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چكيده
دهم، م، گروهي فيلسوف مسلمان كه اكثـر آنـان ايرانـي بودنـد،           / ق.دوم قرن چهارم هـ   ي  هدر نيم 

اين بود كه به كمك     آنها   هدف. در بصره به صورت محرمانه تشكيل دادند      » اخوان الصفا «انجمني به نام    
 خـداي   شـناخت : فلسفه، شريعت حقه را از آاليش اوهام و خرافات شستشو دهند، و به اهدافي چـون               

هدف خود تعليم و تربيت افراد، بـه       در تحقق   . متعال، وحدت هستي و كشف اسرار كائنات دست يابند        
 طبق اين برنامه پنجـاه و      .تربيتي تنظيم نمودند  –مورد توجه قرار دادند و برنامه آموزشي      را  ويژه جوانان   

يل مابعدالطبيعه و مـسا   رياضي و منطق، علوم طبيعي،      (آموزشي و درسي در پنجاه حكمت       ي  هيك رسال 
 خـود   ي و در بالد مختلف به اجـراي برنامـه         همت گماردند  استاد   تربيتبه  . نگاشتند) كالمي و تطبيقي  

در . قرار گرفتـه اسـت  يه  تربيتي اين انجمن مورد بررسي و ارايدر اين مقاله چگونگي فلسفه    . پرداختند
 نظرياتي است كه از قرن بيستم بـه         يگيرندهاين پژوهش بيان شده است كه آراء تربيتي اين انجمن دربر          

آشنايي با آراء آنان در اصالح وضع . بعد مورد شناخت و توجه فالسفه و مربيان بزرگ قرار گرفته است          
آنان وجود داشته هاي البته نقاط ضعفي هم در نظريه. تواند مفيد واقع گرددكنوني آموزش و پرورش مي   

.انداست كه بيان شده

 اهـداف  ،تربيت تعليم وي اخوان الصفا، هستي شناسي، انسان شناسي، فلسفه     :كليديهاي  هواژ
. مراحل تربيتتربيت، اصول و

مقدمه

يهمـه . بـيش از گذشـته داراي اهميـت اسـت         » تيـ تربتعليم و ي  هفلسف«امروز توجه به    

ياميـد كـه آينـده     فرستند، بـه ايـن       مي دانشگاهفرزندانشان را به مدرسه، دبيرستان و     ها  خانواده

و زمان زيـادي از عمرشـان،   شوند  ميهاي زيادي متحمل   در اين راه هزينه    .ي داشته باشند  ينيكو
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ال مطـرح   ؤ ولي ايـن سـ     ،جويند مي از اين راه سود    آنها   يگذرد، هر چند كه همه     مي در اين راه  

يـت بخـش    ترب تعلـيم و   نرسند؟ تمامي صـاحبنظرا    مي خودهاي  د به خواسته  حاست كه تا چه     

. داننـد  مـي درسيريزي آموزشي وتربيت و برنامهتعليم وي هفلسفرا مبتني بر     موفقيت   يعمده

پـرورش هـم   آموزش ودارند و ميآدم بيان معرفت فالسفه را نسبت به عالم و     ،مكاتب فلسفي 

. گـذارد  مـي   خود به اجرا   اساس مكتب فلسفي مورد نظر جامعه     تربيتي بر آموزشي و هاي  برنامه

. گيـرد انسان شناسي الهي صورت مي    بيني و ناساس جها ني هم بر  تربيت دي همين طور تعليم و   

بـه اصـالح    ي آنهـا    هباشند، مطالع  مي وجوه اشتراك داراي  تربيتي  –مكاتب فلسفي كه  از آنجايي   

 تربيتي  ي بدين منظور اين مقاله به بررسي فلسفه       .كند مي كمكي  يپرورش هر جامعه  آموزش و 

تربيت ايـران بـه     وجوه اشتراكي با تعليم و    به لحاظ فلسفي و ديني      پردازد، زيرا    الصفا مي  اخوان

. ديني داردلحاظ فلسفي و

له أبيان مس

 هـر محقـق    يكي از لوازم ضروري هر نظام تربيتـي اسـت؛ لـذا           » تربيتتعليم و ي  هفلسف«

تحليـل آن پرداختـه و   و خودش به تجزيهيتحقيقاتفكري و ذهني و ياساس پيشينه  بر تربيتي

تربيـت ثمـرات و     در تعلـيم و    هـا ه اين مطالعـ   يهالبته نتيج . نموده است يه  اراي  يبرنامهنظريه و 

 فقـر،   . امنيـت جهـاني حاصـل نـشده اسـت           و بركاتي داشته است، ولي هنوز رضايت عمـومي       

 از  در جوامـع بـشري حكايـت      ... و  مـشاغل كـاذب     ،  كشتار، دزدي، فحشاء  عدالتي، جنگ و  بي

 آنهـا  ضـعف ولـي شناسـايي نقـاط قـوت و    .  تربيتي امـروز دنيـا اسـت   -ضعف مكاتب فلسفي  

ي تربيتـي اخـوان      موضوع قابل توجه در فلسفه     .پرداخته شود  آنها   موضوعي است كه بايستي به    

 از طريـق نگـاه     حـل مـشكالت آن را     اصـالح جامعـه و    فلـسفه   اين  پيروان   اين است كه     الصفا

شناسـي،  سـپس هـستي    در اين مقاله ابتـدا پيـشينه و        .دانستند مي شپرور به آموزش و   يجديد

