرايي 

گزارشي از  ") در پژوهشي با عنوان 1385، سجاديه ( "عملي مالصدرا و اهميت آن در عصر حاضر 

نسبت ميان ") در پژوهشي با عنوان 1389، اكبريان ("ي فلسفي صدرالمتألهين و داللتهاي تربيتي آنآرا

) تبيين آراي تربيتي مال احمد 1392، احمدآبادي آراني و همكاران ( "نظر و عمل از ديدگاه مالصدرا 

نراقي،  ) درآمدي بر اصول تربيت اخالقي از منظر مال احمد1393نراقي، نوروزي و همكاران (

) نقد آراي كانت و نراقي با تأكيد بر تربيت اخالقي را اشاره نمود. 1394احمدآبادي آراني و همكاران (

بررسي پيشينه پژوهش نشان مي دهد با وجود تالشهاي بسيار و پرباري كه صورت گرفته است اما در 

خالي تحقيقات افزون تري باب ارتباط وثيق علم و عمل در ديدگاه مالصدرا و مال احمد نراقي، جاي 

احساس مي گردد. بر اين اساس، نگارندگان در نظر دارند بر مبناي آراي اين دو فيلسوف ، به استنتاج 

 داللتهاي آن جهت كاهش شكاف علم و عمل در تعليم و تربيت در تحقق تمدن نوين اسالمي بپردازند. 

 روش پژوهش -2
سش اصلي پاسخ داده شود. از آنجايي كه هر يك از اين براي نيل به اهداف پژوهش ، بايد به دو پر

پرسش ها به جنبه اي از جنبه هاي پژوهش مي پردازد و براي نائل شدن به پاسخ هر كدام از آنها بايد 

روشي متناسب با اقتضائات هر پرسش و پاسخ احتمالي آن، به كار گرفت، از اين رو، در اين قسمت ، 

حليلي متناسب با دو پرسش پژوهشي معرفي خواهند شد. در پاسخ به روش هاي پژوهش استنتاجي و ت

پرسش اول كه به آراي مالصدرا و مال احمد نراقي در باب كاهش شكاف علم و عمل در تعليم و 

در اين روش، فرض بر « تربيت پرداخته خواهد شد سعي بر آن است از روش استنتاجي استفاده گردد 

ي تواند متضمن نظريه اي تربيتي باشد پس تجويزاتي براي تنظيم مناسب آن است  كه هر نظام فلسفي، م

) در پاسخ به سوال دوم كه بر مبناي 1389باقري و همكاران ،» ( محيط هاي تربيتي فراهم مي آورد

نظرات دو انديشمند مسلمان (مالصدرا و مال احمد نراقي) به ارائه راهكارهايي در جهت كاهش شكاف 

ليم و تربيت معاصر پرداخته خواهد شد تالش بر آن است از روش تحليلي استفاده علم و عمل در تع
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آيد، به  در روش تحليلي، اطالعاتي كه از طريق بررسي اسناد، مدارك و كتابها به دست ميگردد. 

 )1376شود كه بتوان به پرسشهاي پژوهشي پاسخ داد (سرمد و همكاران،  اي سامان داده مي گونه

 درا در باب كاهش شكاف علم و عمل در تعليم و تربيتآراي مالص -3
م در شيراز ديده به جهان گشود.  1571ه ق مطابق با  979محمد بن ابراهيم قوامي شيرازي در سال 

كه برخي از پژوهشگران نسبت وي را منسوب به قوام الدين حسن  –خواجه ابراهيم قوامي  –پدر وي 

)  اين فرزند در سايه پدر با عزت و كرامت آموزش  1380دواني،ممدوح خواجه حافظ شيراز مي دانند (

ديد و پدرش او را به فراگيري دانش تشويق نمود. وقتي پدرش وفات يافت صدرا براي تكميل 

تحصيالت خود، به اصفهان كه مركز دانش و دولت در عهد صفويه بود مهاجرت نمود (طاهر زاده 

وادي زندگي خويش مي نهد كه دوره گوشه نشيني  و دوري  ) صدرا بعد از آن، قدم در دومين1392،

 15از مردم و روي آوردن به عبادت در روستاي كهك از توابع قم مي باشد. اين گوشه نشيني مدت 

سال به طول انجاميد . صدرالمتألهين داستان اين دوره از حيات خود را در مقدمه اسفار اين چنين بيان 

اسطه ي دشمني زمان و عدم ياري دوران ، مرا خاموشي فطنت و خشكي در اين حال به و« نموده : 

طبيعت به پناهگاهي استوار كشاند تا آنكه در يكي از نواحي شهرها منزوي گشته و با گمنامي و شكسته 

بالي به گوشه اي خزيده و از تمامي آرزوها بريدم، آنگاه با خاطري شكسته همت را صرف كردم تا 

