
 خصوصیاتی که در بدو تولد در انسان موجود است و رشد انسان بدان وابسته است. -1

 غیر قابل تجزیه یک جسم را طبیعت گویند.صفات  -2

 صفات انسانی که در بدو تولد در انسان موجود است. -3

بر اساس تعریف دوم و سوم طبیعت هر فرد چیزی است که آدمیتش منوط بدان است. آنچه وجه اشتراک همه 

 انسان ها است و حالتی است که انسان ها در آن به دنیا می آیند.

 مجموعه صفاتی که فرد را از سایر همنوعانش متمایز می کند.  -4

بنابراین طبیعت در معنای کلی عبارت است از مجموعه آنچه که نظمی دارد  به تحقق انواع می انجامد یا طبق 

 قوانینی تولید می شود.

 بر این اساس طبیعت معانی مختلفی در تربیت یافته است:

 رک میان انسان هاتربیت جهانی بر اساس طبیعت مشت -

 طبیعت در مقابل آنچه بر اساس تفکر اتفاق می افتد -

 طبیعت به عنوان یک نظم درونی که متوجه هدفی است. -

 طبیعت به عنوان ویژگی های عالم مادی و عاری از تخیالت و احساسات -

 طبیعت به عنوان نظم عادی  و آنچه به آن عادت کردیم -

 اخالقی در وجود آدمیطبیعت تحقق حقیقت و تبلور ارزش های  -

از مجموع تعاریف و معانی باید اینگونه استنباط کرد که طبیعت در تربیت باید بر غیر طبیعت مجهز شود و در تربیت 

 باید به طبیعت توجه کرد اما نباید به آن اکتفا کرد.

 رابطه فطرت و طبیعت:

زیرا متابعت از طبیعت در حقیقت پاسخ به طبیعت و فطرت هر دو ذاتی هستند و فطرت انسان همان طبیعت اوست. 

 دادن و تایید سرنوشتی است که خداوند برای بشر تعیین کرده است

 

 

 



 وجوه تربیت طبیعی:

 ابعاد و وجوه مختلف تربیت طبیعی عبارتند از:

 قوانین طبیعی و شناخت آن الزمه تربیت است. -1

 طبیعت به عنوان وسیله باید در نظر گرفته شود. -2

 انسان به عنوان پایه تربیت استرشد طبیعی  -3

 در تربیت باید به یافته های علوم اثباتی توجه کرد.  -4

بر این اساس ویژگی های تربیت طبیعی عبارت است از تربیتی منفی است که طبق مراحل رشد انسان صورت می گیرد  و بر 

 گرفته از طبیعت است.

 نقد نظریه تربیت طبیعی:

طبیعت و اجتماع نیز گاها تناقض هایی  ه باید مورد داوری قرار گیرد. بینی وجود دارد کدر درون طبیعت گاها تناقض های

 وجود دارد  که نیازمند سازماندهی است.

تربیت سازماندهی معدات است که شرط ضروری بقای موجود زنده است و با تربیت طبیعی متناقض است  و الزم در این معنا 

 کمیل شود.است با پرستاری، تادیب و تعلیم ت

از طرفی دیگر طبیعت در مفهوم عام ناظر بر شئون مختلف انسان است که از طریق علم مورد شناسایی قرار می گیرد و در 

 معنای محدود ناظر بر شئون مختلف آدمی است مانند جنبه زیستی، اجتماعی و روانی.

 رابطه تربیت با جامعه شناسی:

جامعه شناسی به عنوان مبانی تربیت به معنای تاریخ عمومی و انتزاعی و مقایسه ای است.  از طرفی دیگر تربیت در جامعه و 

 برای جامعه صورت می گیرد بنابراین نیازمند تعق در مبانی اجتماعی است و باید به غایات گروهی توجه نماید. 

 دالیل ضرورت تربیت اجتماعی افراد:

 اعی متمایز کننده تربیت انسان و حیوان تربیت اجتماعی است.تربیت اجتم -1

 نوزاد انسان بدون حمایت بزرگساالن نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. -2

 بقای یک جامعه به حفظ ارزش هایش در نسل های آینده بستگی دارد. -3



افراد . و تاثیر عمدی بزرگساالن بر روی بر این اساس ماهیت تربیت اجتماعی عبارت است از تحقق انچه جامعه می پسندد در 

به معنای انتقال فرهنگ متمدن و یا فرهنگی است که می تواند انسان را به کمال  کوچکساالن  و انتقال مواریث فرهنگی

 برساند. 

