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موضوع این نوشتار ،تبیین مبانی تعلیموتربیت از دیدگاه حضـرت آیـت ه
است .در این مقاله تالش کردهایم با روش توصیفی ــ تحلیلـی ،دیـدگاههای ایشـان را دربـارۀ
مهمترین مبانی تعلیموتربیت گردآوری و تحلیـل کنـیم .باتوجهبـه گسـتردگی مباحـث مبـانی
تعلیموتربیــت ،نــاگزیر از گــزینش برخــی مبــانی بــودیم؛ یعنــی مبــانی معرفتشــناختی و
انسانشناختی .بخش مبانی معرفتشناختی دربارۀ چند مبنـا ازجملـه حـداکثری بـودن دیـن و
شمول آن نسبت به حوزۀ تعلیموتربیت ،اعتبار یافته های عقل و معتبـر بـودن داده هـای علـوم
انسانی تجربی است .بخش مبانی انسانشناختی نیز دربارۀ دوبعدی بودن انسان ،حی متأله بودن
انسان ،کرامت انسان و خالفت الهی است .جامعیت علمی استاد ازیکطرف ،توجه بـه مسـائل
نوظهور در حوزههای مختلف ازجمله تربیت ازطرفدیگر و موضعگیری در حیحههای متنـوع
مرتبط با مبانی تعلیموتربیت ،زمینۀ مساعدی را برای گردآوری ،تنظیم مبانی و مسائل تربیتـی و
طراحی نظام تربیتی از دیدگاه ایشان فراهم کرده است.
کلیدواژهها :تربیت ،مبانی ،نظام ،معرفتشناسی ،انسانشناسی ،هدف.
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بیان مسئله
هر جامعهای از نهادهای مختلفی شکل گرفته است که هرکدام عهدهدار رفع یکـی از
نیازهای اساسی آن است .نهاد اقتصاد ،عهدهدار رفع نیازهای اقتصـادی و معیشـتی ،نهـاد
بهداشت و پزشکی ،عهدهدار تأمین سالمت ،رفع نیازهای بهداشتش ،درمان بیماریها و ...
است .نهاد تعلیموتربیت ،عهدهدار تربیت نیروی انسانی ،تربیت افراد ماهر برای عهدهدار
شدن وظایف و مسئولیتهای حرفهای در جامعه و درنهایت ،تضمین سالمت اخالقی و
تربیتی جامعه است .نهاد تعلیموتربیت ،مهمترین نهاد اجتمـاعی و بهمثابـه قلـب جامعـه
است؛ زیرا کارکرد صحیح سایر نهادهای دیگر نیز در گـرو تربیـت انسـانهای توانمنـد،
حرفهای و بااخالق در نهـاد تعلیموتربیـت اسـت .نهـاد تعلیموتربیـت در دیـن اسـالم،
باتوجهبه خروجی و کارکردش جایگاه واال و بیبدیلی دارد؛ زیرا رسـالت اساسـی ایـن
نهاد ،تربیت انسانها هم در بعد فردی (انسان کامـل) و هـم در بعـد اجتمـاعی (انسـان
فرهیخته) ماهر و مهذب است.
انسان درمیان سایر موجودات ،تنها موجودی اسـت کـه قابلیتهـای بسـیاری بـرای
تربیــت دارد .هرچنــد ســایر موجــودات نیــز بهگونــهای تربیتپذیرنــد ،هــم دامنــۀ
تربیتپذیریشان محدود است و هم برای انجام دادن وظایف ،رایزشـان کـافی اسـت؛
درحالیکه انسان هم قابلیت فراوانی برای تغییرپذیری و تربیت دارد و هم بـرای سـامان
دادن وظایف ،توانمندیهای وی کافی نیست؛ بـههمیندلیل ،هـم بـرای شـکوفا کـردن
استعداهای وی و هم برای آماده کردن او برای پذیرفتن مسئولیتهای اجتماعی ،باید وی
را تربیت کرد.
چون ساختار سیاسی ـ اجتماعی و سایر نهادهای آن ازجمله نهـاد تعلیموتربیـت هـر
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جامعه ،بر فلسفه و دیدگاه خاصی از انسان و جهان ،پارادایم خاصی از تعامـل انسـان بـا
جهان و الگوی خاصی از تعامل انسانها بنا شده است ،جهتگیری تربیتی هر جامعـهای
نیز باید بهگونهای باشد که با مبانی و آرمانهای کـالن آن جامعـه سـازگار باشـد؛ پـس
اهداف ،اصول و روشهای تربیتی باید بهگونهای باشـد کـه بـا مبـانی تعلیموتربیـت آن

جامعه هماهنگ باشد؛ ازطرفدیگر ،باتوجهبـه اهمیـت تعلیموتربیـت در اسـالم ،بـرای
دستیابی به الگوی کارآمد ،باید به این حوزه نگاه نظاممنـد کنـد .بـدون تفکیـک اجـزای
مباحث تعلیموتربیت و سپس تلفیق منسجم و نظاممنـد آن نمیتـوان بـه مجموعـهای از
اصول ،راهبردها و روشهای تعلیموتربیت دست یافت .هر نظام فکـری ازجملـه نظـام
تعلیموتربیـــت ،دو الیـــه دارد )۱ :مبـــانی تعلیموتربیـــت؛  )۱اصـــول و روشهـــای
تعلیموتربیت.
در این مقاله ،مبانی نظام تعلیموتربیـت را از دیـدگاه اسـتاد آیـت هال جـوادی تبیـین
میکنیم و اصول و روشهای تربیت را در نوشتار دیگری بررسی خواهیم کرد.
 .1تعریف مبانی و تربیت
 .111مبانی

مبانی مجموعهاى از گزارههاى مفروض براى طراحی هر نظامی است .این گـزارههـا
مینامند؛  )۱بدیهی نیستند و باید آنها را تبیین و اثبات کرد .مبانی در این نوشتار ،معادل
مبادی تصدیقیه در منحق کالسیک و بهمعنای دالیل مدعیات اخالقی و پشتوانۀ اثبـات و
استنتاج آنهاست .آنیه دربارۀ مبانی مهم است ،تفکیك آنها از نظـام و بررسیشـان در
مجموعۀ جداگانهای است؛ پس تصریح نکردن بـه مبـانی و بهـرهگیـرى ارتکـازى از آن
ازیكطرف خواننده را سردرگم میکند و ازسوىدیگر ،زمینۀ اتخـاذ مبـانی متعـارض را
فراهم

میکند که نتیجهاش طبیعی شکلگیرى نظام ناسازگاری خواهـد بـود (بیشوتی:8713 ،

 24و 21؛ شکوهی. )18 :8711 ،
 .2.2تعریف تربیت
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واژۀ تربیت از دو ریشه اشتقاق یافته است؛ ربو و ربب .واژۀ «ربو» در لغـت بـهمعنای
«زیادکردن و افزودن و رشد دادن چیزی از مسیر خا
جوهری ،بیأا2753 /1 :؛ اب،فااس ،بیأا. )517 /2 :
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دو دستهاند )۱ :فیحدنفسه بدیهی و بـینیـاز از اثباتانـد کـه آنهـا را اصـول متعارفـه

خود است» (فراهیورى217 /1 ،8581 ،؛

واژۀ «ربب» معانی مختلفی دارد؛ ازقبیـل صـاحب ،مالـک ،مـدبر و سرپرسـت و ...؛
بههمیندلیل ،در موارد مختلف ممکن است معانی مختلفی از آن اراده کنند .از این معانی،
ـب» بـهمعنای
ـو» اسـتَ « ،ربَ َ
مفهومی که تاحدودی نزدیک به معنای تربیـت از مـادۀ « َربَ َ
سرپرستی است؛ زیرا در ا لب موارد ،چیزی که تحت سرپرسـتی کسـی قـرار میگیـرد،
پرورش مییابد؛ درنتیجه در مسیر رشد و تعالی نیز قرار میگیرد (اب،میظوا 733 /8 :8585 ،و 511؛

طریحی. )15 /2 :8734 ،
تربیت در مفهوم اصحالحیاش کاربردهای مختلفی دارد و بهتناسب مفهوم خاصی را
نیــز القـا میکنــد .بیشــتر صــاحبنظران واژۀ تربیــت را معــادل « »educationمیداننــد و
میکوشند میان معنای لغوی و مفهوم اصحالحیاش ارتباط معنایی برقرار کنند .اینکه آیـا
این رویکرد موفق بوده است یا نه ،زمینهساز ابهام شده و نیازمند تحقیق مفصلتری است
(کریوا 2 :8712 ،و . )7
این معانی در دو حوزۀ «عملیات عینی تربیت» و «دانـش تعلیموتربیـت» دسـتهبندی
میشوند .تربیت بهمعنای واقعیت جریان تربیتی ،شامل فعالیت و رفتار مربی و متربـی در
مقام تربیت است؛ ولی این رفتار و فعالیت بهدلیل آگاهانه و عمـدی بـودن ،بـر مبـانی و
اهداف معینی نیز مبتنی است (شکوهی 1 :8711 ،؛ حاجیدهآبادی )82 :8733 ،؛ ازاینرو ،گـاه تربیـت
بهمعنای نظام تربیتی بهکار میرود که شامل مبانی ،اهداف ،اصول و روشهاسـت (اعرافوی،
)41 :8713

و گاهی مراد از آن ،اشاره به «فرایند فعالیتهای تاثیرگـذار بـر رشـد متربـی بـا

هدف ایجاد تغییر محلوب در متربی» است (هتان) « .واژۀ پـرورش دربرابـر  ،educationبـه
جریان یا فرایندی منظم و مستمر گفته میشود که هـدف آن هـدایت رشـد جسـمانی و
روانی یا بهطورکلی هدایت رشد همهجانبۀ شخصیت پرورشیابندگان درجهت کسب و
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درک معارف بشری و هنجارهای موردپذیرش جامعـه و نیـز کمـک بـه شـکوفا شـدن
استعدادهای ذاتیاش میکند و هم او را بهعنوان یک فرد آگاه از مسائل جهانی و متعهـد
به ارزشهای جامعهای که به آن وابسته است ،پرورش میدهـد( ».سویف)73 :8735 ،

گـاهی

افزونبرآن ،مجموعۀ فعالیتهایی است که ضمن فرایند پیشگفتـه تحقـق پیـدا میکنـد.