م و آنچه را پيش از اين در آن زياده روي كرده بودم تالفي و جبران نماييم . در اين واجب را به جا آور

) بدين سان وي قدم در 9:  1، ج  1384مالصدرا ، » ( صورت نه درسي گفتم و نه كتابي تأليف نمودم 

. سومين مرحله ي زندگي خويش نهاد كه همانا دوره ي تأليفات و تدريس و تربيت شاگردان بسيار بود

وي در اين زمان به دعوت امام قلي خان حاكم مقتدر فارس ، مجدداً به شيراز باز مي گردد و تا پايان 

به تدريس مشغول مي شود تا اينكه سرانجام اين فروغ ديده ي دانش در سال » خان«عمر در مدرسه 

پيكرش در نجف  ه ق در راه عزيمت به سفر حج در بصره در اثر بيماري به ديار معبود شكافت و 4050

) از مالصدرا آثار و تأليفاتي بر جاي مانده است از 137-142: 1380اشرف به خاك سپرده شد (دواني ،

المعاد -3الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه ،   -2الحكمه المتعاليه في االسفار االربعه  ،   -1جمله ؛

اجوبه المسائل  -7اتصاف الماهيه بالوجود  ، -6رساله اتحاد عاقل و معقول ، -5الحشر -4الجسماني ، 
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اسرار االيات و انوار البينات  -9مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين ،  -8شمس الدين محمد جيالني ، 

 اكسير و.......-11رساله اصالت جعل وجود ،  -10، 

عمل را نظر به اينكه در آراي تربيتي مالصدرا مي توان داللتهايي جهت كاهش شكاف علم و 

 استخراج نمود در اين بخش به مهمترين داللتهاي ايشان در اين باب اشاره خواهد شد. 

 معيت علم و عمل در تعليم و تربيت  -3-1
نگرش اسالمي با تمام ارزشي كه نسبت به فضيلت علم قائل است ولي به معيت علم و عمل تأكيد 

سئله اشاره شده است: ( .... اليه يصعد الكلم الطيب بيشتري دارند به طوري كه در آيات قرآن نيز به اين م

  1و العمل الصالح يرفعه ....) 

مالصدرا نيز ارتقاي انسان در دو مسير علم و عمل را شرط وصول به مرتبه انسان كبير دانسته است 

به طوري كه نفس انساني وقتي به غايت كمال عقلي و عملي مي رسد كه قواي نظري و عملي او يكي 

) مالصدرا در ذيل حديثي در 131:  8د : علمش ، عملش شود و عملش ، علمش (اسفار اربعه ، ج شو

قد علمت فيما سبق ان االعمال الدينيه كالصلوه و الصيام و «باب آميختگي علم و عمل معتقد است 

االحوال انما غيرهما انما يراد لالحوال اعني طهاره القلب و صفاوه عن االخبات و الشهوات و التعلقات و 

(مالصدرا ، ترجمه » يراد للعلوم فهذا معني قول ايها الناس اعلموا ان كمال الدين طلب العلم و العمل 

) همچنين در اين ارتباط، مالصدرا در فصل دوم از جلد نهم اسفار در بحث از سعادت 22خواجوي :

مال او در علم و عمل است او تا چون انسان ، موجودي مختار است ك« آدمي به اين نكته اشاره مي كند 

عالم نباشد درست عمل نمي كند و وقتي عمل عالمانه انجام ندهد به كمال نمي رسد. عمل عالمانه 

مفهومي است كه مستلزم تبيين غايت نگر از رفتار انسان است زيرا چنين عملي تحت تأثير و هدايت علم 

) در ديدگاه مالصدرا ، علم 288-289: 1378 و هوشياري فرد نسبت به عمل صورت مي پذيرد (باقري،

در نهايت مي بايد به عمل ، منجر شود و عمل ، جان آدمي را مي سازد و شكل مي دهد و عمل مي بايد 

 ) 23: 1387مبتني بر معرفت و آگاهي باشد (اسدي،

                                                                                                                                               
 10فاطر /  1
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 بر مبناي سخن مالصدرا مي توان استنباط كرد در فرايند تعليم و تربيت، با وجودي كه كسب

معرفت و علم تقدم بيشتري دارد اما توجه انحصاري به كسب دانش اهميت چنداني ندارد بلكه ضرورت 

 معيت علم و عمل بيش از پيش احساس مي شود.   

