
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یآمل یاهلل جواد یتآ یدگاهاز د وتربیتیمتعل یمبان
 یبیرضا حب

* 

 چکیده 
اله  حفظـه یجـواد اله  یـتحضـرت آ یدگاهاز د وتربیتیمتعل یمبان ییننوشتار، تب ینموضوع ا
 ۀرا دربـار یشـانا هاییـدگاهد یلـی،تحل ــ یفیبا روش توص یمامقاله تالش کرده یناست. در ا

 یمباحـث  مبـان یبـه گسـتردگ. باتوجهیمکنـ یـلو تحل یگردآور وتربیتیمتعل یمبان ینترمهم
ــت،یمتعل ــاگز وتربی ــز یرن ــ ینشاز گ ــان یبرخ ــود یمب ــی یم؛ب ــان یعن ــناختمعرفت یمب و  یش

و  یـنبـودن د یچند مبنـا ازجملـه حـداکثر ۀدربار یشناختمعرفت ی. بخش مبانیشناختانسان
علـوم  یعقل و معتبـر بـودن داده هـا یها افتهیاعتبار  وتربیت،یمتعل ۀشمول آن نسبت به حوز

متأله بودن  یبودن انسان، ح یدوبعد ۀدربار یزن شناختیسانان یاست. بخش مبان یتجرب یانسان
توجه بـه مسـائل  طرف،یکاستاد از یعلم یتاست. جامع یانسان، کرامت انسان و خالفت اله

متنـوع  هاییحهدر ح یریگوضعو م یگردازطرف یتمختلف ازجمله ترب یهانوظهور در حوزه
و  یتـیو مسائل ترب یمبان یمتنظ ی،گردآور یبرا ار یمساعد ینۀزم وتربیت،یمتعل یمرتبط با مبان

 فراهم کرده است. یشانا یدگاهاز د یتینظام ترب یطراح
 

 هدف. ی،شناسانسان ی،شناسنظام، معرفت ی،مبان یت،ترب :هاکلیدواژه
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 بیان مسئله 

دار رفع یکـی از ز نهادهای مختلفی شکل گرفته است که هرکدام عهدهای اهر جامعه

دار رفع نیازهای اقتصـادی و معیشـتی، نهـاد نیازهای اساسی آن است. نهاد اقتصاد، عهده

دار تأمین سالمت، رفع نیازهای بهداشتش، درمان بیماریها و ... بهداشت و پزشکی، عهده

دار یت نیروی انسانی، تربیت افراد ماهر برای عهدهدار تربوتربیت، عهدهاست. نهاد تعلیم

ای در جامعه و درنهایت، تضمین سالمت اخالقی و های حرفهشدن وظایف و مسئولیت

مثابـه قلـب جامعـه ترین نهاد اجتمـاعی و بهوتربیت، مهمتربیتی جامعه است. نهاد تعلیم

های توانمنـد، ت انسـاناست؛ زیرا کارکرد صحیح سایر نهادهای دیگر نیز در گـرو تربیـ

وتربیـت در دیـن اسـالم، وتربیـت اسـت. نهـاد تعلیمای و بااخالق در نهـاد تعلیمحرفه

بدیلی دارد؛ زیرا رسـالت اساسـی ایـن به خروجی و کارکردش جایگاه واال و بیباتوجه

و هـم در بعـد اجتمـاعی )انسـان  ( ها هم در بعد فردی )انسان کامـلنهاد، تربیت انسان

 ماهر و مهذب است. ( هفرهیخت

هـای بسـیاری بـرای انسان درمیان سایر موجودات، تنها موجودی اسـت کـه قابلیت

ــز به ــودات نی ــایر موج ــد س ــت دارد. هرچن ــهتربی ــۀ ای تربیتگون ــم دامن ــد، ه پذیرن

شان محدود است و هم برای انجام دادن وظایف،  رایزشـان کـافی اسـت؛ پذیریتربیت

پذیری و تربیت دارد و هم بـرای سـامان ت فراوانی برای تغییرکه انسان هم قابلیدرحالی

دلیل، هـم بـرای شـکوفا کـردن همینهای وی کافی نیست؛ بـهدادن وظایف، توانمندی

های اجتماعی، باید وی استعداهای وی و هم برای آماده کردن او برای پذیرفتن مسئولیت

 را تربیت کرد.

وتربیـت هـر هادهای آن ازجمله نهـاد تعلیماجتماعی و سایر ن ـ چون ساختار سیاسی

جامعه، بر فلسفه و دیدگاه خاصی از انسان و جهان، پارادایم خاصی از تعامـل انسـان بـا 

ای گیری تربیتی هر جامعـهها بنا شده است، جهتجهان و الگوی خاصی از تعامل انسان

ه سـازگار باشـد؛ پـس های کـالن آن جامعـای باشد که با  مبانی و آرمانگونهنیز باید به

وتربیـت آن ای باشـد کـه بـا مبـانی تعلیمگونههای تربیتی باید بهاهداف، اصول و روش
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وتربیـت در اسـالم، بـرای بـه اهمیـت تعلیمدیگر، باتوجهجامعه هماهنگ باشد؛ ازطرف  

منـد کنـد. بـدون تفکیـک اجـزای دستیابی به الگوی کارآمد، باید به این حوزه نگاه نظام

ای از تـوان بـه مجموعـهمنـد آن نمیوتربیت و سپس تلفیق منسجم و نظامتعلیممباحث 

وتربیت دست یافت. هر نظام فکـری ازجملـه نظـام های تعلیماصول، راهبردها و روش

هـــای اصـــول و روش ( ۱وتربیـــت؛ مبـــانی تعلیم ( ۱وتربیـــت، دو الیـــه دارد: تعلیم

 وتربیت. تعلیم

اله  جـوادی تبیـین وتربیـت را از دیـدگاه اسـتاد آیـتلیمدر این مقاله، مبانی نظام تع

 های تربیت را در نوشتار دیگری بررسی خواهیم کرد.کنیم و اصول و روشمی

 تعریف مبانی و تربیت. 1

 مبانی .111

هـا ن گـزارهی. ااست ینظامهر هاى مفروض براى طراحی اى از گزارهمبانی مجموعه

هـا را اصـول متعارفـه نـد کـه آنااز از اثباتیـنهی و بـییدحدنفسه بفی ( ۱اند: دو دسته

ن نوشتار، معادل یدر ا یمبان .کردن و اثبات ییتبرا ها د آنیباو  یستندهی نیبد ( ۱ ؛نامندمی

و پشتوانۀ اثبـات و  یات اخالقیل مدعیدال یمعناک و بهیه در منحق کالسیقیتصد یمباد

در  شـانها از نظـام و بررسیك آنیتفک هم است،ممبانی  بارۀآنیه در هاست.استنتاج آن

رى ارتکـازى از آن یـگبـه مبـانی و بهـره نکردن حیتصر پس است؛ ایجداگانه ۀمجموع

را اتخـاذ مبـانی متعـارض  ۀنیزم ،گریدو ازسوى کندمی سردرگم را طرف خوانندهكیاز

: 8713)بیشوتی،  خواهـد بـود یناسازگار رى نظامیگعی شکلیطب اشجهینت کهکند فراهم می

 . (18: 8711؛ شکوهی، 21 و 24

 تعریف تربیت .2.2

معنای در لغـت بـه« ربو» ۀواژۀ تربیت از دو ریشه اشتقاق یافته است؛ ربو و ربب. واژ

؛ 217/ 1، 8581 ،فراهیورى)« و افزودن و رشد دادن چیزی از مسیر خا  خود است زیادکردن»

 .  (517/ 2أا: فااس، بی؛ اب،2753/ 1أا: جوهری، بی
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معانی مختلفی دارد؛ ازقبیـل صـاحب، مالـک، مـدبر و سرپرسـت و ...؛ « ربب»واژۀ 

دلیل، در موارد مختلف ممکن است معانی مختلفی از آن اراده کنند. از این معانی، همینبه

معنای بـه« َربَـبَ »اسـت، « َربَـوَ » ۀمفهومی که تاحدودی نزدیک به معنای تربیـت از مـاد

گیـرد، ست؛ زیرا در ا لب موارد، چیزی که تحت سرپرسـتی کسـی قـرار میسرپرستی ا

؛ 511 و 733/ 8: 8585، میظوااب،)گیرد یابد؛ درنتیجه در مسیر رشد و تعالی نیز قرار میپرورش می

 . (15/ 2: 8734، طریحی

تناسب مفهوم خاصی را اش کاربردهای مختلفی دارد و بهتربیت در مفهوم اصحالحی

داننــد و می«  education»نظران واژۀ تربیــت را معــادل کنــد. بیشــتر صــاحبا مینیــز القــ

اش ارتباط معنایی برقرار کنند. اینکه آیـا کوشند میان معنای لغوی و مفهوم اصحالحیمی

تری است ساز ابهام شده و نیازمند تحقیق مفصلاین رویکرد موفق بوده است یا نه، زمینه

 . (7 و 2 :8712، )کریوا

بندی دسـته« وتربیـتدانـش تعلیم»و « عملیات عینی تربیت»این معانی در دو حوزۀ 

معنای واقعیت جریان تربیتی، شامل فعالیت و رفتار مربی و متربـی در شوند. تربیت بهمی

دلیل آگاهانه و عمـدی بـودن، بـر مبـانی و مقام تربیت است؛ ولی این رفتار و فعالیت به

رو، گـاه تربیـت ؛ ازاین (82 :8733 آبادی،ده؛ حاجی 1 :8711)شکوهی، ست اهداف معینی نیز مبتنی ا

)اعرافوی، هاسـت رود که شامل مبانی، اهداف، اصول و روشکار میمعنای نظام تربیتی بهبه

های تاثیرگـذار بـر رشـد متربـی بـا فرایند فعالیت»و گاهی مراد از آن، اشاره به   (41 :8713

، بـه educationواژۀ پـرورش دربرابـر . » )هتان(است « در متربیهدف ایجاد تغییر محلوب 