تربیت فعالیت معلمان ،والدین یا هر شخص اثرگذار دیگر بر شناخت ،نگرش ،اخالق و
ْ
رفتار فرد دیگری براساس اهداف ازپیشتعیینشده است (حسویییزاده . )82 :8711 ،خـود ایـن
فعالیتها نیز دو گونهاند .گاهی شکل سازمانیافته و رسـمی دارنـد؛ ماننـد فعالیتهـای
برنامهریزی شده در مدرسه و آموزشگاههای رسمی برای ایجاد تغییرات محلوب .گـاهی
نیز یررسمیاند و معحوف به مجموعۀ فعالیتهای جاری دربین متربی با سـایر عوامـل
تربیتی ،بهویژه والدین در خانواده.
مــراد از تربیــت در برخــی کاربردهــا ،اشــاره بــه نهــاد رســمی تربیــت ،یعنــی
آموزشوپرورش است .آموزشوپرورش متولی برنامهریزی و فراهم کـردن امکانـات
برای ساماندهی تربیت رسمی در مراکز آموزشی رسمی است .از دیگـر کاربردهـای
تربیت ،از مهمترین کاربردهای تربیت ،بهکارگیری آن برای القای مفهوم «دانش تربیت
و رشتۀ علمی تعلیموتربیت» اسـت .تربیـت در ایـن کـاربرد« ،دانـش سـازمانیافته و
روشمندی که عهدهدار محالعه ،توصیف ،تحلیل فرایندهای حاکم بر فعالیتهای عینی
تربیت متربیان است ».تربیت در این مفهـوم ،بهتناسـب توسـعۀ کمـی و کیفـیاش بـه
شاخههای مختلفی تقسیم شده است که برخـی از مهمتـرین آنهـا عبـارت اسـت از:
«روانشناسی تربیتـی ،برنامـهریزی درسـی ،برنامـهریزی آموزشـی ،مشـاوره ،فلسـفۀ
تعلیموتربیت و مدیریت آموزشی ».مراد از تربیت در این مقاله« ،دانش تعلیموتربیـت
بهمعنای مصحلح آن است که شامل مبانی و مسائل آن» است.
 .3مبانی تعلیموتربیت
مبانی تعلیموتربیت در آثار استاد ،گسترۀ وسیعی دارد که بررسی همـۀ آنهـا در ایـن
مقاله مقدور نیست .فهرست مبـانی تعلیموتربیـت در آثـار ایشـان چنـین اسـت :مبـانی
معرفتشناختی؛ مبانی هستیشناختی و الهیاتی؛ مبانی انسانشناختی.
در این مقاله جهت اختصار ،به تبیین مبانی معرفتشـناختی و انسـان شـناختی بسـنده
میشود.
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تربیت ،عوامل مؤثر برآن ،تبیین مراحل ،توصیۀ اصول و روشهای کـاربردی در مقـام
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 .3.1مبانی معرفتشناختی نظام تعلیموتربیت

مبانی مجموعهاى از
مبانی معرفتشناختی از مهمترین مبانی تعلیموتربیت است .این
ْ

گزارههاى مفروض در قلمرو معرفتشناسی است که برای طراحی نظـام تعلیموتربیـت
سودمند است (بیشتی 23 :8713 ،و . )71
برخی از مبانی معرفتشناختی تعلیموتربیت عبارتاند از :حداکثری بودن بودن دین؛
اعتبار یافتههای عقلی؛ اعتبار فیالجملۀ دادههای تجربی در حوزههای تعلیموتربیت.
 .3.1.1حداکثری بودن دین اسالم و شمو آن نسبت به حوزه تعلیم وتربیت

الف ـ حداکثری بودن دین اسالم
تلقی حد اکثری از دین اسالم ،از مهمترین مبانی نظام تعلیموتربیت در اسالم اسـت؛
زیرا اگر دین اسالم را دین حـداکثری و پاسـخگو بـه نیازهـای مختلـف بشـر ازجملـه
تعلیموتربیت ندانیم ،تأکید بر مراجعه به دین با هدف استخراج نظـام تربیتـی ،معقـول و
موجه نخواهد بود.
اساسی وجـود تلقیهـای
تردیدی نیست که دین اسالم حداکثری است؛ ولی مشکل
ْ

متفاوت از دین حداکثری و محدودۀ آن اسـت .البتـه ایـن اخـتالف دیـدگاهها مخـتص
رویکردهای حداکثری نیست ،بلکه مدافعان حداقلی بودن دین نیز تلقـی یکسـانی از آن
ندارند.

1

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1ر.ک :رسول زاده ،عباس ،جواد با بانی )۱۰۹۷( ،شناخت مسیحیت ،انتشارات موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی،
قم،

عبدالرحیم سلیمانی ،انتشارات مؤسسه امام
۱۱۹-۱۱۵و ۰۱۵-۰۱۱؛ لسلی دانستن )۱۰۹۱( ،آئین پروتستان،
ه

خمینی ،قم،

۱۱؛ گولدنر ،بحران جامعهشناسی )۱۰۱۹( ،فریده ممتاز ،شرکت سهامی انتشار ،تهران،

بشیریه ،حسین )۱۰۹۷( ،جامعه شناسی سیاسی،تهران ،نشر نی ،تهران،
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۱۱۷؛

۱۰۳-۱۱۱؛ ارچیبالد رابرتسون)۱۰۵۹(،

عیسی ،اسحوره یا تاریخ ،حسین توفیقی ،انتشارات مرکز محالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،قم،

۱۹-۱۷؛

هرى امرسون فاسدیك )۱۰۱۹( ،مارتین لوتر ،ترجمه فریدون بدرهاى ،انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،تهران،
۱۰۵-۱۰۳؛ اشتفان تسوایگ ) ۱۰۵۱( ،وجدان بیدار ،ترجمه سیروس آرینپور ،مجموعه سپهر اندیشه،تهران،
. ۱۱-۱۰

مدافعان رویکرد حداکثری دیـن ،تلقـی یکسـانی از آن ندارنـد .برخـی بـه رویکـرد
دین گفتن همهچیز نیسـت ،بلکـه
حداکثری در محدودۀ «رسالت دین» معتقدند :رسالت ْ
تبیین مسائلی است که ناظر به سعادت بشـرند و پیونـد وثیقـی بـا آن دارنـد (مصوبای :8711
 815وووو 811؛  224 :8737وووو  223م  221وووو 223؛  841 :8731وووو 817؛  23 :8713وووو 77؛  588 :8732وووو 522؛ بیأوووا 87/8 :م

 833و 833؛  224/8 :8737و  ،223عتیرزیجایی ،بیأا 33 :و 821؛ سبحایی 55 :و  41م  44و . )13
برخی مدافع حداکثری محلق دیناند :هیچ موضوعی نیست که دین درقبالش موضـع
مشخصی نداشته و نکتۀ خاصی دربارهاش نگفته باشد (جوادی آملی 37 :8732 ،م  37 :8738و . )52
هریک از این نگرشهای ،درون خـود بـه خـرده دیـدگاههای محـدودتری تقسـیم
میشوند که بررسی همۀ آنها در این مقاله مقدور نیست؛ بـههمیندلیل ،موضـوع مقالـه
محدود به تعلیموتربیت است؛ عرصهای که دیـن اسـالم بـه آن توجـه ویـژهای کـرده و
درقبالش موضعگیری روشنی کرده است.
است که خداوند آن را برای هدایت و رستگاری بشر تعیین کرده است؛ پس دی ْن مصنوع
و مجعول الهی است؛ یعنی قوانین فقهی و محتوای حقوقی آن را خداوند تشریع و جعل
میکند؛ همانگونهکه محتوای اخالقی و اصول اعتقادی آن را تعیین میکنـد (جووادی آملوی،
37 :8732؛ : 8732ص 884م )37 :8712

از دیدگاه ایشان ،دین محتوای نازلشده بر پیامبر است ،نه آیـات و روایـات منقـول؛
بنابراین دین

یر از نقل است و نقل طریق راهیابی به محتوای دیـن (جووادی آملوی 75 :8732 ،م

 871 :8732و )37
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از دیدگاه آیت هال جوادی ،دین مجموعهای از عقاید ،اخالق ،قوانین فقهی و حقوقی

جامعیت دین در این تلقـی بهاینمعناسـت کـه دیـن حـاوی اصـول و کلیـات همـۀ
عرصههای الزم اعم از حوزۀ جهانبینی و عرصۀ بایدها و ایدئولوژی ،حاوی همۀ حقایق
هستی و پاسخ به همۀ نیازهای آدمی است .از مهمترین راههای پیبردن بـه ابعـاد وسـیع
دین ،توجه به فواید دین و کارکردهای آن است« .یکی از راههای تبیین انتظار بشر از دین
و نیاز انسان به آن ،بررسی فواید دین است که در کتابهای کالمی با عنوان فواید بعثـت
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انبیا بررسی شده است و در زبان جامعهشناسـان از آن بـه کـارکرد دیـن یـا خـدمات و
حسنات دین یاد میشود( ».جوادی آملی 35 :8738 ،و )52

ب ـ کاربرد تلقی حداکثری از دین برای طراحی نظام تعلیموتربیت اسالمی
برای طراحی نظام تعلیموتربیت اسالمی ،باید هم مبانی مشـخص و مسـتند بـه دیـن
اسالم وجود داشته باشد و هم الگوی روششناختی مشخصی برای ترکیب مبـانی بـرای
استخراج مسائل تربیتی؛ افزونبرآن ،چون بسیاری از گزارههای تربیتی ،مبتنـی بـر علـوم
انسانی تجربی است ،دین اسالم باید موضع مشخصی درقبال آن داشته باشـد .از دیـدگاه
آیت هال جوادی ،دین اسالم مبانی مشخص ،منقح و جامعی دربـارۀ مبـانی تعلیموتربیـت
دارد .ایشان با طرح مباحث گستردۀ مبنایی ،ازقبیل شناختشناسی در قرآن ،شـریعت در
آیینۀ معرفت ،منابع متعدد حوزۀ الهیات ،نبوت ،امامت ،انسانشناسی ازجملـه صـورت و
سیرت انسان در قرآن و  ...درصدد تبیین مبانی تعلیموتربیت است .با مراجعه به محتوای
این منابع ،می توان مبانی الزم برای طراحی نظام تعلیموتربیـت را بـه راحتـی اسـتخراج
کرد .همینین با مروری بر کتاب و سنت ،بهویژه قرآن کریم ،با طیف گستردهای از آیات
مواجهیم که ناظر به حوزههای تربیت اسالمیاند .بخشی از این آیات ،مربـوط بـه مبـانی
تربیت اسالمی و دستۀ دیگر ،ناظر به مسائل تربیتیاند .در بخش مبـانی نیـز آیـات قـرآن
شامل همۀ سحوح مبانی ،اعم از معرفتشناختی ،الهیاتی ،انسانشناختی و جامعهشناختی
است .در بخش مسائل تربیتی نیز شامل اهداف تربیتی ،ارزشهای تربیتـی ،سـاحتهای
تربیت ،اصول و روشهای تربیت است؛ ازطرفدیگر ،ایشان موضـع مشخصـی درقبـال
دادههای علوم انسانی تجربی دارند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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همۀ این نکات بیانگر این واقعیت است که ایشان چهارچوب نظری روشنی در تبیین
نظریۀ حداکثری دین دارند ،همۀ مبانی الزم را برای اثبات این نظریه و روششناسی الزم
را برای بهرهگیری از این رویکرد در عرصههای مختلف ،ازجمله تعلیموتربیت و طراحی
و تدوین نظام تعلیموتربیت اسالمی درنظر گرفتهاند.