 تالش و سعي متربيان مقدمه نيل به درجات باالتر  -3-2
نمايد. ايشان در اين از نگاه مالصدرا ، تالش و سعي انسان مقدمه نيل به درجات باالتر را فراهم مي 

حركه جوهريه بحصول العلم و االيمان و العمل باالركان فيحصل لهم اهليه الدخول « زمينه معتقد است 

) از نظر مالصدرا، حركت جوهري نتيجه علم و ايمان 283: 9(اسفار ، ج » في دارالقدس عالم الملكوت

ملكوت را فراهم مي نمايد. بر اين مبنا ، و عمل به اركان آن است كه دخول به درجات باالتر در عالم 

متربيان نيز بايد به عنوان عامالن تالشگر بر آن باشند تا با علم و ايمان و عمل ، درجات مادي و معنوي 

 را بپيمايند . 

 تأكيد بر مسؤليت پذيري در تربيت  -3-3
بايدهايي را فرا روي  در نگرش اسالمي، انسان با الزام ها و بايدهاي بيروني روبرو است. خداوند

انسان نهاده است كه تخطي از آنها مجازات در پي خواهد داشت . بر اين اساس، الزم است فرد در قبال 

بايد و نبايدها ، با الزامي نشأت يافته از درون به عمل بپردازد و در برابر آنها احساس مسؤليت داشته 

را چون قاعده اي عامه براي هدايت شيوه ها و باشد. در جريان تربيت، اين يك اصل است و بايد آن 

 ) 1374روش هاي تربيتي بكار بست(باقري،

 مالصدرا نيز در اين ارتباط در مبحث معاد جسماني ، از نقش سه عنصر ملكات، نيت و اعمال 

 مي گويد تا نشان دهد چگونه انسان ها در عالم محشر ، متناسب با هر آنچه كه بوده اند و خواسته اند و

) از نگاه مالصدرا، افراد بر مبناي عمل خود در 1390بدان عمل كرده اند حاضر مي شوند ( خزاعي،

عالم اخري مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و اين بعد بر نقش مسؤليت انسان در مواجهه با نتايج 

دهيم مي توان بر  اعمال داللت دارد اگر بخواهيم اين مؤلفه را از نگاه معرفت شناسي مورد تحليل قرار

اصل مسؤليت در تعليم و تربيت اشاره نماييم تا متربيان از اين اصل چون قاعده عامه و الزام بيروني در 

 جريان تربيت لحاظ نمايند. 
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 مداومت و محافظت بر عمل در جريان تربيت  -3-4
ل بخشد و مداومت و محافظت بر اعمال مي تواند هويت آدمي را به شكلي استوار و آراسته شك

) مالصدرا نيز در اين ارتباط معتقد 55: 1388تدريجاً از وي، شاكله اي متين و سازوار بسازد (سجاديه، 

است: هر فعل در اثر تكرار و مداومت بر انجام دادن آن ، تبديل به ملكه راسخ مي شود و اين ملكات 

 .  1همان اموري هستند كه صورت اخروي انسان را رقم مي زنند

ن اساس، با پذيرش مبناي تدريجي بودن شكل گيري ماهيت انسان و نيز اذعان به تأثير اساسي بر اي

عمل در اين شكل گيري همچنين ساخته شدني بودن ماهيت آدمي در طول حركت جوهري در نظريه 

مالصدرا ، ضرورت مداومت و محافظت بر عمل در جريان تربيتي به عنوان يك اصل مطرح خواهد بود 

را بر مراقبت از جريان اين ساخت هشيار سازد و نقش عمل در ساختن هويت آدمي ، ما را بر آن تا ما 

 مي دارد تا جريان عمل آدمي را مورد توجه و بازبيني مدام قرار دهيم. 

 خود ارزيابي به عنوان الگوي غالب در ارزشيابي تربيتي -3-5
محقق مي شود كه نفس و احواالت آن را  از نظر مالصدرا، نيل به سعادت براي آدمي تنها آنگاه

بشناسد . ايشان در اين زمينه مي گويد : دستيابي به مقصود و وصول به جوار معقوب و پركشيدن از ميان 

اجسام فرودين به شرف ارواح  فرازين و صعود از حفيض ذلت به اوج عزت و مشاهده ي جمال احدي 

ت و شناخت نفس براي انسان حاصل مي شود و نائل شدن به شهود سرمدي ، در سايه ي معرف

) در پي تأكيد صدرا بر خودآگاهي انسان نسبت به 135:  1389به نقل از مظاهري  1380(مالصدرا ، 

ي كه در تكوين شاكله خويش دارد موقعيت ويژه اش در محضر حق و آزادي و توانمندي خاص

اي تربيتي لحاظ نمود. بر اين اساس ، آنچه توان خود سنجي را  به عنوان الگوي غالب در ارزشيابيه يم

يادگيري از اهميت تام برخوردار است اين است كه پيش از اينكه فرصتها سپري  -در فرايند ياددهي

شود متربيان خود را مورد نقد و ارزيابي قرار دهند چون متربيان بدون ارزيابي مستمر از خود نمي توانند 