شود که هـدف آن هـدایت رشـد جسـمانی و جریان یا فرایندی منظم و مستمر گفته می

یابندگان درجهت کسب و جانبۀ شخصیت پرورشطورکلی هدایت رشد همهروانی یا به

کوفا شـدن درک معارف بشری و هنجارهای موردپذیرش جامعـه و نیـز کمـک بـه شـ

عنوان یک فرد آگاه از مسائل جهانی و متعهـد کند و هم او را بهاش میاستعدادهای ذاتی

گـاهی   (73: 8735)سویف، « دهـد.ای که به آن وابسته است، پرورش میهای جامعهبه ارزش

کنـد. گفتـه تحقـق پیـدا میهایی است که ضمن فرایند پیشبرآن، مجموعۀ فعالیتافزون
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یت  معلمان، والدین یا هر شخص اثرگذار دیگر بر شناخت، نگرش، اخالق و تربیْت فعال

. خـود ایـن  (82: 8711زاده، )حسویییشده است تعیینرفتار فرد دیگری براساس اهداف ازپیش

هـای یافته و رسـمی دارنـد؛ ماننـد فعالیتاند. گاهی شکل سازمانها نیز دو گونهفعالیت

های رسمی برای ایجاد تغییرات محلوب. گـاهی موزشگاهریزی شده در مدرسه و آبرنامه

های جاری دربین متربی با سـایر عوامـل اند و معحوف به مجموعۀ فعالیتنیز  یررسمی

 ویژه والدین در خانواده.تربیتی، به

ــی  ــت، یعن ــمی تربی ــاد رس ــه نه ــاره ب ــا، اش ــی کاربرده ــت در برخ ــراد از تربی م

ریزی و فراهم کـردن امکانـات لی برنامهوپرورش متووپرورش است. آموزشآموزش

دهی تربیت رسمی در مراکز آموزشی رسمی است.  از دیگـر کاربردهـای برای سامان

دانش تربیت »کارگیری آن برای القای مفهوم ترین کاربردهای تربیت، بهاز مهم تربیت،

و  یافتهدانـش سـازمان»اسـت. تربیـت در ایـن کـاربرد، « وتربیتو رشتۀ علمی تعلیم

های عینی دار محالعه، توصیف، تحلیل فرایندهای حاکم بر فعالیتروشمندی که عهده

های کـاربردی در مقـام تربیت، عوامل مؤثر برآن، تبیین مراحل، توصیۀ اصول و روش

اش بـه تناسـب توسـعۀ کمـی و کیفـیتربیت در این مفهـوم، به« تربیت متربیان است.

هـا عبـارت اسـت از: تـرین آنبرخـی از مهم های مختلفی تقسیم شده است کهشاخه

ریزی آموزشـی، مشـاوره، فلسـفۀ ریزی درسـی، برنامـهشناسی تربیتـی، برنامـهروان»

وتربیـت دانش تعلیم»مراد از  تربیت در این مقاله، « وتربیت و مدیریت آموزشی.تعلیم

 است. « معنای مصحلح آن است که شامل مبانی و مسائل آنبه

 وتربیتیممبانی تعل .3

هـا در ایـن وتربیت در آثار استاد، گسترۀ وسیعی دارد که بررسی همـۀ آنمبانی تعلیم

وتربیـت در آثـار ایشـان چنـین اسـت: مبـانی مقاله مقدور نیست. فهرست مبـانی تعلیم

 شناختی.شناختی و الهیاتی؛ مبانی انسانشناختی؛ مبانی هستیمعرفت

شـناختی و انسـان شـناختی بسـنده مبانی معرفت در این مقاله جهت اختصار، به تبیین

 شود.می
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 وتربیتشناختی نظام تعلیممبانی معرفت .1.3

اى از مجموعه مبانیْ وتربیت است. این ترین مبانی تعلیمشناختی از مهممبانی معرفت

وتربیـت نظـام تعلیم طراحیشناسی است که برای مفروض در قلمرو معرفت هاىگزاره

 . (71 و 23: 8713)بیشتی، سودمند است 

اند از: حداکثری بودن بودن دین؛ وتربیت عبارتشناختی تعلیمبرخی از مبانی معرفت

 وتربیت.های تعلیمهای تجربی در حوزهالجملۀ دادههای عقلی؛ اعتبار فیاعتبار یافته

 حداکثری بودن دین اسالم و شمو  آن نسبت به حوزه تعلیم وتربیت. 1.1.3

 حداکثری بودن دین اسالم ـ الف

وتربیت  در اسالم اسـت؛ ترین مبانی نظام تعلیمتلقی حد اکثری از دین اسالم، از مهم

گو بـه نیازهـای مختلـف بشـر ازجملـه زیرا اگر دین اسالم را دین حـداکثری و پاسـخ

وتربیت ندانیم، تأکید بر مراجعه به دین با هدف استخراج نظـام تربیتـی، معقـول و تعلیم

 وجه نخواهد بود.م

هـای تردیدی نیست که دین اسالم حداکثری است؛ ولی مشکل اساسْی وجـود تلقی

ها مخـتص متفاوت از دین حداکثری و محدودۀ آن اسـت. البتـه ایـن اخـتالف دیـدگاه

رویکردهای حداکثری نیست، بلکه مدافعان حداقلی بودن دین نیز تلقـی یکسـانی از آن 

  1ندارند.

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

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

حیم سلیمانی، انتشارات مؤسسه امام ۱۰۹۱؛ لسلی دانستن، )۰۱۵-۰۱۱و ۱۱۹-۱۱۵قم،    ( آئین پروتستان، عبدالره

؛ ۱۱۷(  فریده ممتاز، شرکت سهامی انتشار، تهران،  ۱۰۱۹شناسی، )حران جامعه؛ گولدنر، ب۱۱خمینی، قم،   

(  ۱۰۵۹؛ ارچیبالد رابرتسون،)۱۰۳-۱۱۱(  جامعه شناسی سیاسی،تهران، نشر نی، تهران،  ۱۰۹۷بشیریه، حسین، )

؛ ۱۹-۱۷  عیسی، اسحوره یا تاریخ، حسین توفیقی، انتشارات مرکز محالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، 

اى، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران، (  مارتین لوتر، ترجمه فریدون بدره۱۰۱۹هرى امرسون فاسدیك، )

پور، مجموعه سپهر اندیشه،تهران، (  وجدان بیدار، ترجمه سیروس آرین ۱۰۵۱؛ اشتفان تسوایگ، )۱۰۳-۱۰۵  

 ۱۰-۱۱ . 
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داکثری دیـن، تلقـی یکسـانی از آن ندارنـد. برخـی بـه رویکـرد مدافعان رویکرد ح

چیز نیسـت، بلکـه معتقدند: رسالت دیْن گفتن همه« رسالت دین»حداکثری در محدودۀ 

: 8711)مصوبای تبیین مسائلی است که ناظر به سعادت بشـرند و پیونـد وثیقـی بـا آن دارنـد 

م  8/87أوووا: ؛ بی522 وووو 588: 8732؛ 77 وووو 23: 8713؛ 817 وووو 841: 8731؛ 223 وووو 221م  223 وووو 224: 8737؛ 811 وووو 815

 . (13 و 44م  41 و 55؛ سبحایی: 821 و 33أا: ، عتیرزیجایی، بی223 و 8/224: 8737؛ 833 و 833

اند: هیچ موضوعی نیست که دین درقبالش موضـع برخی مدافع حداکثری محلق دین

 . (52 و 37: 8738م  37: 8732)جوادی آملی، اش نگفته باشد مشخصی نداشته و نکتۀ خاصی درباره

های محـدودتری تقسـیم های، درون خـود بـه خـرده دیـدگاههریک از این نگرش

دلیل، موضـوع مقالـه همینها در این مقاله مقدور نیست؛ بـهشوند که بررسی همۀ آنمی

ای کـرده و ای که دیـن اسـالم بـه آن توجـه ویـژهوتربیت است؛ عرصهدود به تعلیممح

 گیری روشنی کرده است.درقبالش موضع

 یو حقوق ین فقهید، اخالق، قوانیاز عقا یان مجموعهیداله  جوادی، از دیدگاه آیت 

وع مصن نْ یپس د ؛است کردهن ییبشر تع یت و رستگاریهدا یبرا آن را است که خداوند

ع و جعل یآن را خداوند تشر یحقوق یو محتوا ین فقهیقوان ؛ یعنیاست یو مجعول اله

)جووادی آملوی، کنـد می نییتع آن را یو اصول اعتقاد یاخالق یکه محتواگونههمان ؛کندیم

   (37: 8712م  884: ص 8732؛37: 8732

شده بر پیامبر است، نه آیـات و روایـات منقـول؛ دیدگاه ایشان، دین محتوای نازلاز

م  75: 8732)جووادی آملوی، یابی به محتوای دیـن بنابراین دین  یر از نقل است و نقل طریق راه

    (37 و 871: 8732

ات همـۀ یـاصـول و کل ین حـاویـت کـه دمعناسـنیابه ین تلقـین در ایت دیجامع

ق یهمۀ حقا ی، حاویدئولوژیدها و ایو عرصۀ با ینیبالزم اعم از حوزۀ جهان یهاعرصه

بردن بـه ابعـاد وسـیع پ ی یهاترین راهاست. از مهم یآدم یازهایو پاسخ به همۀ ن یهست

ن یتظار بشر از دن انییتب یهااز راه یکی»دین، توجه به فواید دین و کارکردهای آن است. 