 .3.1.2حجیت عقل ،یافتههای آن و کاربردش در طراحی نظام تعلیموتربیت اسالمی

الف ـ حجیت عقل
مراد از عقل ،اعم از عقل تجریدی فلسفی است .عقل هر نوع ابـزار ادراک یرنقلـی
است .عقل فقط مفتاح دین نیست ،بلکه مصباح آن نیز است .عقل فقط وسیلهای نیسـت
که دینداران را تا آستانۀ پذیرش دین برساند ،بلکه بعد از آن نیز نقش تأثیرگذاری دارد و
ابزاری برای فهم متون نقلی و کشف محتوای وحی است (جوادی آملوی 34 :8732 ،م  )34 :8712؛
افزونبرآن ،عقل با محالعۀ کتاب تکـوین ،بخـش گسـتردۀ دیگـری را از معـارف دینـی
استخراج میکند .تأکید بر حجیـت عقـل ،بـهمعنای نادیـده گـرفتن محـدودیتهای آن
نیست؛ زیراتواناییهای ادراکی عقل محدود است (محدودیتهای ادراکی عقل در دین)
؛ بنابراین ،تأکید بر گسترۀ تاثیرگذاری عقل در مقام باریابی به آستانۀ دین و مصباح بـودن
آن برای فهم دین ،بهمعنای نادیده گرفتن محدودیتهای آن نیست (جوادی آملوی )41 :8732 ،؛
ازطرفدیگر ،تأکید بر جایگاه عقل در کنار نقل ،بهمعنای همطرازی آن با وحـی نیسـت،
محتوای وحی ،بهمعنای همشأنی آن با مقصد و محتوای مکشوف نیست.
دلیل ناهمطرازی عقل با وحی این است که  )۱وحی بهلحاظ فراهم کـردن محتـوا
برای استنباط ،مقدم بر عقل است و عقل بعد از تحقـق وحـی درصـدد کشـف آن بـر
میآید؛  )۱وحی مصون از خحاست و هیچ تردیدی به آن راه پیدا نمیکند؛  )۰حامالن
وحی نیز بهعلت تأیید الهی در مقام تلقی ،حفظ و انتقال ،از دخالت هر عامل خحاساز و
اشتباهبرانگیز مصوناند؛ درحالیکه عقل نه چنان ظرفیتـی دارد کـه مصـون از دخالـت
عوامل خحاساز باشد و نه برای در امـان مانـدن از خحـا تأییـدات خـا
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بلکه بهمعنای کاشفیت هردو از محتوای وحـی اسـت .شـکی نیسـت کـه ابـزار کشـف

الهـی دارد؛

بنابراین ،عقل همرتبۀ نقل در مقام کشف از وحی است ،نه همسان وحی که حامل متن
دین است (هتان. )34 :
عقلی اعتبار معرفتی دارد؛  )۱همرتبۀ دلیل نقلی بهلحاظ اعتبـار
بدینترتیب  )۱دلیل
ْ

معرفتی است؛  )۰برای استناد یافتههای معرفتی به دین ،باید بـه هـردو دلیـل تکیـه و از
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حصرگرایی روششناختی پرهیز کرد (هتوان )31 :؛ پس عقل همسحح با نقـل و هماننـد آن
کاشف از وحی است (هتان. )18 :
ب ـ کاربرد حجیت عقل و یافتههای آن در طراحی نظام تعلیموتربیت اسالمی
براساس حجیت عقل مستقل میتوان بسیاری از گزارههای تربیتی مبنایی را استخراج
کرد؛ زیرا اساسیترین گزارههای مبنایی تربیتی (معرفتشناختی ،هستیشناختی ،الهیاتی،
انسانشناختی و  ،)...صبغۀ عقلی دارد؛ بههمیندلیل ،با عقل میتوان گزاره های این حوزه
را درصورت معتبر بودن دادههای عقل مستقل استخراج کرد .عقل مستقل در حوزههـای
مبانی ارزششناختی تربیتی و گزارههای دستوری اصلی تربیتی نیز ظرفیت بسیاری دارد.
درصورت پذیرش ارشادی بودن بسیاری از روایات تربیتی ،نقش عقل مستقل بسـیار
پررنگتر خواهد بود؛ بهتعبیردیگر ،بسیاری از روایات تربیتی ،ارشادیاند و راهبر عقـل؛
بههمیندلیل ،میتوان با بهرهگیری از عقل ،گزارههای تربیتی معتبر فراوانـی را اسـتخراج
کرد؛ برای مثال ،در بسیاری از روایات تربیتی ،فقط به حکم تربیتی بسـنده نشـده اسـت،
بلکه به ریشه یا پیامدهای آن نیز بهمثابه ارشاد الیالواقع تصریح شده است .بخش دیگری
از گزارههای تربیتـی ،بـهویژه گزارههـای تعلیموتربیـت رسـمی ،راهکارهـای تـدبیر و
مدیریت جریان یادگیری و نحوۀ حفظ و توسعۀ آن است؛ مانند توصیه به نوشتن و دلیل
آن؛ نحوهــۀ مواجهــه اســتاد و شــاگرد بــهویژه در مقــام تــدریس ،ازقبیــل آداب و فنــون
پرسشوپاسخ ،رعایت ظرفیت مخاطب و توجه به تفاوتهای فـردی ،رعایـت سـحح و
تأکید بر ذو مراتب بودن رشد اخالقی ،تربیتی و . ...
حجیت عقل یرمستقل و نقشـش در اسـتنباط گزارههـای تربیتـی و طراحـی نظـام
تربیتی ،روشنتر از آن است که به گفتوگو نیاز داشته باشد؛ زیرا بـدون پـذیرش عقـل
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یرمستقل در بخش تحلیل متون و تفسیر آیات و روایات ،امکان استنباط از متون دینـی
وجود ندارد و زمینۀ نظریهپردازی تربیتی امکانپذیر نیست .باتوجهبه دالیلی کـه دربـارۀ
حجیت عقل بهویژه از منظر درون دینی آوردیم ،زمینۀ وسیعی برای اسـتفاده از عقـل در
راه استنباط گزارههای تربیتی فراهم میشود؛ هم در حـوزۀ گزارههـای توصـیفی و هـم

گزارههای دستوری تربیتی.
 .3.1.3حجیت دادههای علوم انسانی تجربی

یکی از د د ههای جدی اندیشمندان اسالمی معاصـر ،تبیـین رابحـۀ علـوم انسـانی
تجربی و دین ،مالک حجیت علوم انسانی اسالمی و روش تولید علوم انسـانی اسـالمی
یرتجربی پیشینهای طوالنی و ادبیات منقحی دارد .به
است .مالک حجیت علوم انسانی
ْ
عبارت دیگر ،مالک حجیت علوم انسانی مبتنی بر منابع دینـی ،قحعـی بـودن داده هـای

حاصل از مراجعه به منابع دینی و ظن معتبری است که از پشتوانه قحعی برخوردار است.
؛ درحالیکه در حوزۀ علوم انسانی تجربی هنوز از این اجمـاع و توافـق خبـری نیسـت.
تربیتی گزارههای تربیتـی بسـیاری
یکی از علوم انسانی تجربی ،علوم تربیتی است .علوم
ْ

دارند که صاحبنظران علوم تربیتی مدعیاند با تحقیقات تجربی به آنها دست یافتهانـد.
آیا این یافتههای تجربی معتبر و حجتاند یا نمیتوان بـه آنهـا اسـتناد کـرد و حجیـت
ندارند؟ پاسخ به این سئوال ،تاثیرات گستردهای بر دینشناسی دارد؛ زیرا اگر پاسخ مثبت
منفی دهیم ،دامنۀ آن محدودتر خواهد بود .برای پاسخ به ایـن پرسـش ،بایـد بـه نکـات
متعددی توجه کرد و با تکیه بر آن مبانی ،به تحلیل درست و واقعبیینانه دست یافت.
براساس آنیه گفتیم ،پاسخ سئوال روشن است .گفتـیم مـراد از عقـل ،اعـم از عقـل
تجریدی فلسفی است .عقل هر نوع ابزار ادراک یرنقلی اسـت؛ بنـابراین ،شـامل ابـزار
ادراک تجربی نیز میشود؛ پس علوم تجربی یکی از راههای کشف عالم واقع و دسـتیابی
به محتوای دین است .معرفت علمی مبتنی بر بهکارگیری عقل در عالم تکوین ،جزئـی از
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دهیم ،دامنۀ گزارههای تربیتی که دین آنها را تأیید میکند ،بسیار گسـترده و اگـر پاسـخ

معرفت دینی است؛ زیرا یا این محصول معرفتی ،صحیح و محابق با واقع است یا نبست.
اگر محابق با واقع نباشد ،مصداق علم (محابق تعریف علم در این دستگاه فکری) نیست؛
بنابراین باید کنار گذاشته ،تهذیب و حذف شود؛ یا محابق با واقع است؛ درایـنصـورت
نیز چون این یافته ،محصول بهرهگیری از عقل خدادی در عالم خلقت و تجلیـات افعـال
الهی است ،جلوه ای از هدایتگری الهی و منسوب به خداوند است؛ پس مشمول تعریف
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علم و معرفت دینی خواهد بود.
حجیت دادههای تجربی ،مبتنی بر مبانی خاصی است:
الف ـ تفکیک حجت منحقی و حجت اصول :حجـت منحقـی همـان حـد وسـط یـا
استدالل قیاسی است؛ درحالیکه حجت اصولی ،ما به یصحاالحتجاج است؛
ب ـ حجیت قحع ذاتی است و امکان جعل یا سلب ندارد .بـه ایـن نـوع دلیـل ،علـم
میگویند؛
منحقـی عـین کشـف و معصـوم از
ج ـ قحع دو قسـم دارد :منحقـی و عرفـی .قحـع
ْ

