
 

 

 قظان، ابن طفیل و امیل روسوآثار حی ابن ی درتطبیقی  خوانشی

 تیترب و )فطرت( عتیطب انیاستنتاج نسبت م يبرا

 1یداله اقدامی. د

 

 چکیده

 ي استا رسالهکه  یقظان ابن حی دو اثر مهم؛ یکیدر  ی استقیتطب یخوانشاین پژوهش به دنبال 

ژان  از لیاماثر دیگري، و  يالدیم دوازدهدر قرن  اندلسی لیعرب توسط ابن طف اتیادبو زبان در حجم  کم

چه داللت و تدوین شده است؛ براي یافتن پاسخ این سؤال که  که در قرن هیجدهم میالدي 2ژاك روسو

چه  ناگرای طبیعت دگاهیطورکلی در د بهو  افت؟یتوان  می ت،یبا ترب) فطرت( عتیطب خصوص در ینسبت

مشابهت و تفاوت نگرش . دشو در نظر گرفته می تربیت و )فطرت( عتیطب انیدر نسبت م یخطوط اساس

گرایانه به تربیت  این دو اندیشمند، یکی از جهان اسالم و دیگري از غرب براي بررسی نگرش طبیعت

، در متن دو داستان تخیلی، فلسفی و تربیتی آنان از اهداف تحقیق تیف، اصول و روش ترباهددرزمینه ا

 تیدر ترب لیابن طف اختالف روسو و، لیطف ابن هاي روسو و اندیشه تدوین وشباهت نگارش . حاضر است

ی از دیگر موضوعات نیو د یاخالقتربیت، تربیت عقالنی، اجتماعی،  در مربی ومعلم  گاهیجای، و ح امیل

 .پژوهش فعلی خواهد بود

 

 .گرایی یقظان، امیل، طبیعت، طبیعت ابن حی: ها کلیدواژه

 دانشگاه فرهنگیانعضو هیأت علمی  - 1
2- Jean-Jacques Rousseau  
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 :مقدمه
 عالم یعنی طبیعت است؛ بوده تأثیرگذار و برانگیز سؤال انسان براي همواره طبیعت با رویارویی

 حواس با و کنیم می زیست آن در که عالمی همین حرکت، و« مکان و زمان عالم مادي، و جسمانی
 )61:1384مطهري،(»هستیم ارتباط در آن با خود

 اب ارتباط در و انسان تربیت و رشد مهم منابع از یکی عنوان به طبیعت اسالمی، هاي آموزه در
 به رسیدن براي انسان تعالی و ترقی نردبان و دارد  مهمی اهمیت و ارزش هستی، باالي مراتب
 خداي وجود اثبات براي کریم قرآن که جایی تا. بود خواهد او اخروي و دنیوي سعادت و کمال
 فطرت بیداري و تحریک براي ابزاري عنوان به را طبیعی حوادث و طبیعت نیز گاهی یکتا،

 .برد می کار به نسانا خداجوي
 طبیعت میان اساسی خطوط و گرایی طبیعت مشترك وجوه بررسی ضمن پژوهش این در

 گرایی، طبیعت مکتب پیشواي نگرش دیدگاه، این تربیتی هاي داللت همچنین و تربیت و) فطرت(
 کتاب در اندلسی طفیل ابن دیدگاه با ،»امیل« معروف اثر با را غرب در) روسو ژاك ژان(
 .دهیم می تطبیق اندیشمند، دو این آرا در را تربیت در مؤثر وجوه برخی و مقایسه »یقظان ابن حی«

 تربیت، و طبیعت میان نسبت ،)روسو و طفیل ابن( منتخب اندیشمندان دیدگاه مقایسه از قبل
 .شود می بررسی اجمال به

 

 :تربیت و) فطرت( طبیعت میان نسبت در اساسی خطوط
 متفاوتی هاي دیدگاه طبیعت، به نسبت مختلف) گرایان طبیعت( هاي ستناتورالی که هرچند

 فرد انداز، چشم این. اند نگریسته انسانی توسعه و رشد منبع عنوان به طبیعت به همیشه اما اند، داشته
 او با که دیگر موجودات از دنیایی در که دهد می قرار نظر مطمح طبیعی ارگانیسمی عنوان به را

 مثابه به را، طبیعت روشنگري، جنبش تأثیر تحت گرایان، طبیعت. کند می زندگی ند،ورز می تعامل
 در هستند، آن از جزئی هم ها انسان که -کلی مکانیسمی عنوان به - منظمی بسیار جهانی ماشین

 تحلیل براي توان می علمی روش از که بودند باور براین روشنگري عصر فالسفه. گرفتند می نظر
 کنند، می حکومت انسان و جهان بر که را اي طبیعی قوانین تحلیل، وازاین گرفت بهره طبیعت
 سیاست، جامعه، خصوص در توان می را قوانین این که بودند معتقد آنان این، بر افزون. کرد کشف
 ).102گوتک،( بست کار به وپرورش آموزش و اقتصاد
 و است طبیعت واقعیت، تنها -1: کرد اشاره موارد این به توان می گرایی، طبیعت هاي ویژگی از

 بر طبیعت ي اداره -3. دارد وجود انسان از مستقل طبیعت -2. است یکی طبیعت و واقعیت
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 حواس -6. است فرد با اصالت -5. باشد سازگار طبیعت با باید زندگی -4. است خودش ي عهده
 هاي زمینه به اخالقی هاي ارزش -7. است معرفت کسب ي وسیله معتبرترین و ترین مهم آدمی،
 .جامعه نه است طبیعت فرزند آدمی -8. دارند بستگی طبیعی

 دارند، وجود مختلفی هاي گروه و ها دیدگاه گرایان طبیعت بین شد، اشاره فوق در که طور همان
 دیدگاهی بین روسو مثالً. (اند داشته را خود خاص دید کدام هر اسپنسر و پستالوتسی روسو، مثالً

 پستالوتسی. بود نوسان در روشنگري، عصر گرایانه عقل انداز چشم و انسان طبیعت درباره یرمانتیک
 قالب در را داروینی تکامل نظریه اسپنسر و داشت محفوظ را طبیعت فوق خداي به اعتقاد
 اما) کرد بازسازي نهد، می تأکید آمیزي رقابت غایت به اخالقی نظام بر که معرفت شناسی جامعه

 -1: از است عبارت وپرورش آموزش در گرایی طبیعت مشترك مضمون سه تنوعات، ینا رغم به
. است طبیعت درك کلید حواس، -2. وپرورش آموزش مقاصد تأمین براي انسانی طبیعت به توجه

 -همان( باشد عجله از فارغ است، تکاملی و تدریجی که طبیعت همانند باید وپرورش آموزش -3
 )93مضمون، به نقل

 هجمه مورد قدیم، نظام مصلحان و انقالبیون عنوان به تربیتی گرایان طبیعت توسط که یاصول
 عقیده القاي کلیسا، گرایی ماوراءالطبیعه علیه طغیان و مخالفت از بودند عبارت گرفت می قرار

 .وپرورش آموزش در لفاظی و باستانی هاي فرهنگ به گرایش مذهبی،
 تربیت طبیعی روش. هاست ناتورالیست تربیتی نظریات در اساسی عنصر دو طبیعی، و طبیعت

 بر و کند می پیروي طبیعت خود از است خودجوش و آزاد اصیل، واسطه، بی آنکه دلیل به
 خالصی هاي انگیزه توسط انسان هدایتگري. دارد رجحان اجتماع ساختگی و مصنوعی هاي شیوه
 خواهد قادر انسان زالل و نیک پاك، یعتطب. گیرد می نشأت انسان نخورده دست غرایز از که است

 آرامش و هدایت مسیر اجتماعی، هاي آلودگی و تکلفات قوانین، قواعد، از خارج محیطی در بود
 روسو، تعبیر به و نفس عزت و نموده کسب محیط با تعامل از که هایی ارزش با و یافته را خود