د بعثـت یبا عنوان فوا یکالم یهان است که در کتابید دیفوا یاز انسان به آن، بررسیو ن
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ا خـدمات و یـن یـشناسـان از آن بـه کـارکرد دشده است و در زبان جامعه یا بررسیانب

  (52 و 35: 8738)جوادی آملی، « شود.یاد مین یحسنات د

 وتربیت اسالمیکاربرد تلقی حداکثری از دین برای طراحی نظام تعلیم ـ ب

وتربیت اسالمی، باید هم مبانی مشـخص و مسـتند بـه دیـن برای طراحی نظام تعلیم

شناختی مشخصی برای ترکیب مبـانی بـرای اسالم وجود داشته باشد و هم الگوی روش

های تربیتی، مبتنـی بـر علـوم ی از گزارهبرآن، چون بسیاراستخراج مسائل تربیتی؛ افزون

انسانی تجربی است، دین اسالم باید موضع مشخصی درقبال آن داشته باشـد. از دیـدگاه 

وتربیـت اله  جوادی، دین اسالم مبانی مشخص، منقح و جامعی دربـارۀ مبـانی تعلیمآیت

، شـریعت در شناسی در قرآندارد. ایشان با طرح مباحث گستردۀ مبنایی، ازقبیل شناخت

شناسی ازجملـه صـورت و آیینۀ معرفت، منابع متعدد  حوزۀ الهیات، نبوت، امامت، انسان

وتربیت است.  با مراجعه به محتوای سیرت انسان در قرآن و ... درصدد تبیین مبانی تعلیم

وتربیـت را بـه راحتـی اسـتخراج این منابع، می توان مبانی الزم برای طراحی نظام تعلیم

ای از آیات ویژه قرآن کریم، با طیف گستردهمینین با مروری  بر کتاب و سنت، بهکرد. ه

اند. بخشی از این آیات، مربـوط بـه مبـانی های تربیت اسالمیمواجهیم که ناظر به حوزه

اند. در بخش مبـانی نیـز آیـات قـرآن تربیت اسالمی و دستۀ دیگر، ناظر به مسائل تربیتی

شناختی شناختی و جامعهشناختی، الهیاتی، انسانم از معرفتشامل همۀ سحوح مبانی، اع

های های تربیتـی، سـاحتاست. در بخش مسائل تربیتی نیز شامل اهداف تربیتی، ارزش

دیگر، ایشان موضـع مشخصـی درقبـال های تربیت است؛ ازطرف  تربیت، اصول و روش

 م پرداخت. های علوم انسانی تجربی دارند که در ادامه به آن خواهیداده

همۀ این نکات بیانگر این واقعیت است که ایشان چهارچوب نظری روشنی در تبیین 

شناسی الزم نظریۀ حداکثری دین دارند، همۀ مبانی الزم را برای اثبات این نظریه و روش

وتربیت و طراحی های مختلف، ازجمله تعلیمگیری از این رویکرد در عرصهرا برای بهره

 اند.وتربیت اسالمی  درنظر گرفتهتعلیمو تدوین نظام 
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 وتربیت اسالمیهای آن و کاربردش در طراحی نظام تعلیمحجیت عقل، یافته .2.1.3

 حجیت عقل ـ الف

مراد از عقل، اعم از عقل تجریدی فلسفی است. عقل هر نوع  ابـزار ادراک  یرنقلـی 

ای نیسـت عقل فقط وسیلهاست. عقل فقط مفتاح دین نیست، بلکه مصباح آن نیز است. 

داران را تا آستانۀ پذیرش دین برساند، بلکه بعد از آن نیز نقش تأثیرگذاری دارد و که دین

؛  (34: 8712م  34:  8732)جوادی آملوی، ابزاری برای فهم متون نقلی و کشف محتوای وحی است 

برآن، عقل با محالعۀ کتاب تکـوین، بخـش گسـتردۀ دیگـری را از معـارف دینـی افزون

های آن معنای نادیـده گـرفتن محـدودیتکند. تأکید بر حجیـت عقـل، بـهاستخراج می

( نیعقل در د یادراک یهاتیمحدودهای ادراکی  عقل محدود است )نیست؛ زیراتوانایی

ذاری عقل در مقام باریابی به آستانۀ دین و مصباح بـودن ؛ بنابراین، تأکید بر گسترۀ تاثیرگ

؛  (41: 8732)جوادی آملوی، های آن نیست معنای نادیده گرفتن محدودیتآن برای فهم دین، به

طرازی آن با وحـی نیسـت، معنای همدیگر، تأکید بر جایگاه عقل در کنار نقل، بهازطرف

سـت. شـکی نیسـت کـه ابـزار کشـف معنای کاشفیت هردو از محتوای وحـی ابلکه به

 شأنی آن با مقصد و محتوای مکشوف نیست.معنای همبه محتوای وحی،

لحاظ فراهم کـردن محتـوا وحی به ( ۱طرازی عقل با وحی این است که دلیل ناهم

برای استنباط، مقدم بر عقل است و عقل بعد از تحقـق وحـی درصـدد کشـف آن بـر 

حامالن  ( ۰کند؛ و هیچ تردیدی به آن راه پیدا نمیوحی مصون از خحاست  ( ۱آید؛ می

علت تأیید الهی در مقام تلقی، حفظ و انتقال، از دخالت هر عامل خحاساز و وحی نیز به

که عقل نه چنان ظرفیتـی دارد کـه مصـون از دخالـت اند؛ درحالیبرانگیز مصوناشتباه

یـدات خـا  الهـی دارد؛ عوامل خحاساز باشد و نه برای در امـان مانـدن از خحـا تأی

رتبۀ نقل در مقام کشف از وحی است، نه همسان وحی که حامل متن بنابراین، عقل هم

 . (34)هتان: دین است 

لحاظ اعتبـار رتبۀ دلیل نقلی بههم ( ۱دلیل عقلْی اعتبار معرفتی دارد؛  ( ۱ترتیب بدین

های معرفتی به دین، باید بـه هـردو دلیـل تکیـه و از تناد یافتهبرای اس ( ۰معرفتی است؛ 
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سحح با نقـل و هماننـد آن ؛ پس عقل هم (31)هتوان: شناختی پرهیز کرد حصرگرایی روش

 . (18)هتان: کاشف از وحی است 

 یت اسالمیوتربهای آن در طراحی نظام تعلیمکاربرد حجیت عقل و یافته ـ ب

های تربیتی مبنایی را استخراج توان بسیاری از گزارهبراساس حجیت عقل مستقل می

شناختی، الهیاتی، شناختی، هستیهای مبنایی تربیتی )معرفتترین گزارهکرد؛ زیرا اساسی

توان گزاره های این حوزه دلیل، با عقل میهمینصبغۀ عقلی دارد؛ به (،شناختی و ...انسان

هـای های عقل مستقل استخراج کرد. عقل مستقل در حوزهرصورت معتبر بودن دادهرا د

 های دستوری اصلی تربیتی نیز ظرفیت بسیاری دارد. شناختی تربیتی و گزارهمبانی ارزش

درصورت پذیرش ارشادی بودن بسیاری از روایات تربیتی، نقش عقل مستقل بسـیار 

اند و راهبر عقـل؛ سیاری از روایات تربیتی، ارشادیتعبیردیگر، بتر خواهد بود؛ بهپررنگ

های تربیتی معتبر فراوانـی را اسـتخراج گیری از عقل، گزارهتوان با بهرهدلیل، میهمینبه

کرد؛ برای مثال، در بسیاری از روایات تربیتی، فقط به حکم تربیتی بسـنده نشـده اسـت، 

الواقع تصریح شده است. بخش دیگری د الیمثابه ارشابلکه به ریشه یا پیامدهای آن نیز به

وتربیـت رسـمی، راهکارهـای تـدبیر و هـای تعلیمویژه گزارههای تربیتـی، بـهاز گزاره

مدیریت جریان یادگیری و نحوۀ حفظ و توسعۀ آن است؛ مانند توصیه به نوشتن  و دلیل 

و فنــون  ویژه در مقــام تــدریس، ازقبیــل آدابآن؛ نحوهــۀ مواجهــه اســتاد و شــاگرد بــه

های فـردی، رعایـت سـحح و وپاسخ، رعایت ظرفیت مخاطب و توجه به تفاوتپرسش

 تأکید بر ذو مراتب  بودن رشد اخالقی، تربیتی و ... .

هـای تربیتـی و طراحـی نظـام حجیت عقل  یرمستقل و نقشـش در اسـتنباط گزاره

دون پـذیرش عقـل وگو نیاز داشته باشد؛ زیرا بـتر از آن است که به گفتتربیتی، روشن

 یرمستقل در بخش تحلیل متون و تفسیر آیات و روایات، امکان استنباط از متون دینـی 

به دالیلی کـه دربـارۀ پذیر نیست. باتوجهپردازی تربیتی امکانوجود ندارد و زمینۀ نظریه

ویژه از منظر درون دینی آوردیم، زمینۀ وسیعی برای اسـتفاده از عقـل در حجیت عقل به

هـای توصـیفی و هـم شود؛ هم در حـوزۀ گزارههای تربیتی فراهم میاستنباط گزارهراه 
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 های دستوری تربیتی.گزاره

 های علوم انسانی تجربیحجیت داده .3.1.3

های جدی اندیشمندان اسالمی معاصـر، تبیـین رابحـۀ علـوم انسـانی یکی از د د ه

تولید علوم انسـانی اسـالمی  تجربی و دین، مالک حجیت علوم انسانی اسالمی و روش

ای طوالنی و ادبیات منقحی  دارد. به است. مالک حجیت علوم انسانی  یرتجربْی پیشینه

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

که در حوزۀ علوم انسانی تجربی هنوز از این اجمـاع و توافـق خبـری نیسـت. ؛ درحالی

های تربیتـی بسـیاری یکی از علوم انسانی تجربی، علوم تربیتی است. علوم تربیتْی گزاره

انـد. ها دست یافتهاند با تحقیقات تجربی به آننظران علوم تربیتی مدعیدارند که صاحب

هـا اسـتناد کـرد و حجیـت توان بـه آناند یا نمیتجربی معتبر و حجت هایآیا این یافته

شناسی دارد؛ زیرا اگر پاسخ مثبت ای بر دینندارند؟ پاسخ به این سئوال، تاثیرات گسترده

کند، بسیار گسـترده و اگـر پاسـخ ها را تأیید میهای تربیتی که دین آندهیم، دامنۀ گزاره

خواهد بود. برای پاسخ به ایـن پرسـش، بایـد بـه نکـات منفی دهیم، دامنۀ آن محدودتر 

 بیینانه دست یافت.متعددی توجه کرد و با تکیه بر آن مبانی، به تحلیل درست و واقع

براساس آنیه گفتیم، پاسخ سئوال روشن است. گفتـیم مـراد از عقـل، اعـم از عقـل 

ین، شـامل ابـزار تجریدی فلسفی است. عقل هر نوع  ابزار ادراک  یرنقلی اسـت؛ بنـابرا

های کشف عالم واقع و دسـتیابی شود؛ پس علوم تجربی یکی از راهادراک تجربی نیز می

 از ئـیجز ن،یتکو عالم در عقل یریکارگبه بر یمبتن یعلم معرفتبه محتوای دین است. 