خحاست؛

د ـ حجیت ظن ذاتی نیست و زمانی میتواند حجیت داشته باشد که مستمد از یقـین و
مستند به دلیل قحعی باشد .حجیت ظن یری و متکی بر علم است؛ ازاینرو آن را علمـی،
یعنی منسوب به علم میدانند و معتبر بودن آن در پرتو تکیه بر علمی یر از خود است.
نکتۀ اساسی این است که باید به ماهیت و نوع انتساب به دین توجه کنیم .اگر کسـی
درصدد انتساب قحعی گزاره مظنون به شارع باشد ،بیشک نادرست است؛ ولی اگر مراد
از انتساب ،انتساب ظنی باشد ،چنین محظوری وجود نخواهد داشت.
«ظن هی بودن فروع اسنتاجشده در علوم نظری ،مانع دینی بودن آنها نخواهد بود؛ چه اینکه
ظنی بودن بسیاری از مسائل اصول فقه ،مانع از دینی بودن آنها نخواهد شد؛ بنابراین دین
نسبت به هیچیك از علوم کلی و یا جزئی بینظر و یا بیتفاوت نبوده ،بلکه نسبت به همۀ آنها
کلیات و اصولی را که منشأ تفریع فروع دیگر هستند ،القا مینماید؛ چه اینکه هیچیك از علوم
نیز نسبت به معارف دینی بیتفاوت و بینظر نمیباشد ،این ارتباط طرفینی نتیجۀ طبیعی
وحدت قلمرو علم با معارف دینی است.
حد فرضیه و صرف ظن فراتر رفته و به مرز علمآوری یا
حجیت شرعی علوم در ظرفی که از ه
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طمأنینۀ عقالیی رسیده باشند ،مجوز استناد به شارع مقدس است .این صحت استناد موجب
میشود که در جاهایی که آن قضیه و محلب علمی دارای بُعد عملی و فقهی و حقوقی است،
صحت احتجاج داشته باشد؛ یعنی بهلحاظ اصولی حجت باشد( ».جوادی آملی)31 :8732 ،

پس میتوان گفت اگر داده های تجربی در علوم تربیتی تجربی ،این شرایط را داشـته

باشند ،معتبرند و حجیت دینی دارند.
این مبنا از آن جهت اهمیت دارد که راه را برای بهرهگیری منحقی از داده علوم انسانی
تجربی باز میکند  .پذیرش این مبنا ،مانع از مواجهه افراطی در قالب طرد همۀ دادههای
علوم تجربی می شود .همینین ،از پذیرش یکسویه داده هـای علـوم تجربـی ،بهبهانـۀ
علمی بودن داده های آنها ،زمانمند و مکانمند نبودن علم و قابل اعتماد بودن دادههـای
تجربی جلوگیری می کند.؛ برایناساس ،تولید علوم انسانی اسالمی در این پارادایم کامال
مهیا خواهد بود .دین را یر از منابع نقلی قلمداد کردن ،عقـل را فراتـر از عقـل تجربـی
دانستن ،دادههای تجربی را ذیل عقل قرار دادن ،مبنای حجیت دادههای تجربی را علم و
قحع عرفی دانستن و  ...از مبانی مترقی است که زمینـۀ تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی را
بهآسانی فراهم میکند.
 .3.2مبانی انسانشناختی

مبانی از مبادی قریب نظام تعلیموتربیتاند و تأثیر چشمگیری بر طراحی و تبیـین نظـام
تعلیموتربیت دارند .برخی از این مبانی از دیـدگاه اسـتاد عبارتانـد از :دوبُعـدی بـودن
انسان ،حی متأله بودن انسان ،بهرهمنـدی انسـان از فحـرت توحیـدی ،کرامـت انسـان،
خالفت الهی و . ...
 .3.2.1دوبعدی بودن انسان و داللتهای تربیتی آن

الف) دوبعدی بودن انسان
یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مبانی تعلیموتربیت ،دوبعدی بودن انسان و داشتن
بعد روحی است .انسان موجودی است مرکب از بعد مـادی و روحـی .دوبعـدی بـودن
انسان در فالسفه اسالمی ،مسلم و ضروری است .با مراجعه به آیات میتـوان دوبعـدی
بودن انسان و ترکیبی بودن نفس را بهروشنی اثبات کردد؛ درواقع ،هویت و اصالت انسان
به بعد روحانی اوست ،نه بعد جسمانیاش.
برای اثبات دوبعدی بودن انسان و تجرد روح ،روشهای متعددی وجود دارد :روش

مبانی تعلیموتربیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

یکی دیگر از مبانی مهم استخراج نظام تعلیموتربیت ،مبانی انسانشناختی است .ایـن
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عقلی ،نقلی و شهودی .هریک از اینها نیز رویکردهای خردتـردی دارنـد کـه در جـای
خود به آنها خواهیم پرداخت.
با مراجعه به آیات و روایات ،به دالیل متنوعی بـرای اثبـات دوبعـدی بـودن انسـان
میتوان دست یافت .این آیات و روایات را میتوان در چند دسته قرار داد:
 ۱ـ آیات مربوط به مقام خلقت انسان
برخی از آیات مربوط به دوبعدی انسان ،آیاتی است که به تبیین نحوه خلقت انسـان
و نفخ روح در یک مرحله از فرایند خلقت انسان می پردازد.این آیات خلقـت انسـان را
بهگونهای تصویر میکنند که بشر افزونبر بعد مادی ،بعدی به نام روح دارد .برخی از این
ل
آیات عبارتاند از :الَّذي َأ ْح َس َن کُ َّل شَ ْيء َخلَ َق ُه َو بَ َد َأ َخل َْق ْاإلنْسان م ْن طین * ثُ َّم َج َع َ
ـم َع َو
ـن ُروحـه َو َج َعـ َ
ن َْسلَ ُه م ْن ُساللَة م ْن ماء َمهین * ثُ َّم َس َّو ُاه َو نَف ََخ فیـه م ْ
ل لَک ُ
ُـم َّ
الس ْ
صار َو ْاألَفْئ َد َ؛ قَلیال ما تَشْ ک ُُرونَ 1؛  ...إنِّي خال ٌق بَشَ را م ْن َصلْصال م ْن َح َمإ َم ْسنُون *
ْاألَبْ َ
دین .2
فَإذا َس َّویْتُ ُه َو نَف َْخ ُ
ت فیه م ْن ُروحي َفق َُعوا لَ ُه ساج َ
 ۱ـ آیات ناظر به جدایی روح از بدن و آروزی بازگشت مجدد برخی انسـانها بـرای
ب ْارج ُعون * ل ََعلِّـي
جاء َأ َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُت قا َل َر ِّ
انجام دادن کارهای صالح استَ :حتَّي إذا َ

ال إنَّها کَل َم ٌة ُه َو قائلُها َو م ْن َورائه ْم بَ ْر َز ٌخ إلي یَ ْوم یُبْ َعثُونَ
ْت کَ َّ
َأ ْع َم ُل صالحا فیما تَ َرک ُ
 ۰ـ آیاتی که بر عروج روح هنگام خواب و بازگشت آنانی داللت میکنـد کـه هنـوز
ـت فـي َمنامهـا
حین َم ْوتهـا َو الَّتـي لَـ ْم تَ ُم ْ
ال یَتَ َوفَّي ْاألَنْف َُس َ
احلشان فرانرسیده است :ه ُ
ـك َآیـات
ت َو یُ ْرس ُل ْاألُ ْخري إلي َأ َجل ُم َس ًّمي إنَّ فـي ذل َ
ك الَّتي قَضي َعلَیْ َها ال َْم ْو َ
فَیُ ْمس ُ
3

لق َْوم یَتَ َفک َُّرونَ

4
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 .1حجر۵ /ـ.۷

 .2حجر۱۹ /و.۱۷
 .3مؤمنون۷۷ /ـ.۱۳۳
 .4زمر.۰۱ /

یکی از نکات مهم دراینباره تلقی خا

ایشان از دوبعـدی بـودن انسـان اسـت.

دوبعدی نه به معنای دکارتی آن ،یعنی دوبنی بودن انسان و انفصال روح و جسم ،بلکـه
بهمعنای کون جامع بودن و جامع ملک و ملکوت بودن انسان« .اگر انسان را موجودی
طبیعی دانستیم و ماهیتش را به طبیعت منحصر ساختیم ،وی را بایـد طبیعـی بـدانیم و
جایگاه او را نیز در طبیعت جستوجو کنـیم و اگـر آدمـی را صـرفا فراطبیعـی تلقـی
کردیم ،وی را باید فراطبیعی بدانیم و جایگاهش را نیز در ملکوت ببینیم و چنانیـه او
را جامع میان ملك و ملکوت انگاشتیم ،چنانکه دسـتی بـر طبیعـت دارد و دسـتی بـر
فراطبیعت ،وی را کون جامع و جایگاه او در نظـام هسـتی نیـز جـامع بـین طبیعـت و
فراطبیعت و در دو قلمرو ُملك و ملکوت تعیین میشود؛ زیـرا پدیـدههـای هسـتی از
اینسه دسته بیرون نیستند :یا صرفا مادی و طبیعیاند؛ همیون زمین و آسمان و دریا و
صحرا یا یكسره فراطبیعیاند؛ مانند عرش و لوح و کرسـی و فرشـته یـا دارای کـون
جامع بوده ،ازیكسو با طبیعت دمسازند و ازسویدیگر ،به اوج فراطبیعـت راه یافتـه و
ب) داللتهای تربیتی دوبعدی بودن انسان
یکی از ساحتهای تربیتی از دیدگاه اسالم ،پرورش بعد جسمی است .شکی نیست
که انسان زمانی میتواند در مسیر صحیح حرکت کند و کارهای اخالقی و تربیتی انجـام
دهد که سالمت جسمیاش بهاندازه باشد؛ بههمیندلیل ،در اسالم هم توصیههای ایجابی
برای سالم نگهداشتن جسم و هم هشدارهایی دربـارۀ عوامـل آسـیبزننده بـه سـالمت
جسمی وجود دارد.
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پیوستهاند( ».جوادی آملی)212 :8713 ،

بسیاری از احکام فقهی ،معحوف به بعد جسمی انسان است؛ بـهویژه برخـی احکـام
حرام و مکروه که به عواملی و رفتارهایی ناظرند که زمینۀ ساز آسیب رسـیدن بـه جسـم
انساناند.
«جای شك و تردید نیست که تعلیمات اسالم براساس حفظ و رشد و سالمت جسم است.
علت حرمت بسیاری از امور ،مضر بودن آنها به حال بدن است .یکی از مسلمات فقه این
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است که بسیاری از امور بهایندلیل تحریم شدهاند که برای جسم انسان ضرر دارند و یك
اصل کلی برای فقها محرح است که هرچیزی که محرز بشود که برای جسم انسان مضر
است ،ولو هیچ دلیلی از قرآن و سنت نداشته باشد ،قحعا حرام است( ».مطیری ،بیأا/22 :
 145و )144

ازطرفدیگر ،در فقه موجو ْد با احکام مستحب متعددی مواجه هستیم که بـه تقویـت
جسم ،بهداشت و حفظ سالمتی انسان مربوط است« .در سنت زیاد میبینیم که خـوردن
میوه یا سبزی مستحب است؛ چون دندانها را محکم میکند [ ]...بیماری را از بدن بیرون
میبرد( ».هتان)