 پردازند . به تصحيح اعمال كلي و جزيي خود ب

                                                                                                                                               
ان تكرار االفاعيل يوجب حدوث الملكات و الملكات النفسانيه تودي الي تغير الصور و االشكال ، فكل ملكه تغلب علي االنسان في الدنيا  1

 )  260: 1361تصور في االخره بصوره تناسبها  ( صدرا ، ي
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 توجه به تفاوتهاي فردي در تعليم و تربيت  -3-6
سوره ي فاطر  درجات  39) در بحث از مراتب خلقت الهي با استناد به آيه  1385مالصدرا ( 

بر مبناي اين  گوناگوني از خالفت حق را به معناي مظهريت اسماي الهي براي همه مردم تبيين مي كند .

يعني داراي مراتب متعدد است و هر فردي  -مقوله به تشكيك  استت الهي فرض مالصدرا ، خالف

درجه اي از خالفت را در امور جهان يا آنچه مربوط به خود اوست ، برخوردار است مي توان تصور 

نمود.  محاسبه اعمال و ارزيابي مرتبه يا طبقه وجودي انسان  كه در قرآن  به خداوند نسبت داده شده ، 

) بر طبق اين نظر 117؛ مؤمنون  202؛ بقره 62خود انسان نيز مربوط است (انعام ،به طور جانبي به 

مالصدرا ، آدمي داراي ويژگيهاي متفاوت و مراتب مختلفي است و ساحت هر كدام از اين مراتب 

نسبت به ديگر مراتب آن ، متفاوت است لذا بايد گفت نميتوان از افراد مختلف انتظار داشت كه همگي 

) بر مبناي اين ديدگاه ، در نظام تعليم و 1389و مرتبه ي خاصي قرار داشته باشند (مظاهري ،  در ساحت

تربيت ، فرديت متربيان بايد تحقق يابد و سياست گذاري نظام آموزشي بايد به گونه اي صورت گيرد 

 كه متربيان بدانند كه يگانه و منحصر به فردند  و جايگاه بي بديل و خاص دارند. 

 توجه به انتخاب آزاد متربيان در حركت جوهري -3-7
به تحقيق هر « از نگاه مالصدرا ، آزادي ويژگي ذات انسان است . ايشان در اين زمينه معتقد است: 

يك از موجودات به جز انسان ، داراي حد خاصي از وجود است كه از آن در نمي گذرد و جاي 

براي او ، بالفعل ثابت است و قوه انتقال از يك طور  مشخصي دارد كه از آن تجاوز نمي كند آن مرتبه

وجودي به طور ديگر يا از هستي اي به هستي ديگر براي او در آن مرتبه نيست. ... ولي همچنان كه شأن 

متحرك بما هو متحرك است ، انسان هيچ حدي ندارد و امكان تطور در اطوار هستي و خروج از تمام 

) بر پايه نظريه حركت 254-255: 1378مالصدرا ،» ( سلم شده را دارد آنچه در اين عالم براي او م

جوهري مالصدرا ، رسيدن به كمال و سعادت جاوداني در هر كس در گرو تالشها و رفتارهاي آزادانه 

و آگاهانه او است  و اين آموزه زير بنايي تا آنجا پافشاري ميشود كه حتي شايستگي رسيدن و دريافت 

يا آن جهان نيز به كارهاي شايسته متربيان وابسته شده است. از اين رو سياستگذاري هاي شفاعت در اين 

 تربيتي بايد به گونه اي طراحي شود كه متربيان را در دستيابي به روحيه تحقق خود ياري كند به 

در  گونه اي كه خود را بيابند و در خود احساس استقالل كنند. با توجه به نقش انتخاب آزاد متربي
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حركت تكاملي بايد امكان آزادي در انتخاب و عمل به متربيان داده شود و او را مانند مهره ي بي اراده 

 -اي در نياورد و تالش نمود در تعليم و تربيت ، جنبه تحميلي و تلقيني و آموزش توأم با اجبار و فشار

 )  88-90: 1388متجلي نشود (صمدي،

 شكاف علم و عمل در تعليم و تربيت آراي مالاحمد نراقي جهت كاهش -4
در بين علماى قرون اخير از جايگاه خاصى برخوردار است. وى در علوم مختلف  مال احمد نراقي

اصول فقه، حديث، رجال، دراية، رياضيات، نجوم، حكمت، كالم، اخالق وتربيت، ادبيات و شعر 

علوم متعدد، عمق تحقيق و وسعت سرآمد علماى زمان خود بوده است. هوش سرشار، سهولت فراگيرى 

تتبع و عنايات خاص الهى، او را در طول تاريخ دانشمندان شيعه به عنوان فقيهى كم نظير مطرح ساخته 