 .نبست ای است واقع با محابق و حیصح ،یمعرفت محصول نیا ااست؛ زیرا ی ینید معرفت

 ؛تیسن ( یفکر دستگاه نیا درعلم  فیتعر)محابق  علم مصداق نباشد، واقع اب محابق اگر

 صـورتنیـادر ؛تسا واقع با محابق اشود؛ ی حذف و بیتهذ ،گذاشته کنار دیبا نیابربنا

 افعـال اتیـتجل و خلقت عالم در خدادی عقل از یریگبهره محصول افته،ی نیا چون زین

 فیتعر مشمول است؛ پس خداوند به منسوب و یاله یتگریهدا از یا جلوه است، یاله
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 . بود خواهد ینید معرفت و علم

 های تجربی، مبتنی بر مبانی خاصی است:حجیت داده

تفکیک حجت منحقی و حجت اصول: حجـت منحقـی همـان حـد وسـط یـا  ـ الف

 االحتجاج است؛که حجت اصولی، ما به یصحاستدالل قیاسی است؛ درحالی

ست و امکان جعل یا سلب ندارد. بـه ایـن نـوع دلیـل، علـم حجیت قحع ذاتی ا ـ ب

 گویند؛می

قحع دو قسـم دارد: منحقـی و عرفـی. قحـع منحقـْی عـین کشـف و معصـوم از  ـ ج 

 خحاست؛

تواند حجیت داشته باشد که مستمد از یقـین و حجیت ظن ذاتی نیست و زمانی می ـ د 

رو آن را علمـی، علم است؛ ازاینمستند به دلیل قحعی باشد. حجیت ظن  یری و متکی بر 

 دانند و معتبر بودن آن در پرتو تکیه بر علمی  یر از خود است.یعنی منسوب به علم می

 یکسـ اگر. وجه کنیمتبه دین  انتساب نوع و تیماه به دیبا ۀ اساسی این است کهنکت

 رادم اگر یول است؛ نادرست شکبی ،باشد شارع به مظنون گزاره یقحع انتساب درصدد

 .داشت نخواهد وجود یظورحم نیچن ،باشد یظن انتساب ،انتساب از

نکه یچه ا ؛ها نخواهد بودبودن آن ینیمانع د ،یشده در علوم نظربودن فروع اسنتاج یظنه » 

ن ین دیبنابرا ؛ها نخواهد شدبودن آن ینیمانع از د ،از مسائل اصول فقه یاریبودن بس یظن

ها آنۀ بلکه نسبت به هم ،تفاوت نبودهیا بینظر و یب یا جزئیو  یك از علوم کلیچینسبت به ه

ك از علوم یچینکه هیچه ا ؛دینمایالقا م ،گر هستندیع فروع دیرا که منشأ تفر یات و اصولیکل

 یعیطب ۀجینت ینین ارتباط طرفیباشد، اینظر نمیتفاوت و بیب ینیز نسبت به معارف دین

  است. ینیوحدت قلمرو علم با معارف د

ا ی یآوره و صرف ظن فراتر رفته و به مرز علمیکه از حده فرض یعلوم در ظرف یت شرعیحج

ن صحت استناد موجب یده باشند، مجوز استناد به شارع مقدس است. ایرس ییعقال ۀنیطمأن

 ،است یو حقوق یو فقه یبُعد عمل یدارا یه و محلب علمیکه آن قض ییشود که در جاهایم

  (31: 8732)جوادی آملی،  «حجت باشد. یلحاظ اصولبه یعنیداشته باشد؛ صحت احتجاج 

توان گفت اگر داده های تجربی در علوم تربیتی تجربی، این شرایط را داشـته پس می
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 باشند، معتبرند و حجیت دینی دارند.

گیری منحقی از داده علوم انسانی بهرهاین مبنا از آن جهت اهمیت دارد که راه را برای 

های کند . پذیرش این مبنا،  مانع  از مواجهه افراطی در قالب طرد همۀ دادهتجربی باز می

بهانـۀ سویه داده هـای علـوم تجربـی، بهعلوم تجربی می شود. همینین،  از پذیرش یک

هـای اعتماد بودن داده ها،  زمانمند و مکانمند نبودن علم و قابلعلمی بودن داده های آن

اساس، تولید علوم انسانی اسالمی در این پارادایم کامال  تجربی جلوگیری می کند.؛ براین

مهیا خواهد بود. دین را  یر از منابع نقلی قلمداد کردن، عقـل را فراتـر از عقـل تجربـی 

را علم و های تجربی های تجربی را ذیل عقل قرار دادن، مبنای حجیت دادهدانستن، داده

قحع عرفی دانستن و ... از مبانی مترقی است که زمینـۀ تولیـد علـوم انسـانی اسـالمی را 

 کند.آسانی فراهم میبه

 شناختیمبانی انسان .2.3

شناختی است. ایـن وتربیت، مبانی انسانیکی دیگر از مبانی مهم استخراج نظام تعلیم

و تأثیر چشمگیری بر طراحی و تبیـین نظـام اند وتربیتمبانی  از مبادی قریب نظام تعلیم

انـد از: دوبُعـدی بـودن وتربیت دارند. برخی از این مبانی از دیـدگاه اسـتاد عبارتتعلیم

منـدی انسـان از فحـرت توحیـدی، کرامـت انسـان، انسان، حی متأله بودن انسان،  بهره

 خالفت الهی و ... .

 تی آنهای تربیدوبعدی بودن انسان و داللت .1.2.3

 دوبعدی بودن انسان (الف

وتربیت، دوبعدی بودن انسان و داشتن ترین و تأثیرگذارترین مبانی تعلیمیکی از مهم

بـودن  یبعـددوانسان موجودی است مرکب از بعد مـادی و روحـی. بعد روحی است. 

 یتـوان دوبعـدیات میاست. با مراجعه به آ ی، مسلم و ضروریانسان در فالسفه اسالم

ت و اصالت انسان یاثبات کردد؛ درواقع، هو یروشنبودن نفس را به یبیانسان و ترکبودن 

 اش. یاوست، نه بعد جسمان یبه بعد روحان

های متعددی وجود دارد: روش برای اثبات دوبعدی بودن انسان و تجرد روح، روش
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ی ها نیز رویکردهای خردتـردی دارنـد کـه در جـاعقلی، نقلی و شهودی. هریک از این

 ها خواهیم پرداخت.خود به آن

دن انسـان وبا مراجعه به آیات و روایات، به دالیل متنوعی بـرای اثبـات دوبعـدی بـ

 توان در چند دسته قرار داد:توان دست یافت. این آیات و روایات را میمی

 آیات مربوط به مقام خلقت انسان  ـ ۱

به تبیین نحوه خلقت انسـان  برخی از آیات مربوط به دوبعدی انسان، آیاتی است که 

و نفخ روح در یک مرحله از فرایند خلقت انسان می پردازد.این آیات خلقـت انسـان را 

نام روح دارد. برخی از این  بر بعد مادی، بعدی بهکنند که بشر افزونای تصویر میگونهبه

ثُمَّ َجَعَل * َخلَْق اإْل نْسان  م ْن طین   ء  َخلَقَُه َو بََدأَ الَّذي َأْحَسَن کُلَّ َشيْ اند از: آیات عبارت

ـْمَع َو *  نَْسلَُه م ْن ُساللَة  م ْن ماء  َمهین   ـه  َو َجَعـَل لَکُـُم السَّ ْن ُروح  اُه َو نَفََخ فیـه  مـ  ثُمَّ َسوَّ

* م ْن َحَمإ  َمْسنُون  إ نِّي خال ٌق بََشرا  م ْن َصلْصال  ...  ؛1اأْلَبْصاَر َو اأْلَفْئ َدَ؛ َقلیال  ما تَْشکُُرونَ 

یْتُُه َو نَفَْخُت فیه  م ْن ُروحي دینَ  فَإ ذا َسوَّ   .2َفقَُعوا لَُه ساج 

ها بـرای آیات ناظر به جدایی روح از بدن و آروزی بازگشت مجدد برخی انسـان ـ ۱

عُ  انجام دادن کارهای صالح است: ي *  ون  َحتَّي إ ذا جاَء َأَحَدُهُم الَْمْوُت قاَل َربِّ اْرج  لََعلّـِ

 3یَْوم  یُبَْعثُونَ  َأْعَمُل صال حا  فیما تََرکُْت کاَلَّ إ نَّها کَل َمٌة ُهَو قائ لُها َو م ْن َورائ ه ْم بَْرَزٌخ إ لي

کنـد کـه هنـوز آیاتی که بر عروج روح هنگام خواب و بازگشت آنانی داللت می ـ ۰

ُ یَتََوفَّي اأْلَ احلشان فرانرسیده است:  َمنام هـا  لَـْم تَُمـْت فـي نُْفَس حیَن َمْوت هـا َو الَّتـياله 

ي إ نَّ فـي إ لي َعلَیَْها الَْمْوَت َو یُْرس ُل اأْلُْخري قَضي فَیُْمس ُك الَّتي َك َآیـات   َأَجل  ُمَسمًّ ـ  ذل

   (518 و 531/ 4، 8712)جوادی آملی:  4ل قَْوم  یَتَفَکَُّرونَ 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

  .  ۷ـ۵ /حجر . 1

 .۱۷و۱۹  /حجر . 2

 .۱۳۳ـ۷۷/ نونمؤم . 3

 .۰۱ /زمر . 4
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باره تلقی خا  ایشان از دوبعـدی بـودن انسـان اسـت. یکی از نکات مهم دراین