شکی نیست که تنپروری نهتنها از دیـدگاه اسـالم پسـنیدیده نیسـت ،بلکـه ا لـب
مکاتب تربیتی ،فالسفه تعلیموتربیت و ادیان نیز تنپروری را نادرست میدانند .تأکید بر
پرورش جسم ممکن است به این ذهنیت دامن بزند که گویی اسالم مردم را به تنپروری
تشویق میکند؛ درحالیکه نهتنها اینگونه نیست ،بلکه اسـالم تنپـروری را بهصـراحت
نهی کرده است تاجاییکه برخی خیال کردهاند اسالم نیز ماننـد برخـی ادیـان و مکاتـب
زهــدگرا و عرفــانی ،مبــارزه بــا نفــس و نفسکشــی را توصــیه کــرده اســت؛ ازایــنرو
تصویرسازی درست از تربیت بعد جسمی ،ضروری و اجتنابناپذیر است.
دوبعدی بودن انسان ،داللت تربیتی مهم دیگری نیز دارد .دوبعدی بودن زمینهسـاز
تأثیر متقابل هر بعد بر بعد دیگر است؛ بنابراین ،زمانی میتوان جسم سالم و توانمندی
داشت که انسان کماالت روحی و سالمت نفس داشته باشد؛ بهویژه آرامش و فرا ـت
از اضحرابهای مداوم و سایر بیمارهای روحی ماننـد افسـردگی و ...؛ ازطرفدیگـر،
انسان در پرتو جسم سالم است که میتوانـد بـه تربیـت روحـی بپـردازد و در مسـیر
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کماالت عالی قدم بردارد .نداشتن جسم سـالم و گرفتـار شـدن انسـان در دام برخـی
بیمارها ،مانع از تحصیل کمـاالت یـا کنـد شـدن حرکـت در مسیرتحصـیل آن کمـال
می شود .کسی که مبتال به سردرد مداوم و سایر بیمارهای مرتبط با تحصیل علم است،
نمیتواند طبیعی ادامهتحصیل دهد و به مراتب عالی ازقبیل تخصص در رشتهای علمی

و تولید اندیشه دست یابد.
از دیگر داللتهای تربیتی دوبعدی بودن انسان ،اصل جامعیت است .انسان موجودی
چندبعدی است و هریک از ابعاد وجودیاش اقتضـائات خاصـی دارد؛ بنـابراین انسـان
برای ارضای نیازها نباید بهدلیل اشتغال به تحقق ایات آن بعد ،از سایر ابعاد بهکلی افل
شود و آنها را ازاساس تعحیل کند .انسان چون قوۀ عقلیه ،ضبیه و شهویه دارد و هریک
باتوجهبه طبیعت خاصشان خواهان دستیابی به ایتشـان و فعلیـت یـافتن استعدادشـان
هستند ،نباید با اشتغال به بعد عقلی یا شهوی خود ،سایر قوا را تعحیل کرد و تکبعدی و
ناقص شود؛ بنابراین یکی از اصول تربیتی ،جامعیت است.
«آدمی اگر جامع میان ملك و ملکوت است ،گاه با جمع سالم بین دو طرف ،فاصلهای طوالنی
دارد و این درصورتی است که بیشتر عمر خود را در طبیعت گذرانده و گهگاهی به فراطبیعت
گذاری داشته است .گاه به جمع سالم نزدیكتر و بیشتر در قلمرو فراطبیعت بوده و تنها در
برخی حاالت به طبیعت سری زده است؛ اما گاهی حی متأله و انسان کاملی است که میان
خویش گردآورده است .چنین انسانی که قادر به جمع میان حضرات خمس 1و تنها در رتبۀ
انبیا و اولیای الهی است" ،کون جامع به جمع سالم" خواهد بود( ».جوادی آملی:8713 ،

 217و . )215

 .3.2.2انسان حی متأله

یکی از مهمترین مبانی انسانشناختی ،توجه به فصل انسان از سایر موجودات است.
مختلف به تمایزهای متعددی اشاره کردهاند .برخی انسـان را حیـوان ابزارسـاز،
مکاتب
ْ
گروهی حیوان میال ،عدهای وجود خالق و  ...تعریـف کردهانـد .رایجتـرین تعریـف در
فلسفۀ رسمی ،تعریف انسان به حیوان ناطق است .استاد معتقدند فصل ممیز انسان ،ناطق
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1نشئۀ انسانیت ،طبیعت ،ملکوت ،جبروت و الهوت؛ بنابراین انسان کامل بااینکه متعلق به نشئۀ نخستین است ،چهار
نشئۀ دیگر را نیز درونش جمع کرده است.
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ملك و ملکوت جمع کرده و حیات طبیعی و فراطبیعی را در نهایت سالمت ،در درون
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بودن وی نیست ،بلکه متأله بودن وی است« .در علوم بشری از انسان به حیوان ناطق یاد
میشود و آنان که آدمی را تنها به ظاهر میشناسند ،او را موجـود زنـدهای مـیداننـد کـه
ازحیث حیات با دیگر جانوران ،مشتر و ازجهت نحق و سـخنگـویی از آنهـا متمـایز
است؛ اما در فرهنگ قرآنکریم ،نه آن قدرمشتر و نـه ایـن فصـل ممیـز ،هـیچیـك بـه
رسمیت شناخته نشده است و در تعریف نهایی انسان ،نه از حیات حیوانی سخنی اسـت
و نه از تکلم عادی ،بلکه درنهایت آنیه بهعنوان جنس و فصل انسان از قـرآن بـهدسـت
میآید ،تعبیر "حی متأل هه" است( ».جوادی)84 ،8712 :

این تلقی از انسان داللتهای تربیتی مهمی دارد .رهاورد سـلوک اخالقـی و تربیتـی
انسان ،بستگی تام به موطن سلوک ،بستر حرکت و حوزۀ ارتباط وی دارد .اگـر مـوطن
لقاءال و کنار زدن حجابها ،مواجهه مکرر وی با بـدانیم،
سلوک وی را حرکت در سیر
ه
آوردههای وی نیز همان رنگ را به خود میگیرند و خدایی میشوند.
 .3.2.3بهرهمندی انسان از فطرت توحیدی و داللتهای تربیتی آن

الف) بهرهمندی انسان از فحرت توحیدی
از دیگر مبانی انسانشناختی نظام تعلیموتربیت از دیدگاه آیت هال جوادی ،بهرهمنـدی
انسان از فحرت توحیدی است .تبیین ماهیت فحرت از مسئلهسازترین مباحـث معـارف
اسالمی است .باتوجهبه رویکردهای محتلف در اندیشـۀ اسـالمی ازقبیـل اخبـاریگران،
محدثان ،فالسفۀ اسالمی ،مکتب تفکیک و  ...تفسیر متعددی از این موضوع وجود دارد.
در این نوشته ،مجال تببیین و نقد دیدگاههای پیش گفته نیست؛ بـههمیندلیل ،فقـط
به بیان دیدگاه استاد جوادی بسنده مـیکنیم .از دیـدگاه ایشـان  )۱انسـان بدونتردیـد
فحرت دارد؛  )۱فحرت یراکتسابی است.
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«کلمۀ "فحرت" بر وزن "ف ْعلَه" است که داللت بر نوع ویژه میکند و در لغت بهمعنای

سرشت و نحوۀ خاصی از آفرینش و خلقت است .در قرآن کریم مشتقات کلمۀ "فحر"

بهصورتهایگوناگون بهکار رفته؛ لیکن کلمۀ فحرت تنها یكبار استعمال شده است؛
بنابراین ،فحرت بهمعنی سرشت خا

1

و آفرینش ویژۀ انسان است و امور فحری ،یعنی آنیه

که نوع خلقت و آفرینش انسان اقتضای آن را داشته و مشتر بین همۀ انسانها باشد .خاصیت
امور فحری آن است که اوال مقتضای آفرینش انسان است و اکتسابی نیست؛ ثانیا در عموم
افراد وجود دارد و همۀ انسانها از آن برخوردارند؛ ثالثا تبدیل یا تحویلپذیر نیست گرچه
شدت و ضعف را میپذیرد [ ]...فحرت دارای ویژگیهایی است که عبارتاند از )۱ :معرفت
و آگاهی و بینش فحری و نیز گرایشهای عملی انسان تحمیلی نیست ،بلکه در نهاد او تعبیه
شده است ،نه مانند علمحصولی که از بیرون آمده باشد؛  )۱با فشار و تحمیل نمیتوان آن را
زائل کرد؛ لذا تغییرپذیر نخواهد بود و بهعبارتدیگر ثابت و پایدار است ،گرچه ممکن است
تضعیف شود؛  )۰فراگیر و همگانی است؛ چون حقیقت هر انسانی با این واقعیت سرشته
شده است( ».جوادی آملی27 :8713 ،؛  72 /8 :8718م 518 /2؛  73 :8713و  51م  217و 214؛ :8713
 814و )811

ب ـ کاربردهای تربیتی فحرت
تعلیموتربیت اسالمی است ،شکوفا شدن فحرت بـا موانـع متعـددی مواجـه اسـت کـه
ناآگاهی از آنها بهرهگیری مؤثر را از این سرمایۀ بزرگ درمعرض مخاطره قرار میدهـد.
برخی از این موانع عبارتاند از:
 )۱فلت :انسانی که از خود و خدا و آیات الهی افل شود ،از حرکت علمی بـرای
شناخت و شهود حق و از حرکت عملی برای شکوفایی فضایل نفسانی محروم میشود؛
 )۱وسوسۀ علمی و شیحانی :انسان پیوسته با وسوسههای شیحان روبهروست که بـا
دسیسه حق را جای باطل و باطل را جای حق مینشـاند و رأی انسـان سـالك را جـای
وحی یا عقل مبرهن قرار میدهد تا او را از مشاهدۀ ملکوت بازدارد؛
 )۰پندارگرایی :انسانی که میپندارد خـدا او را نمـیبینـد و او در مشـهد و محضـر
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1روم.۰۳ /
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بهرهمنــدی از فحــرت توحیــدی هرچنــد ســرمایۀ عظیمــی بــرای مــدیریت فضــای
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خدای سبحان نیست ،پنهان و نجوای او را نمیداند؛
 )۰عقل متعارف :البته همین عقل متعارف در مراحل اولیۀ معرفت و سـیر بـهسـوی
فضایل الزم است؛ اما هر مرحلهای نسبت به مرحلـۀ بـاالتر عقـال اسـت و انسـانی کـه
بخواهد به اوج لقای حق راه یابد ،عقل مانع است؛
 )۷کبر :یکی از موانع شکوفایی فحرت تکبر است؛
 )۱خودبینی و هوس :از موانع بزرگ شکوفایی فحرت ،گرفتار شدن در دام خودبینی
و هوسمداری است؛
 )۵دنیاگرایی :تعلق به دنیا و محبت به آن از موانع اساسی شکوفایی فحرت است؛
 ) ۹کمینگاههای شیحان :شیحان دشمن سعادت انسان اسـت؛ ازایـنرو در مسـیر او
کمین میکند تا او را فریفته و ا وا کند و به دامش بیندازد؛
 )۷زنگار دل :یکی از موانع شکوفایی فحرت و شناخت حقیقـت ،زنگـار دل اسـت.
(جوادی آملی 737 :8713 ،و )518