از  اوست و علميهاي گوناگون، نشانه جامعيت  او در زمينه  آثار گرانبهاي علمي )1381است(رسولي، 

باشد زيرا با تالش  پيروي ومتابعت او از پدرش مي، هاو در پديد آوردن اين اثرهاي ارزند ممتازويژگي 

 14) مال احمد نراقي 244: 1387معرفي شد(استادي،  او تصانيف پدرش(مال مهدي نراقي) به دنياي علمي

 واز كتاب در موضوعات اخالق وتربيت، عرفان ، اصول، فقه، شعر ومتفرقات تاليف كرده است

عليم وتربيت مورد توجه قرار داد كتاب معراج السعاده، تلخيص توان در امر ت مهمترين كتاب او كه مي

 . همچنين دو كتاب طاقديس وپدرش مال مهدي نراقي است وترجمه فارسي كتاب جامع السعادات

اشعار اخالقي عرفاني  ديوان شعر فارسي او كه به ديوان صفايي نراقي معروف است داراي مطالب و

  )1386، وهمكاران بيتي وي از آن استفاده كرد (بهشتيتوان در تبيين آراي تر است كه مي

نظر به اينكه در آراي تربيتي مالاحمد نراقي مي توان داللتهايي جهت كاهش شكاف علم و عمل را 

 استنباط و استخراج نمود در اين بخش به مهمترين داللتهاي ايشان در اين باب اشاره خواهد شد. 

 بيان توجه به تفاوت هاي فردي متر -4-1
اي منحصر به فرد دانست اصل تفرد و  توان نسخه آفرينش آدمي، چنان است كه هركس را مي

گويد : هر  هاي سرشتي مي شايسته گزيني ، از عالمه نراقي از ناهمساني آدميان در استعدادها و نهاده

كسي  كسي را ويژگيهايي است كه در ديگران نيست و هر كس در جاي خود ارزشمند است و خداوند

را به گزاف نيافريده است. انسان گذشته از ارزش نوعي، ارزش فردي هم دارد و به راستي ارزش فردي 

هر كس مالك آدميت اوست. هر كس به تنهايي گوهر هايي در درون نهفته دارد كه بايد كشف شود 
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 )336: 1381و به صيقل معجزه نماي تربيت پرداخت گردد(رضوي،

هاي  تفاوت در يادگيري و آموزش پذيري را تفاوتهاي فردي و نهاده براين اساس نراقي اساس 

داند. بنابراين براي به بار نشستن تالشهاي آموزشي و پرورشي و تباه نشدن استعداد  سرشتي هر كس مي

فراگير بر مربي بصير است كه به فراگير جز آنچه در خور فهم اوست نياموزد و به فراتر از آن روي كند 

 نمايد. كند و ذهنش را آشفته مي زه او را سست ميزيرا انگي

 ارزيابي مداوم از عملكردهاي آموزشي  -4-2
روش نظارت وارزشيابي است . ارزيابي عملكرد ، از روشهاي تربيتي مورد تاكيد اخالق وتربيت

ياري  متربي وبررسي رفتارهاي او بوسيله معلم يا مربي، دوست، والدين وحتي خود وي، به تنهايي يا به

زدودن هر گونه ابهام در  تواند صورت گيرد. معلم بايد با روشنگري وهدايت شاگرد و يكي از آنها، مي

و او  تواند بخوبي متربي را تربيت كند فعاليتها و عملكرد تربيتي او ونظارت بر حسن اجراي رهنمودها مي

ياز ويا در شرايط وموارد خاص، تواند در صورت ن را به اهداف عالي اخالقي وتربيتي برساند. و ي مي

يا مهارتهاي الزم را در او  و اين نظارت ومراقبت يا بخشي از آن را به والدين ويا دوستان او واگذار كند

چيزي كه  "كند نراقي به روشني اذعان مي ايجاد نمايد تا خود عهده دار نظارت ومراقبت خود گردد.

اي  را كه مطابق واقع نيست به او بفهماند بلكه چنانچه شبههخالف واقع باشد به او نگويد ونخواهد امري 

وارد شود كه نداند سكوت كند وتامل نمايد تا جواب صحيح به دست آورد و تعليم كند واين شرطي 

كند وسليقه او  است مهم در تعليم زيرا كه اگر مال حظه نشود ذهن متعلم به خالف واقع عادت مي

 )83: 1388(نراقي،  "ماند رقي باز ميرساند واز ت اعوجاج به هم مي

 تناسب برنامه هاي تربيتي با مراحل تكاملي متربيان  -4-3
از نظر نراقي در تربيت بايد  به  تدريجي بودن و نمود ويژگيها و توانمنديهاي افراد توجه داشت . 