معنای دکارتی آن، یعنی دوبنی بودن انسان و انفصال روح و جسم، بلکـه دوبعدی نه به

 یاگر انسان را موجود»معنای کون جامع بودن و جامع ملک و ملکوت بودن انسان. به

م و یبـدان یعـید طبیـرا با یم، ویعت منحصر ساختیتش را به طبیم و ماهیدانست یعیطب

 یتلقـ یعـیرا صـرفا  فراطب یم و اگـر آدمـیوجو کنـعت جستیز در طبیگاه او را نیجا

م و چنانیـه او ینیز در ملکوت ببیگاهش را نیم و جایبدان یعید فراطبیرا با یم، ویکرد

بـر  یعـت دارد و دسـتیبـر طب یکه دسـتچنان ،میان ملك و ملکوت انگاشتیرا جامع م

عـت و ین  طبیز جـامع بـیـن یگاه او در نظـام هسـتیکون جامع و جا را یعت، ویفراطب

از  یهسـت یهـادهیـرا پدیـشود؛ زین مییعت و در دو قلمرو ُملك و ملکوت تعیفراطب

ا و ین و آسمان و دریهمیون زم ؛اندیعیو طب یا صرفا  مادیستند: یرون نیسه دسته بنیا

کـون  یا دارایـو فرشـته  یو کرسـمانند عرش و لوح  ؛اندیعیسره فراطبكیا یصحرا 

افتـه و یعـت راه یگر، به اوج فراطبیدیسوعت دمسازند و ازیسو با طبكیجامع بوده، از

   (212: 8713)جوادی آملی، « اند.وستهیپ

 های تربیتی دوبعدی بودن انسانداللت( ب

های تربیتی از دیدگاه اسالم، پرورش بعد جسمی است. شکی نیست یکی از ساحت

تواند در مسیر صحیح حرکت کند و کارهای اخالقی و تربیتی انجـام نسان زمانی میکه ا

های ایجابی دلیل، در اسالم هم توصیههمیناندازه باشد؛ بهاش بهدهد که سالمت جسمی

زننده بـه سـالمت داشتن جسم و هم هشدارهایی دربـارۀ عوامـل آسـیببرای سالم نگه

 جسمی وجود دارد. 

ویژه برخـی احکـام م فقهی، معحوف به بعد جسمی انسان است؛ بـهبسیاری از احکا

حرام و مکروه که به عواملی و رفتارهایی ناظرند که زمینۀ ساز آسیب رسـیدن بـه جسـم 

 اند.انسان

جای شك و تردید نیست که تعلیمات اسالم براساس حفظ و رشد و سالمت جسم است. »

ه حال بدن است. یکی از مسلمات فقه این ها بعلت حرمت بسیاری از امور، مضر بودن آن
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اند که برای جسم انسان ضرر دارند و یك دلیل تحریم شدهایناست که بسیاری از امور به

اصل کلی برای فقها محرح است که هرچیزی که محرز بشود که برای جسم انسان مضر 

/ 22أا: یری، بی)مط« حرام است. قحعا   ،ولو هیچ دلیلی از قرآن و سنت نداشته باشد ،است

   (144 و 145

دیگر، در فقه موجوْد با احکام مستحب متعددی مواجه هستیم که بـه تقویـت ازطرف  

بینیم که خـوردن در سنت زیاد می»جسم، بهداشت و حفظ سالمتی انسان مربوط است. 

بیماری را از بدن بیرون  ]...[کند چون دندانها را محکم می ؛میوه یا سبزی مستحب است

   )هتان(« برد.یم

تنها از دیـدگاه اسـالم پسـنیدیده نیسـت، بلکـه ا لـب پروری نهشکی نیست که تن

دانند. تأکید بر پروری را نادرست میوتربیت و ادیان نیز تنمکاتب تربیتی، فالسفه تعلیم

پروری پرورش جسم ممکن است به این ذهنیت دامن بزند که گویی اسالم مردم را به تن

صـراحت پـروری را بهگونه نیست، بلکه اسـالم تنتنها اینکه نهند؛ درحالیکتشویق می

اند اسالم نیز ماننـد برخـی ادیـان و مکاتـب که برخی خیال کردهنهی کرده است تاجایی

رو کشــی را توصــیه کــرده اســت؛ ازایــنزهــدگرا و عرفــانی، مبــارزه بــا نفــس و نفس

 ناپذیر است.اجتناب تصویرسازی درست از تربیت بعد جسمی، ضروری و

سـاز دوبعدی بودن انسان، داللت تربیتی مهم دیگری نیز دارد. دوبعدی بودن زمینه

توان جسم سالم و توانمندی تأثیر متقابل هر بعد بر بعد دیگر است؛ بنابراین، زمانی می

ویژه آرامش و فرا ـت داشت که انسان کماالت روحی و سالمت نفس داشته باشد؛ به

دیگـر، های مداوم و سایر بیمارهای روحی ماننـد افسـردگی و ...؛ ازطرف  از اضحراب

توانـد بـه تربیـت روحـی بپـردازد و در مسـیر انسان در پرتو جسم سالم است که می

کماالت عالی قدم بردارد. نداشتن جسم سـالم و گرفتـار شـدن انسـان در دام برخـی 

مسیرتحصـیل آن کمـال  بیمارها، مانع از تحصیل کمـاالت یـا کنـد شـدن حرکـت در

شود. کسی که مبتال به سردرد مداوم و سایر بیمارهای مرتبط با تحصیل علم است، می

ای علمی تحصیل دهد و به مراتب عالی ازقبیل تخصص در رشتهتواند طبیعی ادامهنمی
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 و تولید اندیشه دست یابد.

انسان موجودی های تربیتی دوبعدی بودن انسان، اصل جامعیت است. از دیگر داللت

اش اقتضـائات خاصـی دارد؛ بنـابراین انسـان چندبعدی است و هریک از ابعاد وجودی

کلی  افل دلیل اشتغال به تحقق  ایات آن بعد، از سایر ابعاد بهبرای ارضای نیازها نباید به

ها را ازاساس تعحیل کند. انسان چون قوۀ عقلیه،  ضبیه و شهویه دارد و هریک شود و آن

به طبیعت خاصشان خواهان دستیابی به  ایتشـان و فعلیـت یـافتن استعدادشـان جهباتو

بعدی و هستند، نباید با اشتغال به بعد عقلی یا شهوی خود، سایر قوا را تعحیل کرد و تک

  ناقص شود؛ بنابراین یکی از اصول تربیتی، جامعیت است.

 یطوالن یافاصله ،ن دو طرفیب ان ملك و ملکوت است، گاه با جمع سالمیاگر جامع م یآدم»

عت یبه فراطب یعت گذرانده و گهگاهیشتر عمر خود را در طبیاست که ب ین درصورتیدارد و ا

عت بوده و تنها در یشتر در قلمرو فراطبیتر و بكیداشته است. گاه به جمع سالم نزد یگذار

ان یاست که م یمتأله و انسان کامل یح یزده است؛ اما گاه یعت سریحاالت به طب یبرخ

ت سالمت، در درون ینها را در یعیو فراطب یعیات طبیملك و ملکوت جمع کرده و ح

 ۀو تنها در رتب 1ان حضرات خمسیکه قادر به جمع م ین انسانیش گردآورده است. چنیخو

: 8713)جوادی آملی، « خواهد بود. "کون جامع به جمع سالم"است،  یاله یایا و اولیانب

 . (215 و 217

 انسان حی متأله .2.2.3

شناختی، توجه به فصل انسان از سایر موجودات است. ترین مبانی انسانیکی از مهم

اند. برخی انسـان را حیـوان ابزارسـاز، مکاتب مختلْف به تمایزهای متعددی اشاره کرده

تـرین تعریـف در انـد. رایجای وجود خالق و ... تعریـف کردهگروهی حیوان میال، عده

فۀ رسمی، تعریف انسان به حیوان ناطق است. استاد معتقدند فصل ممیز انسان، ناطق فلس

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

نخستین است، چهار  ۀانسانیت، طبیعت، ملکوت، جبروت و الهوت؛ بنابراین انسان کامل بااینکه متعلق به نشئ ۀنشئ .1

 جمع کرده است. شدیگر را نیز درون ۀنشئ
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اد یوان ناطق یاز انسان به ح یدر علوم بشر»بودن وی نیست، بلکه متأله بودن وی است. 

داننـد کـه یمـ یاشناسند، او را موجـود زنـدهیرا تنها به ظاهر م یشود و آنان که آدمیم

ز یهـا متمـااز آن ییگـونوران، مشتر  و ازجهت نحق و سـخنگر جایات با دیث حیازح

ك بـه یـچیز، هـیـن فصـل ممیـم، نه آن قدرمشتر  و نـه ایکراست؛ اما در فرهنگ قرآن

اسـت  یسخن یوانیات  حیانسان، نه از ح یینها فیت شناخته نشده است و در تعریرسم

دسـت انسان از قـرآن بـهعنوان جنس و فصل ت آنیه بهیبلکه درنها ،یو نه از تکلم عاد

   (84، 8712)جوادی: « است. "متألهه یح"ر ید، تعبیآیم

های تربیتی مهمی دارد. رهاورد سـلوک اخالقـی و تربیتـی این تلقی از انسان داللت

انسان، بستگی تام به موطن سلوک،  بستر حرکت و حوزۀ ارتباط وی دارد. اگـر مـوطن 

ها، مواجهه مکرر وی با بـدانیم، ار زدن حجابسلوک وی را حرکت در سیر لقاءاله  و کن

 شوند.گیرند و خدایی میهای وی نیز همان رنگ را به خود میآورده

 های تربیتی آنمندی انسان از فطرت توحیدی و داللتبهره . 3.2.3

 مندی انسان از فحرت توحیدیبهره (الف

منـدی اله  جوادی، بهرهه آیتوتربیت از دیدگاشناختی نظام تعلیماز دیگر مبانی انسان

سازترین مباحـث معـارف انسان از فحرت توحیدی است. تبیین ماهیت فحرت از مسئله

به رویکردهای محتلف در اندیشـۀ اسـالمی ازقبیـل اخبـاریگران، اسالمی است. باتوجه

 محدثان، فالسفۀ اسالمی، مکتب تفکیک و ... تفسیر متعددی از این موضوع وجود دارد.