 شرارت دیدگاه این در انسان. بپردازد خود، هاي انگیزه و ها سائق غرایز، ابراز به دوستی، خویشتن
 تجربه کمک به طبیعی انسان. خیزد برمی فاسد جامعه از شرور، همه و ندارد ازلی گناه و ذاتی

 یا لفظی هاي فرمول طریق از نه شود، می روبرو آن با و پرداخته تعامل به خود، محیط با مستقیم،
 .حقوقی و فلسفی کالمی، مجرد

 اجتماعی انسان مقابل، در. است تکلّف بی و صریح روراست، »نجیب وحشی« یا طبیعی انسان
 تعلیم معتقدند گرایان طبیعت) 107گوتک،. (است داده  ازدست را، نخستین سادگی و صفا این شده،

 در رغبت و آمادگی ها، برنامه مبناي و است مبتنی انسانی نیازهاي و آمادگی بر واقعی تربیت و
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. کردند می تلقی گشایی مشکل و پروژه روش فعالیت، محصول را دگیريیا و است یادگیري
 )108همان،(

 داراي انسان اگر« دارد عمیقی و صریح تعبیر تربیت، و فطرت میان نسبت در مطهري، شهید
 واصل گیرد صورت فطریات همان درنظرگرفتن با باید تربیت قطعاً باشد، فطریات سلسله یک

 است، اساس همین بر - غیرآگاهانه چه و آگاهانه چه - شود می برده رکا به اگر هم« تربیت »لغت
 - استعدادها سلسله یک کردن قبول بر مبنی این و دادن پرورش و دادن رشد یعنی تربیت چون
 تربیت، مسئله با فطرت مسئله که است جهت این غرضم... است انسان در - ها ویژگی سلسله یک

 از تبعیت یعنی معنا یک به طبیعی تربیت پس) 18-14 صص ،مطهري. (»دارد خاصی خویشاوندي
 که است قوانینی تأیید به دادن پاسخ حقیقت در طبیعت از متابعت و است آدمی طبیعت و فطرت
 میسر طریق این از آفرینش نظام در خویش مقام احراز و شده تعیین بشر فطرت در خداوند توسط

. است بشر تربیتی گاه تکیه ترین متقن و ترین مطمئن ،»ربانی ارشاد« روسو تعبیر به. گردد می
 گیرد می شکل آدمی فطرت و طبع با مطابق و دلپذیر نشین، دل چیز همه طبیعی، تربیت در درواقع،

 است، ناسازگار انسان، روان و روح با که ساختگی تصنعی، رسمی، تربیت و تعلیم آفات از و
 )65کریمی،. (گردد می خودداري

 برکت به او خود توسط که او فرد منحصربه تربیت در فرد هر طبیعت بیعی،ط تربیت در
 درون از تربیت محتواي طبیعی، تربیت در. گیرد می شکل است، یافته بروز او متفاوت استعدادهاي

 و گردد می محسوب خویش، تربیت فاعل و اصلی عامل متربی، و فرد خود و گیرد می سرچشمه
 تربیت براي اي شده تعیین پیش از فرمول هیچ. است شرایط ي کننده همفرا و ساز زمینه فقط مربی
 مربی پویاي و سیال قطب دو بین تعاملی میدان در و ندارد وجود تزریقی و مکانیکی صورت به فرد

 نگرش در طبیعت و فطرت مفهوم دو میان تفاوت و حدومرز) (69همان،. (شود می حاصل متربی و
 به پژوهش این در طبیعت اجماالً. است اي جداگانه بررسی و توضیح به نیاز اسالم، دینی تربیتی

 ودیعه به بشر نوع در که شود می اطالق انسان اکتسابی غیر و همگانی خدادادي، ذاتی، استعدادهاي
 .)است شده گذاشته

 به) ناتورالیسم( گرایی طبیعت فکري مکتب نماینده و پیشوا عنوان به روسو، که این به توجه با
 الي البه در را، تربیت و) فطرت( طبیعت میان نسبت در اساسی خطوط از برخی آید می شمار

 و تطبیقی خوانشی طفیل، ابن و روسو هاي اندیشه بررسی به ادامه در. جست خواهیم او، اندیشه
 فلسفی ادبیات حوزه در سنگ گران اثر دو در آنان هاي اندیشه بررسی خالل در تا داشته گزینشی

 وجوه تربیتی، هاي داللت ،)»یقظان بن حی« و »امیل«( اسالم جهان در عرب ادبیات و غرب
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 میان نسبت و نموده بیان موجز، حد در را، هایشان اندیشه ي برجسته نکات و افتراق و اشتراك
 .دهیم قرار کنکاش مورد را، تربیت و) فطرت( طبیعت
 که اي افسانه دو عنوان به روسو، ژاك ژان »امیل« و اندلسی طفیل ابن »یقظان ابن حی« کتاب دو

 و تخیلی داستان قالب در تربیتی، هاي داللت و ها آموزه دربردارنده و فلسفی هاي اندیشه کننده بیان
 و تعلیم و فلسفه حوزه در مطرح، و ماندگار آثار از شده، ارائه آن نویسندگان توسط رمان، شبه

 ژاك ژان و طفیل ابن هاي شخصیت اجمالی عرفیم از پس ابتدا در. شود می محسوب تربیت،
 داراي گرایی طبیعت حوزه در که تربیتی وجوه تبیین به آنان مشهور اثر دو در کنکاش با روسو،

 .شد خواهد پرداخته بودند، ماندگاري هاي ایده
 

 طفیل ابن
 ، طبیب ،) م 1185/ ق 581(  قبسى محمد  بن محمد  بن  عبدالملک  بن محمد ابوبکر ، طُفیل ِ ابن

  بعضى.  نیست  روشن  درستی به  وي تولد  محل و  تاریخ.  اندلسى  فقیه و وزیر شاعر، ، فیلسوف
 از  برشانه در) 67:1984، بدوي(  م 1111 تا 1102؛ ق 505 تا 495  هاي سال  بین احتماالً  که اند نوشته
  ) 207:1972، زرع  ابى  ابن(  غرناطه  نواحى از آش  وادي در یا) 96:1986ابار،  ابن(  المریه  نواحى

 . است یافته تولد
 مانده باقى پراکنده صورت به اثر چند تنها ،»یقظان بن حى« رساله بر عالوه طفیل، ابن آثار از   
 از. است موجود فاس شهر در قرویین خطى کتب خزانه در وى »الطبیۀ ارجوزة« از اى نسخه است؛
 وى از سیاست باب در اى قصیده است، موجود متقدم مراجع و کتب در وى از که ابیاتى و قصاید

 شده چاپ مادرید در »االسالمیۀ الدراسات معهد« مجله اول شماره در گومث گارثیا کوشش به
 جز چیزى است، موجود اسکوریال کتابخانه در که »المشرقیۀ الحکمۀ اسرار« خطى نسخه. است

  طفیل  ابن از  مانده باقی اثر  ترین مهم) 140:1377 دینانی،. (یستن »یقظان بن حى« رساله از قسمتى
 شمار  به  فلسفى قطعه  یک خود  محتواي و  مضمون در  گرچه  کتاب  این.  است  یقظان  بن  حى  کتاب

 و  اسلوب  حیث از  ولى ، است  شده  مطرح  آن در  الهیات و  طبیعیات  مسائل  ترین مهم  که رود مى
 و  اهمیت و کند مى  خودنمایى  آن سراسر در نیز  خیال  هاي جلوه  ترین عالی  نگارش شیوه و  سبک