 نقد مبانی تربیت به مثابه تکامل اجتماعی:

ثانوی ببخشد اما الزم است به جای تربیت به معنای  تربیت اجتماعی می تواند در قالب دست آموز کردن به انسانها طبیعتی

در نظر بگیرند بلکه باید تربیت خدمتگزار تمدن همرنگی با جماعت و سلب اراده از افراد در راستای تامین اهداف اجتماع 

 بوده و شرایطی را برای پیدایش افکار نو ایجاد کند.  و از تحمیل افکار بر کودکان پرهیز نماید. 

 ی انسانی تربیت:جنبه ها

 مساله انسان در تربیت -1

هدف تربیت منحصرا تامین موجبات شکوفایی کششهایی که از پیش در طبیعت آدمی تعبیه شده است نیست. طبیعت به منزله 

 ماده ای است که باید به آن صورتی متناسب داده شود.

این هدف های غایی به نوبه خود بتمامی به جامعه هم مربوط نیستند.  هر چند که آدمی برای رسیدن به حد اعالی رشد خود 

باید از مرحله اجتماعی شدن بگذرد با این همه تربیت مترادف با اجتماعی شدن نیست. اجتماعی شدن فقط نخستین هدفی 

 . است که در برابر هدف های طبیعت قرار می گیرد

این گفته که اجتماع و طبیعت ماده اند بدین معنا است که اینها وسیله اند  و محدودیتهایی دارند و در مقابل تعالی مقاومت می 

 کنند. 

بدین ترتیب تربیت از آن جهت طبیعی است که باید جریان خود را با رشد موجود موافق کند و از آن سو اجتماعی است  که 

. زیرا تربیت طبیعی و اجتماعی باشدتربیت به جای صرفا ملی و وطنی باید انسانی رد پی بریزد  اما ارزش ها را در شخصیت ف

 وسیله ای برای رسیدن انسان به غایات اساسی هستند. بنابراین تربیت باید نه طبیعی و نه اجتماعی باشد بلکه باید جهانی باشد.

 

 دست آموز کردن، اهلی کردن و تربیت کردن: -2



موجود زنده ای را طبق اهداف ساختگی خود ساختن و به تعبیری شرطی کردن :Dressageکردن دست آموز

 توسط عوامل بیگانه برای اجتماعی کردن فرد.

 خود او. عمل بر اساس خواست بیگانه.وارد کردن حیوان به اجتماع بدون خواست : Domesticationاهلی کردن

امکانات فرد در زمینه شکوفایی فرد را فراهم کنیم اما تحقق استعدادهای هر تربیت در محدده :Educationتربیت کردن

 فردی منوط به اراده و تالش خود اوست.

الزم است فرد از لحاظ تربیت در اولویت قرار گیرد  و توسعه استعدادهای فرد از طریق فرهنگ و نتیجه گیری:  -3

 آموزش نه همچون وسیله بلکه همچون هدف مورد توجه است.

 مبانی فلسفی تعلیم و تربیت:

کار اصلی فلسفه تعلیم و تربیت تعیین و تصریح هدف های غایی تربیت با توجه به شرایط و مقتضیات زندگی فردی و 

 جمعی انسان در عصر حاضر ادامه دهد.

فعلی جهان مورد اعتبار نتایج حاصله از تحقیقات جدید علمی را با توجه به احتیاجات اساسی انسان در اوضاع و احوال 

 نقد و بررسی مجدد قرار دهد.

و همچنین یافته های معتبر علوم مربوز به آدمی را برای افزایش کارایی آنها از نظر تحق هدف های غایی و اهداف کلی  

 تربیت با یکدیگر تلفیق کند.

 فلسفه آموزش و پرورش:

و تربیت است  و از حیث هدف و روش با سایر علوم فلسفه آموزش و پرورش شاخه ای از فلسفه است  که موضوعش تعلیم 

 این حوزه متفاوت است. 

 تعلیم و تربیت یک مساله فلسفی است:

تعلیم و تربیت به ذاته یمک مساله فلسفی است و فالسفه بزرگ از زمان افالطون آن را همواره مطرح کرده اند و به توضیح 

فرهنگی متفاوت است اما وحدت ادراکی آن ناشی از وحدت ضروری آن با ابعاد مختلف آن پرداخته اند. امما تربیت در هر 

تصور آدمی است. تربیت، مجموعه فرایندها و روش هایی است که به آدمیزاده اجازه می دهد به فرهنگ دسترسی پیدا کند و 

ه بپرسیم: آدمی فرهنگ خود وجه تمایز آدمی از حیوان است. طرح این سئوال که تعلیم و تربیت چیست؟ چنان است ک

 کیست؟ این سئوالی فلسفی است.