بعد از شناسایی موانع شکوفایی فحرت ،باید بـا بهرهگیـری از عوامـل شـکوفایی آن،
فحرت توحیدی را شکوفا کرد« .علم و معرفت در (عقلنظری) و تزکیه در (عقل عملی)
عامل شکوفایی فحرت است .انبیا علیهمالسالم هم با کار علمـی ،یعنـی تعلـیم کتـاب و
حکمت و هم با کار عملی ،یعنی تزکیه و تحهیر ،گنجینههـای عقلـی و فحـری انسـان را
شکوفا میکنند( ».جوادی آملی)738 :8713 ،

 .3.2.4مختار بودن انسان و داللتهای تربیتی آن

الف ـ مختار بودن انسان
86

مختار بودن انسان از دیگر مبانی اساسی در نظام تعلیموتربیـت از دیـدگاه آیـت هال
جوادی است .اختیار محور جریان تعلیموتربیت است و بدون آن تعلیموتربیت به ویژه
تربیت اخالقی ،هویت و مفهوم خـود را کـامال ازدسـت میدهـد .چـون ارزش علـم
اخالقی و فعالیتهای تریبت اخالقی در گرو ارادی بودن رفتارهای انسان است ،شرط
الزم طراحی نظام تعلیموتربیت اسالمی ،پذیرش اختیار انسان ،تصویرسازی صحیح از

آن و اثبات آن است.
«در اندیشۀ کالمی طایفۀ امامیه ،راه مستقیم حق هم از تصور جبری بهدور است و هم از توهم
تفویضی .توضیح آنکه بنابر اعتقاد امامیه ،دو راه پیشروی انسان گشوده و اختیار انتخاب نیز
بدو سپرده شده است؛ بهنحویکه اگر بخواهد از این راه معین میرود و اگر بخواهد از آن راه
مشخص دیگر .قرآن کریم در موارد فراوانی به این حقیقت تصریح کرده و با شیوههای
گوناگون بر آن تأکید فرموده است.گاهی بهصورتمحلق میفرماید" :انسان را بر سر دو راهی
جدین " 1گاهی ضمن تصریح به هدایت الهی ،صبغۀ دو راه را
قرار دادهایم؛ و هدیْنه الن ه َ
السبیل هإما شَ اکرا
تعیین کرده ،یکی را به شکر منتهی میسازد و دیگری را به کفر :إنها َهدیْنَه َّ
2
برسر ایمان و کفر آزاد و دارای اراده و
وإماکفورا زمانی نیز با صراحت بیشتر آدمی را َ
ه
3
مشیت میخواند :و قُل الحقُّ من ربهکم فَمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر هنگامی نیز به

ملحدان میفرماید که در همۀ کارها به خود وانهادهاید و هرگونه که میخواهید ،عمل کنید:
4

إنه ال هذین یلحدون فی ءایتنا الیخفون علینا [ ]...اعملوا ما شئتم إنه هال بما تعملون بصی ٌر
گاه نیز دربارۀ عبادت خدا که یگانه هدف آفرینش جن و انس است ،هرگونه اجباری را منتفی
صاحب اختیار خوانده است :فاعبدوا ما شئتم من دونه [ 5 ]...به او مستند است؛ بنابراین،
انسان مجبور است که مختار باشد و مضحر است که آزاد باشد و هرگز نمیتوان اصل اختیار و
آزادی را از او سلب کرد؛ نه خود میتواند سلب کند و نه دیگری( ».جوادی آملی:8712 ،
 718و  712م  848و 812؛  711 :8713و )713

مختار بودن انسان باتوجهبه تأثیر گستردۀ آن بر تبیین و طراحی نظـام تعلیموتربیـت،
جایگاه ویژهای در اسالم و اندیشۀ متفکران اسالمی دارد .قـدمت ایـن مسـئله در اسـالم
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ساخته و با اشاره به خسران آشکار کافران ،آنان را در عبادت هر معبودی ( یر از خدا)

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1بلد.۱۳ /

 .2انسان.۰ /
 .3کهف.۱۷ /
 .4فصلت.۰۳ /
 .5زمر.۱۷ /
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بهویژه مکتب تشیع و اهتمام گستردۀ صاحبنظران اسالمی به تبیین آن نشـانگر اهمیـت
خا

این موضوع در فرهنگ اسالمی است .آیـت هال جـوادی در منـابع مختلـف و بـه

مناسبتهای مختلف به تبیین این موضوع پرداختهاند.
مراد از اختی ْار انجام دادن عمل ،فار از اجبار درونی و بیرونی است .اختیار انسان در
فرضی ممکن است که نهتنها تحتتأثیر عوامل بیرونی ،از مرتبۀ موجود مختار بـه منزلـه
طبیعت مجبور تنزل پیدا نکند ،بلکه حتی دربرابر عوامل و فشارهای درونی نیـز توانـایی
اختیار و اراده خود را ازدست ندهد و بتواند در هر آن و در هر شرایط ،آزادانه بـه کنتـرل
امیال و خواستهای خود ،گزینش و ایجـاد اراده و انجـام دادن عمـل و رفتـار بپـردازد؛
بهاینترتیب ،اختیار بهاینمعنا گزینش آگاهانه و فار از فشار عوامل درونی (شـناختی و
انگیزشی) و بیرونی (وراثت ،محیط و  )...است و علیر م میل شدید انسان به چیـزی،
بازهم قادر به کنترل خود است و میتواند ازروی اختیار عملی را متناسـب بـا آن شـوق
انتخاب یـا از آن صـرفنظر کنـد و کـار مقابـل آن را انجـام دهـد؛ بنـابراین در فراینـد
شکلگیری رفتار ،هیچگاه هیچ مرتبهای نمیتواند جای اراده را بگیرد ،بلکه اعمـال اراده،
خود یکی از مراحل است و نقش اصلی را در شکلگیری رفتار دارد.
«اگرچه عواملی چون وراثت ،محیط کودکی ،اجتماع ،فرهنگها و سنتهای حاکم بر جامعه
ازیكسو و حقایقی چون فحرت خداجو ،نهاد پا انسانی و گرایشهای سالم درونی
ازسویدیگر در جهتگیری و رفتار انسان اثرگذار است؛ اما همۀ این تأثیرهای بیرونی یا
درونی بهنحواقتضاست و نه علیت تامه؛ بنابراین ،برای تعیین شخصیت عقیدتی و فرهنگی
انسان بههیچوجه نمیتوان ازسوی این حقایق مقتضی ،جبر را بر انسان تحمیلشده انگاشت».
(جوادی آملی)717 :8712 ،

ب ـ داللتهای تربیتی اختیار
88

یکی از مهمترین داللتهای تربیتی مختار بودن انسان ،امکان مدیریت مقدمات عمل
اختیاری است .عمل اختیاری انسانْ دفعی و بـدون مقـدمات و پیشزمینـههای الزم رخ
نمیدهد ،بلکه مبتنی بر عوامـل بیرونـی و درونـی اسـت .عوامـل درونـی نقـش بسـیار

تعیینکنندهای دارند .پـیش از شـکلگیری عمـل ،ابتـدا بیـنش انسـان فعـال میشـود و
محاسبهها زمینۀ انتخاب را فراهم میکند .بعد از انتخاب ،زمینـه بـرای گـزینش یکـی از
تمایالت درونی ،بهویژه تمایل مبتنی بـر محاسـبات عقلـی و تمـایالت نفسـانی فـراهم
میشود .گزینش یکی از تمایالت و اعمـال اراده بـرای ارضـای آن بـا اسـتفاده از منـابع
مـدنظر و
مختلف مربوط به آن میل ،موجب فعال شدن جوارح انسان و دستیابی به منبـع ه
ارضای آن میل میشود .امکان مدیریت هریک از دو بعد بینشی و گرایشـی ازیکسـو و
اصالت و محوریت هر بعد ،نقش تعیینکننده در سیر انسان بهسمت اهداف و دستیابی به
کماالت انسانی یا انححاط وی دارد.
«حضور بینش و تمایالت در بسترسازی برای عمل ،چند صورت دارد :گاهی علوم و
تمایالت ،هردو در زمینهسازی عملی برای انسان نقش اصلی را ایفا میکند و زمانی نقش
اصلی زمینهسازی عمل برعهدۀ علوم است و تمایالت بهتبع آن اثر میگذارد و در صورت
سوم ،نقش اصلی بسترسازی برعهدۀ تمایالت است و بینشها نقش فرعی دارد.
در تصمیمگیری بیشتر است و تمایالت نیز با آن همراهی میکند؛ ولی اگر انسان مجذوب شد
و زمام از کف خویش افکند و به دست یر سپرد ،نقش تمایالت در تصمیمگیری او
چشمگیرتر شده و بینش نیز آن را همراهی میکند .حال اگر این جذبهای که انسان را بهسوی
خود میکشد ،جذبه والیت الهی باشد ،مسلما تمایالت فحری و محکمات جذب و دفع،
بسترسازی تصمیم را برعهده خواهد داشت و اگر این جذبه نمود والیت شیحان باشد،
تمایالت طبیعی متشابه ،پشتوانه قوۀ کنش در تصمیمگیری میشود و جهل علمی و جهالت
عملی ،انسان را به وادی گمراهی میبرد( ».جوادی آملی 721 :8711 ،و . )723
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بهصورتطبیعی و در حالت عادی که زمام کارهای انسان به دست خود اوست ،نقش بینش

از دیگر داللتهای تربیتی اختیار انسان ،اصل اعحای آزادی اسـت .بنـابراین ،مربـی،
فقط باید به فراهم کـردن زمینـۀ رشـد و شـکوفایی اسـتعداهای وی بسـنده کنـد ،ولـی
دخالتهای مربی نباید به گونه ای باشد که اعمـال اختیـار متربـی را بـه مخـاطره بینـدازد.
افزونبرآن و در امتداد اصل تربیتی پیشین ،اصل مسئولیت نیز از دیگر نتایج مبنای اختیار
است؛ بنابراین ،هرکسی مسئول رفتار خود و پیامدهای آن اسـت؛ بنـابراین ،نمیتـوان بـا
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توجیه و پیشکشیدن زمینههای درونی و بیرونی ،که حداکثر معدات عملاند ،از زیر بـار
مسئولیت آن شانه خالی کرد؛ بههمینترتیب ،اگر نتایج مثبتی داشته باشد ،خـود فاعـل از
آن بهرهمند میشود.
 .3.2.5کرامت انسان و داللتهای تربیتی آن