  تخیل  نیروي با را  فلسفى و  فکري  مسائل  ترین عمیق  توانسته  که  است  این در نیز  طفیل  ابن هنر
 کریم، قرآن. دهد قرار  دیگران اندیشه  معرض در  جذاب و  بدیع  صورتى به را  آن  سپس و درآمیزد
 این از حال و گذشته ادباي. است عربی ادب هاي سرچشمه ترین مهم از آن هاي داستان و مضامین
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 بن حی« داستان ضمن در »غایب متن« یک عنوان به قرآن از نیز طفیل ابن. اند گرفته الهام منبع
 )138:1390نیا، طاهري. (است پذیرفته الهام »یقظان
 

 یقظان بن حی ي رساله
 است وسطی قرون معروف فلسفی کتب از و طفیل ابن اثر ترین مهم یقظان، بن حی رسالۀ

 و فلسفی هاي داستان ترین عمیق و ترین شیرین از یکی یقظان بن حی داستان) 51:1389سجادي،(
 در طفیل ابن تربیتی طرح. است وپرداخته ساخته را آن طُفیل، ابن که است اسالم عالم تخیلی
 آن در که است او زمان شرایط و موقعیت وضعیت، از برگرفته عمدتاً یقظان، بن حی داستان

 از هدف رو ازاین. دارد قرار خود اوج در) شرع و عقل( دین و فلسفه حامیان میان کشمکش
 .است گرفته شکل اختالف همین تبیین محور حول بیشتر یقظان بن حی نوشتن

 آثار ترین برجسته از یکی که است جهت ازاین یقظان بن حی رساله اهمیت و ارزش
  پوکوك ادوارد برد پی کتاب این اهمیت به که غربی محقق نخستین. است آمده شمار به وسطی قرون
 گویا عنوان با آن التینی ترجمه با همراه را داستان عربی داستان متن که بود انگلیسی شناس اسالم
 مراتب در تفکر از تواند می چگونه بشري عقل هاینک در اي رساله موحد، فیلسوف« طوالنیِ ولی
 )284:1394فخري،. (کرد منتشر »یابد دست آن عالی مراتب به معرفت نازل

 تا کوشد می کتاب این نگارش با سیناست ابن مشرقی حکمت شیفته سخت که طفیل ابن
 درقالب را سینا ابن مشرقی حکمت اساسی هاي ایده فلسفی، نگارش متداول روش برخالف
 با است متناسب داستان بسط. دهد شرح است، گرفته سینا ابن از نیز را آن اساس و اصل که داستانی

 یافتن سپس و آدمی حیات سرچشمه وجوي جست یعنی بشري، معرفت کسب مختلف هاي دوره
 .ربوبی ساحت به وصول و اتحاد براي راهی یافتن درنهایت، و انسان خالق
 

 طفیل ابن از مشهور روایت دو در یقظان بن یح داستان از اي خالصه بیان
 در را یقظان بن حی تدریجی رشد و تولد جریان رساله، این داستانی بخش در طفیل ابن
 به کند، نمی زندگی انسانی هیچ آن در که استوا خط به نزدیک و هند جزایر از دورافتاده، اي جزیره
 ابن و اند گفته سخن گونه دو به »حی« تولد نحوه درباره طفیل، ابن گفته به. است کشیده تصویر
 وجود بی شده، تخمیر گلی قطعه از یقظان بن حی قولی، به بنا. است کرده بیان را قول دو هر طفیل

 سالیان و روزگار بگذشت گلی پاره جزیره آن زمین از مغاکی در«: است شده متولد مادر، و پدر
 به قوي تکاپوي و اعتدال روي از سرد و رمگ و تروخشک چنانکه گردید مخمر و سرشته دراز،
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 بوده دیگري جزیره در پنهانی ازدواجی ثمره او دیگر، قولی به). 46:1388فروزانفر،(» ...آمیختند هم
 دریا به و نهد می صندوقی در را او است، بوده جزیره همان حاکم که خود برادر بیم از مادرش و

 را» حی«)44-43 صص همان،. (برند می گفته پیش یرهجز ساحل به را او دریا امواج و سپارد می
 که بعد چندي و کند می تربیت و تغذیه است، کرده شکار را اش بچه عقاب، که آهویی ماده ابتدا
 محیط شناخت و تجربه به خود، ادراکی قواي و هوش به اتکا با و تنهایی به او میرد، می آهو ماده

 مقابل در دفاع و پوشاك و خوراك از حیات، ادامه ايبر آنچه ساخت و شناخت همچنین و اطراف
 در یقظان بن حی چگونه که کند می بیان همچنین  داستان، این. پردازد می است، ضروري خطرات،

 جزئیات از و معقوالت به محسوسات از اطرافش جهان شناخت و تأمل و اندیشه و یادگیري مسیر
 .شود می نائل مألاعلی، و خدا ي درباره خود ندیشها تکوین به درنهایت و کند می گذر کلیات به

 

 یقظان بن حی داستان طرح از طفیل ابن هدف
 و خلود اثبات داستان این در طفیل ابن مقصود که برآنند اندیشمندان از برخی: متعدد روایات
 خلق ابتدا است خواسته طفیل ابن که است این دگر اي عقیده. است انسان ناطقه نفس جاودانگی

 این در دیگر نظر. اند گفته سخن انسان، تنهایی غربت و شرح از گروهی، و دهد نشان را انسان
 رسیده نتیجه این به و داده قرار موردتوجه را اجتماع و فرد میان رابطه طفیل ابن که است این باب

 شمار به اصلی مقصود آنچه اند عقیده براین اندیشمندان از گروهی. است فرد جامعه، منشأ که است
 که این بدون خود تنهایی و عزلت در تواند می انسان که این و است معرفت حصول کیفیت آید، می
 باب این در دیگري عقیده. گردد نائل حقایق ادراك به کند زندگی فرهنگی و فکري محیط یک در

) متعدد یرتفاس و روایات از( آنچه. است شریعت و فلسفه یا دین و عقل میان جمع آن و شده ابراز
 داستان، خصلت. نمود استنباط داستان متن از را ها آن توان می و نداشته منافات یکدیگر با شد ذکر
 را متعدد معانی و است سازگار مختلف تفسیرهاي با که است این در فلسفی داستان هم آن

 باب در دبای را قصه این از اصلی مقصد و نهایی هدف بنابراین،) 48:1387 دینانی( تابد برمی
 خود حل راه به ادراك نحوه و معرفت مسئله که هنگامی. کرد جستجو آدمی ادراك نحوه و معرفت
. یابد می را خود جایگاه نیز شریعت و فلسفه بین توفیق یا دین و عقل میان جمع شود نزدیک
 لوازم از توان می را ها آن همه که دارد وجود داستان این در دیگري بسیار مسائل و مهم مطالب
 تهیه و لباس اختراع لغت، پیدایش اصوات، تقلید: مثال طور به شمارآورد، به ادراك شئون و معرفت
 و وسایل تهیه. استوارند و مترتب ادراك نحوه و معرفت نظریه بر که هستند مسائلی ازجمله مسکن

 ابن) 49همان،( دارند قرار مسئله این زمره در نیز غذا پختن باالخره و آتش کشف دفاعی، ابزار
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 لفظ هرگونه دخالت و وساطت بدون تجربه، طریق از تواند می انسان که است عقیده براین طفیل
 و اسرار به تواند می نیز تأمل و تفکر طریق از چنانچه کند، کشف را طبیعت اسرار جمیع وسخ،
) 50،همان( گردد مأنوس ملکوت، وجهان روحانی موجودات با و یافته دست عقل عالم رموز

) خداوند از رمزي ،»یقظان« و عقل از رمزي ،»حی«( یقظان بن حی رمزي داستان درمجموع،
. نمود تفسیر متفاوت حتی و مختلف وجوه به را آن توان می که است شده روایت اي گونه به

) ب انسان؛ ناطقه نفس جاودانگی اثبات) الف: کرد خالصه چنین را تفاسیر این از برخی توان می
 این ارائه و اجتماع و فرد میان رابطه بررسی) ج انسان؛ خلقت ابتداي باب در دوگانه پردازي نظریه
 اساس بر اخیر، تفسیر دو این. انسان تنهایی و غربت شرح) د است؛ فرد جامعه منشأ که نظریه