را فالسفه كـه هـدفي مـشترك        استلزامات تربيتي اين    ارزش شناسي و  انسان شناسي، معرفت و   

. گيرد مي مورد بررسي قرار،كردند ميتعقيب

»اخوان الصفا«يپيشينه

اهـل  خالن الوفا و  وان الصفا و  اخ«به عنوان كامل انجمن به عربي       » اخوان الصفا «اصطالح  
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برادران پاك يـا مخلـص، يـاران وفـادار، مـردان عـدل و       يعني  ؛بوده است » ابناء الحمد العدل و 

.)1369،75،شيخ سعيد(زندان نيك كردار رف

 دوم ي شايد گروهي از مردم بصره بودند كه در نيمـه          و اخوان الصفا گروهي از دانشمندان    

ليف أسـاله تـ  ريـك  و  در پنجاه   را  از علوم   يي  دهم ميالدي، مجموعه  /قرن چهارم هجري قمري   

 بـسياري از اعـضاء      . علوم عقلي داشـتند    يفعاليت علمي در زمينه   و) 141،  1359،نصر(كردند  

در اكثـر بـالد   بـصره بـود و   آنهـا   مركز فعاليت.)117، 1365فرشاد، (اين جمعيت ايراني بودند  

ها آنلف بود منعكس نموده و    ؤ را در رساالتي كه فاقد اسم م       افكار خود  و .اسالمي شعبه داشتند  

از شـرق بـه     –در اقطار عالم    بسيار، استنتاخ نموده و   هاي  كاتبين متعدد، در نسخه   ي  هرا به وسيل  

معتقـد بودنـد بـا اسـتفاده از         آنان به وحدت معرفت ايمان داشـتند و       . ساختند مي  منتشر -غرب

اخـوان  «ي ديگر انجمـن      به قول  .)117،  1365رشاد،  (افت  توان به اين وحدت دست ي      مي فلسفه

مامـر . مخفـي تـشكيل شـد     به شـكل    بغداد  هم هجري، در بصره و    در اواسط قرن چهار   » الصفا

اوهـام آميختـه شـده    گفتند ديانت اسالم بـه خرافـات و   مياين بود كهي آنها هاصلي يا اساسنام  

 فلـسفه راهـي نيـست و       ءاللت انگيز جـز   هاي ض  پاك كردن دين اسالم از آلودگي      يبرااست و 

مقصود ما همين اسـت     يوناني در آميزد و   ي  هرسد كه با فلسف    مي گاه به كمال  شريعت عربي آن  

خرافـات شستـشو دهـيم تـا     شريعت حقه را از آاليش اوهـام و  و ،كه دين را با فلسفه موافقت     

تصريح يل  رساآغاز  ديگر كه در     نظر   .ملل قرار گيرد  دانشمندان  مورد قبول عقال و   پايدار ماند و  

 فلسفه چون از زباني به زبان ديگـر آمـده، حقـايق نـامفهوم و               :اند، عبارت از اين است كه     كرده

خواهيم مقاصد اصلي فالسـفه را پوسـت         مي ما. تحريفات در آن راه يافته است     پيچيده گشته و  

ضاء جمعيت اخوان الـصفا را     اع .)1373،138دهخدا،  (باز كرده بيان كنيم تا در خور فهم گردد          

ابوالحسن علـي بـن هـارون       :  از جمله  ،را بعداً شناختند   آنها   شناخت، فقط چند تن از    كسي نمي 

 به مقدسي   ري، ابوسليمان محمد بن معشر بستي مشهو      رمحمد بن احمد نهرجو   عوفي،  زنجاني،  

ـ       شماري  ) 1369،77،شيخ سعيد (بن رفاعه   و زيد  در شـرق   ست،از اعضاي اين نهضت اهـل ب 

 عرب  نژادهم شايد از    يي  عده المقدس و  تبيبرخي از   شماري در شمال غربي ايران و     ايران و 

خالن الوفـا گروهـي هـستند گمنـام و         جمعيت اخوان الصفا و   «.)128،  1367نخستين،  (بودند  

بـه منظـور    متـدين هـستند،   گروهي فيلـسوف و   اند  اما نشان داده  . گمنام باشند اند  خود خواسته 

دين تواماً دست بـه كـار   به كار بردن فلسفه ودر  واند  كه داشته يي  يدهااساس  الح جامعه بر  اص
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 شـاگردان فـارابي    ياز طبقـه  را  آنهـا   . انـد ثر بوده أ فارابي مت   از اسالف خود مخصوصاً    واند  شده

 بـر اعـداد تكيـه زيـاد    ،در روش فلسفي خود تمايل فيثـاغورثي دارنـد       توان به شمار آورد و    مي

.)141، 1376،مطهري(»علوي دارندي وع اسالمي تمايل شييدر جنبهكنند ويم

 علم، در   51در  «به قولي    نوع حكمت و   50در   رساله و  51اخوان الصفا مشتمل بر     يل  رسا

 علـم در ايـن چهـار        51از  اند، علوم را به چهار دسته تقسيم كـرده و         فنون مختلف نگاشته شده   

قـسمت دوم،  ،ه رسـال 13منطق مشتمل بر  اول، در علم رياضي وقسمت. اندقسمت بحث كرده  

 رسـاله،  10 رسـاله، قـسمت سـوم، در مابعدالطبيعـه مـشتمل بـر           17در علوم طبيعي مشتمل بر      