دلیل، فقـط همینن نوشته، مجال تببیین و  نقد دیدگاههای پیش گفته نیست؛  بـهدر ای

تردیـد انسـان بدون ( ۱کنیم. از دیـدگاه ایشـان  به بیان دیدگاه استاد جوادی بسنده مـی

 فحرت  یراکتسابی است.  ( ۱فحرت دارد؛ 

 یمعنالغت بهکند و در یژه میاست که داللت بر نوع و "ف ْعلَه"بر وزن  "فحرت" ۀکلم»

 "فحر" ۀم مشتقات کلمینش و خلقت است. در قرآن کریاز آفر یخاص ۀسرشت و نحو
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 1؛بار استعمال شده استكیفحرت تنها  ۀکن کلمیل ؛کار رفتهگوناگون بهیهاصورتبه

آنیه  یعنی، یانسان است و امور فحر ۀژینش ویسرشت خا  و آفر یمعنن، فحرت بهیبنابرا

ت یها باشد. خاصانسان ۀن همیآن را داشته و مشتر  ب ینش انسان اقتضایرکه نوع خلقت و آف

ا  در عموم یست؛ ثانین ینش انسان است و اکتسابیآفر یآن است که اوال  مقتضا یامور فحر

ست گرچه یر نیپذلیا تحویل یها از آن برخوردارند؛ ثالثا  تبدانسان ۀافراد وجود دارد و هم

معرفت  ( ۱ند از: ااست که عبارت ییهایژگیو یفحرت دارا ..[.] ردیپذیشدت و ضعف را م

ه یبلکه در نهاد او تعب ست،ین یلیانسان تحم یعمل یهاشیز گرایو ن ینش فحریو ب یو آگاه

توان آن را یل نمیبا فشار و تحم ( ۱ ؛رون آمده باشدیکه از ب یحصولنه مانند علم، شده است

دار است، گرچه ممکن است یگر ثابت و پایدعبارت  هد بود و بهر نخوایرپذییلذا تغ ؛ل کردئزا

ت سرشته ین واقعیبا ا یقت هر انسانیچون حق ؛است یر و همگانیفراگ ( ۰ ؛ف شودیتضع

: 8713؛ 214 و 217م  51 و 73: 8713؛ 518/ 2م  72/ 8: 8718؛ 27: 8713)جوادی آملی، « شده است.

  (811 و 814

 رتکاربردهای تربیتی فح ـ ب

منــدی از فحــرت توحیــدی هرچنــد ســرمایۀ عظیمــی بــرای مــدیریت فضــای بهره

وتربیت اسالمی است، شکوفا شدن فحرت بـا موانـع متعـددی مواجـه اسـت کـه تعلیم

دهـد. گیری مؤثر را از این سرمایۀ بزرگ درمعرض مخاطره قرار میها بهرهناآگاهی از آن

 اند از: برخی از این موانع عبارت

 یبـرا ی افل شود، از حرکت علم یات الهیکه از خود و خدا و آ یانسان : فلت ( ۱

 د؛ شویمحروم م یل نفسانیفضا ییشکوفا یبرا یشناخت و شهود حق و از حرکت عمل

 روست که بـاهحان روبیش یهاوسته با وسوسهیانسان پ: یحانیو ش یعلم ۀوسوس ( ۱

 یانسـان سـالك را جـا یو رأنشـاند یحق م یباطل و باطل را جا یحق را جا هسیدس

 ؛ملکوت بازدارد ۀرا از مشاهد اودهد تا یا عقل مبرهن قرار می یوح

نـد و او در مشـهد و محضـر یبیپندارد خـدا او را نمـیکه م یانسان: ییپندارگرا ( ۰

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 .۰۳/ روم. 1
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  ؛داندیاو را نم یست، پنهان و نجوایسبحان ن یخدا

 یسـور بـهیمعرفت و سـ ۀیاول ن عقل متعارف در مراحلیالبته هم :عقل متعارف ( ۰

کـه  یبـاالتر ع قـال اسـت و انسـان ۀنسبت به مرحلـ یال الزم است؛ اما هر مرحلهیفضا

  ؛ابد، عقل مانع استیحق راه  یبخواهد به اوج لقا

  ؛فحرت تکبر است ییاز موانع شکوفا یکی :کبر ( ۷

 ینیام خودبفحرت، گرفتار شدن در د ییاز موانع بزرگ شکوفا :و هوس ینیخودب ( ۱

  ؛است یمدارو هوس

  است؛ فحرت ییشکوفا یا و محبت به آن از موانع اساسیتعلق به دن: ییاگرایدن ( ۵

ر او یرو در مسـنیـازا ؛حان دشمن سعادت انسان اسـتیش :حانیش یهانگاهیکم (  ۹

 ؛ ندازدیبه دامش ب ند وفته و ا وا کیکند تا او را فرین میکم

قـت، زنگـار دل اسـت. یفحرت و شناخت حق ییموانع شکوفااز  یکی: زنگار دل ( ۷

   (518 و 737: 8713)جوادی آملی، 

گیـری از عوامـل شـکوفایی آن، بعد از شناسایی موانع شکوفایی فحرت، باید بـا بهره

 ( یه در )عقل عملیو تزک ( ینظرعلم و معرفت در )عقل»فحرت توحیدی را شکوفا کرد. 

م کتـاب و یتعلـ یعنـی، یالسالم هم با کار علمـهمیعل ایانب .فحرت است ییعامل شکوفا

انسـان را  یو فحـر یعقلـ یهـانهیر، گنجیه و تحهیتزک یعنی، یحکمت و هم با کار عمل

   (738: 8713)جوادی آملی، « کنند.یشکوفا م

 های تربیتی آنمختار بودن انسان و داللت .4.2.3

 مختار بودن انسان ـ الف

اله  وتربیـت از دیـدگاه آیـتز دیگر مبانی اساسی در نظام تعلیممختار بودن انسان ا

وتربیت به ویژه وتربیت است و بدون آن تعلیمجوادی است. اختیار محور جریان تعلیم

دهـد. چـون ارزش علـم تربیت اخالقی، هویت و مفهوم خـود را کـامال  ازدسـت می

فتارهای انسان است، شرط های تریبت اخالقی در گرو ارادی بودن راخالقی و فعالیت

وتربیت اسالمی، پذیرش اختیار انسان، تصویرسازی صحیح از الزم طراحی نظام تعلیم
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 آن و اثبات آن است.

دور است و هم از توهم به یم حق هم از تصور جبریه، راه مستقیامام ۀفیطا یکالم ۀشیدر اند»

ز یار انتخاب نیانسان گشوده و اخت یروشیه، دو راه پیاعتقاد امام ح آنکه بنابری. توضیضیتفو

رود و اگر بخواهد از آن راه ین مین راه معیکه اگر بخواهد از اینحوبدو سپرده شده است؛ به

 یهاوهیح کرده و با شیقت تصرین حقیبه ا یم در موارد فراوانیکر قرآن گر.یمشخص د

 یانسان را بر سر دو راه": دیفرمایمحلق مصورت  به ید فرموده است.گاهیگوناگون بر آن تأک

"نینه النهجدَ یْ و هدم؛ یاقرار داده
دو راه را  ۀ، صبغیت الهیح به هدایضمن تصر یگاه 1

بیْ إنها َهد :را به کفر یگریسازد و دیم یرا به شکر منته یکین کرده، ییتع ا َشاکرا  ینَه السَّ ل إمه

اکفورا   وإمه
اراده و  یمان و کفر آزاد و دارایر ارا برسَ  یشتر آدمیز با صراحت بین یزمان 2

ز به ین یهنگام 3کفریؤمن و من شاء فلیو قُل  الحقُّ من ربهکم فَمن شاء فل :خواندیت میمش

 :دید، عمل کنیخواهید و هرگونه که میاکارها به خود وانهاده ۀد که در همیفرمایملحدان م

 4رٌ یاعملوا ما شئتم إنه اله  بما تعملون بص [...] نایخفون علیتنا الیءا یلحدون فین یإنه الهذ

 یرا منتف ینش جن و انس است، هرگونه اجباریگانه هدف آفریعبادت خدا که  ۀز درباریگاه ن

 ( ر از خدای)  یساخته و با اشاره به خسران آشکار کافران، آنان را در عبادت هر معبود

ن، یبنابرا به او مستند است؛ 5[...] فاعبدوا ما شئتم من دونه :ار خوانده استیصاحب اخت

ار و یتوان اصل اختیانسان مجبور است که مختار باشد و مضحر است که آزاد باشد و هرگز نم

: 8712)جوادی آملی، « .یگریتواند سلب کند و نه دیرا از او سلب کرد؛ نه خود م یآزاد

  (713 و 711: 8713؛ 812 و 848م   712 و 718

وتربیـت، به تأثیر گستردۀ آن بر تبیین و طراحی نظـام تعلیمباتوجهمختار بودن انسان 

ای در اسالم و اندیشۀ متفکران اسالمی دارد. قـدمت ایـن مسـئله در اسـالم جایگاه ویژه

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 .۱۳بلد/  . 1

 .۰/ انسان . 2

 .۱۷/ کهف . 3

 .۰۳/ فصلت . 4

 .۱۷/ زمر . 5



 

 

88 

نظران اسالمی به تبیین آن نشـانگر اهمیـت ویژه مکتب تشیع و اهتمام گستردۀ صاحببه

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

 اند.های مختلف به تبیین این موضوع پرداختهمناسبت

ار انسان در یاست. اخت یرونیو ب یاْر انجام دادن عمل، فار  از اجبار درونیمراد از اخت

، از مرتبۀ موجود مختار بـه منزلـه یرونیر عوامل بیتأثتنها تحتممکن است که نه یفرض

 ییز توانـایـن یدرون یدربرابر عوامل و فشارها یدا نکند، بلکه حتیل پعت مجبور تنزیطب

ط، آزادانه بـه کنتـرل یار و اراده خود را ازدست ندهد و بتواند در هر آن و در هر شرایاخت

جـاد اراده و انجـام دادن عمـل و رفتـار بپـردازد؛ ینش و ایخود، گز یهاال و خواستیام

و  ی)شـناخت ینش آگاهانه و فار  از فشار عوامل درونیگز معنانیاار بهیب، اختیترتنیابه