الف ـ کرامت انسان
آیت هال جوادی معتقد است انسان کرامت دارد .آیات و روایات متعددی بـر کرامـت
انسان تأکید کردهاند .از دیدگاه استاد ،کرامت به کرامت ملکوتی ،طبیعی و کرامت انسانی
تقسیم میشود.
«در سراسر آفرینش ،سه گونه کرامت وجود دارد :یکی کرامت ملکوتی که فراطبیعی صرف و
مربوط به فرشتگان خدا ،عرش الهی ،حامالن عرش و  ...است .دوم کرامت طبیعی که مربوط
به موجودات طبیعی است و از احجار کریمه (سنگهای قیمتی) تا گیاهان را دربر میگیرد؛
ازاینرو خداوند گیاهان زمین را با وصف کرامت ،یاد میکند و میفرماید" :أولم یروا إلی
ل زوج کریم"( شعراء)3 /
األرض کم أنبتنا فیها من ک ه

سومین مورد ،عبارت از آن کرامت بلند انسانی است که از تلفیق بین طبیعت و فراطبیعت
حاصل آمده و از جمع سالم میان کرامت ملکوتی و کرامت طبیعی پدیدار گشته است».
(جوادی آملی)723 :8718 ،

نکتۀ مه ْم تفکیک کرامت تکوینی انسان از کرامت اکتسابی است« :کرامت از منظـری
دیگر به دو بخش دانشی و ارزشی تقسیم میشود( ».هتان)723 :

قرآن کریم نیز به ایندو حقیقت اشاره کرده است .در برخی آیـات ،سـخن از برتـری
انسان بر سایر موجودات و تبیین جایگاه انسان در جهان هسـتی ،فـار از خصوصـیات
اکتسابی وی است.
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در آیات دیگر ،روی سخن با خود انسانها و نسبتسنجی دربین خود آنهاست .اگر
انسان برتری ذاتی و تکوینی بر سایر موحودات دارد ،آیا خود انسانها نیـز بـر یکـدیگر
برتری دارند یا همه در یک سححاند و تفاوتی باهم ندارند؟
خدای متعال در آیهای دیگر بهصراحت بـه ایـن سـخن پاسـخ داده اسـت .انسـانها

بهلحاظ اکتسابی در یک سحح نیستند و برخی بر دیگران شـرف دارنـد« :باکرامـتترین
شما باتقواترین شماست» (حجورا)87 //

از دیدگاه استاد ،مالک کرامت انسان  )۱مربوط به

بعد روحی انسان و  )۱مربـوط بـه کرامـت اکتسـابی و در رأس آن تقواسـت؛ ازایـنرو
انسانها بهلحاظ کرامت در یک رتبه نیستند ،بلکه باتوجهبـه حـدود بهرهمنـدی از تقـوا،
حدود کرامتشان متفاوت است.
«قرآن کریم از اموری بهعنوان محور کرامت یاد فرموده که معروفترین بلکه اساسیترین
عندال أتقیکم"(حجرا )87 //یکی دیگر از محورهای اصلی
آنها تقوا است که "إنه أکرمکم
ه
کرامت ،مقام واالی شهادت است و برپایۀ بیانهای قرآنی میتوان دریافت که هرکس شهید
مکرم است؛ ازاینرو ،خدای سبحان دربارۀ شهید سورۀ یس میفرماید:
راه خداست ،واقعا ه
پس از قیام برای دفاع از دین و شهادت در این راه ،به مقام و مکرمتی بلند دست یافت و
گوشهای از آن در پیام شهادتش اینگونه جلوهگر شد :ای کاش خویشان من درمییافتند که

1

وجعلنی من المکرمین » (جوادی آملی771 :8718 ،؛  875 :8713و )873

کرامت بدن یا روح متعارف انسانها نیسـت؛  )۱مـالک شـرف و
بنابراین  )۱مالک
ْ
برتری هرکس به دیگری عمل اکتسابی منحبق با تقوای هرکس است.
«پس نه بدن انسان و نه روح متعارف او هیچیك معیار کرامت نهایی بشر نیست؛ زیرا
خداوندی که از کرامت انسان سخن میگوید ،از حیوان و پستتر از حیوان بودن او و گیاه و
پستتر از گیاه بودن او و سنگ و پستتر از سنگ بودن او نیز یاد میکند .گروهی را مانند
ل و دستهای را چون
حیوان و فرومایهتر از آن میخواند که أولئك کاألنعام بل هم أض ه
أشد قسو؛ 2؛ زیرا از درون بعضی
سنگ و سختتر از آن میداند که فهی کالحجار؛ أو ه

سنگها چشمهٴ زالل آب میجوشد :وإنه منها لما یشه قهق فیخرج منه المآء 3؛ ولی قلب قسی

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1یس.۱۵-۱۱ /
 .2اعراف.۱۵۷ /
 .3بقره.۵۰ /

مبانی تعلیموتربیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

مکرمان و
پروردگارم چگونه حجابها و بارها را از من برگرفت و چهسان به جمع ه
بزرگواران ملکوت را هم داد :قیل ادخل الجنهة قال یالیت قومی یعلمون * بما فرلی رب هی
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و سنگی آنها را چنین برکتی نیست؛ پس اوج کرامت آدمی که جنبهٴ ملکوتی انسان را در
نفخت فیه من روحی  1تأمین میکند ،به فراترین مرتبۀ تقوا وابسته است؛ یعنی إنه
عندال أتقیکم
أکرمکم
ه

2

باکرامتترین شما در پیشگاه خدا باتقواترین شماست( ».جوادی

آملی 18 :8718 ،و )12

ب ـ داللتهای تربیتی کرامت انسان
پذیرش کرامت انسانی ،داللتهای تربیتی متعددی دارد .داللتهای تربیتـی کرامـت
انسانی را باتوجهبه سحوح برنامۀ تربیتی انسان میتـوان در سـه الیـۀ اهـداف ،محتـوای
تربیت و روشهای تربیتی دستهبندی کرد.
الف) هدف تربیتی :از مهمترین داللتهای تربیتی این مبنا ،ضرورت تناسب اهـداف
تربیتی با کرامت انسانی است.
«اهداف تعلیموتربیت باید متناسب با کرامت انسان و در شأن او باشند؛ ازاینرو اهداف باید
بهگونهای انتخاب شوند که زمینۀ رشد و حرکت کمالی انسان را فراهم کنند و ازحیث رتبه و
شأن در مرتبۀ باالتری قرار گیرند .چنانیه در تعلیموتربیت اسالمی ،هدف نهایی تعلیموتربیت
رسیدن به توحید در مقام اعتقاد و مرحلۀ عمل معرفی شده است( ».یقری :8711 ،شتااه ،8
 875و )871

باتوجهبه دیدگاه ویژۀ استاد دربارۀ هویت کرامت انسانی وابتنای آن بر تقـوا ،اهـداف
تربیت انسانها باید بر محور تقوا و اهداف طولی و عرضی تربیت نیز نمـاینگر تجلیـات
تقوا در عرصههای فردی و اجتماعی باشد.
ب) محتوای تربیت :محتوای تربیت بهویژه محتوای آموزشی و تعلیمی تربیـت بایـد
بهگونهای باشد که متربی را با ابعاد مختلف پرهیزگاری ،راههای دستیابی به قـرب الهـی،
عوامل مؤثر بر صعود به مراتب عالی کماالت انسانی آشنا ،و موانـع دسـتیابی بـه آسـتان
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ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1بقره.۵۰ /
 .2حجر ۱۷ /و

.۵۱ /

قرب الهی را بهخوبی نمایان کند؛ افزونبراین ،مهارتهای عملی سیر سریع و کیفی نیـل
به مقامات عالی و عبور سالم و صحیح از منازل سیروسلوک اخالقی و تربیتی بـرای وی
فراهم کند.
ج) روشهای تربیتی مبتنی بر کرامـت :باتوجهبـه محوریـت تقـوا در ارزشگـذاری
انسانها ،کرامت داشتن یا نداشتن آنها و حدود ارزشمندیشان باید روشهـای تربیتـی
بهگونهای باشد که بـا مـوازین پرهیزگـاری سـازگاری داشـته باشـد .در رأس اصـول و
روشهای تربیتی ،پرهیز از بهرهگیری از روشهای نادرست است؛ زیرا هدف وسـیله را
توجیه نمیکند .ارزشمندی هـدف نمیتوانـد توجیهکننـدۀ روشهـای نادرسـت بـرای
رسیدن به آن هدف باشد؛ افزونبراین ،روشها نباید بهگونهای باشد که کرامـت انسـانی
افراد را تهدید کند و زمینهساز تحقیر و توهین به آنان باشد.
«مسئوالن و اولیای مدرسه باید متناسب با ارزش و کرامت انسان با دانشآموزان رفتار نمایند و
آنان را جانشینان خداوند در روی زمین تلقی کنند و بدانند که دانشآموزان قائممقام
ازاینرو رفتار انسانی و احترامآمیز برای مدیران و مسئوالن امور مدرسه با دانشآموزان یک
ضرورت است( ».هتان)

 .3.2.7خالفت الهی و داللتهای تربیتی آن

الف) خالفت الهی
از مهمترین مبانی انسانشناختی تعلیموتربیت از دیدگاه استاد ،مقام خلیفهاللهی انسان
.