را به ترتيب اهميت  كند كه علوم داند و به فراگيران توصيه مي نراقي علوم را داراي درجات و مراتب مي

خواهد در فرايند آموزش به اصل تدريجي  بياموزند و قاعده اهم و مهم را پاس دارند. او از معلمان مي

عمل كنند و قدرت فراگيري دانش آموزان را در نظر گيرند و از آموزش زود به هنگام وآنچه فراتر از 

از ران اين اصل را ملحوظ دارند. درك اوست خودداري ورزند و در آموزش و ارتقاي درسي فراگي

هنر و صنعتي است كه انسان را از نقص به كمال  "تعليم و تربيت "نظر نراقي، دليل اين امر اين است كه 
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برد. در اين حركت صناعي، تعليم وتربيت، تابع حركتي است كه در  و از كمال به كمال بيشتر مي

حركت صناعي اي حركت صناعي است. همانندي حركت طبيعي الگوي مناسبي بر طبيعت وجود دارد و

 )56: 1388(نراقي، "سازد.... با حركت طبيعي حركت صناعي را كار آمدتر مي

معتقد است در تعليم بايد به قدر فهم شاگردان اكتفا شود واگر بنابراين با توجه به اين اصل، 

معلم، دانش آموزي را كه  و نكندداند از آموختن مطالب به شاگردان مضايقه   شاگردان را سزاوار علمي

را   مطالب ومفاهيمي تشخيص داد براي فراگرفتن علم آمادگي دارد از آموختن به وي كوتاهي نكند و

  .قادر به فهم آن نيست به وي آموزش ندهد كند و كه او درك نمي

 تأكيد بر روشهاي حل مسئله  -4-4
معتقد است  كيد دارد وأل تئآگاهانه مسابر فهم و شيوه كسب دانش  نراقي به تبع اين اصل بر

له أتاريخ مس له وأفايده مس پايان و بلكه بايد بفهمد آغاز و دانشجو نبايد كوركورانه به درس بنشيند

 )145: 1362(نراقي،  چيست؟

از نظر او فراگير بايد در فرايند يادگيري شركت فعال داشته باشد واز حالت انفعال درآيد؛ يعني با 

شراف معلم از آنچه آموخته به آنچه بايد بياموزد برسد و يا دست كم در روند دستيابي بدان، نظارت وا

به خود پويايي نسبي برسد و خود به فهم مطلب نزديك شود و در نتيجه به دگرگوني ساختار شخصيتي 

بوده توان گفت نظام آموزشي در تحقق روح آموزشي موثر  او انجامد وتنها در اين صورت است كه مي

 اين نكته اشاره دارند: است. ايشان با توجه به اين اصل با زباني شيوا به

 سوي مقصد باشد آن را خاتمت     هررهي كايد به منزل عاقبت

 نزد آخـر بين بود سهـل اي فالن     كـژي ودوري ودشـواري آن

 بود سعي وبذل وجهد واجتهاد        م خطايي هر كه در ره افتاده

 )206: 1362(نراقي، 
 )206: 1362( نراقي، 

به نظر مال احمد كساني كه سالهاي بسياري در مدرسه مانده اند و به جايي نرسيده اند؛ رمز آنان 

بلكه عقب ماندگي آنان بر اثر بي توجهي به نيروي فكر و انديشه ؛ اين است كه استاد كمتر ديده اند  نه

طلب، سالها در پي استاد دويده و دفترها از تقريرات بوده است آنان به جاي مطالعه و پژوهش و فهم م
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ها براي خود فراهم نكردند از نظر نراقي  درسي انباشته بودند ولي مجالي براي تجزيه و تحليل آموخته

 است و در سايه تفكر و تدبر دانش قوام  انديشه ورزي راه اساسي دستيابي به مطالب مشكل علمي

سپارد. او افزون  ها آن را هضم كرده و در گنجينه حافظه مي تحليل آموزهبا تجزيه و    گيرد و آدمي مي

خواند تا آنان در سايه  ها فرا مي بر استاد راهنما ومتون درسي، متعلمان را به انديشه ورزي ومطالعه آموزه

 .)1381(رضوي،تفكر، حصار تقليد را بشكنند و نوآوري كنند 

انجامد وتوجه عميق او را به موضوع آموزش بر  فراگير مي ميبنابراين رعايت اين اصل به پويايي عل

آفريند . اعمال اصل فعاليت در فهم درست مطالب  مي انگيزد ودر او اعتماد به نفس وشجاعت علمي مي

و نيز  1بسيار موثر است و امروزه از اين اصل به آموزش چگونه آموزي وگاه آموزش به طريق فعال

 د . شو روش حل مساله تعبير مي

 مناظره و گفتگو -4-5
دانش آموزان بايد در جريان يادگيري به صورت گروهي كاركنند تا نراقي در اين باره معتقد بود ؛ 