 رسـاله در  50 اخوان الـصفا  . رساله11تطبيقي آن مشتمل بر كالمي ويل قسمت چهارم، در مسا   

ايجاز تصنيف كردنـد     اختصار و  ياالت بر طريقه  يك مقاله جامع انواع مق     نوع از حكمت و    50

بـا  اخوان الصفا بعد از فـارابي و       «.)208،  1372،حقيقت(اخوان الصفا ناميدند  يل  را رسا  آنها   و

هـدف كلـي از     . پردازنـد  مـي  بندي جديد علـوم   بندي علوم او، به طبقه    طبقهوها  الهام از انديشه  

كـشف  دسـتيابي بـه وحـدت هـستي و         تعالي و  بندي علوم، وصول به شناخت ذات باري      طبقه

توجـه  يل  دين از طريـق رسـا     در نشر   ها  معتزلي). 113،  1365فرشاد،  (نات بوده است    ياسرار كا 

 ابـوالحكم   .كردنـد  مـي  نزديك پنهاني پخـش   را در اكثر بالد دور و     يل  رسانشان دادند و  خاص  

در اندك زمـاني منتـشر گـشت و         را به بالد اندلسي برد و       يل  عمر بن عبدالرحمان كرماني، رسا    

 و تمـامي علـوم آن عـصر را در برداشـت و علـوم             يل   رسا .انديشمندان قرار گرفت  مورد توجه   

جهـت تعلـيم و     در جاي خود قرار داده و     را  هر مطلبي   بندي كرده بود و   معارف بشري را طبقه   

. تدوين يافته بودتنظيم و

از جهان براي تر يك شناخت كلييه  ل ارا توان گفت كه اخوان الصفا، به دنبا       مي در مجموع 

كـرده  بيني محدودشان خارج    كوشيدند كه مردم را از جهان      مي هاي عصر خود بودند، آنان    انسان

بـه همـين   . جهان، رفتار خود را نسب به يكديگر تـصحيح نماينـد   تري از با يك معناي وسيع   و

تـر   هـر چـه گـسترده       در پـي    الصفا  اخوان يهي بنابراين نظر  .ناميدندخاطر خود را فرامذهب مي    

هـاي  نسب به جهان بود تا از آن طريق افكـار وانديـشه  ها  نمودن معرفت انسان ترعميقكردن و 

بـه يـك وحـدت شـناختي بـراي       ها  انسانارزيابي قرار گيرند و    مورد نقد و   ،گرافرقهمحدود و 

 ذات خـود قـادر اسـت      رسـد كـه ايـن نظريـه در         مـي  به نظـر  . زندگي سعادتمندانه دست يابند   

در اين مقاله به منظـور      . به وجود آورد   هاتقريب انديشه گري درستي در جوامع بشري و     اصالح
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 اين فلـسفه مطالعـه       و ارزش شناسي    شناسي هستي شناسي، معرفت  بررسي فلسفه اخوان الصفا     

.گيردقرار ميپژوهش مورد ها استلزامات تربيتي مرتبط با اين شناختسپس  و شد

هستي شناسي-1

از طريـق افاضـات   ] عالم مخلوقـات [جهان  است و چيز  در اين ديدگاه خداوند مافوق هر       

پديـد  ذهنـي اسـت،  تقابالت مادي ومافوق تمامي تمايزات ووها  ذات باري كه برترين هستي    

نفس عـالم در يـوم الحـساب بـه خـدا      هر نفس فردي بخشي از نفس عالم است و   . آمده است 

به سوي نفس عالم    صافي شده و  نفوس فردي نيز پس از مرگ بدن تزكيه و        . نمايدي م بازگشت

انـسان  «را تـوان آن    مـي  دهنـد و   مـي  نفوس تمامي افراد كالً ذات واحدي تشكيل      . گردند مي باز

در  خدا اشياء را در عقـل اختـراع و         .)86،  1369،شيخ سعيد (ناميد  » روح انسانيت «يا  و» مطلق

ذات باري تعالي، جل ثنائـه،      ! برادريي  بدان«: هيولي تصوير كرد، اخوان گويند    در  نفس، ايجاد و  

ابداع كرد جـوهري اسـت بـسيط كـه آن را            دانيت خود اختراع و   حنور و از  نخستين چيزي كه    

گاه نفس كل فلكي را از نـور        آن.  چنان كه عدد دو به تكرار يك حاصل شود         ،عقل فعال گويند  

 سپس ساير مخلوقـات را از  -حاصل شوددود سه از افزون يك بر     آنچنان كه عد   -عقل بيافريد 

نفس مرتب ساخت، چنـان كـه سـاير اعـداد از چهـار بـه               آن به توسط عقل و    هيولي بيافريد و  

.)222، 1383،حنافاخوري وجر خليل(» افزودن اعداد ماقبل بر آن بيافريدي هوسيل«

 فلك محـيط اسـت   ي عالم جسمان  .يعالم جسماني، عالم روحان   : عالم شامل دو قسم است    

 اما عـالم روحـاني، عـالم        .مواليد سه گانه  عناصر و آنچه در درون آن است، از ساير افالك و          و

.ر مجـرده اسـت كـه اجـسام سـه بعـدي نيـستند              صوولي و هيوالي اُ نفس كلي و  عقل فعال و  