 تفسیر طی. است گرفته صورت باجه ابن تدبیرالمتوحد کتاب با طفیل  ابن یقظان بن حی رساله مقایسه
 انسان اگر. است خویش کردن پیدا دنبال به که است جهان این در گمشده موجودي انسان اخیر،
 یقظان ابن حی روایت مهم نکته. برسد انسانیت کامل مراحل به تواند می کند پیدا را خودش بتواند

 اجتماعی وجوه همگی که کند می پیدا دست اموري به خویش، جستجوي در انسان که است این
 دفاعی ابزار و وسایل ساختن آماده مسکن، تهیه لباس، اختراع لغت، وضع و اصوات تقلید: دارند
 غذا پختن در آن بردن کار به و آتش کشف اهلی، حیوانات از گیري بهره نیزه، و دستی چوب مانند

 و اه آن تشریح همچنین و خود جوارح و اعضا اهمیت به انسان آگاهی دیگر، هاي نیازمندي رفع و
 و رهبر وجود از اي استعاره تواند می که بدن ساختمان در قلب اساسی نقش کشف سرانجام
 )93:1394بحرانی،. (باشد جامعه در حاکم یا ضرورت

 

 )م 1712 - م 1778( روسو ژاك ژان
 ژان. است هجدهم قرن فرانسوي معروف نویسنده و موسیقیدان فیلسوف، روسو، ژاك ژان

 همچون روسو، ایزاك او، پدر. آمد دنیا به ژنو در 1712 سال وئنژ 28 روز در روسو ژاك
 نزد سالگی 9 تا روسو و درگذشت تولدش از پس روز نه او مادر. بود ساز ساعت پدربزرگش

 پسرش ترك به مجبور شدن زندانی از فرار براي روسو ایزاك ،1722 سال در. شد بزرگ پدرش
 بودند، فرانسوي اصل در روسو خانواده. سپرد بود انپروتست کشیش یک که برادرش به را او و شد
 )پدیا ویکی. (آوردند روي ژنو به ها کاتولیک توسط شدن کشته از گریز براي 1549 سال در ولی

 امیل نام با تربیت و تعلیم درباره را خود مشهور کتاب بود، آکادمیک تحصیالت فاقد که روسو
. شد توقیف انتشار از پس ماه یک از کمتر و شد شرمنت و نوشته 1762 سال در کتاب این. نوشت

 تا شده داشته دورنگه مدرسه و اجتماع و والدین از »امیل« نام به خیالی کودکی کتاب، این در
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 و نیک فطرتاً طبیعت حفظ تربیت، و تعلیم از هدف روسو، دیدگاه از. شود تربیت طبیعت مطابق
 یعنی است، منفی تربیت درست، تربیت او نظر به. تاس اجتماعی محیط فساد برابر در کودك، آزاد
 عقل سن به تا داشت نگه دور جامعه از را کودك باید کند، رشد آزادانه بتواند طبیعت اینکه براي
 آن خالق و سازنده ازدست که چیز هر« نویسد می امیل کتاب اول در او) 138:1381کاردان،( برسد
 به بازگشت» .دهد می ماهیت تغییر رسید انسان دست به که هنگامی و است خوب شود می خارج

 طبیعی زندگانی بین اختالف. برود قهقرا به تواند نمی بشر اما روسوست؛ شعاراصلی طبیعی زندگی
 روسو بنابراین برگشت؛ اولی به دومی از بتوان است محال که زیاداست اي اندازه به متمدن وزندگی

 تکامل و فکر عظمت نماید می پیشنهاد بلکه برگردیم، عقب به که کند نمی دعوت را ما هرگز
 که را سعادتی و آزادي قلبی، خوش حال، درعین و داشته محفوظ را شده تربیت آدم این اخالقی

 حالت به بازگشت براي باید که است راهی این. سازیم مسترد او به بوده دارا طبیعی، طور به انسان
. جامعه تجدید و فرد تجدید: است ممکن صورت دو به یدتجد عمل این. بپیماییم طبیعی، انسان

 )5زاده، زیرك از نقل به گوستاوالنسون،. (گیرد می انجام وپرورش آموزش وسیله به فرد تجدید
 تربیت راه از فرد، اصالح. جامعه اصالح و فرد اصالح دارد، توجه هدف دو به امیل، در روسو

 تربیت کامل و درست فهم. مساوات و برابري قراريبر راه از جامعه اصالح و است میسر طبیعی
 در اثر دو هر که »امیل« و »اجتماعی قرارداد« معروف کتاب و درد روسو، آرمانی و طبیعی انسان
 چهار در طبیعی اصول برمبناي که بود تربیتی اي رساله امیل،. است آمده یافت، انتشار 1762 سال

 دو توان می رو، ازاین. شد آورده اجتماعی قرارداد از اي خالصه آن پایانی بخش در و نوشته قسمت
 بر اجتماعی نظام یک تشکیل چگونگی اجتماعی، قرارداد کتاب در. دانست یکدیگر مکمل را، اثر

 مناسب، شهروند یک هاي ویژگی امیل، کتاب در و شده بیان احساس و عقل بین هماهنگی اساس
 ،»امیل« کتاب در نخست پس) 34:1387زاده، سیکربا( است شده توصیف اي جامعه چنین براي

 و کند تربیت جامعه نفوذ دوراز به و مستقل فردي تا است آن پی در و دهد می ارائه فردي، تربیت
 هاي قیدوبند دوراز به و آزادي برمبناي کودك تربیت یعنی است؛ طبیعی وپرورش آموزش دنبال به

 حتی و برد می جامعه از بیرون را کودك منظور، این به جامعه؛ نفوذ و شهرنشینی هاي جاذبه تمدن،
 را جامعه برابر در مقاومت براي کافی قدرت آینده، در تا دارد می برکنار خانواده، تأثیر و نفوذ از

: دارد می اظهار تربیت از شیوه این علت دربیان روسو. یابد تربیت بااخالق، انسانی و باشد داشته
 گیرد می او از را شخصی نیروي از استفاده حق اینکه اول. آورد می بار نناتوا را انسان اجتماع چون

 است جهت این به. است ناقص او براي ها توانایی این تمام که دهد می رسوخ او فکر در ثانی در و
 کودکی، مانند ها، نیازمندي مقابل در را، تنومند مردمی و شود می زیاد تمایالتش ناتوانی، عین در که
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 کفایت ما نیروي نماید تجاوز الزم هاي نیازمندي از ما تمایالت وقتی. سازد می ناتوان و عاجز
 از بیشتر او به که کنند می زیاد وقتی را ناتوانی این...  کنند کمک ما به باید دیگران و کند نمی

 اه آن به را آن توانایی طبیعت، که خواهند می چیزي او از و دهند می نیازمندي خودش، احتیاج
 گیرند می او از را قدرت و استقالل و کشانده اسارت سوي به را او ترتیب این با و نداده

 )107:1348سبحانی،(
 

 امیل تربیت روش و اصول هدف،
 با کامل هماهنگی و انطباق: از است عبارت روسو دیدگاه از تربیت نهایی و غائی هدف

 .طبیعت
 فساد و گناه به متمایل و شریر آدمی فطرت آن موجب به که را کلیسا ازلی گناه دکترین روسو،

 انسان،. نمود تبلیغ و پیشنهاد را انسانی طبیعت پاکی ي آموزه آن، جاي به و کرد طرد شد، می تلقی
 به جامعه، سوي از بیرون، از که است عارضی امري اما دارد وجود البته فساد. است نیک و پاك

 و رشد سازوکارهاي و استعدادها بلکه است، پاك طبیعت را انسان تنها نه. شود می تحمیل انسان
 تربیت، و تعلیم کار. است رشد مستعد و نیک کنجکاو، فعال، ذاتاً انسان. دارد خود در نیز را کمال