بحثهاي گروهي به عنوان يك روش حاكم بر تعليم  قدرت تفكر واستدالل در آنها تقويت شود و

نوآوريها است  ي آزادي انديشه ودر مباحث گروه اين توجه دارد كه وتربيت قلمداد شود . نراقي، به

شود واين كار از نقد ونظر ومناظره جدا نيست ومعتقد است كه نقد بايد  كه سبب رشد علم وفرهنگ مي

مبتني بر مدارا وآهستگي وادب باشد وافراد گروه هم نسبت به نظر ديگران بردبار باشند و افراد گروه 

ه نيكويي نادرستي آنها را براي يكديگر اثبات اگر پس از سعي وتالش سخني را ناصواب يافتند ب

 ).338:1381(رضوي، كنند

 كه بهروشن شدن حقايق است  از راههاي كسب دانش و ستدهاي علمي داد و از نظر نراقي،بنابراين 

اشتباهات  شود كه از نظريات يكديگر سود برند و منجر مي  هاي علمي گفتگوهاي چند جانبه و مكاتبه

 ا تحليل نمايند .همديگر ر  علمي

 

 

                                                                                                                                               
1 active 
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 بررسي داللتهاي مالصدرا و مال احمد نراقي جهت كاهش شكاف نظر و عمل در تعليم و تربيت -1جدول شماره 

 آراي مال احمد نراقي آراي مالصدرا

 معيت علم و عمل در تعليم و تربيت

 تأكيد بر مسؤليت پذيري در تربيت
 توجه به تفاوت هاي فردي متربيان

 ظت بر عمل در جريان تربيتمداومت و محاف

 تالش و سعي متربيان مقدمه نيل به درجات باالتر
 ارزيابي مداوم از عملكردهاي آموزشي

خود ارزيابي به عنوان الگوي غالب در ارزشيابي 

 تربيتي
 تناسب برنامه هاي تربيتي با مراحل تكاملي متربيان

 هاي حل مسئله تأكيد بر روش توجه به تفاوتهاي فردي در تعليم و تربيت

 مناظره و گفتگو توجه به انتخاب آزاد متربيان

 بررسي سوال دوم پژوهش -5
مال احمد نراقي در باب كاهش شكاف  چه راهكارهايي با توجه به ديدگاه هاي تربيتي مالصدرا و 

 گرفت؟ نظر در توان مي اسالمي نوين تمدن تحقق عمل براي و علم

 عرصه تعليم و تربيت ارتباط وثيق علم و عمل در -5-1
ارتقاي انسان در دو مسير علم و عمل شرط وصول  «مالصدرا در جلد هشتم كتاب اسفار معتقد است

به مرتبه انسان كبير است به طوري كه نفس انساني وقتي به غايت كمال عقلي و عملي مي رسد كه قواي 

چنانچه  )131:  8ار اربعه ، ج (اسف» نظري و عملي او يكي شود : علمش ، عملش شود و عملش ، علمش

آيات قرآن  در بسياري ازقرين شدن علم و عمل مورد تأكيد بسياري از آموزه هاي اسالمي نيز هست. 

، از ايمان به خدا و عمل صالح، به عنوان دو امر در كنار هم ياد شده است كه موجب رستگاري و  كريم

مري را به دنبال نخواهد داشت و به همين دليل شود؛ چرا كه ايمان بدون عمل، هيچ ث نجات آدمي مي

؛ )132انعام: ( »و لكل درجات مما عملوا«از ديدگاه قرآن كريم، عمل، سازندة شخصيت انسان است: 

همانا علم «فرمايند:  مينيز رسول گرامي اسالم(ص) .  براي هر كس بر اساس آنچه كرده، درجاتي است

ند؛ چنانچه آن را اجابت كرد [و به مقتضاي آن عمل كرد، ك و دانش، [انسان] را به عمل دعوت مي

(مجلسي، » شود بندد و از وي جدا مي شود] و گر نه رخت برمي مند مي پايدار مانده و انسان از آن بهره
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 به دانست كه هر پس. است علم همراه و قرين علم: «فرمايد نيز مي) ع() حضرت علي33:ح  2،ج  1403

 او نزد از وگرنه] ماند مي باقي[ كرد اجابت را آن عمل اگر خواند؛ مي فرا را لعم علم پردازد، مي عمل

مي توان اين ارتباط وثيق را به عنوان با نظر به مؤكدات ) 336 حكمت البالغه، نهج كند( مي كوچ

راهكاري در جهت هم افزايي علم و عمل در عرصه تعليم و تربيت  براي تحقق تمدن نوين اسالمي 