عاخترايوال ابداع و  منظم بدون زمان ومكان و ه      واحده، مرتب و   دفعهخداوند عالم روحاني را     «

، 1923،  يلرسا (»ان بيافريد مزدر طي گذشت دهور و    عالم جسماني را به طور تدريج و      كرد و 

).333، 3جلد 

انسان شناسي -2

در اين قسمت عالوه بر انسان شناسي، دو مقوله معرفت و ارزش شناسي هم توضيح داده                 
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بـدن سـرانجامي فـاني دارد بـه        . بدن است واز ديدگاه اخوان الصفا انسان داراي نفس        . شودمي

سري، هرزگـي   سبكل، مانند جهل و   ي رذا يهمهذ زودگذر است و   يهمين علت توجهش به لذا    

از منبعـث   روح  عقالنـي در بـشر اسـت و       نفس عنصري روحـاني و    . از آن جسم است    جبن   و

تمـام  سـت و روحاني ا زندگي ابدي و  يهمواره متوجه به سوي او بازگشت دارد و     خداست و 

بدن را بايستي مواظبت كـرد      . شجاعت مربوط به روح است     علم، عقل، عفت و    :يل از قبيل  افض

.كامل بيابدشكفتگي تا روح فرصت 

صافي شده  نفس فردي، بعد از مرگ بدن، تزكيه و       نفس فرد، بخشي از نفس عالم است و       

حـدي دارد كـه همـان انـسان     اونفوس تمامي افراد كالً ذات . گردد ميبه سوي نفس عالم باز  و

. در نفس فـرد، موجـود اسـت       بالقوه و حقيقتي   كل عالم    .شود مي مطلق يا روح انسانيت، ناميده    

كـه در   را  كنـد تـا حقـايقي        مي سازد بلكه كمك  تعليم معلم چيزي از خارج به نفس داخل نمي        

د اعتقـاد  در ايـن نگـرش هماننـ    .درون نفس به وديعه نهاده شده است به منصه ظهـور برسـاند            

شناخت اشياء مادي به وساطت     . در واقع مشرب افالطوني دارد    سقراط، معلم نقش قابله دارد و     

اصول متعارفي رياضي بـه وسـيله درك مـستقيم بـر روح             شناخت قوانين كلي منطق و    جسم و 

. شود ميعارض

كت حر عمل احساس،  ؛دهد، عمل نمو به وسيله نفس ناميه       مي نفس سه دسته اعمال انجام    

در تحـصيل  ي كـه  ي قـوا  .تميز بـه وسـيله نفـس ناطقـه        به وسيله نفس حيواني، تفكر و     انتقال  و

سـه قـوه متخليـه،      ثرنـد حـواس خمـس و      ؤم آنها   فهماندنحفظ و در  معلومات يا اطالعات و 

ي آنان علم از سـه طريـق        أبه ر .  قوا مهمترند  يصانعه از بقيه  وناطقه  ي  ه قو .اندحافظه و   مفكره

،دوم. بـا حيوانـات در ايـن امـر شـريكند          با هم و  كه  بشر  حس  طريق  نخست،  شود   مي حاصل

شـود،   مـي  آن بعد از كودكي و هنگام بلوغ آغـاز        استفاده از طريق عقل كه خاص انسان است و      

منطقـي   بعـد از مطالعـات هندسـي و   ست واز علمايي  طريق برهان است كه خاص دسته    ،سوم

بـه قـوه   را آنهـا  قـوه متخليـه  . رسد ميعات به قوه متخيلهاز طريق حواس اطال . شود مي حاصل

،را تـشخيص دهـد     آنها   منافعمضار و معاني و را دريابد و   آنها   كند تا حقيقت   مي مفكره، منتقل 

كـار قـوه    بعـد   سـپس مرحلـه     . دهد تا در موقع لزوم به ياد آورد       را به قوه حافظه انتقال مي     آنها  

. دهدمعلومات خبر مي  به وسيله كلمات از محسوسات و     ناطقه است كه مجراي آن زبانست كه        

شود، تـا حكايـت     يل مي خط نا حروف و  ايجاد اشكال و   بهقوه صانعه، براي تكميل قوه ناطقه،       
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نفـس عـالم    . آيندگان ميسر گـردد   بان و ي از راه چشم براي غا     ،كسب معلومات از محسوسات و  

شـود مگـر از راه تعلـيم و        حاصـل نمـي   علم  . نفس متعلم عالمت بالقوه است    عالمت بالفعل و  

 به عبارت ديگـر، تعلـيم آنـست كـه         .تعليم به معناي درآوردن علم، از قوه به فعل است         . تربيت

تعلـيم آنكـه نفـس      نفس عالمت بـالقوه را از حقيقـت امـري بياگاهنـد و            ،  نفس عالمت بالفعل  

واس، دوم از راه    نخست از طريق حـ    . اين از سه راه ممكن است     صورت معلوم را تصور كند و     

.)315، 1346صفا، (رويه وبرهان، سوم از طريق فكر 

 تـا قيامـت كبـري در بـيم و     شـود آالم گرفتار وها  نفس بعد از مرگ باقي است اگر به بال        

تهليـل  تـسبيح و لذت برخوردار باشد تا قيامت كبري به    اگر از سعادت و   برد و  مي اندوه به سر  

بـد حاضـر   پـاداش نيـك و    د فـرا رسـيد، بـراي حـساب و           چون رستاخيز اجسا  . مشغول است 