 انسانی طبیعت در مداخله تربیت و تعلیم کار. است آن با همراهی بلکه نیست، طبیعت بر چیرگی
 این معنی. باشد طبیعت موافق باید تربیت و تعلیم. است آن ییشکوفا براي راه کردن هموار نیست،
 و تعلیم مدار دایر باید کودك طبیعی هاي پویایی و عالیق نیازها، ها، خواست که است آن سخن
 طبیعی، انسان است؛ انسان پرورش روسو، تربیت هدف. شده تهیه پیش از برنامه نه باشند تربیت
 طبیعت، آغوش در شدن تربیت دلیل به که انسانی اجتماعی، يها کژي و تکلفات از فارغ انسان

 به طبیعت به بازگشت روسو، نظر در بینیم می لذا) 135:1380گوتک،( کند می حفظ را خود اصالت
 منظور به انسان به موقعیت یک دادن معناي به بلکه نیست، حیوانی حالت یک به برگشتن مفهوم

 )3:1385علوي،( است ماهنگه و کامل طور به خود، ساختن متکامل
 شئون و موارد در تربیتی اهداف عنوان به را زیر اي واسطه اهداف توان می: اي واسطه اهداف

 :کرد استخراج روسو آثار از تربیتی مختلف
 عدالت – اخالقی عالیه صفات پرورش و تهذیب - تفکر و تعقل - جسمانی قوت و صحت -

 به عشق – ایثار و تعاون صحیح، اجتماعی روابط – فیدم و مناسب شغل کارگیري به و تساوي و
 )3همان،( مطلوب شهروندان بازآوردن و آن قوانین و میهن
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 بدون بهداشت رعایت پاك، هواي و تغذیه ورزش، وسیله به( جسمانی قواي و جسم تقویت -
 روح از بتواند تا باشد داشته قوت جسم، باید که معتقداست روسو)... پزشک به مراجعه و نیاز

 به بیشتر باشد، تر ضعیف بدن هرقدر. گردد می روح تربیت مانع بدن، ضعف چه،. نماید اطاعت
 را روح نحیف، جسمِ. کند می برداري فرمان آن از بهتر باشد تر قوي هرقدر و دهد می فرمان روح

 )59امیل،( کند می ضعیف
 که باشد آن واسطه به باید اندد می متربی و فرد آنچه« دارد می اظهار روسو: تفکر و تعقل -

 خودش بگذارید بلکه ندهید، یاد او به را دانش اید، گفته او به شما آنچه نه آورده دست به خودش
 تعقل و استدالل بنماید، او ذهن در تعقل جانشین را خود کالم نفوذ که درصورتی. کند کشف را آن
 گوید، می را آنچه او، شاگرد که تاس معتقد روسو که است رو ازاین »ساخت خواهد متوقف را

 )4:1385علوي،. (اوست سطحی حافظه از تر افزون قضاوتش قدرت و کند می درك
 تا دهیم ورزش را او کنیم، تقویت را او گانه پنج حواس سازیم، نیرومند را بدنش طبیعت، با

 یعنی شود، اپید خود خودبه تعقل قوه تا کنیم صبر. یابد نجات زنجیراحساسات، از تفکر، قوه
 دسترس در را آزمایش وسایل نماید، احساس را، احتیاج کودك. گردد ظاهر موقع، از قبل نخواهیم

 شاگرد اختیار به کتابی هیچ باید است جامعه فساد مسبب ترین بزرگ ادبیات، چون. دهیم قرار او
 معرفی تربیتی ار ها تربیت بهترین روسو، لذا) 19زاده، زیرك از نقل به النسون( نگذاریم خود
 ترین مهم از »طبیعت مطالعه و مشاهده روش« و) 6علوي،( آورد بار »عاقل« را شخص که کند می

 براي و روسو اندیشه در که دیگري اصول از. نماید می معرفی تعقل، اصل جهت که است روشی
 ختنسا دور« مهم، روش و »عزلت اصل« داند، می مناسب امیل براي اجتماع بندگی و ممانعت
 آنان پرورش و کودکان داشتن دور با شود می باعث که است سالگی 25 سن تا »اجتماع از کودك

 نوسازي از حاضر، ي جامعه است معتقد چون. شوند تربیت پاك و کامل انسانی طبیعت، دامان در
 مانع را انسان اولیه طبیعت پاك و صحیح رشد پیوسته آن، فساد ي درنتیجه و است ناتوان خود

 )10همان،( شود یم
 

 ها دیدگاه تطبیق و مقایسه
 نیست، دیگري بر یکی رجحان و نظریات کامل نقد به پرداختن تطبیق، و مقایسه این از هدف

 تربیت و تعلیم حوزه با مرتبط مسائل در دیدگاه دو هاي تفاوت و ها شباهت بعضی وجوه بیان بلکه
 است
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 طفیل ناب و روسو هاي اندیشه تدوین و نگارش شباهت
 اتفاقی روسو، براي امیل جنسیت انتخاب که هستند پسر تربیت، براي داستان هردو مخاطب

 .است اي جداگانه بررسی به نیاز و هدفمند بلکه نیست،
 روسو که است) مادر و پدر بدون و یتیم( خیالی و فرضی شخصیتی« امیل: روسو امیل -

 توأمان رسالۀ کتاب، این. دارد عهده به المس رشد منظور به و طبیعت طرح مطابق را او هدایت
 نظریات با همگام و منطبق وي، مدنظر آموزشی اصول آن در که است روسو پداگوژي و فلسفی
 دو. رسد می نظر به اصیل و مستقل کامالً اثري او، اثر. است شده کشیده تصویر به اش فلسفی

 یک که براوي دیگري و امیل انهم خیالی شاگرد یکی هستند، مطرح داستان در اصلی شخصیت
 ).2012:1394مالیی،( »هست نیز آرمانی خصوصی معلم
 مادر و پدر بدون کودکی مورد در است تخیلی اي افسانه نیز حی،: طفیل ابن یقظان بن حی -

 و تکلم( معلم عنوان به آبسال و کرده ممزوج) آبسال و سالمان( دیگر شخصیت دو با طفیل ابن که
 .شود می ظاهر حی، زندگی از اي برهه در) دین و علم

 و تکامل تعلم، و تعلیم رشد، پیداي، رمزي، داستان ضمن در یقظان، بن حی در طفیل ابن
 )94:1394بحرانی،. (گذارد می نمایش به را منزوي و تنها انسان یک شدن اجتماعی امکان و تعالی

 در امیل( متمدن جامعه هاي دخالت و اجتماع دوراز به) حی و امیل( داستان شخصیت دو هر
 قرار طبیعی تربیت تحت ،)انسان سکونت از خالی اي جزیره در حی، و اجتماع از خارج ي مزرعه

 )اجتماع از کودك کردن دور و منفی تربیت عزلت، اصل. (گیرند می
 توانایی به اتکا عقالنی، رشد عقل، محور بر اندیشمند، هردو دیدگاه از تربیت اصیل پایه و مبنا

 امیل داستان دو الي البه در که است طبیعی مواهب از صحیح برداري بهره و مشاهده روش و عقل
 از متأثر را بشر معرفت چگونگی و گردیده بشر وجود در فطرت مسئله به بدیعی اشارات حی و

 هاي روش میان از حی، و امیل داستان هردو در بنابراین دانند؛ می وي فطري نیروهاي و عقل
 به ها، روش این کنار در طفیل ابن فقط. مشترکند تعقل و تفکر تجربه، مشاهده، روش ی،تربیت

 .دارد نظر حی، تربیت در نیز شهود و مکاشفه
 تجویز را حیوانات گوشت خوردن ممنوعیت و خواري گیاه رژیم روسو، تغذیه، شیوه در