 اد. پيشنهاد د

 اجتناب از حافظه پروري در آموزش و پرورش  -5-2
معتقد است دانشجو  كيد دارد وأل تئبر فهم آگاهانه مساو شيوه كسب دانش  مال احمد نراقي بر

بر   له چيست؟أتاريخ مس له وأفايده مس پايان و بلكه بايد بفهمد آغاز و نبايد كوركورانه به درس بنشيند

سيستم آموزشي بايد با ارتقاء سطح كيفي و كمي سلمان مي توان اذعان كرد مبناي نظر اين انديشمند م

.  لذا براي كاهش شكاف   از سيستم آموزشي حافظه پروري اجتناب كند ،آموزشها و پژوهش محوري

علم و عمل مي توان بر كاربردي كردن برنامه درسي بيش از پيش و فراتر رفتن از جنبه حفظي و انتزاعي 

 م و تربيت تأكيد نمود.   در امر تعلي

 ملحوظ كردن تفاوت هاي فردي در امر تعليم و تربيت -5-3
يكي از پديده هاي طبيعي مشهود در تمام ساختارهاي جوامع انساني وجود تفاوت نظر به اينكه ، 

ها است. يك نظام آموزشي سالم، انساني و كارآمد اين تفاوتها را به شكل طبيعي از توانايي ها و قابليت 

دريافت و ادراك مي كند. وجود تفاوت هاي فردي در ميان دانش آموزان از نظر هوش، شخصيت، 

استعداد، پيشرفت تحصيلي، استعداد، پيشرفت تحصيلي، وضعيت اقتصادي و اجتماعي و قدرت 

يادگيري يكي از مهمترين مسائلي است كه معلمان در كالس هاي درس خود با آن مواجه اند، چرا كه 

ان به تجربه دريافته اند كه شيوه ي برخورد با شاگردان مختلف و نيز پيروي از يك روش تدريس معلم

ديدگاه فوق در نظر مال احمد  .خاص نمي تواند براي همه ي دانش آموزان به طور يكسان مفيد باشد

ا نراقي مورد توجه جدي قرار گرفته است . ايشان ، اساس تفاوت در يادگيري و آموزش پذيري ر

داند. پس با اين ديد مي توان گفت عدالت تربيتي و  هاي سرشتي هر كس مي تفاوتهاي فردي و نهاده

 توجه به تفاوت هاي فردي در جهت كاهش شكاف علم و عمل مي تواند مهم تلقي شود.  
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 يراهكارهاي الزم جهت كاهش شكاف علم و عمل در تعليم و تربيت جهت تحقق تمدن نوين اسالم -1نمودار 

 باهم نگري  -6

با عنايت به مباحث مطرح شده مي توان اذعان كرد براي دستيابي به تمدن نوين اسالمي قطعاً بايد از 

مسير تعليم و تربيت عبور كرد، براي ورود از اين مسير پرداختن به آراي فيلسوفان مسلمان همچون 

گشا باشد. با توجه به آراي فلسفي مالصدرا و مالاحمد نراقي و ساير فيلسوفان مي تواند ملزم و راه

مالصدرا داللت هايي تربيتي از آن استنتاج مي شود كه در شكل گيري تمدن نوين اسالمي در زمينه 

 و تالش به توجه  ، تربيت و تعليم در عمل و علم كاهش علم و عمل بايد بدان توجه شود از جمله معيت

 خود ، تربيت جريان در عمل بر محافظت و مداومت ، تربيت در پذيري مسؤليت بر تأكيد ، متربيان سعي

 توجه و  تربيت و تعليم در فردي تفاوتهاي به توجه تربيتي، ارزشيابي در غالب الگوي عنوان به ارزيابي

تكاملي مي توان اشاره كرد. آراي تربيتي مال احمد نراقي نيز در زمينه  حركت در متربيان آزاد انتخاب به

 به مل رهگشاست و با بررسي آراي ايشان مي توان به مواردي از جمله توجهكاهش شكاف علم و ع

 مراحل با تربيتي هاي برنامه تناسب ، آموزشي عملكردهاي از مداوم ارزيابي ، متربيان فردي هاي تفاوت

 در عمل علم و شكاف كاهش جهت را گفتگو و مناظره ، مسئله حل روشهاي بر تأكيد ، متربيان تكاملي

در باب  الزم راهكارهاي ، از جمله نمود.  با توجه به آراي اين دو فيلسوف مسلمان اشاره تربيت و تعليم
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ارتباط وثيق علم و  توان اسالمي مي نوين علم و عمل در تعليم و تربيت در تحقق تمدنكاهش شكاف 

جتناب از عمل در عرصه تعليم و تربيت ، ملحوظ كردن تفاوت هاي فردي در امر تعليم و تربيت و ا

  حافظه پروري در آموزش و پرورش را مي توان اشاره نمود.
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