د انسان به چیـزی، یل شدیر م میاست و عل ( ط و ...ی)وراثت، مح یرونیو ب ( یزشیانگ

ار عملی را متناسـب بـا آن شـوق یاخت یتواند ازرویبازهم قادر به کنترل خود است و م

نـد ین در فرایام دهـد؛ بنـابرانظر کنـد و کـار مقابـل آن را انجـا از آن صـرفیـانتخاب 

رد، بلکه اعمـال اراده، یاراده را بگ یتواند جاینم یاچ مرتبهیگاه هچیرفتار، ه یریگشکل

 رفتار دارد.  یریگرا در شکل یاز مراحل است و نقش اصل یکیخود 

حاکم بر جامعه  یهاها و سنت، اجتماع، فرهنگیط کودکیچون وراثت، مح یاگرچه عوامل»

 یسالم درون یهاشیو گرا یچون فحرت خداجو، نهاد پا  انسان یقیو و حقاسكیاز

ا ی یرونیب یرهاین تأثیا ۀاما هم ؛و رفتار انسان اثرگذار است یریگگر در جهتیدی  ازسو

 یو فرهنگ یدتیت عقین شخصییتع ین، برایتامه؛ بنابرا تینحواقتضاست و نه علبه یدرون

.« شده انگاشتلی، جبر را بر انسان تحمیق مقتضین حقایا یوتوان ازسیوجه نمچیهانسان به

  (717: 8712)جوادی آملی، 

 های تربیتی اختیارداللت ـ ب

های تربیتی مختار بودن انسان، امکان مدیریت مقدمات عمل ترین داللتیکی از مهم

خ های الزم رزمینـهاختیاری است. عمل اختیاری انساْن دفعی و بـدون مقـدمات و پیش

دهد، بلکه مبتنی بر عوامـل بیرونـی و درونـی اسـت. عوامـل درونـی نقـش بسـیار نمی
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شـود و گیری عمـل، ابتـدا بیـنش انسـان فعـال میای دارند. پـیش از شـکلکنندهتعیین

کند. بعد از انتخاب، زمینـه بـرای گـزینش یکـی از ها زمینۀ انتخاب را فراهم میمحاسبه

بتنی بـر محاسـبات عقلـی و تمـایالت نفسـانی فـراهم ویژه تمایل متمایالت درونی، به

شود. گزینش یکی از تمایالت و اعمـال اراده بـرای ارضـای آن بـا اسـتفاده از منـابع می

نظر و  مختلف مربوط به آن میل، موجب فعال شدن جوارح انسان و دستیابی به منبـع مـده

سـو و ایشـی ازیکشود. امکان مدیریت هریک از دو بعد بینشی و گرارضای آن میل می

سمت اهداف و دستیابی به کننده در سیر انسان بهاصالت و محوریت هر بعد، نقش تعیین

  کماالت انسانی یا انححاط وی دارد.

علوم و  یعمل، چند صورت دارد: گاه یبرا یالت در بسترسازینش و تمایحضور ب»

نقش  یکند و زمانیا مفیرا ا یانسان نقش اصل یبرا یعمل یسازنهیالت، هردو در زمیتما

گذارد و در صورت یتبع آن اثر مالت بهیعلوم است و تما ۀعمل برعهد یسازنهیزم یاصل

دارد.  یها نقش فرعنشیالت است و بیتما ۀبرعهد یبسترساز یسوم، نقش اصل

نش یانسان به دست خود اوست، نقش ب یکه زمام کارها یو در حالت عاد یعیطبصورت  به

اگر انسان مجذوب شد  یکند؛ ولیم یز با آن همراهیالت نیشتر است و تمایب یریگمیدر تصم

او  یریگمیالت در تصمیر سپرد، نقش تمایش افکند و به دست  یو زمام از کف خو

 یسوکه انسان را به یان جذبهیکند. حال اگر ایم یز آن را همراهینش نیرتر شده و بیچشمگ

و محکمات جذب و دفع،  یالت فحریشد، مسلما  تمابا یت الهیکشد، جذبه والیخود م

حان باشد، یت شین جذبه نمود والیم را برعهده خواهد داشت و اگر ایتصم یبسترساز

و جهالت  یشود و جهل علمیم یریگمیکنش در تصم ۀمتشابه، پشتوانه قو یعیالت طبیتما

 . (723 و 721: 8711)جوادی آملی، « برد.یم یگمراه ی، انسان را به وادیعمل

های تربیتی اختیار انسان، اصل اعحای آزادی اسـت. بنـابراین، مربـی، از دیگر داللت

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. 

تداد اصل تربیتی پیشین، اصل مسئولیت نیز از دیگر نتایج مبنای اختیار برآن و در امافزون

تـوان بـا است؛ بنابراین، هرکسی مسئول رفتار خود و پیامدهای آن اسـت؛ بنـابراین، نمی
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اند، از زیر بـار های درونی و بیرونی، که حداکثر معدات عملکشیدن زمینهتوجیه و پیش

ترتیب، اگر نتایج مثبتی داشته باشد، خـود فاعـل از نهمیمسئولیت آن شانه خالی کرد؛ به

 شود.مند میآن بهره

 های تربیتی آنکرامت انسان و داللت .5.2.3

 کرامت انسان ـ الف

اله  جوادی معتقد است انسان کرامت دارد. آیات و روایات متعددی بـر کرامـت آیت

ت ملکوتی، طبیعی و کرامت انسانی اند. از دیدگاه استاد، کرامت به کرامانسان تأکید کرده

 شود. تقسیم می

صرف و  ی  عیکه فراطب یکرامت ملکوت یکینش، سه گونه کرامت وجود دارد: یدر سراسر آفر»

که مربوط  یعی، حامالن عرش و ... است. دوم کرامت طبیمربوط به فرشتگان خدا، عرش اله

رد؛ یگیاهان را دربر میتا گ ( یمتیق یهامه )سنگیاست و از احجار کر یعیبه موجودات طب

 یروا إلیأولم "د: یفرمایکند و میاد مین را با وصف کرامت، یاهان  زمیرو خداوند گنیازا

  (3) شعراء/ "م  یها من کله زوج  کریاألرض کم أنبتنا ف

عت یعت و فراطبین طبیق بیاست که از تلف ین مورد، عبارت از آن کرامت بلند انسانیسوم 

« دار گشته است.یپد یعیو کرامت طب یان کرامت ملکوتیو از جمع سالم م حاصل آمده

  (723 :8718 ،جوادی آملی)

 یکرامت از منظـر»نکتۀ مهْم تفکیک کرامت تکوینی انسان از کرامت اکتسابی است:  

   (723 )هتان:« شود.یم میتقس یو ارزش یگر به دو بخش دانشید

ه کرده است. در برخی آیـات، سـخن از برتـری دو حقیقت اشارقرآن کریم نیز به این

انسان بر سایر موجودات و  تبیین جایگاه انسان در جهان هسـتی، فـار  از خصوصـیات 

 اکتسابی وی است. 

هاست. اگر سنجی دربین خود آنها و نسبتدر آیات دیگر، روی سخن با خود انسان

ها نیـز بـر یکـدیگر ود انسانانسان برتری ذاتی و تکوینی بر سایر موحودات دارد، آیا خ

 اند و تفاوتی باهم ندارند؟برتری دارند یا همه در یک سحح

ها صراحت بـه ایـن سـخن پاسـخ داده اسـت. انسـانای دیگر بهخدای متعال در آیه
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ترین باکرامـت»لحاظ اکتسابی در یک سحح نیستند و برخی بر دیگران شـرف دارنـد: به

مربوط به  ( ۱از دیدگاه استاد، مالک کرامت انسان   (87حجورا// )« شما باتقواترین شماست

رو مربـوط بـه کرامـت اکتسـابی و در رأس آن تقواسـت؛ ازایـن ( ۱بعد روحی انسان و 

منـدی از تقـوا، بـه حـدود بهرهلحاظ کرامت در یک رتبه نیستند، بلکه باتوجهها بهانسان

 حدود کرامتشان متفاوت است. 

ن یترین بلکه اساسیتراد فرموده که معروفیعنوان محور کرامت به یم از اموریقرآن کر»

 یاصل یگر از محورهاید یکی (87حجرا// )"کمیإنه أکرمکم عنداله  أتق"ها تقوا است که آن

د یافت که هرکس شهیتوان دریم یقرآن یهاانیۀ بیشهادت است و برپا یکرامت، مقام واال

م است؛ ازا د: یفرمایس مید  سورۀ یسبحان دربارۀ شه یرو، خدانیراه خداست، واقعا  مکره

افت و یبلند دست  ین راه، به مقام و مکرمتین و شهادت در ایدفاع از د یام برایپس از ق

افتند که ییشان من درمیکاش خو یگر شد: اگونه جلوهنیام شهادتش ایاز آن در پ یاگوشه

مان و فت و چهها و  بارها را از من برگرپروردگارم چگونه حجاب سان به جمع مکره

 یربه  یبما  فرل * علمونی یت قومیالیل ادخل الجنهة قال یقبزرگواران ملکوت را هم داد: 

  (873 و 875: 8713؛ 771 :8718 ،جوادی آملی)« 1نیمن المکرم یوجعلن

مـالک شـرف و  ( ۱ها نیسـت؛ مالک کرامْت بدن یا روح متعارف انسان ( ۱بنابراین 

 رکس به دیگری عمل اکتسابی منحبق با تقوای هرکس است.برتری ه

را یست؛ زیبشر ن ییار کرامت نهایك معیچیپس نه بدن انسان و نه روح متعارف او ه»

اه و یوان بودن او و گیتر از حوان و پستید، از حیگویکه از کرامت انسان سخن م یخداوند

را مانند  یکند. گروهیاد میز یدن او نتر از سنگ بواه بودن او و سنگ و پستیتر از گپست

را چون  یاو دسته أولئك کاألنعام بل هم أضله  خواند کهیتر از آن مهیوان و فرومایح

 یرا از درون بعضی؛ ز2کالحجار؛ أو أشده قسو؛ یفه داند کهیتر از آن مسنگ و سخت

قهق فیوإنه منها لما  جوشد:یزالل آب م ٴها چشمهسنگ  یقلب قس یول ؛3نه المآءخرج میشه

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 .۱۵-۱۱یس/  .1

 .۱۵۷/ اعراف .2

 .۵۰بقره/  .3
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 انسان را در یملکوت ٴکه جنبه یپس اوج کرامت آدم؛ ستین ین برکتیها را چنآن یو سنگ

إنه  یعنی ؛تقوا وابسته است ۀن مرتبیکند، به فراترین میتأم 1یه من روحینفخت ف

)جوادی « ن شماست.یشگاه خدا باتقواترین شما در پیترباکرامت 2کمیأکرمکم عنداله  أتق

  (12 و 18: 8718آملی، 

 های تربیتی کرامت انسانداللت ـ ب

های تربیتـی  کرامـت های تربیتی متعددی دارد. داللتپذیرش کرامت انسانی، داللت

تـوان در سـه الیـۀ اهـداف، محتـوای به سحوح برنامۀ تربیتی انسان میانسانی را باتوجه

 بندی کرد. های تربیتی دستهتربیت و روش

های تربیتی این مبنا، ضرورت تناسب اهـداف ترین داللتهدف تربیتی: از مهم (الف

 تربیتی با کرامت انسانی است.