كند بـه   مفارقت  ي  يدر قيامت كبري كه آخرين رستاخيز است، نفس كل از عالم هيوال           . دنشومي

به حال اول خود كه پـيش از    علت نخستين خود باز گردد و     محل نوراني و   به    و ،عالم روحاني 

ديـب نفـوس   أعين نـواميس شـرعيه، ت  واضـ غـرض انبيـاء و  . تعلق به جسم داشته باشد، در آيد    

فساد واز عالم كون و آنها  ي بخشيدن يرهان از مرتبه بشريت به درجه مالئكه و       آنقل  انساني و 

. دوام استآوردن به عالم بقا ودر

براي درك خيـرات و  بعضي شرند و  شود كه بعضي خير و     مي ثرأانسان از امور مختلف مت    

شـريعتند  اسـتادان بـشر كـه صـاحبان نفـوذ و     رين معلمـين و بهتدب وؤمبه معلم وها دفع شر 

. تعـالي اسـت    كلي، عقـل اول بـاري      سمعلم نف كه نفس كلي و   ئمال آنها   معلمين. نيازمند است 

. بنابراين خالق اول، معلم كل است

طبـايع اجـساد، نحـوه      هوا، اخـالط و   منش آدمي، سرزمين، آب و    در تشكيل شخصيت و   

 در واقـع    .)318،  1346صـفا،   (ثرند  ؤت نجومي در ساعات انعقاد نطفه م      ثيراأتتربيت و وتعليم  

. اندوراثت را مدنظر داشته ومحيط

در اعتدال در پيش گيرد و  وظيفه فرد اين است كه در خصوص منافع جسماني راه ميانه و           

رعايت حقوق جامعه، سعي الزم را در اجـراي         هدايت اوالد و  جوانح و همسو كردن جوارح و   

. شناخت حقيقت وجود واجـب، بـه او تقـرب جويـد           از طريق اجراي احكام و    ام نمايد و  احك

طريـق   قرب به خداونـد اسـت كـه از   ،باالترين ارزشف فردي جنبه ارزشي دارند و   يتمام وظا 

 منطق، رياضـيات، تقـوا،      : تزكيه نفس هم با كسب علوم مجرد نظير        .شود مي تزكيه نفس حاصل  
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 نقش ديـن قـوت يـافتن عقـل و          .)83،  1369، سعيد شيخ(شود  ي م پارسايي و دينداري حاصل   

رت وقتي كه عقل در فضاي دين حنيف قـرار گرفـت، رشـد طبيعـي آن صـو      .خرد انسان است  

حلبـي،  (گـردد    مـي  ل خود  خود فرد ناظر بر درستي اعما      .يس ندارد يديگر نيازي به ر   گيرد و مي

).193 ص،1380

،من، عـالم، صـوفي   ؤمـ ،  ست داراي اصـالت   املي كه محصول تربيت اخوان الـصفا      انسان ك 

.)195ص ، 1933، 1دي بوئر(است ... مهربان، معتدل و ،  كاشف اسرارمتقي،عارف، زيرك، 

تنظـيم به صورتي تهيـه و ها شود كه موضوع   مي از محتويات مباحث آموزش چنين دانسته     

 يعني مريدان،   ؛)اخوان( به عبارتي براي تعليم برادران       ؛ددرسي داشته باشن  ي  هكه جنب اند  شدهمي

 بـه  .شـده اسـت   مي رعايت ترتيب مواد آموزشي،در آموزش مبتديان يا شاگردان تدوين يافته و     

ليف نـشده بلكـه بيـشتر    أدر حقيقت براي دانشمندان و اهل علم تيل  رسا«ين  ققول يكي از محق   

). 84، 1369شيخ سعيد، (» منظور بودههجلب اقبال عام

بـه تـدريج بـه    نموده و مي شاگرد، تحصيل را از علومي كه كمتر جنبه انتزاعي داشته، آغاز          

از ماده بـه معنـا تعلـيم داده        و  به زبان ديگر از محسوس به معقول        . يابد مي علوم انتزاعي دست  

بعـد رياضـيات نظـري      ي مقدم بـر هندسـه مـسطح و        ي مثالً آموزش هندسه فضا    ؛شده است مي

ي به  يكه حركت نفس از جز    اند  دانسته مي دليل اين تجويز را اين    . مورد توجه بوده است   محض  

تعمـق در   نكته قابـل توجـه و     . مجرد روندي تدريجي دارد   از محسوس به نيمه مجرد و     و  كلي  

تربيت اخوان الصفا اين است كـه از تعلـيم هـر موضـوع درسـي يـك منظـور تربيتـي                      تعليم و 

از توجه به رياضي اين بوده است كه فهـم مفـاهيم رياضـي بـراي تزكيـه                  مثالً غرض   ؛  اندداشته

برنامه در .)82، 1369،سعيدشيخ  (دينداري هم مورد توجه خاص است       ي، تقوا و  ي پارسا ،نفس

: از جملـه   ،رايج آن زمان لحـاظ شـده اسـت        هاي  فلسفهآموزشي اخوان الصفا، علوم مختلف و     

زمـين  سـي، مكانيـك، موسـيقي، شـيمي، هواشناسـي،         رياضيات، ستاره شناسي، جغرافيـاي سيا     

 مباحـث  ، دسـتور زبـان  ،شناسي، زيست شناسي، فيزيولوژي، جانورشناسي، گياه شناسي، منطـق        