 از ها بچه که است این نیست طبیعی امر یک اشخاص براي گوشت، طعم که بزرگی دلیل: کند می
 سبزي یا نباتی غذاهاي به برعکس اما دهند نمی نشان گوشت خوردن به اي عالقه چندان اول روز

 طبیعت ماهیت نباید که است این سر بر مهم موضوع. دارند بیشتري عالقه آن امثال و کاهو و
 شده ثابت تجربه به زیرا شوند خوار گوشت حیوانات، مثل اینکه از شد مانع و داد تغییر را کودکان
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 ترند وحشی مردم سایر از و رحم بی اشخاصی عموماً خورند می گوشت زیاد که کسانی است
 و گیاهخواري در اصرار و گوشت خوردن از یقظان بن حی پرهیز مقابل، در همچنین،) 205امیل،(

 هایی نشانه آسمانی، اجسام با خود حرکات تمام ساختن هماهنگ و بدن طهارت حفظ و پارسایی
 تنها نه بسیار احترام و است عیار تمام گیاهخواري بودائیان، مانند است؛ فیثاغورس فلسفی مکتب از

 )90دینانی،( است قائل گیاهی، حیات براي حتی بلکه حیوانی، حیات به نسبت
 گرسنگی، شد کم شیر، وقتی ولی بود شیرخواره) حی( بچه داشت شیر) مادر ي( آهو وقتی تا 
 هاي سبزي از بسیاري...گرفت یاد را علف خوردن و کند نگاه مادرش به که کرد وادار ار بچه

 )16یزدي،. (شناخت را خوشمزه
 

 »حی« و »امیل« تربیت در طفیل ابن و روسو اختالف و افتراق
 581( طفیل ابن اثر قدمت، ازنظر که گردد اشاره مطلب این به است الزم موضوع، بیان از قبل

 امیل بر سال، ششصد از بیش اي پیشینه و شده نگاشته 12 قرن معادل میالدي، تاریخ ازنظر) ق.ه
 .دارد) 1762( روسو
 

 تربیت مراحل
 5 تا خردسالی مرحله: از عبارتند که دانست می دوره 5 شامل را تربیت روسو که درحالی 

 دوره لگی،سا 15 تا 12 نوجوانی و کودکی بین مرحله سالگی، 12 تا طفولیت مرحله سالگی،
 طفیل ابن بعد؛ به سالگی 20 از ازدواج و عقل دوره -سالگی 20 تا 15 از تمایالت و عقل تکامل
 انجامد، می طول به سال هفت هریک که مرحله هفت در را یقظان بن حی تکامل و رشد جریان
 .است کرده ترسیم
 

 روسو دیدگاه از تربیت در عقل جایگاه
 که است »حسی عقل« نخست: گیرد می شکل صورت دو به دفر روانی گسترش فرایند در قل 

 عقل از پیش زمانی ازنظر حسی عقل. دهد می شکل را »ذهنی عقل« ي جوهره و است ترین ابتدایی
 اینجا در که اصلی. کند ممکن را ذهنی عقل گسترش باید حسی عقل مناسب تربیت. است ذهنی

 شروع حسی عقل با که ست طبیعی رتیبت کردن رعایت دهد می حرکت را تربیتی پروژه نیز
 .شود می
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 موجب کنجکاوي حس. است کلی و جهانی ذهن یک داراي او متربی که دارد می اظهار روسو
 روسو. شد خواهد مسائل حل و جدید هاي پدیده کشف سوي به او دادن سوق و فرد بیشتر تفکر

 از توان می باوجوداین) 1341روسو،( گوید می سخن عواطف وسیله به عقل تکمیل از گرچه
 باالخره) 7علوي،( است عقل بر عواطف تقدم به قائل که نمود استنباط مورد این در او آرا مجموع

 نیز را آفاق سیر و طبیعت مطالعه تفکر، و تأمل از نهایی هدف روسو که است ذکر قابل نکته این
. داند می محسوسات علت و مشهودات غایت کشف و جستن و جهان کردگار سوي به آوردن روي

 )7همان،(
 

 طفیل ابن دیدگاه از عقل
 خداوند از آدمی عقل که است حقیقت این به اشاره رمزِ یقظان بن حی شیخ، سعید نظر به 

 صحف در که نبوي الهامات از مستقل را، حقایق کنه درك استعداد رو ازاین و است گرفته  نشئت
 شهود جنبه به کالً و است برده کار به وسیعی مفهوم در ار عقل کلمه طفیل ابن. دارد اند، آمده الهی

 )45یقظان، بن حی فقه، ویکی( دارد نظر آن عرفانی
 اساس بر یقظان بن حی داستان که دارند اعتقاد اکیداً دینانی ابراهیمی غالمحسین استاد

. شود می ختهشنا مردود آن در عقل، غیر به انسان نیازمندي هرگونه و گشته استوار عقل خودکفایی
 نیز شهود و مکاشفه مقام به عقل، نور روشنایی اثر بر و کند می طی را تعالی و تکامل مراحل »حی«

 و کرده اعتراف پیغمبران رسالت و نبوت به سرانجام تنها، انسان این که است درست. گردد می نائل
 هیچ و گشته میسر عقل پرتو در تنها مقام، این به رسیدن ولی پذیرد می ودل جان با را الهی احکام
 .است نبوده مؤثر آن در دیگري عامل

 از منفک نیز را شهود و مکاشفه دانسته، نظر و کوشش ي نتیجه را حقیقت دریافت طفیل ابن
 .شناسد نمی نظر و عقل
 

 تربیت در مربی و معلم جایگاه و روسو
 است؛ امیل همراه مربی زندگی، مراحل تمام در و گیرد می قرار خود مربی تربیت تحت امیل 

 رشد مراحل و کودك شناخت مربی، کار اولین. دارد قرار مربی نظر تحت همیشه کودك بنابراین
 با و بسته محیطی در جامعه، از دور را او و است کودك مواظب مربی حقیقت در. اوست طبیعی
 .کند می تربیت اش فردي هاي تفاوت به توجه
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 تربیت در مربی و راهنما نقش و طفیل ابن
 است انسان تکامل و رشد مراحل بیان و شرح ،)یقظان بن حی( رساله موضوع نظر، یک بر بنا 

 تا آموزگاري هیچ بدون انسان اینکه و است معرفت حصول کیفیت تبیین نویسنده مقصود و
 ابسال. یابد دست حق عرفان به و کند درك را حقایق و رود باال تواند می کمال مدارج واپسین

 باب در تعلیم طریق از او را آنچه که یابد درمی حی با صحبت درنتیجه) »حی« تکلم مربی(
 در انسان که این و است رسیده آن به شهود و تفکر راه از یقظان بن حی بود، فراگرفته شریعت

 که دهد می نشان فیلسوف این سخنان. شود نائل حقایق درك به تواند می هم انفرادي و تنهایی حال
 تا و شمارد می کافی حقیقت، سرمنزل به رسیدن براي را خرد نور و داشته باور عقل استقالل به او

 ابسال از حی مقام طفیل، ابن دیدگاه از. داند می راهنما و معلم از مستغنی را متربی زیادي، حدود
 ابسال چون: است استوارتر نقلی و عقلی استنباطات از شهودي، درك شأن و جایگاه و است باالتر

 ذات یقظان بن وحی شنید وي از حقند ذات عارف که را ماده مفارق ذوات و حقایق آن وصف
 هیچ بی داد شرح او براي آید می وصف در آنچه و نمود تعریف حسنی اسماء صفات ذکر با را حق

 و پیغمبران و آسمانی کتب و مالئکه و عزوجل خداي درباره آنچه که شد روشن ابسال بر شک
 بن حی آنچه از است نموداري و مثال آمده او آیین و شریعت در دوزخ و بهشت و یامتق روز