رو اهداف باید ازاین ؛وتربیت باید متناسب با کرامت انسان و در شأن او باشنداهداف تعلیم»

ازحیث رتبه و رشد و حرکت کمالی انسان را فراهم کنند و  ۀای انتخاب شوند که زمینگونهبه

وتربیت هدف نهایی تعلیم ،وتربیت اسالمیباالتری قرار گیرند. چنانیه در تعلیم ۀشأن در مرتب

، 8 تااهش: 8711، یقری).« عمل معرفی شده است ۀرسیدن به توحید در مقام اعتقاد و مرحل

   (871 و 875

بر تقـوا، اهـداف  به دیدگاه ویژۀ استاد دربارۀ هویت کرامت انسانی وابتنای آنباتوجه

ها باید بر محور تقوا و اهداف طولی و عرضی تربیت نیز نمـاینگر تجلیـات تربیت انسان

 های فردی و اجتماعی باشد.تقوا در عرصه

ویژه محتوای آموزشی و تعلیمی تربیـت بایـد محتوای تربیت: محتوای تربیت به( ب

های دستیابی به قـرب الهـی، ، راهای باشد که متربی را با ابعاد مختلف پرهیزگاریگونهبه

عوامل مؤثر بر صعود به مراتب عالی کماالت انسانی آشنا، و موانـع دسـتیابی بـه آسـتان 

 ـــــــــــــــــ ــــــــــ

 .۵۰/ بقره. 1

 .۵۱ /  و ۱۷ /حجر . 2
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های عملی سیر سریع و کیفی نیـل براین، مهارتخوبی نمایان کند؛ افزونقرب الهی را به

بـرای وی  به مقامات عالی و عبور سالم و صحیح از منازل سیروسلوک اخالقی و تربیتی

 فراهم کند.

گـذاری بـه محوریـت تقـوا در ارزشهای تربیتی مبتنی بر کرامـت: باتوجهروش (ج

هـای تربیتـی شان باید روشها و حدود ارزشمندیها، کرامت داشتن یا نداشتن آنانسان

ای باشد که بـا مـوازین پرهیزگـاری سـازگاری داشـته باشـد. در رأس اصـول و گونهبه

های نادرست است؛ زیرا هدف وسـیله را گیری از روشپرهیز از بهره های تربیتی،روش

هـای نادرسـت بـرای کننـدۀ روشتوانـد توجیهکند. ارزشمندی هـدف نمیتوجیه نمی

ای باشد که کرامـت انسـانی گونهها نباید بهبراین، روشرسیدن به آن هدف باشد؛ افزون

 به آنان باشد. ساز تحقیر و توهین افراد را تهدید کند و زمینه

آموزان رفتار نمایند و مدرسه باید متناسب با ارزش و کرامت انسان با دانش یالن و اولیائومس»

مقام آموزان قائمآنان را جانشینان خداوند در روی زمین تلقی کنند و بدانند که دانش

 ؛یرندجمهور و وزبلکه جانشین خدای  رئیس ،وپرورش نیستندجمهور یا وزیر آموزشرئیس

آموزان یک الن امور مدرسه با دانشئوآمیز برای مدیران و مسرو رفتار انسانی و احترامازاین

  )هتان(« ضرورت است.

 خالفت الهی و داللتهای تربیتی آن .7.2.3

 یخالفت اله (الف

اللهی انسان وتربیت از دیدگاه استاد، مقام خلیفهشناختی تعلیمترین مبانی انساناز مهم

 .اسـت یاست، مقام خالفت اله کردهمقدر  یآدم یکه خداوند برا ین مقامیبارزترست. ا

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

رورت یو ص یدرصورت کمال انسان یانسان کامل آن است که آدم مقصود از مقام خالفت  »

خداوند خالفت و  یازسو ییاسبحان خواهد شد و در امر خدانم یخدا ینماتمام ۀنیی، آیاله

واسحه حق عاجزند، با وساطت انسان کامل بتوانند به یابت دارد تا آنان که از ادرا  و شهود بین

، به شهود حق ومشاهده ییت  انسان کامل در خدانمایو ظرف ینیش در خدابیت خویحده ظرف

 یت خدایبه مظهر انسان ینیقت خالفت و جانشیان، حقین بیند و با ایل آئن نایالعالمرب
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ژه از یو یو مفهوم یاصحالح یی، معنایدیسبحان باز خواهد گشت که در مباحث توح

  (211 و 217: 8718م  831 و 835: 8712)جوادی آملی، « خالفت است.

 های تربیتی خالفت الهیداللت( ب

های رسیدن هر نظام تعلیم تربیتْی بر سه رکن تبیین وضع موجود، وضع محلوب و راه

ز وضع موجود به وضع محلوب استوار است. پذیرش امکان دستیابی به مرتبـۀ خالفـت ا

شـدن، « سـبحان یخـدا ینمـاتمام ۀنییآ»الهی، مظهر اسما و صفات الهی قرار گرفتن و 

وتربیت اسـالمی براسـاس راهبردهـا و درواقع بیانگر وضع محلوبی است که نظام تعلیم

ها بـه آن مرتبـه ممتـاز اسـت؛ رسـاندن انسـانوتربیت اسالمی درصدد های تعلیمروش

ها تـا رسـاندن دار صالحیت تولی تربیت سایر انسـانتوانند عهدهبرآن، کسانی میافزون

شوند که خود به این مرتبه رسیده باشـند؛ زیـرا  ( ها به سرمنزل مقصود )خالفت الهیآن

ابـت یخالفـت و ن خداوند یازسو»یافته به مقام خالفت الهی است که فقط انسان دست

واسحه حق عاجزند، با وساطت انسان کامل بتوانند به یدارد تا آنان که از ادرا  و شهود ب

، بـه شـهود حـق ییت انسـان کامـل در خـدانمایو ظرف ینیش در خدابیت خویحده ظرف

   (831 و 835: 8712)جوادی آملی، .« ندیل آئن نایالعالمرب ۀومشاهد

 گیرینتیجه

دار وتربیت اسـت؛ نهـادی کـه عهـدهنهادهای اجتماعی، نهاد تعلیم ترینیکی از مهم

ها و تربیـت نیروهـای توانمنـد و وتربیت و به فعلیت رساندن استعدادهای انسـانتعلیم

مهذب برای ادارۀ جامعه دینی است. به فعلیت رساندن استعدادهای انسان، زمانی میسـر 

جم و براساس دین شکل گرفته باشـد. وتربیت اسالمْی، علمی، منساست که دانش تعلیم

ویژه در دورۀ معاصر، اهتمام ویژه بـه های اندیشمندان اسالمی بهترین تالشیکی از مهم

اله  میـان حضـرت آیـتوتربیت بـوده اسـت. دراینهای اسالم دربارۀ تعلیمتبیین دیدگاه

فقهی و اصولی بر تسلط به مبانی جوادی ویژگی خا  و ممتازی دارد؛ زیرا ایشان افزون

نظران ویژه عرفان، اعم از عرفان نظری و عملی، از صاحبمتعارف، در حوزۀ اخالق و به

نظیرند. توجه ایشان به مسائل جدید و نیازهای اجتماعی نوپدید، زمینه را برای طـرح کم
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شناسی با رویکردهای مختلف فراهم کرده اسـت. در ایـن مقالـه مباحث عمیق در انسان

 وتربیت اشاره کنیم. ای از برخی مبانی ایشان در حوزۀ تعلیمبه گزیده تالش کردیم

وتربیت شناسی، دیدگاه حداکثری دربارۀ گسترۀ دین دارند که تعلیمایشان در معرفت

های مفصـل و اند و دیـدگاهکه ایشان وارد این مباحـث شـدهویژهگیرد؛ بهرا نیز دربر می

توانـد شۀ استاد جایگاه ممتـازی دارد؛ زیـرا هـم میمستندی دارند. عقل در ساختار اندی

وتربیت را  به صورت مستقل استخراج کند و هم به شکل  یر مستقل کلیات مبانی تعلیم

گیـری از آن،  در قالـب عقـل اسـتظهاری و اسـتنتاجی بـه تبیـین مبـانی توان با بهرهمی

علوم انسانی تجربی که وتربیت پرداخت.  داده های علوم تجربی  به صورت عام و تعلیم

های مختلـف اسـت، هـا و شـاخهوتربیت بـا گرایشهایش دانش تعلیمیکی از خروجی

 درصورت قحعی بودن گزاره های آن دو، معتبر بوده و حجت  هستند.

ها با سایر اندیشمندان اسالمی، مانند شناختْی باوجود برخی اشتراکدر مبانی انسان

سان و ... دربارۀ برخی مبانی دیدگاه خاصی دارند؛ مانند دوبعدی بودن انسان، اختیار ان

اعتقاد اسـتاد حقیقـت انسـان، حـی متألـه شان از تعریف و کرامت انسان. بهتلقی ویژه

ها را کنار گذاشت. ایشـان ها از انسان نارساست و باید آناست؛ بنابراین سایر تعریف

.  انسـان هرچـه بـاتقواتر باشـد، معتقدند کرامت انسانی اکتسابی است و مبتنی بر تقوا

 کرامت بیشتری دارد.
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