با توجه به مطالـب مطروحـه       .)388،  1366اميرعلي،  (عقايد مربوط به آخرت     الهيات، اخالق و  

.گردديه مياستلزامات تربيتي اين مكتب به شرح زير ارا

1-  De bber
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تلزامات تربيتياس

 تربيتهدف نهايي) الف

تزكيه يا تجـرد افكـار بـشر از    « اخوان الصفا بر  مبتني بر فلسفهتربيتهدف نهايي تعليم و  

تهذيب نفوس  ، هدف تربيت،     به عبارتي  .)1366،388اميرعلي،  (»بنا شده است  ها   پليدي يكليه

،صـفا  (باشـد  مـي  آخـرت  و   نيـا سعادت ابدي در د   م و يي وصول به بقاء دا    ااصالح اخالق بر  و

مراتـب فرشـتگان را      و   سـماني آسـلطنت   «آمده است مـا     يل  كه در رسا  به طوري .)1346،306

ما در اين جهان حكم  و عالم ما عالم علوي است   و    جوهر ما جوهر آسماني    ا زير ،كنيم مي طلب

رياي هيولي غرقه مادر آدم اول سرزد، در د و اسيران غريبي را داريم كه سبب جنايتي كه از پدر         

از هـيچ بـرادري  هـا  منت. طلب آخرت يكديگر را ياري دهنـد  و   بنابراين برادران در امر دين    . ايم

او را   وي را در امر دنيا يـاري كـرد و           در امر دين داشت، مگر آنكه قبالً       تتوان توقع معاون  نمي

در ايـن مالطفـت     «: نويسد مي »روح اسالم « امير علي در كتاب      .)همان منبع  (»ساختفارغ البال   

فدا كردن خـود بـه خـاطر ديگـران در هـر       تقوا و  عدالت، رحمت، حقيقت، علم و     محبت آميز 

»شـود  مي ي، فريب، حسد، تكبر، كذب در هر صفحه مذمت        يا، دو رو  يرو. گردد مي سطر تعليم 

).388، 1366،اميرعلي(

ه صعود آن به جهان باالتر از هم مين سعادت در حيات ديگر و     أ ت :نويسد مي محقق ديگري 

،يارشـاطر (سعادت انسان در اين دنيا هدف ثانوي اسـت          مين  أتديگر پس از مرگ بوده است و      

.)1359ص ، 1352

شـود، همـان موضـوعي كـه        مييي  ه بعد عاطفي شاگرد توجه ويژه     بدر اين ديدگاه تربيتي     

). 1386ادگستر،  و دراف زادهص(آموزشي هوشمند از آن برخوردار نيستند هاي امروز سيستم

اصول تربيت) ب

هدف نهـايي تربيـت اصـول ذيـل     مكتب تربيتي اخوان الصفا براي رسيدن به اهداف و     در

: گردد ميمالحظه

علمـي و  يل  پرورش امري ضروريست، زيرا انسان از طريـق شـناخت مـسا           آموزش و -1

. شناخت ذات حق برسدتواند به مرحله كمال رباني و ميديني

ن در  آاز طريـق نـشر      نـشر آن مـسئوليت فطـري اسـت و         كسب معرفت و   و شناخت-2
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گيـري منـافع مـادي،     در اين راسـتا پـي  .)297، 1346صفا، (گردد  مياجتماع موجب قرب الهي   

فردي جايز نيست به همين دليل در مكتب تربيتي اخـوان الـصفا تعلـيم بـراي هـر دانـشمندي                     

. التدريس مفهومي نداردحقواجب عيني و

در . وسعت يادگيري شاگردان، تعليم دهد    وها  ياياستاد مكلف است با شناخت از توان      -3

. گردد ميحاصلپيشرفت يابد و ميفزوني آنها صورت شوق به تحصيل دراين

 ومختلـف افـراد  هـاي  آغاز تعليم براي همه افراد يكسان است، اما بـه خـاطر وسـعت    -4

مـدارج علمـي متفـاوت الـسطح و        گيرنـد و   مي  فاصله  شاگردان از يكديگر   ،بردباريكوشش و 

. دنكن ميرشته تحصيلي پيدا

 بـه  ،نوآمـوز آغـاز نمـود   تجربيات قبليدر آموختن هر علم بايستي از آمادگي ذهني و   -5

.گيردقرار ميعلم بعدي علم مقدمه آموختن هر كه يي گونه

اي ايجـاد رغبـت، زمـان    بـر آمـوز توجـه كـرد و   در تحصيل علم بايد به رغبت دانـش    -6

. ثر استؤتشويق ممناسب، سطح اطالعات و

استاد قبل از تدريس از لحاظ برنامه درسـي بايـستي آمـادگي الزم را داشـته باشـد تـا               -7

. تعظيم شاگردان قرار گيردخودش مورد تقديس و و،درسش مورد توجه

،شـود  مـي رهبر ناميـده د و تربيت قائ در امر تعليم و   . استاد به منزله پدر روحاني است     -8

. داراي سعي بليغ باشددلسوز ودار،لذا بايد امانت

از اين رو به معلـم  گيري دانش در پلكان آغازين، بستگي به كوشش خود او دارد و       فرا-9

).172، 1361، شبلي(1عقيده و كردار نيازمند است منش،،گرفتنراهنما، براي يادو

احتـرام او را  دل بپـذيرد و   ه اوامر استاد خود را به جـان و         موظف است ك   آموز دانش -10