است .بارزترین مقامی که خداوند برای آدمی مقدر کرده است ،مقام خالفت الهی اسـت

مبانی تعلیموتربیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

رئیسجمهور یا وزیر آموزشوپرورش نیستند ،بلکه جانشین خدای رئیسجمهور و وزیرند؛

(جوادی آملی ،سال؟ 881 /85 :و  8821م  234و )783

«مقصود از مقام خالفت انسان کامل آن است که آدمی درصورت کمال انسانی و صیرورت
الهی ،آیینۀ تمامنمای خدای سبحان خواهد شد و در امر خدانمایی ازسوی خداوند خالفت و
نیابت دارد تا آنان که از ادرا و شهود بیواسحه حق عاجزند ،با وساطت انسان کامل بتوانند به
حد ظرفیت خویش در خدابینی و ظرفیت انسان کامل در خدانمایی ،به شهود حق ومشاهده
ه
ربالعالمین نائل آیند و با این بیان ،حقیقت خالفت و جانشینی انسان به مظهریت خدای
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سبحان باز خواهد گشت که در مباحث توحیدی ،معنایی اصحالحی و مفهومی ویژه از
خالفت است( ».جوادی آملی 835 :8712 ،و  831م  217 :8718و )211

ب) داللتهای تربیتی خالفت الهی
تربیتی بر سه رکن تبیین وضع موجود ،وضع محلوب و راههای رسیدن
هر نظام تعلیم
ْ

از وضع موجود به وضع محلوب استوار است .پذیرش امکان دستیابی به مرتبـۀ خالفـت
الهی ،مظهر اسما و صفات الهی قرار گرفتن و «آیینۀ تمامنمـای خـدای سـبحان» شـدن،
درواقع بیانگر وضع محلوبی است که نظام تعلیموتربیت اسـالمی براسـاس راهبردهـا و
روشهای تعلیموتربیت اسالمی درصدد رسـاندن انسـانها بـه آن مرتبـه ممتـاز اسـت؛
افزونبرآن ،کسانی میتوانند عهدهدار صالحیت تولی تربیت سایر انسـانها تـا رسـاندن
آنها به سرمنزل مقصود (خالفت الهی) شوند که خود به این مرتبه رسیده باشـند؛ زیـرا
فقط انسان دستیافته به مقام خالفت الهی است که «ازسوی خداوند خالفـت و نیابـت
دارد تا آنان که از ادرا و شهود بیواسحه حق عاجزند ،با وساطت انسان کامل بتوانند به
حد ظرفیت خویش در خدابینی و ظرفیت انسـان کامـل در خـدانمایی ،بـه شـهود حـق
ه
ومشاهدۀ ربالعالمین نائل آیند( ».جوادی آملی 835 :8712 ،و )831

نتیجهگیری
یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی ،نهاد تعلیموتربیت اسـت؛ نهـادی کـه عهـدهدار
تعلیموتربیت و به فعلیت رساندن استعدادهای انسـانها و تربیـت نیروهـای توانمنـد و
مهذب برای ادارۀ جامعه دینی است .به فعلیت رساندن استعدادهای انسان ،زمانی میسـر
اسالمی ،علمی ،منسجم و براساس دین شکل گرفته باشـد.
است که دانش تعلیموتربیت
ْ

یکی از مهمترین تالشهای اندیشمندان اسالمی بهویژه در دورۀ معاصر ،اهتمام ویژه بـه
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تبیین دیدگاههای اسالم دربارۀ تعلیموتربیت بـوده اسـت .دراینمیـان حضـرت آیـت هال
جوادی ویژگی خا و ممتازی دارد؛ زیرا ایشان افزونبر تسلط به مبانی فقهی و اصولی
متعارف ،در حوزۀ اخالق و بهویژه عرفان ،اعم از عرفان نظری و عملی ،از صاحبنظران
کمنظیرند .توجه ایشان به مسائل جدید و نیازهای اجتماعی نوپدید ،زمینه را برای طـرح

مباحث عمیق در انسانشناسی با رویکردهای مختلف فراهم کرده اسـت .در ایـن مقالـه
تالش کردیم به گزیدهای از برخی مبانی ایشان در حوزۀ تعلیموتربیت اشاره کنیم.
ایشان در معرفتشناسی ،دیدگاه حداکثری دربارۀ گسترۀ دین دارند که تعلیموتربیت
را نیز دربر میگیرد؛ بهویژهکه ایشان وارد این مباحـث شـدهاند و دیـدگاههای مفصـل و
مستندی دارند .عقل در ساختار اندیشۀ استاد جایگاه ممتـازی دارد؛ زیـرا هـم میتوانـد
کلیات مبانی تعلیموتربیت را به صورت مستقل استخراج کند و هم به شکل یر مستقل
میتوان با بهرهگیـری از آن ،در قالـب عقـل اسـتظهاری و اسـتنتاجی بـه تبیـین مبـانی
تعلیموتربیت پرداخت .داده های علوم تجربی به صورت عام و علوم انسانی تجربی که
یکی از خروجیهایش دانش تعلیموتربیت بـا گرایشهـا و شـاخههای مختلـف اسـت،
درصورت قحعی بودن گزاره های آن دو ،معتبر بوده و حجت هستند.
شناختی باوجود برخی اشتراکها با سایر اندیشمندان اسالمی ،مانند
در مبانی انسان
ْ

دوبعدی بودن انسان ،اختیار انسان و  ...دربارۀ برخی مبانی دیدگاه خاصی دارند؛ مانند
است؛ بنابراین سایر تعریفها از انسان نارساست و باید آنها را کنار گذاشت .ایشـان
معتقدند کرامت انسانی اکتسابی است و مبتنی بر تقوا .انسـان هرچـه بـاتقواتر باشـد،
کرامت بیشتری دارد.

مبانی تعلیموتربیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

تلقی ویژهشان از تعریف و کرامت انسان .بهاعتقاد اسـتاد حقیقـت انسـان ،حـی متألـه
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 .۱باقری ،خسرو ،)۱۰۹۱( ،هویت علم دینی ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،تهران.
 .۰پارسا ،محمد ،)۱۰۵۰( ،روانشناسی یادگیری بر بنیاد نظریهها ،انتشارات سخن ،تهران.
عبدال ،)۱۰۹۵( ،فطرت ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۰جوادی آملی،
ه
 .۷ـــــــ« ،)۱۰۵۱( ،شریعت در آیینه معرفت» ،مرکز نشر فرهنگی رجا ،قم.
 .۱ـــــــ ،)۱۰۹۱( ،تسنیم ،ج ،۱مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۵ـــــــ ،)۱۰۹۱( ،تسنیم ،ج ،۱مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۹ـــــــ ،)۱۰۹۱( ،صورت و سیرت انسان در قرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۷ـــــــ )۱۰۹۱( ،انتظار بشر از دین ،اسراء ،قم.
 .۱۳ـــــــ ،)۱۰۹۰( ،تسنیم ،ج  ،۰مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۱۱ـــــــ ،)۱۰۹۰( ،نسبت دین و دنیا ،اسراء ،قم.
 .۱۱ـــــــ ،)۱۰۹۷( ،پیامبر رحمت ،اسراء ،قم.
 .۱۰ـــــــ ،)۱۰۹۱( ،شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی ،اسراء ،قم.
 .۱۰ـــــــ ،)۱۰۹۷(( ،تسنیم ،ج  ،۷مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۱۷ـــــــ ،)۱۰۹۷( ،حیات حقیقی انسان ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۱۱ـــــــ ،)۱۰۷۳( ،مراحل اخالق درقرآن ،مرکز نشر اسراء ،قم.
 .۱۵ـــــــ ،)۱۰۷۱( ،عقل در هندسه معرفت دینی ،اسراء ،قم.
 .۱۹ـــــــ ،)۱۰۹۵( ،سیره رسو اکرم  6در قرآن ،اسراء ،قم.
 .۱۷ـــــــ ،)۱۰۹۱( ،تفسیر انسان به انسان ،اسرا ،قم.
 .۱۳حر عاملی ،محمد بن الحسن ،)۱۰۳۷( ،وسائل الشیعه ،اول ،مؤسسة آل البیت ،قم.
 .۱۱خسروپناه ،عبد الحسین ،)۱۰۵۷( ،کالم جدید ،مرکز محالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه ،قم.

96

 .۱۱را

ب اصفهانی ،)۱۰۱۱(،مفردات غریب القرآن ،دارالقلم ،دمشق.

 .۱۰سبحانی ،محمدتقی ،)۱۰۹۱( ،الگوی جامع شخصیت زن در اسالم ،دفتر محالعـات و تحقیقـات
زنان ،قم.
 .۱۰سوزنیی ،حسین ،)۱۰۰۱( ،علم دینی ،انتشارات پژوهشکده محالعات فرهنگی و اجتماعی ،تهران.

.۱۷

سیف ،علی اکبر( ،)۱۰۹۰روانشناسی پرورشی ،مؤسسۀ انتشارات آگاه ،تهران.

 .۱۱شریعتمداری ،علی( ،)۱۰۵۳تعلیم و تربیت اسالمی ،انتشارات امیر کبیر ،تهران.
 .۱۵شعرانی ،)۱۰۱۱( ،تفسیر منهج الصادقین ،چاپ اسالمیه ،تهران.
 .۱۹شعبانی ،حسن ،)۱۰۵۱(،مهارتهای آموزشی و پرورشی ،انتشارات سمت ،تهران.
 .۱۷طباطبائی ،محمد حسین ،قرآن در اسالم ،بنیاد علوم اسالمی ،قم.
 .۰۳علیپور ،مهدی ،سید حمید رضا حسنی ( ،)۱۰۹۷پارادایم اجتهادی دانش دینی ،پژوهشگاه حوزه
و دانشگاه ،قم.
 .۰۱عمید زنجانی ،عباسعلی( ،بی تا) ،مبانی اندیشه سیاسی اسالم ،مرکز نشر اندیشه ،تهران.
 .۰۱فراهیدی ،خلیل بن احمد (۱۰۳۹ق) ،کتابالعین ،تحقیق :مهدی المخزومی  /ابـراهیم السـامرائی،
مؤسسۀ دارالهجره ،قم.
 .۰۰فردانش ،هاشم ،)۱۰۵۱ ( ،مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ،انتشارات سمت ،تهران.
 .۰۰کلینی ،محمدبن یعقوب ،)۱۰۱۷( ،کافی ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران.
 .۰۷کدیور ،پروین کدیور ،)۱۰۹۱( ،روانشناسی یادگیری ،انتشارات سمت ،تهران.
 .۰۵مصباح ،محمد تقی ،)۱۰۵۱( ،جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن ،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات
اسالمی ،تهران.
 .۰۹ـــــــ )۱۰۵۹( ،نظریه سیاسی اسالم ،قانونگ ارى ،مؤسسه امام خمینی (ره) ،قم.
 .۰۷ـــــــ )۱۰۱۷( ،حکومت اسالمی و والیت فقیه ،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.
 .۰۳ـــــــ )۱۰۵۰( ،معارف قرآن ،انتشارات موسسه در راه حق ،قم.
 .۰۱ـــــــ ،)۱۰۹۳( ،فلسفه اخالق ،شرکت چاپ و نشر بین الملل ،تهران.
 .۰۱میشل مالرب )۱۰۵۷( ،انسان و ادیان ،مترجم :مهران توکلی ،نشر نی ،تهران.
 .۰۰نقدی« )۱۰۹۳( ،اصل کرامت در تعلیم و تربیت از دیدگاه عالمه طباطبایی» ،مجله عالمه ،فلسفه
و کالم ،سال اول ،شماره ،۱

مبانی تعلیموتربیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

.۰۱

مشکینی ،علی ،)۱۰۵۱( ،درسهای اخالق ،مترجم :علیرضا فیض ،نشر پارسایان ،قم.

 ۱۱۱ـ .۱۰۱

 .۰۰نوری الحبرسی ،میـرزا حسـین )۱۷۷۱( ،مسـتدر الوسـایل و مسـتنبط المسـایل ،مؤسسـهی
آلالبیت ،:بیروت.
 .45یغما ،عادل ،)۱۰۵۷( ،طراحی آموزشی ،انتشارات مدرسه ،تهران.
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