 آمد مطابق نظرش در منقول و معقول و شد باز دلش چشم درنتیجه و است نموده مشاهده یقظان
 به یقظان بن حی در هنگام این در و... گردید آسان وي بر اینکه مگر نماند شرع در مشکلی هیچ و

 خدمت که شد ملتزم و است حق اولیاي از او که دریافت تحقیق به و نگریست توقیر تعظیم نظر
 )145طفیل، ابن. (جوید اقتدا بدو و برگزیند او

 

 اجتماعی تربیت
 را اجتماع در زندگی هاي شیوه و ها آموزش مزرعه، در) سالگی 25 تا( پختگی مرحله تا امیل

) آینده اجتماع در ناگزیرش حضور واسطه به( اجتماع، فساد از ناشی اثرات تا آموزد می اي گونه به
 و ها آموزه هرچند( طفیل ابن ظاهراً مقابل در. یابد کاهش شدت به یا و خنثی او، تربیت در

 نمودن اهلی و گیري بهره خانه، تهیه لباس، اختراع لغت، وضع و اصوات تقلید چون هایی نشانه
 اما) دارد داللت حی اجتماعی زندگی آمادگی جوهو بر همگی آتش، کشف ابزارسازي، حیوانات،

 7 نمودن طی. (ندارد اي عجله چندان جامعه در »حی« حضور براي طفیل، ابن رسد می نظر به
 به که هم هنگامی که جایی تا) ابسال با آشنایی هنگام و سالگی 50 سن تا یعنی ساله، 7 ي مرحله
 دلیل به گردد، برمی مردم هدایت و شریعت تبلیغ براي ابسال قبلی مسکونی جزیره به ابسال توصیه
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 زندگی به مشتاق چندان و آورد می پناه جزیره عزلت کنج به باز مردم، همراهی و پذیرش عدم
 .نیست اجتماع در مؤثر حضور و جمعی
 

 )دینی و اخالقی تربیت( شریعت و دین اخالقی، هاي آموزه و روسو
 منتقل او به دیگران یا و انسان خود ي تجربه ریقط از که ست امري روسو، نظر در اخالق 

 .شمرد برمی اخالق سرآغاز را تجربه روسو، درواقع. شود می
 به و آورده چهارم بخش اجتماعی، قرارداد کتاب در را دین به نگرش مفصل مباحث روسو،

: گوید می که دانست روسو عبارت این را بخش این کلیدي جمله بتوان شاید. دارد اشاره مدنی دین
 است نمانده پابرجا یا نشده ایجاد تاکنون نباشد، آن اساس مذهب که اي جامعه و دولت هیچ

 هریک، به مربوط اشکاالت و دینی هاي گرایش و ها گزینه انواع طرح با روسو) 197،)ب( روسو(
 .یابد می سوق خود، خاص تعبیر با مدنی دین سمت به

 

 :از بود تعبار روسو روي پیش ممکنِ حل راه سه
 کامالً دینِ. ترکیبی دین و جهانی آن دین مسیحیت، از قبل عصر به بازگشت یا جهانی این دین

. است شرك عصر و مسیحیت از پیش به بازگشت آن، الزمه که بود رومی دین همان جهانی این
 لحاظ به هرچند و است چنین این انجیل مسیحیت دین روسو ازنظر که جهانی آن کامالً دین

 جهانی این بعد ترکیب سوم، گزینه. ندارد سازگاري سیاسی هیأت با اما است؛ حقانی آیین لهیاتا
 و سیاسی هیأت با مسیحیت ذاتی ناسازگاري دلیل به نیز را گزینه این روسو که است جهانی آن و

 آن اصول که کند وضع »مدنی دینی« شود می مجبور روسو ناگزیر،. داند می نامناسب بدان وفاداري
 چنین که شود می متذکر خود او. کند می تدوین »حاکمه هیأت فقط« بلکه کلیسا، یا انجیل نه را

 عضویت که شوند تلقی اجتماعی عقایدي باید صرفاً بلکه شوند، تلقی دینی احکامی نباید اصولی
 است آن از حاکی پژوهشی هاي یافته) 5:1381لک،. (شود تلقی مفید تواند می جامعه در ها آن با فرد
 بر عالوه و بوده مذهبی اصول به پایبند فردي شده، داده نسبت وي به آنچه برخالف روسو که

 تأکید مذهبی تربیت لزوم بر آسمانی، مذاهب زیربنایی اصول و پروردگار وجود به قلبی ایمان
 ريبش جوامع تمامی که کند می تأکید خود، فرد منحصربه اجتماعی دیدگاه با روسو. است نموده

 آگاه مذهبی دستورالعمل وجود ضرورت به نسبت و نموده درك را خداوند به ایمان نیاز همواره
 تضادهاي دارد می اظهار و دانسته اجتماعی قدرت مراجع ترین عالی را مذهبی مراجع او. اند بوده

 گشته پدیدار) سکوالریسم( سیاسی قدرت و مذهبی قدرت گسستن هم از پی در اجتماعی اقتدار
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. است قدرت ي شاخه دو این از یگانه مرجعی آمدن پدید جامعه، اداره راه بهترین و
 )50:1392سرمدي،(

 

 دین و اخالق طفیل؛ ابن
 از قبل و گیرد می سرچشمه عقل از شود، ناشى نقل از آنکه از بیش اخالق طفیل، ابن عقیده به 
 از بسیاري با اخالق، مفهوم مورد رد طفیل ابن. است مربوط طبیعت به باشد، متکى اجتماع به آنکه

 هاي وانفعال فعل و طبیعى اخالق به را خود توجه تمام و داشته نظر اختالف فالسفه و حکما
 نیست، غایت نفسه، حد فى قراردادي، و وضعى اخالق او نظر در. است کرده معطوف وجودي

 گفت توان می شد، ذکر آنچه به توجه با. است دیگر غایات و اغراض براي اي مقدمه و واسطه بلکه
 پذیرد؛ می تحقق اشیاء وجودي غایت با ارتباط در که معقول است امري طفیل ابن نظر در اخالق

 )79دینانی،( نیست اخالق و عقل میان اي فاصله و رسد می اخالق به عقل طریق از انسان بنابراین
 ابسال و«: است شده ذکر یقظان بن حی براي ضرورت سه عنوان به دین و علم تکلم، یادگیري

 که بست طمع و گشت ایمن خود دین بر صحبتش آفات از نیست تکلم بر قادر او که دید چون
 اغلب از) 144طفیل، ابن( »یابد جزیل اجر و ثواب تعالی خداي از و آموزد بدو دین و علم و تکلم

 آیات صریح هاي داللت و اشارات توان می حی، توسط تکلم یادگیري از پس اشارات و عبارات
 مبین دین و شریعت منحصراً حی، بر شده عرضه دین قطعاً، و) 155همان،( نمود استنباط را قرآنی
 اعمال دیگر و حج و روزه و زکوه و نماز کیفیت) حی به تکلم آموزش از پس( ابسال: بود اسالم
 امتثال به نظر و گرفت گردن به و پذیرفت را وظایف آن یقظان بن حی و داد شرح برایش را ظاهر

 )146همان،. (گردانید متعهد دینی تکالیف اداي بر را خویش دانست، می صادق را قائلش که امر آن
 تربیتی طرح در طفیل ابن که است این طفیل ابن یقظان بن حی داستان مفهوم و پیام خالصه

 کودکی از انسان تتربی در را تلفیقی طرحی و آمیزد درمی باهم را عرفان و وحی عقل، عناصر خود
 تربیتی طرح در. کند می ارائه عرفان و دین فلسفه، میان آشتی برقراري به رویکرد با سالی کهن تا

 وجود در فنا سرانجام، و او راه در نهادن قدم و خداوند شناخت تربیت، از هدف طفیل، ابن
 ادامه تعقل و تفکر همرحل در و شود می آغاز تجربی و حسی مرحله از تربیت مسیر، این در. اوست