، 1354غفرانـي، (ز مقام ابوت جسماني است      بداند كه مقام ابوت روحاني برتر ا      مارد و الزم بش 

.)32و31

لـذا ضـمن توجـه و تأكيـد بـر تربيـت            .  است نسل جوان يگانه وسيله اصالح جامعه     -11

را از  حسن احترام بـه دسـتورات اسـتاد         شايستگي و قت و در انتخاب شاگردان، ليا   جوانان بايد 

).83، 1369،سعيد شيخ (نددانبط نخستين پذيرش در جرگه خود وشر

.18، ص 4 به نقل از رسائل اخوان الصفا، ج -1
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روشـن  خـوش قريحـه و  ست كه معلمي هوشيار و اسعادت هر يك از اخوان در آن    -12

از برگزينـد و مذاهب تعـصبي نداشـته باشـد،   به هيچ يك از آثار ونسبت دوستدار كه ضمير و 

دوري جويـد  ،  انداخالق رذيله عادت كرده   عادات پست و  كساني كه از كودكي به آراء فاسد و       

.)1346،288صفا، (

 بدن بايستي به نحو شايسته تيمار و مواظبت گردد تا روح فرصت و شـكفتگي كامـل      -14

)105ص ، 1953دونالدسن، . (بيابد

 مراحل تربيت وها روش) ج

:  تربيت اعتقاد دارندمراحلدر خصوص روش و

ماده مايه تيرگي نفس است كه بايد پاك شود تا نسبت به حقايق عالم نظر واقعـي داشـته                   «

كـه علـم    را  يل   به اين منظور رسا    .در عقل منحل شود   صعود به افالك آسماني نمايد، و     د و شبا

پـاكي  . لم اوستدر اين صعود راهبر امام است، منبع اين ع  . مطهر است بايد به تدريج تعليم داد      

كوشش در كسب علـم، عقايـد درسـت، كـسب     : شود مينفس از جستجوي چهار فضيلت آغاز 

ي هرا كـه وسـيل    ) هرياضي(علوم علمي   انجام دادن اعمال پاكيزه و كارهاي نيك و       اخالق نيك و  

).1359، 1352يارشاطر، (»است فراگيرنديي آمادگي براي پرداختن به حرفه

داننـد و   مي اخوان الصفا نسل جوان را يگانه وسيله اصالح جامعه        ،  طور كه گفته شد   همان

اند ه خود دانسته  ستاد را شرط نخستين پذيرش در جرگ      دستورات ا ه  حسن احترام ب  شايستگي و 

تـا  .گـردد  مـي  به سي سالگي خـتم    كه از پانزده آغاز و    اند  شدهيل  نيز براي آنان شرط سني قا     و

ت هيچ يك از مربيان اسالم را نيافته كه براي تحصيل جوانـان         آنجا كه نويسنده بررسي كرده اس     

 زيرا اخوان الصفا  ،باشد مي يده تفكر اخوان الصفا   يزاها  اين شرط تن  شده باشد و  يل  شرط سني قا  

: نماينداتباع خود را بر مبناي سجاياي نفساني به چهار دسته تقسيم مي

سـي سـال كـه فطـرت      ما بـين پـانزده و   آنان جواناني هستند  1الرحما،اخوان االبرار و  -1

چـرا  و بر آنان است كه بدون چـون  هوس نشده و  و ادستخوش هو سرشتشان پاك و  انساني و 

مطابق قانون فطري پرورش   (وي باشند   منقاد امر مطيع و از دستورات معلم خود پيروي كرده و      

.)يابندمي

برادران نيكوكار مهربان-1
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چهـل   كه سن آنان ما بـين سـي و         اين دسته افرادي هستند   : 1الفضالءاخوان االخير و  -2

اخالقـي در   يل  رشـد فـضا   علمـي و  يل  عمر قدرت استنباط مـسا    در اين مرحله از   سال باشد و  

د نقـش مـساعدت و  ننه ميشاگرداني كه در اين مرحله از تحصيل گام  گردد و انسان نمودار مي  

استاد در نظـام آموزشـي    دستيار  توان اين دسته را مشابه      مينمايند و  مي مشاركت با استاد را ايفا    

.يابنددر اين دوره با حكمت دنيوي و معرفت عقلي اشياء تعليم مي. عصر حاضر دانست

شود، كه تقريباً به مرحله كمـال        اخوان الفضال الكرام، اين دسته اطالق بر شاگرداني مي         -3

هـي و اسـرار    استادان خود قرار گرفتـه و بـه آمـوختن نـواميس ال     زمرهتوانند درو مياند  رسيده

در آستانه چهل سـالگي اسـتعداد آشـنايي بـا حقيقـت             . جهان آفرينش و اديان آسماني بپردازند     

همـان شـيوه     آنهـا    بدين صورت شيوه معرفتـي    . كنند مي معنوي مستقر در ظاهر شريعت را پيدا      

. معرفتي پيامبران است

قيده اخـوان الـصفا بـه      از پنجاه تجاوز نموده به ع      آنها   افرادي هستند كه عمر   : دسته چهارم 

 در همين مرحله است كه انـسان بـا سـير مراحـل كمـال بـه       .اندجهان كشف و شهود گام نهاده    

بـه عبـارتي پـس از پنجـاه     . گردد كه مالئك را آن درجه هرگـز دسـت ندهـد   مييل نايي  درجه

.سالگي، قادر است كه حقيقت معنوي باطني را در كليت امور مشاهده كند

 در همـين  / بنگر كه تا چه حد است مكـان آدميـت     /جز خدا نبيند  ه   كه ب   آدمي بجايي  سدر

مرحله از كمال نفساني است كه انـسان خـود را مـافوق نـاموس طبيعـت و شـريعت احـساس             

).120و119، 1354غفراني، (كند كه همان مرحله وصال در نزد عرفا است مي

پيشنهاداتگيري ونتيجهبحث و 

،)95، 1933دي بوئر،(اند دانستهنظريه اخوان الصفا را التقاطي     از محققين    يهر چند بسيار  

پاسخگوي نيازهاي تعالي بخش بشر در همه رسد كه آنان اسالم را ديني كامل و        مي ولي به نظر  

 بـاطن جهـان و   درك عميـق  بايستي بـه از منظر فلسفه تربيتي اخوان الصفا     . انددانسته مي اعصار

خرد انساني ممكن   فعال شدن عقل و   تقوا و هم از طريق تزكيه و    م اين از نظر آنان  . رسيدانسان  

ارتبـاط   آنان همانند بسياري از انديشمندان اسالمي، همچون مالصدرا، به تهذيب نفس و            .است

 برادران نيكوكار دانا-1
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كيـد  أتـشخيص حـق از باطـل ت       فهم انسان و  باال بردن قدرت عقالني و    آن با استكمال نفس و    

مطابقـت  ) 29/ انفال(تقوا اهللا يجعل لكم فرقانا تان الذين آمنوا هايا ايي هدارند كه اين يافته با آي     

.دارد

كـه از قـرن     اسـت    موضوعي    اين اند،عملي توجه نموده  ي  ه به فلسف   خود  فلسفه تربيتي  در

).622، 2005، 1هرست و كار(شود بيستم به آن توجه مي

دادند و لذا تربيـت  قرارها از نادرست  درست تشخيصعقل و خرد را مالك      در اين راستا    

.عقالني جوانان را تأكيد كردند

هدايت انسان بـه سـوي خـالق و   در شناخت حقايق ويي در اين ديدگاه عقل جايگاه ويژه 

 اين ديـدگاه بـا نظـر        .گردد مي ن كريم آباطن قر رب العالمين دارد، عقل وسيله شناخت ظاهر و       

يـت  جح عقـل را در شـناخت معـاني و          از جمله شيخ مفيد كاربرد     ؛علماي اسالم مطابقت دارد   

: گويدميمضمون روايات مهم دانسته وقرآن و

،آيـد  مي  يكي مفاهيم ظاهري كه از آن ظاهر لفظ به دست          :ن بر دو گونه است    آمفاهيم قر «

شـود و  يل مي نا آنها   دركهاي عقالني به فهم و    باطني كه فقيه با كاوش    ديگري مفاهيم عميق و   

»رسـيده اسـت   ) ع( از امامـان     هسان رواياتي كـ   همينكند و  مي  استنباط حكم مورد نظر خود را    

اسـتعدادهاي ويـژه    هـاي فـردي و    تربيـت مبتنـي بـر تفـاوت        تعلـيم و   .)57،  1371شيخ مفيد   (

بـا  نيـز   ي  أ ايـن ر   .كيـد دارد  أآموزان از نكات بسيار مهمي است كه اخوان الـصفا بـر آن ت             دانش

خواجـه نـصيرالدين طوسـي مطابقـت        و) 65،  1385لرحمن،  عبدا(ابن سينا   ،  فارابيهاي  انديشه

كـه  »رغبت«و  » آمادگي«،   يادگيري تدريجي  ،»هاي جديد ثير تجربيات قبلي بر يادگيري    أت«.دارد

مـورد نظـر انديـشمندان      ) 21،  1377شـريعتمداري،   (از اصول تربيتي مربيان بزرگ امروز است        

يت مورد توجه آنـان را تربيـت سياسـي پنهـان     توان تربهمچنين مي . نيز بوده است  اخوان الصفا   

 ايـن  .مطرح بوده اسـت ها و ارزشها آموزش ضمني هنجارناميد كه در قرن بيستم تحت عنوان    

 اخـوان    تربيتـي  فلـسفه ). 1989،  2بريكر(گرفته است    قرار مي   افراد فلسفه سياسي راهنماي عمل   

و اين به دليل نقش مقتدايي استاد بـوده         .اندبودهيل  قايي  جايگاه ويژه » تربيت استاد « براي   الصفا

 از نكات بسيار مهم اين مكتب است     آنان  توجه به دوران جواني و اهميت تعليم و تربيت         .است

1-  Hirst & Carr
2-  Briker
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همچنين اين ديدگاه كه اصالح جامعـه نهايتـاً از          . گردد مي كه عمل به آن موجب اصالح جامعه      

و تربيت است كه در اواخـر قـرن    توجه مهمي در تعليم شودطريق آموزش و پرورش انجام مي     

نهـادي  هـا    مورد توجه فالسفه و انديشمندان غربي قرار گرفت و تعليم و تربيـت تن               نيز نوزدهم

و نسل جوان را قادر     ) 90،  1997،  1ريبا (. شد دانسته شد كه سبب تحوالت و تغييرات اجتماعي       

).64، 1979، 2آيزنر( را به وجود آورند يسازد تا جامعه بهترمي
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