. شود می ختم خداوند وجود در فنا به سرانجام، و رسد می شهود و کشف مرحله به و یابد می
 تربیت و اجتماعی تربیت فردي، تربیت صورت سه به یقظان بن حی داستان در تربیت هاي جلوه
 ابن تربیتی طرح در. کند می پیدا بیشتري اهمیت فردي تربیت میان آن از که شود می نمایان دینی
 بر تکیه با. است استنباط قابل باطن و ظاهر میان پیوستگی و تکامل تکلیف، فردیت، اصول طفیل

 
 



1398، پاییز 1مجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال اول، شماره  | 116 

 

 به یقطان بن حی داستان در را شهود و تعقل تفکر، تجربه، تربیتی هاي روش طفیل ابن اصول، این
 )27ستاري،. (است گرفته کار

 

 نتیجه
 آراء  بین ها، تفاوت برخی رغم علی  فراوانی، شابهت وجوه که است آن مبین پژوهش نتایج 

 تربیت باب در یقظان ابن حی کتاب در طفیل ابن از برگرفته تربیتی آراء و امیل داستان در روسو
 نیروي پرورش هاي روش و تعقل اصل ها، مشابهت ازجمله. دارد وجود گرایی طبیعت و طبیعی

  ناسالم، اجتماع از کودکان ساختن دور هاي شرو و جسمانی قواي تقویت عزلت، اصل عقالنی،
 عادت عدم و منفی تربیت و تعلیم طبیعی، پاداش و مجازات هاي روش و طبیعت از پیروي اصل

 تربیت در طبیعت نفوذ و قدرت و طبیعی استعدادهاي کشف و اثر قدمت ازنظر اما دارد؛ وجود
 روسو که است تربیت مراحل در دیگر، تفاوت. دارد سبقت روسو امیل بر طفیل ابن رساله انسان،

 تکامل و رشد زمان مدت و کند می تقسیم ساله هفت مرحله هفت به طفیل ابن و دوره 5 به را آن
 و درستی که است برخوردار بیشتري زمانی ماندگاري از روسو به نسبت طفیل ابن ازنظر »حی«

 .است جداگانه تحقیقی به نیاز آن رجحان
 

 منابع فهرست 
 سازمان ،»طفیل ابن از یقظان بن حی کوتاه و ساده قصه آدم، بچه«) 1372( مهدي یزدي،آذر-

 1372 تهران دهم، چاپ اشرفی، انتشارات
 موسوي کاظم نظر زیر اسالمی بزرگ المعارف دائرة«) 1377( غالمحسین دینانی، ابراهیمی-

 1377 دوم، پچا چهارم، جلد اسالمی، بزرگ المعارف دائره مرکز تهران، ،»بجنوردي
 - 1371 بهار و 1370 زمستان ،»ها بررسی و مقاالت«)1371( غالمحسین دینانی، ابراهیمی-
 92 تا 47 صص ،52 و 51 شماره
 م 1986/  ق 1406 ، بیروت ، عباس  احسان  کوشش  به ،» القادم تحفۀ«) 1986( محمد ابار،  ابن-
 م 1972 رباط، ، »المطرب  االنیس« ، على ، زرع  ابى  ابن- 
 تهران، فروزانفر، الزمان بدیع: ترجمه ،»یقظان بن حی بیدار؛ ي زنده«) 1388( طفیل ابن-

 1388 ششم، چاپ فرهنگی، و علمی انتشارات
 پژوهش علمی فصلنامه ،»یقظان بن حی جمعی و فردي وجوه«) 1394( مرتضی بحرانی،-

 114-93 صص ،63 شماره سوم، سال شانزدهم، سال قم، دانشگاه
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 م 1984 ، بیروت ،»الفلسفۀ موسوعۀ« ، عبدالرحمان ، بدوي-
 دي و آذر ،32 شماره مفید، نامه مجله ،»مدنی دین و روسو«) 1381( غالمرضا لک، بهروز-
1381 
 در پردازي نظریه هاي چالش و تربیتی هاي نظریه«)1386( محمدجعفر سرشت، پاك-

 125 - 148 صص ،20 شماره 1386 سال آموزشی، هاي نوآوري فصلنامه ،»ایران وپرورش آموزش
 آن مقایسه و نامه قابوس در عنصرالمعالی اندرزهاي«) 1390( غالمرضا رفیعی، احمد؛ خاتمی،-

 24 - 1 صص ،1390 زمستان سوم، سال تعلیمی، ادبیات پژوهشنامه ،»روسو تربیتی نظرات با
 انتشارات تهران، ،سبحانی: ترجمه ،»وپرورش آموزش یا امیل«) 1344( ژاك ژان روسو،-

 1348 فرخی،
 انتشارات تهران، زاده، زیرك غالمحسین: ترجمه ،»اجتماعی قرارداد«) 1341( ژاك ژان روسو،-

 1341 چهارم، چاپ اطالعات، چهر شرکت
 و یقظان بن حی داستان در طفیل ابن فلسفی اندیشه بررسی«)1394( علی ستاري،-

 دانشگاه تربیتی، نوین هاي اندیشه پژوهشی علمی هفصلنام ،»آن از حاصل تربیتی هاي استنتاج
 1394 زمستان ،4 شماره ،11 دوره الزهرا،
 سروش، انتشارات ،»ابسال و سالمان و یقظان بن حی«) 1389( ضیاءالدین سید سجادي،-
 1389 تهران، سوم، چاپ
 در آن هاي داللت درونی نقد و روسو مذهبی دیدگاه تبیین«) 1392( محمدرضا سرمدي،-

 3 شماره ،1392 زمستان اول، سال آموزشگاهی، یادگیري در پژوهش مجله ،»دینی آموزش
 نشریه ،»»طفیل ابن« یقظان بن حی داستان در قرآنی بینامتنی«)1390( باقر علی نیا، طاهري-
 قصۀ فی القرآنی التناص: عربی عنوان( 151-138 صص ،1390 پاییز ،5 شماره ،3 دوره مبین، لسان
 )طفیل البن انیقظ بن حی

 و روسو تربیتی آرا تطبیقی بررسی مقاله) 1385( علی شریعتمداري، حمیدرضا؛ سید علوي،-
 سوم، دوره چمران، دانشگاه روانشناسی و تربیتی علوم مجله ،)ها روش و اصول اهداف،( اسالم
 30 – 1 صص ،2 ش سیزدهم، سال

 1394 ،6 چاپ دانشگاهی، رنش مرکز اسالم، جهان در فلسفه سیر) 1394( ماجد فخري،-
 1381 سمت، انتشارات تهران، غرب، در تربیتی آراء سیر) 1381( محمدعلی کاردان،-
 مجله روسو، اندیشه در روشنگري مبانی) 1387( فاطمه دهنوي، سلیمانی علی، زاده، کرباسی-

 44 - 27 صص ،1387 زمستان چهارم، شماره چهارم، سال فلسفه، و حکمت
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 و اولیا انجمن انتشارات اي، عاریه تربیت مقابل در طبیعی تربیت) 1375( ظیمعبدالع کریمی،-
 1375 تهران، دوم، چاپ مربیان،
 سرشت، پاك محمدجعفر: ترجمه تربیتی، آراء و فلسفی مکاتب) 1380( ال جرالد گوتک،-

 1380 تهران سمت، انتشارات
 کتب مجموعه مطهري، یدشه استاد فرهنگی و علمی بنیاد فطرت،) 1369( مرتضی مطهري،-
 )1369( مرداد الکترونیکی، نسخه
 صدرا: تهران ،»شناخت مسئله«) 1384( مرتضی مطهري،-
 و تبریزي طالبوف اثر احمد کتاب تطبیقی بررسی) 1394( علیرضا آرام، شاه صدیقه؛ مالیی،-
 ،1394 بهمن فارسی ادبیات و زبان هاي پژوهش همایش هشتمین ادبی، منظر از روسو امیل

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه


