
  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

  اسناد کمیته آموزش

  می از دیدگاه اسالمفلسفه تعلیم و تربیت رس.1

هاي انسان مطلوب نظام آموزش و پرورش جمهوري اسـالمی ایـران در    بررسی ویژگی .2

  )1384-1404(ساله  افق بیست

  

  





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  فهرست عناوین گزارش

  1......................................................................یدگاه اسالممی از دفلسفه تعلیم و تربیت رس

جمهوري اسالمی ایران در افق  هاي انسان مطلوب نظام آموزش و پرورش بررسی ویژگی

  289................................................................................................. )1384-1404(ساله  بیست

  





  

  

  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

  کمیته آموزش

  

  

  می از دیدگاه اسالم و تربیت رستعلیمفلسفه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وزارت آموزش و پرورش

دبیرخانه اجرایی ستاد تحول بنیادین آموزش و پرورش





کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  

  

  درجات منهرستف

  1..........................................................................................................................................................................................................................................تقدیر و تشکر

  3....................................................................................................................................................................................................................................................پیشگفتار

ـ فلسفه تعلیم و تربیت   11..................................................................................................................................................................................................فصل اول 

  11.................................................................................................نسبت فلسفه با آموزش و پرورش. 1-1

  13..................................................................................................محتواي فلسفه آموزش و پرورش. 2-1

  14...................................................................................................................هاي تربیتی رایج فلسفه. 3-1

  26...........................................................................................هاي تربیتی مشکالت پیش روي فلسفه. 4-1

ـ مبانی فلسفی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم   37......................................................................................................................................................فصل دوم 

  37.............................................................................................جایگاه معرفتی فلسفه تعلیم و تربیت. 1-2

  39................................................................................................تربیتشناسی فلسفه تعلیم و  روش. 2-2

  51.................................................................................مفروضات و مبانی فلسفی در دیدگاه اسالمی. 3-2

  51................................................................................................................................مفاهیم بنیادین. 4-2

  69................................................................................................................................................علم. 5-2

  85............................................................................................................................................ارزش. 6-2

ـ تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم   91..............................................................................................................................................................................فصل سوم 

  91..................................................................................................ضرورت و جایگاه تعلیم و تربیت. 1-3

  94...................................................................................................................چیستی تعلیم و تربیت. 2-3

  100..................................................................................................................اهداف تعلیم و تربیت. 3-3

  125..............................................................................................................................الگوي اهداف. 4-3

  131...................................................................................................................اصول تعلیم و تربیت. 5-3

ـ فلسفه تعلیم و تربی   153...........................................................................................................................................................................ت رسمیفصل چهارم 

  153........................................................................................................مفهوم تعلیم و تربیت رسمی. 1-4

  175........................................................................................................داللتهاي نظریه تربیتی اسالم. 2-4

  186......................................................................................................ساختار تعلیم و تربیت رسمی. 3-4

  199............................................................داللتهاي نظریه سیاسی اسالم براي تعلیم و تربیت رسمی. 4-4

  219.....................................................................................واده در تعلیم و تربیت رسمیجایگاه خان. 5-4



کمیته آموزش/ نقشه جامع علمی کشور اسناد پشتیبان 

  226............................................................داللتهاي نظریه حقوقی اسالم براي تعلیم و تربیت رسمی. 6-4

  244................................................................................................کارکردهاي تعلیم و تربیت رسمی. 7-4

  285.......................................................................................................................................................................................................................................................منابع

  

  



کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  تقدیر و تشکر

. در این تحقیق نسبتاً دشوار سیل غنایات الهی سرازیر و چشمه محبت و لطف اساتید و دوستان جوشان بوده اسـت      

اساتید محتـرم و همکـاران      . غ ایشان تقدیر و خداوند را بر این توفیق سپاس گذاشت          دری  از این رو الزم است از زحمات بی       

  :ایم عبارتند از مهربانی که به لطف حق از مصاحبتهاي علمی، پژوهشها و مساعدتهاي ایشان بهره برده

  مشاور تحقیق در حوزه اقتصاد اسالمی : اهللا باقري کنی  جناب آیت

  اور تحقیق در حوزه فلسفه اسالمی مش: جناب دکتر ابراهیمی دینانی

  مجري تحقیق در بخش حقوقی ) هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(جناب دکتر محمدباقر انصاري 

  مجري تحقیق در بخش اقتصادي )) ع(هیئت علمی دانشگاه امام صادق(جناب دکتر محمدمهدي عسگري 

  جري تحقیق در بخش سیاسی م) هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس(زاده  جناب دکتر کاظم قاضی

زاده، دکتر سـعید بهـشتی، دکتـر سـعید ضـرغامی،             سالم دکتر علیرضا صادق   اال تحجهمچنین مساعدتهاي علمی    

االسالم پورحسین، دکتر نرگس سجادیه، دکتر بیات، آقاي توحیدنیا، آقـاي کیـا، خـانم قاسـمی و خـدمات اجرایـی                         تحج

 سمیه خسروي شامل حال این تحقیق بوده          جابري، رقیه جعفري، فاطمه غیبی،     خانمها اکرم دهباشی، پریسا زندیان، مریم     

امید است خداوند برکات و نعمتهاي خویش را بر ایشان افزون فرمایـد و روح امـام و شـهیدان را از ایـشان راضـی                          . است

  . گرداند





کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  پیشگفتار 

لـی مـن غالبـه،      الذي شرع االسالم، فسهل شرائعه لمن ورده و اعـزّ ارکانـه ع              الحمدهللا

فجعله أمنا لمن علّقه و سلما لمن دخله و برهانا لمن تکلّم به و شاهدا لمن خاصم عنـه و نـورا                      

لمن استضاء به و فهما لمن عقل و لبا لمن تدبر و آیه لمن توسم و تبـصره لمـن عـزم و عبـره        

ر، فهـو ابلـج     لمن اتّعظ و نجاه ثمن صدق و ثقه لمن توکّل و راحه لمن فوض و جنّه لمن صـب                  

  المناهج و اوضح الوالئج، مشرف المنار، مشرق الجواد، مضیء المصابیح

  )106البالغه، خطبه  نهج(

اي  انداز و تدوین برنامه بـه گونـه   اي در گرو تعیین اهداف، ترسیم چشم        اصالح و توسعه نظام آموزشی در هر جامعه       

معمـوالً بـراي    .  انتظارات اجتماعی آن جامعـه متناسـب باشـد         است که با نیازها و استعدادهاي فردي، همچنین ظرفیتها و         

ریـزي بـراي اصـالح و توسـعه نظـام         تبیین نیازها و استعدادهاي فردي و نیز ظرفیتها و انتظارات اجتماعی جهـت برنامـه              

ات علوم دیگـر  ولی علوم تربیتی در این زمینه از نتایج تحقیق. شود هاي گوناگون علوم تربیتی استفاده می   آموزشی، از رشته  

سـنجی و مطالعـه رفتـار بـه تبیـین اهـداف تربیتـی و                  گیرد و براساس نیازسنجی، ظرفیت      خصوص روانشناسی بهره می     به

  .یابد ریزي براي تدارك شرایط الزم و اقدامات اصالحی دست می برنامه

من برداشتی درباره انـسان  هاي مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، متض   هر نوع تحقیق در این زمینه و تمام زمینه        

ویـژه علـوم انـسانی بـر      باشد و علوم بـه  هاي دانشمندان هرگز فارغ از نوعی تفسیر درباره انسان و جهان نمی     نظریه. است

هـاي آموزشـی نیـز معمـوالً از زیرسـاخت فلـسفی برخـوردار         اقدامات و برنامه. کنند  هاي فلسفی رشد می     بستري از نظریه  

شـناختی و تـصویري از        خصوص مبـانی انـسان      ار نمودن و تصریح به مبانی فلسفی علوم تربیتی به         غفلت از آشک  . باشد  می

دهد، به تدریج ابهامها و تردیدهایی را درباره اعتبـار نتـایج              هاي علمی را جهت می      طور ضمنی مطالعات رشته     انسان که به  

تعلـیم و تربیـت   «کـنش بـه تعلـیم و تربیـت گفتـه      به واقع همانطور که کانت در رساله وا    . این تحقیقات پدید آورده است    

انـد کـه     از این رو برخی اندیـشمندان مـدعی شـده       1»اي است که انسان با آن درگیر است         ترین مسئله   مهمترین و مشکل  

فرمـول  « برخی دیگـر اعتقـاد دارنـد    2» ترین علوم است ترین و متنوع ترین، متغیرترین، پیچیده  علم تعلیم و تربیت جدي    «

ما هنوز فاقد یک نظریه جهان عمومی آمـوزش و پـرورش    « و برخی دیگر معتقدند      3»و تربیت هنوز پیدا نشده است     تعلیم  

                                                          

  .9ص ) 1383تهران، دانشگاه شهید بهشتی، (وري براي آموزش و پرورش آینده، محمد یمنی، ادگار مورن، هفت دانش ضر. 1

.همان به نقل از ماکارانکو. 2

.همان به نقل از اسکار اشپیل. 3
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  1.»اي که براي تمام جوامع یا حداقل براي اغلب آنها در زمان و مکان معتبر باشد هستیم نظریه

مطالعـات علـوم تربیتـی را    اي از معرفت است که ضمن تبیین ویژگیهـاي انـسان هـم      فلسفه تعلیم و تربیت شاخه    

تحقیقات در قلمرو   . رساند  کند و هم به نظامهاي آموزشی در تدوین برنامه و تنظیم اقدامات اصالحی کمک می                هدایت می 

فلسفه تعلیم و تربیت که متضمن مباحثات فلسفی در . هاي فلسفی تکیه دارد فلسفه تعلیم و تربیت به خودي خود بر نظریه   

نگرد و بر پایه اصول فلسفی یک مکتب یـا   ت است، به مسائل و موضوعات تربیتی از منظر فلسفی می   قلمرو  تعلیم و تربی    

هـاي فلـسفی،    کند، همچنین فلسفه تعلیم و تربیت براسـاس داللتهـاي تربیتـی نظریـه        ها را تبیین می     دستگاه فلسفی، آن  

. هـایی عرضـه کنـد    و توسعه نظام آموزشی توصیه تواند براي حل مسائل تربیتی تجویزهایی ارائه نماید و براي تکمیل              می

شود و بر تغییر نگرش در مبانی فلسفی تعلیم و  اصالح و توسعه آموزشی در کشور ما لزوماً با یک تحول بنیادین همراه می          

  :زیرا. گردد تربیت استوار می

 قاجار آغاز شد و بـا       نظام آموزش و پرورش ایران حاصل یک سري اصالحات اجتماعی است که از اواخر دوران              . 1

 تأسیس مدارس خصوصی، تأسیس انجمن معارف و در نهایت تأسـیس             تأسیس دارالفنون، سپس تأسیس مدارس خارجی،     

جریان اصالحات اجتماعی که از اواخر قاجاریه شروع        . وزارت آموزش و پرورش و گسترش مدارس دولتی ادامه یافته است          

تعلیم و تربیت جدید در الگوي اروپـایی پیـشرفت و توسـعه ریـشه دارد و در واقـع       ویژه    شده و تاکنون تداوم یافته است به      

از این رو تربیت رسمی به عنوان مهمترین مؤلفه پیشرفت بر مبـانی نظـري            . سازي همان الگو است     پردازي یا بومی    نسخه

آمـوزش و  . کنـد  محـال مـی  خاصی استوار است که تفکیک ارزشهاي اروپایی را از الگوي توسعه و مدرسـه جدیـد تقریبـاً         

ایـن  . پرورش براساس تعریفی ویژه از عقالنیت، دانش، آزادي، نظم، صیانت نفـس، توسـعه و غیـره تکـوین یافتـه اسـت              

تعریفهاي ویژه که در عصر جدید و در بستر فلسفه جدید رشد یافته؛ رسالتها و اهداف خاصی را بـراي آمـوزش و پـرورش        

هاي رسـیدن بـه    ی که فلسفه جدید از ماهیت انسان، ماهیت جامعه، تعریف خوشبختی، راه        بر مبناي تبیین  . نمایند  تلقین می 

کند، ماهیت تعلیم و تربیت رسمی، سـاختار و وظـایف آن معلـوم                کمال و ترسیم جامعه سعادتمند و فرد سعادتمند ارائه می         

هاي اسـتمرار آمـوزش و        د و هم بر زمینه    هاي ایجا   در واقع این تبینها و توصیفهاي فلسفی است که هم بر زمینه           . گردد  می

  .پرورش احاطه دارند

فلسفه تعلیم و تربیت هرچند به مباحث نظري و مفاهیم کلی و انتزاعی ناظر است و بـا تبیـین ماهیـت تعلـیم و       . 2

 تربیت، اهداف، اصول و روشهاي آن سرو کار دارد ولی در واقع نوعی تئوري عمـل اسـت کـه نـاگزیر از تبیـین تعـامالت        

پردازي جهت هـدایت عمـل        باشد و به نظریه     نهادهاي سیاست، اقتصاد، خانواده، حقوق و قوانین با نهاد تعلیم و تربیت می            

شناسی، فلسفه سیاسی به پـروژه        شناسی، ارزش   شناسی، معرفت   هاي فلسفه نظیر انسان     زیر شاخه . پردازد  تعلیم و تربیت می   

 برقـرار   2.گیرد  د، ولی این نظریه تربیتی است که مبناي عمل تربیتی قرار می           رسانن  تمام نشدنی نظریه تربیتی مساعدت می     

ویژه نظریه  هاي فلسفه با عمل تعلیم و تربیت برعهده فلسفه تعلیم و تربیت به نمودن پیوند مناسب میان مباحثات زیرشاخه

 و مستدل برقرار نگردد هیچ الگـویی  تا زمانی که این ارتباط به طریق منطقی. تربیتی برخاسته از یک دیدگاه فلسفی است 

  .براي اصالح عمل تربیتی پدید نخواهد آمد

باشـد در   اي معطـوف مـی   هاي اصالح و بهسازي آموزشی معموالً جزئی و خاص است و بر عوامـل ویـژه           برنامه. 3

                                                          

.6 ص 1378لوتان کوي، آموزش و پرورش فرهنگها و جوامع، محمد یمنی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، . 1

.»فلسفه تعلیم و تربیت«، کورن، معارفال پل ادواردز، دائرة. 2



  پیشگفتار

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

5

ت طـولی و عرضـی      توان یافت به صـور      هاي آموزشی با تعارضها، تضادها و نیز جهشهایی که در آنها می             پدیده«حالی که   

هاي  طولی به این معنی که عوامل تاریخی در وضع کنونی و گرایشهاي بعدي پدیده          : تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارند     

طور بنیادي از عوامل اقتـصادي،        گذارند و عرضی به این معنی که ساختار و کارکرد نظامهاي آموزشی به              آموزشی تأثیر می  

 از این رو الزم است نسبت بـه تغییـرات و اصـالحات آموزشـی کـه از              1.»پذیرند  تأثیر می اجتماعی، سیاسی جامعه و غیره      

شود که تحول در  دخالت عوامل طولی و عرضی سبب می. کنند با دیده تردید نگریست نظر می  بخشی از این عوامل صرف    

براسـاس بازیـابی نیروهـاي      اگر نظامهـاي آموزشـی      «آموزش و پرورش یک امر دائمی و مستمر باشد زیرا به قول مورن              

 پس تحقیقات گسترده و پیوسته مربوط به بهسازي آموزش و پرورش    2»بخش خود عمل نکنند از بین خواهند رفت         هستی

هاي گوناگون نیز منطقـی نیـست مگـر اینکـه تلفیـق ایـن         گنجد و ترکیب تحقیقات حوزه      در حوزه یک دانش خاص نمی     

  . فلسفه تعلیم و تربیت الزم است این بستر را فراهم کند. طور سازوار صورت گیرد هها در بستر و نظام نظري معینی ب یافته

هـایی تکیـه    شود بر نظریـه  المللی تعلیم و تربیت تجویز می هاي اصالحات آموزشی که از سوي مراکز بین  برنامه. 4

ي زندگی براساس نگرش اسالمی که     اند و با درخواست عمومی براي تغییر الگوها         دارد که در بستر فلسفه جدید رشد یافته       

در جریان انقالب و تشکیل نظام نو، مطرح گشتند، ناسازگار است و اصالح آموزش و پرورش یا تحول تعلیم و تربیـت بـر                

نظریه اسالمی تعلیم و تربیت صـرفاً بـر تربیـت     . مبناي دیدگاه اسالمی در گرو تدوین نظریه اسالمی تعلیم و تربیت است           

بـر مـؤمنین، بـراي تربیـت تمـام            باشد بلکه متضمن تبیینها و تجویزهایی است که عـالوه           ان متمرکز نمی  فرزندان مسلمان 

نظریه . دهی کند   ریزي و اقدامات آموزشی را جهت       تواند تعیین اهداف، سیاستگذاري، برنامه      انسانها کمک کننده است و می     

هاي نظریه    ویژه از زیرشاخه    ا عمل تعلیم و تربیت که به      اسالمی تعلیم و تربیت پلی است میان مباحثات کالمی و فلسفی ب           

  .کند برد و براي تعلیم و تربیت رسمی الگویی متناسب عرضه می سیاسی، نظریه حقوقی و نظریه اقتصادي اسالم بهره می

غفلت یا شکست در تدوین نظریه اسالمی تعلیم و تربیت سبب فقـدان ارتبـاط میـان عمـل آمـوزش و پـرورش و               

البته مطالعات فلسفی به سختی به فراینـدهاي   . اي آن با مباحثات نظري و  مبانی اعتقادي در حوزه اسالمی است            ه  مسئله

زیرا میان تعلیم و تربیت همچون یک مفهوم کلی و تعلـیم و تربیـت   . کنند ریزي و اجراي تعلیم و تربیت راه پیدا می         برنامه

تعلیم و تربیت همچون یک نهاد رسمی وابـسته    .  اساسی وجود دارد   همچون یک فرایند اجتماعی یا یک نهاد رسمی تمایز        

این ارزشها نهاد رسمی تعلیم و تربیت را مورد نظارت یا تحـت      . باشد  به ارزشهایی است که بر نهادهاي اجتماعی حاکم می        

  .دهند حمایت قرار می

ن افالطـون، ارسـطو، فـارابی،    دهد که بسیاري از فیلـسوفان بـزرگ همچـو    هاي تربیتی نشان می  ـ تاریخ نظریه 5

سینا و دیگران مباحثات تربیتی را ذیل تبیین نگرش سیاسی و تعیین ویژگیهاي جامعه آرمانی و شرایط تحقق آن ارائـه      ابن

عبارت دیگر فلسفه تربیتی فیلسوفان مشهور همچون بخشی از فلسفه سیاسی یا در پیوند بسیار نزدیک بـا آن               به. اند  نموده

بنابراین تبیین تعلیم و تربیت رسمی از منظر تفکر اسالمی نیز که براي تحول و اصالح نظـام آموزشـی               . مطرح شده است  

هاي اجتماعی اسالم براي جامعه آرمانی، حکومت و عـدالت مطـرح              در یک جامعه اسالمی ضروري است، در پیوند با ایده         

ظام فلسفی ـ ارزشی اسالم، مستلزم مشاهده اقتضائات  بدین ترتیب هرگونه برنامه اصالحات آموزشی سازگار با ن. گردد می

  .باشد تربیت به عنوان یک نهاد اجتماعی و مالحظه تربیت به عنوان یک ساز و کار رسمی در ذیل قانون و حاکمیت می
                                                          

  .همان. 1
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هـاي    شود برنامه   هاي اصالح و توسعه آموزش و پرورش، نوعی تلقی ناکارآمدي است و سبب می               فرض برنامه   پیش

هـا، اهـداف،    کفایتی برنامه جویی براي بی توسعه آموزشی در پاسخ به درخواستی تدوین گردد که معطوف به چاره     اصالح و   

. باشـد   در حالی که این نوع تلقی احتماالً مسبوق به تغییر انتظـارات عمـومی نیـز مـی                 . روشها و فرایندهاي آموزشی است    

ی و همچنین سـازگاري آمـوزش و پـرورش بـا انتظـارات جدیـد                بنابراین بهتر است تغییر انتظارات عمومی از تربیت رسم        

توانـد تـا حـدودي تغییـر جهـت            انقالب اخیر در ایران و برپایی نظام سیاسی جدیـد مـی           . جویی شود   بررسی و سپس چاره   

کننده آموزش و پـرورش سـنتی     بدون شک فلسفه مدرن منبع تغذیه     . انتظارات مردم از تعلیم و تربیت رسمی را نشان دهد         

تغییـر  . دهنده به تحوالت اجتماعی و انتظارات عمومی از تعلیم و تربیت رسـمی اسـت                یران است و نگرش اسالمی شکل     ا

  .ها، فرایندها و ساختار آموزش و پرورش است اي در اهداف، برنامه انتظارات مردم مستلزم تحوالت گسترده

مچنین بررسی عوامل ساختاري و کارکردي نظام    کارهاي واقعی و منسجم ه      اصالح تعلیم و تربیت مستلزم ارائه راه      

ولی بررسی عوامل ساختاري و کارکردي آموزش و پرورش و ارائه راهکـار             . آموزشی و شبکه روابط میان این عوامل است       

هاي تربیتی و چگونگی     مؤلفه. هاي تعلیم و تربیت و نوع ارتباط میان آنهاست          اصالحی به نوبه خود در گرو شناسایی مؤلفه       

. باشـند   اسبات آنها نیز در سایه حضور یک نظریه تربیتی و طرحی کلی و به سامان بـراي تحقـق آن قابـل بحـث مـی                         من

  :بنابراین آنچه در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی باید مورد توجه قرار گیرد این است که

ند ممکن است ایـن فلـسفه   هرچ. آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی خود به خود داراي فلسفه است   . 1

طور ناآشکار در متن نظام آموزش و پرورش و فعالیتهاي آن منطوي باشد و بنابر تعارضاتی که بـا مبـانی اسـالمی دارد                          به

  . براي آموزش و پرورش معضالتی را پدید آورده باشد

ل در عناصـر سـاختاري و   اصالحات در نظام آموزشی شامل تغییر اهداف و رسالتها، تغییر در اصول حاکم و تحو            . 2

  .باشد ولی تمام این تغییرات در پیوند نزدیک با فلسفه و مبانی نظري است کارکردي آن می

تدوین فلسفه براي آموزش و پرورش در گرو پاسخگویی به پرسشهایی است که قلمرویی بـسیار وسـیع شـامل                    . 3

از ایـن رو ممکـن اسـت    . د و مـدیریت و غیـره دارد  پرسشهاي حوزه فلسفه، حوزه علوم تربیتی، حوزه علوم سیاسی، اقتصا    

بـر ایـن تجربـه     عـالوه . هاي گوناگون معرفت وام گرفته شوند مفاهیم اساسی مورد بحث در فلسفه تعلیم و تربیت از حوزه          

  .اي در پاسخگویی به این پرسشها دارند کننده تربیتی نیز نقش تعیین

 ناکارآمـدي در نظـام آموزشـی متوقـف اسـت و در پاسـخ بـه        هرگونه برنامه اصالحات آموزشی بر نوعی تلقـی  . 4

در حـالی کـه ایـن نـوع تلقـی           . شود  ها، اهداف، روشها و فرایندهاي آموزشی طراحی می         کفایتی برنامه   جویی براي بی    چاره

ب هـاي مطـرح شـده در جریـان انقـال            ایـده . باشـد   احتماالً به تغییر انتظارات عمومی از تعلیم و تربیت رسمی مسبوق می           

تواند تا حدودي تغییر انتظارات مردم از تعلـیم و تربیـت رسـمی را تبیـین کنـد و                      اسالمی و برپایی نظام سیاسی جدید می      

  . ضرورت تغییرات اساسی در عناصر ساختاري و کارکردي نظام تعلیم و تربیت رسمی را نشان دهد

ی ایـران تلقـی گـردد و نگـرش اسـالمی      کننده آموزش و پرورش سـنت  در صورتی که رویکرد مدرن منبع تغذیه     . 5

دهنده به تحوالت اجتماعی و تغییردهنده انتظارات عمومی محسوب شود به خوبی تقابل این دو یعنی رویکرد مدرن                    شکل

  .کند و نگرش اسالمی، ضرورت و عمق اصالح و تحول در آموزش و پرورش را تبیین می

اي براي اصالح و توسعه آموزشی وجود دارد ولی قبل از هـر      امهدر اندیشه اسالمی زمینه رسیدن به نظریه و برن        . 6

کننده اندیشه اسالمی کشف و پـردازش شـوند و از منـابع معرفـت بخـش و متـون اصـیل         چیز باید عناصر اصلی و تعیین   
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پـردازي   اسالمی گوهرهاي ناب استخراج و متناسب با پیچیدگیهاي جامعه امروز و تنوع نیازهاي انسان معاصر براي نظریه           

هاي موجود در میراث اسالمی  عبارت دیگر الزم است از اصول، مبانی و توصیه در زمینه تعلیم و تربیت بکار گرفته شوند به

اي متناسب صورتبندي شوند تا به یـک          ریزي و اجرا استنباط گشته و این داللتها به گونه           داللتهاي تربیتی در زمینه برنامه    

بدون شک نتـایج مطالعـات و تحقیقـات گذشـته مقـدمات             . وزش و پرورش را هدایت نمود     نظریه تربیتی رسید و عمل آم     

  .دستیابی به نظریه تربیتی را فراهم نموده است ولی در برخی موارد همچنان نیاز به تحقیق بیشتري داریم

خـاص غفلـت و   طـور   طور کلی و بر ساختن نظریه اسالمی تعلیم و تربیت بـه  در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت به  . 7

اسـتفاده از نتـایج تحقیقـات علمـی در     . ویژه علوم تربیتی نه ممکن است و نه مطلـوب  توجهی به دستاوردهاي علوم به      بی

کند بلکه    ها کمک می    هاي گوناگون علوم انسانی و حتی علوم طبیعی نه تنها به شناسایی موضوع و تشخیص مسئله                 حوزه

بندي به شیوه مطالعات فلسفی که تعمق، تأمل و بـازبینی              البته پاي  1.ر راهگشاست ها نیز بسیا    حل  همچنین براي یافتن راه   

  .گیري از نتایج تحقیقات علمی حاکم باشد شود نگاه انتقادي در بهره مبادي و مبانی است سبب می

 و با توجه به این مقدمه تحقیق حاضر ابتدا به تبیین نظریه اسالمی تعلـیم و تربیـت براسـاس مفروضـات فلـسفی                     

پردازد و سپس با کمک گرفتن از دیدگاه تربیتی اسالم و ضـمن رویکـردي انتقـادي                   مبانی اجتماعی در حوزه اسالمی می     

مطالعه نتـایج   . کند  نسبت به تعلیم و تربیت رسمی رایج، تعریفی از تعلیم و تربیت رسمی براساس دیدگاه اسالمی ارائه می                 

و همچنین مطالعه تطبیقی آموزش و پرورش برخی کشورها براي شناختن           هاي دیگر صورت گرفته       تحقیقاتی که در حوزه   

حدود و ثغور تعلیم و تربیت رسمی و مسائل و معضالت آن تبیین ماهیت، ساختار و کارکردهاي تعلیم و تربیت رسـمی بـا                     

  . گیرد استفاده از نتایج تحقیقات اسالمی در حوزه حقوقی، سیاسی، اقتصادي صورت می

گونی از دیدگاه اسالمی وجود دارد و از منظرهاي مختلفی اصول و مبانی اسـالمی تعلـیم و تربیـت      تفسیرهاي گونا 

شود ولی به چند دلیل در این تحقیق از حکمت متعالیه به عنوان بـستر فلـسفی رشـد نظریـه اسـالمی تعلـیم و              تبیین می 

المتألهین نـوعی فلـسفه تلفیقـی اسـت کـه از            حکمت متعالیه صدر  . 1: این چند دلیل عبارتند از    . تربیت استفاده شده است   

آبشخورهاي گوناگونی همچون فلسفه یونان، فلسفه مشاء، فلسفه اشراق، عرفان، علم تفسیر و علم حـدیث تغذیـه نمـوده           

خصوص در حوزه فلسفه و کالم، عرفان، حدیث و تفـسیر بـه            در واقع در حکمت متعالیه آراء اندیشمندان مسلمان به        . است

اي   حکمت متعالیه که بر وحدت تشکیکی وجود تأکید دارد با نگـرش آیـه             . 2. شوند   و سازوار بکار گرفته می     نحوي منطقی 

هـا    شناسـی   حکمت متعالیـه بـر ترکیبـی از روش        . 3.  و روایات معصومین است، تالئم دارد      قرآن کریم که مضمون آیات    

شناسـی از منـابع       براسـاس ایـن نـوع روش      . داردشامل بررسی مفهومی، استدالل قیاسی، تفسیر متن و حتی شهود تأکید            

. 4. منـد شـد   توان براي تبیین موضوعات فلسفه تعلـیم و تربیـت بهـره    مختلف نقلی، عرفانی، فلسفی، تفسیري و غیره می    

اي کـامالً   هاي جدید که بر اصالت ماهیت تکیه دارند، جبهه        حکمت متعالیه که بر اصالت وجود استوار است در برابر فلسفه          

. تواند در قلمرو تعلیم و تربیت براي تبیینهایی کامالً متفاوت از موضوعات و مسائل داللت داشـته باشـد    گشاید و می     می نو

گویی بـه نیازهـاي اجتمـاعی     پردازي در حوزه علوم اجتماعی و پاسخ       اصول حکمت متعالیه از ظرفیت کافی براي نظریه       . 5

حکمـت متعالیـه   . 6. دقیق ارائه نماید و از منظري متفاوت بـه مـسائل بنگـرد   تواند تبیینهایی  امروزي برخوردار است و می  

خصوص رهبران فکري     پردازان اجتماعی معاصر به     دستگاه فلسفی منسجمی دارد که مورد استقبال متفکران دینی و نظریه          
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  . انقالب و نظام اسالمی قرار گرفته است

سشهاي اصلی تحقیق و همچنین پرسشهایی کـه در جریـان           در این مطالعه بازخوانی آیات قرآن مجید براساس پر        

مندي از تفسیرهاي موجـود و بررسـی شـواهد روایـی      همچنین بهره. نماید بیش از همه مورد توجه است   تحقیق ظهور می  

البته براي شناسایی دقیق هر موضـوع و حـدود آن همچنـین    . شود اي از تالش براي پاسخگویی را شامل می     بخش عمده 

  .ها و مطالعات تطبیقی تمسک شده است سخهایی که به پرسشها داده شده است به بررسیانواع پا

بـا توجـه بـه منـابع سرشـار از مطالعـات             . 1. البته الزم است یادآوري شود که این تحقیـق چنـد محـدودیت دارد             

ی عجوالنه یا تکـراري     اي که براي تبیین حکمت متعالیه طی سالیان دراز صورت گرفته در این تحقیق هیچ اقدام                 گسترده

طـور مـشخص      با توجه به اینکه تعلیم و تربیت به       . 2. گیرد  براي توصیف، تبیین، مقایسه و نقد حکمت متعالیه صورت نمی         

دغدغه اصلی صدرالمتألهین نبوده است این تحقیق متکفل مطالعه تاریخی براي مستندسازي آراء تربیتـی صـدرالمتألهین                 

هـاي   هاي تربیتی است و شناسـایی مـسئله    به نظریه تربیتی اسالم وابسته به شناسایی مسئله اگرچه دستیابی . 3. باشد  نمی

شناسـی یـا نیازسـنجی صـورت        تربیتی در گرو مطالعات تجربی است ولی در این تحقیق پژوهشهاي مستقلی براي مسئله             

ملی و پیامدهاي نظریه تربیتی اسالم     ـ اگرچه مطالعات تجربی براي تبیین امکان وقوع، شرایط تحقق، لوازم ع           4. گیرد  نمی

  . و تکمیل فلسفه تعلیم و تربیت ضروري است ولی در این تحقیق مجال چنین مطالعاتی وجود ندارد

فصل اول به تبیین مفهوم و جایگـاه فلـسفه تعلـیم و تربیـت اختـصاص یافتـه و                    . تحقیق شامل چهار فصل است    

و همچنین برخی مشکالت پیش روي فلسفه تعلیم و تربیت اشـاره شـده   هاي رایج در این قلمرو  همچنین به برخی نظریه 

هاي تعلیم و تربیت است، در        این فصل که متضمن نوعی بررسی آسیب شناختی با رویکرد انتقادي به جایگاه فلسفه             . است

وم ایـن تحقیـق   فـصل د . باشد اي براي ورود به بحث فصلهاي بعدي درباره نظریه اسالمی تعلیم و تربیت، می     واقع مقدمه 

طـور مـنظم و       مشتمل بر گزارشی اجمالی و کوتاه از مهمترین مبانی فلسفی است که فارغ از هرگونه بررسی انتقـادي بـه                   

تمام اصول حکمت متعالیه در این فصل ذکر نشده است بلکه تنها اصولی که مربوط بـه موضـوع                   . شوند  متوالی مطرح می  

طور مستقیم در آثار صدرالمتألهین و یا شارحین فلسفه  البته برخی موارد نیز که به  . اند  تحقیق هستند مورد اشاره قرار گرفته     

  . ویژه قرآن استنباط شده است شناسی از متون دینی به او مورد توجه نبوده است با استفاده از روشهاي تفسیري و مفهوم

ي تربیتـی مبـانی فلـسفی و اصـول     طور عام است و شامل تبیین داللتها فصل سوم حاوي فلسفه تعلیم و تربیت به    

نظري مطرح شده در فصل دوم است و ضمن توصیف انسان و موقعیت او در جهان و سعادت و نیکبختی و غیره، مفهـوم               

بسیاري از بحثهـاي فـصل      . شوند  تعلیم و تربیت، اهداف تربیتی، الگوي اهداف و اصول حاکم بر تعلیم و تربیت، تبیین می               

ر در کتاب مبانی تربیت اسالمی و داللتهاي آن براي برنامه درسی اثـر نگارنـده آمـده اسـت و از                      طور کاملت   دوم و سوم به   

  .شرح مجدد آنها در اینجا خودداري شده است

باشد، به تبیین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیـدگاه اسـالم اختـصاص                 فصل چهارم که کانون تحقیق حاضر می      

بر سؤاالت اولیه پرسشهاي جدیدي پدیدار گشت کـه ضـرورت گـسترش         م عالوه در ضمن تحقیق درباره فصل چهار     . دارد

از این رو سـه طـرح تحقیقـی مجـزا جهـت      . نمود بر فلسفه و علوم تربیتی تبیین می        هاي دیگر عالوه    مطالعات را در زمینه   

 درباره برخی مبانی    تحقیق اول به مطالعه   . تکمیل مطالعات فلسفی فصل چهارم درباره تعلیم و تربیت رسمی تدوین گشت           

المللی و حقوق ایران اختصاص یافته و مالحظات حقوقی در زمینه             حقوقی تعلیم و تربیت براساس بررسی اسناد حقوق بین        

پـردازد و ضـرورت، امکـان و     دهد، تحقیق دوم به بحث درباره منابع مالیه اسالم می        حق بر تربیت را مورد بررسی قرار می       
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تحقیق سـوم دربـاره وظـایف و        . دهد  علیم و تربیت عمومی از این منابع را مورد مطالعه قرار می           هاي ت   شرایط تأمین هزینه  

در جریان تحقیقات مربـوط بـه فـصل چهـارم مطالعـه             . کند  نقش حکومت در تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم را بحث می           

جام شده ولی پاسخگویی به پرسشها با رویکرد هاي رایج در ادبیات تعلیم و تربیت ان      تطبیقی براي شناسایی الگوها و تبیین     

در مجموع با استفاده از نظریه تربیتی اسالم، نظریه حقوقی اسالم، نظریه سیاسی اسالم، نظریه . فقهی صورت گرفته است

اقتصادي اسالم، ماهیت تعلیم و تربیت رسمی، ساختار و کارکردهاي تعلیم و تربیت رسـمی و روابـط دولـت و خـانواده در              

  .زه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم تبیین گردیده استحو

  

  

  

  





کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

   فلسفه تعلیم و تربیت ـفصل اول

  نسبت فلسفه با آموزش و پرورش . 1-1

تواند به منزله نـوعی       شود، می   نظر از مباحثاتی که درباره موضوع و قلمرو آن می           فلسفه در یک مفهوم عام و صرف      

ترین زیرسازهایشان مـورد بررسـی قـرار     ی شود که امور مختلف را در ارتباط با نهایی     نگرانه و عمیق تلق     تأمل بنیادین، کل  

طور کلـی و نظریـه و    دهد و براساس این مفهوم از فلسفه، جایگاه واقعی آن به عنوان راهنماي نظریه و عمل انسان به  می

یت با فلسفه بـه جهـت عالیـق مـشترك      بر این پیوند عمیق و فراگیر ترب        عالوه. گردد  طور خاص معین می     عمل تربیتی به  

  .باشد آنهاست که شامل انسان، انسان در جهان، علم و ارزش می

رغم ارتباط فلسفه و تربیت و تاریخ تربیت و اندیشیدن فیلسوفان درباره تربیت، فلسفه تربیتی به عنوان یک                    ولی به 

دت کوتاه دست کـم سـه رویکـرد بـراي فلـسفه        در این م  .  معرفتی عمر کوتاهی حدود صد سال دارد        رشته علمی یا حوزه   

رویکـرد اسـتنتاجی   : توان مشاهده نمود که به ترتیـب پیـدایش عبارتنـد از    هاي مضاف می تربیتی به تبع بسیاري از فلسفه     

  .رویکرد تحلیلی و رویکرد ایدئولوژیک) ها مرحله پیدایش ایسم(

  رویکرد استنتاجی. 1ـ1-1

ته در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت شامل استنتاج دیدگاههاي تربیتی از مکاتـب              سرآغاز فعالیتهاي علمی سازمان یاف    

 تا اواسط قرن بیستم رواج داشته و شامل استنتاج دیدگاههاي تربیتی مکاتب 1930این رویکرد از اوایل دهه     . فلسفی است 

مبانی نظري هر مکتـب فلـسفی در   اعتقاد بر این بود که میان . فلسفی و یا فیلسوفان بزرگ از مفروضات متافیزیکی است    

شناسی و فلسفه با نظریات آنها در زمینه اهداف، اصول و روشـهاي تعلـیم و تربیـت پیونـد                 سه حوزه وجودشناسی، معرفت   

  .عمیق و موجهی برقرار است

ولی از آنجا که مکتبهاي فلسفی ظرفیت متفاوتی براي پاسـخگویی بـه مـسائل تربیتـی دارنـد و ایـن ظرفیتهـاي                 

سـازد، در نتیجـه همگرایـی کامـل میـان آراي تربیتـی             ت پیوند دیدگاههاي تربیتی با مبانی فلسفی را متزلـزل مـی           متفاو

شود و یا برعکس میان نگرشهاي تربیتی اندیشمندانی که به مکاتب مختلف یا               فیلسوفان متعلق به یک مکتب برقرار نمی      

 از طرف دیگر تبیینها و توجیهات ارائـه شـده بـراي یـک     1.آید حتی متعارض تعلق داشتند همگرایی قابل توجهی پدید می       

                                                          

  .1385، بهار و تابستان 109-123، فصلنامه قبسات، ص »مروزفلسفه تعلیم و تربیت در جهان ا«سعید بهشتی، . 1
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بروز این مشکالت بـه تـدریج رویکـرد اسـتنتاجی را از             . موضوع تربیتی نسبتی با مفروضات فلسفی از پیش پذیرفته ندارد         

  .هاي تربیتی سست شد رونق انداخت و اعتقاد به رابطه ضروري میان مبانی فلسفی با نظریه

  یتحلیلرویکرد . 2-1-1

این رویکرد در پی بروز مشکالت رویکرد استنتاجی و ذیل فلسفه تحلیلی، شکل گرفته و فلـسفه تربیتـی را نـوعی           

هاي نظري و هنجـاري بیـرون         پردازي در زمینه    رویکرد تحلیلی فلسفه تربیتی را از حوزه نظریه       . داند  معرفت درجه دوم می   

اگرچه . دهد  علوم تربیتی یا نقد و بررسی فرایندهاي تربیتی، سوق می         ها و استداللهاي      سوي تحلیل مفاهیم گزاره     نموده به 

، )شلیک، کارناپ و آیر   (پوزیتویسم منطقی   ) راسل، وایتهد، ویتگنشتاین متقدم   (فلسفه تحلیلی به سه شاخه اتمیسم منطقی        

 و تربیـت دو شـعبه   تقسیم شد ولـی در رویکـرد تحلیلـی بـه فلـسفه تعلـیم             ) رایل، ویتگنشتاین متأخر  (فلسفه زبان عادي    

  .باشند رایج می) گرایی زبان(و فلسفه زبانی ) گرایی صورت(پوزیتویسم منطقی 

مشکل اساسی در رویکرد تحلیلی به ناکارآمدي این معنا از فلسفه تربیتی در هدایت عمل تعلـیم و تربیـت مربـوط                

شـود در   معنا و فاقد اعتبار علمی تلقـی مـی          بی هاي ارزشی   گرایی منطقی، گزاره    ویژه اثبات   زیرا در رویکرد تحلیلی به    . است

حالی که تربیت پیوسته با ارزش سر و کار دارد و نه تنها در مورد اهداف بلکه محتوا، روش و سازمان دهی و تعامل تربیتی   

هاي   نظریه و به2 بدین ترتیب فلسفه در رویکرد تحلیلی از هدایت تربیت که ماهیتی هنجارین دارد1.نیز بر ارزشها استوارند   

  .ماند هنجاري وابسته است بازمی

هاي تحلیلـی و      بر ناکارآمدي در هدایت تربیتی، نقد کوآین بر جزمیت رویکرد تحلیلی در زمینه تفکیک گزاره                عالوه

بـه تزلـزل رویکـرد تحلیلـی        » مشاهده فارغ از نظریه   «ترکیبی؛ همچنین انتقاد کوهن، هانسون، الودن و براون از افسانه           

گرایی بخاطر تأکیـدي کـه بـر تحلیـل زبـان عـادي در                 از سوي دیگر شعبه زبان    . پوزیتویسم منطقی منجر شد   بخصوص  

طرفانه درباره مفاهیم ممکـن نیـست و برخـی     بررسی مسائل فلسفی و تربیتی دارند مورد انتقاد واقع شدند زیرا تأمالت بی    

فایـده یـا    اند و در هر صورت تأمل در آنهـا یـا بـی       وابستهمفاهیم بسیار روشن و برخی بسیار فنی و برخی بسیار به تجربه             

  3.باشد ناممکن یا نادرست می

  رویکرد ایدئولوژیک. 3-1-1

 و در پـی توجـه بـه تأثیرپـذیري تربیـت از عوامـل گونـاگون        1980رویکرد ایدئولوژیک در فلسفه تربیتی از دهـه       

از ایـن رو در برابـر       . انـد   وقعیتها و شـرایط محیطـی وابـسته       مسائل تربیتی فراتر از مبادي فلسفی به م       . اجتماعی پدید آمد  

دهند در تربیت نفـوذ   مکتبهاي فلسفی، ایدئولوژیها یا نظامهاي اعتقادي که آگاهیها، نگرشها و ارزشهاي مردم را شکل می           

  . بسیاري نمودند

                                                          

.9، ص 1380محمد کاردان و همکاران، علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن، تهران، سمت،  سرشت، فلسفه آموزش و پرورش، علی جعفر پاك.1

ت معاصر انتخاب و ترجمه خسرو باقري و محمد برزینکا، ولفگانگ، فلسفه تعلیم و تربیت، ترجمه محمد عطاران، متاب فلسفه تعلیم و تربی. 2

.1376عطاران، تهران، محراب قلم، 

.سعید بهشتی، همان. 3
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عمـل مـدار بـودن، تقیـد بـه      کنند ولی با آنها از جهت      ایدئولوژیها مفاهیم اساسی خود را از مکاتب فلسفی اخذ می         

تواننـد چنـد فلـسفه را          ایدئولوژیها مـی   1مسائل اجتماعی، وابستگی به زمان و مکان و همچنین کلیت موضوعات متفاوتند           

از ایـن  . پردازند آنها به تفسیر موضوعات تربیتی همچون عموم مسائل اجتماعی می. طور التقاطی و یا منسجم بکارگیرند   به

  .اي دارند ولوژیها کل جامعه است ولی بر تربیت نیز اثر ویژهرو گرچه قلمرو ایدئ

کاري، مارکسیسم، فمینیسم، ناسیونالیسم و غیره نـه تنهـا از طریـق تربیـت      ایدئولوژیهایی نظیر لیبرالیسم، محافظه  

هـاي درسـی      ههاي آموزشی و برنام     دهند، بلکه از طریق سیاستها و برنامه        غیررسمی بینشها و انتظارات جامعه را شکل می       

رغم تأثیر گـسترده برخـی ایـدئولوژیها نظیـر لیبرالیـسم بـر        به. یابند آشکار و پنهان بر آموزش و پرورش رسمی استیال می  

رغم مشکالت    هاي سنتی به    فلسفه. هاي تربیتی شود ظهور نکرده است       تربیت، هنوز اندیشه منسجمی که جایگزین فلسفه      

  . شوند دار تربیتی تلقی میهاي نظام فراوانشان هنوز تنها فلسفه

  محتواي فلسفه آموزش و پرورش . 2-1

. باشـند  هاي تعلیم و تربیت محتواي آرا تربیتی متفکران بزرگ و استنتاجهاي تربیتی از مفروضات فلسفی می               فلسفه

  :گیرد که عبارتند از بدین ترتیب فلسفه تعلیم و تربیت امروزه سه نوع مبحث را در برمی

 تعلیم و تربیت شامل طیفی از تأمالت تربیتی و آراء تربیتی فیلسوفان بزرگ و اندیشمندان مشهور     مباحث فلسفه . 1

نـصیر، سـهروردي، غزالـی، صـدرالمتألهین، تومـاس آکوئینـاس،        سینا، خواجه   نظیر افالطون، ارسطو، آگوستین، فارابی، ابن     

البته برخـی از ایـن اندیـشمندان تـأمالت     . باشد  ه می دکارت، کانت، الك، روسو، راسل، نیچه، سارتر، دیوئی، هیدگر و غیر          

اند نظیر افالطون و برخی تأمالت تربیتی آنها غیرفلسفی است نظیر الك، هگل و راسـل کـه میـان                      تربیتی فلسفی داشته  

  2.شود شان پیوندي مشاهده نمی دیدگاه فلسفی آنها با اظهارنظرهاي تربیتی

یلها و بررسیهایی درباره مفاهیم بکار رفتـه در علـم تربیـت و همچنـین          مباحث فلسفه تعلیم و تربیت شامل تحل      . 2

بر این اساس پرایس فلسفه تربیتـی را شـامل   . باشد هاي بکار رفته در جریان تربیت می   توضیحاتی درباره فرایندها و مؤلفه    

هاي اخالقـی    و تصحیح توصیهشود، توجیه هاي موردنیاز در تربیت، تبیین واقعیتهایی که در تربیت بیان می    روشنگري واژه 

  .داند بکار رفته در تربیت و معرفی معیارهاي الزم براي کسب معرفت می

ـا و مباحـث اساسـی    . مباحث فلسفه تعلیم و تربیت شامل دیدگاههاي تربیتی برخاسته از نظامهاي فلسفی اسـت  . 3 طرحه

هایی بـراي سیاسـتگزاري و عمـل         از سوي دیگر توصیه   باشد و     که از یکسو ناظر به مبانی فلسفی و اصول پذیرفته هر مکتب می            

ـایی بـر هـم سـوار مـی        هاي استنتاجی و طی استدالل      طور گزاره   این مباحث در واقع به    . تربیت به همراه دارد    شـوند و   ها و برهانه

. دهند اي از داللتهاي تربیتی استنتاج شده از مفروضات و مبانی فلسفی هر مکتب را تشکیل می منظومه

. هاي تربیتی استنتاج شده نوعی استلزام برقرار باشد          مهم این است که باید میان زیرسازهاي فلسفی با توصیه          نکته

هـاي تربیتـی بـا زیرسـاز      هاي فلسفی براي زایش داللتهاي تربیتی متفاوت است و سازگاري توصـیه             گرچه ظرفیت نظریه  

                                                          

.228، ص 1384 گوتک، مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه جعفر پاك سرشت، تهران، سمت  جرالد ال. 1

2 . Barrow.p. Philosophy of Education: Historical Overview, The Inter National Encyclopedia of 

Education, London: BPC  Wheatons Ltd 1994.
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هاي تربیتی با مبانی فلسفی از نوع اسـتلزام منطقـی و           وصیهطور کلی استلزام دیدگاهها و ت       فلسفی نیز کامل نیست ولی به     

   1.استلزام تجربی و عملی است

بدون شک هر نوع قضاوت درباره محتواي فلسفه تربیتی در گرو اتخاذ موضع فلسفی است و هر یک از سه معناي                 

نیز ممکن است چنانکـه مـثالً بـر         ولی تلفیق هر سه معنا      . فوق براي فلسفه تربیتی از نوعی نگاه به فلسفه برخاسته است          

توان محتواي فلسفه تربیتی را شامل       بندي فرانکنا درباره فعالیتهاي فلسفی به نظري، هنجاري و تحلیلی؛ می            مبناي تقسیم 

اهداف و اصـول الزم   (؛ فلسفه هنجاري تربیت     )ارزش  نظریاتی درباره انسان، جهان، علم،      (فلسفه نظري تربیت    : سه بخش 

) تحلیـل مفـاهیم مهـم و اساسـی در تربیـت       (و فلسفه تحلیلی تربیت     ) چنین روشها و وسایل نیل به اهداف      در تربیت، هم  

  .دانست

هـاي تربیتـی فیلـسوفان گـردآوري و بـازنگري شـود؛               اندیـشه : در هر صورت در تدوین فلسفه تربیتی الزم اسـت         

در نهایت با توجه به     . مند استنباط گردد   هاي محض طی کوششی منظم، منطقی و قاعده         همچنین داللتهاي تربیتی فلسفه   

 براي استنتاج داللتهاي تربیتـی از       2.آوردهاي علوم مختلف دیدگاههاي تربیتی ابداع شوند        مسائل تربیتی و بر مبناي دست     

  .شود هاي گوناگونی وجود دارد که بحث تفصیلی در این زمینه به فصل بعد موکول می یک نظریه فلسفی شیوه

ها و کاوشهاي فلسفی محض رابطه دارد و از سوي دیگر با        فه آموزش و پرورش از یکسو با فلسفه       بدین ترتیب فلس  

شناسـی، حقـوق و سیاسـت مربـوط           علومی که براي تربیت متضمن استلزاماتی هستند نظیر روانشناسی، تـاریخ و جامعـه             

 است با بررسی ابهامات و تعارضات و نقـد  البته رابطه فلسفه تربیتی با این علوم اقتباسی نیست بلکه حتی ممکن           . باشد  می

  3.و تحلیل آنها به توسعه این علوم کمک رساند

  هاي تربیتی رایج  فلسفه. 3-1

همچنـین  . دست کم چهار فلسفه رایج در تعلیم و تربیت عبارت از ایدئالیسم، رئالیسم، تومیسم و پراگماتیسم اسـت        

پـیش از  . یبرالیسم و مارکسیسم نیز از جایگـاه تأثیرگـذاري برخوردارنـد        هاي ل   در مباحثات فلسفه تعلیم و تربیت ایدئولوژي      

بنـدي دیـدگاههاي تربیتـی ذیـل      به دسته: توضیح اجمالی هر یک از این دیدگاهها توجه به یک نکته داراي اهمیت است             

  .توان از دو جهت انتقاد نمود عنوانهاي مذکور می

بندي آنها ذیل مکتبهاي خاص از    و تحول آراي هر فیلسوف، دسته     اول اینکه با توجه به تنوع گرایشهاي فیلسوفان         

باشـند و   هاي فلسفی متنوعی دارند و به چند مکتب دلبسته می           چه بسا فیلسوفانی که اندیشه    . توجیه کافی برخوردار نیست   

 کـه معمـوالً     اي اسـت    اگرچه این نکته  . شود  هاي فلسفی ایشان در طول حیات علمی دچار تحوالت گسترده می            یا اندیشه 

زیـرا موضـوع    . تـر اسـت     شود ولی به واقع درباره آراء تربیتی فیلسوفان وضعیت وخیم           هاي فلسفی مطرح می     درباره اندیشه 

طور کامل با یکدیگر مـتالئم   هاي تربیتی چند فیلسوف به   تعلیم و تربیت به خودي خود چند ساحتی است و نه تنها اندیشه            

باشد و حتی ممکـن اسـت    ازگاري حتی در اظهارنظرهاي تربیتی یک فیلسوف دشوار می نیست، بلکه یافتن ثبات نظر یا س      

                                                          

. برزینکا، همان. 1

.بهشتی، همان. 2

.11-12سرشت، همان، ص  پاك. 3
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  .میان اندیشه فلسفی و آراء تربیتی او نیز سازگاري کامل برقرار نباشد

ها پدیـد آمدنـد و        در عصر جدید ایسم   .  است 1بندي دیدگاهها مربوط به عصر جدید یا دوران مدرن          دوم اینکه دسته  

بندي دانش فلسفی ذیل مکتبها خود  مقوله. ن باستان به مکتبهاي ایدآلیسم و رآلیسم نسبت داده شد نگرشهاي فلسفی یونا  

 زیـرا رویکـرد مـدرن کـه از قـرن هفـدهم در       2.یک رویکرد مدرن است که در تعمیم آن باید مالحظاتی را در نظر گرفت 

 نقدهایی مواجه شد که در مجمـوع رویکـرد   اروپاي غربی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت، از نیمه قرن بیستم با سیل      

رغم محدودیت تاریخی و جغرافیایی رویکرد مدرن، فلسفه همچون بسیاري از قلمروهـاي              به 3.شوند  پست مدرن نامیده می   

معرفـت  . دار ایرانی، مصري، چینی، هندي و غیره تداوم داشـته اسـت         اي دیرینه دارد و در تمدنهاي ریشه        معرفت تاریخچه 

حتـی رشـد   . تابـد  هـا را برنمـی   بندي انش تعلیم و تربیتی به نحوي در تاریخ اندیشه گسترده است که این دسته         فلسفی و د  

هاي بشري در تمدنهاي غیریونانی از تقسیم تاریخ دو هزار و پانصد ساله اندیشه غرب به سه دوره باستان، میانـه و     معرفت

ها و تمدنها ناشی از غلبه رویکرد مدرن بـر آثـار               این نوع اندیشه   ولی اتالق اصطالح پیشامدرن به    . کنند  مدرن پیروي نمی  

  . علمی معاصر است

ها هنوز الگوي رایج در ادبیات فلسفه تعلیم          بندي آراي تربیتی فیلسوفان ذیل مکاتب و ایسم         با این همه چون دسته    

شناختی اجمالی از حدود و ثغور ایـن        اي ضروري براي دستیابی به        باشد، شرح دیدگاههاي مذکور در حد اشاره        و تربیت می  

  . پذیر است ولی باید توجه داشت که این توضیحات جنبه مقدماتی براي این تحقیق دارد قلمرو معرفتی توجیه

  

  

                                                          

گاه مدرن مترادف با ) 1996زیگمون بامن، (مدرن به معناي رایج، جاري، مرسوم، اخیر، متداول و یا امري که خاستگاه آن معاصر است . 1

پیتر (سلیقگی، رکود و غیره است  پرستی، بی اند و واژگان متضاد با مدرن عبارتند از کهنه امی، رشد، توسعه، ترقی، سلیقه، یا مد دانستهپیشگ

خاطر تازگی سبک بعدي  شود و به مدرن یعنی نویی که به زودي کهنه می. واژه مدرن به سیالیت، غیرثابت بودن اشاره دارد) 1997آزبورن، 

دانند از قرن هیجدهم جامعه مدرن یعنی جامعه غربی که بیشترین و  البته برخی مدرن با معادل اینجا و اکنون جامعه غرب می. گردد یمنسوخ م

  .1989کریشان کومار، (آشکارترین تعارض را با جوامع پیشین و جوامع غیرغربی دارد و مدرنیزه شدن یعنی غربی شدن، 

انکار کلی . 2اعتبار کلی تغییر و اهمیت اساسی تازگی، . 1بت و ابدي تأکید دارد و داراي چند جنبه اساسی است رویکرد مدرن بر انکار امور ثا. 2

رویکرد . باشد تکاملی بودن مسیر تاریخی زندگی بشر می. 4 صالحیت خرد در پاسخگویی به مسائل زندگی، . 3 کهنگی و نفی اعتبار گذشته، 

گرایی، اصالح مذهبی، با نظرات دکارت، کانت، هگل، الك، هابز و غیره در فضاي انقالب  ، علممدرن حاصل تعامل جنبشهاي روشنگري

هاي  توجه به ایده. صنعتی است که مهمترین وجه امتیاز آن تأکید بر ارزش و نقش اساسی انسان آزاد و مستقل در اداره زندگی خویش است

حسینعلی نوذري، مدرنیته و مدرنیسم، تهران : بنگ. شوند تضمن رویکرد مدرن تلقی میگرایانه نقطه مشترك تمام آن چیزهایی است که م انسان

  .1380نقش جهان، 

 درباره تاریخ آغاز رویکرد مدرن و همچنین رویکرد پست مدرن اتفاق نظر وجود ندارد زیرا واژه مدرن در قرن پنجم در مورد مسیحیان منتقد .3

پانزده و شانزده در مورد منتقدین کلیسا که خواستار بازگشت به الحاد باستانی بودند بکار رفته و برخی آن به الحاد باستانی بکار رفته و در قرن 

به رغم این اختالف نظرها با توجه به تعریف رویکرد مدرن، سرآغاز آن قرن ). 1997آزبورن،(اند  را به اندیشه و هنر قرن نوزدهم نسبت داده

چنانکه اسکراتن و برادبري .  رویکرد پست مدرن که به معناي نقد مدرنیته است نیز اتفاق نظر وجود ندارددرباره آغاز. شود هفدهم تلقی می

گرایی همچون بیماري مزمن  گراي دکارت رویکرد ضد عقلگراي پست مدرن نیز پدید آمد و روسو به عقل معتقدند همزمان با ظهور فلسفه عقل

هاي نیچه به محکومیت فلسفه غرب انجامید و نقطه عطف رویکرد پست مدرن را به دست  ر اندیشهبشر خرده گرفت ولی این نقدهاي پراکنده د

مدرنیسم نو و مدرنیسم کهنه . دانند و معتقدند مدرنسیم دو بخش است مدرن را چیزي متفاوت از مدرن نمی با این همه بسیاري پست. داد

.1965اسکراتن و براد بري 
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  ایدآلیسم. 1-3-1

ایـن  . ترین مکتب فلسفی است و به فلسفه پندارگرایی، اصالت ایده، اصالت روح و اصالت ذهن شـهرت دارد     قدیمی

هاي افالطون بـه      هاي آن تا عهد باستان و ایده         تمام مکتبهاي فلسفی پدیده دوران مدرن است ولی ریشه         مکتب همجون 

هاي افالطون از طریق فلـسفه مـسیحی          در واقع اندیشه  . دانند  گردد و افالطون را بنیانگذار فلسفه ایدآلیسم می         عقب برمی 

فالطون و ارسطو در فلسفه اسالمی نیز به صورتی حضور یافتـه و  چه اینکه فلسفه ا   . یابد  ویژه روایت آگوستینی ادامه می      به

در هر صورت پـس از رفرمیـسم و طـی جنـبش روشـنگري               . سینا وارد فلسفه تومیسم شد      از طریق فلسفه ابن رشد و ابن      

نـوعی  بازخوانی ادبیات باستانی از جمله آثار افالطون رونق گرفت و زمینه براي تداوم نگرشـهاي افالطـون و ارسـطو در                      

دهی شد    ویژه توسط بارکلی، دکارت، هگل و کانت سامان         تفسیر اخیر فلسفه افالطون که به     . فلسفه غیردینی فراهم گردید   

  . به ایدآلیسم شهرت یافت

و ایدآلیـسم جدیـد   ) آگوسـتین (، ایدآلیـسم دینـی   )افالطـون (بدین ترتیب با تسامح از سه نوع ایدآلیسم کالسـیک     

برخالف روایتهاي کالسیک و دینی ایدآلیسم که به اصالت روح و اصالت معنا             . شود  یاد می ) گلدکارت، برکلی، کانت و ه    (

اگرچه ایدآلیسم در جریـان واقعـی تربیـت در    . شناسی معطوف است متوجه بودند، ایدآلیسم جدید به اصالت ذهن و معرفت        

یدگاه تربیتی بر مبانی و مفروضات فلسفی       اند که یک د     حاشیه حضور دارد ولی افرادي همچون هورن و باتلر تالش نموده          

  :باشند مهمترین مبانی فلسفی ایدآلیسم که براي تربیت داللتهایی دارند عبارت از موارد ذیل می. ایدآلیسم بنا کنند

بخش فرامادي جهان حقیقی و مشتمل بر ذهن مطلق، . جهان و انسان داراي دو بخش مادي و فرامادي هستند     . 1

امور ذهنی یا روحی  . بخش مادي سایه و نمودي از بخش فرامادي است        . مند و با ثبات است      ائمی نظام هاي سرمدي د    ایده

شـود و     کند و تغییرات آن را سـبب مـی          یعنی روح نیروي ماده را تأمین می      . به عنوان مبناي واقعیت اولویت و اصالت دارد       

  . ماده به آن وابسته است

روح، (و همچنین بخش فرامادي انـسان       ) الطونی یا ذهن مطلق هگلی    هاي سرمدي اف    ایده(بخش فرامادي جهان    

بخـش مـادي داراي   . خصیصه ذاتی و جاودانه انسان و جهان است و منشأیت اثـر در حـوادث از آن اوسـت   ) عقل یا ذهن  

 نظمـی و زوال اسـت و بخـش        خصوصیاتی از قبیل جسمانیت، بعد، شکل، اندازه، تحول، ناپایداري، نقـص، پریـشانی، بـی              

  . فرامادي داراي ثبات، جاودانگی و تجرد از ویژگیهایی همچون شکل و بعد و مادیت است

حوادث و موجودات جهان مادي تجلیات و مظاهر ذهن مطلق یا خـود جهـانی اسـت و هرچنـد واقعیـت جـوهري                      

دي اسـت و شـامل      البته بخش روحانی عالم وسیعتر از بخش مـا        . هاي مادي نمود این جوهر است       روحانی دارد ولی پدیده   

مجموعه ارزشهاي منسجمی است کـه در انـسان شخـصیت او را             » خود«. شود  حقایقی است که به امور مادي تأویل نمی       

 کـه تمـام واقعیـت از او نـشئت     1خود فردي البته با خـود مطلـق  . کند مجزا می) ناخود(دهد و او را از غیر خود      تشکیل می 

خود مطلق پیوسته در حـال  . باشند   کوچکی است که اجزاي خود مطلق می       جهان شامل خودهاي  . گیرد هم گوهر است     می

  .اندیشیدن و مکاشفه و اراده کردن است

گیري و ارزیابی نیست ولی چون این بخـش نظـام         بخش فرامادي انسان و جهان قابل شناختن و بررسی، اندازه         . 2

ها اموري  ایده. باشد  ارزشها و معرفت درباره واقعیت می     کامل واقعیت است و در نتیجه تغییرناپذیر است، از این رو خاستگاه           

                                                          

  . شود  یاد میthe World Mind, (the First Cause, the Universal), Absolute Selfمختلفی نظیر  از خود مطلق با تعبیرات .1
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هاسـت تجربـه نیـز     ثابت هستند و شناخت نیز به امور ثابت متعلق است پس همچنانکه جهان محسوس نمود جهان ایـده      

انـدازي    بخش فرامادي جهان پیوسته در اندیشیدن است بلکه خود اندیشه است و طبق چشم             . مقدمه شناخت حقیقی است   

ذهن فردي که هم گوهر ذهن مطلق و جزء او . پردازد یر که مایه نظم زمان و مکان است درباره جهان به مکاشفه می    فراگ

اندازي منسجم از رابطه عناصر زمـان   تواند ضمن ارتباط با ذهن مطلق و با تأسی به او چشم   و نسبت به او ناقص است می      

  . و مکان و موقعیت و حوادث با کل فراهم آورد

ها را سازگاري جزء بـا    مشهور است که مالك حقیقت گزاره  1ه ایدآلیستی حقیقت، به نظریه سازگاري یا توافق       نظری

بر مبناي این نظریه چون حقیقت به صورت نظام یا طرحی منطقی، منظم و مرتبط میان اجزا با کل در جهان . داند کل می

اي را بـا      ایجاد پیوند میان جزء با کل معطوف است و هر گـزاره           از این رو تفکر همواره به       . کبیر یا ذهن مطلق حضور دارد     

تواند با برمال ساختن توافقهـا   ذهن می. سازد و در این ارتباط همواره اجزا با کل سازگارند      گزاره بزرگتر و جامعتر مرتبط می     

بـدین  .  حقیقـت را آشـکار نمایـد       اندازي بر پایه رابطه اجزاء با کل فراهم نمـوده،           ها با یکدیگر چشم     و ناسازگاریهاي گزاره  

  . تواند نظامهاي کلی پدید آورد ترتیب ذهن که به منطق جزء و کل معطوف است می

هاي سرمدي دائمـی آگـاهی داشـته ولـی در اثـر               ذهن یا روح نامیرنده آدمی پیش از او بوده و از حقایق عالم ایده             

هـاي نهـانی      معرفت تنها نوعی بازشناسی نه شـناخت ایـده        بنابراین  . هایش را به فراموشی سپرده است       شوك تولد دانسته  

هـاي متغیـر و    شناخت عقلی اولویت دارد و شناخت حسی که بـه پدیـده          . است و تربیت در گرو یادآوري نه یادگیري است        

  . جزئی معطوف است چندان اهمیت و اعتباري ندارد

بنـابراین ارزشـها واقعـی، کلـی،        . کننـد   یارزشها در ساختار جهان موجودند و از نظم اساسـی عـالم حکایـت مـ               . 3

ارزشها را میان بخشهاي پایدار فرهنگها و هسته اخالقی ماندگار جوامـع کـه در طـول تـاریخ           . جهانشمول و پایدار هستند   

در منطقـه زیباشناسـی ارزش نهـایی،    . خطاي اخالقی ناشی از ظـن و اغتـشاش ذهنـی اسـت    . توان جست ادامه یافته می 

  . باشد میهماهنگی و توازن 

گیـرد   ها صـورت مـی   تعلیم و تربیت شامل تالشی است که براي انعطاف ذهن از عالم محسوس به حقیقت ایده     . 4

آمـوختن و یـاد گـرفتن    . هاست تا روح انسان با روح کلی متحـد شـود   هدف از این تالش هماهنگ شدن با ارزشها و ایده       

تـذکار عبـارت از بـه خـاطر آوردن       . باشـد   و دیالکتیک اسـتوار مـی     رویدادي به غایت عقالنی است که بر دو فرایند تذکار           

هاست و دیالکتیک نوعی گفتگوي استعالیی است که در پـی پرسـش و                هاي پیشین و آگاهیهاي قبلی از عالم ایده         دانسته

اي اسـت   رانهنگ کانون تذکار و دیالکتیک، خودکاري و خودکاوي درون. آورد پاسخهاي متوالی آگاهی و فرزانگی را پدید می  

آنها با درون نگـري،     . دارد به سفري سقراطی براي دستیابی به حقایق پنهان در ذهنشان دست یابند              که شاگردان را وا می    

  . هاي ذهن مطلق را در خویشتن بخوانند توانند ایده شهود و بصیرت می

سوي حقیقت و     ان آلوده، به  پرورش عقل و انتقال توجه شاگردان از جهان محسوس و گم          : اهداف تربیتی شامل  . 5

جـویی،   همچنـین پـرورش مـنش اخالقـی متناسـب بـا ارزشـها و هنجارهـاي مطلـق نظیـر حقیقـت                  . هاسـت   جهان ایده 

تربیت براي انتقال میـراث فرهنگـی و همچنـین انتقـال دانـش دربـاره                . خودشکوفایی، اعتماد به نفس و قوت اراده است       

  . واقعیت باید همت کند

                                                          

١ .The Coherence Theory of Truth.
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آموزي که مانع مشاهده حقیقت   حرفه. رایی سوفسطی به مقابله پردازد      یت ارزشها و تردید و سست     تربیت باید با نسب   

گرایـی کـه از شـرور عـصر      اندوزي و مـاده  نظري است و ارزشهاي ناظر به مال بینی و تنگ    به صورت جامع و موجب کوته     

  1.جدیدند نباید هدف اساسی تربیت تلقی شوند

یافته و منسجمی در شاگر نسبت بـه نظـام       و روح مطلق بوده دیدگاه هماهنگ و نظام       در ایدآلیسم برنامه درسی پرت    

. هاي مفهومی منـسجم اولویـت دارد        صورت نظام   آموزش موضوعات انتزاعی و علوم عقلی به      . آورد  حکیمانه عالم پدید می   

 در شـاگردان بـراي جـستجوي    ایجاد آمـادگی و رغبـت  . ها یا آثار بزرگ توجه دارد برنامه درسی موضوع محور و به کتاب     

هاي درسی شامل موضوعات مجزا با سلسله مراتبی از        برنامه. هاي درسی اهمیت دارد     پیگیر و توانفرساي حقیقت در برنامه     

تواند میان ذهن فردي      هم مرتبطند و می     اي است که برمبناي منطق جزء و کل به          یافته  هاي سازمان   مفاهیم اساسی یا ایده   

  . دیگر و در نهایت با ذهن مطلق ارتباط برقرار سازدشاگردان با ذهان

تـاریخ و ادبیـات     ) کننده رابطه جزء و کل میان خود فردي با خود مطلق              عنوان تبیین   به(هاي فلسفه و الهیات       درس

ن کلیـد  عنوا به(و زبان ) عنوان تعمیم فعالیت انتزاعی به(ریاضیات  ) هاي اخالقی و فرهنگ رایج بشري       عنوان ناقل سنت    به(

تواند از طریق انتقـال عمـدي، مـنظم،           برنامه درسی می  . هاي درسی برخوردارند    از اهمیت سلسله مراتبی در برنامه     ) ارتباط

  .متراکم و متولی میراث فرهنگی مبنایی براي برساختن الگوهاي ارزشی فراهم آورده، کودکان را براي آینده آماده سازد

شود و معلم محوري مورد توجه است زیـرا معلـم نماینـده ارزشـهاي                د تأکید می  در ایدآلیسم بر روابط معلم و شاگر      

باشد و شاگردان به او اعتمـاد داشـته    اي است که الگوي شاگردان در انتخاب مسیر و اصالح خود می   جامعه و فرد برگزیده   

وسـط معلـم و هـدایت       وگو یا دیالکتیک سقراطی کـه مـستلزم طـرح ماهرانـه پرسـش ت                روش گفت . کنند  نزد او تلمذ می   

  .تواند به شکوفایی و درونکاوي شاگردان کمک مؤثري بنماید پاسخهاست می

  رآلیسم. 2-3-1

هاي ارسطو دارد بر نظـام عینـی واقعیـت و امکـان       اي است و ریشه در اندیشه       رآلیسم که همچون ایدآلیسم فلسفه    

هـاي گونـاگون      داند و رشته     ذهن ولی قابل شناخت می     واقعیت را مستقل از   . دستیابی به شناخت درباره واقعیت تأکید دارد      

رآلیـسم نیـز    . رآلیسم بر اطالق و جهانشمولی ارزش تأکیـد دارد        . کند  علم را حاصل کاوش دقیق و منظم واقعیت تلقی می         

رغـم رآلیـسم    بـه . شـود  ، رآلیسم جدید را شـامل مـی  )تومیسم(، رآلیسم دینی    )ارسطو(رآلیسم کالسیک   : روایتهاي مخلتف 

السیک و رآلیسم دینی که بر روش تعقلی تأکید دارند، رآلیسم جدید تجربی است و روش علمی و علوم طبیعی را منـاط                   ک

فلسفه تربیتی رآلیسم براساس مبانی رآلیسم کالسیک و دینی تدوین شـده و رآلیـسم جدیـد                 . کند  ادراك واقعیت تلقی می   

مهمترین مبانی فلسفی و نظرات تربیتی رآلیسم عبارتند       . اند   راه یافته  گرایی به ترتیب    گرایی یا تجربه    بیشتر در قالب طبیعت   

  :از

موجودات جهان به دو بخش ماده و صورت تقسیم . جهان نظامی مستقل از ذهن ما و داراي واقعیت عینی است         . 1

پایدار اشیا اسـت  صورت منشأ ویژگیهاي ذاتی مشترك و . ماده جنبه بالقوه و صورت جنبه بالفعل موجودات است     . شوند  می

جهان که واقعیتی مـستقل از  . و بنابراین مهمتر از ماده است ولی صورت در ماده یا روح در بدن و ایده در شیء واقع است             

                                                          

  .38جرالد ال گوتک، همان، ص . 1
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جوهر هر چیز بخش قـائم بـه        . ذهن ما و تمام انسانها دارد در بخش مادي مشتمل بر ذوات یا جوهرها و عرضهایی است                

دهنـد    ات اولیه آن است ولی عرضها بخش وابسته، متحول و ناپایدار چیزها را تشکیل می              ذات، اصیل، پایدار و حاوي کیفی     

بخش مـادي   . آیند  تغییرات در نتیجه چهار علت مادي، فاعلی، غایی و صوري پدید می           . بخشند  و البته به آنها تشخص می     

  . جهان به زمان و مکان نیز وابسته است

روح که ویژگـی مـشترك   . که روح او برتر از جسم و جنبه اصیل اوست      ماهیت انسان ترکیبی از جسم و روح است         

. شـوند  باشد حاوي ویژگیها یا کیفیتهایی است که وراي زمان و مکان و نژاد و حرفه و جنـسیت واقـع مـی    تمام انسانها می  

  . مشترك استطبیعت انسانی و بکارگیري زبان نیز میان انسانها. عقل مهمترین خصیصه روح انسان و فصل ممیز اوست

) مقدمـه (شود پس معرفت به دو قسمت معرفت حسی           جهان مادي از طریق ادراك حسی و انتزاعی شناخته می         . 2

معرفت حسی به ماده اشیا مربوط است و معرفت عقلی که مهمتر از معرفت حسی         . شود  تقسیم می ) غایت(و معرفت عقلی    

تهاي ادراك شده توسط حس را به کیفیتهاي ضروري یـا دائمـی و           است به صورت یا هیئت و فرم اشیا ارتباط دارد و کیفی           

هاي مـشترك و   کیفیتهاي ضروري ماهیت شی احساس شده هستند و بر جنبه  . کند  کیفیتهاي مشروط یا موقت تقسیم می     

انتـزاع  ولی کیفیتهـاي مـشروط در   . شود عمومی یک دسته از اشیا تأکید دارند از این رو مبناي انتزاع مفهوم کلی واقع می             

. سازد بندي آنها را ذیل انواع و اجناس ممکن می کیفیتهاي ضروري چیزهاست که طبقه . شوند  مفهوم کلی کنار گذاشته می    

اند و وجه امتیاز تمام اعضاي آن طبقـه از امـوري اسـت کـه در            زیرا وجه اشتراك اموري است که در یک طبقه واقع شده          

  . طبقات دیگر واقعند

تأکید دارد و معرفـت را عبـارت از کـشف قـوانین و سـاختارهایی      ) نظریه ناظر(ارت و مشاهده رآلیسم بر وظیفه نظ  

علـوم حاصـل کاوشـهاي مـنظم و دقیـق انـسان بـراي کـشف         . داند که حوادث جهان و عمل انسان را تبیـین نمایـد    می

است و تربیـت یـادگیري   ) سینه بازشنا(از منظر رآلیسم ـ برخالف ایدآلیسم ـ معرفت شناخت   . قانونمندیهاي جهان است

  . است) نه یادآوري(

 مشهور است که اعتبار علم و صدق گزاره را به مطابقت آن بـا واقعیـت               1نظریه رآلیستی حقیقت به نظریه مطابقت     

اي براي تدبیر مسائل زندگی و انتخـاب بهتـرین شـیوه عمـل ایجـاد                  شناخت واقعیت زمینه  . داند  خارج از ذهن وابسته می    

. شـود   پردازي و عمل، عقل نیز به دو بخش نظري و عملی تقـسیم مـی                اساس وظایف دوگانه عقل یعنی نظریه     بر. کند  می

  .توانند به فعالیتهاي صنفی و اجتماعی گوناگون اشتغال یابند مردم برحسب بکارگیري و قوت عقل نظري و عملی می

از این رو ارزشها واقعـی، جهانـشمول،        . ندارزشها مستقل از ذهن و احساسات ما ریشه در ذات جهان واقعیت دار            . 3

توانایی عقل براي شناخت واقعیت زمینه بر ساختن نظام ارزشی بر مبناي ارزشهاي واقعی را بـراي                 . پایدار و مطلق هستند   

توانایی براي ساختن نظام ارزشی . هاي خردمندانه دست زد توان به انتخاب  نماید بر مبناي شناخت واقعیت می       ما فراهم می  

غایـت عقـل نظـري      . بنابراین رشد عقل نظري و عملی خود ارزش است        . گردد  و انتخاب در سایه پرورش خرد حاصل می       

  . شناخت واقعیت و قانونمندیها و ساختارهاي آن است ولی غایت عقل عملی خودشکوفایی، خودسامانی و خودفرمانی است

 و صورتهاي عالم از طریق بکـارگیري حـواس          اهداف تربیتی شامل پرورش عقل نظري و شناخت جهان واقعی         . 4

همچنین پرورش عقل عملی، تقویت اراده و دستیابی بـه خودشـکوفایی، خودسـامانی و خودفرمـانی هـدف تربیـت                   . است

                                                          

١ .Correspondence Theoryof Trut  
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کنـد و موجـب تکـرار          پرورش عقل از طریق آموختن موضوعات و مهارتهایی که به کشف واقعیت کمـک مـی                1.باشد  می

  .  دهد در دستور کار تعلیم و تربیت رآلیستی قرار دارد شود و قوه عاقله را فعلیت می  میپژوهش و بکارگیري نتایج آن

برنامه درسی موضوع محور و شامل موضوعات تخصصی و سلسله مراتبی است که براي تبیـین جهـان طبیعـی و                     

درسی مورد استفاده قرار    هاي علمی که به صورت درس در برنامه           رشته. شود  پرورش عقل مشترك انسانها بکار گرفته می      

هایی باشد که واقعیات فیزیکـی و         گیرند باید مشتمل بر چارچوبی از مفاهیم ضروري و مرتبط، روشهاي علمی و تعمیم               می

باشـد و بـر علـوم لیبـرال و کتابهـاي گرانقـدر و ادبیـات         برنامه درسی رآلیستی موضوع محور می     . اجتماعی را تبیین کنند   

  . شود ن تأکید میبرجسته جهت رشد شاگردا

از این رو روشهاي عملـی آزمـایش، مـشاهده و گـردآوري             . بکارگیري دقیق و صحیح حواس در کانون توجه است        

اي از ادراك حسی و انتزاعات عقلی اسـت           ولی چون شناخت آمیزه   . اطالعات در جهت شناسایی واقعیت، مورد تأکید است       

روشهاي تربیتی بـویژه در سـطوح بـاالي تربیـت     . شود تجربیات تأکید میگیري از  بر استدالل براي تبیین شواهد و نتیجه    

همچنین براي کشف   . وگو از روشهاي متداول در تربیت رآلیستی است         متوجه پرورش خرد است و سخنرانی، بحث و گفت        

  .باشد یواقعیت الزم است از ابزارها کمک گرفت بنابراین مهارت در بکارگیري تکنیکها نیز از اهمیت برخوردار م

معلم در تربیت رآلیستی نماینده دانشهاي صحیح و معتبر است و بیشتر به معلم همچـون متخـصص و کارشـناس                     

  .شود توجه می) نه به عنوان اسوه فضیلت(انتقال دانش درباره واقعیت 

  تومیسم. 3-3-1

باشد ضمن پـذیرش      یتومیسم یا رآلیسم مسیحی که فلسلفه دوران قرون وسطی و ابداع سنت توماس آکوئیناس م              

واقعیت مستقل جهان خارج از ذهن و امکان شناخت واقعیت، وجود شخص خداوند قادر علیم را کـه آفریننـده و پرورنـده                       

انسان مرکب از دو جوهر جسمانی و روحانی است که در دو جهان مادي و . افزاید جهان و انسان است بر مبانی رآلیسم می   

  .کند روحی زندگی می

هـاي رسـوالن، تألیفـات     عهد قدیم و جدید، نوشـته (هاي ارسطو و تعالیم کلیسا  مبناي تلفیقی از اندیشه  تومیسم بر   

پدید آمده است از این رو شامل مفاهیمی همچون خالق دانا و ) پدران روحانی، مصوبات و سنتهاي کلیسا، طبیعیات باستان       

گراي وجودشـناختی   در واقع پذیرش دیدگاه ثنوي. باشد غیره میتوانا، قیامت، هدایت و پیامبري، گناه اولیه، منجی، کیفر و       

شود که تومیسم به تفکیک میـان دنیـا و آخـرت، روح و بـدن و عقـل و        درباره تقسیم واقعیت به مادي و روحی سبب می        

هـاي عقـل و    گریزي مسیحی، آشتی میان داعیـه  تومیسم در عین حال بخاطر مشکالت فراوان عقل    . ایمان معطوف گردد  

  2.دهد دین را مورد توجه قرار می

کنـد   ورزد و کمال آدمی را لقاي خداوند معرفـی مـی   به لحاظ ارزش شناختی تومیسم بر غایتمندي جهان اصرار می   

  .  گردد که در سایه پیوند عمیق عاطفی با او حاصل می

و استقالل وحـی در معرفـت   داند و بر غنا  شناختی تومیسم منابع معرفت را دوگانه عقل و وحی می   به لحاظ معرفت  

                                                          

١ . HarryS. Brudy, Building a Philosophy of Education (Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall, 1961.

  .76 گوتک، همان، ص .2
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بخشی و حتی اولویت آن بر عقل تأکید دارد و نقش اساسی کلیسا در هدایت که مبناي مرجعیت تعلیمی کلیساست، توجه                     

  . دارد

کند و تهذیب نفـس و پـرورش روح کـانون        تومیسم بر اولویت معنا بر ماده، آخرت بر دنیا و روح بر بدن، تأکید می              

از این رو مطالعات مذهبی و کالمی، اجراي شعائر مذهبی و انجام مناسک دینی در برنامه درسی          . تربیت در کلیسایی است   

نه تنها معلم   . گیري فضایل اخالقی فراهم نماید      برنامه درسی باید فرصتهایی براي فعالیتهاي مربوط به شکل        . اولویت دارد 

وجود نمادهاي مذهبی و صورتهاي هنري، . د استاي مذهبی در مقیاس خر یک اسوه اخالقی است بلکه مدرسه نیز جامعه    

پـرورش اخالقـی کـه بـه معنـاي تلقـین           . تواند به دینی شدن فضاي مدرسـه کمـک کنـد            مراسم و آیینهاي مسیحی می    

چون تأکید تربیـت مـسیحی بـر ماهیـت         . گیرد  فضیلتهاست در محیطی که داراي الگوهاي شایسته تقلید باشد صورت می          

  .باشد مهاست، به تکالیف و حقوق جهانشمول اخالقی و عقالنی معطوف میواحد و وجوه اشتراك آد

هاي گذرا، جزئی و خاص       تر و پایدارتر جهان باالتر از جنبه        هاي کلی   در سلسله مراتب اولویتهاي برنامه درسی جنبه      

ر باالترین رتبه، منطـق  گیرند از این رو الهیات و متون مذهبی که در تکامل شاگردان نقش اساسی دارند د           زندگی قرار می  

و فلسفه که موجب گسترش رشد اندیشه منطقی است در مرتبه بعدي و باالخره دانشها و مهارتهـاي مربـوط بـه زیـست                        

  .گیرند اجتماعی و طبیعی قرار می

تربیـت فراینـدي    . تربیت فرایندي عمومی است و تحصیالت آموزشگاهی بخش خاصی از تربیت را برعهده دارنـد              

 در نهادهاي گوناگونی نظیر خانواده، کلیسا و مجامع فرهنگی در کنار مـدارس و نهادهـاي رسـمی اسـتمرار                مداوم است و  

  .از این رو این نوع نهادهاي غیررسمی باید در امر تربیت احساس مسئولیت کنند. یابد می

ساماندهی مناسـب  بر ارتباط کالمی است از این رو مهارتهاي ارتباطی، تخصص در درس و       آموزش فرایندي مبتنی  

آموزش وراي رابطه عاطفی باید بـه انتقـال         . مطالب و برانگیختن شاگرد به مشارکت فعال از شرایط الزم براي معلم است            

در تربیت کاتولیک امروزه بر تشکیل جامعه جهانی به مرکزیت کلیـساي کاتولیـک           . دانش در موضوعات مهم منتهی شود     

بر تعالیم دینی، فهم فرهنگهاي دیگـر       از این رو عالوه   . گردد  رخوردار باشد تأکید می   که از عدالت اجتماعی و رفاه عمومی ب       

هاي درسی مورد توجه    اي نیز را در برنامه      و بررسی و حل مسائل جهانی نظیر فقر، تبعیض نژادي و اقتصادي، جنگ هسته             

  .گیرد قرار می

  پراگماتیسم. 4-3-1

از ایـن رو در  . یدي است که در قرن بیستم در آمریکـا پدیـد آمـد          برخالف دو مکتب پیشین پراگماتیسم فلسفه جد      

آورانه نوین همراه شده بود پراگماتیسم بـه   گرایی با جنب و جوش اصالحات اجتماعی و بشارت جامعه فن    موقعیتی که علم  

د برخی خصوصیات   پراگماتیسم که در آمریکا ظهور نمو     . انکار حقیقت به عنوان امر ثابت، مطلق و مقدم بر تجربه پرداخت           

هـا و افـراد    نگري، دموکراسی و سنجش ایده      آن را نظیر تنوع قومی و فرهنگی، فقدان ریشه تاریخی، تحرك جمعی، آینده            

باشـد، زمینـه مناسـبی بـراي      فایده استوار می/ داري که بر تحلیل هزینه بدون شک اقتصاد سرمایه  . تاباند  در عمل را بازمی   

  .  استرشد پراگماتیسم فراهم آورده

انگاري بنـا شـده بـود،     شناختی، همچنین مطلق برخالف ایدآلیسم و رآلیسم که بر ثنویت وجودشناختی و معرفت        . 1
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هاي سنتی براي دستیابی  به اعتقاد دیوئی فلسفه. گرایی را دستور کار قرار داده است گرایی و ثنویت    پراگماتیسم انکار مطلق  

هاي ثابت و ابدي یا ساختار بنیـادین و   اند و بنیاد ثابت عالم را در جهان ایده       آوردهگرایی روي     به یقین و قطعیت، به ثنویت     

دیوئی معتقد است دیدگاه دو قطبی فلـسفه غربـی دربـاره واقعیـت بـه تـشکیل                  . آند  قانونمندي جاودانه عالم معرفی کرده    

رعیـت  / عمـومی و اربـاب    /خـصوصی جامعه،  /مرد، فرد /عمل، زن /بدن، نظریه /ماده، ذهن /دوگانگیهاي کالسیک نظیر روح   

  .منتهی شده است

از آنجا که ثنویت در پی جستجوي مرجعی باثبات براي تبیین و توجیـه تحـوالت پدیـد آمـده، دیـوئی بـر جهـان                          

به نظر او جاودانگی ابداع ذهن است و امر کامل یا عالم ثابـت، کلـی و      . کند  نامطمئن و اساساً متحول و متکامل تأکید می       

گرایی اولویت عالم ثابت و ابـدي را بـه همـراه داشـته و             ثنویت. باشد  جویی براي دستیابی به یقین می       ک چاره ابدي تنها ی  

ولی در پراگماتیـسم    . باشد، پست و غیرقابل اعتنا نموده است        جهان متحول را که قلمرو زندگی روزمره، عمل و تجربه می          

 جستجوي ثبات بودند ـ بر تغییر به عنوان اساس واقعیـت تأکیـد    هاي پیشین ـ که در  رغم فلسفه اصالت دارد و به» تغییر«

  .آدمی به جاي جستجوي یقین و قطعیت باید در پی دستیابی به روشها و ابزارهاي کنترل تحول باشد. شود می

پراگماتیسم دیدگاهی است که بر تکثر در جهان واقعی، نسبیت حقیقت، مرکزیت تجربه و بیش از همـه بـر نتـایج                

انکار امر مطلق و پافشاري بر تنوع و تکثر و توجه بـه عمـل از مهمتـرین    . کند  مفید هر حادثه یا اندیشه تأکید می  عملی و 

  . ویژگیهاي این مکتب است

نگـرد ولـی درسـت در مقابـل داروینیـسم        ذیل نظریه تکاملی داروین، دیوئی نیز از منظر ابزاري به طبیعت مـی            . 2

او معتقد است تداوم زندگی در گرو بکارگیري        . ورزد  دیوئی بر تعامل تأکید می    . باشد  ر می اجتماعی اسپنسر که بر رقابت ناظ     

بـرد و البتـه    نیروهاي طبیعی و کنترل آنهاست و آدمی از طبیعت به عنوان ابزاري براي رسیدن به هدفهاي خود بهره مـی         

  .مند شود هرهآوري به عنوان ابزار ب گیري از طبیعت نیز الزم است از علم فن براي بهره

/ در واقع انسان ارگانیسمی زیستی. مفهوم کلیدي تجربه به عنوان طریق تعامل ارگانیسم و محیط است       

اجتماعی است که براي نیل به درخواستها و ارضاي نیازهاي خود با محیط طبیعـی و اجتمـاعی تعامـل دارد ولـی گـاه در                      

نند در سایه تعاون اجتماعی و خرد علمـی کـه محـصول مـشترك و           توا  انسانها می . کند  جریان این تعامل مسائلی بروز می     

  .اجتماعی است عناصري از طبیعت را براي حل مسائل زندگی خویش بکار گیرند

به نظر دیـوئی تفـسیر      . آورد  رغم رآلیسم و ایدآلیسم عقل را امري متعالی و ماتقدم به حساب نمی              پراگماتیسم به . 3

اي اسـت و   عقل فرایند حل هوشمندانه مسائل گوناگون اجتماعی و حرفه . باشد   ایستا می  فلسفه سنتی از عقل فردگرایانه و     

اي، تعیین مسئله، وارسـی راههـاي مختلـف، ایجـاد             مواجهه با موقعیت مسئله   (تعقل شامل همان پنج مرحله روش علمی        

  . است) فرضیه، آزمایش و تعمیم نتایج

یعنی معیار صحت و اعتبار هـر قـضیه آثـار و نتـایج آن     . أکید دارد نظریه پراگماتیستی حقیقت بر سودمندي نتایج ت      

شـمول نیـست      رو حقیقت امري مطلق، ثابت و جهـان         شود از این    یعنی صحت اندیشه بر مبناي کاربرد آن معین می        . است

غیرقابـل  حقیقـت تغییرپـذیر و   . باشـد  اي موجه است که به  زمینه و شرایط آزمون فرضیه وابـسته مـی      بلکه حقیقت گزاره  

خیـز از نظـري حاصـل         رغم ثنویت سنتی میان نظریه و عمـل تجربـه در موقعیتهـاي مـسئله                تفکیک از تجربه است و به     

  . گردد که در عمل محک زده شود می

شناسی در پراگماتیسم بر بخشهاي دیگر اولویت دارد و روش علمـی یـا حـل مـسئله روش اصـلی کـسب                         معرفت
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منظـور تـداوم زنـدگی و رشـد در           گشا یا حل مـسئله اسـت کـه بـه            ي از عملیات مشکل   ا  تفکر  مجموعه  . باشد  معرفت می 

گرایـی معرفتـی مـورد حمایـت پرگماتیـسم اسـت و البتـه معیـار             این وحدت   براساس. دهیم  موقعیتهاي اجتماعی انجام می   

 علـوم کـارآیی و      مـالك صـحت و اعتبـار      . باشد  بخش، فواید عملی و کاربرد معرفتهاي گوناگون در حل مسئله می            وحدت

حقیقـت مطلـق و   . اسـت ) نزد جان دیـوئی (بخش و حل مسائل اجتماعی     یا نتایج رضایت  ) در نظر ویلیام جیمز   (سودمندي  

باشد از این رو مالك ارجمندي علوم نیز به کاربردهاي آنها         ابدي نیست بلکه حقیقت موقتی، نسبی و وابسته به تجربه می          

  .باشد متعلق است و البته موقتی می

باشند مطلق و ثابت نیستند بلکه نسبی هستند و به نتایجـشان در عمـل    ارزشها که آفریده جوامع و فرهنگها می     . 4

خیزنـد و     خاستگاه ارزشها نه شهود واقعیت غایی و نه رسم و سنت است بلکه ارزشها از احساس و تجربه برمـی                   . اند  وابسته

ارزشـها بـه   . آینـد  دهند پدید مـی  که افراد به شرایط مختلف محیطی میارزشها در نتیجه پاسخهایی   . سلسله مراتب ندارند  

در هر حـال ارزشـها تغییرپـذیر    . گردند شوند و بر حسب آزمونهاي متوالی معلوم می     روابط میان ابزارها و اهداف مربوط می      

هاي اخالقـی و زیباشـناختی   چون تجربه انسانی ـ نه حقایق متافیزیکی یا سنتها ـ خاستگاه ارزشـ   . بلکه پیوسته در تغییرند

  . است

از ایـن رو نظریـه ارزش شـناختی       . براي ارزیابی ارزشهاي اخالقی و زیباشناختی باید عقل جمعی بکار گرفته شـود            

چـون ارزشـها فـارغ از اسـتبداد         . پراگماتیسم متضمن مفهوم دموکراسی به عنوان یک ضرورت اخالقی و اجتماعی اسـت            

  .گیرند سایه عالیق و مسائل مشترك شکل میگرایی فلسفی در  سیاسی و مطلق

مـدار اسـت هـدفی        و در واقع تربیت که فرایندي ارزش      . هدف اصلی تربیت رشد آدمی و توسعه تجربیات اوست        . 5

اي بـراي تجدیـد       کارانه است ولی میراث فرهنگی وسیله       تربیت به دلیل انتقال میراث فرهنگی محافظه      . ماوراي خود ندارد  

  . پاالیش فرهنگ، گزینش برخی بخشهاي آن و تعدیل فرهنگ وظیفه تربیت است. تجربه فرهنگی استحیات و بازسازي 

آیند و از این رو مطلق نیستند بلکـه           شوند بلکه در شرایط موجود پدید می        در واقع اهداف تربیتی از پیش معین نمی       

  .شود ن تربیت تلقی میبا این همه رشد تفکر منطقی ارزش نهایی یا هدف کال. باشد پذیر می انعطاف

ارتباطی با تجربیات شاگردان و توجه به گذشته مردود       بر کتاب به دلیل بی      هاي درسی موضوع محور و مبتنی       برنامه

اي براي تحلیل موقعیتهـا و   چون میراث فرهنگی به جاي اینکه دستورالعملی براي بکار گرفتن باشد، تنها وسیله         . باشند  می

اي یـا   ها باید بین رشته برنامه. باشد هاي فرایند محور و مسئله مدار مورد تایید پراگماتیسم می   امهبرن. هاست  تشکیل فرضیه 

  . روش علمی یا حل مسئله کانون روش تربیتی است. بینی داشته باشند تلفیقی باشند و واقع

از . بر دوش شاگرد سوار اسـت درسها باید فعالیت مدار باشد و آموزگار هدایت فعالیتها را برعهده دارد ولی یادگیري               

توان دید که عبـارت از سـاختن و انجـام دادن،              این رو به ترتیب اولویت سه سطح فعالیت در برنامه درسی پراگماتیک می            

  .باشند تاریخ و جغرافی، علوم می

ی هـاي درسـ     محیطی را در برنامه     توصیف شاگرد همچون ارگانیسم درگیر با محیط طبیعی و اجتماعی جنبه زیست           

زیست، نـابودي منـابع طبیعـی،        از این رو برنامه درسی باید به مسائل جهانی نظیر آلودگی محیط           . دهد  مورد تأکید قرار می   

آوري که ظرفیتی براي تغییر  افزارهاي فرهنگی همچون زبان و فن دست. اي و غیره نیز توجه نماید  کنترل تسلیحات هسته  

  . باشد اتیستی میفرهنگ است، مورد توجه برنامه درسی پراگم

در ایـن نـوع برنامـه       . مدرسه جامعه خرد یا جامعه جنینی است که مشارکت جمعی و زندگی گروهـی جریـان دارد                
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تربیـت  . دهـد  درسی فعالیتهاي جمعی براي حل مسائل رایج است زیرا تجربه جمعی و تمـرین دموکراسـی در آن رخ مـی                 

هاست و بر انـضباط متکـی بـه روح تعـاون و مـسئله                 انتقاد پراگماتیست سنتی به دلیل اقتدار معلم و انضباط بیرونی مورد          

  .شود کننده تلقی می آغاز یادگیري مسئله شاگرد است و معلم راهنما و کمک. شود مشترك تأکید می

  لیبرالیسم. 5-3-1

. ورش اسـت  هاي تأثیرگـذار در آمـوزش و پـر          لیبرالیسم فلسفه تربیتی به معناي رایج نیست ولی یکی از ایدئولوژي          

ویژه در جریان  لیبرالیسم از اواخر قرن شانزدهم و در ذیل جنبش روشنفکري پدید آمده، ولی در نیمه دوم قرن هیجدهم به       

ترین مفروضات متـافیزیکی لیبرالیـسم        زیربنایی. انقالب فرانسه و سپس آمریکا به اوج تأثیرات اجتماعی دست یافته است           

با اولویت ماده بر معنـا و دنیـا بـر    ) خدا، ماده و ذهن (رالیسم ضمن قبول تثلیث دکارتی      لیب. گرایی و خردباوري است     ثنویت

آخرت موافق است و عقالنیت را به شناخت دقیق وسایل و راههاي نیل به اهداف معطوف به ارضاي نیازهاي فردي معنـا         

ـ         هاي جان الك به     با این همه اندیشه   . کند  می شر و قـرارداد اجتمـاعی بنیـاد لیبرالیـسم          ویژه ایده او درباره حقوق اساسی ب

اي کـه ایـدئولوژي       در نقـدهاي گـسترده    . بـین اسـت     لیبرالیسم با تأسی به روسو نسبت به طبیعت انسان خـوش          . باشد  می

لیبرالیسم علیه آموزش اسکوالستیک نسبت به کلیسا ابراز داشت و همچنین اعتراضات گسترده در مورد عملکرد نهادهاي               

بینی به طبیعت انسان واکنشی به اصل گناه اولیـه در         خوش. ه بر نیکی ذاتی طبیعت آدمی تأکید شده است        اجتماعی هموار 

  .باشد مسیحی می/کالم یهودي

حلهاي برون رفت از  لیبرالیسم که کارآیی خرد انسانی را به فهم مسئله و تعارضات پی در پی زندگی و شناسایی راه          

  . گزیند گراي بیکن روش تجربه علمی را برمی قل به پیروي از رآلیسم تجربههاي مبهم را پذیرفته، در تع موقعیت

بر . ورزد جان الك به عنوان بنیانگزار لیبرالیسم بر حیات، مالکیت و آزادي به عنوان حقوق طبیعی هر فرد تأکید می

سترسـی بـه منـافع شخـصی،      هـا و د     مبناي مفهوم لیبرالیستی مالکیت، رقابت آزاد به منزله ابزاري جهت ارضاي خواسـته            

مفهوم رقابت زیر تأثیر نظریه داروینیسم اجتماعی هربرت . اي براي رونق اقتصاد عمومی کانون توجه است  همچنین وسیله 

همچنین محدودیت منابع طبیعی و نیروهاي انسانی بـه عنـوان           . یابد  اسپنسر جایگاهی اساسی در ایدئولوژي لیبرالیسم می      

  . اهمیت مفهوم رقابت در لیبرالیسم افزوده استمعضل اقتصاد صنعتی، بر 

در حالی که لیبرالیسم کالسیک بر نقش حمایتی دولت در اقتصاد رقابتی تأکید دارد و رفع موانـع جهـت توسـعه و                       

داند، در لیبرالیسم نوین دولت نقش نظارتی نیز دارد و باید براي بهبـود وضـع        تضمین مالکیت شخصی را وظیفه دولت می      

  . کنندگان دست به اقدامات اصالحی بزند  و حفظ حقوق مصرفکارگران

ایـده فردیـت در لیبرالیـسم    . مفاهیم سه گانه حیات، مالکیت و آزادي سبب شده لیبرالیسم بـر فردیـت تأکیـد ورزد    

هاي بسیار مهمی نظیر نسبیت اخالق، تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی، توجه به تجربه دینی و گریـز                    گیري  موضع

 کنترل مذهبی، طرح مطالبات حقوقی در تمام روابط انسانی و باالخره اتکاي بیش از پیش بر قانون و قرارداد در روابـط                       از

  . انسانی را موجب گشته است

اگرچه آزادي، توسعه فردي و پاسخگویی به نیازهاي افراد جامعـه فـصل مـشترك تمـام لیبرالهاسـت ولـی میـان                       

لیبرالیسم کالسیک بر کمتـرین     . باشد  حدود دخالت دولت در امور شخصی تفاوتهایی می       لیبرالهاي کالسیک و نو از جهت       
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هاي بهداشت، آموزش و پرورش،       میزان دخالت دولت و بر نقش حمایتی آن تأکید دارند در حالی که نئولیبرالیسم در حیطه               

  . آب و کار براي دولت نقش اصالحی و کنترلی قائل است

اي   لیدي در لیبرالیسم است و در مقابل مفهوم آرمانشهر و جامعه کامل یا مدینه فاضله              مفهوم پیشرفت از مفاهیم ک    

مفهوم پیشرفت متضمن این باور است که اصالحات تدریجی در وضع           . است که در آیدآلیسم و مارکسیسم مورد توجه بود        

  . موجود بیشتر از پیدایش ناگهانی یک وضع کامالً مطلوب امکان دارد

دانـد ولـی از اقـدامات سـریع      چند اصالحات اجتماعی در جهت توسعه و پیشرفت را بـسیار مهـم مـی        لیبرالیسم هر 

مبارزاتی و همچنین طرحهاي بلندپروازانه و بزرگ پرهیز دارد و بر اصالحات تدریجی، متوازن، گام بـه گـام، معتـدل و از                       

گذاري متضمن تحقیق و بررسی مسائل و نیازها،        تحول براساس فرایند قانون   . ورزد  طریق فرایندهاي قانونگذاري اصرار می    

توان از طریق آزادسازي نیروها و خالقیت انـسانی و      می. گردآوري اطالعات و شواهد آماري و تدوین الیحه و قانون است          

پیشرفت که مستلزم   . بکارگیري روش علمی با رعایت آزادي پژوهشی، وضع آینده را تا حدودي بهتر از وضع گذشته نمود                

  . کند حات تدریجی است بر آمار و ارقام و نظر اکثریت و اقلیت تکیه میاصال

لیبرالها به پیروي از اسـتوارت      . لیبرالیسم براساس مفهوم آزادي در دیدگاه جان الك بر آزادي آکادمیک تأکید دارد            

یان و آزادي جریان اطالعات را دانست، دفاع از آزادي ب میل که آزادي بیان و اطالعات را اسباب رقابت در بازار اندیشه می          

  .در دستور کار خود قرار دادند

هاي پـژوهش، آزادي مدرسـه از    ها و شیوه  آزادي آکادمیک شامل آزادي بیان، آزادي جریان اطالعات، آزادي زمینه         

هاي   ارچوبایجاد چ . گردد  شاگرد محوري در مدرسه نیز به مفهوم آزادي لیبرالیسم باز می          . فعالیتهاي مذهبی و حزبی است    

کنـد مـورد تأکیـد آمـوزش و      قانونی که حدود آزادي آکادمیک معلمان و حدود دخالت هیئت امنا یا مدیران را تعیـین مـی            

  . باشد پرورش لیبرال می

پـذیري و تربیـت       شکل حکومت لیبرال مقتضی توجه به آموزش قـانون و مقـررات اجتمـاعی و تأکیـد بـر جامعـه                    

خالف حکومت خودکامه بـر انتخـاب و مـشارکت شـهروندي اسـتوار اسـت از ایـن رو        حکومت لیبرال بر  . شهروندي است 

بنابراین آموزش فراگیـر کـه بـر    . شود آموزش همگانی و تربیت شهروندي براي تداوم حکومت لیبرال شرط الزم تلقی می          

آمـوزش و  «ن چـو . گـردد  باشد از وظایف دولتهـا محـسوب مـی    تربیت سیاسی و معرفی مسئولیت مدنی مردم متمرکز می    

 مدرسه در 1»پرورش همگانی ابزاري براي ضمانت اجتماعی در برابر خطر همیشه حاضر واژگونی نهادهاي جمهوري است            

تأمین مهارتها و دانشی که به صالحیتهاي سیاسی و مدنی، مسئولیت اجتماعی و رشد اقتصادي منتهی شود، نقش اساسی           

و مدیران و کارگزاران الیقـی پـرورش دهـد کـه سـاختار مـدنیت جدیـد را        تواند کارگران کوشا   همچنین مدرسه می  . دارد

  . بپذیرند و حافظ آن باشند بدین ترتیب مدرسه ابزار کنترل اجتماعی است

مدرسـه بایـد از   . گـردد  جایگاه و اهمیت مفهوم آزادي در لیبرالیسم است که مبشر سکوالریسم تربیتـی تلقـی مـی              

مذهب از امور فردي است و مدارس دولتی باید از نمادهـاي مـذهبی بکلـی دور                 . اشدجزمیت دینی و کنترل مذهبی آزاد ب      

نگرش لیبرالها در زمینـه دخالـت     . برنامه حذف شود    نگه داشته شوند و آموزشهاي مذهبی باید از برنامه درسی و حتی فوق            

 مـذاهب اسـت و در سـوي    تفاوتی نسبت به تمـام  دهد که در یکسوي آن بی   مذهب در تربیت طیف وسیعی را تشکیل می       
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در هر حال همرنگی مذهبی چه براي معلمان و چه براي شاگردان در لیبرالیسم           . دیگر ضدیت با سیطره مذهبی کلیساست     

البته امروزه برخی لیبرالها که به توانایی       . باشد  طور عمدي فاقد تعالیم مذهبی می       هاي درسی لیبرال به     مردود است و برنامه   

  . اند د خواستار حمایت مدرسه از باورها، ارزشها و نمادهاي مذهبی شدهوسیع سنت توجه دارن

اهداف آموزش و پـرورش    . تأثیر لیبرالیسم بر آموزش و پرورش در واقع سبب پیدایش ماتریالیسم تربیتی شده است             

عـه یعنـی عوامـل      با توجه به جایگاه مالکیت به عنوان یکی از سه اصل اساسی لیبرالیسم، براساس نیازهاي اقتصادي جام                

پـاداش  «ذیل اقتصاد لیبرال انگیزش تربیتی بر مبناي        . شود  کننده موفقیت اقتصادي و سیاستهاي بازار کار تعیین می          تعیین

برقراري پیوند میان سطح درآمد با سـطح تحـصیالت کـه موجـب ترغیـب                . شود  نمایان می » مادي کسب درآمد در آینده    

  .اي اساسی به ماتریالیسم تربیتی داده است شود جلوه شاگردان به ادامه تحصیل می

هـاي تربیتـی نیـز بـه تحلیـل            نه تنها احتجاجات اقتصادي مبناي سیاستگزاریهاي تربیتی است بلکه عموم برنامـه           

التحـصیالن   رو نوسانات عرضه و تقاضا با اثـرات متنـاوبی کـه بـر بـازار کـار فـارغ                  از این . باشد  وابسته می » فایده/هزینه«

. توانند رسالت نهادهاي آموزشی را در حمایت از انتخاب شغل و همچنین امنیت شغلی تحت تأثیر قرار دهند         ، می گذارند  می

  . سازد باشد اهداف آموزشی را متأثر می همچنین سیاستهاي اقتصاد آزاد که به کاهش فرایندهاي نظارتی معطوف می

ستاید و بر نگرشهایی که وسیله را تـابع هـدف             اري را می  در برنامه درسی لیبرالیسم تأکید پراگماتیسم بر فرایند مد        

برنامه درسی فرایند مدار بر نتایج آموزشها کمتر از فرایند یادگیري اهمیـت  . نهند مخالف است دانند و وسیله را ارج نمی       می

ه چنـدان   در بکارگیري فرایندهاي دموکراتیک، روشهاي تجربی، حل مسئله و روشـهاي فعالیـت گروهـی، نتیجـ                . دهد  می

  .مندي از نتایج آنها مهم است ها همچنین نحوه بهره اهمیت ندارد بلکه آشنایی، ممارست و تمایل به کاربرد این روش

طور خاص تأمین مبـانی شـناختی الزم جهـت            اي، به   بر سوادآموزي و آموزش حرفه      برنامه درسی لیبرالیستی عالوه   

اندازي تاریخی نـسبت بـه    ارائه چشم. شود غرضانه را شامل می    و بی  گیري عاقالنه   مشارکت شهروندي و انتخاب و تصمیم     

تشکیل و توسعه نهادهاي مدنی، پرورش ارزشهاي ناظر به تعهدات شهروندي نظیر احترام متقابـل، عمـل بـه مقـررات و                      

آمـوزي در    هاي خـودگردانی و نظـم دانـش         برنامه. باشد  ویژه در دوره متوسطه می      مشارکت سیاسی رئوس برنامه درسی به     

هـاي الزم بـراي    تواند به کسب بینش مدنی و همچنین دسـتیابی بـه مهـارت           آموزي می   مدرسه همچنین شوراهاي دانش   

هـاي متمرکـز و    لیبرالیسم خواستار  پراکندگی قدرت جهت رهایی مدرسه از سیاستها و برنامـه   . حسن همکاري کمک کند   

نتخاب در گرو رشد یافتگی است لیبرالیسم بر تأسیس نهادهـاي           اصالحات سریع ملی است و در عین حال چون آزادي و ا           

المللـی بـر گـسترش و اعـتالي      هاي تربیت بین برنامه. ورزد منظور رشد جوامع توسعه نایافته تأکید می المللی به تربیتی بین 

  .و غیره متمرکز باشد زیست، صلح، تنوع فرهنگی، اقلیتها، احترام متقابل  المللی و بر مفاهیمی همچون محیط تفاهم بین

  هاي تربیتی  مشکالت پیش روي فلسفه. 4-1

زیرا تربیـت بـه هـدایت       . شود  اي ضروري تلقی می     با توجه به بحثهاي پیشین رابطه تعلیم و تربیت با فلسفه رابطه           

رغـم   به. عمدي انسان ناظر است و ناگزیر از نگرشی نسبت به ماهیت انسان، محیط انسان و سرگذشت و سرنوشت اوست          

هـاي   هـاي هـدایت دینـی، فلـسفه     ویژه در شکل شیوه     حضور ضمنی تربیت و فلسفه از آغازین روزهاي حیات انسانی و به           

اکنون نگرشهاي فلسفی متنوع در زمینـه تربیـت فراتـر از      هم. اند  مند نیز بیش از یک قرن است که پدید آمده           تربیتی نظام 



  فلسفه تعلیم و تربیت

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

27

گرایی با تغییراتی درتومیسم بر تحقـق نئوتومیـسم در تربیـت تأکیـد دارد و                مکتبهاي نظام یافته فلسفی وجود دارند پایدار      

هـاي   در واقـع فلـسفه  . کند مشترکات آنها را به ترتیـب انتقـال دهـد    بنیادگرایی با ترکیبی از ایدآلیسم و رآلیسم تالش می    

 پرورش عقـل و مـنش اخالقـی را    آنها. رآلیسم، ایدآلیسم و تومیسم در نقاط بسیار مهم و اساسی با یکدیگر اشتراك دارند     

ها، صورتهاي کلی  به عنوان ایده(رغم اختالفی که در تبیین متافیزیک  آنها به. کنند هدف اساسی تعلیم و تربیت معرفی می      

آنها همچنین به وجود طرحی ذاتی در انـسان         . نمایند  دارند، معرفت به امور انتزاعی را نهایت عقالنیت تلقی می         ) یا خداوند 

بدین ترتیب پرورش عقل نظري و . دانند  دارند و شناسایی و انطباق با آن براي نیل به کمال براي هر فرد الزم می           اعتراف

  . هاي تربیتی است عقل عملی جهت درك حقیقت و کسب فضیلت، نقطه مشترك تمام فلسفه

هـاي    هاي تربیتـی فلـسفه       ایده هاي تربیتی جدید نظیر پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم نیز موارد مشابه با            در فلسفه 

هـاي   طور عمدي از تبیین دقیق و منظم جنبـه        رغم اینکه به    هاي جدید به    در واقع فلسفه  . شوند  سنتی به خوبی مشاهده می    

همتایی انـسان تأکیـد دارنـد و          هاي سنتی بر یگانگی و بی       نمایند ولی همچون فلسفه     متافیزیکی انسان و جهان غفلت می     

انـد،   آنها نه تنها اراده و عقل را وجه ممتاز آدمی تلقی نموده. دانند اشناختی و اخالق را ویژه انسان می عقل و احساسات زیب   

بـراي مثـال آگـاهی و انتخـاب کـه در فلـسفه       . دهند بلکه در تبیین شرایط زندگی و تربیت نیز به عقل و اراده اولویت می  

  . اند هاي سنتی غرب نیز حضور داشته رند، در فلسفهاگزیستانسیالیسم مفهوم اصلی و از جایگاه مهمی برخوردا

شوند بـر     هاي تربیتی جدید مطرح می      هاي خودشکوفایی، خودشناسی و خودتحققی که در فلسفه         از سوي دیگر ایده   

هـاي سـنتی      یک طرح پیشینی در وجود انسان ناظر است و در واقع با ایده ساختار منظم وجود انسانی یا فطرت در فلسفه                    

دهی به تمایالت بنیادي عقلی و عـاطفی انـسان      همچنین تأکید دیوئی بر اینکه تربیت عبارت از شکل        . باشد  ند می خویشاو

. باشـند  طور کلی توجه به شناسایی ظرفیتها و رشد استعدادهاي ذاتی در نگرشهاي جدید با همان ایده مربوط می      است و به  

عی کـه بـه سـازگاري اجتمـاعی فـرد کمـک کنـد گرچـه در         منظور توسعه تجربه و رشد احـساس اجتمـا   پرورش عقل به 

   1.باشد هاي سنتی نیز همراه می پراگماتیسم خیلی برجسته گشته ولی با نگرش تربیتی فلسفه

توافق دارنـد و پـرورش عقـل را    » مختار عاقل«هاي تربیتی بر انسان همچون     بدین ترتیب تمام فلسفه   

حیثیـت  . کننـد   اخالقی و زیباشناختی به عنوان هدف تربیتی معرفـی مـی          همچون شکوفایی تمام استعدادها و احساسهاي       

  .شود هاي تربیتی است و حیثیت عاطفی نیز تقریباً در هیچیک از آنها فراموش نمی اجتماعی انسان مورد توجه تمام فلسفه

رغـم   چنین بـه رغم تأکید مشترك دیدگاههاي تربیتی بر عقالنیت و اختیار همچون ویژگیهاي اصلی انسان و هم     به

هاي نسبتاً مشابهی که براي رشد همه جانبـه انـسان و     دهند و توصیه    تبیینهاي مشابهی که درباره سعادت انسان، ارائه می       

کنند، محصوالت نظامهاي آموزشی بیشتر از آنکه اندیشمندان آزاد جامعه باشند افـرادي               تحقق استعدادهاي آن عرضه می    

 بـه   2.دهند  دود و مشابهی دارند و به محرکهاي محیطی پاسخهاي نسبتاً مشابهی می           هستند که اطالعات و مهارتهاي مح     

هـاي تعلـیم و تربیـت     رسد روند فعالیتهاي تربیتی در عموم نظامهاي آموزشی از اهداف معرفی شده توسط فلـسفه    نظر می 

ندان و فیلـسوفان بـراي بهـسازي    هاي تربیتی اندیشم بنابراین جریان واقعی آموزش و پرورش از توصیه      . بسیار فاصله دارد  

احتمـاالً  . هاي تعلیم و تربیت بر روند آموزش و پرورش محدود است            برد و تأثیرگذاري فلسفه     تعلیم و تربیت کمتر بهره می     
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انداردسازي نظامهاي آموزشی در عموم مقاالت و آثار اي که به ویژه در قلمرو پست مدرنیسم بر کارکردها است  فراوانی نقدهاي گسترده.2

  . خورد شاهدي بر این مدعاست انتقادي به چشم می
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  :هاي تربیتی بر آموزش و پرورش ناشی از سه عامل است محدودیت تأثیرات فلسفه

  فاصله نظر و عمل. 1-4-1

 اصلی نفوذ فلسفه در تربیت هـستند ولـی تفکـر دربـاره اهـداف تربیتـی مـورد توجـه               اگرچه اهداف تربیتی منطقه   

اي بـه اندیـشیدن       معلمان، کارگزاران و کارشناسان تربیتی، والدین و شاگردان عالقه        . کارشناسان آموزش و پرورش نیست    

معلمـان دالیـل آمـوزش    . شـود   میآور و تکراري تلقی بحث درباره اهداف تربیتی بحثی مالل     . درباره اهداف تربیتی ندارند   

  .دهند کنند، مورد ارزیابی و نقد قرار نمی مهارتها و محتوایی را که تدریس می

شود معلمان، کارشناسان تربیتی، مؤلفان کتابهاي درسی،         موجب می » شرطی شدن فرهنگی  «پدیده مهم و اساسی     

در واقع شرطی شدن فرهنگی نتیجه برخـورد      .  دارند آموزان احساس کنند تصورات روشنی از اهداف تربیتی         والدین و دانش  

. طور پنهان و آشکار عقاید و نظرات ما را شکل دهد هایی به دهد عناصر و ایده انفعالی با محیط فرهنگی است که اجازه می     

انی نظري هر ها در گرو تأمل و بررسی انتقادي در مورد مب ها و صحت و اعتبار ایده     آگاهی نسبت به فرایندهاي انتقال ایده     

  . پیشنهاد جدید و پردازش آگاهانه اطالعات است

رغم تصور کارشناسان آموزش و پرورش در مورد صراحت اهداف و اصـول تعلـیم و تربیـت، اهـداف تربیتـی بـا                      به

شود و در واقع نسبت اهداف با عناصـر برنامـه درسـی، مفـاهیم، موضـوعات یـا مهارتهـا و                        عبارات کلی و مبهم بیان می     

درگیري بسیار با وظایف و تعهدات آموزشـی فرصـتی بـراي طـرح پرسـش از                . باشد  ین روشها و فعالیتها آشکار نمی     همچن

معلمان به کتاب درسی متکی هستند و به پیروي از          . گذارد  چرایی محتوا، فرصتهاي یادگیري و روشهاي تدریس باقی نمی        

هاي یادگیري، امکان      شده، انعکاس اهداف در محتوا و شیوه       محتواي عرضه شده قناعت نموده، درباره اعتبار اهداف اعالم        

  . ورزند تحقق اهداف و همراهی اهداف با نیازهاي کودکان تأمل نمی

شود از این رو آنهـا نیـازي بـه بررسـی اهـداف تربیتـی        به معلمان فرصت انتخاب و تنظیم فعاالنه محتوا داده نمی   

گرانـه و بـا       تواند تدریس متفکرانه، توجیـه      و تنظیم فرصتهاي یادگیري می    اگرچه امکان انتخاب محتوا     . کنند  احساس نمی 

سـیلبرمن  . افزاید، ممکن است با استقبال آنها مواجه نـشود          عالقه را سبب شود ولی چون بر تعهدات و وظایف معلمان می           

ه مدارس با تفکـر  کند ک ترین مشکل آموزش و پرورش آمریکا غیرفکري بودن است و پیشنهاد می           مدعی است که اساسی   

رزنتـال و جکوبـسون نیـز       . مربیان را باید به اندیشه درباره اقداماتشان برانگیخته شـوند         . درباره اهداف تربیتی درگیر شوند    

شود و بر فعالیت آموزشی او و در نهایت        ها و چارچوب ذهنی معلم موجب تغییر انتظارات او می           زمینه  اند که پیش    نشان داده 

  1.گذارد  تأثیر میبر یادگیري شاگرد

در جهت مقابل فیلسوفان تصور روشنی از شرایط و لوازم فعالیتهاي تربیتی ندارند و اظهارنظرهـاي ایـشان فـارغ از     

ها   آنها براساس تبیینهایی درباره انسان، نیکبختی و امکان دستیابی به سعادت توصیه           . شرایط واقعی و مسائل تربیتی است     

کننـد و بـراي       ند ولی پیچیدگیهاي اجتماعی و مسائل محتمل موجـود را کمتـر تبیـین مـی               ده  و تجویزهاي کلی ارائه می    

رسد براي تبیـین مـسائل        به نظر می  . دهند  ها و تجویزها کمتر راهکار نشان می        پذیر شدن و عملی شدن این توصیه        امکان

هـاي   مینه رغبت اندکی وجود دارد و ایده    تعلیم و تربیت، نتایج تحقیقات علوم گوناگون باید بکار گرفته شوند ولی در این ز              
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طـور واقعـی    از این رو بـه . گیرد تربیتی فیلسوفان فارغ از تجربه عملی مربیان و همچنین نتایج تحقیقات علمی صورت می   

باشد و میان نظریه و عمل تعلیم و تربیت گسـستی فزاینـده قابـل     هاي تربیتی برقرار می    تعامل اندکی میان علوم و فلسفه     

  . ده استمشاه

  گیري متناقض علوم تربیتی جهت .2-4-1

زیـرا  . مند و با حفظ ساختار فلسفی خود در جریان تربیت تأثیرگذار باشـند              طور نظام   توانند به   هاي تربیتی نمی    فلسفه

ـ     فلسفه. کنند  ها را نقض می     اکنون تربیت در گرو علوم تربیتی است و علوم تربیتی مفروضات این فلسفه             ان هاي تربیتی می

عاقـل  «ولی انسان همچـون موجـود   . نمایند  اي مستقیم برقرار می     اهمیت جایگاه فرد و بکارگیري عقل و نفوذ اراده رابطه         

  . همتایی انسان توسط علوم طبیعی و انسانی متزلزل گردیده است مفروض علوم نبوده و ایده یگانگی و بی» مختار

 بلکه همچون تمام موجودات طبیعـی کـه تـابع قانونمنـدیهاي             علوم طبیعی انسان را نه به عنوان یک موجود برتر         

همچنین فرض اساسی علوم انسانی، وجود قانونمندیهاي ثابت و معین در رفتار انـسانها و               . نمایند  معینی است، توصیف می   

اده را کـه  گرایی علوم انسانی، بیش از همه عقـل و ار   اثبات. امکان شناخت آن قانونمندیهاي رفتاري به طریق علمی است        

شناسـی    جامعـه . ها واقعند به چالش کشیده اسـت        شود بلکه در کانون تبیینهاي تربیتی فلسفه        نه تنها ممیز انسان تلقی می     

شناسی تیلور و غیره که تقریباً همگی کمی پس از انتشار نظریه دارویـن در کتـاب    اگوست کنت، روانشناسی اسکینر، مردم   

از ایـن رو گفتـه      . و کاستن مقام ممتاز انسان تا سطح موجودات نازل طبیعـی توافـق دارنـد              اند، بر فر    منشأ انواع پدید آمده   

اش در جهان فرو نیفتاد بلکه مسئول سقوط مقام شرافت انسان بـر               شود انسان با نظریه تکامل داروین از مقام برجسته          می

  . عینی مورد مطالعه قرار دادندطور  تمام مخلوقات علوم انسانی هستند که آدمی را هم سطح امور طبیعی و به

ها   هاي تربیتی فلسفه    ویژه روانشناسی استوار است، براي توصیه       از آنجا که تربیت به واقع بر مفروضات این علوم به          

سازي در آموزش سواد و مهارتهـا کـه بـر نظریـه      براي مثال روشهاي شرطی. ماند نقش چندانی در آموزش و پرورش نمی    

  . سازد ته به خوبی تناقض روش تربیتی با هدف تربیتی را نمایان میتقویت اسکینر بنا گش

  روح تفکیکی تمدن مدرن. 3-4-1

دکارت با تمایز میان اندیشه و امتداد به عنوان جوهر دوگانه هستی روح تفکیک را به علم و تکنولوژي و در نهایت          

بـه تعبیـر نیچـه    . اي دارد یخی طـوالنی و پیچیـده  هاي تـار  البته رویکرد تفکیکی تمدن مدرن ریشه  . به جامعه مدرن دمید   

) نماد شور و سرزندگی   (و دیونیزوس   ) نماد نظم، اندازه و عقالنیت    (رویکرد تفکیکی فلسفه غرب از خدایان باستانی آپولون         

گرایانه تمدن مدرن توسط دستگاه فلسفی دکـارت سـامان گرفـت و اکنـون بـه منزلـه        ولی روح تفکیک  . منشأ یافته است  

  .کرد غالب تمام قلمروهاي نظریه و عمل را در تمامی سپهر زندگی مردم فرا گرفته استروی

. گرایی مدرن ریشه در سنت فلسفی کانت نیز دارد که میان عقل نظري و عقل عملـی تفکیـک قائـل شـد          تفکیک

 و مـدعی شـد   هـاي ارزشـی تفکیـک نهـاد     هاي حقیقی یا اخباري و گزاره سپس مکتب فلسفی تحلیل منطقی میان گزاره      

هاي ارزشـی   هاي حقیقی متعلق به عقل نظري هستند و چون گزاره هاي ارزشی متعلق به عقل عملی هستند و گزاره   گزاره

باشـند   باشند و در نتیجه گزاره نیستند و چون صرفاً نوعی ابراز احساس مـی  حاوي خبر نیستند معرفت بخش و حقیقی نمی 



می از دیدگاه اسالم رسفلسفه تعلیم و تربیت

کمیته آموزش/ نقشه جامع علمی کشور اسناد پشتیبان 

30

  .نظر کردن هستند اعتبار و قابل صرف بی

گرایی مدعی شد دانشهاي مربوط به کنشهاي انسانی نظیر اقتصاد، حقوق، سیاسـت،          در نهایت مکتب فلسفی اثبات    

بخـش حقیقـی شـکل     هـاي معرفـت   بر گزاره آموزش و پرورش، مدیریت و تکنولوژي همچون دانشهاي طبیعی باید مبتنی    

هاي ارزشی بکلی پاالیش    اجتماعی الزم است از گزاره     در واقع کنشهاي  . هاي ارزشی بکلی پاالیش گردند      گیرند و از گزاره   

یـورگن هابرمـاس   . طور کلی اخالق تفکیک گردنـد  هاي ارزشی یا به در واقع کنشهاي اجتماعی الزم است از گزاره     . گردند

 تفکیک میان حقیقت و ارزش یا استقالل متقابل هنجارهاي اخالقی و گفتمان حقیقت را بارزترین ویژگی رویکـرد مـدرن                

  . اند تلقی نموده

پرداز جامعه مدرن تفکیک نهاد اقتصاد از نهاد خانواده و تعهدات اخالقی آن را مبـانی                  از این پس ماکس وبر نظریه     

بـود و آدام اسـمیت   ) عقـل ابـزاري  (هـاي غیـر عقالنـی     اقتصاد مدرن قرار داد زیرا خانواده محمل عواطف، باورها و التزام 

  .    تر و تقسیم کار را مبناي صنعت مدرن معرفی نمود آنها به اجزاي سادهتفکیک مشاغل پیچیده و تجزیه 

براساس نگرش ماکس وبر کنش عقالنی کنشی است که از احساس ـ شامل احساسات انسان دوستانه اخالقـی و   

. معـین باشـد  یا احساسات عاطفی و لذایذ ـ تفکیک گردد و معطوف به هدفی کامالً تعریف شده با اجزاء و روابط آشکار و  

بر محاسبه دقیق  بر اهداف صریح و خوب توصیف شده بر تعیین دقیق وسایل نیل به اهداف که مبتنی   کنش عقالنی عالوه  

البتـه کـنش عقالنـی همـواره در معـرض مداخلـه عوامـل        . باشـد  کارآیی و کفایت نسبی ابزارهاي بدیل است استوار مـی     

گیـري   شوند ولی جهت    دات ارزشی، احساسات، عواطف و تأثیرات واقع می       هاي سنتی، تعه    غیرعقالنی نظیر عادات وفاداري   

  . گر باشد سوي حذف این عوامل مداخله کلی کنش باید به

وري معطوف بـه      بر این اساس نه تنها اقتصاد مدرن و صنعت مدرن شکل گرفت که اساساً با اقتصاد سنتی و پیشه                  

بوروکراسـی یعنـی تأسـیس      . د بلکه بوروکراسی نیـز ظهـور نمـود        عاطفی متفاوت بو  / روابط شخصی و مداخالت اخالقی      

مند، تابع مسئولیت و تقسیم کار دقیق، داراي سلسله مراتب و شرح وظایف و دستورالعمل کامالً آشکار،                   هاي قاعده   سازمان

یـت حکومـت   آمیز مهارتهاي شخصی کارگزاران با نیازهاي مادي و عینی سازمان، تجلی عقالن    بر هماهنگی وسواس    مبتنی

  .باشد است و ضامن برقراري نظم عقالنی در جامعه می

هاي پهناور اجتمـاعی    مدیریتی بر عرصه  / عقالنیت مدرن توانست به گسترش نظمی واحد و با طرح دقیق نظارتی             

وار این نظم واحد در سایه دولت مدرن که بر بوروکراسی با مدیریت عقالنی و محوریت قرارداد اجتمـاعی اسـت                   . دست یابد 

وحـدت  . کرد است توانست تعریف جدیدي از وحدت ملی ارائه نماید که اساساً با وحدت ملی در حکومتهاي سنتی فرق می              

رغم تکثر نژادي، دینی، زبانی، جنسی و غیره پیوندي قراردادي میان آحاد  ملی دولت مدرن یک وحدت حقوقی است که به       

اي قرارداد اجتماعی به ایجاد نظم عقالنی ـ که ناشی از عـرف، دیـن یـا      دولت مدرن برمبن. سازد مردم با دولت برقرار می

  . پردازد سنتها یا روابط نژادي و غیره نیست ـ می

نظم اجتماعی مدرن در قالب جغرافیاي سیاسی، مردمی را از نژادها، طبقات، گروهها و مذاهب گوناگون در زیر پرچم یـک         

نماید بوروکراسی به عنوان تشکیالت عقالنی مدرن به کنتـرل            براساس قانون کنترل می   دولت گرد آورده و رفتار اجتماعی آنها را         

شـود یـا براسـاس اهـداف      عواطف انسانی عشق و عالیق مذهبی نیز در سایه بوروکراسی طـرد مـی      . پردازد  سائقهاي غریزي می  

در هر صورت جامعه صـنعتی  . گیرد  میهاي سیاسی و سودهاي اقتصادي ـ به شدت تحت کنترل قرار  عقالنی جامعه ـ نظیر ایده 

  . گرایی در عصر مدرن پدید آمد و توسعه یافت بر تفکیک و شهرنشینی در پی تقسیم کار مبتنی
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هرچنـد در مـورد     . سکوالریسم در هر سه حوزه فرد جامعه و دین با گسترش رویکرد تفکیکی مدرن همـزاد اسـت                 

گرایـی    ماع وجود دارد ولی درباره اینکه سکوالریسم معلول تفکیک        گرایی و سکوالریسم اج     اساس پیوند علی میان تفکیک    

  .نظر وجود دارد باشد اختالف مدرن است یا علت آن می

حـوزه اجتمـاعی   . گرایی در رویکرد مدرن است  پیدایش حوزه خصوصی و حوزه اجتماعی از دیگر ارمغانهاي تفکیک         

عقالنیت ابـزاري  . باشد وصی سپهر بروز نقشهاي نامعقول میتعلق به نقشها و وظایف معقول هر شهروند دارد و حوزه خص        

  .شود گردد و ابراز بخشهاي پنهان مانده به حوزه خصوصی واگذار می مانع از ابراز تمام ماهیت انسان می

بدون شک تفکیک این دو حوزه از زندگی همچون تفکیک علم و دیـن همچـون تفکیـک بـدن و روح همچـون                        

ناپذیر میـان دو طـرف هـر تفکیـک       م تفکیکهاي منطوي در رویکرد مدرن مبشر تضادي آشتی        تفکیک جامعه و فرد و تما     

از این رو تعارضی دائمی میان عقالنیت و احساسات میان رسالتهاي اجتماعی و درخواستهاي فردي، میان علـم و                   . هستند

  .دهد امعه مدرن را تشکیل میآید که برقراري رابطه میان قطبهاي معارض دغدغه اول فرد و ج دین و غیره پدید می

تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی و سریان عقالنیت ابزاري در حوزه عمـومی زنـان را بـه حـوزه خـصوصی           

عبارت دیگر عقالنیت پیشامدرن عقالنیت فراگیري بود کـه    به1.تبعید نمود و مذکرساالري در جامعه مدرن را گسترش داد      

گرفت ولی در رویکرد مدرن که حوزه عقل نظري از عقل عملی یـا شـناخت از                برمیهاي نظر، عمل و عواطف را در          حوزه

هاي خاصی از عمـل اجتمـاعی اختـصاص     بیانی به حوزه/ عملی و عقالنیت هنري/اخالق و هنر جدا شد عقالنیت اخالقی    

ـ          طور اساسی سازمان    ابزاري به / یافتند و عقالنیت شناختی      ین اهـداف و گـزینش      دهی نیروهاي اجتماعی را بر حـسب تعی

  . ابزارها برعهده گرفت

بـه تعبیـر   (ابـزاري  / هاي اصلی کاربرد عقالنیت شناختی زیر تأثیر ایده عقالنیت ماکس وبر سازمان و کارخانه جلوه       

وسیله مدرن که به تأسیس و توسعه سازمان و         / عقالنیت هدف . گشتند) به تعبیر مولوي  (یا عقل جزوي معاشی     ) هابرماس

اقتصادي پرداخت به شدت از تأثیر عوامل نامعقول نظیـر عالیـق مـذهبی، روابـط     / مثابه بنیادهاي نظم سیاسی   کارخانه به 

  . شخصی، تمایالت زیبایی شناختی گریخته به حاکمیت کارآمدي و سودمندي پناه برده است

لبه یافت و زنـان بـه       از این رو نه تنها تأمین مصالح مردان و مالحظه ویژگیهاي مردانه در تکوین حوزه عمومی غ                

 2بیانی به حوزه خصوصی رانـده شـدند       / عملی و عقالنیت زیبایی شناختی      /مناسبت سازگاري با قلمروها عقالنیت اخالقی     

شدند براي ایفاي نقـشهاي   نمودند مجبور می اي از زنان که توفیق انجام وظیفه در حوزه عمومی را تحصیل می            بلکه دسته 

حتی بروز برخی خصلتهاي زنانـه در محـیط کـار فـوراً از      . لی از ویژگیهاي زنانه فاصله بگیرند     ک  مردانه در فضاي مردانه به    

شود براي مثال ویژگی روابط شخصی چون در فـضاي مردانـه              اش جدا شده به ویژگیهاي مردانه آلوده می         هاي زنانه   ریشه

  .شود مندي آمیخته می ته به سودآوري و فایدههاي زنانه ایثار و فداکاري جدا گش سازمان یا کارخانه ظاهر گردد از ریشه

  استیالي اومانیسم. 4-4-1

اي ترتیب یافته که موجب استیالي اومانیسم در تمـام ارکـان جامعـه از جملـه                   سلسله حوادث تاریخ غرب به گونه     

                                                          

.1380نوروزي، مدرنیته و مدرنیسم، تهران، نقش جهان، زنان نامرئی، ترجمه یوسفعلی   ژانت ولف، زنان پرسه.1

. همان.2
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 سـاز اجتمـاعی قـرن شـانزدهم تـا           پس از قرون وسطی تمام حرکتهاي عظـیم و سرنوشـت          . آموزش و پرورش شده است    

هیجدهم، شامل جنبش اصالح دین، جنبش روشنگري، جنبش علمی، انقالب صنعتی، انقالبهاي سیاسی و غیـره کـانون                  

  .  انسان قرار دادند توجه خود را بازگرداندن مقام و نقش فراموش شده

مروهـاي  هـاي جدیـد، بررسـی قل    طرد استبداد سیاسی، نفی سنت دینی، انکار حدود عقل، تأکید بر اراده، آزمون راه       

رهایی قـدرت از حـصار شـاهزادگان، رهـایی     . استوار گشتند» استقالل انسان«ناشناخته و غیره بر فرض یگانه و مشترك       

هاي اجتماعی صـورت گرفـت، کـه     معرفت از حصار کلیسا و رهایی مال از حصار بزرگ مالکان، توسط آن دسته از حرکت          

ومانیسم به لحاظ تاریخی مسبوق به تمام تحوالت فکـري در عـصر             ا«. نمودند  همگی بر اهمیت و نقش انسان، تأکید می       

  1.»آید جدید است و از این حیث به اعتباري مادر تمامی مکاتب جدید به حساب می

هاي قبل، انسان به تنهایی مفهوم و معنـاي   رغم سیطره متافیزیک در دوره    فلسفه و علم جدید مدعی هستند که به       

دهی هـر سـه بخـش عـالم را نیـز برعهـده                نماید و سامان    فیزیک، جامعه و فرد را تعیین می      تمام عالم اعم از متافیزیک،      

هاي  هاي سنتی و آموزه نگرشهاي جدید به امتیازات انسان بر سایر موجودات جهان که همواره مورد تأکید فلسفه             . گیرد  می

  . کشند  میکنند و اشرفیت آدمی را بدون هیچ پیش شرطی به رخ دینی غرب بوده استناد می

هـا از موضـع عقلـی         از یـک سـو دئیـست      . ایده دکارت در مورد خودکفایی خرد، سیطره اومانیسم را تسهیل نمـود           

هـاي    اي را بر کلیسا وارد نمودند و از سوي دیگر مردم بـه عقـل خودبنیـاد بـراي اداره زنـدگی در عرصـه                          انتقادات گزنده 

ستقالل خرد عملی از اوامر و نواهی ملکوتی و محدودیت خرد نظـري              ایده کانت درباره ا    2.خصوصی و عمومی امید بستند    

از بررسی مقوالت متافیزیکی، ورود عقل به متافیزیک را با برپایی مرزهاي مفارق میان تعلیمـات دینـی و امـور عقالنـی                       

ربـاره اسـتقالل    نظریه کانـت د   . ناممکن نمود و در نتیجه عرصه متافیزیک را از تیررس مباحثات پرشور عقالنی خارج شد              

خرد عملی از اوامر و نواهی ملکوتی و تأکید بر اینکه غایت عمل اخالقی احساس انسانی است نه رضاي خداوند، سـیطره                      

زیرا اخالق به عنوان تنها بازمانده متافیزیک به برکت خرد محض به یک امر خـود بنیـاد،                 . اومانیسم را مشروعیت بخشید   

اي باالسري و تصوري از موجودي برتر نیـاز دارد، نـه مـاوراي احـساس                   نه به انگیزه   خودبسنده و خودآیین تبدیل شد که     

  . باشد تکلیف انسانی محتاج سائقی است و نه در گرو تعلیمات بیرونی مبشر ملکوتی می

برهان و یک انتزاع ذهنـی یـا احـساس درونـی      با خروج عقل از عرصه متافیزیک مفهوم خدا نیز به یک ادعاي بی      

داري  دیـن . گر استوار اسـت  شریعت را پدید آورد که بر ایده خداي غیرمداخله داري بدون تعلق یا ایمان بی د و دین تبدیل ش 

بر شناخت و تدبیر طبیعت، جامعه و خویشتن، خلق           دهد که عالوه    ذهنی به همراه کارکردگرایی، تفسیري از انسان ارائه می        

  . مفاهیم متافیزیکی را نیز برعهده دارد

همچنین . شوند الزم است  گر اصالح می    د به خداوند براي عمل اخالقی عوام که تنها با ترس از خداي عقوبت             اعتقا

اعتقاد به خداوند براي آرامش سرخوردگان اجتماعی، براي احساس همدلی و اتحاد و حتی براي تبیین حـوادث طبیعـت و                     

آن که الزم باشد گمان بریم خـدایی عینـی در             بی«وید  گ  ویتگنشتاین می . شود  کاهش اضطراب در برابر آن مفید تلقی می       

ویتگنـشتاین مثـل کانـت و همچـون     . »تواند زندگی مـا را شـکل بخـشد    باالي سر ما وجود دارد صرف ایمان به خدا می         

  .ددان داراي کارکردهاي معین می» موهوم ضروري«دئیستها، پراگماتیستها و لیبرالیستها اعتقاد به خداوند را به عنوان یک 

                                                          

.82، ص 1381زند، عرفی شدن در تجربه مسیحی و اسالمی، تهران، انتشارات باز،  رضا شجاعی  علی.1

٢. Woodhead Linda & Paul Heelas, Religion in Modern Times, Blackwell, Oxford, ٢٠٠٠, p.٨٤.
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در ایدآلیسم و رآلیسم بدون توجه به نقش ممتازي که تومیسم در شناخت و تفسیر واقعیت براي کلیسا قایـل بـود،                 

شود و هـیچ معیـار مقدسـی بـراي تـرجیح          معرفت ممیزي ندارد بلکه براي همگان و از راههاي گوناگون ممکن تلقی می            

  .شود معرفی نمی

تواند و الزم است به دور از تمام تأثیرات محیطی و تنها بـه     رد انسانی می  هاي تربیتی اصرار دارند که خ       تمام فلسفه 

  .اتکاي ویژگیهاي ذاتی خود به شناخت دست یابد و آن را مبناي تدبیرها و تصمیمها، انتخابها و عملهاي خود قرار دهد

. گیـرد  خت معتبر تعلق مـی کنند که انتخاب ناگزیر از ترجیح است و ترجیح به شنا       هاي تربیتی تأکید می     تمام فلسفه 

در واقع ترجیح وابـسته بـه ارزش اسـت و           . ولی ماوراي خرد انسانی معیاري براي ارزیابی و سنجش اعتبار شناختها نیست           

یعنی تمایالت و نیازهـاي  . باشد چون ارزشی ماوراي انسان نیست پس ترجیح در گرو تمایل است و تمایل ناظر به نیاز می            

ما دیگـر خاسـتگاه انـسان را در         «. هاي خرد و راهنمایی انتخابهاي ما مرجع نهایی هستند          ی یافته انسان براي اعتبار بخش   

 بنابر نگرش اومانیستی بدون شک طریق احصاء نیازهـا          1»ایم  او را به میان حیوانات برگردانده     . جوییم  روح، در الوهیت نمی   

هـاي دینـی و یـا کلیـات و            د بنابر نگرش اومانیسم آموزه    و تمایالت و روابط آنها با یکدیگر که مرجع نهایی ارزشها هستن           

پس زیر توجهات فلسفه رئالیسم نو که بر استقراي شواهد تجربـی تأکیـد دارد شـناخت         . مبهمات متافیزیکی فلسفه نیست   

  .ماند هاي دینی برعهده خرد انسانی و در گرو مشاهدات تجربی او می نیازها و میلها در غیبت پیشگویی

 چون شناخت حدود و قلمروهاي جهان اوالً بر مبناي منافع و نیازهاي انـسان و ثانیـاً بـه دسـت خـرد       بدین ترتیب 

  .شود هاي بشري می مستقل او ممکن گردید، انسان خود غایت تمامی آرمانها و فعالیتها و دغدغه

هایت به این نقطه رسـید  اومانیسم در واقع از دل سنتهاي فکري مغرب ـ گرچه در تقابل با آنها ـ متولد شد و در ن  

که نه تنها دانش درباره واقعیت را توانمندي منحصر به فرد انسان تلقی نماید بلکه معنا و واقعیت را نیز بـه تفـسیر و راي                       

اي که رنسانس به بشر بخشید او را متقاعد نمود کـه کمـالش در کـسب                   به قول پاسمور اعتماد گسترده    . آدمی واگذار کند  

که جایگزین هر تعلق خاطري » عشق به خود«نیاست نه در پیوند با متافیزیک، خدا و اخالق، از این رو            بیشترین خیر در د   

  2.سوي دنیاي جدید است شد گام بلندي به

شد و آنها بر مبناي حکمت و اندیشه به تـدوین اهـداف و برنامـه     در گذشته تربیت رسالت عظیم حکیمان تلقی می 

ها، اهداف، روشها و تعالیم دینـی بنـا         مدارس کلیسایی نیز تربیت را بر آموزه      . پرداختند  تربیت و در نهایت عمل آموزش می      

ولی در سایه اومانیسم، ابداع قوانین مقدس بر مبناي تعالیم دینی که در انحصار کلیسا بود ابتدا به امـر رایجـی        . نمودند  می

نهایت جاي خود را به رونـدهاي نامقـدس قانونگـذاري       در میان مردم و برخاسته از تفسیرهاي متنوع آنها تبدیل شد و در              

عبارت دیگر سنگ بناي قانون زندگی در غرب که ابتدا بر کالم خدا و پیامبران استوار بود، در یک سیر نزولی بـه           به. سپرد

ی کـه  کشف، تفسیر و احتماالً ابداع پدران روحانی و سپس کشف و تفسیرهاي متنوع مردم و در نهایت به ابـداعات کـسان   

  . مقبول اکثریت هستند فرو کاست

انحـصارگرایی علمـی بـه جـاي        . تأکید افراطی بر تفسیر متون دینـی، جـایش را بـه تقـدیس تجربـه انـسانی داد                  

به جاي حقایق سرمدي متـافیزیکی، نیازهـا و میلهـاي    . گرایی دینی نشست، علم قداست و عصمت را از کلیسا ربود    مطلق

  . ري و تدبیر زندگی واقع گردیدانسان طبیعی مبناي قانونگذا
                                                          

.39، ص 1352یچه، دجال، ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران، آگاه  فردریک ویلهلم ن.1

.83ص   جان پاسمور، اولویت بشر، به نقل از شجاعی زند، همان، .2
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بدین ترتیب روح اومانیسم که به ایدئولوژیهاي لیبرالیسم و مارکسیـسم دمیـده از طریـق قانونمنـدیهاي اجتمـاعی            

ویژه بر نهادهاي اجتماعی مؤثر بر  هاي تربیتی که به روح اومانیسم نه تنها بر علوم تربیتی و فلسفه. سازد تربیت را متأثر می

  .  خانواده، دولت، سازمانها و اصناف نیز حاکم استتربیت نظیر

سلطه ارزشهاي سیاسی و اقتصادي بر تربیت هم علت و هم نتیجه استیالي اومانیـسم بـر جریـان واقعـی تربیـت                  

زیرا روح اومانیسم که از نفی قلمرو ماوراي انسان و در عین حال تأکید بر نقش و اهمیت انسان، تشکیل شده باعث           . است

نیازها و منافع طبیعی ما نه تنها مبناي شناخت ما از طبیعت و عمـل مـا بـر     . هش عالم تا حد جسم آدم گشته است       فرو کا 

تفسیر ما از عقل و اراده نیز به شدت وابسته بـه برداشـتی   . شود باشد بلکه مبناي واقعیت و ارزش نیز تلقی می   روي آن می  

طبیعت ابزاري است که خداوند براي رفع نیازهایمان بـه مـا بخـشیده    . ماست که درباره نیازها و تمایالت انسانی خود داری     

اگـر هوسـهایمان را رام   «. شود  دانش و خرد خادمان میل ما هستند همچنین آزادي در برآورده ساختن میل معنا می              . است

  1.»ماند کنیم دیگر چه برایمن می

 از ما بـراي بـرآورده سـاختن نیازهایمـان تلقـی             حکومت، قانون، نهادهاي اجتماعی ابزارهاي تأمین رفاه و حمایت        

در نتیجه چون قلمرویی ماوراي انسان نیست پس اهداف تربیتی نیز در نسبت با میلها و آرزوهایی که از طریـق                     . شوند  می

 میلها و آرزوهاي ما گرچه وجوه مشترك ما هستند ولی بـه طبیعـت مـا و                . شوند  ایم احصاء کنیم معنادار می      تجربه توانسته 

اکنون با توجه به نقشی که انسان در شناخت و تغییـر محـیط              . شوند  اند و با تحوالت محیطی متحول می        محیط ما وابسته  

گیرند و کمتر از طبیعـت سـاکت مـا            هایی انسانی هستند و بیشتر از ذهنیت ما ریشه می           دارد در واقع نیازهاي ما بر ساخته      

  . خیزند برمی

گیریهاي تربیتـی بایـد بـر مبنـاي         اکم در نظامهاي آموزشی، اهداف تربیتی و تصمیم       عبارت دیگر بنابر رویکرد ح      به

ولی علوم تربیتـی بـراي شناسـایی بیطرفانـه          . هاي علوم تربیتی تکیه نماید      نیازهاي کودکان صورت گیرد و باید به تعمیم       

توجه به امکانات موجـود در محـیط کـه          زیرا آنها با    . نیازهاي کودکان از طریق تجربه و در  شرایط آزمونی آمادگی ندارند           

آورنـد، بـه مطالعـه     دهند و تفـسیري کـه دربـاره نیازهـاي انـسان پدیـد مـی            درخواستها و آرزوهاي کودکان را سامان می      

ابداعات علمی، نوآوریهاي تکنیکی، سیاستهاي اقتصادي و اقتضائات مدنی تفسیر و برداشت مـا را از نیازهـاي                  . پردازند  می

. شوند نیازهاي کودکان با توجه به ظرفیتها و امکانات موجود در محیط شـناخته شـوند          سازند و سبب می      می کودکان متأثر 

چـون محـیط تفـسیر مـا از     . تواند تصوراتی ماوراي آنچه در محیط فراهم اسـت را تجربـه نمایـد    محقق علوم تربیتی نمی 

گیري تربیتـی باشـد بـه سـختی حاصـل              مبناي تصمیم  کنند پس روایت دقیقی از نیازها که        نیازهاي انسانی را محدود می    

در صورت فقدان تفسیري ماوراي محدودیتهاي محیطی از نیازها، تعلیم و تربیت یا تسلیم ایـدئولوژیهاي حـاکم                  . گردد  می

  . گوید آمد می هاي صاحبان قدرت خوش خواهد بود یا به نفوذ سیاستهاي اجتماعی و سلیقه

دنیاي ملموس، واقعیتهاي محتمل، امکانـات  . نه انتظارات و میدان عمل محدودي دارد بر اومانیسم دام    تربیت مبتنی 

. سـازد  موجود در اینجا و اکنون، فرصتهاي تربیتی را کوتاه، موقعیتهاي یادگیري را نامطمئن و اهداف تربیتی را لغزنده مـی        

جویی است کـه پـشتوانه نظـري بـراي            ایدهشناس و ف    بر اومانیسم فرد عاقل موقعیت      در بهترین حالت نتیجه تربیت مبتنی     

بـر اومانیـسم کـه     تربیت مبتنـی . بخش اجتماعی در جهت جلب بیشترین لذت را در اختیار دارد      شرکت در فعالیتهاي نتیجه   

                                                          

.86، ص 1373شناسی، حسن پویان، تهران، انتشارات آموزش انقالب،  فردریک ویلهلم نیچه، به نقل از گاستن بوتول، تاریخ جامعه. 1
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ریزي و تأمین وسایل و روشهاي پاسخگویی به نیازها فرو کاسته هرگـز فرصـتی بـراي      گزاري، برنامه   عقالنیت را به هدف   

در ذیل  . گذارد  ها مورد تأکید است، باقی نمی       هاي اخالقی و حرکت در جهت غایتها و آرمانهایی که در فلسفه           مراعات ارزش 

سیطره اومانیسم نظامهاي آموزشی مبتال به ماتریالیسم تربیتی هستند و امکـانی بـراي تحقـق آرمانهـاي مـاوراي مـادي        

از ایـن رو  . فروبـسته اسـت  ) دینی یـا فلـسفی  (اي متافیزیکی دروازه نظامهاي آموزشی بر اهداف برخاسته از نظامه       . ندارند

هـر نـوع اصـالح آموزشـی بـه          . تواند ضامن اصالح نظام آموزشـی باشـد         تعیین اهداف و اصول تربیتی توسط فلسفه نمی       

همچنانکه تغییرات نظام آموزشـی نهادهـاي       . تري وابسته است که همسو با آن اصالحات باشد          تحوالت اجتماعی گسترده  

  .سازد لف جامعه را متأثر میمخت
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  فصل دوم ـ مبانی فلسفی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم

  جایگاه معرفتی فلسفه تعلیم و تربیت . 1-2

انـد همچنـین بـسیاري از فیلـسوفان و      عموم اندیشمندان حوزه معرفت دینی درباره تعلیم و تربیت اظهارنظر کـرده    

ولی تقریباً همه اندیشمندان مسلمان تعلـیم و تربیـت را در   . اند زمینه برجاي گذاشتهمتفکران بزرگ آثار ارزشمندي در این    

بخـش وسـیعی از متـون مقـدس روایـات شـامل             . انـد   ضمن آثاري که در حوزه اخالق تدوین شده مورد توجه قـرار داده            

ه در حـوزه عرفـان و اخـالق         همچنین آثاري کـ   . هاي تربیتی به والدین، معلمان، عالمان، حاکمان و فراگیران است           توصیه

در چند دهه اخیر بازخوانی آیـات، روایـات و آثـار کالسـیک بـراي              . تألیف شده شامل مطالبی درباره تربیت شخصی است       

گیري از متون اصیل اسالمی و تعیین  ارائه تبیینی از انسان مطلوب با بهره   . هاي تربیتی رواج یافته است      دستیابی به توصیه  

  .اس آن بسیار مورد توجه قرار گرفته استاهداف تربیتی براس

مطالعات تربیتی در قلمرو دینی هرچند با تبیین ماهیت تربیت، اهداف و روشهاي تربیتی سـروکار دارد ولـی تـا بـه        

تواند طرحی دقیق و منطقی براي اصالح و توسعه آموزشی عرضه کند و سلـسله اقـدامات                   نظریه تربیتی دست نیافته نمی    

نظریه اسالمی تعلیم و تربیت نوعی تئـوري        . ر را براي بهسازي و تحول در آموزش و پرورش هدایت نماید           متوالی و سازگا  

هاي سیاسی و اجتماعی و اخالقی تعلیم و تربیت،           عمل است که از طریق کشف مبانی تربیتی و تعیین اهداف، تبیین جنبه            

 نظامهاي اجتماعی بـا تعلـیم و تربیـت را تعیـین نمـوده،         براي یادگیري، آموزش و ارزشیابی داللتهایی دارد و نحوه تعامل         

  . نماید ریزي و اقدامات تربیتی را هدایت می هرگونه برنامه

نظریه اسالمی تعلیم و تربیت بر مالحظه تعلیم و تربیت از منظر اسالمی تمرکز دارد و به استنباط داللتهاي تربیتی      

ا دارد از مفروضات و مقبوالت نگرش اسالمی براي هدایت عمـل تربیتـی        پردازد و بن    از مبانی و اصول اندیشه اسالمی می      

بهره گیرد و پیوند مناسبی میان مباحثات کالمی، فلسفی، روایی؛ اخالقی و عرفـانی بـا نتـایج تحقیقـات علـوم تربیتـی و                   

غفلـت از  . پدیـد آورد هاي اصـالحات آموزشـی را    تجربیات تحصیل شده در حوزه اجرا برقرار نماید و سیاستها یا استراتژي   

هاي آن بـا مباحثـات نظـري اسـت و             تدوین نظریه اسالمی تعلیم و تربیت سبب فقدان ارتباط میان عمل تربیت و مسئله             

هاي کالن  هاي تربیتی پراکنده با تأثیرات اندك به دست آید که در کنار برنامه شود از حوزه اسالمی تنها توصیه       موجب می 

  . کنند نقش چندانی ایفا نمیو عملیاتی تعلیم و تربیت 

الزم است یادآوري شود که فلسفه تنها یکی از قلمروهـاي معرفـت اسـت کـه بـا تعلـیم و تربیـت سـروکار دارد،                           

شناسی، بهداشت و غیره نیز به نحـوي      شناسی، سیاست، اقتصاد، زیست     شناسی، جامعه   هاي دیگر دانش همچون روان      حوزه
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فلسفه تعلیم و تربیت در     . بدیل است   با این همه نقش فلسفه در تدوین نظریه تربیتی بی         . شوند  با تعلیم و تربیت مربوط می     

کند و  هاي تربیت رسمی و غیررسمی را توصیف می آل اي شامل آراي تربیتی فیلسوفان است که ایده        معناي خاص یا حرفه   

هاي دقیـق بـراي       یت به تجویز دستورالعمل   اي تعلیم و ترب     گاه فلسفه حرفه  . نماید  طرحی براي بهترین نوع تربیت ارائه می      

هاي اصـالح و بازسـازي در         مشی   همچنین گاه تحقیقاتی در زمینه عملکرد و یا خط         1.شود  فعالیتهاي تربیتی نیز منتهی می    

. شود که بر توجیه فلسفی و دینی پیشنهادات و اقدامات تکیه دارد   تعلیم و تربیت به عنوان فلسفه تعلیم و تربیت مطرح می          

  . گذارد ر نهایت فلسفه تعلیم و تربیت تحلیلی بنا را بر کشف معانی و تفسیر مفاهیم مید

 فلسفه تعلیم و تربیت از منظـر فلـسفی          2.برودي معتقد است فلسفه تعلیم و تربیت وظایف مشخص و متنوعی دارد           

دهی آمـوزش و      ریزي و سازمان    مهکند، سیاستگذاري، برنا    کند، اهداف را تعیین می      مسائل و معضالت تربیتی را بررسی می      

کنـد، ابهامـات موجـود را         کند، روش تحقیق، منطق تحقیق و احتجاجات بکار رفتـه را آشـکار مـی                یادگیري را هدایت می   

هـا،   هـا، نظریـه   کند، معیارها و مالکهایی براي داوري دربـاره داعیـه   کاهد و معناي مفاهیم و اصطالحات را تصریح می          می

بدین ترتیب گرچه مـسائل    . کند  گذارد و در نهایت عملکرد و نقش تربیتی را معین می            شها در اختیار می   اصول، الگوها و رو   

به اعتقـاد الیـاس بـسیاري از    . اي اساسی از آنها باشد     گر جنبه   تواند بیان   تربیتی همه مسائلی فلسفی نیستند ولی فلسفه می       

  .آثار فلسفه تعلیم و تربیت رویکردي ترکیبی دارند

د این تحقیق نیز یک رویکرد ترکیبی است زیرا گرچه با تکیه بر اصول حکمت متعالیه و اسـتنباط داللتهـاي     رویکر

دار و اصیل کانون توجه تحقیق است ولی شناسایی موقعیـت فلـسفه تعلـیم و       تربیتی از یک دستگاه فلسفی منسجم، نظام      

  . باشد کید میتربیت و بررسی مسائل تربیتی از منظر فلسفی نیز بسیار مورد تأ

همچنـین  . اي نیـست  اساساً مطالعات فلسفه تعلیم و تربیت فارغ از توجه به مسائل تربیتی اقدام شایـسته و بایـسته       

ریزي همچنـین عرضـه مالکهـایی بـراي شناسـایی             گذاري و برنامه    تحقیق به شناسایی اهداف و ارائه طرحی براي هدف        

اساً تبیین موضوع تعلیم و تربیت یعنی انسان و موقعیـت او در جهـان بـه خـودي     اس. ها التزام دارد حل مسائل و ارزیابی راه  

تواند بـه عرضـه طرحهـاي تربیتـی      هاي تربیتی است و می حل خود متضمن عرضه مالکهایی براي تشخیص مسائل و راه    

 بـه تبیـین   نظر از یک سري پژوهـشهاي معطـوف      بدون شک مطالعات در زمینه فلسفه تعلیم و تربیت صرف         . منتهی شود 

هاي تربیتی فیلـسوفان اندیـشمندان     توان بدون توجه به نظریه      همچنین نمی . معناهاي الفاظ و حدود مفاهیم ممکن نیست      

بـدین ترتیـب رویکـرد تحقیـق        . خصوص اظهارنظرهاي علماي دین به تبیین دقیقی از موضوعات تربیتی دست یافـت              به

ت را در یک ساختار سلسله مراتبی یا یک هرم معرفتی به شکل زیربنا            حاضر رویکردي ترکیبی است و فلسفه تعلیم و تربی        

  . کند می

  

  

  

  

                                                          

-225، ص 1382فلسفه تعلیم و تربیت قدیم و معاصر، عبدالرضا ضرابی، قم، مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی،  بنگ، جان الیاس، .1

223.  

.33-35 به نقل از برودي، کتاب سال فلسفه تعلیم و تربیت، ص 25 جان الیاس، همان، ص .2
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  شناسی فلسفه تعلیم و تربیت  روش. 2-2

فعالیتهاي تحقیقی اهداف و روشهاي گوناگونی دارند و بدون شک روش هر تحقیق با موضوع آن نسبت آشـکاري                 

شـود روش متناسـب تحقیـق در          تـصور مـی   . یت نیز با موضوع آن متناسب است      روش تحقیق در فلسفه تعلیم و ترب      . دارد

اي از روش تحقیق فلسفه است، چون موضـوع تحقیقـات ایـن حـوزه انـسان و رفتـار و        فلسفه تعلیم و تربیت زیرمجموعه 

از . ی اسـت روش تحقیق رایج در حوزه مطالعات فلـسفی، روش قیاسـ       . ویژگیهاي اوست که با فلسفه رابطه تنگاتنگی دارد       

  .شود براي تحقیق در فلسفه تعلیم و تربیت نیز همین روش بکار گرفته شود این رو توصیه می

زیرا تعلق خاطر به یک روش خـاص کـه پیامـد         . با این همه انحصار روش شناختی امروزه سخت مورد انتقاد است          

 همچنـین وابـستگی محققـان بـه       .شـود   باشد، موجب بازماندن از مواهب دیگر روشـهاي تحقیـق مـی             گرایی می   تخصص

هـاي دیگـر      آوردهـاي تحقیقـات حـوزه       اعتمادي آنها نسبت به دست      چارچوب نظري، روش، ابزار و پارادایم ویژه سبب بی        

اعتمادي دانـشمندان     همچنین بی . احتماالً فرو کاهش جهان به مدلهاي نظري از انحصار روشی ناشی شده باشد            . گردد  می

هاي گوناگون علوم انـسانی بـه یکـدیگر، اختالفـات              علوم انسانی، کم اعتنایی دانشمندان رشته      هاي  علوم طبیعی به یافته   

اعتمـادي دانـشمندان حـوزه روانـشناسی نـسبت بـه              تاریخی علماي حوزه کـالم، عرفـان، فلـسفه و اهـل حـدیث و بـی                

  .ردآوردهاي مطالعات جامعه شناختی و برعکس، در واقع ریشه در انحصار روش شناختی دا دست

یا فروکاستن حقیقت یک پدیده یـا       » کنه و وجه  «احتماالً مهمترین آسیب انحصار در روش تحقیق مغالطه معروف          

وایتهد جایگزینی طبیعت و تمامیت چیزها با چهـره بـا وجهـی از آنهـا را کـه مـورد        . رویداد به وجه مورد تحقیق آن است      

داند که موجب شده تمامیت شیء را جرم یا انرژي فرو کاهیم،         مطالعه قرار گرفته، بالي عصر روشنگري و عصر مدرن می         

  تربیت

  یتربیتنظریۀ 

   فلسفۀ تعلیم و تربیت

  )جهان بینی(فلسفه
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انحصار روشی سـرآغاز راهـی اسـت کـه         . رفتار و شخصیت را نشانه ادیپ بدانیم و تاریخ را حاصل روابط تولید تلقی کنیم              

انتهاي آن نوعی یقین و حتی تعصب روانشناختی نسبت به نتایج مطالعات یک حـوزه خـاص، ضـمن بـدبینی نـسبت بـه                    

  .باشد مطالعات ناسازگار با آن می

گشودگی روش شناختی و مالحظه امکانات دیگـر روشـها احتمـاالً یکـی از راههـاي گریـز از تعـصبات علمـی و                         

تواند موجب مطالعـه   بکار گرفتن روشها و ابزارهاي متنوع در مطالعه یک موضوع خاص می        . نظریهاي آکادمیک است    تنگ

البته گاه تنوع روشی متعلق به مسائل گونـاگون یـک           . را به ادراك حقیقت نزدیک سازد     آن از جوانب گوناگون گشته و ما        

  .توان از تنوع روشی بهره جست حوزه تحقیقاتی است و گاه در یک مسئله می

در مقـام   . پژوهشهاي فلسفه تعلیم و تربیت همچون تمام فعالیتهاي پژوهشی شامل دو مقام اثبات و توجیـه اسـت                 

باشد ولی در مقام توجیه پرسش پژوهشی ناظر به دالیـل یـک               ی به علتهاي یک رویداد معطوف می      اثبات پرسش پژوهش  

شـود ولـی گـاهی بررسـی        از این رو هرچند در مطالعات فلسفی معموالً دالیل صدق یک نظریه بررسی مـی              . نظریه است 

جریان بررسـی علتهـاي وقـوع       یعنی در   . باشند  دالیل صدق یک نظریه خود متضمن بررسی علتهاي وقوع یک حادثه می           

یعنـی  . دهـد  شود و این نظریه در مقام توجیه دالیلی را براي صدق ادعایش ارائه می           اي اثبات می    یک رویداد گاهی نظریه   

تبیـین علتهـاي یـک      . گیـرد   هاي تبیینی را نیز در بر می        هاي توصیفی، گزاره    بر گزاره   توجیه که شامل تصدیق است عالوه     

  .  آن نیاز به دلیل داردواقعیت همچون توصیف

کنند   طور مستقیم تبیین علتهاي ظهور یک رویداد را مطالبه می           از این رو مسائل حوزه فلسفه تعلیم و تربیت گاه به          

هـاي اجتمـاعی یـا حتـی      اند که مشتمل بر تبیین علل رویدادها و اسباب ظهور پدیده        اي معطوف   و گاهی به بررسی نظریه    

هاي تجویزي همچون اهـداف و اصـول اختـصاص            یادي از فلسفه تعلیم و تربیت به گزاره       همچنین بخش ز  . طبیعی است 

زیـرا  . باشند  هاي تجویزي نیز محتاج توجیه می       هاي توصیفی و تبیینی بلکه گزاره       این در حالی است که نه تنها گزاره       . دارد

درباره یک نظریه الزم است سـازگاري       بدون شک براي قضاوت     . گردد  در سایه توجیه است که عقالنیت باورها آشکار می        

بـدین ترتیـب    . درونی نظریه، مبانی نظریه، دالیل و براهین و باالخره لوازم علمی و عملی آن مـورد بررسـی واقـع شـود                     

توان به قیاس منطقی براي پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت اکتفا نمـود و صـرفاً در جـستجوي اسـتلزامات منطقـی                        نمی

بلکه باید از روشهاي متنوع پژوهشی براي فهم نظریه فلسفی و استلزامات گوناگون آن براي حـل         . ودهاي فلسفی ب    نظریه

  . مسائل تربیتی کمک گرفت

، روش تفـسیري  )تجربـی (، روش اسـتقرابی )عقلـی (هـاي رایـج تحقیـق شـامل روش قیاسـی        بر این اساس روش   

در صورتی کـه هـدف از مطالعـه، اسـتنتاج     . کار گرفته شودتواند ب در مطالعات حوزه فلسفه تعلیم و تربیت می  ) هرمنوتیک(

آید ولـی در ایـن زمینـه روشـهاي تفـسیري       داللتهاي تربیتی از اصول فلسفی در یک مکتب  باشد، روش قیاسی بکار می  

همچنین تبیین داللتهـاي تربیتـی یـک مکتـب     . ویژه هنگام بررسی متون ـ خاصه متون مقدس ـ جایگاه مهمی دارند    به

  .کننده هستند باشد که در این زمینه مطالعات تجربی بسیار کمک  مستلزم بررسی شرایط و امکان وقوع نیز میفلسفی

تواند در مورد مسائل گوناگون یک حوزه خاص مثالً مسائل مختلف فلسفه تعلـیم و تربیـت    تنوع روش شناختی می 

مـثالً اگـر بحـران هویـت یـک      . حوزه اعمال گرددتواند براي بررسی و حل یک مسئله ویژه در آن            رخ دهد و یا حتی می     

قیـام صـدوري   «توان بـا توجـه بـه اصـل      مسئله تربیتی است براي هدایت و نظارت بر فرایند تکوین هویت شاگردان می          

یابی تلقی نمود     در فلسفه صدرالمتألهین، هنر را طریق مناسبی براي تأمین شرایط الزم جهت هدایت جریان هویت              » نفس
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ی به دیدگاه صدرالمتألهین در زمینه ارتباط هنر با فعالیت ادراکی نفس و نسبت این فعالیت بـا تکـوین هویـت                      ولی دستیاب 

یـابی بـه هنـر در گـرو           باشد و باالخره هر نوع فهمی از امکان و شرایط پیونـد هویـت               شخص وابسته به تفسیر آثار او می      

  . مطالعات تجربی است

افزاید ولـی   االصول امکان مطالعه همه جانبه مسائل را می       لیم و تربیت علی   اگرچه تنوع روش شناختی در فلسفه تع      

از ایـن  . نگري، تشویش و ابهام در نتایج تحقیق را فـراهم آورد   تواند زمینه التقاط، سطحی     فقدان برنامه پژوهشی دقیق می    

  1:رو رعایت چند نکته ذیل ضروري است

هـا و سـامانه معرفتـی آن      تحلیل در سـه سـطح مفـاهیم، گـزاره     فهم هر نظریه و دریافت داللتهاي آن در گرو        . 1

البته گاه دستیابی به معنـاي یـک مفهـوم در گـرو             . شود  در سطح اول مفاهیم اساسی نظریه تجزیه و تحلیل می         . باشد  می

 بـیش  در سطح دوم چون هر نظریه مشتمل بر تعدادي گزاره است و هر گزاره           . باشد  اي از مفاهیم مرتبط می      بررسی شبکه 

ها از جهت صور،      گذارد، از این رو گزاره      از مجموع مفاهیم داراي ساختار منسجمی است که بر معنا و مضمون آن تأثیر می              

. ولی این دو سطح تحلیل گرچه الزم و بسیار رایج است ولـی کـافی نیـست                . شوند  جهت، نسبت، حمل و غیره تحلیل می      

معرفتی که نظریه در آن قرار گرفته براي فهم نظریه و دریافـت داللتهـا و   بلکه بررسی بستر نظري و نظام کلی یا سامانه    

مالحظه یک نظریه در یک سامانه معرفتی هم برخی بخشهاي ناپیداي نظریه و هم روابطـش بـا                  . لوازم آن ضرورت دارد   

کیل دهنده یک نظریـه     هاي تش   زیرا سامانه معرفتی که مفاهیم و گزاره      . کند  دیگر نظریات و بخشهاي سامانه را معلوم می       

کند و توانایی ما را براي کـشف   گذارد و فهم ما را از نظریه تکمیل می         اند به خوبی بر معناي آنها تأثیر می         در آن واقع شده   

  .افزاید لوازم و داللتهاي آن می

حقـق در  ولی انسان در مقـام وجـود عینـی م   . موضوع فلسفه تعلیم و تربیت انسان و رفتارها و ویژگیهاي اوست  . 2

شناسی در مقام تعریف چشم محقـق         حصر توجه به انسان   «خارج با انسان در مقام مفهوم ذهنی تعریف شده، تفاوت دارند            

 زیرا در تعریف انسان تبیینهاي صادقی وجود دارد که در مورد مصداقهاي 2»کند شناسی در مقام تحقق نابینا می      را از انسان  

هاي کالسیک بر مفهوم کلی یـا انـسان       هاي فلسفی بخصوص فلسفه     نظریه. کند   نمی عینی و آثار و رفتارشان لزوماً صدق      

گفتگـوي سـازنده   . باشند در حالی که علوم تربیتی به توصیف انسان محقق شده در خـارج معطوفنـد         تعریف شده ناظر می   

ان تعریف شـده و هـم بـه         هاي فلسفی در فلسفه تعلیم و تربیت سبب انعطاف توجه هم به انس              میان علوم تربیتی و نظریه    

  . شود انسان محقق می

ها و حل مسائل فلسفه تعلیم و تربیت از طریق مطالعات تطبیقـی روش رایـج و مفیـدي اسـت کـه                         فهم نظریه . 3

ولی شناسایی تشابهات و تفاوتها     . باشد  طور اساسی بر شناسایی وجوه تشابه و اختالف طرفهاي مورد مطالعه متمرکز می              به

نگري   م موارد بدون توجه به دو مقام تعریف و تحقق و فارغ از سامانه معرفتی ممکن است منجر به سطحی                   و احتساب تما  

. ها ممکن است موجب خطا در تشخیص تـشابهات و تفاوتهـا شـود    غفلت از کانتکس یا بستر نظري مفاهیم و گزاره        . شود

 شمرده شـود، کـارکرد تبیینـی ـ هـدایتی عقـل       مثالً ممکن است عمل در نظریه اسالمی با عمل در نظریه دیوئی مشابه

  .متضاد با کارکرد تبیینی ـ هدایتی دین تلقی شود، حرکت در نظریه صدرالمتألهین و نظریه هگل مشابه فرض گردد

هـا    ها با تـاریخ نظریـه       در فلسفه تعلیم و تربیت مطالعه تاریخی نقش مؤثري دارد زیرا مرز آشکاري میان نظریه              . 4
                                                          

.1383دیریت حوزه،  احد فرامرز قراملکی، اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی، قم، مرکز م.1

  .185همان، ص   .2
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حقیق در فلسفه تعلیم و تربیت همچون پژوهش در حوزه اقتصاد، روانشناسی، سیاسـت و غیـره وابـسته بـه                     ت. وجود ندارد 

هاي فلسفه تعلیم و تربیت چیزي بجز مطالعه تاریخ   هاي مربوطه است ولی این مرور انتقادي در نظریه          مرور انتقادي نظریه  

زیرا زمان فرصتی براي بروز آثار مثبـت  . عنصر زمان استنکته مهم در مطالعه تاریخی توجه به    . هاي مذکور نیست    نظریه

در فلسفه تعلیم و تربیت گاهی الزم است براي . باشد و پیامدهاي منفی، قوتها و ضعفهاي یک نظریه و پیدایش رقیبان می       

 نظریـه را    شناخت دقیق نظریه از زمان عبور نمود و با قرار گرفتن در شرایطی نزدیک به شرایط تاریخی، علتهاي پیدایش                  

گاهی الزم است استمرار نظریه در طـول زمـان یعنـی تحـوالت نظریـه، آثـار                  . پرداز را بررسی نمود     تبیین و دالیل نظریه   

خصوص ظرفیتهاي نظریـه بـراي پاسـخگویی بـه      هاي رقیب و به نظریه، وضع کنونی نظریه، قوتها و ضعفهاي آن، نظریه  

  .مسائل امروز و آینده مورد بررسی قرار گیرد

. هاي فلسفی جهت دستیابی به داللتهاي تربیتی چنـد مرحلـه وجـود دارد          هاي تربیتی یا نظریه     در بررسی فلسفه  . 5

نظریه چه تحوالتی یافتـه؟ نظریـه در طـی زمـان            ) نظریه کی، کجا، چگونه، توسط چه کسی و چرا تأسیس شد؟ ب           ) الف

 طرد چه کسانی به چه دالیلی قرار گرفته است؟ نظریه از   دچار چه آسیبها یا اصالحاتی گشته است؟ نظریه مورد ترغیب یا          

نظریه اکنون چه وضـعیت و چـه مـوقعیتی دارد؟ صـورت نهـایی               ) پیروي نموده؟ ج  ) تکاملی یا تقلیلی  (چه الگوي تحولی    

  د؟ده حلهایی می بینی چه حوادثی را دارد؟ نظریه براي چه مسائلی چه راه نظریه ظرفیت تبیین و پیش) نظریه چیست؟ د

شناسـی همچـون دیگـر موضـوعات الزم           بدون شک تمایز مقام تعریف و مقام تحقـق در مـورد روش            

گیري از روشهاي متنوع تحقیق در فلسفه تعلیم و تربیت گرچه در مقام تعریف صادق است ولی در                    ضرورت بهره . باشد  می

  . کار گرفته باشد نتوان یافتطور کامل تمام روشهاي متنوع تحقیق را ب مقام تحقق ممکن است مصداقی که به

آگاهی از دیدگاه اسـالم  . در هر صورت تحقیق حاضر تالشی علمی در جهت دستیابی به نظریه تربیتی اسالم است       

 به واقع فارغ از پیش فهم مفسر نیـست و هـر             قرآن کریم تفسیر  . باشد  در گرو تفسیر متون اسالمی بخصوص قرآن می       

دون هیچ نوع آلودگی به اوهام، تجربیات، ذهنیات، سالیق و عالیق یک ادعاي دروغـین  گونه ادعایی درباره تفسیر قرآن ب  

ها و تأکید بر منظر خاصی که تنگناهاي آن بر تفسیر مؤثر              فهم  پس گریزي از تفسیر قرآن ضمن تصریح به پیش        . باشد  می

 و بـراي حـوزه تعلـیم و تربیـت     اسـت » هدي للناس«ولی الزم است یادآور شویم که قرآن کتاب هدایت . باشد است، نمی 

دهد و چنین نیست که همیشه نیاز به تفسیر داشـته   هاي صریح دارد و به پرسشهاي آن آشکارا پاسخ می        ها و توصیه    تبیین

از این رو بنابر اصل ظهور در علم اصول، ظاهر آیات براي کشف نظریه اسالمی تعلیم و تربیت و یافتن پاسخ بـراي              . باشد

  .طور کامل مورد غفلت واقع شده است ن حوزه بسیار کمک کننده است هرچند تقریباً بهپرسشهاي مهم ای

توان با کمک گرفتن از علم اصول تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه در حـوزه تعلـیم و تربیـت را     عبارت دیگر می   به

علم اصول فقه در مطالعات فلسفه ممکن است بهره گرفتن از . براي دستیابی به تبیینی معتبر از دیدگاه اسالمی سامان داد

ولی برخی معتقدند علم اصول یک علم آلی نظیر منطق است و به فقه اختـصاص            . رسد  تعلیم و تربیت عجیب به نظر نمی      

هاي منطقه دین هم به عنوان ضرورتی منطقـی و هـم بـه                در دانش «. ندارد بلکه در تمام مطالعات حوزه دین کاربرد دارد        

از این رو براي کـل  . ی هست که وظیفه کشف و سنجش و استدالل و سپس استنباط را برعهده دارد          عنوان امر واقع دانش   

هاي دینی یک علم هست با این وظیفه اصلی که همان علم اصول عام است که اصول استنباط را به طـور فراگیـر                      دانش
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 حجیـت ظـاهر   1»هاي دینـی اسـت   دانشاین علم استنباطی یک علم منطقی، آلی و انضباطی براي سایر ... سازد  مقرر می 

توجهی به آن هم فقدان نظریه دینی و التقـاط نظـري را در                یکی از مهمترین اصول مطرح شده در علم اصول است و بی           

همچنین عدم توجه   . طور خاص پدید آورده است      سازي نهادهاي اجتماعی به     طور کلی و در اسالمی      سازي اسالمی به    تمدن

  . ر ماندن قرآن عزیز و دیگر گنجهاي عظیم متون مقدس گشته استبه این اصل موجب مهجو

هاي تصوف و همچنین در برابـر اخبـاریین معتقدنـد        بنابر این اصل، علماي امامیه در برابر اسماعیلیه و دیگر شاخه          

ر قـرآن،  مبناي ایشان بر حجیت ظاهر و امکـان اسـتفاده مـردم از ظـاه       . ظاهر قرآن براي استنباط نظر شارع حجیت دارد       

همچنـین روایـات    . است که بر آشکار بـودن قـرآن تأکیـد دارد          ) 1/حج(» الر تلک آیات الکتاب و قرآن مبین      «آیاتی نظیر   

 بـراي تمـسک بـه اصـل         2.فراوانی مبنی بر سیره امامان معصوم بر ترغیب مردم به درك حکم از ظاهر قرآن وجـود دارد                 

اند که به عنـوان اصـول لفظیـه شـهرت             به تفصیل اصولی مطرح شده    ویژه در بخش الفاظ       حجیت ظاهر در علم اصول به     

گیرند که دست یافتن به معناي معتبر از لفظی        هنگام دریافت معنا از متن اندیشمندان اصولی، مالحظاتی را بکار می          . دارند

د و شـامل اصـل   این موارد در علم اصول به عنوان اصـول لفظیـه شـهرت دار      . نماید  که داراي چند معناست را ممکن می      

کـالم بـر    «منظور از اصل حقیقت ایـن اسـت کـه           . حقیقت، اصل عموم، اصل اطالق، اصل عدم تقدیر، اصل ظهور است          

اي که قدرت انصراف کالم را از معناي حقیقی بسوي معناي مجازي داشـته باشـد،          معناي حقیقی حمل شود تا آنکه قرینه      

توانـد   اي براي تخصیص وجود نداشته باشد مفسر نمـی       ر در متن قرینه    منظور از اصل عموم این است که اگ        3»یافت گردد 

منظور از اصل اطالق این است که اگر در متن با قید یا وصـف محدودکننـده بـراي                   . شمول و عمومیت را تخصیص بزند     

آن آشـکارا   منظور از اصل عدم تقدیر ایـن اسـت کـه قـر            . بند باشد   لفظی وجود نداشته باشد مفسر باید به اطالق لفظ پاي         

اي جا نیفتاده است و در تقدیر نیست پس اکتفا به ظـاهر مـتن بـر مفـسر الزم                     مقصود خود را بیان نموده و جمله یا کلمه        

  . طور کلی است منظور از اصل ظهور اکتفا به ظاهر متن به. است

 و گرایـشهاي نظـري را       هاي عقلی و ذهنیتها     تواند آلودگی تفسیر با دیگر یافته       اگرچه رعایت اصولی این چنین می     

هاي دیگر عقلـی ممکـن    ولی باید توجه داشت که انفکاك کامل میان فهم و تفسیر متن با دریافتها و تجربه              . کاهش دهد 

هر نوع درخواست براي تهذیب کامل فهم ما از متن مقدس ناشی از نوعی دیدگاه درباره تفکیک میان عقل و دین  . نیست

پردازان دینی از منابع دوگانه معرفت دینی یعنی عقل  برخی از نظریه. ز دین ممکن نیست در حالی که انفکاك عقل ا     . است

ولـی برخـی   . انـد  اند و برخی دیگر عقل و وحی را دو شیوه مکمل یا دو راه براي شناخت معرفی کـرده              و وحی سخن گفته   

هرگز عقل در کنار یا مقابل دیـن واقـع   توان عقل را محاذي نقل تصور نمود ولی  دیگر تأکید دارند که گرچه با تسامح می     

مطلب دینی گاهی از عقل به تنهایی و زمانی از نقل به تنهایی و گاهی از مجموع عقـل و نقـل اسـتنباط     «شود یعنی     نمی

 ایشان حجیت حکم عقلی را در اصول فقه و ضرورت اطاعت از عقـل               4»گردد و هماره عقل در قبال سمع و نقل است           می

 ترتیب جزا بر پیروي از عقل را در کالم و باالخره ذم تمرد از عقل را در عرف متدینین شاهدي بر این                       را در فقه همچنین   

تواند  مشروط بر اینکه اصیل و غیرمحرف باشد و می. شود اند که عقل همتاي نقل از منابع دین محسوب می موضوع گرفته

                                                          

  .22-23، ص 82-83، سال 3 و 2هاي اصولی، ش  ، مجله پژوهش»سازمانواره اصول فقه« علی عابدي شاهرودي، .1

.بنگ شیخ انصاري، فرائداالصول، مبحث حجیت ظواهر کتاب. 2

.42، ص 1369 در علوم اسالمی، هاي نو مصطفی محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، دفتر اول، تهران، اندیشه. 3

.191، ص 1384، قم اسراء، 1عبداهللا جوادي آملی، تسنیم، جلد . 4
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یص عموم یا قرینه و شاهد مجاز در آیه یا روایـت عمـل         به عنوان دلیل لبی متصل یا منفصل براي تقیید اطالق، یا تخص           

   1.کند

تواند بر تفکیک عقل از دین داللت نماید و جـاي تأمـل          با این همه هر نوع مالحظه عقل در کنار وحی یا نقل می            

اي نقـل   کنند که نباید دین را به منته        تأکید می » حصر نارواي دین در متون نقلی     «صاحب تفسیر تسنیم ذیل عنوان      . دارد

طور آشکار در این متون نیافتیم آن را در تقابل و تضاد با دین تلقی کنیم و براي تقابل عقل                    شده فروکاست و هر چه را به      

هـاي فیلـسوفان گذشـته نـاروا      ایشان همچنین فرو کاستن عقل به قیاس فلسفی یا مجموعه یافته . و دین نوحه سر دهیم    

 از این رو شـاهد معتبـري   2. شریعت است و بدون عقل فهم شریعت ممکن نیستکنند که عقل مصابح     دانسته و تأکید می   

شود و حـضرت اسـتاد عالمـه طباطبـایی براسـاس آن قـرآن را               آنچه در تفسیر شریف المیزان مالحظه می      «آورند که     می

  . »فهمند حکمت و کالم است که مرحله متوسط تعلق دینی است می

هاي عقلی ممکن نیست  ح شده است و تفسیر خالص و بدون دخالت یافتهولی چون عقل سرشار از تجربیات تصحی      

الذهن از اصـول موضـوعه و پـیش فـرض تـوان       هیچ انسانی خالی«دهند که   نیز چنین توضیح می تسنیمصاحب تفسیر   

ذهـن بـود   بنابراین نباید هنگام تفسیر متون نقلی دین در صدد تخلیه عقل و تجرید           «3»ادراك طبیعت یا شریعت را ندارد     

زیرا چنان کاري بر فرض امکان هرگز دینی نیست بلکه باید کوشید مطالب مدهون، موهـون و موهـوم ذهنـی از مبـادي         

مرصوص و مرصون برهانی پاالیش شود تا وهم به جاي عقل قرار نگیرد و خیال غاصبانه در موطن آن ننـشیند و چنـین                     

  4.»ستالجمله واقع شده ا  و هم فیالزمکاري هم ممکن، هم 

نمایند و معتقد  هاي عقلی عنوان دینی اطالق می  دهند که به تمام یافته      حتی ایشان مفهوم دینی را چنان تعمیم می       

منظور از دینی بودن یک مطلب آن       «. شوند اساس دینی بودن یک یافته یا نظریه یا ارزش یا باور بر عقلی بودن است                 می

البتـه  . اده خداوند نسبت به لزوم اعتقاد یا تخلق یا عمل به چیزي کـشف شـود  است که از راه عقل برهانی یا نقل معتبر ار  

 ایشان پـنج نکتـه مهـم    5»زمینه اصیل دینی بودن یک مطلب اراده الهی است و دلیل عقلی یا نقلی فقط کاشف آن است        

 صـیانت عقـل کـه    دهند که هر متفکري بتواند در       سپس تذکر می   6.نمایند  براي تشخیص دینی بودن یک مطلب ارائه می       

تواند به تفسیر آیات خدا پرداخته و فاصله او بـا رسـول خـدا فاصـله طـوالنی                عطیه الهی است از شیطان موفق گردد، می       

و بـا ایـن   «باشد  عصمت است و چنین کسی هر چه یافته، عطاي الهی است و همچنین حجت اوست و در قلمرو دین می             

فرضـهاي درونـی دینـی از مـتن      ها و پیش فهم  انجام یابد باید گفت با پیشعلم برهانی هرگونه استنباطی از متون مقدس  

  7.»مقدس نقلی چیزي استظهار شده است

رسد در مالحظه عقل و وحی همچون منابع شناخت یا راههاي شـناخت یـا حتـی توصـیف                     با این همه به نظر می     

فول مانده ترتیـب مبـاحثی ایـن چنـین بـر            آنچه مغ . همترازي عقل و نقل یک موضوع مهم مورد غفلت قرار گرفته است           
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در واقع بحث درباره منابع شناخت بر ضرورت، امکان و چگونگی شناخت توسط انسان              . تفسیري از ویژگیهاي انسان است    

در صورتی که انسان موجودي مستقل ولی . و این همه به توصیف انسان و نسبتش با جهان متوقف است. باشد موکول می

توان بر عقل و وحی به منزلـه منـابع یـا راههـاي                در عین حال فاعل شناسنده جهان مالحظه شود، می        مرتبط با جهان و     

در حالی که اگر این تفسیر از انسان خدشه پذیرد الزم است تبیینی متناسب با       . شناخت تأکید نمود رابطه آنها را تبیین کرد       

شناسی اسالمی بر مخلوق بـودن،   رسد چون انسان و به نظر می از این ر  . تفسیر جدید از منابع یا راههاي معرفت ارائه گردد        

فقیر بودن، آیه بودن و در مجموع بر نفی استقالل انسان از خداوند تأکیـد دارد و او را همچـون تمـام موجـودات نمـود و                      

وماً ذیل هدایت داند که فارغ از ربط به حق هیچی بلکه نیستی است؛ دستیابی انسان به معرفت لز اي از حی قیوم می      نشانه

  .تواند از هدایتهاي او مستقل باشد حق است و در هیچ موردي نمی

در منظـر  . هاي خردگرایی متضمن نوعی اسـتقالل اسـت         در فلسفه ) سوژه(مالحظه انسان همچون فاعل شناسنده      

و عقـل یـا ذهـن      از ایـن ر   . یابـد   خردگرایی انسان مستقل از جهان و در برابر آن به شناخت جهان همچون ابژه دست می               

البتـه انتقـادات    . تواند مستقل از وحی به شناخت جهان هستی و خویشتن دست یابد             انسان نیازي به تعلیم حق ندارد و می       

گسترده به سوبژکتیویسم، تا حدودي افراط خردگرایی و عینیت گرایی را در مورد اسـتقالل خـرد کـاهش داده و تـأثیرات                    

شود که  ا نمود ولی در هر صورت ثنویت و تفکیک میان خرد و وحی از اینجا آغاز می     محیطی جهان را بر خرد انسانی پذیر      

پردازان دینی ـ مسلمان و مسیحی ـ تالش نمودند براي وحی در کنار خرد    شناسی خردگرا، نظریه در برابر استیالي معرفت

انش یـا راههـاي دانـش و یـا عوامـل         از این رو وحی در کنار عقل همچون منابع د         . شناسی پیدا کنند    جایگاهی در معرفت  

شناخت به حساب آمد و تالشهاي پی در پی جهت تبیین رابطه عقل و وحی یا علم و دین از سوي اندیـشمندان دینـی و                          

  . غیر دینی ادامه دارد

شناسی جدید تکـوین یافتـه    شناسی اسالمی در دستگاه نظري کامالً متفاوتی از انسان       کم معرفت   در حالی که دست   

شناسـی    توحید افعالی در اندیشه اسالمی مستلزم انکار هرگونه ثنویت نه تنها در هستی            . و بر توحید افعالی تکیه دارد     است  

اي که روح حاکم بر متون مقـدس قـرآن و روایـات اسـت و                  با توجه به نگرش آیه    . شناسی است   بلکه همچنین در معرفت   

تـوان    یه فقر وجودي و ربط علی استوار است، به راحتـی نمـی            همچنین در فضاي حکمت متعالیه که تعریف انسان بر نظر         

عبارت دیگر خداوند که خالق انسان اسـت هرگـز او را بـه     به. عقل و وحی را منابع یا راههاي متنوع شناخت توصیف نمود       

  .کند حال خود رها نمی

در . »ء خلقـه ثـم هـدي      ربنا الذي اعطی کـل شـی      «کند    اساساً خداوند همه آنچه را خلقت عطا فرموده هدایت می         

و اوحـی ربـک الـی النحـل ان     «فرسـتد   وحی خاص انسان نیست زیرا خداوند به زنبور وحی مـی   . 1مفهوم شناسی قرآنی    

) 4-5/زلـزال (» یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لهـا       «کند    به زمین نیز وحی می    ) 68/نحل(» اتخذي من الجبال بیوتا   

 همچنـین  1»ست بخاطر این است که پروردگار تو به آن وحی کرده تا سـخن بگویـد  اینکه زمین از شهود اعمال انسان ا «

و اوحینـا   «،  »و اوحینا الی ام موسی ان ارضـعیه       « فرستد نظیر     خداوند به افراد گوناگون و در موضوعات گوناگون وحی می         

ان «شـود   اوند نیز نسبت داده مـی وحی به غیر خد. 2) 163/نساء. (»..الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و االسباط   

اند و هرگز از او استقاللی ندارنـد          کارگزاران وحی ذیل اراده حق    . 3) 121/انعام(» الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم    
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و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدري ما الکتاب و ال االیمان و لکن جعلناه نورا نهدي به مـن نـشاء مـن                        «و  

و «حتی شیاطین بر طبق توحید افعالی در نزول وحی کارگزار حقند            ) 52/شوري(» دنا و انک لتهدي الی صراط مستقیم      عبا

کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین االنس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القـول غـرورا و لوشـاء ربـک مـافعلوه       

و مـا کـان   «فرماید  یقی است که خداوند انسان را هدایت میوحی تنها یکی از سه طر  . 4) 111/انعام(» فذرهم و مایفترون  

با توجه  ) 51/شوري(» لبشر ان یکلمه اهللا اال و حیا او من وراء حجاب او یرسل رسوال فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم                    

انـد بـه ایـن    تو رسد سخن گفتن خداوند از پـس پـرده مـی    به نظر می  » انما کالمه فعله  «که فرمود   ) ع(به سخن امام علی   

گوید زیرا قرآن همیشه بـر توجـه و           هاي خود با انسان سخن می       صورت تفسیر شود که خداوند از طریق آفرینش و آفریده         

  )71/یس(» اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون«تفکر در افعال حق تأکید دارد براي مثال 

شود انسان با حقیقت ربطی دارد و  نانکه در فصلهاي بعدي به تفصیل مطرح می  شناسی اسالمی چ    در واقع در انسان   

پس اندیشه و عمل او نیز ذیل علیت، نظارت و هدایتهاي عمومی و خاص              . شود  هرگز از علت ایجادي خویش منفک نمی      

هـاي   در فلـسفه توان گفت که در منظر اسالمی برخالف عقل خودبنیاد  در خصوص اندیشه می. الوجود است   حضرت واجب 

. سـازد   دهد و نزول معانی از عالم عقول است که شناخت را ممکـن مـی                جدید، ادراك معانی به کمک عقل فعال روي می        

عقل متـصل بـه عـالم عقـول در          . بنیاد شناخت در فلسفه اسالمی بر رابطه عقل با عالم عقول و دریافت معنا از آن است                

  .برد  انسان به ملکوت را از محدوده تعلیمات دینی فراتر میشناختی فلسفه اسالمی مرزهاي پیوند معرفت

شـود بلکـه اصـل        گونه انفکاك و گسستی میان عوالم وجود مـشاهده نمـی            عبارت دیگر در اندیشه اسالمی هیچ       به

هـاي برگزیـده      زیرا عقل کامـل انـسان     . امامت در اندیشه اسالمی حافظ پیوند عالم عقل و عقلهاي شخصی آدمیان است            

هاي کـامالً فعلیـت       جهان هستی و جامعه بشري همواره از فیض وجود انسان         . باشد  ره واسطه فیضهاي حق بر ما می      هموا

در هر روزگاري یکی از ایشان که صاحب زمان یا ولی آن . شوند اي برخوردار است که براي هدایت مردم برگزیده می        یافته

است و برخالف تصور رایج از مردم منعزل نیست، بلکه مـردم جـز      او زنده   . اندرکار هدایت مردم است     باشد، دست   عصر می 

اي کـه     نظـر از حـضور امـام زنـده          صـرف . مند شوند   توانند از هدایتهاي قرآن و احادیث و سیره بهره          در افق هستی او نمی    

توانـد     مـی  ماند صرفاً آثاري از انبیـا و معـصومین اسـت کـه              صاحب عصر باشد و هدایت مردم را برعهده بگیرد، آنچه می          

نظر از وجود او همچون       یعنی سیره و قرآن تنها در حضور امام زنده الهام بخشند و صرف            . ورزي قرار بگیرد    موضوع اندیشه 

در چنین وضعی تفاوت چندانی میان آنها با آثار معتبر و ادبیات اصیل بـر   . گیرند  اي در برابر سوژه مورد بررسی قرار می         ابژه

  .شود مالحظه نمیجاي مانده از پیشینیان 

در حضور امام زنده صاحب عصر است که تفاوت اساسی قرآن و متون اسالمی با اساطیر و آثـار گذشـتگان آشـکار     

زیرا او به واقع افق پیوستن وحی به عالم انسان است او زمان همراه گشتن عقل شخصی و عقل جمعـی مـا بـه                         . شود  می

وت گشوده و در ذیل هدایتهاي ولی خداونـد کـه خلیفـه کامـل اوسـت و                آدمی همواره به آسمان ملک    . باشد  عالم عقل می  

حضور امام زنده در هر زمان بدین دلیل ضرورت دارد که او افقی است که فهم در . باشد واسطه ما با ملکوت است واقع می  

رآن در هـر سـال بـر        نزول مکرر ق  . شود  شود حتی قرآن بر او نازل می        دهد و آیات الهی در حضور او نمایان می          آن رخ می  

توانیم قرآن را همچون یکی از آثار گذشتگان مـورد مالحظـه قـرار دهـیم چـه اینکـه        دهد که ما نمی     امام عصر نشان می   

آوردهـاي معرفتـی    تواند براي ما دسـت  حدیث و اجتهاد نیز تنها با مالحظه حضور واقعی و هدایتهاي حقیقی امام عصر می  

  . داشته باشد
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شود سرما سقف نداشته باشـد        دهد سبب می    عالم عقول که در عرصه وجود انسان کامل رخ می         پس پیوند آدمی با     

آوردهاي وحی نیست بلکـه     البته ما در این پیوند منفعل نیستیم ذهن ما مخزن انباشتن دست           . بلکه متصل به ملکوت باشد    

انـا جعلنـاه قرآنـا عربیـا     «فرمایـد   امالً مشابه میما فعاالنه باید در وحی تعقل نماییم از این رو قرآن در دو جا با تعبیرات ک   

اساساً شناخت یـک فراینـد فعـال اسـت پـس      ) 2/یوسف(» انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون«) 3/زخرف(» لعلکم تعقلون 

هـاي   اهللا باید متمسک شد و آن را محکم چـسبید وگرنـه زیـر وسوسـه         پیوند معرفتی را فعاالنه باید برقرار نمود و به حبل         

» و ان تدعوهم الـی الهـدي الیـسمعوا        «هاي نفس ممکن است پیوند معرفتی ما با ملکوت گسسته شود              شیطان و فعالیت  

شود که ما بتوانیم دست به انتخـاب زنـیم و در برابـر سـیل همیـشه سرشـار                  تضایفی بودن پیوند سبب می    ). 198/اعراف(

شود گوش و چشم خود را بگشاییم یا ببنـدیم و     عصر نازل می   هدایتهاي ملکوتی حق که از طریق انسان کامل یا ولی هر          

» لهم اعین ال یبـصرون بهـا و لهـم آذان الیـسمعون بهـا              «هاي شیطان فروغلتیم      به گمراهی ناشی از الهامات و وسوسه      

ولی باید بدانیم که هرگز ساحت قدس فرو نبسته است و آدمی براي شناخت جهـان و خـویش بـه خـود وا           ). 179/اعراف(

  . گذاشته و رها شده نیست

شود هرچند بـه شـناخت منتهـی          هاي گوناگون نازل می     طور مستمر ولی به شیوه      در واقع هدایت الهی همواره و به      

زیرا پیوند معرفت شناختی عقل شخصی با عالم عقول پیوندي دو سویه است و شناخت در گرو تعقل ماست نسبت               . نگردد

توانـد و بایـد    افتد، هدایت و وحی است و آنچه از سوي ما می  از جانب حق اتفاق میپس آنچه. رسد به آنچه از ملکوت می  

یعنی تعقل و وحی دو منبع یا دو راه براي شناخت نیستند که یکی را بدون دیگـري بتـوان در اختیـار         . رخ دهد تعقل است   

آورد و نه تعقل خودبنیاد اسـت   مینه وحی بدون تعقل شناختی پدید      . داشت و بکار گرفتن هر یک مستقل از دیگري باشد         

شود و منتظر تعقل      بلکه شناخت اساساً حاصل فرایند تعقل در وحی است و وحی در صورتهاي تکوینی و تشریعی نازل می                 

افـال  «گوید ولی ما باید گوش فرا دهیم و چـشم بگـشاییم        خدا متکلم است و سخن خویش را به هزار طریق می          . ماند  می

  ولی ممکن است ما مصداق » یف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی االرض کیف سطحتینظرون الی االبل ک

اي از تعـالیم      شـود مجموعـه     شناسی با عنوان وحی از آن یاد مـی          باید توجه داشت آنچه امروزه در مباحثات معرفت       

هـاي   م الهی که به شـیوه باشند و با مفهوم وحی به معناي هدایت و کال دینی است که در واقع محصول و نتیجه وحی می     

در حالی کـه از کـاربرد مفهـوم وحـی در قـرآن معلـوم       . شود، تفاوت دارد ویژه انسان نازل می مختلف بر تمام موجودات به 

گویـد و مـا الزم اسـت در     شود که وحی فعل است نه مفعول و خداوند همواره و به صورتهاي گوناگون با ما سخن می                می

شوند تعقل کنیم تا به شناخت دست یابیم، اصطالح وحی در ادبیـات               قات و معانی ظاهر می    سخنان او که در صورت مخلو     

این فرو کاستن فعل به مفعول و منحصر نمودن وحی و کالم الهی به              . شود  رایج تنها به متون و تعلیمات دینی اطالق می        

ولی وحی اساسـاً  . شود راه شناخت یاد میهاي موجود در متون مقدس سبب شده از وحی به عنوان منبع یا       مفاهیم و گزاره  

انـد ولـی وحـی بـه      راه و روش بر فاعلیت و اقدام انسانی معطـوف  زیرا منبع،   . راه، طریق یا روش را ندارد       ویژگیهاي منبع،   

اي  حادثـه . در واقع وحی نوعی رویداد منحصر به فرد است . شود و به اراده انسان مشروط نیست        فاعلیت انسان مربوط نمی   

دهـد و فاعلیـت مـا در آن نقـشی        باشد بلکه بنابر خواست الهی و بدون دخالت اراده ما رخ می             ست که در اختیار بشر نمی     ا

  .ندارد

وحی شامل یک دسته رویدادهاي خاص و تکرارناپذیر و غیرارادي است که بایـد توسـط وحـی شـونده و در قالـب        

در اختیار ماست تعقل در محصوالت وحی است ما مأمور به تعقل در آنچه . هاي عقالنی بیان یا تبیین شود     مفاهیم و گزاره  
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هاي دینی است نـه وحـی، و    توانیم در آن تعقل کنیم آموزه  آنچه تحقق خارجی دارد و ما می      . آیات و تدبر در قرآن هستیم     

م دینـی وحـی نیـستند    پس برخالف تصور رایج تعـالی   . خواهد تعقل کنیم نه اینکه بساط وحی را برپا نماییم           قرآن از ما می   

تعالیم دینی مشتمل بر سخنان خداوند و بیاناتی است که انبیـا و اولیـا بـا کمـک     . باشند بلکه صرفاً گزارشهایی از وحی می  

هاي دینی و تعالیم پیامبران که  ما گرچه از آموزه. اند اند و آنها را براي ما قابل فهم نموده ها پدید آورده مفاهیم کلی و گزاره

مند شویم ولی باید بدانیم کـه تنهـا راه اسـتفاده از         توانیم براي شناخت خود و جهان بهره        وحی الهی به آنهاست می    نتیجه  

هاي حسی خـود را بـا تعقـل        ما نه تنها تجربه   . به واقع ما بجز تعقل امکانی براي معرفت در اختیار نداریم          . آنها تعقل است  

هاي عقالنـی مـورد مطالعـه و     ي و عرفانی خود را در قالب مفاهیم و گزارههاي شهود فهمیم بلکه حتی رؤیاها و تجربه   می

  .دهیم بررسی قرار می

دهـد انحـضار روش شـناختی کنـار           به هر حال در حکمت متعالیه که مبناي فلسفی تحقیق حاضر را تـشکیل مـی               

، شهودات عرفـانی، مطالعـات   هاي تحقیق فلسفی   گذاشته شده است و در واقع مالصدرا از انحصار حکمت متعالیه به شیوه            

. بـرد  اي نظام دارو جهت یافته از مواهب روشها و منابع مذکور بهره می تاریخی و یا مشاهدات تجربی فراتر رفته و به گونه      

نه تنها آثار فلسفی صدرالمتألهین که سرشار از استناد به قرآن و روایات است بلکه تفسیرهاي او از قرآن نیز بیانگر آشنایی       

باشد و هرگونه نگرانـی از بـدفهمی یـا تعـارض بـا وحـی را               العاده او به مضمون این متن مقدس می         ده و توجه فوق   گستر

از این رو مبانی فلسفه تعلیم و تربیت از اصول اساسی حکمت متعالیـه اتخـاذ و شـواهد مـتالئم بـا آن از              . دهد  کاهش می 

گردآوري المیزان و تسنیم    اي سازگار با حکمت متعالیه نظیر        با استفاده از تفسیر صدرالمتألهین و تفسیره       قرآن کریم 

  . گردد و داللتهاي تربیتی مبانی مذکور به کمک روشهاي متنوع تحقیق استنباط می

زیرا روش استنتاج منطقی براي دریافت لوازم تربیتی فلسفه صدرایی مطلوب ولی ناکافی است، تحقیـق حاضـر تـا                   

کنـد بـه      ماند ولـی تـالش مـی        اصول حکمت متعالیه می   ) ضرورت و التزام  ( و تجربی    حد ممکن در قید استلزامات منطقی     

همچنین در این تحقیق کـانون برنامـه   . مند گردد  هاي تحقیقات تجربی بهره     انحصار روش شناختی مبتال نگردد و از یافته       

 قرآن مجید و آثار صـدرا  باشد و عرضه مسائل و مطالب به خصوص شیوه پرسش و پاسخ می    پژوهشی بر شیوه تفسیري به    

خصوص روش پرسـش از مـتن آشـکارا          شیوه تفسیر متن و به    . دهد  جهت دریافتن پاسخ، اساس این تحقیق را تشکیل می        

  اصول کـافی او در مقدمه شـرح . ویژه در تفسیر قرآن و شرح اصول کافی بکار گرفته شده است         توسط صدرالمتألهین به  

شـوند و بـا تمـسک بـه آیـه       مندي از گوهرهاي ناب روایات را مـانع مـی     که بهره ضمن انتقاد از نگرشهاي تعصب آلودي       

درباره شیوه مواجهه با روایات و آیات و عرضه سؤال به این متنهـاي              ) 43: نحل(» فسئلوا اهل الذکر ان کنتم ال تعلمون      «

جید به ترجمه و تحلیل     همچون تفسیر آیات قرآن م     اصول کافی  صدرالمتألهین در شرح روایات      1دهد  مقدس توضیح می  

بلکه به شیوه پرسش از متن به گشودن اسرار و رازهاي متون مقدس پرداختـه، معـانی و برداشـتهاي                    . کند  ادبی اکتفا نمی  

  . گذارد پیچیده و دریافتهاي عمیق از مفاهیم را در پرتو آیات و روایات به بررسی می

ود که هر چند قرآن بر بیان و مبین بـودن خـود تأکیـد دارد    ش بر آیه مذکور مالحظه می  در تعبیرات قرآن نیز عالوه    

طور عمده شامل پرسش و پاسخهاي  همچنین محتواي قرآن به   . کند  ولی همچنین خود را مستلزم تبیین و تدبر معرفی می         

ا، پیامبران و متنوعی است که میان خدا و پیامبران، خدا و فرشتگان، خدا و شیطان، پیامبران با یکدیگر، پیامبران و طاغوته     

                                                          

.1391محمد ابن ابراهیم صدرالمتألهین شیرازي، شرح اصول کافی، مقدمه شارح، تهران، محمدي، . ك.ر. 1
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  .دهد مردم، گروههاي مختلف مردم با هم، مردم با خداوند، مردم با شیطان، مردم با ستمگران و غیره رخ داده یا می

خصوص روش پرسش از متن در میان متفکران مـسلمان، روشـهاي              رغم استفاده ضمنی از روشهاي تفسیري به        به

 از قرن شانزدهم در اروپا رواج یافته، پس از افول انحـصارگرایی             طور مشخص در کالم جدید و فلسفه جدیدي         تفسیري به 

هاي هرمنوتیک مورد توجـه متفکـران    گرایی و تحلیل منطقی و همراه با گسترش اندیشه هاي اثبات روش تجربی و فلسفه   

ربـه فراتـر از   از نظر او چون تج . طور خاص بر روش پرسش از متن متمرکز گشت          در این میان گادامر به    . قرار گرفته است  

یک راه شناخت، نوعی مواجهه فعال با روزگار است و متضمن نوعی آمادگی براي سرد و گـرم چـشیدن و سـپید و سـیاه                          

  .باشد بر پرسشی است که به جوابهاي متنوع گشوده می دیدن است پس مبتنی

سیدن یعنـی در فـضاي بـاز        به اعتقاد او پر   . باشد  می» آیا چنین است یا چنان؟    «عبارت از     پرسش اساسی هر تجربه   

فـالن غیـر از آن اسـت کـه مـا      «بینی یـا فـرض کـه     گادامر به این پیش. واقع شدن و به پاسخ معینی کور نگشتن است     

بر پیش فرض گشودگی است یعنی پاسـخ          پرسشگري واقعی مبتنی  «گوید و معتقد است       گشودگی تجربه می  » اندیشیم  می

» دانـم  اینقدر دانستم که همی نمی   «همراه است زیرا نتیجه گشودگی دریافت        این گشودگی با نفی تعصب       1»نامعلوم است 

شـود بـه نـوعی دانـستن      باشد، چون دانستن در گرو پرسیدن است و پرسیدن وابسته به خواستن و خواستن منتهی می        می

ایم و کاملتر از آن   فهمیدهخواهیم چیزي را به نحوي متفاوت با آنکه قبالً        دانیم یعنی می    اگر بدانیم که نمی   . دانی  آنچه نمی 

هـاي    نیز بر ایـن دانـسته  تسنیمچه اینکه صاحب . بدین ترتیب مقداري دانستن درباره موضوع پرسش الزم است       . بدانیم

ممکـن  ) اصـول موضـوعه  (تفسیر متن مقدس یا متون عادي دیگر بدون پیش فهم و پـیش فـرض   «کنند  اولیه تأکید می  

ز مبادي تصوري و تصدیقی که سرمایه اولی براي درك متـون نیازمنـد تفـسیر اسـت،             نیست و بدون داشتن یک سلسله ا      

  2»تفسیر آنها میسور نیست

یعنـی در پرسـش     . دار است   باشد بلکه جهت    از نظر گادامر هم گشودگی که صفت بارز پرسشگري است مطلق نمی           

باشد ولی این پرسـش       سخهاي بدیل می  کننده دفاع عقلی از یک گزاره یا پاسخ نیست بلکه منظور سنجش پا              قصد پرسش 

چـه اینکـه بـرخالف      . داري به معناي محتواي پیش ساخته و تأکید مکرر بر آن نیـست              جهت. گیرد  به هر متنی تعلق نمی    

گادامر هرگز بـه ارزش آزاد بـودن و نداشـتن           . باشد  اصطالح رایج تجربه به معناي تأیید نظریه یا فرضیه پیش ساخته نمی           

ولی بر تحمـل ورزیـدن و بـه پاسـخهاي متنـوع             . ندارد بلکه برعکس به هدفمندي پرسشگر اصرار دارد       پیش فهم اعتقاد    

گذارد و معتقـد اسـت مفـسر پرسـشگر بایـد از               گادامر میان جزمیت و هدفمندي تفاوت می      . کند  گوش فرا دادن تأکید می    

  .گرایان پرهیز کند جزمیت تجربه

: گویـد  دارد و می ظر و تأییدیه گرفتن براي فرضیات خود بر حذر می       نیز مفسر را از تحمیل ن     تسنیم  صاحب تفسیر   

چـون مـتن    . کنـد   مفسر در طلیعه تفسیر خود شروع به سؤال کرده مطلب موردنیاز خویش را بر متن مقدس عرضه مـی                  «

ـ        ر و ایجـاز  مزبور به زبان روشن و با داشتن ضوابط فرهنگ محاوره یعنی ادبیات زنده و پویـا بـدون ابهـام، اجمـال و تعمی

در این حال وظیفه مفسر صمت است نه نطق چنانکه رسالت متن مقدس در این مرحله نطق . کند مقصود خود را بازگو می

بـرد چـون هـر دو صـامتند و از             اي نمـی    اگر مفسر بدون پیش فهم به سراغ متن مقدس برود از آن بهره            . است نه صمت  
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فـرض خـاص بـه     شود و اگر مفسر با داشتن پیش د و آهنگی تولید نمی  جه  التقاي دو ساکن و برخورد دو صامت برقی نمی        

حضور متن مقدس برود و بعد از عرض سؤال صامت نشود و همچنان درصدد پاسخگویی به سؤال خویش از زبـان مـتن                       

 شنود و چنین تفسیري مصداق مقدس باشد و اصالً اجازه نطق به متن مقدس ندهد فقط صداي خود را از زبان خویش می           

  1»بارز تفسیر به راي است

براي تفـسیر  . دهد که متنی هست و مفسر نیز پرسشی دارد به نظر گادامر همسخنی دیالوگ و تفسیر زمانی رخ می    

ها فراتر رفت و بـه افقـی رسـید کـه پاسـخهاي                ها پرسید پس باید از گفته       باید پرسشگرانه به پشت متن رفت و از ناگفته        

بـه  . ته این پرسش ممکن است از جانب خود متن القا شود و یا پیدایش پرسشها استمرار یابد                الب. ممکن دیگر را دربر گیرد    

تواند افق خویش را گسترده سازد تا به افق متن نزدیک       تواند افق خود را پشت سر گذارد بلکه می          اعتقاد گادامر مفسر نمی   

سوي یکی  داند که با گسترش افقها به      پرسش و پاسخ می   گادامر اتصال افقها را نتیجه استمرار       .  برقرار شود  2و اتصال افقها  

در نظر گادامر اگرچه پرسش و پاسخ یک جریان مستمر است ولی پرسش حیثیت . گردد شدن و با وساطت زبان ممکن می  

او فرزنـد زمانـه خـویش اسـت و       . تاریخی دارد و پرسشگر در حین مطالبه پاسخ از متن به تاریخمندي خویش آگاه اسـت               

  .پرسد عصر خود را از متن میمسئله 

هایی است که هنگام تفـسیر مـتن مقـدس مفـسر بایـد از آن           رسد که جزمیت تنها یکی از آالینده        البته به نظر می   

توانند فهم ما را دچار خدشه کنند چه اینکه صدرالمتألهین در تفسیر سـوره جمعـه و ذیـل       انواع رذایل اخالقی می   . بپرهیزد

اساسـاً  . باشد که تهذیب و تزکیه نفس از آفات و رذایل امکانی براي فهم بهتر متن مقدس قرآن می             کند    آیه دوم تأکید می   

سازد تزکیه و تعلیم زوج ضروري  از نگاه صدرالمتألهین که عقل عملی و عقل نظري را به انفکاك ذاتی و واقعی مبتال نمی        

کنـد    مقدس دین را همین نوع آلودگیها معرفی میصاحب تسنیم تهدید بزرگ براي فهم متن . شوند  پیدایش علم تلقی می   

گذارد و ابتال بـه مبـانی    تفاوت می» متنبی«و تفسیر متکی بر مغالطه » نبی درونی«بر عقل  و از این رو میان تفسیر مبتنی     

  3.کند فاسد و مبادي کاسد و اسباب ابتال به تفسیر به رأي مذموم، تلقی می

منظور پیشگیري از بدفهمی و افزودن اعتبـار   شناسی نه تنها به  حقیقات روش رسد توسعه ت    در هر صورت به نظر می     

. خصوص براي برپایی دستگاه عظیم علم دینـی یـک ضـرورت بـسیار مهـم اسـت                   دریافتهاي ما از متون مقدس بلکه به      

  .باشد ترین مانع بر سر راه تأسیس علم دینی و توسعه آن می شناسی معتبر اصلی احتماالً فقدان یک روش

ویـژه قـرآن پرداختـه و در     یابی به تبیینی از تعلیم و تربیت به تعقل در متون مقـدس بـه           در تحقیق حاضر نیز جهت دست     

دهی منظم، مرتبط و منطقـی مراحـل        هاي گوناگون علمی براي سامان      هاي موجود در رشته     مندي از دریافتها و تجربه      ضمن بهره 

تصریح بر استفاده از حکمت متعالیه به عنـوان   . ام حکمت متعالیه استفاده شده است     و بخشهاي تحقیق از تجربه عقلی معینی به ن        

منظر ورود به تفسیر قرآن از این جهت است که تفسیر قرآن از منظر ادبی که بر تجزیه تحلیـل ادبـی آیـات نـاظر اسـت بـراي                              

ـایی موضـوع تربیـت           لسفی می کند ولی تفسیر قرآن از منظر ف        دستیابی به نظریه تربیتی اسالم کمک چندانی نمی        توانـد در شناس

انتخاب حکمت متعالیه به عنوان خاستگاه نظریه تربیتـی اسـالم چنانکـه در مقدمـه                . و حل مسائل تربیت تأثیرگذار باشد     ) انسان(

  . شناسی آن متکی است ذکر شد به دالیل خاصی از جمله جایگاه، ماهیت تلفیقی و همچنین روش

                                                          

.229همان، ص . 1

٢. Fussed Horizon 
.205-206 همان، ص .3
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حقیق به اصول حکمت متعالیه همچون مبانی و مفروضات فلـسفه تعلـیم و تربیـت اشـاره     بنابراین در جریان این ت 

مبانی تربیـت  شود ولی تبیین این مبانی و همچنین شواهد مربوط به آنها از آیات و روایات که تا حدودي در کتـاب            می

شود مگر موارد جدیدي  ودداري میو برنامه درسی صورت گرفته در اینجا مورد توجه نیست و از تکرار آنها نیز خ        اسالمی  

که در کتاب مذکور و در آثار تفسیري و فلسفی مورد بحث قرار نگرفته و البته در این موارد بـا عرضـه پرسـش بـه مـتن                            

اي، تلفیق و ارجاع فرع به اصل یا محکم و ذیل اصل  گیري از روشهاي تحلیل مفهومی، تحلیل گزاره      و بهره  قرآن کریم 

  .شود اي آیات استنباط میحجیت ظاهر، داللته

  مفروضات و مبانی فلسفی در دیدگاه اسالمی . 3-2

براي تبیین فلسفه تعلیم و تربیت رسمی بر مبناي دیدگاه اسالمی ابتدا و البته با رعایت اختـصار و تـا حـد ممکـن                         

ی در حـوزه اسـالمی،      هـاي فلـسف     با توجه به سیر تکاملی تاریخ اندیشه      . شوند  اجمال مفروضات فلسفه اسالمی معرفی می     

هاي عرفان، فلسفه مشاء، فلسفه اشراق و حکمت متعالیه در پرتو تعالیم وحیانی خویـشاوندي                 فرض بر این است که شاخه     

هـاي سـنتی و    رغم فلسفه نگرشهاي متنوع در حوزه اسالمی به. نظر کردن است عمیقی داشته و اختالفات آنها قابل صرف      

بر نقاط اشتراك، نگرشهاي متأخر نیـز         عالوه. برند  از تفاوتهاي جدي و عمیقی رنج نمی      معاصر غربی یا دیدگاههاي شرقی      

بندي اصول اساسی فلسفه اسـالمی در ایـن    باشند مبناي صورت هاي پیشین می  که در واقع صورتهاي اصالح شده اندیشه      

شناسـی    دست نیاید، بـا کمـک مفهـوم       البته در موارد اندکی که بیان تفصیلی و آشکاري در آثار موجود ب            . باشند  تحقیق می 

  .قرآنی و بررسی آیات و روایات متناسب اصل یا تبیینی ارائه خواهد شد

  مفاهیم بنیادین. 4-2

با توجه به فراگیري . فلسفه طبق تعریف فیلسوفان اسالمی عبارت از وجودشناسی یا علم موجود بماهو موجود است 

هـاي وجودشناسـی،       فلـسفه اسـالمی و تقـسیم فلـسفه بـه حـوزه             مفهوم وجود و توجه به سـیطره نگـرش توحیـدي بـر            

اگرچه ممکن  . بندي مفاهیم و اصول در آثار فیلسوفان مسلمان سابقه چندانی ندارد            شناسی و یا دسته     شناسی، ارزش   معرفت

ه شـناختی در آثـار کالسـیک فلـسف          شناختی و ارزش    است پراکندگی و آمیختگی مباحث وجودشناسی با بررسیهاي معرفت        

تواند همچنین نوعی سیاست پژوهشی یا شـیوه آموزشـی جهـت        اسالمی نوعی درهم ریختگی و عیب تلقی شود، ولی می         

در هر صورت تفکیک موضوع فلسفه بـه قلمروهـاي          . پیشگیري از پیامدهاي تفکیک موضوعات و مفاهیم محسوب گردد        

شـوند    شناسی در دو مقام بحث می       شناسی و معرفت  چه اینکه مثالً وجود و علم که در وجود        . مختلف خالی از تکلف نیست    

  .اند به حمل اولی متمایزند ولی به حمل شایع یگانه

  وجود . 1-4-2

وجود تنها امر محقق در جهان خارج از ذهن ماست و بجز وجود هر چه تصور شود به واسطه وجود محقق شده                      . 1

د هم به لحاظ مفهوم و هم به لحـاظ مـصداق یعنـی    وجو. اي که حقیقت هر چیزي عین وجود آن چیز است         است به گونه  
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موجود مطلق بـه نفـس خـودبین و         «. باشد  نیاز از تعریف و اثبات می       هم در مقام تصور و هم در مقام تصدیق بدیهی و بی           

بـه  اما تعریـف    . باشد  تعریف یا به حد است و یا به رسم و این هر دو در موجود باطل می                ... نیاز از تعریف است     بدیهی و بی  

حد براي وجود از آن رو باطل است که تعریف حدي تعریف بـر مبنـاي جـنس و فـصل اسـت  و وجـود کـه عـامترین و                         

اما تعریف به رسم هم بـراي وجـود از آن رو   . ترین چیزهاست جنس ندارد و در نتیجه فصل هم ندارد و فاقد حد است     کلی

   1.»ترین چیزهاست استوار است ولی وجود خود شناخته شدهتر  باطل است که تعریف رسمی بر تعریف به امور شناخته شده

البته یک دلیل دیگر بر بطالن تعریف وجود به رسم این است که کلیات خمس و از جمله جنس و عـرض خـاص                        

وجـود را   «نجاتسینا در کتـاب   طور کلی بر مبناي نظریه بوعلی به. اند و وجود از سنخ ماهیت نیست زیر مجموعه ماهیت  

واسـطه در   اي دیگر تعریف نمود زیرا وجود مبدأ هر شرح و توضیحی است و صورت آن بی    ن بجز شرح االسم گونه    توا  نمی

  2.»باشد نفس موجود می

نیازي به اثبات وجود براي موضوع این علم        «نیازي وجود از اثبات است        بداهت وجود در مقام تصدیق به معناي بی       

ویژه وقتی که ایـن شـیء خـود ثبـوت و      به.  شیء براي خودش ناممکن استیعنی موجود بماهو موجود نیست چون اثبات 

 در واقع اثبات هر چیز به معناي اثبات هستی و تحقق براي آن است و هستی خود به خود متحقق و اثبـات                        3»وجود باشد 

نهـا صـورت   وجود سزاوارترین چیزها به تحقق است چون تحقق غیر وجود به واسـطه وجـود در اعیـان و ذه    «یافته است   

  4:»گیرد می

ادراك حقیقت وجود تنها از طریق شهود ممکن است و شناخت وجود از طریـق تعریـف بـا الفـاظ و عبـارات و                         . 2

ادراك هر چیزي عبارتست از تحصیل معناي آن در ذهن ولی معناي وجود در ذهن               . تفهیم با برهان و دلیل ممکن نیست      

  در واقع وجود یک امر خارجی است که انتقال آن به ذهن دیگر 5.ند تصور شود  توا  نه به حد و نه به رسم و نه به مثل نمی           

  . حقیقت وجود نیست بلکه شبح آن است

زیرا وجود صورت ذهنی نـدارد و  . وجود حقیقت بسیطی است که کلی یا جزئی عام یا خاص و مطلق یا مقید نیست     

کننـده نظیـر فـصل یـا عـرض و غیـره نـدارد بلکـه                  در تحقیق خارجی خود نیازي به انضمام قیدهاي متخصص و متعین          

گـردد نـسبت      ویژگیهاي کلی جزئی یا عام و خاص و غیره به مراتب و درجات وجود یا ماهیت که توسط وجود محقق می                    

  . شود داده می

وجود با ماهیت مالزمت عقلی دارد یعنی در هر چیزي میان هستی و چیستی آن اتحاد واقعی و مالزمت عقلـی                     . 3

فاقی هست و دو امر متالزم عقلی در تالزمشان و بلکه تحققشان یا یکی تابع دیگري است و یا هر دو تابع یک امـر                  غیرات

از آنجا که ماهیـت هرچیـز قبـل از تـالزم بـا وجـود            . باشند که به وسیله آن ارتباط تالزمی یافته و متحقق شوند            سوم می 

یعنی تحقق خارجی هـر چیـزي بـه وجـود آن     .  وجود آن استشود که ماهیت هر چیزي تابع موجود نیست پس معلوم می 

                                                          

.25، ص1 ج1419محمد ابن ابراهیم صدرالدین الشیرازي، االسفار االربعه، قم، مکتبه االسالمیه، . 1

.9، ص 1369مالهادي سبزواري، الشرح المنظومه، . 2

.27صدرالدین الشیرازي، همان، ص. 3

.6، ص 1364جا،  ازي، الشواهد الربوبیه، بیمحمدابن ابراهیم صدرالدین الشیر. 4

یا آن را به جنس و فصل بعیدش ) تعریف به حد(ذهن براي تصور هر چیزي نیاز دارد که یا آن را به جنس و فصل قریبش تعریف کند . 5

.و یا آن را با صورتی مساوي با خودش تصور نماید) تعریف به رسم(تعریف کند 
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  . یعنی وجود هر چیزي عبارت از موجودیت ماهیت آن است. سازد است وجود جزئی شخصی که چیستی آن را متحقق می

منحـصر بـودن   «. وجود غیر ندارد زیرا  هر چیزي که تصور شود غیر وجود است، هستی ندارد و محقـق نیـست   . 4

صـرف  « براساس قاعده عمومی 1» وجود، مستلزم بطالن هر چیزي است که فرض شود غیر وجود استاصالت در حقیقت 

وجود جزء چیزي . گردد هر چیزي که ثانی و دوم وجود فرض شود سرانجام به خود وجود بازمی        » الشیء الیتثنی و الیتکرر   

د، جـزء دیگـر غیروجـود اسـت و البتـه            تر از وجود چیزي نیست و در هر کلی که وجود جزئی از آن باشـ                 نیست چون کلی  

جزء یا جزء عقلی است مانند جنس و فـصل و یـا جـزء خـارجی                «همچنین وجود جزئی ندارد زیرا      . غیروجود چیزي نیست  

است مانند ماده و صورت یا جزء مقداري است مانند اجزاء خط و سطح و جسم تعلیمی، در حالی که وجود هیچ یک از این               

  2»اجزاء را ندارد

وجود یک حقیقت شخصی واحد ولی صاحب مراتب و تشکیکی است که به اطوار گونـاگون و مراتـب متفاضـل          . 5

الوجود، مقام عقـول، مقـام نفـوس، مقـام بـرزخ و مقـام عـالم         کند و مقاماتی همچون مقام اسما و صفات واجب     تجلی می 

. و یا تقدم و تأخر اسـت      ) غنی و فقر  / کمال و نقص  (اختالف مراتب وجود ناشی از شدت و ضعف         . جسمانی را شامل است   

البته تقدم چند نوع شامل تقـدم بالزمـان، تقـدم بالـشرف، تقـدم      . اند  برخی مراتب وجود بر برخی مراتب دیگر وجود متقدم        

تقدم مراتب وجود از نوع تقدم بالشرف است و در برخی مراتب تقـدم بالعلیـه   . باشد  می3بالطبع، تقدم بالوضع و تقدم بالعلیه    

  . شود یز لحاظ مین

البته اختالف . گردد تقدم و تأخر در مراتب وجود ناظر به این است که وجه اختالف مراتب به وجه اشتراکشان بازمی    

در هـر  . زیرا وجود مادي داراي عالمات و لوازم مادي اسـت . مراتب وجود در عالم جسم به عوارض مادي آن مربوط است    

 واحد است در تمام مراتب وجودات امکانی ظهور و تجلی دارد و از تجلیات پـی   صورت اصل حقیقت وجود که از هر جهت       

اند ولی مراتب وجود بخاطر حدود  در پی اوست که عالم پدیدار گشته است همچنانکه مراتب اعداد از تکرار واحد پدید آمده            

 4 حقیقت واحد در وجـود متفاوتنـد       و نقایصی که دارند و متضمن صفاتی هستند که وجود واحد حقیقی از آنها منزه است با                

باشد و اخـتالف موجـودات در صـفات و کماالتـشان بـه                وجود هر چیزي عین قدرت، علم، زیبایی و تمام کماالت آن می           

   5.کند اختالف مراتب وجودي آنها بازگشت می

 بالذات، وجود    اجبتعداد مراتب وجود به تعداد موجودات است ولی با این همه مراتب وجود در سه مرتبه وجود و                 . 6

خالصه ) شامل عقلها، نفسها، طبیعتها و باالخره جسمها      (و وجود مقید    ) نفس رحمانی یا فیض منبسط یا صادر اول       (مطلق  

دارد ولی شمول آن نظیر شمول مفاهیم کلی بر مصادیق جزئی نیست            » شمول«وجود مطلق بر کلیه موجودات      . گردند  می

وجود که خود امري متـشخص و متعـین بالـذات اسـت و تمـام          . ور در موجودات است   بلکه به نحو انبساط و سریان و ظه       

در تمام موجودات مختلف حضور و ظهور دارد و به سبب اختالف آنها . سازد  ماهیتهاي کلی و جزئی را متحقق و متعین می        

                                                          

.18ه الحکمه، ص محمدحسین طباطبایی، بدای. 1

.19همان، ص . 2

تقدم بالزمان نظیر تقدم موسی به عیسی علیهم السالم، تقدم بالشرف نظیر تقدم عالم به جاهل، تقدم بالطبع نظیر تقدم عدد دو بر سه، تقدم . 3

.بالوضع نظیر تقدم امام جماعت بر ماموم، تقدم بالعلیه نظیر تقدم علت به معلول

  .111زي، الشواهد الربوبیه، ترجمه محمدجواد صالحی، تهران، سروش، ترجمه شواهد، ص صدرالمتألهین شیرا. 4

  .8 -11، ص 1375 اصول مذکور از منبع ذیل استخراج گردیده است ترجمه شواهد الربوبیه جواد مصلح، تهران، سروش، .5
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سـریال در ماهیـات   شمول وجود بر اشیا همچون شمول کلی بر جزئیات نیست بلکه به صورت انبـساط و         «. مختلف است 

 امر کلی چه کلی عقلی باشد و چه کلی طبیعی باشد مبهم است و براي تحقق نیاز به انضمام چیزي دارد که آن را         1»است

 از این رو شمول وجود غیر از شمول کلی بر اجزاء یا مصادیق است و به نحو سریان و تعیین یافتن در مراتب                        2محقق کند 

  . باشد متعین می

وجود به عدم و هـستی      . و اصل پیشین یعنی اصالت وجود و تشکیک وجود، هستی ازلی و ابدي است             براساس د . 7

. زیرا هستی ویژگی ضروري وجود اسـت . باشد شود چه اینکه هستی مسبوق به نیستی هم نمی   هرگز به نیستی تبدیل نمی    

اي از زمان را  از این رو وجودي که مرتبه . باشد  ناپذیر می   ه وجودي هر موجود مقوم ذات آن است و از ذات آن تفکیک            بمرت

شود بلکه ذات آن وجود بسته به همان زمان اشغال شده است و در مرتبه دیگري  کند در مرتبه دیگر معدوم نمی اشغال می 

   3.از زمان اگر فرض شود دیگر آن وجود نیست

  واجب الوجود . 2-4-2

ستی در ذات خود مساوي است با نامشروط بـودن بـه            ه«. الوجود است   حقیقت هستی در ذات خود همان واجب      . 1

الوجـود قـائم بـه ذات      واجـب 4»چیز دیگر یعنی با وجود ذاتی ازلی و هم مساوي است با کمال و عظمت و شدت و فعلیت              

وجود تمام موجودات در حدوث و بقا متعلق به غیر است و مستدعی مقومی است که متعلق به غیر نبوده بلکه قـائم                 . است

ت خویش باشد آن وجودي که افتقار به غیر ندارد و قائم به ذات است واجب الوجودي است که اصل تمام موجـودات        به ذا 

  . ماسواي او هرچه هست از وجودات خاصه و ماهیات همگی فروع آن و یا اشراقات و تجلیات اویند. باشد و مقوم آنها می

وجود مبدأ وجود منبسط است که تمام وجودات کـی و           ال  واجب. باشد  الوجود، وجود محض یا هستی صرف می        واجب

نخست وجود صرف که به غیر تعلقی ندارد و به هیچ           : اشیا به لحاظ موجودیت سه مرتبه دارند      «. اند  جزئی از او وجود یافته    

د و نه این مرتبه نه اسم دار   . اند  نامیده» ذات احدیت «و  » غیب مطلقه «،  »هویت غیبیه «همان که عرفا    . قیدي مقید نیست  

باشد  دوم موجود متعلق به غیر است که مقید به وصف زائد و احکام محدود می      . شود  صفت و نه در معرض ادراك واقع می       

که به حسب ذاتش متعین به تمام تعینات        ... سوم وجود منبسط مطلق است    . مانند عقول، نفوس، افالك، عناصر و مرکبات      

است که با موجود قدیم، قدیم و با حادث، حـادث    » عرش رحمان «،  »تفلک حیا «،  »اصل عالم «این وجود   . وجودي است 

   5.»شود و با معقول، معقول و با محسوس، محسوس می

» ماهیته انیتـه «چون وجود واجب عین ذات اوست پس بسیط و عاري از ماهیت است             . واجب الوجود واحد است   . 2

بیش از یک واجب الوجود باشد آن وجودي است مقارن با           وجود بسیط عاري از ماهیت منحصر به فرد واحد است زیرا اگر             

باشـد محتـاج وجـه امتیـاز و همچنـین       حداقل یک وجه ممتاز و چون وجود صرف نیست و شامل وجود و وجه ممتاز مـی          

  . الوجود من جمیع جهات بسیط و عاري از ترکیب است ولی واجب. معلول علتی است و دیگر واجب و قائم به ذات نیست

                                                          

7همان، ص. 1

.328-327، ص 2االسفار االربعه، ج. 2

.567، ص 5، ج 1371، تهران، صدرا، مرتضی مطهري، مجموعه آثار. 3

.123، ص 5، ج 1371مرتضی مطهري، اصول فلسفه، تهران، صدرا، . 4

.327-328، ص 2االسفار االربعه، ج. 5
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وحدت و وجود مساوقند یعنی وحدت وصف ذات یا متعلـق           .  است 1احد به وحدت حقیقی نه وحدت اتحادي      وجود، و 

وجود نیست بلکه عین وجود است از این رو همچون وجود مراتـب شـدت و ضـعف دارد شـدیدترین وحـدت مربـوط بـه                           

. ه نـدارد و بـسیط الحقیقـه اسـت    الوجود است که هیچ شائبه کثرت بدان را    شدیدترین وجود یا کاملترین وجود یعنی واجب      

اساسـاً نقـصان موجـب تعـدد     . بسیط الحقیقه چون از هر جهت فعلیت تامه است و هیچ امکان و ترکیبی ندارد تعدد نـدارد    

وحدت در صدق بر اشیا و همچنـین در بـدیهی بـودن هماننـد               . است و بسیط الحقیقه که نقصان ندارد نیز تعدد هم ندارد          

واجب الوجود بسیط الحقیقه و وحدت عین وجود اوست، در مراتب بعدي وحدت حقیقی وجـود بـا               در حالی که    . وجود است 

و وجـود واحـد نـوعی    ) جسم مطلق، جسم نامی، جسم حاس یا حیوان       (شود مانند واحد جنسی       درجاتی از کثرت همراه می    

قطه و هم بر واحـدهاي قابـل   و وجود واحد عددي شخصی که هم بر واحدهاي غیرقابل تقسیم نظیر ن     ) مثل انسان، اسب  (

اینها گرچه واحدند وي از اجـزاء یـا امتـدادهاي متـصل در سـه                . شود  تقسیم نظیر واحد ترکیبی و واحد اتصالی اطالق می        

  . اند جهت تشکیل یافته

الوجود بسیط الحقیقه است، هم واحد و هم تام و کامل اسـت و هـیچ    چون واجب. الوجود تام و کامل است      واجب. 3

وجود او کل الوجود و مشتمل بر کلیه وجـودات  « خارج از ذات او و یا عارض بر ذات او نیست از این رو صمد است                  کمالی

 واجب الوجود برترین مرتبه کمال و جـامع  2»است همچنین صفات او کل صفات و مشتمل بر کلیه صفات موجودات است     

 الوجود تعلقی بـه غیـر نـدارد و           واجب. اجات و تعلقات است   الیه سلسله ح    تمام کماالت بلکه ماوراي کمال و تمام و منتهی        

هیچ جهت امکانی و یا امتناعی ندارد و تمام کماالت در او متحقق به ذات است از ایـن                   . وجودش متوقف بر چیزي نیست    

ام و در عین بـساطت مـشتمل بـر تمـ     » بسیط الحقیقه کل االشیاء   «رو از تمام جهات واجب الوجود و بسیط الحقیقه است           

واجب الوجود بالذات از فـرط فعلیـت و         . باشد پس هر کمالی در هر چیزي صادر از او و متعلق به اوست               حقایق و ذوات می   

باشد کمال مطلق و فعلیت محض مبدأ هر تام           کمال تحصل در نهایت درجات کمالیه وجود و جامع جمیع نشئت وجود می            

    3.باشد تمامی خیرات میو کمالی است و ذات او مستند جمیع کماالت و منبع 

چون وجود واجب تام  و کامـل اسـت، فاعـل مقهـور یـا      . واجب الوجود فاعلیت تام و کامل از جمیع جهات دارد       . 4

مسخر نیست و فاعلیتش در گرو تعقل اصلح یا رعایت وقت مناسب یا جمع شرایط و دفع موانع و یا تأثر و انفعـال از غیـر                  

جب الوجود است و فاعلیت او نه تنها از نوع فاعلیت بـالطبع، فاعلیـت بالقـسر و فاعلیـت                    سراسر عالم وجود فعل وا    . نیست

الوجود که فاعلیت مختار است از نوع فاعلیت بالرضا یا بالقصد نیز نیست زیـرا ایـن نـوع                     بالجبر نیست بلکه فاعلیت واجب    

فاعلیـت واجـب الوجـود     . باشـد    شرایط و غیره می    اي زاید بر ذات نظیر فایده و غایت و          فاعلیت نیز مالزم با داعی و انگیزه      

اي ندارد  پس هیچ قید و شـرطی بـر ذات و    او از هر جهت بالفعل است و جهت امکان یا قوه        . صرفاً فاعلیت بالتجلی است   

بلکه واجب الوجود غایـت وجـود و        . شود   اضطرار دچار نمی   4باشد  گیرد و از هر تغییر و تأثري منزه می          فاعلیتش سبقت نمی  

ایجاد است فیضان وجود از او که عبارت از تجلی مطلق یا تجلیات خاص پی در پی اوست الزمه تمامیت و کمـال اوسـت       

                                                          

وحدت در نوع ) مجانست(وحدت غیرحقیقی عبارت از اتحاد امور متعدد در امر واحد است و شامل انواع گوناگون وحدت نظیر اتحاد در جنس . 1

. شود می) مناسبت(، وحدت در اضافه )مطابقت(، وحدت در وضع )مساوات(، وحدت در کمیت )مشابهت(، وحدت در کیف )لتمماث(

  .217همان، ص . 2

 .61مصلحی، ترجمه شواهد الربوبیه، ص . 3

.216 همان، ص .4
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سـوي اوسـت و غایـت تمـام           حرکت کلی بـه   . نماید و هیچ غایتی بجز خویش ندارد        اي از خویش می     که با هر تجلی جلوه    

در واقع او عالمترینی است . باشد غایتی ندارد ن منزه میمراتب وجود است ولی او که کمال محض است و از هرگونه نقصا          

خـود را و  . ورزد کند و به ذات خویش عشق مـی   که با شدیدترین مرتبه ادراك زیباترین را که ذات خویش است ادراك می            

  . ورزد ق میآثار صادر از خود را دوست دارد و از این رو به موجودات که صادر از او و عین ربط و تعلق به اویند نیز عش

وجود واجب الوجود که عین ذات و ماهیت اوست به خودي خود مظهر تمام صفات کمالیـه اسـت بـدون اینکـه          . 5

الوجـود همـان    کثرت و یا تغییر و انفعالی رخ دهد و در واقع صفات واجب الوجود تفصیل ذات اوست بنابراین قدرت واجـب      

ود عبـارت اسـت از حـضور صـفات و اسـماء الهـی و صـور تمـام          فیضان وجود و صدور موجودات است و علم واجب الوج         

ذات واجـب الوجـود بـه       ... ذات واجب الوجود در مرتبه ذات خویش مظهر جمیع صفات و اسماء اسـت و              «موجودات نزد او    

  1.»شوند اي است که صور کلیه موجودات در آن دیده می منزله آینه

در واقـع حیثیـت فاعلیـت و        . ات او نیستند بلکه عین ذات اویند      الوجود عارض بر ذات او یا اضافه به ذ          صفات واجب 

عالمیت واجب الوجود یکی است واجب الوجود از آن حیث که صادر موجودات و فاعل آنهاست عالم به آنها نیز هست پس                

جمیـع  و ذات او به خـودي خـود جـامع    . قدرت و علم و دیگر صفات واجب الوجود عین یکدیگر و در واقع عین ذات اویند      

عبارت دیگر عالم بودن، قادر بودن، رازق بودن، تکلم مریـد بـودن و سـمیع و     به. وجودات و مظهر تمام صفات و اسماست      

از این رو تمام صـفات  . باشند الوجود که در اضافه ایجاد منطوي می     هایی هستند از جانب واجب      بصیر بودن نسبتها و اضافه    

راي واجب الوجود فقط اضافه و نسبتی واحـدي اسـت کـه مـصحح و مبـین         ب«واجب الوجود منطوي در صفت قیوم است        

جمیع اضافات و نسب است که هر یک حاکی از یک فعل خاصی است همانطور که براي او ذات واحدي است که مصحح              

  2.»و منشأ جمیع کماالت وجودیه اوست

و حقیقتش در سعه وجود اوست و       سراسر عالم وجود فعل واجب الوجود است و موجودي نیست مگر اینکه اصل              . 6

و هر چه هست در سراسـر عـالم غیـب و            . فعل خدا نیز مشابه اوست    ) 84/اسرا(» قل کل یعمل علی شاکلته    «به مقتضاي   

 پس گرچه ذات واجب الوجود در غایت احـدیت و جاللـت   3.شهود صورتی مشابه و مشاکل او در حضرت الهیت وجود دارد  

ولی صورت تمام موجودات و اصـل و حقیقـت آنهـا ـ در اشـرف      » لیس کمثله شیء«د است و با هیچ چیزي شباهت ندار

موجودات مظاهر اسماء و صفات واجب الوجودند و . مراتب و عاري از حدود و قیود و قصور مادي ـ در سعه وجود او هست 

حـدانی در عـین کـشف       پس اصول و حقایق موجودات در ذات به وجود علمی اجمالی و           . اسماء و صفات مظاهر ذات اویند     

و از آن بـه عـالم نفـوس         ) جبـروت (و از آن بـه عـالم عقـول          ) الهوت(تفصیلی موجودند و از آن به عالم اسماء و صفات           

» ان مـن شـیء اال عنـدنا خزائنـه و مـا ننزلـه اال بقـدر معلـوم        «اند  تنزل نموده) ناسوت(و از آن به عالم اجسام  ) ملکوت(

  ).21/حجر(

 الوجود در عین بساطت و وحدت شامل تمام موجودات است او بـا وحـدانیت خـویش کـل      وجود جامع کامل واجب   
                                                          

.64همان، ص . 1

.68همان، ص . 2

متی و این وضع و اضافه و کم و کیف  و جده فعل و انفعال :  جوهر و اعراضگردند که شامل  چون موجودات در مقوالت عشر تقسیم می.3

بنابراین جوهر صورت و مثال ذات مستقل اوست و اعراض مثال صفات اویند زمان مثال ازلیتش و مکان مثال عرش الوهیت اوست . گردد می

ن یفعل مثال ایجاد و ان یفعل مثال اجابت دعاست و وضع مقدار مثال عدد اسماست و کیف مثال رضا و غضب اوست اضافه مثال ربوبیت و ا

.67ص باشد، همان،  اش می مثال دستان گشوده
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داخل فی االشیاء الکدخول الشیء فی الـشیء و خـارج عـن االشـیاء ال کخـروج               «اشیا است ولی هیچ یک از اشیا نیست         

و با تمام اشـیا هـست ولـی         ا) السالم  امام علی علیه  (» الشیء من الشیء مع کل شیء البمقارنه و غیر کل شیء ال بمزایله            

همراهی و معیت او در زمان و وضع و یا معیت در رتبه و درجه نیست بلکه معیت اصل با فرع یا متجلی با جلوه و یا علت                            

با معلول و ذي شأن با شأن است از این رو او ثالث ثالثه نیست ولی چون ذاتش جامع حقیقت انسان است و مـشتمل بـر                

و مـایکون مـن   «ر اجتماعی حاضر است و هیچ سه نفري نیستند کـه او همراهـشان نباشـد        اصل هر موجودي است در ه     

  ).7/مجادله(» نجوي ثالثه اال هو رابعهم و ال خمسه اال هو سادسهم

موجودات معلول واجب الوجودند از این رو هویتی مستقل از علت خویش ندارند بنـابراین موجـودات بـه منزلـه                     . 7

 از واجب الوجود نیستند بلکه آنها عین صدور از واجب الوجودند و عین ربط به اویند از ایـن رو   هویتهایی منفصل و مستقل   

. در سراسر عالم نه تنها واجب الوجود واحد است و واجب الوجود دیگري نیست بلکه هیچ وجود دیگـري غیـر از او نیـست         

هرچـه  . ه معلول او باشـد نیـز فـرض نـدارد          هر چه هست عین افاضه و ایجاد اوست و حتی موجودي مقابل و مباین او ک               

پـس حتـی اگـر موجـودات را         ). نظریه فقر وجـودي   (هست واجب الوجود است و تجلیات و شئون و ایجاد و صدور اوست              

از ایـن رو  ). نظریـه امکـان ربطـی   (معلول واجب الوجود بدانیم باز معلول نیز حقیقتی اصیل بجز اضافه و ربط به او نـدارد               

تواند باشد چون اتحـاد و حلـول نیـز مقتـضی دو      ه واجب الوجود هرگز نسبت حلول یا اتحاد و غیره نمینسبت موجودات ب  

و . کنـد   طرف است ولی در واقع تنها یک وجود است که در تمام شئون و مراتب و مرائی و مظاهر مختلف خودنمایی مـی                      

 و معلـول، در صـورتی کـه متـضمن اسـتقالل             هرگونه ثنویت به عنوان نور و ظلمت، یزدان و اهرمن، خدا و جهان، علت             

آن وجودي را که ما علت نام نهادیم آن وجود اصل و مبـدأ و        «. طرفین و اشتراك یا تباین آنها در وجود باشد منتفی است          

حقیقت وجود است و معلول شأنی است از شئون او و در حقیقت علیت و تأثیر به معنی تطور علت و تفـنن وي بـه فنـون                    

  1.»گردید نه به معنی انفصال وجودي از وي که منقطع و منفصل از وجود او و مستقل در وجود خویش باشدوجود مبدل 

  عالم . 3-4-2

. یابنـد   ناپذیر گسترش مـی     طور پایان   عالم عبارت است از مجموع موجوداتی که با یکدیگر روابط متنوعی دارند و به             

شوند ـ هر چند بـه    دات که از فقرزدایی در رنجند ممکن نامیده میاز این رو موجو. خصیصه ذاتی عالم موجودات فقر است

اند ـ ضرورت ازلی و ابدي واجب الوجود عین فقر وجودي ممکنات است    واقع ایشان از حضرت واجب الوجود و وجود یافته

صیـصه ذاتـی    از این رو امکـان فقـري کـه خ         2زیرا ضرورت ازلیه واجب به معناي الضرورت، فقر و امکان ذاتی غیر است            

موجودات کـه  . موجودات است نه تنها در حدوث بلکه همچنین در بقا سبب احتیاج ایشان به ذات غنی واجب الوجود است                  

کـل مـن علیهـا فـان و        «فرماید     می قرآن کریم باشند از این رو       اند عین ربط به حی قیوم می        به خودي خود فقر محض    

  3.جود ربطی ممکنات در حدوث و بقا محتاج واجب الوجود استو). 14/رحمن(» یبقی وجه ربک ذوالجالل االکرم

برحسب فیضان وجود از ذات واجب الوجود و طی یک سیر نزولی عالم به ترتیب شـرافت مراتـب تـا پـایینترین              . 1
                                                          

.83همان، ص . 1

.288-292، ص 1379مهدي حائري یزدي، هرم هستی، تهران، انجمن حکمت، . 2

ریزي درسی براساس فلسفه  یت اسالمی و برنامهبراي آشنایی بیشتر با نظریه فقر وجودي و شواهد قرآنی آن رجوع شود به کتاب مبانی ترب. 3

.صدرا اثر نگارنده
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موجودات و عوالم مجزاي از یکـدیگر نیـستند بلکـه بـر حـسب وحـدت       . باشد، پدید آمده است   مرتبه که مرتبه عناصر می    

و ان من شیء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقـدر  «فرماید    می قرآن کریم اند چنانکه     ی وجود، آنها بر هم منطبق     تشکیک

کند ولی میان آنها انفکاکی نیست خألي نیست اتـصال و             تجلیات خداوند در مراتب گوناگون ظهور می      ) 21/حجر(» معلوم

اند و از امکـان فعلیـت یـافتن و             نسبت به مراتب اشرف به منزله قوه        مراتب نازل عالم در قوس صعود      1.اتحاد برقرار است  

  2.گیرد تبدیل وضعیت قوه به فعلیت ذیل تأثیر مبادي فعال صورت می. استکمال به مراتب اشرف برخوردارند

ده اولیـه  براي ما. عالم در پایینترین مرتبه یعنی ماده اولیه یا هیوال از امکان پذیرش حیات و روح برخوردار است           . 2

باشد براساس تأثیر مبدأ فعال به ترتیب ابتدا آثـار تغذیـه و نـشو و نمـا و      که استعداد صرف است و فاقد هرگونه فعلیت می   

بدون شک منـشأ ایـن نـوع آثـار مـاده یـا       . گردد تولید مثل سپس احساس و حرکت و باالخره علم و تشخیص فراهم می           

م موجودات مادي هم نیست بلکه صورت تکاملی خاصـی اسـت کـه             قابلیت محض نیست و صورت جسمانی مشترك تما       

  . باشد می) ناطقه(شود که داراي سه درجه نفس نباتی، حیوانی و انسانی  نفس نامیده می

عالم مثال واسطه میان عالم جسمانی و عالم عقلی است که از ماده مجرد است ولی از آثار آن نظیر کم و کیـف و                         

 عالم مثال شامل خیال منفصل که مستقل از نفوس انسانی است و خیال متصل کـه عـالمی                   .وضع و غیره برخوردار است    

پذیرد، سهروردي آن را بـرزخ میـان     در حالی که صدرالمتألهین عالم خیال منفصل را نمی        . باشد  قائم به نفسهاي ناطقه می    

یلی سهروردي به اقلیم هـشتم و شـامل         عالم مثال اکبر در تعبیرات تمث     . داند  نشئت طبیعت و عقل و حاوي مثل معلقه می        

  .جابلقا، جابرصا و هورقلیا شهرت دارد

گردد که عبارت از عالم عقـول،   اي تبیین می رغم تنوع و تعدد مراتب وجود ـ در یک ساختار سه درجه  عالم ـ به . 3

مجردات تام یا مجرد از    (عالم مثال و عالم اجسام است و موجودات عالم نیز به ترتیب تجرد و شرافت شامل عقول مفارق                   

و موجودات جـسمانی  ) مجرد از برخی عوارض جسمانی نظیر مادیت(، موجودات مثالی  )تمام عوارض و قیود و حدود مادي      

جمادات در نازلترین مراتب وجود فاقد آثار حیاتی و صرفاً محتـواي صـورت              . باشد  می) انسانها، حیوانات، نباتات و جمادات    (

حیوانـات  . اند ت موجوداتی جسمانی هستند که داراي نفس نباتی و آثار تغذیه و نشو نما و تولید مثل      نباتا. جسمانیت هستند 

نیز موجوداتی جسمانی هستند که داراي نفس نباتی و نفس حیوانی و آثار تغذیه، نشو و نما، تولید مثل، احساس و حرکـت        

س نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی و آثار تغذیه، نـشو و  اند که داراي نف    انسانها نیز از زمره موجوداتی جسمانی     . هستند

  .باشند نما، احساس و حرکت و باالخره علم و تمیز می

. همواره مراتب فراتر عالم بر مراتب فروتر احاطه و اشراف دارند و تدبیر مراتب نازل بر عهده مراتب عالی اسـت                    . 4

و در مراتب نازل همواره شور و اشتیاقی بـراي صـعود بـه              .  است تدبیر مراتب عالی موجب تحقق استعدادهاي مراتب نازل       

  . آید مراتب عالی وجود دارد که از این کشش و کوشش حرکت سراسري در عالم اجسام پدید می

در عالم اجسام برخالف عالم عقول نوع منحصر به فردي وجود ندارد، بلکه براي هر نوعی در عالم اجسام افـراد    . 5

یا برخی کمال دارنـد  . افراد هر نوع نسبت به یکدیگر نه علیت دارند و نه کاملترند.  و حتی محقق استفراوانی قابل فرض 

این نوع تمایز یا تشکیک عرضی کثـرت عرضـی در انـواع و افـراد عـالم جـسم را سـبب           . وي نسبت به هم علیت ندارند     

                                                          

.372-373صدرالمتألهین شیرازي، االسفار االربعه، جلد دوم، ص . 1

اعلم ان عنایه الباري جل اسمد الافادت جمیع مایمکن ایجادها بالفیفن االقدس علی ترتیب االشرف فاالشرف حتی بلغ الی ادنی العبائط ... «. 2

).، باب اول، فصل اول8اسفار، ج (» انها منزلهو احس
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  .شدبا شوند و همچنان ما به االمتیاز آنها همان ما به االشتراکشان می می

عالم جسم در حدوث و تجدد دایمی است و چون همواره در حرکت، تجدد و حـدوث اسـت از نظـر تـشخص و                      . 6

باشد پس بقاي آن عین حدوثش بوده و سکون ندارد و سکون به معناي ارتحال و رخت  بـستن         تعیین تدریجی الوجود می   

باشند و در هر لحظـه هیـوال    می) فعلیت( صورت و) قوه(موجودات عالم جسم متضمن دو حیثیت ماده . از عالم جسم است  

کند ولی چون صـورتهاي وارد شـده بـر هیـوال متـشابهند، صـورت موجـودات         صورتی را پس از صورت دیگر دریافت می    

  ).88/نمل(» و تري الجبال تحسبها جامده و هی تمر مرالحساب«گردند  جسمانی واحد و باقی و بدون تحول تلقی می

وجود ثابت وجود فعلیت یافتـه و کامـل اسـت در    . باشد  وجود تقسیم وجود به ثابت و متغیر می    یکی از تقسیمات  . 7

خروج تـدریجی   . مانده است   طور کامل فعلیت نیافته و برخی قوا در آن باقی           حالی که وجود متغیر وجودي است که هنوز به        

و سرانجام آن فعلیت محض اسـت و        ) والهی(سرآغاز حرکت قوه محض     . وجود از قوه به فعل موجب حرکت یا تغییر است         

است ولی از این جهت که پذیرنده حرکت است قوه تلقـی            ) فعلیت(هر موجود جسمانی گرچه خود متضمن ماده و صورت          

کند که حرکت آن از نوع تأثیر و فعل باشد یا از نوع انفعال و تأثر و در هر صورت اگـر موجـود                   شود و البته تفاوتی نمی      می

  . و قابل یا پذیراي حرکت است پس محتاج فاعل محرك نیز هستجسمانی قوه 

اگرچه فاعل اصلی و واقعی حرکت عقل مفارق است که موجود جسمانی را به وجود آورده است ولی فاعـل مباشـر         

با کند بنابراین نفس از جهت تعلقش به بدن و  رغم تجرد تعلق به بدن دارد و امور آن را تدبیر می            حرکت نفس است که به    

فاعل مباشر حرکت عقل محض     «. نام دارد، فاعل مباشر حرکت موجود جسمانی است       » طبیعت«حیثیت جسمانی خود که     

که از هر جهت مجرد از ماده و مستقل در وجود است نخواهد بود زیرا عقل منزه از تغییر و تجدد است و نیز فاعل مباشـر             

فاعل مباشر حرکت نفس است ولی از آن جهت که در جسم و  حرکت نفس از حیث ذات و حقیقت عقلیه خود نیست بلکه            

شود حرکت در موجود جسمانی حرکـت    از این رو گفته می1.»شود متعلق به جسم است که از این جهت طبیعت نامیده می   

دهد و آثار این حرکت جوهري البته در  در طبیعت آن ـ که در واقع جوهر صوري و حیث جسمانی نفس آن است ـ رخ می  

  . شود گردد ـ نظیر حرکت نقطه که اثر آن در خط پدیدار می گانه موجود جسمانی پدیدار می ارض نهعو

گردد فاعل حرکت است و طبیعت  اتالق می» طبیعت«بدین ترتیب نفس موجودات از حیث تعلقش به بدن آنها که          

مام حرکتها و تغییراتـی کـه در   باشد و ت که جوهر صوري موجودات است خود سیال، متحرك و متجدد در ذات خویش می             

. دهد تابع حرکت در طبیعت موجود جسمانی اسـت          کم، کیف، این، متی، اضافه و جده، وضع، فعل، انفعال رخ می           : عوارض

طبیعت خود علت ایجاد و فاعل وجود حرکت در جسم خود نیست، بلکه وجود حرکت در جسم تابع و الزم وجود طبیعت                       «

ه جسم افاضه شده است همانطور که وجود سایر اعراض موجـود در جـسم نیـز از توابـع و     است که از سوي عقل مفارق ب      

   2.»لوازم وجود طبیعت است نه معلول طبیعت

حرکت وجودي میان قوه محض و فعلیت محض است و عبارت از حصول تدریجی است و امر حاصل تـدریجی                . 8

 غایت متحرك که همواره در انتظار آن است تحصیل همواره بخشی از آن حاصل است و تحصیل بخشی دیگر مانده پس           

  .پس حرکت عین عرض یا جوهر صوري متحرك نیست بلکه صفت یا حالت طبیعت است. تام است

طبیعت است و زمانی کـه تمـام قـوه موجـود            ) حرکات طبیعی، قسري و ارادي    (فاعل مباشر تمام حرکات جسمانی      
                                                          

.140صدرالدین شیرازي، ترجمه شواهد، ص . 1

.142همان، ص . 2
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کنـد و بـه حیـات اسـتقاللی           ی گشته و از تصرف در بدن خـودداري مـی          جسمانی به فعلیت برسد نفس از ماده آن مستغن        

سوي غایت خویش نقصانی رخ دهد براي رفع نقصان به حرکت دیگري متوسل    اگر در حرکت موجود جسمانی به     . رسد  می

ـ         «. شود تا با ادامه این حرکت جدید بتواند به فعلیت کامل نایل شود              می رك استقالل نفـس بـه حیـات ذاتیـه خـویش و ت

نیاز مانده  به علت خروج از قوه به فعلیت از بدن بی] شود نفس  سبب می [استعمال و استخدام آالت و قواي بدنیه به تدریج          

طور کلی خلع و ترك کند و نباید کسی گمان برد که این فعلیت و نیل به مرتبه کمال حتماً در طریق سـعادت            و بدن را به   

   1.»ت در جهت شقاوت و رذیلت باشدو فضیلت است بلکه این فعلیت ممکن اس

طبیعت متحرك موجودات جسمانی با تشخص آنها منافاتی ندارد زیرا تشخص از آن وجـود اسـت و وجـود هـر             . 9

باشد و حرکت در طبیعت سیال و متحرك موجـودات جـسمانی    یک از موجودات ویژه، شخصی و یک امر واحد متصل می         

دهد بلکه تنها یک کون واحد متصل با مراتب بالقوه          ن آن کون و فساد رخ نمی      در واقع حرکتی اشتدادي است که در جریا       

و تدریجی الحصولش از مبدأ تا منتهاي حرکت جاري است و در هر لحظه از حرکت فصل اخیر موجود متحـرك مـشتمل                

  .باشد بر تمام جنس و فصلهاي پیشین است و از آنها خالی نگشته بلکه بر آنها مستقر می

باشـد و   احد متصل تدریجی موجود جسمانی سبب تشخص و تعیین او به عنوان یک شخص واحد مـی   پس وجود و  

براي جوهر صوري یعنی طبیعت جسمانی در استکماالت تدریجی خویش، کون یعنی   «منافاتی با سیالیت طبیعت آن ندارد       

عیـین و تـشخص جـوهر صـوري     وجود واحد زمانی متصلی است داراي حدود و مراتب مختلف بالقوه و دلیـل بـر بقـاي ت                

اي باقی و محفوظ خواهد بود زیرا براي متصل واحـد وجـود واحـدي            متحرك، وحدت وجود اوست که در هر حال و مرتبه         

   2.»است و وجود عین تشخص یعنی عین هویت شخصیه هر موجودي است

شود ولی تمـام   لم جسم مشاهده مینهایت موجود عا نهایت حرکت بی   اي که در بی     کننده  رغم تکثر چشمگیر و خیره      به. 10

نهایت حرکت در سراسر عالم جسم که از قوه صرف یعنی هیوال آغاز گردیده در نهایت به فعلیت محض، کمـال صـرف و       این بی 

از این رو همچنانکه مبدأ عـالم واحـد اسـت و طـی مراحلـی بـه       . ترین مرتبه وجود یعنی حضرت واجب الوجود منتهی است       عالی

هـاي    نماید در قوس صعود نیز این جلوه        شرف فاالشرف شئون گوناگون وجود واحد شخص واجب الوجود ظهور می          ترتیب ظهور ا  

ـایی تقـرب                بی نهایت متنوع با خروج از قوه به فعلیت استکمال جسته و از طریق حرکت اشتدادي در مراتب وجـود بـه فعلیـت نه

ون است و موجوداتی که در هر مرتبه هستند هم محتواي تمام جـنس و  در واقع هر مرتبه از وجود مشتمل بر مراتب ماد     . یابند  می

  . باشند و شوق دریافت فصلهاي بعدي را دارند فصلهاي متقدم در موجودات مراتب پیشین می

پس براي تمام حرکتها غایتهایی عقلی وجود دارد که با شور فراوان بدان سو رهسپارند و با تقـرب بـه کمـاالت عقلیـه و                          

گردند تا در نهایت به کمال صـرف وجـود واحـد شخـصی واجـب الوجـود نایـل                      ر وجود حرکتها به وحدت نزدیک می      مراتب برت 

کلیـه  «: شود که در طی آن    الواقع عالم جسم یک واحد شخصی متحرك بالذات تلقی می           ها فی   رغم تکثر حرکت    گردند پس به    می

خیر اقصی یعنی خیر نهایی که ذات مقدس باري و غایـت و هـدف               گردند به     حرکات طبیعیه و نباتیه و حیوانیه همگی منتهی می        

   3.»اصلی از خلقت زمین و آسمان و فرمانروایی است که ملکوت و باطن کلیه اشیا در کف با کفایت اوست

                                                          

.147همان، ص . 1

.163همان، ص . 2

.166همان، ص . 3
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  انسان . 4-4-2

بـه  ذات انسان همچون تمام موجودات فقر و نیستی است و فقر وجودي انسان در برابر ضرورت ازلی واجب الوجود     

آدمی معلول خداست و معلول فقیر و محتاج به علت ایجادي خود رابطه ندارد بلکه عین ربط به . او حقیقتی ربطی بخشیده   

پـس حقیقـت    . کنـد   حقیقت ربطی انسان به حی قیوم که سبب پیدایش او گشته همچنین بقاي او را تأمین مـی                 . آن است 

  1.»اناهللا و انا الیه راجعون« فرمود قرآن کریمو ربطی انسان هم در مبدأ و هم در مقصد است از این ر

 حقیقت انسان وجود مجرد است نـه  2 .انسان بماهو انسان وجود است البته وجودي در حال تحول و اشتداد است  . 1

چون اگر حقیقت انسان جوهر یا ماهیت مجردي باشد که در درون یک جـوهر مـادي همچـون مرغـی در                . ماهیت مجرد 

ن صورت ماهیت برخالف وجود یک حقیقت کامـل و تمـام اسـت کـه هـیچ صـیرورت و تحـول ذاتـی                         قفس مانده، در آ   

از این رو هر تحول . باشد پذیرد بلکه تبدیل جوهر مادي به مقابلش، جوهر مجرد یک تبدیل ماهوي است و محال می          نمی

  . پس حقیقت انسان وجود مجرد است. شود و تغییري در آن، به اعراضش مربوط می

رغـم   کـه بـه  ) روح(و یـک حیثیـت غیرمـادي    ) بـدن (شود یک حیثیت مـادي        ر انسان دو حیثیت مالحظه می     د. 2

زیرا هیچ چیزي دو فعلیت ندارد بلکه تمام فعلیت و صورت یک        . تفاوتهاي اساسی هیچگونه جدایی میان آنها برقرار نیست       

یابیم پس بـدن      زیه و تفکیکی در وجودمان نمی     ایم که یکی هستیم و تج       چیز یکی است ما نیز به آگاهی حضوري دریافته        

  .شود اي از آن است و امور بدن توسط نفس ناطقه تدبیر می ما عین نفس ما یا مرتبه

نفـس ناطقـه   . اي از نفس باشد یا تدبیر بدن توسط نفس صورت گیرد منافاتی با تجرد نفس ندارد               اینکه بدن مرتبه  

گیري نیازهاي بدنی از تفکر و ادراکات عقلی خاص خود بـاز             یرد و در هنگام اوج    پذ  رغم تجرد و ناطقیت از بدن تأثیر می         به

  .ماند می

اند کـه نفـس از تـدبیر فعالیتهـاي طبیعـی              برخی عدم آگاهی نفس از فعالیتهاي طبیعی بدن را شاهد بر این گرفته            

. شود عف و پستی معلوم توجیه میولی ناآگاهی نفس نسبت به امور بدن به ض. متعلق به قواي نباتی و حیوانی منفک است    

گیرد که با نفس در مرتبه وجودي متوازن و متناسب باشند نظیر حـاالت نفـس و یـا از                      علم حضوري به معلومی تعلق می     

اي از تنزلند که قابلیت حضور نزد نفس را ندارنـد و   نفس صادر شده باشند نظیر صورتهاي علمی ولی افعال نباتی در مرتبه      

  . چه علم حصولی به آنها ممکن است ولی علم حضوري نفس نسبت به آنها منتفی استاز این رو اگر

که معلـوم علـم     (شناسی اسالمی، علم حضوري نفس در گرو حضور خود معلوم است نه صورت معلوم                 بنابر معرفت 

س توضـیح مرحـوم     براسـا . بدن مناط مجهولیت اسـت    ) نباتی(وجود مادي و یا مرتبه نازله امور طبیعی         .) باشد  حصولی می 

سبزواري نفس در مرتبه نباتی که تقریباً پایینترین مراتب نفس است فاقد خودآگاهی است و خودآگاهی یا علـم حـضوري                    

  .باشد نفس به ذات خویش از ویژگیهاي مراتب برتر نفس می

ـ                  پس به  دبیر آن را رغم ناخودآگاهی نسبت به فعل و انفعاالت شیمیایی درون بـدن، نفـس بریـدن اشـراف دارد و ت

تمثیـل مـورد    . در واقع وجود مجرد نفس انسان در طول وجود مادي اوست          . گیرد و بدن منفک از نفس نیست        برعهده می 

                                                          

.الهدي، مبانی تربیت اسالمی و برنامه درسی اثر نگارنده جمیلیه علم. بنگ. 1

.346، ص 8،االسفار االربعه، ج »و اکوان وجودیهان النفس اطوار «صدرالدین شیرازي، . 2
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  1 .مرغ و مرغ است استفاده صدرالمتألهین در زمینه ارتباط جسم و روح، نسبت تخم

فس در ابتداي پیدایش وجـودي  ن. باشند بدن و روح حیثیتها یا مراتب یک وجود شخصی واحد متصل بنام نفس می     

چنین نیست که بدن یک جوهر حقیقی مستقل مادي باشد و           . رسد  مادي است و در اثر حرکت جوهري به تجرد عقلی می          

اي نظیر پیوند پدر با فرزند برقرار گردد پدر و فرزند  نفس نیز یک جوهر حقیقی مستقل مجرد باشد و میان آنها پیوند اضافه

شود ولـی مفهـوم نفـس از یـک مقولـه اضـافی        قلی دارند که معروض اضافه ابوت و بنوت واقع میکه هر کدام ذات مست  

اضـافه  . کند بلکه اضافه نحوه وجود نفس است و ذات نفس تعلق و اضـافه اسـت         عارض بر یک جوهر مجرد حکایت نمی      

   2 .تنفس به بدن از نوع اضافه اعراض به جواهر نیست بلکه از نوع اضافه صورت به ماده اس

 در این رابطه اتحـادي بـدن   3نفس و بدن دو جوهر بیگانه نیستند بلکه رابطه نفس با بدن یک رابطه اتحادي است  

از حیث بدن بودن نه جسم بودن مشروط به نفس است ولی نفس گرچه حدوثا مشروط به بدن است ولی بقائا مشروط به                       

در هویت نفس و در تمامیت و کمـال وجـودي نفـس، بـدن              بدن نیست بلکه در اعمال و رفتارش محتاج بدن است یعنی            

هیچ دخالتی ندارد بلکه نفس در صورت خروج از حالت تعلق به بدن، نه تنها امکان بقا دارد، که امکـان اسـتکمال او نیـز                          

   4 .گردد فراهم می

صـورت   سمانی بـه محتواي تمام مراتب وجود ج. انسان نهایت اشتداد عالم جسمانی و سرآغاز عالم روحانی است       . 3

دهد که در یـک سـوي آن مـاده        نفس عرض عریضی را تشکیل می     «. صورت بالقوه است    بالفعل و تمام مراتب روحانی به     

جسمانی و در سوي دیگر عقل مفارق قرار دارد و ما از چنین وجود داراي مراتبی مادام که در بین دو مرز یـاد شـده قـرار                            

نفس فصل اخیر انسان است و فصل اخیر در هر موجودي مشتمل بر تمام اجناس و      5»کنیم  دارد ماهیت نفس را انتزاع می     

صورت انسانیه آخرین معانی و مراتب عالیه جسمانیه و نخستین معانی و مقامات روحانیه است، مقـام  «فصول متقدم است  

انی داراي صورت اخیـري      در واقع موجودات انس    6»اي است متوسط بین آخرین مراتب تجسم و اولین مدارج تجرد            و مرتبه 

  . هستند که در موجودات قبل از آنها سابقه نداشته است این صورت اخیر همان نفس ناطقه است

در واقـع تمـام فعـل و        . شود  از مراتب وجود واحد و ذومراتب نفس ماهیت یا مفهوم خاصی به نام قوه انتزاع می               . 4

گیرد   ر تمام حرکات و دریافتهایی که او دارد، توسط نفس صورت می           عبارت بهت   دهد یا به    انفعالهایی که براي انسان رخ می     

ولی این فاعلیت واحد نفس هیچ تعارضـی بـا وجـود            . و مدارك تمام دریافتها و محرك تمام حرکتهاي انسان نفس اوست          

اي تلقـی   یت ویـژه رغم اینکه در اندیشه مشائی هر یک از قواي آدمی ماه   زیرا به . قواي متنوع نباتی و حیوانی انسان ندارد      

هایی از نفسند و در واقع براي هر دریافت یا حرکتی نفس در مرتبـه         شود که در استخدام نفس است، قواي نفس مرتبه          می

                                                          

.227، ص 8همان، ج » والبدن بمنزله البیضه یخرج منه الطیر«.  1

.384، ص 8همان، ج » النفس صوره کمالیه للبدن الجوهر مفارق عنه«. 2

.250، همان، ص »ترکیب النفس مع البدن اتحادي عندنا. 3

ولی » البدن بما هو بدن مشروط بتعلق النفس«: ابرابر نفس و بدن به یکدیگر، تعبیراتی نظیر اینست کهشاهد این برداشت از تعلق موقت و ن. 4

.225-385همان، ص . ك.ر. »البدن لیس شرطاً لکمال هویۀ النفس و تمام وجودها«فقط، بلکه » البدن شرط فی حدوث النفس«

.73، ص 1مصباح یزدي، شرح جلد هشتم اسفار اربعه، ج . 5

.155صدرالدین شیرازي، ترجمه شواهد، ص . 6
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  1 .شود متناسب با آن متحقق می

ایم که فاعل تمـام افعـال و       وحدت نفس قبل از هر چیز یک آگاهی حضوري است زیرا ما به علم حضوري دریافته               

که هم بیناست هم شنواست هم متخیل است هم متفکر است هم حاس است هم               » من« ادراکات یکی است     مدرك تمام 

ولی نفس براي تحقـق هـر یـک از ایـن آثـار نیازمنـد قـوایی                  . متحرك است هم رشد کننده است هم هضم کننده است         

  . باشد می

اي است ولی این منشأ یگانه به فراخـور           نهشود داراي منشأ یگا     عبارت دیگر آثار گوناگونی که از انسان صادر می          به

هر اثر ممکن است در مرتبه یا شأنی ظهور کند و یکسري فعل و انفعاالت خاصی را تدبیر نماید مثالً براي حرکت مکانی                        

یابد و قـوه تحریکـی عمـومی کـه در      یا وضعی که مستلزم فعالیت اعضا و جوارح است نفس در مرتبه تحریکی تحقق می 

آورد ولی براي آثار دیگري همچون دریافت مفاهیم کلی و تفکر که نیازي بـه        ح آدمی تأثیرگذار است پدید می     سراسر جوار 

  . شود و قواي تحریک عمومی نیز ندارد فعالیت اعضا و جوارح ندارد نفس در مرتبه تحریکی محقق نمی

لی برخی را با واسطه قواي جسمانی که        بنابراین نفس فاعلیت تمام افعال و پذیرش تمام انفعاالت را برعهده دارد و            

. رساند و البته این قـوا چیـزي مـاوراي مراتـب و شـئون نفـس نیـستند        به انجام می... قوه غاذیه، هاضمه، منمیه و : شامل

 براساس وجود تشکیکی نفس و عینیت قواي نفس با مراتب آن 2بنابراین مبدأ تمام فعالیتها و حرکات ما ذات واحدي است  

  .باشد شود که نفس ناطقه اگر چه بسیط است ولی با حفظ بساطت، جامع تمام قواي نطقی حیوانی و نباتی می معلوم می

به نفس به خاطر استخدام قواي گوناگون       ) فعل و انفعالی  (چنین نیست که انتساب آثار گوناگون تحریکی و ادراکی          

سبت نفس با قوا نسبت حاکم فرمانده با کـارگزارانش  توسط نفس ناطقه باشد و فاعل حقیقی این آثار قواي مذکور باشند ن          

نفس فاعل مباشر و حقیقی حرکـات و        . بلکه قوا شئون نفسند و حقیقتی سواي آن ندارند        . که وجودي مستقل دارند نیست    

  . رساند دریافتهاي خود است که هر یک را با مرتبه یا شأنی از خود به انجام می

است که داراي مرتبه عالی عقلی، مرتبه متوسط مثالی، مرتبه نازل طبیعـی    اي    پس در هر صورت نفس وجود یگانه      

نمایـد و     عبارت دیگر نفس یک حقیقت واحد است که در مراتب گوناگون به صورت استعدادهاي خاص ظهور می                  به. است

مثالً مرتبـه   . ستنددر این سلسله مراتب نفسانی همواره قواي مافوق محیط بر قواي مادون ه            . دهد  آثاري از خود نشان می    

کـه تنظـیم کننـده      » قـوه فاعلـه   «عقل نظري بر مرتبه عقل عملی احاطه دارد و عقل عملی بر مراتب مادون تا برسد به                  

  3 .حرکات عضالنی است

نمایـد   حقیقت واحد نفس که در مراتب سه گانه مادي، مثالی و عقلی به صورت استعدادهاي خاصی ظهـور مـی               . 5

نیازها و میلهایی که به مرتبـه مـادي نفـس           . کند  در خود نیازها و میلهاي متنوعی را شهود می        سبب شده است که انسان      

مربوطند نظیر گرسنگی، تشنگی، نیاز جنسی، به نیازها و میلهاي طبیعی مشهورند ولی برخـی از نیازهـا و میلهـاي ادراك                      

  .شوند طرت نسبت داده میدوستی و غیره به ف خواهی، نوع جویی، عدالت شده توسط انسان نظیر حقیقت
                                                          

والحق عندنا ان النفس هی المدر که جمیع االدراکات و هی المحر که بجمیع الحرکات الطبیعیه و االرادیه و هذا ال ینافی وجوب توسط «. 1

 ص 8شیرازي، االسفار االربعه، ج صدرالدین » فوجب فی صدور هذه اآلثار المختلفه تحقق درجات متفاوته لذات واحده... هذه اقوي المتعدده

302.

.»هو ذات واحده ینشعب منه فروع و قوي باعتبار اطواره المختلفه و درجاته المتفاوته«. 2

، همان، ج »مع وحدته الشخصیه بخالف سائر الحیوانات) طبیعی، نفسانی، عقلی(االنسان واحد شخصی من نوعه قد یکون له اکوان متعدده «. 3

.96، ص 9
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 قرآن کـریم  پندارند، کاربرد مفهوم فطرت در        رغم تصور عمومی که فطرت را نوعی پیش ساخته غیرمادي می            به

اي  اي ندارد که محتواي سیاهه  که فطرت یک پیش ساخته غیرجسمانی نیست و ساختار متعین و تمام شده         1دهد  نشان می 

نیـاز از    بلکه فطرت از جنس علم و الهام است، نوعی ادراك و آگاهی پیش از تولـد و بـی    .ها، میلها و نیازها باشد      از توانایی 

فطـرت گرچـه خمیرمایـه    . شـود  چون از نوع ادراك و آگاهی است، قابلیت تغییر دارد دسیسه یا شکوفا می           . باشد  کسب می 

فطـرت  . در دسـت سـاخت اسـت     ولی در واقع ساختاري پیش پرداخته نیست بلکه راهی          » فطرالناس علیها «خلقت ماست   

راهی گشوده به سپهرهاي تازه هستی اسـت فطـرت دروازه ارتبـاط ماسـت بـا قلمـرو                   . امکان خدادادي ما براي ارتقاست    

» و نفس و ماسویها فالهمها فجورهـا و تقویهـا  «هاي الهام شده و خواستنهاي ذاتی تکیه دارد  ماوراي انسان که بر دانستن   

  ).5شمس (

فالهمها فجورهـا  (سرمدي به دو صورت بر انسان تابیده اول به صورت ادراك تکوینی یا وحی عام در واقع نور علم  

فطـرت  . شـود   شود، دوم به صورت ادراك تشریعی یا وحی خاص که شـریعت خوانـده مـی                 که فطرت نامیده می   ) و تقویها 

ت و خاستگاه اقامـه وجـه و انگیـزه          نوعی آگاهی پیشینی نسبت به ارزشهاست که با دین قیم الهی مشابه و خویشاوند اس              

فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اهللا التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهللا ذالک            «. باشد  روي آوردن به دین حنیف می     

  )30/فاطر(» الدین القیم و لکن اکثر الناس ال یعلمون

د محـض هـم نیـست چـون منـشأ        ولی قـوه و اسـتعدا     . فطرت کامالً فعلیت یافته نیست چون تحقق مشروط دارد        

فطرت وضعیتی میان قوه و فعل دارد زیرا از یکسو نوعی دانش و گرایش واقعـی اسـت کـه منـشأ روي                      . باشد  تأثیرات می 

باشد و از سوي دیگر فعلیتی است که ظهور مشروط دارد و اگر با کمال مواجه شـود          نمودن به دین حنیف و اقامه وجه می       

کنـد وگرنـه    رو گردد و ابالغها و تذکرات الهی را دریافت نماید، ابتدا ظهور و سپس ارتقا پیدا میو با انسان کمال یافته روب  

  .شود هاي شیطانی دچار دسیسه می هاي طبیعی و وسوسه زیر بار انگیزه

شریعت بتواند اساسی براي ترجیح میلهاي برتـر          هاي دینی، فطرت بی     توان باور کرد که فارغ از آموزه        به سختی می  

به واقع از پیوند فطرت و شریعت اسـت         . خواهی بر میلهاي طبیعی یا نفسانی به دست آورد          جویی و عدالت    مچون حقیقت ه

هاي فطري  ها و خواسته اي است که از یکسو دانسته      مثال به گونه    شود ولی این پیوند دو سویه و بی         که شخص هدایت می   

هـا موجـب توجـه بـه      ت و از سوي دیگر مواجه شدن با این آمـوزه       هاي دینی و پذیرش آن اس       زمینه روي آوردن به آموزه    

مندي از شریعت     هاي ذاتی براي جستن حقیقت و بهره        هاي فطري، ارتقاي آنها و همچنین تقویت و تشدید خواسته           دانسته

  . باشد می

ادراك . گـردد  میمعرفی » علم«شناسی صدرایی  انسانیت در انسان » فصل«وجه امتیاز انسان یا به تعبیر فلسفی        . 6

بر انجام اعمـال و تکـالیف    نفس انسانی عالوه. کلیات و فرایندهاي فکري ممیز نفس انسانی از نفس حیوانی و نباتی است 

نفس نباتی و نفس حیوانی در حوزه تدبیر بدن، مسئول دو عمل ویژه نیز هست که عبارتند از پذیرش علوم از نشئه مافوق        

از بـراي انـسان در بـین کائنـات خـواص و لـوازم       « . »عـالم اجـسام   «ئه مـادون یـا      و تـصرف در نـش     » عالم عقـول  «یا  

انگیزي است که جز او احدي از کائنات در آن سهمی ندارد و از جمله اموري که ویژه اوست و بیش از هـر چیـزي                      شگفت

اند، تا بتوانـد   جرد از ماده  اي که به تمام معنی عاري و م         به وي اختصاص دارد، قدرت اوست بر تصور معانی و مفاهیم کلیه           

                                                          

.الهدي،  مبانی تربیت اسالمی و برنامه درسی راي آشنایی بیشتر با مفهوم فطرت در قرآن بنگ، علم ب.1
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پس براي انسان هم قـدرت تـصرف در امـور جزئیـه و هـم      . بوسیله فکر و تأمل در آن معانی به مجهوالت عقلیه پی برد        

 براساس این دو امتیازي که نفس ناطقه نسبت به نفـوس حیـوانی دارد، دو قـوه بـراي     1»قدرت تصرف در امور کلیه است 

  2 . عبارت از عقل نظري و عقل عملی استشود که نفس ناطقه معرفی  می

ها یا تـصدیقات و شناسـایی حـق و           عقل نظري شامل توانمندي نفس در ادراك مفاهیم یا تصورات و تنظیم گزاره            

از . در حالیکه عقل عملی، توانمندي نفس در انجام اعمال و ایجاد صنایع و گزینش نیک و بد اسـت                  . باطل یا داوري است   

باشد به نحوي کـه همـواره تـصمیمها و رفتارهـا و قـضاوتهاي                 ط تنگاتنگی میان این دو قوه برقرار می       دیدگاه صدرا ارتبا  

آید با رأیی جزئی که از عقـل   اي کلی که از عقل نظري می اي از قاعده انسان محصول تعامل آنهاست و در هر مورد آمیزه  

البته این دوگانگی میان عقل نظري و عقـل عملـی   . ندک عملی منشأ گرفته است؛ فرد را آماده تصمیم و انجام یا ترك می            

ولی هنگام رسیدن به مرتبه کمال عقلی علم او عین عمل . در مراحل ابتدایی است که میان علم و عمل فاصله وجود دارد          

  .گردد و عمل او عین علم می

باتی است از ایـن رو      ناطقیت که فصل اخیر نفوس موجودات انسانی است مشتمل بر کماالت نفوس حیوانی و ن              . 7

نفس انسان داراي یـک سـاختار سـه وجهـی     . نفس ناطقه جزئی از نفس انسان در کنار نفس نباتی و نفس حیوانی نیست        

نفـس ناطقـه   . طور مستقل کار خود را انجـام دهنـد   باشد که هر یک به شامل قطبهاي مجزاي نباتی، حیوانی و ناطقه نمی  

تب نازل آن یعنی نفس نباتی و حیوانی مشرف است و تمام امور مربوط به آنهـا را  مرتبه اشرف نفس انسانی است و بر مرا    

نفس ناطقه در آدمیان داراي وجودي وحدانی است که قواي ادراکی حیوانی و نبـاتی همگـی از شـئون و       «. نماید  تدبیر می 

 بـدین ترتیـب نفـس       3»هـد د  آیند و همین نفس است که موضوع قریب خود یعنی بدن را سامان می               مراتب آن بشمار می   

عبارت دیگر در جریان آفرینش انـسان ابتـدا نطفـه پدیـد      به. ناطقه نسبت به نفوس نباتی و حیوانی فاعلیت تسخیري دارد    

آید که حاوي یک صورت طبیعی معدنی است سپس واحد مرتبه نباتی و بعد مرتبه حیـوانی و بـاالخره مرتبـه انـسانی                          می

یابد ولی در تمام این مراتب یک موجود واحد متـصل          راي دریافت مراتب عقلی ادامه می     شود و این حرکت استکمالی ب       می

یابنـد و در   شوند بلکه در فصل اخیر تداوم مـی  شود و هرگز مراتب پیشین نابود نمی از طریق تغییرات اشتدادي متکامل می 

 و تولید مثل است و نفس حیوانی که        صورت معدنی که حافظ مزاج است و نفس نباتی که عامل تغذیه، رشد            . خدمت اویند 

شوند بلکه    کنند و با حدوث نفس ناطقه فاسد نمی         احساس و حرکت را برعهده دارد کار خود را به نفس ناطقه تفویض نمی             

  .سازند یابند و تدبیرات آن را متحقق می در ضمن نفس ناطقه که فصل اخیر موجود است تداوم می

هاي مکانیکی یا     حرکت نفس از نوع حرکت    . تواند حرکت کند    راتب است می  نفس چون یک وجود واحد داراي م      . 8

همچنین حرکت نفس در عوارض نیست بلکه حرکتی جوهري است که           . دینامیکی نیست بلکه یک حرکت اشتدادي است      

قلمرو ماده به کند و با عبور از    نفس حرکت جوهري خود را از طبیعت آغاز می        . کنند  در سایه آن البته عوارض نیز تغییر می       

طـی  . یابـد  رسد، سپس به مقام عقل راه یافته و در عقل تا تجرد تام عقلی حرکت جوهري نفس ادامـه مـی         عالم مثال می  

  .یابد حرکت جوهري نفس به کماالتی دست می

هاي نفس حیثیت    ها یا مرتبه    نکته مهم در نظریه حرکت جوهري نفس این است که حرکت نفس و همچنین نشئه              

                                                          

.301صدرالدین شیرازي، ترجمه شواهد، ص . 1

.418، ص3، صدرالمتألهین شیرازي، االسفار االربعه، ج»ان لها قوتین قوه عالمه و قوه عامل«. 2

.251، ص1ه، ج مصباح یزدي، شرح جلد هشتم اسفار اربع. 3
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نشئه نخست صورت حسی طبیعـی اسـت کـه مظهـر آن بـدن و حـواس                 : نفس سه نشئه دارد ادراکی دارد     «. رندعلمی دا 

نشئه دوم اشباح و صور غایب از حـواس ظـاهري اسـت کـه مظهـر آن      . شود پنجگانه ظاهري است و به آن دنیا گفته می    

لی است که دار مقربان و دار عقـل و  شود و نشئه سوم نشئه عق   حواس باطنی است و به آن عالم غیب و آخرت اطالق می           

هاي سه گانه داراي ترتیب طـولی هـستند و هـر مرتبـه شـامل مرتبـه          نشئه1»معقول است که مظهرش قوه عاقله است  

  2 .باشد مادون می

شود تفاوت این سه مرتبه که در آثـار صـدرالمتألهین بـا تعبیرهـاي گونـاگون                   حیثیت علمی مراتب نفس سبب می     

طبیعیـات،  . از آنها یاد شـده همـان تفـاوت مراتـب ادراکـی باشـد           » حسی، خیالی و فکري   «یا  » ی و عقلی  طبیعی، نفسان «

مقداریات و عقلیات که اجناس این سه نشئه هستند توسط حس که مبدأ آن طبع است، تخیل که مبدأ آن نفـس اسـت و                   

  3 .شود تعقل که مبدأ آن عقل است، ادراك می

س امر ثابت و داراي ظرفیتی که در مراتب مختلـف امـور گونـاگون را درك کنـد                   نکته قابل توجه این است که نف      

ــا آن متحقــق   اي  بلکه به قول صدرالمتألهین موجود عجیبی است که در هر مقام و مرتبه. نیست ــه صــورتی متناســب ب ب

ی و در عالم عقلی بـه       در عالم اجسام به صورت بدن و در عالم مثال به صورت بدن لطیف یا بدن مثالی یا برزخ                  . گردد  می

عالم مثـال  . شود و به برخی از آنها متوجه است  ولی نفس معموالً از برخی مقامات خود غافل می     4 .آید  صورت عقل در می   

  .باشد در هنگام رویا، مرگ، برزخ و وحی قابل درك می

 ناطقـه دگرگونیهـایی   نفـس . ادبار و اقبالهاي متناوب نفس نسبت به مقامات خود سبب فراموشیها و یادآوریهاسـت  

شود و گاه بـه   گرداند و به بدن متوجه می گردد گاه از عالم قدس رو می    دارد و گاه از خویش غایب و گاه به خویش باز می           

اگرچـه  . باشد  از این رو حرکت نفس جهت ثابتی ندارد و لزوماً استعالیی نمی           . کند  جهان قدس متوجه شده و به خدا رو می        

رکتی متوجه جهتی است وي این جهت براساس آزادي ذاتی انسان از پیش متعـین و تعریـف                  حرکت نفس همچون هر ح    

یعنی اگرچه حرکت نفس در مراتب نازل قدر مقدور و معینی دارد و بدن فـارغ                . شده نیست و ادبار و اقبالهاي فراوانی دارد       

 حرکت مراتب عـالیتر نفـس بـر طبـق یـک      دهد ولی از اراده ما تغییر و تحوالت معین و از پیش طراحی شده را ادامه می              

حرکت علمی نفس ناطقـه بـه خواسـت و اقـدام مـا وابـسته                . رود  الگوي از پیش طراحی شده و فارغ از اراده ما پیش نمی           

  . ماند و تنها اگر حرکت نفس ناطقه همواره به جانب عالم قدس باشد یک حرکت استعالیی است می

راتب سه گانه نفس اختالف نظري نیست ولی درباره مرتبه مثالی کـه حـد               اگرچه میان فیلسوفان اسالمی درباره م     

در . باشد، نظریه صدرالمتألهین با سهروردي متفـاوت اسـت        وسط یا موجود اعتدالی میان حیث جسمانی و عقلی انسان می          

 دارد؛ صدرالمتألهین   )عالم مثال اکبر  (حالی که به اعتقاد سهروردي عالم مثال وجودي مستقل از انسان بنام خیال منفصل               

چـون بیـشتر   5 .»دهـد  عالم مثال از جهان پهناور نفس بیرون نبوده و پیوسته شأنی از شئون آن را تـشکیل مـی   «گوید    می

                                                          

.21-22، ص 9 صدرالمتألهین شیرازي، االسفار االربعه، ج.1

النفس بالحقیقه موصوفه بهذه االمور و مبادیها اذلها درجات وجودیه علی ترتیب االشرف فاالشرف و کانت لها حرکه فی االستکمال «. 2

.»ها علی المرتبه السابقه اتمالجوهري و کلما وصلت الی مرتبه کمالیه جوهریه کانت حیطتها اکثر و شمول

.229، ص 9صدرالدین شیرازي، االسفار االربعه، ج. 3

.575، ص 1366 حکمت،  غالمحسین ابراهیمی دینانی، شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردي، تهران،. 4

.582همان، ص . 5
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. به اعتقاد صدرا عالم مثال قائم به نفس انسانی است. مانند دریافتها و ادراکات نفس مخلوق اویند در خیال متصل باقی می

ولی به اعتقاد سهروردي عالم مثال مستقل از نفـس ناطقـه و             . د خارج از دایره نفس ناطقه او نیست       یاب  هرچه را انسان می   

وسعت و تنوع مثل در عالم مثال اکبر بـر  . حاوي جوهرهاي روحانی با برخی ویژگیهاي مادي است که مثل معلقه نام دارد          

  .باشد بسی بیش از عالم ماده می» امکان اشرف«حسب قاعده 

تواند به راحتـی اسـتقالل عـالم          داند نمی   ه اینکه صدرالمتألهین تعقل را مشاهده ارباب انواع از راه دور می           با توجه ب  

زیرا احتماالً در نظریه صدرا میان ادراك عقلی و ادراك خیالی و حـسی ناسـازگاري پدیـد                  . مثال از نفس انسانی را رد کند      

باشـد دربـاره عـالم         تعقل انسان مشاهده نمودن آنها از راه دور می         اگر عقول کلیه مستقل از نفس موجود بوده و        «. آید  می

توان ابراز داشت به این ترتیب صور مثالیه مستقل از نفس موجود بوده و نظریه سهروردي در                 مثال نیز همین نظریه را می     

  1»باشد این باب مورد تأیید می

رتبه مادي طبیعی نفس به مرتبه مثالی و سپس حرکت نفس که در واقع خروج نفس از قوه به فعل و صعود از م         . 9

شـود   آنچه حرکت نفس را در مراتب سـه گانـه مـذکور موجـب مـی          . باشد  مرتبه عقلی است؛ در گرو فاعلیت متحرکی می       

رسـد نـاگزیر بایـد چیـزي او را از آن      هرگاه نفس از حدود قوه و استعداد به حد فعل مـی         «. تواند امري غیرعقلی باشد     نمی

شـود   این چیز اگر یک امر غیرعقلی همچون جسم یا نیرویی جـسمانی باشـد، الزم مـی                . این مرحله واصل کند   مراحل به   

تر وجودي علت افاده چیزي باشد که از حیث وجودي اشرف است و غیر عقل، عقل را به دیگري افاده کند که         مرتبه پست 

  2.»محال است

توانـد نفـس را بـه     ده مراتب برتر وجودي است کـه مـی  براساس قانون کلی معطی شیء واجد شیء است تنها دارن       

سوي مرتبه عقالنی در واقع چیزي است که عقل  بنابراین علت فاعلی براي حرکت نفس به  . مراتب عالی عقل نایل گرداند    

ن رساند یا خود نیازمند چیز دیگري است کـه آ       آنچه نفس را به مرتبه عقل می      «. است» عقل فعال «بالفطره یا ذاتی یعنی     

رسـیم یـا اینکـه        پس نقل کالم در آن خواهد شد و به دور و یا تسلسل می             . را از قوه به فعلیت رساند و عقل بالفعل نماید         

باشد کـه     کند خود در ذات و فطرتش عقل است و از آلودگی قوه و نقص استعدادي پاك می                  آنچه نفس را عقل بالفعل می     

  3.»همین مطلوب است

باشد چون عقل فعـال       اتحاد با عقل فعال براي نفس ممکن می       . اد با عقل فعال است    غایت نفس عقل فعال یا اتح     

مالحظه عقـل  «در واقع . سوي عقل بالفعل حرکت دهد که ظهور یا وجودي در نفس داشته باشد  تواند نفس را به     وقتی می 

ال داراي دو حیثیـت      عقـل فعـ    4»فعال از حیث وجود فی نفسه آن غیر از مالحظه آن از حیث حصولش در نفوس ماسـت                 

نفسه یا وجودي در خودش و وجودي درما، کمال نفس و تمامیت آن در اتحاد با عقل فعال است و     وجود فی . وجودي است 

  5 .صورت نفس همان وجود عقل فعال براي نفس است

هـاي   نفـس باشد که با افاضه صورتها و مفاهیم بـه          عبارت دیگر عقل فعال موجود مجرد واقعی و غیرپنداري می           به

                                                          

.408دینانی، همان، ص . 1

.141، ص 9صدرالدین شیرازي، االسفار االربعه، ج. 2

.142، ص 9همان، ج. 3

.141، ص 9همان، ج. 4

.140، ص 9ان، جهم. 5
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توانند از طریق تفکر و تخیل  به اعتقاد فیلسوفان مسلمان افراد برگزیده می. دهد سوي عقل حرکت می ها را به جزئی ما، آن

تمام فیلسوفان مشائی مسلمان بر ضرورت ارتباط عقل انسانی با عقل فعال پافشاري دارنـد تـا   «. با عقل فعال متحد شوند  

کندي، فارابی و بوعلی معتقدند نفس   . جدید را آشکار و منشأ معرفت را نیز پدیدار کنند         چگونگی پیدایش معرفتهاي کلی و      

انسانی داراي مراتب است از عقل بالقوه تا عقل بالفعل، نفس انسانی با افاضه تدریجی عقل فعـال روح القـدس یـا عقـل                         

  1 .»یابد قدسی مفاهیم معقول یا معرفت می

خطابـات  . سراسري حاکم بر تمام جهان اقتضا دارد که با نفس سخن بگویـد            جایگاه مرکزي عقل به عنوان قانون       

شود و خطاب علوي که مربوط  آید و تدبیر می خطاب سفلی که در این خطاب طبیعت پدید می: عقل با نفس دو گونه است

  2 .شود به امور روحانی شوق و آگاهی به عجز از دستیابی و بازگشت به عالم عقل پدیدار می

طور کلی تفاوت انسانها به تفـاوت   اگرچه به . رغم فطرت و طبیعت نسبتاً مشابه تفاوتهاي واقعی دارند          سانها به ان. 10

از یکـسو   . مراتب وجودي آنها مربوط است ولی تفاوت انسانها را از دو حیث تمایز عرضی و طـولی بایـد مـدنظر قـرار داد                       

باشد و در عالم اجـسام نـوع انـسان همچـون هـر نـوع             قع می انسان به لحاظ مرتبه مادي نفس خویش در عالم اجسام وا          

افراد انسان که » و خلقکم اطوارا «باشد که نسبت به یکدیگر تمایز یا تشکیک عرضی دارند             دیگري داراي افراد فراوان می    

تر حاصل تشکیک عرضی وجود هستند ـ برخالف تشکیک مراتب طولی وجود ـ نسبت به یکدیگر علیت ندارند و نیز کامل  

تنوع و تفاوت میان انسانها به کثرت عرضـی    . یا حتی اگر برخی کماالتی دارند ولی نسبت به دیگران علیت ندارند           . نیستند

یا ایها النـاس    «شود    کثرت عرضی سبب تفاوتهاي اولیه افراد می      . گردد  که ناشی از تشکیک عرضی در عالم اجسام باز می         

  .»و قبائل لتعارفواخلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا 

هرچند نفس انسانی که داراي مراتب مادي، مثـالی         . از سوي دیگر انسانها به لحاظ مراتب طولی وجود نیز متنوعند          

ها و گرایشهاي برتر پیش از تولد است به همگان            و عقلی است، در همگان مشابه است و فطرت نیز که مشتمل بر آگاهی             

انسانی در مراتب مذکور موجب تفاوت در شدت وجودي آنهـا و در نتیجـه تغییـر                 عطا گشته ولی حرکت متفاوت نفسهاي       

آورد، از دیگـران   اي کـه بـه دسـت مـی     نفس هرکسی برحسب مرتبه. شود موضع ایشان در سلسله مراتب طولی وجود می     

نـسان وابـسته    دهد، ثانویه اسـت و بـه تـالش ا           رغم فطرت مشترك اولیه روي می       این نوع تفاوت که به    . شود  متفاوت می 

  . باشد می

باشد و بنا بر اراده آزاد خویش و با بهره گرفتن از منابع و امکاناتی که خداوند        اندرکار ساختن خویش می     آدمی دست 

هـا و   در جریـان ایـن خـودآفرینی از یکـسو دانـسته     . آفریند به او بخشیده و فرصتهایی که براي او فراهم آورده خود را می  

یابند و از سوي دیگر میلها و هواهاي نفسانی او در ذیـل   هاي وحیانی بروز و ظهور می در پرتو آموزههاي فطري او   خواسته

  .کند گیرد و عمل می کند، تصمیم می در هر صورت اوست که انتخاب می. شوند هاي شیطانی گسترده می وسوسه

 النفس علی نفس اخري انما یکـون        شرافه«باشد    این تفاوتها اگرچه ثانویه و اکتسابی است ولی هرگز عارضی نمی          

گـذارد و بـدون شـک انتخابهـا و       زیرا هر انتخاب، تصمیم و عمل انسان تـأثیري بـر او مـی   3»بذاتها ال بسبب امر عارض  

در واقع صورت نهایی یا شاکله و شخصیت انـسان برآینـد            . زند  عملهاي انباشته آدمی است که صورت نهایی او را رقم می          

                                                          

.381شناسی معرفت، ص  جامعه. 1

.284-289، ص 1380غالمحسین دینانی، دفتر عقل و آیت عشق، تهران، طرح نو، . 2

.254، ص 8صدرالدین شیرازي، اسفار اربعه، ج. 3
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پس اگر فطرت که خویشاوند شریعت است در غوغاي میلها و نیازهاي طبیعی خاموش مانده و ذیـل    . اعمال مستمر اوست  

شود و خود را بر صـورت جـانوران            فعلیت یافته، بروز و ظهور نکند، صورت انسانی انسان مسخ می            هدایتهاي انسان کامالً  

  . هاي جهنم خواهد آفرید درنده، بهائم یا سنگها و آتش گیره

در علوم و » خود«اي ماوراي جسمانی که در مفهوم    ن ادراکی پیشینی با فطرت همچون پیش ساخته       فطرت همچو 

. شـود  این تفاوت از نقش انسان در بر ساختن خویش ناشی مـی . باشد شود کامالً متفاوت می هاي مختلف مطرح می     فلسفه

شده است که قابلیـت تغییـر نـدارد بلکـه          زیرا فطرت به عنوان پیش ساخته هر چند فوق جسمانی باشد یک واقعیت تمام               

فطرت فـوق مـادي یکـسان و طبیعـت مـادي         . گذارد  موهبتی استاندارد و جبري است و هیچ امکانی براي تنوع باقی نمی           

آمـده اسـت در روز ظهـور    » و اذا الوحوش حـشرت   «ولی چنانکه در تفسیر آیه      . کند  یکسان زمینه تنوع و تکثر را نابود می       

صدرا در تفسیر برخی از آیات قرآن از جمله در . شوند دن اسرار، انسانها همه بر یک صورت محشور نمیحقیقت و آشکار ش

  1 .کند تفسیر آیه سوم سوره زلزال به تفصیل در این زمینه بحث می

  علم . 5-2

 اصـل   شناختی معموالً در فلسفه بر مباحث وجود شناختی مقدم است ولی بنابر جایگاه مهم               هرچند بحثهاي معرفت  

ترین اصل فلسفی اسـت و   کند و در واقع زیربنایی اي ایفا می کننده اصالت وجود که براي تمام بخشهاي فلسفه نقش تعیین    

شناسی اسـالمی   معرفت. شناسی به تأخیر افتاده است    باشد در این تحقیق معرفت      بر تمام مفروضات فلسفی دیگر حاکم می      

شناختی که براي     ترین مفروضات معرفت    کننده   مختصري از مهمترین و تعیین     اصالت، تنوع و گستردگی بسیاري دارد، ولی      

  . باشد تربیت داللتهایی خواهند داشت شامل هفت مورد می

  بداهت علم. 1-5-2

ولـی علـم روشـنترین و     . تر پیـشین اسـت      بحث در هر موضوعی مستلزم تعریف آن به کمک مفاهیم شناخته شده           

پـس علـم نـه    . تر و آشکارتر از علم وجود ندارد که در تعریف آن بکار گرفته شـود                 کلی ترین مفاهیم است و مفهومی      رایج

 علم از جملـه حقـایقی اسـت کـه انیـت یـا هـستی آن عـین         2به قول صدرا. قابل تعریف است و نه نیازي به تعریف دارد     

  .باشند ماهیتش بوده، قابل تعریف نمی

 و از آن بـه حـضور شـیء نـزد            3تعریفی تنبیهی و توضیحی است     تعریف حقیقی نیست بلکه       از این رو تعریف علم،    

 بداهت علـم نـه تنهـا در مقـام تـصور بلکـه در مقـام        4 .گردد شیء، صورت حاضر نزد ادراك کننده، معلوم بالذات، یاد می         

د علم نیـز  نیاز از تصدیق است بلکه وجو یعنی نه تنها مفهوم علم بدیهی و بی. تصدیق نیز در فلسفه اسالمی پذیرفته است    

                                                          

.1363 و زلزال، محمد خواجوي، تهران، موال، هاي طارق، اعلی صدرالمتألهین شیرازي، تفسیر سوره. 1

یشبه ان یکون العلم من الحقایق التی انیتها عین ماهیتها و مثل تلک الحقایق ال یمکن تحدیدها و تعریفه بالرسم التام ایضا ممتنع، کیف و «. 2

.288، ص 4درالمتألهین شیرازي، اسفار، جص» ال شیء اعرف من العلم النه حاله وجدانیه نفسانیه یجدها الحی العلیم من ذاته ابتداً

.279، ص 1419، 3همان، ج. 3

.490-491همان، ص . 4
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تواند علم را در خود دریابد و همگان        وجود علم و مصادیق آن مورد اذعان عموم است و هرکسی می           . نیاز از اثبات است     بی

  .کنند اند و مصادیق آن را درك می دانند دانستن چیست و آن را در موارد بسیاري تجربه نموده بخوبی می

  تجرد علم. 2-5-2

زیرا حضور و ظهور شیئی بـراي       . باشد  به تجرد علم، عالم و معلوم رهنمون می       » ءظهور شیء لشی  «تعریف علم به    

 1 .گـردد  شیء دیگر متوقف بر تجرد هر دو آنهاست یعنی تنها و تنها اگر عالم و معلوم مجرد از ماده باشند ظهور واقع مـی                 

آینده یا اینجا و آنجاست که این دقیقـاً  چون تجرد از ماده به معناي رهایی از قید زمان و مکان و به معناي تساوي حال و   

  . بدین ترتیب مالك عالم بودن و مالك معلوم بودن تجرد از ماده است. همان حضور است

باشند چه رسد بـه اینکـه نـزد دیگـري             مرکب بودن و حرکت ذاتی نزد خود حاضر نمی        : وجودات مادي به دو دلیل    

 زمـان، مکـان و      2 .جود پخـش و گـسترده در زمـان و مکـان اسـت             عبارت دیگر وجود مادي یک و       به. حضور بهم رسانند  

باشند بنـابراین، مادیـت        قرین می   جسمانیت که عناصر اصلی سازنده جهان مادي هستند هر سه اموري هستند که با عدم              

  4 .باشد  ولی هرجا علم است حضور است و هرجا حضور است حتماً وجود غیرمادي مطرح می3 .باشد مناط جهل می

آنجا که تحقق علم یعنی ظهور شی براي شیء در گرو تجرد از مادیت است، پس نه تنها مفاهیم کلی بلکه تمام       از  

دهند و بـه عـالم        صورتهاي ادراکی شامل صورتهاي حسی و خیالی نیز که بخش وسیعی از ادراکات انسانی را تشکیل می                

از نظر صـدرا تجـرد      . ق بزرگ و کوچک و غیره مجردند      باشند نیز از خواص مادي نظیر اقسام، عدم انطبا          جسم مربوط می  

اي از وجود که غیر از وجود مـادي اسـت و بـه              ادراکات حسی یا صورت اشیا جسمانی ناشی از این است که آنها در مرتبه             

  5 .یابند باشد، یعنی در مرتبه وجود ذهنی تحقق می آمیختگی عدم با وجود مبتال نمی

رغـم وجـودات      دهد چون به    هاي ادراکی را به ثبات و تغییرناپذیري آن نسبت می         ولی عالمه طباطبایی تجرد صورت    

کننـد و همـین امـر یـادآوري معلومـات       مادي که در معرض تحول مستمرند صورتهاي حاصل از آنها در ذهن تغییر نمـی         

لـم و تـصدیق و   بر صورتهاي ادراکی وجـدانیات نظیـر حـب و بغـض، اراده و کراهـت، ع              عالوه. سازد  پیشین را ممکن می   

  .باشند همچنین علم به ذات یا نفس نیز مجرد می

  

  

                                                          

.298، ص 4همان، ج . 1

... وبالجمله الجسیم، حقیقه افتراقیه فی وجودها قوه عدمها و فی عدمها قوه وجودها فوجود کل فرد منه کالذراع مثال عین عدم فرد آخر ... «. 2

ته و مال یوجد بتمامه لذاته ال یناله شیء آخر والنیل والدرك من لوازم العلم فالعلم ال حد بشیء من الجسم واعراضه الالحقه ال یوجد بتما مه لذا

، همان، »ها الوضعیه المادیه التی فی الخارج فالوجود القوي الذي ال یصحبه هذه الشوائب العدمیه هو عباره عن االدراك اال بصوره غیر صورت

.298-299ص 

ان الجسمیه و االمتداد المکانی او الزمانی امور تشابک فیه الوجود و العدم والوحده مع الکثره و الجمعیه مع الفرقه و ذلک االشتباك یمنع «. 3

.73همان، ص » عن الحضور الجمعی و الشعوري و یکون مناط المجهولیه

.131انی، شرح حال و آراي فلسفی مالصدرا، ص، آشتی»باشند معلوم و عالم و علم داراي وجود جمعی و صریح می«. 4

.41 و 17، 18، ص1، ج 4جوادي آملی، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه، بخش . 5
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  ابداع علم. 3-5-2

 ولـی تقریبـاً پـس از    1دانـستند   هرچند فیلسوفان اسالمی در ابتـدا علـم را حاصـل انطبـاع صـورتی در نفـس مـی                   

باشـد و از   هیت خارج میزیرا علم یک وجود مجرد از ماده است و از مقوله ما        . شود  صدرالمتألهین علم ابداع نفس تلقی می     

ولی شرط حصول چیزي بـراي دیگـري   . باشد ادراکی است که براي نفس حاصل می      . جمله اعراض یا صفات نفس نیست     

اي آفریـده کـه بـر ایجـاد      بنابر اعتقاد صدرا خداوند نفـس را بـه گونـه          . این نیست که در آن حلول کند یا وصف آن باشد          

 تمام مخلوقات خداوند براي او حاصلند صـورتهاي ابـداعی نفـس نیـز بـراي آن       و همانطور که 2صورتهاي مجرد تواناست  

باشند زیرا هر صورتی براي فاعلش حاصل است پس اساساً صورتهاي ابداعی نفس حصولـشان در واقـع بـراي                حاصل می 

علـم   بدین ترتیب نفس متصف بـه       4 . و حصول صورت براي نفس مناطق عالمیت نفس است         3نفس و قائم به نفس است     

البته چون نفس وجودي . شود بلکه نفس فاعل مخترع علم است کند یا بر آن عارض نمی نیست و علم در نفس حلول نمی

  . مقترن با ماده و وجودي امکانی است صورتهاي ابداعی آن فاقد آثار خارجی است و داراي وجود ذهنی است

  تساوق علم با وجود. 4-5-2

شود و دیگر یکی از اعراض نیست علم یک نـوع              حیطه مقوالت ماهوي خارج می     بنابر تجرد علم از مادیت علم از      

علم یک حقیقت عینی یا اصطالحاً یک وجود        . و آنچه در ذیل ماهیت نیست وجود است       . گردد  کیف نفسانی محسوب نمی   

م وجودي تحقق  عل5یک وجود واقعی و سرشار که هرگز با عدم آمیخته نگشته،         . خارجی است که در نفس عالم وطن دارد       

علم که عبارت از   . یافته و غیرآمیخته با عدم، وجود سرشاري که با ماهیت همراه نگشته و هستی و چیستی آن یکی است                  

باشـد و چـون واجـب از ماهیـت      اي است که عین ذات واجب مـی  انکشاف است از شئون واجب الوجود و از صافت کمالیه     

  6 .است حتی در ممکنات نیز علم مساوق وجود آنهاستمبراست پس علم از سنخ وجود و مساوق وجود 

شعور همگانی و معرفت عمومی موجودات از مهمترین نتایج فوري و مستقیم مساوقت علم با وجـود اسـت تعمـیم             

شان از علـم برخـوردار و عـالم تلقـی      علم به سراسر جهان هستی از آن روست که تمام موجودات بر حسب درجه وجودي             

اي از موجودات حتـی جمـادات و نباتـات خـالی از      دار وجود دار علم است، و ذره...  وجود، مساوق هستند علم و «. شوند  می

 نیز بـر علـم و معرفـت و تـسبیح عالمانـه         قرآن کریم  چنانکه   7 .»علم نیستند، و به اندازه حظ وجودي حظ از علم دارند          

 صالته و تـسبیحه  علمت و االرض و الطیر صافات کل قد         السموا  الم تر ان اهللا یسبح له ما فی       «نماید    موجودات تأکید می  

                                                          

.3، نمط2 االشارات و التنبهات، ج المدرك، ابن سینا، ادراك الشیء وجود صورته فی. 1

جاد صور االشیاء المجرده و المادیه النها من سنخ الملکوت، صدرالمتالهین هللا تعالی قد خلق النفس االنسانیه بحیث یکون لها اقتدار علی ای ان. 2

.294، ص 3الشیرازي، ج 

حصول هذه الصور االدراکیه فی انفسها عین حصولها للنفس و معنا حصولها و قیامها بها هو انها موجوده فی صقع النفس، صدرالمتألهین، . 3

.51، ص 1362ی، قم، دفتر تبلیغات، رساله المسائل القدسیه، مجموعه رسائل فلسف

.265، ص3مناط  العالمیه الشیء بالشی، حصول صوره ذلک الشیء له، همان االسفار االربعه، ج. 4

.297، ص 4العلم وجودا بالفعل غیر مشوب بالعدم، همان، ج «. 5

.153، ص 7 و ج118، ص 1همان، ج . 6

.260، نشر آثار امام، ص امام خمینی، شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران. 7
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نتیجه مستقیم دیگري که از مساوقت علم با وجود و خروج علم از ذیل ماهیـت حاصـل          ) 41/نور(» و اهللا علیم بما یفعلون    

ل گردد اینست که اگر در همه موجودات اعم از محسوسات و معقوالت ـ بنابر اصالت وجود ـ وجود اصل است و مجعو   می

گردد، پس آنچه در معـرض        شود ولی ماهیت فرع است و به دلیل اتحاد و همراهی با وجود، به تبع آن موجود می                   واقع می 

ماهیـت موجـودات بـه تبـع     . شود و معلوم حقیقی من است، وجود موجودات است نه ماهیت آنهـا    شهود نفس نیز واقع می    

  .اند اي علمی به تبع وجود علمی و در سایه آن موجود گشتهیعنی صورته. شوند وجودشان معلوم و مشهود من واقع می

  تشکیک علم. 5-5-2

زیرا چنانکه قبالً گفته شد مادیات بر حسب ویژگیهـاي    . تشکیک علم نتیجه تجرد علم و تساوق علم با وجود است          

رنـد داراي تمـایز     بندي هستند ولی امور مجرد کـه جـنس و فـصل ندا              مشترك و متفاوتشان به انواع و اجناس قابل دسته        

البتـه  . اند که از جهت مرتبـت بـا یکـدیگر متفاوتنـد             امور مجرد ذواتی صاحب مراتب یا تشکیک یافته       . باشند  تشکیکی می 

پس علم نیز که اوالً مجـرد اسـت و ثانیـاً بـا     . تشکیک تنها در مورد مجردات مطرح است و مادیات تشکیک بردار نیستند   

حقیقت تشکیکی علم در یک تقـسیم  . ت ـ مساوقت دارد، حقیقتی تشکیکی است وجود ـ که مشکک و صاحب مراتب اس 

کلی شامل دو مرتبه علم حضوري و علم حصولی است که از حیث تجرد و محدودیت علم حضوري برتر از علم حـصولی                       

  .گردد طور مستقیم و با شهود خود واقعیت حاصل می است چون فارغ از وساطت صورتها و مفاهیم، به

 مرتبه حسی شامل تصور صورت اشیاست  که بـه           1 .ولی خود شامل سه مرتبه حسی، خیالی و عقلی است         علم حص 

مرتبـه خیـالی شـامل صـورتهاي        . دهد  شرط محاذات وضع و حضور شی با کمک حس مشترك و حواس پنجگانه رخ می              

شـرط محـاذات و حـضور شـی رخ     ادراکی یا تصورات بایگانی شده و صورتهاي ابداعی یا خیالی است که تولید آنها بدون         

، ادراکـات اعتبـاري،   3 )معقـوالت ثانویـه  (، مفـاهیم کلـی   )معقـوالت اولیـه  ( مرتبه عقلی شامل مفاهیم مـاهوي    2 .دهد  می

مرتبه عقلی خود نیز به چهـار مرتبـه تـشکیک           . ها و قضایا است     هاي استنتاجی، استدالل    ، گزاره )بدیهیات(هاي پایه     گزاره

  : ازگردد که عبارتند  می

این مرتبـه کـه بـراي     .  که نسبت به همه معقوالت و صورتهاي ادراکی تهی است          4عقل هیوالیی یا عقل بالقوه    . 1

باشد، اولین مرحله وجـود تجـردي و آخـرین مرتبـه عـالم                طور ذاتی وجود دارد و استعداد صرف می         همه نفوس انسانی به   

  . جسمانی است

                                                          

دهد از این رو قواي نفس نیز به سه دسته حسی، خیالی و عقلی  البته چون ظرفیتهاي انسانی براي تحصیل علم این سه مرتبه را پوشش می. 1

ک معنا روشها یا از قواي نفس به ی. شوند که قواي حسی و خیالی بین انسان و حیوان مشترك ولی قواي عقلی ویژه انسان است بندي می دسته

.باشند ابزار و منابع کسب علم می

شناسی معموالً پس از مرتبه خیال مرتبه وهم است که به ادراك معناهاي جزئی نظیر محبت مادر و یا ترس از بیگانه و غیره  در معرفت. 2

در یک شیء مادي وصف جزئیت یافته است، پردازد ولی بنابر اندیشه صدرایی چون مدرکات وهم از نوع معانی عقلی است که بخاطر تحقق  می

.225، ص 1360کننده باز هم عقل است و وهم به عنوان مرتبه مستقلی مطرح نیست، صدرالمتالهین شیرازي، الشواهد الربوبیه،  پس ادراك

ولیه که اتصاف و عروضشان شود و برخالف معقوالت ا معقوالت ثانویه خود به دو نوع معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی تقسیم می. 3

.در خارج است معقول ثانی فلسفی اتصافش در خارج ولی عروضش در ذهن است و معقول ثانی منطقی عروض و اتصافش هر دو در ذهن است

نها بالنسبۀ الی فیکو» الهیولی«لشباهته فی خلوه عن المعقوالت » عقالً هیوالنیاً«واحدها کونه القوة بالنسبۀ الی جمیع المعقوالت ویسمی «. 4

.294، ص 3، ج1375، قم، دفتر تبلیغات، 3، محمدحسین طباطبایی، بدایه الحکمه، ترجمه و شرح علی شیروانی، ج»جمیع الصور
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هـاي بـدیهی      و گـزاره  ) نظیر هستی، وحدت، کثـرت و غیـره       (هیم بدیهی   که مرتبه آگاهی به مفا    1 :عقل بالملکه . 2

باشـد و بـراي همگـان ایـن       می2یا به اصطالح معقوالت اولیه) نظیر کل از جزء بزرگتر است و جمع نقیضین محال است  (

  . مرتبه حاصل است

ور نظري نیز ترتیب خاصی البته میان ام.  شامل ادراك امور نظري با وساطت معقوالت بدیهی است3عقل بالفعل. 3

عمـل ارادي   ) عقل بالفعل در حقیقت حیات علمی انسان است که از دو طریق الـف             . برقرار است و برخی بر برخی مقدمند      

فیضان غیر ارادي نور و شعاع عقلی به تأیید الهـی           ) تحصیل مفاهیم و تعاریف و استعمال برهانهاي قیاسی و استقرائی؛ ب          

  4 .توان بدان دست یافت می

 شامل التفات و استحضار همه آنچه کسب نموده اعم از معقوالت بدیهی و نظري که بـا واقعیـات       5عقل مستفاد . 4

در این صورت نفس یک جهان علمی شبیه به جهان عینی خواهد شد و عقـل مـستفاد نامیـده       . عالم باال و پایین مطابقند    

طور بالفعل حضور دارند و نفس در تجـرد    مطابق با واقع، بهمیشود یعنی در آخرین مرحله سیر تکاملی عقل همه معقوالت        

   6 .دارد تام است و معقوالت را از عقل فعال دریافت می

  :مراتب علم با یکدیگر نسبت و رابطه دارند و فهم این نسبتها البته در گرو توجه به چند نکته مهم است

شود علم خیالی مجـرد    زئی بودن معلوم محقق می    علم حسی با سه ویژگی یعنی حضور ماده، اجتماع اعراض، ج          . 1

  7 .از شرط اول و علم عقلی مجرد از هر سه شرط است

میان صورت محسوس و صورت خیالی و مفهوم کلی نسبت معینی برقرار است و همواره تحقق مفهوم کلی یـا                    . 2

اي ادراکی یا تصورات نیـز در      معقول اولیه به تحقق صورت خیالی و آن هم به تحقق صورت حسی وابسته است و صورته                

کند و به مفاهیم  نفس با حس آغاز می    .  مبدأ تمام ادراکات حتی بدیهیات حس است       8 .گرو حواس ظاهري و باطنی هستند     

. شـوند   ولی علوم حسی، خیالی و عقلی به یکدیگر تبـدیل نمـی           . یابد  کلی و قضایاي بدیهی و قضایاي استنتاجی دست می        

  9 .زند شوند بلکه نفس در هر مرتبه به تولید جدیدي دست می خود خارج نمییعنی ادراکات از مرتبه 

                                                          

علقه العقل بالملکه وهی المرتبۀ التی تعقل فیها االمور البدیهیۀ من التصورات و التصدیقات فان تعلق العلم بالبدیهیات اقدم من ت: وثانیتها«. 1

.، همان»بالنظریات

اي از  که گزاره» االرض ثقیله«که یک گزاره بدیهی است و مشهودات نظیر » الکل اعظم من الجزء«معقوالت اولیه شامل بدیهیات نظیر . 2

الکذب «الت نظیر اند و مقبو که گزاره متواتري است براي آنانکه خودشان دریا را ندیده» البحر موجود«یک تجربه علم است و متواترات نظیر 

.420، ص 3که مورد قبول عموم مردم است، صدرالمتألهین شیرازي، االسفار االربعه، ج » قبیح

.، طباطبایی، همان»العقل بالفعل و هو تعقله النظریات بتوسیط البدیهیات وان کانت مرتبۀ بعضها علی بعض: وثالثتها«. 3

که براي نفس در این هنگام قدرت و توانایی این است که کلیه معقوالت اکتسابی خود را هرگاه اند  عقل بالفعل را بدین جهت بالفعل نامیده«. 4

و حصول این مقام و مرتبه در نتیجه تکرر مطالعه معقوالت و کثرت مراجعه به . بخواهد بدون زحمت فکر و اندیشه در ذات خویش مشاهده کند

ه که ملکه رجوع به جناب قدس ربوبی و اتصال به ساحت مقدس الوهی در وي پدید مبدأ فیاض و اتصال به ساحت قدس الوهی است تا آنگا

307صدرالمتالهین شیرازي، الشواهد الربوبیه، ترجمه محمدجواد، صالحی، تهران سروش، ص . آید

فلی، باستحضاره الجمیع والتفاته الیها عقله لجمیع ما استفاده من المعقوالت البدیهیۀ النظریۀ المطابقۀ لحقائق العالم العلوي والس: ورابعتها«. 5

.طباطبایی، همان(، »بالفعل، فیکون عالما علمیا مضاهیا للعالم العینی، ویسمی العقل المستفاد

.140-142، ص 9صدرالمتألهین الشیرازي، االسفار االربعه، ج . 6

.360-361، ص 3همان، ج . 7

.200-201، ص 2، ج 1371 تهران، صدرا، محمدحسین طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم،. 8

.255، ص 1372، قم، مؤسسه امام خمینی، 2مصباح یزدي، آموزش فلسفه، ج . 9
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آورد  تواند معرفتی را پدید آورد زیرا ادراك حسی علم یا رأي کلی به بـار نمـی        ادراك حسی هرگز به تنهایی نمی     . 3

عرفت کلی به همان ماهیـت  تواند معرفتی کلی به دست دهد که البته این م تجربه می . مگر به استقرا و تجربه منتهی شود      

   1 .یا محتواي مورد استقرا و به شرایط آزمودن و تجربه مشروط است

باشـد   معقوالت اولیه شامل مفاهیم ماهوي نظیر درخت، کتاب، میز و غیره می           : اند  معقوالت علم عقلی سه دسته    . 4

و منطقی شامل مفـاهیمی نظیـر وجـود،      معقوالت ثانی فلسفی 2 .که حاصل انتزاع مفهوم کلی از صورتهاي جزئی هستند   

طـور اسـتقاللی     شود که نحوه وجود موجودات هستند و از مالحظه ربطهـا و نـسبتهاي قـضایا بـه                   علت، جوهر و غیره می    

آیند   معقوالت اعتباري عام و خاص که براساس حب ذات و براي پاسخگویی به نیازهاي طبیعی پدید می                . شوند  حاصل می 

و ) ضرورت، حسن و قبح، اختصاص، استخدام و اجتماع، متابعت علـم و غیـره  (ریات پیش از اجتماع و شامل دو دسته اعتبا   

   3 .باشند می) کالم، مالکیت، ریاست و امر و جزا و غیره(اعتباریات پس از اجتماع 

مـام  ت. شـوند   هاي بـدیهی منتهـی مـی        ها یا تصدیقات یا خود بدیهی، صادق و ضروري هستند یا به گزاره              گزاره. 5

  4 .هاست اساس تمام تصدیق» امتناع اجتماع نقیضین«یابند و قضیه  هاي علمی در نهایت به بدیهیات اولیه ارجاع می گزاره

تمام فیلسوفان مسلمان بر ضرورت ارتباط عقل انسانی با عقل فعال جهت تبیین کیفیـت پیـدایش معرفتهـاي                    . 6

ارابی و کندي بر این عقیده است که نفس با افاضه عقـل فعـال و عقـل                  سینا همچون ف     ابن 5 .اند  کلی و جدید تأکید نموده    

سینا بر استفاضه عقل انسانها از عقـل فعـال تأکیـد     نزد ابن» نیایش عقل«مفهوم . تواند به مفاهیم معقول برسد  قدسی می 

. دانـد   فیلـسوفان مـی   ولی فارابی ارتباط با عقل فعال را به مدد تخیل و تعمق، خاص برجـستگان یعنـی پیـامبران و                   6دارد

همچنانکه بصر مدرك بقوت است و بواسطه نور آفتاب بفعل همی آید، نفـس ناطقـه انـسانی عقـل                    «گوید    سهروردي می 

عقل فعال و دیگر عقول بافاضت ایـن نـور بخیـل نیـستند و     . آید بقوت است و بواسطه عقل فعال و تابش نور او بفعل می     

  7.» مر آنان را ذاتی است اما قصوري که هست از قابالن و مستعدان استافاضت این نور بر موجودات هر دو عالم

. باشد  از آنجا که علم عبارت از ظهور شیء براي شیء است، میان علم با عالم و معلوم نسبت اتحادي برقرار می                    . 7

ه خویشتن اصل شود که نفس هم عاقل و هم معقول باشد از این رو علم نفس ب علم نفس به خود و حاالت خود سبب می  

  8 .کند اتحاد عالم و معلوم را ثابت می

ولی اتحاد عاقل و معقول اختصاصی به علم حضوري نفس به خود ندارد بلکه چون مناط علـم حـضور اسـت و منـاط          

                                                          

.1383شناسی معرفت، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه،  ، جامعه... به نقل از علیزاده و98، ص 3الشفا، ج. 1

هاي جزئی ادراك شده در مرتبه حسی به تدریج  تنوع و مکرر است که صورتمفاهیم کلی حاصل پیرایش و صیقل یا تجرید ادراکات حسی م. 2

.122سینا، ص  گردد، ادراك حسی از دیدگاه ابن شوند و یک صورت کلی معقول حاصل می هاي جزئی و خاص پیراسته می از ویژگی

. به بعد138، ص 2طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج . 3

.79-80همان، ص . 4

.658، ص 1362، ترجمه نصراهللا پورجوادي، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1یان محمدشریف، تاریخ فلسفه در اسالم، جم. 5

.115، ص 1384مهدي حائري یزدي، کاوشهاي عقل عملی، تهران، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، چاپ دوم، . 6

-431، ص 1380ان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، الدین سهروردي، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، حسن نصر، تهر شهاب. 7

430.

.1370، قم، سازمان تبلیغات، 234، ص 2دتقی مصباح یزدي، آموزش فلسفه، جمحم. 8
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 بـه اعتقـاد صـدرا تمـام صـورتهاي      1»باشـند  معلوم و عالم و علم داراي وجود جمعی و صریح می«باشد پس  حضور تجرد می  

امل محسوس، متخیل و معقول مجردند و چون مجردند، میان آنها انفکاك و جدایی برقرار نیست، زیـرا انفکـاك و                     ادراکی ش 

صورتهاي ادراکی بنابر نظریه قیام صدوري نفس مالصدرا، معلـول نفـسند و معلـول بـا علـت            . غیبت از ویژگیهاي ماده است    

   2 .نفسند با نفس که علت ایجادي آنهاست رابطه اتحادي داردایجادي خود متحد است بنابراین صورتهاي ادراکی که معلول 

وجود هر چیزي به خودي خود غیر از وجود آن براي عالم است پس در حالی که میان وجود لنفسه شیء بـا نفـس           

عنـی  پس رابطه علم و معلـوم بالـذات ی  . باشد اتحادي برقرار نیست میان وجود آن براي عالم با نفس عالم اتحاد برقرار می    

عبارت دیگر صورتهاي ساخته شده توسط ذهن داراي دو جهت است یـک جهـت     به3 .صورت علمی، عینیت و اتحاد است    

بنابراین چون نفس از یکـسو  . ناظر به حکایت این تصاویر از عالم خارج است و جهت دوم ناظر به رابطه آنها با ذهن است     

باشد و از سـوي دیگـر بـه صـورتهاي        ا و ویژگیهاي خود مطلع می     به خود همچون عالم یا فاعل شناس آگاه است و از قو           

باشد، اتحاد عـالم بـا معلـوم و علـم            ذهنی که معلولهاي خود اوست، بنا بر حضور دائمی معلول نزد علت ایجادي، آگاه می              

   4 .باشد برقرار می

  اعتبار علم. 6-5-2

هـاي   اند و مطابقـت گـزاره    معیار صدق تأکید نمودهبه منزله » مطابقت با واقع  «در حوزه اسالمی تمام فیلسوفان بر       

البته نفس االمر بسی فراتر از عالم مادي اسـت و مـثالً در قـضایاي                . اند  معرفتی با نفس االمر را مالك علم معتبر دانسته        

ـ 5 .باشـد  االمر واقعیات مادي است ولی در وجدانیات واقعیات نفسانی و در قضایاي منطقـی ذهـن مـی        تجربی نفس  دین   ب

هـاي اعتبـار بخـشی دانـش          االمر زمینه   است ولی براساس تفسیرپذیري نفس    » مطابقت با واقع  «ترتیب کانون اعتبار علم     

  . شود گسترده می

ها  توان در آن زمینه     هایی وجود دارد که می      در آثار اندیشمندان مسلمان اعم از فیلسوفان، عارفان و متشرعان زمینه          

براي مثـال تفکیـک علـم بـه     . اعتباربخشی دانش و دستیابی به علم معتبر بازشناسی نمود      عوامل اساسی دیگري را براي      

حقیقی و اعتباري یا توجه به عقل فعال و انسان کامل به عنوان منبع فیضان علم و تقسیم علم به سودمند و غیرسـودمند                

 براي تعمـیم عوامـل اعتبـاربخش علـم          هایی  و بحث درباره ثبات و تحول در علوم و در نهایت تساوق علم با وجود زمینه               

  .باشند می

بنابر بداهت علم و تـساوق آن بـا وجـود چـون     . باشد علم به خودي خود معتبر است و دغدغه صدق ذاتی علم نمی 

پس علم به خودي خـود  . باشد پس علم نیز آشکار است و آشکارکننده         وجود ظاهرتر از هر چیز است و ظاهرکننده غیر می         

                                                          

.131الدین آشتیانی، شرح حال و آراي فلسفی مالصدرا، ص  جالل. 1

.1366، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 2 حسین ابراهیمی دینانی، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسالمی، ج غالم.2

.مبانی تربیت اسالمی و برنامه درسی اثر نگارنده: بنگ. 3

فثبت ان کل ذات مجرده یصح ان تکون عاقله لتلک الماهیات الن التعقل عباره عن حصول صور الماهیات للذات المجرده فاذا صح کونها .4

الن کل من عقل شیئا فیتضمن عقله لذلک الشیء عقله لذاته العاقله فثبت ان کل مجرد یصح ان یکون عاقال عاقله لها صح کونها عاقله لذاتها 

.455، ص3لذاته و لغیره ، اسفار اربعه، ج

.160-165، ص 2، ج1372طباطبایی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، تهران، صدرا، .5
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یعنی . توان تردید داشت که آیا دریافتهاي ما مصداق علم هست یا نه         ولی درباره علم انسان می    . عتبر است و فی حد ذاته م    

  .علم بودن دریافتهاي ما اوالً از حیث تعین اجتماعی و ثانیاً از حیث حکایت از واقعیت قابل تردید است

اوست و وجود ویژه هر کـس پرتـوي از    اکنون براي رفع تردید باید دانست که دانش هرکس مساوق با وجود ویژه              

گردد؛ پس درجه وجودي هـر کـسی کـه بـر حـسب                ذات وجود است و برحسب دوري و نزدیکی به ذات وجود متعین می            

از سوي دیگر ذات وجـود      . کند  شود، اعتبار دانش او را تعیین می        میزان تقرب او به ذات وجود یعنی واجب الوجود معین می          

ت پس همانطور که درجه وجودي هر کسی در گرو نسبتش با ذات وجود است درجه علمیت و     نیز مساوق علم سرمدي اس    

 در واقع چـون تقـرب بـه ذات وجـود در گـرو      1 .نماید یا اعتبار دانش او نیز در نسبتی است که با دانش سرمدي برقرار می    

بدین ترتیب اعتبار علـم تنهـا   . تشود پس اعتبار دانش در گرو معرف بودن آن براي ذات هستی اس   معرفت آن حاصل می   

کند و بسته به پاالیش آن از غیر علم معنـا   در نسبتی که با علم سرمدي دارد و نقشی که در آشکاري ذات واقعیت ایفا می       

  .دارد

به صورت کتاب حق از سوي خداوند که حق است و عالم را بـه حـق     » حق« دانش معتبر یا     قرآن کریم از منظر   

حق مقام علم الهـی اسـت       . دارند نافع است    شود و براي مردمانی که آن را دریافت می           حق نازل می   آفریده است بر رسول   

 .، انزال کتب و ارسال رسل، برپایی قیامت و سنجش مردمان و جزاي اعمال است  )عالم(که منشأ پیدایش آسمانها و زمین       

کنند، برخـی   کنند یا در آن غلو می را کتمان میشوند برخی تسلیم حقند برخی حق     بندي می    مردمان بر مبناي حق دسته     2

کنند و برخی با حق به مخالفت و جدال و جنگ       کنند و به حق عمل می       کنند و بر مبناي آن داوري می        به حق احتجاج می   

ولی حق در روز واپسین ظهور تام دارد و هرکس را برحسب نسبتش با حق که تـسلیم بـوده یـا تکـذیب جـزا             . پردازند  می

  .ندده می

نزول آن حـق    . منشأ آن حق یعنی خداست    : پس حق بودن کتاب که پرتوي از علم الهی است شامل چند معناست            

ظرف آن حق یعنی قلب و زبـان پیراسـته رسـول            . محتواي آن حق یعنی مطابق با واقع است       . یعنی الزم و ضروري است    

ر بستن آن حق یعنی مفید آسایش و سعادت هر          بکا. تالوت آن حق یعنی حاکی از واقعیت و هادي به فضیلت است           . است

همچنین حق بودن کتاب متضمن سازگاري با کتابهـاي دیگـر، صـالحیت بـراي پیـروي و دوري از ظـن                      . دو نشئه است  

  3.است

تنها و . توان عوامل اعتباربخشی علم را به ترتیب ذیل استنباط نمود  پس براساس ویژگیهاي کتاب خدا در قرآن می       

لم مشروط به مطابقت با واقع است ولی عالیم اعتبار علم تنهـا از طریـق آزمـون تجربـی و سـنجش کمـی                     تنها اعتبار ع  

                                                          

.»من علمه اال بما شاء وسع کرسیه السموات واالرضیعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و ال یحیطون بشیء «.1

/ بقره (» اهللا نزل الکتاب بالحق ذلک بان«نزول کتاب حق است ) 147/ بقره (» الحق من ربک فال تکونن من الممترین«خداوند حق است .2

ت مردمان نازل شده و براي آنان نافع است حق براي هدای) 119/ بقره (» انا ارسلناك بالحق بشیرا و نذیرا«شود  بر رسول حق نازل می) 176

هو الذي خلق السموات و «جهان آفرینش حق مخلوق به اوست . »قل یا ایهاالناس قد جائکم الحق من ربکم فمن اهتدي فانما یهتدي لنفسه«

.»االرض بالحق

ن قل هل من شرکائکم من یهدي الی الحق قل قل هل من شرکائکم من یبدؤا الخلق ثم یعیده قل اهللا یبدؤ الخلق ثم یعیده فانی تؤفکو«.3

اهللا یهدي للحق افمن یهدي الی الحق الحق ان یتبع امن ال یهدي اال ان یهدي فمالکم کیف تحکمون و ما یتبع اکثرهم اال ظنا ان الظن ال 

یق الذي بین یدیه و تفصیل الکتاب ال یغنی من الحق شیئا ان اهللا علیم بما یفعلون و ما کان هذا القرآن ان یفتري من دون اهللا و لکن تصد

).33-37یونس (» ریب فیه من رب العالمین
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عبارت دیگر عوامـل      به. گردد، بلکه براي دستیابی به علم معتبر یا مطابق با واقع، راههاي گوناگونی وجود دارد                حاصل نمی 

سازگاري با منظومه معرفتی معتبـر و     «،  2»سودمندي نتایج  «1،»مطابقت با شواهد عینی   «: یا عالئم اعتبار دانش عبارتند از     

  4»اعتبار مرجع «3،»مقبول

  جایگاه علم. 7-5-2

از آنجا که علم مـساوق وجـود و وجـود    . منظور از جایگاه علم نسبت آن با دین، عقل، اسطوره، شهود و غیره است     

حاطه دارند، پس علم مراتب فراتر هستی نیز بـر  حقیقت واحد صاحب مراتبی است که مراتب فراتر آن بر مراتب فروترش ا  

آوردهاي معرفتی ما به علم مراتب فراتـر          علم مراتب فروتر آن اشراف دارند از این رو ارجاع تمام دریافتهاي علمی و دست              

حـق  دانشی اسـت کـه از سـوي        » حق« بنابراین علم معتبر یا به تعبیر قرآن         5 .هستی یعنی دانش اولیا و انبیا مواجه است       

کننـد و بـسته بـه میـزان           هایی از دانش حق را دریافـت مـی          گردد و مردمان بسته به مرتبه هستی خویش مرتبه          نازل می 

  6 .یابند پاالیش خویش از شوائب نیستی و جهالت و بدفهمی، مراتبی از دانش حق را چنانکه حق است در می

.  نیست ولی امکان خطا در دریافتهاي ما بـسیار اسـت  شائبه هیچ خطایی در تابش نور علم سرمدي از ذات واقعیت ممکن           

همچنین اثرپـذیري مـا از   . هاي ماست ها و دانسته محدودیتهاي ادراکی ما ناشی از تأثیرپذیري ما از عالیق، سالیق، نیازها، تجربه    

تـاب علـم سـرمدي و در    پس ما گرچه همواره ذیل تابش آف. افزاید محیط طبیعی و اجتماعی بر امکان خطاي ادراکی ما بسیار می     

مسیر نسیمهاي پی در پی الهامات ملکوتی هستیم ولی علم ما بیش از همه ویژگیهـاي مـا را دارد و از محـدودیتهاي مـا متـأثر                            

ـایی آینـه     از این رو اعتبار علم معتبـر در گـرو واقـع            7 .ماند  پس اعتبار این بازتابش به ویژگیهاي آینه قلب ما مشروط می          . است نم

معتبرترین دانش توسط برترین مرتبه هستی یا آن که از شدیدترین درجه وجـودي برخـوردار باشـد، دریافـت                 . نی است وجود انسا 

کنـد    یعنی برتري مرتبه هستی شناختی نبی یا ولی اعتبار روایت او را از واقعیت تضمین مـی                . »لنریک من آیاتنا الکبري   «شود    می

: ازگاري روایتهاي ما از واقعیت با روایـت اوسـت نـه بـرعکس زیـرا بـه قـول سـنایی        و اعتبار دریافتهاي معرفتی ما نیز در گرو س 

  مصطفی اندر جهان آن دم کسی گوید که عقل؟ آفتاب اندر سما آن دم کسی گوید سها؟

بدین ترتیب وحی صرفاً راهی براي شناخت و طریقی براي دستیابی به علم معتبر نیـست بلکـه خـود علـم معتبـر                        

                                                          

دهد از جمله در برهانهاي خداشناسی، معادشناسی و حتی شناخت پیامبران الهی از مدعیان  قرآن در موارد بسیاري به شواهد عینی ارجاع می. 1

ولما جائهم کتاب من عنداهللا مصدق «، »ض فانظرو کیف کان عاقبه المکذبین، قل سیرو فی االر»افال ینظرون الی االبل کیف خلقت«دروغین 

).89/ بقره (» فلما جائهم ما عرفوا کفروا به... لما معهم

و «گیرد  در قرآن نه تنها بر بطالن بتهاي سنگی به ناتوانی آنها نسبت به نفع و ضرر اشاره شده بلکه منافع خداپرستی نیز مورد توجه قرار می. 2

ءأتخذ من دونه الهه ان یردن الرحمن بضر ال تغن عنی شفاعتهم شیئا و ال «) یونس/106(»  تدع من دون اهللا ما ال ینفعک و ال یضركال

).28/تبارك(» قل ارءیتم ان اهلکنی اهللا و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم«) یس/23(» ینقذون

).انعام/92(» و هذا کتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بین یدیه«) مائده/48(قا لما بین یدیه من الکتاب وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصد«.3

و وهبنا له اسحق و یعقوب کال هدینا و نوحا هدینا من «) انعام/71( »قل ان هدي اهللا هو الهدي و امرنا لنسلم لرب العالمین«: اعتبار مرجع. 4

).انعام/ 84 ـ 90(» اولئک الذین هدي اهللا فبهدیهم اقتده...  ایوب و یوسف و موسی و هرون و قبل و من ذریته داود و سلیمان و

مراجعه شود صدرالمتألهین شیرازي، » النجم الثاقب«براي آشنایی با تأکیدات صدرا در این زمینه به بحث او در ذیل آیه سوم سوره طارق . 5

.1363جوي، تهران، موال، هاي طارق، اعال و زلزال، محمد خوا تفسیر سوره

).بقره/284(» االرض یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ال یحیطون بشیء من علمه اال بما شاء السموات و ما فی له مافی«.6

.»و انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها فحتمل السیل زبدا رابیا«. 7
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هاي علمی نقش ایفا      ها و نظریه    ویژه براي داوري فرضیه     هاي علمی بلکه به     که نه تنها در تولید فرضیه     علم معتبري   . است

توانـد بـه منزلـه ارزش نهـایی بـراي             یعنی سازگاري با محورهاي کالن وحی نظیر توحید، معاد، عدل و غیره می            . کند  می

  . ارزیابی اعتبار علوم اجتماعی و حتی علوم طبیعی تلقی شود

منظور این نیـست کـه   . هاي دینی نسبت به علوم نیست    بته مرجعیت وحی هرگز به معناي اطالق و شمول آموزه         ال

بلکه به این معناست که دریافتهاي بشري در        . کند یا متون دینی شامل تمام دانشهاست        نیاز می   وحی ما را از اندیشیدن بی     

اي به انکار وحدت فاعلی،  براي مثال هرگاه گزاره. شوند ط میصورت انکار و نقض اصول اساسی اسالم از درجه اعتبار ساق  

هـاي   بـدین ترتیـب آمـوزه   . نقض جاودانگی و طرد زیبایی و هماهنگی عالم منجر شود، این گزاره معتبر و علمـی نیـست                 

شند، هم هاي علمی هم الهام بخ هاي علمی نیستند بلکه محکمات دینی براي گزاره       هایی هم عرض با گزاره      وحیانی گزاره 

  .باشند تعین بخشند و هم اعتبار بخش می

زیـرا شـهود حاصـل    . هاي وحیانی براي علوم شهودي نیز الهام بخش و در عین حال اعتبار بخشند          همچنین آموزه 

انـد القائـات    القائـات نیـز بـر دو دسـته    . باشد القائات ماورایی به قلب است و به منبع القاکننده و ویژگیهاي قلب وابسته می     

 3 یا از طریق مالئکه  2طور مستقیم    در صورتی که قلب پاکیزه القائات رحمانی را که پیوسته و به            1طانی و القائات رحمانی   شی

 را دریافت نماید، شهود  4ولی اگر قلب ناپاك القائات شیطان     . دهد  در حال فیضان است، دریافت نماید شهود صحیح رخ می         

باشـند،   هاي وحیانی که در واقـع گزارشـهایی از شـهود معـصوم مـی      آموزهشناسایی شهودات خطا تنها از طریق   . خطاست

 است، معیـار ارزیـابی هـر    5از این رو آیات محکمه قرآن که محتواي شهودات مصون از خطا و هواي پیامبر،          . ممکن است 

 بـراي   آنها به منزلـه منبـع معتبـري کـه واقعیـت را چنانکـه هـست گـزارش میکنـد            6باشد  نوع شهود و کشف باطنی می     

  .آیند اعتباربخشی به دانشهاي شهودي همچون علوم حصولی بکار می

هاي وحیانی بر تجربیات حسی و شهودي احاطه دارند و از ایـن رو بـراي علـوم نقـش الهـام بخـش،                اگرچه آموزه 

ا در مقایسه با عقل آنها اساساً در برابر عقل ی   . شوند  کننده و اعتبار بخش دارند ولی فراي عقل یا ذیل عقل واقع نمی              تعیین

دهد که عقل به منزله چیـز یـا موجـود             هاي ناظر به ادراك نشان می       شناسی قرآن کاربرد مفهوم     در مفهوم . شوند  واقع نمی 

در قـرآن بـرخالف اینکـه از گـوش،          . باشد بلکه همواره به عنوان یک فعل یا فعالیت مورد عنایت قرآن اسـت               مطرح نمی 

شـود؛ هرگـز بـه عقـل          ن و اندامها به عنوان چیزها یا بخشهایی از یک چیز یـاد مـی              چشم، قلب، روح، نفس همچنین بد     

  .شود همچون بخشی از وجود آدمی یا موجودي در برابر قلب یا چشم و گوش اشاره نمی

                                                          

.314، ص 1363داود قیصري، شرح فصوص الحکم، قم، بیدار، . 1

).5/ مزمل (» انا سنلقی علیک قوال ثقیال«، )15/ غافر (» یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده«. 2

)مرسالت/5(» فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا«. 3

ز اقتدار و اراده الهی القاء شیطان خارج ا. 1: در آیات بسیاري از القائات علم و باورها توسط شیطان یاد شده است که البته حاوي نکاتی است. 4

القائات شیطان در برابر هدایتهاي انبیا و اختالل در فعالیت  . 2) 53/ حج (» لیجعل ما یلقی الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض«نیست 

والقی «) 111/ انعام (» و جعلنا لکن نبی شیاطین االنس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا و لو شاء ربک مافعلوه«آنهاست 

سبا (» ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه«این القائات شامل شبهات دینی، مجادالت و سوءظنهاي اجتماعی است . 3 52/ جج (» الشیطان فی امنیته

).20/ عام ان(» شود ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم سازي، تصدیق و وحی ارائه می هاي گمانه القائات شیطانی به صورت. 4) 20/ 

).نجم(» و ما ینطق عن الهوي ان هو اال وحی یوحی«. 5

).52/ حج (» فینسخ اهللا مایلقی الشیطان ثم یحکم اهللا آیاته واهللا علیم حکیم«. 6
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دهد که عقل محل چیزي یا محتواي چیزي          بکار نگرفتن کلمه عقل و استفاده از مشتقات تعقل در قرآن نشان می            

قل یک فعالیت بسیار مهم و اساسی آدمی است که شرط انسانیت اوست و تمام فعالیتهاي شـنیدن، دیـدن،                    نیست بلکه تع  

ها، ارجاعهـا، اصـالحات و    ها، استنتاجها، ارزیابیها و تعمیم مشاهدات قلبی، همچنین تولید صورتهاي ذهنی، مفاهیم و گزاره   

تعقل در برابر ادراکات حسی و یا مشاهدات قلبی یـا وحـی و             . گیرد  هاي مکرر و باالخره یقین و عمل را در بر می            بازنگري

 ـ شـامل   3 ـ شـامل تبیینهـا و مطالعـات متنـی     2 ـ شامل مشاهدات قلبی 1شامل شنیدن و دیدن: بلکه تعقل. ایمان نیست

  همچنین ایمان نیز حاصل تعقل و کفر ناشی از سـستی در    5 . و مشاهدات تجربی اجتماعی است     4مشاهدات تجربی طبیعی  

 بدین ترتیب نه تنها تعقل هم ایمان و عمل و هـم تولیـد و کـسب علـم را     7 .باشد  و عمل وابسته به تعقل می   6تعقل است 

باشـد از ایـن رو        شود که ایمان و عمل محصول علم و موجودیتی در برابر آن نیست بلکه مرتبه شدید علم مـی                    شامل می 

شود و آنها که اطالعاتشان بـه درجـه یقـین و              ند نسبت داده می   عمل عبادت و حالت خشیت به علما از آن حیث که عالم           

 پس ایمان همان علم یا مرتبه عالی علم است تعقل مـشتمل بـر کـسب علـم          8 .شوند  عمل نرسیده اصوالً عالم تلقی نمی     

  :البته تعقل نسبت به علم داراي دو مقام اثبات و توجیه است. باشد می

البته برهان بنابر منابع تدوین مقدماتش یا برهـان  . تدالل و برهان استوار استتعقل در مقام اثبات علم بر اس     ) الف

آیـد و یـا    ریزي شده در شرایط آزمایـشی بـه دسـت مـی     تجربی است که مقدمات آن از ادراکات حسی و مشاهدات برنامه 

هـاي     مفروضـات و گـزاره     هاي بدیهی، اصول و     برهان عقلی است که مقدمات آن از مفاهیم اولیه و ثانویه همچنین گزاره            

  . شود گردد و یا اینکه برهان بر شهود و القائات قلبی بنا می استنتاج شده تشکیل می

  :باشد تعقل در مقام اثبات شامل چهار مرحله می

در این مرحله از تعقل، نفس به کمـک فراینـدهاي ادراك حـسی، ادراك خیـالی و                  : مرحله ترسیم واقعیت  . 1

چون ترسیم واقعیت به ابزارها . بدون شک امکان خطا در این مرحله وجود دارد    . کند  را ترسیم می  ادراکات شهودي واقعیت    

شامل زبان، مکـان،  (و راههاي دریافتی ما، تجربیات پیشین، عالیق و درخواستها، همچنین شرایط و اقتضائات محیطی ما       

ویژه مراحل بعدي تعقـل       ر در شرایط متنوع و به     ولی احتماالً تجربیات مکر   . مشروط است ) زمان، فرهنگ، جامعه و طبیعت    

                                                          

، 43 (»و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم ولو کانوا الیعقلون و منهم من ینظر الیک افانت تهدي العمی ولو کانوا الیبصرون«. 1

).171/ بقره (» ؛ صم بکم عمی فهم الیعقلون)حج/42

/ 46(» افلم یسیروا فی االرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها ال تعمی االبصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور«. 2

).حج

» یسمعون کالم اهللا ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون«ل طور متقاب و به) 61/ نور (»کذلک یبین اهللا لکم االیات لعلکم تعقلون«. 3

).بقره/75(

).164/ بقره (» و تصریف الریاح و السحاب المسخر بین االرض و السماء و االرض الیات لقوم یعقلون«. 4

).68/ یس (لونو من نعمره ننکسه فی الخلق افال یعق) 16/ یونس (» فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افال تعقلون«. 5

).103/ مائده (» اهللا الکذب و اکثرهم الیعقلون ولکن الذین کفروا یفترون علی«. 6

).4/ حجرات (» ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم الیعقلون«. 7

ت که کسب اطالعات و تبیین و توزیع امام خمینی درباره حقیقت علم معتقد اس» انما یخشی اهللا من عباده العلماء«فرماید   از این رو قرآن می.8

باشند  امام خمینی، شرح چهل  بندي و باز تعریف اطالعات اساساً علم نیست و آنانکه به این امور مشغولند عالم نمی بندي و صورت و طبقه

.1376حدیث، تهران، مؤسسه چاپ و نشر آثار امام خمینی، 
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  .نمایی این ترسیمها کمک رساند تواند ما را در شناخت میزان واقع می

در این مرحله از طریـق فراینـدهاي انتزاعـی یـا تجریـدي مفـاهیم اولیـه           : پردازي واقعیت   مرحله مفهوم . 2

مفـاهیم فلـسفی، مفـاهیم منطقـی و مفـاهیم           : نویه شامل و مفاهیم ثا  ) مفاهیم کلی انتزاع یافته از مشاهدات مکرر حسی       (

  . شوند ها ساخته می گردند و میان آنها نسبتهایی برقرار شده، گزاره ، تشکیل می1مدنی

تدوین برهـان بـه   . شود در این مرحله از طریق تدوین برهان واقعیت شناخته و باور می          : مرحله باور واقعیت  . 3

ارائـه  ) هاي پایه یا بـدیهیات اولیـه، ب         تنظیم گزاره ) الف: است که به اختصار عبارتند از     اي    نوبه خود شامل مراحل پیچیده    

تشکیل هرم معرفتی ذیـل بـدیهیات یـا         ) هاي استنتاجی و ایجاد ارتباط ساختاري میان آنها، ج          هاي متنوعی از گزاره     دسته

  .ها تصدیق یا تکذیب گزاره) قیاسی و استقرائی، وایجاد اشکال گوناگونی از برهان ) تدوین مقدمات، هـ) هاي پایه، د گزاره

هاي توصیفی در طی چنـد گـام اساسـی            دهی گزاره   در این مرحله از طریق سامان     : مرحله عمل به واقعیت   . 4

ارزیـابی  ) هـاي تجـویزي، ب      تشکیل گزاره ) الف: گامهایی که از دانستن تا رفتار وجود دارد عبارتند از         . افتد  عمل اتفاق می  

. گیـرد   تهیه مقدمات عملی و در نهایت اقدام صورت می        ) گیري، و   تصمیم) شناسایی وسایل، هـ  ) تعیین اهداف، د  ) جنتایج،  

دهـی گـرایش    شوند که عبارتنـد از قـضاوت اخالقـی، تقویـت و سـامان      پس از اقدام دو گام اساسی دیگر نیز برداشته می         

  .عاطفی

اند و به دلیل تکرار زیـاد بـازهم در بـسیاري از        ودآگاه پیموده طور ناخ   بدون شک عموم مردم این مراحل تعقل را به        

تواند ما را وادار کند که تعقل را صرفاً به مرحله  کنند ولی غفلت از مراحل تعقل نمی    موارد این مراحل را به سرعت طی می       

  . ظري منحصر نماییمآمیز و پیچیده ن اي دانش یا موارد ابهام و فقط به حل مسائل حرفه) مرحله سوم(تدوین برهان 

عبـارت   بـه . شـود  دهد که تعقل در مراحل ابتدایی لزوماً به حق منتهـی نمـی   کاربرد مفهوم تعقل در قرآن نشان می   

پردازي واقعیت حتی استدالل در ذهن صورت گیرد ولـی بـه دالیـل برخـی       دیگر چه بسا که تعقل در حد ترسیم و مفهوم         

د شود و بنابراین در عالم عینی واقعیت بیان یا اثبات نشود بلکه برعکس خالف   مالحظات در مراحل باور و عمل دچار رکو       

کـافران پـس از   ) 75/بقـره (» اهللا ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هـم یعلمـون   یسمعون کالم... «شود   واقعیت نمایانده می  

یـا بـه تعبیـر قـرآن     (ش اثبـات  اینکه تعقل نمودند و براي ایشان حق روشن شد بجاي اینکه آن را در بیان و عمـل خـوی              

آل . (»..و مااختلف الذین اوتواالکتاب اال مـن بعـد مـا جـائهم العلـم بغیـا بیـنهم              ... «نمایند آن را تکذیب نمودند      ) تصدیق

  )19/عمران

هـا   یعنی از میان انبوه گـزاره  . ها به عنوان دانش است      اي از گزاره     تعقل در مقام توجیه شامل گزینش مجموعه        )ب

هـا بـه    ولی گزینش برخی گـزاره . گردد ها از حوزه دانش خارج می گیرد و دیگر گزاره ز آنها ذیل عنوان علم قرار میبرخی ا 

عنوان علم در گرو تعیین معناي دانش، صحت دانش، کاربرد دانش، منابع دانش، انتشار دانش و غیره است که در مجموع                

رتو تعین اجتماعی دانش، معیارهاي اعتباربخش و منابع معتبر دانش          در پ . گردد  تلقی می » تعین اجتماعی دانش  «به عنوان   

کنند و    یابند، رویکردهاي معرفتی ظهور می      گیرند، مسائل آن سامان می      هاي معرفت شکل می     شوند، حوزه   بندي می   صورت

  . گیرند مکاتب نظري شکل می
                                                          

بمعنی االخص ماتعد االجتماع در نظریه عالمه طباطبایی بکار گرفته شده است این نوع مفاهیم مدنی تعبیري است که به جاي اعتباریات . 1

جمهور و غیره ذیل هیچ یک از  دهند نظیر مفهوم جامعه، دولت، وطن، رئیس مفاهیم که بخش وسیعی از مفاهیم زندگی اجتماعی را تشکیل می

. شوند هاي فوق واقع نمی دسته
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زندگی اجتمـاعی سـبب شـده تـا اثبـات      از یکسو تنوع علوم و دانشهاي بشري و از سوي دیگر اقتضائات و شرایط  

واقعیت دل مشغولی بیشتر مردم نباشد یعنی نه تنها مردم عادي بلکه عالمان نیز تنها در قلمـرو زنـدگی روزمـره و حـوزه                        

بنابراین اثبات واقعیـت کـه معرکـه سـنتی حـوزه فلـسفه و        . شوند  اي وارد مراحل اثبات واقعیت می       وظایف و عالیق حرفه   

بـراي  . کننـد  و عموم مردم حتی دانشمندان براي اثبات واقعیت کمتر تـالش مـی   . ت در حاشیه قرار دارد    شناسی اس   معرفت

اي از واقعیتهـا و       رغم روحیه علمی در صدد اثبـات شـبکه پیچیـده            مثال فیزیکدانان بزرگ نیز براي درمان بیماري خود به        

اي تلقی نمود زیرا بـه   توان تعقل و علم را اموري حاشیه      با این همه نمی   . آیند  برهانهاي متعلق به تشخیص و درمان برنمی      

واقع ما ناگزیر از علم هستیم و تعقل شرط انسانیت ماسـت و زیـست انـسانی چـه در چهـره شخـصی و چـه در صـورت                    

. دطور پیوسـته جریـان دار       است که به  ) نه در مقام اثبات   (ولی این تعقل در مقام توجیه       . اجتماعی فارغ از تعقل ظهور ندارد     

شود در واقع راههاي گوناگونی براي اثبـات صـدق در پـیش روي                تعریف می » باور صادق موجه  «یعنی علم که به عنوان      

شناسی همچون نظریه انسجام و نظریـه کـاربرد هیچکـدام بـراي عـدم مطابقـت                   هاي گوناگون معرفت    نظریه. خود ندارد 

از این رو آنها هرگـز      . هایی هستند که مطابق با واقعیت باشند         گزاره ها با واقعیت اصرار ندارند آنها نیز در صدد یافتن           گزاره

صـدق باورهـا کـه دلمـشغولی برخـی متخصـصان       . باشـند  آلترناتیو نظریه مطابقت با واقع که معطوف به صدق است نمی   

شـناختی    فـت دیدگاههاي گونـاگون معر   . باشد  هاي علمی است همواره ناظر به مطابقت با نفس االمر می            اي در رشته    حرفه

یعنی در مورد مثالً توجیه صدق گزاره الف چند راه در اختیـار       . نمایند  آلترناتیوهایی براي توجیه صادق بودن باورها ارائه می       

گزاره الف صادق است چون بکـار       . 2. گزاره الف صادق است چون شواهد عینی براي صادق بودن آن وجود دارد            . 1: است

گزاره الف صـادق اسـت چـون بـا دیگـر            . 3. تواند پیامدهاي مؤثري داشته باشد      از آن می  بستن این گزاره و نتایج حاصل       

گزاره الف صادق است چـون توسـط مراجـع    . 4. هاي علمی و ساختار کلی معرفتی ما در حوزه مربوطه سازگاري دارد   یافته

باورهاي صادق بـه هـر طریـق کـه     عبارت دیگر    به. صالح خبرگان و اندیشمندان معتبر در حوزه مربوطه پذیرفته شده           ذي

هاي باور شده وجود دارد که در قرآن نیز بر آنها  دست کم چهار راه براي توجیه گزاره. حاصل شده باشند ناگزیر از توجیهند

  :این راهها عبارتند از. تأکید شده است

  1توجیه باورها از طریق ارجاع به شواهد عینی،. 1

   2مراجع صادق و معتبر،توجیه باورها از طریق ارجاع به . 2

  3توجیه باورها از طریق نتایج مفید و کاربردهاي عملی آنها،. 3

                                                          

).17-20/ غاشیه (» یف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی االرض کیف سطحتافال ینظرون الی االبل ک«. 1

اعتماد به مراجع علمی نظیر دانشگاهها، مراکز پژوهشی و مجالت معتبر علمی و باالخره عالمان هر حوزه نه تنها اساس عملکرد معقول . 2

اي است که  در واقع انباشته علمی هر حوزه مرهون اعتماد گسترده. تحقیقات علمی نیز هستمردم عادي است که حتی روند رایج و معتبر در 

شود پس  اگر ارجاعات هر مقاله علمی و یا گزارش تحقیقی معیاري براي اعتبار تلقی می. اند هاي سلف خویش داشته ها و شیوه محققان بر یافته

یعنی اثبات واقعیت توسط محققان قبلی مورد اعتماد محققان بعدي است و نیازي به . داي به دریافتهاي عالمان وجود دار اعتماد حساب شده

چرخد که حتی ارابه علم نیز با دو  شود که نه تنها چرخهاي زندگی اجتماعی ما بر عقالنیت توجیهی می از اینجا معلوم می. اثبات دوباره نیست

از یکسو اثبات واقعیت باید .  تعقل اثباتی با دو تعقل توجیهی پیشین و پسین همراه استبلکه در جریان علم هر. رود اسب اثبات و توجیه راه می

در . پس از اعتماد به اثباتهاي قبلی صورت پذیرد و از سوي دیگر هر اثبات واقعیت باید به توجیه براي محققان بعدي و کاربران منتهی گردد

. غیر این صورت از حوزه علم خارج خواهد شد

ان «، )23/یس(، »ان یردن الرحمن بضر ال تغن عنی شفاعتهم شیئا و الینقذون«، )28/غافر(» ن یک صادقاً یصبکم بعض الذي یعدکمو ا«. 3

).38/زمر(، »او ارادنی برحمه هل هن ممسکات رحمته ارادنی اهللا بضر هل هن کاشفات ضره
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   1.توجیه باورها از طریق سازگاري آنها با شبکه معرفتی. 4

وجـود دانـش    . بخـشد   طور خالصه تعقل در مقام توجیه و در مقام اثبات فرایندي است که دانش را توسـعه مـی                    به

مراتب وجـود   . م که مساوق وجود است فارغ از ادراك آدمی در دیگر مراتب هستی جریان دارد              عل. وابسته به انسان نیست   

  . یابد ولی علم پس از نزول از مقام ذات علیم در چرخه تعقل بسط می. باشند مراتب علم نیز می

ست از ایـن    ذات نمادین عالم مستلزم رمزگشایی ا     . باشد   عالم سراسر آیات و تجلیات حق می       قرآن کریم از منظر   

خداوند به روشهاي گونـاگون حقیقـت را نمایـان    » بل هم فی شک یلعبون «باشد    رو براي آدمی که در بازي شک رق می        

الـرحمن علـم    «شـود     باشد توسط رحمن به انسان تعلـیم داده مـی           پس دانش که چیزي جز گزارش واقعیت نمی       . سازد  می

 نیست بلکه علم به منزله گزارشی از واقعیـت و بـه صـورت آیـات            ولی کتاب الهی تنها صورت گزارشات واقعیت      . »القرآن

باشند از سوي خداوند در سـه قلمـرو آفـاق، انفـس و کتـاب نـازل                    هاي حقیقت و تجلیات ذات واقعیت می        الهی که نشانه  

  .گردند می

ه باشـد کـ    هاي عالم طبیعـت و برخـی موجـودات مـاوراي طبیعـی در دسـترس مـی                   آیات آفاقی شامل تمام پدیده    

دانشهاي (، فطرت )بدن(همچنین آیات انفسی مشتمل بر طبیعت انسانها    . گذارند  هایی از ذات هستی را به نمایش می         جلوه

کتـاب خداونـد    .  است 3 و مصنوعات  2، روابط انسانی  )پیشینی درباره برخی هستها و گرایشهاي ذاتی نسبت به برخی بایدها          

  . شائی استهاي ان هاي خبري و گزاره نیز مشتمل بر گزاره

 قرآن کـریم  ولی از منظر    . باشد  این سه طریق نزول معرفت از سوي خداوندي است که هم علیم و هم معلم می               

تبیین مأموریت رسوالن الهـی اسـت و        . تنها نزول آیات الهی براي دانستن کافی نیست بلکه تعقل و تبیین نیز الزم است              

شود و الزم است که  تبیین شامل فهمیدن و فهماندن معنا می. باشد یتعقل تکلیف شنوندگان و مشاهده گران آیات الهی م

بدون شک ترجمه به صـورتهاي مختلفـی ممکـن        . معناي منطوي در آیات کشف و سپس به صورت جدیدي ترجمه شود           

توانـد بـه    دست کم معناي کشف شـده مـی  . بیانهاي گوناگون و صورتهاي مختلفی براي انتقال یک معنا وجود دارد  . است

هاي منطقی و به شیوه علمی بیان شود ولی زبان علم تنها یکی از صـورتهاي بیـان معناسـت بیـان         شکل مفاهیم و گزاره   

هاي کمی، بیان هنري در قالب نمادهاي هنري، بیان اخالقی در قالب ارزشـها و بیـان اجتمـاعی در         ریاضی در قالب اندازه   

  . باشد  میقالب مناسبات انسانی شکلهاي دیگري از ترجمه معنا

در چرخه تعقـل کـه همـراه بـا     . شوند در هر صورت بیانهاي ارائه شده از معانی خود دوباره در چرخه تعقل وارد می              

بر آیات الهی تبیینهاي ارائه شده و بیانهاي گونـاگون نیـز مـشارکت          یابد عالوه   نزول مستمر علم از عالم ماورایی ادامه می       

اي بیـان   تواند در ضمن چرخه تعقل فهم حاصل نماید و آنچه را فهمیده به گونه        زد می پردا  هر کسی که به تعقل می     . دارند

  .دهد ها و باورهایش را تشکیل می اي از بیان او درباره دانسته بدون شک رفتار هر کس نحوه. کند

ه دیگـري از    بر بیانهاي علمی، ریاضی، هنري، اجتماعی و اخالقی بیان رفتاري یا بیان شخصی نیز گون                یعنی عالوه 

هر گاه رفتار، گفتار، خلق و خو و صفات شخصی یک نفر سازگار بـا معنـاي منطـوي در آیـات                      . شود  ترجمه معنا تلقی می   

بـدین ترتیـب چرخـه      . گردد  طور صحیح رخ داده و او خود یکی از آیات حق می             الهی باشد در واقع کشف و ترجمه معنا به        
                                                          

.»ق المرسلونو یقولون اثنا لتارکو الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق و صد«. 1

).21/روم(و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها . 2

).41/یس ( و آیه لم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون .3
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رد و صورتهاي گوناگونی از گزارش واقعیت توسط جماعت انسانها پدید آمـده  تعقل هم در طول تاریخ حیات بشر جریان دا   

هـاي فطـري و در    هاي طبیعی و در کنار دانسته کتاب خداوند در کنار پدیده . دهد  و هم این چرخه براي هر شخص رخ می        

ص را تـشکیل  کنار علوم و مصنوعات بشري و در کنار فرهنگ، باورهـا و حیثیتهـاي اجتمـاعی منـابع معرفـت هـر شـخ                       

نماید و سپس معناي کشف شده را         او ابتدا از آیات خداوند رمزگشایی نموده و معناي منطوي در آن را کشف می              . دهند  می

در واقـع نـزول آیـات    . کنـد  ویژه به صورت اعمال و صفات شخصی خویش ترجمه و بازنمایی مـی          به بیانهاي رایج و یا به     

ها و  هاي علمی، نمادهاي هنري، اندازه   و ترجمه آن معانی در قالب مفاهیم و گزاره        الهی، کشف معناي آنها از طریق تبیین        

محاسبات ریاضی، مناسبات اجتماعی، ارزشهاي اخالقی و باالخره رفتار و صفات شخصی صورتی از قوس نـزول و صـعود       

  . باشد موردنظر در فلسفه و عرفان اسالمی می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چرخه تعقل. 1نمودار 

  تأثیر علم. 8-5-2

سازد زیرا علـم   شود بلکه حرکت جوهري انسان را نیز ممکن می علم نه تنها سبب آگاهی انسان به عوالم وجود می   

از ایـن رو انـسانها بـر    . با وجود مساوق است و تطور آدمی در مراتب وجود تابع میزان و نوع معرفت او نسبت هستی است         

شرح تأثیر علم . شوند بندي می  دسته اهل دنیا و اهل آخرت و اهل اهللا درجه         مبناي نوع علوم حسی، خیالی و عقلی، به سه          

زیرا ادراکات و علوم حسی، خیـالی و عقلـی مـا بـه           . در گرو توضیح نحوه ارتباط علم با مراتب هستی یا قوس نزول است            

توانـد   ي ادراکی خود مـی  انسان با کمک ظرفیتها1 .ازاي سه مرتبه هستی یا عالمهاي سه گانه حسی، خیالی و عقلی است    

مواجهه با مراتب سه گانه هـستی سـبب         . تمام مراتب هستی شامل طبیعت، مثال و عقل را در نفس خویش تحقق بخشد             

گانه، مراتـب سـه گانـه        پیدایش صورتهاي ادراکی حسی خیالی و عقلی توسط نفس است و در نتیجه به موازات عوالم سه                

بـر حیـث جـسمانی        تواند عالوه   می) حرکت علمی ( نفس انسانی با حرکت تجریدي       بدین ترتیب . آید  نفس انسانی پدید می   

                                                          

من له مشعر خاص  ان اجناس العوالم و النشئات منحصره فی ثاللثه اکما ان المشاعر االنسان و مدارکه ثالث درجات و کل عالم و نشأه«. 1

.140، ص 1363االنسان، صدرالدین شیرازي، تفسیر سوره واقعه، ترجمه محمد خواجوي، تهران، مولی 

بیان

کشف معنا  ترجمه معنا

انزال آیات
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 از آنجا که آدمی 1.واجد حیث تجرد مثالی و همچنین حیث تجرد عقلی شود و به مقام شمول نسبت به مراتب هستی رسد             

طور کلی در گرو  و بهنهایت اشتداد عالم جسمانی است و ابتداي قوس صعود واقع شده، حرکت استکمالی و تطور وجودي ا                

  2.یابد با پیدایش علم در واقع حرکت صعودي وجود تداوم می. علم است

نکته مهم این است که بر مبناي نظریه صدرا درباره عالم مثال متصل و عینیـت آخـرت بـا مرتبـه مثـالی نفـس،                          

مـه طباطبـایی در مـورد     پیدایش عالم آخرت مرهون تجرد مثالی و عقلی انسان است و همچنـین بـر مبنـاي نظریـه عال                   

بر عوالم سه گانه مذکور، عالمی مجـازي بـه نـام دنیـا کـه بـر مفـاهیم                عالوه) اعتبارات بمعنی االخص  (ادراکات اعتباري   

 بدین ترتیب علم نه تنها موجبات اسـتعالي انـسان بلکـه             3 .اعتباري متعلق به زندگی اجتماعی استوار است نیز وجود دارد         

  .آورد سترش عالم را فراهم میهمچنین اسباب تداوم و گ

  نسبت علم با عمل. 9-5-2

رابطه علم با عمل در ضمن بخش بعدي که به مفهوم ارزش اختصاص دارد بیشتر آشـکار خواهـد شـد ولـی الزم                        

دهد که تصدیق واقعیت هم بـر برهـان و       کاربرد مفهوم صدق در قرآن نشان می      . است نکاتی در این مورد شرح داده شود       

 و گـاه در مـورد   111/بقـره » قل هاتو برهانکم ان کنتم صـادقین «فرماید  از این رو گاه می  . است و هم بر عمل    بینه ناظر   

طور کلی تعبیر صادقین و متـصدقین    به177/بقره» اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون«: فرماید شهیدان راه حق می 

  . کنند و عمل و نظرشان هماهنگ است واقعیت اثبات میرود که در عمل، باور خود را به  در مورد کسانی بکار می

برنـد و     العـاده بـسر مـی       بر مبناي حکمت متعالیه وجود ذهنی و وجود عینی دو مرتبه از وجودند که در تعامل فـوق                 

تعقل عبارت از ادراك کلیات یا تجریـد مفـاهیم کلـی از ویژگیهـاي مـادي و جزئـی                    . تفکیک آنها به سختی ممکن است     

ولی اثبات قضایا گـاه در  . باشد ها و تدوین استداللها و اثبات قضایا می تشخص خارجی و همچنین تشکیل گزاره     وجودات م 

یعنی تعقل که شامل تجریـد و       . باشد  سوي مصادیق عینی می     ها و حتی تصاویر ذهنی به       گرو حرکت از مفاهیم کلی، گزاره     

اسـتوار  ) وجود ذهنی و وجـود عینـی  (داد میان مراتب وجود تصدیق است در واقع بر نوعی حرکت میان ذهن و عین یا اشت 

چنانکه قبالً گفته شد اثبات واقعیت شامل تدوین برهان و جستجوي شواهد، بـاور واقعیـت و عمـل بـه واقعیـت                 . باشد  می

عقـل  شود و عقل عملی نیـز منفـک از            اي از علم یا صورت تشدید یافته علم تلقی می           بنابراین عمل خود مرحله   . باشد  می

در این چرخه گاهی آدمی از هستهاي خارجی صـورتهاي  . باشد بلکه نظر و عمل بخشهاي مکمل چرخه تعقلند      نظري نمی 

آورد و گاهی از هستهاي ذهنی نظیـر صـورتها و مفـاهیم کلـی و      وجود می   ها را به    هاي کلی و گزاره     ذهنی و سپس مفهوم   

اي خارجی براساس هستهاي ذهنی عمل است کـه موجـب پیـدایش    ایجاد هسته . آورد  وجود می   ها مصادیق عینی به     گزاره

  .باشد گردد در حالی که خلق هستهاي ذهنی بر مبناي هستهاي خارجی اندیشیدن می صنعت، هنر، اخالق و اجتماع می

                                                          

و لالنسان حقیقه مجتمعه من هذه «) همان(» فله نشئات ثالثه بحسب قوي ثالثه... و هو بحسب کمال کل قوه یقع فی عالم من العوالم«. 1

.1382 رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه مطهري، ... به نقل از72، المظاهر االلهیه، ص»العوالم

صورته خلق اهللا نوع البشر من االرض فاراد ان یجعل منها خلیفته فی الدنیا و نایبا منه فی عماره نشئه اآلخره فاعطی  فاذا اتم وجود العالم به«. 2

... .، به نقل از350، الشواهد الربوبیه، ص »لالنسان قوي و مشاعر هی آالت الحس و التخیل و التعقل

.206-234، ص 3محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج. 3
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  ارزش . 6-2

ع هر نوع اتخاذ موضـو    . شناسی است   شناسی و بحث درباره ارزشها مسبوق به بحثهاي وجودشناسی و معرفت            ارزش

کم بر چهـار      شناسی دست   مباحثات دراز دامنه ارزش   . شناختی وابسته است    در مورد ارزشها به مبانی وجودشناختی و معرفت       

شناسـی    از این رو بر حسب این مفاهیم مهمترین مبانی ارزش         . مفهوم اساسی خوبی، بدي، بایستی و نبایستی استوار است        

  .شوند مرتبط با تعلیم و تربیت بیان می

زیرا در نظر فیلسوفان اسالمی وجود و وجوب همـراه همنـد و هرچـه            . یستی با هستی نسبت این همانی دارند      با. 1

. یابند  البته وجود فی نفسه واجب است ولی موجودات در پرتو وجود، ضرورت و وجوب می              . مصداق وجود است واجب است    

عبارت دیگر موجودات همگان واجبنـد ولـی    به. دبر مبناي وحدت شخصیه وجود، موجودات شئون یا نمودها و آیات وجودن         

از این رو فیلسوفان مسلمان تنهـا بـراي ذات هـستی وجـوب،              . اند پس واجب بالغیرند     چون وجوب خود را از وجود دریافته      

ود را  اند و در برابر مفهوم واجب الوجود، مفهوم ممکن الوج           اند و آن را واجب الوجود خوانده        ازلیت و ابدیت ذاتی لحاظ کرده     

  . اند براي موجودات اختراع نموده

. »الشیء مالم یجب لم یوجد    «با این همه وجوب با وجود همراه است و در نتیجه هر چه هست ضرورت دارد چون                  

مرتبـه وجـود   ) مرتبه وجود ذهنی، ب) توان دو مرتبه از وجود در نظر گرفت الف        ولی براي موجودات که واجب بالغیرند می      

ولی متعلق موجودات ذهنی براي رسیدن به مرتبه . دات عینی و موجودات ذهنی چون هستند پس واجبند  تمام موجو . عینی

یعنی در صورت حضور اسباب و شرایط موجودات ذهنی اشتداد وجـودي یافتـه و در     . وجود عینی محتاج اسباب و شرایطند     

. شـوند   د خارجی و فاقد ضرورت تلقـی مـی        یابند و در صورت فقدان شرایط فاقد وجو         گردند و ضرورت می     خارج محقق می  

  .شوند دسته اخیر از موجودات ذهنی بر حسب امکان حضور شرایط خود به دو دسته ممکن و ممتنع تقسیم می

انـد و امکـان جمـع     بنابراین اگرچه موجودات همه واجبند ولی برخی از آنها که تنها در مرتبه وجود ذهنی واقع شده 

قالً محال نیست ممکن و برخی که اساساً امکان وقوع در مرتبه وجود عینی را ندارند، ممتنـع                  اسباب و شرایط براي آنها ع     

اند که تفاوت میان وجوب و امکان تنهـا تفـاوت میـان شـدت و ضـعف       در فلسفه اسالمی گفته «از این رو    . شوند  تلقی می 

ـ               1»وجود است  ق مفهـوم واجـب و ممکـن واقـع           بر این اساس مراتب وجود برحسب درجه وجودي یا مرتبـه هـستی متعل

در حالی که وجودات عینی همه واجبند، وجودات ذهنی گرچه به خودي خود واجبند ولی برحسب متعلق خود بـه        . شوند  می

  .شوند بندي می دسته) ناروا(و ممتنع ) جایز(، ممکن )بایست(واجب 

ولـی چنانکـه قـبالً گفتـه شـد      . ابندی الوجود، وجوب و وجود می موجودات در پرتو فاعلیت ایجادي حضرت واجب   . 2

ایجاد دفعی نامـشروط اسـت ولـی ایجـاد تـدریجی      . دارد) امري و خلقی(فاعلیت ایجادي حق دو صورت دفعی و تدریجی  

اگرچه ایجاد دفعی و تدریجی هرگز دو جریان مجـزا نیـستند و نـسبت    . باشد مشروط به شبکه پیچیده اسباب و شرایط می      

ایجاد هر موجود، جریان مستمر     . است» مشروط بودن « ولی ویژگی ایجاد خلقی      2ا اجمال است  خلق با امر نسبت تفصیل ب     

یابـد و در هـیچ    شود بلکه حدوث هر حادثی تداوم می باشد که به لحظه حدوث آن موجود منحصر نمی   اي می   و بدون وقفه  

                                                          

.62، ص 1384حائري یزدي، کاوشهاي عقل عملی، تهران، مؤسسه حکمت و فلسفه ایران، چاپ دوم، . 1

مباحث تفسیري و آیات قرآن ریزي درسی، اثر نگارنده که با توجه به  براي توضیح این مطلب رجوع شود به مبانی تربیت اسالمی و برنامه. 2

. درباره نسبت خلق و امر استدالل نموده است
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در ایجـاد خلقـی موجودیـت موجـود     توان نتیجه گرفـت کـه    با توجه به این دو مقدمه می  . گردد  لحظه مفروضی قطع نمی   

باشد و وجوب کـه خصیـصه وجـود     مشروط است یعنی هم حدوث و هم بقاي موجود به جمع اسباب و شرایط مشروط می        

. آیـد   شود و از اینجاست که مفهوم بایـستی پدیـد مـی             باشد منتقل می    است به شرایطی که ایجاد خلقی بدانها مشروط می        

حضور جمیع شرایط ضروري موجودند پس شرایط موجودیت آنها حدوثاً و بقائاً بایست             یعنی ممکنات چون تنها در صورت       

  .حاضر باشند

انـد چـون هـستی مـشروط دارنـد و در معـرض نیـستی                  از سوي دیگر مخلوقات که به ایجاد خلقی موجود گـشته          

بخش، رغبت به هستی نیـز   ستییعنی با تعمیم ضرورت از هستی به شرایط ه      . برند  بسر می ) بقا(باشند، در اشتیاق وجود     می

  . آید گردد و ارزش پدید می بخش منتقل می به شرایط هستی

. ویژه وحدت شخصیه وجود، تفکیک هستها به خوب و بـد ممکـن نیـست                بر مبناي وحدت تشکیکیه وجود و به      . 3

 تـشکیکی در هـستی      زیرا وحدت وجود مانع هر نوع تفکیک ذاتی میان موجودات است و گوناگونی موجودات را به تمـایز                 

تواند  از آنجا که وجود فی نفسه ارجمند است پس اوالً تفاوت هستها در میزان برخورداري از هستی می            . دهد  آنها ارجاع می  

ثانیاً چون هستی به خودي خود خیر و کمال اسـت، نیـستی کـه فقـدان     . مبناي تفاوت ارجمندي یا تمایز ارزشی آنها باشد  

ثالثاً هرچه هست، چون هست خوب است و عـالم هـستها نیـز نظـام                .  و فقدان کمال است    خیري  هستی است در واقع بی    

  ).7/سجده(» الذي احسن کل شیء خلقه«فرماید   میقرآن کریمچنانکه . باشد احسن می

اي اسـت کـه دریافـت     هستی اولیه هر موجودي کمال اولیه اوست و فزونی یا اشتداد در این هستی کمـال ثانویـه                 

بـدون  . تواند به کمال ثانویه نیز واصل گـردد   چه هست به کمال اولیه نایل آمده و از طریق اشتداد وجودي می            هر. دارد  می

از اینرو اگر هستی خیر است پس براي هر موجودي تمـام            . شک فقدان کمال ثانویه خاص هر موجودي براي او شر است          

  . باشند ایند شر میهستهایی که نسبت به او هستی بخشند خیر و همه آنها که هستی زد

سـاز    همچنین اگر فزونی هستی، کمال ثانویه و خیر است پس براي هر موجودي تمام موجوداتی که عامل و زمینه                  

گردنـد بـراي او    اش مـی  گردند براي او خیرند و آنها که مانع رسیدن او به کماالت ثانویـه            اش می   نیل او به کماالت ثانویه    

ست مطلقاً چون هست خیر است ولی در نظام به شدت مرتبط عالم هرچه هست بـسته  بدین ترتیب اگرچه هرچه ه    . شرند

  .تواند خیر یا شر باشد بخش یا هستی زداست می به اینکه نسبت به دیگران هستی

رغم صحت اطالق خیر بر عموم اشیا،  اند یعنی به از این رو اندیشمندان مسلمان خیر را مطلق و شر را نسبی دانسته          

اطالق خیر و نسبیت شر سبب شده قـرآن حتـی           . ماند  ت براي هر چیزي وابسته به مالحظه چیزهاي دیگر می         اثبات شرار 

یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فال تنتصران فباي «ناپذیر حق به شمار آورد  عذاب جهنم را در زمره نعمتهاي تکذیب  

  ).35-36/ رحمن(» آالء ربکما تکذبان

. انـد  برخی اوامر و نواهی الهی را خاستگاه ارزشها تلقی کرده    .  نظرات گوناگونی وجود دارد    درباره خاستگاه ارزشها  . 4

برخی دیگر عواطف و احساسات درونی افراد را محل خیزش . اند برخی دیگر خیرات و شرور تکوینی را منشأ ارزشها دانسته      

یر حسن، قـبح و ضـرورت را در زمـره ادراکـات     شناسی نظ  ولی عالمه طباطبایی مفاهیم اساسی ارزش     . اند  ارزشها برشمرده 

گذارد و برحـسب نـسبتی     بر مبناي نظر عالمه طباطبایی انسان براي رفع برخی نیازها در طبیعت اثر می    1.داند  اعتباري می 
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. وردآ  هایی را پدید می     آثار اقدامات آدمی در طبیعت، براي او احساس       . کند  نماید، اقدام می    که میان خود و طبیعت تصور می      

احساس رغبت یا نفرت پدیدار شده به تدریج به طبیعت و تمام مقدمات و شرایط الزم براي پیـدایش آن احـساس تعمـیم            

 البتـه  1.کننـد  شـود و ارزشـها ظهـور مـی         برقرار مـی  ) احساس خوشایند (و خواسته   ) من(یافته، حکم ضرورت میان خواهان    

م حسن، قبح و ضرورت مورد انتقاد قرار گرفتـه و تـصور شـده ایـن                 پیامدهاي نظریه عالمه در مورد اعتباري بودن مفاهی       

 طبیعـی بـه عنـوان خاسـتگاه ادراکـات           2اي  در حالی که تأکید ایشان بر نیـازه       . نظریه به نسبیت ارزشها منتهی خواهد شد      

یش از اجتمـاع اسـت   همچنین اصرار عالمه به اینکه مفاهیم مذکور اعتباریات پ. تواند این نگرانی را رفع نماید     اعتباري می 

کنـد و بـر    در واقع نظریه عالمه تنوع مصادیق ارزشـها را توجیـه مـی           . تواند مانع از تلقی نسبیت براي ارزشها باشد         نیز می 

چون انسانها با ایجاد مفاهیم اختصاص، آسان، اسـتخدام، ضـرورت،           . باشد  نسبیت مفاهیم اساسی ارزش شناختی ناظر نمی      

ایجـاد و تحـول ایـن       . کنند  مالکیت، ریاست و امروجزا، و غیره بقا و سعادت خود را تأمین می            حسن و قبح، اجتماع، کالم،      

بدیهی است ایـن مفـاهیم کـه در         . هاي انطباق با محیط براي آدمی است        مفاهیم به قول استاد مطهري از جمله مکانیسم       

ت و تداوم برخوردارنـد ولـی مـصادیق ایـن     نیاز ثابت و همیشگی موجودیت ما به شرایط و علتهاي معده ریشه دارند از ثبا      

  .باشند مفاهیم با توجه به اثرات تعاملی و تحدیدي آنها بر یکدیگر متحول و متغیر می

شناسـی وجـود    بنابر مبانی انـسان . مفهوم ارزش متضمن ترجیح است و ترجیح همواره ناظر به حضور بدیلهاست    . 5

بخشی نهایی و تعین وجـودي را بـر عهـده او نهـاده و موجـب       انی صورتناتمامی وجود انس. تعین است انسان ناتمام و بی   

ولی حرکت آزاد انسانی مستلزم گـزینش از میـان بدیلهاسـت تکمیـل وجـود ناتمـام                  . حرکت و آزادي ذاتی او گشته است      

  . باشد انسانی و تعین بخشی به آن در گرو اختیار و اختیار مرهون گزینش و گزینش متوقف به حضور بدیل می

برد ولی با حضور انسان است که شـیطان پدیـدار و            در واقع فارغ از حضور انسان، عالم در تسلیم سراسري بسر می           

گـردد و     با پیدایش بدیلهاي راه و بیراه امکان انتخاب فراهم می         . شود  براي راه بدیلی به عنوان بیراهه یا گمراهه ظاهر می         

در واقع آزادي انسان که او را ناگزیر از انتخـاب بـراي تکمیـل               . شود  تحقق آزادي همچون ویژگی ذاتی انسان، ممکن می       

  .در برابر انسان گشود) باطل(نماید، مقدمه حضور شیطان گردید که افق جدیدي  خویش می) شاکله(صورت 

همچنین حضور انسان آزاد که ناگزیر از انتخاب است و امکان سرکشی دارد مقدمه آفرینش حقایق بـسیار مهمـی                    

معناهاي بسیار مهمی همچون هدایت، اسالم، کفـر، دیـن، رسـالت،    .  بهشت، جهنم، صراط، میزان و کتاب گردید      همچون

حساب، قیامت، برزخ، آخرت، دنیا، بخشش، ایمان، تعقل، معصیت، جزا، طغیان، نفاق، ظلم و غیره مسبوق به حضور انسان                  

 براي ظهور برخی اسماء الهی همچون تواب، غفار، ستار، منتقم           اي  باالخره آفرینش انسان آزاد و انتخابگر، مقدمه      . باشد  می

شوند در محدوده تـوان و   هایی که به بایستی متصف می همچنین اخالق و ارزشها به مقدورات معطوفند و هستی      . باشد  می

  .باشند اختیار انسانها می

                                                          

از این رو در ما نیازي . باشد براي مثال سالمتی از شرایط بقاي ماست که خود در گرو شرایط بسیاري از جمله تأمین برخی مواد از طبیعت می. 1

شود و اقدام در جهت تأمین مواد موردنیاز موجب پیدایش احساس  طبیعی به برخی مواد طبیعی وجود دارد که موجب احساس گرسنگی می

اکنون نسبت ضروري که میان فعل و انقعاالت شیمیایی بدن با مواد خاصی در طبیعت برقرار است به نسبت ضروري . شود خوشایند سیري می

یابد و گزاره هنجاري باید  شود و سپس این نسبت ضروري به غذاي محتواي آن مواد تعمیم می تبدیل می) سیري(استهو خو) من(میان خواهان

به تدریج نسبت ضرورت از احساس سیري به تمام مقدمات پیدایش سیري نظیر به دهان گذاردن، بلعیدن، جویدن، . آید غذا بخورم پدید می

.یابد زینه، یافتن اعتبارات و اشتغال و غیره تعمیم میپختن، نظافت، تولید کردن؛ پرداختن ه

2 .



می از دیدگاه اسالم رسفلسفه تعلیم و تربیت

کمیته آموزش/ نقشه جامع علمی کشور اسناد پشتیبان 

88

نامقدور متصف به استی پیچیـده  هاي مقدور متصف به بایستی، به شدت در هستیهاي        ولی با این همه تمام هستی     

زیرا اختیار و توان پدیدآورندگان هستیهاي مقدور پیشاپیش هـستند و خـود آنهـا           . ها محفوفند   ها به استی    اند و بایستی    شده

همچنین خود مقدورات نیز به محض پیدایش و فارغ از اراده و توان و دغدغه ما هستند و در زمـره هـستیهاي                       . نامقدورند

یعنی اراده و قدرت عامل و موجد هستیهاي مقدور فقط تا قبل از پیدایش آنها نافذ است و بایـستی و نبایـستی                       . نامقدورند

فعل فاعل اخالقی قبل از صدور به بایستی متصف است و پـس از              . باشند  تنها قبل از پیدایش هستیهاي مقدور معنادار می       

گـردد کـه همـه از جملـه صـورتهاي        و سرزنش واقع میباشد و موضوع پاداش و کیفر و مدح  صدور متصف به هستی می    

شریعت دینی و قوانین اجتماعی به عنوان مشوقها یا عوامل تأثیرگذار بر اراده خود صورتهایی از هـستی                  . هستی نامقدورند 

  . باشند نامقدور می

ارتبـاط عمیـق   این همانی هستی و خیر از یکسو و آمیختگی هستیهاي مقدور با هستیهاي نامقـدور بـه خـوبی            . 6

با این همه بخش نسبتاً معتنابهی از مطالعات فلسفه اخالق درباره ارتباط دانـش و ارزش                . کنند  دانش و ارزش را معلوم می     

هاي استی نقطه عطف مباحثات مربـوط         هاي بایدي با گزاره     نقد دیوید هیوم درباره فقدان ارتباط منطقی میان گزاره        . است

تبیین مسئله هیوم و یافتن پاسـخ آن البتـه       . باشد و همچنان مسئله روز است       سفه اخالق می  به رابطه دانش و ارزش در فل      

اي درباره  رسالههیوم در کتاب خود با نـام  . باشد  با اهمیت می1اي هنجارین است   براي فلسفه تعلیم و تربیت که فلسفه      

هاي استی براي تبیین حقایق بهـره          از گزاره  کند و همواره     بحث می  2دارد که فلسفه درباره حقایق       ابراز می  طبیعت آدمی 

. شـوند   هاي بایستی اسـتنتاج مـی       هاي استی ناگهان گزاره     گیرد ولی به محض ورود به بحثهاي اخالقی از همان گزاره            می

شود در حالی که بر مبناي منطق ارسطویی نتیجه محتواي عناصـر دو مقدمـه    هاي استی بنا می     نظامهاي اخالقی بر گزاره   

بنـابراین از   . هاي اسـتی خواهـد بـود        هاي استی باشد نتیجه نیز از نوع گزاره          اگر مقدمات استنتاج مشتمل بر گزاره      است و 

  .توان نتیجه حاوي باید استنتاج نمود هاي استی نمی مقدمات محتواي گزاره

ابـل ترجمـه بـه    گردنـد ولـی آنهـا ق    هاي استی و بایـستی تقـسیم مـی    ها گرچه به گزاره رغم اشکال هیوم گزاره   به

هـایی    از ایـن رو گـزاره     . باشند  هاي بایستی معطوف به ضرورت یا وجوب، امتناع یا حرام و جایز یا روا می                گزاره. یکدیگرند

صداقت براي ما ضـروري  «هاي  را به گزاره  » توانیم لذت ببریم    می«و  » نباید ظلم کنیم  «،  »باید صادق باشیم  «نظیر گزاره   

هـاي اسـتی کـه معطـوف بـه            همچنـین گـزاره   . توان ترجمه نمود    می» لذت بردن رواست  «و  » ظلم جایز نیست  «،  »است

هاي بایـستی بازسـازي       بندي موجودات به واجب، ممکن و ممتنع به صورت گزاره           توان براساس دسته    موجوداتند را نیز می   

و » جب الوجـود یکـی اسـت      همواره وا «،  »هستی واجب الوجود ضروري است    «: هایی نظیر   در این صورت مثالً گزاره    . کرد

و » نبایـد شـرك بـورزیم   «، »باید به خداي ازلی و ابـدي ایمـان بیـاوریم   «هاي  به گزاره » شوند  انسانها صاحب فرزند می   «

  .شوند تبدیل می» دار شویم توانیم بچه می«

 نمـود کـه   اي تـدوین  توان مقدمات و نتایج را بـه گونـه     بنابراین در استنتاج منطقی و براساس منطق ارسطویی می        

، »هر زیبایی شایسته پیـدایش اسـت      «: ، مقدمه دوم  »راستی زیباست «: متضمن اشکال هیوم نباشد براي مثال مقدمه اول       

عمـل الـف    «: ، مقدمـه دوم   »هر راستی شایسته پیدایش اسـت     «: مقدمه اول . »پس راستی شایسته پیدایش است    «: نتیجه

                                                          

.برزینکا. 1

2. Facts.
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  1.»عمل الف شایسته پیدایش است«: ، نتیجه»راستی است

موجودات از حیث انتساب به علت فاعلی موضوع احکام ایجاب و ایجادند ولی فارغ از این نسبت علـی موضـوع            . 7

بر این اساس دانش چون به تبیین موجودات پس از صدور از علت فاعلی و فارغ از نسبت علی یـا ایجـادي            . حکم وجودند 

تی که موجودات قبل از صدور و یا از منظر علت ایجادي مورد             در صور . باشد  هاي استی می    پردازد مشتمل بر گزاره     آنها می 

توانند به بایستی متصف شوند از این رو خداوند در قرآن و از منظر الهی بر بایـستهایی نـسبت بـه                        مالحظه قرار گیرند می   

م و  گـردد شـامل مفـاهی        همچنین اموري که توسط انسان هـست مـی         2.»کتب علی نفسه الرحمه   «ورزد    خویش تأکید می  

ها و تبیینهاي علمی، رفتار و اعمال، مصنوعات و تولیدات، حتـی نهادهـا و سـاختارهاي اجتمـاعی                     صورتهاي ذهنی، گزاره  

باشـند و در زمـره ارزشـهاي     هاي بایـستی مـی     همه و همه قبل از صدور و با لحاظ نسبت علی به فاعلشان موضوع گزاره              

ولـی بعـد از صـدور و فـارغ از علـت      . گیرنـد  هاي بهداشتی قرار می هاخالقی، قوانین اجتماعی، احکام شرعی و حتی توصی       

  .گردند شود و در قلمرو توصیف و تبیین علوم اجتماعی واقع می هاي استی می فاعلی موضوع گزاره

هـاي اسـتی منحـصر     هاي بایستی نیست بلکـه علـوم نیـز بـه گـزاره          بدین ترتیب نه تنها اخالق منحصر در گزاره       

مواره بخش تجویزي دانشهاي بشري مکمل بخش توصیفی و تبیینی آنهاست تعلـیم و تربیـت چـه بـه                   باشند بلکه ه    نمی

کننده، معطوف به هستهاي مقدور انسانی است و مشتمل بر هر دو              اي از علوم اجتماعی و یا یک نظام هدایت          عنوان رشته 

یابـد چـه در جهـت         از افراد مسئول تحقق می    افعال و حرکات و رویدادهایی که       «. باشد  هاي استی و بایستی می      نوع گزاره 

روابـط منطقـی آنهـا    . گیرد هاي هستی است و از مبادي عالی هستی سرچشمه می   فعل و چه در جهت ترك همه از پدیده        

  3.»باشد نیز در قضایاي بسیط و مرکب هست و است، می

ست و آنچه هست عبارتند از آنچه کـه         هایی درباره آنچه ه     هاي دانشی عبارتند از گزاره      بدین ترتیب از یکسو گزاره    

هاي دانشی درباره کیفیتها و روابط هـستهاي ضـروري            گیریم که گزاره    پس نتیجه می  . است) بایسته(شان ضروري     هستی

) بایـسته (هاي مقدور ضـروري     ها یعنی هستی    هاي ارزشی درباره کیفیت برخی هستی       است و از سوي دیگر گزاره     ) بایسته(

 در واقـع اصـطالح بایـستی نـاظر بـه      4»رود هاي مقدور بکـار مـی    استی ضروري است که در هستی     بایستی نوعی   «است  

. باشـد  بنابراین تفکیک واقعی میان است و بایست یا دانـش و ارزش حـاکم نمـی         . باشد  ضرورت وجوب بالذات یا بالغیر می     

  .پردازند و وجود رابطی دارند است و بایست هر دو به ربط عناصر گزاره می

بر مبناي اصول وجود شناختی همچون اصـالت وجـود، وحـدت شخـصیه و حقیقـت بـسیطیه وجـود همچنـین            . 8

براساس آیات قرآن معلوم گردیده است که ذات واقعیت همانا حقیقت یگانه حضرت واجب الوجود است که از مثل و جـزء                 

. ه در ذات خویش نمود و نشانه اویند       موجودات تطورات و شئون وجودند ک     . مبراست و آنچه هست جلوه، نمود و آیه اوست        

توحید در مقام ثبوت بر سراسـر  . اي از خداوند است توحید نام دارد این حقیقت که آنچه هست نمودي از ذات واقعیت و آیه 

 هللا ما فی السموات و ما فی االرض الملـک القـدوس العزیـز                یسبح«حاکم است و موجودات یا جلوات حق بر آن معترفند           

                                                          

کل صدق ینبغ ان یوتی به، هذا صدق، فهذا الصدق «ـ ـ ـ » الصدق حسن، و کل حسن ینبغی ان یوتی به، فالصدق ینبغی ان یوتی به«. 1

.»ینبغی ان یوتی به

.هاي بایستی تلقی نمود یر مرگ، جزا و قیامت را بتوان از نوع گزارهاحتماالً اخبار مربوط به حوادث آینده نظ. 2

.66حائري یزدي، کاوشهاي عقل عملی، ص . 3

.110همان، ص . 4
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آدمـی  . اگرچه بر سراسر عالم و تمامی هستها توحید محقق است ولی این توحید در مقام ثبوت اسـت      ). 1/جمعه(» الحکیم

اي براي ذات واقعیـت بـه توحیـد اشـاره دارد، ولـی او بـه        اي از آیات الهی است و به عنوان نشانه    هرچند خود در واقع آیه    

اتی است و از امکانی براي سر باز زدن از اعتـراف بـه توحیـد                خودي خود و فارغ از نسبتش با ذات واقعیت داراي آزادي ذ           

پس توحیـد بـراي     . کند  کند و حتی آن را انکار می        پس انسان بنا بر آزادي ذاتی خود به توحید شک می          . باشد  برخوردار می 

  .انسان در گرو اثبات است

او بر سـر دو راهـی انتخـاب    . و دارد سوي اثبات توحید در پیش ر       رغم دیگر موجودات راه پر پیچ و خمی به          آدمی به 

از این رو خداوند دین، نبوت، کتـاب و هـدایت را          . تواند توحید و والیت حق را پذیرا شود یا آن را انکار کند              قرار دارد و می   

امـه  خوانند و آن را شرط یا علت ت         آفریده است و انبیا با مالحظه تسبیح همگانی آفریدگان، تنها انسان را به توحید فرا می               

بنـابراین ارزش  . توحید براي انسان و توسط انسان باید اثبـات گـردد  . »قولوا ال اله اال اهللا تفلحوا   «کنند    سعادت معرفی می  

یابد بلکـه بایـد در گفتـار، رفتـار و             این اثبات به تبیین فلسفی تقلیل نمی      . نهایی و غایت حرکت انسانی اثبات توحید است       

  .گردد شود و جامعه توحیدي می ید با قلب، زبان و عمل چنان است که فرد موحد میاثبات توح. صفات آدمی ظهور کند

صیرورت جهان و انسان تجلـی  . بدین ترتیب ارزش نهایی یا غایت حرکت انسان همسو با غایت حرکت عالم است       

غایـت حرکـت انـسان    ) 38/دخـان (» و ما خلقنا السموات واالرض و ما بینهما العبین و ما خلقناهما اال بالحق  «حق است   

 و من االرض مثلهن یتنزل االمر بینهن لتعلمـوا ان  سموااتاهللا الذي خلق سبع «نیز فارغ از غایت آفرینش نیست      ) جزا(

و «است » توحید«غایت صیرورت انسان دریافت تجلی حق در سراسر آفرینش یعنی      ) 22/جاثیه(» اهللا علی کل شیء قدیر    

طـور   باشد، بـه  ذات واقعیت و غایت صیرورت عالم که تحقق توحید می     ) 55/ذاریات(» نما خلقت الجن و االنس اال لیعبدو      

فطري براي همگان متحقق است ولی براي مقام نامعلوم و ذات ناتمام آدمی بایـد اثبـات گـردد، از ایـن رو ارزش نهـایی                 

در گرو شکوفایی فطرت است کـه       اثبات واقعیت یا تحقق توحید براي آدمی        . دریافت ذات واقعیت یعنی اثبات توحید است      

لیات حق  مستلزم بازخوانی فطرت و دریافت تج     ) توحید(ذیل مقتضیات طبیعت دسیسه گشته است پس اثبات ذات واقعیت           

  .باشد در سراسر عالم می
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اي از هستی است که نسبت به هستی خویش علم حـضوري       متعالیه انسان مرتبه  ویژه حکمت     در فلسفه اسالمی به   

هرکسی به شهود و بدون هیچ شاهد و برهـانی و فـارغ از هـر                . دارد بلکه نفس انسانی عین ادراك حضوري خویش است        

.  نـدارد  داند کـه هـست و در هـستی خـود تردیـد              هرکسی می . کند  شرط و اقتضایی قبل از همه هستی خود را ادراك می          

دهـد بلکـه ادراك       برخالف نظر دکارت تردید موجب ادراك هستی من نیست بلکه تردید در مورد هستی خود، روي نمـی                 

زیرا شک و تردید حالتی از حاالت ماست که مسبوق بـه         . باشد  هستی خویش قبل از ادراك شک براي همگان حاصل می         

  . ین ادراك حضوري ماستتر پس ادراك هستی نفس اصیل. باشد حضور یا هستی ما می

خودآگاهی و علم حضوري نفس بـه  . انسان هست و همچون تمام هستها به هستی متمایل و از نیستی متنفر است   

در واقـع مراتبـی از   . شـود  هستی خویش موجب گرایش ذاتی و خود آگاه به هستی و گریز ذاتی و خودآگاه از نیـستی مـی       

شتن به هستی متمایلند و به لحاظ در معرض تهدید و زوال بودن از نیستی               هستی که در معرض زوالند به لحاظ هستی دا        

این گرایش و گریز موجب حرکت است از اینرو عالم موجودات مادي در حرکت سراسري بـراي گریـز از عوامـل              . متنفرند

. یري آن اسـت پـذ  در واقع حرکت سراسري طبیعت مادي ناشی از خصیصه زوال  . برند  سوي منابع هستی بسر می      نیستی به 

پذیري هـستیهاي مـادي حرکـت      آفرینش تدریجی طبیعت مقتضی ظهور تدرجی و موقت موجودات مادي است ولی زوال            

طور خود به خودي یـا غریـزي در تالشـی     سطوح گوناگون هستیهاي طبیعی به. شود آنها را براي دستیابی به بقا سبب می 

  .کوشند بخش می گریزند و براي دستیابی به منابع هستی زدا می آنها از عوامل هستی. برند مستمر براي بقا بسر می

پـذیر و عـالم مـاوراي مـادي           اي خاص از هستی که در مرز عالم مادي زوال           مرتبه. اي از هستی است     انسان مرتبه 

/ ديمجـرد یـا سـه گانـه مـا     / حیثیت دوگانه مادي. شود جاویدان واقع گردیده و مراتب مادي، مثالی و مجرد را شامل می        

در حالی کـه  . اي داشته باشد    سابقه  سبب شده دامنه حرکت نفس انسانی وسعت بی       ) در فلسفه اسالمی  (مجرد نفس   / مثالی

دهـد، نفـس      حرکت هستیهاي دیگر در دامنه محدود و مقام معلوم و معینی که منحصر به مرتبه هستی آنهاست روي می                  

مـسجود  «تا  » کاالنعام بل هم اضل   « گوناگون هستیهاي مختلف از      تواند در مراتب    انسانی به خاطر چند حیثیتی بودن می      

  . حرکت نماید» مالئکه

زوال   در واقع حرکت نفس انسانی با توجه به وسعت دامنه آن ناشی از خودآگاهی و تمایل ذاتی او براي هستی بـی                     

طـور    مجـرد خـویش را بـه     زوال، نامیرنـده و     پذیر مادي خویش و هم حیثیـت بـی          نفس انسانی که هم حیثیت زوال     . است
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او ضـمن آشـنایی     . کند  کند عمیقاً خواستار جاودانگی است و براي دستیابی به آن خودآگاهانه اقدام می              شهودي ادراك می  

با هستی پایدار مراتب برین، خواهان دستیابی به آن مراتب متعالی و پایدار هـستی و گـریختن از هـستی مـوقتی مراتـب              

  .شود مادون می

کند  واسطه ادراك می   از یکسو خودآگاه است و هستی خویش را بی        : اي دارد    نفس انسانی وضعیت ویژه    بدین ترتیب 

پذیرند و برخـی   داند که برخی از مراتب هستی انسان زوال پس مراتب یا حیثیتهاي گوناگون خود را به شهود دریافته و می         

تواند بـه   ودن در دامنه وسیعی را بخشیده که طی آن میاز سوي دیگر مراتب متعدد نفس به او امکان حرکت نم        . زوالند  بی

از این رو نفس انسانی بنابر خصایص ذاتی خویش کـه     . توسعه هستی خویش پرداخته و به هستی متعالی پایدار دست یابد          

و از بخـش را تحـصیل    کوشد منابع هستی زوال، کامل و تام می عبارتند از آزادي و خودآگاهی، براي دستیابی به هستی بی         

  .زدا بگریزد عوامل هستی

براساس این نظریه که وجود انسانی نهایت اشتداد عالم جسمانی است حرکت انسانی براي توسعه هـستی خـویش          

بخـش و گریـز از        پذیر در جلب منابع هـستی       موجودات طبیعی زوال  . حیثیتی مشابه با حرکت موجودات عالم جسمانی دارد       

مختصات حرکت انسانی نیز در     . کنند  تغییر و مستمر حرکت می      یش تعریف شده و بی    زدا طبق یک نقشه از پ       عوامل هستی 

بخش و عوامل هستی زدا که بر         منابع هستی . مراتب نازل نفس یعنی مرتبه نفس نباتی و نفس حیوانی از قبل معین است             

 مشابه با همین عوامـل در       گردند در مراتب نفس نباتی و نفس حیوانی بسیار          حسب ویژگیهاي هر مرتبه از نفس معین می       

بدین ترتیـب طـرح توسـعه هـستی         . باشد  و از سوي دیگر نقشه راه از پیش معین و معلوم می           . باشند  نباتات و حیوانات می   

اي عـالی از طـرح رشـد و         رشد و سالمت بـدن انـسانی نمونـه        . انسانی در مرتبه بدن داراي نقشه راهی تعریف شده است         

  . سالمت موجودات طبیعی است

ولی مرتبه نفس ناطقه که بر سایر مراتب نفس شرافت و همچنـین اشـراف دارد اساسـاً متفـاوت از مراتـب وجـود             

بنـابراین  . اسـت ) پـردازي و اندیـشیدن      سازي، گزاره   مفهوم(کند زیرا ویژگی نفس ناطقه ادراك کلیات          جسمانی حرکت می  

ادراکات نفس ناطقه تابعی است از      ) ب.  مراتب متفاوتند  زدا با دیگر    بخش و عوامل هستی     در نفس ناطقه منابع هستی    ) الف

جاودانگی کـه خصیـصه   ) ج. منتهایی دارد دامنه حرکت آن براي دریافت معانی از عوالم ماوراي مادي و از این رو تنوع بی             

تخـیالت  نفس ناطقه براساس نظریه قیام صدوري در ادراکات و          ) د. شود  امور مجرد است در مرتبه نفس ناطقه ادراك می        

حرکت نفـس ناطقـه بـراي گریـز از          ) هـ. طور اجباري تبعیت نکند     تواند از طرح تعریف شده و معینی به         فاعلیت دارد و می   

بدین ترتیب تفاوت اساسی انـسان بـا دیگـر    . بخش در گرو حرکت علمی است زدا و دستیابی به منابع هستی  عوامل هستی 

بخش در تمام موجودات عالم طبیعت        ستی در این است که حرکت هستی      پذیر براي حفظ و توسعه ه       موجودات مادي زوال  

دهد ولی آدمی به صورت خودآگاه و مختـار در   طور اجباري روي می بر طبق نقشه تعریف شده و با حدود و ثغور معین و به      

  . باشد جستجوي هستی متعالی و جاودانه می

طور شهودي مورد ادراك تمام مردم واقـع           است که به   توسعه هستی متعالی و پایدار، درخواست اصیل نفس انسانی        

بخـش را در      زدا و تمایل عمیق به هستی و منابع هـستی           گشته و هرکسی به شهود ترس و فرار از نیستی و عوامل هستی            

بخش و گـسترش هـستی و    آسایش، راحت و لذت هر کسی وابسته به برخورداري او از منابع هستی  . یابد  درون خویش می  

کنـد و درصـدد    هرکسی از عمق جان خویش درخواست براي جاودانگی و آسایش کامل را احساس مـی  .  آن است  پایداري

  . اندیشد اي می کشف راههاي دستیابی به آن است و براي توسعه وجود خویشتن چاره
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از بخـش و پرهیـز    تحـصیل منـابع هـستی   : هاي تجویز شده براي نیل به آسایش جاودانه به دو نظـام      تمامی شیوه 

زدا البته الگوهاي گونـاگونی مـشتمل بـر           بخش و عوامل هستی     برحسب شناسایی منابع هستی   . زدا معطوفند   عوامل هستی 

بـر اینکـه از گونـاگونی     ها و الگوهاي دستیابی به آسایش جاودانه عالوه تنوع شیوه. اند  هاي تجویزي متنوع پدید آمده      شیوه

هاي متنوع نیاز سرشتی و درخواست طبیعی ما براي هستی نیـز بـاز       به جلوه شود،    زدا ناشی می    بخش و هستی    منابع هستی 

  .گردد می

بخـش و گریـز از عوامـل     آوري مهمترین الگوهایی است که آدمی براي دستیابی به منابع هستی مدنیت، علم و فن  

ت و آسـایش جاودانـه   آوري و زندگی اجتماعی و تمدن در پـی زنـدگی راحـ    او از طریق علم و فن . زدا شناخته است    هستی

زدا و همچنین آشـنایی بـا راههـاي     بخش و عوامل هستی   باشد ولی این هم به نوبه خود در گرو شناسایی منابع هستی             می

زیـرا هرچنـد تـرس از نیـستی و     . باشد که تحصیل چنین شناختی نیازمنـد تعلـیم و تربیـت اسـت     توسعه هستی پایدار می  

انـد و    است ولی راههاي گریز از نیستی و گرایش به هستی متنـوع و ناشـناخته   درخواست براي هستی از ادراکات شهودي     

بخـش و     هاي ما درباره منـابع هـستی        مجموع آگاهی . باشد  دستیابی به هستی و آسایش جاودانه در گرو تعلیم و تربیت می           

 از نـسلی بـه نـسل دیگـر     آوري گـردآوري و    اي از دانش و فن      زدا و راههاي توسعه هستی پایدار در منظومه         عوامل هستی 

  . گردد منتقل می

آوري شناسایی منابع طبیعی، تحصیل انرژیهـاي طبیعـت، کنتـرل و تغیـر آنهـا،             هدف اساسی از پیدایش علم و فن      

سازي مجدد انرژیهاي طبیعت و بازیافت و مصرف آنهاست به ترتیبی که زندگی راحت و لذت بخـش بـراي انـسان              ذخیره

و برپایی زندگی مدنی نیز براي تعامل جهت دستیابی به آسایش بیشتر و پایدارتر صورت گرفته      تشکیل جامعه   . فراهم شود 

زند تا زندگی خود را در فرد یا افـراد دیگـري کـه                همچنین آدمی با توجه به زیست موقتش به تولید مثل دست می           . است

 و درخواست براي تداوم زندگی در سایه داشـتن          تمایل به داشتن فرزند   . مثل او یا حتی بهتر از اویند توسعه و تداوم بخشد          

یابد و در این راه تالش بسیاري  طور شهودي در خود می فرزند تمایلی عمومی و ذاتی میان آدمهاست که هرکسی آن را به     

شود بلکه در گرو پرورش نسل است، از اینرو تشکیل خـانواده و               ولی تولید مثل در آمیزش با هم نوع خالصه نمی         . کند  می

تواند ضمن تعامل براي حفظ زندگی        جامعه می . گیرد  منظور تولید مثل و استمرار حیات انسانی صورت می          برپایی اجتماع به  

جامعه که خود از تعداد محـدودي خـانواده تـشکیل      . افراد، همچنین براي استمرار زندگی آنها در نسلهاي جدید مفید باشد          

هـاي جدیـد و همچنـین         آورد سـازوکارهایی بـراي تـشکیل خـانواده          ید مـی  شده، نظامهاي حافظ و مولد نسلهاي نو را پد        

باالخره جامعه در مقیاس خرد یعنی خانواده یا در مقیاس بزرگتر با برپایی نظام تعلیم و                . پردازد  نظامهاي محافظ آنها را می    

ـ             تربیت می  ی از جـاودانگی را بـراي ایـشان بـه     کوشد افرادي مماثل و مشابه با والدین یا حتی بهتر از آنها را تولید و روایت

  .ارمغان آورد

بخـش    تعلیم و تربیت از جهت شناسایی منابع هستی       ) الف: یابد  بدین ترتیب تعلیم و تربیت از دو جهت ضرورت می         

زدا و بکارگیري روشـها و سـازوکارهایی          هایی جهت دستیابی به آنها و همچنین آشنایی با عوامل هستی            و بکارگیري شیوه  

هایی که مثـل و       تعلیم و تربیت براي پیدایش و گسترش نمونه       ) ب. یز از آنها براي زیست انسانی ضروري است       جهت پره 

در واقـع  . مانند افراد موجود باشند و ادامه حیات ایشان تلقی گردند و تداوم زندگی انسانی را ممکن گرداند، ضروري اسـت         

  . آورد  را فراهم میتربیت بخشی از جریان آفرینش است و تداوم حیات انسانی

. بـرد   ضرورت تعلیم و تربیت براي دستیابی به هستی متعالی و جاودانه، مقام و جایگاه آن را تا بنیاد اجتماع باال می                    
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در واقع تعلیم و تربیت صرفاً یکی از فرایندهاي زندگی اجتماعی نیست، بلکه نظام تربیتـی همچنـین یکـی از چنـد نهـاد                         

تعلیم و تربیت بنیاد تشکیل خانواده و از . شود دهاي سیاست و اقتصاد و حقوق و غیره تلقی نمی اجتماعی و هم سطح با نها     

اي براي دیگر نهادهاي اجتماعی داشته و  از این رو نقش بسیار با اهمیت و تأثیرگذاري گسترده  . مبادي تکوین جامعه است   

  . کننده است  بسیار تعیینهاي مختلف و فرایندهاي گوناگون زندگی اجتماعی همچنین براي جنبه

  چیستی تعلیم و تربیت . 2-3

براساس حکمت متعالیه که ناظر به اصالت وجود در تمامی موجودات از جمله انسان است، در نظـام یگانـه هـستی       

طـور کلـی حرکتهـا و         یعنـی بـه   . شـوند   تمام تالشهاي انسانی در منظومه حرکت استعالیی براي تشدید هستی تفسیر می           

پذیر به    بخش و استعال از مراتب زوال       زدا و دستیابی به منابع هستی       انسان همواره در قالب گریز از عوامل هستی       تالشهاي  

بر این اساس تشکیل خانواده و برپایی اجتماع و زندگی مدنی، همچنین ایجاد و گسترش               . شوند  زوال معنادار می    مراتب بی 

بخـش و گـریختن از عوامـل     منظور دسـتیابی بـه منـابع هـستی     مه بهآوري و باالخره تولید مصنوعات همه و ه علم و فن 

در این زمینه تعلیم و تربیت نیز تالشی در جهت دوري از نیستی و توسعه هستی و حتی دستیابی           . دهند  زدا روي می    هستی

ربیت چـون در  شود یعنی تعلیم و ت ضرورت تعلیم و تربیت نیز از ضرورت هستی ناشی می      . شود  به هستی جاودانه تلقی می    

زدا نقش یکتا و منحصر به فردي دارد پس ضـروري   بخش و عوامل هستی     توسعه خزانه دانشی انسانها درباره منابع هستی      

همچنین تعلیم و تربیت چون در تعمیم این خزانه دانشی به افـراد جدیـد و تولیـد مثلهـا و هماننـدها بـراي انـسان                 . است

  .شود  مینظیر است پس یک رخ داد ضروري تلقی بی

باشد و تعلیم و تربیـت   طور یکسان براي همگان حاصل می رغم اینکه تمایل به توسعه هستی و تنفر از نیستی به     به

زداست، ولـی تعریـف یکـسانی بـراي آن      فرایند منحصر به فرد تعمیق و توسعه دانش ما از هستی بخشها و عوامل هستی   

هاي گوناگونی از     آید تعریف   زدا بدست می    بخش و عوامل هستی     ع هستی برحسب تعریفهاي متنوعی که از مناب     . وجود ندارد 

گردد و الزم است با توجه به         شناسی متأثر می    بدین ترتیب تعریف تعلیم و تربیت از هستی       . شود  تعلیم و تربیت نیز ارائه می     

  . شناسی اسالمی، ماهیت و چیستی تعلیم و تربیت معین شود هستی

اي معطوفند یعنی تعریف ماهیت و چیستی هر چیزي با توجـه              قصد خاص و یا به مبدأ ویژه      ها عموماً یا به م      تعریف

شـود یـا      گیرد و اساساً هر رویدادي یا برحسب علتها و اسباب پیـدایش آن تعریـف مـی                  به مبادي و مقاصد آن صورت می      

م و تربیت معموالً به مقاصد و اهداف  هاي ارائه شده از تعلی      تعریف. باشد  توصیف و تبیین آن به مقصد و منتهایش ناظر می         

ولی بر مبناي نگرش اسالمی تعریف تعلیم و تربیت داراي این ویژگی است که چه ناظر به مقصد باشـد و چـه     . آن ناظرند 

آغـاز  » الذي علم بالقلم علم االنـسان مـالم یعلـم   «تعلیم و تربیت از . ناظر به مبدأ در هر دو حالت معطوف به توحید است     

اي اسـت کـه تمـام     سرآغاز تعلیم و تربیت حقیقت یگانـه . گردد منتهی می» یعبدوننی و الیشرکون بی شیئا «و به   شود    می

  . باشد آفرینش از اوست و آرمان تعلیم و تربیت نیز معرفت و بیان همین حقیقت یگانه می

اسـر عـالم را مخلـوق    قـرآن مجیـد سر  . الوجود امري معلوم و مبرهن براي تفکر اسالمی است          حقیقت یگانه واجب  

 1. آنچه هست جلوه و آیه اوست و حیثیتی بجز نشانه خـدا بـودن نـدارد   . فرماید خداوند بلکه مشتمل بر آیات او معرفی می 

                                                          

).10/یونس(، »و ما خلق اهللا فی السموات واالرض آلیات لقوم یتقون«. 1
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 وجود وحدانی 1 .دارند باشند و از صفات او پرده برمی      گویند پس تنها و تنها به او رهنمون می          هستها همگی تسبیح حق می    

گردد، تمام واقعیت یا واقعیت بـه خـودي    وسط آیات و جلوات متطور و تشئنات متنوع مشاهده می  حضرت باري تعالی که ت    

  2 .خود است و دیگر موجودات نمودها و آیات اویند

حقیقت هستی یگانـه اسـت و جـز هـستی بـسیط واجـب               » بسیط الحقیقه «ویژه نظریه     براساس حکمت متعالیه به   

پذیرد بلکـه همچنـین    بسیط الحقیقه نه تنها جزء نمی. ست هیچ چیز دیگري نیست  بالذات که از هرگونه ترکیب اجزاء مبرا      

بنابر . تابد، پس لزوماً هر آنچه هست شئونات یا مظاهر اویند چون بسیط الحقیقه نه اجزا و نه اغیار را برنمی. مانع غیر است

هـر آنچـه هـست تجلیـات و         ذات واقعیت همانا حقیقت بـسیطیه وجـود واجـب اسـت و              » وحدت شخصیه وجود  «نظریه  

  3 .نمودهاي این حقیقتند

سراسـر عـالم    . کنـد   ذات نمادین عالم به واقعیت یعنی حضور حق قادر متعال اشاره دارد و به توحیـد اعتـراف مـی                   

کنند و برتري او را از هر وجـود و مـصنوعی اعـالم     گویان حقند و به فطرت ذاتی خویش حقانیت حق را نمایان می             تسبیح

  5 . اساساً خلق آسمانها و زمین و هر آنچه در اوست براي تبیین یا آشکار شدن این مهم است که او حق است4دارند می

مظهریـت  . ها، نمودهـا یـا آیـات اوسـت          در ضمن جلوه  » حق«پس غایت آفرینش آشکار شدن ذات واقعیت یعنی         

  . ت خویش آیه، جلوه و نمود حقندموجودات براي خداوند قراردادي نیست بلکه ذاتی آنهاست زیرا موجودات در ذا

شـود کـه    با توجه به تسبیح همگانی و شهادت سراسري موجودات به وجود خداوند، صفات و افعـال او معلـوم مـی          

هاي مختلف  رغم تنوع، تکثر و گوناگونی جلوه       حقیقت این است که به    . توحید در مقام ثبوت سراسر عالم را فرا گرفته است         

دارد از این  ولی آدمی بر این حقیقت تردید روا می       . تابد  اي است که جزء و غیر را برنمی         اقعیت یگانه واقعیت در عالم، ذات و    

 بـر  قـرآن کـریم   حال که همگان بـه حقیقـت معترفنـد،          . گردد  رو تبیین ذات واقعیت و آشکارسازي آن ویژه انسان می         

 قرآن کـریم    6.ورزد  براي آنها تأکید می   » حق«هاي حقیقت جهت مالحظه آدمیان و تبیین ذات واقعیت            نمایاندن نشانه 

دین منحصر به فرد نزد خدا در تمام عالم هستی است که قلمـرو  » اسالم«نماید، که   دعوت می » اسالم«در حالی ما را به      

رغم تفاوتهـاي تـاریخی و همچنـین گونـاگونی قلمـرو جغرافیـایی و        تمام پیامبران به. تکوین و تشریع را در نوردیده است   

اسالم که شریعت مشترك میان تمام انسانهاي       . اند  یط اجتماعی پیروان خویش را به همین یک دین جهانی فرا خوانده           مح

 اسالم حقیقتی است که در آن تشریع 7موحد است، همچنین دین یگانه حق است که عالم تکوین نیز بر آن استوار گردیده    

 راه ما را براي مشاهده ثنویت میان جهان و انسان یا بکار گرفتن     گردند و   رسند و بر هم منطبق می       و تکوین به وحدت می    

زیرا اسالم قانون الهی و دین مرتضاي حق است که بـدون  . بندد گرایانه درباره دو عالم تکوین و تشریع می      تعبیرات تجزي 

                                                          

.»السموات و االرض هللا ما فی سبح«. 1

.»طنهواالول و اآلخر و الظاهر و البا«. 2

.»ان لجمیع الموجودات اصال واحدا و سنخا فاردا هو الحقیقه و الباقی شئونه و جهاته و حیثیاته«. 3

.).1/جمعه(، »االرض الملک القدوس العزیز الحکیم السموات و ما فی یسبح هللا ما فی«. 4

.).38/دخان(، »و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما ال عبین و ما خلقناهما اال بالحق«. 5

.).53/فصلت(، »سنریهم آیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق«. 6

اهللا سریع الحساب، فان  ان الدین عنداهللا االسالم و مااختلف الذین اوتوالکتاب اال من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم و من یکفر بآیات اهللا فان «.7

تبعن و قل للذین اوتوالکتاب و االمیین ءأسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا فانما علیک البالغ وهللا حاجوك فقل اسلمت وجهی هللا و من ا

.»السموات واالرض وله اسلم ما فی«، )20ـ19/آل عمران(» بصیر بالعباد
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که همه چیز بـه اراده و  طور ویژه در قلمرو هستی انسانی   هیچ تردید و اهمال و سستی در سراسر هستی جریان یافته و به            

گردد تا شاید آدمی به پاي اختیـار خـویش    شود این قانون توسط پیامبران برگزیده حق تبیین می   تالش انسان مشروط می   

 و قانون الهی را مختارانه گردن نهد و به راحـت جاویـد دسـت                1سوي حق روان هستند بپیوندد      به کاروان موجودات که به    

  . یابد

 توحید در مقام ثبوت سراسر عالم را فرا گرفته و تنها انسان است که حقیقت توحید و بازگشت                   عبارت دیگر چون    به

 پس نمایش آیـات الهـی در آفـاق و انفـس          2 .دهد  موجودات به جلوات ذات یگانه حق را مورد تردید و حتی انکار قرار می             

آدمیـان  » دانـستن «لق آسمانها و زمینها را قرآن هدف خ. دهد منظور ادراك حقیقت توسط انسان روي می        براي آدمی و به   

» اهللا الذي خلق سبع سموات و من االرض مثلهن یتنزل االمر بینهن لتعلموا ان اهللا علی کل شیء قـدیر                   «کند    معرفی می 

  ).22/جاثیه(

چنانکه در بخش اهداف تربیتی به تفصیل بحث خواهد شد، منتهاي حرکت استعالیی انسانها این است که آنهـا و                     

با حضور انسان مختار و خالق در نظام نمادین عالم فرصتی براي نمایش             . آورند مظهر و آیه حق گردد       ام آنچه پدید می   تم

عـالم انـسانی اسـتمرار آفـرینش نمادهـا بـه دسـت         . آیـد   هاي مهمی از حقیقت همچون اراده، ابداع و غیره پدید می            جنبه

با آفرینش آدم است که همه اسماء حق هم مجال و هم مجـالي              . دنمایانن  نمادهاست و آدمیان خالق مختار خویش را می       

ظهور کامل تمام اسماء الهی از مجالي آدم ولی         » و علم آدم االسماء کلها    « فرمود   قرآن کریم از این رو    . یابند  ظهور می 

طـور کامـل    بـه خداوند تمام اسماء خویش را به آدم آموخت و هـیچکس حتـی مالئکـه آنهـا را                  . البته به تعلیم الهی است    

طور کامل در مجالیی ظهور نیافته بودند پس آدم موظـف   به) جلوات ذات حق(دانستند چون قبل از آدم اسماء خداوند       نمی

مالئکه گرچه خود مجالي ظهور حقند ولی تجلی تمام و کمـال اسـماء   ) انبئهم(شد اسماء الهی را به مالئکه گزارش دهد       

  3 .الهی از مجالي آدم مشاهده نمودند

بدین ترتیب هم تجلی اسماء خداوند براي انسان مستلزم تعلیم است و هم مجالي اسـماء حـق شـدن او در گـرو                        

  .باشد تربیت می

نمایش حق از مجالي انسان به اثبات توحید براي او موکول است و چون اثبات توحیـد بـراي انـسان و همچنـین         

تعلیم و . باشد شود، پس اثبات توحید مستلزم تعلیم و تربیت می میتوسط خود او بر آزادي ذاتی و خصیصه انتخابگریش بنا    

 تعلیم توحید از ذات هستی و بنیـاد عـالم آغـاز    4طور مستقیم نسبت دارد، تربیت ادامه آفرینش است از این رو به خداوند به 

رعهده اوست کـه بیـان را   گیرد ولی بعد از ظهور انسان تبیین و آشکار سازیش ب گردد و حتی بر خلقت انسان پیشی می  می

تقدم تعلیم قرآن بر خلق انسان و تقدیم خلق انـسان بـر             » الرحمن، علم القرآن، خلق االنسان، علمه البیان      «. آموخته است 

باشد و انسان پـس از   تعلیم بیان احتماالً متضمن همین معناست که تعلیم قرآن به آفرینش انسان و تعلیم بیان موکول می 

                                                          

 باهللا و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و افغیر دین اهللا یبغون و له اسلم من فی السموات واالرض طوعا و کرها و الیه یرجعون، قل امنا«. 1

اسماعیل و اسحاق واالسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم النفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغ غیراالسالم دینا 

).820 - 84/ آل عمران(، »اآلخره من الخاسرین فلن یقبل منه و هو فی

).54/فصلت(، »یه من لقاء ربهم اال انه بکل شیء محیطاال انهم فی مر«. 2

وعلم آدم االسماء کلها ثم عرضهم علی المالئکه فقال انبئونی باسماء هؤالء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک العلم لنا اال ما علمتنا انک « . 3

.).22ـ21/بقره(، »انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم

.).71/انعام(، » اهللا هوالهدي و امرنا لنسلم لرب العالمینقل ان هدي«. 4
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  .شود اي در قالب کلمات و الفاظ خالصه نمی گیرد ولی بیان تنها به نمودهاي گزاره ن را برعهده میآفرینش، بیان قرآ

اثبات توحید خود به خود متضمن گزارش اسماء الهی است و گزارش نمودن اسمهاي خداوند تنها به بیـان آنهـا در           

قالبهاي رفتاري، تولیدات صـنعتی، نمادهـاي   شود بلکه همچنین شامل بیان اسماء الهی در           هاي منطقی خالصه نمی     گزاره

باشد و باالخره تجلی آنها در تمامیـت تـشخص شـخص              هنري، تبیینهاي علمی، الگوهاي اخالقی، نظامهاي گرایشی می       

هاي مـذکور مـستلزم    بدون شک شناخت اسماء الهی از پس نمودهاي واقعیت و بیان آنها در شیوه     . گیرد  موحد را در بر می    

  .ت استتعلیم و تربی

فراوانی عوامل مزاحم، خصیصه نهان بودگی حقیقت و تنوع آیـات و تکثـر   : اثبات توحید به چند دلیل که عبارتند از   

ویژه مشروط بـودن آن بـه حفـظ آزادي هرگونـه              پیچیدگی توحید اثباتی و به    . باشد  جلوات هستی، بسیار بسیار پیچیده می     

طـور کامـل منتفـی     ریزي نشده در زمینه تحقق آن را بـه       رعمدي و برنامه  تصوري درباره اتفاقی بودن تربیت و عملیات غی       

پیچیدگی . اثبات توحید به دلیل مشروط بودنش به حفظ آزادي انسانی بیش از حد تصور و انتظار دشوار یاب است                  . کند  می

کنـد   بسیار بغرنج تبدیل میاي  نماید ولی آن را به پدیده و دشواري اثبات توحید گرچه ضرورت تعلیم و تربیت را تشدید می     

  .آیند اش برنمی که نه تنها خود فرد، بلکه جمع افراد و گروهها هم از عهده

آدمی نـه تنهـا بـراي       . دهد  تربیت تنها کار خداست که ذیل تدبیرات حضرت باري و توسط انسانهاي کامل رخ می              

بـدون  . باشد ول دائمی و آزادي ذاتی او می     مظهریت حق محتاج هدایت و تربیت است، بلکه تربیت او مستلزم مالحظه تح            

شناسـایی غایـت و     : است به سه فعالیت مهـم     » مرید«شک حرکت آزاد و انتخاب راه توسط انسان که مظهر اسم مبارك             

و ایـن هـر   . باشد بررسی وضع مطلوب، بررسی وضع موجود و تشخیص فاصله، تعیین معیار و اقدامات اصالحی وابسته می       

تربیت مستمر و خودآگاهی است که از قلمرویی ماوراي قلمرو هستی عمومی مردم برخاسته باشد بلکـه   سه مرحله در گرو     

سوي توسعه هستی متعالی و پایدار جهت دهی شـده و ادامـه آفـرینش اسـت، تنهـا از ذات هـستی ممکـن                           تربیت که به  

  . باشد می

ان هـدي اهللا هـو   «دهـد   تی روي مـی و هدایت توسـط ذات هـس  » الرحمن علم القرآن«هرچند تعلیم کار خداست     

در واقع تربیت نوعی آفرینش تدریجی و مشروط است کـه     . دهد  ولی این لطف حق در بستر اسباب و علل رخ می          » الهدي

بدون شک اسباب و عللی که در این آفرینش تدرجی دخالت دارند بر انسان اشـراف  . آید  در حضور عوامل و علتها پدید می      

از این رو طریق معین و معتبر براي نزول لطف حـق و جـاري               . ی شناختی از مقام برتري برخوردارند     دارند و به لحاظ هست    

هدایت از جمله مأموریتهاي مهم یا مهمترین مأموریتی است کـه خداونـد بـه               . باشند  شدن هدایت الهی مالئکه و انبیا می      

  .خلیفه خویش در زمین سپرده است

» و جعلنـاکم خالئـف فـی االرض   «اند ولی از آیه  وند، انبیا و اولیا معرفی شدهرغم اینکه مصداق کامل خلیفه خدا  به

شود که مأموریتهاي خلیفه کامل خداوند به درجات متنوع و در سطوح گوناگون بـه دیگـران نیـز نـسبت داده                 استنباط می 

در هـدایت مردمـان مـؤثر    پس هر کس به میزانی و تا حدودي خالفت حق را برعهده دارد و تا همان حدود نیـز      . شود  می

طور فرعی یا اعتباري و به درجات مختلف توسط افراد            یعنی هدایت که اصالتاً کار خدا و مأموریت رسوالن اوست به          . است

البته نکته مهم این است که هرگز تربیت تفویض نشده و دخالت یا وسـاطت افـراد                 . گردد  و گروههایی از مردم محقق می     

از این رو فعالیتهـاي تربیتـی در صـورتی کـه            . دهد  بیر الهی و دور از چشم خلیفه کامل او رخ نمی          در امر تربیت فارغ از تد     
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   1 .شوند اي براي هدایت الهی تلقی می بتوانند مصداق هدایت باشند تنها مقدمه

بـسیار  یابد، دخالت عوامل طبیعی و اجتماعی     دشواري فرایندهاي اثبات توحید که به سازوکارهاي تربیتی تعمیم می         

کند و قرار نیست مأموریت فرد یا نهاد خاصی باشد بلکه در گـرو مـشارکت دقیـق و همدالنـه تمـام                         متنوعی را اقتضا می   

. باشد  نهادهاي اجتماعی است و به مالحظه تأثیر عوامل طبیعی و اجتماعی و حتی مالحظه عوامل فوق طبیعی وابسته می                  

تواند در قالب شرکت سهامی به انجـام          شود، نمی   بندي می   کی صورت ولی مشارکت در تربیت چون براساس خالفت تشکی       

. شوند  کننده در امر تربیت مثالً مربیان یا والدین خلیفه معلم حقیقی و نماینده انسان کامل تلقی می                  بلکه افراد دخالت  . رسد

  ).56/قصص(» انک ال تهدي من احببت و لکن اهللا یهدي من یشاء«: کند  تأکید میقرآن کریماز این رو 

 لـوازم و  2نکته قابل توجه این است که معرفی تربیت به عنوان رسـالت اصـلی انبیـا و مأموریـت نخـستین ادیـان                      

بلکه تربیت محـور انتظـام   . اي باالتر از نظم اجتماعی قرار گیرد شود تربیت در رتبه پیامدهاي مهمی در بر دارد و سبب می       

گـذاري و محـور سـاختارهاي         ربیت مقدم بـر نظـم اجتمـاعی، مبنـاي قـانون           یعنی ت . اجتماعی و فلسفه احکام مدنی باشد     

در این صورت هرچند تربیت ضامن بقا و سالمت جامعه هست ولی حفظ جامعه مقدمه تحقق هدایت تلقی                  . اجتماعی شود 

دادهـاي   رخکند و تربیت نه بـه عنـوان یکـی از     بدین ترتیب جایگاه تربیت از سطح یک نهاد اجتماعی ترقی می         . گردد  می

در ایـن صـورت تربیـت بـه جـاي اینکـه ذیـل               . شود  اجتماعی بلکه به عنوان اساس تمام رویدادهاي اجتماعی مطرح می         

چنـین موضـعی دربـاره جایگـاه اجتمـاعی تربیـت و چنـین             . نهادهاي سیاست و اقتصاد باشد براي آنها تعیین کننده است         

کننـده انتظـام    حور اساسی تکـوین و توسـعه جوامـع و هـدف تعیـین     برداشتی از حیثیت اجتماعی تربیت که آن را تا حد م      

  .برد، البته ریشه در طبیعت آدمی و درخواستش براي بقا دارد اجتماعی باال می

باشد که مقتضی تولید مثل، تشکیل خانواده و تأسـیس            حفظ و توسعه هستی شخصی در ذیل بقاي نوع ممکن می          

گـردد، پـس تحقـق        باشد و توسط تربیت تأمین می        اصلی از تأسیس جامعه می     چون بقاي نوع انسان منظور    . اجتماع است 

تحقق تربیت هدف اصلی از تشکیل نهادهاي گونـاگون اجتمـاعی نظیـر سیاسـت،     . تربیت در انتظام اجتماعی اولویت دارد    

 هـدایت را    کـریم قـرآن   بر همین مبنـا     . دهد  شود و آنها را جهت می       آوري می   اقتصاد، قوانین و حقوق، حتی علوم و فن       

کند از یکسو هبوط جماعت آدمیان بر زمـین و زنـدگی آرام و نیکبختانـه را بـه                    اساس تشکیل و اصالح جامعه معرفی می      

قلنا اهبطو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدي فمـن تبـع هـداي فـال خـوف علـیهم و ال هـم                  «نماید    هدایت معطوف می  

صالح جوامع را با توجه به وضعیت مراکز تربیتـی و نظامـات هـدایتی تفـسیر     ، از سوي دیگر فساد و ا      )38/بقره(» یحزنون

و از » ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مـساجد یـذکر فیهـا اسـم اهللا کثیـرا               «. کند  می

بر این اساس تربیت . مایدن سوي سوم ارزش نهایی در تشکیل مدینه فاضله را دستیابی به هدایت و اقامه توحید معرفی می  

  .صرفاً یک واقعیت اجتماعی نیست بلکه بنیاد نظم اجتماعی است

                                                          

من دان اهللا بغیر سناع من عالم صادق الزمه اهللا التیه الی العنا، و من ادعی سماعاً من غیرالباب «) ع(عن مفضل ابن عمر قال قال ابوعبداهللا. 1

هر کس خدا را به دینی معتقد باشد بدون آنکه از »  سراهللا المکنونالذي فتحه اهللا لخلقه فهو مشرك به و ذلک الباب هو االمین المامون علی

عالمی راستگو آن را شنیده باشد خداوند او را دچار گمراهی و سرگردانی منتهی به رنج خواهد نمود و هرکس دعوي آموختن از غیر درگاهی که 

. ن مأمونی است که سر نهان الهی به او سپرده شده استخداوند براي خلق گشوده نماید مشرك است آن در گاهی که خدا معین کرده امی

).186ص ،1376غیبت نعمانی، جواد غفاري، قم، صدوق، (

).129/بقره(، »ربنا وابعث فیهم رسوال منهم یتلوا علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم«. 2
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منظور کشف    تربیت که به  . در واقع تربیت گرچه هویت جمعی دارد ولی حیثیت ماورایی و ظهورات فیزیکی نیز دارد              

دي است که تمام عوالم وجود از       رخدا. هاي گوناگونی و سطوح مختلف دارد       دهد همچون خود واقعیت جلوه      واقعیت رخ می  

در جریان تعلیم و تربیت آنچه ثبوتا براي . گیرد ماوراء تا جهان فیزیکی و عالم اجتماعی و حتی درون و برون فرد را فرا می     

بر اراده، تصمیم و تالش او اثبات  موجودات بدون اراده و خارج از تصمیم و تالش ایشان محقق است، براي انسان و مبتنی      

اگر کشف ذات واقعیت، اثبات توحید و محقق شدن به حقیقت توحید آرمان تعلـیم و تربیـت باشـد، ایـن آرمـان               . رددگ  می

کشف ذات واقعیت و همـراه گـشتن بـا    . بخشد انداز آن تمام تالشهاي تربیتی را جهت می همچون قله کوه است که چشم     

ها و فرایندهایی  زیرا تعلیم و تربیت شامل مجموعه زمینه. آن جهت دهنده و تعین بخش تمام فعالیتهاي تربیتی خواهد شد   

هـا و   اشخاص با استفاده از این زمینه. است که افراد براي کشف واقعیت یعنی توحید و تحقق آن در خود به آنها نیاز دارند            

  .توانند با تحقق توحید در خویشتن به سعادت و آسایش جاوید نایل گردند فرایندها می

م این است که تالش براي ایجاد یک دانش تحصیلی درباره علم سرشتی و توسـعۀ آن بـه خـودي                     نکته بسیار مه  

. تابـد  یعنی علم حاصل از تالشهاي تربیتی، صدق و کذب و صحت و خطا را برمی. باشد  خود تالشی انسانی و خطاپذیر می     

گردد ولی به دلیـل حـضور عنـصر           تلقی می رغم اینکه ادامۀ آفرینش و نوعی آفرینش تشریعی           از این رو تعلیم و تربیت به      

. ها ناگزیر با آفرینش تکوینی که بالحق است تفاوتی اساسـی دارد         ها و آموزش    اختیار و همچنین به دلیل خطاپذیري دانش      

در نتیجه تعلیم و تربیت با مالحظه خصیصه ذاتی انتخابگري برخالف آفرینش تکوینی از یک نوع واحـد انـسان طبیعـی،                    

بـا  . توان نتایج و پیامدهاي تعلیم و تربیت را با ضریب دقت زیادي محاسبه نمـود              بنابراین نمی . آورد  عی پدید می  انواع متنو 

ویژه تثبیت ادراك حـضور دائمـی و          توان انتظار داشت تعلیم و تربیت به شناخت خداوند آفریننده و پرورنده به              این همه می  

  .الخره تحقق توحید عملی کمک نمایدفراگیر خداوند از طریق اثبات توحید نظري و با

توند طیف متنوع مردم حتی غیرمـسلمانان     گیري آرمانی براي پرورش مؤمنان، می       رغم جهت   این تبیین از تربیت به    

را پوشش دهد زیرا بر دانش سرشتی نسبت به حضور ذات هستی در همراهی با تمام هستها متکی است که چنین دانشی                      

عبارت دیگر دانـش   به. ها و بدون هیچ پیش شرطی حاصل است باشد بلکه براي تمام انسان نمیبه هیچ وجه ویژه مؤمنان   

 .حضوري نسبت به حضور حق در محدودة ذات موجودات که شئون مختلف وجود حق هستند، ممکن بلکه ضروري اسـت     

اش از حیـث ارتبـاط بـا حـق       از سوي دیگر وجود هر چیزي به جز ربط به حق، حقیقتی ندارد، ادراك آن به جز مالحظه                  1

فهمد، در حقیقت خداوند را فهمیده حتی اگر از این فهم خود غافل               هرکه هر چیزي را به هر نحوي می       «از این رو    . نیست

  2 .»باشد

تواند با توجه به ظرفیتهاي متنوع شهروندان، بـراي توسـعه درجـات متنـوعی از                  چنین تبیینی از تعلیم و تربیت می      

اي،   ریزي نماید و به جاي برپایی یک بنیاد تبلیغات دینی و یا تربیـت فرقـه                 کی به ذات هستی برنامه    کشف حقیقت و نزدی   

متوجه تأسیس یک نظام اجتماعی فراگیر باشد و بتواند درباره دانشهاي ضروري و ذاتی مشترك انسانها درجات متنوعی از      

گون و گروههـاي مختلـف یادگیرنـدگان قابـل تعمـیم            خودآگاهی را پدید آورد و اهدافی را پی گیرد که بـه جوامـع گونـا               

                                                          

.197، ص 1، ج2جوادي آملی، شرح حکمت متعالیه، بخش . 1

فاذن ادراك کل شیء لیس اال مالحظه ذلک الشیء علی الوجه الذي یرتبط بالواجب من ذلک الوجه الذي هو وجوده و موجودیته و هذا ال «. 2

لدین ، صدرا»فکل من ادرك شیئا من االشیاء بإي ادراك کان فقد ادرك الباري و ان غفل عن هذا الدراك...یمکن اال بادراك ذات الحق تعالی

.118، ص1المتألهین، اسفار اربعه، ج 
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اي عمومی بـراي ایجـاد حـداقلهاي الزم زنـدگی انـسانی و        در واقع چنین تبیینی از تعلیم و تربیت شامل برنامه         . باشند  می

یکدیگر ارتباط از  تواند منفک و بی    اي ویژه براي مؤمنان است البته برنامه عمومی و ویژه تربیت هرگز نمی              همچنین برنامه 

توانند نوعی هـدایت   باشند و می هایی از یک برنامه تربیتی منسجم می       باشند بلکه آنها در طول یکدیگر و به صورت مرتبه         

سـوي اصـالح مـستمر        گیري کلی این نظام تربیتی به       جهت. سلسله مراتبی براي طبقات مختلف یادگیرندگان ارائه نمایند       

  . باشد اس فهرستی از ویژگیهاي اعالم شده براي انسانهاي صالح میرفتار، صفات و هویت انسانی همگان براس

  اهداف تعلیم و تربیت . 3-3

انسان موجود متحرك است و منظور از حرکت در مورد انسان تغییر پیوسته نفـس انـسان و خـروج آن از قـوه بـه                    

ی نفس ناطقه که فصل اخیر انـسان        یعن. نماید  آدمی در ضمن این تغییر مستمر اشتداد وجودي حاصل می         . باشد  فعلیت می 

کند و در مراتـب ادراك از حـد حـس تـا حـد عقـل        است ضمن کشف معانی و ادراك و ابداع صورتهاي علمی حرکت می 

 نفس که عین خودآگاهی و درك حضوري خویش است و با صورتهاي علمـی اتحـاد دارد، ضـمن               1 .یابد  مفارق اشتداد می  

حرکت نفـس در حـین      . یابد  تحقق و تکامل می   ) حسی، وهمی و عقلی   (ندهاي ادراك   توارد متوالی صورتهاي علمی و فرای     

بخشد و صعود در مراتب عقل که با دریافت معانی مجرد و خـروج از       ادراك و تجرد عقلی، حضور یا وجودش را تشدید می         

بدین ترتیب . رددگ همراه است به تشدید حضور جمعی نفس نسبت به مراتب هستی منتهی می            ) کسب علم (قیودات جسم   

چون حقیقت آدمی نفس اوست و عالم انسانی عالم حضور است و حضور نفس براي خود عین وجود اوست، پـس توسـعه                       

  .باشد عین اشتداد مرتبه وجودي او می» مساوقت علم با وجود«علمی و تشدید حضور جمعی نفس با توجه به 

کند ولی حرکـت نفـس در         اي براي تغییرات تبعیت می      دهبا این همه نفس در مراتب نازل بدنی از الگوي تعریف ش           

منظـور از نـامتعین بـودن    . مراتب نفس ناطقه از پیش تعریف شده نیست بلکه وابسته به اراده او و از این رو نامتعین است         

جهتی نیست زیرا حرکت مستلزم جهت است و حرکت نفـس ناطقـه نیـز از ایـن قاعـده مـستثنی            حرکت نفس انسانی بی   

حرکت نفس نیز همواره متوجه جهت است ولی جهت این حرکت گرچه در مراتب پایین معین و اجبـاري اسـت              . باشد نمی

  .ولی در مراتب عالی، اجباري، تعریف شده و از پیش معین نیست

باشد و از نـوع حرکتهـاي         منظور از عدم تعین حرکت نفس این است که حرکت نفس بر فاعلیت بالقصد استوار می               

از این رو وقوع تردید و بروز شک در انسان نسبت به ذات واقعیت از توجیه وجودشـناختی                  . فاعلیت بالجبر نیست  جبري یا   

قـرآن نیـز   . تواند تردید نسبت به ذات واقعیت را توجیه نماید اصل آزادي ذاتی انسان در حکمت متعالیه می      . برخوردار است 

 آزادي اقتضاي ناتمامی و عدم تعـین وجـود ویـژه    2 .نماید ان تأکید می بر این آزادي ذاتی تصریح دارد و بر انتخابگري انس         

مقام نامعلوم انسان در سلسله مراتب وجود، عرض عریضی براي حرکت او فراهم آورده و سبب گشته تطورات    . آدمی است 

ات ناتمـام  دار و ذ گستردگی دامنه حرکـت، وجـود کـش   . آدمی در همه مراتب وجودي موجودات امکان تحقق داشته باشد        

ولی حرکت آزاد که مستلزم انتخاب اسـت همـواره در           . انسان، آزادي را به او بخشیده و او را ناگزیر از انتخاب نموده است             

                                                          

.»النفس متحرکه بحرکه جوهریه من حداالحساس الحاحد العقل المفارق ان«. 1

در قرآن بر » انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر«، »انلزمکموها و انتم کارهون«، »انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا«تعبیراتی نظیر . 2

.گیري و انتخاب انسان آشکارا تأکید دارند میمآزادي و قدرت تص
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آیند، امکان انتخاب     هاي متعدد و هم معیار ترجیح پدید می         در ذیل ارزش که هم گزینه     . گردد  گذاري محقق می    پرتو ارزش 

  . شود فراهم می

حـضور  . آورد  ت نفس بر فاعلیت بالقصد یا اراده، ضرورت انتخاب و حضور مالك را بـه همـراه مـی                  ریزي حرک   پایه

طور خالصه حرکت نفس در مراتب عالی چـون از نـوع فاعلیـت     هاي نفس البته ضروري است پس به مالك براي انتخاب 

  . ستلزم مالك ترجیح یا ارزش استبر اراده است، مسبوق به انتخاب و در نتیجه مشروط به ترجیح و م بالقصد و مبتنی

هـاي مختلـف باشـد پـس      در صورتی که حرکت انسان بر اراده استوار باشد و اراده مسبوق به انتخاب میان گزینـه     

شود بلکه غایت در واقـع همـان ارزش نهـایی     حرکت نفس انسانی بر ارزش توقف دارد ولی ارزش خود از غایت متولد می        

کننـد، آنهـا از ارزش نهـایی پدیـد      یعنی ارزشها از غایت زندگی معنا کسب می       . دیگر است است که منشأ تمامی ارزشهاي      

آنهـا در   . توانند بر مبناي ارزش نهایی نسبتهاي خاصی با یکدیگر به صورت عرضـی و طـولی برقـرار کننـد                     آیند و می    می

طـه خطـی مـستمري میـان حرکـت،          عبـارت دیگـر راب      به. کنند  طور معناداري خلق می     مجموع سلسله مراتب ارزشها را به     

  . باشد انتخاب، ترجیح، سیستم معیار، سلسله مراتب ارزشها و غایت برقرار می

  هدف اصلی و نهایی تعلیم و تربیت . 1-3-3

انـسان در   «اي دربـاره      بار دیگر الزم است به این حقیقت اذعان نمود که اهداف تعلیم و تربیـت نـاگزیر از نظریـه                   

نظر از صحت و سقم اهداف تربیتی یا نظریات فلسفی، همواره پیونـدي مـستقیم میـان اهـداف             یعنی صرف . است» جهان

این دیـدگاهها البتـه در برخـی مـوارد مـورد            . تعلیم و تربیت با نوعی دیدگاه درباره انسان، جهان، ارزش و علم وجود دارد             

اي  طـور آشـکار بـه آنهـا اشـاره      وارد دیگر بـه   هاي تربیتی و در برخی م       نظیر متون مربوط به فلسفه    . گیرند  تصریح قرار می  

مثل آثار متنوعی که در علوم تربیتی همچون روانشناسی تربیتی، برنامه درسـی، مـدیریت آموزشـی، تکنولـوژي       . شود  نمی

هاي تربیتـی در هـر یـک از علـوم      در هر صورت بحث از اهداف، اصول و شیوه   . آید  آموزشی و غیره به رشته تحریر درمی      

ویـژه انـسان در جهـان     آي نشود ـ ولی به واقع از نگرشی در مورد انـسان بـه    ی اگر به مبادي فلسفی آنها اشارهتربیتی حت

  .برخاسته است

چنین نگرشی بدون شک متضمن غایت زندگی و ارزش نهایی است که انسان باید در تمـام زنـدگی خـویش پـی                       

رغـم تأکیـد      بـه . گردنـد   رزشهاي دیگر بـر آن اسـتوار مـی        به واقع غایت زندگی همان ارزش نهایی است که تمام ا          . بگیرد

طور ضمنی بر یـک ارزش        ها و انتقادهاي آنها به      گرایی همواره توصیه    دیدگاههاي مدرن نو یا پست مدرن براي نفی غایت        

تـاري  ویـژه بـر آزادي و خودمخ        گریزند ولـی بـه      گرایی و تعصبات مربوط بدان می       آنها هرچند از غایت   . شوند  نهایی بار می  

در هر صورت تربیت و اهداف تربیتی فـارغ         . انسان به عنوان ارزش نهایی و خاستگاه نقدها و حتی پندهایشان تأکید دارند            

  . از غایت محال منطقی است

ي بزرگ تمام حوادث و همه پیشامدهاي زندگی است بـه خـودي خـود ارزش یـا                  »چرا«غایت زندگی که ناظر به      

میزان ثبات، دوام و اطالق هر یـک از ارزشـها را تعیـین              ) آورد، ب   یاهه ارزشها را پدید می    س) الف: مقصد انتهایی است که   

نسبت ارزشها با شرایط و اقتضائات محیطی اعم از محیط طبیعی،          ) کند، د   رابطه ارزشها با یکدیگر را معلوم می      ) کند، ج   می

  . سازد ا آشکار میمحیط اجتماعی و شامل شرایط مکانی، شرایط زمانی و حتی شرایط شخصی ر
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با توجه به این مقدمه براساس دیدگاه اسالمی و مبانی مذکور در فصل دوم اهـداف تربیتـی و خاسـتگاه آنهـا کـه                    

توانـد فـارغ از غایـت      چون انسان آفریده خداست پس غایت زیست انسانی نمـی         . شود  غایت زندگی انسانی است شرح می     

ا غایت آفرینش جهان اختالف و تعارضی ندارد بلکه مربوط و شـاید یکـسان               آفرینش باشد و غایت آفرینش انسان لزوماً ب       

زیرا زیست آدمی در جهان و وابسته به آن است او در خأل و یا معلق نیست و هرگونه داعیه استقالل و انفکـاك بـه          . باشد

ـ         . باشد  عنوان ادعایی سبک سرانه محکوم به شکست می        ا جهـان داشـتن و از       در جهان بودن به معنی همراهی و توافق ب

 هـم  قـرآن کـریم  از این رو . سوي انتهایی آن ره پیمودن است قانون سراسري آن و حرکت عمومی آن بار نماندن و به    

  1 .برد را بکار می» الی اهللا المصیر«درباره جهان و هم درباره انسان تعبیر 

کنـد   ، تصریح مـی »الیه المصیر«موده سوي خداوند معرفی ن     قرآن مقصد حرکت را، شدن یا صیرورت عالم و آدم به          

قـبالً گفتـه شـد غایـت       . دلیل یا از سرخوشی و براي بازي نبوده، بلکه آفرینش غایتمند اسـت              که آفرینش بدون قصد، بی    

هاي هستی بالـذات را بـه فراخـور      تمام هستها جلوه  . آفرینش جهان نمایش ذات هستی از سایه روشن آیات و نمودهاست          

تواند بیشتر یا کمتر از مرتبه خویش ذات هستی را      کنند ولی انسان همچون یک استثنا می         نمایان می  مرتبه و مقام خویش   

  .اي از آیات حق گردد سازد، آیه آشکار سازد و برحسب نسبتی که با ذات هستی برقرار می

تـسبیح حـق   عبارت دیگر در حالی که تمام عالمیان به تمام وجـود خـویش و در هـر مقـام و مـوقعیتی هـستند           به

ترکیب صمد  گویند و وجود هر شریک، مثل، یاور، فرزند، همسر و هر موجود اصیل دیگري را غیر از حقیقت یگانه و بی می

و در وجود خداوند، یگانگی     » بل هم فی شک یلعبون    «اندازد    کنند، آدمی بنابر اختیار خویش بازي شک به راه می           انکار می 

اگرچه تردید آدمی مقدمـه اراده اوسـت و بـه خـودي خـود      . نماید وند و غیره تردید میخداوند، صفات خداوند، فاعلیت خدا 

اي از اسم مرید را نمایان سازد ولی غایت آفرینش اعتراف بدون خدشه تمام جهان هستی به حقیقت یگانـه                      تواند جلوه   می

فـرینش جهـان و از جملـه غایـت           بنـابراین غایـت آ     2 .ظهور خواهد نمود  » یوم الحق «حق است که در روز واپسین یعنی        

  . آفرینش انسان تجلی حقیقت یگانه هستی واجب است

گرچه تمام هستها نمود و جلوه حقند و عالم اساساً ذاتی نمادین دارد ولی آدمی در میان آیات خداوندي و از جهـت                   

هـستی فاقـد ویژگـی    ظهور حق در حجاب موجودات و در ضـمن مظـاهر   . باشد فرد می   نمایش حقیقت، یگانه و منحصربه    

در حالی که مظهریت انسان بـراي حـق در گـرو تمامیـت     . دهد تعالی روي می امکانی است و صرفاً بر فاعلیت بالعنایه حق     

در حالی که آیات خداوندي دخالتی در آیه بودن خویش ندارند و بـه محـض                . یافتن ذات ناتمام او و وابسته به اراده اوست        

فزونی و سرشاري آیه حقند، آدمیان در آیه بودن خویش دخالت دارند و             کم و کاست و بی      یچون و چرا و ب      هستی یافتن بی  

هر کسی در هر حال چون هست آیه خداسـت ولـی از             . زنند  پس از هستی یافتن میزان و نوع آیه بودن خویش را رقم می            

  . گردد، مختار استتعالی  اي باشد و تا چه حد نمایانگر کدامیک از صفات باري این نظر که چگونه آیه

بدین ترتیب آدمی هست و چون هست بایست مجالي ظهور حق باشد، پس تجلی حق غایت آفرینش انسان نیـز                    

سوي  تواند ناتمام بماند بلکه باید کامل گردد و به فرماید که آفرینش شما عبث نیست و نمی   تأکید می  قرآن کریم . هست

                                                          

همچنین ) 18/فاطر(، »و من تزکی فانما یتزکی لنفسه و الی اهللا المصیر« ، )18/مائده(، »وهللا ملک السموات واالرض و الی اهللا المصیر«. 1

).28/آل عمران( و 285/رجوع کنید به آیات بقره

.»لمن الملک الیوم هللا الواحد القهار«. 2
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آنچه در تمـام عـالم و بـراي         . عالم محقق شده براي انسان نیز باید محقق شود         یعنی آنچه ثبوتا براي تمام       1 .ما بازگردید 

تمام آفریدگان خداوند محقق شده، توحید است که در مقام ثبوت سراسر هستی را فرا گرفته و بایست در آدمـی و توسـط                    

  .خود او نیز محقق گردد

تی و ارزش عین یکدیگرنـد و هـیچ تفکیکـی    اگر آنچه ثبوتا براي جهان هست، اثباتاً براي انسان بایست، پس هس         

طـور   گیریم حفظ و توسعه هستی به خودي خـود و بـه      از اینجا نتیجه می   . باشد  میان آنها در عالم خارج از ذهن برقرار نمی        

هـاي ارزشـی در واقـع صـورتهاي      گزاره. در فصل قبل گفته شد که هستی و ارزش اینهمانی دارند. نامشروط ارجمند است  

آن ارزش  . اي یا زبانی غیرذاتی میان آنهـا برقـرار اسـت            باشند و تنها نوعی تفکیک محاوره       هاي دانشی می    ارهتجویزي گز 

یابد جاودانگی و لذت ناشی از گسترش هستی است که تمام معناي زنـدگی          طور شهودي در خود می      نهایی که هرکسی به   

  .را در بردارد

عمـوم  . هـاي تـاریخی اسـت       م در تمـام فرهنگهـا، در تمـام دوره         در واقع آسایش جاودانه آرمان همگانی تمام مرد       

طور ضمنی یا صریح اذعان دارند کـه هـدف اساسـی زنـدگی              رغم خاستگاه متنوع فکري بر این موضوع به         اندیشمندان به 

نـه  اختالف دیدگاهها مربوط به اهمیت و تأثیر جـاودانگی یـا آسـایش جاودا            . انسانی دستیابی به آسایش و جاودانگی است      

تفکـر  . باشد  نیست بلکه اختالف دیدگاهها به تبیین شرایط و تجویز راههاي نیل به سعادت یا آسایش جاودانه معطوف می                 

که حاوي معنایی گـسترده از  » بهشت«تعبیر . اسالمی نیز بر دستیابی به آسایش جاودانه همچون آرمان زندگی تأکید دارد      

اي را بـه خـود     همچون عموم ادیان ابراهیمی اهمیـت و جایگـاه ویـژه         آسایش، جاودانگی و لذت است در نگرش اسالمی       

اي در تبیین آینده عالم و آدم و همچنین هـدایت زنـدگی شخـصی و عمـومی             کننده  اختصاص داده و از نقش بسیار تعیین      

  . باشد مردمان برخوردار می

شود  ل یا آسایش جاودانه تعبیر میزوا سعادت آدمی شامل حفظ و توسعه هستی است که از آن به لذت پیوسته و بی 

در دیدگاه اسـالمی نیـز راحـت مـدام یـا آسـایش              . و همچون هدف مشترك انسانها مورد اذعان عموم اندیشمندان است         

گر عمل صالح یا غایت ایمان و عقاید مؤمنانه مورد تصریح و  زوال مورد توجه قرار گرفته و حتی به عنوان دلیل و توجیه بی

   2 . استتأکید واقع شده

طـور مـستقیم      زدا به   بخش و گریز از عوامل هستی       گرچه درخواست براي آسایش جاودانه و جستجوي منابع هستی        

ریشه در طبیعت دارند ولی هم منابع و عوامل مذکور و هم نیاز سرشتی ما به آن منابع و گریختن از آن عوامـل بـه نحـو                         

براي مثال درخواست عمیق آدمی بـراي هـستی ابتـدا بـه             . گردند  ار می اي در قالبهاي پرداخته شده اجتماعی معناد        پیچیده

ایـن دو تمنـا در جریـان        . گـردد   صورت آرزوي او براي آسایش جاودانه و سپس به صورت تمناي قدرت و لذت آشکار می               

چـون  آورد و به تدریج مضمونهاي ثروت و سـلطه هم   زندگی مدنی مفاهیمی همچون مفهوم ریاست و مالکیت را پدید می          

طوري کـه نـه تنهـا         به. گردند  بخش واقعی در قالبهاي فرهنگی گوناگون و در متن زیست اجتماعی ظاهر می              منابع هستی 

هاي تمدنی براساس مفهوم ثـروت و   رفتار روزمره، زبان عمومی و مناسبات اجتماعی، بلکه حتی تحوالت تاریخی و سامانه  

آنها فارغ از . اي ثروت و سلطه ماهیتی کامالً اعتباري و نااصیل دارند    گیرند این در حالی است که مضمونه        سلطه شکل می  

                                                          

).36/قیامت(، »ایحسب االنسان ان یترك سدي«، )115/مؤمنون(، »افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون«. 1

 و 5/، فتح23 و 14/، حج76/طه(، همچنین آیات )12/محمد(، »ان اهللا یدخل الذین آمنوا و عملواالصالحات جنات تجري من تحتها االنهار«. 2

...). و 17
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تواننـد    نسبتها و روابط قراردادي و مفاهیم، تعاریف و ساختارهاي فرض گرفته شده، به خودي خود هـستی ندارنـد و نمـی                     

  . بخش باشند هستی

) الـف : د آورد تا تعامل و تعاون در جهت       آدمی براي دستیابی به بقا و آسایش از یکسو زبان، اجتماع و مدنیت را پدی              

بخش ممکن گردد و از سوي دیگر علم و تکنولوژي را ایجـاد کـرد تـا     کسب منابع هستی) گریز از عوامل هستی زدا و ب      

آوري  او انتظار دارد در پرتـو مـدنیت، علـم و فـن    . دهی نیروهاي طبیعی فراهم شود  امکانی براي شناسایی، تسلط و سامان     

امـروزه پـس از     . زدا بگریزد و به آسایش و جاودانگی نایل گردد          بخش را به دست آورد از عوامل هستی         بع هستی بتواند منا 

آوري هرچند در  آوري و پس از پیدایش جوامع بسیار پیچیده، معلوم گشته که مدنیت، علم و فن   سابقه علوم و فن     توسعه بی 

  .آورند یستند و تمام لوازم و شرایط آن را فراهم نمینیل آدمی به آسایش جاودانه بسایر مؤثرند ولی کافی ن

گـردد و همچنـین از طریـق تـسلط بـر              یابی به آسایش جاودانه صرفاً با پردازش عالم اجتماعی حاصل نمـی             دست

زیـرا اجتمـاع و طبیعـت تـأثیرات      . توان آسایش جاوید و سعادت را کـسب نمـود           طبیعت و بکارگیري نیروهاي آن نیز نمی      

دسـتیابی بـه آسـایش    . باشـند  هستی انسانی دارند و در واقع وضعیتی براي تحقق و توسعه هستی انسانی می          محدودي بر   

باشد این نوع هستی متعالی تنها در صورت تقرب بـه ذات هـستی و                 جاوید در گرو هستی تشدید یافته و پایدار انسانی می         

  .گردد تشدید نسبت و رابطه با آن حاصل می

تی هرکسی عبارتست از نسبتش با ذات هستی و در نتیجه تشدید نسبت هـر کـسی بـا ذات                  قبالً گفته شد که هس    

تشدید نسبت هر کسی با ذات هستی بـه خـروج از            . تواند هستی تشدید یافته و پایداري براي او به ارمغان آورد            هستی می 

یقت ذات یگانه و مبـرا از غیـر و          سوي شناخت حقیقت وابسته است و چون حق         اوهام خود پرداخته و پندارهاي خودبافته به      

هر آنچه این شناخت را به تأخیر اندازد، امکان راهیابی به سعادت ابدي یـا هـستی جاودانـه و                    . باشد  جزء هستی واجب می   

  . دهد متعالی را کاهش می

هـاي زیـست اجتمـاعی در صـورتی کـه بـر مفـاهیم اعتبـاري و               آوري، مدنیت و دیگر مؤلفه      بدین ترتیب علم، فن   

و ممکن است کـه از دسـتیابی مـا بـه     . مانند ریفهاي قراردادي استوار شوند، از حقیقت یعنی گزارش ذات واقعیت باز می       تع

در این صورت آنچه پدید خواهد آمد گرچه بر عالم طبیعت استوار است             . هستی متعالی پایدار و آسایش جاودانه مانع گردند       

گیرنـد ولـی طـی      و مفاهیم اعتباري آن هر چنـد از طبیعـت ریـشه مـی    قبالً گفته شد دنیاي مجازي  . ولی عین آن نیست   

شود، محتـواي   آیند این عالم مجازي انسان بافته که از آن به دنیا تعبیر می فرایندهاي زبانی و قراردادهاي انسانی پدید می      

چـون هـستی، اعتبـار و دوام    . دوامی برخوردارند   هایی مجازي است که تنها در قالب قراردادها از هستی نامعتبر و بی              پدیده

نمایـد کـه     از مفاهیم اعتباري همچون ثروت و ریاست به متـاع دنیـا تعبیـر مـی        قرآن کریم . اند  آنها به قراردادها وابسته   

پندارند و براي به دست آوردن آنهـا   داران جاودانگی آن را آب می است و تشنگان هستی و دوست    » سراب بقیعه «همچون  

  1 .است» هباء منثور«الش ایشان نیز کنند ولی ت تالش می

زیربناي مفاهیم اعتباري مالکیت و ریاست، تمناي قدرت و لذت است که خود از هدف زندگی یعنی نیل به آسایش            

قبالً گفته شد مفاهیم اعتباري اگرچه برخاسته از نیازهاي طبیعی و زیستی ماست ولی پاسـخگویی                . جاودانه برخاسته است  

عالمه طباطبایی ناظر به این است که مفاهیم اعتباري در نتیجه انتقال            » اعتباریات بالمعنی االخص   «نظریه. مشروط دارد 
                                                          

نور (، »فروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمأن ماء حتی اذا جائه لم یجده شیئا و وجداهللا عنده فوفیه حسابه واهللا سریع الحسابوالذین ک«. 1

39.(



  تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

105

براي مثال مفهوم مالکیت و ریاست زمانی       . آیند  وجود می   بخش به مقدمات و شرایط آنها به        حکم ضرورت از عوامل هستی    

 انفعـاالت بـدنی را ابتـدا بـه رابطـه ضـروري میـان        پدید آمدند که ما رابطه ضروري میان برخی عناصر طبیعی با فعـل و     

و سپس به رابطه ضروري میان من و منابع طبیعی تبدیل نمودیم و از حـق                ) مثالً احساس سیري  (و خواسته   ) من(خواهان

مالکیت منابع طبیعی و تالش براي کسب آن سخن گفتیم و در نهایت به تکاثر و تفاخر دست یازیدیم و تمام دنیاي خـود            

  .ز این مفاهیم اعتباري پر نمودیمرا ا

انـد و   بدون شک در ساختن دنیا به کمک مفاهیم اعتباري ناگزیریم چنانکه عالمه طباطبایی نیز بر آن تأکید نموده               

استاد مطهري نیز تولید مفاهیم اعتباري و تشکیل اجتماع را طریق اصلی انسان براي انطباق با محیط و دستیابی بـه بقـا                       

 ولی زمانی که این دنیاي بر ساخته از مفاهیم اعتباري تمام واقعیت تلقی شـود و حیـث اعتبـاري مفـاهیم                       1.معرفی کردند 

آوري، مدنیت و     در این صورت علم، فن    . شود  دهد و آسایش و بقاي ما تهدید می         مورد غفلت قرار گیرد، خطر بزرگ رخ می       

  .گردند زدا تبدیل می لی هستیایم، خود به عام مان پدید آورده آنچه براي توسعه و حفظ هستی

ایـم، در صـورتیکه بحـث اعتبـاري آن را فرامـوش کنـیم و         آن دنیاي مجازي که با مفاهیم اعتباري خود پرداختـه         

شود که دسـتیابی بـه    همچون واقعیت نهایی آن را مورد مالحظه قرار دهیم قطعاً عاملی خطرناك و بسیار تهدیدکننده می              

 دنیازدگی را تحذیر فرمـوده و ذات اعتبـاري آن را بـا تعبیـر                قرآن کریم از این رو    . اندازد  میآسایش جاودانه را به تأخیر      

 به هیچ وجه ضرورت بازي دنیا را انکار نفرمـود، بلکـه توجـه بـه حیثیـت      قرآن کریم  2 .بازي مورد تأکید قرار داده است     

دارد و در مقابـل، عـالم واقعـی را معرفـی          بـر مـی   نمایی دروغین دنیـا پـرده         اعتباري و مجاز بودن آن را گوشزد و از واقع         

  3 .نماید می

براین اساس پردازش دنیا تنها در ذیل توجه به حیثیت مجازي آن، براي رسیدن به آسایش جاودانه کمک کننده و                    

 منظور دریافـت حیـات جاودانـه    گیري از دنیایی که ماهیتا بازي است حتی اگر به    ولی پیش شرط بهره   . حتی ضروري است  

پنـداري دنیـا موجـب شکـست        بدون شک هرگونـه خطـا در جهـت واقـع          . باشد آشنایی با ساختار و قواعد این بازي است        

آوري و مدنیت به تنهایی ما را بـه هـدف زنـدگی     الگوي علم و فن. شود تالشهاي ما براي دستیابی به آسایش جاودانه می    

ن احتمال وجود دارد که در صورت پنهـان نمـودن حقیقـت و    گرداند و حتی ای مان است نایل نمی که حفظ و توسعه هستی  

  .زدا تبدیل گردند توجهی به ذات واقعیت، خود به عواملی هستی بی

 در یک بیانیـه کلـی اعـالم         قرآن کریم . جستجوي هستی متعالی پایدار در عالم مجازي خود بافته ممکن نیست          

 هستی در عالم طبیعی نمادین در گرو رمزگشایی و دستیابی           همچنین جستجوي » ما عندکم ینفد و ما عنداهللا باق      «نموده  

توانند موجبات آسایش جاودانه را فـراهم نماینـد کـه بـه      آوري و مدنیت تنها در صورتی می علم، فن . به ذات واقعیت است   

بیعـت  رمزگشایی از طبیعت و شناسایی ذات واقعیت، همچنین تولید نمادهاي نوین و گسترش عالم موجودات و عمـران ط           

  . کمک کنند و هستی ما را توسعه بخشیده، ارتباط ما را با ذات واقعیت و هستی فی نفسه تشدید نمایند

آوري، قـوانین و آداب زنـدگی    تمام مصنوعات ما از مفاهیم اعتباري گرفته تا اجتماع، فرهنگ و تمدن، علوم و فـن               

هـرکس تنهـا بـه میـزان     . بخـشند  عه و دوام مـی    همه و همه در صورتی که مجالي ظهور حق باشند، هستی مـا را توسـ               
                                                          

. به بعد 123، ص 2اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج. 1

).19/حدید(، »و ما الحیوه الدنیا اال متاع الغرور.. .اعلموا انما الدنیا لهو و لعب و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی االموال و االوالد«. 2

).64/عنکبوت(، »و ما هذ الحیوه الدنیا اال لهو و لعب و ان الدار اآلخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون«. 3
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تواند هستی خویش را توسعه و دوام بخشد و بـه جـاودانگی و آسـایش     برخورداري از هستی و نزدیکی به ذات هستی، می   

اي تحصیل نموده     گردند هستی متعالی و توسعه یافته       پس مردم تا جایی که مجالي ذات هستی و آیه حق می           . دست یابد 

 برخـورداري هـرکس از آسـایش و راحـت جاویـدان را اوالً بـه               قرآن کریم از این رو    . برند  اودانه بسر می  و در آسایش ج   

 در کنار تجلی حق در آفرینش آسمانها و زمـین       1 .کند  دریافتهایش مشروط نموده و ثانیاً آن را به تحقق توحید مسبوق می           

د آسمانها و زمین را به حق آفریـد تـا هـر کـسی حاصـل            فرماید بدین ترتیب خداون     از جزاي نفوس به منزله هدف یاد می       

یاد کردن از جزاي نفـوس بـه منزلـه هـدف و در            . تحصیل خود را دریابد بدون اینکه دریافتی او کم و کاستی داشته باشد            

دهد که غایت آفرینش جهـان        آسمانها و زمین، نشان می    ) تجلی به حق  (نتیجه تحصیالت و دریافتها در کنار خلق به حق          

  . و انسان تحصیل توحید است

توانـد   در منظر اسالمی شامل فلسفه، عرفان و متون مقدس، هرکسی تا حدي که به ذات واقعیت نزدیک شود مـی      

بنابراین چون ذات هستی وجود خداوند یگانه است پس تحقق توحید در . هستی متعالی، توسعه یافته و جاودانه داشته باشد  

هـرکس بـه   . باشـد  ی و باالخره تمامیت وجودي فرد پیش شرط آسایش جاودانـه او مـی  اندیشه، عمل، ویژگیهاي شخصیت  

  . شود میزان تثبیت توحید در نظر، عمل و صفاتش از راحت و لذت ابدي برخوردار می

هالکـت  » کـل شـیء هالـک اال وجهـه    «فرمایـد   داند و در عین حـال مـی        تمام عالم را آیه حق می      قرآن کریم 

چـون نئـی   «: از این رو مولوي توصیه نموده. نظر از وجه خدا بودن مورد مالحظه قرار گیرند          رفخصیصه اشیا است اگر ص    

  .»در وجه او هستی مجو

رمزگشایی از عالم نمادین و آیات آفاقی و انفسی که سراسر نمود واقعیتند در فرایند پیوسته یا مکرر تعقـل ممکـن                      

طوف به اثبات واقعیت است مشتمل بر رمزگشایی از ذات واقعیت و        و چنانکه در فصل قبل گفته شد تعقل که مع          2باشد  می

سـازي و   گیرد که عبارت از ترسـیم واقعیـت مفهـوم           تعقل طی چهار مرحله صورت می     . باشد  بیان آن در قالبهاي جدید می     

رفتار و صفات و حتی هاي علمی،  پردازي براي واقعیت، باور به واقعیت و باالخره بیان واقعیت در قالب الفاظ و گزاره             برهان

جنـات تجـري مـن تحتهـا     «بر این اساس قرآن دستیابی به آسایش جاودانه را که با تعبیراتـی نظیـر       . باشد  مصنوعات می 

یعنی تنها در صورتی که تعقل ورزیـم و واقعیـت           . کند  کند به ایمان و عمل مشروط می        از آن یاد می   » االنهار خالدین فیها  

پردازي نمودیم، در مراحل عالی تعقـل بـاور کـرده و آن را بـا                  ی تعقل در ذهن ترسیم و برهان      عالم را که در مراحل ابتدای     

  . یابیم عمل اثبات و به تدریج در خویشتن تثبیت نماییم، به هستی جاودانه و آسایش همیشگی دست می

 عوامـل  بخـش و دفـع بیـشترین     به آن وضع مطلوبی که بیـشترین برخـورداري از منـابع هـستی       قرآن کریم در  

 گرچه دستیابی به حیوه طیبـه وابـسته بـه    3.شود اشاره می» حیوه طیبه«زدا و آسایش جاودانه را در بر دارد، با تعبیر          هستی

احیاء حی قیوم است ولی چون اعطاي این حیات پاکیزه و نیک نوعی پاداش اسـت، پـس در گـرو ایمـان و عمـل صـالح             

توانـد   شود و غایـت آفـرینش مـی      رباره جهان هستی غایت آفرینش معلوم می      اي د   بدین ترتیب از نظریه   . ماند  متقاضی می 

توان به توحیـد اثبـاتی همچـون       از توحید ثبوتی به منزله غایت آفرینش عالم می        . گرداند  غایت زیست انسانی را معلوم می     

                                                          

).22/جاثیه(، »خلق اهللا السموات واالرض بالحق و لتجزي کل نفس بما کسبت و هم ال یظلمون«. 1

کند و یا آیه  یات گوناگون رمزگشایی از حوادث طبیعی و رخدادهاي تاریخی و اجتماعی را به امکانی براي تعقل مربوط میقرآن کریم در آ. 2

.).46/، حج68/، یس28 و 24/، روم17/، حدید80/، مؤمنون4/رعد. (دهد بودن آنها را صرفاً به دارندگان قلب و تعقل ورزان اختصاص می

).97/نحل(، »ملونانثی و هو مؤمن فلنحیینه حیوه طیبه ولنجزینهم اجرهم با حسن ما کانوا یعمن عمل صالحا من ذکر او «. 3
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  .رسیم غایت آفرینش انسان و از آن به حیوه طیبه یا آسایش جاویدان همچون آرمان زندگی انسانی می

: این اثبات داراي دو ویژگی است که عبارتنـد از         . باشد  آرمان تربیت تحقق ذات واقعیت یا اثبات توحید در آدمی می          

شود تحقق ذات واقعیت یا اثبات توحیـد تنهـا بـه شـناخت      ویژگی اول سبب می. همراهی نظر با عمل و همچنین استمرار  

بر حوزه نظر الزم اسـت حـوزه          در واقع اثبات توحید عالوه    . حصر نگردد خداوند همچون خالق عالم و یا پروردگار جهان من        

شود از این رو مشرکان نیز  داشتن اطالعات و حتی برهانهایی درباره یگانگی خداوند توحید تلقی نمی    . عمل را نیز فرا گیرد    

ت خداوند در حوزه عمـل اسـت از   اثبات توحید در گرو استقامت بر وحدانی. بر خالقیت و حتی ربوبیت خداوند یگانه معترفند     

  .گردند این رو توحید نظري و توحید عملی همچون دو فرایند مکمل در اثبات توحید تلقی می

ویژگی دوم به این نکته اشاره دارد که شرط اساسی تحقق توحید در وجود هر شخص، ادراك همراهـی پیوسـته و                      

ه این حقیقت که عالم و هر آنچه در اوسـت از جملـه قلمـرو                یعنی باور ب  . »هو معکم اینما کنتم   «حضور مستمر حق است     

اي یـا     لحظـه .  او صمد است و کل عالم حتی درون و برون مـا را فـرا گرفتـه اسـت                   1هستی ما، محضر خداي یگانه است     

یرا چون عین حیات است و نـام » و ماهللا بغافل عما تعملون «باشد    شود و او هرگز غافل نمی       اي از حضور او خالی نمی       نقطه

در سراسر قـرآن تأکیـد مکـرر بـه صـفاتی      . »ال تاخذه سنه و ال نوم«زند  رود و چرت نمی به خواب نمی» هوالحی القیوم «

دهد ادراك حـضور مـستمر حـق مهمتـر، تـأثیرگزارتر و         همچون بصیر، سمیع، علیم، خبیر، لطیف وجود دارد که نشان می          

  .باشد دشوارتر از شناخت ابتدایی نسبت به خالق یگانه می

بدون شک دریافت محضریت حق و یا ادراك توحید حضور باید در ذیل تربیت رخ دهد و تثبیـت گـردد و تعلـیم و            

تربیت که بخش تکمیلی آفرینش یا نوعی آفرینش تشریعی در جهت تکمیل آفرینش تکوینی است به تولید و تثبیت ایـن                  

همراهی آن با اشیا نوعی علـم شـهودي اسـت کـه بـراي              البته علم به حقیقت وجود و حضور مطلق و          . ادراك کمک کند  

آوري   ولی این علم ذاتی نیز در هیاهوي طبیعت و پرپکان فن          . باشد  انسان همچون همۀ موجودات به طور ذاتی حاصل می        

سازي نسبت به ایـن علـم ذاتـی     اکنون نخستین رسالت تعلیم و تربیت آگاه    . و مدنیت به دست فراموشی سپرده شده است       

  .شود باشد و از این رو علم علم تلقی می ه دانستنی اکتسابی درباره علمی شهودي میاست ک

باشـد و   تواند نوعی ادراك بسیط فارغ از آگاهی مـی        در واقع ادراك سرشتی ما از حضور فراگیر و همیشگی حق می           

تبـدیل ادراك  . تی تلقی گردد دهد، ایجاد خودآگاهی نسبت به این چنین ادراك سرش          آنچه در جریان تعلیم و تربیت رخ می       

  2 .شود بسیط به ادراك مرکب از طریق تحصیل دانش مربوط به ذات نمادین جهان ممکن می

هاي سرشـتی و پنهـان گـشتن معلومـات      حضور طبیعی انسان و بسر بردن در عالم طبیعت موجب غفلت از دانسته  

هاي سرشتی آدمی شود و حتی آن را          دي و دانسته  تواند سبب آگاهی و بازشناسی ادراکات شهو        فطري اوست و آموزش می    

اي اسـاس رسـالت انبیـا و فرسـتادن کتـاب از سـوي        دستیابی به چنین علم ثانویه . توسعه و تکامل بخشیده و حفظ نماید      

گردد چه اینکه تعبیراتی همچون انما علیک البالغ و انما انت مذکر در قرآن نشانگر حضور دانشی پیشینی   خداوند تلقی می  

گرچه دانش فطري براي همگان ثبوتا حاصل است ولی این نـوع  . باشد هاي انبیاست که به فطرت معروف می درباره آموزه 

                                                          

.»هو القرب الیه من حبل الورید«، »فاینما تولوا فثم وجه اهللا«. 1

اذا و قد یکون ان العلم کالجهل قد یکون بسیطا و هو عباره عن ادراك شیء مع الذهول عن ذلک االدراك و عن التصدیق بان المدرك م«. 2

-119، صص 1، صدرالمتألهین شیرازي، اسفار،ج»مرکبا و هو عباره عن ادراك شیء مع الشعور بهذا االدراك و بان المدرك هو ذلک الشیء

118.
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  1 .شود دانش ثانوي یا علم علم است که مناط تکلیف و اسباب کفر و ایمان محسوب می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 همه چیز در تمام عالم و حتی انسان است          اي که علت منحصر به فرد       اثبات توحید به معناي شناخت حقیقت یگانه      

زدایـی از دانـش       هاي الهیات نظـري همچنـین غفلـت         و همچنین ادراك و آگاهی نسبت به حضور حق که براساس آموزه           

در نتیجـه تقـوا بـه       . گیرد، به طور مستقیم، حرمت نگه داشتن در محضر حق را در پی دارد               شهودي و سرشتی صورت می    

باشد و بدین ترتیب مراتب توحید شامل          و پرهیز از نواهی شریعت الهی، جزء لوازم ادراك حضور می           معناي اطاعت از اوامر   

: پنج مرتبه دانش، گرایش، رفتار، صفات و هویت یا تشخص موحدانه است که در مفاهیم دینی به مراتـب توحیـد شـامل                       

  .شود اسالم، ایمان، توکل، تقوي و خلوص تعبیر می

  :توان مأموریت آدمی را در اثبات واقعیت شامل موارد ذیل دانست  میبا توجه به متون دینی

 ،2شناخت خالقیت و ربوبیت خداوند

 ،3شناخت حضور دائمی و معیت سراسري خداوند

 ،4دوست داشتن خداوند 

5ثبات بندگی خدا و انکار غیر خدا، ا

                                                          

 الناس بخالف وهو مناط لتکلیف والرساله وفیه یتطرق الخطا والصواب و الیه یرجع حکم الکفر واالیمان والتفاضل بین العرفاء والمراتب بین«. 1

.119، ص1، همان،ج»النحو االول فانه الیتطرق الیه الخطا و الجهاله اصال

.»اهللا الذي خالق کل شیء و هو رب العالمین. 2

.»ما من ثالثه اال هو رابعهم الخمسه اال هو سادسهم و ال اکثر من ذلک اال هو معهم«، »فاینما تولوا فثم وجه اهللا«، »هو معکم اینما کنتم«. 3

.»والمؤمنون اشد حبا اهللا«. 4

.»قل یا اهل الکتاب تعالو الی کلمه سواء بیننا و بینکم اال نعبداال اهللا و ال نشرك به شیئا و ال یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهللا«. 5

  توحید ثبوتی

  توحید اثباتی

اهللا تفلحواقولوا ال اله اال 

  حیوة طیبه

فلنحیینه حیوة طیبه

  تقوي

فاتقواهللا وعبدوه

شناسایی و اصالح موقعیت

  غایت توحیدي

اال الی اهللا تصیر االمور

  علیت توحیدي

اال له الخلق و االمر

  معرفت توحیدي

سبح هللا ما فی السموات واالرض

  لی توحیديتج

  اهللا نورالسموات واالرض
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1ثبات محبت خداوند و پذیرش شریعت، ا 

 2،مجاهده براي تقرب به خداوند

 3.سلیم شدن به خواست الهی 

شامل (البته تحقق توحید و اثبات بندگی خداوند بر جریان مستمر نفی غیر خدا و اثبات خدا در سراسر صحنه نفس                 

جریانی که ناظر به    . البته این نفی و اثبات توأم متضمن جریان دائمی تقوي است          . استوار است ) عقل یا قلب زبان و جوارح     

ت زیرا ریشۀ واژه تقوا، وقایه است به معناي حافظ یـا نگهدارنـده هـر چیـزي از آنچـه کـه بـه او ضـرر         حفظ از تهدید اس  

وقایـه متـضمن معنـایی از خطـر یـا موقعیـت ویـژه و           . گـردد   چنین وقایه به عمل حفاظت نیز اطالق مـی          رساند و هم    می

تـوان   در مجموع می. باشد ل تهدیدکننده میتهدیدآمیز است، موقعیتی که مستلزم هوشیاري و اقدام مناسب نسبت به عوام     

کم سه مقدمه  حفاظت، تالش مستمري است که مستلزم دست. تقوا را به جریان حفاظت نفس از خطرات مربوط به آنست         

هاي خطرخیز، شناخت ظرفیتها و امکانات اصالحی، همچنـین   شناختی است که شامل شناخت عوامل تهدیدکننده و زمینه        

این سه مقدمه اگرچه براي شروع حفاظت الزم هـستند  . باشد هاي بازداري یا پیشگیري از خطر می   ششناخت عوامل و رو   

بر خود آگاهی نسبت به تهدیـدها، فرصـتها و روشـهاي اصـالحی و                 حفاظت عالوه . باشند  ولی براي استمرار آن کافی نمی     

داري موقعیت خطرنـاك و عـدم غفلـت از آن           تدافعی، در گرو عامل دیگري براي استمرار خود نیز هست که عبارت از یاد             

  . است

کنـد    در مجموع از آنجا که انسان خلیفه خدا در زمین است و گسترش عالم را برعهده دارد بایـد آنچـه خلـق مـی                        

همخوان با تمام عالم و نماد توحید باشد اثبات توحید با تمام وجود که حقیقت بندگی است و در تعبیرات عرفـانی بـه فنـا                        

شـک در   . د اثبات آن چیزي است که براي دیگران از پیش ثابت بوده ولی در انسان با شک روبرو شـده اسـت                     شهرت دار 

از اینـرو آنچـه غایـت آفـرینش         . حقیقت هستی که توحید است و تردید در اطاعت از خداوند یگانه مخصوص آدمی است              

 موحد بودن و بنده     4.فریدگان الهی حاصل است   شود، معرفت، اسالم، عبادت و بندگی است که براي تمام آ            انسان تلقی می  

 آدمی باید به جایی برسد که تجلی توحید و مظهر صفات خـالق              5 .گردد  خدا شدن غایت حرکت استعالیی آدمی اعالم می       

اراده و خود به خـودي   اهمیت مظهریت انسان در این است که او مظهر اتوماتیک توحید یا مجالي بی  . یگانه خویش باشد  

مظهریت آدمی براي توحید مسبوق به شکها و تردیدهاي فراوانی است که او با مجاهـدت فـراوان بـر آنهـا                 . باشد آن نمی 

در واقع جهان بدون حضور انسانهاي موحد همچون یک دستگاه نمایش مکانیکی بـراي حقیقـت تلقـی                  . غلبه یافته است  

  . شود می

حقیقت توحید است که تقـرب بـه او   . قرب به آن استعبارت دیگر هدف غایی تعلیم و تربیت شناخت حقیقت و   به

بنابر دو اصل مهم حکمت متعالیه یعنی فقر وجودي و مساوقت علم بـا وجـود تقـرب هـستی          . در گرو تشدید هستی است    

                                                          

.»ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا«. 1

.»اهللا باموالکم و انفسکم تومنون باهللا و رسوله و تجاهدون فی سبیل... «. 2

.)65/نساء(، »فال و ربک ال یومنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم ال یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما«. 3

ادته وله من فی السموات و االرض و من عنده الیستکبرون عن عب«) 93/مریم(، »ان کل من فی السموات واالرض اال اتی الرحمن عبدا«. 4

).19/انبیا(، »وال یستحسرون

).55/ذاریات(، »و ما خلقت الجن واالنس اال لیعبدون«. 5
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هرچه علم و معرفت انسان بیشتر شود بـه         . باشد  شناختی به درگاه باري در گرو گسترش آگاهی از فقر وجودي خویش می            

تعالی هستی شناختی صرفاً با افاضه واجب الوجود ممکن اسـت ولـی ایـن افاضـه                 . شود  یم و حکیم نزدیکتر می    خداوند عل 

مشروط به تقاضاي ماست و ما آنگاه متقاضی هستی جاودانه و متعالی هستیم که به فقر وجودي خویش و احتیاج ازلـی و                     

است هستی بیشتر و شدیدتر معلول از علـت ایجـادي           درخو. الوجود واقف شویم    ابدي خود و تمام کائنات به حضرت واجب       

  .متکی بر دانستن فقر وجودي خویش و ایمان به ازلیت و ابدیت حی قیوم است که علت ایجادي تمام معلولهاست

ما چون به معلولیت و حقیقت ربطی خویش آگاهی و ایمان داشته و بدانیم که قیام هستی ما و تمام کائنات به حی                

شویم و با ابراز بندگی و اطاعت، اسباب نزول فیض حـق را                 ویداي درون متقاضی تشدید وجود خویش می      قیوم است، از س   

علم نـوري اسـت کـه از        . نکته مهم این است که تفاوتی اساسی میان علم و اطالعات علمی وجود دارد             . نماییم  فراهم می 

اي   پس بـه قـول امـام خمینـی تحـصیل مجموعـه            . باشد  شود و با ایمان و عمل در هم آمیخته می           جانب خداوند عطا می   

منسجم و منظم از اطالعات علمی صرفاً مقدمه کسب علم است و این اطالعات تا بـه تغییراتـی در عمـل و خلـق و خـو        

خصیصه عالمـان از آن حیـث   » انما یخشی اهللا من عباده العلماء«:  فرمودقرآن کریماز این رو   . منتهی نشود علم نیست   

بدین ترتیب اگر هدف از علم نه تسخیر طبیعت و جهان پیرامون کـه شـناخت                . ت، عبادت و بندگی است    که عالمند، خشی  

  . حقیقت باشد، هدف غایی تعلیم و تربیت نیز دانستن حقیقت و پیوستن به آن است

مساوقت علم با وجود از یکسو و خصیصه نفس انسانی که درك معانی و پیوند با عالم عقول و مجـردات اسـت از                         

معرفت ذات واقعیت و کشف نسبت . باشد دهند که تشدید مرتبه وجودي به توسعه معرفت وابسته می           سوي دیگر نشان می   

از ایـن رو در حـالی       . خویش با آن و در نهایت بهبود این نسبت شرط الزم و کافی براي تعالی مرتبه هستی خاص ماست                  

مرتبه هستی است، هدف اصلی و نهایی تعلیم و تربیت شناسـایی  که غایت تعلیم و تربیت تقرب به خداوند در پرتو تشدید          

  . باشد و اصالح موقعیت می

  تعلیم و تربیت ) میانی(اهداف تدریجی . 2-3-3

اي درباره    طور مستقیم بر نظریه     طور خالصه معلوم گردید که هر نوع اظهارنظري درباره اهداف تعلیم و تربیت به               به

اي از هـستی اسـت کـه در     براساس نظریه اسالمی، انسان عبارت از مرتبه   . هان تکیه دارد  چیستی انسان و جایگاه او در ج      

مرتبه خاص هـستی انـسان بـه او امکـان     . باشد اي می   جهان هستها و در میان مراتب گوناگون هستی داراي جایگاه ویژه          

تواند  خواهد و می زوال است می  بیپذیر و عالم مجردات انسان که در حدفاصل عالم مادي زوال   . بخشد  توسعه هستی را می   

دستیابی به هستی متعالی جـاودان در گـرو تـشدید    . به هستی متعالی جاودانه دست یابد و از آسایش پایدار برخوردار گردد          

ولی استعالي مرتبه هستی به درك ما از حقیقت عالم و موجودات آن و فهم               . هستی و استعالي مرتبه وجود انسانی است      

. اي ضروري براي معرفت ما نسبت بـه ذات واقعیـت اسـت    ما در جهان هستها، موکول است این درك مقدمهجایگاه خود   

ولـی  . نماید  ماند بلکه خویش را به هزار طریق آفاقی و انفسی معرفی می             البته ذات واقعیت منفعالنه منتظر شناخت ما نمی       

ی و تـشریعی اوسـت، تالشـی کـه در ایـن مـورد انجـام         چون شناخت ما از ذات واقعیت تابعی از توجه ما به آیات تکـوین             

  .شود دهیم تعقل نامیده می می

تعقل مسبوق به تردید درباره حقیقت یگانه عالم هستی و شامل جریان بسیار مهم و پیچیـده اثبـات ذات واقعیـت                      
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یعنی مـا در اثبـات      . دده  تعقل شامل دو مقام اثبات و توجیه واقعیت است که در اثبات چهار مرحله اساسی روي می                . است

پـردازي واقعیـت از طریـق تولیـد           مفهوم) ترسیم واقعیت به کمک مشاهدات حسی، خیالی و شهودي، ب         ) الف: واقعیت به 

 بدین ترتیب   1 .پردازیم  عمل به واقعیت می   ) باور واقعیت از راه تدوین انواع برهان، د       ) سازي، ج   مفاهیم اولیه، ثانویه و گزاره    

گردد بلکه به کمک مراحله آخر، مرتبه هستی ما           ی شناختی ما به کمک سه مرحله اول تعقل معلوم می          نه تنها مرتبه هست   

زیرا در این مرحله که مشتمل بر عمل به واقعیت است، فرایندهاي استعالیی بـراي اصـالح مرتبـه هـستی     . یابد بهبود می 

هـاي تجـویزي، ارزیـابی نتـایج، تعیـین اهـداف،             هاي توصیفی و تشکیل گزاره      دهی گزاره   سامان: شناختی انسان از طریق   

دهـی گـرایش      گیري، تهیه مقدمات عملی، اقدام، و در نهایت قضاوت اخالقی و تقویت و سـامان                شناسایی وسایل، تصمیم  

  . گیرد عاطفی، صورت می

هـستی  شود که هدف اصلی و نهایی تعلیم و تربیت، شـناخت و تعـالی مرتبـه                   با توجه به مباحث پیشین معلوم می      

شناختی انسان از طریق تشدید نسبتش با ذات واقعیت است و چون بنابر نگرش اسالمی ذات واقعیت چیزي بجز توحید ـ  

تغییرات . دهد  ـ نیست، پس هر کس بنا بر نسبتش با خداوند یگانه مرتبه هستی شناختی خود را تغییر می                 » ال اله اال اهللا   «

ر گرو موحد شدن و از طریق کسب تقوي است که شامل حفظ خود و گـریختن         استعالیی در مرتبه هستی شناختی البته د      

پـس هـدف اصـلی و نهـایی هـر یادگیرنـده از یـاد گـرفتن         . باشد بخش می زدا و پیوستن به منابع هستی     از عوامل هستی  

جی دارد و یعنی آفرینش تدری» خلقی«از آنجا که هستی انسانی جنبه   . شناسایی و اصالح موقعیتش در جهان هستی است       

بنابراین شناسایی و اصـالح موقعیـت بـه منزلـه     . دهد طور تدریجی و غیره یکباره رخ می در نتیجه بهسازي موقعیت نیز به   

طور اختصاري اهداف تربیتی نامیده  هدف اصلی و نهایی تعلیم و تربیت نیز در گرو یک سلسله اهداف تدریجی است که به       

  .شوند می

بهـسازي موقعیـت یـا اسـتعالي        . سـازند   ف نهایی و اصلی تعلیم و تربیت را محقق می         اهداف تربیتی به تدریج هد    

زداسـت نـوعی وجـود     بخش و گریـز از عوامـل هـستی         شناختی انسان که مشتمل بر گرایش به منابع هستی          مرتبه هستی 

عه یافتـه و    یعنی آدمی یک هست مختار است که در تکاپوي هستی متعـالی، توسـ             . تدریجی یا حرکت وجودشناختی است    

  2 .پردازد می) نامالیمات(زدا  و دفع اکثر عوامل هستی) مالیمات(بخش  جاویدان به جذب هرچه بیشتر منابع هستی

تالئم یا ظرفیت رانشی و کششی عوامل مؤثر در حرکت انسان همچون هر چیز دیگري وابسته به سـازگاري آنهـا                

یم با ذات هر چیز در گرو شناسایی ویژگیهاي ذاتی او و نسبتش با با ذات آدمی است و چنانکه کشف عوامل مالیم و نامال   

دیگر چیزهاست، شناخت ویژگیهاي انسان و نسبتهایش با دیگر چیزها براي بررسی عوامل، موانع و کیفیت حرکت او الزم    

منظـور   بـه دهد کـه واقعـاً حرکـت او           تحلیل ساز و کار حرکت انسان که ذیل قانون عمومی حرکت است، نشان می             . است

پذیرد و سعادت یا زنـدگی خـوب در سـایه جـذب بیـشترین                 جذب مالیمات بیشتر یا گریز بیشتر از نامالیمات صورت می         

                                                          

.75رجوع شود به فصل دوم بحث علم ذیل عنوان تعقل، ص . 1

در عالم . همچنانکه در عالم فیزیکی مقدار حرکت هر شیء مساوي با حاصل ضرب نیروهاي کششی و نیروهاي رانشی وارد بر آن است. 2

هاي منفی دریافت شده از سوي نامالیمات ارگانیسم را به جنبش وا  یعی نیز تقویتهاي مثبت دریافت شده از سوي مالیمات همچون تقویتطب

زدا و کششهاي  همچنین است در عالم انسانی حرکت هر فرد در درجات وجود حاصل تأثیر رانشهاي ناشی از نامالیمات عوامل هستی. دارد می

براي مثال میان حرکت اشیاء در میدان مغناطیسی یا میدان الکتریکی که گریز از یک قطب به . باشد بخش می ت منابع هستیناشی از مالیما

سوي قطب دیگر است با حرکت طبیعی جانوران جهت رفع گرسنگی و دریافت لذت سیري و همچنین با حرکت علمی انسان جهت دفع بالیا و 

. پذیرد  این حرکتهاي مشابه زیر تأثیر جریان حاصل از رانشها و کششها صورت میهمه. جذب لذتها مشابهت وجود دارد
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بر این اساس رسالت تعلیم و تربیت کمک بـه مـردم   . گردد مالیمات ذات انسانی و دفع بیشترین نامالیمات آن ممکن می        

زدا، اداره خردمندانه نیروهاي کشـشی و رانـشی ناشـی از آنهـا و                بخش و همچنین عوامل هستی      براي کشف منابع هستی   

  . باشد سوي برخورداري از زندگی پاکیزه و نیک می دهی به حرکت خویش به جهت

ویژه نیروهاي کششی و رانشی  زدا به بخش و عوامل هستی یادگیرندگان الزم است به شناختی متقن از منابع هستی    

هاي واقعـی     آنها باید ابتدا ویژگیهاي ذاتی انسان و همچنین رابطه        .  تنظیم آنها نایل گردند    هاي  مؤثر بر حرکت انسان و راه     

او با بقیه جهان هستی را با کمک علوم بشري و معارف وحیانی شناسایی نمایند، سپس عوامل مالیـم و نـامالیم بـا ذات              

نظام تربیتـی   . شان را تشخیص دهند      و تنظیم  گیري  انسان را کشف کرده راههاي همراه شدن با آنها یا حتی تسلط و بهره             

بخـش   الزم است ضمن بکارگیري دانشهایی که حاوي معرفتی معتبر درباره ویژگیهاي انسان، زندگی خوب، عوامل هستی       

نظام تربیتی باید ضمن تبیین عوامل مالیـم و نـامالیم زیـست    . ریزي کند باشند، براي هدایت مردم برنامه     زدا می   و هستی 

طـور خودمختـار      و مقدار و جهت نیروهاي کششی و رانشی حاصل از آنها به یادگیرندگان کمک نماید تا بتوانند به                 انسانی  

  .زندگی خویش را براساس شناخت و تنظیم نیروهاي مذکور اداره کنند

نـد ولـی   طور مستقیم بر مبانی فلسفی و عقاید دینی تکیه دار نکته بسیار مهم این است که اهداف تربیتی اگرچه به         

زیرا گـاه میـان مبـانی آشـکار کـه تعیـین       . گیرد طور مشروط صورت می فلسفی به/ تدوین اهداف براساس مبانی اعتقادي  

شـناختی، روانـشناختی و دیگـر علـومی کـه بـر جریـان تربیـت               هاي جامعه   اهداف را بر عهده دارند و بستر فلسفی نظریه        

ویـژه روانـشناسی بـا     تعامل بسیار پیچیده میان علوم تربیتی بـه      . ود دارد تأثیرگذارند، ناهمخوانی یا حتی تعارضی پنهان وج      

کند هرگونه ناسازگاري میان زیرساخت فلسفی علوم تربیتی با مبانی فلسفی مـوردنظر در تـدوین                مبانی فلسفی ایجاب می   

  . اري نداردانگ پوشی و سهل پرداز تربیتی است که هرگز قابلیت چشم اهداف، موضوعی بسیار مهم براي نظریه

در حـوزه  » چگونـه «هاي روانشناسی که به موضـوع   یافته. از یکسو هدایت روند یادگیري متأثر از روانشناسی است 

تعلیم و تربیت معطوفند، شامل بحثهاي مفصلی نظیر مراحل رشد، فرایندهاي یادگیري، عوامل و موانع یادگیري، نیازهـا و       

گردنـد و از سـوي دیگـر تجربیـات و      اي سـوار مـی   شـناختی ویـژه   وضات انـسان باشند و بر مفر  توانمندیهاي شاگردان می  

  .نماید خصوص تعریف و تبیین ما را از انسان و تعاملش با محیط کامل می دریافتهاي ما در علم روانشناسی به

کـارورز،  هاي روانشناسی تعریفی از انسان        شناسی یا برخی نظریه     هاي جامعه   براي مثال زیرساخت فلسفی در نظریه     

کنـد و بـا       نماید که تنها رفتار مشهود و معموالً طراحی شـده او را تبیـین مـی                 پذیر ارائه می    مدار و انضباط    ورز، قانون   سخن

ناپذیر و مشاهده گریز هستی انسانی      بینی  هاي پیش   کننده اهداف تربیتی باشد و بر جنبه        حکمت متعالیه که قرار است تعیین     

آورد از جمله اینکه اهداف تربیتـی         هایی پیامدهاي گوناگون به بار می       چنین ناسازگاري . ل ندارد کند سازگاري کام    تأکید می 

  .نماید برخاسته از مبانی اعتقادي و فلسفی را محدود و مشروط می

گردد و چه بسا فلسفه رسمی یک جامعـه           اي فرصت ظهور برخی از مبانی فلسفی فراهم می          همچنین در هر جامعه   

براي مثال ممکن است متفکرین و . واقعاً حاکم بر آن جامعه باشد و حتی میان آنها تعارض وجود داشته باشد   غیر از فلسفه    

فرهنگ جامعه از یک فلسفه الهی حمایت کنند ولی نهادهاي سیاست، اقتصاد، تربیت، حقـوق و مؤسـسات مـدنی، روابـط      

  .شدانسانی و فرهنگ عمومی، تبلور اصول و مبانی یک فلسفه الحادي با

ساختار نهادهاي اجتماعی ـ از جمله آموزش و پرورش ـ نیز زمینه را بـراي رشـد برخـی از ارزشـها بیـشتر فـراهم         

بنابراین یادگیري آن دسته اهـداف تربیتـی کـه از حمایـت             . اي هستند   نمایند بلکه خود نیز داراي پیامهاي ارزشی ویژه         می
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در حـالی کـه یـادگیري آن دسـته       . افزایـد   توفیق نظام تربیتی را مـی     ساختار اجتماعی برخوردارند، آسان و ممکن گشته و         

اهداف تربیتی که با هنجارهاي بروکراتیک ناسازگارند مثل فداکاري، توسعه و تعمیق روابط انسانی، دلسوزي و همدردي و               

بـدون  . ابـت وجـود دارد    بدین ترتیب میان ارزشهاي برخاسته از مبانی فلسفی و مورد احترام جامعه نوعی رق             . ایثار دشوارند 

بندي به هنجارها در حوزه فـردي      شک دیدگاه اعتدال اخالقی ارسطو و علماي اخالق طریق متناسبی براي انتخاب و پاي             

 رقابـت ارزشـهاي اخالقـی بـا         1 .باشد  اي نمی   کند ولی انتقال چنین دیدگاهی به نظام آموزش رسمی کار ساده            پیشنهاد می 

  .نماید ر اجتماعی تا حدي است که ضرورت باز تعریف مستمر اهداف تربیتی را ضروري میبرخی ارزشهاي حاکم بر ساختا

اي متناسب با مبانی دینی و البته نـاظر بـه شـرایط واقعـی جامعـه،                   بدین ترتیب تدوین اهداف تربیتی باید به گونه       

رغم تداوم و اصالتـشان، در تحقـق    زیرا ارزشها به. اقتضائات عصري و بخصوص امکانات ذاتی و متغیر نظام آموزشی باشد        

عبارت دیگر میان برخی شرایط اجتماعی با برخی از ارزشها روابـط ضـروري    به. به شدت وابسته به شرایط محیطی هستند  

. پس خیزش اهداف تربیتی از مبانی اعتقادي و نظام ارزشـی متوقـف بـر شـرایط محیطـی اسـت                    . باشد  اي برقرار می    ویژه

یابند، در نتیجه نظام تربیتی براي رواج و تثبیت آن دسته ارزشها  اي از ارزشها اولویت می طی دسته طوري که در هر شرای      به

شود که ارزشها یا آرمانها مادر اهداف تعلـیم و تربیتنـد و شـرایط مامـاي آنهـا           در قالب تمثیل چنین تلقی می     . رسالت دارد 

  . باشند می

دستیابی به توحید و حیوه . ن توحید حیوه طیبه و تقوي وجود دارندبنابراین در قلمرو تفکر اسالمی ارزشهایی همچو      

آرمان تقوي مادر اهداف تعلیم و تربیت است که هـدف  . باشد طیبه در گرو تقوي است ولی تقوي آرمان تعلیم و تربیت می          

ب شرایط پدیـدار    شود ولی اهداف تدریجی تعلیم و تربیت برحس         اساسی و نهایی شناخت و اصالح موقعیت از آن متولد می          

دهـد کـه    طور خالصه بررسی آیات قرآن نشان مـی  به. آورد ماماي شرایط از این مادر فرزندان متشابه به دنیا می   . شوند  می

تذکر مستمر نسبت به این موقعیـت،       ) شناسایی موقعیت تتهدیدآمیز، ب   ) الف: تقوي بر سه رکن استوار است که عبارتند از        

  .ت و تدارك جهت تغییر آناقدام براي اصالح موقعی) ج

براي . توان به آیات فراوانی استشهاد نمود   در زمینه رابطه تقوي با رکن الف که عبارت از شناخت موقعیت است می             

با تقوي  » سازد  روزي که کودکان را پیر می     «میان آگاهی نسبت به وقوع قطعی قیامت یا         ) 17/مزمل(مثال در برخی آیات     

معرفت نسبت به آیات الهـی و اطـالع از   ) 32/انعام(همچنین در آیه    . گردد و در برخی دیگر      نوعی ربط ضروري ترسیم می    

از دیدگاه قرآن چنانکه مکرر یادآوري نموده آگـاهی نـسبت بـه             . زندگی ابدي در جهان دیگر، مقتضی تقوي و تعقل است         

                                                          

مداري، شجاعت و احتیاط و غیره اگرچه ناسازگاري مطلق  مندي و روابطه براي مثال میان ارزشهاي رأفت و غیرت، خوشرویی و عفت، ضابطه. 1

وستی، صداقت، فداکاري، چون با حدود و مرزهاي سخت و خشک ایجاد شـده  ارزشهایی نظیر نوعد. وجود ندارد ولی به نحوي رقابت وجود دارد   

باشند، به سـختی و حتـی    هاي شرح وظایف موجود در ساختار بوروکراتیک جامعه ـ سازگار نمی  بر فعالیتها ـ توسط سلسله مراتب اداري و بیانیه 

انجامـد   هـاي مقابلـشان مـی    ذکور به یادگیري و تثبیت ناهنجـاري  شوند و گاه آموزشهاي مربوط به این هنجارها در فضاي م            بندرت آموخته می  

بندي به احکام مثالً استمرار نماز خواندن و نفوذ آن به هنجارهاي گزینشی یا تشویقی، در فضاي اقتدارگراي                 چنانکه تأکید نظام آموزشی بر پاي     

هنجارهاي حاکم بر ساختار بوروکراتیـک جامعـه نظیـر کـارآیی،     . دشو بروکراتیک منجر به توسعه ریا و نفاق در یادگیرندگان و شاید معلمان می      

مداري و غیره، آن بخش از اهداف تربیتی را که با این هنجارهـا سـازگارند،          ، قانون )پذیري  مسئولیت(وري، پاسخگویی   جویی، بهره   انضباط، صرفه 

در حـالی کـه نـسبت بـه     .  به عنـوان یـک ارزش مطـرح اسـت    براي مثال رعایت مقررات و مساوات در برابر قانون. دهند مورد حمایت قرار می  

تـوان همـواره بـه منزلـه          در این صورت آیا فرار از قوانین و مقررات را می          . معصومیت قانون و بخصوص مقررات نهادي تردید جدي وجود دارد         

توصیه به حـق، ایثـار، نوعدوسـتی و        : قی نظیر بازي و غیره تلقی نمود یا ذیل ارزشهاي اخال          نوعی ناهنجاري اخالقی نظیر تبعیض، رشوه، رابطه      

. گیرد غیره قرار می
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البته نه تنها شـناخت  ). 31/یونس(نماید     می کسیکه تدبیر تمام امور در اختیار اوست، خودبخود ضرورت تقوا گزیدن را القاء            

طور متقابل سـبب توسـعه شـناخت و گـشایش      شود بلکه تقوا نیز به خداوند، آیات الهی و خبر از قیامت منجر به تقوي می          

  .»ان تتقوااهللا یجعل لکم فرقانا«گردد  راههاي معرفت می

ان «توان به برخی آیات قـرآن نظیـر     عیت است می  درباره رابطه تقوي با رکن ب که عبارت از تذکر و یادداري موق            

» خذوا ما اتینکم بقـوة واذکـروا مافیـه لعلکـم تتقـون            «و  ) 201/اعراف(» الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا       

. هـستند ، استناد نمود که براساس آنها تقوا و تذکر با یکدیگر همراه             )69/انعام(» ولکن ذکري لعلهم یتقون   ...«و  ) 63/بقره(

این ارتباط متقابل تا حدي است کـه شـاید بتـوان بـه     . آورد تقوا موجب تذکر است و البته تذکر نیز زمینۀ تقوا را فراهم می     

کـه  ) 164/اعـراف (چه اینکه توجـه بـه آیـۀ    . نوعی هم عرضی یا ارتباطی ایجابی عمیق میان تذکر و تقوي، معتقد گردید         

کـه عـذاب خانـدان    ) 130/اعراف(تعلیل نموده است همراه با آیه     » لعلهم یتقون «عذاب عهدشکنان روز شنبه را با عبارت        

دهد که دو مفهوم تقوي و تذکر، در برخی آیـات قـرآن کـاربرد                 تعلیل کرده نشان می   » لعلهم یذکرون «فرعون را با تعبیر     

) 57/ اعراف(با آیات ) 86 ـ  87/ مؤمنون(، )31 و 3/ یونس(همچنین در مقایسه برخی آیات قرآن . مفهومی مشابهی دارند

شود که تقوي و تذکر، متعلقهاي مشابه نیز دارنـد و از ایـن رو تالئـم بلکـه      معلوم می) 47 ـ  49/ ذاریات(و ) 17/ نحل(و 

البته منظور از ذکر، صرفاً واژگان خاص یا تکرار آن واژگـان خـاص بـا شـمارگان            . ترادف میان این دو مفهوم برقرار است      

، بلکه منظور از ذکر عبارت از وضعیت توجه کامل به موقعیت خـاص انـسانی و یـادداري عناصـر ویـژه آن                   باشد  ویژه نمی 

  . موقعیت است

 تقـوي را اصـالح       توان به آیاتی استناد نمود که الزمه        در زمینه رابطه تقوي با رکن ج یعنی اصالح موقعیت نیز می           

، )5:لیـل ( همچنـین در آیـات      1 .کند   را تجلی تقوي محسوب می     در رفتار و ویژگیهاي شخصیتی دانسته، اقدامات اصالحی       

که به اصالح روابط انسانی و بهبود موقعیتهـاي اجتمـاعی   ) 32/احزاب(و ) 218/ نساء(، )93/ مائده(، )76،  186/ عمران  آل(

 تقـوي  همچنین قرآن نسبت ضروري. توان به راحتی نسبت ضروري تقوي و اصالحات را شناسایی نمود   معطوف است می  

نظر از اقدامات اصالحی مالزم با آن منجر به اصـالح موقعیـت و    تقوي صرف . با آسایش جاودان را مورد تصریح قرار دهد       

هـاي   خروج از تنگناي موقعیت» من یتق اهللا یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث ال یحتسب    «. شود  دستیابی به آسایش می   

چنانکـه حـل   . گـردد   از اصالح موقعیت است که در نتیجه تقوي حاصـل مـی  اي ها نمونه مندي تهدیدکننده و افزایش بهره  

من یتق «گردد  باشد که در نتیجه تقوي حاصل می  بسیار مهم رهایی از گرفتاري و حزن می معضالت زندگی نیز که نمونه

التـی وعـد المتقـون      مثل الجنـه    «شود    باالخره تقوي موجب دستیابی به آسایش جاودانه می       » اهللا یجعل له من امره یسرا     

  ).35/رعد(» تجري من تحتها االنهار اکلها دائم و ظلها تلک عقبی الذین اتقوا و عقبی الکافرین النار

تواند،  تعلیم و تربیت نمی» فالهمها فجورها و تقویها«تأکید بر واژه توسعه تقوي بخاطر این است که با توجه به آیه      

. خواهد امکاناتی براي گسترش آن فـراهم آورد  انسانها اقدام کند بلکه صرفاً می الزم نیست و قصد ندارد به خلق تقوي در          

شـناختی و روانـشناختی کـودك در فلـسفه تربیتـی       زیرا آغاز حرکت تربیت نه لوح سفید الك، نه نیازها و تمایالت زیست       

  . گراست گرا و نه حتی تجربه یادگیرنده در فلسفه تربیتی تجربه طبیعت

. شـود   فطرت مفهومی است که معموالً در برابر طبیعـت بکـار گرفتـه مـی              . باشد   تربیت، فطرت می   سرآغاز تعلیم و  

                                                          

).1282-283/ بقره (، )189، 183، 224/بقره (، )16/تغابن (، )9/غافر(نظیر . 1
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چنانکه قبالً گفته شد در حالیکه طبیعت ناظر به نیازها و تمایالت مربوط به ویژگیها و تطورات جسمانی است، ولی فطرت                   

پـردازد بلکـه صـرفاً بـه      ت به تولیـد تقـوي نمـی    پس تربی . باشد  شامل آگاهیها و گرایشهاي سرشتی ما در ابتداي تولد می         

بنـابراین هـدف تربیـت      . باشـد   سازي و تذکر نسبت به موقعیت ویژه انـسانی معطـوف مـی              شکوفایی فطرت از طریق آگاه    

  . سازي براي توسعه تقوي به کمک شناخت و اصالح موقعیت است زمینه

. اد داشتن موقعیت تهدیدآمیز نیز بسیار اهمیت دارد       دهی عناصر موقعیت به ی      بر شناخت و سامان     بدین ترتیب عالوه  

ها، عناصر، امکانات، تهدیـدها و روشـهاي بـازداري و پیـشگیري از تهدیـدها یـا        شناخت موقعیت، همچنین شناخت زمینه    

از ایـن رو  . کنـد  اي است که پس از تحقق، تالش خاصی را جهت استمرار و توسعه خود مطالبه مـی                  توسعه امکانها، حادثه  

عریف و تعیین عناصر تهدیدکننده موقعیت و معرفی روشهاي اصالحی یا اقدامات اساسـی بـراي بهبـود موقعیـت، تمـام                      ت

بینـی روشـهایی بـراي حفـظ      منظور توسعه تقوي در یادگیرندگان مستلزم پیش تربیت به. دهد جریان تربیت را پوشش نمی 

بر ایجـاد زمینـه بـراي تحـصیل         عالوه. هر یادگیرنده است  حالت یادداري نسبت به موقعیت ویژه انسانی و موقعیت خاص           

بـر یـادداري    شناخت نسبت به موقعیت که بخش ضروري ولی ناتمام تعلیم و تربیت است، بخش مکمل تربیت نیز مبتنـی          

موقعیت تهدیدآمیز انسانی و توسعه شناخت خویش از عوامل تهدیدکننـده و همچنـین عوامـل بهبـود بخـش و راههـاي                       

  .عیت استاصالح موق

بدین ترتیب تقوي در گرو شناخت و اصالح موقعیت است که به تـدریج و در ضـمن تحقـق مـوارد ذیـل، محقـق            

  :گردد می

هاي خطرخیز موقعیت، شناخت عوامل تهدیدکننده و زمینه

،شناخت ظرفیتها و امکانات موقعیت

،استمرار توجه به موقعیت

هاي اصالح موقعیت، شناخت روش

وقعیت خطرناك،به یاد داشتن م

،بکارگیري روشهاي اصالح، بازداري و پیشگیري

حفاظت مستمر از موقعیت اصالح شده.

نکته قابل توجه اینکه مفهوم موقعیت قبالً توسط اندیشمندان مختلف بکار رفته است از جملـه در ادبیـات فلـسفه                     

ولی تمایزي مهـم  . کند ور گسترده استفاده می   ط  تعلیم و تربیت دیوئی فیلسوف پراگماتیست آمریکایی از مفهوم موقعیت به          

  : زیرا در این نظریه. میان موقعیت در این نظریه با نظریه دیوئی وجود دارد

ها یک مفهوم جامعه شناختی است ولی در اینجا موقعیت یک مفهوم هستی شناختی                موقعیت در عموم نظریه   ) الف

گردد بلکه حوزه بسیار وسیعی کـه شـامل           رایط طبیعی محدود نمی   حدود و ثغور موقعیت به فضاي اجتماعی یا ش        . باشد  می

  . گیرد طبیعت، ماوراي طبیعت و اجتماع را در برمی

شـود   دار یا موارد یکسري موارد طراحی شده منحصر نمـی  آمیز و مسئله  مواجهه با موقعیت به برخی موارد ابهام      ) ب

ولی امکـان  . و با موقعیت تهدیدآمیز در جهان هستها مواجه استطور طبیعی  بلکه همواره هر کسی خواسته یا ناخواسته به  

کسی ممکن نیست بلکه همواره هر فردي در موقعیت قرار دارد و خـود را در موقعیـت                 فاصله گرفتن از موقعیت براي هیچ     

نـی از خـود     بر موقعیت تعریف و تبیی      تبیین موقعیت پیش و بیش از شاگرد بر عهده مربی است که عالوه            . کند  مالحظه می 
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  .دهد فرد به عنوان عنصري از موقعیت ـ عنصري فعال و قابل اعتماد ـ ارائه می

موقعیت الیه به الیه است و موقعیتهاي خاص در ذیل موقعیتهاي بزرگتر و بـاالخره همـه در موقعیـت بـسیار                      ) ج

موقعیت ذیـل   .  کمک نماید  تواند به شناخت موقعیتهاي جزئی      شوند که شناخت طرح کلی آن می        بزرگ سرنوشت واقع می   

تواند از قلمرو نظارت حـضرت حـق    گیرد و هرگونه تغییر یا اصالحی نمی     خواست الهی، نظارت الهی، تدبیر الهی شکل می       

طور محدود هرکسی مجاز و بلکـه مجبـور بـه     ترتیبات و عناصر موقعیت به رضاي خداوند وابسته است ولی به       . خارج شود 

  .باشد میایجاد تغییراتی در موقعیت 

انـد و بـا یکـدیگر روابـط           موقعیت ساختارمند و پیشینی است یعنی قبل از حضور ما عناصر موقعیت وجود داشته             ) د

عناصر موقعیت شامل امور ماوراي مادي، امـور  . معینی دارند حتی نسبت عناصر موقعیت با هر یک از ما تعریف شده است       

  .طبیعی و ساختارهاي اجتماعی است

بـه  . باشـد  کننده موقعیت است در یک تبادل دائمی و بسیار مـؤثر مـی   که شناسنده و اصالح» خود«ا موقعیت ب ) هـ

یعنی عناصر فیزیکـی و  . سازد هاي رفتاري فرد را محدود می قول پوپر موقعیت که پیشینی و ساختارمند است، قلمرو گزینه     

کنـد و هـم رفتـار در          تایج صحیح رفتاري را تعیین مـی       ن  حیثهاي التفاتی نهادها و ساختارهاي اجتماعی و سنتها هم دامنه         

هـا، اهـداف و       نگرشـها، دغدغـه   ( پس از یکسو عناصر فیزیکی و حیثهاي التفاتی          1.یابد  شرایط ساختارمند موقعیت معنا می    

ـ         ...  تربیتی و   نهادهاي سیاسی، اعتقادي، اقتصادي،   ) غیره ار فـرد  جامعه در تکوین موقعیت دخالت دارند و از سوي دیگر رفت

  .شود که محصول حیثهاي التفاتی و مجموعه باورهاي اوست در موقعیت معنادار می

نماینـد   کنند و تـصور مـی   پوپر معتقد است که افراد همواره بر مبناي برداشتی که از موقعیت خویش دارند عمل می  

ل مردم صرفاً در صورت لحـاظ نمـودن        از این رو تبیین اعما     2 .عمل آنها متناسب با اوضاع و احوال و کامالً عقالنی است          

ولی این دالیل وابسته به برداشت آنها از موقعیت است و شناخت هر کـسی از                . باشد  دالیل آنها براي رفتارشان ممکن می     

اي نـسبتاً سـازگار از باورهاسـت کـه در      به نظر پوپر هر فردي داراي مجموعه. موقعیت ریشه در مجموعه باورهاي او دارد    

گیریهـاي او   کند و هدایت رفتارها و توجیه موضع ها و تمایالت بروز می  ي التفاتی نظیر نگرشها، اهداف، دغدغه     قالب حیثها 

طور متقابل رفتار فرد نیز دوگونه تأثیر دارد که شامل تـأثیر مـستقیم و معمـوالً جزئـی در جهـت تغییـر         به. را برعهده دارد  

  . گران نسبت به موقعیت و راههاي تغییر آن استموقعیت، همچنین تأثیر جانبی در توسعه شناخت دی

در هر صورت با الهام از نظریه پوپر درباره وابستگی رفتار کنشگران با برداشت آنها از شرایط و عناصـر موقعیـت و                 

خصوص نسبت مستقیم این برداشتها با مجموعه باورهاي آنها و همچنین تأثیر حیثهاي التفاتی نهادهـاي اجتمـاعی در                     به

                                                          

.1382، 21زدایی از منطق موقعیت، نامه علوم اجتماعی، ش علی پایا، ابهام. 1

زیرا رفتار در محیط و . ر حاالت روانی، نظیر ترسها، امیدها، میلها و گرایشها تأکید نمودگوید نباید براي درك رفتار کنشگران یکسره ب پوپر می. 2

از سوي دیگر براي . شود گیرد و معنادار می شوند و به حیثهاي التفاتی او مربوطند، صورت می براساس دالیل و باورهایی که عقالنی تلقی می

اي و دالیل کنشگران تنها منبع تبیین رفتار باشد بلکه محققین باید اشتباهات هر کشنگر را در گرایی نیز نباید تلقیه پیشگیري از سقوط به ذهنی

هاي کنشگران از شرایط و عناصر موقعیت یا عقالنیت  اکنون باید پرسید معیار خطاسنجی در تلقی. ارزیابی شرایط، نتایج و مسائل مشخص کنند

اي واقعی و در تناسب  هاي آن را به گونه کامالً صحیح از موقعیت وجود دارد که عناصر و مؤلفهرفتارهایشان چیست؟ آیا تصویري قابل اعتماد و 

توان بدون یک بنیاد متافیزیکی به چنین تصویري یا چنان معیاري دست یافت؟ در این صورت آیا این تصویر  با یکدیگر قرار داده است؟ آیا می

تواند بن بستی که مدل تحلیل موقعیت پوپر با آن  رسد نظریه فطرت در دیدگاه اسالمی به خوبی می االذهانی دارد؟ به نظر می قابلیت اجماع بین

. مواجه است را بگشاید
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  .به عنوان هدف اساسی تعلیم و تربیت تأکید ورزید» شناسایی و اصالح موقعیت«توان بر  ین موقعیت میتکو

طور کلی دستیابی به شناسایی و اصالح موقعیت در گرو تحصیل تدریجی اهداف زیر است به:  

 شناخت موقعیت یا شناخت عناصر اساسی یا شناخت موقعیت در حال تجزیه

ر دهنده موقعیت شناخت شناسنده و تغیی

 شناخت فراموقعیت یا موقعیت در حال ترکیب

بـه واقعیـت    . باشند  تحقق هر یک از این اهداف تربیتی در گرو وقوع تدریجی اموري است که زیرمجموعه آنها می                

بدون شک بـراي اصـالح موقعیـت و         . نمایند  پیوستن اجزاء و بخشهاي مربوط به هر هدف تدریجاً آن هدف را محقق می             

ی شاید بتوان گفت براي شناخت دقیق و موثر موقعیت، هرگز یادگیري در سطح آشنایی بـا مفـاهیم اصـلی یـا اصـول            حت

باشد بلکه تالش تربیتی جهت دسـتیابی     اساسی قلمروهاي معرفتی مربوط به هر یک از اجزاء و عناصر موقعیت کافی نمی             

خـصوص اصـالح      گرایش نسبت به آنها براي شناخت و بـه        ها و کسب      تر یادگیري نظیر بکارگیري آموخته      به سطوح عالی  

  . موقعیت الزامی است

بدون شک براي اصالح موقعیت ایجاد تغییر در فراموقعیت محال است چون فراموقعیت در واقع بـر تمـام عناصـر                    

ییـر موقعیـت و     بـا ایـن همـه تغ      . نمایـد   موقعیت و همچنین شناسنده و تغییردهنده موقعیت احاطه دارد و آنها را تدبیر می             

شناسنده آن ممکن بلکه ـ بـه لحـاظ اصـل آزادي ـ ضـروري اسـت و هرگونـه اصـالحی در موقعیـت و یـا شناسـنده و             

زیرا فراموقعیـت از یکـسو نـسبتهاي میـان اجـزاء موقعیـت و       . باشد تغییردهنده موقعیت، به شناخت فراموقعیت وابسته می    

زداید و از سوي دیگـر برقـراري نـسبتهاي     نماید و ابهامات را می ر میهمچنین روابط موقعیتهاي خاص با یکدیگر را آشکا   

توانـد اثبـات یـا انکـار          شناخت فراموقعیت می  . سازد  جدید میان بخشهاي هر موقعیت یا موقعیتهاي گوناگون را ممکن می          

  .نسبتهاي پیشین میان عناصر موقعیت و یا موقعیتهاي ویژه را براي یادگیرنده تجویز نماید

شناسـی   براسـاس هـستی  . براي شناخت موقعیت الزم است تمام عناصر موقعیت شناخته شوند        :  خت موقعیت ـ شنا 

شود، عناصر موقعیـت نیـز        اي در فلسفه اسالمی که جهان هستی شامل سه عالم مادي، مثالی و عقلی تلقی می                 سه درجه 

کیب اجزاء مستقل یک مجموعه نیست که در        باشند از این رو ترکیب عناصر موقعیت همچون تر          گانه می   داراي مراتب سه  

عناصر موقعیت در مراتب گونـاگون بـا هـم چنـان     . کنار یکدیگر و حتی در ارتباط با هم مجموعاً موقعیت را تشکیل دهند 

عناصر موقعیت حیثیت التفـاتی دارنـد یعنـی در ارتبـاط بـا      . اند که تفکیک و مرزگزاري میان آنها دشوار است       ترکیب یافته 

زیرا در مفهوم موقعیت هرچند تمام چیزها به خودي خود معناي معینی دارند ولی در ذیل مفهوم           . باشند   معنادار می  یکدیگر

موجودات طبیعی و حتـی     . موقعیت چیزها را از منظر انسانی که به شناخت و تغییر موقعیت اشتغال دارد باید مالحظه نمود                

ـ   براي مثال زمان که . گردند  در موقعیت بنابر ارتباطشان با ما معنادار میمعقوالت ـ که به خودي خود معناي معینی دارند 

یکی از عناصر موقعیت است و به لحاظ وجود شناختی معناي خاصی دارد، بنابر مفهوم موقعیت اوالً به گذشـته، اکنـون و                       

یعنـی  . شـود   اي برخوردار می    ژهشود و ثانیاً برحسب منظر هر کس این گذشته، اکنون و آینده از معناي وی                آینده تقسیم می  

  .گذشته و آینده در هر موقعیتی خاص آن موقعیت است

. با این همه چون مفهوم موقعیت، حیثیت التفاتی و ویژگی ربطی دارد، اجزاي موقعیت شدیداً بهم بسته و مرتبطنـد               

توان برعهده عناصر      ارتباطها را می   کشف بسیاري از این   . بلکه هر موقعیت نیز خود در ارتباط با موقعیتهاي دیگر قرار دارد           

اي از موقعیتهاي قبلی او       براي مثال موقعیت هر یادگیرنده در زمان فرضی الف و مکان فرضی ب به سلسله              . موقعیت نهاد 
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که براي شناخت آنهـا راهـی بجـز شـناخت و هرچـه بیـشتر         . هاي قبلی افراد وابسته به او بستگی دارد         و حتی به موقعیت   

ارتباط تنگاتنگ اجزاي هر موقعیت با اجـزاء و کـل موقعیتهـاي          . مکان، طبیعت، روابط انسانی و غیره نیست      عناصر زمان،   

به ساختاري شبکه مانند و پیچیده میان موقعیتها اشاره دارد که تعلیم و تربیت براي تبیین این شبکه         ) قبلی یا بعدي  (دیگر  

  . شناختی است  جهانو رفع ابهام از آن ناگزیر از دست یازیدن به نگرشهاي

) گذشته، حال، آینـده (زمان ) منزل، محله، شهر، کشور، زمین و کیهان (طور خالصه موقعیت شامل عناصر مکان         به

و عناصـر طبیعـی   ) شیطان، فرشته، جن، ملکوت اشیا و حوادث و اعمال، حقایق مثالی و معقـوالت        (عناصر ماوراي طبیعی    

ساختارها و نهادهاي اجتماعی، روابـط انـسانی، مـصنوعات،          (و عناصر اجتماعی    ) یاجسام، گیاهان، جانوران، حوادث طبیع    (

اند و برخی     پراکنده) مادي، مثالی و عقلی   (گانه هستی شناختی      عناصر موقعیت در مراتب سه    . است) قراردادها، علوم، هنرها  

  . بیش از یک مرتبه هستی شناختی دارند

آورند که براي دستیابی بـه   اي از هدفهاي تعلیم و تربیت را پدید می شناسایی عناصر موقعیت به خودي خود سلسله  

هاي دینی و باالخره در برخی موارد از تجربیـات            هاي گوناگون علوم و همچنین از آموزه        آنها الزم است یادگیرنده از رشته     

اعتبـار کلـی و خـاص آنهـا و     گیري از هر یک از منابع مـذکور بـه    بدیهی است که میزان بهره   . خود یا دیگران بهره گیرد    

براي مثال در شناخت زمـان اگـر   . خواهد درباره آن آگاه شود اي بستگی دارد، که یادگیرنده می       همچنین به مسئله یا حوزه    

وجودشناسی زمان مورد سؤال یادگیرنده باشد در قلمرو فلسفه باید به جستجو پردازد، ولی اگر درباره تاریخ گذشته پرسشی    

شناسی و غیره بـسته       شناسی، مردم   شناسی، کیهان   شناسی، تاریخ، زمین    باستان:  به منابع دینی یا علومی نظیر      تواند  دارد می 

تواند به دیـن اعتمـاد    به نوع پرسش مراجعه نماید و در صورت عالقه به کسب آگاهی درباره آینده انسان و جهان تنها می       

اقـدام نمـود و   » سلسله مراتب نیازهاي معرفتی«ت براساس شناسایی بنابراین در تنظیم اولویتهاي آموزشی الزم اس      . نماید

  .تر محتواي انتخاب و فرصتهاي یادگیري تعیین گردد از منابع مذکور جهت تأمین نیازهاي معرفتی ضروري

خود هر شخصی شناسنده و تغییردهنده یا اصالح کننده موقعیت خویش           : ـ شناخت شناسنده و تغییردهنده موقعیت     

. فطرت نوعی آگاهی پیشینی نسبت به خویشتن، خدا، خوبیها و بدیهاست          . د شامل فطرت، طبیعت و تجربه است      خو. است

ها، نیازها،  تجربه مشتمل بر آگاهی. طبیعت شامل نیازیها، توانمندیها و میلهایی است که ناشی از سرشت ویژه انسانی است

  .درخواستها، رفتار و نقشهاي شکل گرفته در موقعیت است

شـناخت  . براي شناخت خویشتن، آشنایی با نیازهاي زیستی و روانی یا تمایالت و درخواستهاي خود کـافی نیـست                 

یادگیرنده در جریان تربیـت بایـد بتوانـد بـه           . شود  سوي کجایی نیز می     خویشتن شامل تبیین دقیق چیستی از کجایی و به        

گـذاري،   اش هدف ز گذشته خود ترسیم کند و براي آیندهتبیین دقیقی از چیستی خود دست یابد، تصویري نسبتاً مشخص ا      

چه بسا آثار زیانبار غفلت از گذشته و آینده یادگیرندگان همسان یـا بـیش از فراموشـی                  . گیري نماید   ریزي و تصمیم    برنامه

ست چیستی خود توان در شناخت در اي براي آینده نمی اساساً بدون تصویري از گذشته و برنامه. اکنون و اینجاي آنها باشد   

چه اینکه بخش مهمی از آیات قرآن نیز معطوف به تبیین آینده . و چگونگی فعالیتهاي اینجا و اکنون توفیق چندانی داشت

  1.باشد است و بخش مهم دیگري از آنها ناظر به ترسیم گذشته می

ا مبدأ و مقصد انسان، مرهـون       بر شناسایی گذشته و آینده ی       دستیابی یادگیرنده به شناختی معتبر از خویشتن، عالوه       
                                                          

رجوع کنید به آیات مربوط به عاقبت گروههاي مؤمنان و کافران، مرگ، زندگی آخرت و قیامت همچنین آیات مربوط به تاریخ انبیا و اقوام . 1

.گذشته
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شناسایی دقیق و معتبر هویت انسانی، تعلقات مادي و روابط عـاطفی، تواناییهـا، نیازهـا و ویژگیهـاي زیـستی و روانـی و                         

به کمک معرفتهـاي بدسـت      ) بلوغ، جوانی، بزرگسالی، پیري، مرگ و پس از مرگ        (تحوالت احتمالی آنها در مسیر زندگی       

نکته بسیار مهم این است که در اینجـا نیـز      . هاي دین و همچنین تجربه خود یا دیگران است          موزهآمده از علوم مختلف، آ    

ویژه اصالح موقعیـت      بلکه شناسایی و به   . آشنایی صرف با مفاهیم و اصول اساسی دانشهاي مربوط به انسان کافی نیست            

  . هاست یري و گرایش نسبت به آموختهمستلزم درگیري با سطوح عالی یادگیري یعنی تجزیه، تحلیل، تبیین، بکارگ

رفتـار  . کنـد   موقعیت دامنه باورها و نتایج صحیح رفتاري را تعیین می         . سازد  موقعیت قلمرو تجربه فرد را محدود می      

از سوي دیگر تجزیه بر تفسیر فرد از موقعیت تـأثیر  . شود فرد که محصول مجموعه باورهاي اوست در موقعیت معنادار می      

تبیین دقیق موقعیت در گـرو منـابعی        . هاي محدود در موقعیت در تبیین موقعیت محدودیت دارند          ربه و زمینه  تج. گذارد  می

  . است که آزاد از موقعیت یا محیط بر آن باشند

اي خاص روابط موقعیتها      توان بگونه   براساس هر نوع نگرشی نسبت به کل جهان هستی می         : ـ شناخت فراموقعیت  

این فرا موقعیت نه تنها ابهامهاي مربوط بـه موقعیتهـاي خـاص و         . ک فرا موقعیت کلی تبیین نمود     و اجزاي آنها را ذیل ی     

تواند رفع نماید بلکه امکان برقراري نسبتهاي جدید یا تثبیت و نفـی نـسبتهاي قبلـی میـان موقعیتهـاي                       روابط آنها را می   

خـصوص اسـالم ایـن فراموقعیـت       م ادیان الهی و به    بر مبناي اصول عقاید تما    . نماید  مختلف را براي یادگیرنده ممکن می     

خصوص باور بـه حـضور خداونـد دانـا و             شناخت و به  . باشد  عبارت از محضر خداوند است که دانا، توانا و همواره حاضر می           

سـازد   توانایی که همیشه و در همه جا حاضر است نه تنها توجیه روابط میان عناصر موقعیت و کل موقعیتها را ممکن مـی            

  . بخشد لکه برداشتها و گرایشهاي یادگیرنده را نسبت به آنها جهت میب

رویکرد غالب در قرآن براي تبیین رابطه ظهوري جهان با خداوند و نفی دوگانگی یا بیگانگی میان خدا و جهان یـا            

قالل از جهـان و  مغایرت ذاتی ـ نه وصفی ـ مخلوقات از خداوند، حمایت کافی براي معرفی این دو مقوله یعنی طـرد اسـت    

 نه تنها واقعیت جهان آیه حق اسـت، بلکـه آیـه             قرآن کریم زیرا از منظر    . آورد  انسان، به منزله اهداف تربیتی فراهم می      

 از این   1.باشد و صرفاً تمام ذات آن است        پذیري از ذات جهان نیست، وصف الزم آن نیز نمی           بودن وصف یا عرض تفکیک    

ه شناخت حق و حتی آمیخته با شناخت حق اسـت بلکـه دسـتیابی بـه شـناخت واقعـی              رو نه تنها شناخت جهان منتهی ب      

هـا بـا پدیدآورنـده و قیمـشان           گرا براي تبیین رابطه پدیده      اي علوم مستلزم نگاهی کل      بر نگرش تجزیه    ها نیز عالوه    پدیده

. د هـیچ ظهـور و بـروزي ندارنـد     باشند و بدون تکیه بر طرف ربط و تعلق خو           زیرا موجودات عین ربط و تعلق می      . باشد  می

بنابراین در تربیت نیز نه تنها بهتر است بلکه واقعاً چنین است که هرگونه یادگیري علمی درباره اشیا همواره محفـوف بـه         

زدایی و حذف پندار بیگانگی نهـان گـشته در            دار این غفلت    تعلیم و تربیت عهده   .  ربط آنها به حق است     هنوعی دانش دربار  

اي به جهـان کـه همـۀ گوناگونیهـا و تنوعهـا و تـضادها، را بـه         توسعه نگرش آیه. فتارهاي یادگیرندگان است  نگرشها و ر  

  .تواند در ادراك محضر حق و تقوي تأثیرگزار باشد برد می هاي متوالی حق و مظاهر وجود، تحلیل می آیه
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تواند بـا     یادگیرنده می . هدف بسیار مهم تربیتی است    توجه و به یاد داشتن موقعیت ویژه انسان در محضر حق یک             

به اوسـت و بـا دریافـت فقـر عمـومی      » قائم«که هستی و حرکت تمام جهان وابسته   » حی قیوم «شناسایی قدرت مطلق    

جهان هستی و حتی یادآوري فقر ذاتی انسان، به شناختی از فراموقعیت دست یابد که طی آن عناصر موقعیت و بخصوص     

  . تغییردهنده موقعیت توضیحی نزدیکتر به حقیقت خواهند یافتشناسنده و

طور سرشتی و شهودي براي همگان حاصل    اگرچه آگاهی از فقر ذاتی جهان و انسان و ربط ذاتی آنها به خداوند به              

است، ولی غفلت که ناشی از حضور طبیعی همراه با عوامل گوناگون دیگر است به دسیسه و پنهـان گـشتن ایـن دانـش                         

رسالت تعلیم و تربیت این است که به وسیله آموزش علوم مختلف همـراه بـا لحـاظ جنبـه                    . انجامد  ضوري در انسان می   ح

اي موضوعات آن علوم نسبت به این دانش فطري یادآوري نماید و آگـاهی یادگیرنـدگان را در ایـن زمینـه توسـعه و                           آیه

چنانکه قبالً گفته شد رسالت تعلیم و تربیـت نـوعی           . ش کند تکامل بخشد و در نهایت براي تثبیت و حفظ این آگاهی تال           

  .باشد تالش براي ایجاد علم و توسعۀ آن می

گرایانه کسب معرفت نسبت به قدرت مطلقه الهی است کـه در گـرو         گرایانه و الحاد طبیعت     اساس طرد الحاد انسان   

طور سرشتی حاصل  این دانش شهودي به   . باشد دانش حضوري نسبت به فقرذاتی موجودات و ربط ذاتی آنها به خداوند می            

است ولی آنچه واقعاً مانع آگاهی یافتن از این علم حضوري ضروري است، غفلت ناشی از کثرت بینی و فراموشـی نـسبت    

  . به موقعیت ویژة انسانی است

ی هـاي طبیعـی، حیثهـاي التفـات         هاي مـاوراي طبیعـی، هـستی        قلمروهاي شناخت موقعیت شامل مجموعه هستی     

ساختارهاي اجتماعی سنت و فرهنگ؛ نهادهاي سیاسی، اعتقادي، اقتصادي، تربیتـی و  ) ها، اهداف و غیره    نگرشها، دغدغه (

راههاي اصلی شناخت موقعیت عبارتند از مشاهده طبیعت، مالحظه         . جامعه و همه آنچه در تکوین موقعیت دخالت دارند        ...

ت درونی است همچنین شناسایی و گزینش معیار، تطبیق رفتار بـا معیـار و         تاریخ، تأمل و نقد مقبوالت و مشهورات، تأمال       

  .استمرار بر رفتار معیار و حفاظت از دریافتهاي نفس و مراقبت تغییرات نفس راههاي اصلی اصالح موقعیت هستند

  :طور خالصه فهرست اهداف تدریجی عبارتند از به

 حال تجزیهعناصر اساسی موقعیت یا موقعیت در (شناخت موقعیت(،

فرا موقعیت

زمان

مکان

  طبیعت

جامعه
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 شناسنده و تغییردهنده موقعیت(شناخت خود(،

 موقعیت در حال ترکیب یا محضر حق(شناخت فراموقعیت(،

 موقعیت ویژه و تهدیدآمیز(به یاد داشتن موقعیت(،

،گرایش و رغبت به اصالح موقعیت

   ن، تأمـل درونـی، تأمـل و     بندي منـافع، تفکـر انتقـادي، نقـد خویـشت            نفی جمود، نفی نسبیت، اولویت    (گزینش معیار

،)استدالل، شرح صدر

گیري از طبیعت، حفـظ طبیعـت،         شناخت طبیعت، آموختن از طبیعت، تکریم طبیعت، بهره       (دهی محیط طبیعی      سامان

،)عمران طبیعت، کنترل طبیعت

ن، عـدالت،  نیـازي، تعـاو   ناپذیري، سازش ناپذیري، صداقت، مدارا، بـی  نظم، احسان، ستم(دهی روابط اجتماعی      سامان

،)مشورت، عزت، صبر

زهد، اعتدال، پرهیزکاري، تولی، تبري، مراقبه، توکل، محاسبه(دهی خود  سامان.(

نیل به این اهداف موجـب شناسـایی و اصـالح موقعیـت یادگیرنـده توسـط خـودش گـشته و بـه تـدریج مرتبـه                            

. زند  به وجودشناختی، هویت خویش را رقم می      یادگیرنده در ضمن اصالح موقعیت و مرت      . بخشد  وجودشناختی او را ارتقا می    

البته تشخص امري وجودشناختی است ولی با تالشهاي خودآگاه فرد در جهت توسـعه آزادي و تقـرب بـه خداونـد تغییـر                        

گـراي خـام و       عبارت دیگر عدم مالحظه وجود جزئی و متشخص موجودات ما را به نوعی وجودشناسی وحـدت                 به. کند  می

گرایی پیشرفته در حکمت متعالیه متضمن نظریه وحـدت در   وحدت. ازد که با عالم واقعیت سازگار نیست    س  ابتدایی نایل می  

اگرچه تمام موجـودات در هـستی   . باشد کثرت و کثرت در وحدت است که مقتضی مالحظه تفاوتها در بستر مشترکات می             

یک امر خارجی و غیرذهنی است کـه    . داشتن به یک معنا مشترکند ولی هستی یک معنا یا یک مفهوم کلی صرف نیست              

باشد و در واقع آنچه در عالم واقعیت هست مراتب متمایز و شئون متشخص وجودند و تشخص                   یگانه و صاحب مراتب می    

  .گردد موجودات که ناشی از وجود جزئی آنهاست هرگز در حکمت متعالیه مورد غفلت واقع نمی

ولی تشخص و هویت هر چیزي از جملـه         . ین و با هویت است    عبارت دیگر آنچه در جهان هست متشخص، متع         به

باشد و آنچه تحت عنوان ویژگیهـاي هـویتی مطـرح     افراد و گروههاي انسانی شامل مرتبه وجودي یا وجود جزئی آنها می     

نکته قابل توجـه ایـن اسـت کـه هویـت         . نمایند  گردد، مفاهیمی کلی هستند که امارات هویت یا تشخص را تبیین می             می

پذیر و ناتمام است که با کمک صیرورت اشتدادي انـسان در طـول                سانی برخالف هویت همه موجودات، هویتی انعطاف      ان

یعنی گرچه هر فرد انسان قبـل از مـشارکت در فعالیتهـاي اجتمـاعی و مـستقل از شـبکه روابـط                       . گردد  زندگی تعیین می  

ا نظریه آزادي ذاتی نفـس ناطقـه تـشخص و تعیـین     باشد، ولی ب  اجتماعی به محض وجود یافتن متشخص و با هویت می         

  . هویتش بر عهده حرکت جوهري یا حرکت معرفتی اوست

اي را دریافـت   گردند و هویت اولیه در حقیقت انسانها به محض هستی ـ یا ربط به واجب یافتن داراي تشخص می 

بر تغییر و تحوالتی اسـت        شود که مبتنی    نی می ولی این هویت آغازین در جریان زندگی آنها دچار تغییرات فراوا          . نمایند  می

مبانی اصالت وجود، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت و حرکت . که به نوع ارتباط وجودي آنها با مبدأ وجود مربوط است   

 پذیري هاي پویایی و انعطاف آورند که تبیین هویت را بدون غفلت از جنبه        اي را فراهم می     جوهري در حکمت متعالیه زمینه    

نسبت دادن هویت به مرتبه هستی شناختی فرد و رابطه او با خداوند سیالیت و ذهنی بودن هویـت را                    . سازد  آن ممکن می  
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تواند تغییرات هـویتی      تبیین هویت بر مبناي تأثیر عوامل اجتماعی و دخالت آگاهی، اراده و عمل فردي می              . نماید  انکار می 

توجه تـوام بـه فطـرت مـشترك         . نماید  ، محتوم و ثابت از هویت را نفی می        را توجیه نماید و هرگونه تفسیر قطعی، سخت       

شود در بحث هویت ضمن تحکیم ریشه ثابتی در عمق جهان واقعی، تأثیر علم و عمل                  انسانی و آزادي ذاتی او موجب می      

ـ        نیز دسته  قرآن کریم در  . انسانی در تکوین هویت مورد توجه قرار گیرد        اط سـلبی و ایجـابی      بندیهاي هویتی به نوع ارتب

  1 .مردمان با خداوند معطوف است

انـد و برخـی آن را بـه انـسان منحـصر               اهللا که برخی آن را سلوك ذاتی و مشترك تمام موجـودات دانـسته               فطرت

 و در هر حال شامل شناختها و گرایشهاي متعالی پیش از تولد است همواره در انتظار تحقـق خـارجی و ظهـور و      2کنند  می

شود پس از الهـام فجـور و تقـوي،            باشد، ویژه انسان است و سبب می        آزادي که عین ذات نفس ناطقه می      . اندم  توسعه می 

عبارت دیگـر   به. گرداند دهد یا زایل می کند و توسعه می  انسان فطرت متعین را یا تثبیت می      . این هویت مشترك تعین یابد    

شود ولـی آنچـه بـه اختیـار      ان فطره الهی به او بخشیده می    آنچه ثابت است هسته مرکزي یا بنیاد هویت است که به عنو           

شـود و   دهد لباسهایی است که بر این حقیقت پوشیده مـی  او را تشکیل می» شاکله«آدمی و طی تغییرات متعدد، هویت یا    

 توانـد فعلیـت آغـازین       نفس که عین آزادي است مـی      . دهد  انسان را تشکیل می   » فصل اخیر «تشخص یا به تعبیر فلسفی      

هـاي   حیات دنیایی خود را که همان فطره اهللا است و شامل یکسري گزارشهاي علمی از هستها و نیستها و یکسري گزاره    

در پوششهاي مناسب شکوفا نماید و تکامل بخشد یا برعکس          ) 1378  جوادي آملی، (باشند    هنجاري از بایدها و نبایدها می     

  .، پنهان کندآن را در زیر پوششهاي نامناسب و ناسازگار بعدي

باشـد زیـرا از یکـسو     اگرچه هویت یک امر وجودي است ولی تکوین و توسعه هویت به شدت وابسته به جامعه می      

سـازي و     هـاي هـویتی کـه از سـنخ مفاهیمنـد نـه واقعیـات عینـی، برعهـده فراینـدهاي مفهـوم                        تعریف هویت و مؤلفـه    

در واقع نوعی حرکت علمی است که تنها با کمک ذهـن و  از سوي دیگر حرکت جوهري     . باشند  پردازیهاي ذهن می    نظریه

 بنابراین نهادها، سازوکارها و رویدادهاي جـاري در جامعـه و حتـی گـروه اجتمـاعی      3.گردد فرایندهاي یادگیري ممکن می  

ت از  یـابی عبـارت اسـ       بدین ترتیب هویت  . توانند با تأثیر در میزان و نوع دریافتهاي ذهنی، تعیین هویت را جهت دهند               می

تحقق واقعیت خویشتن از طریق نوعی خودآگاهی ویژه نسبت به رابطه ضروري خود با هستی و حرکت استکمالی در تمام       

  .هاي زندگی فرد و اجتماعی است حوزه

جهت ذاتـی هویـت رو بـه    . گرچه معین و کامل نیست. دار است هویت انسان از منظر قرآن ثابت نیست ولی جهت     

طـور    هویت از طریق تحصیل صورتهاي متنوع براي فطرتی که در ابتدا صورت الهی داشته، بـه         خداست ولی امکان تعیین   

طور اساسی تعیـین   بندد، به   آنچه در جریان زندگی توسط دانشها، گرایشها و رفتارها، بر شاکله نقش می            . کامل فراهم است  

بلکـه  . اقعی براي تعیین هویت نهایی اوسـت      در حقیقت فطره خدایی انسان صرفاً یک امکان و        . گیرد  هویت را برعهده می   

. کنـد  با هویت نهایی که توسط خود انسان ظهور می» لم تک شیئا«هویتی محض  اي میان بی فطرت نوعی هویت واسطه 

  .دهد این هویت نهایی است که چهره ابدي انسان را بنابر قانون تجسم اعمال در دنیاي دیگر تشکیل می

                                                          

 انجمن ایرانی تعلیم و تربیت 25 و 24، اثر نگارنده در فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت شماره »چیستی هویت«رجوع شود به مقاله . 1

.1385تابستان 

.149-150مبانی تربیت اسالمی و برنامه درسی، اثر نگارنده، ص : بنگ. 2

. تهاي شهودي نیز بکلی مستقل از دانشهاي مفهومی کسب شده از جامعه نیستند، بلکه از آنها متأثرند تا جایی که حتی دریاف.3
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ن است، دسیسه فطرت از طریق فراموشی حقیقت فقیر خـویش یـا بـاور نمـودن آن از                 با این همه آنچه واقعاً ممک     

یعنی آزادي انسان براي کسب هویتهاي گوناگون صـرفاً شـامل      . طریق پذیرش توحید و سرسپردگی به والیت الهی است        

  .گردد العمل او در برابر والیت حق می عکس

باشد، ولی نقـش تعیـین کننـدگی ایـن             نوع رابطه با حق می     کننده اصلی هویت، از نظر قرآن، گزینش        گرچه تعیین 

دهـد و   نوع رابطه با خداوند نه تنها به فرد در تماشاي جهان هستی جهت خاصی می       . رابطه تنها جنبه وجود شناختی ندارد     

کت او در نماید، بلکه نقـشهاي اجتمـاعی و نـوع مـشار     گیري وادار می او را به عنوان بازیگري در مجموعه وجود به موضع        

و در جـایی دیگـر   ) 5:ذاریـات (تصادفی نیست که در جایی از قرآن فلسفه خلقت انسان را بندگی   . زند  جامعه را نیز رقم می    

 خالفـت حیـث جامعـه        تعبیر بندگی متضمن معنایی وجود شناختی است در حالیکه واژه         . کند  معرفی می ) 35:بقره(خالفت  

  .شناختی دارد

جانشینی از سوي خداوند براي     . از کسی، براي کسی، در چیزي است      : اي سه عنصر  مفهوم خالفت دست کم محتو    

گرچه خالفت مطلق به انسانهاي کامل اختـصاص دارد         . تواند شامل گردد    انسان در زمین، البته صورتهاي گوناگونی را می       

اوري بـر حـق نیـز شـأنی از     چنانکـه در قـرآن د  . ولی هرکسی به فراخور، شأنی از خالفت در زمین را برخوردار شده است    

بـه تعبیـر صـدرایی    ) 26:ص(» االرض فاحکم بین النـاس بـالحق   یا داود انا جعلناك خلیفه فی     «شود    خالفت محسوب می  

خالفت انسان از سوي خداوند و در زمین نوعی خالفت سلسله مراتبی یا تشکیکی است که کـاملترین آن بـراي افـرادي                       

ولی درجات متنوع خالفت حق در زمین براي همـه  .  از تمام رموز آفرینش آگاه هستند اسماء الهی عالم و   است که بر همه   

محـور اصـیل خالفـت انـسان کامـل      «. باشـد  مردم بنابر میزان آگاهی آنان از اسماء حق و رازهاي آفرینش، محقـق مـی            

اي  ا در حد خود به مرحلههر انسانی با فراگیري عین آنه... فراگیري حقایق جهان هستی به عنوان اسماي حسناي خداست    

  ).127، ص1 جتسنیم،جوادي آملی، (» شود از مراحل حقیقت تشکیکی خالفت الهی نایل می

با توجه به اینکه نوع مشارکت در فعالیتهاي اجتماعی بیش از هر چیز مرهون آگاهیهـا و توانائیهـاي افـراد اسـت،                       

صـورتهایی از خالفـت،   ) 39:فـاطر (» لناکم خالئـف فـی االرض  انا جع«توان نقشهاي اجتماعی را با لحاظ آیه         بنابراین می 

استخالف در ارض وجوه متنوعی دارد که گرچه کاملترین آن به کاملترین انسانها ـ از حیث معرفت نسبت  . محسوب نمود

ایت گیرد چون آنها فراگیرترین نوع مسئولیت اجتماعی ـ یعنی رسـالت هـد    به اسماء حق و قوانین نظام هستی ـ تعلق می 

  . باشد هاي خالفت براي اقشار دیگر جامعه نیز فراهم می مردم ـ را برعهده دارند ولی برخی چهره

گیري وجود شناختی است، که نه تنهـا           حق نوعی موضع    بر این اساس تماشاي جهان هستی به عنوان مظهر و آیه          

هاي  گیري او را در برابر پدیده ن راستا موضعزند بلکه در هما    نقش هر شخص را به عنوان بازیگر فعال نظام وجود رقم می           

. کنـد  اجتماعی و انجام رفتار اجتماعی، مشارکت در فعالیتهاي جمعـی و پـذیرش مـسئولیتهاي اجتمـاعی نیـز تعیـین مـی                 

عبارت دیگر چون نقشهاي اجتماعی هر فرد منفک از نقش وجودشناختی او نیست، پس هویت انسان به عنـوان مـؤمن         به

یابـد، در صـورت درگیـري بـا      بر خودآگاهی از موقعیت خویش و برقراري نوعی رابطه با حق تکوین مـی   بتنییا کافر که م   

اي است کـه   آمیختگی جنبه اجتماعی هویت با جنبه وجودشناختی آن بگونه       . شود  زیست اجتماعی اثبات یا حتی تثبیت می      

زیـرا هویـت واقعیتـی تـدریجی اسـت کـه در       . باشد یرسد تمایز آنها صرفاً در تجزیه تحلیلهاي ذهنی ممکن م          به نظر می  

  . یابد هاي گوناگون حوزه شخصی و اجتماعی زندگی تکوین می جریان حضور مؤمنانه یا کافرانه در صحنه

گیـرد، فراینـد    طور تدریجی و براساس نوع گرایشها و دانشها، همچنین رفتار افـراد شـکل مـی    از آنجا که هویت به  



می از دیدگاه اسالم رسفلسفه تعلیم و تربیت

کمیته آموزش/ نقشه جامع علمی کشور اسناد پشتیبان 

124 

محیط اجتماعی با اعمال محدودیتهایی هم در نوع دریافتها و هم در            . ته به محیط اجتماعی است    تکوین هویت بسیار وابس   

پردازد و به نوبه خود از هویتهاي تشکیل شده یا تمایل آنها بـه                دهی هویت آنها می     نوع و میزان پاسخهاي افراد، به جهت      

تـوان بـه تبیینـی سـازگار دربـاره حیثیتهـاي        مـی بـدین ترتیـب براسـاس مبـانی اسـالمی         . گردد  تثبیت یا تغییر متأثر می    

شناختی هویت همچنین حیثیتهاي ثابت و متغیر آن رسید و تکـوین هویـت را ذیـل ارتقـاي مرتبـه              وجودشناختی و جامعه  

تکوین هویت همچون تعیین مرتبه هستی متضمن نکـاتی بـه شـرح             . هستی شناختی به عنوان هدف مورد توجه قرار داد        

  :ذیل است

ویت که به معناي مرتبه و موقع هرکسی در عالم هستی است به صورت پیشینی و به نحو مـشترك بـراي                      بنیاد ه . 1

تشخص هر فـرد  . باشد ولی تحقق هویت به جریان منحصر به فرد زندگی هر شخص وابسته است        همگان حاصل می  

 اولیـه، سـرآغاز اسـت نـه         اهللا بـه عنـوان هویـت        فطره. انسانی مستلزم تشکیل شاکله او در مسیر حیات دنیاوي است         

انتم «با توجه به دو آیه محکمه . شود بندي شاکله، تعیین می هویت نهایی در جریان مستمر زندگی با صورت      . سرانجام

تـوان گفـت    مـی . »..والذین کفرو اولیـائهم الطـاغوت  ... اهللا ولی الذین آمنوا«و » الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی الحمید  

اي است که انسان با حق  یعنی عامل تعیین کننده هویت نوع رابطه  . گردد   ارتباط با حق تعیین می     هویت بر اساس نوع   

تر اینکه رابطه مذکور یک بار  سازد و تعیین این رابطه البته بستگی به انتخاب آزاد هر فرد انسان دارد و مهم                برقرار می 

. گردد و براي همیشه تعیین نمی

بندي شاکله یا تعیین هویت خویش  هر شخص در صورت  . موهبت و اکتساب است   هویت حاصل تالش و توفیق یا       . 2

زیرا نه تنها صورت اولیه هویت ـ خواسته یا ناخواسته ـ در هـواي    . طور نسبی ـ نه مطلق ـ برخوردار است   از آزادي به

 شـاکله محـدود    بلکه امکانات هر فرد براي تغییر یا تثبیت هویت و تکوین صـورت جدیـدي در   حق نقش بسته است،   

طور غیر اختیاري و از پـیش   زیرا مردم در انتخاب هویت متأثر از شرایط اجتماعی و طبیعی خود هستند که به . باشد  می

در حقیقـت نـه تنهـا  توانـایی افـراد بلکـه تـسهیالت و دریافتهـاي آنهـا از محـیط بیـرون نیـز                 . تقدیر گردیده است  

رسد تعبیرات هویتی ناظر به رابطه        به نظر می  . دهد  ش به نوعی جهت می    هایشان را در هنگام تعیین هویت خوی        گزینه

قومی ـ نژادي یا رابطه سیاسی و اقتصادي در قرآن شامل تبیینی از حدود و شرایط اختیار افـراد و گروههـا در تعیـین     

 تأکیـد بـر   در حالی که گزارش جنبشهاي فردي انبیا و نهضتهاي کم طرفدار صالحین کـه بـا           . باشد  هویت خویش می  

شان در قرآن آمده است، متـضمن       مخالفت آنها با سنن اجتماعی، آداب قومی، طبقه اقتصادي یا سلوك سیاسی جامعه            

.تبیینی از آزادي و فرصت انتخاب هویت است

باشـد   ولی این رابطه که به لحاظ ثبوتی در عالم واقعی محقق مـی            . کننده هویت، نوع رابطه با خداست       عامل تعیین . 3

رخ ) قبـول یـا رد    (فرایند انتخاب صرفاً میان دو گزینه آري یا نـه           . ماند  ه لحاظ اثباتی منتظر انتخاب شخص می      ولی ب 

چنانکـه  . گردند  دهد، ولی طیفی از هویتها را براساس درجه پذیرش والیت الهی یا طغیان نسبت به آن، موجب می                   می

و غیره به گروههاي گوناگونی از ایـن طیـف اشـاره            ) 7:واقعه(،  )35:احزاب(،  )17:عمران  آل(،  )26:نور(،  )6:فاتحه(آیات  

قرار دارند و در سـر دیگـر   » السابقون السابقون اولئک المقربون«رسد در یک سر این طیف      ولی به نظر می   . نمایند  می

.اند واقع شده» اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون«آن 

تشخص انسان به عنوان یک واقعیـت، صـورت عینـی           . شناختی است   هویت شامل دو حیث وجودشناختی و جامعه      . 4

ولی تعین انسان در نقطه خاصی از شـبکه جامعـه           . نماید  هویت است که جایگاه ویژه او را در جهان هستی متمایز می           
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توان بازتـاب     از این رو گرچه عموم تعبیرات هویتی در قرآن را می          . باشد  حاصل نوع آگاهی او از نسبتش با واقعیت می        

کافر ـ تلقی نمود ولی نکته قابل توجه این است که ارائه تعبیرات متنـوع صـرفاً    / دو قطبی ایمان ـ یعنی مؤمن مفهوم

این تعبیرات هر یک به شـأنی از شـئون زیـست اجتمـاعی اشـاره دارنـد کـه در                 . ناشی از تفنن در عبارت نبوده است      

عبـارت دیگـر در       بـه . باشـند   جتماعی با اهمیت مـی    هاي جامعه براساس مسئولیتها یا نقشهاي ا        بندي  تقسیمات و گروه  

دیدگاه قرآن نه تنها جنبه اجتماعی هویت کم اهمیت یا فراموش شده نیست بلکه اساساً درگیري در زندگی اجتمـاعی      

در دیدگاه قرآن میان نقش جامعه شناختی و نقش وجودشناختی مردم هـیچ  . تنها راه براي تعیین و تثبیت هویت است     

از این رو مفهوم خالفت که یک مفهوم سه بعدي است ـ از کسی براي کسی در چیزي ـ   . زي وجود نداردفاصله و مر

در برابر مفهوم بندگی که یک مفهوم دو بعدي است ـ از کـسی بـراي کـسی ـ، توجیـه آفـرینش انـسان را برعهـده          

سـازد،    انـسان را نمایـان مـی     مفهوم خالفت که شاید بیش از همه مفاهیم آمیزش نقش اجتماعی و وجودي            . گیرد  می

.قابل تفسیر به عموم مسئولیتهاي اجتماعی است

از منظر  . شود تا در دیدگاه اسالمی هویت در سازمانی از قدرت معنادار گردد             حیث اجتماعی مفهوم هویت سبب می     . 5

هاست  ه الهههاي قدرت زمینه اساسی، تمسک ب  درخواست براي قدرت یا تمایل به برخورداري از حمایت       قرآن کریم 

نصرت ). 171 و 145: اعراف(، )93 و 63:بقره(باشد  طور متقابل تحقق و تثبیت دین، به قدرت مشروط می    به) 74:یس(

ولی بخـشش قـدرت از      ). 116: صافات(پذیرد    خداوند نسبت به مؤمنین در جهت دستیابی ایشان به قدرت صورت می           

بنابراین فرایند اساسی در تکوین قدرت گزینش، پـذیرش و          ) 7:محمد. (سوي حق در گرو حمایت مختارانه مردم است       

در نتیجه گرچه در مقایسه قدرتهاي بزرگ با قدرت خداونـد از طریـق            . حفاظت از نظام قدرت دینی توسط مردم است       

و حتی انحصار قدرت در خداوند از طریق نفـی قـدرت از   ) 69:توبه(رسد  شواهد تاریخی برتري قدرت حق به اثبات می 

طور واقعی  ، ولی انحصار قدرت در حق که به )165: بقره(،  )39: کهف(پذیرد    ر، و ارجاع همه قدرتها به او صورت می        غی

اثبات قدرت مطلقه حـق در عـالم انـسانی اوالً بـه            . در سراسر هستی جریان دارد، در عالم انسانی مستلزم اثبات است          

 اجتماعی اسـت تـا    ، ثانیاً مستلزم محملی در زیست)256:بقره(باشد که نتیجه ایمان است  معناي پذیرش والیت او می    

).39: فاطر(باشد  از این رو خالفت محمل اصلی براي تجلی والیت حق می. از مرحله ادعا خارج شود

  الگوي اهداف . 4-3

بـوط  اي بـه یکـدیگر مر   الگوي اهداف تربیتی عبارت از سامانه خاصی است که در آن اهـداف تربیتـی بـه صـورت ویـژه          

وضـعیت  . توجه به دو وضعیت آغازین و نهایی یعنی انسان موجود و مطلوب براي تدوین الگوي اهداف ضروري اسـت                  . گردند  می

زیـر تـأثیر فلـسفه    . شـود  هاي فلسفی درباره انـسان تبیـین مـی    آغازین یا انسان موجود که شروع الگوي مذکور است ذیل نظریه         

سیاهه اعـالن  . اند   از نیازها و میلهاي طبیعی به عنوان ویژگیهاي یادگیرنده تأکید نموده           گرایی نظامهاي تربیتی بر فهرستی      طبیعت

ـات اندیـشمندانی کـه بـه         شده از نیازها و میلها که به منزله ویژگیهاي یادگیرنده شناخته می            شود در واقع چیزي نیست جـز نظری

طـور علمـی از    ي یادگیرندگان در واقع تجربیـاتی اسـت کـه بـه    ویژگیها. اند  هاي بزرگسال پرداخته    کالبدشکافی روانشناختی نمونه  

. انـد  هـاي بزرگـساالن فهرسـت شـده     استعدادها، نیازها و میلهاي کودکان برحـسب تجربـه   . آید  هاي بزرگسال به دست می      نمونه

  .اند بندي گشته بندیهاي متداول در مورد مراحل رشد انسان، دسته همچنین آنها بر حسب مقوله
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مالحظه حیثیت اجتماعی انسان مقتضی توجه بـه  . شود ف تربیتی برحسب انتظارات اجتماعی تدوین می     الگوي اهدا 

هاي چپ مارکسیستی و راست لیبرال تکنوکرات بر نقش ویژه اقتصاد صنعتی              هر دو طیف اندیشه   . باشد  نیازهاي جامعه می  

ی بدون شک محصول تربیتی است که اهـداف آن          شهروند جامعه توسعه یافته صنعت    . در تدوین اهداف تربیتی تأکید دارند     

توجه به نقش نیروي انسانی در رشد و توسعه اقتصادي در تدوین اهـداف تربیتـی و                 . اند  بر اهداف اقتصادي استوار گردیده    

باشـد کـه      همراهی اهداف تربیتی با تحوالت اقتصادي و پیشرفتهاي صـنعتی مهمتـرین توصـیه نگرشـهاي مـذکور مـی                   

  .کند گویی آن به اقتضائات و شرایط اجتماعی و اقتصادي را ایجاب می لگوي اهداف و پاسخپذیري ا انعطاف

گرایـی   هاي اجتماعی ـ اقتصادي، تجربه  گرایی و فلسفه هاي طبیعت بر فلسفه در تدوین الگوي اهداف تربیتی عالوه

گیري در ضمن اهـداف تربیتـی یکـی از          توجه به تجربیات یادگیرندگان و تأکید بر توسعه یاد        . هایی است   نیز حاوي توصیه  

گرایـان و بـه تـدریج توسـط عمـوم             ترین بخشهاي فلسفه تعلیم و تربیت دیوئی است که توسط نهضت پیـشرفت              برجسته

هاي   توجه به تجربه  . تأکید بر توسعه تجربه مقتضی الگوي تکاملی براي اهداف تربیتی است          . نگرشهاي تربیتی رواج یافت   

  .کند پذیري الگوي اهداف را دیکته می هاي ویژه یادگیرندگان، بدون شک انعطاف بهمشترك و تأکید بر تجر

بر تمایالت و نیازهاي روانـی زیـستی و همـراه بـا      در دیدگاه اسالمی سرآغاز جریان تربیت، انسانی است که عالوه       

شتن، خدا، خوبیها و بـدیها      فطرت که به معناي نوعی آگاهی پیشینی نسبت به خوی         . باشد  تجربیات متنوع داراي فطرت می    

است، نه به عنوان یک حقیقت مجـزا بلکـه همچـون عنـصري فعـال و مـؤثر بـر نیازهـا، درخواسـتها و                          ) فجور و تقوي  (

بنابراین الزم است فطرت که بخشی از ذات انسان اسـت           . نماید  هاي فرد، نقشی اساسی در جریان تحول او ایفا می           تجربه

  . بینی فرصتها واقع شود تعیین اهداف و پیشمورد توجه نظامهاي تربیتی در 

تأکید دیدگاه اسالمی نسبت به جایگاه و نقش مهم فطرت ـ که چیزي وراي استعدادها و نیازهاسـت بلکـه از نـوع     

اي گرایش آگاهانه در جریان  شود فطرت همچون عنصر اساسی ذات یادگیرنده و گونه آگاهی و جنس علم است، باعث می   

ؤثر داشته باشد و تدوین اهداف، انتخاب محتوا، تنظیم فرصتهاي یادگیري و نحـوه ارزشـیابی را تحـت                   یادگیري دخالت م  

به معناي آگاهی ذاتـی نـسبت بـه یکـسري از هـستها و         (اي متشکل از فطرت       از آنجا که یادگیرنده آمیزه    . تأثیر قرار دهد  

ربیات پراکنده زندگی اسـت، بنـابراین اهـداف تربیتـی از       و تج ) روانی/ استعدادها، میلها و نیازهاي زیستی    (، طبیعت   )بایدها

  . گردد همین آمیزه آغاز می

اي معین از جریان تولید حاصل        هاي مجزایی نیست که در مرحله       دستیابی به اهداف تربیتی به معناي دریافت بسته       

حادثه (فی آنها علت حدوث و بقا اهداف تدریجی تعلیم و تربیت تار و پود هدف اساسی آن هستند یا به زبان فلس           . گردد  می

اصطالح تدریجی براي اشاره به این نکتـه کـه هـدف اساسـی تعلـیم و      . گردند  هدف اساسی تربیت محسوب می    ) و مبقیه 

بـدین ترتیـب تـالش بـراي     . گـردد  طور تدریجی محقق مـی    تربیت در ضمن ظهور و استمرار یکسري اهداف مقدماتی به         

گردند بلکه اهداف تدریجی در سراسر جریـان فعالیتهـایی      اي از مراحل تولید منحصر نمی      دستیابی به این اهداف به مرحله     

با این همـه براسـاس      . اند، حضور دارند    گیري شده   سوي هدف اساسی تربیت یعنی شناسایی و اصالح موقعیت جهت           که به 

ورد، درجات گوناگونی از توجـه  آ سوي شناخت و اصالح موقعیت بدست می ظرفیتهاي گوناگونی که یادگیرنده در حرکت به    

  .بینی نمود توان پیش به هر یک از اهداف تدریجی را می

. شناختی اسـالمی لزومـاً یـک الگـوي تکـاملی اسـت            بدین ترتیب اوالً الگوي اهداف تربیتی براساس مبانی انسان        

داشـته باشـد بـا مبـانی        هرگونه تصویري از اهداف تربیتی که به حرکت انحطاطی یا حرکت عرضی غیراستعالیی اشـاره                
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. ثانیاً الگوي اهداف تربیتی الگوي تکامل خطـی نیـست  . نماید باشد و ضرورت تربیت را نیز منتفی می        اسالمی ناسازگار می  

تکامل نردبانی، چارتی و پلکانی که ناظر به پایان یافتن یادگیري هر هدف قبل از آغاز گشتن یادگیري هدف بعدي است،                     

زیرا چنانکه قبالً گفته شد تعلیم و تربیت یـک جریـان ارزش مـدار    . باشد یتی از منظر اسالمی نمیمناسب براي اهداف ترب   

اسـتعالي  . باشـند   مـی ) فضایل و رذایل  (است و اهداف تربیتی فرزندان ارزشها هستند و ارزشها معطوف به صفات اخالقی              

چنـین تقربـی    . رو تقربش به ذات هستی است     مرتبه وجودشناختی هر یادگیرنده و اصالح موقعیت هستی شناختی او در گ           

از ایـن رو  . تابع توسعه صفات انسانی و ظهور حقیقت یگانه هستی از خالل رفتار، صفات و تمامیت ذات یادگیرنـده اسـت                 

باشـد محـور جریـان     نزدیک شدن به رفتارهاي معیار و صفات مورد رضاي خداوند که سبب اصالح موقعیت یادگیرنده می        

اهداف تربیتی بر توسـعه صـفات انـسانی اسـتوار اسـت و از ارزشـها یـا آرمانهـا متولـد          . دهد   را تشکیل می   تعلیم و تربیت  

  . گردند می

ویژگی مهم در یادگیري ارزشی استمرار و       . بنابراین اهداف تدریجی تعلیم و تربیت متضمن یادگیري ارزشی هستند         

و تربیت از سازوکار خـود تنظـیم ارزشـها در تکـوین و توسـعه                اهداف تدریجی تعلیم    . تأثیر متقابل این نوع یادگیریهاست    

هـاي تربیـت ارزشـی        شود در جریان یادگیري، هر یـک از فـرآورده           این ساز و کار سبب می     . کند  صفات انسانی تبعیت می   

  . نمایند شوند و در تکوین صفات انسانی دخالت می طور مستقیم یا غیرمستقیم وارد فرایند یادگیریهاي بعدي می به

عبارت دیگر در یادگیري ارزشی همواره میان رفتار یادگیرنده و حتی میـان صـفتهاي او روابـط تعـاملی هـم بـه          به

بر این اساس میان اهداف تدریجی با یکدیگر دو نوع رابطه طولی و   . باشد  صورت عرضی و هم به صورت طولی برقرار می        

تقویتی مثبت و منفی بـر یکـدیگر داشـته از سـاز و کـار خـود                  توانند تأثیرات     عرضی قابل تشخیص است و یادگیریها می      

ویژه در حوزه اخالق بر تعامل یادگیریهاي ارزشـی           در متون مقدس و آثار اندیشمندان اسالمی به       . تنظیمی برخوردار گردند  

یش صفت متعلـق   طور طولی پیدا    نه تنها به  ) حسنه یا سیئه  (زیرا انجام و استمرار یک عمل اخالقی        . بسیار تأیید شده است   

طور عرضی براي انجام و استمرار عملهاي اخالقی سازگار با خود اثر تقویتی مثبت و براي  سازد بلکه به به آن را ممکن می 

  . انجام و استمرار عملهاي ناسازگار اثر تقویتی منفی دارد

طـور طـولی در    یگر و بهطور عرضی در ظهور صفات اخالقی د       تواند به   طور متقابل پیدایش هر صفت اخالقی می        به

طور طولی  از سوي دیگر هر یک از عملها و صفتهاي اخالقی خود به. بروز و استمرار عملهاي اخالقی دیگر تأثیرگذار باشد       

شبکه روابطی که میان رذایل یـا فـضایل     . باشند  و عرضی تحت تأثیر یکسري صفات و اعمال سازگار و ناسازگار دیگر می            

اي از شبکه روابط عرضی و طولی میان اعمال سیئه یا اعمـال حـسنه     شد رونوشت غنی شده     مییک عامل اخالقی برقرار     

یعنی صفات انسانی پس از تکوین یافتن از جریان یادگیري و تولید صـفات خـارج   . آید اوست که به دلیل استمرار پدید می    

  .نماید  دخالت میبلکه همچنان در فرایندهاي یادگیري ارزشها و توسعه صفات انسانی. گردد نمی

از این رو تکامل و توسعه صفات انسانی و در نهایت تعالی مرتبه وجود شناختی یا انحطاط انسان یک مسیر خطـی              

 با تأمل در دیدگاه استاد مطهري درباره 1 .کند چنانکه مسیر تکاملی تاریخ بشر نیز از الگوي تکامل خطی پیروي نمی   . ندارد

ویژه تعالی اخالقی افراد نیز پیرو الگوي تکامل خطـی             نه تنها تکامل جوامع بشري بلکه به       شود که   تکامل تاریخ معلوم می   

رفتار، صفات و ارزشـها     . است) هاي فنر   مثل حلقه (اي باز     بلکه الگوي تکامل صفات انسانی به صورت حرکت دایره        . نیست

                                                          

.1380، قم، صدرا، 1 مطهري، فلسفه تاریخ، ج مرتضی. 1
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کننـده و   در طـی ایـن تعاملهـاي تقویـت    . ارنـد د) کننـده  تضعیف(و منفی ) کننده  تقویت(همواره با یکدیگر تعاملهاي مثبت      

کننده طولی و عرضی میان رفتار و صفات سازگار با یکدیگر و با رفتار و صفات ناسازگار است کـه میـزان تکامـل                        تضعیف

  . خورد شود و مرتبه وجودشناختی او رقم می رفتار و صفات هر کسی معلوم می

ت اوست، جریان توسعه صفات انسانی به صورت متوالی نیـست    از آنجا که تکامل انسان حاصل تعامل مستمر صفا        

که تثبیت هر صفت منوط به تحقق کامل صفات قبلی باشد و یادگیري هر ارزش مقدمـه ضـروري بـراي آمـوختن ارزش       

هـاي بعـدي یکـی پـس از      بعدي باشد که تنها با پایان یافتن یادگیري هدف یا ارزش نخستین، آمـوزش اهـداف و ارزش             

توسعه صفات انسانی در طـی حرکتهـاي رفـت و برگـشت             . ر طی یک سلسله آموزشهاي پلکانی صورت گیرد       دیگري و د  

باشـند    دهد این حرکتها که حاصل نیروهاي کششی و رانشی متنوع و فراوان مؤثر در زندگی هـر فـرد مـی                      متوالی رخ می  

) »شـاکله «(فات انسان یا هویت ارزشـی او  گردند در هر زمان مفروض یا مرحله رشدي، برآیند باورها، رفتار و ص              سبب می 

  . در سطحی متفاوت از هویت ارزشی قبل و هویت ارزشی بعد قرار گیرد

در تعلیم و تربیت ارزش مدار که اهداف تربیتی معطوف به ارزشها هـستند چـون یـادگیري ارزشـهاي مـتالئم بـر                        

نمایند، الگـوي اهـداف متفـاوت از اهـداف      تضعیف میکنندگی دارند ولی یادگیري ارزشهاي نامتالئم را     یکدیگر اثر تقویت  

اي  طور مطلق از همان روشـهاي تجزیـه        توان به   از این رو نمی   . هاي علمی یا مهارتهاي شغلی است       تربیتی ناظر به دانسته   

 و توجه به تعامل صفات انـسانی اعتبـار  . جاري در تحلیل شغل یا آموزش مفاهیم سازمان دهنده، براي ارزشها بهره گرفت     

  . نماید اي و عینی در قالب عملیاتی را با تردید مواجه می مطلوبیت روشهاي تجزیه اهداف کلی به اهداف واسطه

از یکسو هویت هنجارین هر یادگیرنده شامل مجموع ارزشهاي آموخته شده نیست بلکه همچنان برآیند تعاملهـاي            

پذیري انسان تعریف  تنوع رفتاري ناشی از اختیار و تحولاز سوي دیگر . تقویتی و تضعیفی ارزشهاي درونی شده نیز هست      

چه اینکه تغییرات مستمر شرایط اجتماعی با توجه به ارتباط پیچیـده           . نماید  صفات را با حدود مشخص و ثابت ناممکن می        

 رو شناسـایی    سازد از ایـن     گیري و نگرشهاي افراد امکان تعیین مصداق را نیز محدود می            و عمیق آنها با نوع رفتار، موضع      

دار و مداوم است بلکه حتی تفسیر ارزشها و تعیین مصداق براي آنها نیز فرایندي تمام شده و                 اهداف تربیتی فرایندي دامنه   

. نمایـد   ویژگی تحولی ذات انسان همراه با تحول ساختار اجتماعی ضرورت تفسیر مجدد ارزشها را گوشزد می               . بسته نیست 

ارتهاي شغلی و اطالعات دانشی مستقل از شخص ماهر یا فاعل شناسـا و داراي تعریـف   از سوي سوم ارزشها برخالف مه   

ارزشها سبب شده است که صفات انسانی فارغ از         » قیام به غیر  «. باشند، بلکه ارزشها قائم به شخصند       صریح و باثباتی نمی   

تر است به جاي تعریف انتزاعی آنها و در         بخشند، وجود خارجی نداشته باشند و به        ها را تحقق می     افراد یا گروههایی که آن    

  . قالبهاي مصدري و اسم مصدري صفات انسانی را با لحاظ اسم فاعل و رفتارهاي متالئم با آنها تعریف کرد

نه تنها آثار مستقیم و قابل اشاره ارزشها کمتر از آثار . ارزشها محصولی مستقل، معین با حدود ثابت و آشکار نیستند      

باشند و با یکدیگر حتـی بـا صـفات     و دانشهاست بلکه ارزشها داراي تجلیات گوناگون و گاه متقابلی می  محسوس مهارتها   

یابی، افزایش و کاهش، استفاده شود تـا   از این رو بهتر است از تغییراتی نظیر توسعه، تغییر، جهت    . متعارضشان تعامل دارند  

یصه تعاملی اهداف تدریجی که ناشی از ویژگیهاي یـادگیري          خص. تحوالت فرایندي در یادگیري ارزشها را منعکس نمایند       

پـذیر آمـوزش ارزشـها بـه          بینـی   شود در تبیین ساختار اهداف فارغ از برخی پیامدهاي آشکار و پیش             ارزشی است سبب می   

  .بینی نشده مورد توجه قرار گیرند عوارض نامطلوب و حتی نتایج مطلوب ولی پیش

ماهیـت  ) جایگاه و اهمیـت فطـرت در تکـوین هویـت انـسانی، ب     ) می درباره الفدر نهایت با توجه به مبانی اسال 
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کننـده و     تعـامالت گـسترده عرضـی و طـولی، تقویـت          ) تحولی انسان و تغییرات گریزناپذیر مرتبـه وجـود شـناختی او، ج            

محور است و الگوي    گذاري تربیتی رویکرد فرایند       کننده یادگیریهاي ارزشی بر یکدیگر، رویکرد مناسب براي هدف          تضعیف

  .تواند این رویکرد را مورد حمایت قرار دهد فنري اهداف می

دهـد کـه تکـوین      الگوي فنري ضمن ارائه تبیینی از تعامل صفات انسانی یا اهداف تربیتی در هر حلقه، نشان مـی                 

هـاي    از یـک حلقـه بـه حلقـه    یابد، بلکه تأثیر آنها هاي متوالی تداوم دارد و در یک حلقه پایان نمی       صفات انسانی در حلقه   

گزاري در اهـداف تربیتـی یـا     بندي و سطح اي از رده هاي فنر ایده    اگرچه سطوح متوالی حلقه   . کند  بعدي و قبلی سرایت می    

سازد ولی با ایده توالی ساختاري جزء به کل کـه در روابـط اهـداف     اعتقاد به تقدم و تأخر یادگیریهاي ارزشی را نمایان می    

  .باشد  اهداف کلی رایج در تعلیم و تربیت جاري، مطرح است اساساً متفاوت میو) جزئی(عینی 

یعنی تجزیه اهداف کلـی     . کند  ساختار تدوین شده از اهداف تربیتی امروزه از الگوي تقسیم کار اجتماعی پیروي می             

 و داراي ویژگیهـایی     نماید که مشابه با چارتهـاي تقـسیم کـار سـازمانهاي رسـمی اسـت                 به جزئی و عینی مدلی ارائه می      

احتماالً وابستگی . باشد بندي مشخص و ثابت، مسیر یکسویه اقتدار و مسئولیت و غیره می هاي بسته، سطح    همچون باکس 

ریزي آموزشی و حتی تأثیر نظریه مدیریت علمی تیلور بر اندیـشه بابیـت    ریزي درسی به برنامه     هاي تربیتی یا برنامه     برنامه

سبب رواج الگوي تجزیه اهداف کلی تعلیم و تربیت به اهداف خرد در قالب الگوي مـذکور شـده                   ) یریزي درس   پدر برنامه (

شناسی یادگیري نظیر روند آموزشی جزء به کل، ساده به پیچیـده و آسـان بـه مـشکل؛                همچنین برخی اصول روان   . است

در حالی که عطف توجه به ویژگیهـاي  . مایدن دهی اهداف تربیتی توجیه می      الگوي تکامل نردبانی یا پلکانی را براي سامان       

تحولی انسان و جامعه همراه با مالحظه تعامل پیچیده و عمیق نگرشها، رفتار و صفات گوناگون در تکوین هویت انسانی،                    

الگـوي فنـري بـراي اهـداف تربیتـی      . دهی اهداف تربیتی داللت دارد براي رویکرد فرایند محور و الگوي فنري در سامان       

  :یژگیهایی است که عبارتند ازداراي و

هاي باز ویژگی امکانی اهداف تربیتی و گشودگی ارزشهاي آموختـه شـده بـه تغییـرات یـا                   ـ در الگوي فنري حلقه    

در عین حال هر حلقه فنر یا هر دور حلزون نسبت به ماقبل خود در سـطحی                 . دهد  ناتمامی یادگیري هنجاري را نشان می     

در حقیقـت  . کننده ویژگی تکاملی اهداف تربیتی و کل جریان تعلیم و تربیت اسـت   صه نمایان باالتر قرار دارد که این خصی     

هر حلقه فنر نماینده برآیند ارزشهاي آموخته شده و تعاملهاي مثبت و منفی آنها با یکدیگر و با عوامل محیطـی و درونـی                  

  . یادگیرنده است

ربیتی بالفاصله سطح هویت ارزشی یادگیرنده را افـزایش         رود که یادگیري هر هدف ت       ـ در الگوي فنري انتظار نمی     

رود  همچنـین انتظـار نمـی    . اي که منحنی بدست آمده از اهداف تربیتی یک خط راست فرارونده را نشان دهـد                 دهد بگونه 

ادگیرنـده  هاي هنجاري یادگیرنده تغییر ناچیزي در هویت ارزشی او پدید آورد یا همواره رفتار و صفات متقابلی در ی           آموخته

رود  بلکه انتظار مـی  . اي که منحنی بدست آمده یک خط راست افقی یا یک منحنی نزولی را نمایان سازد                 ایجاد کند بگونه  

طور متناوب    با توجه به تعامل یادگیریهاي ارزشی با یکدیگر و با ویژگیهاي فردي و اقتضائات محیطی، تغییرات تکاملی به                 

 مجموع برساخته هویتی یادگیرنده در پی فرایندها یادگیري ارزشی تعاملی و مـستمر              و در . و با فواصل نامشخص رخ دهد     

عدم تغییر هویت ارزشی یادگیرنده یا تغییرات انحطاطی . نسبت به آنچه قبل از این داشته است تکامل و توسعه یافته باشد        

  .ي تربیتی محسوب گرددتواند موردي براي بررسی و احتماالً تجدیدنظر در اهداف و روشها مستمر آن می

ریـزي    شود بلکه یادگیرنده قبل از هر نوع برنامـه          ـ الگوي فنري اهداف تربیتی از لوح سفید یا نقطه صفر آغاز نمی            
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تنها در جریان تربیت قرار اسـت ایـن         . باشد  تربیتی از نوعی هویت ارزشی و از یک مرتبه وجود شناختی ویژه برخوردار می             

اي از فطـرت،   بنابراین الگوي فنري در حلقه اول شـامل آمیـزه    . مرتبه وجودشناختی تعالی یابد   هویت ارزشی تکامل و این      

   1.باشد طبیعت و تجربه می

توصیفی که . شود هاي آخر نیز طیفی از صفات و فضایل اخالقی را شامل می  ـ الگوي فنري اهداف تربیتی در حلقه      

دهنـده نـوعی      فرماید، نشان   ارائه می » ک کادح الی ربک کدحا فمالقیه     یا ایها االنسان ان   «قرآن از حرکت همگانی انسانها      

ایـن حرکـت وجـودي کـه داراي سرنوشـت محتـوم             . حرکت تدریجی ولی آزادانه و همراه با افت و خیزهاي فراوان است           

ع مردم در مـسیر  آورد که نه تنها مبناي رفتار متنو ها را پدید می   » شاکله«است البته طیف متنوعی از هویتها یا        » مالقات«

را ) مقصد حرکت انسانی(تري از انواع مالقاتها با خداوند  بلکه طیف بسیار متنوع» کل یعمل علی شاکلته«گردد  حرکت می 

  .آورد اند، پدید می که میان دو قطب شقاوت و سعادت کشیده شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دهی برنامه، تنظیم فرصـتهاي       اي در سازمان   بدون شک تغییر در ساختار اهداف به نوبه خود موجب تحول گسترده           

ولی اکنـون  . گیرد گردد که در بخشهاي بعدي مورد توجه قرار می یادگیري، روشهاي تدریس و نظام ارزشیابی و کنترل می 

  . در پی ارائه ساختاري از اهداف تربیتی براساس دیدگاه اسالم هستیم

                                                          

گیري از  تواند با بهره است که میبدیهی است که شناسایی ماهیت و جوانب مختلف عناصر مذکور از مهمترین وظایف تحقیقات علوم تربیتی . 1

این منابع مختلف شناختی . شناسی، تفسیر، حدیث و غیره صورت پذیرد شناسی، جامعه علوم گوناگون مربوط به انسان نظیر روانشناسی، زیست

از . ري را تصحیح و تسهیل نماید یادگی تواند تفسیري نزدیکتر به واقعیت از یادگیرنده در اختیار نظامهاي آموزشی قرار دهد و جریان هدایت می

تواند به عنوان منابع تأمین اهداف تربیتی شناخته شوند و یادگیرنده با کمک آنها به  هاي شهودي می سوي دیگر علم، دین، تجربه و حتی تجربه

ی ندارند بلکه با توجه به اصل نکته قابل توجه اینکه علم، دین و تجربه مرزهاي مشخص و ثابت.  موقعیت دست یابد تر درباره توصیفی حقیقی

. باشد، میان آنها تعاملهاي مثبت و منفی برقرار است  محکمی در نگرش اسالمی برخوردار می که از پشتوانه» وحدت معرفت«



  تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

131

  اصول تعلیم و تربیت. 5-3

بحث درباره اصول   «ولی  . شود  بر اهداف، از اصول تربیتی نیز یاد می          تعلیم و تربیت عالوه    در آثار برخی اندیشمندان   

 واژه اصول در 1»برداشتهاي متفاوت و گاه متناقضی از اصول تربیت وجود دارد] زیرا... [تربیت امري به غایت پیچیده است

اي از مبانی نظري و عقلی که مالك  به معناي دستهادبیات تعلیم و تربیت به یک معنا بکار نرفته براي مثال گاهی اصول             

 گاه به معناي عوامل و عناصر تعلـیم و تربیـت و             3 گاه به معناي راهنماي فکر در حل مسائل تربیتی،         2گیرد،  عمل قرار می  

  . ودر  بکار می4گاهی به معناي اصول موضوعه علم تعلیم و تربیت که از جهان بینی، ایدئولوژي و علوم دیگر برخاسته،

نزدیکی اصول با مبانی نظري و اهداف تعلیم و تربیت تا حدي است که احتماالً اصول بـه منزلـه مبـانی دیگـر از                         

رسد مبانی، اهداف و اصول تعلیم و تربیت، بیانهاي متنوع            شوند گرچه به نظر می      مبانی نظري و یا اهداف تربیتی تلقی می       

دهنده بودن برخی امور در حوزه نظریه و عمـل تعلـیم و               همیت و جهت  از یک موضوعند که متضمن تأکیدهاي متنوع بر ا        

هـاي    هاي تجویزي هستند و مبـانی از گـزاره          تربیت است؛ ولی تفاوت اصول با مبانی در این است که اصول از نوع گزاره              

تند، باز بـه  همچنین اصول و اهداف که هر دو ماهیت تجویزي دارند و جهت دهنده به عمل هس   . اند  توصیفی تشکیل شده  

  .لحاظ کلیت با هم متفاوتند

هاي تجویزي که هدایت تمام بخشهاي تعلـیم و تربیـت    طور کلی اصول تعلیم و تربیت عبارتند از یکسري گزاره       به

آنها تعیین اولویتها، تدوین محتواي آموزشی، تنظیم فرصتها و فعالیتهاي یادگیري، تعیین رویکردهاي             . گیرند  را برعهده می  

هاي ارزشیابی، تعیـین رویکردهـاي کـالن          ، تخصیص منابع، بکارگیري روشهاي تدریس، تعیین شاخصها و شیوه         مدیریتی

اصـول  . کننـد  ریزي آموزشی، نحوه ارتقا، حدود و ثغور مشارکتهاي اجتماعی و غیـره را هـدایت مـی                  برنامه درسی و برنامه   

باشـند، اسـتخراج یـا      هاي توصیفی می    ه مشتمل بر گزاره   طور مستقیم از مبانی ک      هایی تجویزي هستند ولی به      گرچه گزاره 

البته ممکن است تناظر یک به یک میان اصول و مبانی برقرار نباشد و براي مثال از یک مبنا چند اصل . شوند استنباط می 

 از جنس اهداف تعلیم و تربیت نیز که تجویزي هستند، خود. استنباط شود یا برعکس یک اصل به چندین مبنا ارجاع گردد

  . اصولند بلکه آنها در واقع مهمترین اصول تربیتی هستند

هـا و     اي از زمینـه     در اینجا براساس مبانی تصریح شده در فصل دوم و با توجه به اینکه تعلـیم و تربیـت مجموعـه                    

نایـل  شود افراد ذات واقعیت را کشف و در خود تحقق بخشند تا بـه سـعادت و آسـایش جاویـد           فرایندهاست که سبب می   

بدون شک بیش و پیش از همه این مبانی نظري باید در علم تعلیم و تربیت . شوند گردند، اصول تعلیم و تربیت معرفی می  

توان از مبانی نظري به عمل        و تا زمانی که میان این مبانی با علوم تربیتی ارتباط منطقی برقرار نشده، نمی              . متجلی گردند 

  .تربیتی جهش نمود

اگر مبانی مذکور را بپذیریم باید هم در نظریه و هم در عمل تربیتی تحوالتی پدیـد آیـد تـا تحقـق     عبارت دیگر   به

هرگونه تغییر در اقدامات تربیتی براي رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت موکول به تغییر . اهداف تعلیم و تربیت ممکن گردد     

                                                          

.47، ص 1384نور،  زاده، فلسفه تربیت، تهران، دانشگاه پیام عیسی ابراهیم. 1

.56، ص 1347ن، امیرکبیر، محمدباقر هوشیار، اصول آموزش و پرورش، تهرا. 2

.تا علی شریعتمداري، فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، بعثت، بی. 3

.49زاده، همان، ص  ابراهیم. 4
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اند ولی علوم تربیتی هم اکنـون ذیـل مفروضـات     ی وابستهدر علم تعلیم و تربیت است چون اقدامات تربیتی به علوم تربیت          

  .باشند و این مفروضات با مبانی مطرح شده در اینجا تعارض دارند هاي جدید واقع می گراي فلسفه تفکیک

براي مثال مهمترین اصل فلسفی زیرساز علوم طبیعی و علوم انسانی تقسیم عالم به دو قطب است که یک قطـب          

ناپذیر، غیرمادي یا معنـوي   باشد و قطب دیگر ذهنی، ناشناختنی، اندازه پذیر و قابل شناخت می   ، کمیت عالم جسمانی، عینی  

 علوم طبیعی و انسانی بـه  1 .باشد  االصول قطع می    اند علی   رابطه این دو قطب که از جوهرهاي مستقلی تشکیل شده         . است

اند ولی بنابر تنگناهـاي روش سـاختی،     را قبول کرده   طور ضمنی وجود و تأثیرات قطب دوم        قطب اول معطوفند و گرچه به     

  . کنند رانند و یا به زبانی متناسب با قطب اول تفسیر می رویدادهاي آن را یا به حاشیه می

شناختی و اخراج متافیزیک از حوزة عقل نظري، موجبات ابتالي ما به ماتریالیسم علمی را نـه        در واقع دوبنی جهان   

لکه همچنین در علوم انسانی فراهم آورد و سبب شد علوم طبیعی و سپس علوم انسانی بر مقـوالت                تنها در علوم طبیعی ب    

پذیر متمرکز شوند و تمام آنچه را به حوزه غیرمادي متافیزیک مربوط است، بـه عنـوان امـور غیرعلمـی از                        مادي مشاهده 

علیت بیولوژیک و علیت اجتماعی کانون مطالعات  در سایه ماتریالیسم علمی علیت فیزیکی،    2 .قلمرو مطالعات خارج نمایند   

در نتیجه نه تنها رویـدادهاي روانـشناختی در   . علمی واقع شده ولی علیت متافیزیکی بکلی از این قلمرو بیرون مانده است         

گـر  شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی همچون دی        شوند بلکه به قول بارو و گیلمن جامعه         سایه علیتهاي فیزیکی تبیین می    

اند و همچنان به جستجوي روابط علـی میـان       هاي علوم انسانی، تحت تأثیر سنت دکارتی علیت اجتماعی را پذیرفته            رشته

  . باشند هاي مادي می پدیده

همچنین تقسیم عالم به دو قطب ذهن شنانده و موضوع شناسایی و سپس تقسیم ذهن بـه دو قطـب توصـیفی و                       

 موجب شد اخالق، متافیزیک، هنر، دین، سنتها، آداب و همه آنچه        3 بر قطب توصیفی،   تجویزي یا حقایق و ارزشها و تأکید      

که با ارزشها سروکار دارند، بکلی در حوزه غیر علم قرار گیرند، مگر اینکه اصول گفتمان علمی را بپذیرند و در قالـب آثـار              

  . ت علمی راه یابندبینی و کنترل درآمده و سپس به قلمرو مطالعا پذیر، قابل پیش مشهود، سنجش

شناسی علوم تجربی الزم است دانشهاي مربوط به کنشهاي انسانی نظیر اقتصاد، حقـوق،                اصوالً به مقتضاي روش   

هاي معرفت بخـش حقیقـی اسـتوار     شناسی همچون دانشهاي طبیعی بر گزاره     سیاست، آموزش و پرورش، مدیریت، جامعه     

در واقع هویت علمی علوم انسانی و علوم تربیتـی وابـسته بـه تفکیـک                . دهاي ارزشی بکلی پاالیش گردن      شوند و از گزاره   

                                                          

از مهمترین چالشهاي فلسفی ارتباط جوهرهاي بیگانه است که به خصوص در نقد اندیشه دکارت ظهور اساسی یافت و فقدان یک نظریه . 1

در . هاي جدید غرب پدید آید وجب گردید دو گرایش عمده فلسفی که عبارتند از ماتریالیسم و ایدآلیسم در فلسفهقابل قبول در این زمینه م

قلمرو اندیشه اسالمی حل این معضل به کمک رابطه اصل و فرع صورت گرفته که به خصوص از پیامدهاي مهم اصالت وجود در حکمت 

.شود متعالیه تلقی می

گرایی تاکنون صورت گرفته و براساس گسترش دیدگاه هرمنوتیک روش تفهیمی همچون  اي نسبت به عینیت دهاگرچه انتقادات گستر. 2

گرایی و فلسفه تحلیل منطقی بر علوم تربیتی  هاي فلسفه اثبات شناسی مخصوص علوم انسانی مورد توجه واقع شده ولی همچنان ایده روش

. علمی مبتالستباشند و تعلیم و تربیت به ماتریالیسم  غالب می

هاي توصیفی  گزاره. شوند هاي تجویزي تقسیم می هاي توصیفی و گزاره ها به دو دسته گزاره طور خالصه در فلسفه تحلیل منطقی گزاره به. 3

ند و گرد هاي تجویزي فاقد خبرند و از این رو معرفت بخش و حقیقی محسوب نمی شوند در حالی که گزاره حاوي خبر و معرفت بخش تلقی می

. شوند در نتیجه از قلمرو علم خارج و به حوزه عالیق شخصی واگذار می
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 فـرض اساسـی علـوم تربیتـی همچـون دیگـر           1.باشـد   طور کلی اخـالق مـی       هاي ارزشی یا به     کنشهاي اجتماعی از گزاره   

اي رفتـاري بـه    هاي علوم انسانی، وجود قانونمندیهاي ثابت و معین در رفتار انسانها و امکان شناخت آن قانونمنـدیه                  حوزه

  .طریق علمی است

شود بلکه در کانون تبیینهاي  گرایی علوم انسانی، بیش از همه عقل و اراده را که نه تنها ممیز انسان تلقی می  اثبات

اساسـاً مفـروض علـوم    » عاقـل مختـار  «ها واقعند به چالش کشیده است از این رو انسان همچـون موجـود    تربیتی فلسفه 

به عنوان یک موجود صاحب اراده بلکه همچون تمام موجودات طبیعی که تابع قانونمندیهاي معینـی   باشد و انسان نه       نمی

بدین ترتیب اگر مبانی فلسفه اسـالمی را بپـذیریم الزم اسـت تحـوالتی در علـوم                  . گیرد  است، در معرض مطالعه قرار می     

  . شناسی پدید آید ویژه روش طور کلی در علوم به تربیتی یا به

  صول ناظر به علما. 1-5-3

تـوان    شناختی اسالمی به برخی اصول در تدوین روش شناسی تحقیق می             شناختی و معرفت    براساس مبانی هستی  

  :دست یافت که عبارتند از

گرایی روش شناختی، توسعه رویکرد زبانشناختی براي تبیینها و تأکید بر وحدت. 1

 و عقلی،تدوین سه سطحی روش تحقیق به جاي صورتبندي دو قطبی حسی. 2

تعمیم روش شناسی تفهمی از علوم اجتماعی به علوم طبیعی،. 3

توجه به ویژگیهاي فردي و شرایط اجتماعی محققین در اعتباربخشی به نتایج تحقیقات،. 4

مالحظه عناصر ماوراي طبیعی و ماوراي اجتماعی در تبیین رویدادهاي طبیعی و اجتماعی،. 5

 مشاهدات غیرعینی یا غیرمادي،بر رمزگشایی و توسعه روشهاي تحقیق مبتنی. 6

.مالحظه تبیینهاي کلی متون مقدس معتبر همچون قوانین عام و کلی علمی. 7

گرایی بـر     در رویکرد تفکیک  . باشد  گرایی غالب می    گرایی و وحدت    شناسی تحقیق دو رویکرد رقیب تفکیک       در روش 

گرایـی بـر تـشابهات        گردد ولی در رویکرد وحـدت      تفاوت اساسی و ذاتی علوم اجتماعی و انسانی از علوم طبیعی تأکید می            

طور خالصه دالیل گروه اول که بـر تفـاوت علـوم و در               به). 1378چالمرز(شود    میان علوم طبیعی و اجتماعی پافشاري می      

  :نتیجه تفاوت روشهاي علمی اصرار دارند به شرح زیر است

نظیر و منحصر به فردند که امکـان          دثی یگانه، بی  رویدادهاي مورد مطالعه در علوم اجتماعی و علوم انسانی حوا         . 1

از این رو در علـوم      . باشند  هاي مورد مطالعه در علوم طبیعی حوادثی تکرارپذیر و مشابه می            در حالی که پدیده   . تکرار ندارند 

اً دستیابی توان از قوانین علمی عام، کلی و فراگیر سخن گفت در حالی که هدف علوم طبیعی اساس           اجتماعی و انسانی نمی   

بینـی   شمول براي پـیش  ها و قوانین عام و جهان به تبیینهاي نظري کالن از رویدادها و الگوهاي کلی از روابط میان پدیده    

  . دادهاست رخ

از ایـن رو    . باشـند   جان می   موضوع علوم اجتماعی ارگانیسم زنده است در حالی که موضوع علوم طبیعی اشیا بی             . 2

                                                          

به قول یورگن هابرماس تفکیک میان حقیقت و ارزش یا استقالل متقابل هنجارهاي اخالقی و گفتمان حقیقت، بارزترین ویژگی بر . 1

. باشد هاي مدرن از جمله علم می ساخته
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ایـن علـوم   . باشد  براي علوم طبیعی ممکن است و براي علوم اجتماعی و انسانی غیرممکن میامکان آزمایش کنترل شده 

  .یابند و عینیت در گرو دستکاري نشدن محیط است گر و انفعالی توسعه می تنها براساس مشاهدات غیرمداخله

پـذیر    پذیر و انـدازه      کمیت رغم مفاهیم علوم طبیعی کمی نیستند و به مفاهیم          مفاهیم علوم اجتماعی و انسانی به     . 3

  .شوند ترجمه نمی

فهم در علوم اجتماعی در گرو بازآفرینی فرایندهاي ذهنی کنـشگران، همـدردي و دور هرمنـوتیکی اسـت و بـا        . 4

  .باشد تبیین علی در علوم طبیعی متفاوت می

جـایی بـراي تکـرار    جهـان متحـرك بالـذات    . البته در منظر اسالمی حوادث طبیعی نیز یگانه و منحصر به فردنـد            

گانه کمیت، کیفیت، زمان، مکان، جهت، وضع و غیره دو بـار پدیـد    هرگز یک پدیده یا رویداد با حفظ جهات نه      . گذارد  نمی

چه . تواند به تکرارپذیري تفسیر شود      از سوي دیگر به قول پوپر مشابهت برخی رویدادهاي طبیعی با یکدیگر نمی            . آید  نمی

وحدت نوعی یا   . شود  هاي عالم طبیعت نیز در واقع بر پایه یک نوع مشابهت سوار می              تفاوت پدیده اینکه هرگونه تبیینی از     

از ایـن رو تفـاوت موضـوعات مـورد          . دهند  وحدت جنسی یا وحدت مکانی و غیره مبنایی است که تفاوتها به آن تکیه می              

  . یان آنهاستمطالعه علوم اجتماعی از موضوعات علوم طبیعی خود متضمن وحدت و تشابهی م

شناختی اسالمی تمام آنچه هست و مصداق هستی واقع شده در هستی داشتن بـا دیگـر هـستها                     در تصویر هستی  

شـود   حقیقت بسیط و یگانه هستی در تمام هستها متجلی است و همین وحدت هستی شناختی سـبب مـی        . مشترك است 

باشـد هـدف      زیرا هدف و موضوع علم یگانه می      . باشد  میوحدت عالم به وحدت علم رهنمون       . اي برپا باشد    که عالم یگانه  

  .باشد هاي گوناگون ذات یگانه واقعیت می علم شناختن ذات واقعیت است و موضوع علم جلوه

با توجه به اینکه نسبت تمام چیزها و حتی آدمی با ذات هستی یعنی خداوند یا نسبت خـالق بـا مخلـوق اسـت یـا                   

باشد، علوم همـواره معطـوف بـه شـناخت ذات واقعیـت               بت علت ایجادي با معلول می     نسبت ناظم با منظوم و یا حتی نس       

هـا   اگر بپذیریم نسبت تمام پدیده. کنند هاي معرفتی این هدف یگانه را دنبال می      هاي علمی یا حوزه     باشند و تمام رشته     می

س باید هرگونه دانشی نـسبت بـه هـر     الوجود نسبت نمود با ذات واقعیت است پ         با هستی یا رابطه تمام موجودات با واجب       

ها و رویـدادها آن را        اي پدیده   چیزي را دانشی نسبت به ذات هستی بدانیم و تنها در صورت مالحظه حیثیت نمودي یا آیه                

توانـد    بدین ترتیب ذات نمادین عالم به وحدت موضوع علم اشاره دارد و وحدت موضوع علم مـی                . مصداق علم تلقی کنیم   

  . وجیه کندوحدت دانش را ت

قرآن که به تسبیح سراسري آنچـه در آسـمانها و           . در واقع رویکرد اسالمی به علم یک رویکرد زبان شناختی است          

وشنود دعوت  شود بر عالمی پر از گفت و شنود اشاره دارد و حتی ما را به مشارکت در این گفت    زمین است بارها متذکر می    

 تشکیکیه وجود و مساوقت علم با وجود براي تبیین این جهان سراسر گفت              دو اصل حکمت متعالیه یعنی وحدت      1.کند  می

زیرا براساس حکمت متعالیه موجودات سراسر جهان درجاتی از دانـش دارنـد و علـم                . و شنود توجیهات مفیدي در بر دارد      

  . بلکه هر چه هست چون هست، عالم است. باشد اختصاص ندارد تنها به انسان که داراي نفس ناطقه می

 و جهان پر از گفت و شنود        2بدین ترتیب تمام موجودات از نطق چه به معناي فکر و چه به معناي زبان برخوردارند               

                                                          

).1/جمعه (االرض الملک القدوس العزیز الحکیم،  السموات و ما فی هللا ما فی یسیح. 1

).21/فصلت(قالوا انطقنااهللا الذي انطق کل شیء . 2
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در .  گفتن یا به زبان است یا به رفتار چه اینکه شنیدن یا به گوش اسـت یـا بـه دل                   1خواند  ما را به گفتن و شنیدن فرا می       

طبیعی، انسانها و موجودات ماوراي طبیعـی اسـت و شـنیدن بـه رمـز                هاي    واقع کسب دانش همان شنیدن سخنان پدیده      

. اي است براي رمزگذاري مجدد و بیان معانی در صورتی تازه           گشودن از این اظهارات متکی است ولی رمز گشودن مقدمه         

در حلقه شود و  آید در یک حلقه شامل شنیدن و رمز گشودن می اي پدید می پس علم نیز که در ضمن یک چرخه دو حلقه     

  . شود موازي به گفتن یا رمزگردانی معطوف می

هاي علمی برخاسته     ها و رویدادهاي عالم است و تفاوت رشته         عبارت دیگر وحدت علم ناشی از وحدت پیام پدیده          به

 را در هـا  اي تبیین نمود کـه تفـاوت رشـته    از این رو وحدت علم را باید به گونه      . باشد  هاي عالم می    از ماهیت متباین پدیده   

در واقع در منظر    ). وحدت در کثرت و کثرت در وحدت      (باشد    برگیرد چه اینکه وحدت هستی نیز متضمن تفاوت هستها می         

بر تبیین ماهیت اشیا بـه        بلکه علم باید عالوه   . ها معطوف نیست    اسالمی علم صرفاً به شناسایی ماهیت اشیا و روابط پدیده         

 هدف از نظاره عالم و مطالعه رویدادهاي طبیعـت را شـنیدن پیامهـاي               قرآن کریم ت  آیا. تفسیر پیامهاي آنها نیز بپردازد    

   2.داند موجودات می

گرایی هستی شناختی چون هستی حقیقتی بسیط و یگانه است که نه بـدیل و نـه ترکیـب                 همچنین بر پایه وحدت   

دت ذاتـی هـستند و تفاوتهـاي آنهـا          پذیرد، پس تمام موضوعات علوم اجتماعی و علوم طبیعی داراي وح            هیچکدام را نمی  

. در نتیجه الزم است روشهاي تحقیق علوم طبیعی و علوم اجتماعی وجوه مشترکی داشته باشـند               . غیرذاتی و نااصیل است   

کنـد بـراي گـسترش        جـان انکـار مـی       ویژه طبیعت که تقسیم موجودات را به جاندار و بـی            اثبات حیات در سراسر عالم، به     

بررسی رویـدادهاي طبیعـی نیـز همچـون حـوادث اجتمـاعی       . جتماعی به علوم طبیعی داللت داردروشهاي تفهمی علوم ا  

بنابراین تفکیک روش شناسی تبیینـی      . باشد  مستلزم همدردي و گوش فرا دادن به دالیل موجودات ذي حیات طبیعت می            

 روش شناسی تفهمی علوم اجتمـاعی      هدف رویدادها توجه دارد با      علوم طبیعی که به تبیین علل فیزیکی کور و نادان و بی           

حلهایـشان تأکیـد دارد بـا نگـاه اسـالمی       که به دالیل و برداشتهاي کنشگران خودآگاه و هدفمند از موقعیت، مسائل و راه     

باشند که دالیل معینی بـراي پدیـد آوردن حـوادث     هستیهاي طبیعی کنشگرانی دانا، هدفمند و خودآگاه می. سازگار نیست 

انـد و     عبارت رویدادهاي طبیعی واکنشهایی خودآگاه هستند که در برابر کنـشهایی در محـیط پدیـد آمـده                   هب. طبیعی دارند 

کنند بلکه سراسر  نه تنها هر یک از موجودات به تنهایی اهدافی را تعقیب می      . گردند  واکنشهاي متوالی دیگري را سبب می     

  . نمایند ي تعقیب اهداف معینی تنظیم میها را برا طور منسجم و یکپارچه رویدادها و پدیده طبیعت به

تـوان    نمی. شناسی دارد   هاي زبان   البته شنیدن اظهارات هستیهاي طبیعی نیاز به گسترش ابزارها و شیوه          

با ابزارهاي مشاهده عینی رایج به رمزگشایی از اظهارات موجودات پرداخت، بلکه براي تبیـین دالیـل هـستیهاي طبیعـی           

با تغییر نگاه نسبت به طبیعـت  . هاي مشاهدات غیرمادي و غیرعینی گسترش یابند  الزم است شیوه  دایش رویدادها   یبراي پ 

باید در یک نهضت . شود تحولی اساسی در علوم الزم می» سیستم خودکار«نه یک » شخص باشعور «و تلقی آن همچون     

ذیریم که طبیعت شخص باشـعوري اسـت        اگر بپ . ترجمه زبان حیوانات، گیاهان و جامدات و غیره براي ما قابل فهم گردد            

نماید و اگر بپذیریم که تمام موجودات داراي تشخص، آگاهی و نطق هستند الزم است تواناییهـا و          چنانکه قرآن تبیین می   

                                                          

).1-2اعلی (، »سبح اسم ربک الذي اعلی الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي«. 1

.99/ن، انعاموجنات من اعناب و الزیتون و الرمان مشتبها انظروا اذا اثمر وینعه ان فی ذلکم الیات لقوم یؤمنو. 2
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بدون شک پذیرش نگـاه اسـالمی بـه طبیعـت     . وگو با این اشخاص محترم افزایش دهیم      ظرفیتهاي خویش را براي گفت    

شود تحقیقات علـوم طبیعـی کـه بـر مالحظـه طبیعـت و موجـودات طبیعـی همچـون                    می همچون شخص باشعور سبب   

هاي طبیعی    ترجمه زبان هستی  . شود  بینی است دچار تحول اساسی می       ریزي و پیش    هاي خودکار قابل تغییر، برنامه      سیستم

هـاي شـهودي    فـا و شـیوه  هاي عر داراي شواهد متقن و فراوانی است و هم در تجربه  ) ع(هم در روایات و سیره معصومین     

توجه باشد و حتی باید بـه گـسترش        تواند به این تجربیات بی      احتماالً توسعه مهارتهاي زبانشناختی نمی    . عرفان سابقه دارد  

  . آنها بپردازد

بنـدي   ها، آنها در سه سطح طبیعی، مثـالی و مجـرد دسـته    رغم هستی مشترك تمام پدیده      چنانکه قبالً گفته شد به    

ها را تبیین کند نیز داراي سه سطح طبیعـی، مثـالی و    شود و باید پدیده  چنین انسان که فاعل شناسا تلقی می      هم. شوند  می

همچنین ادراك یا فرایندهاي تعقلی در سه سـطح         . شود  که از آنها با عنوان بدن، بدن مثالی و روح یاد می           . باشد  مجرد می 

در حالی که هـم     . ش شناسی نیز در همین سه سطح تدوین گردد        بنابراین الزم است رو   . دهد  حسی، خیالی و عقلی رخ می     

اکنون بر اساس نگرش ثنوي به جهان و تقسیم عالم به ماده و معنا تنها دو نوع روش شناسی تجربی و عقلی و آنهـم بـه      

  .باشند صورت منفک یا حتی متعارض با یکدیگر مطرح می

ه موازات گسترش ابزارهاي تحقیقی کمک کننده به ادراك بنابر ساختار سه سطحی عالم، آدم و ادراك الزم است ب         

همچنین الزم است بـه میـزان توجـه بـه تـصحیح و             . ها و ابزارهایی براي کمک به ادراك خیالی توسعه یابد           حسی، شیوه 

 غفلت از عالم خیـال . هاي تصویرسازي و تخیل اقدام گردد     تکامل سازوکارهاي استدالل عقلی براي توسعه و تکامل شیوه        

ویژه نادیده گرفتن نقش خیال در تولید دانش امکانات ما را براي کـسب علـم بـسیار         در هستی شناسی فلسفه معاصر و به      

ویژه براي توجه به خیـال در روش شناسـی            نگرش اسالمی به  . محدود ساخته و ظرفیتهاي ذاتی ما را معطل گذاشته است         

سازد بلکه همچنین راه ما را به جهـانی نـو کـه     بیعی را تسهیل میخیال نه تنها کسب دانش از عالم ط   . علمی داللت دارد  

  .گشاید عالم خیال است می

شناسی اسالمی که اختالف هستها ناشی از مراتب متفاوت آنها در هستی        گرایی تشکیکی در هستی     براساس وحدت 

 که برخی از آنها به هـستیهاي  هایی هستند   باشد یعنی علوم مشتمل بر مفاهیم و گزاره         است وحدت علوم نیز تشکیکی می     

هـا و   برخـی دیگـر از گـزاره   . شود چون قابل اشاره حسی هستند عالم طبیعی اشاره دارند و به آنها معقوالت اولیه گفته می         

شود این مفاهیم اخیر که  باشند و به آنها معقول ثانی گفته می مفاهیم به هستیهایی اشاره دارند که عینی و قابل اشاره نمی      

مفاهیم . ود غیرعینی برخوردارند و تنها در ذهن جمعی ما حضور دارند با مفاهیم اولیه به لحاظ مرتبه هستی متفاوتند                  از وج 

مدنی نظیر جامعه، کشور، رئیس، حق، ثروت و غیره که مفاهیم اساسی علوم اجتماعی هـستند از وجـود ذهنـی در ذهـن                         

اند و در عالم طبیعی نیز منشأ اثـر           اي طبیعی ما براي زیستن پدید آمده      رغم اینکه از نیازه     جمعی ما برخوردارند ولی آنها به     

پـس مرتبـه هـستی      . باشند ولی به خودي خود به هیچ وجود عینی مشخصی داللت ندارند و قابل اشاره حسی نیستند                  می

از ایـن رو  . باشد یه میشناختی مفاهیم ثانویه اعم از مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی و مفاهیم مدنی متفاوت از مفاهیم اول     

. اي غیر از علوم اجتماعی دارند که بـه مفـاهیم ثانویـه معطوفنـد     علوم طبیعی که با مفاهیم اولیه سر و کار دارند نیز مرتبه        

اي داشته باشند و درجـاتی از روشـهاي تفهمـی     توانند تفاوتهاي مرتبه شناسی این دو دسته علوم نیز می          بدین ترتیب روش  

تـوان تـا حـدودي در حـوزه علـوم             شناسی علوم طبیعی را مـی       به علوم طبیعی تعمیم یابد و برعکس روش       علوم اجتماعی   

  . اجتماعی بکار گرفت
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تواند بخشی از تفاوتها را توجیه کنـد کـه    شناختی مفاهیم مورد مطالعه می ارجاع تفاوتهاي علوم به تفاوتهاي هستی    

از سـوي دیگـر اسـناد تفـاوت         . آیـد   اي گونـاگون معرفـت پدیـد مـی        ه  ها یا حوزه    طور همزمان و هم عرض میان رشته        به

تواند بخش دیگري از تفاوتهاي علوم را توجیه کند که در یک حوزه معرفتی                دریافتهاي علمی به تفاوت مراتب عالمان می      

ها بـه شـدت       تهدر چنین مواردي اعتبار یاف    . آورد  دهد و چادرهاي علمی گوناگون را پدید می         هاي رقیب رخ می     میان نظریه 

از این رو مبانی اسالمی به جاي غفلت یا تسامح بـر توجـه بـه       . باشد  متأثر از مرتبه هستی شناختی عالمان یا محققین می        

رویکرد پوزیتویـستی متـضمن بـه فراموشـی        . ویژگیهاي فردي، تجربیات و شرایط اجتماعی و محیطی محقق تأکید دارند          

وي اصوالً اعتبار محقق و مرجعیت عالم در اعتبار بخشی به تحقیق تأثیر             . تسپردن ویژگیهاي محقق و شرایط تحقق اس      

توان شرایط، موقعیت و خصایص محقق را در هنگام اعتباریابی و بررسی میزان واقع نمـایی                  پس نباید و نمی   . اساسی دارد 

 دقت، صحت، صراحت، بر     چنین درخواستی که ذیل عنوان ارزش آزاد بودن تحقق یا شاخصهاي          . دریافتهایش دخالت نداد  

  . باشد فراغت تحقیق از ارزشها، سالیق، شرایط، تجربیات، تمایالت محقق معطوف است البته تمنایی محال می

شناسی تحقیق از توجه اساسی به تبیینهاي کلی موجـود در مـتن قـرآن و احادیـث        به عنوان آخرین اصل در روش     

هاي علمی تاکنون مطرح شده  هاي دینی به عنوان خاستگاه فرضیه بر گزاره در بحث از علم دینی تأکید       . شود  معتبر یاد می  

آیند به شرط اثبـات صـحت از      هاي دینی پدید می     هایی که از خاستگاه گزاره      فرضیه. و بسیار در این مورد بحث شده است       

ادهاي اجتماعی یا طبیعـی و  توانند به نظریه یا قانون علمی تبدیل شوند و در تبیین روید      طریق آزمونهاي مکرر تجربی می    

ولی اکنون اگر بر مبناي تأکید نگرش اسالمی بر متون مقدس معتبـر همچـون منبـع    . ی حوادث بکار گرفته شوند   نبی  پیش

  .هاي تبیینی کلی پرداخت توان به جستجوي قوانین علمی و نظریه اصیل و قابل اعتماد دانش می

اگرچه .  تبیینهاي کالن، همچون یک قانون علمی داللت دارد      بدون شک نگرش اسالمی براي استفاده ما از برخی        

بخشهاي تجویزي و اوامر اخالقی و فرایض دینی، همچنین گزارشهاي اساسی دربـاره جهـان هـستی و حـوادث مـافوق                      

گیرد ولی برخی عبارات در این متون مقدس تحریف نشده وجود  ویژه قرآن را در برمی طبیعی بخش عمده متون مقدس به   

پادشاهان اگر بـر    : براي مثال این عبارت   . کند  د که براي شرح رویدادها همچون تبیینی اساسی یا قانونی کلی عمل می            دار

 در تبیـین موقعیـت   1.سـازند  سرزمینی سلطه یابند تباهی و فساد پیشه نموده و صاحبان عزت و شرف اجتماعی را خوار می      

این عبارت همچون یک قانون علمی در علوم . کند شان اشاره می  ها پس از فروپاشی حکومت مرکزي مقتدر        سیاسی جامعه 

بـه نظـر   . د مالحظه شود و تفسیرهایی از اوضاع اجتماعی جوامع گوناگون بر مبناي این قانون ارائه شـود               نتوا  اجتماعی می 

دل همچون کسی که بر     شود مگر در حالت عدم تعا       رباخوار تعادل ندارد و افراد یا جامعه رباخوار برپا نمی         «: رسد عبارت   می

 نیز تبینی کالن از نتایج و پیامدهاي اجتماعی بکار گرفتن یک رویکرد اقتـصادي               2»شود  اثر تماس با شیطان زیر و رو می       

تواند در تفسیر برخی رویدادهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و حتی در  کند که می  خاص ارائه می  

توان دست کم بخـشهایی از متـون مقـدس را بـه عنـوان       بنابراین می. وضعیتهاي آینده کمک نماید   بینی بسیاري از      پیش

هاي نیازموده ـ مورد مالحظه قرار داد و طرحهاي تحقیقاتی مختلفـی    فرضی براي فرضیه قانون علمی ـ نه به عنوان پیش 

د و یـا تحقیقـاتی را فـراهم نمـود کـه در      جهت بررسی داللتهاي تبیینی این قانونها براي رویـدادهاي مختلـف ترتیـب دا    

  . بینی شرایط و حوادث اجتماعی از این قانونهاي کلی به عنوان کبراي قیاس بهره بگیرد پیش
                                                          

).34/نمل(الملوك اذا دخلوا قریه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و کذلک یفعلون،  ان. 1

).278/بقره(الذین یاکلون الریواال یقومون اال کما یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس، . 2
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  اصول ناظر به عمل. 2-5-3

پـذیرد و     طور عمدي و هدفمند انجام می       اگر تعلیم و تربیت به معناي مجموعه فعالیتهایی باشد که توسط جامعه به            

وعه این فعالیتهاي عمدي اجتماعی کمک به یادگیرندگان در شناسـایی و اصـالح موقعیـت خـویش باشـد؛                    هدف از مجم  

شوند و چه ضمانتی وجـود دارد کـه ایـن فعالیتهـا بـه تحقـق               پرسش این است که فعالیتهاي مذکور چگونه هماهنگ می        

  اهداف تربیتی منجر گردند؟ 

اصـول راهنمـاي تعلـیم و       . ه وجود یکسري اصول راهنماسـت     براي تضمین صحت و دقت فعالیتهاي تربیتی نیاز ب        

کننـد و   ها و اقدامات عملی تعلیم و تربیت را هدایت می          ریزي  ها، برنامه   هایی تجویزي هستند که سیاستگزاري      تربیت گزاره 

همترین عامل بدون شک اهداف تعلیم و تربیت به خودي خود م. بر آنها نظارت داشته هماهنگی میان آنها را برعهده دارند

از این رو اهداف . دهی اساسی فعالیتهاي تربیتی برعهده اهداف تربیتی است  کننده اقدامات تربیتی هستند و جهت       هماهنگ

  . باشند کننده تعلیم و تربیت می تربیتی به خودي خود مهمترین اصول هدایت

) یا شخـصیه  (ت وجود، وحدت تشکیکیه     بر این اساس اگر مبانی فلسفی در حوزه اسالمی را بپذیریم یعنی اگر اصال             

عقلـی، ادراك سـه     / مثـالی / اي مـادي    وجود، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، مساوقت علم با وجود، جهان سه درجه              

دهی نماییم کـه بـه تبیـین     هایی را فراهم آوریم و فرایندهایی را سامان      عقلی، را بپذیریم، باید زمینه    /خیالی/اي حسی   درجه

توانـد    همـین هـدف مـی     . ندگان براي ایشان منتهی شود و آنها را به اصالح موقعیت خویش ترغیب نماید             موقعیت یادگیر 

از . ها و فرایندها جهت دهد و هر نوع انحراف را کنترل کنـد              دهی آن زمینه    ها و اقدامات ما را براي سامان        سیاستها، برنامه 

طور دقیق بر اقدامات تربیتی مـذکور نـاظر     اهداف تدریجی بهیابد، آنجا که شناسایی و اصالح موقعیت به تدریج تحقق می   

  . باشند می

ریزیهـا و   بر اهداف تربیتی اصول حیات، وحدت، تغییر، آزادي و موقعیـت بـراي تمـام سیاسـتگزاریها، برنامـه              عالوه

ایـد هنگـام مطالعـات      کننده دارند یعنی اگر مبانی مطرح شده در فصل دوم را بپـذیریم ب               فعالیتهاي تربیتی ما نقش هدایت    

بینی فرصـتهاي مناسـب تربیتـی، انتخـاب           تربیتی، تعیین اولویتهاي تربیتی، تنظیم نوع و میزان فعالیتهاي یادگیري، پیش          

بینی عوارض و پیامدها، تعیین شاخـصها و          گر، پیش   محتواي آموزشی، بکارگیري روشهاي تربیتی، شناسایی عوامل مداخله       

ریزي آموزشی، تعیـین نحـوه ارتقـاي اجتمـاعی،           ریزي درسی و برنامه     ویکردهاي کالن برنامه  هاي ارزشیابی، تعیین ر     شیوه

دهی مشارکتهاي اجتماعی، تعیین رویکردهاي مدیریتی، تعیـین اولویتهـا و             تعیین حدود و ثغور مسئولیتهاي تربیتی، سامان      

غییر و تکامل، آزادي و مسئولیت، وضـع  هاي تخصیص منابع و غیره به اصول حیات و سرزندگی، وحدت و یگانگی، ت     شیوه

  .بند بمانیم و موقعیت، پاي

دهـی   اي سـامان  ها و اقدامات تربیتی تن دهیم و آنها را به گونـه            عبارت دیگر ما باید به نوعی از سیاستها، برنامه          به

ه آنهـا را نـسبت بـه        کنیم که در نهایت زمینه شناخت یادگیرندگان از عناصر موقعیت، خـود و فراموقعیـت را فـراهم آورد                  

همچنین این اقدامات باید بتواند در یادگیرندگان رغبت به اصالح . موقعیت خویش حساس نماید و مانع از غفلت آنها گردد

بدیهی است هرگونـه    . دهی خود را پدید آورد      دهی محیط طبیعی و روابط اجتماعی و سامان         موقعیت، گزینش معیار، سامان   

  .ن اهداف باشد باید اصالح گردد یا طرد شوداقدامی که در تعارض با ای

بـر    نکته مهم درباره اصول تعلیم و تربیت این است که اصول اموري کامالً مجزا نیستند بلکه ایـن اصـول عـالوه                     
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طوري که گاه میان چند اصـل   به. اي تعامل دارند طور پیچیده ارتباط بسیار بسیار نزدیک با مبانی و اهداف با یکدیگر نیز به  

شـوند کـه هـر        با توجه به این نکته اصول تعلیم و تربیت ذیل پنج اصل مطرح می             . شوند  پوشیهاي فراوان مشاهده می   هم

  .باشند یک شامل چند اصل فرعی دیگر می

  اصل حیات. 1-2-5-3

باید یادگیرندگان در ضمن فعالیتهاي یادگیري به تفسیري از هستی برسند که تمام موجودات را به یـک معنـا فـرا          

آنها بایـد ارزش هـستی خـویش را  دانـسته و             . هاي هستی را مغتنم بدانند      آنها باید هستی را ارج نهاده و تمام جلوه        . یردگ

یادگیرندگان باید ضمن شناسایی عوامل مؤثر در حفظ و اعتالي هستی خویش براي دسـتیابی            . براي حفظ آن آماده شوند    

ر چیزي با عوامل تهدیدکننده هستی خویش آشنا شوند و راههاي گریز یـا              یادگیرندگان باید قبل از ه    . به آنها تالش کنند   

یادگیرندگان باید تمایل عمیق خود براي نیل به جاودانگی را درك نموده و ضـمن فهـم دقیـق               . مقابله با آنها را پیدا کنند     

  . ام ذاتی عالم روحانی بپردازنددهی این میل ذاتی بنابر فناي ذاتی عالم طبیعی و دو محدودیتها و امکانات خویش به سامان

یادگیرندگان باید در ضمن فعالیتهاي یادگیري هرگونه پنداري از بیگانگی با خدا را حذف نموده               : اصل حضور . 1

باید هر . و به درکی از حضور در محضر خداوند دانا، توانا و همواره حاضر برسند و گرایشی براي حفظ حرمت محضر بیابند               

. بات حقوقی با خداوند ترك و بـر رویکـرد احتـرام، قـدردانی و سپاسـگزاري نـسبت بـه او تأکیـد شـود                         نوع روابط و مطال   

که هستی و حرکـت تمـام       » حی قیوم «یادگیرندگان باید در ضمن فعالیتهاي یادگیري بتوانند به تفسیري از قدرت مطلق             

ریافته، آگاهی فطري خود را دربـاره فقـر   به اوست رسیده و فقر عمومی تمام موجودات جهان و خودش را د         » قائم«جهان  

  .ذاتی و وابستگی عالم و آدم به حی قیوم را بازیابند و غفلت ناشی از کثرت بینی را طرد کنند

براساس اصالت وجود باید یادگیرندگان بتوانند هستی را به یـک معنـا بـه تمـام چیزهـا                   : اصل زنده انگاري   .2

هـاي   در برنامـه . جـان را طـرد نماینـد    تلقی کرده تقسیم موجودات به جاندار و بی     دار    نسبت دهند و تمام موجودات را جان      

تربیتی باید از منحصر نمودن شاخصها و عالئم حیاتی به تغذیه، رشد و تولید مثل پرهیز نموده و گفـتن، شـنیدن، دیـدن،                    

ا که قرآن مجید عالئم اخیـر را        از آنج . هدف داشتن، دوست داشتن، نفرت داشتن نیز به عنوان عالئم حیات شناخته شوند            

طور  دهد، باید تقسیم موجودات به زنده و غیر زنده به نسبت می) کافران و طغیانگران(به تمام موجودات مگر برخی انسانها  

باید حریم طبیعت را محترم شـمرد و بـراي عمـران و    . باید طبیعت را همچون یک شخص در نظر گرفت. کلی طرد گردد  

بایـد در  . الزم است با طبیعت همدلی و همنوایی نموده و در آموختن و لذت بردن از او تالش نمود        . زیدحفظ آن اهتمام ور   

  .گیري از طبیعت جانب انصاف را نگه داشته و به فراخور نیاز واقعی به تسخیر آن اقدام نمود بهره

است گفت و شنود سراسري باید علم را به یک معنا براي تمام موجودات محقق دانست الزم          : وگو  اصل گفت . 3

را مورد توجه قـرار داد و در ایـن گفـت و شـنود     )  هللا ما فی السموات و ما فی االرض       یسبح(و تخاطب همگانی موجودات     

باید براي مشارکت در گفت و شنود سراسري عـالم، نقـصهاي ادراکـی و بیـانی     ) سبح اسم ربک (سراسري مشارکت نمود    

بـه سـطوح ریزنمـا      ) ماکرو فیزیـک  (نما    باید حرکت علم از طبیعت بزرگ     .  اقدام نمود  خویش را شناسایی و جهت رفع آنها      

هاي  باید انحصار روش شناختی را طرد و از تمام شیوه   . را ادامه داده و از ظاهر اشیا به باطنشان عبور نمود          ) میکرو فیزیک (

بایـد از تحلیـل بـردن       .  معتبر بهره گرفـت    متکی بر مشاهدات عینی و عرفانی، نتایج عملی و سازگاري با معارف و مراجع             
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الزم است . عقل به منطق، فلسفه یا علم پرهیز نموده و تمام مراتب احساس، تخیل، برهان و شهود را مورد توجه قرار داد                   

باید روش تفهمی یـا هرمنـوتیکی را   . ها و رویدادها رمزگشایی نمود طبیعت را همچون نماد و نشانه حقیقت دید و از پدیده   

باید به طبیعت همچون سطح و ظاهر جهان نگریست و دست کـم  . ر کنار روش تبیینی براي شناخت طبیعت بکار گرفت    د

بایـد امکانـات و   . را پذیرفته و براي شـناخت آن اقـدام نمـود      ) یعنی عالم مثال و عالم عقل     (دو الیه دیگر در باطن جهان       

بایـد همـراه بـا گـسترش مهارتهـا و ابزارهـاي الزم بـراي                .  نمـود  هایی براي ارتباط با عالم عقل و عالم خیال مهیا           شیوه

بایـد سوبژکتیویـسم جهـان شـناختی        . مشاهدات عینی به توسعه مهارتها و ابزارهاي الزم براي تخیـل و تعقـل پرداخـت               

بایـد  . ها طرد شود خودبرتربینی نسبت به پدیده) عرض یا کمی پایینتر از خدا مشاهده انسان همچون شخصی مستقل، هم   (

مـورد  ) انسان به غیر انسان و برعکس(طرد شود و مشاهدات دوسویه ) تفکیک سوژه ـ ابژه (شناختی  سوبژکتیویسم معرفت

یادگیرنـدگان بایـد   . تأکید شـود ) وگو همچون دو طرف گفت(ها  باید بر هرمنوتیک میان انسان و پدیده. مالحظه قرار گیرد 

.  و حوادث طبیعت را سخن آنها تلقی کنند سخنی که شایـسته شـنیدن اسـت               هاي طبیعی، رویدادهاي تاریخی     رفتار پدیده 

یادگیرندگان باید رفتار، گفتار و آثار خود را نیز نوعی سخن گفتن تلقی کنند که در هر لحظه مورد استماع جهانیـان واقـع                        

شـرور، بالیـا و تمـام    بایـد  . رسـانی و خبرچینـی مالحظـه شـوند       ها همچون دستگاههاي اطالع     الزم است پدیده  . شود  می

  . رویدادهاي زندگی همچون فرایندهاي ارزشیابی و بازخورد مورد مالحظه قرار گیرد

یادگیرندگان باید . یادگیرندگان باید براساس ارزش هستی درك روشنی از سود داشته باشند      : اصل سودمندي  .4

ها و  ها، رویدادها، فرایندها، برنامه  پدیدهضمن شناخت دقیق عوامل مؤثر در حفظ و توسعه هستی خویش درباره سودمندي        

بنـدي   زدا را ذیل مفاهیم مـضر و مفیـد دسـته    بخش و عوامل هستی یادگیرندگان باید منابع هستی. فعالیتها قضاوت نمایند 

دي و یادگیرندگان باید با مرور انتقادي مفاهیم سـودمن . نموده و براي دستیابی به منفعت و کسب حداکثر سود اقدام نمایند      

هـا و رویـدادهاي       آنها باید درباره سودآوري پدیـده     . هاي مربوطه در این زمینه فهم روشنی داشته باشند          سودآوري و نظریه  

یادگیرنـدگان بایـد سـودآوري هـر        . اجتماعی ضمن بررسی نظریات، مشهورات و مقبوالت عامه تفسیر معتبري ارائه دهند           

بـا توجـه بـه اینکـه مفـاهیم اعتبـاري            . شان تعیین کنند    فظ و ارتقاي هستی   چیزي را براساس میزان و نوع تأثیر آن در ح         

انـد و اصـیل نیـستند و بـه تنهـایی       همچون ثروت و قدرت صرفاً براي بازي در عالم مجازي و اعتباري دنیـا پدیـد آمـده               

 و قدرت را درك نموده و   یادگیرندگان باید نقش ابزاري ثروت    . توانند حفظ و ارتقاي هستی شناختی ما را تأمین نمایند           نمی

کننده آنها را در  مربیان باید با توجه به اعتباري بودن مفاهیم ثروت و قدرت، نقش تعیین. سودمندي مشروط آنها را بپذیرند

 اجتماعی شامل تشکیل ساختار نهادها، تکوین ساز و کارهاي اجتماعی و پیدایش رویدادهاي اجتمـاعی         تمام عرصه زیست  

) تفـاخر و تکـاثر    (ادي قرار دهند و هر نوع تفسیري از سودمندي را که بر مفاهیم اعتباري ثروت و قدرت                  مورد بررسی انتق  

گیري دربـاره فعالیتهـا و        تکیه دارد مورد بازتعریف قرار داده و ضمن تأکید بر سودمندي به عنوان معیار ارزشیابی و تصمیم                

 الزم است تفسیري از سودمندي بر مبنـاي اصـل           1.ایج پرهیز نمایند  هاي ر   فایده مطابق با شیوه   / ها از تحلیل هزینه     برنامه

                                                          

شود که دنیا به عنوان  ا در زندگی اخروي آینده سبب میشناسی اسالمی فناپذیري زیست دنیوي و بقاي م شناسی و انسان بر مبناي هستی. 1

پس هر آنچه موجبات . ابزار، مقدمه و مزرعه آخرت تلقی شود و مداخالت عوامل گوناگون در بقا و آرامش ذیل تقرب به بارگاه الهی تعیین شوند

تواند سودآور باشد  اس دعاي خیر بیش از انباشتن ثروت میبر این اس. شود تقرب به خدا و نیل به آرامش جاوید را فراهم آورد، سودمند تلقی می

آوري بحران بیکاري را دامن زند و اضطرابهاي  در چنین نگرشی هر گاه توسعه فن. شود و صدقه و انفاق سودآور ولی ربا غیر سودآور تلقی می

. شود افزاید ولی سودآور محسوب نمی نه ثروت ملی را میگسترده، ناهنجاریهاي اخالقی به بار آورد و ثبات خانواده را تهدید نماید گرچه سرا
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زیرا ذیل اصل حیات، مفهوم سود تابع مقدار بهره ناشـی           . حیات و در قالب هستی بخشی در اختیار یادگیرندگان قرار گیرد          

یـب براسـاس سـه     بـدین ترت 1 .زدا و همچنین تابع موقعیت است بخش و مقدار ضرر ناشی از عوامل هستی         از منابع هستی  

گردد کـه در   زدا و موقعیت فرمولی براي محاسبه سود حاصل می بخش، عوامل هستی کننده یعنی منابع هستی     عامل تعیین 

بخش و مقدار ضرر ناشی از        آن میزان سود برابر است با کسري که در صورت آن تفاضل مقدار بهره ناشی از منابع هستی                 

  . باشند  کسر عناصر موقعیت واقع میزدا قرار دارد و در مخرج عوامل هستی

  اصل وحدت. 2-2-5-3

آنهـا بایـد هـر    . یادگیرندگان باید بر اشتراك هستها در هستی تأکید نموده، تفاوتها را به اختالف مرتبه تقلیل دهند         

ن باید فهم   یادگیرندگا. نوع تفکیک ذاتی میان بخشهاي مختلف را طرد نموده و تفاوتها را در بستر شباهتها مالحظه کنند                

اي و نااصیل ـ ولی   روشنی از وحدت همچون امري اصیل ذاتی و بنیادین داشته، تفاوتها را به منزله اموري مقطعی، حاشیه

هاي تدریس، انتخاب و  ریزیهاي تربیتی، تنظیم فرصتهاي یادگیري، بکارگیري شیوه یعنی تمام برنامه. ناگزیر ـ تلقی نمایند 

اي صورت پذیرد کـه یادگیرنـدگان بتواننـد     هاي ارزشیابی و غیره به گونه      ین شاخصها و شیوه   تدوین محتواي آموزشی، تعی   

توجه باشند و نه وحدت، کلیت،  گوناگونی و کثرت موجودات را در سایه وحدت وجود مالحظه کنند نه به تنوع و تفاوتها بی             

انند دنیا را در آخرت و فیزیک را ذیل متافیزیـک مـورد          آنها باید بتو  . نزدیکی و ارتباط متقابل آنها را مورد غفلت قرار دهند         

  .گذاري قرار دهند شناسایی و ارزش

یادگیرندگان باید تفکیک جهان شناختی میان خدا و جهان، میان انـسان و طبیعـت،               : ناپذیري  اصل تفکیک  .1

ذهـن و  (ختی میـان روح و جـسم   آنها باید تفکیک انسان شنا    . میان فیزیک و متافیزیک، میان دنیا و آخرت را طرد نمایند          

همچنین آنها باید تفکیک معرفت شناختی میان نظریه و عمل، دانش و ارزش، میـان         . ، درون و برون را کنار بگذارند      )بدن

مشاهده و نظریه، میان علوم طبیعی و اجتماعی، میان علم و هنر، میان علم و ایمان، میان حس و عقـل، میـان برهـان و               

شناختی میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی، میـان فـرد و جامعـه را                 ادگیرندگان باید تفکیک جامعه   ی. شهود ترك نمایند  

یادگیرندگان باید  . اساس بدانند   مطرود تلقی کنند و هر نوع تفکیک میان نقش اجتماعی و نقش هستی شناختی خود را بی                

  .عارض یا جدایی مالحظه نکنندمیان حق و تکلیف، میان اختیار و وظیفه، میان عبادت و کار هیچ گونه ت

گرایـی جهـان شـناختی اسـتوار گردنـد و نبایـد متـضمن                 هاي تربیتی باید بر وحـدت        برنامه :اصل وابستگی . 2

هـاي   یادگیرندگان باید هم انسان، هم تمام پدیـده . رویکردي باشند که بر استقالل انسان یا موجودات از خداوند تکیه دارد 

آنهـا نبایـد بـراي هـیچ     . یعی را به عنوان مخلوق یا حتی عالمت و نشانه خداوند تلقی کنند       طبیعی و موجودات ماوراي طب    

چیزي از عالم طبیعی یا عالمهاي فوق طبیعی هیچگونه استقالل یا جدایی و یا همتایی اثبات کنند بلکه همه چیز را بنـده                   

  .تکوینی خدا بدانند

شناختی استوار گردد و نباید مشاهده و استقرا را از           ایی معرفت گر  هاي تربیتی باید بر وحدت       برنامه :اصل تلفیق  .3
                                                          

دهنده موقعیت افراد متفاوت است عوامل مداخله کننده در حفظ و ارتقاي آنان نیز تا حدودي تفاوت   بدون شک همانطور که عناصر تشکیل.1

 موقعیت یک مرد مهندس انگلیسی شهرنشین براي مثال موقعیت یک زن کشاورز بنگالدشی روستانشین درسال هزار و نهصد و شصت با. دارد

توان سود را به  کننده در ارتقاي هستی شناختی او نیز تا حدودي تفاوت دارند از آن رو نمی در دو هزار و بیست متفاوت است و عوامل تعیین

.اي یکسان براي این دو تفسیر نمود و شاخصهاي معینی را به صورت فراگیر معرفی نمود گونه
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تعلیم و تربیت باید احساس، شهود، روایت و برهان را همچون مراحل            . برهان و قیاس و هر دو را از شهود مجزا تلقی کند           

عتبارسنجی قرار دهد و چرخه یگانه تعقل مورد توجه قرار دهد هم اطالعات به دست آمده از این چرخه را مورد ارزیابی و ا         

هاي تربیتی باید تمام مراتب علـم بـه عنـوان حقیقـت      در برنامه. هم براي رشد مهارتهاي مربوط به هر مرحله اقدام نماید   

بایـد سـازگاري دریافتهـا و    . ، گرایش، باور، رفتار و صفات مورد توجـه قـرار گیـرد          )خبر، برهان، پذیرش  (چند مرتبه دانش    

هاي تربیتی بایـد   برنامه. هاي آموزشی باشد ول و مسلمات دینی و تلفیق نظریه با عمل مورد برنامه         هاي علمی با اص     نظریه

بـا سـاختارها و     ) مبانی و دیدگاههاي اجتمـاعی    (گرایی جامعه شناختی تکیه داشته باشد یعنی بر تلفیق زیرسازها             بر وحدت 

افع ذیل ارزشها، اهتمام به مناسک ذیل عقاید؛ اهتمـام بـه   سازوکارهاي اجتماعی؛ اهتمام به دنیا براي آخرت، اهتمام به من        

، اهتمام به عبور از تفاوت و تکثر به بنیاد مـشترك و یگانـه؛ تعامـل                 )طرد همزمان نسبیت و جزمیت    (تغییر با حفظ اصول     

بـه وحـی    علوم حصولی با علوم حضوري، تلفیق روشهاي تعلیمی و تهذیبی، ارجاع شهود به برهان، ارجاع شهود و برهان                   

معصوم همچون دانش معیار؛ مالحظه فرد در جامعه، توجه به تأثیر جامعه در تکوین فرد، مالحظـه ویژگیهـاي فـردي در                      

؛ مالحظـه   )فرانهـاد (بستر خصلتهاي مشترك؛ مالحظه دین همچون سپهر فراگیر تمام ساختارها و سازوکارهاي اجتماعی              

 همچـون سیـستم کنتـرل مناسـبات اجتمـاعی، مالحظـه دیـن               دین همچون منبع هنجار فرست فرهنگی، مالحظه دین       

  .کننده شاخصهاي رفتاري و قوانین عمومی استوار باشد همچون تعیین

دهنـده و     یادگیرندگان باید نسبت به اساس تشخص، چگونگی تکوین هویت، عناصر تشکیل          : اصل تشخص . 4

بدیل و منحصر به فردند و جایگاه  د بدانند که یگانه، بیآنها بای. عوامل تأثیرگذار بر هویت خویش فهم روشنی داشته باشند

همچنین آنها باید تحول هویتی را ممکن دانـسته بـراي کنتـرل تغییـرات هـویتی      . خاص و غیرقابل تبدیلی در عالم دارند  

جود بـه  چنانکه قبالً گفته شد بنابر اندیشه اسالمی هر چیزي به محض هست شدن و ارتباط با مبدأ و           . خویش آماده شوند  

ولی انسان متشخص و با هویت براساس ذات آزاد خویش و از طریق . گردد و هویت معینی دارد لحاظ ثبوتی متشخص می  

اثبـات  . اش با مبدأ هستی را تحول بخشد و بدین ترتیب به اثبات هویت خود اقـدام نمایـد                   تواند رابطه   حرکت جوهري می  

آورد  ادراك و دانش حرکتی معرفتی را پدیـد مـی  . ما با مبدأ وجود استآزادانه هویت شامل تشدید یا تضعیف ربط وجودي        

که ضمن بکارگیري تمام استعدادها و تمام شئون و مراتب نفس اعم از توانمندیهاي عقل عملی و نظري، اسباب تغییـرات     

بـا مبـدأ هـستی،    حرکت معرفتی هرکس از طریق تعیین درجه هستی شناختی و نـوع ارتبـاط او   . آورد هویتی را فراهم می 

طور عمدي و آگاهانه وارد جریـان   بنا بر اصل تشخص یادگیرندگان بادي به      . سازد  تشخص وجودي یا هویتش را معین می      

. یابی شوند و نسبت به عوامل تأثیرگذار بر هویتشان حساس بوده در میزان و نوع تأثیرات این عوامل دخالت نماینـد   هویت

آنها باید عوامل . دي شاکله یا تعیین هویت خویش از آزادي نسبی ـ نه مطلق ـ برخوردارند  بن آنها باید بدانند که در صورت

فطره الهی که صـورت اولیـه هویـت    ) یابی را بشناسند این عوامل عبارتند از الف      محدودکننده و تأثیرگذار بر جریان هویت     

 براي تغییر یـا تثبیـت هویـت و تکـوین صـورت      امکانات طبیعی آنها) ب. دهد آنها را ـ خواسته یا ناخواسته ـ تشکیل می  

جدیدي در شاکله که از پیش مقدر گشته است و توانایی آنها همچنین تـسهیالت و دریافتهـاي آنهـا از محـیط بیـرون را             

شرایط اجتماعی که معموالً خارج از حدود اختیـار آنهـا شـکل گرفتـه      ) ج. سازد  نماید و حدود و شرایط آنها را می         معین می 

کننده هویتشان، نوع رابطه آنهـا بـا    رغم تمام محدودیتها چون عامل تعیین با این همه یادگیرندگان باید بدانند که به     . است

باشد ولی به لحاظ اثباتی منتظر انتخـاب آنهـا مانـده پـس در             خداست که گرچه به لحاظ ثبوتی در عالم واقعی محقق می          

گیرندگان باید بدانند همواره در تمـام زنـدگی روزمـره خـویش در فراینـد         یاد. نهایت مؤثر دارند    تغییر هویت خود نقشی بی    
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باشند یادگیرندگان باید میان تشخص هـستی شـناختی    والیت حق واقع می) قبول یا رد(انتخاب میان دو گزینه آري یا نه  

شناختی خود به عنـوان     نماید و هویت جامعه     شان را در جهان هستی متمایز می        خود به عنوان یک واقعیت که جایگاه ویژه       

این ارتباط البته حاصل نوع . یک شهروند، یک فعال اجتماعی، یک فرزند، یک محصل و غیره ارتباطی عمیق برقرار سازند

نـه  (بندیهاي اجتمـاعی ذیـل رابطـه بـا خداونـد       یادگیرندگان باید در دسته. باشد آگاهی یادگیرنده از نسبتش با واقعیت می    

افراد و گروهها را بر حسب رابطه سلبی و ایجابی با خدا مؤمن یـا کـافر تلقـی نماینـد و     )  اقتصادي جایگاه سیاسی یا طبقه 

  . روابط خود را با آنها سامان بخشند

هـا تـشکیل      گرایی وجودشناختی بنیاد استواري براي تبیـین تـأثیر متقابـل پدیـده               وحدت :اصل تأثیر متقابل   .5

عوامل طبیعی در پیدایش رویدادهاي طبیعـی و تـأثیر متقابـل عوامـل اجتمـاعی در                 اگرچه توجه به تأثیر متقابل      . دهد  می

باشد، تبیین چگونگی تأثیر متقابل  رویدادهاي اجتماعی و تاریخی همواره مورد اذعان عموم نگرشهاي فلسفی و تربیتی می          

ید تفسیر دقیقـی از تـأثیر دعـاي         از این رو یادگیرندگان با    . عناصر فیزیکی با عوامل متافیزیکی ویژه نگرش اسالمی است        

یادگیرنـدگان  . ها و رفتارهاي نادرست در پیدایش رویدادهاي طبیعی و اجتماعی به دست آورند              خیر، اعمال نیک، بدخواهی   

همچنین الزم است تأثیر عناصر مادي نظیر غذاي حالل، مکان و زمان عبادت و غیره را باور نمایند و تأثیر رفتار والدین و  

آنها باید در رویکرد حل مسئله، تأثیر اعمال خیر را در رفع مشکالت و حل               .  سرنوشت فرزند و برعکس را بپذیرند      اجداد در 

  . مسائل مورد توجه قرار دهند و از رفتارهاي زشت بپرهیزند

  ـ اصل تغییر و تکامل3-2-5-3

الزم اسـت   . رد مالحظه باشد  ریزیهاي تربیتی مو    الزم است هستی متطور آدمی همچون یک اصل راهنما در برنامه          

الزم است مربیان و شاگردان به امکانات و      . ضرورت هستی شناختی تغییر در جهان و انسان براي یادگیرندگان تبیین شود           

طـور متقابـل بتوانـد        ها بر مبناي الگوهاي تغییـر صـورت گیـرد و بـه              ریزي  باید برنامه . ضرورتهاي کنترل تغییر آگاه شوند    

اي براي هدایت تغییرات خودآگاه و خود تنظیم در رفتار پدید       باید تغییرات محیطی زمینه   . الگوها پدید آورد  تغییراتی در این    

باید تغییرات سطحی و عینی در رفتار به تغییرات عمیق در نگرش و هویـت مربـوط گردنـد الزم اسـت یادگیرنـده                        . آورند

الزم است ظرفیت مواجهه فعال با تحوالت اجتمـاعی         .  باشد نسبت به الگوهاي تغییر و امکانات خویش نسبت به آنها آگاه          

الزم است الگوي تحوالت اجتماعی بنا بر تجربیات علمـی و طـرح             . ویژه خانواده و مدرسه پدید آید       در نظامهاي تربیتی به   

 تغییـرات  بـا الگـوي  ) آوري ویژه تحوالت علم و فن به(الزم است نسبت میان تحوالت اجتماعی . کلی تاریخ شناسایی شود  

هاي تربیتی باید ناسازگاري سرعت و شدت تحوالت اجتماعی بـا سـرعت و                برنامه. رشدي یادگیرنده مورد توجه قرار گیرد     

بایـد  . باید از سیطره تحوالت اجتماعی بر الگوي تغییرات فردي جلوگیري نمود          . شدت تغییرات فردي را به حداقل برسانند      

بایـد  . آوري ترغیـب کـرد      مـاعی، یادگیرنـدگان را بـه مـشایعت علـم و فـن             ضمن کاهش اضطراب ناشی از تطـورات اجت       

نظیر (باید عوامل مؤثر در تغییرات اجتماعی       . یادگیرندگان نسبت به تغییرات اجتماعی و عوامل پیدا و پنهان آن آگاه شوند            

مدرسـه در رقابـت تربیتـی بـا        بایـد خانـه و      . تا حد امکان و بنا بر مصالح تربیتی کنترل شوند         ) مهاجرت، ارتباطات، صنایع  

ریزي تربیتی مـورد توجـه قـرار     باید تنوع همچون یک اصل در برنامه. مند گردند  آوري بهره   ها از تحوالت علم و فن       رسانه

هاي تربیتی متضمن توجه متعادل و سازگار بـه صـفات مـشترك یادگیرنـدگان و          الزم است مالحظه تنوع در برنامه     . گیرد

هاي تربیتی معطوف به عبور از تفاوتهاي فردي بـه اهـداف              الزم است مالحظه تنوع در برنامه     . باشدتفاوتهاي فردي آنان    
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  .ها تابع الگوي تغییرات فردي آنان باشد الزم است تنوع برنامه. مشترك باشد

 الزم است از تغییرات ساختهاي گوناگون هستی انسان در طبیعت، جامعه و تاریخ، تفسیري               :اصل غایتمندي . 1

سوي هدف نهـایی و اصـیل         دهی به تغییرات مذکور به      الزم است براي جهت   . بخش ذیل غایت آفرینش ارائه گردد       حدتو

الزم است مربیـان و شـاگردان نـسبت بـه غایتمنـدي           . ریزي و اقدام نمود     دهی تکاملی آنها برنامه     تعلیم و تربیت و سامان    

الزم اسـت مربیـان و شـاگردان بـه تـأثیر      . ا آن آگاه شوندآفرینش و ضرورت سازگاري میان اهداف شخصی و اجتماعی ب    

الزم اسـت   . تغییرات موقعیتی در تغییرات هستی شناختی و وابستگی تکامل هستی شناختی به عناصر موقعیت آگاه باشند               

قاي مرتبه دهی تغییرات دانشی، نگرشی، رفتاري، صفتی و هویتی یادگیرندگان براي ارت    منظور سامان   ریزي تربیتی به    برنامه

سـوي اهـداف تربیتـی     دهی تغییرات تدریجی و پیوسته افـراد بـه       الزم است براي جهت   . هستی شناختی آنان صورت گیرد    

هاي متنوع در ذیل هدف اصلی و نهایی تعلیم و تربیت و سازگار بـا آن تـدوین و اجـرا                الزم است برنامه  . ریزي شود   برنامه

الزم اسـت یادگیرنـدگان     . ها و اهداف تدریجی منحصر گردد       خصوص در شیوه     به هاي تربیتی   الزم است تنوع برنامه   . گردد

الزم است یادگیرندگان الگوهاي تغییـر و تفـاوت را   . به تفاوتهاي فردي و خصلتهاي مشترك خویش با دیگران آگاه باشند 

  . ویش اقدام کننددر دیگران شناسایی و ارزیابی نموده براي ارتباط مؤثر با آنها و در جهت اصالح موقعیت خ

بایـد تـدریج و پیوسـتگی در        . اصل تغییر متضمن اصل تدریج و پیوستگی اسـت        : اصل تدریج و پیوستگی   . 2

اي یـا   باید هر نوع تغییر دفعی و منقطع به عنوان امـري نااصـیل، حاشـیه   . تغییرات و تطورات وجود آدمی مورد توجه باشد  

آموزان شناسـایی     هاي تربیتی الگوهاي تغییرات تدریجی و پیوسته دانش         زيری  الزم است در برنامه   . حتی مزاحم تلقی گردد   

بنـدي    همچنین ارزشـیابی و دسـته     . شود بر اساس این الگوها فرصتهاي یادگیري و فعالیتهاي یادگیري تدارك دیده شوند            

هـاي تربیتـی      در برنامـه  همچنین الزم اسـت     . یادگیرندگان باید با توجه به الگوهاي تغییرات هر یک از آنها صورت پذیرد            

طور توأم و با مالحظه اثرات متقابل آنها بر یکدیگر مورد توجه واقع               شناختی به   شناختی، روانشناختی، جامعه    تغییرات زیست 

از آنجا که تغییرات تدریجی خاستگاه تفاوت افراد با یکدیگر اسـت بایـد خـصلتهاي مـشترك و متفـاوت شـاگردان             . شوند

همچنین یادگیرندگان بـا شـناخت خـصایص    . هاي عمومی و خاص تربیتی مورد استفاده قرار گیرد      هشناسایی و براي برنام   

  .دهی کنند توانند روابطشان با یکدیگر را سامان مشترك و متفاوت خود می

شـود، متکـی      تغییرات تکاملی در سراسر جهان که از آفرینش مدام و پیوسته ناشی مـی              بر: یابی  اصل هویت  .3

رود و    همچنانکه خلقت عالم پایان نیافته بلکه مرزهـاي جهـان هـستی هـر لحظـه فراتـر مـی                   »  فی شان  کل یوم «است  

انسان نیز باید . هاي نوبه نو و ظهورات متنوع وجود در طبیعت چشمان تنگ نظر ما را نیز به خود مشغول داشته است      جلوه

. د ما باید خود را در امتداد آفرینش عالم پدید آوریـم           چنانکه قبالً گفته ش   . در حرکتی استعالیی هویت خویش را پدید آورد       

مأموریت ما ساختن خود در امتداد حرکت تکاملی . خداوند آفرینشگر ابزارها، مواد اولیه و فرصت به ما داد تا خود را بسازیم        

و طبیعـت   ما در جریان فرصتهاي پدید آمده در زندگی این جهانی و با کمـک ظرفیتهـاي موجـود در فطـرت                      . عالم است 

اگرچـه مـا نـاگزیر از       . سـازیم   آوري و روابط انسانی خویش را مـی         گیري از ابزارهاي تجربه شده علم، فن        خویش و با بهره   

ایم ولی باید به حسن اختیار خویش هویتمان را در یک حرکـت         یابی پیوسته   خودسازي هستیم و ناخواسته به جریان هویت      

ریزان و اندیشمندان حوزه      ابراین نه تنها فراگیران بلکه همچنین معلمان، برنامه       بن. استعالیی معطوف به توحید شکل دهیم     

آنهـا بایـد بداننـد کـه در جریـان رفتارهـاي روزمـره             . تعلیم و تربیت باید خود را در یک حرکت استعالیی مالحظه نمایند           

دهد و در نهایت شـاکله را    تغییر میپس باید بر رفتار خود که استمرارش به تدریج صفات را          . اندرکار ساختن خویشند    دست
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  . نماید مراقبه داشته باشند تکوین می

آنها باید به ایـن توانمنـدي برسـند کـه سلـسله مراتـب               . فراگیران همچون مربیان باید فهمی از خود داشته باشند        

. ي مذکور بهره گیرنـد تر از منابع و روش شناسیها نیازهاي معرفتی خود را شناخته و جهت تأمین نیازهاي معرفتی ضروري         

آنها باید با   . یادگیرندگان باید تفسیري قابل دفاع درباره خود داشته و از خودشکنی و خودستایی به یک اندازه پرهیز نمایند                 

اعتماد به یک منبع معتبر هم به تبیینی دقیق درباره مراتب سه گانه خویش یعنی مرتبه مادي، مثالی و عقلی نایل گردنـد                   

آنهـا بایـد   . ي سه گانه خویش که مشتمل بر طبیعت، فطرت و تجربه است را مورد توجه و مراقبه قرار دهند          و هم حیثیتها  

زنند ولـی در هـر حـال ایـن      هاي متنوع دست می     بدانند که گرچه در محدود ظرفیتهاي طبیعی و فطري خویش به تجربه           

  . گذارد ثیر میها همچنین بر شکوفایی یا دسیسه فطرت و ضعف یا قوت طبیعت تأ تجربه

یادگیرندگان باید بتوانند به فهمی درباره هویت انسانی خویش برسند و درکی از تعلقـات مـادي و عـاطفی خـود و                   

یادگیرندگان بایـد بتواننـد رونـد تحـوالت         . مجموعه ظرفیتها، درخواستها، ویژگیهاي شخصی و نیازهاي خود داشته باشند         

  .احتمالی در زندگی خویش را حدس بزنند

توانند خود را منزوي و در خال بپندارند بلکه آنها باید خود را در مجموعه عالم هـستی و ذیـل تـدبیر                         راگیران نمی ف

آنها باید تفسیري قابل اعتماد دربـاره گذشـته و آینـده            . ملکوتی کالن و در تعامل متقابل با عناصر موقعیت مالحظه کنند          

  .ریزي نمایند گیري و برنامه شان تصمیم آیندهخویش در اختیار داشته باشند تا بتوانند براي 

یادگیرندگان باید بتوانند با تمسک به منابع معتبر علمی، فلسفی و دینی؛ شناختی کلی از سرنوشت خویش داشته و                   

براساس این شناخت کلی روابط موقعیتهاي گوناگون با یکدیگر را درك کنند و از مناسبات اجزاي هر موقعیت با اجزاء یـا                      

آنها باید به این باور برسند که گرچه سرنوشت از پیش تعیین شده اسـت ولـی                 . موقعیتهاي دیگر تفسیري ارائه نمایند    کل  

اصالح موقعیت خود در طرح کلی جهان از طریق برقراري نسبتهاي جدید یا حتی تثبیت و نفـی نـسبتهاي قبلـی ممکـن                 

  .باشد می

هـاي   هاي ماوراي طبیعـی، هـستی      ر موقعیت خویش شامل هستی    گر د   یادگیرندگان باید درکی از موجودات مداخله     

ساختارهاي اجتمـاعی سـنت و فرهنـگ؛ نهادهـاي سیاسـی،            ) ها، اهداف و غیره     نگرشها، دغدغه (طبیعی، حیثهاي التفاتی    

غیـب شـوند    گر تر   یادگیرندگان باید براي تغییر تأثیرات عوامل مداخله      . جامعه داشته باشند  ... اعتقادي، اقتصادي، تربیتی و     

منـد    گیري از این عوامل را بیابند و بتوانند از کمک آنها براي بهسازي موقعیت خویش بهـره                  آنها باید بتوانند راههاي بهره    

آنهـا بایـد خـود را    . گر بشناسند و بکار گیرند یادگیرندگان باید ظرفیتهاي خود را براي کنترل تأثیرات عوامل مداخله       . شوند

  .محاصره عوامل نبینند بلکه ضمن مواجهه فعال با محیط خود را ساخته و پرداخته کنندهمچون عنصر منفعلی در 

  اصل آزادي و مسئولیت. 4-2-5-3

بـدین  . ریـزي و اقـدام کنـد    نظام آموزشی الزم است براي توسعه آزادي و پرورش مسئولیت در یادگیرندگان برنامه       

 امتیاز انسان بر دیگر موجودات تلقی کننـد و انتخـابگري را بـه             منظور الزم است مربیان و یادگیرندگان آزادي را همچون        

آنها باید توسعه آزادي و اصالح موقعیت را همچون معیاري براي ارتقاي مرتبه             . منزله امر ناگزیر در زیست انسانی بپذیرند      

هاي عالیتر وجـود او       یههستی تلقی نموده، آزادي را همچون حرکتی اساسی از قید و بند سطوح نازلتر هستی انسانی به ال                 

همچنـین  . بندي و تمرین انتخابگري باشـد       هاي تربیتی مملو از فرصتهاي گزینش، ترجیح، اولویت         باید برنامه . تفسیر کنند 
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آنهـا بایـد    . الزم است یادگیرندگان درکـی از ضـرورت و اهمیـت آزادي و نگرشـهاي متفـاوت دربـاره آن داشـته باشـند                       

از آزادي تبیینـی ارائـه   . تاریخی خویش را همچون عناصر اصلی مفهوم آزادي تلقی کننـد       محدودیتهاي طبیعی، اجتماعی،    

. باید یادگیرندگان نسبت به تزاحمات و تعارضات آزادي درکی داشته باشند    . شود که متضمن وابستگی به ذات هستی باشد       

 زندگی اجتماعی بپذیرند و درباره صحت باید یادگیرندگان ضرورت قانون را به منزله عامل تعدیل آزادیهاي فردي و امکان

خصوص آزادي گوش کردن تأمل نمـوده     باید یادگیرندگان درباره آزادي بیان، آزادي عقیده و به        . و اعتبار قانون تأمل کنند    

باید یادگیرندگان نسبت بـه تعارضـات سـطوح گونـاگون آزادیهـاي شخـصی خـویش        . و آزادیهاي دیگران را حرمت نهند    

بایـد  . اید یادگیرندگان آزادي را با رفتـار خـویش اثبـات کننـد و در شخـصیت خـویش جـایگزین نماینـد                      ب. قضاوت کنند 

یادگیرندگان محدودیتها و آزادیهاي خویش را در انتخاب سیستم معیار و گزینش هنجارهـاي اخالقـی و قـوانین دینـی و                      

. یش را بپذیرند و به پیامدهاي آنهـا آگـاه باشـند           باید یادگیرندگان مسئولیت انتخابهاي خو    . اجتماعی مورد تأمل قرار دهند    

باید یادگیرندگان بتوانند نسبت به تمام عوامل محدودکننده نظیر ساختارهاي آشکار و پنهـان اجتمـاعی، عناصـر و سـاز و             

  . دهی به آنها تمرین نمایند کارهاي طبیعی، تعلقات و دلبستگیهاي شخصی خویش قضاوت کنند و براي تسلط و سامان

. ریزیهـاي تربیتـی تعیـین و مرجعیـت در آنهـا آشـکار شـود          باید اعتبار تمام برنامه    :اصل اعتبار و مرجعیت    .1

مرجعیت یعنی امر نهایی و به خودي خود معتبـري         . یادگیرندگان باید به ضرورت وجود مرجع معتبر و اعتباربخش پی برند          

. گیریها و اقـدامات ماسـت       و نهایی قضاوتها، ارزیابیها، تصمیم    مرجعیت منبع معتبر    . که اعتبار دیگر امور بدان وابسته است      

مرجعیت محمل استنادات و خاستگاه تاییدات و تصدیقاتی است که براي اعتباریـابی نگرشـها و اعمـال خـود بـه آن نیـاز        

م تربیتـی   گیـري و اقـدا      ریزي، تـصمیم    بینی، سیاستگذاري، برنامه    گذاري، پیش   بر این اساس هرگونه شناخت، هدف     . داریم

هرگونه غفلت در این زمینـه  . باشد که باید تصریح گردد لزوماً از اعتباري برخوردار است و به مرجع اعتباربخشی مستند می 

مرجعیت که خاستگاه نهایی انتخابهاي . موجب جزمیت، التقاط بدفهمی نسبت به اهداف یا انحراف از اهداف را فراهم آورد       

البتـه عقـل اسـالمی      . شـود   از این رو در نگرش اسالمی عقل مرجع نهایی تلقی مـی           . اشدماست باید خود به خود معتبر ب      

یعنـی سـرما سـقف    . باشـد  چنانکه گفته شد خودبنیاد، خودبسنده و منفصل نیست بلکه در اتصال دائمی به عالم عقول می            

 عقل متصل به عالم عقـول کـه در    در این تعبیر  . بریم ولی باید اراده شنیدن داشت       ندارد و ما ذیل هدایت ملکوت بسر می       

گیرد و ضمن تشکیل  بند نفس نباشد، در جریان تعقل از مقدمات بدیهی، تجربی، شهودي، نقلی و حتی کارکردها بهره می            

بدون شک عقل در اعتبار بخشی بـه مقـدمات، اسـتنتاج نتـایج و           . پردازد  برهان به توسعه علم و تجویز و کنترل عمل می         

. گـردد   طوري که حتی خطاي عقل نیز توسـط خـود عقـل شـناخته و تـصحیح مـی                    رجع نهایی است به   ارزیابی دریافتها م  

همچنـین ضـرورت    . و معتبر تشخیص نهایی عقل است     ) بدیهیات، وحی، تجربه، نقل   (ضرورت، تمسک به منابع گوناگون      

وجـه بـه اینکـه در حکمـت متعالیـه      با ت. باشد رأي عقل می) دینی و علمی  (کنترل میلها و نفرتها و پیروي از مراجع معتبر          

مراتب فراتر بر مراتب فروتر اشراف دارند و میان آنها رابطـه علـی نیـز برقـرار اسـت، عـالم عقـول مرجـع نهـایی بـراي                      

 که با عالم عقـول متحـد   1از این رو انسان کامل   . باشند  اعتباربخشی دریافتها، قضاوتها و تجویزهاي عقلهاي جزوي ما می        

. شود مرجع نهایی همه عقلهاي آدمیان تلقی می. برد  باشد و در شهود واقعیت بسر می         عوالم وجود می   است و متضمن تمام   

از ایـن رو انـسان      . پس قول، فعل و تقریر انسان کامل مالك اعتبار دریافتها و معیار اعتبار ارزشها و شـاخص عملهاسـت                  

                                                          

.انسانی است که تمام ظرفیتهاي او تکامل یافته و تمام استعدادهایش به فعلیت رسیده و کامالً محقق گشته استمنظور . 1



  تعلیم و تربیت از دیدگاه اسالم

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

147

دیگران بنابر نسبتی که با او      . باشد   تعلیم و تربیت می    او مرجع نهایی  . کامل خلیفه کامل الهی و جانشین معلم حقیقی است        

. توانند مرجعیـت تربیتـی داشـته باشـند     گردند و می دار می اي از خالفت الهی در تعلیم و تربیت را عهده    برقرار نمایند درجه  

توانند مرجـع   ار است میمندي از عالم عقول و نوع رابطه علی که میان آنها با عقول برقر            عبارت دیگر عاقالن بنابر بهره      به

هاي اعتباربخشی حضور     بر این اساس باید یادگیرندگان اوالً با مرور انتقادي بر نظریه          . و اعتبار بخش آرا و اعمال ما باشند       

آنها باید ضـمن  . ضروري و هرچند ناپیداي مرجعیت تربیتی را کشف نمایند و لزوم اتکا به مرجعیت معتبر تربیتی را دریابند        

حـذر  ) وهم فـی شـکهم یلعبـون   (ویی به شک و تردید همچون درگاه تفکر از فرو غلتیدن به ورطه شک بازي        آمدگ  خوش

آور و تضمین صحت انتخابهایشان از عقل بـراي یـافتن مرجـع         آنها باید براي در امان بودن از تردیدهاي اضطراب        . نمایند

گشوده به عالم عقول با درجه خطاي اندکی آنها را در بدون شک عقل . هاي مورد ابتال کمک بگیرند      معتبر نهایی در حوزه   

  .کند انتخاب مراجع معتبر یاري می

 تعلیم و تربیت حیثیت جمعی دارد و همچون هر فعالیت جمعـی مـستلزم تقـسیم کـار         :اصل تقسیم وظایف   .2

شد باز مـسبوق بـه تقـسیم    موکول با) مربی و متربی (باشد از این رو برنامه تربیتی حتی اگر به مشارکت تنها دو طرف                می

بر تقسیم وظایف داشته باشند بلکه یادگیرنـدگان و           ریزي مبتنی   وظایف است از این رو نه تنها نظامهاي تربیتی باید برنامه          

والدین نیز باید نسبت به وظایف خود در جریان تعلیم و تربیت آگاه باشند و آمادگی الزم براي انجـام ایـن وظـایف را بـه                      

بـا توجـه بـه نگـرش اسـالمی در       .  عواقب فرو ماندن وظایف مذکور مطلع و براي انجام آنها ترغیب شوند            دست آورده، از  

زمینه خالفت الهی باید تمام افرادي که در تعلیم و تربیت مشارکت دارند وظایف خود را در قالب نماینـدگی یـا جانـشینی                   

مینه تحقق اراده حق تعالی محسوب نمایند تا از همکـاري           آنها باید اداي وظایف تربیتی را ز      . حق مورد مالحظه قرار دهند    

مربیان باید فارغ از سلطه نگـرش  . با خداوند در تربیت فرزندان آدم و تکمیل هدف خلقت احساس غرور و سربلندي نمایند  

یتـی بایـد    فعالیت ترب . اقتصادي درباره فعالیت تربیتی خویش قضاوت نموده و از ورطه پاداشهاي مادي خود را نجات دهند               

باید ارتباط میان علم و ثروت بازتعریف       . خارج از قلمرو محاسبات اقتصادي و تنها به امید قبول در درگاه الهی انجام پذیرد              

  . مورد توجه قرار گیرد) نه افزایش درآمد(شود و فایده علم در اصالح موقعیت و ارتقاي مرتبه هستی 

از این رو باید تعلیم و تربیـت        . بازگشت زندگی تضمین گردد     ی باید رهبري سفر ب    :اصل نظارت و ارزشیابی   . 3

هدایت مأموریـت اول انبیـا و هـدف       . که فعالیتی عمدي و هدفمند است، مورد نظارت دقیق و ارزشیابی مستمر واقع گردد             

س و باشد و سبب تولید مثل، بقاي نسل و دستیابی به آسایش جاوید اسـت، پـس بایـد بـا وسـوا                  اصلی تشکیل جامعه می   

انـد   هایی که بکـار گرفتـه   یادگیرندگان باید اهمیت نظارت و ارزشیابی را در تضمین صحت شیوه         . طور مکرر کنترل شود     به

آنهـا بایـد نـسبت بـه        . آنها باید در جریان ارزشیابی و نظارت بر آموزشهاي خویش نقش فعالی داشته باشند             . ادراك نمایند 

شود حساس بوده و قضاوتی درباره کمیـت و کیفیـت دریافتهـاي تربیتـی خـویش       نتایج ارزیابیهایی که از عملکردشان می 

یادگیرندگان باید مهارتهاي الزم براي ارزشیابی از عملکرد خـویش و همچنـین عملکـرد مربیـان و کیفیـت               . داشته باشند 

همچنـین بایـد   . عتماد نمودخصوص درباره خودشان ا  باید به ارزیابیهاي یادگیرندگان به    . هاي تربیتی را کسب نمایند      برنامه

یادگیرندگان فهمی از خودستایی و خودشکنی داشته باشند و نسبت به اعتـدال میـان خودشـیفتگی و خودبـاختگی دسـت         

هاي تربیتی طیفی از ارزشیابیها باید برقرار باشد و تالش شود تلفیقـی میـان خودسـنجی و دگرسـنجی در                       در برنامه . یابند

یادگیرندگان باید پذیراي نتایج ارزشیابیها باشند و خواستار اصالح و بهـسازي روشـها،              . دهدزمینه پیشرفت یادگیري روي     

. حلهاي آنها مشارکت فعال داشته باشند محتوا، نوع فعالیتهاي یادگیري و غیره بوده در جهت تشخیص مسائل تربیتی و راه
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طـور تـدریجی نظـارت و     ش، یادگیرندگان باید بـه  با توجه به خصیصه انتخابگري انسان و مسئولیت او نسبت به انتخابهای           

آنها باید خود کنترل و خود سـامان گـشته و خـصلتهاي    . ارزیابی و کنترل بر دریافتها و عملکردهاي خود را برعهده گیرند          

  .خود، ارتباط با دیگران و محیط طبیعی اطرافشان را سامان دهند

باید تربیت به منزله ادامه آفرینش    . ئولیتی الهی تلقی شود    باید تعلیم و تربیت به منزله مس       :اصل پاسخگویی  .4

بایـد مـسئولیت تربیـت را بـراي تمـام افـراد و       . محسوب گردد) انبیا و اولیا (و نخستین و مهمترین مسئولیت خلیفه کامل        

 تعلـیم و  باید اشخاص حقیقـی و حقـوقی تأثیرگـذار در        . نهادهاي اجتماعی به یک معنا ولی به درجات مختلف اثبات نمود          

باید والـدین  . تربیت نظیر مدرسه، معلم، والدین، نهادهاي رسمی و غیررسمی محمل یا ابزار تحقق اراده خداوند تلقی شوند  

باید یادگیرنـدگان خـود را      . تلقی کنند و در برابر او پاسخگو باشند       ) معلم حقیقی (و مربیان خود را خلیفه و برگزیده خداوند         

آنها باید در برابر رفتار خـود و   . ها و رفتار خویش بدانند و در جهت ارتقاي آنها اقدام کنند             آموختهمسئول مستقیم دریافتها،    

انـد در برابـر خداونـد پاسـخگو           اند یا فرو گذاشته     خصوص در برابر اقداماتی که جهت تحصیل معارف و علوم انجام داده             به

همچنـین بایـد متولیـان تربیتـی،     . اي یادگیري پاسـخگو باشـند  یادگیرندگان باید در برابر تضییع امکانات و فرصته     . باشند

ریزان و مسئوالن نهادهاي اجتماعی مسئولیت آثار تربیتی اقدامات خـویش را بپذیرنـد و در بهـسازي                سیاستمداران، برنامه 

  . تربیتی مشارکت فعال داشته باشند

  :هاي تربیتی اصل موقعیت برنامه. 5-2-5-3

و فعالیتهایی را تدارك ببینند که در ضمن آنها یادگیرنـدگان بتواننـد بـه شـناخت هرچـه         ذر این اصل باید فرصتها      

یادگیرندگان باید اجزاي موقعیـت را از       . بیشتر عناصر موقعیت خویش نظیر زمان، مکان، طبیعت، روابط انسانی دست یابند           

آنها را در عوالم سه گانه مادي، مثالی و عقلـی       یادگیرندگان باید عناصر موقعیت و روابط       . منظر ارتباطشان با آنها بشناسند    

آنها باید وابستگی متقابـل اجـزاي موقعیـت بـا        . ادراك نمایند و میان عناصر موقعیت با یکدیگر تفکیک ذاتی قائل نباشند           

یکدیگر و همچنین پیوند و ارتباط تنگاتنگ اجزاي هر موقعیت با اجزا و کل موقعیتهـاي دیگـر و سـاختار پیچیـده میـان                         

  .موقعیتها را بفهمند

 از آنجا که اوالً موقعیت ماهیتی به شدت متغیر دارد و ثانیاً عناصر موقعیت بسیار متنـوع و                   :اصل تنوع منابع   .1

مندي از تجربه انباشـته بـشري بـراي           متغیر هستند، استفاده از بیشترین، معتبرترین و مهمترین دستاوردهاي علوم و بهره           

هاي شناخت و اصـالح       تنوع منابع شناخت موقعیت و همچنین تنوع شیوه       . باشد  ار ضروري می  شناخت و تغییر موقعیت بسی    

. دهد از منظرهاي گوناگون و با مالحظه جهات مختلف موقعیـت خـویش را بـشناسند             موقعیت به یادگیرندگان فرصت می    

صـالح موقعیـت خـویش کمـک        همچنین تنوع منابع و روشها به فراگیران در بکارگیري شناختها و روشهاي بهتر جهت ا              

هاي وحیانی حتـی      هاي فلسفی، آموزه    هاي علمی، نظریه    یادگیرندگان باید به این توانایی دست یابند که از رشته         . رساند  می

آنها باید به مهارتهاي شناختی الزم براي این   . مند شوند   تجربیات دیگران براي فهم عناصر و ساختار موقعیت خویش بهره         

بنـدي، بحـث و اسـتدالل، نقـد و ارزیـابی،              ظیر گردآوري اطالعات، تحلیل و تفسیر، اعتبارسـنجی، رتبـه         مندي ن   نوع بهره 

یادگیرندگان باید توانمندي اسـتفاده از روش شناسـیهاي گونـاگون نظیـر تحلیـل               . بندي و اتخاذ موضع مجهز گردند       جمع

هاي هرمنوتیک را بدست       پاسخ و دیگر شیوه    مفهومی، استنتاج منطقی، آزمون تجربی، محاسبه و تحلیل آماري، پرسش و          
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مندي فراگیران از منـابع گونـاگون معرفـت و تجربـه همچنـین بکـارگیري            هاي بهره   ریزان تربیتی باید زمینه     برنامه. آورند

ریزان تربیتی باید از تجربه انباشـته و علـوم گونـاگون بـراي اصـالح و                   همچنین برنامه . هاي مختلف را فراهم آورند      شیوه

  .ها، سیاستها، اولویتها و باالخره اقدامات تربیتی استفاده کنند کمیل یا حتی تغییر برنامهت

یادگیرندگان باید در خالل فرصتها و فعالیتهاي یادگیري با راههاي اصلی شـناخت و اصـالح موقعیـت                  

یی و گزینش معیار، تطبیق     یعنی مشاهده طبیعت، مالحظه تاریخ، تأمل و نقد مقبوالت و مشهورات، تأمالت درونی، شناسا             

رفتار با معیار و استمرار بر رفتار معیار و حفاظت از دریافتهاي نفس و مراقبت تغییرات نفس آشنا گشته بتوانند آنها را بکـار             

  .بندند

 توجه به الگوهاي تغییر شاگردان و تدریجی بـودن تغییـرات همـواره بـا توجـه بـه ویژگیهـاي                    :اصل عدالت  .2

عدالت آموزشـی هرگـز بـه معنـاي برابـري           . یادگیرندگان امکانی جهت برقراري عدالت آموزشی است      مشترك و متفاوت    

هاي مشترك یـا در      با این همه عدالت آموزشی ممکن است در مورد خصیصه         . باشد  نیست و با استانداردسازي ناسازگار می     

 شک هـر نـوع دعـوتی بـراي برابرسـازي            بدون. مورد الگوهاي مشابه تغییرات با تساوي فرصتهاي یادگیري همراه گردد         

شناختی البتـه     هاي متکی بر پندار برابري هستی       برنامه. باشد  شناختی استوار می    آموزشی بر پنداري نسبت به برابري هستی      

توان عـدالت   بدون شک فارغ از مالحظه الگوهاي تغییر فردي و تفاوتها و اشتراکات نمی    . افتند  به ورطه استانداردسازي می   

. شان تبعیض هستی شناختی آشکاري وجـود دارد         شی را برقرار نمود زیرا به شهادت قرآن انسانها برابر نیستند و میان            آموز

شـناختی هرگونـه برابرسـازي در تعلـیم و      اکنون با توجه به تبعـیض هـستی     . همچنین برخورداریهاي مردم یکسان نیست    

 عدالت آموزشی مقتضی مالحظه تغییرات و تفاوتهاسـت و در  .باشد و با اصل عدالت در تعارض است        تربیت نوعی ستم می   

بدین ترتیب اصل وحـدت در کثـرت و         . هاي مشابه تربیتی است     ضمن تغییرات مشابه و خصایص مشترك مالزم با برنامه        

و بنابر اصل عدالت بایـد دو برنامـه عمـومی           . باشد  کثرت در وحدت و اصل تغییر زمینه اصل عدالت در تعلیم و تربیت می             

بینـی    ریزان تربیتی الزم است پیامدهاي گوناگون هر برنامه براي یادگیرنـدگان را پـیش               برنامه. خاص تربیتی داشته باشیم   

هاي تربیتی به سود یادگیرندگان  باید برنامه. ریزي نمایند کنند و براساس این پیامدهاي گوناگون و برآیند نهایی آنها برنامه 

  .سودمندي فردي اولویت داردالبته سودمندي جمعی بر . باشد

یعنـی  . هاي تربیتی اسـت      اساساً اصل تغییر و اصل عدالت مقتضی انعطاف در برنامه          :اصل انعطاف و تفاهم   . 3

سوي مقـصد واحـد پذیرفتـه شـود و رفتـار اسـتاندارد                کند تنوع رفتاري شاگردان در بستر کلی و به          اصل عدالت اقتضا می   

سـازي و استانداردسـازي افراطـی و وادار نمـودن شـاگردان بـه تعهـد و          از شـاخص منحصر به واجبات و محرمات شود و     

مربیان باید نسبت به خصایص و موقعیتهاي گونـاگون یادگیرنـدگان انعطـاف داشـته          . بندي نسبت به آنها پرهیز نمود       پاي

نعطـاف در برابـر دیگـران دسـت     باید همچنین فرصتها و فعالیتهاي یادگیري به توانمندیها و مهارتهاي الزم براي ا     . باشند

مـرز و    آمیز است ولی صلح، تفاهم و انعطـاف بـی           گرایی مقتضی ترك مخاصمه و زندگی مسالمت        بدون شک وحدت  . یابند

اساساً مـا بـه سـودمندي فعالیتهـا و     . گیرد  هرگونه صلح و تفاهم بر محور سودمندي شکل می        . تواند روي دهد    مبنا نمی   بی

مـالك انعطـاف و    . گـردد   و انعطاف و تفاهم تنها در صورتی که سودمند تلقی شود، ممکن می            کنیم    روابط خویش فکر می   

تقرب به خداوند عامل اصلی دسترسی بـه  . باشد تفاهم، امکان ما براي دستیابی به آرامش پایدار و ارتقا هستی شناختی می  

 مبناي تقرب به خداوند بایـد بـه دیگـران احتـرام     از این رو براي تقرب به خداوند و بر. باشد می) حیوه طیبه(آرامش پایدار  

همچنـین یادگیرنـدگان بـراي ارتقـا        . آمیز و با تفاهم را تجربه نمـود         گذاشت و به حقوق آنها تعدي نکرد و زندگی انعطاف         
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ـ         هستی شناختی، اصالح موقعیت و تقرب به خدا و نیل به سعادت جاوید باید از تربیت مبتنی                 ه بر صلح برخوردار شـوند و ب

هرگونه تخاصم به خودبینی و خودپرستی . آن نوع فعالیتهاي یادگیري اقدام کنند که آنها را آماده برپایی جامعه صلح نماید          

پرستی زمینه اخالقی نه تنها صلح و ترك مخاصـمه            در حالی که مبارزه با شرك و نفس       . متکی است ) گروهی یا شخصی  (

  .نماید فروتنی و ایثار را فراهم میبر نوع دوستی، محبت،  بلکه حتی زندگی مبتنی

ریزیهاي اجتماعی مورد توجه قرار        باید مصالح تربیتی شناسایی و در تمام برنامه        :اصل تقدم مصالح تربیتی    .4

باید نظم اجتماعی بر محور مصالح تربیتی       . مصالح تربیتی باید بر تمام مصالح سیاسی و اقتصادي جامعه حاکم شود           . گیرند

باید الگوي توسعه و پیشرفت اجتماعی بـا مـصالح          .  قوانین اجتماعی با توجه به مصالح تربیتی تدوین گردند         استوار گردد و  

امـروزه در تمـام جوامـع مـصالح     . گذاري جوامع گـردد  معیار ارزش ) نه رشد سرمایه  (تربیتی سازگار شود و بهسازي تربیتی       

مفهوم ترقی، رشد و توسـعه کـه   . نماید ی مدت را هدایت می    مدت و طوالن    مدت، میان   هاي کوتاه   اقتصادي و سیاسی برنامه   

سیاسـی مـشتمل اسـت، نهادهـاي        / طور عمده بر اهداف اقتصادي      سیاسی تکوین یافته و به    / در ذیل نگرشهاي اقتصادي   

حقـق  منظور ت هاي آموزشی و پژوهشی به از این رو برنامه. نمایند دهی و کنترل می     مختلف از جمله تعلیم و تربیت را جهت       

هـاي   گرچـه برنامـه  . شـوند   سیاسی ارزشیابی می  / گردند و با مالکهاي مربوط به اهداف اقتصادي         اهداف توسعه تدوین می   

توسعه متضمن اهداف تربیتی نظیر توسعه علمی، گسترش سواد و دانایی محوري است، ولـی ایـن اهـداف ذیـل رویکـرد               

در حالی که از منظر اسالمی تحقق تربیت مهمترین یـا از  . شوند یهاي توسعه تفسیر و عملیاتی م اقتصادي حاکم بر برنامه   

در جامعـه  . شـود  منظور هدایت و تربیت مردم برپـا مـی   جامعه اسالمی به. باشد مهمترین دالیل ما براي تشکیل جامعه می  

دگی خویش را به    اسالمی باید فرصتهایی فراهم گردد که مردم با افزایش معرفت و تقویت ایمان و توسعه اعمال صالح بن                 

چنانکه قبالً گفته شد تعلیم و تربیت براي تکمیل آفرینش و تجلـی توحیـد               . اثبات رسانند و توحید را در خود تثبیت نمایند        

چون خداوند جهان و انسان را آفرید و جهان سراسر موحد است ولـی انـسان بـه انتخـاب خـویش موحـد                        . ضروري است 

باشـد زیـرا     از میان بدیلها ضرورت دارد و بر تمام امور مربوط به انسان مقدم مـی   پس تربیت براي انتخاب توحید    . شود  می

هدف از تشکیل جامعه همکاري جهت دستیابی به آسایش و ادامه نسل . سازد هم سعادت و هم بقاي نسل او را ممکن می    

نوان فلـسفه رسـالت و مأموریـت     هدایت را به عقرآن کریماز این رو . باشد است و این هر دو در گرو تعلیم و تربیت می  

اي است که نه تنها افـراد آن موحدنـد بلکـه نهادهـاي ایـن                  جامعه موردنظر اسالم جامعه   . کند   معرفی می  1اصلی پیامبران 

چون دعوت بـه توحیـد و تقـوي اسـاس دیـن و              . جامعه، روابط و سامانه کلی آن نیز بر مبناي توحید تشکیل گشته است            

 اهداف تربیتی بر اهداف سیاسی و اقتصادي و غیره اولویت دارد و باید مصالح تربیتی مقدم                 تشکیل جامعه دینی است پس    

الزم است تعلیم و تربیت مبناي برقراري نظم اجتماعی باشد و مـصالح  . بر مصالح سیاسی، اقتصادي و اجتماعی واقع گردد    

 سیاسـی، اقتـصادي، فرهنگـی، حقـوقی و غیـره      هاي ریزیهاي ما در تمام حوزه گیریها و برنامه تربیتی مالك اصلی تصمیم   

مصالح تربیتی رونوشتی از اهداف تربیتی هستند که برحسب موقعیتهاي گوناگون و همچنین سلسله مراتب ارزشـها                 . گردد

                                                          

دهد که احتماالً برپایی عدالت و اقامه قسط نیز بخشی  نشان می» اقامه قسط« تأکید مکرر بر هدایت و انذار و تبشیر، در کنار یکبار اشاره به .1

باشند و اقامه قسط از عالئم  گان درصدد برپایی عدالت و احقاق حقوق مظلومان می زیرا از یکسو هدایت یافته.  استاز جریان هدایت و تربیت

یعنی .شود و از سوي دیگر برپایی عدالت براي هدایت مردم به سوي سعادت و زدودن موانع از مسیر آنها ضرورت دارد هدایت یافتگی تلقی می

باشد و تفکیک واقعی میان این دو نیست و هم هدایت به سوي توحید در گرو برپایی عدالت  جامعه و فرد موحد میهاي بارز  هم عدالت از نشانه

. باشد می
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. گردند  در مصالح تربیتی امکانات و فرصتها، همچنین تهدیدها و تنگناهاي موجود مورد مالحظه واقع می              . شوند  تدوین می 

. گذارند ها و اقدامات گوناگون بر تحقق اهداف تربیتی می  بینی تأثیراتی است که برنامه      تربیتی همچنین حاوي پیش   مصالح  

براي شناسایی مصالح تربیتی ابتدا براساس هدف اساسی تعلیم و تربیت که ترغیب یادگیرنده به شناخت و اصالح موقعیت              

ترین تهدیدها تعیین و سپس مجموعه محدودیتها و فرصـتهاي          مهمباشد،    خویش یا ارتقاي مرتبه هستی شناختی خود می       

هـاي   هاي گوناگون اجتمـاعی ـ شـامل برنامـه     در مرحله بعدي برنامه. شوند شناسایی می) یا احتمالی و قابل ایجاد(موجود 

ه به تأثیري که در هاي مذکور با توج برنامه. گیرند سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و غیره ـ از این جهت مورد بررسی قرار می 

همچنین با توجه به همـین  . شوند  بندي می مقابله با تهدیدها، کاهش محدودیتها و افزایش فرصتهاي تربیتی دارند، اولویت      

بدین ترتیـب در تمـام نهادهـاي سیاسـی،     . شود هاي اجتماعی با یکدیگر بررسی می تأثیرات، تعامل طولی و عرضی برنامه     

ریزي کوتاه، میان و طوالنی مدت برحسب تأثیرات کمـک کننـده و تعـامالت آنهـا در تحقـق                     اقتصادي و فرهنگی برنامه   

در چنین وضعیتی اهداف تربیتی و سلـسله مراتـب ارزشـهاي دینـی مالکهـاي اصـلی در                   . گیرد  اهداف تربیتی صورت می   

گیري در عرصه     ود هرگونه تصمیم  ش  دهد و سبب می     ها و اقدامات مربوط به آنها را تشکیل می          ارزیابی، نقد و کنترل برنامه    

از این طریق راههاي مجاز و ممکن نیـل         . عمومی و خصوصی زندگی با توجه به اهداف و آرمانهاي اسالمی صورت گیرد            

مندي از امکانات براي ترغیب افراد به تحقق اهـداف تربیتـی       هاي بهترین بهره    شود و شیوه    به اهداف تربیتی شناسایی می    

ها و تمام نهادهاي اجتمـاعی        طور منسجم در تمام برنامه      توانند ذیل تعلیم و تربیتی که به        گیرندگان می یاد. گردد  فراهم می 

از آنجـا کـه   . منتشر شده به شناخت و اصالح موقعیت خویش و در نتیجه ارتقاي مرتبه هستی شناختی خود نایـل گردنـد                

. ح تربیتی تابعی از تغییرات در عناصر موقعیـت اسـت          باشد، پس طول عمر مصال      هدف تعلیم و تربیت از ثبات برخوردار می       

اجتماعی یادگیرندگان متضمن تغییرات سریع و اساسی باشـد، مـصالح تربیتـی             / براي مثال اگر ویژگیهاي فضاي فرهنگی     

  .طول عمر کوتاهی داشته و نیاز به بازنگري و تدوین مکرر دارند

  :ند ازکننده تربیتی عبارت طور خالصه فهرست اصول هدایت به

  اصل حیات. 1

  ـ اصل حضور،

  انگاري، ـ اصل زنده

  وگو ، ـ اصل گفت

  .ـ اصل سودمندي

  اصل وحدت و یگانگی. 2

  ناپذیري، ـ اصل تفکیک

  ـ اصل وابستگی،

  ـ اصل تلفیق،

  ـ اصل تشخص،

  .ـ اصل تأثیر متقابل
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  اصل تغییر و تکامل. 3

  ـ اصل غایتمندي،

  ـ اصل تدریج و پیوستگی،

  .بییا ـ اصل هویت

  اصل آزادي و مسئولیت. 4

  ـ اصل اعتبار و مرجعیت،

  ـ اصل تقسیم وظایف،

  ـ اصل نظارت و ارزشیابی،

  .ـ اصل پاسخگویی

  اصل موقعیت. 5

  ـ اصل تنوع منابع و روشها،

  ـ اصل عدالت،

  ـ اصل انعطاف،

  .ـ اصل تقدم مصالح تربیتی
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  فصل چهارم ـ فلسفه تعلیم و تربیت رسمی

  م و تربیت رسمیمفهوم تعلی. 1-4

» تعلیم و تربیت رسمی«با پیدایش دولتهاي جدید در اروپا و در پی گسترش توجه آنها به آموزش و پرورش مفهوم         

 به عنوان یک نهاد رسمی و زیر نظر دولت پا به            1یعنی حدود دو قرن است که آموزش و پرورش عمومی یا ملی           . پدید آمد 

 جامعه صنعتی در قرن هفدهم ظهور نموده ولی بنابر یک اتفـاق نظـر تقریبـی            اگرچه جامعه جدید یا   . عرصه گذاشته است  

تـوان    تأسـیس دارالفنـون را مـی   2گـردد  میان متخصصان تاریخ تعلیم و تربیت، آغاز تربیت رسمی قرن نوزدهم معرفی می  

   3.سرآغاز ورود این نوع آموزش به ایران تلقی نمود

سینا نکات ارزشمندي درباره نقش  ن بزرگ نظیر افالطون، ارسطو، فارابی، ابنالبته از زمانهاي دور در آثار اندیشمندا    

طور پراکنده و به میـزان متفـاوت، آمـوزش نیروهـاي              همچنین در گذشته حکومتها به    . دولت در تعلیم و تربیت وجود دارد      

ـ   ولی معموالً همیشه و همه  . تحت امر یا فرزندان طبقات برگزیده را مدنظر داشتند         ت عمـومی و فراگیـر مـردم در    جـا تربی

طور انحصاري مسئولیت تعلیم و تربیت عمومی و حتـی       هاي میانه کلیسا به     خصوص در سده    به. انحصار نهادهاي دینی بود   

  .تخصصی را برعهده داشت

نظر از زمان و مکان اولیه ظهور مفهوم تعلیم و تربیت رسمی، دولتهاي جدید در پی بروز شرایط و اقتـضائات              صرف

داوسون معتقد است تـشکیل دولـت مـدرن، شـیوع           . عه صنعتی رغبت فراوانی براي هدایت تعلیم و تربیت نشان دادند          جام

گویـد نیـاز دولـت     او مـی . هاي دموکراتیک، شناخت حقوق شهروندي از عوامل پیدایش تعلیم و تربیت رسمی اسـت       آموزه

   4.شود اند تنها از طریق آموزش عمومی رفع می هجدید به تغییر نگرش جوامعی که قرنها با عقاید پیش مدرن زیست

گرایش ذاتی دولتها به حفظ و توسعه قدرت و پیشگیري از پیدایش و گسترش قدرتهاي رقیب، همچنین تالشهاي                  

                                                          

١ . Public Education, National Education

گر را به مدت دو  انگلستان است که تحصیل کودکان کار1833 نخستین سند قانونی مربوط به آموزش عمومی قانون کار در کارخانه مصوب .2

  .ساعت در روز اجباري نمود

در جامعه طبقاتی دوران .  البته تعلیم و تربیت رسمی به معناي دخالت دولت در تعلیم و تربیت در ایران از زمانهاي دور سابقه داشته است.3

اي از دخالت دولت در تعلیم و تربیت  هشاپور نمون هخامنشی و ساسانی شواهدي از آموزش و پرورش دولتی وجود دارد همچنین دانشگاه جندي

ها اولین جلوه واقعی از تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ایران و  در حالیکه نظامیه. است ولی این آموزشها ویژه طبقات و گروههاي خاصی است

 آمده است، سابقه تعلیم و تربیت رسمی با این همه به دلیل گسست تاریخی که در تعلیم و تربیت این مرز و بوم پدید. احتماالً در جهان هستند

.1382الهدي، سکوالریسم تربیتی، تهران، دانش و اندیشه معاصر،  رسد، جمیله علم رایج در کشور ما به تأسیس دارالفنون می

٤ .C.Dawson: Religion The Modern State, London, Sheed & Ward, ١٩٣٥.
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مصلحان اجتماعی عصر رنسانس و گرایشهاي حقوق بشري جنبشهاي این دوره، مقدمات توسعه تعلیم و تربیت رسـمی را    

هاي اقتصادي و سیاسی کشورهاي صنعتی در گسترش تعلیم و تربیت رسمی در کشورهاي             شک انگیزه  بدون. فراهم نمود 

  . مستعمره نقشی اساسی داشته است

در هر صورت تفکیک تعلیم و تربیت به دو حوزه عمومی ـ خصوصی یا رسمی ـ غیررسـمی از مقتـضیات سـاختار      

تماعی و همچنین اهداف سیاسی و اقتصادي خود به تعریف حیطه، از این رو هر کشوري بنابر فلسفه اج   . جامعه جدید است  

بنابراین الزم است براي دستیابی به الگویی متناسـب         . پردازد   ظرفیتها و محدودیتهاي تعلیم و تربیت رسمی می         مقتضیات،

البتـه  . ی قـرار گیـرد    با دیدگاه اسالمی براي تعلیم و تربیت رسمی، تعریفهاي رایج از این مفهوم و لوازم آنها مـورد بررسـ                   

بازخوانی تعریفهاي مطرح از تربیت رسمی باید با توجه به انتقادات و فضاي تحـوالت اجتمـاعی و گفتمانهـاي سیاسـی و                       

  . تربیتی رایج صورت گیرد

  تعلیم و تربیت رسمی از نگاه اندیشمندان. 1-1-4

یکـی از اولـین   . انـد  بیت رسـمی ارائـه داده  از ابتداي قرن بیستم تاکنون متخصصان تعلیم و تربیت تعریفهایی از تر       

از نظر مانرو تربیت رسـمی تربیتـی اسـت کـه     .  ارائه داد المعارف تعلیم و تربیت     دائرة و در    1911تعریفها را مانرو در     

 خودآگاهی معلمان و شاگردان نسبت به فرایند تربیـت مؤلفـه اساسـی              1.شود  مند اعمال می    طور مستقیم، آگاهانه و نظام      به

فرهنـگ  تعریف دیگـر از سـوي کـارتر نویـسنده           . یت رسمی در نظر مانرو است که در تربیت غیررسمی حضور ندارد           ترب

از نظر کارتر تربیت رسمی تربیتی است قراردادي و         . شود که در آن بر جنبه مدیریتی تأکید دارد           ارائه می  تعلیم و تربیت  

شود و تابع شرایطی است که قراردادي بـودن بـر آن    د اداره میمن ریزي شده و نظام هدفمند که به صورت منطقی و برنامه      

  2.نماید تحمیل می

. باشند شود که برخی ناظر به فرایندها و برخی ناظر به اهداف می امروزه تعریفهاي دیگري از تربیت رسمی ارائه می    

از مطالعـات و تحقیقـات قـرار گرفتـه          اند و مبناي بسیاري       از جمله این تعریفها تعریفی است که کومبز و احمد ارائه نموده           

 تربیت رسـمی    3.کنند  کومبز و احمد قلمرو تعلیم و تربیت را به سه حیطه رسمی، غیررسمی و شبه رسمی تقسیم می                 . است

باشد، ساختار سلسله مراتبی دارد و از تحصیالت ابتدایی تـا   دار می بندیهاي زمان تربیتی است که نهادینه شده، حاوي سطح    

مند است که خارج از چارچوبهـاي نظـام           تربیت شبه رسمی شامل هرگونه فعالیت تربیتی نظام       . گیرد  را در برمی  دانشگاهی  

تربیـت غیررسـمی همـان    . شود اي ارائه می    گیرد، بر اهداف خاصی متمرکز است و براي گروههاي ویژه           رسمی صورت می  

توانـد بـه مهارتهـا،        خالل ارتباط با محیط، هرکسی مـی      هاي روزانه و در       دائمی یادگیري است که در جریان تجربه      فرایند  

  4.باشد مند و داراي سازمان ویژه نمی تربیت غیررسمی نظام. دانشها، باورها و بصیرتهایی دست یابد

دهد تربیـت رسـمی رویکـردي در آمـوزش           از این واژه تعریف ذیل را ارائه می       ) 2005 (فرهنگ تعلیم و تربیت   

                                                          

١ .Monroe, Paul, Foraml Education Entry at A Cyclopedia of Education, MacMillan,١٩١١.
٢ .carter, V. Good, Dictionary of Education, Auspices of Phi data Kappa, McGrow-hill,١٩٥٩.
٣ .Formal Education, Informal Education, Non – formal Training.
٤ .Coombs, P.H. and Ahmed, M. Attacking Rural Poverty: How non – formal Education can help, 
Baltimor, John Hopkins University, ١٩٧٤.
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هاي تمرین    ق، انکشافی و خودجوش بر قوانین و اصول، تحلیل و قیاس، واژگان فنی و شیوه              است که به جاي فعالیت خال     

اش خارج از کالس درس  دانش غیررسمی دانشی است درباره موضوعی که کودکی در طی تجربه       . شود  و تکلیف تأکید می   

 ناظر یا مشاهده همکاران در یاد گرفته و تربیت شبه رسمی نوعی یادگیري است که از طریق آموزش شخصی و راهنمایی          

ایـن نـوع    .   برنامه درسی و روشهاي آموزشی آن آکادمیک، کتابی و اغلب نیازمنـد بـازبینی اسـت                 1.دهد  محل کار رخ می   

  2.باشد تا شاگرد محور آموزش بیشتر معلم محور می

 سه گانه تربیت رسـمی،  هاي  تین نیو ضمن پذیرفتن دیدگاه کومبز و احمد در زمینه تقسیم تعلیم و تربیت به حیطه               

دانـد    غیررسمی و شبه رسمی تمایز تربیت رسمی و تربیت شبه رسمی را در ویژگیهاي محل اجراي این دو نوع تربیت می                    

گوید  ولی برنان می. سازد اي دارد که فعالیتهاي تربیتی در خارج و داخل آن را متمایز می          او معتقد است مدرسه تعریف ویژه     

تواند در فضاي تربیت رسمی رخ دهـد   تربیت شبه رسمی می . می وابسته به محل برگزاري نیستند     تربیت شبه رسمی و رس    

ولی تفاوت آنها در اهداف متفاوت و همچنین در این است که تربیت رسمی داراي سـاختار معـین و متمرکـز اسـت ولـی                          

باشد و تمام فعالیتهاي خود را   متنوع میرسمی که فاقد ساختار معین، نظام سلسله مراتبی و اداره مرکزي است،       تربیت نیمه 

پذیرند و متناسب با فرهنگ، اهـداف و نیازهـاي افـراد از               از این رو فرایندهاي تربیت شبه رسمی انعطاف       . کند  مدیریت می 

   3.شوند اجتماعی به اجتماع دیگر متفاوت می

 اجتماعی، عرضـه هویـت فرهنگـی،        از نظر توماس و فاگریلند تربیت رسمی عبارت از جریان تبیین ساز و کارهاي             

اعمال کنترل اجتماعی، تولید نیروي کار، ایجاد تحرك اجتماعی، مشروعیت بخشی سیاسی و باالخره برانگیختن تغییـرات        

  4.اجتماعی است

او . شـمرد   فوردهم نیز اندیشمندي است که با پذیرش تقسیم کومبز و احمد ویژگیهاي تربیت شبه رسمی را بر مـی                  

تـوان ویژگیهـاي تربیـت رسـمی را           کند که از خالل بررسی آنها مـی          براي تربیت شبه رسمی معرفی می      چهار خصوصیت 

وابستگی تربیت شبه رسمی به نیازهـاي خـاص، گروههـاي خـاص، اهـداف       : این چهار خصوصیت عبارتند از    . کشف نمود 

باشـد    راد و اهداف کلی متمرکز می     در مقابل تربیت رسمی بر نیازهاي عمومی همه اف        . خاص و انعطاف در سازمان و روش      

او همچنین تأکید دارد که تربیت رسمی نسبت به تغییرات اجتماعی دیر واکـنش نـشان                . و از انعطاف کمی برخوردار است     

   5.کاري همراه است دهد و با نوعی محافظه می

بنـدي و     ، زمـان  سیمکینز نیز معتقد است که تربیت رسمی و تربیت شبه رسمی از جهـات گونـاگون نظیـر اهـداف                   

تربیت . هاي طوالنی، معین، استاندارد و تمام وقت است  کلی و بلندمدت، دورهاهـداف تربیت رسمی داراي . ساختار متفاوتند 

بـر   داراي سـاختار سلـسله مراتبـی، غیرمنعطـف، جـدا از محـیط، مبتنـی               . باشـد    محور می  وروديبر مدرك و      رسمی مبتنی 

در حالی که تربیت شبه رسمی کامالً برعکس اهداف ویژه    . یستم کنترل خارجی است   دستورالعمل و معلم محور و داراي س      

                                                          

١ .Dictionary of Education, New Dihli: Kull Bhushan APH ٢٠٠٥.
٢ .Keyword in Education, London: Longman١٩٧٣.
٣ .Brennan, b. "Reconceptualizing non Formal education", International Journal Lifelong Education, 
n١٩٩٧ ,(٣)١٦
٤ .Fagerlind, I & Saha, L. Education and National Development: a  Comparative Perspective, Oxford, 
١٩٨٩.
٥ .Fordham, P.E. Informal, Non formal and Formal Education Programs, YMCA George Williams 
College, ١٩٩٣.
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وقت و کوتاه اسـت ایـن نـوع تربیـت غیراسـتاندارد، شخـصی،                  از نظر زمانی پاره    نیستبر مدرك     و کوتاه مدت دارد مبتنی    

  1 .باشد ودکنترل میساالر و خ محیط مدار و منعطف است شاگرد محور و مردم. باشد بازخوردي و خروجی محور می

مندي یادگیري فردي و جمعی و مـدرك را           سازمان یافتگی، هدفمندي و نظام    ) 2003(هوت پن، هنسن و همنیک      

 که مرز بین آمـوزش  2آموزش شبه رسمی بیشتر ویژگیهاي مذکور را داراست بجز مدرك    . اند  ویژگی آموزش رسمی دانسته   

باشد یا پیش نیـازي بـراي مراحـل بعـدي آمـوزش               مدرك هدف می  در آموزش رسمی یا خود      . رسمی و شبه رسمی است    

  .است

گیـري توجـه      اسمیت و جفر براساس مقتضیات مدیریتی در تمایز میان تربیت رسمی و غیررسمی به فرایند تصمیم               

 و در سـطوح فروتـر  گیـري در تعلـیم و تربیـت رسـمی از بـاال بـه پـایین اسـت          ریزي و تصمیم اند و معتقدند برنامه    نموده

شود در حـالی کـه در تربیـت          گیري پیدا می    ریزي و تصمیم    آموزان کمتر امکان برنامه     خصوص در سطح معلمان و دانش       به

 بدین ترتیب در عموم تبیینهاي ارائه شـده از          3.ها و تصمیمات حاصل مشارکت شاگردان و معلمان است          شبه رسمی برنامه  

  . ربیت شهروند سیاسی و آموزش نیروي انسانی حضور دارندتربیت رسمی سه هدف اساسی انتقال میراث فرهنگی، ت

تربیت رسمی از غیررسمی واقعاً مرز معینی میان        رغم تبیینهاي ارائه شده از سوي متخصصان براي تفکیک            البته به 

همین آمیختگی تالش براي تعریـف کامـل و دقیـق تربیـت رسـمی بـه عنـوان بـدیل تربیـت                   . آنها در عمل وجود ندارد    

اند تربیت رسمی را در مقایـسه یـا در ارتبـاط بـا      از این رو اندیشمندانی که خواسته. نماید  ی را با مشکل مواجه می     غیررسم

مندي را    اند براي مثال کومبز و احمد هدف        هاي تربیت رسمی دچار خطا شده       تربیت غیررسمی تعریف کنند در تبیین مؤلفه      

نمایند در حالی کـه تربیـت بـه     یت غیررسمی را فاقد هدف معرفی می   کنند و ترب    رسمی منحصر می    به تربیت رسمی و شبه    

البتـه  . باشد  فعالیتهاي تربیتی رسمی یا غیررسمی فعالیتی دو سویه و متضمن قصد و هدف می             . مند است   خودي خود هدف  

ه رسـمی و  هدف وجود دارد که این نوع یادگیریها هم در حـوزه غیررسـمی و هـم در حـوز               برخی یادگیریهاي اتفاقی و بی    

طور کلی تعلیم و تربیت بـه دلیـل عمـدي بـودن همـواره هدفمنـد و حتـی          ولی به . دهد  معموالً به صورت ناآشکار رخ می     

  . مند است نظام

یعنی ساختار معـین،  . اند منحصر به آن نیست همچنین ویژگیهایی که برنان و فوردهم براي تربیت رسمی برشمرده    

از آن سو تنوع و انعطاف متناسب با اهـداف و  . باشد  از لوازم ضروري تربیت رسمی نمینظام سلسله مراتبی و اداره مرکزي    

تصور تربیت رسمی غیرمتمرکز، منعطف و سـازگار بـا          . شرایط اجتماعی و نیازهاي فردي، خاص تربیت شبه رسمی نیست         

یت رسمی یا وجه تمـایز آن از     ناپذیري عنصري ضروري براي ترب      شود انعطاف   باشد و سبب نمی     شرایط و نیازها محال نمی    

  .رسمی و غیررسمی تلقی گردد تربیت شبه

شود ویژگـی اصـلی آن نیـست        باید توجه داشت محافظه کاري و تأخیري که معموالً در تربیت رسمی مشاهده می             

 بلکه تأخیر واکنش تربیت رسمی به تحوالت اجتماعی ناشی از این است که تربیت رسمی زیر هـدایت نهادهـاي دیگـري       

کننده از این رو تغییرات ابتدا باید         اند تا هدایت     سیاستهاي آموزشی بیشتر هدایت شونده     چونبه قول فوردهم    . شود  واقع می 

                                                          

١ .Ibid.
٢ .Diploma.
٣ .Jeffery, T. & Smith, M.K. Using Informal Education, an Alternative to Case work, Teaching and 
Controle?, Milton Keynes: Open University ٢٠٠٢.
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   1.نهادهاي دیگر را متأثر نماید و بعد به آموزش برسد

 مراتبـی،   آموزش نهـادي، سلـسله    (تقریباً از زمانی که کومبز و احمد تعلیم و تربیت را به سه حیطه آموزش رسمی                 

مند گروههاي خاص  آموزش نظام(، شبه رسمی )بندي سنی یادگیرندگان بر طبقه پیوسته، تمام وقت و مصوب، دولتی مبتنی     

 عمـوم   2تقـسیم نمودنـد،   ) یادگیري انواع دانش مهارت نگرش از طریق تجارب روزانه        (و غیررسمی   ) منظور اهداف ویژه    به

هـاي اساسـی هـر یـک از ایـن سـه حیطـه            در تعریـف آنهـا و تعیـین مؤلفـه          اندیشمندان این تقسیم را پذیرفتـه و تنهـا        

براي مثال البل معتقد است برخی ویژگیهاي معرفی شده توسط کومبز و احمد . اند نظرهاي گوناگونی را ابراز نموده   اختالف

برنامـه در    زشـهاي فـوق   درباره انواع سه گانه تربیت رسمی، شبه رسمی و غیررسمی اختصاصی به یکی از آنها ندارد و آمو                 

  . شود مدارس داراي ویژگیهاي تربیت شبه رسمی است ولی در قالب تربیت رسمی ارائه می

دهـد کـه    کارون و کارهیل معتقدند که مطالعات در مورد کشورهاي شوروي، مجارستان، کوبا، آرژانتین نـشان مـی           

لی نسبت به مرزهاي دقیق و تمایزات تربیت رسـمی          المل  هیچ اجماع مطلق و بین    . الگوهاي کم و بیش متفاوتی وجود دارد      

 براي مثال در شوروي سابق آموزش به دو دسته پایه و تکمیلی 3 .خورد با آموزشهاي شبه رسمی و غیررسمی به چشم نمی   

هدف آموزش پایـه، هماهنـگ کـردن فراگیـر بـا نظـام روابـط        . شود اي تقسیم می و هر یک به دو بخش عمومی و حرفه  

سازي فراگیر براي زندگی فعال و مواجهه با شـرایط متغیـر اجتمـاعی تولیـد             ت و هدف آموزش تکمیلی، آماده     اجتماعی اس 

اي و منظم، آمـوزش تکمیلـی و آمـوزش نـامنظم تقـسیم                در کشور مجارستان آموزش به سه دسته آموزش مدرسه        . است

هـاي آموزشـی دولـت هـستند و           اسـت شود؛ آموزش مستمر به طور صریح و آموزش تکمیلی به طور ضمنی حاوي سی               می

ایـن  . اسـت ) دولتی(ریزي مرکزي     هاي یاددهی و یادگیري خارج از ساز و کار برنامه           آموزش غیررسمی شامل همه فعالیت    

  . ها یا ابتکارات خودجوش، فردي یا گروهی است و یا حاصل ساز و کارهاي بازار است فعالیت

بنـدي    و ماهیت مؤسسات و اهداف گوناگون، مهمترین معیار دسته     بندي به شیوه دیگري است      در کشور کوبا، دسته   

اي و آمـوزش      شخـصی، آمـوزش حرفـه     ) توانائیهـاي (هاي آموزش شبه رسمی است که مشتمل بر آمـوزش رشـد               فعالیت

آموزش رشد توانائیهاي شخصی با هدف ارضاي عالیق و توانائیهاي فردي و نیازهاي فرهنگی گوناگون               . شود  همگانی می 

شناسـی و   مراکـز سـتاره  (، ورزشی، زبان و مراکز علمی )ها، بناهاي تاریخی ها، کتابخانه موزه(ز سوي مؤسسات فرهنگی   و ا 

اي و همچنـین      اي با همکاري آموزش رسمی مدرسه       آموزش حرفه . یابد  و بهداشت جسم و روان سازمان می      ) علوم طبیعی 

دف آموزش همگانی، پرسش از روابط اجتماعی موجـود اسـت           یابد و در نهایت ه      نهادهاي خودجوش اجتماعی سازمان می    

  .یابد هاي زنان سازمان می هاي ملی آموزشی، سازمانهاي غیردولتی، اصناف و گروه که از سوي انجمن

سازمان یونسکو با توجه به گوناگونی تقسیمات مربـوط بـه تربیـت رسـمی از غیررسـمی و شـبه رسـمی و بـراي                          

ایـسکد  . بندي انواع آموزش کـرده اسـت         متولی دسته  4یشتر، نهادي را با نام اختصاري ایسکد      همگرایی بین آنها و اجماع ب     

کنـد و مـالك    تقسیم مـی ) بیرون از مدرسه(و آموزش بزرگساالن ) اي نظام مدرسه(آموزش را به دو حوزه آموزش مستمر       

  .کند معرفی می) در مدرسه(نام فراگیران  رسمی بودن را نیز پذیرفته شدن و ثبت

                                                          

1 .Fordham, Ibid.

٢ .Coombs, P.H. and Ahmed, M. Ibid.
٣ .Carron, G, Car – Hill. R. Non – formal Education: Information and planning. Issues. Paris: 
International institiuse for Educational planning ١٩٩١.
٤. International Standard Classification of Education (ISCED).
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المللی دشوار اسـت و از ایـن رو در پایـان ایـن             بندي واحد بین    ولی در هر صورت پذیرش و به کارگیري یک دسته         

  .گردد بخش صرفاً چارچوب مفهومی و تطبیقی درباره انواع آموزش رسمی، غیررسمی و شبه رسمی ارائه می

هاي مختلف بندي مقایسه دسته. 1جدول 
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توان گفت اگرچه اجماعی درباره وجوه اختالف و تشابه انواع آموزش وجـود نـدارد و در کـشورهاي                     ر مجموع می  د

طور کلی تعلیم و تربیت رسمی شامل آموزشهایی است که براسـاس   شود ولی به گوناگون الگوهاي مختلفی بکار گرفته می 

گردد و با اعطاي مدرك    ف، ساختار و کارکرد معینی ارائه می      قوانین و مصوبات نهادهاي معتبر و قانونی هر کشور و با اهدا           

آموزش شبه درسـی    . کند  معتبر در پایان تحصیالت، در انتخاب شغل، میزان درآمد و ادامه تحصیل فراگیران نقش ایفا می               

 نیـست   در آموزش شبه رسمی، ساختار مدنظر     . در وسط طیفی است که تربیت رسمی و غیررسمی در دو سر آن قرار دارند              

هاي یادگیري  همچنین آموزشهاي رسمی، شبه رسمی و غیررسمی از نظر زمینه  . بلکه هدف و کارکرد آموزش مدنظر است      

.  آموزش رسمی بیشتر به نیازهاي شناختی چون خواندن، نوشتن و حساب کردن معطـوف اسـت        1.و اهداف با هم متفاوتند    

اري و بیشتر مهارت محور و وظیفه محور اسـت؛ در مـدیریت             آموزش شبه رسمی در مقایسه با آموزش رسمی کمتر ساخت         

همچنین از نظر سازمان، غیرمتمرکز است و بیشتر بـراي گروههـاي            . تر است   زمان انعطاف بیشتري دارد و اهدافش فوري      

پـذیرتر و فراگیـر محـور اسـت و شـرکت       شیوه تدریس آموزش شبه رسمی، انعطاف. شود خاص و مقاصد ویژه طراحی می    

  2.ها بر حسب سن نیست بلکه بر حسب عالقه و استعداد است ران در دورهفراگی

کند اجمـاع بـر آن        کومبز اعالم می  . گاه تفاوت انواع تربیت شبه رسمی بیشتر از اختالف آنها با تربیت رسمی است             

آموزش رسمی، شـبه  اي منحصر شود بلکه باید ترکیبی پیچیده از      است که راهبردهاي آموزشی آینده نباید به نظام مدرسه        

در آینده باید از راهبـرد محـدود و غیرمنعطـف       . رسمی و غیررسمی ارائه شود و با فعالیتهاي مربوط به توسعه مرتبط گردد            

 میالدي که به بحران جهـانی آمـوزش و       60 و   50هاي    همچون میراث نظام آموزشی رسمی دهه     (گسترش خطی و کمی     

العمـر   هبردهاي گسترده و جامع، ابتکاري و تلفیقی گام بـرداریم تـا فراینـد مـادام    سوي را  ، بپرهیزیم و به   ) انجامید 3پرورش

به اعتقاد او براي مواجهه با تغییرات سریع در محیط پیرامون و توسعه          . یادگیري براي همه افراد و در هر سنی فراهم شود         

را بـا سـایر بخـشها و نهادهـاي اجتمـاعی،      گانـه، بایـد آنهـا     هاي سه بر برقراري پیوند عمیق بین حیطه      همه جانبه، عالوه  

اول اینکه آموزش و پرورش به    : شوند  اقتصادي و فرهنگی مرتبط بسازیم که در این راه سه تصور سنتی مانع محسوب می              

توان آن  پس می. کند عنوان نهادي مستقل، متولی توسعه است و جدا از صنعت، کشاورزي، حمل و نقل مانند آن عمل می      

دوم اینکه آمـوزش شـبه رسـمی جـایگزین        . ریزي و مدیریت کرد     ظر گرفتن سایر بخشها، سازماندهی، برنامه     را بدون در ن   

هاي آن باید از سوي وزارت آموزش و پرورش و همسو بـا         آموزش رسمی است و بنابراین نظامی مشابه آن دارد که برنامه          

فاً براي فقرا و محرومانی است که به هر دلیـل           سوم اینکه آموزش شبه رسمی صر     . هاي آموزش رسمی تدوین شود      برنامه

  .اند بهره از آموزش رسمی بی

 کرد تـا فراگیـران   4اي را با آموزش شبه رسمی ترکیب بزعم او باید با رویکردي نوین، عناصر آموزش سنتی مدرسه 

از . نیاز زندگی را بیاموزندهاي پایه یعنی خواندن، نوشتن و حساب کردن، مهارتها و دانش مورد            بر دستیابی به مهارت     عالوه

شـوند و دوم   مند مـی  اول اینکه جوانان و بزرگساالن نیز از یادگیري بهره: شود این ترکیب دو دستاورد دیگر نیز حاصل می   

                                                          

١.  Ibid, Colletta & Raddiffe, ١٩٨٩.
٢ .Knowles ١٩٧٠.
٣ .The World wide Education Crisis.
٤.  Combination.
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   1 .یابد اینکه یادگیري بیش از گذشته با نیازها و شرایط محلی انطباق می

  اصالح تعلیم و تربیت رسمی. 2-1-4

اي براي تثبیت موقعیت سیاسی، اقتصادي یـا ابـزاري در اختیـار حاکمـان و        یت همچون وسیله  مالحظه تعلیم و ترب   

ایـن  . خصوص متفکران نئومارکسیست نظیر پائولو فرره واقع شده اسـت           تاجران سالهاست که مورد انتقاد اندیشمندان و به       

زدایـی کـه شکـست تربیـت رسـمی در             رویکرد مدرسه . زدایی گردید     واکنشهاي انتقادي منجر به گسترش رویکرد مدرسه      

این رویکرد بر نقـد تعلـیم و تربیـت    . دهد در حال گسترش است دستیابی به تمام انتظارات اجتماعی را مورد توجه قرار می      

هـاي رسـمی      امروزه نوعی تمایل فزاینده براي استقالل مدرسـه از مجموعـه          . زدایی از مدرسه تأکید دارد      رسمی و رسمیت  

هرچنـد عمـوم   .  نوعی رغبت براي گشودگی در اهداف مدرسه و فعالیتهاي تربیتی رو به گسترش استسیاسی و تجاري و   

ورزند، ولی اخیراً کـارگزاران   گرا از مدتها قبل با رسمیت و انضباط خشک مدرسه مخالفت می           گرا و طبیعت    فیلسوفان انسان 

ن و گشوده بودن مدارس و همچنین توسعه آموزشـهاي          زدایی، مشارکتی بود    اي تعلیم و تربیت نیز بر نیاز به رسمیت          حرفه

  2.کنند شبه رسمی تأکید می

زدایی که نوعی رویکرد سلبی است، واکنشهاي انتقادي بـه تعلـیم و تربیـت رسـمی                   رغم رویکرد مدرسه    در واقع به  

ایـن رویکـرد   .  توجه داردرویکرد ایجابی دیگري را پدید آورد که به توسعه انواع دیگر تعلیم و تربیت در کنار تربیت رسمی   

. هاي تربیت غیررسمی گشته اسـت       اي براي توسعه آموزش شبه رسمی و همچنین توجه به شیوه            موجب تالشهاي فزاینده  

اکنون انبوهی از فعالیتهاي آموزشی گوناگون وجود دارد که نسبت به تربیت رسمی جنبه تکمیلـی، جـایگزین یـا حتـی        هم

ه به توسعه تربیت شبه رسمی ناشی از واکنشی انتقادي به تربیـت رسـمی اسـت و عمـوم                عبارت دیگر توج    به. رقیب دارند 

هـاي تربیـت رسـمی را در توسـعه      اندیشمندان تربیتی که منتقد تعلیم و تربیت رسمی هستند، جبران نقصها و ناکارآمـدي      

  . کنند تربیت شبه رسمی و تا حدودي توجه به تربیت غیررسمی جستجو می

هاي اخیر شاهد توجه گسترده به تبیین تربیت شـبه رسـمی و برشـمردن مزیتهـاي آن بـر                       و نوشته  در آثار تربیتی  

یافتگی و میـزان گـسترش فعالیتهـاي          کنند بین سطح توسعه     براي مثال کارون و کار هیل ثابت می       . تربیت رسمی هستیم  

 یافتـه بـه آموزشـهاي شـبه رسـمی           زیرا اقبال عمومی و منابع تخصیص     . آموزشی شبه رسمی رابطه مستقیمی وجود دارد      

دهد که نگرش غالب در این کشورهاي به سهم عمده آموزشهاي شبه رسمی در توسعه ملی معطـوف اسـت، در             نشان می 

حالی که کشورهاي فقیر، آموزش شبه رسمی را همچون جنبـه تکمیلـی آموزشـهاي رسـمی تلقـی نمـوده و بـه منـاطق                 

اند آموزش شبه رسمی هم نقش تکمیلی و هـم نقـش جـایگزین بـراي       مدعیکارون و کارهیل  . کنند  روستایی محدود می  

از این رو در اکثر کشورهاي توسعه یافته، از شکلهاي مختلف آموزش شبه رسمی نه فقط براي اقـشار     . تربیت رسمی دارند  

 و انتقـال آخـرین      )مثالً براي پزشکان، دانـشمندان و سـایرین       (اي    محروم و کم سواد بلکه براي آموزشهاي تکمیلی حرفه        

  . شود دستاوردهاي علمی و فناورانه مربوط به هر حرفه، بهره گرفته می

با توجه به تمایل فزاینده براي توسعه تربیت شبه رسمی تعریف رابطه آموزش رسمی و شبه رسمی و غیر رسـمی،                     
                                                          

١.  Coombs. P.H. "formal and Nonformal Education: Future Strategies", In Titmus, C, J. Lifelong 
Education for Adults: an International, Handbook, ١٩٨٩.
٢.  Govinda, R. "Research in Non – formal Education" In Buch, M.B. Fourth Surrey of Research in 
Education. New Delhi: National Council of Educational Reserch and Training, ١٩٨٨.
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دیـشمندان تعلـیم و تربیـت      برخی ان . همچنین نقش دولت در هر یک از آنها از موضوعات مطرح در بحثهاي تربیتی است              

نظیر کومبز و احمد معتقدند اتصال و همگونی کامل و همه جانبه آموزش رسمی و شبه رسمی نه الزم و نه صحیح اسـت               

هـا و   زیرا این دو حیطه اهداف و کارکردهاي گوناگونی دارند و اساساً آموزش شبه رسمی تا حد زیادي بـر مبنـاي کاسـتی          

پس نظارت و استانداردهاي حـاکم بـر آمـوزش رسـمی نبایـد مـانع                .  شکل گرفته است   مشکالت ناشی از آموزش رسمی    

  .هاي آموزش شبه رسمی شود انعطاف، ابتکار و نوآوري

ردالیف و کالتا برآنند مبانی نظري آموزش شبه رسمی با چالش روبروست زیرا از سویی این نـوع آمـوزش فراگیـر                   

غیرمتمرکز، اجتماع محور و آزاد باشد و از سـوي دیگـر ماننـد هـر برنامـه                  محور است و بنابراین الزمست فرایندهاي آن        

یابد که    کند، قابلیت سرکوب دارد و این موضوع خصوصاً هنگامی مصداق می            پذیري را ترغیب می     آموزشی دیگر که جامعه   

هاي آموزش شبه رسـمی   بزعم آنها برنامه. ریزي دولت باشد هاي برنامه   ریزي آموزشی شبه رسمی بخشی از سیاست        برنامه

ها ممکن است بـا هـدف کاسـتن از فـشار جـدایی          این برنامه . کنند  اهداف و مقاصد سیاسی پنهان و آشکاري را دنبال می         

نخبگان از توده مردم بکار گرفته شود اما با توجه به اینکه این نوع آموزش، اعتبار و جایگاه آموزش رسمی را ندارد و نقش 

ار، جایگزین و فرعی است، توان و انرژي توده مردم را در جهت دستیابی به اهداف نازل اجتماعی و                   آن در جامعه و بازار ک     

دهد و از این رو شکاف طبقاتی بین نخبگان و تـوده مـردم را               سوق می ) مثل دستیابی به شغلی آبرومند و مانند آن       (شغلی  

  1.بخشد تداوم می

هاي رفاه و تـأمین اجتمـاعی و    الت اجتماعی و در قالب برنامه    گوید آموزش شبه رسمی با هدف توسعه عد          می 2برنز

شود، در حالی که آمـوزش شـبه رسـمی نیـز              همانند شانسی دوباره براي فرصتهاي از دست رفته آموزش رسمی تلقی می           

  .بیانجامد) توده(و انحصار) نخبگان(تواند همانند آموزش رسمی به فرایند شمول  می

نقد اثرات ایدئولوژیک و سیاسی نظام آموزش رسمی، آموزش شبه رسمی طرفداران            بدین ترتیب گرچه با گسترش      

کند، آموزش شبه رسمی دستاوردهاي با ارزشی دارد ولی هماننـد آمـوزش               زیادي پیدا کرده و همچنان که ایونز اذعان می        

وزشی یا سـاختار سیاسـی و     تواند به طور گسترده به اصالح نظام آم         رسمی گرفتار فشارهاي اجتماعی مشابهی است و نمی       

طور صریح ابزاري براي مقاصد        در نتیجه آموزش شبه رسمی نیز گاه به        3 .اجتماعی حاکم که خود بخشی از آنست، بپردازد       

  .شود سیاسی و نظارت و کنترل جنبشها و مؤسسات غیردولتی معرفی می

می، تمایل دارند نقش دولـت را در تربیـت        در برابر این گروه از اندیشمندان که به دلیل دوري از نواقص تربیت رس             

بـراي نمونـه بـاك و       . شبه رسمی کاهش دهند، اندیشمندانی هستند که بر نقش دولت در تربیت شبه رسمی تأکید دارنـد                

کننده و تأمین کننـده مـالی          بر حمایت بیشتر دولت از آموزش شبه رسمی تأکید و نقش دولت را به عنوان هماهنگ                4باك

نیز حمایت مستمر دولت از آموزش شبه رسمی را ضـروري خوانـده و بـر آنـست ایـن                    ) 2003(هیوسین  . اند  توصیف کرده 

، نیز برآنند دولتها باید با حمایت مالی و تدوین برنامه           )2003(پن، هنسن و همینک     هوت. حمایت هم مالی و هم فنی است      

. می همچون مکمل یکـدیگر فـراهم کننـد      آموزشی جامع، جایگاه مناسبی هم براي آموزش رسمی و هم آموزش شبه رس            

باك و باك یکی از اهداف و کارکردهاي آموزش شبه رسمی در کشورهاي در حال توسعه را مشارکت سیاسی شـهروندان                

                                                          

١.  Colletta & Raddiffe, ١٩٨٩.
٢.  Barns ٢٠٠١.
٣.  Colletta & Raddiffe, ١٩٨٩.
٤.  J.C. Bock & C.M.Bock,١٩٨٩.
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اند و در چنـین وضـعی کـه           هاي مختلف تشکیل شده     اند این کشورها از اقوامی با فرهنگ و زبان          آنها مدعی . کنند  ذکر می 

منظـور همـراه      تواند همپاي آموزش رسمی به       اصلی گسترش نفوذ دولت است، آموزش شبه رسمی می         نظام آموزشی، ابزار  

  .نمودن اقوام با اهداف توسعه دولت بکار گرفته شود

  تعلیم و تربیت رسمی از نگاه منتقدان. 3-1-4

قـدان ناکارآمـدي    برخـی منت  . براي واکنشهاي انتقادي نسبت به تعلیم و تربیت رسمی دالیل گوناگونی وجـود دارد             

اي و تربیتی اشخاص، تأخیر تربیـت رسـمی در واکـنش بـه تحـوالت                  آموزش رسمی در برآوردن نیازهاي فرهنگی، حرفه      

زدگی و وضعیت ابزاري تربیت رسمی براي حاکمـان   ناپذیري و ساختار بروکراتیک تربیت رسمی، سیاست     اجتماعی، انعطاف 

  . ندا ترین نقصهاي آن دانسته و تاجران را مهم

آنهـا  . انـد  بندي دانش معطوف کـرده  ولی برخی دیگر همچون برنز انتقادات خود را به نقش تربیت رسمی در بخش    

بندي نموده و بر حسب میزان دانش افـراد در هـر بخـش بـه آنهـا مـدرك                      معتقدند که آموزشهاي رسمی دانش را بخش      

تواند امکان معاوضه آن بـا پـول و شـغل را            یلی می بندي میزان دانش و مهارت در قالب مدرك تحص          ولی صورت . دهد  می

کننـد و   عبارت دیگر تعلیم و تربیت رسمی ابتدا دانش مصوب یا مجاز را به عنوان دانش معتبر معرفی مـی  به. آورد پدید می 

ي همچنین آموزشها . سازد  سپس میان دانش معتبر با مدرك تحصیلی و شغل و درآمد ارتباط ضروري تنگاتنگی برقرار می               

  1.رسمی بر سطوح پیشرفت تحصیلی تأکیدي ایدئولوژیک دارند

گـرا مـدارس    به اعتقاد اندیشمندان چـپ . دلیل دیگر براي مخالفت با تربیت رسمی تأثیر آن در تداوم نابرابریهاست           

سـه بـا   خصوص در هنگام ناسازگاري الگـوي غربـی مدر   این کارکرد مدرسه به. مرکز بازتولید نابرابریهاي اجتماعی هستند   

اي و  شود و نابرابري در قدرت اجتماعی و دوگانگی در روابط اجتماعی میان گروههاي حاشیه      فرهنگهاي بومی برجسته می   

  .زند گروههاي مسلط را دامن می

همچنین برخی منتقدان تعلیم و تربیت معتقدند حاکمیت فرهنگ اروپایی بر تربیت رسمی که اعتبار فرهنگ، زبان،                 

دهـد سـبب انتقـادات     المللی گسترش مـی  کند و نابرابري قدرت اجتماعی را در سطح بین          ران را نفی می   آداب و رسوم دیگ   

این دسته از منتقدان براي تقابل با تربیت تک فرهنگی و رسمی غربی ضرورت آموزشهاي شبه رسمی                 . وسیعی شده است  

آنها همچنین تأکید دارنـد کـه       . یابد  سترش می آنها معتقدند از طریق تربیت شبه رسمی فرهنگ بومی گ         . کنند  را تبیین می  

  2.ها مورد توجه واقع شود تربیت غیررسمی الزم است توسط خانواده

در میان منتقدان تعلیم و تربیت رسمی آن دسته از منتقدان که به پیروي از فوکو بر نقد کارکرد نظارتی و کنترلـی                       

اصـوالً انتقـادات    . انـد   اصر تعلیم و تربیت را تحت تأثیر قـرار داده         تعلیم و تربیت رسمی تأکید دارند بیش از همه ادبیات مع          

تنبیـه و   قدرت فوکـو و در راسـتاي موضـع او در کتـاب              / معطوف به کارکرد نظارتی تربیت رسمی در ذیل نظریه دانش         

بـه زعـم   . ردویژه آموزش و پرورش تأکیـد دا   بر تکوین ذهنیت و هویت افراد جامعه زیر تأثیر نهادهاي دولتی به        مجازات

به منزله یکی از اهداف تعلیم و تربیـت رسـمی، بـه نظـارت دولـت در هنجارسـازي،                    » پذیري  جامعه«فوکو و همفکرانش    

                                                          

١.  Burns, G.E. Toward a Redefinition of formal and Informal Learning  Education and the Aboriginal 
People. Ontario: Eentre for the Study of Education and Work.
٢.  Burns, Ibid.
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هاي پنهان قدرت و نظارت دولتـی   از منظر مابعد ساختارگرایی فوکو الیه   . سازي، مدیریت ذهنیتهاي افراد اشاره دارد       هویت

  . شوند اختارگرا به صورت برنامه اصالحات آموزشی تثبیت میدر قالب اصول علمی و نتایج تحقیقات س

گوید دولت رفاه و تأمین اجتماعی خود را مسئول برآوردن انتظارات جامعه و تأمین رفاه مردم دانسته            پاپ کویتز می  

ع با پیدایش ولی در واق. و براي رفع نیازهاي مردم نهادهایی همچون بهداشت، کار و آموزش و پرورش را پدید آورده است         

گوینـد آمـوزش و       دسته اخیر مـی   . این نهادهاي دولتی فرایندهاي تکوین هویت اشخاص در اختیار دولت قرار گرفته است            

و بـا اعطـاي مـدرك تحـصیلی و مجـوز           ) به قول ماکس وبـر    (پرورش به عنوان نهادي دولتی داراي قدرت نمادین است          

 اعتقادات ایشان نظارت دولتی و مدیریت هویت تنها شـامل حـال             به. کند  تخصص نظارت سختی را بر جامعه تحمیل می       

   1.گیرد شود بلکه قبل از آنها معلمان و تمام کارگزاران عرصه تربیت رسمی را در بر می آموزان نمی دانش

شود اگر با ناکارآمدي دولت در تأمین نیازهـاي   البته این نوع نظارت سرکوبگرانه که توسط تربیت رسمی اعمال می  

کیـونن و رنـه   . شود جتماعی همراه گردد، سبب بروز اختالالتی در نظام آموزش رسمی همچون دیگر نهادهاي دولتی می              ا

انـد اخـتالالت گونـاگون در آمـوزش و            منظور بررسی رابطه دولت و تربیت در اروپاي شـمالی داشـته              که به  2اي  در مطالعه 

انـد و معتقـد        تأمین تمام نیازهاي نامحدود اجتماعی وابسته دانـسته        پرورش دولتی را به این تنگناي بنیادین دولت رفاه در         

 5 و یـا الگـوي چنـدمرکزي       4 جاي خود را به الگوي مرکزگریز      3شود به تدریج الگوي مرکزگرا      اند این ناتوانی سبب می      شده

  . بدهد

 را شکل داده و آن       تبیین کردند که فناوري عملی و فضاي آموزشی ذهنیت افراد          1990 و بال در     1995مارشال در   

گیـرد و ایـن    منظور کنترل صورت می اصالحات برنامه درسی در آمریکا به    : گوید  کویتز نیز می  . کند  را هدایت و ارزیابی می    

اکنـون بـا    . دهد  کنترل از طریق آگاهی بخشی به معلمان و اصالح قابلیتها، مهارتها و دانش آنها درباره شاگردان روي می                 

تها و گرایشات معلمان و شاگردان با دانش، گفتمانهاي آموزشی درصـدد بهنجارسـازي افـراد همچـون      توجه به پیوند قابلی   

  .باشند بازیگرانی خودگردان، مستقل و منعطف می

کویتز در پارادایم مابعد ساختارگرایی معتقد است که راهبردهـاي آمـوزش حـل مـسئله خنثـی نیـستند بلکـه ایـن              

یتهایی همچون اعتماد به نفس، انضباط فردي، میل بـه آمـوختن، وفـاداري بـه اهـداف                  شوند افراد قابل    راهبردها سبب می  

طور جدي نـسبت بـه اهـداف برنامـه احـساس       برنامه و خودارزیابی براساس آن اهداف را از خود بروز دهند و در نتیجه به        

شـود و تنهـا        واقـع مـی    دال معتقد است که در رویکرد حل مسئله جهان همچنان که هست مـورد قبـول               . مسئولیت کنند 

 6.شـود   از این رو در مطالعات اثربخشی نظم موجود و نقایص ذاتی آن پذیرفته می             . وجود آمده باید حل شوند      هاي به   مسئله

شوند بلکه حتی حل مسائل در جهت حفظ شرایط و  محتواي پیدا نمی   بدین ترتیب نه تنها مسائل در یک بستر خنثی یا بی          

  . نظم موجود است

                                                          

١.  Kewitz. P. "Rethinking Decentralization and state/Civil Society Distinctions: The State as a 
Problematic of Governing. In Ball, S.J.Sociology of Education: Major Themes. London: Routledge 
Falmet, ٢٠٠٠.
٢.  Kivinen, O, Rinne,R. State, Government tality and Education: The Nordic Experience. In Ball, 
S.J.Sociology of Education: Major Themes. London: Routledge Falmer, ٢٠٠٢.
٣.  Centripetal.
٤.  Centrifugal.
٥.  Multi fugal.
٦.  M. Mac an Chaill. ١٩٩٦, P96, 2006 ،1992به نقل از دال  .
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قاد پاپ کویتز و بسیاري از همفکرانش مفاهیمی همچون حل مسئله، معلـم فکـور، شـاگرد محـوري، خـود                     به اعت 

او معتقـد  . باشـند  هاي تغییریافته الگوهاي نظـارتی مـی     راهبري، عقالنیت، معلم محوري، خودارزیابی و غیره در واقع شیوه         

اي متشکل از بازیگران سازمانهاي دولتـی و   که گستردهاست نظارت نه از راه فرایندهاي قانونی و آشکار، بلکه از سوي شب       

از . بندنـد  گذارند و آنها را بکار مـی  هاي تخصصی تحقیقات تربیتی احترام می    گیرد که به توصیه     نهادهاي مدنی صورت می   

 در  از سـوي دیگـر    . پردازنـد   یکسو بازیگران عرصه آموزشی بر مبناي روابط میان خود به بازسازي مفهوم حل مسئله مـی               

شود و به معلمان نحوه ارتبـاط دادن فعالیتهـاي تربیتـی بـا اهـداف       گفتمان تربیتی بر حل مسئله و اقدام پژوهی تأکید می   

گیرد تـا معلمـان و شـاگردان     گیري  مشارکتی و عدم تمرکز مورد توجه قرار می آموزند و سپس تصمیم برنامه درسی را می  

ویژه بر نقش مفهوم حل مسئله در کنترل و حاکمیت بـر     او به . ستقل ارزیابی کنند  خود را خالق، خود راهبر، فکور، آزاد و م        

معمـوالً در   : گوید  ورزد و می    گیري الگوهاي نظارت تأکید می      فعالیتهاي اجتماعی و همچنین بر دانش متخصصان در شکل        

شود ولـی   گی و غیره بحث میگفتمان تربیتی درباره موضوعاتی همچون برابري و شمول آموزشی، فواید تربیت چند فرهن         

  1.شود دهد سخنی گفته نمی ها و شرایط شکل می آوري قدرت که به ذهنیت هرگز درباره تربیت رسمی همچون فن

ترین انتقادات بـر تربیـت      یکی از رایج   2در واقع نقش آموزش و پرورش به عنوان نظام شمول و انحصار           

گیري الگوهاي شکل دهنده به ذهنیت افـراد اسـت،    ه بستر شکل  پاپ کویتز معتقد است آموزش و پرورش ک       . رسمی است 

 به اعتقاد منتقـدان تعلـیم و   3 .واقع نظام ایجاد تمایزات و تفاوتهاست شود و در باعث شمول برخی و اخراج برخی دیگر می   

وین ذهنیـت و  در سطح اول بر تک: کند تربیت رسمی به منزله نظام شمول و انحصار در دو سطح نظارت خود را اعمال می             

در سطح دوم بـر  . کند هویت شاگردان، معلمان و بازیگران عرصه آموزشی مطابق با الگوها و هنجارهاي دولتی نظارت می             

از این رو اصالحات آموزشی     . کند  هاي سیاسی، علمی و اقتصادي نظارت می        تأثیرپذیري فعالیتهاي تربیتی از تغییرات حوزه     

این نوع حاکمیـت خطـی و   . اي نظم بخشی و هدایت فعالیتها و خود راهبردي فرد است بر4هاي حکومتی آوري در واقع فن  

اي است که با فرو ریختن فاصله دولـت و جامعـه مـدنی بـه گفتمـان       ساده نیست بلکه شامل جنبشهاي نامنظم و پیچیده   

  5 .اند تربیتی راه یافته

  دالیل منتقدان تعلیم و تربیت رسمی. 4-1-4

دغدغه اصلی فوکو . گرایانه آنهاست هاي انسان طور اساسی بازتابی از انگیزه      م و تربیت رسمی به    دالیل منتقدان تعلی  

هاي پنهان قدرت در عرصه آموزش و گفتمان تربیتی، دفاع  گراي تعلیم و تربیت رسمی از افشاي الیه و دیگر منتقدان چپ  

شتراك منتقدین از نئومارکسیستها گرفته تـا لیبرالیـستها   به واقع در برابر تمدن مدرن نقطه ا. از جایگاه فرد و آزادي اوست   

عبـارت دیگـر      بـه . همین صیانت از فردیت، آزادي و استقالل اشخاص در برابر ساختارهاي آشکار و پنهـان قـدرت اسـت                  

طور عمده زیرساخت فلسفی عموم واکنشهاي انتقادي نسبت به تعلیم و تربیـت رسـمی را تـشکیل                    هاي اومانیستی به    ایده

اي گـذرا   طلبد ولی اشـاره  ها در دستور کار تحقیق حاضر نیست و مجالی دیگر می اگرچه بررسی انتقادي این ایده. دهند  یم
                                                          

١.  Kewitz.
٢.  Inclusion/Exclusion.
٣.  Kewitz.
٤.  Governing Technology.
٥.  Kewitz.
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  .باشد به آن خالی از لطف نمی

 3 و ازخودبیگـانگی 2زدایـی    شخصیت 1اي،  امروزه در مقاالت انتقادي و آثار تربیتی بر پیدایش و گسترش جامعه توده            

دهد، مالحظـه انـسان    آنچه مبناي تمام این نقدها را تشکیل می. شود تعلیم و تربیت رسمی تمرکز می   به عنوان پیامدهاي    

رغم تأکید گسترده بر استقالل انسانی، آزادي و فردیت در واکنشهاي انتقادي به               به. همچون موجودي آزاد و مستقل است     

. شـوند  شخص در این گونه آثار انتقادي بکار گرفتـه مـی       اي مبهم و نام     تعلیم و تربیت رسمی، به واقع این مفاهیم به گونه         

هـاي مـدرن فـارغ از اجتمـاع مـورد مالحظـه قـرار            مدرن همچون فلـسفه     براي مثال مفهوم فردیت در دیدگاههاي پست      

شود فردیـت   هاي مدرن و پست مدرن، سبب می پس اصوالً نفی قلمرو ماوراي انسان در رویکرد الحادي اندیشه     . گیرد  نمی

در نتیجه با توجه    .  صورت عینی و تمامیت وجودي ماست تنها به جامعه وابسته گردد و فارغ از آن چیز مبهمی باشد                  ما که 

پردازان پست مدرن مفهوم فردیت که در مقاالت و آثار انتقادي مفهوم      خواهانه و فردگرایانه نظریه     گیري استقالل   به موضع 

را بنابر انکار هرگونه مبدأ متافیزیکی براي تشخص و تفرد است و در این زی. باشد کانونی است، تنها یک مجموعه تهی می 

شود و حیثیت التفـاتی دارد،        صورت فردیت که وجه بروز و ظهور ما در اجتماع است و شامل تمام تشخص و هویت ما می                  

  . گیرد صرفاً در جامعه و ذیل نهادهاي اجتماعی شکل می

ز سازوکارهاي قدرت و تأثیر الگوهاي نظارت دولتی بر تکـوین           بنابراین ناخشنودي فوکو و همفکرانش ا     

مـرز  . شـود   زیرا فردیت به عنوان چیزي معین و تعریف شده در برابـر جامعـه تلقـی نمـی                 . کند  هویت ما، هیچ کمکی نمی    

تـأثیر  تـوانیم     چگونه می . ما محصول اجتماعی هستیم که قصد طرد آن را داریم         . مشخصی میان فرد و اجتماع وجود ندارد      

اگـر قـدرت، دانـش و     . حالی که به ما گفته شده حاصل ضرب محیط در وراثتیم           اجتماع را بر هویت خویش انکار کنیم در       

پس باید بپذیریم کـه نـه تنهـا از         . دیگر ساختارهاي اجتماعی را انکار کنیم مشتی کروموزوم افتاده در طبیعت خواهیم شد            

ایم بلکـه همچنـان هویـت انـسانی و فردیـت مـا کـه بـراي                   ه آن شکل داده شده    ایم و به وسیل     آغاز در اجتماع فرو افتاده    

  .کند کوشیم از منابع دوگانه طبیعت و اجتماع تغذیه می استقاللش می

رسد یک تناقض آشکار در دیدگاههاي پست مدرن همین مخالفـت بـا تـأثیر سـاختارهاي اجتمـاعی در       به نظر می 

چه اینکـه مـا     . عی میان هویت شخصی و ساختارها و سازوکارهاي اجتماعی است         تکوین هویت، ضمن اعتقاد به پیوند واق      

ایم تمام راههایی که بشر تـاکنون بـراي دسـتیابی بـه               دانش فوکو دریافته  /بنابر شیوه کالبدشکافی تاریخی و نظریه قدرت      

نسبت به سازوکارهاي قدرت بندي جدید و پنهان قدرت منتهی شده و ما را     استقالل و فردیت تجربه نموده تنها به صورت       

اي کـه فاقـد سـاختارهاي         تـوان در جامعـه      پس براي فوکو و همفکرانش بهتر است که ببینند آیا می          . تر نموده است    ناآگاه

رسد براساس مبـانی نظـري پـست مـدرن      قدرت است، معنایی از فردیت مشاهده نمود؟ به نظر می   / آشکار و پنهان دانش   

شاید فردیت پوچ که اساس نیـست       . ندار پوچ است؛ نقشه یک کاخ باشکوه بر روي آب است          فردیت فارغ از اجتماع، یک پ     

ها، علوم و ایدئولوژیهاي مدرن و پست مدرن نیز گسترش یافته و خود نوعی اسطوره مافوق           انگاري معاصر است در فلسفه    

  . دهد نقد یا یکی از الگوهاي نظارت و کنترل را تشکیل می

شهاي انتقادي نسبت به سازوکارهاي اجتماعی سازنده هویت، از نوعی تناقض مفهـومی در              در حالی که عموم واکن    

                                                          

١.  Mass Society .
2.  depersonalization.

3.  Self – Alienation.
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رنجند؛ اندیشه اسالمی براي مخالفت بـا نظامهـاي اجتمـاعی تأثیرگـذار بـر هویـت افـراد، داراي امکانـات و ظرفیتهـاي                        

شود که بنیادي واقعی  ممکن میدفاع از استقالل، تشخص و فردیت در برابر نهادهاي اجتماعی هنگامی           . اي است   گسترده

هاي اجتماعی را به      ساخته  توان سازوکارهاي قدرت و پیش       در صورتی می   1.و اصیل براي هویت شخصی وجود داشته باشد       

یابی اشخاص مورد نقد قرار داد که براي هویـت بنیـادي غیراجتمـاعی             بندي افراد و مدیریت فرایندهاي هویت       خاطر طبقه 

آموزان، نظارت بـر   یابی دانش توان تعلیم و تربیت رسمی را بخاطر دخالت مؤثر در هویت        حالی که می  در  . بتوان تصور نمود  

تکوین هویت معلمان و کارگزاران مورد انتقاد قرار داد که هویت به یک خاستگاه واقعی و اصیل وابسته باشد و نـوعی راه                      

  .یابی وجود داشته باشد جایگزین براي هویت

 خداونـد کـه خـالق عـالم و آدم اسـت ذات          2قرآن کـریم  پیش شرح داده شد براساس آیات       چنانکه در فصلهاي    

زیرا او تمام هستی است و غیر ندارد، او صمد است و درون و برون همه چیـز را فـرا گرفتـه           . واقعیت و بنیاد هویت ماست    

 فقریش بـا خداونـد نیـستی،    نظر از نسبت  هرچیزي صرف3.پس هستی و واقعیت تمام مردم همچون تمام چیزها از اوست       

بدیل آن چیـز اسـت وابـسته بـه          تشخص هر چیزي که شامل وجود جزئی و منحصر به فرد و بی             4.ستانابودي و هیچی    

فردیت هر کس و هویت هر چیزي بر حسب نـسبتش بـا او کـه ذات واقعیـت     . هستی بخشی اوست که ذات هستی است      

  . شود است، تبیین می

مالصدرا معلول موجـودي مـستقل در برابـر علـت       » ربط علی «سیده است که بنابر نظریه      در فلسفه نیز به اثبات ر     

نیست و عین ربط به علت است، معلول هویت و تشخصی فارغ از علت ندارد بلکه تشخص هر معلول از علت است چـون         

ام موجودات و خالیـق  خداوند خالق و علت تامه تمام خالیق است و ما همچون تم . معلول به جز ربط علی به علت نیست       

پس وجود جزئی و متشخص هر یک از ما نیز معلول واجب الوجود یا محصول ربـط علـی بـه    . معلول و مخلوق او هستیم   

البته این وجود متشخص و جزئی هر یک از ما که عین ربط به ذات هستی و عـین فیـضان وجـود از                   . واجب الوجود است  

اشتداد ) یا نسبت ما با ذات هستی    (یعنی وجود متشخص ما     . و متغیر است  باشد، وجودي متحرك      حضرت واجب الوجود می   

  .یابد یافتنی است و فزونی یا حتی کاستی می

بلکه مقام و مرتبه    . رغم سایر موجودات مقام معلوم و مرتبه معینی در سلسله مراتب وجود ندارد              عبارت دیگر آدمی به     به

الوجـود نمایـد و در     به ذات هستی تقرب یابد و مطالبه فیض از حضرت واجـب تواند هر چه بیشتر وجودي او متغیر است او می    

او . تري را کسب نماید و وجود متشخص و جزئی او از شدت وجودي بیشتري برخوردار شـود                  مقام  نتیجه وجود شدیدتر و عالی    

و بـاالخره انبیـا و      ... خلـصین تواند در ضمن تقرب به ذات هستی و اشتداد وجودي به مقامات مومنین، متقین، صالحین، م                 می

همچنین براي آدمی ممکن است که با دوري گزیدن از ذات هستی وجود متشخص و جزئی خود را تـضعیف                    . اولیا دست یابد  

  .نماید و از مطالبه فیض از حضرت واجب الوجود بازماند و به مقامات مادون وجود تنزل نماید

                                                          

.1385، فصلنامه پژوهشهاي تربیتی، دانشگاه تربیت معلم، »چیستی هویت«الهدي،  جهت اطالع یشتر رجوع شود به جمیله علم .1

2. »کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و «، »کل شیء هالک اال وجهه» «هواهللا الذي ال اله اال هو«، »قل هواهللا احد اهللا الصمد

.»االکرام

3.  هیچ هیچی که نیاید در بیان    اول و آخر تویی ما در میان «: قول موالنابه«.

4. »یا ایهاالناس انتم الفقراء الی اهللا و اهللا هو الغنی «، »انک میت و انهم میتون«، »الدهر لم یکن شیئا مذکورا هل اتی علی االنسان حین من

.»هو الذي خلقکم و ما یعملون«، »الحمید
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شود و از این رو نـه تنهـا            استعالیی هر انسانی محسوب می     در حوزه اسالمی توسعه هستی شناختی اساس حرکت       

بنـدي    هدف و مقصد تمام تعالیم الهی تقرب به خداوند است، بلکه مردم بـر حـسب دوري و نزدیکـی بـه خداونـد دسـته                         

نژاد هاي اجتماعی توانایی اقتصادي یا موقعیت جغرافیایی و تاریخی یا             بندي   اساس گروه  قرآن کریم چنانکه در   . شوند  می

برخی از مردم در . شوند که ناظر به نوعی از رابطه مثبت یا منفی با خداست        بندي می   نیست بلکه مردم ذیل مقوالتی دسته     

عمران، آل ابراهیم و برخی در زمره گروههـایی         زمره گروههایی هستند که هویت توحیدي دارند نظیر مؤمنان، متقیان، آل          

یعنـی اگرچـه در   . نظیر کافرین، مکذبین، مفسدین، قوم عاد، قوم ثمود، آل فرعـون          گیرند که هویت الحادي دارند        قرار می 

مقام ثبوت و در عالم واقع، سراسر جهان هستها آیات حقند و هر یک از ما نیز در مقام ثبوت مخلوق و معلول خداوندیم و                        

ویم و در مراتب هستی صعود نموده بـه  توانیم به او نزدیک ش  تر است؛ ولی در مقام اثبات می        او از رگ گردن به ما نزدیک      

هستی توسعه یافته و باقی دست یابیم یا از او دور گردیم و تا نازلترین مرتبه هستی که از آن بـه اسـفل الـسافلین تعبیـر                            

  .شود سقوط نماییم می

ط بـا او و     عبارت دیگر همچنانکه تشخص و هویت ما در مقام ثبوت از خداست در مقام اثبات نیز به تشدید ارتبا                    به

بـدین  . یابی بر سیر صعودي و نزولی ما در مراتب هستی متمرکز است         از این رو جریان هویت    . باشد  تقرب به او وابسته می    

از این رو مـا بـه محـض         . شود  کنیم تعریف می    ترتیب تشخص، هویت و فردیت ما تنها در نسبتی که با خداوند برقرار می             

ایم و بر حـسب تـالش خـویش        یابی براساس ارتباط با ذات واقعیت گرفتار آمده         هویتتولد، خواسته یا ناخواسته در جریان       

تـوانیم کـسب      کافرین، منکرین، مکذبین، محاربین و غیره را مـی        ... هویتهاي متنوعی همچون مؤمنین، متقیین، صادقین،     

وسـعه هـستی و ارتقـاي    ظهور و حتی بقاي هر یک از ما به عنوان موجودي متشخص و با هویت معـین در گـرو ت                 . کنیم

یـابی   هویت. یعنی هویت توحیدي از حرکت استعالیی در مراتب وجود مجزا نیست . مان در سلسله مراتب وجود است       مرتبه

بنـدیهاي رایـج بـر     رغم تمام دسـته  از این رو افراد و گروههاي اجتماعی به. وابسته به اثبات یا رد توحید در خویشتن است        

الوجـود    د، طبقه اقتصادي و غیره نوعی رابطه هستی شناختی بـا ذات واقعیـت و حـضرت واجـب                  حسب جغرافیا، تاریخ، نژا   

آورد که در یـک سـوي آن هویتهـاي موحـد      نوع رابطه با خداوند واجب الوجود طیفی از هویتهاي متنوع را پدید می   . دارند

  .شوند گیرند و در سوي دیگر هویتهاي ملحد واقع می قرار می

یابی بـر نـسبت    ظر اسالمی تعیین هویت ما به خودمان سپرده شده و ما ناگزیر در فرایند هویت             در هر صورت از من    

. دهد پذیرش یا رد والیت حق اساسی اصیل هویت و فردیت و تشخص ما را تشکیل می           . خویش با ذات هستی متمرکزیم    

 در واقـع فردیـت      1.عی را فـراهم نمایـد     تواند مبناي رد و تأیید ما نسبت به تأثیر و تأثرهاي اجتمـا              همین اساس اصیل می   

تواند در برابر جامعه و ساختارهاي اجتماعی از جملـه دانـش و قـدرت، از      می2توخالی ما اگر با والیت خداوند صمد پر شود  

 توانند از فردیت توخالی موضوعی معنـادار       گرایی نمی   گرایی و انسان    طبیعت. طور معنادار دفاع کند     آزادي و استقالل خود به    

تواننـد از مـشتی ژن رهـا شـده در طبیعـت               آنها نمی . پدید آورند و از آن در برابر ساختارهاي پیچیده اجتماع حمایت کنند           

هـا و پرداختهـاي جامعـه حـذر      بخواهند از تأثیرات محیط اجتماعی بگریزد و براي پاسداشت فردیت و تشخص، از ساختن             

  . نماید

                                                          

1. »285/بقره(» لذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلماتاهللا ولی ا.(

.»پر شود او از صفات آفتاب    همچو سنگی کو شود کل لعل ناب «: به قول موالنا .2
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طور کلـی نقـد قـدرت و سـازوکارهاي آن        به. آمیز است    با قدرت نیز ابهام    بر ابهام در مفهوم فردیت، مخالفت       عالوه

در حـالی  . متضمن دفاع از فردیت و آزادي است ولی دفاع از فردیت، آزادي و استقالل بر تقابل قدرت با آزادي تکیـه دارد       

نباشت آزادي است کـه     قدرت همواره موکول به نوعی آزادي است چون این ا         . که قدرت به خودي خود فرزند آزادي است       

شود و گسترش قـدرت نیـز بـه      پس تالش براي توسعه آزادي به توسعه قدرت نیز منتهی می          . آورد  قدرت را به ارمغان می    

یعنی میان تغییرات آزادي و تغییرات قـدرت نـوعی رابطـه مـستقیم مـشاهده        . شود  توسعه آزادي صاحبان قدرت منجر می     

شود بلکه تعارض قدرت بـا آزادي در واقـع            ري میان قدرت و آزادي مالحظه نمی      پس هیچ تعارض واقعی و آشکا     . شود  می

  .باشد تعارضی است که میان قطبهاي آزاد برقرار می

» ارزش  دانش بـی  «شناختی قدیمی درباره      دعاي مربوط به آزادي، فردیت و استقالل معموالً بر یک فرضیه معرفت           

گرایـی قـرن هیجـدهم اسـت هرچنـد در قـرن بیـستم توسـط              ت عینیت فراغت دانش از ارزش که از فرضیا      . استوار است 

گویـا  . قدرت است/ گیري فوکو در نظریه دانش ویژه موضع   هاي علم نفی شده ولی خاستگاه انتقادات پست مدرن به           فلسفه

  . دارنداند و از همراهی دانش با قدرت شکایت فوکو و همفکرانش تفکیک دانش از ارزش را به عنوان یک امکان پذیرفته

هرگز هیچ یک از فعالیتهاي انسانی و       . ارزش آزاد بودن بزرگترین دروغی است که تاکنون بشر به خود گرفته است            

آمیختگی فعالیتهاي انسانی به ارزشـها نتیجـه گریزناپـذیر ذات      . هیچ یک از ساحتهاي زندگی او فارغ از ارزش نبوده است          

. گیـرد  انش به ارزش آمیخته است و هم قدرت پیرامـون ارزش شـکل مـی   بر این اساس هم د. آزاد و صاحب اختیار اوست 

بنـابراین انتقـاد از   . گیـرد   همچنانکه فرض دانش فارغ از ارزش ممکن نیست، قدرت نیز بدون نظامی از ارزشها شکل نمی               

 در صورتی کـه ذیـل   دانش نیز. یابد داري ـ ارجاع می  قدرت به انتقاد از ارزشهاي زیرساخت قدرت ـ مثالً ارزشهاي سرمایه 

نـه قـدرت بـه تنهـایی و نـه           . شـود   همان ارزشهاي مورد انتقاد پدید آمده و از آنها حمایت کند در معرض انتقاد واقع مـی                

تواند مورد طعن و لعن قـرار   همراهی دانش با قدرت به خودي خود و فارغ از ارزشهاي شکل دهنده به دانش و قدرت نمی             

  . گیرد

برخـی معتقدنـد   . ح خواهد شد نسبت به نقش دولت در تربیت رسمی دو گونه نگاه وجود داردچنانکه بعداً بیشتر شر 

گزار گروهها و آحاد جامعه است و بنابراین بایـد تربیـت رسـمی را براسـاس خواسـت                     دولت رفاه و تأمین اجتماعی خدمت     

ن منافع عمومی و مـدیریت جامعـه   ولی برخی دیگر بر وظیفه دولت در تأمی     . کنندگان خدمات آموزشی تأمین نماید      مصرف

منظور حفظ منافع عمومی و مصالح جامعه از طریق تعلـیم و تربیـت رسـمی بـر                 تأکید دارند و معتقدند دولت الزم است به       

یعنـی  . ولی در دیدگاه اسالمی منافع فردي و مصالح اجتماعی هر دو مفاهیمی مشروط هستند             . عملکرد افراد نظارت نماید   

باشـند بلکـه نفـع و ضـرر بـر مبنـایی سـوار         چه فردي و چه اجتماعی ـ در زمره مفاهیم بدیهی نمی منفعت و مصلحت ـ  

تواند تمایالت طبیعی و نفسانی متکی به نگرش ماتریالیستی باشد یا ارزشهاي متعالی متکـی بـر                 شوند که این مبنا می      می

  .نگرش توحیدي باشد

کننـد البتـه بـر ارزشـهاي           و تربیت رسمی انتقـاداتی وارد مـی        گرایی که نسبت به تعلیم      هر دو جناح فردگرا و جمع     

هاي تلقینـی و   در حالی که فردگرایان شیوه. ورزند گرایانه و دموکراتیک به عنوان مبناي منفعت و مصلحت تأکید می   انسان

. داننـد   مـی الگوهاي نظارت و کنترل رایج در تربیت رسمی را مخالف ارزشهاي انسانی منطوي در ایـدئولوژي دموکراسـی                

. یابی به ارزشهایی همچون صلح و عدالت تأکید دارنـد           سوي ترجیح منافع اکثریت و دست       گرایان بر هدایت جوانان به      جمع

گرایانـه و ایـدئولوژي دموکراسـی،     گرا ارزشـهاي انـسان   گرا یا فردگرا و جمع گرا و راست    بدین ترتیب فارغ از اردوهاي چپ     
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شوند و چالشهاي نظري و انتقادات مربوط به تعیلم و تربیت رسمی را هدایت  یی تلقی می  هاي نها   ارزشهاي مطلق و انگیزه   

  .کنند می

کنند که اگر حقیقتی برتر از انسان نباشد تا ماوراي هواهاي نفـسانی    ولی منتقدان از این نکته بسیار مهم غفلت می        

ع اکثریت، گرایش بـه صـلح و عـدالت، رعایـت            خواستها و آرزوهاي ما را جهت دهد، هیچ دلیل موجهی براي ترجیح مناف            

در ایـن صـورت آزادي و فردیـت نیـز     . مانـد  حقوق بشر یا صیانت از فردیت، تشخص و استقالل آحاد جامعـه بـاقی نمـی           

ارزشـهاي  . تواند بیشتر از تسلیم شدن به هواي نفس و شیطان معنایی داشته و از ارجمنـدي خاصـی برخـوردار باشـد                   نمی

  .باشند  گردوهاي پوچ و پندارهاي توخالی می دموکراتیک در غیاب اخالق و معنویتگرایانه و  انسان

  ماهیت تاریخمند تعلیم و تربیت رسمی. 5-1-4

تحوالت . تواند از اقتضائات اجتماعی فارغ باشد       پس نمی . بدون شک تعلیم و تربیت رسمی یک نهاد اجتماعی است         

اقتضائات همه جوامع در مناطق گوناگون جغرافیـایی و مقـاطع مختلـف    پی در پی اجتماعی گویاي این است که شرایط و    

از این رو تعلیم و تربیت رسمی همچون هر نهاد اجتماعی دیگري داراي خـصایص        . باشند  طور اساسی متغیر می     تاریخی به 

یـت یـا الگـوي      وي احتماالً تمایلی پنهان براي القاي یک الگوي خاص به عنوان تـک روا             . وابسته به زمان و مکان است     

شاید از تاریخمندي و ویژگیهاي وابسته به موقعیت تربیت رسمی غفلـت شـده     . منحصر به فرد از تربیت رسمی وجود دارد       

انگاري   رسند خود به خود زمینه مطلق       ظرفیتهاي تربیت رسمی براي القاي ارزشهایی که مشروع و مطلق به نظر می            . است

ه مالحظـه شـد طیـف اندیـشمندان و منتقـدان تعلـیم و تربیـت رسـمی از ویژگـی            از این رو چنانک   . را فراهم نموده است   

تاریخمندي آن غفلت نموده، ماهیت تعلیم و تربیت رسمی و ویژگیهاي آن را به عنوان یک امر ضـروري و مطلـق تلقـی                        

 تربیـت  کنند و حداکثر تالش آنها به گسترش تربیت شبه رسمی و توجه به تربیـت غیررسـمی ـ جهـت رفـع نقـایص       می

  . رسمی ـ معطوف گشته است

تربیت رسمی رایج تنهـا یکـی از الگوهـاي          . تواند الگوها و تعریفهاي متفاوتی داشته باشد        تعلیم و تربیت رسمی می    

ظرفیتهـاي  . شـود   رغم ویژگیهاي محلی و تاریخی خود مطلق تلقـی مـی            ولی به . تربیت رسمی را به نمایش گذاشته است      

گرایی آن را به الگوي نظارت و نظام اعمال قدرت در گستره جهانی تبـدیل نمـوده                   یان مطلق نظارتی تربیت رسمی در جر    

سازي   تعلیم و تربیت رسمی با توجه به زیرساز نظري و الگوي اروپاي غربی، به عنوان نظام شمول و انحصار جهانی                   . است

. شـوند  گیر معرفی می زشی، جهانی و عالم  هاي دانش تعلیم و تربیت و همچنین الگوهاي اصالحات آمو           حوزه. کند  عمل می 

المللـی   رغم تولید محلی و از طریق ساز و کارهاي تعمیم و انتشار نهادهاي بـین  هاي اصالحی به  تبیینهاي تربیتی و توصیه   

رد مطلق ها و الگوها داراي کارب یابد و تصور بر این است که این تبیینها، توصیه انتشار عام یافته و به تمام جوامع تعمیم می

  1 .هستند

خصوصیات زادگاه خویش     در حالی که نه تنها الگوي تعلیم و تربیت رسمی رایج مطلق نیست بلکه کامالً وابسته به                

 پـس در    2.تعلیم و تربیت رسمی رایج، آموزشی است که بر نیازها و مطالبات جامعـه صـنعتی بنـا گردیـده اسـت                     . باشد  می

                                                          

.شود این بحث در بخش کارکردهاي تعلیم و تربیت رسمی بیشتر بررسی می .1

٢.  Govinda, Ibid.
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خ دهد و یا اگر با یک انقالب اجتماعی گسترده روبرو باشـیم، نـاگزیر تعلـیم و                اي ر   صورتی که تحوالت اجتماعی گسترده    

اي کـه همچـون ایـران، انقـالب      از این رو در جامعـه . هاي جامعه نوپدید تغییر خواهد کرد  تربیت رسمی نیز بر حسب ایده     

هاي انقالب صنعتی نوعی  ر ایدهب اجتماعی فراگیري رخ داده و نظام جدیدي برپا گشته، حضور تعلیم و تربیت رسمی مبتنی           

خـصوص    اي به تحوالت اجتماعی آن واکنش مناسب نشان ندهد و به            به واقع اگر نظام آموزشی جامعه     . ماندگی است   عقب

توجه باشد و با فلسفه آن انقالب همراه نگـردد، گسـستی              هاي انقالب بی    اگر در یک جامعه انقالبی نظام آموزشی به ایده        

کرده و محـصوالت تعلـیم و تربیـت     این گسست اجتماعی ابتدا میان اقشار انقالبی با قشر تحصیل      . ردگی  فزاینده شکل می  

  . آید دهد و در نهایت میان نسل انقالبی با نسلهاي بعدي پدید می رسمی روي می

ري رایج هاي انقالب در جوامعی که در آنها انقالب شده یک بیما  ماندگی نظام آموزشی از ایده      رسد عقب   به نظر می  

بینی که جامعه را به انقالب رساند، به بازگـشت            انقطاع تعلیم و تربیت رسمی جوامع انقالبی از مبانی نظري و جهان           . است

مالحظه وابـستگی علمـی، صـنعتی، اقتـصادي و      . شود  مجدد کشورهاي آزاد شده به دامن کشورهاي استعمارگر منجر می         

آنهـا در  . ن، آفریقا و آسیا به کشورهاي توسعه یافتـه کـار دشـواري نیـست    سیاسی عموم کشورهاي انقالبی آمریکاي التی 

ایـن وابـستگی نتیجـه    . انـد  گیرند که سـر تـا پـا بـه آنهـا وابـسته             حالی سالگرد پیروزي خود را بر استعمارگران جشن می        

  . هاي انقالبی آنهاست ماندگی و انقطاع نظامهاي آموزشی این کشورها از مبانی و ایده عقب

مدار زمینه مناسـبی اسـت بـراي پیـشگیري از      گرا درباره تعلیم و تربیت رسمی فن بارت دیگر رواج تصور مطلق  ع  به

. هاي نو، متفاوت و انقالبی درباره الگوهاي بدیل تعلیم و تربیت رسمی که بر مبانی نظري متفاوتی بنـا گـردد      پیدایش ایده 

 تنها یک الگوي معتبر و یک روایـت منحـصر از تعلـیم و تربیـت                 بر این اساس الزم است ابتدا این تصور غلط و رایج که           

رسمی وجود دارد، با شناسایی پیشینه تاریخی و ویژگیهاي وابسته به زمان و مکان تربیت رسمی رایـج، تـصحیح گـردد و                   

 بـاز  اي که متحول گشته و انقالب نمـوده تعلـیم و تربیـت رسـمی     هاي جدید و فلسفه حاکم بر جامعه سپس براساس ایده  

  . در هر صورت قبل از هر نوع بازاندیشی الزم است ماهیت تربیت رسمی رایج بررسی شود. تعریف گردد

اي که در پی رویدادهاي اجتماعی، جنبشهاي فکري و تحوالت عمیق دوران مدرن در اروپا پدیـد                وجه تمایز جامعه  

سـاالري یـا    ه جامعه صنعتی دوران مـدرن، فـن  خصیص. صنعتی بودن است) به اصطالح جوامع سنتی(آمد، از دیگر جوامع     

مداري به عنوان ویژگی جامعه صنعتی به نهادهاي ایجاد شده در آن از جمله تعلـیم و تربیـت رسـمی                       فن. مداري است   فن

بنابراین تعلیم و تربیت رسمی همچون دیگر نهادهاي پدیـد آمـده در          . یابد  سرایت یافته، توسط همین نهادها نیز تداوم می       

مداري تعلیم و تربیـت رسـمی همچـون     البته فن. مداري تأثیر دارد مدار است بلکه در استمرار فن     ه صنعتی نه تنها فن    جامع

  . بسیاري از نهادهاي اجتماعی از صورت خام و آشکار اولیه به صورتهاي متنوع بعدي تغییر نموده است

در قرنهاي هفدهم به بعد     : این موارد اشاره نمود   طور خالصه به      توان به   مدار می   از عوامل پیدایش تربیت رسمی فن     

آوریهاي تولید انـرژي، همچنـین تلفـن و دیگـر             پیشرفتهاي فزاینده فنی نظیر اختراع ماشین بخار، الکتریسیته و دیگر فن          

تولیـد  طور مستقیم و همچنین از طریـق   آوریهاي حمل و نقل، به  آوریهاي ارتباطی، همراه با اختراع اتومبیل و دیگر فن          فن

آموزش مهارتهاي  . انبوه کاال موجب شدند آموزشهاي مربوط به مهارتهاي استفاده از کاالها و ابزارهاي فنی گسترش یابد               

فنی تا قبل از این پیشرفتهاي فزاینده و تولیدات انبوه، بخش نسبتاً مهمی از تربیت نسل جوان را در تمـام جوامـع سـنتی                   

گرفـت   وع محدود داشت و به صورت استاد شاگردي در کارگاهها و مزارع صورت می        دادند ولی این آموزشها تن      تشکیل می 

کرد و در نتیجه آموزشهاي فنی در جوامع سنتی نیازي          اي نه عموم مردم را درگیر می        وران و متخصصان حرفه     و تنها پیشه  
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  . به حضور چارچوبهاي کالن محتوایی و روشی و سیاستگذاري متمرکز نداشت

آوري در دوران صنعتی با عرضه انبوه کاالهاي مصرفی همراه بود و عرضه انبـوه کاالهـاي                  وسعه فن در حالی که ت   

. هاي کالن زندگی بـه تـوده مـردم اسـت     مصرفی بدون شک مستلزم آموزش چارچوبهاي کلی، قالبهاي استاندارد و شیوه        

عتی در دو جهـت افـزایش پیچیـدگی و    پیـشرفت صـن  . گویی به همین استلزام پدید آمـد       تعلیم و تربیت رسمی براي پاسخ     

گرفت، تعلیم و تربیت رسمی نیز در دو جهت توسعه یافت و دو مأموریت بر عهده او گذاشـته                     توسعه خودکاري صورت می   

بـر  . هاي رفتاري و عرضه دانشهاي سـطحی        ارائه کلیشه . 2ارائه دانشهاي پیچیده و پرورش کارگزاران متخصص،        . 1: شد

) عـالی ( تعلیم و تربیت رسمی شامل دو نوع آموزش یعنی آموزش عمـومی و آمـوزش تخصـصی                   اساس این دو مأموریت   

  . گشت

نیـاز صـنعتی شـدن        وابستگی متقابل میان تعلیم و تربیت رسمی با جامعه صنعتی تا حدي است که نه تنهـا پـیش                  

و همین دو مأموریـت مهـم    جوامع سنتی تأسیس و توسعه همین دو نوع آموزش است بلکه تداوم جامعه صنعتی نیز در گر                

تکنیک در آلمان صنعتی الگوي تأسـیس دارالفنـون در مـصر، ترکیـه و                 از این رو مدارس پلی    . تعلیم و تربیت رسمی است    

  . اي پیشرفته تلقی گردید یابی به جامعه ماندگی و دست ایران همچون اولین گام ضروري براي جبران عقب

  سازوکارهاي تعلیم و تربیت رسمی. 6-1-4

مدارانـه آن ریـشه دارد، از    هـاي جامعـه صـنعتی و خـصایص فـن      با توجه به اینکه تعلیم و تربیت رسـمی در ایـده           

سازد و به آن نقش نظـارتی بـسیار    سازوکارهاي خاصی برخوردار است که در مجموع از آن یک نظام شمول و انحصار می      

آید شامل     و تربیت رسمی و توسط آن در جامعه پدید می          ویژگیها یا سازوکارهاي خاصی که در تعلیم      . گذارد  مهمی را وامی  

سـازي رفتـار و گفتـار مـردم           دهد و به استاندارد     اول اینکه تعلیم و تربیت رسمی استانداردها را ارائه می         : باشد  سه مورد می  

ـ     . شود  طور یکسان ارائه می     استانداردهاي ارائه شده به همگان به     . کند  کمک می  طـور   ت رسـمی بـه    دوم اینکه تعلیم و تربی

شود ولی این تمرکز یک تمرکز فردگرایانه و اسـتبدادي نیـست بلکـه تمرکـز در قالـب       ریزي می  متمرکز مدیریت و برنامه   

بنـدي افـراد، فعالیتهـا،        شود و هم به سطح      بندي می   سوم اینکه تعلیم و تربیت رسمی هم خود سطح        . نهادهاي مدنی است  

هـاي جامعـه       این است که گرچه این سازوکارهاي تعلیم و تربیـت رسـمی بـا ایـده                نکته مهم . پردازد  نهادها و مشاغل می   

بینی نمـود کـه آنهـا نیـز دچـار تغییـرات پـی در پـی          توان پیش  صنعتی رابطه دارند ولی با توجه به تحوالت اجتماعی می         

  .شوند می

  استانداردسازي همگانی. 1-6-1-4

گیـرد، در     ر حامیان تعلیم و تربیت رسمی مورد تأکیـد قـرار مـی            همچنانکه در عموم دیدگاههاي انتقادي و حتی آثا       

هاي استاندارد زندگی و در نتیجه آموزشهاي استاندارد          جامعه صنعتی تولید انبوه محصوالت استاندارد، سبب گسترش شیوه        

بنـدي    هـا و زمـان    تولید انبوه کاالهاي مصرفی به استانداردسازي نوع فعالیتهـا، محتـواي فعالیت           . به عموم مردم شده است    



می از دیدگاه اسالم رسفلسفه تعلیم و تربیت

کمیته آموزش/ نقشه جامع علمی کشور اسناد پشتیبان 

172

 از این رو    1 .خصوص تغذیه، پوشاك، رفت و آمد، مسکن، تفریحات و تعلیمات منجر شده است              فعالیتهاي گوناگون مردم به   

چون در عصر صـنعتی جامعـه بیـشتر بـه شـهروندان، کارمنـدان و         . تعلیم و تربیت رسمی بر استانداردسازي متمرکز است       

یابی به بیشترین برخورداري از رفاه و آسـایش نـسبت بـه عوامـل محیطـی خاصـی                 منظور دست   کارگرانی نیاز دارد که به    

الزم است انسانها به    . حساس باشند و برداشت مشابهی از محرکهاي خارجی داشته تفسیر یکسانی از خوشبختی پیدا کنند              

سان بـدون احـساس خـستگی و        عنوان نیروي انسانی در کنار ماشینها به عنوان ابزار تولید به کارهاي تکراري، زیاد و هم               

از این رو الزم است تربیت رسمی بـه استانداردسـازي           . درخواست تنوع و در محیطی متراکم و مشابه اشتغال داشته باشند          

مـاهر، کارمنـدان آشـنا بـه دسـتورالعمل و قـانون،               سازي استانداردها بپردازد تا کارگران مـاهر و نیمـه           همگانی یا همگانی  

از این رو تعلـیم و تربیـت رسـمی          . پذیر و باالخره متخصصان متعهد به قواعد علمی را تربیت کند            شهروندان مطیع و نظم   

هاي آموزشـی، محیطهـاي آموزشـی، کتابهـاي درسـی، روشـهاي تـدریس،         آموزان، برنامه  متضمن اهداف آموزشی، دانش   

  . التحصیالن استاندارد است هاي ارزشیابی، و باالخره خروجیها یا فارغ شیوه

دهنده هستند که رفتارهاي متعلق به آنها مشروع، قانونی و حتـی     هاي نظم   تانداردها مشتمل بر انواع دستورالعمل    اس

هاي نظم دهنـده منطبـق سـازند، افـرادي منـضبط،        همچنین افرادي که خود را با این دستورالعمل       . شوند  معقول تلقی می  

ل هرگونه سرکشی از اسـتانداردها بـه عنـوان اخـتالل یـا              در طرف مقاب  . شوند  مطلوب، بهنجار و حتی عاقل محسوب می      

اسـتانداردها بـه برقـراري    . گیـرد   ناهنجاري تلقی شده و تالشها در جهت بهنجار نمودن یا حذف آنها از محیط صورت می               

 طـور مـؤثر از نظـرات    تعریف استانداردها اگرچه بر همان فلسفه نظـم، تکیـه دارد ولـی بـه    . کنند نظم و انضباط کمک می 

  .باشد کارشناسی و صوابدیدهاي مدیریتی سرشار می

هاي جامعه صنعتی سبب شده کانون تربیت رسـمی را دسـتورالعملهاي از               پیوند عمیق تعلیم و تربیت رسمی با ایده       

ها موجبات گسترش آموزشهاي سطحی و دسـتورالعملی را بـه             آوري  البته خودکار شدن فن   . پیش تنظیم شده تشکیل دهد    

شناسـی،   گیرد درسهاي وقـت  در آموزش همگانی استانداردها که از مهدکودك تا دانشگاه را در برمی    . آورد  میخوبی فراهم   

اطاعت از سلسله مراتب، احترام به قالبها و قوانین، توجه به کمیت و رقابت براي دستیابی بـه قـدرت و درآمـد را آمـوزش             

هاي ارزشیابی و کنتـرل   عملها، اجرا کردن آنها و پر کردن برگهدر این نوع آموزش همگانی براي خواندن دستورال   . دهند  می

شـوند ولـی از چرایـی و فلـسفه وجـودي          ها آشـنا مـی      دادهاي سیستم   آنها حداکثر با درون دادها و برون      . بینند  آموزش می 

  2.باشند ها، چگونگی عملکرد و نقش آنها در زندگی فردي و اجتماعی آگاه نمی سیستم

  اديتمرکز نه. 2-6-9-4

هـاي   ریزي شیوه ویژه تأثیر شگرف آن در پی  اوري براي بازار و به      طور کلی در جامعه صنعتی، وضعیت کانونی فن         به

از این رو نهادهاي اجتمـاعی  . ریزي اجتماعی است گیري، سیاستگزاري و برنامه استاندارد زندگی، مقتضی تمرکز در تصمیم     

نهادهاي سیاست، اقتصاد، حقوق و تعلـیم و تربیـت پـس از       . ده پیچیدگی یافتند  طور فزاین   طور روزافزون پدید آمدند و به       به

شود مفاهیم بازار و کارخانه در جامعه صنعتی به مفاهیم     گفته می . اي را پدید آوردند     پیدایش، ساختارهاي گسترده و پیچیده    
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اي   و همچنین مصرف کاالهاي استاندارد زمینـه      تولید، توزیع و استاندارد اشاره دارد و انجام فعالیتهاي استاندارد براي تولید           

کاالهاي استاندارد و فعالیتهاي تولید و توزیع استاندارد که بر تولید و نگهداري در یـک جـا و                   . باشند  براي تمرکزگرایی می  

توزیع و مصرف به یک روش تکیه دارد، البته براي تمرکز آموزشهاي فنی و سپس آموزش همگـانی در یـک جـا و یـک                          

  1. و به یک روش و حاوي یک محتوا و براي تحقق یک هدف داللت داردزمان

شود بلکه شامل تمرکز   تمرکز در تعلیم و تربیت رسمی فن مدار به تمرکز مکانی و زمانی یادگیرندگان منحصر نمی               

 فضاهاي آموزشـی    هاي اجرا، تدوین محتوا، تعیین فرصتها و فعالیتهاي یادگیري، نوع           ریزي، شیوه   گذاري، برنامه   در سیاست 

تعلیم و تربیت اساساً حیثیت جمعی دارد چون فرایندي است که دست کم میان دو قطب یادگیرنده و یـاد  . گردد و غیره می  

دهد ولی تربیت رسمی به خاطر استانداردسازي همگانی بیش از حیثیـت جمعـی بـه تمرکـز در قالـب نهـاد                  دهنده رخ می  

  .اجتماعی نیاز دارد

رورت ارائه چارچوبهاي کلی براي محتوا و روش آموزش سبب شده نهادسازي در تعلیم و تربیـت                 عبارت دیگر ض    به

در واقع همگانی شدن تعلیم و تربیت مستلزم تشکیل نهاد آموزش و پرورش ذیل قوانین و مقـررات                  . رسمی گسترش یابد  

این پیچیدگی مـستلزم  . کند ا پیچیده میگیري ر تراکم رو به افزایش فعالیتهاي اجتماعی فرایندهاي تصمیم    . اجتماعی است 

تمرکز نهادي است که سیاستگذاري     . دهد  هاي دقیق و کارشناسی شده است و ضرورت نهادسازي را افزایش می             بینی  پیش

نهادسازي متضمن تـدوین مقـررات و       . کند  ریزي، هدایت و نظارت بر آموزشها را ممکن می          گیري، برنامه   آموزشی، تصمیم 

شود ساختار ویژه تعلـیم و تربیـت رسـمی، همچنـین      آراي کارشناسی و مصالح مدیریتی است و سبب می قوانین بر حسب    

هاي گوناگون دربـاره بخـشهاي مختلـف تعلـیم و             گیري  شود تصمیم   تمرکز نهادي موجب می   . کارکردهاي آن آشکار شود   

 از اقـدامات پراکنـده و اتفـاقی جلـوگیري          بینی شده و قانونی ممکن گردد و        بینی، یا پیش    تربیت را در روندهاي قابل پیش     

کند و نظارت، ارزیابی، بازخورد و  ریزي و توسعه آموزش کمک می      تمرکز نهادي همچنین به تقسیم وظایف در برنامه       . شود

پذیري روابط تعلـیم   بینی تواند به وضوح و پیش همچنین تمرکز نهادي می. کند هاي آموزشی ممکن می    اصالح را در برنامه   

  . بیت با دیگر بخشهاي جامعه کمک رساندو تر

شود و میان آنها بـا آموزشـهاي نـامعتبر تفکیـک              در سایه تمرکز نهادي نه تنها اعتبار آموزشهاي رسمی تعیین می          

از آنجـا کـه تمرکـز نهـادي در تقـسیم وظـایف، رونـدهاي                . گردنـد   شود بلکه حتی علم معتبر و نامعتبر نیز معین مـی            می

. رسـاند  گیري تربیتی، قوانین و مقررات نقش اساسی دارد، پس به توزیع مرجعیت و اقتدار کمک می مسازي و تصمی  تصمیم

ویژه زمانی که تعامل نهادي تربیت رسمی با سیاسـت و اقتـصاد نیـز     گیرد به از این رو در لبه تیز حمالت منتقدین قرار می  

فرهنگ و در عین حال مقام کـانونی آمـوزش بـراي            توسعه آموزش و پرورش ذیل نهادهاي سیاست، اقتصاد،         . لحاظ شود 

تـراکم فزاینـده    . نهادهاي مذکور نشان دهنده تعامل دوسویه تعلیم و تربیت رسـمی بـا دیگـر نهادهـاي اجتمـاعی اسـت                    

ریـزي تربیتـی بـسیار      گیري و برنامه    فعالیتهاي اجتماعی همراه با تمرکز رو به افزایش آنها بر پیچیدگی فرایندهاي تصمیم            

گـر در   شـود ولـی عوامـل مداخلـه         گیریها زیادتر مـی     اگرچه در تعلیم و تربیت رسمی تمرکز نهادي تصمیم        . رگذار است تأثی

گیـري بـراي اقـدامات     اي را فـراهم آورده کـه در تـصمیم          تمرکز نهادي زمینـه   . اند  تر و ناپیداتر گشته     گیریها متنوع   تصمیم

طور پیچیـده مـشارکت    گیران در سطوح مختلف و به  از تصمیم آموزشی به جاي یک شخص یا گروه خاص، تعداد بسیاري         

                                                          

.مجیدي، همان .1
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ریزان، سیاستمداران، فعاالن اقتصادي و غیره کـه در      گروه زیادي از کارشناسان، قانونگذاران، مجریان، برنامه      . داشته باشند 

آورنـد تـا در    سـت مـی  باشند، فرصت و امکانی را به د نهادهاي اجتماعی گوناگون از قدرت و اختیارات نهادي برخوردار می    

گیریهاي تربیتی دخالت نموده و سلیقه شخصی، گرایش سیاسـی، دانـش تخصـصی خـود را در جریـان مـدیریت                        تصمیم

  . آموزش و پرورش اعمال نمایند

  بندي سطح. 3-6-1-4

به شود و در نتیجه رقابتی منظم را براي دستیابی            گیري می   تمرکز نهادي منجر به پیدایش سطوح گوناگون تصمیم       

گیـري در نهادهـاي    سازوکارهاي جدیدي که بـراي دسـتیابی بـه قـدرت تـصمیم           . آورد  گیري پدید می    سطوح برتر تصمیم  

آید بر گزینش افراد متمرکز است و گزینش بر حسب توانمندي کارشناسی، و طی مدارج تحـصیلی و                    وجود می   اجتماعی به 

  .گیرد کسب مدرك صورت می

گیري و همچنین کار با ابزارهـاي         آوري دستیابی به سطوح برتر تصمیم        علم و فن   از سوي دیگر با پیشرفت فزاینده     

هـاي عـالی    اي است کـه تنهـا بـه برخـی گروههـاي کارشناسـی در دوره       پیچیده فنی در گرو دانش و مهارتهاي پیشرفته  

آموزشهاي سطحی  . شود  یچنانکه قبالً گفته شد در تعلیم و تربیت رسمی دو نوع آموزش ارائه م             . شود  تحصیلی آموخته می  

آموزي همگانی است ولی آموزشهاي تخصصی، پیچیده و آمیخته از دانشهاي متنوع تنها به کارشناسان و                  متکی بر مهارت  

تربیت رسمی با ارائـه دو نـوع آمـوزش همگـانی و کارشناسـی و در نتیجـه دو گونـه اختیـارات         . شود متخصصان ارائه می 

بندي مشوقها و نتایج مـادي   بندي مدارج تحصیلی و سطح ي آموزشی و در نتیجه سطح    بند  گیري و اجرایی به سطح      تصمیم

بدین ترتیب تعلیم و تربیت رسمی به یک نظام      . شود  آن آموزشها پرداخته، پیوندي اساسی میان مدرك با درآمد تقویت می          

، به شمول برخی و طرد دیگران از        بندي  گیري از استانداردهایی خاص براي طبقه       شمول و انحصار تبدیل گشته که با بهره       

  .کند مزایاي مادي و اقتدار اجتماعی کمک می

 ولی دامنه این شـمول و . هرچند بهنجارسازي و نظام شمول و انحصار بر روندهاي چندگانه و تدریجی استوار است          

تـر و مرزهـاي آن       اي است، روز به روز گسترده       انحصار تربیت رسمی با جهانی و طبیعی تلقی شدن آنچه مقطعی و منطقه            

اي مواجه است، زیـرا تـأخیر    با این همه نظام شمول و انحصار تعلیم و تربیت رسمی با وضعیت پیچیده . گردند  تر می   سخت

لمی به صـورتی پارادوکـسیکال هـم اعتبـار واقعـی مـدارج علمـی را         تعلیم و تربیت رسمی نسبت به پیشرفتهاي فنی و ع         

  .افزاید کاهد و هم رغبت به گذراندن مدارج باالتر تحصیلی را می می

آوري در بعد پیچیدگی و خودکاري همواره موجب تأخیر فزاینده آموزشهاي فنـی از مؤسـسات                  پیشرفت فزاینده فن  

روزافزون علمی در علوم فیزیکی، پزشکی و انـسانی فاصـله قابـل تـوجهی               همچنین پیشرفتهاي   . گردد  آوري می   تولید فن 

کننـده از یکـسو بـراي     از این رو تالشی خسته   . سازد  میان آموزگار، آموزشگاه و متون آموزشی با تحوالت علمی برقرار می          

نـی و علمـی در      هاي ف   آموزش ضمن خدمت کارشناسان فنی و علمی و از سوي دیگر به روز نمودن آموزشهاي آموزشگاه               

وجـود آمـده کـه همـه بـر            العمر، سازمان یادگیرنده و آموزش یادگیري بـه         جریان است و مفاهیمی همچون آموزش مادام      

ولـی  . ضرورت آموزشهاي مهارتهاي فنی و کارشناسی و همراهی با جریان پیشرونده تحوالت فنی و علمـی تأکیـد دارنـد                 

کند و بر پایداري و تداوم نظـام          بندي کمک می    قویت سازوکارهاي سطح  ضرورت همراهی با پیشرفتهاي علمی و فنی به ت        

سـازي،   رغم انتقادات فراوانی که بر استانداردسازي، همگـانی    از این رو به   . افزاید  شمول و انحصار تعلیم و تربیت رسمی می       
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طـور اساسـی راهکـار        ز بـه  شود، هنو   بندي و نظام شمول و انحصار تعلیم و تربیت رسمی وارد می             تمرکز، نهادسازي، سطح  

  . مشخصی براي کاهش مشکالت مربوط به این خصایص تربیت رسمی ارائه نشده است

اکنون الزم است با نگاهی منصفانه و ضمن مالحظه توفیقات بسیاري که تعلیم و تربیت رسمی در گسترش سـواد             

آوري داشـته     دم، پیـشرفت علـم و فـن       سازي براي تحوالت اجتماعی، بهسازي معیشت طبقات گوناگون مر          عمومی، زمینه 

هاي جامعه اسالمی و   داللتهاي نظریه تربیتی اسالم را براي ارائه الگویی بدیل از تعلیم و تربیت رسمی که متناسب با ایده                 

  .انقالب اسالمی باشد، تبیین گردد

  داللتهاي نظریه تربیتی اسالم. 2-4

حیثیت التفـاتی و    . بر اقتضائات اجتماعی خاصی پدید آمده است      چنانکه معلوم گردید تعلیم و تربیت رسمی رایج بنا          

ویژه مستلزم آن است که در صورت تغییر اساسـی جامعـه و               طور کلی و تربیت رسمی به       هویت اجتماعی تعلیم و تربیت به     

هاي  رها و ایدهاي با توجه به درخواست مردم و بر مبناي باو هرگاه جامعه . اقتضائات آن تربیت رسمی نیز دچار تحول بشود       

کند بتواند تحـوالتی   اي که جامعه نوپدید را حمایت می   گردد، الزم است همان نظریه    » انقالب«خاصی دچار تغییر بنیادین     

بدیهی است که تغییرات اجتماعی غیر تثبیـت شـده در سـاختار و فراینـدهاي                . اساسی در نهادهاي گوناگون آن پدید آورد      

هاي انقالب در  توانند به توسعه و تثبیت ایده    دوام و جزئی نمی     این تغییرات بی  . وام هستند د  اجتماعی تغییراتی سطحی و بی    

هـا و   اضمحالل تـدریجی ایـده  . گردد از این رو جامعه نوپدید به سرعت به وضعیت ماقبل خود باز می  . جامعه کمک نمایند  

الت عمیق و اساسی در نهادهاي اجتمـاعی تـداوم و      اي است که نتوانسته با تحو       هاي انقالب پیامد تغییرات شتابزده      انگیزه

  .انجامد استمرار پیدا کند و به زوال زودهنگام انقالب می

در صورتی که با یک انقالب اجتماعی گسترده روبرو باشیم که نظام اجتمـاعی جدیـد را بـا تکیـه بـه حمایتهـاي                         

. کنـد   ا سبک گذشته باز هم نظام نوپدید را متزلزل می         عمومی و فراگیر مردم برپا نموده، ادامه فعالیت نهادهاي اجتماعی ب          

مانـدگی   هاي انقالب و تثبیت نظام نو دارد و برعکس عقـب  بدیل در تداوم ایده     بدون شک تعلیم و تربیت رسمی نقشی بی       

اي که همچون ایران، انقـالب اجتمـاعی    بدین ترتیب در جامعه. آن از انقالب ممکن است به گسست اجتماعی منجر شود         

فراگیري براساس نظریه اسالمی رخ داده و نظام جدیدي بر همان اساس بـه پـا گـشته، حـضور تعلـیم و تربیـت رسـمی                    

ماندگی اسـت و گسـستی پیـشرونده را        توجه به مبانی اسالم اصوالً یک نحوه عقب         هاي انقالب صنعتی و بی      بر ایده   مبتنی

  . زند دامن می

سازي نهادهـا، سـاختارها و     م برپایی جامعه اسالمی است در گرو اسالمی       از این رو تداوم انقالب اسالمی که مستلز       

زیرا نه تنها تعلیم و تربیت رسمی بیش از هر چیز تابع مقتضیات    . ویژه تعلیم و تربیت رسمی است       سازوکارهاي اجتماعی به  

گیهاي آن را رقم بزند، بلکه      تواند حدود و ثغور و ویژ       محیط اجتماعی و عصر تاریخی است و ویژگیهاي جامعه یا دوران می           

با توجه به نقش اساسی تعلیم و       . همچنین تثبیت فرایندها و تداوم ویژگیهاي هر جامعه نیز مرهون نظام آموزشی آن است             

تربیت رسمی در استمرار و گسترش ویژگیهاي اسالمی هر جامعه الزم است توسـعه، بهـسازي و تحـول تعلـیم و تربیـت                 

بر اساس این مقدمه نظریه اسالمی مقتضی آن است کـه در  . هاي اسالمی ریشه بگیرد و از ایده رسمی بر مبانی تکیه کند      

  .طور تدریجی یا حتی جهشی تحوالتی بنیادین صورت گیرد تعلیم و تربیت رسمی به



می از دیدگاه اسالم رسفلسفه تعلیم و تربیت

کمیته آموزش/ نقشه جامع علمی کشور اسناد پشتیبان 

176

تحوالت بنیادین در تعلیم و تربیت رسمی شامل تغییرات هماهنگ و منظمی است که در مجموع کـانون آموزشـها      

سلسله تغییرات اساسی که روبرهم آنها      . انتقال اطالعات فنی و علمی به تدوین عقالنی نظام ارزشی تغییر جهت دهد            را از   

هـاي توصـیفی بـه     بر گـزاره  اي را در بر داشته باشد عبارتند از چرخش تعلیم و تربیت رسمی از آموزش مبتنی               چنین نتیجه 

هـاي    هـاي هنجـاري و عرضـه بیانیـه          سـوي تجـویز گـزاره        از آنها بـه    ماند بلکه   هاي توصیفی در نمی     تربیتی که در گزاره   

شناسـی، چـرخش از    این سلسله تغییرات منظم شامل چـرخش از شـناخت علمـی بـه زیبـایی     . کند کننده صعود می  هدایت

بـر هـدف؛ چـرخش از همراهـی بـا             بر موضوع بر آموزش مبتنی      شناسی، چرخش از آموزش مبتنی      گرایی به موقعیت    محیط

در صـورتی  . ت به هدایت تغییرات، چرخش از آموزش مهارتها، روشها و دستورالعملها به تغییر نگرشها و باورها است      تحوال

ریزي شده بدون تعـصب و بـا مالحظـه جهـات گونـاگون روي دهنـد،                   مند و با دقت و برنامه       طور نظام   که این تغییرات به   

عبـارت    به. ا از انتقال اطالعات دور و به تعقل و تدبر نزدیک نمایند           توانند رویکرد آموزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی ر          می

تر در تعلیم و تربیت رسمی هستند که محتواي جهش از آموزش متکـی                دیگر این تغییرات بخشها یا اجزاء تغییري اساسی       

رت دارد زیرا بـدون     این جهش براي تعلیم و تربیت رسمی ضرو       . باشد  بر انتقال اطالعات به تربیت عقالنی ارزش مدار می        

شک تعلیم و تربیت رسمی رایج که بر انتقال اطالعات استوار است، با نگرش اسالمی که بر عقالنیت و ارزشها تأکید دارد            

  . باشد سازگار نمی

  تعلیم و تربیت عقالنی ارزش مدار. 1-2-4

ان را از حیث انسان بودن و بـا     منظور از تربیت عقالنی ارزش مدار تعلیم و تربیتی است که پرورش کودکان و جوان              

در برابر نگرش نسبتاً غالب افرادي که در گفتمـان  . دهد شان در دستور کار خود قرار می توجه به ضرورتهاي زندگی انسانی   

طـرف بـوده صـرفاً       مـدارس بایـد از لحـاظ ارزشـی بـی          «تربیتی بر ارزش آزاد بودن تعلیم و تربیت تأکید دارند و معتقدند             

 در تربیت ارزش مدار بر تصریح و        1»باشند   و اساسی را آموزش دهند که از خطر تحمیل و تلقین مبرا می             موضوعات علمی 

 انکـار ماهیـت ارزشـی    2زیرا تربیت ماهیتی ارزشـی دارد . شود تبیین و اصالح ارزشهاي زیرساختی تعلیم و تربیت تأکید می 

شـان در فعالیتهـاي    کننـده  رغم نقش تعیـین      که احتماالً به   کاري و فریب درباره ارزشهایی است       تعلیم و تربیت نوعی پنهان    

  .باشند تربیتی، از مشروعیت کافی برخوردار نمی

برخی ارزشهاي زیرساختی تعلیم و تربیت رسمی رایج نظیر سودمندي و کارآیی چون بر مالحظه انـسان همچـون                   

شود ولی این غفلت پرتگاه بسیار خطرناك تعلیم       یابزار تولید تکیه دارد و فاقد توجیه و مشروعیت است مورد غفلت واقع م             

طرفـی عقیـدتی    گرایـی ارزشـی و بـی     بـر نـسبی  تنگ نظري آمریکاییهاو تربیت است همچنانکه آالن بلوم در کتاب    

  3 .کند لیبرالیستها و پراگماتیستها به عنوان عامل اصلی انحطاط مدرسه تأکید می

رت زندگی انسانی و نه صـرفاً طریـق الزمـی بـراي مـشارکت در                در تربیت ارزش مدار تربیت به عنوان یک ضرو        

چنانکه در فصلهاي پیشین شرح داده شد آدمی به دلیل جایگاه خاصی کـه در   . شود  جامعه جدید یا جامعه صنعتی تلقی می      
                                                          

1. 200، ص 1385مه عبدالرضا ضرابی، قم، مؤسسه امام خمینی، مایکل کاتز به نقل از جان الیاس، فلسفه تعلیم و تربیت قدیم و معاصر، ترج.

2.  1379برزینکا، فلسفه تعلیم و تربیت معاصر، انتخاب و ترجمه باقري و عطاران، تهران.

3. به 56ص چگونه آموزش عالی دموکراسی را نابود کرده و روحیات دانشجویان فعلی را تحلیل برده است، : نظري آمریکاییها آالن بلوم، تنگ ،

.47نقل از جان الیاس، همان، ص 
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عالم هستی و در حد فاصل عالم جسمانی و عالم مجرد اشغال نموده از کشش وجودي خاصـی برخـوردار گـشته اسـت و                  

جایگاه او در مراتب هستی     . طی نماید » پران از ملک  «تا برترین یعنی    » جمادي«تواند مدارج وجود را از کمترین یعنی          یم

  .اي ذاتی به نام آزادي را براي او به ارمغان آورده است و انعطاف یا کشش وجودي او خصیصه

ذاتی بـودن آزادي بـه   . آزاد مخدوش باشدشود هر نوع تعریفی از انسان غیر ذاتی بودن آزادي براي انسان سبب می   

این معناست که هرچند حدود آزادي هرکسی ممکن است نسبت به دیگران متفاوت و حتی در وضعیتهاي گوناگون متغیـر     

تواند برخالف دیگر موجـودات   پس می. انسان در هر صورت آزاد و مختار است. گردد باشد ولی موضوع نفی کلی واقع نمی 

شوند؛ تغییراتـی نامحـدود و از    ز پیش معلوم و تعبیه شده به تغییرات استکمالی با دامنه محدود، دچار می            اي ا   که طی نقشه  

این آزادي ناشی از حرکت نامعین و تغییرات نامحدود، انسان را ناگزیر از انتخاب و زندگی او را       . پیش نامعلوم را کسب کند    

  . سرشار از هیجان و اضطراب نموده است

. سـازد   انتخاب و انتخاب در گرو گزینش معیار است که به نوبه خود ضرورت تربیـت را نمایـان مـی                 آزادي مقتضی 

بدین ترتیب تعلیم و تربیت همچون جزء ناگزیر زیست انسانی نه تنها طرق منحصر به فرد تحقـق و توسـعه آزادي ذاتـی                

را چنانکـه در فـصل قبـل شـرح داده شـد      زی. ماست، بلکه همچنین طریق وقوع تمایل ذاتی ما براي جاودانگی نیز هست          

ناپذیر مجرد به او فهمی از جاودانگی و میلـی بـراي       پذیر مادي و عالم زوال      جایگاه خاص انسان در فاصله میان عالم زوال       

باشـد و     اش براي بقا در جستجوي نام نیک و آثار ارزشمند و تولید مثل می               آدمی در تالش ذاتی   . دستیابی به بقا داده است    

  .گردد  همه تنها در سایه تربیت محقق میاین

آگاهی از نیکبختی و آزادي بـراي دسـتیابی بـه آن در    . گردد تربیت ارزش مدار بر آزادي و آگاهی انسان استوار می         

ارزش حاصل فاصله مطلوب بـا موجـود اسـت و تربیـت             . گرو درکی از وضع مطلوب، وضع موجود و فاصله میان آنهاست          

مـدار    منظـور از تربیـت ارزش     . ه فرایندها و فرصتهایی است که به کاهش این فاصله منتهی شـوند            مدار متضمن کلی    ارزش

  .باشد بلکه منظور تربیتی است که بر رغبت و آگاهی نسبت به مطلوب تکیه دارد هه ارزشهاي معین نمیاتلقین سی

نسانی او براي کسب سعادت و ارزشها در نتیجه شناخت حیثهاي وجودي انسان، سعادت و نیکبختی او، ظرفیتهاي ا          

آگاهی یافتن از وضعیتهایی بهتـر از       . آیند  سوي تحصیل سعادت پدید می      باالخره فرصتها و تهدیدهاي موجود در راهش به       

منـد و نامتعـارض و    طـور نظـام   اکنون وجود دارد و امکان برخورداري از آن وضعیتهاي بهتر است که ارزشها را به     آنچه هم 

  .دهد نار هم قرار میکننده در ک تقویت

کند و اقـدامات فـردي و         نظام ارزشهاي حاصل از خودآگاهی مذکور البته اهداف و فرایندهاي تربیتی را هدایت می             

. بخـشد   گیرندگان را سامان می     گروهی در چهار سطح شاگردان، معلمان، کارشناسان و کارگزاران و سیاستمداران و تصمیم            

دهـی    بر فعالیتها و تصمیمات مهـم و مربـوط تربیتـی بـه جهـت                ک سیستم معیار عالوه   حتی این نظام ارزشها به عنوان ی      

تربیت ارزش مدار که بر آگاهی و آزادي انسانی تکیـه دارد البتـه   . پردازد تر نیز می اقدامات و تصمیمات اجتماعی کم ارتباط 

  .دهد د قرار میتوسعه آگاهی و آزادي انسانی و اصالح و بهسازي وضعیت او را در دستور کار خو

  )شناسانه زیبایی(چرخش از شناخت علمی به شناخت هنري . 1-1-2-4

برخالف تعلیم و تربیت رسمی که بر انتقال اطالعات علمی و فنی متمرکز است نظریـه اسـالمی تعلـیم و تربیـت                       

بیـین روابـط آنهـا واسـطه     هـا و ت    شناسـایی پدیـده   . متناسب با تعلیم و تربیتی است که بر معنا و داللت تأکید داشته باشد             
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هاست   بر شناسایی روابط میان پدیده      دانش مبتنی . تري است که به کشف معنا و تبیین داللتها معطوف باشد            شناخت عمیق 

منظور برآوردن حاجتهاي او استوار است ولی هنـر بـر          آوري بر دستکاري و تغییر آن روابط به نفع مقاصد انسانی و به              و فن 

نظریـه  . شناخت هنري شامل دور زیبایی شـناختی رمزگـشایی و رمزگردانـی اسـت       . مزآمیز تکیه دارد  کشف معنا از عالم ر    

شناسـی هنرمندانـه سـازگارتر      اسالمی تعلیم و تربیت نیز که بر مالحظه طبیعت همچون آیه خداوند تأکید دارد، با زیبـایی                

طبیعت خود یـک مـتن آموزشـی        . شود  یه می منظور کشف معناهاي باطنی آن توص       در اسالم نظاره جهان طبیعت به     . است

کند بلکه بیشتر از  طبیعت نه تنها نیازهاي ما را رفع می. است که براي آموختن از آن باید مقاصد و اهداف آن را بازشناخت     

نظریـه تربیتـی اسـالم از معلـم     . سـازد  آن کتاب تکوین است که در کنار کتاب تشریع ما را به حقایق پنهانی رهنمون می              

هـا و مقاصـد    خواهد همچون یک مفسر هنري ابتدا به کشف معانی از تابلو زیبـاي طبیعـت پرداختـه و معنـاي پدیـده               می

معلم براساس رمزگشایی از طبیعت همچون یـک        . رویدادهاي آن را بازشناسد و سپس آن را براي شاگردان خود بیان کند            

در واقـع   . پـردازد   لمات و جمالتی که شاگردان بفهمند می      متن هنري به آموزش و بیان آنچه فهمیده در قالب عبارات و ک            

معلم ادبیات . کند معلم فیزیک در شرح رویدادهاي طبیعی و همچون معلم ادبیات در شرح شعرهاي ادیبان بزرگ عمل می            

 نظم و هایی که در قالب ها و جمله شود معناي واژه در پی مطالعه و مالحظه شرحهاي نوشته شده بر اشعار حافظ موفق می          

هـاي آموزشـی شـاگردان معناهـایی را کـه درك         رمز به دست او رسیده را کشف نماید و سپس با بیانی متناسب با تجربه              

در واقع همچنانکه تفسیر اشـعار کـه توسـط معلـم            . کند  هاي نثر و بیانات ساده و محسوس بیان می          نموده، در قالب گزاره   

وار رمزگشایی و رمزگردانـی اسـت، فعالیـت معلـم فیزیـک نیـز در تبیـین                    هگیرد شامل فرایندهاي زنجیر     ادبیات انجام می  

  . رویدادهاي طبیعی شامل فرایندهاي به هم متصل رمزگشایی و رمزگردانی است

هاي طبیعی و روابط میان آنها ممکن است مهم و            انتقال بخشی از اطالعات علمی در زمینه کمیت و کیفیت پدیده          

کودکان از فهمیدن روابطی که برحسب تمثیلها و الگوهاي ریاضـی خـاص و فرمولهـاي                . ضروري باشد، ولی کافی نیست    

منظـور   ها و هدف رویدادهاي طبیعت به براي آنها فهمیدن معناي پدیده. بندند فیزیکی ویژه درك شدنی هستند طرفی نمی   

 بـه سراسـر تربیـت عمـومی         به واقع براي تعمیم شناخت علمی     . درك کلی از جهان هستی و جایگاه خویش مفیدتر است         

منظور توسعه روحیه علمی در کودکان و نوجوانان، شـناخت علمـی در کـانون تعلـیم و تربیـت          به. توجیه اندکی وجود دارد   

ولی بررسی نتایج حاصل از آموزشهاي رسمی رایج شواهدي از موفقیت و نیـل بـه ایـن اهـداف          . عمومی قرار گرفته است   

  .  اصالحات آموزشی همچنان بر توسعه روح علمی تأکید دارنداز این رو عموم. دهد نشان نمی

  شناسی گرایی به موقعیت چرخش از محیط. 2-1-2-4

هرکسی باید بـا چـشمان      . مدار بر آگاهی از موقعیت کنونی و همچنین موقعیتهاي ممکن استوار است             تربیت ارزش 

کم گذشته و حال خـود را تـا حـد              آینده او باید دست    ولی براي ساختن  . باز و تا حد ممکن به ساختن آینده خویش بپردازد         

او باید براساس یک طرح آگاهانه و با مالحظـه شـرایط، نیازهـا و               . ممکن بشناسد و تصویري از آینده خویش داشته باشد        

آینده محیطش او باید بداند و بتواند در تعامل با محیط، آینده خویش را بسازد و البته بر . اش را بسازد امکانات خویش آینده

بدون شک آگـاهی از شـرایط و   . براي تعامل با محیط باید فهمی از شرایط و امکانات محیطی داشته باشد   . نیز تأثیر گذارد  

ترین آگاهیهاي زیربنایی براي بهسازي موقعیت در گـرو   امکانات محیط و درك وضعیتهاي محتمل آینده به عنوان اساسی    

منابع معتبري که نه تنها اطالعات پراکنده و مغـشوش بلکـه حـاوي طرحـی     . سانی است ر  مندي از منابع معتبر اطالع      بهره
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  .پذیر درباره محیط و آینده باشند و جایگاه و موقعیت ما را به خوبی بازنمایی کنند دقیق و حساب شده و توجیه

هاي تربیتی به  یهتوان ترسیم نمود، نظر نکته مهم این است که چون مرز دقیق و معینی میان شخص و محیط نمی   

گرایی  شود که تعلیم و تربیت از هر دو طیف جمع  ولی توجه به موقعیت سبب می     . شوند  گرایی مبتال می    فردگرایی و یا جمع   

خـصوص محـیط اجتمـاعی در تکـوین      و فردگرایی فاصله بگیرد و ضمن مالحظه تأثیرات گوناگون محـیط طبیعـی و بـه          

گیري هویت هر یک از افراد، در عین حال فردیت و تشخص آنها را  دگی و شکلهاي رفتاري و مدیریت ساحتهاي زن   شیوه

  . پاس بدارد

بلکـه  . خواهد به طور کلی و مطلق اصول و ارزشهاي خاصی را صرفاً مورد حمایت قرار دهـد               مدار نمی   تربیت ارزش 

موقعیت کلی انسان در جهان هـستی،    مدار تأکید بر این است که با توجه به تفسیري دقیق و معتبر درباره                 در تربیت ارزش  

ارزش نهایی شناسایی شود و بر حسب موقعیت هستی شناختی انسان و امکانات او براي دستیابی بـه سـعادت کـه ارزش                       

هـا،   کننده نهایی در تمام برنامـه  مند ارزشها همچون زیرساخت آموزش و پرورش و عامل تعیین       نهایی است، به تبیین نظام    

  . اي تربیتی بپردازیمتصمیمات و فعالیته

گیرد ممکن است بـه منزلـه یـک         مند ارزشها که براساس موقعیت کلی و وضع مطلوب بشر صورت می             تبیین نظام 

یعنی یادگیرندگان، معلمان، کارشناسان و کارگزاران      (سیستم معیار عمل کند و جهت شناخت موقعیت خاص هر یک از ما              

دامات اصالحی ضروري در آموزش و پرورش با توجه بـه همـین سیـستم معیـار           استفاده شود و اق   ) والدین و سیاستگذاران  

  . صورت گیرد

توجه به موقعیت هرگز به معناي اصالت جمع نیست بلکه به معناي مالحظه وحدت در کثرت، تشخص در محـیط                    

عی و حتـی عناصـر      شود ما در مقام تبیین، تأثیرات محیط اجتمـا          توجه به موقعیت سبب می    . باشد  و فردیت در جماعت می    

هاي رفتاري، در تداوم آنها و حتی در ظهور ویژگیهاي اخالقی و نگرشهاي یادگیرندگان، معلمان و                  طبیعی را در بروز شیوه    

کارگزاران تربیتی مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار دهیم ولی در مقام تجویز از آنها بخواهیم میـزان و نـوع ایـن تـأثیرات        

یعنی کانون توجه چه در مقام تبیین رفتار و چه در مقام تجویز اصالحات، شخص یـا   . ترل نمایند محیطی را شناسایی و کن    

نظریه تربیتی اسـالم از دو سـوي بـا جبرگرایـی اجتمـاعی در      . باشد  همان فرد اندیشنده، تصمیم گیرنده و عمل کننده می        

 و لوازم ساختارها و سازوکارهاي اجتماعی در ظهور و لوحانه آثار کند از نفی ساده     از یکسو به ما توصیه می     . باشد  تعارض می 

دهـد بـراي تغییـر و اصـالح عملکـرد       استمرار رفتار و تکوین هویت اشخاص بپرهیزیم و از سوي دیگر به ما اجـازه نمـی               

  . است» والتزر وازره وزر اخري«یادگیرندگان به ساختارهاي اجتماعی متمسک شویم زیرا قانون کلی در دیدگاه اسالمی 

تـوانیم نقـش      توانیم از تأثیرات محیطی بر رفتار یادگیرندگان چشم بپوشیم ولی همچنین نمـی              براین اساس ما نمی   

زیرا مسئولیت نهایی عملکرد هر کسی بر . آنها را در تبیین رفتار یادگیرندگان و حتی تصحیح آنها اساسی و برجسته نماییم       

گرایـی منطـوي در     لحاظ تأکید بر آزادي و مسئولیت فـردي از محـیط      نظریه اسالمی تعلیم و تربیت به     . عهده خود اوست  

گیرد و به لحاظ توجه به موقعیت با فردگرایی رمانتیـک تفـاوتی اساسـی دارد و بـه مـا گوشـزد                         علوم اجتماعی فاصله می   

تغییـر محـیط،    توانیم محیط را حذف کنیم ولی مجـاز نیـستیم بـراي               نماید که ناگزیر از تعامل با محیط هستیم و نمی           می

  . دوباره خود را به محیط واگذاریم

شـود همـواره در       جبرگرایی اجتماعی نقیصه برخی دیدگاههاي آزادیبخش مدرن و پست مدرن است که سبب مـی              

ذیل جبرگرایی اجتمـاعی عوامـل محیطـی و         . جستجوي وضعیت بهتر و بهسازي اجتماعی بر عوامل محیط تمرکز نمایند          
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مهابا نقش انحصاري عوامـل محیطـی    آید که بی گرایی پدید می    شوند و نوعی محیط     رخوردار می نهادها از اهمیت خاصی ب    

از این رو نه تنها در دعوت بـه مبـارزات رهـایی بخـش بـراي زنـان، سـیاهان،        . کند در تغییرات و تحوالت را برجسته می     

گرایی بـه نحـوي    محیط. گیرند  قرار میدیدگان و غیره بلکه حتی در اصالحات تربیتی عوامل محیطی در کانون توجه    ستم

در علوم نیز رسوخ نموده و تا حدي غلبه یافته است از این رو براي مثال در تبیین یک رفتار، متغیرهاي محیطی گوناگون                       

هـاي مدرسـه،      اي، برنامـه    هـاي تـدریس، ابزارهـاي یـادگیري، الهامـات رسـانه             نظیر روابط والدین، اقتصاد خانواده، شیوه     

گیرند و اصالح رفتار مذکور به تغییرات همین متغیرهـاي محیطـی موکـول          ي دولت و غیره مورد مطالعه قرار می       سیاستها

  .شود می

طور اساسی در تبیین یک رفتار تأکید  ولی در نظریه اسالمی تعلیم و تربیت ضمن توجه به نقش عوامل محیطی، به      

رداشتی از موقعیت دارد کـه دالیـل و نیتهـاي او را بـراي رفتـار      در واقع هر کسی ب. بر دالیل و نیات فاعل آن رفتار است   

شوند بلکه آنها در تکوین برداشتهاي شخص    طور مکانیکی موجب رفتار کسی نمی       عوامل محیطی به  . آورد  خاصی پدید می  

در محـیط   عوامل موجود   . نمایند  نسبت به موقعیت کنونی و نگرشهاي او درباره موقعیت بهتر و موقعیت ممکن دخالت می              

سازند و بر رفتار آنها با واسطه نیتها و دالیـل تـأثیر    طور غیرمستقیم نگرشها، دالیل و نیتهاي افراد را متأثر می  اجتماعی به 

. دهنـد  عبارت دیگر رفتار بازتابی یا رفلکسی تنها بخش بسیار کوچکی از طیف وسیع رفتار ما را تـشکیل مـی    به. گذارند  می

تواند بازتاب ساده محرکهاي محیطی باشد آنها در نتیجه برداشتی که هر یـک از مـا نـسبت بـه             یرفتار ارادي ما هرگز نم    

البتـه برداشـت هـر کـسی از         . آیند  بینی پیامدهاي محتمل پدید می      موقعیت موجود و مطلوبمان داریم، و با تصمیم و پیش         

هـا و داالن پـرپیچ ذهنیتهاسـت،      تجربه موقعیت که شامل مالحظه عوامل تهدیدکننده و امیدبخش محیطی از زاویه تنگ           

  . شود خود به خود موضوع تغییرات مستمر واقع می

چون هر کسی برداشتی از موقعیت خود و دالیلی براي رفتار خاص خود دارد، پس هرگونه تغییر و اصالح نیز بایـد                  

 هویتی یادگیرندگان تأثیر مستقیم عوامل محیطی در تغییرات عملکردي، اخالقی و. به این برداشتها و دالیل معطوف باشد

توانیم در تبیین تغییرات مذکور بر عوامل محیطی بیش از حد تأکید نماییم یا براي اصالحات                 ازاین رو ما نمی   . اندکی دارند 

تبیـین علـی و بررسـی همبـستگی میـان           . رفتاري، اخالقی و هویتی ایشان بر دستکاري عوامل محیطی متمرکـز شـویم            

کننده یا دست کم ناکافی بوده و         محیطی با متغیرهاي وابسته رفتاري براي درك تغییرات رفتاري گمراه         متغیرهاي مستقل   

پیش شرط تربیت ارزش مـدار مواجهـه بـا افـرادي همچـون عـامالن          . توانند براي تعلیم و تربیت کمک کننده باشند         نمی

ـ  هاي برنامه اخالقی یا فاعالن اجتماعی ـ نه همچون سیستم  بنابراین براي تبیـین و اصـالح رفتـار بـه     .  استریزي شده 

  . جاي بررسی روابط همبستگی الزم است به فهم دالیل فاعل اجتماعی یا عامل اخالقی براي رفتارش پرداخت

آنچه اساساً در تربیت رسمی به اقتضاي نظریه اسالمی باید طرد گردد، ایجاد وضعیت انفعالی براي فـرد در محـیط      

 این نوع تعلیم و تربیت بر حرکت استعالیی معطوف است و در حرکت استعالیی ما باید آزادي خـود را        زیرا. اجتماعی است 

بهـسازي موقعیـت   . توسعه آزادي فردي در گرو شناخت موقعیت، تأثیرگذاري بر آن و بهسازي موقعیت است  . توسعه دهیم 

ار عوامل مؤثر و محدودیتهاي اساسی موجـود در آن          لزوماً در گرو مواجهه فعال با موقعیت است ولی به معناي گریز یا انک             

اند و گریز و پرهیـز از   بدون شک موقعیت هر کسی نسبت به او پیشینی است و محدودیتهاي محیطی پیش ساخته   . نیست

خبرانـه تفـاوت    باشد، ولی میان پذیرش خودآگاه موقعیت و محـدودیتهایش بـا انفعـال بـی     آنها ناممکن یا بسیار دشوار می   

  .ی وجود دارداساس
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تواند طرحی نو دراندازد و براي ایجـاد تغییـرات اساسـی در موقعیـت دچـار       گرچه یادگیرنده به عنوان یک فرد نمی   

تواند خویشتن را از نو بسازد او براي فهـم محـدودیتهاي محیطـی و عوامـل اصـلی و       محدودیتهاي فراوانی است ولی می    

تواند به تنظیم رفتار خـویش متناسـب بـا محـدودیتهاي محیطـی       او می . یستتأثیرگذار آن با موانع جدي و واقعی روبرو ن        

  .اش ارتقا یابد اي بهره گیرد تا حد ممکن آزادیش توسعه یافته و مرتبه پرداخته و از امکانات محیطی به گونه

دگیرندگان توجه به اهمیت و تأثیر گسترده نهادهاي اجتماعی، ساختارها و فرایندهاي اجتماعی در تکوین نگرش یا               

ریزان تربیتی را به تغییـرات        تواند برنامه   و نوع نگاه آنها به موقعیت و همچنین تکوین دالیلشان براي رفتار در موقعیت می              

ریزان تربیتی الزم است ضمن توجه به پیچیدگیهاي بسیار فرایندهاي اجتماعی بتوانند انـواع               برنامه. محیطی حساس نماید  

ریـزان تربیتـی بایـد بـا بررسـی       همچنین برنامـه  . اي گوناگون تأثیرگذاري آنها را شناسایی کنند      ه  عوامل تأثیرگذار و شیوه   

ریـزان   برنامـه . گستره تأثیرگذاري نهادهایی نظیر اقتصاد، سیاست و علم براي دستکاري در عوامل محیطـی آمـاده شـوند           

تواننـد بـراي    آنها می.  یادگیرندگان قرار دهند   تربیتی الزم است تصویري نزدیک به واقعیت از حوزه عمل نهادها در اختیار            

  . مند شوند دستیابی به تفسیر معتبري از موقعیت و راههاي بهسازي آن از منابع معتبر علمی و دینی بهره

  چرخش از موضوع محوري به هدف محوري. 3-1-2-4

 آرمانهـاي تربیتـی و بـاالخره        آید ابتدا   براساس تبیینی که از فاصله موقعیت مطلوب با موقعیت موجود به دست می            

دستیابی به هدف نهایی و همچنـین سلـسله اهـدافی کـه مقدمـه تحقـق آن         . گردد  هدف نهایی تعلیم و تربیت آشکار می      

مدار کـه بـر ارزش    تربیت ارزش. نماید باشند، مبناي تمام فعالیتهاي تربیتی و تصمیمات و اقدامات مربوطه را فراهم می          می

از این رو هـر نـوع       .  تأکید دارد، الزم است بیش و پیش از هر چیزي به تحقق اهداف معطوف باشد               نهایی و سیستم معیار   

ترین بخشهاي تعلـیم و تربیـت         از جمله حساس  . تواند بدون مالحظه اهداف صورت گیرد       گیري و اقدام تربیتی نمی      تصمیم

از » چه بایـد آموخـت؟    «آور    ه پرسش اضطراب  پاسخ ب . گیري درباره اولویتهاي یادگیري است      بندي و تصمیم    رسمی اولویت 

باشـد ولـی      اگرچه هر نوع تصمیمی در این مورد به عوامل گوناگونی وابسته می           . مباحث چالش برانگیز برنامه درسی است     

بـه  » چـه بایـد آموخـت؟     «در واقع در تربیت رسمی پرسـش        . الگوي رایج در تعلیم و تربیت رسمی موضوع محوري است         

  . شود فرو کاسته می»  را باید انتخاب نمود؟کدام موضوع«پرسش 

باشـد و از   هاي مذکور ناظر به ضرورتی تحمیل شـده از سـوي شـرایط مـی               در پرسش » باید«رسد واژه     به نظر می  

بدون شک فراگیـران در خـأل نیـستند بلکـه در محاصـره              . دارد که خود بر نیازهاي فراگیران تکیه دارد         اهدافی پرده برمی  

از این . باشد وابسته می» موقعیت«برند و نیازهاي فراگیران نیز به نسبتشان با این شرایط یعنی به            سر می شرایط محیطی ب  

رو الزم است فعالیتهاي یادگیري و اقدامات تربیتی بر اهداف متمرکز گردد و هر نوع تصمیم دربـاره موضـوعی کـه بایـد                        

بـدین  . ادگیري آن موضوع در تحقق اهداف تربیتی داشته باشدشود ی بینی می آموخته شود به تأثیري واگذار گردد که پیش      

شود و موضوع محوري جاي خود را به          موکول می » چرا باید آموخت؟  «به جواب   » چه باید آموخت؟  «ترتیب پاسخ پرسش    

  . دهد هدف محوري می

 سبب شده تفکیک    هاي گوناگون،   ها و حوزه    اي و همچنین مطالعه هر موضوع از منظر رشته          توسعه علوم بین رشته   

از ایـن رو  . علوم براساس موضوع، مورد تردید واقع گردد و به رابطه ضروري میان علـم و موضـوع آن خدشـه وارد شـود                     

اي چنـدان     هاي علم و همچنین علوم بـین رشـته          بندي علوم برحسب موضوعات امروزه با توجه به رشد سریع شاخه            طبقه
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. موضوعات از میان فنون انتخاب شوند یا علوم ـ قابل بررسـی انتقـادي اسـت    باشد، آموزش موضوع مدار ـ چه   معتبر نمی

و . هاي علمی متولی منحصر به فرد آن باشد اي کمتر موضوعی است که یکی از رشته   زیرا با توجه به رشد علوم بین رشته       

پس الزم است تعلیم    . یردگ  هاي علمی مختلف و از منظرهاي متفاوتی مورد مطالعه قرار می            هر یک از موضوعات در رشته     

. و تربیت رسمی بیش از آنکه به موضوعات خاص وابسته گردد به موقعیتهاي یادگیرندگان و شرایط محـیط توجـه نمایـد                     

هاي نظري به انسانی، تجربی و ریاضـی و همچنـین تفکیـک               تفکیک آموزشها به نظري و فنی و همچنین تفکیک رشته         

ـ         رشته بلکـه حتـی   . هـا پـشتوانه محکـم و مـستدلی نـدارد      دریجی مرزهـاي بـین رشـته   هاي فنی، با توجه به فروریزش ت

آورد و آنهـا را از توجـه بـه            ها پدید می    ها و یادگیرنده    هاي درسی مربی    محدودیتهایی دست و پاگیر و ساختگی براي کتاب       

  .دارد ضوعات باز میهاي درگیر با آن مو برداري از رشته هاي گوناگون موضوعات مورد مطالعه و همچنین بهره جنبه

. تواند دانشهاي ضروري و موضوعات مهم و الزم براي یادگرفتن را آشکار نمایـد          توجه به موقعیت یادگیرندگان می    

هر نوع اظهارنظر کلی درباره ضرورت آموزش مهارتهاي فنی و یا موضوعات علمی به تمام یادگیرندگان در گرو شناسایی                   

چنانکه در فصل قبل توضیح داده شد هـیچ تفـاوت مـاهوي و اساسـی میـان      . ا استنیازهاي مشترك و شرایط مشابه آنه   

توان  از این رو به واقع می. اند یادگیرندگان وجود ندارد و تفاوتهاي فردي بر بستر وسیع از خصایص انسانی مشترك نشسته  

ـ      . آموزشهاي پایه و مشترکی براي عموم یادگیرندگان در نظر گرفـت           وع آموزشـهاي پایـه و   ولـی تـشخیص ضـرورت و ن

  . مشترك در گرو ترسیم نیمرخ نسبتاً دقیقی از موقعیتهاي مشابه فراگیران و نیازها و شرایط مشترك یادگیرندگان است

خـصوص یادگیرنـدگان از    ریزان بلکه براي خودآگاهی معلمـان و بـه   البته ترسیم چنین نیمرخی نه تنها براي برنامه    

مدار خودآگاهی نسبت به موقعیت و کشف ضـرورت آمـوختن و لـزوم                را در تربیت ارزش   زی. اهمیت بسزایی برخوردار است   

تواند ضمانت حرکت استعالیی و آزاد فراگیران، معلمان و کارگزاران تربیتی را برعهده  پرداختن به هر موضوع یا مهارت می

  .بگیرد

هاي محتوایی، روشی     ت نسبت به کلیشه   رسد هرگونه افراط در توجه به تفاوتهاي فردي که ناشی از نفر             به نظر می  

 ولی توجه بـیش از      1.گردد  سوي آموزشهاي کامالً متنوع و فردي می        اي آموزشی است، منجر به دعوتی افراطی به         و برنامه 

زیـرا  . توانیم چیزهاي زیادي در انزواي فردیت یـاد بگیـریم   بندد و ما نمی   حد به تفاوتهاي فردي راه هرگونه آموزش را می        

عبارت دیگر تعلیم و تربیت رسـمی         به. حلها است   ها و راه    بر اشتراك در برخی دیدگاهها، نیازها، مسئله         اساساً مبتنی  آموزش

  .ریز، مربی و یادگیرنده وجود داشته باشد در گرو اشتراك نظري است که دست کم میان محقق، برنامه

. دي آشکار و پنهان تأثیرگذار در زندگی ما ریشه داردپذیر دانستن تربیت فردي، احتماالً ریشه در غفلت از مبا  امکان

هـاي فـردي مـا را         بدون شک نهادهاي پیش ساخته اجتماعی نظیر سیاست، اقتصاد و فرهنگ هم فردیت و هم آمـوزش                

دخالت مؤثر هر کسی در برنامه تربیتی خودش بیش از همـه مـستلزم خودآگـاهی او نـسبت بـه عناصـر                       . سازند  متأثر می 

تـوان حـضور اساسـی نهادهـاي اجتمـاعی را در       نمـی . ه و مبادي آشکار و پنهان تأثیرگذار بر موقعیت اوسـت    دهند  تشکیل

شان را شناسایی و تأثیرات ناخواسته نهادها، سـاختارها       موقعیت خویش انکار نمود بلکه الزم است آنها و راههاي اثرگذاري          

  .و سازوکارهاي اجتماعی را کنترل کند

کند، گرچه مهم است ولـی اصـالحی از           ر موضوع را به کاربردش در زندگی فرد موکول می         نگرشی که یادگیري ه   

                                                          

.224-225اردوان مجیدي، ص  .1
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زیرا اگر یادگیري موضوع به کاربردش در زندگی موکول است، کاربرد آن موضوع در زندگی به چه             . شود  نیمه راه تلقی می   

شود؟ اگر کاربردهـاي      ندگی تلقی می  باشد؟ چگونه موضوعی در میان هزاران موضوع، داراي کاربرد در ز            چیزي وابسته می  

موضوعات و مهارتها بر مبناي تحوالت محیطی و پیدایش مسائل تعیین گردند، احتماالً فردیت ما که بـیش از پـیش بـه                       

  . تر و سریعتر نابود خواهد شد شود، در وضعیتی بسیار وخیم دیگران سپرده می

  یراتسوي هدایت تغی چرخش از همراهی با تحوالت به. 4-1-2-4

احـساس تغییـر    . تغییـر همـین باشـد       تغییر، سرنوشت محتوم بشر و جامعه بشري است و شاید اولین اصل ثابت بی             

بلکه حتی نوعی نگرانی عمومی نسبت بـه        . امروزه به یک فهم عمومی تبدیل شده و هیچ انکاري در برابر آن وجود ندارد              

هـاي زنـدگی منجـر بـه          ر ابزارها، فنون، علوم و حتی شـیوه       تحول عمیق د  . ثباتی ظهور نموده است     سرعت تغییرات و بی   

تغییر در آموزش به تغییرات مفهومی و معنایی در علوم و محتواهاي آموزشـی منحـصر   . شود  تغییرات سریع در آموزش می    

غیـره  هاي ارزشیابی و      هاي یادگیري، روشهاي تدریس، مدارج علمی، فرصتهاي یادگیري، شیوه          شود، بلکه تغییر حوزه     نمی

  . گیرد را در برمی

با این همه تغییر هرچند تمام سپهر زندگی طبیعی و اجتماعی و درون و برون ما را فرا گرفته ولی بدون وجود امـر                        

هرگاه مفهوم تغییر در ذهن پیدا شـود فـوراً   . اي ضمنی به وجود امر ثابت دارد به واقع همواره تغییر اشاره. معناست ثابت بی 

سوي چه چیـزي؟ الزم       آید که تغییر چه چیزي؟ تغییر از چه چیزي؟ تغییر براي چه چیزي؟ و تغییر به                 این پرسش پدید می   

انتها نیـست بلکـه    پس تغییر بی. گیري تحوالت واقع شود است امر ثابتی باشد که مرجع تغییرات و معیار تشخیص و اندازه    

رغـم   چه اینکه مـا بـه     . گردد  دهد منتهی می    سوي آن رخ می    در هر صورت به امر ثابتی که تغییر در آن یا براي آن و یا به               

  . وقفه، درکی شهودي از این همانی و ثبات داریم احساس تغییرات بی

ثابتات اصول اساسی و فراگیري هـستند       . نظریه اسالمی تعلیم و تربیت بر حضور توأم ثابتات و متغیرات تأکید دارد            

شوند، مرجـع ارجـاع تغییـرات را          ن اصول ثابت که با عقل یا وحی شناخته می         ای. باشند  دهی به تغییرات می     که معیار جهت  

دهد و اهداف تربیتـی را   مدار بر آنها تکیه می اصول ثابت مرجع، همان ارزشهایی هستند که تربیت ارزش. دهند تشکیل می 

 الیه بر ارتقاي مرتبـه هـستی یـا      ترین  مدار سلسله مراتبی از ارزشها وجود دارد که در عمیق           در تربیت ارزش  . آورد  پدید می 

ترین الیه ارزشها همچنین به معناي حضور آن در سراسر سلسله       حضور توحید در عمیق   . تقرب به پروردگار تکیه زده است     

از این رو تقرب به خداوند که آخرین پله تکامل انسان است، شـرط قبـول بـسیاري از فعالیتهـاي                     . باشد  مراتب ارزشها می  

شود و در عین حال، حضور آن در تمام ساحتهاي زندگی فردي و اجتماعی ضرورت کلـی                  ز نیز معرفی می   موردي نظیر نما  

خواهد مانع از این شود که ما خود را به طوفانهاي             در نظریه اسالمی تعلیم و تربیت ضمن تأکید بر توجه به تغییر می            . دارد

در ) ع( مـا نبایـد از زمـره آنـانی باشـیم کـه امیرالمـؤمنین               .تغییرات سپرده و بدون اختیار و آگاهی دستخوش تغییر گردیم         

ولـی  .  ما باید تا حد امکان و ظرفیت خویش هدایت تغییـرات را در دسـت بگیـریم                 1»یمیلون بکل ریح  «: وصفشان فرمود 

  . هدایت تغییرات موکول به سیستم معیار است و سیستم معیار وابسته به حضور حقایق ثابت است

                                                          

فرمایند الناس ثالثه عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجاه، همج رئاء یمیلون بکل ریح ال یستضیئون بعلم و الیرکنوا الی رکن  می) ع(امام علی .1

.شدید
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اي را فـراهم   یرات گسترده و سریع در محیط و همچنین تغییرات در خویـشتن، صـرفاً زمینـه     بدین ترتیب درك تغی   

هرگونـه غفلـت از تغییـرات و یـا          . کند که افراد بتوانند براي هدایت تغییرات یا دست کم کنترل تأثیر آنها اقدام نمایـد                 می

تال به طوفان تغییرات و نابودي فردیت و تشخص         تواند راهی براي اب     پوشی از تأمل در مبادي و نحوه رخ داد آنها می            چشم

خداوند به ما اختیار و آگاهی بخشیده تا تحوالت را به نفع سعادت خویش مختارانه اسـتخدام نمـاییم نـه اینکـه                       . ما گردد 

 در گـرو  دهی تأثیراتشان تنهـا  راه اصلی براي کنترل تغییرات و هدایت آنها یا سامان . اجازه دهیم آنها بر ما مستولی گردند      

این مالك ثابت همان هستی است کـه    . باشد  شناسایی مالکی ثابت براي تشخیص وضعیت موجود و وضعیت مطلوب می          

بر این اساس درجه هستی یا نسبت مـا بـا   . دهد هاي آن رخ می    و در واقع تمام تغییرات در جلوه      . مرجع تمام تغییرات است   

نمایـد و از       شناسایی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را ممکـن مـی           تواند مالك ثابتی باشد که از یکسو        ذات هستی می  

کند و همچنـین   سوي وضعیت مطلوب را تعیین می    سوي دیگر اندازه و نوع تغییرات الزم براي بهسازي وضعیت موجود به           

یتهـایی کـه   آگاهی یادگیرندگان نسبت به درجه هستی شناختی خود و ظرف. سازد ها و ضررهاي تغییرات را آشکار می      فایده

تواند آنها را به هدایت تغییرات و کنترل تأثیر آنها ترغیب کند و زمینه الزم را براي ایـن      براي تغییر آن در اختیار دارند، می      

  .  امر مهم فراهم آورد

  چرخش از اطالعات و دانش به نگرش و باور. 5-1-2-4

آمـوزان متمرکـز       علمـی و تـاریخی بـه دانـش         هاي درسی مدارس بر انتقال اطالعات       کامالً واضح است که برنامه    

آوري اطالعـات و ارتباطـات بـا        فـن . بدون شک دانش یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار در موقعیت کنونی ماسـت            . باشد  می

تسهیل و تسریع راههاي دستیابی به اطالعات، افزایش امکان آزمایشات دشوار و تحقیقات پیچیـده در رشـد سـریع علـم                 

هـاي    هـا و زیرشـاخه      شوند و شاخه    طور تصاعدي تحول دانش را موجب می        توسعه ابزارهاي تحقیقی به   . نقش اساسی دارد  

هاي آنها موجب پیدایش و توسـعه علـوم    گسترده شدن مرزهاي دانش تخصصی و زیر شاخه  . افزایند  علوم تخصصی را می   

آوري کـه     راه است و همچنین توسعه فـن      ولی رشد سریع علم که با کاهش نیمه عمر اطالعات هم          . گردد  اي می   بین رشته 

آیـا  : سازد به سرعت، تنوع و آسانی دسترسی به اطالعات معطوف است تعلیم و تربیت رسمی را با پرسش مهمی روبرو می     

توانـد در شـناخت محـیط بـه مـا       هنوز هدف از تعلیم و تربیت رسمی ارائه اطالعات است؟ بدون شک ارائه اطالعات مـی   

اي درباره جایگـاه   مند ارائه نشود و معطوف به هدف آشکار و بر مبناي نظریه طور نظام ین اطالعات به کمک کند ولی اگر ا    

  .تواند به شناخت منسجم و مؤثر ما از محیط کمک کند و به تغییر و بهبود وضعیت ما منجر شود ما در جهان نباشد نمی

ها و موضوعات شـناختی معطـوف       روابط پدیده  اگرچه دانش بر خرد استوار است ولی تنها یک بخش از خرد که به             

باشد در دانش نیز مورد توجه واقع شده و به تبع علـم در آمـوزش و پـرورش نیـز                 است و در فلسفه جدید مورد اهتمام می       

آموزش و پرورش کنونی خردگرا است و بر دیدگاه کانـت در پیـروي از الگـوي                «به قول سیدلر    . جایگاه مهمی یافته است   

گرایـی اسـتوار اسـت و در مطالعـات و تجزیـه              شناسـی اثبـات     همچنین بر معرفت  . مبارزه با تمایالت تأکید دارد    عقالنی و   

گیرد و صرفاً تبیین خردمندانه مـدنظر اسـت و از نگرشـی               تحلیلهایش، نیتها، ذهنیتها و عوامل روانشناختی را در نظر نمی         

. شـود  ر رفتار به عنوان عامل پیشرفت و بهسازي زندگی تأکید می    در علوم اجتماعی بر تغیی     1»کند  پیشافرویدي استفاده می  

                                                          

1 .P. 969 P. M.Mac an Ghaill. 1996 ).219، ص 1990لر به نقل از سید (
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در حالیکـه آنهـا خصیـصه       . شوند  همچنین ساختارهاي اجتماعی و سازوکارهاي آنها محرك رفتار افراد در محیط تلقی می            

. اشخاص پدید آورندتوانند پاسخی در رفتار  طور مستقیم نمی محرکهاي محیطی به. اند انسانی افراد را مورد غفلت قرار داده     

. دهنـد   بخش رفتـار هـر کـسی در محـیط را تـشکیل مـی                در واقع نگرشها و باورها هستند که سیستمهاي پیچیده سامان         

دادهاي اجتماعی است کـه رفتـار مـا را در     هاي اجتماعی و برداشت ما درباره نحوه رخ    عبارت دیگر این نگاه ما به پدیده        به

از این رو   . زند   هر کسی درباره خود و محیطش، نوع تأثیر و تأثر او را از محیط رقم می                باور. دهد  محیط اجتماعی شکل می   

. مدار به اصالح نگرشها و اعتقادات معطوف است برخالف گفتمان تربیتی رایج که بر اصالح رفتار تأکید دارد، تربیت ارزش         

این حلقه همان تغییـرات     . حلقه مفقوده وجود دارد   زیرا میان سازوکارهاي تلقینی هر نهاد اجتماعی با تغییرات رفتاري یک            

نگرشی ناشی از عملکرد پنهان تربیت غیررسمی یا کارکردهاي آشکار تربیت رسمی است که به تشکیل ذهنیتها و به تبـع   

 البتـه تغییـرات رفتـاري و      . شـود   آن دالیل فاعالن اجتماعی یا عامالن اخالقی و در نهایت تغییرات رفتاري آنها منجر می              

. طور بازخوردي در تثبیت نگرشها و باورهاي یادگیرندگان و توسعه دالیل ایشان تأثیر بسزایی دارنـد  نتایج حاصل از آنها به  

  .شوند باالخره تداوم تغییرات رفتاري یا استمرار رفتارهاي خاص منجر به تغییرات اخالقی و هویتی در یادگیرندگان می

 به تأثیرات پنهان و آشکار نهادهاي اجتماعی در تغییرات نگرشی و رفتـاري     مأموریت تعلیم و تربیت رسمی با توجه      

هاي انجام یـک فعالیـت تنهـا در ارتبـاط بـا               آموختن مهارتها یا رویه   . مردم، اصالح نگرشها و باورهاي یادگیرندگان است      

ا از این جهـت ضـرورت دارد        توجه به اصالح نگرشها و باوره     . نگرشها و تا حدي که موجب تثبیت آنها بشود، اهمیت دارد          

شـوند و ظرفیـت انتخـاب و          بخش درونی هر یادگیرنده محـسوب مـی         که در حقیقت نگرشها و باورها سیستم خود سامان        

تواند در برابر فراگیري و سرعت فزاینده تغییرات محیطی که انتخاب             چنین تربیتی می  . دهند  گیري او را افزایش می      تصمیم

  . گاه استواري پدید آورد نماید، تکیه وزافزون دشوارتر میطور ر گیري را به و تصمیم

گیـري   ممکن است تصور شود با گسترش امکانات ارتبـاطی و ابزارهـاي دسترسـی بـه اطالعـات قـدرت تـصمیم                     

 ولی نهادهاي 1 .ها و مدیریت اشخاص کاهش یافته است   اشخاص افزایش و امکان نهادهاي اجتماعی براي تحمیل برنامه        

هـاي ناآشـکار    خصوص نهاد سیاست و اقتصاد براي جبران ایـن کـاهش قـدرت مـدیریتی، بـه شـیوه            اعی به مختلف اجتم 

هـاي عمـل،      آنها با کمک ابزارهاي پیشرفته ارتباطی و به صورتی ناپیدا مقاصد خود را بر نحوه              . آورند تأثیرگذاري روي می  

  .کنند هاي زندگی و برداشتها و دیدگاههاي ما تحمیل می شیوه

اند و فرصت حضور در حوزه خـصوصی را بـراي             اقع امکانات ارتباطی میزان نفوذ و تأثیر نهادها را افزایش داده          به و 

طور فزاینده نظارت بر  طوري که امروزه اهداف نظامهاي اجتماعی حوزه خصوصی را در نوردیده و به اند به   آنها فراهم نموده  

غفلت از روند رو به رشد نظارت و کنترل نهادي در سـایه  . گیرد  میهاي بیشتري از زندگی خصوصی مردم را برعهده         جنبه

کند و در برابـر تغییـرات سـریع محیطـی خلـع سـالح        آوري و ارتباطات ما را به استیالي نهادهاي اجتماعی تسلیم می    فن

  . نماید می

هـاي   ن سیـستم این همه در حالی است که کرامت انسانی و مسئولیت فردي در نظریه اسالمی بـا جـایگزین شـد                   

گیري درباره زندگی خود را بـه چنـان    ما مجاز نیستیم تصمیم . باشد  بخش محیطی به جاي یادگیرندگان سازگار نمی        سامان

  . هایی واگذاریم بلکه الزم است تا حد امکان تأثیرات آنها را با آگاهی و اختیار کنترل نماییم سیستم

                                                          

.اردوان مجیدي، همان .1
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ندگان برخورداري از انواع آمـوزش و دسترسـی آسـان بـه منـابع         آوري ارتباطی گرچه براي عموم یادگیر       توسعه فن 

یادگیرندگان مسیر پر . گیري قرار داده است دانش را فراهم نموده ولی آنها را در برابر تکلیف بسیار دشوار انتخاب و تصمیم   

ار سـطح دسـت بـه       یادگیرنـدگان بایـد در چهـ      . پیچ و خمی براي انتخاب نوع و میزان آموزش موردنیاز در پیش رو دارند             

.  آنها باید درباره منابع قابل اعتماد و چگونگی دستیابی به سیستم معیار تصمیم بگیرند              سطح اول در  : گیري بزنند   تصمیم

 آنها باید درباره نوع و میـزان        سطح سوم  آنها باید درباره اهداف و شیوه زندگی خود تصمیم بگیرند، در             سطح دوم در  

یادگیرنـدگان بایـد   سطح چهارم ها تصمیم بگیرنـد و در   به آن اهداف و تحقق آن شیوه    آموزشهاي الزم براي دستیابی     

  .شان تصمیم بگیرند براي کنترل تأثیرات گوناگون نهادهاي اجتماعی بر زندگی

بخش محیطی به جاي یادگیرندگان تصمیم بگیرد بلکه  تواند همچون یک سیستم سامان تعلیم و تربیت رسمی نمی  

گیري در گرو آگـاهی نـسبت بـه وضـعیت             بدون شک تصمیم  . گیري را براي ایشان فراهم آورد       صمیمالزم است فرصت ت   

باشد و تربیت رسمی باید این دو نوع آگاهی را بـراي یادگیرنـدگان                موجود و آگاهی نسبت به وضعیت مطلوب یا معیار می         

ورت آموزش و تـداوم آن ارائـه نمایـد بـه آنهـا          اگر تربیت رسمی از ابتدا براي یادگیرندگان فهمی درباره ضر         . فراهم نماید 

ولـی هـر نـوع بیـنش        . گیري نماینـد    دهد که با توجه به ضعفهاي وضعیت موجودشان براي اصالح آن تصمیم             فرصت می 

درباره وضعیت موجود در گرو ارائه درکی از وضعیت مطلوب یا معیار است بنابراین تربیت رسـمی بایـد از ابتـدا تـصویري                        

  . ت مطلوب یا الگوهاي معیار ارائه نمایدنسبت به وضعی

  ساختار تعلیم و تربیت رسمی . 3-4

نظرهایی که درباره مفهوم تعلیم و تربیت رسمی وجـود دارد، عمـوم تحلیـل و     رغم اختالف چنانکه قبالً گفته شد به  

و تربیت رسمی عبارت از تعلیم . رساند تفسیرها محتواي نکات مشترکی هستند که در مجموع ما را به یک تعریف کلی می      

چنین نظام آموزشـی بـر   . گردد آموزشهایی است که توسط یک نظام قانونی با اهداف، ساختار و کارکردهاي معین ارائه می  

تشکیل و توسـعه   . شود  بینی شده در ساختار کالن جامعه، اداره می         حسب قوانین و مصوبات نهادهاي معتبر، قانونی و پیش        

بدون شک اهداف تعلیم و تربیت رسمی در ارتبـاط بـا            . گیرد  همان مصوبات و قوانین صورت می     چنین نظام آموزشی ذیل     

البته اهداف تعلیم و تربیت رسمی به تناسب جایگاه اجتماعی و ساختار رسمی و              . شوند  اهداف تعلیم و تربیت عام تبیین می      

  .دودیتهایی باشندپذیرد، ممکن است دچار مح تأثیراتی که از نهادهاي اجتماعی گوناگون می

بر اهداف، این ساختار تربیت رسمی است که ویژگیهاي آن و نقاط مـشترك و متمـایزش را از         در هر صورت عالوه   

هـاي    منظور از ساختار، شبکه منظمـی از مجموعـه عوامـل و مؤلفـه             . کند  دیگر انواع تربیت یا الگوهاي مختلف تعیین می       

توانند آثار و نتایج مهمی را پدیـد      تربیت ویژه و روابط خاصشان با یکدیگر می        تأثیرگذار بر تربیت رسمی است که به خاطر       

بدون شک با توجه به مفهوم رسمی بودن و همچنین پیشینه تاریخی و مصداقهاي رایج تربیـت رسـمی مـداخالت                   . آورند

ارائـه تبیـین دقیقـی از رابطـه     از ایـن رو     . باشد  کننده می   دولت بیش از تمام عوامل در ساختار تعلیم و تربیت رسمی تعیین           

تواند نقش اساسی در درك ما از ساختار تعلیم و تربیت رسمی و حتی اهداف و کارکردهـاي                    دولت با آموزش و پرورش می     

  .آن داشته باشد

ارتباط بین آموزش و پرورش و دولت به غایت پیچیده و همواره در حال تغییر است و بنابراین تبیین و تعمیم چنین                
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هـاي نظـري متفـاوتی     درباره مفهوم دولت و نحوه کارکرد آن نیز اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه. نماید ي دشوار می ا  رابطه

زدایـی،     انـضباط  1هاي گوناگونی مثل نظم بازار،      همچنین درباره دخالت دولت در آموزش و پرورش نگرش        . باشد  مطرح می 

 در هـر صـورت شـکلهاي گونـاگون          2. تمرکززدایی رواج یافته است    هاي پایه، تمرکز و     برنامه درسی ملی، توجه به مهارت     

تربیت رسمی حتی آموزشگاههاي خصوصی و مدارس غیردولتی به نحـوي زیـر دخالـت دولـت قـرار دارنـد و دولـت بـه                          

 آنهـا   هاي گوناگون از جمله، اعطاي مجوز، بازرسی، تأیید یا رد اعتبارنامه، تأمین بودجه و پرداخت یارانـه و غیـره در                      شیوه

  . دخالت دارد

  ارتباط آموزش و پرورش و دولت در نظر اندیشمندان. 1-3-4

دهند که بررسی مستقل درباره آموزش و پرورش و نقـش آن بـراي دولـت بـا رواج             طور کلی مطالعات نشان می      به

بـه عنـوان بخـشی از    هاي دور تـاکنون تعلـیم و تربیـت     از گذشته. هاي انتقادي در تعلیم و تربیت آغاز گشته است  اندیشه

هاي سیاسی مطرح بوده و بر نقش آن در حفظ کیان جامعه و بهسازي و توسعه اجتماع تأکید شده     وظایف دولتها در فلسفه   

تردید در وظایف دولت نسبت به آموزش و پرورش و همچنین در رسالت آموزش و پرورش در حمایـت از دولـت بـا          . است

اگرچـه انتقـاد از نهـاد تعلـیم و     . هاي پائولو فرره شروع شد   یم و تربیت نظیر اندیشه    شیوع دیدگاههاي انتقادي در حوزه تعل     

تربیت قبل از فرره توسط برخی مربیان روشنفکر اروپایی از جمله روسو، پستالوتسی و دیگـران صـورت گرفتـه ولـی ایـن        

هاي نادرست و محتواي نامناسب  یوهانتقادات بیشتر متوجه ماهیت مدرسه، ناکارآمدي آن در رشد و شکوفایی استعدادها، ش      

  .شد آموزش بود ولی جایگاه مدرسه در ساختار سیاسی جامعه و تعامل مدرسه با دولت کمتر مطرح می

پس از پیدایش فلسفه سیاسی مارکسیسم، که بر انتقاد از خدمات دولت به بورژوازي متمرکز است، رابطه آموزش و            

عموم اندیشمندان بر تعامل دولت و      . نظران تربیتی را به خود جلب کرد        صاحبپرورش و دولت به عنوان یک مسئله توجه         

تواند سیاستگذاري مستقلی از دولـت داشـته    نظر دارند ولی در این که آموزش و پرورش باید یا می           آموزش و پرورش اتفاق   

دولـت در سیاسـتگذاري     متفکران لیبرال که خواستار بـه حـداقل رسـاندن مـداخالت             . باشد نظرات گوناگونی مطرح است    

در حالی که دیـدگاههاي انتقـادي در صـدد    . کنند  هستند، استقالل آموزش و پرورش از دولت را ممکن تلقی می  3آموزشی

دیـدگاههاي انتقـادي گرچـه بـا کـاهش          . باشـند   افشاي سازوکارهاي پنهان مداخله دولت در سیاستگذاري آموزشـی مـی          

والً موافقند، ولی دغدغه آنها رفع تبعیض طبقاتی ـ و اخیراً تبعـیض نـژادي و    دخالتهاي دولت در سیاستگذاري آموزشی اص

از ایـن رو  . جنسی ـ است که با واگذاري سیاستگذاري آموزشی بـه بخـش غیردولتـی نیـز معلـوم نیـست محقـق گـردد         

م از دولـت  نگرش سوسیال دموکراسـی کـه در واقـع مظهـر تغییـر مـسیر کمونیـس            . دارند  اظهارنظرهاي متفاوتی ابراز می   

 با نظارت دولت بـر آمـوزش و پـرورش موافـق          4اشتراکی و استبداد پرولتاریا به سوي پذیرش دموکراسی و انتخابات است          

 در آموزش و پرورش توسط هیچ یک از دیـدگاههاي رقیـب نفـی کلـی و یـا قبـول مطلـق                        دولتدر مجموع نقش    . است

ریزي و اجرا باشد، ضـرورت و فایـده دخالـت             ستگذاري، برنامه بلکه اگر دخالت دولت مشتمل بر سه بخش سیا        . پذیرد  نمی
                                                          

١.  Marketplace Discipline.
٢.  G.Whitty. Education Policy and the Sociology of Education. Source: International Studies in Sociology 
of Education, ٣٠-١٢١ :(٢) ٧ ,١٩٩٧.
٣.  Educational Policy – Making.

  .1381 پتریک، تونی فیتز .4
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  . خصوص در سیاستگذاري آموزشی محل چالش است دولت به

بدون شک عوامل گوناگونی در سیاستگذاري آموزشـی دخالـت دارنـد ایـن عوامـل در نظریـه لیچـر مـشتمل بـر                      

المللـی،    رهنگ سیاسی، محیط سیاسـی بـین      هاي اقتصادي، ساختار سیاسی و ساختار اقتصادي، فرهنگ عمومی و ف            چرخه

 ولی در نظریه سیگل و    1.باشد  المللی می   هاي بین   فشارهاي سیاسی شرکتهاي چندملیتی، تحوالت تکنولوژیک و موافقتنامه       

. 1: شوند که عبارتند از     وینبرگ عوامل تأثیرگذار بر سیاستهاي آموزشی به سه دسته محیطی، سیاسی و خارجی تقسیم می              

عوامل سیاسی شامل جامعه سیاسـی، رژیـم       . 2یطی شامل عوامل اقتصادي، محیطی فیزیکی، عوامل جمعیتی،         عوامل مح 

بـه   2.المللی و فشارهاي خارجی     هاي بین   عوامل خارجی شامل کمکهاي خارجی، همکاري     . 3سیاسی، مراجع قدرت داخلی،     

ات مشابه یکدیگر نیستند و دقیقاً همین جاست که         رسد این سه دسته عوامل از نظر میزان تأثیرگذاري و نوع تأثیر             نظر می 

توان نوع و میزان تأثیرات عوامل مذکور را          گیري دولت و اقتدار آن می       شود چون جهت    نقش دولت بسیار حساس تلقی می     

تغییر دهد بدون شک جوامع فقیري که پس از انقالب آزادیبخش خود همچنـان وابـسته فرهنگـی کـشور اسـتعمارگرند،                      

رسد قبل از  به نظر می. باشند  المللی می    آموزشی گوش به فرمان نهادهاي بین       اي داشته و در سیاستگذاري      وابستهدولتهاي  

زیـرا  . تر دیدگاه اندیشمندان درباره ارتباط آموزش و پرورش با دولت، الزم است مفهـوم دولـت روشـن شـود            بررسی دقیق 

اي منسجم دربـاره دولـت    ري سیاستهاي آموزشی بدون نظریهگی درك رابطه آموزش و پرورش با دولت و فهم نحوه شکل     

اي دربـاره دولـت       تاررز ضمن بررسی مطالعات مربوط به سیاستهاي آموزشی، آنها را از جهت فقدان نظریـه              . ممکن نیست 

ي  او معتقد است فقدان دیدگاهی روشن درباره دولت سبب شده مطالعـات مربـوط بـه سیاسـتها                 3.دهد  مورد انتقاد قرار می   

آموزشی از مسائل مناقشه برانگیز و پیچیده دور بماند و به مطالعات تجربی محدود در زمینه فرایندهاي مدیریتی منحـصر                    

   4.شود

نگري که بتواند سیاستهاي آموزشی را در نسبت با نگرشهاي سیاسی حاکم ببینـد       به اعتقاد تاررز فقدان رویکرد کل     

شود تحقیقات متعلق به جستجوي عوامـل و          جامعه پیوند برقرار نماید، سبب می     و میان وقایع مدرسه با جریانهاي سیاسی        

. هاي تجربی جزئی، عملی، غیرنقاد و با سوگیري فنـی فـرو کاهـد               علل پیدایش سیاستها و راهبردهاي آموزشی به بررسی       

اي آموزشی تأکید دارند ولـی      کننده سیاسته   بندي و امکانات به عنوان مهمترین عوامل تعیین         هایی که مثالً بر زمان      بررسی

اي از این دست باید توجه داشته باشیم  گوید قبل از هر نوع مطالعه  او می5.ورزند غفلت می» نظارت«و » سلطه«از مفاهیم   

 6.تواند زمینه تداوم یـا دگرگـونی جامعـه را فـراهم آورد     که تربیت رسمی نقشی اساسی در ثبات و توسعه جامعه دارد و می     

ساختار عمیق مشتمل بر اصولی : گوید در سیاستگذاري آموزشی دو ساختار سطحی و عمیق مطرح است    ز می همچنین تارر 

آورد و آنهـا را معقـول         طور سلبی و ایجابی شکلهاي موجود رفتار را اصالح و شکلهاي جدید رفتار را پدید مـی                  است که به  

باشـد و از همـان        ان نهادها و اشخاص برقـرار مـی       ولی ساختار سطحی شامل مبادالت قدرتی است که می        . کند  معرفی می 

بـر سـلطه را پدیـد     این دو سطح ساختاري با هم شکلی از زنـدگی مبتنـی         . اصول جاري در ساختار عمیق ناشی شده است       
                                                          

١.  Torrers, ١٩٨٧ .١٩٧٩ Leichter بھ نقل از
٢.  Torrers, ١٩٨٧ .١٩٧٧ Sigel & Weinberg بھ نقل از
٣.  C.A. Torres. The Capitalist State and Public Policy Formation Frame work for a Political Sociology of 
Educational Policy Making Source: BJSE, ١٩٨٩.

4. Torrers 15، ص1985، به نقل از ریچارد بیتث.  

5.  Torrers, 1989.

٦.  Ibid.
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  1.آورند می

رویکرد اول رویکردي پراگماتیک، تحلیلـی      : طور کلی دو رویکرد در زمینه بررسی سیاستهاي آموزشی وجود دارد            به

این رویکرد که رویکرد غالب در مطالعات آموزش        . تجربی است که صرفاً به حوزه مدیریت و رفتار سازمانی مربوط است           و  

کار شهرت یافته، بر مفهوم اثربخشی  و پرورش است و به رویکرد لیبرال تکنوکراسی، رویکرد راست و یا رویکرد نومحافظه     

ي انتقادي است که بر حسب مالحظه اقتـصاد سیاسـی، روابـط قـدرت،        رویکرد دوم رویکرد  . و پیشرفت مدرسه تأکید دارد    

این رویکرد نیز کـه بـه رویکـرد چـپ، رویکـرد      . پردازد داري به بررسی سیاستهاي آموزشی می سازوکارهاي سلطه سرمایه 

 و مارکسیسم نو یا رویکرد سوسیال دموکراسی شهرت دارد، به مفهوم طبقه و تعارض اجتماعی معطـوف اسـت و آمـوزش     

داند که براي اجتماعی شـدن افـراد و پیـروي     پرورش را بخشی از نظام باز تولید روابط اجتماعی توسط مدیریت دولتی می    

رکورد اخیر در صدد است این آرمان را بپروراند که نظام آموزشی بایـد تبـدیل بـه                  . شود  آنها از نظم موجود بکار گرفته می      

  . ه شودابزاري براي مقاومت در برابر فرهنگ سلط

عموم اظهارنظرهاي اندیـشمندان دربـاره رابطـه دولـت و آمـوزش و پـرورش و همچنـین عوامـل مـؤثر و نحـوه                       

ولی رویکرد اول که به نگرش محافظه کار مـشهود اسـت   . سیاستگذاري آموزشی محتواي یکی از دو رویکرد مذکور است   

کننـد علـت دوام       برخـی تـصور مـی     . رفته اسـت  در شکلهاي سنتی و جدیدش همچنان سراسر نظامهاي آموزشی را فرا گ           

کار که بر ایدئولوژي لیبرال تکنوکراسی تکیه دارد، ضعف مخالفـان در ارائـه الگـوي بـدیل                    رویکرد اول یا نگرش محافظه    

گیـل   کـان   و مـک 2»گرا ندارد طلبان عمل  مارکسیسم چیز قابلی براي عرضه کردن به اصالح       «گوید    مثالً پتریک می  . است

تر از ارائه رویکردهاي علمی جدید است یکی از عوامل بقاي ایدئولوژي راست نو، ضـعف                  نقد رویکردها ساده   «معتقد است 

 ولی احتماالً دالیل گونـاگونی بـراي غلبـه لیبـرال تکنوکراسـی در حـوزه          3»مخالفان در ارائه ایدئولوژي کاملتر بوده است      

. شـود  ط این دیدگاه در صحنه سیاست و اقتـصاد مربـوط مـی   آموزش و پرورش وجود دارد که برخی از آنها به حضور مسل           

غلبه دیـدگاه  . باشند کننده اجتماعی می  تعلیم و تربیت رسمی یک نهاد هدایت شونده است و سیاست و اقتصاد نهاد هدایت              

  .لیبرال تکنوکراسی بر جامعه صنعتی چنین وضعیتی را پدید آورده است

اراده تابع هـوس و تغییـرات    از ماهیت انسان و فرو کاستن او به ذاتی بی        ضعف هر دو ایدئولوژي در تبیین نادرست        

همچنین تعطیل متافیزیک در زیرساخت فلسفی هر دو دیدگاه راه را بر هرگونه دعـوت از افـراد و گروههـا         . محیطی است 

ـ               . بندد  براي اصالح اوضاع می    شانی از بحثهـاي  در هر صورت در حوزه اسالمی درباره رابطه دولت و آمـوزش و پـرورش ن

همچنـین  . خـورد  تفصیلی دقیق و نقاد، با رویکردهاي متنوع و معطوف به اهداف و دستورالعملهاي مختلف به چـشم نمـی   

مند مطرح نـشده   هاي منسجم و نظام رغم برخی انتقادات پراکنده، تبیینهاي آشکار و نظریه       درباره سیاستگذاري آموزشی به   

این باره وابسته به تعریف دولت در دیدگاه اسالمی است که خوشبختانه در این زمینه آثار                البته هر نوع اظهارنظر در      . است

  . و منابع فراوانی تهیه و تدوین گردیده است

  

                                                          

١.  Torrers, 1987, p.2243 – 2245.

  .272، ص1381تونی فیتزپتریک،  .2

٣.  M.Mac an Ghaill. Sociology of Education, State Schooling And Social Class: Beynd Critiques of the 
New Right Hegemony. Source BERJ, ٧٦ ,(٣) ٢٣ ,١٩٩٦ -١٦١.
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  مفهوم دولت. 2-3-4

در فرهنگ عامیانه به نهادهایی چون مجلس، کابینه، وزارت امور خارجه، مسکن، آمـوزش و پـرورش و بهداشـت،                    

هاي دولتی، هواپیمایی، صدا و سیما و سایر سـازمانها و تـشکیالت رسـمی دولـت           ، ادارات و شرکت   دستگاه قضائی، پلیس  

هـاي دولتـی، حکومـت یـا          پردازان سیاسی مفهوم دولـت بـا سـازمان          اما در فرهنگ تخصصی و نزد نظریه      . شود  گفته می 

بـر    عـالوه . ولتی تفاوت وجـود دارد    هاي د   نهادهاي عمومی مترادف نیست بلکه بین مفهوم دولت به خودي خود و سازمان            

زیرا بین نهادهاي حکـومتی و نهادهـاي مـدنی و    . توان مفهوم دولت را در برابر هر آنچه غیردولتی است، قرار داد  این نمی 

   1.مؤسسات خصوصی مرز معینی نیست

عـدالت و در    هاي کالسیک ذیل مفهـوم فـضیلت و           مفهوم دولت در نظریه افالطون، ارسطو، فارابی و سایر فلسفه         

همچنین در آئینهاي باستانی ایران، یونان و روم حتـی در مـسیحیت نظریـه    . جهت توصیف مدینه فاضله تبیین شده است   

ولی در عصر جدید وجه اخالقـی ایـن مفهـوم           . دولت براساس ارزشهاي اخالقی و در پیوند با حاکمیت خدا مطرح گردیده           

توانـد از مفروضـات    ابتدا ماکیاولی اعالم نمود که مفهوم دولت نمی   . رار گرفت تغییر نمود و مبناي ملکوتی آن مورد انکار ق        

هاي دینی درباره سیطره ملکوتی خداوند بر جهان هستی سرچشمه بگیرد و سـپس هـابز، الك و مـاکس                      کالمی و انگاره  

ان علیـه همگـان در      توجه به ارزشهاي اخالقـی، جنـگ همگـ          هابز بی . وبر تدوین نظریه دولت سکوالر را برعهده گرفتند       

چـون و   وضعیت طبیعی را مبناي تشکیل دولت مقتدري اعالم نمود که در برابر تأمین امنیت شهروندان از فرمانبرداري بی            

دولت هابز در برابر قدرت مطلق خود نیازي به مشروعیت بخـشی کلیـسا و سـایر نهادهـاي                   . چراي ایشان برخوردار است   

اي کـه در   تابد بلکه صرفاً توانمندي دولـت در برقـراري نظـم و امنیـت در جامعـه              برنمیاجتماعی نداشته و نظارت آنها را       

ولـی الك مبنـاي مـشروعت دولـت را          . دهد  برده، اساس قدرت و مشروعیت دولت را تشکیل می          وضعیت طبیعی بسر می   

 شـهروندان وابـسته   مشروعیت دولت الك به رضـایت    . داند  شهروندان می » حیات، آزادي و مالکیت   «تأمین حقوق طبیعی    

تواند قدرت مطلقه دولت      است از این رو نظارت مردم و همچنین موازنه قدرت براساس نظریه تفکیک قواي منتسکیو، می               

و عقالنـی، بروکراسـیرا از   ) گـی  فرزانه(بندي انواع اقتدار در سه دسته سنتی، کاریزمایی            ماکس وبر با دسته    2 .را مهار نماید  

بر مبناي نظریه وبر بروکراسی که مـشتمل  . بخشد نست که به دولت جدید قدرت و مشروعیت می  مظاهر قدرت عقالنی دا   

گیري است نه تنها ابزار  سازي و تصمیم بر تدوین و اجراي مقررات غیرشخصی در درون ساختارهاي سلسله مراتبی تصمیم       

  .  نیز هستاعمال قدرت دولت بلکه همچنین سازوکار پیشرفت جامعه و ابزار رفاه شهروندان

از این پس تفسیرها و قضاوتهاي گوناگونی دربـاره دولـت و کارکردهـاي آن در تـأمین رفـاه تمـام یـا گروهـی از               

براي مثال کینز معتقد است که دولت نه تنها ابزار رفاه، امنیت و بهزیستی تمام شهروندان                . شهروندان صورت گرفته است   

نماید بلکه رشد پایدار اقتصادي جامعه     راي طرحهاي عمرانی و غیره فراهم می      را از طریق ایجاد اشتغال، گرفتن مالیات، اج       

گوید دولت بنیاد حمایت از فقـرا نیـست و شـرایط محرومیـت را                 ولی پتریک می  . کند  را تأمین و فعالیت بازار را تنظیم می       

ین اسـت کـه عامـل همبـستگی     البته ویژگی مهمتر دولت ا. کند  کند بلکه صرفاً به بهبود این شرایط کمک می          حذف نمی 

                                                          

١.  G.Whitty. Education Policy and the Sociology of Education. Source: International Studies in Sociology 
of Education, 1997. 7(2), p. 1714.

.161 ـ 160، ص 1381پور، تهران، گام نو  ون، ترجمه هرمز همای)سیاست اجتماعی چیست(تونی فیتز پتریک، نظریه رفاه  .2
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هـاي پراکنـده جامعـه مـدنی نظیـر          گروهها و طبقات اجتماعی است و در پرتو قوانین و مقررات موجب انسجام مجموعـه              

  1.شود خانواده، کلیسا، کارخانه، نهادهاي مردمی و غیره می

سـاالر،   مانهاي دیـوان داند که مشتمل بر تشکیالت نهادي، سـاز  گذاري می کالس آفی دولت را نظام منتخب قانون  

 ولـی کـردوس   2 .کنـد  معیارها و هنجارهاي رسمی و غیررسمی است و بخشهاي گوناگون جامعه را ساخته و بازنمایی مـی      

داند که میان طبقات اجتماعی بسته شده و تسلط طبقات حاکم بر زیردسـتان را تـضمین          دولت را پیمان بنیادین سلطه می     

  3 .نماید می

دولت نماینده کنترل و برقراري نظم و وحدت اجتماعی و مجـري قـانون و   « در نگاه تحلیلی    گوید  دیویس اتیل می  

کننـده آن   دولت مجري و تقویـت «: گوید  کانل می4 .»پذیري افراد است که حق دخالت در امور اقتصادي را نیز دارد         جامعه

هـاي دولتـی چـون        زم براي تشکیل سازمان   دهد و مقدمات ال     دسته از روابط اجتماعی است که شالوده بازار را تشکیل می          

   5 .»کند محاکم قضایی، مجلس و نهادهاي حکومتی را فراهم می

گرایـی،   هـاي مارکسیـسم، نئومارکسیـسم، گـروه     هاي گوناگونی درباره دولت وجود دارد نظریه   در هر صورت نظریه   

ها هستند که بررسی و نقد آنهـا          اي از این نظریه     هساالري، و مانند آن نمون       لیبرال دموکراسی، سازمانی، دیوان    6گرایی  نخبه

اي معتقدند دولـت   توان گفت از آنجا که عده طور کلی می ولی به. طلبد از حوصله این نوشتار خارج است و مجالی دیگر می         

اي هم معتقدند دولت حامی منافع طبقه حاکم اسـت، دربـاره نقـش دولـت در تربیـت                     حامی منافع همه مردم است و عده      

بکارگیري واژه دولت در مفهوم آموزش دولتی نیز بـا معناهـاي متفـاوتی        . گیرد  یز قضاوتهاي گوناگونی صورت می    نرسمی  

توانیم   اگر دولت را به مجموعه نهادها و نمایندگیهاي دولتی محدود کنیم نمی           : گوید  گیرد تا جایی که کویتز می       صورت می 

هرگونه بحث از تمرکز و تمرکززدایـی یـا تفـویض اختیـار بـه منـاطق       . روابط قدرت و الگوهاي نظارت را تشخیص دهیم      

بر این فرض است که دولت هویت معین و آشکاري دارد ولـی تحـوالت اجتمـاعی گویـاي تغییـر مفهـوم دولـت و                   مبتنی

رصـه  اي از روابـط میـان بـازیگران ع          دولت شبکه . همچنین تغییر نظارت و تغییر ساختار روابط دولت با جامعه مدنی است           

بـر ایـن    . سـازد   آموزشی و همچنین گفتمانهاي حاکم و راهبردهاي مستدلی است که شهروندان را کنترل و منـضبط مـی                 

وایتی معتقد است مفهوم دولت در آموزش و پـرورش  . اساس مفهوم دولت یک مفهوم چند الیه، مناسباتی و تاریخی است     

 بخش عمده محتواي برنامه درسـی و سـایر          1950زیرا از دهه    . باشد  دولتی فراتر از مفهوم دولتی خاص در یک کشور می         

هـاي    البته نماینـدگان سیاسـی سـازمانها و اتحادیـه         . شود  المللی توصیه می    ارکان آموزش و پرورش از سوي نهادهاي بین       

    7.المللی تا حد زیادي تحت نفوذ منافع و دولتهاي خاص همانند ایاالت متحده هستند بین

  

  

                                                          

.1381. تونی فیتز پتریک .1

2.  Torrers ،p.2247 1975 به نقل از آفی.  

3.  Torrers 1979 به نقل از کاردوس.  

4.  G.Whitty 16 و ص 1988 به نقل از دیویس اتیل.  

5.  G.Whitty 6، ص 1977 به نقل از کانل.  

  ).1990سیاپ، ( Super Structureگرایی  نخبه Corporatismگرایی  گروه .6

7.  G. p.1716, 1997, Whitty.
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  گانه ي سهرویکردها. 3-3-4

کنند به نـوعی   رغم تنوع اظهارنظرها درباره رابطه آموزش و پرورش و دولت نویسندگان و متخصصان تالش می               به

توان براي فهم نظـري ارتبـاط دولـت و آمـوزش و               براي مثال وایتی معتقد است می     . بندي در این زمینه دست یابند       دسته

 در یک سوي آن، نظریـه چـپ رادیکـال و در سـوي دیگـر آن نظریـه       ها را در نظر گرفت که  پرورش پیوستاري از نظریه   

ولـی  . هاي اجتمـاعی رواج دارد      طور سنتی در زمینه     بندي دیدگاهها به چپ و راست به        دسته. کار راست قرار دارد     نومحافظه

 نظریـه   1نثـی، وایتی نظرات مختلف درباره دولت را در سه نظریه خالصه نموده است که عبارتند از نظریـه سـاز و کـار خ                      

طـور متفـاوت     این سه نظریه اگرچه در گفتمـان تربیتـی رواج دارنـد ولـی بـه       3. و نظریه نظم بازار    2تشکیالت ایدئولوژیک 

  . اند کشورها را تحت تأثیر قرار داده

شود که    در نظریه اول دولت کم و بیش ابزاري خنثی و حامی منافع همه مردم و حقوق تمام شهروندان معرفی می                   

باشد تا شرایط تحقق منـافع        هاي مختلف جامعه می      موظف به انجام اقداماتی در جهت رفع تعارض میان منافع گروه           صرفاً

آموزش و پرورش نیـز سـازوکاري خنثـی         . همه از طریق فرایندهاي آزاد فراهم شود و قدرت به طور عادالنه تقسیم گردد             

آمـوزي، همچنـین بـه آمـوختن      آمـوزان و مهـارت       دانـش  دارد و در خدمت هیچ گروه خاصی نیست بلکه به رشد شناختی           

هاي شهروندي و مشارکت در فرایندهاي آزاد جامعه و باالخره توجـه و ارج نهـادن بـه هویـت ملـی و همبـستگی         مهارت

تواند خدمات و ثروتهاي اجتماعی را توزیع کند و           همچون سازوکاري خنثی به بهترین وجه می      «دولت  . پردازد  اجتماعی می 

 بدین ترتیب آموزش و پرورش در خدمت منافع شخص یا طبقه خاصی نیست بلکـه  4 .»ل را براي همه ممکن سازد     تحصی

هاي برابر و عادالنه یادگیري براي همـه          کند و فرصت    هاي همه شاگردان را فراهم می       شرایط شکفتن استعدادها و توانائی    

  .آموزان یکسان نیست شگرچه نتیجه یادگیري لزوماً براي همه دان. نماید ایجاد می

شـود   شود و به پیروان سنتی و نومارکسیـسم نـسبت داده مـی          در نظریه دوم که نوعی نظریه انتقادي محسوب می        

 است و نقشی اساسی در انتقال ارزشهاي اجتماعی و ایـدئولوژي طبقـه   5»تشکیالت ایدئولوژیک دولت  «آموزش و پرورش    

دارد آمـوزش دولتـی در تولیـد و بازتولیـد روابـط               یـن مطلـب اظهـار مـی        ضـمن تأکیـد بـر ا       1971حاکم دارد آلتوسر در     

هـاي طبقـه     هـا و نگـرش      اي که ارزش    پذیر نمودن شاگردان به گونه      داري از طریق جامعه     اقتصادي نظام سرمایه  /اجتماعی

حـصول محـیط و     او براساس این عقیده که هر کسی م       . هاي حاصل از آن را بپذیرند تأثیري اساسی دارد          حاکم و نابرابري  

دانـد کـه در کنـار     بر ساخته نقشهایی است که در محیط برعهده دارد، آموزش و پرورش را ماشین ایدئولوژیک دولت مـی              

داري  به تکوین هویت فراگیران برحسب ارزشها و معیارهـاي سـرمایه    ) پلیس و ارتش و نظام قضایی     (ماشین سرکوبگر آن    

زیرا بر . خواهانه است زش و پرورش ابزاري جهت سرکوبگري در قالب عبارات آزادي   مارکوزه نیز معتقد بود آمو     6 .پردازد  می

داري  کند در حالی که این آزادي بیان محتواي فضیلت مصرف، پول و رقابت است، ما را بنده سرمایه               آزادي بیان تأکید می   

آورد تا هـم   آموزان فشار می   د که به دانش   دان  پوالنزا نیز آموزش و پرورش را ابزار سرکوب روبنا یا همان دولت می            . کند  می
                                                          

١.  Neutral Mechanism.
٢.  Ideological Aparatus.
٣.  Marketing Dicipline.
٤.  M.Mac an Ghaill. 1996, p 962.

٥.  Ideological State Apparatus.
  .1918 به نقل از آلتوسر 267 ص 1381پتریک و .6
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  1 .مهارتها و هم ارزشها و نگرشهاي موردنیاز براي تداوم روابط اجتماعی تولید مادي را بپذیرند

کار که ظهـور   نگرشهاي نو محافظه. شود کاران منسوب است بر نظم بازار تأکید می در نظریه سوم که به نومحافظه   

دار تأمین خـدمات رفـاهی         که عهده  2ریزي متمرکز و دولت رفاه      شود با برنامه    نتی تلقی می  کار س   مجدد ایدئولوژي محافظه  

. دانـد  رایگان براي همه مردم است مخالفند و تنها مکانیسم پایدار براي سازمان روابط اجتماعی و اقتصادي را بازار آزاد می  

ته و موجـب شـده در بـسیاري کـشورها آمـوزش و            نظریه نظم بازار پیامدهایی براي رابطه دولت و آموزش و پرورش داش           

  .  اشاعه گردد و تفویض اختیار به مدارس در دستور کار دولتهاي محلی قرار گیرد3نگر پرورش غیرمتمرکز و مشتري

گیري جامعه دانسته و دولت را نیـز مبلـغ و             حامیان این نظریه همچون مارکسیستها روابط اقتصادي را عامل شکل         

کننده اصلی و نهایی است و دولت فقـط بـا    دانند ولی معتقدند بازار ـ نه دولت ـ تعیین   هاي خاصی می شحامی منافع و ارز

حامیان ایده نظم بازار در حمایت از رقابت اقتصادي بر این اعتقادنـد کـه               . کننده رقابت اقتصادي است     ریزي تضمین   برنامه

 دولت شر الزمی است که گسترده تأثیر آن باید بـه حـداقل   .رقابت هم اثربخشی مدرسه و هم آزادي فردي را در پی دارد           

بر این اساس آموزش و پرورش زیر تأثیر نظـم بـازار      . برسد و محدود به تطبیق روابط اجتماعی با رقابتهاي اقتصادي باشد          

آن را نیـز  بـرد، هزینـه    شود بلکه هر کسی که از آن نفع مـی  هاي آن نیز توسط دولت پرداخته نمی      است نه دولت و هزینه    

براساس این نظریه و با توجه بـه قـوانین         . دهد  مندي از آموزش و پرورش را به افراد می          دولت صرفاً مجوز بهره   . پردازد  می

  . بازار، برابري فرصتهاي آموزشی اهمیت نخواهد داشت

 خردگرایـی   در نظریه نظم بازار مبناي بسیاري از تغییرات پدید آمـده در روابـط آمـوزش و پـرورش بـا دولـت بـر                        

گویی بهتر به  پذیري و پاسخ از این رو براي افزایش اثربخشی و مدیریت کارآمد و همچنین انعطاف          .  استوار است  4اقتصادي

  حامیـان نظریـه نظـم بـازار     5.شـود  کننده بازار نه دولت تأکید مـی    هاي مشتریان، بر ضرورت نقش تعیین       نیازها و خواست  

کنند زیرا دولـت پرسـتار بـا سیاسـتهاي غیررقـابتی و               بردگی تلقی می    سوي توسعه   هی به دخالتهاي پدرساالرانه دولت را را    

دهد و امکان خودمختاري، فرصـت ابـراز وجـود، زمینـه      گدایی و فرهنگ وابستگی را گسترش می     مساوات طلبانه، اخالقی  

ها  ستوار است و به توسعه توانایی در حالی که نظم بازار بر تالش، رقابت و مسئولیت ا  6.دهد  توسعه شایستگی را کاهش می    

گیـرد بـا تأکیـد بـر فرهنـگ       آموزش و پرورشی که زیر مفهوم دولت رفاه شکل می. رساند ها کمک می و کسب شایستگی  

طور پنهان از فعالیت و پذیرش مـسئولیت و تـالش جهـت کـسب                 رنج متمرکز است، فراگیران را به       فقیران که بر گنج بی    

دارد که محتواي مطالبـه چیـزي در قبـال هـیچ، تنبلـی و سـستی،        اشته، به اخالق دریوزگی وامیتوانمندیهاي بیشتر باز د 

ماند استعداد افـراد   در حالی که با سازوکار بازار همه آزاد و برابرند و تنها تفاوتی که باقی می     . فرمانبرداري و چاپلوسی است   

  7»در محاسبه منافع شخصی خود است

                                                          

1.  G.Whitty1715، ص 1973 نقل از پوالنزا بھ.

١.  Welfare State.
٢.  Consumerism.
٣.  Welfare State.
٤.  Devolution.
٥.  Economic Rationalism.

6.  G.Whitty. 258-259 به نقل از جودي گبور ص.  

٧.  M.Mac an Ghaill. 1996, p.962.
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شود و وابسته بـه الگوهـا و معیارهـاي      نامیده می1سه محور، با آنچه انقالب مدیریتی    تفویض اختیار و مدیریت مدر    

مکانیسم مؤثرتري بـراي انطبـاق تولیـدات و     «برحسب این نگرش جدید چون بازار       . باشد  سازي است، همراه می     خصوصی

نیم بـه همـان راحتـی کـه     بتـوا «پـس بایـد     » کنندگان اسـت    گذاران و مصرف    خدمات اجتماعی با نیازها و عالیق سرمایه      

گزینیم، مدرسه فرزنـد خـود را نیـز انتخـاب کنـیم و الزم اسـت               هاي مختلف برمی    شوي منزل خود را از بین گزینه        شیشه

   2.»اهمیت باشد نظارت دولت حداقل؛ بدون مزاحمت و حتی کم

ران کـه بـر بـازار و    کـا   تاکنون نظریـه نظـم بـازار و نگرشـهاي نومحافظـه     80 ـ  90الزم به ذکر است که از دهه 

سازي تأکید دارند، بازسازي رابطه دولت و آموزش و پرورش را در بسیاري کشورها از جمله انگلـستان و آمریکـا                       خصوصی

خصوص مشاهده بازار همچون مؤثرترین مکانیسم هماهنگی بین امور جامعـه خیلـی    مبانی این نگرش به   . اند  هدایت کرده 

هاي سیاسی گوناگونی چون انگلستان، استرالیا، کانادا، نیوزیلند، سوئد  ح شده و در نظامپیش از این توسط آدام اسمیت مطر 

گرا بر آموزش و پرورش      و بجاي توجه به تربیت پیشرفت      4انگار   آنها رویاروي جامعه سهل    3و آمریکا نگرش بکار رفته است     

کـاران   نومحافظه. شود  این دیدگاه بسیار توصیه می  نگري در   توجه به استانداردها و مشتري    . متکی به نظم بازار تأکید دارند     

  . کنند ریزي متمرکز را طرد و بر بازار آزاد، اتکا به نفس و استقالل اقتصادي افراد تأکید می برنامه

نگرنـد و بـر        مـی  5ساالرانه و متمرکز    ریزي دیوان   کاران از زاویه نارضایتی عمومی نسبت به برنامه         اگرچه نومحافظه 

سازي و تفویض اختیارات آن تأکید دارند ولی خود به این واقعیت اذعان دارند که هیچ دولتـی نـه                      ی و کوچک  دولت حداقل 

از این رو نظریه نظم بازار که خواسـتار     . طور کامل نظارت خود را بر آموزش و پرورش قطع کند            خواهد به   تواند و نه می     می

دانـد، ابهامـات و مغایرتهـاي زیـادي           ت و دولت را هم شر الزم می       تکیه آموزش و پرورش بر نیروها و فرایندهاي بازار اس         

شود اول اینکه بین حذف نظارت دولت و اعتماد بـه مقـررات             دست کم دو تعارض اساسی در این نظریه مشاهده می         . دارد

. وجـود دارد  بازار از یکسو و تعیین محتوا و بروندادهاي آموزشی معین ذیل نظارت متمرکز دولتی از سوي دیگـر مغـایرت                     

شـود بـا اهـداف        سـنجیده مـی   » هاي تمام شده    مجموع هزینه «دوم اینکه میان کارایی و اثربخشی آموزشی که با مالك           

آموزش متکی به نظم بازار اهدافی چون دولـت         . خورد  آموزشی که بر رفاه و رشد اقتصادي تأکید دارد تعارض به چشم می            

هـاي عمـومی خـصوصاً در زمینـه رفـاه              مهمتر از همه کـاهش هزینـه       حداقلی، حذف نظارت دولت، کاهش مداخله آن و       

  . گیرد اجتماعی را پی می

از میان این سه رویکرد یعنی رویکرد متکـی بـه نظریـه سـازوکار خنثـی، رویکـرد متکـی بـه نظریـه تـشکیالت                           

خصوص در جنـبش      تی و به  رسد رویکرد سوم در مباحثات تربی       ایدئولوژیک و رویکرد متکی به نظریه نظم بازار، به نظر می          

برخـی گـسترش   . سبقت نظریه نظم بازار از دو نظریه رقیب دالیل مختلفی دارد. اصالحات آموزشی تأثیرگذارتر بوده است 

داننـد و   لیبرال تکنوکراسی و نگرشهاي فردگرایانه را علت غلبه نظریه نظم بازار بر اصالحات آموزشی اکثـر کـشورها مـی         

عنی نظریه تشکیالت ایدئولوژیک را در ارائه یک راهکار مناسب، ریشه فراگیـر شـدن نظریـه          برخی ضعفهاي نظریه دوم ی    

گویـد بـسیاري از کـشورها بـه دالیـل ایـدئولوژیک و اجرایـی بـه رویکـرد              گـان گیـل مـی       مک. کنند  نظم بازار تلقی می   

                                                          

١.  Managerial Revolution.
٢.  G.Whitty. p١٧١٨.
٣.  G. Whitty بھ نقل از Slawton, ١٩٩٢.
٤.  Permissive Society.
٥.  Centralized Bureau critic.
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 و پرورش با احیاي مجدد ایدئولوژي       اند و معتقدند رابطه مناسب بین دولت و آموزش          نو متمایل شده    کار یا راست    نومحافظه

برخی معتقدند شعارهاي محتـواي فردگرایـی       . شود  نو و با تأکید بر فردگرایی و ارزش ذاتی بازار خصوصی برقرار می              راست

هاي تسلط مجدد دیدگاه لیبرال  طلبانه که از دهه هشتاد و نود در انگلستان و آمریکا آغاز شد و گسترس یافت، زمینه            فزون

سازي و کاالیی شـدن آمـوزش و    راسی را فراهم آورد که بر آموزش و پرورش آزاد و متکی به نظم بازار و خصوصی             تکنوک

   1.پرورش تأکید دارد

المللی، تغییر ماهیـت      بدون شک تغییرات ساختاري نوین نظیر جهانی شدن هدایت سرمایه در قالب تقسیم کار بین              

آوري اشـتغال، دگرگـونی الگوهـاي نظـارت و      ي جدید تجارت، مدرسه نو و فناي و فرایندها  ملت، بازارهاي منطقه  / دولت

کنترل، نظامهاي پیشرفته ارتباطات، شکلهاي جدید زندگی خـانوادگی، الگوهـاي مـصرف، صـورتهاي گونـاگون تبعـیض                   

ی بـر نظـم   هاي کارگري و سایر جریانهاي اجتماعی، به نحوي زمینه براي آموزش و پرورش متک    جنسی و نژادي، اتحادیه   

مـدرن نیـز بـراي گـسترش ایـدئولوژي       هـاي دنیـاي پـست      البتـه مؤلفـه  3.انـد   را آماده سـاخته 2بازار یا بازار آزاد تحصیل 

اگر «. زیرا تأکید آنها بر تفاوتها و احترام به پلورالیسم با نظریه نظم بازار سازگار است              . باشند  کار کمک کننده می     نومحافظه

آوردهـاي   هاي دنیاي پست مدرن باشند، آنگاه براي حفـظ دسـت          هنگی و کثرت هویتها نشانه    پیچیدگی اجتماعی، تنوع فر   

  4.»زندگی کنیم» تفاوت«پست مدرنیسم باید یاد بگیریم با 

در حالی که ادبیات اثر بخـشی و پیـشرفت مدرسـه و بکـارگیري مفهـوم تفـاوت نـشانه رواج ایـدئولوژي لیبـرال                          

/ هاي سوسیالیستی معتقد به دخالت مؤثر دولت در روابـط اقتـصادي             نقطه مقابل ایده   در. باشد  تکنوکراسی یا راست نو می    

محـدودیتهاي نگـرش سوسـیال دمـوکرات را     . اجتماعی براي رسیدن کل جامعه به رفاه و خوشبختی رو بـه افـول اسـت           

ین محـدودیت ایـن دیـدگاه    اند ولی احتماالً مهمتـر     جبرگرایی، کارکردگرایی و بدبینی افراطی به آموزش و پرورش دانسته         

نیچـه  . گرایانه درباره انسان و تبلیغ عدالت و برابري بدون بنیادي متافیزیکی جهت برپـایی ارزشهاسـت            فقدان بینشی واقع  

تـوان بـراي    قبالً متذکر شده که در فقدان متافیزیک صداقت، عدالت، ایثار و چیزهایی شبیه به آن، مفاهیمی پوچند و نمی           

  .ظار کشیدپرهیز از ستم انت

گرا شکست خورده و بر آن است که اصول آن را از طریـق             هاي سوسیالیستی در تربیت پیشرفت      در هر صورت ایده   

ساالري، برابري نـژادي و       گرایی، پیشرفت خردمندانه، عدالت اجتماعی، کودك       مطرح نمودن نظام مالکیت اشتراکی، انسان     

ها طرد تبعیض نژادي و تبعیض جنـسیتی جـایگزین اخـتالف     موکراتامروزه در شعارهاي سوسیال د   . جنسیتی اصالح کند  

 نویسندگان سوسیال دمـوکرات     5.شوند  طور اساسی نژاد و جنسیت مطرح می        طبقاتی شده و در فرصتهاي برابر آموزشی، به       

پوست بکار  آموزان سیاه همان نقدهاي پیشین خود درباره افت تحصیلی شاگردان طبقه کارگر را درباره افت تحصیلی دانش         

.دهند اند و برابري فرصتهاي آموزشی دختران و پسران را مورد توجه قرار می گرفته

تقلیل مفهوم فرصتهاي برابر به فرصتهاي برابر نژادي و جنسی با ظهور ادبیات اثربخشی و رواج مطالعات پیشرفت             

دولت ساالر رایج در دهه هفتاد را مورد انتقاد      چون این مطالعات نیز که نگرشهاي جبرگرا و بدبینانه و           . مدرسه همراه است  

                                                          

١.  M.Mac an Ghaill. ١٩٩٦, p.٩٥٥.
٢.  Deregulated Schooling Market.
٣.  M.Mac an Ghaill. ١٩٩٦, p.٩٦٢.
٤.  M.Mac an Ghaill. ١٩٩٦, p. ٩٥٣.
٥.  M. Mac an Ghaill, ١٩٩٦ Weiner بھ نقل از  1994.
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هاي متکی    خصوص ارزشیابی   دهد، بر مدیریت محلی، رقابتی کردن مدارس، حق والدین براي انتخاب مدرسه و به               قرار می 

بـر ارزشـیابی      شود در مطالعات اثربخشی کـه مبتنـی          و تالش می   1.بر اثربخشی که ناظر به ارزش افزوده است تأکید دارند         

شود که تحلیل پیشرفت و اثربخشی  شرفت است، طبقه اجتماعی همچون یک متغیر تأثیرگذار قوي تلقی شود، تصور می      پی

   2.بدون توجه به متغیر طبقه اجتماعی نامعقول است

طور مستمر در حال      گوید حوزه مطالعات اثربخشی مشتمل بر مطالعات انتقادي بسیاري است و به             اگرچه آنکس می  

باشد با این همه او بر حسب موضـع سوسیالیـستی             شناختی خود می    فع محدودیتهاي گذشته و ضعفهاي روش     بازسازي و ر  

بینانه نیست چون مطالعـات       کند سیاستگذاري آموزشی که بر مطالعات اثربخشی و پیشرفت اتکا داشته باشد واقع              تأکید می 

پـسند دارنـد و       مـدار و عامـه      باشند، رویکردي فـن     اثربخشی و پیشرفت که فاقد پشتوانه نظري و تجربی دقیق و جامع می            

  3.دهند که صرفاً بر خرد فنی و رویکرد مدیریتی استوار است الگویی ایستا براي مدرسه ارائه می

  انواع قدرت دولت. 4-3-4

نظر از کشمکش نگرشهاي چپ و راست در زمینه رابطه آموزش و پـرورش بـا دولـت کـه بـه هـر حـال از                             صرف

هاي گوناگون قدرت یا انـواع قـدرت را           برخی اندیشمندان جنبه  . کند  اصی در هر دو پارادایم حکایت می      ضعفهاي نظري خ  

تـوان نقـش تعلـیم و     دهد که براساس آن مـی  کنند تبیینهاي ارائه شده از انواع قدرت مبنایی را تشکیل می            بندي می   دسته

داري متشکل از سه  یستمهاي یورگن هابرماس سرمایهبر طبق نظریه س. تربیت رسمی را در توسعه انواع قدرت درك نمود        

انـد    ایـن سـه نظـام بـه هـم وابـسته           . است) ایدئولوژي(فرهنگی/، اجتماعی )دولت(اداري/، سیاسی )بازار(زیر نظام اقتصادي  

و دولـت  بـازار  . نماید کند و دولت شرایط رشد و انباشت سرمایه را فراهم می          طوري که بازار نیاز مالی دولت را تأمین می          به

گردد و آموزش و پرورش نقـشی اساسـی در    هر دو به مشروعیت و وفاداري توده نیاز دارند که توسط ایدئولوژي تأمین می       

   4.انتقال این ایدئولوژي دارد

دهد نیز به سه نوع قـدرت اشـاره دارد او بـا ارجـاع بـه                   همچنین پتریک با تفسیري که از معناهاي قدرت ارائه می         

ره قدرت به معناي توانایی تغییر محیط و ارجاع به دیدگاه هیندس درباره قدرت به معناي مرجعیت و اقتدار      دیدگاه دال دربا  

و ارجاع به دیدگاه فوکو درباره قدرت به معناي تولید حقیقت به خوبی تفاوت انواع قدرت و نقش آمـوزش و پـرورش را در        

ر پتریک که شامل قدرت تغییر محیط، مرجعیت و قدرت تولید            سه ضلعی حاصل از تفسی     5 .دهد  تولید انواع قدرت نشان می    

داري مشابهت دارد زیرا بـازار بـه دولـت توانـایی تغییـر محـیط                  حقیقت است با سه ضلعی هابرماس درباره قدرت سرمایه        

  . دهد و ایدئولوژي منبع مرجعیت و تولید حقیقت است می

توضـیحات  . دهد قابل تأمل اسـت  امل آموزش و پرورش میرسد شرحی که گالبرایت از تع       در این زمینه به نظر می     

از این رو قبـل از بررسـی نظـر او الزم            . گالبرایت در مورد تعامل دولت با آموزش و پرورش بر مفهوم قدرت متمرکز است             

                                                          

١.  M. mac an Chaill, 1996, P. 1990 ریال  1958-1995 ، همچنین باربر1988به نقل از ریمور و همکاران، 

٢.  M. Mac an Ghaill. 1996, P. 953, 341-340, P. 1993 . به نقل از آنکس

٣.  M. Mac an Ghaill, 1996, p.959.

4. 269، ص 1381تریک تونی فیتز پ.  
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دال باشـد ولـی رابـرت         از نظر برتراندراسل قدرت به معناي تولید آثـار مـوردنظر مـی            . است تعریفی از قدرت داشته باشیم     

گوید قدرت یعنی توانایی وادار نمودن دیگران به انجام رفتار موردنظر و استیون لوکس معتقد است قـدرت بـه معنـاي                        می

   1.باشد توانایی تغییر محیط می

خصوص تا دهه هفتاد رواج داشته و سبب          به اعتقاد پتریک تفسیر قدرت به توانایی تغییر محیط در علوم سیاسی به            

گرایی مبناي قدرت دولت را آراي       کثرت. گرا و رادیکال پدید آید      گرا، نخبه   هاي کثرت   ي قدرت دولت نظریه   شده درباره مبنا  

بر طبـق ایـن نظریـه اقتـدار     . گذارد گیریها تأثیر می داند آراي عمومی از طریق انتخابات و نمایندگی بر تصمیم          عمومی می 

بنـابراین آنچـه در   . طرف در رقابتهاي سیاسی اسـت  ت داور بی شود و دول    سیاسی اصوالً میان همگان به تساوي توزیع می       

در مقابـل   . کنـد   دهد شکل ناهنجار و نـاقص دموکراسـی اسـت و حکایـت از ضـعف ذاتـی آن نمـی                      دنیاي واقعی رخ می   

گرایی منشأ اقتدار سیاسی را گروههاي قدرتمند جامعه نظیر ثروتمندان، اندیـشمندان، مـردان، سفیدپوسـتان و غیـره                     نخبه

براساس این نظریه نه تنها توزیع قدرت در دست گروههاي خاص متمرکز است بلکـه دولـت نیـز حـامی همـان                       . داند  می

گویـد منـافع و       نظریه رادیکال نیز بر پیوند اقتدار سیاسی با قدرت اقتـصادي تأکیـد دارد و مـی                . باشد  گروههاي خاص می  

دار به کمک     باشد و دولت ابزاري است که نخبگان سرمایه         یرگذار می دار بر توزیع اقتدار سیاسی تأث       ایدئولوژي طبقه سرمایه  

در این راستا آمـوزش و پـرورش نیـز در خـدمت منـافع و ارزشـهاي         . دهند  آن منافع خویش را در اولویت سیاسی قرار می        

  .کند داري است و از آگاهی محرومان نسبت به منافع خود جلوگیري می سرمایه

شـود   هرچند قدرت حکومت ناشی از قانون هر جامعه است و از سوي همان نیز محدود میگالبرایت اعتقاد دارد که   

قدرت قانونی باید متذکر شد که دولت       . 1 3 . برخوردار است  2ولی به واقع دولت از سه نوع قدرت قانونی، اقتصادي و عرفی           

. کنـد  ر و خشونت فیزیکـی اعمـال مـی   گیري از قدرت قانونی در قالب نهادهایی همچون نظام قضایی و پلیس فشا    با بهره 

تواند   دولت از طریق آموزش و پرورش می      . دانند  اغلب دولتها اعمال زور را دست کم براي حفظ نظم اجتماعی ضروري می            

حتـی  . فشار فیزیکی اعمال کند مثالً در اکثر کشورهاي صنعتی، تحصیل و حضور در مدرسه تا سن معینی اجبـاري اسـت            

  4.تنبیه بدنی در مدارس مجاز استشکلهاي گوناگونی از 

هـاي   در توضیح قدرت اقتصادي الزم است بدانیم دولت هم خود یک قدرت اقتصادي بزرگ است و هم بـه شـیوه             

تعلیم و تربیت رسمی مرهون ثروت اقتصادي دولـت  . کند گوناگون در منابع اقتصادي خصوصی، مشاغل و بازار مداخله می     

تواند به توسعه قدرت اقتصادي دولـت     البته همچنین آموزش و پرورش می     .  کشور است  و مقدار درصد اختصاصی از بودجه     

از این رو دولـت بـا    . تواند شرایط اجتماعی الزم براي بقایش را تدارك ببیند          گوید سرمایه نمی    آلت ویتر می  . نیز کمک کند  

آفی . سازد کارآمد، تداوم سرمایه را ممکن میدهی افراد در قالبهاي کارآمد و غیر فراهم نمودن شرایط الزم از جمله سازمان    

  5.نیز بر دولت همچون سیستم فیلترینگ اقتصادي تأکید دارد
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یعنی قدرتی که از مفروضات، ارزشها و .  عرفی در اینجا به معناي ناشی از عرف عمومی مردم است و به معناي سکوالر و غیردینی نیست .2

.ها برخاسته است هاي رایج در عرف و از نوع نگاه مردم و برداشتهاي آن انگاره

3.  G.Whitty 1983 به نقل از گالبرایت.  

توان  روزي را می در مدرسه یا مدارس شبانه) عت6-8(برخی قوانین مدرسه نظیر نمره انضباط و تحریم و سرزنش و حضور طوالنی به مدت  .4

. از انواع تنبیه تلقی نمود

5.  Torrers, 1989, p. 2250.
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 اسـتبداد   1.دهـد   تاررز معتقد است سیاستگذاري آموزشی واکنشی است که دولت به تهدیدات اجتمـاعی نـشان مـی                

سیاستگذاري آموزشـی   . گیرد  ا برعهده می  طور دقیق سیاستگذاري آموزشی ر      بروکراتیک نتیجه آن است همچنین دولت به      

گذاري در بخش صنعت است که بر  زیرا توسعه صنعتی مقتضی سرمایه  . رساند  البته به توسعه استبداد بروکراتیک کمک می      

کند ولی فعال شدن بخش عمومی ثبـات سیاسـی دولـت را     نقش فعال بخش عمومی و طبقات اجتماعی مختلف تکیه می 

  . آورد براي پیشگیري و مقابله با تهدیدات به بروکراسی پناه میکند و دولت  تهدید می

هـاي    شـود و ناشـی از عـواملی همچـون عقایـد، سـنتها، پیمـان                 قدرت عرفی مهمترین شکل قدرت محسوب می      

کند و براساس این قدرت عرفـی اسـت کـه کلیـسا و      قدرت عرفی است که درست و نادرست را تعیین می       . اجتماعی است 

کنند ذیل اراده دیگري قرار گیرد و براي افزایش کارکردهاي دولت، نیـز الزم اسـت مـشروعیت آن                      وادار می  دولت فرد را  

 از نظر گالبرایت این نوع قدرت مبنـاي سیاسـت و اقتـصاد مـدرن چـه در کـشورهاي سوسیالیـستی و چـه                    2.افزایش یابد 

تواند براي مدت طوالنی حافظ قدرت  اقتصادي نمیزیرا اعمال فشار و خشونت فیزیکی یا وعده پاداش          . داري است   سرمایه

چون و چرا عقایـد و ارزشـهاي    مردم هرگز بی. تداوم قدرت در گرو اعتقاد عدة زیادي از مردم به نظم اجتماعی است . باشد

  . پذیرند یک فرد یا گروه اجتماعی را به طور کامل نمی

ورهاي مردم در پیدایش، توسعه و فروکـاهش قـدرت          منظور گالبرایت از طرح مفهوم قدرت عرفی تأکید بر نقش با          

داري صـنعتی   گوید تصور و عقیده عامه موجب گسترش سرمایه    دولت است و تأیید کلی باورهاي آنان نیست از این رو می           

گوید دو عامل سبب پیدایش اعتقادات حمایت کننده مردم           او می . هاي گسترده اجتماعی منجر گردید      شده ولی به نابرابري   

داري مـاکس وبـر مـورد     هاي مذهبی نظیر آنچه در کتاب اخالق پروتستان و روح سرمایه داري شد اول آموزه  اي سرمایه بر

شناسان و اقتـصاددانان در    هاي جامعه   دوم ایده . داري را جهت دادند      اعتقادات مردم در حمایت از سرمایه      3اشاره قرار گرفته،  

شد و به نظر او تالش هربرت اسپنـسر           مشروع تلقی می  » منطقی«و  » علمی«اي چون     ها و اصطالحات فریبنده     قالب واژه 

کرد تجلی نظریه داروین و اصل  داري صنعتی که تصور می در  گسترش نظریه داروین به حوزه اجتماع و دفاع او از سرمایه    

ی آنها و فقـر فقیـران    شناخت  باشد و قدرت کشورهاي صنعتی بزرگ ناشی از برتري زیست            در حوزه اجتماع می    4بقاي اصلح 

داري است و مبناي قدرت دولتهـاي         باشد از عوامل جهت دهنده به اعتقادات مردم درباره سرمایه           نیز به دلیل ضعفشان می    

کنـد و نقـش ایـن نـوع       اشاره مـی 5او همچنین دیدگاههاي آدام اسمیت در نظریه اقتصاد کالسیک   . باشد  داري می   سرمایه

شوند در ساختن باورهاي مردم و تشکیل قدرت عرفی دولت مـورد تأکیـد                ارائه می » می بودن عل«ها را که در قالب        نظریه

  6.دهد قرار می

تواند از طریق انتقال ایدئولوژي به نسلهاي نو قدرت عرفی دولت را توسـعه   در هر صورت تعلیم و تربیت رسمی می  

 پذیرش ایدئولوژي طبقه حاکم همچون امـري  هاي متوالی در جهت زیرا آموزش و پرورش به اجتماعی کردن نسل  . بخشد

ها خصوصاً زندگی اجتماعی؛ شـیوه فکـر         ها درباره پدیده    نظامی از ایده  «منظور از ایدئولوژي از     . پردازد  طبیعی و صحیح می   

                                                          

1.  Torrers, 1989, pp.2249 – 2250.

2. Torrers, 1989, p2251.

  .»خدا به پرهیزکاران در این دنیا با دادن حق حاکمیت پاداش داده است« .3

٤.  Survial of the fittest.
٥.  Classical Economic.
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البته ایدئولوژي ممکن است ایدئولوژي غلط     . تواند زیست اجتماعی مردم را هدایت کند        است که می  » گروه یا فردي خاص   

  .  باشد1 آگاهی غلط و یا کاذبیا

شود بلکـه     قدرت تعلیم و تربیت رسمی در انتقال ایدئولوژي طبقه حاکم به درون مرزهاي کشور خاص محدود نمی                

عبـارت   بـه . عبارت دیگر هژمونی آن نقش اساسی دارد    به. تعلیم و تربیت رسمی در برقراري هژمونی آن نقش اساسی دارد          

هژمونی فرایندي است که طی آن طبقـه  . شود نوع سوم قدرت یعنی قدرت عرفی منجر میدیگر هژمونی به گسترش این    

حاکم منافع همگان را در نسبت با منافع خود تعریف نموده و با تثبیت دیدگاه خود آن را جهـانی و تنهـا دیـدگاه صـحیح                           

. گرانـه و ایـدئولوژیک نیـست        کوبگوید هژمونی صرفاً به معناي تسلط از طریق ابزارهاي سر            ویتسون می  2 .دهد  جلوه می 

بلکه رفتاري ایـدئولوژیک    . کند  برنامه تسلط طبقه حاکم پیچیده و پیشرفته است و صرفاً به حذف آراي مخالف بسنده نمی               

معیارهـا و ارزشـهاي    . آورد که مقابل هر اندیشه مخالفی قرار بگیرد و آن را فاقد کارایی کند               اجتماعی پدید می  / و سیاسی   

شـود بلکـه تعلـیم و تربیـت جامعـه       حاکم نمی) مثل پلیس ضد شورش(ري صرفاً از راه ابزارهاي سرکوب دولتی        دا  سرمایه

هژمـونی از راه اخـالق و خردمنـدي باعـث تثبیـت             : گویـد   همچنانکه گرامـشی مـی    . داري نیز در خدمت آن است       سرمایه

   3.اي تربیتی است اي نیازمند رابطه ر رابطه سلطهشود؛ زیرا ه داري و توافق و تسلیم در برابر آنها می ارزشهاي سرمایه

هاي دولت سـکوالر   خورد از نوعی بازگشت از نظریه ها به چشم می    هایی که در این نوع نظریه       در هر صورت تثلیث   

رسد برخالف ماکس وبر که تالش نمود نظم جامعه جدید را بـر اقتـدار عقالنـی اسـتوار سـازد و                        به نظر می  . دهد  خبر می 

پـردازان معاصـر اقتـدار عقالنـی و           اسی را خاستگاه و مظهر اقتدار دولت در برقراري نظم اجتماعی دانـست، نظریـه              بروکر

براساس تثلیث موجود در نظریه ماکس وبر که مشتمل بر سه           . دانند  بروکراسی را براي اداره جامعه توسط دولت کافی نمی        

تدار عقالنی است، در عصر جدید تنها اقتدار عقالنی موجـب برقـراري   و اق) فرهیختگی(نوع اقتدار سنتی، اقتدار کاریزمایی  

پردازان  ولی امروزه نظریه  . باشد  نظم و پیشرفت جامعه است و اقتدار کاریزمایی به قلمرو عاطفی خانواده و دین منحصر می               

از اقتـدار عقالنـی   اند و بـر نـوع دیگـري از اقتـدار و مـشروعیت کـه متفـاوت                  سیاسی از این انحصار وبري دست کشیده      

  . بروکراسی و اقتصاد است، تأکید دارند

  داللتهاي نظریه سیاسی اسالم براي تعلیم و تربیت رسمی . 4-4

رسد ساختار تعلیم  هاي تربیتی متوجه والدین و رهبران جامعه است، به نظر می   از آنجا که در دیدگاه اسالمی توصیه      

تربیت به عنوان فرایندي مشترك میان خانواده . گردد ت و خانواده استوار میطور اساسی بر مناسبات دول    و تربیت رسمی به   

در تبیین ساختار تعلیم و تربیـت رسـمی بایـد           . پذیرد  هاي این دو نهاد اجتماعی تأثیر می        شود و از ویژگی     و دولت تلقی می   

رد ولـی از سـوي دیگـر چنانکـه          توجه داشت که اسالم بر جایگاه خانواده و نقش اساسی آن در تربیت تأکیـد بـسیاري دا                 

اند و هم در شـرایط مناسـب سیاسـی از     دار تعلیم و تربیت عمومی بوده طور مستقیم عهده خواهیم دید رهبران دینی هم به  

نمودند، هدایت و نظارت بـر    طریق تأثیرگذاري بر فرایندهاي رسمی و به مناسبت جایگاه خاصی که در حکومت کسب می              

                                                          

١.  False Ideology – False Consciousness.
2.  G.Whitty 15  و ص1991 به نقل از پورتر.  

.4793، ص 1985همان به نقل از تورز  .3
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قبل از هرگونه بحثی درباره ساختار تعلیم و تربیـت رسـمی از دیـدگاه اسـالمی بایـد                   . اند  ست داشته تعلیم و تربیت را به د     

مفهوم دولت و ضرورت تشکیل حکومت در این دیدگاه همچنین نقش خانواده در تعلیم و تربیت باید مـورد بررسـی قـرار                     

بـدین ترتیـب    . کند   را به طور اساسی تعیین می      زیرا رابطه آموزش و پرورش با دولت و خانواده ساختار تربیت رسمی           . گیرد

براي تبیین داللتهاي نظریه سیاسی اسالم براي تعلیم و تربیت رسمی بایـد دسـت کـم سـه موضـوع ضـرورت تـشکیل                         

  .حکومت اسالمی، هدف حکومت اسالمی و مفهوم دولت در حوزه اسالمی بررسی شود

  ضرورت حکومت اسالمی. 1-4-4

نظـر از روایـات نـاظر بـه           طـوري کـه صـرف       به. اي دیرینه دارد    حکومت دینی سابقه  بحث درباره ضرورت تشکیل     

از . انـد   و سیره ایشان، عموم عالمان دینی و شارحان حدیث در این زمینه به تفصیل سخن گفتـه                ) ع(احتجاجات معصومین 

ر درباره تشکیل جامعه و تبیین دا طور منسجم و نظام سینا که به  خصوص فارابی و ابن     جمله در میان اندیشمندان اسالمی به     

. انـد  اند، حکومت براساس فضایل و مبانی دینی را نیز تبیین نمـوده        مدینه فاضله و ضرورت اصالحات اجتماعی بحث کرده       

دانـد و از او   احکام شریعت را از همه بهتر مـی «داند که  سینا به صراحت در کتاب شفا حاکمیت را از آن کسی می             حتی ابن 

 اگرچه سابقه بحثهاي ناظر به فلسفه سیاسی در میان اندیشمندان اسـالمی رواج داشـته اسـت ولـی                    1»یستکسی داناتر ن  

. انـد  برحسب شرایط اجتماعی برخی از آنها به صورت پراکنده و یا در قالب بحثهاي اخالقی و کالمی به اظهارنظر پرداخته                

اسی غفلـت نمـوده، اظهارنظرهـاي مفیـد و قابـل بررسـی               از فلسفه سی   2.اند  از جمله صدرالمتألهین که برخی تصور نموده      

کـسر اصـنام     و   شرح اصول کـافی   ،  المبدأ و المعاد  که در آثار گوناگون او نظیر کتاب        فراوانی در این زمینه دارد      

  3. پراکنده استالجاهلیه

مندان حـوزه  بر تشکیل حکومت دینی، سپردن اداره حکومت به عالمان دیـن نیـز از دیربـاز در میـان اندیـش               عالوه

. باشـد   رغم تصور رایج تأسیس دولت توسط فقیهان یا به اصطالح والیت فقیه امري نوپدید نمـی                 اسالمی مطرح بوده و به    

 مرحوم شیخ مفیـد نیـز   4.کند براي مثال عالمه حلی فقهاي شیعه را متولی امور امامت و والیت در عصر غیبت معرفی می          

نظـر، خردمنـد و بـا         فقهاي عادل، اهل حق، صـاحب     «ئون حکومت را برعهده     در روزگار غیبت سلطان عادل سرپرستی ش      

فقیه را مطلقه و منصوب  پردازد و والیت   همچنین عالمه نجفی صاحب جواهر به اثبات والیت فقیه می    5.داند  می» فضیلت

  عی، اقتصادي از شئونات والیت  هاي سیاسی، اجتما     مالاحمد نراقی نیز اداره امور را در تمام زمینه         6.داند  از سوي خداوند می   

                                                          

1. هاي اندیشه سیاسی  شهریار زرشناس، نظري اجمالی به اندیشه امام خمینی و احیاء تفکر اسالمی در خصوص والیت، مجموعه مقاالت مؤلفه

اهللا مرعشی، ص  قم، کتابخانه آیه لشفاء الهیات، ، به نقل از ابوعلی سینا، حسین ابن عبداهللا، ا1379امام خمینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، 

453.

2. ،1373 تهران، کویر،  جواد طباطبایی، زوال اندیشه سیاسی در ایران.

3.  ،مجله حکمت و فلسفه، دانشگاه عالمه طباطبایی، سال دوم، شماره »سیاست و حکومت در منظومه فکري صدرالمتألهین«طوبی کرمانی ،

1385دوم، تابستان 

4.  452همان به نقل از حسن بن یوسف حلی تذکره الفقها، قم، المکتب المرتضویه، المجلد االول، ص.

5.  675، المقنعه، قم، مؤسسه النشر االسالمی، ص )شیخ مفید(همان به نقل از محمد بن محمدبن نعمان.

.18اث الغربی، المجلد االربعون، صهمان به نقل از محمدحسن النجفی، جواهرالکالم، بیروت، داراالحیاء التر .6
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  1.کند فقیه تلقی می

تشکیل حکومت دینی و اداره جامعه توسط عالمان دین و آگاهان به قوانین شریعت نه تنها براي اندیشمندان حوزه             

اي بود، بلکه همچنین از دیرباز در فرهنگ عمومی مسلمانان و حتی در ذهنیت حاکمـان    اسالمی از ابتدا مطلب اثبات شده     

رابطه اعتقادي مردم با حکومتها و اطاعت دینی مردم از خلیفه پیامبر          . جوامع اسالمی، امر کامالً جاافتاده و قابل قبولی بود        

ها پس از رحلت پیامبر همچنان در جوامع اسالمی تداوم یافت، در واقع بر اعتقاد به ضرورت حکومت دینـی                      که براي قرن  

هـاي حاکمـان و      رغم انحرافاتی که در تشخیص حاکمان صالح پدید آمـده هـم داعیـه              به. و اعتبار حاکم استوار بوده است     

تالش ایشان براي کسب مشروعیت دینی و هم اطاعت مردم از خلفا که بـر عقایـد دینـی آنهـا اسـتوار بـود، در واقـع از                             

همچنین اعترافـات   . کند  دار بودن باور عمومی به ضرورت حکومت دینی و مقبول بودن حاکمیت عالمان حکایت می                ریشه

دهـد کـه هـیچ تردیـدي      ضمنی و صریح حاکمان وقت به مشروعیت و حقانیت امامان معصوم در اداره حکومت نشان می       

نسبت به ضرورت حکومت دینی و حتی نسبت به لزوم اداره امور اجتماعی مردم توسط آگاهـان بـه قـوانین الهـی وجـود                         

  .نداشته است

در حـالی کـه   . اي دیرینـه برخـوردار اسـت     دینی و حاکمیت عالمان دین از سابقه      عبارت دیگر اعتقاد به حکومت      به

چـه  . تردید در ضرورت حکومت دینی و همچنین انکار حاکمیت علما و مشروعیت والیت فقیه، یک نگرش نوپدیـد اسـت   

) ص( در زمـان پیـامبر     اصـوالً «کننـد     سابقه در تاریخ اسالم تلقی می       اینکه امام خمینی جدایی دین از سیاست را امري بی         

 احتمـاالً نفـی     2»اي روحانی باشند بلکه جدایی مربوط به زمانهاي متـأخر اسـت             اي سیاستمدار و عده     اینطور نبوده که عده   

حکومت دینی و مشروعیت علماي دین در سرپرستی امور اجتماعی از پیامدهاي سکوالریسم فراگیري اسـت کـه بـدنبال                   

رمیسم در اروپا پدید آمد و توسط طبقه روشنفکران تجـددگرا در اواخـر دوره قاجـار و                  تعارضات تاریخی کلیسا و جنبش رف     

البته علماي ما در طول تاریخ اینطور نبود کـه منعـزل   «به قول امام خمینی . خصوص دوران پهلوي در ایران رواج یافت    به

  3 .»از سیاست باشند

ن حقیقی پدید آمد، دوران صـفویه را سـرآغاز اقتـدار            رغم دوران فترتی که براي حکومت امامان معصوم و عالما           به

حامد الگـار معتقـد اسـت در دوران صـفوي         . شود  سیاسی فقیهان و دخالت عالمان دین در حکومت و امور دولتی تلقی می            

آنها همچنین با توجـه بـه اعتقـادات مـردم و     . پادشاهان با انتساب خود به امامان معصوم به مشروعیت دینی دست یافتند     

 حتی برخی از پادشاهان صفویه آشکارا یا        4 .هاي دینی خود، براي عالمان و فقیهان جایگاهی در حکومت باز نمودند             نگیزها

براي مثال شـاه طهماسـب صـفوي بـه محقـق          . گفتند  طور ضمنی از مشروعیت و حقوق علما در اداره کشور سخن می             به

باشی و جـز ایـن نیـست کـه مـن بایـد از              السالم می   ب امام علیه  تو از من سزاوارتري به سلطنت زیرا تو نائ        «کرکی گفته   

شود کـه مـشروعیت اجتمـاعی     با نگاهی به گذشته روشن می« بنابراین 5»کارکنان تو باشم که به امر و نهی تو رفتار کنم      

                                                          

1.  188همان به نقل از احمد النراقی، عوائد االیام، قم، مکتبه بصیرتی، ص

2. 23امام خمینی، حکومت اسالمی، ص.

3.  31، ص2همان ، صحیفه نور، ج.

، 1379خمینی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، هاي اندیشه سیاسی امام  سعید زاهد، مشروعیت والیت فقیه در ایران مجموعه مقاالت مؤلفه .4

  .p22, 1969. Religion and State in Iran, H.Algarبه نقل از 

  اهللا جزائري، شرح غوالی اللثالی   به نقل از نعمت299، ص 1350 فراهانی،  همان به نقل از حسن فرید گلپایگانی، قانون اساسی اسالم، تهران، .5
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  1.»والیت فقیه در کشور ما ریشه طوالنی دارد

هـاي    گیـري   دار اجتماعی بـراي تأثیرگـذاري در تـصمیم        به هر حال در دوران صفویه عالمان دینی به میزانی از اقت           

میـان  . حکومتی دست یافتند ولی به اعتقاد الگار افزایش تدریجی اقتدار و مرجعیت عالمان دینی با پیشرفت تعارض اسـت            

هاي آشکاري    باالخره در قرن نوزدهم تصادم    . قدرت اجتماعی عالمان دین و قدرت سیاسی پادشاهان و حاکمان همراه شد           

پادشاهان قاجار که نسبت به حاکمان صـفوي از  . میان قدرت دنیوي سالطین قاجاري و قدرت مذهبی علما صورت گرفت        

مشروعیت دینی کمتري برخوردار بود، بر حفظ امنیت داخلی و خارجی تمرکز داشت و امور اجتماعی نظیر بـازار، قـضاوت،            

یعنی قدرت دولت بسیار محدودتر از دولتهاي امروزي بـود  . تگش آموزش و پرورش، خانواده و مذهب توسط علما اداره می       

. گیري عالمان و فقیهـان سـپرده شـده بـود            و بخش وسیعی از آنچه امروز در انحصار دولت است در گذشته قلمرو تصمیم             

بدین ترتیب نه تنها تأسیس حکومت دینی، بلکه نقش عالمان دین در اداره تمـام یـا دسـت کـم بخـشی از امـور دولـت                            

. اي بوده اسـت  خصوص آموزش و پرورش از زمانهاي دور هم در اندیشه و هم در عمل مسلمانان و ایرانیان امر پذیرفته                   هب

تواند خاستگاه تبیین ماموریتهاي دولت و ساختار تعلیم و تربیـت رسـمی از                طور تاریخی شکل گرفته می      این نگرش که به   

  .دیدگاه اسالمی باشد

از جمله باید با تحـول      . ومت پذیرفته شود، لوازم و اقتضائات آن را نیز باید پذیرفت          در صورتی که اصل تشکیل حک     

بدون شک مفاهیم بکار رفته در گفتمان سیاسی امـروز همچنـین هـر گفتمـان دیگـري از                   . گفتمان سیاسی همراه گشت   

تواننـد بـا    باشند و می  ر می گرایی مفاهیم از ثبات نسبی برخوردا       مبادي و مبانی خاصی برخاسته ولی براساس نگرش تحول        

توان براي دولت تعریف  از این رو چنانکه در بخش بعدي خواهیم دید می . توجه به مقاصد جدید تعریفهاي جدیدي بپذیرند      

  .متناسبی با مبانی اسالمی ارائه نمود

ـ                 البته برخی با توجه به زمینه      ی همچـون   هاي پیدایش دولت در جامعه صـنعتی دوران جدیـد، تفـسیر مفـاهیم دین

بـراي مثـال علـی    . کننـد  خالفت، والیت و امامت را بر مبناي مفاهیم اندیشه سیاسی معاصـر نـوعی تحریـف تلقـی مـی             

االمر، امت و جماعت که در آیات و روایات       عبدالرزاق مصري معتقد است اصطالحاتی همچون امامت، خالفت، بیعت، اولی         

معـانی و   . شـوند، مـوردنظر نبـوده اسـت          مفهوم سیاست و دولت تفسیر می      اند به آن معنی که امروز آمیختۀ با         به کار رفته  

االمر به معناي زمامداران و حکام، و بیعت به معنـاي   تفسیرهایی که براي مفهوم امام و خلیفه به معناي رئیس دولت، اولی        

جدیـد بـر آن مفـاهیم       اطالق این معـانی     . گیرد دقیق نیست    انتخابات، امت و جماعت به معناي ملت و دولت؛ صورت می          

شرعی منوط به آن است که در زمان نزول آیات و صدور روایات از آنها استفاده شده باشد در حالی که اثبات چنین امـري              

 مفهوم خلیفه تنها درباره دو نفر از پیامبران بکار رفته و کاربرد عام ندارد، همچنـین مفهـوم حکـم بـه                       2.پذیر نیست   امکان

  3.باشد است و مفهوم سلطان به معناي حجت میمعناي داوري و قضاوت 

پردازان حکومت اسالمی معتقدند این خالفت به شخص آدم اختصاص ندارد  ولی در نقطه مقابل این نگرش، نظریه      

مسئله خالفت انسان در قرآن در حقیقت شالوده حکومت انـسان بـر   «گوید    شهید صدر می   4 .بلکه به جنس آدم تعلق دارد     

                                                          

1. 301 سعید زاهد، همان، ص.

2. 45الحکم، ص االسالم و اصول :علی عبدالرزاق.

3. 235همان، ص.

.13ق، ص.ه1399شهید محمدباقر صدر، خالفه االنسان و شهاده االنبیاء، بیروت، دارالتعارف، للمطبوعات،  .4
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یعنی خداوند بشر را نایب خـود در حکومـت         ... گیرد  مت بین مردم از ریشه همان خالفت سرچشمه می        هستی است و حکو   

 امام خمینی معتقدند که جامعیت دیـن  1»قرار داده و رهبري و آبادانی جهان را از نظر اجتماعی و طبیعی به او سپرده است     

هـر انـسان   «اعی مقتضی تشکیل حکومـت اسـت   اسالم و گستردگی آن در تمام شئون عبادي، اقتصادي، سیاسی و اجتم        

 ایشان ضمن ارائه دالیل عقلـی  2»منصفی که قوانین شرع را مالحظه کند، یقین دارد این قوانین براي اداره حکومت آمده        

گیرند و ثابت     فراوان براي اثبات ضرورت تشکیل، حکومت توسط دین از پنج روایت به عنوان مؤید دالیل مذکور بهره می                 

 دین براي هدایت مردم و اجراي احکام الهی، نیاز به تشکیل حکومت دارد و بدین منظـور بایـد رئـیس حکومـت                        کنند  می

  3.دینی عالم به دین و عادل باشد

کند و آن را براي تمـام زمانهـا    شهید مطهري مفهوم امامت را به حکومت و ریاست امور دینی و دنیایی تعریف می          

نمایـد ولـی انتـصاب        تفصیل چگونگی نصب امامان معصوم توسط خداوند را تبیین مـی          او گرچه به    . کند  ضروري تلقی می  

 مطهـري  4.داند و از انحصار حکومـت بـه معـصومین پرهیـز دارد       الهی را مانع از تحقق حکومت توسط غیرمعصومین نمی        

حـصار حکومـت در     همچون دیگر حامیان حکومت اسالمی میان اعتقاد به ضرورت استمرار حکومت دینی با عقیده بـه ان                

پیماید و بر دو نوع نصب        او براي رفع این شبهه همان راه امام خمینی را می          . بیند  تعارضی نمی ) معصومین(اشخاص معین   

در نصب خاص خداوند اشخاص معین را آشـکارا و بـا ذکـر    . نماید الهی که شامل نصب عام و نصب خاص است تأکید می    

در حالی که نصب عام ناظر به ویژگیهاي معـین          . کند  کیل حکومت معرفی می   نام و مشخصات براي هدایت مردمان و تش       

عبارت دیگر در نصب خاص هم ویژگیهاي حاکم اسالمی و هـم مـصداقهاي آن                به. رئیس حکومت یا پیشواي مردم است     

مـت از  شود ولی در نصب عام تنها ویژگیهاي عمومی و شرایط الزم براي کسب منصب حکو              توسط خود خداوند تعیین می    

زیـرا  . مردم باید دارنده ویژگیهـاي مـذکور را بـه عنـوان رهبـر و رئـیس حکومـت برگزیننـد               . اند  سوي خداوند تعیین شده   

  5.»حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است«

د ضرورت تفسیر مفاهیم و سازوکارهاي حکومت دینی بـر  به هر حال پس از انقالب اسالمی اجماعی نسبی در مور     

طور مشترك در گفتمـان       طوري که موافقان و مخالفان حکومت دینی به         به. مبناي گفتمان سیاسی معاصر پدید آمده است      

نظرها در مورد حکومت دینی بیشتر به شکل حکومت دینـی و فراینـدهاي آن                 اختالف. پردازند  سیاسی معاصر به بحث می    

  6.شود وط میمرب

تواند مانع تبیین دیدگاه اسالمی دربـاره   رسد تحوالت تاریخی و تغییر گفتمان سیاسی نمی  در هر صورت به نظر می     

توانـد چارچوبهـاي سـخت و         این دیدگاه نمی  . همچنین اگر ضرورت حکومت از دیدگاه اسالمی آشکار شود        . حکومت باشد 

  . زم حکومت در شرایط تاریخی مختلف باشدنفوذناپذیري پدید آورد که مانع از پذیرش لوا

توان دولتی را فرض کـرد کـه    نمی. یابد امروزه هیچ حکومتی بدون امنیت، اقتصاد و آموزش و پرورش استمرار نمی         

                                                          

1. ،14 ص همان.

2.  462، ص 1385، تهران، نشر اسماعیلیان، 2امام خمینی، کتاب البیع، ج.

3. نمایند االسرار و تحریرالوسیله ذیل، احکام نماز جمعه، به تفصیل در این زمینه بحث می امام خمینی در کتاب البیع، کشف.

4. 1378، 4شهید مرتضی مطهري، مجموعه آثار، بررسی کالمی مسئله امامت، ج

5.  قانون اساسی جمهوري اسالمی56اصل .

.1385، تهران، عروج، )دیدگاهها(ساالري دینی  زاده، مردم کاظم قاضی .6
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عبـارت دیگـر چـون در حـوزه اسـالمی حکومـت               به. هیچ نوع حضور و دخالتی اثرگذار در آموزش و پرورش نداشته باشد           

شود، پس اقتضائات حکومت که در طی زمان متغیـر         تشکیل حکومت در عرض زمان پذیرفته می       شود و   ضروري تلقی می  

از این رو تعلیم و تربیت رسمی هم به عنوان وظیفه دولت و هـم بـه عنـوان حـافظ آن در            . است، الزم است پذیرفته شود    

ت کـه از آن حمایـت کنـد و        اي اسـ    هر نظام سیاسـی نیازمنـد تربیـت ویـژه         «. گردد  نظریه اسالمی ضروري محسوب می    

 در 1.»هاي سیاسی و اجتماعی بدنبال استخدام تربیت و تعلیم هستند و در راه استمرار و بقاي خود به آن نیازمندنـد              انقالب

فقـدان  . شرایط فعلی امنیت، استقالل کشورها به آموزش و پرورش و تربیت کادر مناسب براي این منظـور وابـسته اسـت           

هاي دشوار امنیت، استقالل و بقاي جامعه را تأمین کننـد نـه     که بتوانند با ابزارهاي پیچیده و شیوه      اي  نیروي آموزش دیده  

  .شود تنها سبب فروپاشی حکومت بلکه حتی موجب زوال جامعه می

همچنین پیشرفت و توسعه بدون آموزش نیروهاي انسانی کارآزموده ممکن نیست و تحول شتابنده علوم و فنـون،                  

همچنین . اگزیر از آموزش علم و فناوري و اصالحات پی در پی نظام آموزشی مطابق با نیازهاي روز نموده است    دولتها را ن  

بنابراین با توجه به    . حفظ میراث و هویت فرهنگی نیازمند تدبیر، تخصص و توانمندي نیروهاي انسانی پرورش یافته است              

آوري، حفـظ میـراث فرهنگـی و          ماعی، گسترش علم و فن    نقش آموزش و پرورش در حفظ امنیت، توسعه اقتصادي و اجت          

تثبیت هویت؛ الزم است دولت اسالمی همچون تمام دولتهـا بـه آمـوزش و پـرورش پرداختـه و از آن در جهـت حفـظ و             

  . استمرار خود بهره گیرد

  اهداف حکومت اسالمی. 2-4-4

عمـوم  . شـوند   اسـالمی تلقـی مـی   اجراي احکام الهی، برپایی عـدالت و تعلـیم و تربیـت اهـداف اصـلی حکومـت           

احکـام  «. اندیشمندان براي اثبات ضرورت حکومت دینی بر اقامه قسط، تربیت مؤمنان و اجراي احکام الهی تأکیـد دارنـد                  

بسیاري راجع به حدود و تعزیرات و انفال و نظایر آنها در شریعت اسالم موجود است که منطوق ادله کتاب و سنت، دوام و           

 اگرچه در مورد تربیت، عدالت و اجراي احکام الهـی           2.»باشد  و متصدي اجراي آنها همان مقام والیت می       ابدیت آنها است    

به عنوان اهداف حکومت اسالمی اجماع کلی وجود دارد ولی برخی امنیت و رفاه را نیز در زمره اهداف حکومـت اسـالمی               

البالغه ضمن تأکید بر ماهیت ابـزاري حکومـت، فهرسـت             هاي نهج   دلشاد تهرانی با استناد به روایات و خطبه       . اند  برشمرده

 در هـر صـورت      3.داند  نامد شامل عدالت، امنیت، رفاهت و تربیت می         اهداف حکومت اسالمی را که او حکومت حکمت می        

 در تمام تبیینها و تفسیرهایی که از حکومت اسالمی آمده است، تعلیم و تربیت جایگاه مهمی را در اهداف و وظایف دولت                     

  .اشغال نموده است

نظریه امام خمینی در زمینه والیت مطلقه فقیه ناظر به تعمیم اختیارات و مـسئولیتهاي پیـامبر و امامـان بـه فقیـه         

مـسئولیت پیـامبر بـسیار      . عالمان دین و وارثان انبیا هستند، پس مسئولیتهاي ایشان را برعهده دارنـد            . الشرایط است   جامع

، تالوت )151/بقره(دانند    ، تعلیم تمام آنچه نمی    )2/ و جمعه  129/بقره(تاب و حکمت و تزکیه      گسترده است از جمله تعلیم ک     

                                                          

1. القریشی، النظام التربوي فی االسالم، بیروت، دارالکتاب االسالمی باقر شریف.

2.  ،125، به نقل از عالمه طباطبایی، والیت و زعامت، فرازهایی از اسالم، ص»ساالري دینی مقاله مردم«احد فرامرز قراملکی.

.1378مت، تهران، خانه اندیشه جوان، مصطفی دلشاد تهرانی، حکومت حک .3
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در زمـره  ) 44/نحـل (شـود   تبیین آنچه براي مردم از سوي خداوند نـازل مـی          () ، اقامه قسط    )164/عمران  ال(آیات خداوند   

الشرایطی کـه منتخـب مـردم بـراي رهبـري و       خصوص فقیه جامع بنابراین عالمان به دین به . باشد  مسئولیتهاي پیامبر می  

اند، تـا   ریاست حکومت اسالمی است، باید تمام مسئولیتهاي پیامبر و معصومین پس از او را که از سوي خداوند نصب شده      

از تعبیرهایی که در روایـات نـسبت بـه فقهـا وارد شـده اسـت نظیـر                   «. حد طاقت خویش و پذیرش مردم بر عهده بگیرد        

االمنـاء علـی حاللـه و       «،  »حـاکم «،  »حجـه االمـام   «،  »خلفاء النبی «،  »حصون االسالم «،  »ورثه االنبیاء  «،»امناءالرسل«

کثرت  «1»رسد  اثبات والیت و حکومت فقیهان جامع شرایط امري بدیهی به نظر می           ... و» اعلمهم بامراهللا فیه  «و  » حرامه

کند که عالمان دین پـس از پیـامبران و امامـان ایفـاگر                میها، این باور را به طور جدي تقویت           روایات و روح حاکم بر آن     

    2.»باشند نقش آنان در رهبري اجتماع می

براي هدایت مردم به پا خیزند و بـراي         ) اهللا نفسا اال وسعها     الیکلف(عالمان دین باید در محدوده توانمندیهاي خود        

ده، تمام وسایل و مقدمات الزم براي تحقق هـدایت          تالش نمو ) جامعه عادل (پرورش فرد عادل و برپایی عدالت اجتماعی        

در صورتی که هدایت مردم و تعلیم و تزکیه مسئولیت پیامبر، ائمه معصوم و فقیهان جامع شـرایط                  . انسان را تدارك نمایند   

 کارکرد ترین  مرزوقی تعلیم و تربیت را اصلی     . باشد، تدارك مقدمات و شرایط الزم براي آن نیز از مسئولیتهاي ایشان است            

حکومت و تربیت از دیدگاه اسالم داراي       «کند    حکومت اسالمی معرفی نموده و اهداف تربیت و حکومت را یگانه تلقی می            

اي براي رسیدن به مقصد نهایی اسالم که همانا رشد، هدایت و تقـرب            آرمان و مقصد مشترکی هستند یعنی هر دو وسیله        

رورت حکومت دینی به نقش حکومت در تحقق و تـسهیل هـدایت وابـسته                بدین ترتیب ض   3»باشند  الهی انسان است، می   

  .شود می

) ص(اهللا بـراي مثـال وقتـی رسـول    . هاي پیامبر بر تعلیم و تربیت به عنوان وظیفه دولت تأکید شـده اسـت                در نامه 

اذ کتـاب خـدا را    اي مع4هاي متعدد فرمودند   اي مفصل و ضمن سفارش      سوي یمن اعزام نمودند، در نامه       معاذبن جبل را به   

. به آنها تعلیم ده و براساس اخالق صالحه به اصالح ادب آنها بپرداز و مردم را از بد و خوب در جایگاه خودشان قـرار بـده         

جاهلیت است، از میـان  ] فرهنگ و آداب[هر چه از   ... فرمان الهی را در حقشان جاري بدار و از این مسئله شانه خالی نکن             

...  آن را سنت دانسته و فرهنگ اسالم را از بزرگ و کوچک هویدا ساز و بیشترین هم تو نماز باشـد                  بردار مگر آنچه اسالم   

ترین عامل براي واداشتن مردم  مردم را به ذکر خدا و روز واپسین وادار نما و به موعظه ایشان همت گمار که موعظه قوي           

سـوي او     یان آنها فرست خداوندي را عبادت کن که به        سپس آموزگارانی به م   . باشد  به عملی است که مورد رضاي خدا می       

                                                          

1.  ،175، ص1379جوان آراسته.

2. همان.

3. 143 ص 1383ها و برنامه درسی تربیت سیاسی، شیراز، مشکوه،  ها، روش اهللا مرزوقی، نظریه رحمت.

سن ادبهم علی االخالق الصالحه، و انزل الناس یا معاذ علمهم کتاب اهللا و اح«: معاذ بن جبل الی الیمن و صاء فقال) ص(اهللا و لما بعث رسول .4

و أنفذ فیهم امراهللا و ال تحاش فی أمره و ال ماله أحداً، فأنها لیست بوالیتک و ال مالک، و اد الیهم األمانـه فـی کـل     . خیرهم و شرهم  : منازلهم

 و اعتذر الی اهل عملک من کـل أمـر خـشیت أن    اهللا قد ترکت من حق: قلیل و کثیر و علیک بالرفق و العفو فی غیر ترك الحق، یقول الجاهل       

ولیکن اکثر همک الصلوه، فانهـا       . أمت أمر الجاهلیته اال ما سنه االسالم و أظهر أمر االسالم کله صغیره و کبیره              . یقع الیک عیب حتی یعذروك    

ثـم بـث بـث فـیهم     . اهللا ه اقوي لهم علی العمل بما یحـب و اتبع الموعظۀ، فأن. و ذکر الناس باهللا و الیوم اآلخر  . رأس االسالم بعد اإلقرار بالدین    

اهللا و صدق الحـدیث، والوفـاء بالعهـد، و أداء األمانـه و تـرك               اوصیک بتقوي . و ال تخفف فی اهللا لومه الئم      . واعبداهللا الذي الیه ترجع   . المعلمین

و قصر االمل، و حـب اآلخـره، و الجـزع مـن الحـساب، و لـزوم       ولین الکالم و بذل االسالم، و حفظ الجار و رحمه الیتم، و حسن العمل         الخیانه،

.25، تحف العقول، »االیمان و الفقه فی القران، و کظم الغیظ و خفض الجناح
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و فهم ... کنندگان هراس نداشته باش، تو را به پرواي الهی و راستی در گفتار         گردي و در راه خدا از سرزنش، سرزنش         بازمی

  .کنم عمیق قرآن سفارش می

ـ     حزم که او را به والیت قبیله بنـی          همچنین پیامبر در حکم مأموریت عمربن      صوب فرمودنـد، ایـن گونـه       حـارث من

ایـد،    به نام خداوند بخشاینده مهربان، این سخنی است که از سوي خدا و رسول خدا، اي کسانی که ایمـان آورده          1:نوشتند

سـوي   این پیمانی از محمد نبی و رسول خدا است، براي عمربن حزم زمـانی کـه او را بـه        . ها وفادار باشید    به عهد و پیمان   

مردم را در امـور دینـی       ... امبر او را فرمان داد به اینکه در همه کارهاي خویش پرواي الهی پیشه نماید              پی. یمن روانه نمود  

رسـاند،   آگاه نماید و به آنها احکام و مناسک حج بیاموزد و آنها را از آنچه برایشان مفید است و تمام آنچه بدانها ضرر مـی                        

  .آگاه سازد

فرمودند از ایـن رو آن       رد که ایشان تربیت را وظیفه دولت اسالمی تلقی می         سیره عملی پیامبر نیز حکایت از این دا       

 چـه   2 را به یمن فرستادند تا مـردم را تعلـیم دهنـد           ) ع(حضرت برخی اصحاب خود از جمله معاذ، ابوموسی و حضرت علی          

ی رئیس دولت اسالمی یعنی اینکه کسانی که در واقعۀ رجیع و بئر معونه به شهادت رسیدند در واقع مربیان و مبلغان اعزام    

  .رسول گرامی اسالم بودند که در مأموریت تربیتی و آموزشی به درجه شهادت رسیدند

یعنـی  . شـود   فرمانرواي مردم، مسئول مردم است و نسبت به مسئولیت خود بازخواسـت مـی          3بر طبق سخن پیامبر   

در سخنان  . شود تربیت مردم است      بازخواست می  هاي فرمانرواي جامعه اسالمی که براي آن        ترین مسئولیت   یکی از بدیهی  

) ع(امام علـی : خورد براي مثال  ائمه نیز شواهد بسیاري براي آموزش و پرورش همچون وظیفه دولت اسالمی به چشم می              

 همچنـین آن  4 .بر امام و پیشواي مسلمین است که به زیردسـتانش حـدود اسـالم و ایمـان را آمـوزش دهـد              : فرمایند  می

اي مردم براي من بر شما حقی است و براي شما بر من حقی؛ اما حـق شـما بـر مـن آن اسـت کـه                          : مایندفر  حضرت می 

نصیحت و خیرخواهی کنم و فیئی شما را به طور کامل پرداخت کنم و شما را آموزش دهم تا در جهالت نمایند و به شـما                          

                                                          

اهللا اهللا الرحمن الرحیم هذا بیان من  بسم«: اهللا عمربن حزم والیاً علی بنی الحارث و کتب له کتاباً عهد الیه عهده و أمره فیه بأمره بعث رسول .1

لعمرو بن حزم حین بعث الی الیمن، أمره بتقوي اهللا فی أمره کلـه،           ) ص(اهللا  و رسوله، یا ایهاالذین آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمدالنبی رسوال          

 یعلم الناس القرآن و فأن اهللا مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون، و أمره أن یأخذه بالحق کما أمره اهللا و أن یبشر الناس بالخیر و یأمرهم به، و       

و یعـین النـاس فـی الحـق و یـشتد      . بفقههم فیه، و ینهی الناس، فال یمس القرآن انسان اال و هو طاهر، و یخبرالناس بالذي لهم والذي علیهم         

و ینذرالناس النـار و عملهـا، و   عملها  و یبشر الناس بالجنه و به. أال لعنۀ اهللا علی الظالمین: علیهم فی الظلم، فأن اهللا کره الظلم و نهی عنه فقال         

یستألف الناس حتی یفقهوا فی الدین، و یعلم الناس من معالم الحج و سنته و فریضته و ما أمراهللا به فی الحج األکبر و الحج األصغر و هوالعمرة                  

اهللا و أمـر بالـصلوه لوقتهـا، و     ا أمرهمو یأمرالناس باسباغ الوضو، وجوههم و أیدیهم إلی المرافق و أرجلهم ألی الکعبین و یمسحون برؤوسهم کم       

إتمام الرکوع و السجود و الخشوع، و یغلس بالصبح و یهجر بالهاجره حین تمبل الشمس، و صلوه الغصر و الشمس فی االرض مدبره، و المغـرب                      

ذ نودي لها، و الغسل عند الرواح إلیها، و أمره العشاء، و المشاء أول اللیل، و أمر بالسعی الی الجمعۀ ا حتی یقبل اللیل الیؤخر حتی تبدوا النجوم فی       

اهللا و ما کتب علی المؤمنین فی الصدقه من العقار عشر ما لقت العین و سقت السماء و علی ما سـقی المغـرب نـصف             أن یأخذ من المغنم خمس    

، و فی کل ثالثین من البقر تییـع، جـذع او          البقره بقره   العشر، و فی کل عشر من االبل شاتان و فی کل عشرین أربع شیاه، و فی کل أربعین من                  

، سیره »...جذعه، و فی کل أربعین من الغنم سائمه وحدها، شاه فانها فرضۀ اهللا التی افترض علی المؤمنین فی الصدقه، فمن زاد خیراً فهو خیر له

.241، 4هشام،  ابن

2. 244، ص4عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج

3. 20، ح1459، ص 3، صحیح مسلم، ج »...ل عین رعیته فاال میرالذي علی الناس راع و هو مسئول عن رعیتهاالکلکم راع و کلکم مسئو.

.6199، غررالحکم، »علی االمام ان یعلم اهل والیته حدود االسالم و االیمان« .4
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دوست دارم با تازیانه بر سر یـاران خـود بـزنم تـا        : دفرماین  نیز می ) ع( امام صادق  1 .آدابی یاد دهم تا بر طبق آن عمل کند        

  2 .شناس شوند فهمیده و دین

تـوان از سـه مفهـوم اساسـی      همچنین براي تبیین مـسئولیت دولـت اسـالمی در زمینـه آمـوزش و پـرورش مـی               

ه دارد که بـر  این سه مفهوم به سه وظیفه مهم اجتماعی اشار. معروف و نهی از منکر، استصالح و عدالت بهره گرفت     امربه

  .تواند دولت را به عنوان نماینده و مدیر جامعه درگیر کند اجراي آنها فرض واجب است و البته می همگان

برخـی از  . براي تبیین وظیفه تربیتی دولت اسالمی توسعه وظیفه امر به معروف و نهی از منکـر مفیـد اسـت    

نظیر آیات . نوان وظیفه ویژه دولت اسالمی تأکید دارداز منکر به ع معروف و نهی  بر تکلیف امربه قرآن کریم آیات  

کنـتم خیـر امـه      «) 104/عمـران   آل(» ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر            «

در این آیات گرچه تمام مردم مورد خطابند       ) 110/عمران  آل(» اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر       

ولی حاکمان اسالمی در زمینه اجراي ایـن  . شود  امر به معروف و نهی از منکر به همۀ امت نسبت داده می  و تکلیف 

خصوص توجه به این نکته الزم است که براساس بیشتر تفسیرهایی که در ذیل این  به. تکلیف از اولویت برخوردارند

مقصود آیه این اسـت کـه شـما بهتـرین امامـانی       اند    مفسرین گفته . آیه آمده، خیر امت به خیر ائمه معنا شده است         

)) ع(امامـان معـصوم   (در این صـورت وصـف بـه حاکمـان امـت اسـالمی               . اید  هستید که در میان امتها ظهور کرده      

روایاتی که  به . یابد ازمنکر به دولت اسالمی تعلق می معروف و نهی یابد و در نتیجه وظیفه نهادي امربه اختصاص می

ازمنکر ناظر است بسیارند از جمله امیرمؤمنان در یک اعـالن عمـومی آثـار سـوء تـرك                     ف و نهی  معرو  وظیفه امربه 

ازمنکر را ترك کنید که بدترین شـما بـر شـما              معروف و نهی    امربه«: کند  ازمنکر را چنین یاد می      معروف و نهی    امربه

  3.»شود حاکمیت یافته و پس از آن هر چه دعا کنید مستجاب نمی

طـور   باشند ولی برخی از آنها به ازمنکر اشاره دارد قابل توجه می   معروف و نهی    یاتی که به وظیفه امربه    اگرچه تعداد آ  

عمران از   آل110 و 104هاي  آیه. شوند ازمنکر را متذکر می معروف و نهی    تلویحی وظیفه دولت و گروههاي خاص در امربه       

البته آنچـه در  . ازمنکر اشاره دارد معروف و نهی  ر عرصه امربه  مهمترین این دسته آیات هستند که به وظیفه نهادي دولت د          

مفهوم لغوي معروف چیزي است که شناخته شـده و پـسندیده شـده              . نماید تبیین حدود معروف است      این آیات مهمتر می   

روف و توان بـه دو حـوزة معـ    مفهوم معروف و منکر را می . است و در مقابل منکر چیزي است که ناپسند و ناشناخته است           

زیـرا بعـضی از امـور از قبـل     . منکر قبل از شرع و بعد از شرع گسترش داد و به معروف و منکر ذاتی و شرعی قائـل شـد              

داري و راستگویی، در این راسـتا آیـاتی    معروف بوده و امر شریعت به آن جنبۀ تأیید داشته است مثل پسندیده بودن امانت            

قابل تفسیر است و بعضی از موارد و مـصادیق معـروف پـس از جعـل          » روفوامر بالمع «و  » وعاشرو هن بالمعروف  «چون  

لذا معروف چیزي است کـه  ...) مثل نماز و روزه و خمس و(مثل پسندیده بودن فروع دین    . گردیده است » معروف«شرعی  

                                                          

1. »     یکم و تعلیمکم کی ال تجهلوا و تـأدیبکم کیمـا   فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیرفیئکم عل: ایهاالناس ان لی علیکم حقاً ولکم علی حق

.34البالغه، خطبه ، نهج»تعملوا

2.        إنی لست احب أن اري الشاب منکم االغادیاً فی حالین، اما : فرمایند در روایت دیگر می   . لودت إن اصحابنا ضرب رؤسهم بالسیاط حتی یتفقهوا

اصول کافی ـ بـاب وجـوب طلـب     ( اثم فان اثم سکن النار والذي بعث محمداً بالحق عالماً او متعلماً فأن لم یفعل فرط فان فرط ضیع فان ضیع

).العلم

).172البالغه، خطبه  نهج(المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فال تستجاب لکم  ال تترکوا االمر بالمعروف و النهی عن .3
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کنـد و منکـر    پذیرد و به خاطر همین شارع به آن امـر مـی        یا در شریعت پسندیده است و یا فطرت و عقل سلیم آن را می             

چیزي است که یا در شریعت ناپسند تلقی شده و یا عقلهاي سلیم و فطرت با آن تناسب ندارد و به خـاطر آن شـارع از آن     

هاي عمومی را مصداقی از معروف ذاتی دانست و امر به معروف وظیفه دولـت         توان آموزش   با این حساب می   . کند  نهی می 

ازمنکـر را دارد و   معـروف و نهـی   چون دولت وظیفه نهـادي امربـه  : توان گفت اساس میبر این . نمایاند را در این زمینه می 

امروزه خواندن و نوشتن و مهارتهایی که در آموزش عمومی موردنظر است مصداق بارز معـروف و تـرك آن منکـر تلقـی              

  . شود انجام مقدمات و تمهیدات آموزش عمومی وظیفه دولت قلمداد می. شود می

درباره . ي فهم نظریه اسالم درباره آموزش و پرورش وجود دارد توسعه معنایی اصالح و استصالح استراه دیگر برا  

هـر  ... فرماید براي هر امتی امامی الزم است تا امور آنان را سامان دهد، آنان را امر و نهـی نمایـد     می) ع(اصالح امام علی  

) ع( در فرمان حضرت علی1.چه که براي آنان مضر است باز دارد    آنچه به صالح مردم است را به آنان بشناسانید و از هر آن            

 این فرمانی که از بندة خدا علی امیرالمؤمنین به مالک بن حارث اشتر در پیمـانی کـه بـا او       2:به مالک اشتر نیز آمده است     

ـ                      می د و کـار مـردمش را بـه         نهد هنگامی که او را فرمانروایی مصر داده تا خراج آنها را گرد آورد و با دشمنانش پیکـار کن

در این روایت بر وظیفه استصالح تصریح شده اسـت و هنگـامی کـه در کنـار سـه                   . صالح آورد و شهرهایش را آباد سازد      

در این نوع روایتها . شود شود جایگاه ویژه آن معلوم می هدف عمده ذکر شده براي والیت مصر مسئله استصالح مطرح می 

ا صالح آموزي به مردم و حتی امر به آن از طریق منع از آنچه بـه ضـرر آنهـا اسـت                     آموزش آنچه به صالح مردم است ی      

  .مورد تأکید واقع شده است

آیات شریفه قرآن نیز به نحو برهان خلف بر لزوم تالش حکومت اسالمی در پیشگیري از فـساد و حفـط حـرث و                        

واذا تـولی  «، )22/محمد(» رض و تقطعوا ارحامکماال فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی      «نسل و اصالح آنان تأکید دارد       

نکته مهم آن است کـه حفـظ از         ) 205/بقره(» سعی فی االرض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل واهللا ال یحب الفساد             

هاي عمومی ناظر باشد ولی آموزش عمومی متضمن تحذیر و انذار از آنچه به ضـرر             تواند به امر اثباتی آموزش      هالکت می 

اگر دولتی در این زمینه احساس وظیفه نکند و کودکان را بدون تربیت رهـا کنـد عمـالً هالکـت                . باشد  م است نیز می   مرد

  .واقعی آنان را سبب شده است

. گیري از مفهوم عدالت در تبیین وظیفه تربیتی دولـت اسـالمی اسـت               راه سوم توسعه وظیفه برپایی عدالت و بهره       

. گـستري نیـز برعهـده دولـت اسـت      جراي عدالت در جامعه است و طبعاً وظیفه عـدالت         یکی از اهداف حکومت اسالمی، ا     

هاي مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و آموزشی قابل پیگیري است و آیات و روایات زیادي                عدالت در عرصه  

لبینـات و انزلنـا معهـم الکتـاب و          لقد ارسلنا رسـلنا با    «اند براي مثال آیه       عدالت را به منزله هدف ارسال رسوالن و دانسته        

  ).25/حدید(» المیزان لیقوم الناس بالقسط

 بدان که برترین مردم در نزد خداوند رهبر عادلی است که        3 :فرماید  در توصیف مقام حاکمان عادل می     ) ع(امام علی 

                                                          

1. البد لالمه من امام یقوم بامرهم فیأمرهم و ینهاهم «: آمده است) ع(لمؤمنیندر کتاب محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل شده که از امیرا ...

.»و یعرفهم ابواب ما فیه صالحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم

2.                          هلها هذا ما امره به عبداهللا علی امیرالمؤنین مالک بن الحارث االشتر فی عهده الیه حین واله مصر جبایه خراجها و جهاد عدوها و استصالح ا

).5البالغه، نامه  نهج(و عماره بالدها 

).164البالغه، خطبه  نهج(فاعلم ان افضل عباداهللا عنداهللا امام عادل هدي و هدي و ان شرالناس عنداهللا امام جائر ضل و ضل به  .3
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و دیگـران را گمـراه      گراست و بدترین مردم در نزد خداوند رهبر ستمگر است که خود گمـراه اسـت                   هدایت شده و هدایت   

دربارة عـدالت در  . رسد میان عدالت حاکم و هدایت مردم توسط او پیوندي محکم و استوار برقرار است               به نظر می  . کند  می

شود، بلکه عدالت  عرصۀ اجتماع بسیار تأکید شده ولی نکته مهم این است که عدالت در عرصۀ قضاء و اقتصاد محدود نمی     

توجهی به آموزش و پرورش خود به خود ستمی است کـه دولـت     مصداق بارز عدالت باشد و بی    تواند  آموزشی و تربیتی می   

  . بر مردم روا داشته است

  مفهوم دولت. 3-4-4

توان بـه همـین    اگرچه براي اثبات ضرورت تشکیل حکومت دینی و سپس تبیین نقش دولت در تعلیم و تربیت می         

مقدار استدالل به خوبی براي برآوردن منظور کافی است ولی بررسی آیـات             دالیل عقلی و شواهد نقلی بسنده نمود و این          

شـود کـه آمـوزش و پـرورش بخـشی از              زیرا در این بررسـی معلـوم مـی        . دارد   پرده از حقیقتی بزرگتر برمی     قرآن کریم 

لـت  هدایت، فلـسفه حکومـت دینـی اسـت و هـدف از تأسـیس دو               . مأموریتهاي دولت اسالمی نیست بلکه بنیاد آن است       

  . اسالمی تربیت مردم است

بشر به تجربه دریافته که براي یافتن راه زندگی نیاز به هـدایتهاي             . شود  فلسفه دین بر نیاز بشر به هدایت بنیاد می        

 با صـراحت هـدف از فرسـتادن         قرآن کریم قرآن بر نیاز بشر به دین تأکید دارد و بسیاري از آیات             . ملکوتی خداوند دارد  

کند، بدون شک هدف از رسالت پیامبران الهی  وحی و اعطاي کتابهاي آسمانی را هدایت مردم معرفی می     پیامبران و نزول    

ربنا وابعث فیهم رسوال منهم یتلوا علـیهم آیاتـه و یعلمهـم الکتـاب و الحکمـه و                   «آیاتی نظیر   . تعلیم و تربیت انسانهاست   

م رسوال مـنکم یتلـوا علـیکم آیاتنـا و یـزکیکم و یعلمکـم         کما ارسلنا فیک  «،  )129/بقره(» یزکیهم انک انت العزیز الحکیم    

اهللا علی المومنین اذ بعث فیهم رسوال من انفسهم یتلـوا   لقد من«، )151(» الکتاب و الحکمه و یعلمکم مالم تکونوا تعلمون      

هوالذي بعـث   «،)164/عمران آل(» علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین     

» فی االمیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفـی ضـالل مبـین                       

چـه اینکـه پیـامبر خـود       . به خوبی بر این مطلب تأکید دارند که مأموریت انبیاي الهی تربیت بـشر بـوده اسـت                 ) 2/جمعه(

  1.»بالتعلیم ارسلت«اند  فرموده

آنها را نسبت . داشتند نمودند و از بدیها برحذر می ها توصیه می امبران براي انجام رسالت خویش، مردم را به نیکی   پی

همچنین مردم را نسبت به سنتهاي      . دادند  به آینده و نتایج کردارشان آگاه ساخته و به عبرت گرفتن از گذشتگان اندرز می              

دهد که تمام اقدامات هدایتی پیامبران بـه     ولی شواهد تاریخی نشان می    . دنمودن  نادرست و عرف ناصواب اجتماع مطلع می      

آنهـا  . هاي اخالقی تمام مأموریتی نبود که پیامبران الهی برعهـده گرفتنـد   ایراد خطابه. همین پندها و اندرزها منحصر نبود   

اي مکـرر دربـاره رویـدادهاي آینـده         پرداختند و به ترغیبها و تحـذیره        تنها به عرضه اطالعاتی درباره گذشته و آینده نمی        

  .کردند بسنده نمی

گیـرد و متـأثر از عوامـل          قبالً گفته شد که تعلیم و تربیت حیثیت اجتماعی دارد و ذیل عناصر اجتماعی شکل مـی                

نـد و  نظر از محیطـشان تربیـت کن   توانند افراد را صرف بنابراین ادیان الهی نمی. گذارد  گوناگون است و بر آنها نیز تأثیر می       

                                                          

.61، ص4احمدبن حنبل، مسند، ج .1
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. آنها را با کمک ارائه اطالعاتی درباره رویدادهاي گذشته و سرنوشت آینده همراه بـا ترغیبهـا و تحـذیرها هـدایت نماینـد         

از ایـن رو   . دهـی شـوند     کند عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بـه نحـو مطلـوب سـامان               هویت جمعی تعلیم و تربیت اقتضا می      

بـر ابـالغ وحـی،         پیـامبر عـالوه    قرآن کریم نحصر نمود بلکه براساس آیات      توان مأموریت پیامبر را به ابالغ وحی م         نمی

  1 .وظیفه تعلیم وحی، تبیین وحی، حکم نمودن براساس وحی و عمل به وحی را نیز برعهده دارد

قد جائکم من اهللا نور و کتاب مبین یهـدي بـه اهللا مـن اتبـع رضـوانه سـبل                «هدف ذاتی دین هدایت مردم است       

پس باید براي سـاماندهی  ) 15 ـ  16/مائده(» م من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیمالسالم و یخرجه

قـرآن بـر جامعیـت    . هاي مناسب جهت هدایت بندگان خداوند نیز برنامه جامعی ارائـه کنـد   عوامل اجتماعی و ایجاد زمینه   

و نزلنا علیکم الکتاب تبیانا لکل      «،  )5/مائده(» لیکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت ع      «نماید    برنامه دین تأکید می   

خداوند هیچ چیزي را که امت بدان نیازمنـد باشـند در ایـن      «اند    در تفسیر این آیات فرموده    ) ع(امام رضا ) 89/نحل(» شیء

عالی انـزل فـی القـرآن    ان اهللا تبارك و ت«اند  نیز فرموده) ع( امام صادق2»کتاب فرو نگذارده بلکه آن را بیان فرموده است        

 جامعیت اسالم در راستاي سعادت و هـدایت انـسان تفـسیر    3»تبیان کل شیء حتی واهللا ماترك اهللا شیئا یحتاج الیه العباد         

شود بدین معنا که هر چه براي سعادت و هدایت انسان الزم است در دین جامع فروگذار نـشده، پـس غفلـت دیـن از                            می

هرکس اجماالً به احکام اسالم و بسط آن در جمیـع شـئون   «گوید   امام خمینی می  4 .حکومت، نقض غرض آن خواهد بود     

   5.»اسالم براي تأسیس حکومت عادله به پا خاسته] فهمد که می... [جامعه نظر کند

دین براي هدایت مردم داراي برنامه جامعی است که هرگز به فهرستی از اطالعات مربوط به تـاریخ گذشـته و یـا             

توان انتظار داشت که دین با ارائه مجموعه پندهاي اخالقی تربیت  همچنین نمی. کاهد ایی درباره آینده فرو نمی  گوییه  پیش

کمی توجه به پیچیدگیهاي زندگی اجتماعی مانع از این است که بتـوانیم بـا   . نسل بشر و هدایت بندگان خدا را تأمین کند  

بدون شک برنامـه جـامع دیـن بـراي     . تاب دستورالعملها تفسیر کنیمرضایت خاطر برنامه دین را به فهرست مقررات، یا ک      

هدایت مردم الزم است به نحوي تدوین گردد که بتواند عوامل اجتماعی گوناگون را سامان دهد و تأثیرات مثبت و منفـی          

توجـه بـه    اجتماعی و بیتواند فارغ از روابط پیچیده     برنامه جامع دین براي هدایت بندگان خداوند نمی       . ها را کنترل کند     آن

طور انتزاعی و کنده شده از بستر اجتمـاعی و محـیط طبیعـی خـود مـورد       رویدادها و تحوالت اجتماعی بوده و انسان را به 

بینی شکلی از اداره جامعه است که متضمن سازوکارهاي همـسو بـا            احتماالً این برنامه جامع شامل پیش     . خطاب قرار دهد  

منظـور    بدین ترتیب در نظریه اسـالمی تـشکیل حکومـت بـه           . ي عدالت و تحقق هدایت است     اصول اسالمی براي برقرار   

  . هدایت است نه برعکس و تربیت هدف سیاست است نه برعکس

در یک کلمـه بـه      «شود که حکومت      چنانکه از بررسی مفاهیم حکومت و سیاست در دیدگاه امام خمینی معلوم می            

                                                          

1. »  فاحکم بینهم بمـا    «،  )64/نحل(» لتبین للناس ما نزل الیهم    «) 129/بقره(» کمهویعلمهم الکتاب و الح   «) 20/آل عمران (» فانما علیک البالغ

).48/مائده(» اهللا انزل

2. »       تحـف  (» اهللا فقـد کفـر   اهللا و مـن رد کتـاب   ان اهللا لم یکمل دینـه فقـد رد کتـاب    وما ترك شیئا مما تحتاج الیه االمه اال و قدبینه فمن زعم

»اهللا اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضی الرب برسالتی و والیه علی«ام نزول آیه فرمودند همچنین پیامبر در هنگ) 461ص/العقول

3.  59، ص 1اصول کافی، ج.

4.  ،51، ص 1379حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسالمی، قم، دفتر تبلیغات.

.460، ص 2امام خمینی، کتاب البیع، ج   .5
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کننـد     امام خمینی تصریح می    1»ورزي آن مختص انبیا و رهروان آنان است         استسوي خداوند است و سی      معناي راهبري به  

اهتمام و توجه اسالم به حکومت و سیاست به این دلیل اسـت کـه تمـام شـرایط را در خـدمت تربیـت انـسان مهـذب و                  

 و تمـام مقاصـد      مقصد انبیا حکومت نبوده است، حکومت براي مقصد دیگر بوده اسـت           « به اعتقاد امام     2 .بافضیلت درآورد 

  3»اهللا گردد به معرفه برمی

نکته مهم این است که قرآن شرط الزم براي تحقق هدایت ملکوتی را حفظ شرایط زندگی عادي و زیست انسانی                    

اگر در زمین «فرماید  از این رو در برابر منتقدانی که به بهانه سلوك بشري پیامبر خواستار نزول مالئکه بودند، می       . داند  می

فرستادیم ولی اکنون که ساکنان زمین از جنس بـشرند پـس    زیستند هر آینه ما پیامبرانی از جنس فرشته می    ان می فرشتگ

. اي نازل شود حتمـاً بـه صـورت آدمیـزاد خواهـد بـود                پیامبري از جنس خودتان براي هدایت شما فرستادیم و اگر فرشته          

 نمود ولی این مشاهدات در شرایطی است که دیگر اسـباب            خواستاران نزول فرشته به زودي فرشتگان را مشاهده خواهند        

  4 .زیست انسانی برچیده و زمان انتخاب و امر دیانت و هدایت بسر رسیده باشد

بر این اساس در منظر اسالمی دریافت هدایت نیازي به تغییر ماهیت انسانی ندارد بلکه برعکس الزمه برخورداري                  

شرط الزم براي . فرد انسانی خود را حفظ کنیم بمانیم و شرایط زیستی و منحصربهاز هدایت این است که ما همچنان بشر     

هدایت شدن بشر توسط ملکوت این است که بشر با حفظ شرایط ویژگیهاي زیست انسانی خود ایـن هـدایتها را دریافـت                   

ه آزاد مخاطب اتکا دارد و ثانیـاً بـه   شود اوالً به انتخاب و اراد از این رو تعلیم و تربیتی که توسط پیامبران عرضه می          . نماید

شود کـه اوالً خـود در        یعنی بشر تنها در صورتی توسط ملکوت حق هدایت می         . جمع شرایط و تدارك وسایل وابسته است      

اي و علتهاي مقدماتی جمـع شـده،          کمال آگاهی و آزادي بخواهد، انتخاب کند، سر بسپارد و دل ببازد و ثانیاً شرایط زمینه               

هدایتهاي دفعی و نامختار گرچه در عالم تکوین رایج است ولی در عالم تـشریع کـه قلمـرو                   . یت تدارك گردند  وسایل هدا 

  .باشد گیر نمی پیامبران و کتابهاي آسمانی است، چشم

اتکاي هدایت خداوند به اسباب و وسایل به هیچ روي با توحید ناسازگار نیست زیرا مربوط به خصایص عالم خلـق                     

از این رو در عموم آیـات قـرآن از تعبیراتـی نظیـر لعـل، شـاید و       .  حکایت از صورت خلقی اوامر الهی دارداست و در واقع   

خصوص بارها قرآن نزول آیات را با تعبیر لعلکم تعقلون و لعلکم تهتدون               به. شود  احتماالً در مورد هدایت مردم استفاده می      

تأکید قرآن بـر احتمـالی بـودن    ) 118/ عمران آل(» یات ان کنتم تعقلونقد بینا لکم اآل... «: فرماید  سازد و یا می     همراه می 

دهد قـرآن هـدایت را بـر دو سـوي حقـی و          تأثیر وحی و پیامهاي حق که از طریق پیامبران و کتابهاي آسمانی نشان می             

  .کند خلقی بنا می

د از دو مفهـوم خلـق و امـر         چنانکه در فصل دوم بیان شد  قرآن اگر بخواهد فعل ایجاد را به خداونـد نـسبت دهـ                   

در حالی که مفهوم امر متضمن ایجاد دفعی یا ایجاد بالتجلی است، مفهوم خلق ناظر بـه ایجـاد مـشروط،           . کند  استفاده می 

البته این دو نوع ایجاد در کنار یکدیگر نیست بلکه ایجـاد خلقـی صـورت    . ایجاد متکی به اسباب و وابسته به شرایط است   

انمـا  «کـه در آیـه   » بـودن «فرماید بلکه امر یگانه  امري است یعنی خداوند فرمانهاي متعدد صادر نمیتفصیل یافته ایجاد  

                                                          

1. 65، ص 1377جمهوري،  هاي فقهی ـ سیاسی امام خمینی، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست یشهزاده، اند کاظم قاضی.

2.  ،33، ص 1379امام خمینی، والیت فقیه و حکومت اسالمی، تهران، نشر آثار.

3.  ،55 و ص 250 ص 19 و ج 59، ص 7، ج 1372امام خمینی، صحیفه نور، تهران، نشر آثار.

... .» وال انزل علنا مالئکه من السماو قالوا ل « .4
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کند که  در ایجاد خلقی روز به روز ظهور می       . بر آن تصریح شده است    ) 82/یس(» امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون        

همچنین هـدایت الهـی   . شود به آن اشاره می) 29/منرح(» شان یسئله من فی السموات و االرض کل یوم هو فی      «در آیه   

از . باشـد  گیرد و گاه یا ولی معموالً مشروط به تدارك اسباب و اجتماع شـرایط مـی           گاه فارغ از اسباب و شرایط صورت می       

 را معلـم  و خداوند) 1ـ4/رحمن(» القرآن خلق االنسان علمه البیان الرحمن علم «: فرماید  این رو در حالی که قرآن تأکید می       

ولی بـر انـزال کتـب و ارسـال رسـل            ) 3ـ4/اقرا(» الذي علم بالقلم، علم االنسان مالم یعلم      «کند    واقع یا انسان معرفی می    

بر این اساس هدایت الهـی مـشروط بـه اجتمـاع شـرایط،              . ورزد  هاي تفصیل یافته هدایت الهی تأکید می        همچون صورت 

  .ارتفاع موانع و تدارك مقدمات و وسایل است

باشد پس الزم است با ویژگیهـاي ذاتـی انـسان متناسـب               گرچه هدایت از سوي خداوند است ولی براي انسان می         

یعنی هرچند هدایت الهی بر لطف حق استوار است ولی بـه تعقـل، گـزینش و                 . تواند ذاتیات انسان را نفی کند       باشد و نمی  

گیرد و ضمن تأکید      اي در نظر می     کننده  تخاب ما نقش تعیین   قرآن براي تعقل، تالش و ان     . ها نیز وابسته است     تالش انسان 

کند که دانسته یـا ندانـسته و خواسـته یـا              اي معرفی می     آدمی را در تالش پیوسته     1بر فضیلت تالش تالش گران در دین      

هـدایت  عبارت دیگر گرچه تالشهاي پراکنده و سـرگردان آدمـی ذیـل             به 2 .شود  ناخواسته به مقصد یگانه عالم منتهی می      

هاي الهی براي تداوم بخشیدن و سامان دادن به تالشهاي انسانها، البته منتظر انتخـاب و         یابد ولی هدایت    الهی سامان می  

سازي رسـالت پیـامبر و وظیفـه خلیفـه             انتخاب و پذیرش مردم در گرو آگاهی آنهاست و آگاه          3 .مانند  پذیرش خود آنها می   

برنـد بـه مبـارزه برخیـزد و      د با راهزنان و طاغوتهایی که از ناآگاهی مردم سود مـی    او براي آگاه ساختن مردم بای     . خداست

ولی پیـدایش چنـین مـوقعیتی معمـوالً     . موقعیت مناسبی را فراهم آورد که کسب معرفت و آگاهی به سهولت ممکن باشد     

رم یا حتی انقالب فراگیر اجتماعی که جویانه ن دهد بلکه در بیشتر موارد به نوعی مبارزه اصالح        آسا رخ نمی    اتفاقی یا معجزه  

  .توسط خود مردم صورت گیرد، بستگی دارد

شـوند، تـشکیل      همچنانکه انقالبهاي اجتماعی انبیا مقدمه سلبی هدایت مردم هـستند و سـبب زدودن موانـع مـی                 

 موسی با   پس میان انقالب حضرت ابراهیم و حضرت      . حکومت عدل به دست ایشان نیز مقدمه ایجابی هدایت مردم است          

. اي و مقدمه بودن براي هدایت مردم تمایزي وجود نـدارد            حکومت حضرت داود و حضرت سلیمان از جهت ماهیت وسیله         

همانطور که انقالب اجتماعی معطوف به هدفی ماوراي خود است، حکومت نیز ارجمندي و اعتبـار خـود را از هـدفی کـه                        

. ب در منظر اسالمی حکومت صالحان هدف نیست بلکه وسیله استبدین ترتی . کند  ماوراي آن مدنظر واقع شده کسب می      

هاي الزم براي آگـاهی مـردم نـسبت بـه             هدف نهایی از تشکیل حکومت دینی همچون برپایی انقالب دینی ایجاد زمینه           

. شـد با موقعیت حساس و خطرناکشان و ترغیب آنها براي اصالح و بهسازي این موقعیت تا دستیابی به سعادت جاودانه می  

  .بدین ترتیب انقالب دینی و تشکیل جامعه دینی هم معلول هدایت انبیاست و هم علت تداوم هدایت ایشان است

ارسطو رفع نیازها از طریـق      . شود  در علوم اجتماعی معموالً بر تقسیم کار به عنوان مبناي تشکیل اجتماع تأکید می             

ایـن نگـرش ارسـطو توسـط     . اي تشکیل جامعه معرفی نموده بودوگو را مبن تقسیم کار و همچنین تمایل به ارتباط و گفت   

هاي سیاسـی معاصـر نیـز منـافع مـشترك، گذشـته مـشترك و         در فلسفه. فیلسوفان اسالمی مورد تأکید قرار گرفته است     

                                                          

1. »فضل اهللا المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما«.

2. »یا ایهااالنسان انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه«.

.»انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا« .3
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شناسـی سیاسـی کـه در متـون مقـدس             ولی در مفهوم  . شود  ملت تلقی می  / گیري دولت     تهدیدهاي مشترك مبناي شکل   

امـت بـر   / زوج مفهـومی امـام     . شویم  امت مواجه می  / گیرد با زوج مفهومی امام        ی آیات و روایات صورت می     اسالمی یعن 

شـناختی   از این رو پیوند امام با امت بر مبانی هـستی . شناسی اسالمی دارند اهداف مشترکی ناظر است که ریشه در هستی   

  .گردد استوار می

 خویش است و انسان همچون بخـشی از ایـن جهـان الزم اسـت                سوي پروردگار   جهان هستی در شدن پیوسته به     

اختیار در گرو حضور راهنمایانی است کـه او را نـسبت    همسویی انسان مختار با جهان بی    . سوي پروردگار خویش بشتابد     به

  . به مبدا، مسیر و مقصد عالم آگاه کنند

او . اي نیـست    جود به خود واگذاشته شـده     انسان مو . همچنین در منظر اسالمی چنانکه در فصل دوم شرح داده شد          

هرچند آدمی از مقداري اختیار     . هرگز در جهان تنها و بدون حمایت رها نشده بلکه همواره در ذیل تدبیرات حق واقع است                

هایی معطوف است که خداوند در     باشد ولی این اختیار به گزینه       دهی به حرکت خود برخوردار می       براي اداره زندگی و جهت    

یعنـی  . از این رو چنانکه قبالً گفته شد پیدایش شیطنت و گمراهی مقدمه تحقق اختیار در بـشر اسـت         . ر او نهاده است   براب

کنـد آدمـی را هرگـز         تمام مخلوقـات خـود را هـدایت مـی         /) بقره(» ربناالذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدي      «خداوند که   

چنانکـه قـبالً   . اده و براي هر یک مبلغان و راهنمایانی فرستاده اسـت  وانگذاشته بلکه در برابر او دو گزینه راه و بیراه را نه           

گراي رایج در منظر اسالمی عقل بشر، عقل مستقل و خودبنیاد نیست بلکه همواره ذیل  هاي عقل گفته شد برخالف فلسفه

ـ                . عقل کلی است   . شـود   ازل مـی  عقل کل عقل جزوي آدمیزادگان را رها ننموده است بلکه هدایتهاي عقل کلی پیوسـته ن

زنـد و از      ساحت قدس فرو نبسته است بلکه این آدمی است که یا به سوءاختیار خویش هدایتهاي عقل کلـی را پـس مـی                      

گیرد و یا با حسن اختیار از هدایتهاي عقل  ظرفیتهاي عقل جزوي در خدمت به میلهاي طبیعی و هواهاي نفسانی بهره می     

  .بخشد عالی میمند گشته و عقل جزوي خویش را ت کلی بهره

هـاي عقـل کـل مـردم، مـسئولیت            بر ابالغ پیام حق به هدایت       از این رو پیامبران دست کم برخی از ایشان عالوه         

امامت موکول به وجود راه است و راه در گـرو وجـود             . شوند  راهنمایی ایشان را نیز برعهده دارند و به مقام امامت نایل می           

 و گروههاي انسانی را تا سر منزل مقصود همراهی نموده و موانع مسیر را زدوده،                امام کسی است که افراد    . باشد  هدف می 

قبالً گفته شد که براساس نگرش اسـالمی انـسان بـه عنـوان موجـود                . کند  تسهیالت الزم براي پیمودن راه را فراهم می       

ه زندگی موکول به شناسـایی      مختاري که سرنوشت خویش را به دست دارد ناگزیر از انتخاب راه زندگی است و انتخاب را                

پس آدمی که در منظر اسالم ذاتی هدفمند است براي رسیدن به هـدف در جـستجوي وسـایل و شـرایط                      . باشد  هدف می 

در نتیجه خاستگاه تشکیل جامعه اسالمی قصد       . شود  این خصیصه ذاتی در انسان به ظهور امام و امت منتهی می           . باشد  می

 و امام یعنی پیشوا، کسی      1به معناي قصد است   » امه«ه لغوي مفهوم امت یعنی واژه       چه اینکه ریش  . و هدف مشترك است   

  .کند که بیش از دیگران به مقصد نزدیک است و سایرین را به مقصد نزدیک می

زیرا منفعت و ضرر همواره در ارتبـاط بـا معیـار و       . بدین ترتیب مبناي تشکیل جامعه اسالمی منافع مشترك نیست        

شناسی منطقه ماوراي انسان تعطیل باشد و معیار منفعت و ضرر، هـستی محـدود               هرگاه در هستی  . شوند  مالکی تعیین می  

به مرزهاي جسمانی و حیات دنیوي تلقی گردد در این صورت به قول راسل تمایزي میان یـک ملـت بـا یـک گلـه غـاز                     
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در . شترك و تهدیـدهاي مـشترك هـستند   زیرا آنها نیـز داراي منـافع مـ   . توان مشاهده نمود وحشی و یا یک گله گاو نمی     

انتها دارد و انـسان موجـود ناتمـام و در راه تلقـی                اندیشه اسالمی که هستی در باالتر از مقام انسان، مقامات و مراتبی بی            

یعنی مبناي تأسیس جامعه اسالمی . شود  تقرب به مقصد این حرکت استعالیی مالك منفعت و ضرر محسوب می    شود،  می

شناسی اسالمی معلوم گشته و به عنوان غایات رسالت و فلـسفه دیـن مطـرح             اي است که در هستی      اف ویژه مقاصد و اهد  

بدین ترتیب فلسفه دین به فلسفه انقالب دینی، سپس فلسفه حکومت دینی و در نهایت فلسفه نهادهاي اجتماعی و   . است

سـوي کمـال    اسب با هدف دین هدایت مردم بـه یعنی هدف از تشکیل حکومت متن. یابد اقدامات مربوط به آن تفصیل می     

  .بنابراین دولت اسالمی یک دولت هدایت است نه دولت رفاه. باشد می

طـور    طور مستقیم به هدف اساسی و فلسفه وجودي حکومت دینی ناظر است ولی به               مفهوم دولت هدایت اگرچه به    

زیرا هدایت مردم نه تنها غـایتی اسـت کـه دولـت             . رنده و شرط بقاي حکومت دینی نیز اشاره دارد        اضمنی به عامل نگهد   

زیرا دولت اسالمی همچون دولت رفاه داراي سـه نـوع           . باشد  کند بلکه همچنین ضامن بقاي آن نیز می         اسالمی دنبال می  

عبـارت دیگـر    بـه . باشـند   اقتدار عرفی، اقتصادي و قانونی است ولی برخالف دولت رفاه این سه نوع اقتدار هم عرض نمی                

  .باشد اي است که کامالً به پذیرش و تأیید مردم وابسته می  دولت اسالمی به گونهماهیت

همچنانکـه مـردم خـود دیـن خـدا و      . در واقع حیثیت دینی دولت اسالمی آن را به تأیید و قبول مردم وابسته نموده است        

و براي توسعه حـوزه نفـوذ آن از جـان و مـال     کنند، حکومت دینی را خود برپا نموده  احکام شریعت را با رغبت پذیرفته و اجرا می       

دهـد هـم پیـامبر     هاي عمارت حکومت دینی بر قلب مردم سوار است و چنانکه تاریخ اسالم نشان مـی  پایه. کنند خویش خرج می 

ـا کردنـد و هـم امیرالمـؤمنین پـس از                     اسالم در پی درخواست مردم مدینه به این شهر هجرت فرمودند و حکومـت دینـی را برپ

بـدین ترتیـب آنچـه    . و اصرار مکرر و پافشاري فراوان مـردم حاکمیـت را پذیرفتنـد            » ور حاضر و قیام حجت به وجود ناصر       حض«

ـانونی آن صـرفاً                  کند مردم هدایت یافته     تأسیس و بقاي حکومت دینی را تأمین می        اند و توان اقتصادي دولت و یا انـواع قـدرت ق

ـایی عـدالت،             یافتـه   تدار دولت اسالمی تعداد افـراد هـدایت       در واقع خاستگاه اق   . نقش کمک کننده دارند    اي هـستند کـه در راه برپ

ـتگاه اقتـدار    . داند ناپذیر می پایداري حکومت دینی و گسترش هدایت، مجاهدات خستگی  یعنی از یکسو هدایت مردم که هـم خاس

یابد و از سوي دیگـر میـزان توجـه     سترش میآورد، توسط دولت اسالمی گ عرفی است و هم اقتدار اقتصادي و قانونی را پدید می        

ـا        . مردم به حفظ حکومت دینی و تالششان براي گستردن حوزه  نفوذ آن از عالئم هدایت یافتگی است                  بـدین ترتیـب هـدایت ی

  .باشد تعلیم و تربیت هم مقصد و هدف دولت اسالمی است و هم مبدأ و ضامن بقاي آن می

ه متفکران اسالمی بر اجراي احکام الهی و برپایی عدالت به عنـوان اهـداف        البته مفهوم دولت هدایت با تأکیدي ک      

منظور پاکـسازي   زیرا اجراي احکام الهی توسط دولت اسالمی بدون شک به    . شود  حکومت دینی دارند در تعارض واقع نمی      

اي احکـام بـه برپـایی     نـه تنهـا اجـر   قرآن کریمدر بیان . کشند محیط از عواملی است که افراد جامعه را به انحطاط می       

شود، بلکه فلسفه بسیاري از احکام اقتصادي همچـون زکـات و صـدقه نیـز تطهیـر، تزکیـه و          اخالق در جامعه مربوط می    

همچنین برپایی عدالت در جامعه در گرو تربیت انـسانهاي معتـدل و پـرورش افـراد عـادل      . شوند تهذیب نفس معرفی می   

به قسط و اعمال عدالت و اجتماع عدل پیشه متفرع بر وجود افراد متعـادل در امـور            نباید انکار کرد که قدرت قیام       «. است

  1.»انسانی است
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از آنجا که دولت اسالمی بیش از همه بر قدرت عرفی متکـی اسـت و اقـدامات آن از پـشتوانه مردمـی برخـوردار                       

برپـایی عـدالت اجتمـاعی    .  گسترش دهـد تواند صرفاً به کمک قانون و یا ابزارهاي پلیسی و نظامی عدالت را باشد نمی  می

باشند باید خود به عدالت دسـت         از این رو مجریان عدالت که عموم مردم می        . مشروط به درخواست و اقدام همگانی است      

شود کسی که به تعـادل در قـواي        معلوم می » فاقد شیء معطی شیء نیست    «زیرا با تمسک به قانون منطقی       . یافته باشند 

فرد نامتعادل که در حـوزه زنـدگی شخـصی بـه     . تواند به برپایی عدالت در اجتماع کمک کند     افته نمی درونی خود دست نی   

عمل نموده و هر چیزي را در محیط اجتمـاعی جـاي            » یضع االمور مواضعها  «تواند به قانون کلی       عدالت دست نیافته نمی   

ل مراتب نفس خویش بازمانده و اسیر نفس امـاره  توان از کسی که از تعدیل قوا و تکمی      چگونه می . متناسب خود قرار دهد   

کند انتظار داشت براي تحقق عدالت        گشته منافع خویش را به قیمت آالم دیگران و حمایت از ستم و ستمگران کسب می               

. آیـد   برپایی عدالت در گرو تعلیم و تربیت است هرچند که خود از مقدمات اجتماعی تربیت نیز بـه حـساب مـی                   1.قیام کند 

از ایـن رو امـام      . سازد پس عدالت خود موکول به تربیت اسـت           ترتیب چون فقدان تربیت اساس عدالت را ویران می         بدین

تفکر عمیق، دانش به اثبات رسـیده، داوري        : نمایند که عبارتند از     برپایی عدالت را به پیدایش چهارپایه موکول می       ) ع(علی

  2.نیک و بردباري پایدار

داري بر ماهیت ایدئولوژیک دولـت        که همواره مارکسیستهاي نو و منتقدان نظام سرمایه       نکته بسیار مهم این است      

هـاي    کنند که از طریق آمـوزش و پـرورش بـه رواج ایـده               داري تلقی می    گیرند و آن را ابزاري در خدمت سرمایه         خرده می 

ولـی دولـت    . کنـد    اجتماعی تالش مـی    هاي  پردازد و براي تبیین و توجیه شرایط ستم آلود و انواع تبعیض             داري می   سرمایه

هاي بازار کمـک کنـد بلکـه بـرعکس      تواند به توسعه ایده   داري نیست و نمی     اسالمی هرگز تشکیالت ایدئولوژیک سرمایه    

شود، پس ابـزار توسـعه        دولت اسالمی که ماهیت تربیتی دارد و خود به خود تشکیالت هدایت و رهبري اسالمی تلقی می                

در . گیـرد   که از قدرت اقتصادي براي تحقق هدایت و برپـایی تعلـیم و تربیـت و عـدالت، بهـره مـی                     باشد بل   اقتصادي نمی 

اي بـراي اقـدامات تبلیغـی و هـدایتی            فرهنگ اسالمی و در میان مردم مسلمان همواره قدرت اقتصادي همچون پشتوانه           

ام قدرت اقتصادي براي نیل به اهداف       تاریخ اسالم محتواي رویدادهاي بزرگی است که از استخد        . رهبران تلقی شده است   

التجاره حضرت خدیجه تا فدك حضرت فاطمه، باغها و قنوات حضرت علی، تا اموال امـام            از مال . نماید  تربیتی حکایت می  

هایی از سیره معصومین است که در کنار احکام مربوط به مصارف وجوهات شرعی مجموعه متقنـی از   حسن و غیره نمونه  

گیري از آن در جهت تسهیل امر هدایت تأکید           آورد و بر نگرش ابزاري نسبت به قدرت اقتصادي و بهره            میشواهد را پدید    

  .دارند

گـذاري و     توجه به رابطه معکـوس اقتـصاد و آمـوزش و پـرورش در دولـت اسـالمی آثـار مهمـی بـراي سیاسـت                         

لید نیـروي انـسانی یکـی از مهمتـرین اهـداف      امروزه در دولت رفاه تو. هاي خرد و کالن کشور به همراه دارد       ریزي  برنامه

شـود ولـی در دولـت اسـالمی      آموزش و پرورش است و خدمات آموزش و پرورش به توسعه، مالك موفقیت آن تلقی می              

توجه آموزش و پرورش به توسعه قدرت اقتصادي و توانایی صنعتی صـرفاً             . توسعه در خدمت آموزش و پرورش خواهد بود       

زیرا توانمندي اقتصادي چه در حـوزه زنـدگی         . گیرد  ت و شرایط الزم براي هدایت مردم صورت می        منظور تدارك مقدما    به

افزایش توان اقتـصادي بـه پیـدایش روحیـه     . تواند به رواج فضایل اخالقی کمک رساند شخصی و چه در قلمرو جامعه می   
                                                          

1. همان.

.31البالغه، حکمت  ، نهج»العدل علی اربع شعب علی غائص الفهم و غور العلم و زهره الحکم و رساخه الحلم؛« .2
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هـاي پیـدایش دریـوزگی،        ند و زمینـه   ناپذیري، عفت، شکر و غیره کمـک رسـا          استقالل، عزت، مناعت، کرم، ایثار، سازش     

از این رو توسعه اقتصادي اصـوالً ناپـسند و شـر            . پذیري، وابستگی، چاپلوسی، کفر، ناسپاسی و فحشاء را کاهش دهد           ستم

توسعه اقتصادي هم در قلمرو زندگی شخصی و هم در حوزه اجتمـاع واسـطه               . باشد  نیست بلکه غایت و مقصد نهایی نمی      

بر این اساس مصالح تربیتی بر مصالح اقتـصادي اولویـت خواهـد داشـت و در                 . ر نیل به تعالی است    تحصیل معرفت و ابزا   

اي مکـانیزه   براي مثال اگر در جامعه. شود هنگام تعارض میان اهداف اقتصادي و اهداف تربیتی، دسته دوم ترجیح داده می 

دهـد بنـابر مـصالح        اي اخالقی را افزایش مـی     کند ولی بیکاري و ناهنجاریه      شدن کشاورزي به توسعه اقتصادي کمک می      

  .تربیتی باید سیاستهاي توسعه اقتصادي و راهبردهاي مربوط به کشاورزي مکانیزه تعدیل گردد

گـردد کـه مـردم خـود          طور مستقیم نه مخفیانه و غیرمستقیم بر ارزشهایی بنـا مـی             در هر صورت دولت هدایت به     

دولـت  . انـد  اند بلکه براي تحقق و توسعه آن از جان و مال خویش هزینه کـرده      دهاند و نه تنها بدان دل سپر        انتخاب نموده 

عبـارت دیگـر      بـه . باشـد   هدایت به خاطر ویژگی دینی خود بر باورهاي قلبی قبل از رفتار آشکار حامیـان خـود سـوار مـی                    

د نیستند که به قول گـاردنر  هاي زیربنایی جامعه آزا باشند همچون افسانه گیري دولت هدایت می ارزشهایی که محور شکل 

ها، اشعار و سخنان نغز و در نهایـت از طریـق قراردادهـاي اجتمـاعی بـه شـهروندان        از طریق عادات، آداب و رسوم، ترانه      

 این ارزشها فـارغ از      1.منتقل شده باشند و به صورتی آرمانی در نهادهاي اجتماعی سیاست و اقتصاد باز متجلی شده باشند                

باشند، در تمام نسلها و عصرها        ي بر فطرت الهی انسان استوارند و چون از حسن و قبح ذاتی برخوردار می              آثار و آداب بشر   

  . انگیزند نظر از شرایط محیطی حمایت مردم را برمی صرف

باشـند و سـبب تـذکر ارزشـها نـه        همانگونه که آداب اسالمی و آثار تمدنی اسالم صرفاً محمل نمایش ارزشهاي آن مـی              

باشند، نهادهاي اجتماعی تعلیم و تربیت، سیاست، اقتصاد و حقوق نیز مجراي عینیـت ارزشـهاي                  تقال یا تلقین ارزشها می    وسیله ان 

ـا انـت مـذکر    «با توجه به یک قانون اساسی اعالم شده از سوي قرآن که به پیامبر فرموده است  . مبنایی دولت هدایت هستند    انم

ارزشهاي زیرساختی دولـت هـدایت   . رفاً مأمور تذکر نه انتقال یا تحمیل ارزشهاست   اصوالً دولت هدایت ص   » لست علیهم بمسیطر  

طور سرشتی براي تمام مردم شناخته شده و پذیرفته است ولی چون دچار دسیسه گشته باید مورد تـذکر و تبلیـغ قـرار گیـرد و               به

  .دور و زایل گردندشود از محیط  عوامل محیطی و عناصر تأثیرگذاري که موجب دسیسه بیشتر آنها می

دهی محیط مناسـب بـراي        همچنانکه قبالً گفته شد دو راه مکمل براي رفع موانع و تأمین شرایط هدایت و سامان               

بدون شک این هر    . آن از سوي اسالم به مردم پیشنهاد شده که عبارت از انقالب اجتماعی و تأسیس حکومت دینی است                 

البته اجماع  . دهد  هایی است که محتواي دین فطري و وحی الهی را تشکیل می           دو راه مکمل، در گرو اجماع مردم بر ارزش        

طـور    مردم صرفاً امکانی براي تحقق ارزشهاست نه طریقی براي مشروعیت بخشیدن به آنها چه اینکه همـواره مـردم بـه                    

حـق هرگـز نـوع برخـورد     تکوینی مختارند که به حق رو کنند و یا از آن بگریزند، ولی مالك اعتبار مرام و مسلک و دین      

هیچ ملتی در «باشد که مدتهاي طوالنی ادامه یافته است  تاریخ مملو از برخوردهاي متعارض مردم با حق می      . مردم نیست 

   2.»تاریخ نتوانسته است بدون اجماع روي ارزشها براي مدتی طوالنی به بقاي خود ادامه دهد

توان دست یافت کـه        آیات و روایات به چند نتیجه مهم می        هاي صورت گرفته در     عبارت دیگر از مجموع بررسی      به

  :عبارتند از
                                                          

1. 28، ص1386واده، معصومه محمدي، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ویلیام گاردنر،، جنگ علیه خان.

.29همان، ص .2
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هاي اخالقی و ارائه اطالعاتی درباره گذشته و آینده    مأموریت پیامبران الهی به پند دادن و اندرز نمودن، ایراد خطابه          . 1

 موانعی که بـر سـر راه   بلکه تدارك مقدمات و شرایط الزم و زدودن. شود و باالخره ترغیب و تحذیر آنها خالصه نمی  

.باشد هدایت مردم است نیز در زمره مسئولیتهاي پیامبران می

طور تـشکیکی و در سـاختاري سلـسله     هدایت مردم و سرپرستی و حکومت بر ایشان تنها از آن خداوند است که به            . 2

 در پـذیرش ایـن   ایـشان . گـردد  مراتبی ابتدا بر پیامبر و سپس امامان معصوم و در نهایت عالمـان دیـن واجـب مـی                  

مردم نیز موظفند براساس توانایی و مالکهاي عقل و همچنین با کمک گـرفتن              چه اینکه    1.مسئولیت اختیاري ندارند  

.هاي تبیین شده در منابع دینی، پیشواي خویش را شناخته و برگزینند از شاخصه

ته است وي خلیفه خداونـد خـود   ظهور و عینیت یافتن خالفت خداوند به حضور شرایط الزم و عوامل محیطی وابس     . 3

در تأمین شرایط الزم فعال است نه منفعل؛ زیرا از یکسو والیت و هدایت دو روي یک سـکه هـستند و میـان آنهـا                          

تفکیکی واقعی وجود ندارد و از سوي دیگر تدارك مقدمات خالفت الهی کـه شـامل تـالش مـستمر خلیفـه خـدا و                         

.شود ت محسوب میمؤمنان به اوست، خود بخشی از جریان هدای

ظهور خارجی خالفت الهی در سکه دوروي هدایت و والیت همان حکومـت اسـالمی اسـت و حکومـت اسـالمی                      . 4

چنین نیست که تربیت یکی از اهداف دولت باشد؛ بلکه دولـت           . نسبت به آموزش و پرورش مردم صرفاً متعهد نیست        

.اسالمی ماهیت تربیتی دارد

ـامعی ارائـه      دهی عوامل اجتماعی و ایجاد زمینه و براي سامان  هدف ذاتی این هدایت مردم هستند       . 5 هاي مناسـب برنامـه ج

کند تشکیل حکومت بخشی از این برنامه جامع است از این رو حکومت اسالمی به جز تربیت هدفی ندارد و هرآنچه بـه                 می

.تربیت وسیله هستندمنزله اهداف حکومت تلقی شود نظیر اجراي احکام الهی و برپایی عدالت، همه نسبت به 

دولت که بر جلب منافع مشترك و دفع تهدیدهاي مشترك متکی است؛ زوج مفهومی              / در برابر زوج مفهومی ملت      . 6

زیرا منفعتهاي مـشترك و ضـررهاي       . باشد  امت بر آسان و ممکن نمودن حرکت تعالی جویانه مردم استوار می           / امام  

.اند تعریف و تعیین، به مقصد حرکت استعالیی وابستهباشند بلکه در  مشترك به خودي خود معلوم نمی

باشد بلکه دولت اسالمی دولت هدایت اسـت و   دولت اسالمی صرفاً دولت رفاه نیست و تأمین رفاه هدف دولت نمی         . 7

شود، دولـت هـدایت نیـز     اي از مقدمات الزم براي تربیت تلقی می چون تأمین رفاه مقدمه. باشد بر تربیت متمرکز می  

.اي براي هدایت ایشان همت گمارد ست به تأمین رفاه مردم همچون مقدمهموظف ا

شـود، از قـدرت اقتـصادي     داري تلقـی مـی   دولت اسالمی برخالف دولت رفاه که تـشکیالت ایـدئولوژیک سـرمایه         . 8

ي ریـز   زیرا مأموریت دولت اسالمی سیاستگذاري و برنامـه       . گیرد  همچون ابزاري براي تحقق تعلیم و تربیت بهره می        

براي تکامل است نه توسعه و دولت اسالمی به خودي خود صورت تفصیل یافته رهبري و تـشکیالت اجتمـاعی آن                     

. شود محسوب می

هـاي    از این رو نه تنها همساز نمودن برنامه       . مالك موفقیت و پیشرفت جامعه دینی میزان تکامل یافتگی آن است          . 9

گیـري   امه توسعه تقـدم دارد، بلکـه همـواره مـصالح تربیتـی جهـت      هاي تکامل بر اجراي هر نوع برن        توسعه با برنامه  

.کنند هاي توسعه را تعیین می برنامه
                                                          

هاي اختیار تشریعی و تکوینی رجوع شود به کتاب حقوق  منظور اختیار شرعی و وظیفه شرعی است نه اختیار تکوینی براي آشنایی با تفاوت .1

.239تکلیف در اسالم آیه اهللا جوادي آملی، ص 
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  جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت رسمی . 5-4

جویی اهمیت و نقش خانواده بـه لحـاظ           رسد بررسی جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت رسمی در گرو پی             به نظر می  

هاي روانشناختی در زمینه قلمرو تأثیرگذاري اقدامات تربیتی خـانواده و عمـق نفـوذ          ین بررسی همچن. جامعه شناختی است  

ولی با توجه به اینکه تأثیرات      . تواند جایگاه خانواده را آشکار سازد       گیري افکار و رفتار و عقاید کودکان می         خانواده در شکل  

شـود و هـم بـراي آن اجمـاع      که هم به تجربه معلوم میشگرف خانواده بر تربیت کودکان و نوجوانان امري بدیهی است           

رغـم بـداهت نقـش مهـم      به. شود شناختی به زمانی دیگر موکول می     کلی وجود دارد، مطالعه از منظر روانشناختی و جامعه        

ید و ملت جد/ به واقع با پیدایش دولت . باشد خانواده در تربیت به لحاظ حقوقی این موضوع با چالشهاي اساسی مواجه می   

اند، نقش خانواده در تعلیم و تربیت رسـمی کـاهش یافتـه     اهتمامی که دولتهاي مدرن به امر آموزش و پرورش ابراز نموده    

. هم اکنون در ساختار تعلیم و تربیت رسمی کشورها قلمرو خانواده توسـط دولـت مـورد تعـرض واقـع شـده اسـت                        . است

داري تعلیم و تربیت اسـت مـا را بـه بررسـی      اده که معطوف به عهدهچالشهاي نوپدید در روابط حقوقی میان دولت و خانو       

  .دارد جایگاه خانواده در تعلیم و تربیت از منظر حقوقی وا می

  حق بر تعلیم و تربیت. 1-5-4

از . اي داشـته باشـد   تواند معناي معین و یگانـه    هایی است که به دلیل گستره قلمرو نمی         مفهوم حق از جمله مفهوم    

به قول شاطبی . شناسی واژه حق همچون مفهوم عدالت و آزادي باید به کاربردهاي متنوع آن توجه نمود          مفهوماین رو در    

پرداخته و عناصر مـشترك و  ) االقتداء باالفعال(جویی کنشها  براي بررسی مفاهیمی همچون مفهوم حق الزم  است به پی       

شناسی معنایی  معناي حاصل از این نوع مفهوم . ناسایی نمود اساسی این مفهوم که در کاربردهاي مختلف استمرار دارند، ش         

کنـد کـه شـامل نظـام حقـوقی،        براساس این روش هارت سه عنصر اساسی در مفهوم حق را معرفی مـی     1 .ترکیبی است 

 بر مبنـاي نظریـه      2 .مندي از ضمانت اجرایی براي استیفاي حق خود است          ضمانت اجرایی و اختیار صاحب حق براي بهره       

شود و برحسب نظامهـاي گونـاگون حقـوقی     ت حق بر تعلیم و تربیت به نظام حقوقی وابسته است و در آن تعریف می             هار

ولـی هرکـسی   .  بر تعلیم و تربیت براي تحقق یافتن به ضمانت اجرایی نیاز دارد        همچنین حق   . گیرد  معناهاي مختلفی می  

د مختار است که از ضمانت اجرایی براي استیفاي حقـوق  که بنابر نظام حقوقی صاحب حق بر تعلیم و تربیت محسوب شو       

اصوالً در گفتمان حقوقی حق با تکلیف مالزم تلقی         . یعنی حق بر تعلیم و تربیت با تکلیف همراه است         . مند بشود   خود بهره 

 در تمـام  شود و برخی تالزم و تقابل حق و تکلیف را    تالزم حق و تکلیف نزد برخی اندیشمندان ضروري تلقی می         . شود  می

  . پذیرند موارد نمی

او معتقد است حـق  . کند هوفلد با تبیین دو معناي عام و خاص براي حق به ضرورت تالزم حق با تکلیف تردید می           

ولی در معناي عام گاهی حق به معناي آزادي اسـت           . گاه به معناي مطالبه است که این معنا از حق با تکلیف مالزم است             

                                                          

.2، به نقل از شاطبی، الموافقات، ج 51، ص 1381، تهران، کارنامه، »در هواي حق و عدالت«علی موحد، محمد .1

.p.70, Definition and Theory in Jurisprudence, H.L.A.Hartهمان، به نقل از  .2
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 راه رفتن در باغ شخصی و پوشیدن کاله و گاه حق به معناي توانایی و اعمال قـدرت اسـت   نظیر حق شرکت در مجامع و   

 1.باشـد  نظیر حق بخشیدن ملک شخصی و گاه حق به معناي مصونیت است نظیر حق خانواده در نگهـداري کـودك مـی              

همچنـین اگـر معنـاي    . قـی شـود  تواند به معناي اختیار و توانایی تربیت تل حق بر تعلیم و تربیت میبراساس نظریه هوفلد    

در هر صورت حق بر تعلـیم  . آور است خاص حق در حق بر تعلیم و تربیت لحاظ شود این حق براي والدین و دولت تکلیف      

تواند در صورت تمایل بـراي اسـتیفاي حـق خـود از ضـمانت                 آورد و او می     و تربیت براي صاحب حق اختیار و توانایی می        

تواننـد کودکـان و جوانـان را بـه تربیـت اجبـاري وادار        ولی دولت یا والدین نمی   . ن را اجبار کند    گیرد و دیگرا    اجرایی بهره 

  . سازند

حقوق فردي حقوقی هـستند کـه   .  تقسیم کرد2توان حقوق را به فردي و اجتماعی بندي از حقوق می در یک تقسیم  

ه براي محدود کردن قدرت دولت در مواجهه بـا          ویژ  این حقوق به  . هدف اصلی آنها حمایت از منافع فرد و آزادیهاي اوست         

در مقابـل، حقـوق اجتمـاعی حقـوقی     . همانند حق آزادي بیان و حق حریم خصوصی. گیرد شهروندان مورد استناد قرار می   

هاي یک زندگی آبرومندانه براي همه اعضاي جامعه         هستند که هدف اصلی آنها حمایت از منافع اجتماعی و تأمین حداقل           

  . نند حق بر تأمین اجتماعی، حق کار، حق داشتن مسکن مناسبهما. است

نتیجه تمایز بین حقوق فردي و اجتماعی آن است که در حقوق فردي، دولت حق کنترل و مداخله نـدارد مگـر در                       

امـا در خـصوص حقـوق       . تحقق این حقوق اصوالً با عدم دخالت دولـت مالزمـه دارد           . موارد ضروري و به صورت محدود     

دولـت بایـد کنتـرل و نظـارت     . ، دخالت دولت براي فراهم آوردن زمینه الزم جهت تحقق این حقوق الزم اسـت            اجتماعی

اگر برخی از افـراد جامعـه     . جدي بر این حقوق داشته باشد تا همۀ جامعه به دور از تبعیض از حقوق مذکور برخوردار شوند                 

مندي از حقوق مذکور را نداشته باشـند دولـت مکلـف اسـت               امکانات مادي یا تواناییهاي جسمی و فکري الزم براي بهره         

  .هاي بیشتري از حقوق آنها به عمل آورد شرایط مناسبی براي آنها ایجاد کند و حمایت

 اما جنبـۀ اجتمـاعی آن   3.حق بر آموزش و پرورش در زمرة حقوقی است که داراي دو جنبۀ فردي و اجتماعی است              

شود آمـوزش در      رو در برخی کشورها نظیر ژاپن با تفسیرهایی که از قانون اساسی می             از این . اش غلبه دارد    بر جنبۀ فردي  

به همین دلیل، انتظار این است که حکومت، نقش جدي در . شود هاي فردي محسوب می زمره حقوق اجتماعی و نه آزادي

وزش و پرورش در زمره حقـوق   در فرانسه نیز حق بر آم4.یک خدمت اجتماعی بازي کند  توزیع و کنترل آموزش به عنوان       

هر انسانی از حق دریافت آموزش برخوردار است و جامعه باید دسترسی همگـان را بـه دانـش     : شود  اجتماعی محسوب می  

 جنبـۀ اجتمـاعی حـق بـر تعلـیم و تربیـت        5.ها در جامعه است     تضمین کند چرا که این امر یکی از شرایط برابري فرصت          

ش و پرورش را در جامعه به عنوان یک حق اجتماعی برعهـده گیـرد و سیاسـتگذاریها و                کند دولت کنترل آموز     ایجاب می 

ریزیهاي الزم را براي موجود بودن، در دسترس بودن، با کیفیت بودن و قابل انطباق بـودن آمـوزش و پـرورش بـا                          برنامه

لت آزادي افراد را در انتخاب نوع کند که دو ولی جنبه فردي حق بر تعلیم و تربیت اقتضا می    . نیازهاي کودکان صورت دهد   

  . هاي خصوصی نشود آموزش و مدرسه محترم شمارد و مانع از ایجاد مدارس و آموزش

                                                          

. همان .1

٢.  Individual Rights, Social Rights.
٣.  Transversal Right.
٤.  Koji Aoki, "Right to Education in Japan", Journal of Law & Education, Vol.١٩.No.٩,p.٤٤٥.
٥.  Education, Famille, Etat; OP.cit.
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  وظیفه تعلیم و تربیت. 2-5-4

بـدون  . امروزه اجماعی کلی براي مالحظه تعلیم و تربیت به عنوان یک حق اساسی براي افراد جامعـه وجـود دارد                   

ولی اهتمـام دولتهـاي جدیـد بـه     . علیم و تربیت قرین تکلیف تربیتی والدین و دولت است     شک حق کودکان و جوانان بر ت      

در حالی کـه نفـوذ و قـدرت تعلـیم و            . آموزش و پرورش، موجب حاشیه رفتن خانواده از جریان تعلیم و تربیت گشته است             

 نـسبت بـه صـالحیت، صـداقت و     هاي جامعه گسترش یافته؛ تردید     تربیت رسمی در تعیین سرنوشت افراد و تنظیم برنامه        

خانواده که مبرا از نگاه ابزاري به فرزنـدان اسـت، بـه کودکـان و     . هاي دولتی افزوده گشته است کارآمدي دولت و دستگاه 

از ایـن رو تعـرض   . جوانان مهربانتر بوده، صالح آنها را بهتر شناخته و براي دستیابی آنها به سعادت تالش بیشتري دارنـد   

رغـم بـدیهی بـودن نقـش      در هر صورت به. هاي جدي به تعلیم و تربیت وارد نماید تواند آسیب  خانواده می دولت به قلمرو  

. خورد داري تعلیم و تربیت به چشم می خانواده در تعلیم و تربیت اکنون نوعی چالش حقوقی میان خانواده و دولت در عهده      

تعلـیم و تربیـت وظیفـه والـدین اسـت یـا             «شود کـه      میچالش حقوقی میان دولت و خانواده در قالب این پرسش مطرح            

در پاسخ به این پرسش به طور سنتی سه نظریۀ مهم مطرح است کـه عبارتنـد از نظریـه دولـت محـور، نظریـه                        » دولت؟

  . خانواده محور و نظریه وظیفه مشترك

  نظریه دولت محور. 1-2-5-4

افالطون وظیفه تربیت را از همان      . دانند  فه دولت می  برخی فیلسوفان مثل افالطون و ارسطو تربیت کودکان را وظی         

اي کامالً متفاوت ـ امر    ارسطو نیز ـ هرچند به شیوه 1.کند آغاز تولد بر عهده دولت دانسته و دخالت والدین را در آن رد می

اد بایـد تـابع قـوانین    تربیت افر«: دهد تربیت فرزندان را برعهده دولت نهاده و سنت اسپارتی آموزش را مورد تأیید قرار می        

 والنتین آندرا و جرارد وینستانلی دو فیلـسوف یوتوپیـست قـرن هفـدهم نیـز       2.»بوده و حکومت اجراي آنرا بر عهده بگیرد       

هـاي افالطـونی      خصوص از نظر آندرا که مستقیماً تحت تأثیر آموزه          به. طالب دخالت دولت در امر آموزش و پرورش بودند        

 در 3.روزي تحـت آمـوزش قـرار داد      سالگی از والدین خود جدا کـرده و در مـدارس شـبانه             6د از   بوده است، فرزندان را بای    

  . مجموع، طرفداران واگذاري تعلیم و تربیت به دولت معتقدند والدین صالحیت الزم براي تربیت را ندارند

رود به زندگی اجتمـاعی و      گیدنز معتقد است در گذشته والدین فرزندان خود را با هدف توانمند ساختن آنها جهت و               

در حقیقـت، آنچـه   . دادنـد  نهایتاً تبدیل آنها به یک نیروي کمک کننده تحت آموزش ـ غالباً تجربی و عملـی ـ قـرار مـی     

اما با ورود جوامع به عرصـه صـنعتی شـدن، بـه تـدریج               . شد بیش از خواندن و نوشتن، کار کردن بود          سودمند شناخته می  

. عوامل متعددي باعث پیدایش این تردید بود      . زش فرزندان به لحاظ عملی مورد تردید واقع شد        هاي والدین در آمو     توانایی

ها در مورد استخدام معلم و یا فرستادن فرزندان خـود   هاي علمی اغلب خانواده نوشته اوالً به خاطر گرانی بیش از حد دست       

هاي علمی  اپ و ارزان شدن تدریجی کتب و نوشته  ولی با اختراع صنعت چ    . به مراکز آموزشی دچار کمبودهاي جدي بودند      

ثانیاً با شکوفایی علوم انتزاعی اهمیت آموزش علمی بیشتر از آموزش تجربـی شـد و   . والدین جاي خود را به مدارس دادند  

                                                          

.329-263، ص 5، فصل 1379افالطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، : به: بنگ .1

.329، ص1364مید عنایت، چاپ چهارم، تهران، چاپخانه سپهر، ارسطو، سیاست، ترجمه ح .2

٣.  Van Creveld. M; The Rise & Decline of The State, Cambridge: Cambridge Press, ١٩٩٩, p ٢١٠.
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ـ               یم آنهـا  والدین مجبور شدند به خاطر آموختن این علوم به فرزندان خود یا آنها را به مدارس بفرستند و یا معلمی را به تعل

  1 .بگمارند

اي  ویلمر معتقد است که منازعه در خصوص مسئولیت والدین یا دولت براي تربیت کودکان، از یک طـرف منازعـه               

 و از طرفی دیگر، منازعه بـین منـافع و مـصالح افـراد در مقابـل      2است بر سر آمال و آرزوهاي والدین و نیازهاي اجتماعی     

کننـدة   باشد و دولت تـأمین  ظ منافع عمومی بر منافع فردي و خصوصی مقدم میچون حف. منافع و مصالح کل جامعه است    

، »دولت باقی است و والدین فـانی «عبارت دیگر  به. دار باشد منافع عمومی است پس، نظام تعلیم و تربیت را نیز باید عهده           

یل منـافع اجتمـاعی کنـد و درك بهتـر و     تواند اقدام به تجزیه  و تحل تر و بهتر از والدین می    گرا و جامع    دولت با دیدي کل   

  3.تري از آنها به دست دهد شاید درست

 4سـازي  دولت ـ ملت  : گوید داند او می اي انتقادي وحدت ملی را مبناي حمایت از تربیت دولتی می پیرسون به شیوه

حـدي را در چـارچوب مرزهـاي    دولتها براي اینکه بتوانند ملت وا. دار اصلی تعلیم و تربیت باشد      کند دولت عهده    ایجاب می 

سازي زبانی و در نهایت فرهنگی و همچنین ترویج روحیه بردباري،          تواند با نزدیک    دولتی که داراي تنوع قومیتی است، می      

رسالت تربیت رسمی ایـن نیـست   . آنها را به همدیگر نزدیک ساخته و به ثبات، پایداري و پویایی دولت ـ ملت منجر گردد 

 دولتهـا بـراي جلـوگیري از    5.عامل اخالقاً آزاد را تربیت نماید که بتواند سرنوشت خود را تعیین نماید     که در سن بلوغ یک      

زنند تا بتوانند به وحدت و یگـانگی سـرزمینی خـود     تشتت و پراکندگی منابع قدرت دست به آموزش و پرورش یکسان می 

انـد،   سـازي را پـیش بـرده    که پروژه دولـت ـ ملـت    6عموم کشورهایی. انسجام بخشیده و یکپارچگی خود را تداوم بخشند

 7.انـد  اي اعمال نمـوده  گیرانه هایی از تاریخ خود تجربه تعلیم و تربیت متحدالشکل اجباري را به طرز سخت            حداقل در برهه  

 وفاداري توانند در صورت وجود سایر منابع و مراجع آموزشی مانند خانواده، طایفه یا سایر گروههاي اجتماعی این منابع می               

. فرد را به خانواده یا سایر مراجع تعلیم و تربیت به ضرر دولت فراهم آورند که رقباي جدي دولـت را تـشکیل خواهنـد داد               

بـه حقـوق    . کنـد   به حقوق والدین در تربیت کودکان خود توجه نمی        : برخی از ایرادات وارد شده بر تربیت دولتی عبارتند از         

هـا ممکـن اسـت از کودکـان بـه عنـوان ابـزار         دولت. گیرد ونومی آنها را کامالً نادیده میاعتنا است و ات فردي کودکان بی  

                                                          

.459، ص1384شناسی، ترجمه منوچهر صبوري، چاپ پانزدهم، تهران، نشر نی،  آنتونی گیدنر، جامعه .1

٢.  Parent's Wishes – Social Needs.

منظور  دهد که یکی از آنها دخالت دولت به آقاي ویلمر در این زمینه اهداف چندي را براي دخالت دولت در تعلیم و تربیت مدنظر قرار می .3

  :بنگ. انتقال ارزشهاي جامعه براي نسل بعدي است
Larry Willmore; "Education by the State", In Economic & Social Affairs, November 2002, DESA 

Discussion Paper.No. 27. Available at.http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstractid = 368162.

٤.  Nation – state Building.
٥.  Christopher Pierson, The Modern State, London and New York, Routledge, ٢٠٠٤, p.١٢٤.

، توسط 1717در سال ) پروس( شکل گرفت، در آلمان  هاي دولت ـ ملت ونه از نظام تعلیم و تربیت مدرن که در راستاي ایجاد زمینهاولین نم .6

  :براي جزئیات بیشتر، بنگ. بوده است) Frederick William I(فردریک ویلیام اول 
Martin Van Creveld; Op.cit, p.211 -12.

سازي براي اولین بار اجرا نمود، رضا شاه بود که تعلیم و تربیت را با سه رویکرد  ن امري را براي پروژه دولت ـ ملتدر ایران نیز کسی که چنی .7

  :بنگ. ، پیشه گرفت، که در خصوص موفقیت وي در این پروژه نظرات بسیار متشتت است»ناسیونالیسم«و » تمرکزگرائی«، »مدرنیزاسیون«
Rudi Matthee; "Transforming Dangerous Nomads into Useful Artisans, Technicians, Agriculturalists; 
Education in Reza Shah Period", in The Making of Modern Iran; State and Society under Riza Shah, 1921

– 1942, Edited by: Cronin, Stephanie, London and New York, Routledge, 2003, pp. 123 – 145.
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  . استفاده کنند و منافع حزبی یا طبقاتی خود را بر نظام آموزش و پرورش جاري سازند

   محور نظریه خانواده. 2-2-5-4

اینکه آموزش و پرورش فرزنـدان      اند در     سازي بوده   برخی فیلسوفان همچون هابز، الك و روسو که متفکرین دولت         

الك معتقد بود که مسئله آموزش و پـرورش فرزنـدان امـري اسـت مخـتص بـه        . اند  را وظیفه والدین بدانند، تردید نکرده     

روسو در کتاب امیل وظیفه آموزش و       . اولیاي اطفال و آنها حق دارند کودکان خود را هر طور که دلشان خواست، بار آورند               

گوید اگر پدر نتوانست شخصاً از عهده انجام این وظیفه برآید یـک مربـی بـراي                    آن پدر دانسته و می     پرورش کودك را از   

 همچنین، براساس طرح آگوست کنت در مورد آموزش و پرورش، دوران آموختن افـراد بـه   1.این کار استخدام خواهد نمود   

وي وظیفه آموزش را    . سالگی تا بیست و یک سالگی     دوره تولید تا چهارده سالگی و دوران چهارده         : شد  دو دوره تقسیم می   

   2.نهاد در دوران نخست بر دوش مادر و در دوران دوم بر دوش روحانیون می

گفتـه  . مهمترین دالیلی که در حمایت از اولویت والدین در تربیت فرزندان ارائه شده بر حقـوق طبیعـی تکیـه دارد        

 حقوق طبیعی حقوقی هستند که انسان به حکم طبیعت دارد و با عقل    3.شود تربیت فرزند از حقوق طبیعی والدین است         می

در . شـوند  گیرند که توسط انسان وضع و جعل مـی  این حقوق در مقابل حقوق موضوعه قرار می. کند خود آنها را کشف می   

 والـدین بهتـر از   4.باشد بسیاري از کشورهاي اروپایی، حقوق طبیعی مبناي حقوق فردي والدین در تربیت فرزندان خود می           

برخی از . دهند دهند و حتی منافع فرزندانشان را بر منافع خود ترجیح می          دولت منافع و مصالح کودك خود را تشخیص می        

آنها معتقدند والدین بـه طـور موقـت بـر           . کنند   حقوق والدین در تربیت فرزندان را توجیه می        5طریق نظریه مالکیت موقت   

از جمله اینکه، امور تربیتـی  . گیري کنند توانند در امور مختلف آنها تصمیم و بر این اساس، می     6فرزندان خود مالکیت دارند   

   7.فرزندان خود را تنظیم و کنترل کنند

گونی یکـی از      آنها معتقدند تکثر و گونه    . کنند  برخی بر پلورالیسم به عنوان مبناي حقوق والدین در تربیت تأکید می           

راتیک است چون نیل به پیشرفت و تالش براي کسب و آشـکار شـدن حقـایق را تـسهیل                  ارزشهاي مهم در جوامع دموک    

تواند بر میزان تکثر در جامعه        حمایت از حق والدین در تعلیم و تربیت می        . کند و دولت باید در ایجاد و حفظ آن بکوشد           می

                                                          

.62، ص1382زاده، چاپ دوم، تهران، ناهید،  ژاك روسو، امیل، ترجمه غالمحسین زیرك ژان .1

.1225، ص 1380ولنکستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، ج سوم، چاپ دوم، . ل .2

٣.  Parental Rights and Responsibilities of Control over Children's Education (chalk talk); Journal of Law 
& Education, Vol.٢٦.No.١,p.١٨٠.
٤.  La Place et le Role des Parents Dans l'ecole, Rapport a Monsieur le Minister de l'Education nationale, 
de l'Enseignement superieur et de la Recherche, Rapport – n ٢٠٠٦ – ٠٥٧, octobre ٢٠٠٦, p٧٠.
٥.  Temporary Ownership/Parents' Property Rights.

. امروزه دیگر انسانها موضوع حق و تکلیف نیستند. گذارند اي از لیبرتارینها نیز با چنین ادعائی تعلیم و تربیت کودکان را به والدین وا می عده .6

نشده به طور جداگانه و مستقل از والدین خود مورد حمایت حقوق وقتی حمل و کودك متولد . گیرند  بنابراین، موضوع حق مالکیت هم قرار نمی

  توان در مورد کودکان متولد شده و واجد شخصیت و اهلیت، از مالکیت والدین بر آنها سخن گفت؟ و قوانین است چگونه می

٧.  For more Details, see; "Yeal Tamir, Whose Education Is It Anyway"?, in Journal of Philosophy of 
Education, Vol. ٢٤, No.٢٠٠١ ,٢, p.١٦٦, & Almond, Brenda, ١٩٩١, Op. cit, p.١٩٩.
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زادي تعلـیم و تربیـت فرزنـدان، ادامـه      همچنین برخی بـر ایـن اعتقادنـد کـه آ    1.افزوده و امکانات گوناگونی را بیشتر کند  

  . باشد هاي فرهنگی و مذهبی والدین که افراد بالغ هستند، می آزادي

زدا انتقاد نموده است و بر احیاي نقش          گاردنر در کتاب جنگ علیه خانواده به تفصیل از سیاستهاي آموزشی خانواده           

گیـري مدرسـه از دولـت و      اندیشه نسل آینده را در گرو بازپسنماید او مراقبت از جسم، روح و    خانواده در تربیت تأکید می    

داند و سیاستهاي اقتصادي و اجتماعی معطوف به کـاهش نقـش خـانواده در تربیـت را گوشـزد                   سپردن آن به خانواده می    

تی و لزوم   گرا، مذهبی و لیبرال درباره سیر نزولی آموزش و پرورش دول            گاردنر با شگفتی از اجماع نگرشهاي چپ      . نماید  می

نماید دولتها مهمترین وظیفه ملتهـا یعنـی پـرورش فکـري روحـی و                 کند و تأکید می     گیري مدرسه از دولت یاد می       بازپس

هـاي لجـام گـسیخته        دهند که شامل هزینه     اند و خود دستاوردي اشتراکی ارائه می        جسمی جوانان را از ایشان سلب نموده      

نشگاهی، عملکرد نه چندان مطلوب علمی، سرکوب محوري ارزشهاي جامعـه آزاد            آموزان، امپراتوري دیوانساالران دا     دانش

  2.و لشکري از کودکان و جوانان داراي اضافه وزن و غیره است

هاست ولی    اي واقعیت   شود گرچه حاوي پاره     البته دالیلی که براي حمایت از حق والدین در تربیت کودکان ارائه می            

ي مثال اگر والدین نخواهند فرزندان خود را تربیت کنند یا به دلیل عدم تخصص یـا                 داراي مشکالت زیادي نیز هست برا     

طور عمدي یا غیرعمدي برخالف منافع جامعه فرزندان خود را آموزش دهند              داشتن وقت کافی، نتوانند تربیت کنند و یا به        

اشد؟ والـدین منـافع کودکـان را در چـارچوب     تفاوت اشتباهات تربیتی والدین ب گر بی تواند نظاره چه باید کرد؟ آیا دولت می  

توانند منافع و مصالح آنان را با توجه به تحـوالت گـسترده اجتمـاعی بـه                   کنند و نمی    منافع کلی خود و خانواده تعریف می      

  .خوبی حدس بزنند

  نظریه وظیفه مشترك. 2-2-5-4

المللـی و   اسـناد بـین  . فه مشترك اسـت المللی همین نظریه وظی دیدگاه مختار در عموم جوامع و حتی نهادهاي بین  

هاي حقوقی مرتبط با آموزش و پرورش، با مالحظۀ ماهیت دوگانۀ حق بر آموزش و پـرورش، وظیفـۀ تعلـیم و                  کنوانسیون

در ایـن اسـناد مـسئولیت اولیـه و          . اند    تربیت را حسب اهداف آموزش و پرورش، مسئولیت مشترك والدین و دولت دانسته            

  .کننده دارد کننده و تکمیل کننده، نظارت رعهدة والدین گذاشته شده و دولت نقش تسهیلاصلی تربیت کودك ب

حق تقدم در انتخاب نوع آمـوزش فرزنـدان، بـا والـدین             «: گوید  اعالمیه جهانی حقوق بشر می    ) 26(ماده  » 3«بند  

م در انتخاب نوع آموزش، صـرفاً     تقد   البته در تفسیرهاي مختلفی که از این ماده صورت گرفته است منظور از حق              3 .»است

  .حق انتخاب بین نوع مدرسه از حیث خصوصی یا دولتی بودن تلقی شده است
                                                          

بنا به اعتقاد استوارت میل، آموزش عمومی دولتی، ابزاري است براي ریختن مردم در قالبی واحد تا آنها دقیقاً مانند همدیگر شوند و تا بدانجا  .1

شوند مطابق میل قدرت غالب و مسلط حاکم بر جامعه باشد، چه این قدرت، قدرت یک پادشاه باشد یا  که قالبی که مردم در آن ریخته می

آمیز انجام گردد، به همان  به همان اندازه که این امر کارا و موفقیت. اي اشراف یا قدرت اکثریت نسل حاضر باشد قدرت مذهبی یا قدرت طبقه

  :براي جزئیات بیشتر بنگ. هد نموداندازه نیز استبداد را بر اذهان مسلط خوا
John Stuart Mill: On Liberty, Ontario, Batoche Books Limited, 2001, p.97, Also Available at: http:// 

socserv2. socsci. mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/ mill/liberty.pdf.

.163گاردنر، جنگ علیه خانواده، ص  .2

٣.  Universal Declaration of Human Rights, General Assembly (of the United Nation), ١٠ December 
١٩٨٤, Art. ٢٦, Paragraph٣. 
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دارد که دولتهاي طرف ایـن میثـاق           نیز مقرر می   1المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی       میثاق بین ) 13(ماده  

ش و پرورش ابتدایی باید اجباري و رایگان و عمومی آموز) منظور استیفاي حق بر آموزش و پرورش الف     اذعان دارند که به   

طـور رایگـان در    اي باید گـسترش یابـد و بـه    وحرفه آموزش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش فنی        ) ب. باشد

ش اند باید از آمـوز  کسانی که از آموزش و پرورش ابتدایی محروم بوده یا آن را تکمیل نکرده) ج. دسترس عموم قرار گیرد 

توسعه مدارس در کلیه مدارج باید فعاالنه دنبال شود و یا بورس تحصیلی داده شود و                ) د. اي برخوردار شوند    و پرورش پایه  

آموزش و پرورش مذهبی و اخالقی کودکان مطـابق معتقـدات شخـصی    ) هـ. شرایط مادي معلمان باید پیوسته بهبود یابد    

گردنـد کـه     در میثاق مذکور قید شده دولتهاي طرف این میثاق متعهد می         همچنین. والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد     

آزادي والدین یا سرپرست قانونی کودکان را در انتخاب مدارس غیردولتی محترم بشمارند مشروط بر اینکه مدارس مزبـور           

چ یک از مقررات ایـن      کند مطابقت نماید و تأکید شده است که هی          با حداقل موازین تربیتی که دولت تجویز و تصویب می         

ماده نباید به نحوي تفسیر گردد که با آزادي افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسـسات آموزشـی اخـالل نمایـد                          

مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیمات این مؤسسات با موازینی که دولت تجـویز کـرده          

  .مطابقت داشته باشد

دارد    اذعان مـی   2پروتکل الحاقی به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهاي بنیادین           ) 2(ماده  همچنین  

دولتها در راستاي اعمال اختیاراتشان در ارتباط با تعلیم و تربیت، به حق والـدین در معـین کـردن تعلـیم و تربیـت و                 «که  

  .»حترام خواهند گذاردآموزشهایی که مطابق اعتقادات مذهبی و فلسفی آنهاست، ا

هر کودکی از بدو تولد، حقـوقی بـر         «دارد که      نیز مقرر می   3اعالمیه اسامی حقوق بشر اسالمی    ) 7(ماده  » الف«بند  

، بند ب   .»..هاي مادي و بهداشتی و تربیتی خود دارد         گردن والدین، جامعه و دولت در محافظت و تربیت و تأمین نیازمندي           

والدین و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله والدین هستند، حق انتخـاب نـوع تربیـت       «زاید،  اف  همان ماده در ادامه می    

» آنان باید تربیتی که منافع و آینده آنان را در پرتو ارزشهاي اخالقی و احکام شـرعی تـأمین نمایـد            . فرزندان خود را دارند   

  . برگزینند

یح از مسئولیت اصلی والدین در تربیت کودکـان سـخن      است که به طور صر     19894تنها کنوانسیون حقوق کودك     

والدین و یا قیم قانونی، مـسئولیت اصـلی بـراي رشـد و            «دارد که     این کنوانسیون ابراز می   ) 18(ماده  » 1«بند  : گفته است 

  5.»ترین مسئله آنان منافع عالیه کودك است اساسی. پیشرفت کودك را برعهده دارند

                                                          

١.  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, General Assembly (of the United Nation), 
Resolution ٢٢٠٠A (XXI), ١٦ December ١٩٩٦, Available at: http://www.ohchr.org/english/law/pdf/cescr.pdf.
٢.  Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (١٩٥٢). 
Article٢, Available at : http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D٥CC٢٤A٧-DC٤٣١٨-١٣-B٤٥٧-
٥C٩٠١٤٩١D٧A/o/English Anglais.pdf
٣.  Cairo Declaration on Human Rights in Islam, Aug.٥،١٩٩٠, Available at: 
http://www.homepage.univie.ac.at/juergen.wallner/doc/lehre/mdf/quellentexte/q١٧.pdf.
4.  Convention on the Rights of the Child (1989), General Assembly (of the United Nation). Available at: 

http://www.unesco.org/education/pdf/CHILD _ E.PDF.
  :بنگ.  اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر این امر اذعان دارد1959 نوامبر 20 اعالمیه حقوق کودك، مصوب 7اصل  .5

Declaration of the Rights of the Child, 1959, General Assembly (of the United Nation) Resolution 1386 (XIV), 

OF 20 November 1959, Principle 7, Available at: http://www.abanet.org/humanrights/central/declaration _ child. 

pdf.
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اکنون دیدگاه غالب در عموم اقدامات        رفتن نظریه وظیفه اشتراکی وجود دارد و هم       اگرچه وسوسه بسیاري براي پذی    

گیري براي پذیرش یکی از       گیرد ولی هر نوع تصمیم      اصالحی آموزش و پرورش بر محور نظریه وظیفه مشترك شکل می          

  .این نظریات در گرو بررسی حق بر تعلیم و تربیت در دیدگاه اسالمی است

  یه حقوقی اسالم براي تعلیم و تربیت رسمی داللتهاي نظر. 6-4

در نظریه حقوق اسالم نکاتی وجود دارد که براي تبیین سـاختار تعلـیم و تربیـت رسـمی و تعیـین رابطـه حقـوقی           

  :این نکات عبارتند از. تواند کمک کننده باشد خانواده و دولت می

شـود، زیـرا معمـوالً        طور قرینه بکار گرفته می      هچنانکه قبالً گفته شد در گفتمان حقوقی مفاهیم حق و تکلیف ب           . 1

ولی برخی اندیشمندان با تالزم ضروري حق و تکلیف موافق نیستند و معتقدند در برخی مـوارد   . حق با تکلیف همراه است    

بـرخالف تـصور رایـج    . شود و گاه تکلیف هست بدون اینکه در برابر حقی باشـد    حق هست ولی تکلیف بر کسی وارد نمی       

یست که همیشه حق یکی با تکلیف دیگري همراه باشد یعنی چنین نیست که طبق روال احکـام حقـوقی، اثبـات                      چنین ن 

بلکه در برخی موارد تکلیف برعهـده خـود    . حق براي یک طرف حکم لزوماً با اثبات تکلیف براي طرف مقابل همراه باشد             

منـدي و زحمـت     ولـی ممکـن اسـت نعمـت بهـره     باشد از این رو گرچه حق معموالً با تکلیف قرین می. صاحب حق است 

مندي نصیب دیگـري      مندي نصیب یکی و زحمت وظیفه       طور همزاد نصیب یک شخص شود یا نعمت بهره          مندي به   وظیفه

بر این اساس اگر براي کودکان، جوانان و تمام اعضاي یک جامعه حقی با عنوان حق بر تعلیم و تربیت قائل باشیم،                      . شود

آور است و هم براي صاحبان حـق          ریز و صاحب قدرت و نفوذ تکلیف        فراد و نهادهاي تأثیرگذار و برنامه     این حق هم براي ا    

  .مند شوند خواهند از تعلیم و تربیت بهره یعنی کودکان، جوانان و تمام کسانی که می

اي  یـژه یعنـی صـاحب حـق از اختیـار و آزادي و    . همچنین حق که مولود توانمندي است، همزاد اختیار نیـز هـست       

توجـه   مندیهاي آن اقدام کند یا نسبت بـه آنهـا بـی    تواند براي استیفاي حقوق خود و استفاده از بهره  برخوردار است که می   

توانند برحـسب خواسـت    از این رو کودکان، جوانان و تمام کسانی که از حق بر تعلیم و تربیت برخوردارند، اصوالً می . باشد

یعنی صاحبان حق بر تعلیم و تربیت . ربیت اجباري یا محروم نمودن اجباري آنها وجود ندارد  خود اقدام کنند و راهی براي ت      

در حالی که مفهوم تکلیف اگرچه مولود توانمندي است ولـی همـسایه   . آزادند که براي استیفاي حقوق خود تصمیم بگیرند  

کنـد و آن را بـه قلمـرو     حوزه اختیار خـارج مـی  یعنی همراهی مفهوم تکلیف با مفهوم تعلیم و تربیت، آن را از      . اجبار است 

شوند، مجبورنـد بـراي    از این رو تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در معرض این تکلیف واقع می   . دهد  اضطرار انتقال می  

بدین ترتیب حق بر تعلیم و تربیت اگرچه به خودي خود کودکان، جوانان و تمام نیازمندان تربیت                 . تحقق آن تالش نمایند   

شود آنها را وادار، مجبور و مکلف بـه اسـتیفاي             گذارد، ولی چون با تکلیف تربیتی همراه می         مندي از آن آزاد می       در بهره  را

نفوذ و صاحب قدرتی که بنابر حقوق تربیتی کودکـان و             طور متقابل افراد و نهادهاي ذي       به. سازد  حقوق تربیتی خویش می   

شـوند و اقتـدار،    مات تعلیم و تربیت هستند نیز از اختیارات خاصی برخوردار می         سازي و تدارك مقد     جوانان، مکلف به زمینه   

اختیارات و اقتدار آنهـا البتـه ناشـی از تکلیفـشان در     . آورند تري را به دست می گیري در حوزه وسیع آزادي و امکان تصمیم 

شود که حق بر تعلـیم و تربیـت و            میتکلیف معلوم   / بدین ترتیب از بررسی زوج مفهومی حق      . برپایی تعلیم و تربیت است    

  .باشند اي هستند و هر دو با آزادیها و اجبارهایی همراه می تکلیف بر تعلیم و تربیت داراي مناسبات بسیار پیچیده
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تواند مبناي حق بـر تعلـیم و تربیـت قـرار           طبیعت انسان به خودي خود و بدون دخالت مالکهاي باالدستی نمی          . 2

گردند و چنانکـه     عصر حاضر طبیعت بشر و قرارداد اجتماعی مبناي حقوق اجتماعی و فردي تلقی می             طور کلی در      به. گیرد

در حـالی کـه     . شـود   طور غالب حق بر تعلیم و تربیت از زمره حقوق طبیعی معرفی مـی               مالحظه شد در گفتمان حقوقی به     

و احتماالً متعارض است، به تنهـایی و بـدون   اي بسیار وسیع از نیازها و میلهاي متنوع  طبیعت انسان که محتواي مجموعه  

به . تواند مرجع ترجیح برخی میلها یا نیازها بر برخی دیگر باشد            کننده نمی   کننده و معیارهاي هدایت     حضور مالکهاي تعیین  

 دور از هر تعصبی، طبیعت بشر فارغ از صالح دید متفکران، اندیشمندان، مصلحان اجتماعی و غیره ابـزاري بـراي تـرجیح           

به واقع با برگرداندن آدمی به دسته حیوانـات ممکـن اسـت بتـوانیم بـراي خـوردن، خفـتن و            . نیازها و میلهاي خود ندارد    

  . یابیم پوشیدن و خوش بودن از غرایز کمک بگیریم وي مالکی براي ترجیح میل به دانستن بر میل به ندانستن نمی

ما با برخی میلهاي طبیعی معارض مواجه است و از نیـروي     عبارت دیگر میل به دانستن در قلمرو طبیعت بشري            به

توانـد مـا را بـه اقـدامات      در صورتی میل به دانستن می. کافی براي تأثیرگذاري و وادار نمودن ما به اقدام برخوردار نیست      

رو اگر از کودکـان  از این . تربیتی وادار کند که عقل رابطه میان دانستن و منافع و مواهب حاصل از آن را درك کرده باشد   

ایم آنها در این پاسخ فوراً و بدون تردید بـه یـک    دهند چون گرسنه خورید پاسخ می   و حتی بزرگساالن بپرسیم چرا غذا می      

ولی اگـر از آنهـا      . نیاز طبیعی ارجاع میدهند همان نیازي که علت اقدام آنها بوده همان دلیل ایشان براي تغذیه نیز هست                 

دهند و پاسخ آنها بر منافعی نـاظر   هاي اجتماعی خود پاسخ می روید آنها با کمک آموخته     دانشگاه می بپرسید چرا مدرسه یا     

  . بینی نموده است است که قبالً جامعه براي تحصیالت موردنظر پیش

طور مستقیم به علتهـایی در طبیعـت آنهـا منتـصب نیـست بلکـه بـه                    بدین ترتیب دالیل اشخاص براي تربیت به      

هاي اجتماعی پشتوانه اقدامات و درخواسـتهاي مـا بـراي برخـورداري از                انگیزه. شود  جتماعی آنها مربوط می   هاي ا   آموخته

ها، اشعار، آداب، رسـوم، آثـار علمـی، نمادهـاي هنـري، تـاریخ و عـرف و امـروزه          ها توسط افسانه این انگیزه. تربیت است 

طور کلی فرهنگها و تمدنها که سرشـار   به. شوند ایجاد میخصوص توسط نهادهاي اجتماعی و مقررات و قوانین براي ما      به

هاي فراوان ایجاد انگیزه براي تحـصیل آن    تعلیم و تربیت هستند؛ همچنین حاوي زمینه      از محتوا و مواد الزم براي تغذیه،      

  .باشند محتوا و انتقال آن به نسلهاي بعدي می

ز طبیعت بشر دانست و آن را از زمره حقوق طبیعـی شـمرد           توان حق بر تعلیم و تربیت را ناشی ا          بر این اساس نمی   

طور مستقیم از علتها و عوامل موجود در طبیعت ناشی  هاي مردم براي برخورداري از تعلیم  و تربیت به زیرا دالیل و انگیزه

 در اختیـار ماسـت   زبانی  طبیعت با توجه به تعریفی که در فلسفه و علم جدید یافته همچون ابزار کور، کر و بی                 . نشده است 

هـاي اجتمـاعی و    در واقع این عقل ماسـت کـه بنـابر آموختـه        . مان یاري رساند    تواند ما را در کشف حقوق تربیتی        که نمی 

اي از دالیـل را بـراي مـا جهـت             توانـد مجموعـه     نمایـد و مـی      تعامالت فرهنگی میان تربیت و منافع ما ارتباط برقرار می         

در نتیجه حق بر تعلیم و تربیت خـود بـه خـود بـر طبیعـت اسـتوار                . راي آن فراهم کند   درخواست تربیت و اقدامات الزم ب     

تواند حق بر تعلیم و تربیـت را از طریـق ضـررها و     شود، اگرچه عقل در سایه ابزارهاي اجتماعی، فرهنگ و نهادها می   نمی

  .فواید آن به طبیعت ما پیوند دهد

اي از میلهـا و نیازهـاي         اختار وجود ما کـه مـشتمل بـر مجموعـه          با توجه به اینکه طبیعت همچون بخش مادي س        . 3

باشد و قادر نیست در غیبت عقل فـردي و فرهنـگ اجتمـاعی مالکـی       طبیعی است در تولید حق بر تعلیم و تربیت ناتوان می          

لـیم و تربیـت   براي ترجیح میل به دانستن بر میلهاي دیگر ارائه نماید، الزم است به مبناي دیگري بـراي تبیـین حـق بـر تع                      
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بـه نظـر   . این مبنا که احتماالً ماهیت غیرمادي دارد باید با بخشی از وجود ما یا در تعامل نزدیک بـا آن باشـد   . تمسک جست 

رسد حتی حامیان حقوق طبیعی نیـز طبیعـت مـادي و بـا ویژگیهـاي تعریـف شـده در فلـسفه و علـوم جدیـد را مبنـاي                                 می

کم متضمن مفهومی از یک طرح پـیش          مفهوم طبیعت در نزد آنها دست     . کنند  ی نمی شناختی حق بر تعلیم و تربیت تلق        هستی

هاي فلسفی و روانـشناختی و در واژگـانی همچـون خـود پنـداره، خـود                   مثل مفهوم خود که در نظریه     . ساخته غیرمادي است  

  . در پیوند نزدیک با آن استشکوفایی، ابراز خود، خودشناسی و غیره متضمن معنایی از یک ساختار پیشینی برتر از بدن و 

تواند با مفهوم دینی فطرت مشابه فرض شود ولی لزوماً بـا       اگرچه خود یا هر ساختار پیشینی ماوراي بدن مادي می         

 بر اینکه تفسیر یکسانی از حقوق طبیعی 1از این رو تمایل برخی اندیشمندان. مفهوم فطرت در دیدگاه اسالمی یکی نیست 

زیرا چنانکه قبالً گفته شد فطرت در نظریـه اسـالمی پـیش سـاخته کـامالً        . ند با تردید روبروست   و حقوق فطري ارائه ده    

ولی پرداخته و متعین نیست بلکه در دست ساخت         » فطرالناس علیها «خمیرمایه خلقت ماست    . اي نیست   معین و تمام شده   

 الهی مشابه و خویشاوند است و خاستگاه است، از جنس آگاهی است نوعی آگاهی پیشینی نسبت به ارزشها که با دین قیم 

تواند ریـشه در      بدین ترتیب درخواست ما براي تربیت و حق بر تعلیم و تربیت می            ). 30/فاطر(باشد    روي آوردن به دین می    

فطرت داشته باشد ولی این فطرت که خویشاوند شریعت است در غوغاي میلها و نیازهاي طبیعی خـاموش مانـده و ذیـل                

هاي دینی،  توان باور کرد که فارغ از آموزه بنابراین به سختی می. یابد سان کامالً فعلیت یافته، بروز و ظهور می   هدایتهاي ان 

شریعت بتواند اساسی براي ترجیح میل به دانستن و تعالی جستن پدید آورد و مبنایی استوار براي حق بر تعلـیم                       فطرت بی 

  . و تربیت فراهم نماید

 اسالمی، مبناي هستی شناختی حق بر تعلیم و تربیـت نـه طبیعـت خـاموش و جـسمانی                    در هر صورت در دیدگاه    

بلکه مبناي حق بر تعلیم و تربیت خواست الهی است که . باشد  ماست و نه خویشتن فوق بدنی و میلهاي فوق مادي ما می           

  . ا ابالغ گردیده استو وحی خاص یا شریعت به م) فالهمها فجورها و تقویها(به صورت دو نوع وحی عام یا فطرت 

 به مقتضاي توحید، اصول اساسی مطرح در حقوق بشر یعنی حیات، مالکیت، آزادي و قدرت را صـرفاً     قرآن کریم 

 است و به سید آیات قرآن شهرت دارد، قرآن کریمکه از معروفترین آیات ) 255/بقره(آیه الکرسی : داند  از آن خداوند می   

دهد و هیچ شریک و مثل و هماننـدي   درت و علم را به طور مطلق به خداوند نسبت می    به خوبی حیات، آزادي، مالکیت، ق     

خداوند حی مطلق است کـه برپـا   . مربوط به توحید در حیات است» اهللا ال اله اال هو الحی القیوم    «زیرا  . پذیرد  براي او نمی  

یعلم مـابین  «. اره به توحید در مالکیت دارداش» االرض السموات و ما فی  له ما فی  «. باشد  دارنده و بخشنده حیات جهان می     

ناظر به توحید در قدرت و سـلطنت      » وسع کرسیه السموات واالرض   «. به توحید در علم معطوف است     » ایدیهم و ماخلفهم  

بـه اختیـار مطلـق و توحیـد در آزادي           » الیحیطون بشیء من علمه اال بماشاء     ... الذي یشفع عنده اال باذنه      من ذي «. است

  .کند یتأکید م

 آیـات بـسیاري بـا تعبیـرات     قرآن کریمهاي گوناگون توحید را یکجا ذکر نموده ولی در     اگرچه آیه الکرسی جنبه   

هاي اصلی حقـوق بـشر         مالکیت و آزادي که مؤلفه      کند و از جمله توحید در حیات،        متنوع وجوه مختلف توحید را تبیین می      

. شود  ن تعداد این آیات زیاد است تنها به برخی تعبیرات مشترك اشاره می            چو. کند  شوند را براي خداوند اثبات می       تلقی می 

یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحـی ذلکـم   «، »اال هو فادعوه مخلصین له الدین هوالحی الاله «تعبیراتی نظیر   

                                                          

.موحدي، گفتگوي تمدنها .1
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رب الـسموات   «،  »لـه ملـک الـسموات واالرض یحیـی و یمیـت           «،  »الـسموات و االرض     وهللا ما فی  «،  »اهللا فانی تؤفکون  

» له مقالیـد الـسموات و االرض      «،  »واهللا بکل شیء علیم   «،  »واهللا علی کل شیء قدیر    «،  »واالرض و مابینهما العزیز الغفار    

  .دهند هاي مذکور نشان می نگرش توحیدي اسالم را در زمینه مؤلفه

ـ     قرآن کریم آیات بسیاري در     : کنـد  ب خداونـد تأکیـد مـی    بر عطاي حیات، مالکیت، قدرت، آزادي و غیـره از جان

هوالـذي یـصورکم فـی االرحـام     «، »ان الفضل بیداهللا یؤتیه من یشاء«، »واهللا یرزق من یشاء بغیر حساب     «تعبیراتی نظیر   

هایی از توحید افعالی  نه تنها به توحید ذات و صفات اشاره دارد، بلکه همچنین جنبه           » نرفع درجات من نشاء   «،  »کیف یشاء 

دهد که نه تنها حیات علم حکمـت قـدرت عـزت مالکیـت و سـلطنت منحـصر در                   دهد و نشان می     ر می را مورد تأکید قرا   

خداوند است که از ملک و سلطنت و علم و حکمت           . خصوص خداوند، یگانه مبدأ این امور است        خداوند یگانه است بلکه به    

وهللا العـزه ولرسـوله و   «. گـذارد  زاد مـی مندي از بخششهایش آ    بخشد و او را در بهره       و قدرت خویش به هر که بخواهد می       

خداونـد کـه حـی مطلـق،     . دارد به خوبی از انحصار قدرت و مالکیت براي خداوند پرده برمی        » وهللا القوه جمیعا  «،  »للؤمنین

مالک مطلق، قادر مطلق، عزیز مطلق و مختار مطلق است به هر که بخواهد و هر اندازه که بخواهد از حیات، ملک و مال          

قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تـذل                    «بخشد     خویش می  و قدرت 

  ).25/آل عمران(» من تشاء بیدك الخیر انک علی کل شیء قدیر

 با منحصر نمودن حیات، قدرت، اختیار و مالکیت واقعی به خداوند، بر اعتباري بودن هـر                 قرآن کریم بدین وسیله   

هـا، آزادیهـا،      براساس نگرش توحیدي قرآن مبناي تمام هـستی       . کند  ستی، آزادي، مالکیت و اقتدار انسانی تأکید می       نوع ه 

خداوند که خالق یگانه و پروردگار یگانه عالم اسـت  . ها، قدرتها صرفاً مالکیت فراگیر و سلطنت سراسري حق است         مالکیت

 تنها اوست که حق داشتن و حکم راندن بر موجودات این جهان را     پس. باشد  به واقع سلطان حقیقی و مالک اصلی آن می        

پس مالکیـت و قـدرت      . مند سازد   تواند اگر بخواهد از دارایی و قدرت خویش برخی بندگان خود را بهره              داراست و البته می   

  .شناختی حقوق انسانهاست الهی مبناي هستی

 کـه آفریننـده آدمـی اسـت خـود بـر پـرورش او از همـه         او. بدین ترتیب حق بر تعلیم و تربیت از آن خداوند است   

اقرا و ربک االکرم الـذي علـم بـالقلم،          «دهد     تعلیم و تربیت را به خداوند نسبت می        قرآن کریم سزاوارتر است از این رو      

ـ                  ) 4ـ3/علق(» علم االنسان مالم یعلم    ر او  خداوند خالق آدمی است و او را هست فرموده پس از همگان به او مهربـانتر و ب

و بر مبدأ و مقـصد مـا اشـراف    » یعلم ما بین ایدیهم و ماخلفهم«خداوند از گذشته، آینده و امروز ما خبر دارد    . تر است   آگاه

پـرورد و بـه همگـان     است و هر آنچه را پدید آورده، مـی » رب السموات واالرض و مابینهما العزیز الغفار «خداوند که   . دارد

همچنین آدمـی را برحـسب سـاختاري کـه     » ربنا الذي اعطی کل شیء خلقه ثم هدي«د فرمای  خلقت و هدایت را عطا می     

  .نماید خود خلق فرموده، تربیت می

تواند و چنین نیز کرده است که براي تربیت انسان خلیفه معین فرماید و کتابها و پیـامبران را فـرو                       البته خداوند می  

یکم جمیعاالذي له ملک السموات و االرض ال اله اال هو یحیـی و یمیـت     قل یا ایهاالناس انی رسول اهللا ال      «در آیه   . فرستد

قرآن بر دو نکتـه تأکیـد       ) 158/اعراف(» فامنوا باهللا و رسوله النبی االمی الذي یومن باهللا و کلماته و اتبعوه لعلکم تهتدون              

، دوم اینکه پیامبر حق تعلیم فرماید اول اینکه منشأ رسالت مالکیت مطلق و هستی بخشی منحصر به فرد خداوند است                می

بخش و میرانده یگانه اخذ نموده و شریک یا همکـار خداونـد در ایـن                  و تربیت را از خداوند مالک آسمانها و زمین و حیات          

 بر تأکید مکرر بـه مبنـاي        قرآن کریم توجه آیات   . زمینه نیست زیرا به جز ایمان و اطاعت از خدا خصیصه دیگري ندارد            
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تأکیـد  . دارد گرایی در معرفی منابع معرفت و تربیت برحذر مـی  گرایی و تفکیک شریع ما را از هر نوع ثنوي   یگانه تکوین و ت   

مکرر قرآن بر وحدانیت حق در تمام افعال و صفات مانع از این است که ما عقـل و وحـی را همچـون دو منبـع شـناخت                             

را از تربیت دینی یا تربیت دنیـوي را از تربیـت اخـروي    گرایی افتاده تربیت عقلی  مالحظه کنیم و در نتیجه به دام تفکیک 

باشـند و   چنانکه قبالً نیز گفته شد عقل و وحی منابع شناخت نیستند چون آنها از نوع رویـداد و فعالیـت مـی                . مجزا نماییم 

مورد توجـه   آنچه به عنوان منابع شناخت      . دهند رابطه عقل و وحی همان رابطه ادراك و ارسال است            همواره با هم رخ می    

دانـشمندان مـسلمان و مـسیحی در برابـر          . هاي بـشري اسـت      هاي وحیانی و تجربه     پردازان دینی قرار گرفته آموزه      نظریه

. تواند ما را در شـناخت جهـان یـاري نمایـد             متفکران الئیک معتقدند که تعالیم پیامبران همچون دستاوردهاي عالمان می         

پذیرند و حتـی      یقهاي دیگري به جز طریق آزمون و استدالل مثالً شهود را می           همچنین آنها امکان رخ دادن ادراك از طر       

  . ورزند برخی از ایشان بر روایی و اعتبار شهود و الهام تأکید می

کند که خواست الهی منشأ تکوین و تشریع تلقی شود این خواست الهی است       در هر صورت توحید فاعلی اقتضا می      

شـود احکـام دینـی در     گردد و سبب مـی  طور متناسب در احکام شریعت ابراز می کند و به    یکه ابتدا در عالم خلقت ظهور م      

اقتضاي مقام انسانی و سعه وجودي او در تربیت در سایه حقوق و تکالیف و تعالیم الهی                 «. تناسب با سنتهاي تکوینی باشد    

 تبیین حق انـسانها بـر تعلـیم و تربیـت و              شریعت الهی که کاشف از اراده خداوند است منبع تعیین و           1»در پرتو دین است   

باشند و تربیت ایشان را همچون تکلیفی      پیامبران که خود خلیفه خداوند و معلم مردم می        . همچنین تکلیف تربیتی آنهاست   

  .نمایند الهی برعهده دارند، تکلیفهاي الهی مردم از جمله تکلیفهاي تربیتی آنها را تبیین می

بیت حق خداست که نه تنها مبدأ و مقصد و مالک و سلطان عالم است بلکه آفریننـده و  طور کلی تعلیم و تر     پس به 

در نتیجه مبناي حق ما بر تعلیم و تربیت خواست الهی است که از طریق الهـام تکـوینی   . پرورنده و مالک مردم نیز هست    

ربیت است از جانب خداوند به خلیفـه  تکلیف تربیتی که همزاد حق بر ت     . شود  به ما ابالغ می   ) دین(و وحی تشریعی  ) فطرت(

با توجه به ماهیت تشکیکی خالفت وظیفه تربیت نه تنها برعهده پیامبر و امام معـصوم اسـت کـه     . شود  خویش سپرده می  

وهو الذي جعلکم خالئف االرض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی مـا               «: خلیفه کامل حقند بلکه بر حسب آیه      

» کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتـه  «همگان برحسب   . کند  مام مردم جامعه را به فراخور درگیر می       ت) 165/انعام(»اتیکم

  ).286/بقره(» اهللا نفسا اال وسعا الیکلف«دار تکلیفهاي تربیتی هستند  و متناسب با استعداد و امکانات خود عهده

ولـی  .  رئـیس دولـت اسـالمی باشـد        طور اساسی برعهـده     کند تکلیف تربیتی به     ماهیت تشکیکی خالفت اقتضا می    

طور مستقیم از جانب  کننده و اساسی در پیدایش و پرورش فرزندان خود دارند، به         طور تکوینی نقش تعیین     والدین نیز که به   

شود که تعلیم و تربیت در دیدگاه اسالم وظیفه دولـت   بار دیگر این پرسش مطرح می   . باشند  خداوند مسئول تربیت آنها می    

دانند و برخی وظیفه خانواده و البته نظریـه وظیفـه    نواده؟ چنانکه قبالً شرح شد برخی تربیت را وظیفه دولت می       است یا خا  

نظریه وظیفه مشترك که دیـدگاه مختـار عمـوم اسـناد و کنوانـسیونهاي               . باشد  مشترك از بیشترین حمایتها برخوردار می     

البته تقسیم وظایف تربیتی میان دولت و خانواده   . دولت تأکید دارد  المللی است بر تقسیم وظایف تربیتی میان والدین و            بین

بر محتواي آموزشی متمرکز است و در صورت دوم تقسیم تکلیف تربیتی میان دولت و خانواده بر محور مدیریت آموزشـی        

  .گیرد شکل می

                                                          

.144عبداهللا جوادي آملی، همان، ص .1



  فلسفه تعلیم و تربیت رسمی

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

231

خـانواده و آمـوزش     در صورت اول بخشی از محتواي تعلیم و تربیت نظیر آموزشهاي اعتقادي و مـذهبی برعهـده                  

شود ولی در صورت دوم کـه بـسیار مـورد توجـه      برخی مواد آموزشی نظیر آموزش علمی و فنی برعهده دولت گذاشته می      

گـذاري، سیاسـتگذاري،     طـور مـشخص هـدف       ریزان تربیتی است بخـشی از مـدیریت آموزشـی و بـه              نویسندگان و برنامه  

الحات برعهده دولت است ولی بخش دیگر مدیریت آموزشـی یعنـی اجـرا    ریزي، ارزشیابی و نظارت و تغییرات و اص      برنامه

طـور مـستقیم بـه        شود والـدین بـه      البته عموماً به دلیل پیچیدگی و دشواري اجرا معموالً توصیه می          . برعهده خانواده است  

دخالـت  )  انتـشاراتی مؤسـسات (اجراي آموزشها نپردازند بلکه آنها در انتخاب مجریان یعنی مدارس، آموزشگاهها و کتابهـا    

کننده  بنابراین نظریه وظیفه مشترك همچنان به نقش تعیین       . داشته باشند و در تأمین مالی تعلیم و تربیت مشارکت نمایند          

تواند جایگاهی تأثیرگذار براي خانواده در تربیـت فرزندانـشان در نظـر بگیـرد، تـا حـدي                     دولت معطوف است و چون نمی     

  .نماید فریبنده می

تکرار فراوان آنچه در روایات و احادیث درباره وظایف تربیتی خانواده آمده، همچنین صراحت متون مقـدس           تنوع و   

و معتبر اسالمی در توجه به نقش والدین در تعلیم و تربیت، اجماعی کلی درباره مسئولیت والدین نسبت به تربیت فرزندان            

ولی ماهیت تربیتـی دولـت اسـالمی چنانکـه گفتـه شـد       . است میان علماي دین و کارشناسان تربیت دینی پدید آورده       رد

قبـل از تـشکیل دولـت اسـالمی       . باشـد   گري همه جانبه دولت اسالمی در تعلیم و تربیت می           مستلزم نقش فعال و هدایت    

ولی با تشکیل حکومت دینی چالش حقوقی میان خانواده و دولت           . تأکید متون بر نقش والدین بدون تردید مورد توجه بود         

ابهامی وجود دارد ممکـن   هاي صریح و بی از آنجا که در هر دو زمینه آموزه. در تربیت فرزندان به تدریج ظهور نموده است      

ولـی در دیـدگاه   . هاي دینی درباره تعیین متولی امـر تعلـیم و تربیـت تعـارض وجـود دارد        است تصور شود که میان آموزه     

  :شود علیم و تربیت تأکید میطور واقعی بر جایگاه خانواده در ت اسالمی به

یـا  « برخی آیات به صراحت بر مسئولیت تربیتی خانواده تأکید دارد از جمله این آیـات یکـی آیـه                     قرآن کریم در  

اي کـسانی کـه ایمـان    : فرمایـد  است که می) 6/تحریم(»ایهالذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و الحجاره   

بکار رفتن فعـل امـر در ایـن آیـه     . ها است حفظ کنید ده خود را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگ     اید خود و خانوا     آورده

  .داللت بر وجوب دارد

لما نزلت هذه اآلیه یا أیها الذین آمنوا قوا أنفسکم و أهلیکم نـارا، جلـس      : فرمودند) ع(در تفسیر این آیه امام صادق     

حسبک أن تامرهم بمـا تـأمر بـه    ) ص(اهللا  نفسی کلفت أهلی، فقال رسولأنا عجزت عن: رجل من المسلمین یبکی و قال   

کـرد و   هنگامی که این آیه نازل شد مردي از مسلمانان نشسته بـود و گریـه مـی   . نفسک و تنهاهم عما تنهی عنه نفسک 

هـا امـر کنـی همـه     ام را بپذیرم؟ پیامبر فرمودند کافی است که به آن          من از خودم عاجزم چطور مسئولیت خانواده      : گفت  می

همچنین وقتی این آیه نـازل گردیـد بـه          . داري نهی نمایی    کنی و آنها را از هر چه خود را بر حذر می             آنچه به خود امر می    

اعملوا الخیر و ذکروا به أهلیکم و أدبوهم علی طاعه اهللا چگونه خودمـان و               : پیامبر گفته شد کیف نقی أنفسنا و أهلنا؟ قال        

خود به خیر عمل کنید و خانواده خود را به خیر تـذکر دهیـد و آنهـا را بـر اطاعـت از                : ر بداریم؟ فرمود  مان را برحذ    خانواده

 و 1اند عملوا أنفـسکم و أهلـیکم الخیـر و أدبـوهم     در تفسیر آیه مذکور فرموده) ع(همچنین امام علی  . خداوند تربیت نمایید  

  . دخود و خانواده خود را خیر بیاموزید و آنها را تربیت کنی

                                                          

.244، ص 6لمنثور، ج الدین السیوطی، الدر ا جالل .1
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اهل را امر کن به چیزي که خدا امر کرده و نهی کن از چیـزي کـه خـدا نهـی کـرده و                       : اند  فرموده) ع(امام صادق 

ام را حفـظ کـنم امـام     گوید درباره کالم خدا یعنی قوا أنفسکم و أهلیکم نارا پرسیدم چگونه خانواده         همچنین أبی بصیر می   

.  اهللا فأن أطاعوك کنت قد وقیتهم و إن عصوك کنت قد قضیت ما علیـک تامرهم بما أمراهللا و تنهاهم عما نهاهم : فرمود

اي و  شـان نمـوده   اگر تو را پیروي کنند پس حفظ. شان کن به آنچه خدا امر نموده امرشان کن و از آنچه نهی فرموده نهی       

ن خود را نیز چون خـود       بر این اساس سرپرست خانواده موظف است فرزندا       . اي  ات را عمل کرده     اگر سر باز زنند تو وظیفه     

  . خبري است شود، جهل و بی از آتش باز دارد و یکی از مصادیق بارز آن آتش یا آنچه منجر به آتش می

است در این آیه چنان که برخی تفسیرها از جملـه           ) 233/بقره(» ال تضار والده بولدها و ال مولود له بولده        «دوم آیه   

امی دارد و آیه بر حرمت ضرر رساندن شوهر به زن و زن به شوهر و ضـرر هـر   تفسیرالمنار اشاره شده است ضرر معناي ع 

همچنین معناي عام ضرر به فرزند شامل موارد گوناگون است از جمله ترك حـضانت، نـدادن           . دو به فرزندشان اشاره دارد    

بزرگـی بـر او وارد   شود که آموختن آن براي کودك الزم است و ترکش زیـان       نفقه، ترك تربیت و ترك آموزش آنچه می       

رساند به پدر و مادر واجب است و متولی آن       شود که تربیت کودك در اموري که ترك آن زیان می            کند، پس نتیجه می     می

  1.هر دو پدر و مادر هستند

اند این آیـه مخـصوص خانـدان     برخی تصور نموده) 132/سوره طه(» و امراهلک بالصلوه و اصطبر علیها«سوم آیه   

باشد ولی در تفسیر تبیان اهل بیت به تمام امت تعمیم داده شده است و           خطاب این آیه ویژه آن حضرت می       پیامبر است و  

گوید این آیه داللت بر وجوب تعلیم نماز و احکام آن و همه احکام به فرزندان بالغ و ممیـز   استرآبادي در آیات االحکام می 

  2 .توسط والدین آنها داللت دارد

  )55/مریم(» أمر اهله بالصلوه و الزکوه و کان عند ربه مرضیاوکان ی«چهارم آیه 

  )13/لقمان(» الشرك لظلم عظیم و اذ قابل لقمان البنه و هو یعظه یا بنی التشرك باهللا ان«پنجم آیه 

  )17/لقمان(» یا بنی اقم الصلوه و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر علی ما اصابک«ششم آیه 

  )42/هود(»  ارکب معنا و التکن من الجاهلین مع الکافرینیا بنی«هفتم آیه 

رسـاند بـر والـدین الزم اسـت      دهد که تربیت فرزند و منع کردن او از آنچه به او زیان مـی  چهار آیه اخیر نشان می  

  3 .رساند هرچند وجوب را نمی

  :ارندهمچنین روایات در زمینه تکلیف والدین در تعلیم و تربیت کودکان صراحت بیشتري د

حق فرزند بـر  » حق الولد علی والده ان یحسن اسمه و یحسن من مرضعه و یحسن ادبه             «: اند  فرموده) ص(ـ پیامبر 

  .پدر آن است که اسم نیکو بر او نهد، شیردهندة خوب برایش فراهم آورد و ادبش را نیکو سازد

، چیـزي بهتـر از ادب نیکـو بـراي           هـیچ پـدري   » ما ورث والدا ولدا خیرا من ادب حسن       «: در روایت دیگر فرمودند   

  .فرزندش به ارث نگذاشته است

اي  هیچ پدري براي فرزند خـود هدیـه  . ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن: فرماید در روایتی دیگر می 

دب آنهـا را  فرزندان خـود را بـزرگ بداریـد و ا        . اکرموا اوالدکم واحسنوا ادبهم یغفرلکم    . گذارد  بهتر از ادب نیکو بجاي نمی     

                                                          

1.  ،301، ص 1428محمدجواد فاضل لنکرانی، موسوعه احکام االطفال و ادلتها، قم، مرکز فقه االئمه االطهار.

2. 303همان، ص.

.306همان، ص .3
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  .نیکو گردانید تا آمرزیده شوید

از حقوق فرزند بر پدر این اسـت کـه ادب او را             . اند من حق الولد علی والده ان یحسن ادبه          همچنین ایشان فرموده  

م من کانت له ابنه فادبها و احسن ادبها و علمها فاحسن تعلیمها فاوسع علیها من نع: اند در جاي دیگر فرموده.  نیکو گرداند

التی اسبغ علیه کانت له منعه و سر آمن النار هر کس دختري داشته باشد و او را تربیت کنـد و نیکـو ادب نمایـد و بـه او                               

هاي الهی که به او عطا شده با گشاده دستی خرج کند، پرده و مانعی نسبت به آتـش     آموزش نیکو دهد و براي او از نعمت       

  .جهنم به دست آورد

» ویل ألطفال آخر الزمـان مـن آبـائهم        «فرمودند    نگریستند و می    ده که به بعضی کودکان می     ش  ـ از پیامبر نقل می    

ال «واي بر کودکان آخرالزمان از رفتار پدرانشان، پرسیده شد من آبائهم المشرکین؟ از رفتار پدران مشرك آنها؟ فرمودنـد                    

دهم منعوهم، ورضوا عنهم بعرض یسیر من الدنیا، فأنا من آبائهم المؤمنین، ال یعلمونهم شیئا من الفرائض، و إذا تعلموا أوال 

آموزند و هرگاه به  نه از رفتار پدران مومنشان که چیزي از فرائض و واجبات دینی به آنها نمی           . »منهم برئ و هم منی براء     

بدین سـبب از    . شوند  کنند و از آنها به آبروي اندکی که از دنیا کسب کنند، راضی می               آموزند آنها را منع می      فرزندانشان می 

  1 .آنها بیزارم و آنها نیز از من بیزارند

حب نبیکم، وحب أهل بیته، وقرائه القرآن، فـأن حملـه      : ادبوا اوالدکم علی ثالث خصال    : اند  همچنین پیامبر فرموده  

  2 .اهللا یوم الظل إال ظله مع أنبیائه و أصفیائه  القرآن فی فال

  3 . ثالثه یحسن اسمه و یعلمه الکتابه و یزوجه إذا بلغمن حق الولد علی والده) ص(ـ پیامبر

مروا اوالدکم بطلب  : اند  علموا صبیانکم من علمنا ما ینفعهم اهللا به، همچنین ایشان فرموده          : فرمودند) ع(ـ امام علی  

  بادروا احداثکم بالحدیث قبل أن تسبقکم إلیهم المرجئه،: فرمودند) ع(العلم، ـ امام صادق

و اما حق ولدك فان تعلم انه منک و مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره و انک                   : فرماید  می) ع(ـ امام سجاد  

حق فرزند تو بر تو آن است که بدانی او از تـو  . مسئول عما ولیته من حسن االدب و الدالله علی ربه و المعونه علی طاعته     

کنی از ادب نیکو و راهبـري    و تو در آنچه سرپرستی میشود اي نزدیک در خوبی و بدي به تو منسوب می         است و در آینده   

  .سوي پروردگار و کمک در جهت اطاعت او از پروردگار مسئول هستی به

تجب للولد علی والده ثالث خصال اختیار لوالدته و تحسین اسمه و المبالغه فی تأدیبـه                : اند  فرموده) ع(ـ امام صادق  

مادر خوبی را براي او انتخاب کند و نام خوب بر او بگذارد و . را رعایت کند واجب است که پدر دربارة فرزندش سه خصلت         

  .در ادب کردن او نهایت تالش را مبذول دارد

 حق فرزند بـر  4حق الولد علی الوالد أن یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن  : فرماید  نیز می ) ع(ـ امیرالمؤمنین 

  .او را نیکو ادب کند و قرآن را به او بیاموزدپدر آن است که نام نیکو بر او بگذارد و 

اهللا تبـارك و      حـرم : گوید  از این رو شیخ صدوق می     . همچنین بسیاري از روایات بر حرمت ترك تربیت داللت دارند         

دعو تعالی عقوق الوالدین لما فیه من الخروج من التوقیر هللا عزوجل والتوقیر للوالدین و کفران النعمۀ و إبطال الشکر و ما ی                     

                                                          

1. االخبار جامع.

2.  222الشیخ الطبرسی، مکارم األخالق، ص.

3.  369الفتال النیشابوري، روضۀ الواعظین، ص.

.372، ص 4الشیخ الصدوق، من الیحضره الفقیه، ج  .4
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من ذلک إلی قله النسل والنقطاعه لما فی العقوق من قله توقیر الوالدین والعرفـان بحقهمـا و قطـع األرحـام والزهـد مـن                         

اهللا تعالی الزنا لما فیه من الفساد من قتـل األنفـس و ذهـاب     الوالدین فی الولد و ترك التربیه لعله ترك الولد برهما، و حرم           

اهللا عزوجل قذف المحصنات لما        و فساد المواریث و ما إشبه ذلک من وجوه الفساد، و حرم            األنساب و ترك التربیه لألطفال    

فیه من فساد األنساب و نفی الولد و إبطال المواریث و ترك التربیه و ذهاب المعارف و ما فیـه مـن الکبـائر و العلـل التـی                   

  1.تؤدي إلی فساد الخلق

الدنیا بخیره و شره و أنـک مـسئول         منک و مضاف إلیک فی عاجل      و أما حق ولدك فتعلم أنه     : فرماید  ـ معصوم می  

و فی نفسه، فمثـاب علـی ذلـک و معاقـب،     ) 5(عما ولیته من حسن األدب والدالله علی ربه و المعونه له علی طاعته فیک     

قیـام علیـه و   فاعمل فی أمره عمل المتزین بحسن أثره علیه فی عاجل الدنیا، المعذر إلی ربه فیما بینک و بینـه بحـسن ال                    

  2.االخذ له منه و ال قوه إال باهللا

أما حق الصغیر فرحمته و تثقیفه و تعلیمه والعفو عنه والستر علیه والرفق به والمعونـه لـه والـستر                    : اند  فرموده) ع(ـ امام علی  

  3). هذبه و علمه:ثقف الولد(و ترك مما حکته فإن ذلک أدنی لرشده . والمدارأه له. علی جرائر حداثته فإنه سبب للتوبه

یقبل میسوره و یتجـاوز  : کیف یعینه علی بره؟ قال: قلت: رحم اهللا من أعان ولده علی بره، قال      : فرمایند  ـ پیامبر می  

عن معسوره و ال یرهقه و ال یخرق به فلیس بینه و بین أن یصیر فی حد من حـدود الکفـر إال أن یـدخل فـی عقـوق أو                       

  4.قطیعۀ رحم الجامع الصغیر

خـصوصاً  . کند ویژه پدر نسبت به تعلیم و تربیت فرزند را ثابت می      ایات و روایات بسیار دیگر وظیفه والدین به       این رو 

ها مسئله حق فرزند مطرح است و مسئولیت الهی پدر در اداي این حق نیز در بعضی مـوارد ذکـر                     که در بعضی از این نقل     

ستقیم خانواده در امر تربیت فرزندان روایات دیگري هست کـه           رغم این تأکیدات بر نقش و مسئولیت م         ولی به . شده است 

  :بر وظیفه تربیتی معلمان، پیشوایان دین، عالمان و غیره تأکید دارند

و حق أهل ملتـک إضـمار الـسالمه لهـم، والرحمـه بهـم،           : گوید  شیخ صدوق بنابر احادیث و روایات معصومین می       

ر محسنهم، وکف األذي عنهم، و تحب لهم ما تحب لنفسک، وتکره لهم             والرفق بمسیئهم، و تألفهم، واستصالحهم، و شک      

ما تکره لنفسک، و أن یکون شیوخهم بمنزله أبیک و شبابهم بمنزله إخوتک، و عجائزهم بمنزلـه أمـک، والـصغار بمنزلـه                

  5.أوالدك

، و هـو أدبنـی، و أنـا    أدبه اهللا عزوجـل ) ص(اهللا یا کمیل، ان رسول  «کند که فرمود      نقل می ) ع(ـ کمیل از امام علی    

  6.أؤدب المؤمنین، و أورث األدب المکرمین

  7.اند حق الصغیر رحمته و تعلیمه، والعفو عنه، والستر علیه، والرفق به، والمعونه له فرموده) ع(ـ امام علی

و من حق المؤمن علی أخیـه المـؤمن أن یـشبع جوعتـه     «کند ایشان فرمودند    ـ همچنین جابر از امام باقر نقل می       

                                                          

1.  565، ص 3الشیخ الصدوق، من ال یحضره الفقیه، ج.

2.  263ابن شعبۀ الحرانی، تحف العقول، ص.

.270 همان، ص  .3

4. 51 ـ ص 1الدین السیوطی، ج  جالل.

.456-457 الشیخ الصدوق، االمالی، ص  .5

.267، ص 17 الوسائل، ج  المیرزا النوري، مستدرك .6

.456الشیخ الصدوق، األمالی، ص  .7
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  1.»یواري عورته و یفرج عنه کربته و یقضی دینه، فإذا مات خلفه فی أهله و ولده

لـو  : انـد  در جاي دیگر نیز ایشان فرمـوده     . اند لو أتیت بشاب من شباب الشیعه ال یتفقه ألدبته           فرموده) ع(ـ امام باقر  

لو أتیت بـشاب مـن شـیعتنا لـم     : اند  الدین ألوجعته همچنین آن حضرت فرموده       أتیت بشاب من شباب الشیعه ال یتفقه فی       

  2.یتفقه ألحسنت أدبه

  :شود روایات متنوعی که در زمینه تربیت فرزند رسیده است به هفت دسته تقسیم می

  . روایاتی که بر لزوم تربیت فرزند و والیت در امر تربیت به طور کلی داللت دارند. 1

  .کند روایاتی که تربیت را حق فرزندان معرفی می. 2

  .آمده است» قواانفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و الحجاره« روایاتی که در تفسیر آیه .3

کنند و به ما در وجوب ترغیب کودکان بـر نمـاز و طهـارت           روایاتی که بر ضرورت امر به نماز و روزه داللت می          . 4

  .تأکید دارد

یلزم الوالدین من العقـوق لولـدهما       «: پیامبر. ددانن  روایاتی که ترك تربیت فرزند را نوعی همچون عاق شدن می          . 5

  3»مایلزم الولدلهما من عقوقهما

  .روایاتی که بر واجب بودن تربیت کودکان داللت دارد. 6

  4.اند داللت دارد روایاتی که بر سرزنش والدینی که تربیت را ترك نموده. 7

نمودند و آنهـا از آنچـه    ربیت فرزندانشان قیام میهمچنین سیره پیامبر و اولیا و امامان معصوم بر این است که به ت          

  . ساختند شد دور می فساد اخالق و عقاید آنها را موجب می

کنـد حفـظ      بر ولی کودك الزم است که او را از آنچه اخالقش را فاسـد مـی               : گوید  فقیه سبزواري در المهذب می    «

زیرا از مهمترین جهات . کند، برحذر  دارد یدش را تباه می کودك را از آنچه که عقااسـت نماید چه رسد به اینکه بر او الزم  

یابـد پـس قیـام     والیت ولی بر کودك حفظ اخالق و عقاید او از فساد است بلکه والیت ولی جز به این نحو تحقـق نمـی                  

  5.»لت داردوالدین به تربیت، برآنها الزم است همچنین در جواهر و مطالب نیز سیره پایدار بر تأدیب و تعزیر کودکان دال

شود که خداوند آفریننـده، پرورنـده و معلـم      و روایات اهل بیت معلوم میقرآن کریماز بررسی آیات  به طور کلی 

سـوادان   او پیامبري را در میان بی). 3، 2/علق(» اقرا و ربک االکرم الذي علم بالقلم علم االنسان مالم یعلم    «واقعی ماست   

هو الذي بعث فی االمیین رسوال من انفسهم یتلو علیهم ایاتـه و یـزکیهم و یعلمهـم     «براي تعلیم و تربیت آنها برانگیخت   

یـا ایهـاالنبی جاهـد الکفـار و         «منظور هدایت مردم مأمور است موانع را بزداید           پیامبر خدا به  ). 2/جمعه(» الکتاب و الحکمه  

مناسـب اجتمـاعی را فـراهم آورد کـه متـضمن            و شـرایط    ) 73/توبـه (» و لقد قالوا کلمه الکفـر     ... المنافقین و اغلظ علیهم   

  ).42/مائده(» و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط«حکمرانی براساس عدالت و قانون الهی است 

بدین ترتیب انقالب و مبارزه اجتماعی جهت زدودن موانع و تأسیس حکومت و برپایی عدالت جهت تدارك شرایط                  

                                                          

.169، ص 2 الشیخ الکلینی، الکافی، ج  .1

.164، ص 15 المیرزا النوري، همان، ج  .2

.االوالد ، باب حق48، ص 6 کافی ـ ج  .3

.306 ـ 313 فاضل لکنرانی، ص  .4

.314/3 همان، ص  .5
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  1. محیط اجتماعی و تحقق تعلیم و تربیت هستندسازي اقدامات سلبی و ایجابی مکمل براي مناسب

  رابطه طولی و دوسویه دولت و خانواده. 1-6-4

از این  . چنانکه قبالً گفته شد حکومت اسالمی، صورت تفصیل یافته رهبري دینی و عینیت اجتماعی شده آن است                

که مأمور تـأمین رفـاه و آسـایش مـردم         در دولت رفاه    . رو دولت اسالمی ماهیت تربیتی دارد و با دولت رفاه متفاوت است           

شـود و آمـوزش و پـرورش عامـل      هاي مهم و اساسی پیـشرفت مالحظـه مـی       جامعه است، تربیت همچون یکی از مؤلفه      

از این رو تعلـیم و تربیـت ذیـل اهـداف توسـعه              . شود  کننده خوشبختی و رفاه فردي و اجتماعی تلقی می          موفقیت و تأمین  

در حـالی کـه در دیـدگاه اسـالمی، دولـت همچـون         . شود  راساس همان اهداف ارزشیابی می    گردد و ب    اقتصادي تعریف می  

توانـد تمـام منـابع تـأمین          شود که می    دولت ساختار اجتماعی معتبري تلقی می     . شود  تشکیالت هدایت جامعه مالحظه می    

دولـت اسـالمی یـک شـرکت     . دکننده مالی، شرایط سیاسی و فرصتهاي اجتماعی الزم براي تعلیم و تربیت را فراهم نمای            

دولـت  . سهامی ارائه خدمات نیست که خدمات آموزشی را همچون دیگر خدمات رفاهی بـه مـشتریان خـود عرضـه کنـد          

دغدغـه اصـلی   . پـردازد  منظور بهسازي محیط آموزشی به ارائه خدمات رفاهی می       اسالمی یک دستگاه تربیتی است که به      

  .دي و خوشبختی و رفاه جاودانه استسوي سعادت اب این دولت هدایت جامعه به

هـایی بـراي     هاي توسعه متمرکز است، بـه تـدوین برنامـه           از این رو دولت هدایت برخالف دولت رفاه که بر برنامه          

دولت رفاه براساس تفسیر پیشرفت به افزایش درآمدها و کاالهاي مصرفی، توسعه را سرلوحه کـار                . تکامل جامعه نیاز دارد   

ولی دغدغـه دولـت هـدایت، ایجـاد     . کند دهی می هاي توسعه سامان    نیروهاي اجتماعی را بر مبناي برنامه     خود قرار داده و     

. هاي ذاتی و گرایـشهاي فطـري افـراد جامعـه اسـت      هاي مناسب جهت شکوفایی استعدادهاي خداداد و بروز آگاهی     زمینه

الگـوي توسـعه   . باشـد   اخالقی تمام مردم میدولت هدایت در صدد یافتن الگویی براي تأمین شرایط الزم جهت استعالي         

در دولـت هـدایت   . افزاید اروپایی نه تنها براي ارتقاي هستی شناختی افراد اجتماع متناسب نیست بلکه موانع آن را نیز می             

دهـی عوامـل اجتمـاعی و توسـعه امکانـات اقتـصادي و             گیرد و به سـامان      ریزي برحسب مصالح تربیتی صورت می       برنامه

  .شود منجر میفرهنگی 

با توجه به اینکه دولت اسالمی صورت تفصیل یافته رهبري و تشکیالت هدایت است و رهبري در غیبت پیـامبر و             

شود، بنابراین نـه تنهـا        الشرایطی است که از سوي مردم برگزیده و اطاعت می           امام معصوم برعهده عالم دین و فقیه جامع       

یعنی دولت اسالمی که از والیت فقیـه        . برد  و اختیارات ایشان را نیز به ارث می       مأموریتهاي پیامبر بلکه مرجعیت اجتماعی      

قـرآن  . کند، در مرجعیت و اقتدار نیز وابسته به موقعیت ولی فقیه و در نهایت جایگـاه پیـامبر اسـت            مشروعیت کسب می  

اولویـت  /) احـزاب (» ن من انفسهم  النبی اولی بالمؤمنی  «کند که پیامبر بر مؤمنین اولویت دارد           به صراحت اعالم می    کریم

مردم جامعـه اسـالمی    . فشانی مؤمنین و حراست از جان پیامبر داللت دارد ولی محدود به آن نیست               پیامبر البته براي جان   

قـرآن  حتی پیروي از پیـامبر در امـور فـردي کـافی نیـست و      . خصوص باید در اداره زندگی خود از پیامبر پیروي کنند   به

                                                          

فرماید و هم در سوره   این دو طریق مکمل سلبی و ایجابی زیر عنوان والیت اهللا و والیت طاغوت اشاره می قرآن کریم هم در آیه الکرسی به .1

... یا ایهاالذین آمنوا التتخذو الیهود و النصاري اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم«نماید   بر آن تأکید می51-55مائده آیات 

.» و الذین آمنواالذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکاه و هم راکعوناهللا و رسوله انما ولیکم
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کند که با تمسک به عبادات و مناسـک مـذهبی خـود را مـؤمن تلقـی                    ءبرداشت کسانی را گوشزد می     به خوبی سو   کریم

گـذاري و سـنجش وضـعیت خـود بـه            کنند بلکـه بـراي ارزش       کنند ولی در اداره زندگی اجتماعی از پیامبر پیروي نمی           می

و ما انزل من قبلک یریـدون ان یتحـاکموا   الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک         «نمایند    طاغوت مراجعه می  

  ).60/نساء(» الی الطاغوت و قد امرو ان یکفروا به

بدین ترتیب نه تنها قرآن بر ترك نمودن الگوهاي الحادي و مالکهاي کفرآمیز راهنمایان دروغین تأکید دارد بلکه                  

هاي خـود مـؤمنین توجـه        ها و یافته    جربههاي آن حضرت بر ت      دیدها و توصیه    خصوص بر اولویت فرامین پیامبر و صالح        به

از . هاي خویش اسـت  ها و خواسته در واقع اولویت نبی بر نفس مؤمنین به معناي ترجیح دادن امر پیامبر بر دانسته      . کند  می

ي هـا  یعنی اطاعت از پیامبر تمام حوزه» ما اتیکم الرسول فخذوه و مانهیکم عنه فانتهوا     «طور مطلق فرمود      این رو قرآن به   

گیرد و قلمرو نفوذ اندرزها و امرهاي او تمام سپهر زندگی دنیایی که همچون مقدمه آخرت است را فرا                   زندگی ما را فرا می    

شـوند    بلکه افراد جامعه اسالمی تنها در صورتی در زمره مؤمنان محسوب می           . شود  گیرد و به حوزه فردي منحصر نمی        می

فـال و ربـک الیؤمنـون حتـی         «.  رضایت داشته باشند و از ایشان الگـو بگیرنـد          هاي پیامبر   گذاري  ها و ارزش    که به داوري  

  ).65/نساء(» یحکموك فیما شجر بینهم ثم الیجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما

طور مطلق اسوه حسنه و الگوي معتبري است که از جانب خداوند بـراي پیـروي مـا در تمـام سـپهرهاي                         پیامبر به 

و ظن و گمانهاي بیهوده تنها و تنها حکم خداوند و » ماینطق عن الهوي«یین گشته و به دور از هواهاي نفسانی زندگی تع

اي که در اختیار داریـم بـراي هـدایت     چنین کسی بر خود ما و تمام منابع معرفت و تجربه   . فرماید  فرمانهاي او را ابالغ می    

افحکـم  «از ایـن رو قـرآن فرمـوده اسـت           .  زندگی ما اولویـت دارد     دهی شرایط اجتماعی    جریان زیست اجتماعی یا سامان    

نکته مهمی که درباره این آیه مطرح است و با بحث           ) 50/مائده(» الجاهلیه یبغون و من احسن من اهللا حکما لقوم یوقنون         

 نـسبت بـه   منظـور انتقـاد از عملکـرد جامعـه اسـالمی            هایی که به    نیز مناسبت دارد این است که حضرت فاطمه در خطبه         

ایراد فرمودنـد بـه ایـن آیـه اسـتناد نمودنـد و       ) ع(دید پیامبر و انکار رأي و انتخاب ایشان در مورد رهبري امام علی        صالح

  .ترجیح رأي شورا بر فرمان پیامبر را مصداق حکم جاهلیت تلقی فرمودند

اي طاغوتهـا سـر بـاز زننـد و بـه      هـ  هاي زندگی از شیوه طور واقعی در تمام جنبه بدین ترتیب الزم است مؤمنان به     

دهـی    همچنین آنهـا موظفنـد پیـامبر را در سـامان          . الگوهاي ارائه شده از سوي پیامبر و اندرزها و فرمانهاي او سر سپارند            

ریزي و مدیریت اجتماع بر خـود         زندگی اجتماعی، رهبري جنبشها، تشکیل حکومت، رهبري جامعه، سیاستگذاري و برنامه          

از عمـر محـدودتري   » قل انما انا بشر مـثلکم اال ان یـوحی الـی        «یعی است   بپیامبر که داراي زندگی ط    ولی  . ترجیح دهند 

طور خاص    نسبت به جامعه اسالمی برخوردار است و اصوالً براي ادامه راهی که گشوده است به انتصاب امامان معصوم به                  

  .پردازد طور عام می و علماي فقیه در دین، به

پـس دولـت اسـالمی نیـز کـه      . کنـد  ماعی و اولویت پیامبر به جانشینان آن حـضرت سـرایت مـی        در نتیجه مرجعیت اجت   

از این رو دولت اسالمی از افراد جامعه اسـالمی      . شود  تشکیالت اداره و رهبري جامعه است از این مرجعیت و اولویت برخوردار می            

عبارت دیگر دولـت اسـالمی کـه مرجعیـت و اقتـدار       به. هاي اجتماع سزاوارتر است دهی مؤلفه دهی به جامعه و سامان      براي جهت 

تواند برحسب اصول شریعت که کاشف از رضاي خداسـت، قـانون گـذارد و بـر                   مشروع خود را از خالفت الهی دریافت نموده می        

ـانواده اولویـت دارد و در هـدف                      . افراد حکم براند   اري، گـذاري، سیاسـتگذ     براین اساس دولـت اسـالمی در تعلـیم و تربیـت بـر خ

  . ریزي، اجرا، ارزشیابی و اصالح آموزش و پرورش، مسئولیت اصلی با دولت اسالمی است برنامه
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واقـع  » قو انفسکم و اهلیکم نـارا وقودهـا النـاس و الحجـاره            «طور مستقیم مورد خطاب آیه        ولی خانواده نیز که به    

هـا و   تواند نسبت به اهداف، برنامـه    سخگو باشد نمی  شود و باید در بارگاه الهی نسبت به انجام تکلیفهاي تربیتی خود پا              می

بدین ترتیب نـه  . بلکه الزم است بر عملکرد دولت برحسب قانون امر به معروف نظارت کند    . توجه باشد   اقدامات تربیتی بی  

دم مـر . تنها دولت اسالمی ماهیت تربیتی دارد و دولت هدایت است بلکه تربیت انگیزه واقعی مشارکت سیاسی مردم است                 

نه تنها بخاطر برخوردار شدن از هدایت باید براي برپایی دولت اسالمی تـالش کننـد بلکـه همچنـین بـراي پاسـداري از              

تواننـد نـسبت بـه انحـراف ایـن دولـت              آنها نمی . ماهیت تربیتی دولت اسالمی باید بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند          

  . تفاوت باشند بی

لوازم شهروندي دموکراتیک و تنها به خاطر حساسیت و مسئولیت تربیتی خود بایـد بـر            ها فارغ از      از این رو خانواده   

طـور   تا در صورت کاهش ویژگیهاي اسالمی دولت یا در صورت فقـدان دولـت اسـالمی بـه           . دولت به دقت نظارت نمایند    

انجـام تکلیفهـاي تربیتـی خـود      مستقیم مسئولیت تعلیم و تربیت فرزند خود را برعهده بگیرند و در برابر خداوند نسبت به                 

خانواده در هر حال . تواند جایگزین خانواده در امر تربیت تلقی شود و مسئولیت او را کاهش دهد    دولت نمی . پاسخگو باشند 

ولی اگر دولت اسالمی برپا شود و بتواند ویژگیهاي اسالمی خود را حفظ کنـد، خـانواده   . مسئول تربیت فرزند خویش است   

احکـام و  . هاي دولت اسالمی سـر بـاز زنـد     تواند از برنامه    عملکرد دولت، باید از دولت تبعیت نماید و نمی        ضمن نظارت بر    

البته حضور یـک رویکـرد    . باشد  قوانین تربیتی صادر شده از سوي دولت اسالمی بنابر مشروعیت الهی آن، الزم االجرا می              

هـاي آن    عملکـرد دولـت منتهـی شـود و در اصـالح برنامـه       تواند به بهبـود     انتقادي منصفانه براساس مالکهاي دینی می     

  .تأثیرگذار باشد

ها و اقـدامات   خصوص ارزشیابی از برنامه ریزي و به گذاري، برنامه بدین ترتیب خانواده نه تنها در اجرا بلکه در هدف     

فعـال خـانواده تمـام    نکته مهم این است که اوالً مـشارکت         . اصالحی  تعلیم و تربیت رسمی مشارکت فعال خواهد داشت         

ثانیاً مشارکت فعال . گیرد ریزي اصالحی را فرا می    گذاري تا اجرا و حتی ارزشیابی و برنامه         سطوح فعالیتهاي تربیتی از هدف    

یعنی خانواده در بارگاه الهـی     . گیرد  خانواده در فعالیتهاي تربیتی از منظر تکلیف الهی و وظیفه دینی مورد مالحظه قرار می              

تواند از خویش سلب مسئولیت کند بلکـه در پیـدایش شـرایط           لکرد تربیتی دولت اسالمی پاسخگوست و نمی      نسبت به عم  

  .نقش دارد

طور کلی در برابر آموزش مدرسه محور و آموزش شاگردمحور دیدگاه اسالمی براي تربیت خانواده محور داللـت                   به

میان دولت اسالمی و خانواده یک رابطه طولی برقرار است       یعنی در تعلیم و تربیت رسمی متناسب با دیدگاه اسالمی           . دارد

تواند هم کودکان و جوانان و غیره را به آموزش اجباري وادار نماید و هم خانواده، نهادهاي مـدنی و اشـخاص               و دولت می  

  . هاي تربیتی مکلف نماید صاحب صالحیت را به انجام فعالیت

تربیـت  «شود  یف است زیرا موجب جلب مصالح و دفع زیان کودك میدر فقه اسالمی تعلیم و تربیت بر والدین تکل   

فرزندان بر والدین واجب است و همچنین آموزش مواردي که متضمن مصلحتی براي آنـان اسـت و شـارع بـر آن مـوارد           

 دربـاره   البتـه 1»کند اهتمام کامل داشته الزم است چون اقدام نکردن بر این موارد ضرري در دنیا و آخریت نصیب آنها می        

توان تذکر بر این  تلقی تعلیم و تربیت همچون یک تکلیف واجب و ضروري والدین، میان فقها اتفاق نظر وجود دارد و نمی         

                                                          

.322 جواد فاضل لنکرانی، ص .1
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بلکه از صراحت و روشنی وجوب تربیـت بـر والـدین ناشـی              . تکلیف الهی در آثار فقهاي بزرگ را به غفلت آنها نسبت داد           

د که وجوب تعلیم و تربیت در مجموع امر ثابتی است و مورد اتفاق فقهاي قـدیم      شو  از آنچه گفته شد آشکار می     «. شود  می

. و جدید و معاصر است و شاید این که در آثار بعضی از آنها مورد اشاره قرار نگرفته به خاطر بـداهت موضـوع بـوده اسـت      

 دورانی که آماده پـذیرش  همچنین معلوم شد که تعلیم و تربیت واجب کفایی است یعنی شارع راضی نیست که کودك در                

زیرا تـرك تربیـت ضـرر و زیـان          . تربیت صحیح است و تربیت تأثیر زیادي بر شخصیت او در دنیا و آخرت دارد، رها شود                

باشد که قطعاً نزد شـارع   کند و اسباب فساد عقیده و عمل اوست و موجب انحراف او از راه راست می        فراوانی بر او وارد می    

  1 .»ناپسند است

ر صورت تعلیم و تربیت همچون نفقه و حضانت از کودك است که گرچـه بـر والـدین واجـب اسـت ولـی در              در ه 

« . صورت ترك کردن آنها دولت وظیفه دارد والدین را به استیفاي این حقوق کودك و انجام تکالیف مربوطه مجبور کنـد                    

یعنی بر پدران و مادران تربیت فرزندانشان بـه  شود که والیت بر تربیت و تعلیم حکم است          و همچنین از دالیل آشکار می     

به درستی که ترك تربیت براي کودك ضرر است و از این رو بنا بر آیات، روایـات،                ... باشد  تفصیلی که گفته شد واجب می     

پس تعلیم و تربیت قابل فرو گذاردن از سوي والدین نیست بلکه اگـر امتنـاع ورزنـد                  . سیره، اجماع و عقل نهی شده است      

تواند آنها را در صورت امتناع از حضانت اجبـار کنـد و یـا پـدر را در      تواند آنها را اجبار نماید چه اینکه او می اکم شرع می  ح

شود که تعلیم و تربیت براي تمام آحاد جامعه یک تکلیف الهی اسـت                 بنابراین معلوم می   2 .صورت امتناع از نفقه اجبار کند     

گـذاري، سیاسـتگذاري،    گیرد و دولت براي تحقق ایـن تکلیـف بـزرگ بـه هـدف            م می که با راهنمایی و کمک دولت انجا      

هـاي   نمایـد و بـا شـیوه      طور متقابل بر عملکرد دولت نظارت مـی         البته خانواده نیز به   . پردازد  ریزي، اجرا و نظارت می      برنامه

  . کند گوناگون براي اصالح فعالیتهاي تربیتی دولت اقدام می

فرایندهاي تربیتی و تخصصی بودن تعلیم و تربیت، تردیدي اساسی نـسبت بـه توانمنـدیهاي               با توجه به پیچیدگی     

تواند به وظیفه خطیر نظارت بر عملکـرد تربیتـی دولـت بپـردازد و                 شود خانواده نه تنها نمی      خانواده وجود دارد و تصور می     

. آید   تربیت فرزند خود نیز به تنهایی برنمی       انحراف دولت یا افت ویژگیهاي اسالمی دولت را درك کند، بلکه حتی از عهده             

بـدون شـک شـرایطی کـه نظامهـاي      . بنابراین تعامل خانواده با دولت در سطوح گوناگون فعالیتهاي تربیتی ممکن نیست       

اند گویاي ناتوانی عمومی خـانواده از مـشارکت          آموزشی رایج و ساختار دولت محور تعلیم و تربیت براي والدین پدید آورده            

  :ل در اقدامات تربیتی است ولی دست کم سه راه اساسی براي جبران این کمبود وجود داردفعا

خصوص در گرو تخـصص و        هاي مدنی برخی از وظایف تربیتی خود را که به           توانند با ایجاد تشکل     ها می   خانواده. 1

هـا، مراکـز     بدون شک دانشگاه.دانش فنی و همچنین اطالعات دینی است، برعهده این گونه تشکیالت اجتماعی بگذارند      

شـاید احـزاب   (هاي علمیه، عالمان دین، مصلحان و اندیشمندان اجتمـاعی، اصـناف معلمـان بـا تجربـه و         پژوهشی، حوزه 

تشکیالت مدنی که خارج از دولت و براي نظـارت     . ها بشتابند   توانند به یاري خانواده     در این زمینه می   ) سیاسی و مطبوعات  

تواننـد جریـان    اي هستند به خوبی می     آیند چون مشتمل بر ظرفیتهاي علمی و اعتقادي گسترده          د می و همکاري با آن پدی    

  . تحول و اصالحات آموزشی را تسریع و تسهیل بخشند

هـاي علـوم تربیتـی و دانـشهاي      هاي آموزش عمـومی و تکمیلـی را در رشـته        تواند دوره   نظام آموزش عالی می   . 2
                                                          

.333، ص همان .1
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هاي عمومی و تکمیلی نیروي انسانی متخصص و        گذراندن این دوره  . ریزي و تدارك کند     مهموردنیاز آموزش و پرورش برنا    

پدران و مـادران  . گذارد دلسوز ولی رایگانی را براي همکاري در سطوح گوناگون فعالیت تربیتی در اختیار نظام آموزشی می          

کنند، بسان    هدایت و سعادت آنها هزینه می     که مهربانترین اعضاي جامعه به کودکان هستند و از تمام منافع خویش براي              

هاي آموزشی خـاص ثـروت عظیمـی را سـرازیر نظـام آموزشـی نمـوده و          گنجهاي گرانبهاي معطل تنها با گذراندن دوره      

  .گشایند ظرفیت بزرگی براي تعلیم و تربیت کشور می

هـاي تربیتـی    اي الزم بـراي فعالیـت  هـ  ریزي دقیق و منطقی به تدوین مالکها و توانایی  تواند با برنامه    دولت می . 3

هاي کوتاه آموزشـی، تنظـیم        زاري آزمونهاي تخصصی، شناسایی والدین صاحب صالحیت، برگزاري دوره        گپرداخته و با بر   

همچنـین بـا کمـک     . ها و کتابهاي راهنما و صدور مجوز همکاري برخی از والدین را جلـب نمایـد                 ها و دستورالعمل    برنامه

ها نسبت به فعالیتهاي تربیتی حساسیت و آگاهی ایجاد نماید و حساسیت آنهـا را                 توان در خانواده    یآموزشهاي غیررسمی م  

  .هاي آموزشی مدارس و معلمان افزایش دهد نسبت به اقدامات تربیتی و شیوه

  روابط و تعامالت دولت و خانواده. 2-6-4

دکان عام اسـت و بـه مـواردي همچـون فقـدان             آید که وظیفه دولت در تربیت کو        المللی برمی   از بررسی اسناد بین   

والدین، عدم سالمت جسمی یا روانی والدین، عدم صالحیت اخالقی والدین و یا عدم برخورداري والدین از تمکن مـالی و           

. امکانات رفاهی، محدود نیست ولی دولت در برابر کودکان متعلق به گروههـاي اخیـر وظـایف خاصـی نیـز برعهـده دارد          

سـواد، ثروتمنـد و    فرزندان والدین باسواد و بی. ر برخی از وظایف تربیتی دولت عام و برخی دیگر خاص است   عبارت دیگ   به

بر وظایف عام، دولت در قبال برخی کودکـان           عالوه. فقیر، سالم و معلول همه باید از خدمات تربیتی دولت برخوردار باشند           

سرپرسـت یـا    ه اختالالت جسمی یا روانـی دارنـد، کودکـان بـی           کودکانی ک . و والدین، وظایف تربیتی خاصی برعهده دارد      

  .گیرند بضاعت در این دسته قرار می هاي بی بدسرپرست، کودکان خانواده

بدیل دارد که در آن  اکنون با توجه به اینکه تعلیم و تربیت رسمی متناسب با دیدگاه اسالمی یک ساختار ویژه و بی           

ی دوسویه با یکدیگرند تشریح و توضیح تعامالت دولت و خانواده در عرصه آمـوزش           دولت و خانواده داراي رابطه طولی ول      

رسد دولت اسالمی موظف است در مواردي همچون تدوین مقررات آموزشـی، تعیـین                به نظر می  . و پرورش موردنیاز است   

هاي آموزشـی     هزینهها و محتواي هر رشته آموزشی، سرفصل دروس، تعیین منابع آموزشی و کمک آموزشی، تأمین                  رشته

  . و نحوه مصرف اعتبارات آموزشی، مشارکت معنوي و مادي والدین را جلب نماید

امروزه عموم متخصصین آموزش و پرورش بر این باورند که سلطۀ انحصاري دولت بر آموزش آن را از مسیر اصلی   

در حالیکه در این .  وي در پی خواهد داشتآموزان را فقط با دولت و نمایندگان      زیرا تعامل دانش  . خود منحرف خواهد نمود   

هـا بایـد در تـالش خـود بـراي             دولت. گیرند  توجهی قرار می    میان، معلمان، متخصصین مستقل آموزش و والدین مورد بی        

 به همـین    1 .هاي پیش گفته را مورد پذیرش قرار دهد         رسیدن به نظام مطلوب آموزش حدودي از مشارکت و دخالت گروه          

هـاي آمـوزش و       ترین بحـث    اي   در تعلیم و تربیت، یکی از پایه       2مشارکت متخصصین امور آموزشی و والدین     خاطر، امروزه   

                                                          

١ .  D.C.Pena; "Parent Involvement: Influencing Factors & Implications", Journal of Educational Research, 
Vol.٩٤, Issue ٢٠٠٠ ,١, p ٤٢.
٢ .  Parent Participation.



  فلسفه تعلیم و تربیت رسمی

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

241

در بسیاري از کشورهاي جهان، مشارکت والدین در نظام آموزش و پرورش یکی از مسائل جدي بـه شـمار                    . پرورش است 

  .اختالف نظر شدیدي در مورد حدود این مشارکت وجود دارد. آید می

اند ولی با مشارکت والدین در محتواي مورد آمـوزش             عموماً مشارکت والدین در مدیریت آموزشی را پذیرفته        دولتها

 درباره مشارکت در مدیریت آموزشی نظیر تأسـیس و ادارة مـدارس خـصوصی، مـشارکت در                  1 .کنند  به سردي برخورد می   

رت و ارزشیابی، مطالعۀ تجربیات قانونی و عملـی  انتخاب معلمان و مدیران، مشارکت در محتواي آموزش، مشارکت در نظا    

دهد که گرایش غالب و روند کلی در این خصوص افزایش میزان مشارکت و کیفی ساختن آن                   برخی از کشورها نشان می    

  .است

در بسیاري از کشورها، مشارکت والدین جنبۀ نمادین و صوري داشته و در برخی کشورها، مشارکت والدین در تمام             

اي، چنـین مـشارکتی    اي است و در برخی دیگر از کشورها، صرفاً در سطح محلی یـا مدرسـه       ی، محلی و مدرسه   سطوح مل 

گیـري    ، مـشارکت را بـه سـطح تـصمیم         )همانند اتریش در سطح ملی و نروژ در سطح محلـی          (برخی کشورها   . وجود دارد 

 کـشورهاي اسـپانیا،     2 .آنـد   اي محدود ساخته    هسازي و مشاور    اند ولی برخی دیگر، مشارکت را به سطح تصمیم          افزایش داده 

اکنون در . اند ایتالیا، دانمارك و انگلستان با اصالح نظام آموزشی خود، مشارکت مستقیم والدین را در اداره مدارس پذیرفته               

هـاي   هآموزان، استخدام مـدیران و تعیـین برنامـ    نام دانش توانند در خصوص مدیریت مدرسه، ثبت       این کشورها، والدین می   

ها و شوراي مدارس، نقـش والـدین در نظـام آموزشـی          در آلمان علیرغم وجود شوراي کالس     . گیري کنند   آموزشی تصمیم 

برعکس، در اسپانیا و انگلستان، تحـت برخـی شـرایط، والـدین حـق               . همین وضع در فرانسه نیز وجود دارد      . محدود است 

حتی، در این دو کشور، والـدین در     . انتخاب مدیران مدارس را دارند    نظارت بر استخدام معلمان و صدور مجوز براي آنها یا           

  3 .امر نظارت و بازرسی نیز مشارکت دارند

هاي ملی    ولی در خصوص محتواي آموزش و آنچه باید در مدارس آموزش داده شود اکثر کشورهاي اروپایی برنامه                

بـراي مثـال، در فرانـسه و        . شـود   تواي آموزش دیده نمـی    ها اثري از مشارکت والدین در تعیین مح         دارند و در اغلب برنامه    

رود بـا تـصویب قـانون         انگلستان چنین مشارکتی وجود ندارد و در انگلیس که به لحاظ سنتی کشوري لیبرال به شمار می                

شد      صالحیت تعیین محتواي مطالب درسی که قبالً توسط شوراي مدارس تنظیم می            1988 مصوب   4اصالح نظام آموزشی  

هـاي   اخیراً در برخی ایاالت آلمان و در انگلستان، به والدین اجازه داده شده است که در کـالس                . ده دولت نهاده شد   به عه 

اي وجـود     آموز ارتباط تعریف شـده      همچنین، در دانمارك، بین معلمان و والدین دانش       . آموزان حضور پیدا کنند     درس دانش 

وز و خانوادة او و بحث در خصوص مسائل آموزشی جزء شرح وظـایف            آم  دارد یعنی مالقات معلمان از محل سکونت دانش       

  6. البته به تازگی در دانمارك، اسپانیا و ایرلند مشارکت در محتواي آموزش تا حدي پذیرفته شده است5.آنهاست

مشارکت والدین در نظام آموزشی ایران از جهت مشارکت در مدیریت آموزش به ایجاد و ادارة مـدارس غیردولتـی                    

                                                          

١ .  Cotton. K & Wikelund. K.R,١٩٨٩,"Parent Involvement in Education", Accessible through: 
http://www.nwrel.org/scpd/sirs/٣/cu٦.html
٢ .  Rapport a monsieur le minister de, La place et le role des parents dans l'ecole Rapport – n, de 
l'Enseignement superieur et de la Recherche, l'Education nationale p,٦٩. , octobre ٢٠٠٦ ,٢٠٠٦ - ٠٥٧
٣ .  Ibid; p. ٧٠.
٤ .  The Education Reform Act ١٩٨٨.
٥ .  Ibid, p.٧١.
٦ .  Ibid.
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هاي مدرسـه، فـوق برنامـه و ارزیـابی عملکـرد       این مشارکت در تأمین هزینه. شود طور مستقیم یا با واسطه منحصر می   هب

تنها به برخی مـدارس  ) 19/3/83(هاي مردمی مصوب  نامه گسترش مشارکت  در خصوص مدارس دولتی، طبق آیین     . است

  1.دولتی اجازه داده شده که زیر نظر هیئت امنا اداره شود

انجمـن،  . هاي اولیا و مربیان، نمود مشارکت مردم در مدیریت آموزشـی در مـدارس دولتـی اسـت             مچنین انجمن ه

نماینده . بر نمایندگان اولیا، مدیر مدرسه، یکی از معاونان، مربی پرورشی و نماینده معلمان مدرسه نیز عضویت دارند                  عالوه

اهداف و وظایف این انجمـن بـه خـاطر    . ت انجمن شرکت کندتواند در جلسا آموزي نیز برحسب ضرورت می شوراي دانش 

  . باشد وجود تمرکز در امر آموزش، صرفاً جنبه فرعی داشته و در حیطه اداره امر آموزش از جمله تجهیز مدارس می

. شـود  روابط و تعامالت دولت و خانواده در تعلیم و تربیت رسمی تا حدودي به موضوع تمرکز و انحصار مربوط مـی       

هـا و کـارکرد نظـارتی آن، همچنـین      دهـی بـه افکـار و اندیـشه     سیت و تأثیرگذاري تعلیم و تربیت رسـمی در جهـت       حسا

هـاي   هـا و برنامـه   ها عمومـاً سـعی کننـد محتـواي درس         شود دولت   هاي بسیار زیاد تعلیم و تربیت رسمی سبب می          هزینه

اهمیت این امـر بـراي برخـی کـشورها       .  آنها باشد  هاي کلی و زیر کنترل دقیق و گاه انحصاري          آموزشی همسو با سیاست   

با این حـال، حـدودي از       . داند  اي است که آموزش و پرورش را از مسائل مرتبط با امنیت ملی خود می                نظیر مصر به اندازه   

درباره محدوده پذیرش مـشارکت والـدین در تعلـیم و    . شود مشارکت والدین در محتواي آموزش در همه کشورها دیده می     

هاي استقرار یافته و در حـال گـذار از سـوي دیگـر، تفـاوت        از یکسو و بین دولت2گر و آزاد  هاي مداخله   یت میان دولت  ترب

  .وجود دارد

گر به خاطر ذات و ماهیت خود خصوصاً در امر مدیریت آموزشی بیشتر به سمت تمرکز و انحصار                   هاي مداخله   دولت

اند و    گیرنده در خصوص آموزش و پرورش فقط در دولت مرکزي قرار گرفته             متمرکز بدین معنا که نهادهاي تصمی     . اند  رفته

انحصار از این جهت که فقط نهادهاي دولتی حق تعیین نحوه مدیریت آموزش و پـرورش و همچنـین محتـواي مطالـب                       

 حال گـذار مـشاهده   هاي در هاي استقرار یافته و دولت توان بین دولت   تفاوت مشابهی را می    3.را برعهده دارند  ... تدریسی و 

هاي استقرار یافته، به لحاظ تاریخی فرصت تأمل و بررسی در ساختار و محتواي آموزش و پـرورش را کـسب                       دولت. نمود

هاي در حال گذار نـسبت بـه مـشارکت     اند ولی دولت    کرده و در این باره اغلب به مشارکت والدین در امر آموزش تن داده             

  .والدین تردید دارند

ه آموزش و پرورش در ایران شکل دولتی به خود گرفته یعنی دوران پهلوي اول، روند تالشهاي صورت                  از زمانی ک  

                                                          

بررسی و تصویب برنامه و بودجه ساالنه مدرسه در چارچوب : تند ازنامه مذکور، برخی از وظایف و اختیارات هیئت امنا عبار آیین) 3( طبق مادة  .1

هاي آموزشی  هاي رسمی مدرسه، فعالیت هاي مربوط به بهبود کیفیت برنامه از قبیل فعالیت(قوانین و مقررات موضوعه به پیشنهاد مدیر مدرسه 

آموزان مدرسه،  ن، امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانشهاي آموزشی مناسب براي کارکنا و تربیتی فوق برنامه و مکمل، برگزاري دوره

گیري در مورد به  ارزیابی عملکرد ساالنه مدرسه و تصمیم) آموزان، تجهیز، تعمیر و نگهداري مدرسه خدمات راهنمایی و مشاوره به اولیا و دانش

ایت قوانین و ضوابط مربوط همچنین همکاري و تعامل با کارگیري منابع انسانی مازاد بر نیروهاي رسمی مدرسه از محل منابع مدرسه با رع

بینی و تأمین منابع موردنیاز مدرسه از دیگر  منطقه جهت جلب و جذب بیشتر مشارکتهاي مردمی و پیش/ شوراي آموزش و پرورش شهرستان

.  امناي مدارس است وظایف هیئت

به طور . گرا را نباید با دولت توتالیتر در هم آمیخت در واقع، دولت دخالت. ه شویم دراین حد از بحث نباید دچار پیشداوري درباره این دو واژ .2

.شود گرا و از انگلستان و آمریکا به عنوان کشورهاي لیبرال یاد می عموم، از فرانسه به عنوان کشوري دخالت

هاي آموزشی ملی را دنبال  آموزان برنامه ، همه دانشدر فرانسه که داراي نظامی متمرکز است«. باشد  نمونه بارز چنین کشوري فرانسه می .3

.461گیدنز؛ همان، ص: به. بنگ» .کنند کرده و در امتحانات سراسري یکنواخت شرکت می
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ق در ایـران بـه      . هــ  1290نگاهی به قوانینی که از سـال        . گرفته در جهت متمرکز شدن تعلیم و تربیت رسمی بوده است          

 از نخستین قوانینی است کـه بـه امـر           9/8/1290قانون اساسی معارف مصوب     . تصویب رسیده است گویاي این امر است      

پروگرام مـدارس و مکاتـب از طـرف وزارت          «این قانون   ) 2(براساس ماده   . آموزش و پرورش دولتی اختصاص یافته است      

تهیـه و اصـالح     «ش  . هــ  1300قانون تشکیل شوراي عالی معارف مـصوب        ) 12(همچنین ماده   . »گردد  معارف معین می  

را بر عهـده ایـن شـورا کـه          » هاي مدارس   لمی و فنی مدارس ذکور و اناث و نظامنامه        دستورات رسمی کلیه تحصیالت ع    

مفاد دولت محور این مقررات تا به امروز هیچ تغییري نکرده و هنوز تعیین محتواي               . ترکیبی کامالً دولتی دارد، نهاده است     

  1.پذیرد مطالب درسی و برنامه آموزشی توسط دولت صورت می

ي اقشار مردم از سطح سواد قابل اعتنا و الجرم عدم توانایی آنها در مشارکت علمی و مـدیریت             البته عدم برخوردار  

هـا از مهمتـرین توجیهـاتی بـوده اسـت کـه بـراي دخالـت                گر در همه عرصه      و لزوم وجود دولتی مداخله     2تعلیم و تربیت،  

نامـه گـسترش مـشارکتهاي        آیین) 3(ماده  » 6«تبصره بند   . شود  انحصاري دولت در محتواي آموزش و پرورش مطرح می        

هاي آموزشی و پرورشی مدارس سخن گفته و نه از مشارکت          مردمی در مدارس نیز صرفاً از مطلع ساختن والدین از برنامه          

آمـوزان،    هاي آموزشی و پرورشی مصوب مدرسه در آغاز سال تحصیلی به اطالع اولیاي دانـش                برنامه«: والدین در این امر   

  .»آموزش و پرورش شهرستان و منطقه مربوط برسداداره و شوراي 

یک پرسش اساسی این است که آیـا مـشارکت        . رسد در تعامل والدین با دولت چند پرسش مطرح است           به نظر می  

باشد؟   والدین در مدیریت نظام آموزش و پرورش یا در محتواي آن، تکلیف یا حق است و یا صرفاً یک فعالیت دلبخواه می                     

اي مشروع دانست که یک شخص نـسبت   توان حق را عبارت از اختیار یا امتیاز یا توانایی یا سلطه           اده می در یک تعریف س   

در صـورتی  . در مقابل هر حقی، اصوالً تکلیف متناظر با آن وجـود دارد . به شخص دیگر یا نسبت به یک شیء خاص دارد       

 داشت تا حق آنها را رعایت کند و بـرعکس اگـر          که مشارکت والدین حق آنها باشد نظام آموزش و پرورش تکلیف خواهد           

مشارکت والدین تکلیف آنها باشد در این صورت، نظام آموزش و پرورش حق خواهد داشت مشارکت آنهـا را بـه صـورت                       

  . جدي خواستار شود و ضمانت اجراهاي الزم براي عدم مشارکت را اعمال کند

داوند بر تعلیم و تربیت و تـالزم حـق بـر تربیـت بـا تکلیـف        در پاسخ به این پرسش با توجه به آنچه درباره حق خ           

                                                          

مطابق رأي ششصدوهشتادوپنجمین جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش . باشد هاي درسی و تربیتی می  این امر برعهده کمیسیون برنامه .1

  : شرح وظایف و ترکیب اعضاي کمیسیون مزبور به شرح زیر است23/2/1382مورخ 

  :شرح وظایف) الف

هاي تحصیلی و مراکز آموزشی؛ هاي درسی دوره بررسی مبانی و اصول حاکم بر برنامه

بررسی سند برنامه درسی ملی؛

هاي  هاي ارزشیابی از آموخته  یادگیري، شیوههاي یاددهی ـ هاي تحصیلی شامل اهداف، روش ها و پایه بررسی راهنماي برنامه درسی دوره

اي معلمان؛ هاي حرفه آموزان و صالحیت دانش

عملی، نظري، انتخابی، اجباري؛: هاي تحصیلی شامل عنوان، ساعات هفتگی و نوع درس ها و پایه بررسی جدول مواد درسی دوره

.یش دبستانیهاي سوادآموزي و پ هاي درسی دوره ساعات تدریس و برنامه(بررسی مدت

  :ترکیب اعضا) ب

به هر حال، اثري از حضور والدین در این . اعضاي این کمیسیون دولتی بوده و تنها حضور دو متخصص امور آموزشی صیغه غیردولتی دارند

.شود گیرنده در خصوص محتواي آموزش در مدارس است، دیده نمی کمیسیون که نهاد تصمیم

توانند داوران شایسته تعلیم و تربیت باشند، به لزوم دخالت دولت در امر آموزش حتی  ن که افراد تربیت یافته نمی جان استوار میل، با این بیا .2

.1310لنکستر، همان، ص : به. بنگ. نهد در صورت مخالفت پدران و مادران، صحه می
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شود که مشارکت والدین در مدیریت آموزش و پـرورش حـق آنهـا اسـت و         تربیتی در دیدگاه اسالمی گفته شد، معلوم می       

انین و ولی والدین نیز در اجراي تکلیف تربیتی خود باید مسئوالنه و متعهدانه قو      . دولت مکلف است این حق را رعایت کند       

کـاري یـا امتنـاع       تواند هر نوع کم     دولت هدایت می  . هاي دولت هدایت را محترم شمرده و به آنها عمل کنند            سیاستگذاري

گرچه دولـت همچنـین الزم اسـت بـه نقـدهاي            . والدین را در انجام تکلیفهاي تربیتی مورد تذکر و حتی تعقیب قرار دهد            

  . والدین نیز ترتیب اثر دهد

.  در تعیین محتواي مورد آموزش با توجه به جنبۀ اخالقی و اجتماعی این آموزشها ضـروري اسـت            مشارکت والدین 

ویژه در خـصوص   به. شود اظهارنظر کنند آنها هم حق دارند و هم مکلفند در خصوص مطالبی که به فرزندشان آموخته می             

بایـد ایـن حـق والـدین را محتـرم شـمارد        هاي مذهبی و اخالقی والدین باید مشارکت فعال داشته باشند و دولت               آموزش

والدین همچنین مکلف هستند برخی از آموزشهاي دینی و غیردینی را که به دالیلی دولت فروگذار نموده، جدا از مدرسـه                     

هاي آموزشی  یعنی والدین با مراقبت دقیق بر عملکرد تربیتی دولت، الزم است نواقص و کمبودهاي برنامه   . برعهده بگیرند 

اگـر دولـت بـه شـرایط و         . هاي تربیتی مدرسه مشروط است      یعنی پیروي والدین از برنامه    . ی مدرسه را جبران کنند    و تربیت 

هاي تربیتی دولت حمایت  بند باشد و تکلیف تربیتی خود را به انجام رساند والدین موظفند از برنامه  لوازم اسالمی بودن پاي   

توانند نسبت به جبران کمبودهاي برنامه تربیتی مدرسه  این صورت آنها نمیولی در غیر . طور کامل تبعیت کنند     نموده و به  

تواند خانواده را با کمک ابزارهاي قـانونی بـه    همچنین دولت می . انگاري نمایند   خصوص در بخش اخالقی و دینی سهل        به

منظور اصـالح   د تربیتی دولت به   ضرورت نظارت خانواده بر عملکر    . انجام تکلیف تربیتی خود در برابر فرزندانش وادار نماید        

تشکیالت مدنی متشکل از افـراد متخـصص در   . نماید یا جبران آن بار دیگر حضور تشکیالت مدنی واسطه را ضروري می      

چنانکه در کـارکرد    . رسانند  تعلیم و تربیت و کارشناس در امور اسالمی، به خانواده در انجام وظایف نظارتی خود کمک می                

هـاي تربیتـی دولـت الزم اسـت بـر       بیت رسمی شرح داده خواهد شد، رویکرد انتقادي نسبت به برنامـه           نظارتی تعلیم و تر   

هاي تربیتـی     تواند با کمک همین تشکیالت مدنی کمبود برنامه         همچنین خانواده می  . مالکهاي علمی و دقیق استوار باشد     

گرایـی    شگیري از فرو افتادن به ورطه جزمیت      اي این تشکیالت مدنی در پی       بدون شک نقش واسطه   . دولت را جبران نماید   

  . گرایی یا استبداد دولتی و پلورالیسم مردمی بسیار اهمیت دارد و نسبیت

  کارکردهاي تعلیم و تربیت رسمی . 7-4

سازي مردم، توزیـع دانـش، تولیـد دانـش،            تعلیم و تربیت رسمی داراي کارکردهاي فراوانی است که از مهمترین آنها آگاه            

ـاعی،        ي دانش، اعتبار بخشی دانش، توزیع و تثبیت ارزشها، تحـول در فرهنـگ عمـومی، سـطح                 بند  سطح بنـدي فعالیتهـاي اجتم

ـاد برابـري در       اي، سطح   گسترش مهارتهاي ارتباطی، تنظیم روابط اجتماعی، انتقال اطالعات و مهارتهاي حرفه           بندي مشاغل، ایج

ـاعی اسـت    اي تضمین فرصتهاي تحصیلی و اشتغال، همچنین برپایی سازوکاره       کارکردهـاي  . کننده امنیت، توسعه و عـدالت اجتم

  .توان ذیل دو عنوان کلی تربیت عمومی و مدیریت اجتماعی قرار داد متنوع تعلیم و تربیت رسمی را می

براي برقـراري تربیـت عمـومی یـا هـدایت عامـه الزم اسـت تعلـیم و تربیـت رسـمی داراي قـوانین، مقـررات و                    

همچنین تعلـیم و  .  باشد که کودکان، والدین و تمام بخشهاي جامعه را بر اهتمام به امر تربیت وادار سازد   هایی  دستورالعمل

زیرا قانونی کـه  . کننده برخوردار باشد تربیت رسمی الزم است براي اجراي مقررات آموزش اجباري از سازوکارهاي تضمین           
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 براي برقراري تربیت عمومی الزم است یک نظـام اجتمـاعی    همچنین. فاقد ضمانت اجرایی است، تأثیرگذاري اندکی دارد      

هاي مدیریتی فراگیر، سـازوکارهاي قـانونی و    خاص برپا شود و این نظام آموزشی از امکانات کافی نظیر اعتبارات، سیستم            

  . اختیارات الزم براي تأمین تربیت همگانی برخوردار باشد

  برپایی تعلیم و تربیت عمومی. 1-7-4

المللی چنین آمده وظیفه دولـت در تربیـت کودکـان عـام اسـت و بـه مـواردي           الً گفته شد در اسناد بین     چنانکه قب 

همچون فقدان والدین، عدم سالمت جسمی یا روانی والدین، عدم صالحیت اخالقی والدین و یا عدم برخـورداري والـدین    

ن متعلق به گروههاي اخیر وظـایف خاصـی نیـز    از تمکن مالی و امکانات رفاهی، محدود نیست ولی دولت در برابر کودکا            

فرزنـدان والـدین باسـواد و     . عبارت دیگر برخی از وظایف تربیتی دولت عام و برخـی دیگـر خـاص اسـت                  به. برعهده دارد 

بر وظایف عـام، دولـت در         عالوه. سواد، ثروتمند و فقیر، سالم و معلول همه باید از خدمات تربیتی دولت برخوردار باشند                بی

کودکانی که اختالالت جسمی یا روانی دارند، کودکـان         . ل برخی کودکان و والدین، وظایف تربیتی خاصی برعهده دارد         قبا

ها باید براي حذف واقعی       حکومت. گیرند  بضاعت در این دسته قرار می       هاي بی   سرپرست یا بدسرپرست، کودکان خانواده      بی

حوزة آموزش و پرورش تالش کنند و برخورداري یکسان و برابـر از             هاي طبقاتی، مالی، جنسی، قومی و نژادي در           تبعیض

  . محتواي تبعیض بسنده نکنند حق بر آموزش و پرورش را تضمین کنند و صرفاً به منع تشریفاتی و بی

بنابراین دولتها وظیفه دارند براي تحقق آموزش و پرورش موجـود، در دسـترس، قابـل قبـول و قابـل انطبـاق بـا                         

 ضرورت موجود بودن سطحی از آمـوزش بـه صـورت رایگـان و اجبـاري بـراي تمـام             2. اقدام کنند  1آموزان  نیازهاي دانش 

المللی مهم مربوط به آموزش مورد  کودکان در اعالمیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودك و همۀ معاهدات بین             

و فقر هم در سـطح فـردي و هـم در سـطح           همبستگی یا رابطه مستقیم میان سطح پایین آموزش         . تأکید واقع شده است   

  . دهد اجتماعی اساس آموزش رایگان و اجباري را تشکیل می

منظور از در دسـترس بـودن   . بنابراین منظور از آموزش و پرورش موجود سطحی از آموزش رایگان و اجباري است          

منظور از قابل قبول    . العمر است  آموزش توسعه قلمرو آموزش عمومی رایگان در سطوح گوناگون و همچنین آموزش مادام            

هـاي   هاي بهداشت و سالمتی رعایت شـود، شـیوه     بودن آموزش آن است که در آموزش اجباري و رایگان کودکان حداقل           

مالکهـاي آمـوزش بـا      . انضباطی و آموزشی اصالح گردد، تنبیه بدنی محو شود، و مدرسه از معلمان باسواد برخوردار باشد               

منظـور از قابـل انطبـاق بـودن     . تحقق آنها نظارت و کنترل همراه با ضمانت اجـرا اعمـال گـردد   کیفیت تدوین شود و بر     

ایـن نکتـه دقیقـاً مخـالف        . آموزش و پرورش آن است که مدارس باید به نیازهاي فردي هر یک از کودکان پاسخ دهنـد                 

  3.شود تطبیق دهند  در مدرسه ارائه میآموزان انتظار دارد خود را با هر شکلی از آموزش که گرایش رایج است که از دانش

این . تعلیم و تربیت عمومی بر سه رکن اساسی اجباري بودن، رایگان بودن و محتواي مشترك داشتن استوار است                 

توانـد موضـوع    سه رکن که در تمام شکلهاي تربیت عمومی حضور دارد البته بر مبانی و نگرشهایی تکیه زده است که می               

المللـی کـه    اگرچه امروزه تعلیم و تربیت عمومی در اسناد حقوقی و معاهدات تربیتـی بـین  . قع گردندهاي فلسفی وا    بررسی

                                                          

١ .  Availability, Accessibility, Acceptability, Adapatability.
٢ .  Katarina Tomasevski; Manual on Right – Based Education, UNESCO, ٢٠٠٤, pIII.
3.  Ibid.
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شود و تقریباً تمـام کـشورهاي جهـان بـه رعایـت آن         برآیند نگرشهاي انسان دوستانه است امري کامالً پذیرفته تلقی می         

  . قابل طرح کردن استگانه آن متعهد هستند، ولی هنوز پرسشهایی درباره مبانی و ارکان سه

  تربیت اجباري. 1-1-7-4

شـود، ایـن      یکی از مهمترین پرسشها درباره تعلیم و تربیت رسمی که به اجباري بودن تربیت عمومی مربـوط مـی                  

توان گروهی از انسانهاي آزاد را به اجبار تربیت نمود و آنها را به آموختن واداشت؟ آیا آموزش اجباري یک                    است که آیا می   

ي معین به همگان یک عمل انسانی است؟ آیا توجیهی براي اجبار والدین نسبت به مدرسـه فرسـتادن فرزندانـشان     محتوا

  . وجود دارد

در خصوص تعلیم و تربیت اجباري دو دیدگاه عمده وجود دارد برخی اندیشمندان نظیر فروبل، دیوئی و نیل کـه از                      

تربیت اجباري نقض آزادي است؛ زیرا هم موجب سلب اوقات فراغـت       کودکان هستند معتقدند تعلیم و       1طرفداران اتونومی 

هاي تفکر آزادانه را از       گردد و هم با جهت دادن به نگرش کودك و تحمیل افکار و عقاید خاص به وي، زمینه                   کودکان می 

 پس خود دارد و بالقوه اي را در    فرضهاي پدرساالرانه و اقتدارگرایانه     به زعم ایشان تعلیم و تربیت، پیش      . نماید  وي سلب می  

میل به توتالیتاریسم دارد، بنابراین در صورتی که قالبهاي خاص فکري تحت پوشش تعلیم و تربیت اجباري تـرویج یابنـد،     

  . تبدیل گردند2چه بسا خود به دشمن اصلی آزادي

 زمان و مکان آن نیـز   بر تجویز تعلیم و تربیت اجباري، مبادرت به تجویز          به قول آرموند در صورتی که دولت عالوه       

 پس  3.آموز نیست   بنماید، تفاوتی بین یک زندانی محکوم به زندان باز که عصرها و روزهاي تعطیل آزاد است با یک دانش                  

  4.منظور تحمیل چنین محدودیتی بر آزادي کودکان، بایستی حتماً توجیهات بسیار قوي وجود داشته باشد به

                                                          

هوشیاري کامل و بالواسطه از اوامـر       ) Individual(کانت این ادعاست که هر فرد       ) Autonomy(ترین بحث در دکترین اتونومی         محوري  .1

گوید کـه   دارد، که به او می) Idea of Reason(» ایده عقلی«یا ) a fact(» یک واقعیت«به عنوان ) Imperatives of Morality(اخالق 

است و چه چیزي بایستی توسط تمامی افراد مشابه، صرفنظر از آنچه که هر یک از آنها به طور فردي به جاي               ) Rational(چه چیزي عقالنی    

ي اسـتعدادهاي بـشري    است که هر شخص بالغ که دارنـده    ي این استعداد بشري ذاتی        به واسطه . خواهند انجام دهند، انجام دهند      آن عمل می  

این توانائی آگاهی یافتن و انجام امر خیر اسـت کـه کانـت آن را    . ي اخالقی خود آگاهی یافته و آن را انجام دهد تواند به وظیفه عادي است می  

  :بنگ. نامد می» اتونومی«
December 2006, No.4, Vol.19, In Ratio Juris, Gunnar Beck; "Immanuel Kant's Theory of Rights" p.373 –

74, 2006, Blackwell )Publishing Ltd, Oxford, (371 – 401)

گردد، معتقد بود که اعمال اقتدار بر کودکان بهترین روش آمـاده سـاختن آنهـا        ولی جان الك که خود از اندیشمندان لیبرالیسم محسوب می           .2

 آنهاسـت   اند، از جمله آنارشسیستها نیز راهکارهاي گوناگونی را ارائه نموده.  استقالل شخصیتی در زمان بلوغ استبراي برخورداري از اتونومی یا   

که در اوایل قرن بیستم متد تعلیم و تربیت آنارشیستی خود را در مقابل تعلیم و تربیت مذهبی در کلیسا ) Francisco Ferrer(فرانسیسکو فرر 

  :براي جزئیات بیشتر، بنگ. داري ارائه نمود لیستی دولت سرمایهو تعلیم و تربیت ناسیونا
Utopias and Philosophy of Education, "in Journal of Philosophy of Judith Suissa; "Anarchism p.631 -34, 

2001, No,4, Vol.35, Eduction.

٣ .  Brenda Almond; "Education and Liberty: Public Provision and Private Choice", in Journal of 
Philosophy of Education, Vol.٢٥, No,٢٫١٩٩١

 سالگی در مدارس به شکل اجبـاري،        18گردد که واقف شویم که در بعضی کشورها کودك مجبور است تا                اهمیت این امر زمانی نمایان می       .4

.  سال افزایش داد18 به 2000 ایالتی بود که سن تعلیم و تربیت اجباري را در سال            براي مثال در کانادا، ایالت انتاریو اولین      . تعلیم و تربیت ببیند   

  :ي تعلیم و تربیت اجباري در کانادا و تاریخچه آن، رجوع کنید به براي جزئیات بیشتر در زمینه



  فلسفه تعلیم و تربیت رسمی

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

247

زیرا کودکان  . منظور تربیت آنها موافقند     ود ساختن موقت آزادي کودکان به     از سوي دیگر عموم اندیشمندان با محد      

کنـد وي اذعـان     براي مثال جان استوارت میل صراحتاً کودکان را از شمول اصل آزادي خارج می     1.تجربه و تأثیرپذیرند    بی

نکه وي به دیگـران ضـرر       توان در آزادي عمل وي دخالت نمود مگر ای          دارد که هر فردي حاکم بر خویش است و نمی           می

از آنجا که هر فرد بهترین قاضی اموري است که در رابطه با سعادت خـویش اسـت، هـیچ                    . برساند یا تهدید به ضرر بکند     

اي به شکل آشکاري بـه        تواند به صورت موجهی در رفتار وي دخالت نماید، حتی در صورتی که چنین مداخله                مرجعی نمی 

حقی است که تنها اختصاص به ) آزادي منفی(اد وي حق بر عدم مداخله در زندگی یک فرد         ولی به اعتق  . نفع آن فرد باشد   

 کانت و هگل نیز منافع کودکـان را بـا منـافع سرپرسـت     2.باشند افراد بالغ دارد و کودکان از داشتن چنین حقی محروم می  

 عمـومی را توسـط دولـت یـک ضـرورت            دانان  کالسیک نیز ارائه آموزش و پرورش          اقتصاد 3.کنند  مذکر خانواده جمع می   

 4از آنجا که در تفکر آنان داشتن شهروندانی دانا و توانا که قادر به ایفاي وظایف شهروندي به نحو احسن باشند،                    . دانند  می

  5.دهند دستی دولت در تعلیم و تربیت می بنیان دولت و اساس ایجاد حکومتهاي آزاد است، بنابراین رأي به پیش

زه نظر دوم با اقبال مواجه است و در خصوص این امر اجمـاع کلـی وجـود دارد کـه تعلـیم و تربیـت                          بنابراین امرو 

) 26(هاي مختلف مرتبط با حـق بـر آمـوزش و پـرورش، مـاده                  در میان اسناد و کنوانسیون    . اجباري به نفع کودکان است    

المللـی    میثاق بـین  ) 12(، ماده   )1960(موزش  کنوانسیون مبارزه علیه تبعیض در امر آ      ) 4(اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده      

از جملـه مهمتـرین اسـناد       ) 1989(کنوانسیون حقـوق کـودك      ) 28(و ماده   ) 1966(حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی      

  . اند المللی هستند که کشورهاي عضو را به شناسایی آموزش ابتدایی اجباري و همگانی ملزم ساخته بین

چه کسی و بر چه اساسی حق دارد عموم مردم جامعـه را مجبـور کنـد کـه محتـواي                     ولی به واقع این پرسش که       

در حالی که این پرسش با توجـه بـه          . پاسخ مانده است    خاصی را آموخته و فرزندان خود را به مدرسه بفرستند همچنان بی           

رباره منشأ حق اتفاق نظـري  چنانکه قبالً گفته شد د  . باشد  حقوق اشخاص در تعلیم و تربیت از اهمیت خاصی برخوردار می          

بـر طبـق نظریـه حقـوق طبیعـی کـه بـر        . وجود ندارد و دست کم دو نظریه حقوق طبیعی و حقوق موضوعه رایـج اسـت       

از . یابی حقوق در ویژگیهاي طبیعی تأکید دارد، مبناي حق بر تعلیم و تربیت ویژگیها و تمایالت طبیعی انسان اسـت                     ریشه

                                                          

Philip Oreopoulos; "The Compelling Effects of Compulsory Schooling: Evidence from Canada", in 
Canadian Journal of Economics, Vol,٣٩, No.١, February ٢٠٠٦.
١ .   See, John Locke; Some Thoughts Concerning Education, London, Rivington, ١٨٢٤, p.٦, Available at: 
http://www.oll.libertyfund.org/Home٣/Book.php?recordID=٠١٢٨٫٠٨.

  : براي جزئیات بیشتر، بنگ .2
KiSuKim; "J.S.Mill's Concept of Maturiy as the Criterion in Determining Children's Eligibility for 
Rights", in Journal of Philosophy of Education, Vol.٢٤, No. ١٩٩٠ ,٢, P.٢٣٦
٣ .  See, Almond, Brenda; Op.cit, p.١٩٥ 

  :بنگ» .شود آید، بلکه لیبرال دموکرات می شهروند، لیبرال دموکرات به دنیا نمی«ز ویلیام گالستون اي است زیبا ا  این ادعا عبارت اخري جمله .4
William A.Galston, "Expressive Liberty, Moral Pluralism, Political Pluralism: Three Sources of Liberal 
Theory", 40 Wm. & Mary l. Rev. 869, 869 (1999), Quoted in: Richard W.Garnett; "Taking Pierce Seriously: 

The Family, Religious Education, and Harm to Children", in Notre Dame Law Review, Vol.76:1, 2000, 

p.120.

.21، ص1382 مصطفی عمادزاده؛ اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان،  .5
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 که بر حـسب گـرایش اول ماهیـت    1ایش مهم حق ـ اختیار و حق ـ منفعت وجود دارد  سوي دیگر در فلسفه حقوق دو گر

  .حق بر تعلیم و تربیت گزینش و اختیار است و براساس گرایش دوم ماهیت حق بر تعلیم و تربیت حمایت از منافع است

بق با آنچه در اسـناد  زیرا در صورتی که مطا   . در هر صورت حق بر تعلیم و تربیت با آموزش اجباري سازگاري ندارد            

شود، حق بر تعلیم و تربیت در زمره حقوق طبیعی یا ذاتی بشر تلقی شـود، جـایی بـراي مفهـوم                    المللی ذکر می    حقوق بین 

مند شـوند دولتهـا مبنـایی بـراي      خواهند از این حق خود بهره ماند و در خصوص کسانی که نمی      آموزش اجباري باقی نمی   

مالحظه حق بر تعلیم و تربیت در زمره حقوق موضوعه، توجیهی براي آمـوزش اجبـاري بـه                  همچنین  . اجبار ایشان ندارند  

دهد چون حقوق موضوعه یا بر توافقهاي قبلی و یا بر مبنایی طبیعی که در ویژگیهاي ذاتی یا هـستی شـناختی      دست نمی 

اي بـراي قـوانین آمـوزش     عریف شدهشود در حالی که در میان ویژگیهاي طبیعی انسان مبناي ت         اشیا ریشه دارد استوار می    

باشد بر مبانی و نگـرش الحـادي          در واقع حقوق موضوعه بجز آنچه در قلمرو حقوق اسالمی واقع می           . اجباري وجود ندارد  

شود، چند مفروض اساسی وجود       گذاري ملکوتی نفی می     از این رو در حقوق موضوعه که هرگونه مرجع قانون         . استوار است 

گذاري و وضع قواعد حقوقی براي زندگی خویش صالحیت انحصاري دارد، عقل، تجربـه و اراده   اي قانونانسان بر . 1: ئارد

قواعد دستوري حاکم بر رفتار اعم از حقـوقی و اخالقـی نـسبی هـستند و هـیچ نظـام                     . 2 2.انسانی تنها منشأ حق هستند    

انـسان از قیـد   . 3. دم را بـه رفتـاري وادار نمایـد       حقوقی عامی وجود ندارد که بتواند احکام فراگیر صادر نماید و تمـام مـر              

. گذار خـویش اسـت و حـق و تکلیـف ریـشه در اراده شخـصی دارد       حاکمیت هر مرجعی غیر از خود رهاست و خود ارزش        

گرایـی،    گرایی در خصوص حـسن و قـبح رفتـار منتفـی اسـت و نـسبی                  انگاري و ذات    براساس این مفروضات چون مطلق    

د و زیان بر عهده عقل و تجربه انسانی است و انسان هیچ یک از مقوالت اخـالق، ارزشـها،                    جویی و سنجش سو     مصلحت

کند و همه را خود براي برآورده ساختن نیازهایش پدید            گونه معیاري را از خارج دریافت نمی        حقیقت و موازین عقلی و هیچ     

  .  تربیت دست بکشدتواند از حقوق خود نظیر حیات، مال، آزادي و  پس به راحتی می3آورد، می

ـ   اختیار دارند، انسان که خود منـشأ و   همچنین اگر حق بر تعلیم و تربیت را در زمره حقوقی بدانیم که ماهیت حق 

شود و صالحیت تام بـراي وضـع و نـسخ حقـوق و تکـالیف را داراسـت                مالك حق و تکلیف و فضیلت و رذیلت تلقی می         

 اساسی همچون حیات، مالکیت، آزادي و تربیت را بر حسب مالکهاي متکی بر              تواند میزان و نوع برخورداري از حقوق        می

توانـد   سود و زیان مادي ارزیابی کند و دولت موظف است از آزادي و اختیار افراد در امر تعلیم و تربیت حمایت نماید و نمی  

یار دارند بر قـدرت و آزادي صـاحب   زیرا حقوقی که ماهیت حق ـ اخت . خود حق بر تربیت را با آموزش اجباري تهدید نماید

تواند از حق خود و از تکلیفی کـه دیگـران در برابـر او دارنـد بگـذرد یـا        حق در تعیین سرنوشت خود داللت دارند و او می       

  4.خواستار اجراي آن به نحوي دیگر باشد

ت دارند بر نفـع     همچنین در صورتی که حق بر تعلیم و تربیت در زمره حقوقی محسوب شوند که ماهیت حق منفع                 

مند شود و یا بر تکالیف دیگران در  تواند از این حق بهره صاحب حق داللت دارند و صاحب حق در چارچوب منافع خود می       

منـدي از منـافع خـود         توانـد او را در بهـره        ولی هرگز دیگران مثالً دولت نمی     . برابر حق خود نظارت و کنترل اعمال نماید       

                                                          

١ .  The Choice Theory of Rights, The Interest Theory of Rights.

.70، ص1375 کالین براوون، فلسفه و ایمان مسیحی، طه و س میکائیلیان، تهران، انتشارات علمی،  .2

.381-382، ص 1377آهللا فوالدوند، تهران، خوارزمی،   برایان مگی، فالسفه بزرگ، عزت .3

٤ .  AlenHarel, Theories of rights, Http://ssrn.com/abstract=٤٥٩٩٦٠.pdf,p٥.
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بنابراین فوایـد عمـومی و منـافع اجتمـاعی تعلـیم و         . بر تعلیم و تربیت، منفعت فراگیر است      چون کانون حق    . مجبور سازد 

حـداکثر  . اي به دست دولتها دهد تا مردم را به آموختن یک محتواي از پیش معین مجبور سازند                  تواند بهانه   تربیت نیز نمی  

د براي ترغیب مردم توسط دولتها داللت داشته        توان  این فواید عمومی و منافع اجتماعی یا حتی شخصی تعلیم و تربیت می            

تواند مبنایی براي تحمیـل تربیـت    کننده به آموختن را تدارك ببینند ولی نمی باشد و سبب شود دولتها سازوکارهاي ترغیب 

بر این اساس نه تنها تنبیه بدنی کودکان در مدرسه و به دلیل سـستی در آمـوزش تـوجیهی                    . رسمی به مردم فراهم نماید    

حتـی مبنـایی   . مبناسـت  هاي اجتماعی و تنبیهات روانی که امروزه جایگزین تنبیه شده نیز بـی             دارد بلکه همچنین تحریم   ن

  . براي تنبیه والدین به خاطر سستی در تربیت کودکان و نفرستادن آنها به مدرسه در اختیار نداریم

تواند شواهد    تعلیم و تربیت رسمی رایج نمی      در حالی که مشروعیت آموزشهاي اجباري بکلی با تردید مواجه است و           

رسد با توجه به نظریـه حقـوقی اسـالم            و براهین متقنی براي توجیه اجباري بودن تعلیم و تربیت عرضه نماید؛ به نظر می              

زیـرا مقدمـه الزم     . تواند از مبانی دقیقی جهت توجیه مشروعیت آموزش اجباري برخوردار گـردد             تعلیم و تربیت رسمی می    

طور کامـل بـشناسد و        کننده حق و تکلیف هم انسان را به         ي تعیین حقوق و تکلیفهاي انسان این است که مرجع تعیین          برا

بـدون  . نماید سود و زیـانی نبـرد   کند و قوانینی که وضع می   طور دقیق بداند و هم از احکامی که صادر می           نیازهاي او را به   

باشـد و تـدبیر    پایان می ن و جهان است و داراي علم مطلق و قدرت بی        شک انسان در جهان است و خداوند آفریدگار انسا        

امور انسان و جهان را برعهده گرفته است ولی عقل و تجربه و حتی فطرت آدمی به دلیل محدودیتهاي جسمی و شناختی 

پس . لهی، آگاه باشد  طور کامل بر مصالح و مفاسد زندگی انسان و منفک از هدایتهاي ا              تواند به   و غلبه میلهاي طبیعی نمی    

گذاري براي انسان را دارد و انسان فقط کاشف قانون الهی است و البته در حیطه منطقـه                تنها خداست که صالحیت قانون    

  . گذاري را دارد الفراغ و ماال نص فیه صالحیت قانون

خواسـت و اراده  از سوي دیگر براساس نگرش توحیدي قرآن تمام حقوق بشر از جمله حق بر تعلـیم و تربیـت بـه                 

. ها، قدرتها صرفاً مالکیت فراگیر و سـلطنت سراسـري خداسـت    ها، آزادیها، مالکیت زیرا منشأ تمام هستی. گردد الهی بازمی 

وهللا ملک السموات «باشد  خداوند که خالق یگانه و پروردگار یگانه عالم است به واقع سلطان حقیقی و مالک اصلی آن می                

.  حق مالکیت  و حاکمیت بر تمام موجودات جهان و همچنین حکمرانی بر انسان را داراست      پس تنها اوست که   . »واالرض

طور  تواند به   چون تنها خداوند که مالک عالم و آدم است بر سرنوشت انسان حاکمیت تکوینی دارد، پس تنها اوست که می                   

 نماید و آدمی نیز حق ندارد از هـیچکس  هیچکس حق ندارد انسان را در هیچ موردي مجبور. تشریعی نیز بر او حکم براند   

  . شناختی حقوق انسانهاست پس مالکیت و قدرت الهی مبناي هستی. بجز خداوند و در هیچ موردي اطاعت نماید

 تعلیم و تربیت را به خداونـد نـسبت          قرآن کریم از این رو    . بدین ترتیب حق بر تعلیم و تربیت از آن خداوند است          

خداوند که آفریـدگار انـسان اسـت و از    ) 3ـ4/علق(» رم الذي علم بالقلم، علم االنسان مالم یعلماقرا و ربک االک  «دهد    می

الـسموات واالرض و مـا بینهمـا العزیـز      رب«تر است و بر مبدأ و مقصد او حاکمیت دارد          همگان به او مهربانتر و بر او آگاه       

  .نماید ی که برایش در نظر گرفته، تربیت میآدمی را متناسب با ظرفیتهایی که در او نهاده و سعادت» الغفار

جعـل  .  تربیـت سـاکنان زمـین را نیـز بـه او سـپرد       البته خداوند که آدمی را خلیفه خویش در زمین قرار داده است،  

خالفت براي آدمی نه تنها به اداره زمین، آبادانی زمین و پرورش موجودات آن بلکه همچنین به اداره زنـدگی زمینیـان و                        

و هو الـذي    «براساس آیه   . بدین ترتیب آدمی خود خلیفه حق در تربیت خویش است         . گیرد  اکنان آن نیز تعلق می    تربیت س 

هـر  » العقاب و انه لغفـور رحـیم   جعلکم خالئف االرض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما اتیکم ان ربک سریع   
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باشیم از ایـن رو    نسبت به آنچه به ما عطا شده است مییک از ما خلیفه خداوند در زمین هستیم و در معرض آزمون الهی    

ایم و به  در آبادانی زمین، اداره زمین، پرورش موجودات و باالخره تربیت خودمان و تمام انسانهایی که از زمین آفریده شده             

 بـه ماهیـت   تعبیر رفع بعـضکم فـوق بعـض در آیـه کـه     . اي برعهده داریم  گردیم و در آن ساکن هستیم، وظیفه        آن بازمی 

دهـد کـه      تشکیکی خالفت الهی اشاره دارد هم براي تقسیم وظایف مذکور میان ما داللت دارد و هم به خوبی نشان مـی                    

همچنانکه در فـصل دوم شـرح داده شـد          . مراتب کامل خالفت خداوند براي فرزندان کاملتر آدم در نظر گرفته شده است            

خالفـت کامـل    . گیـرد   نمایند به آنها تعلق می      ی که انسانها کسب می    شناخت  خالفت الهی بر حسب درجات و مراتب هستی       

اي است که ظرفیتهاي ایشان کامالً فعلیت یافته باشد و سایر انسانها به فراخور نسبتی که با       هاي برگزیده   حق از آن انسان   

  . یرندگ نمایند درجات متنوعی از خالفت الهی را برعهده می انسان کامالً فعلیت یافته برقرار می

بدین ترتیب حق حاکمیت بر سرنوشت انسان از آن خداست که به خود او واگذار شده است او که خلیفه خداوند در                      

گیري نماید و رأي خود را در تمام شئون زندگی            تواند براي زندگی خود در تمام موارد تصمیم         اداره زندگی خویش است می    

 اعمال اختیار در شئون گوناگون زندگی همواره بر بستر یک نفی و اثبـات               ولی. از جمله تعلیم و تربیت خویش حاکم نماید       

یعنی ما همواره و در تمام شئون گوناگون زندگی خود بر دو راهی نفی و اثبات والیـت خداونـد        . مستمر استوار گشته است   

. و دوستی خداوند سر باز زنـیم توانیم به اختیار خویش والیت حق را بپذیریم و یا از پذیرش سرپرستی  باشیم و می  واقع می 

البته اختیار محدود بشر که در ذیل سلطنت سراسري حق واقع شده خود به خود متـضمن دریافـت پیامـدهایی ذاتـی هـر             

پس در صورتی که آدمی به   . نماید ناگزیر همراه آن است      اي که بشر آزاد انتخاب می       تصمیم است و نتیجه معین هر گزینه      

شود و در ظلمت گمراهی و عذاب ابدي فرو رفته و       خدا را  طرد نماید، به پیامد ذاتی آن دچار می          سوءاختیار خویش والیت    

ولی اگر به حـسن اختیـار خـویش والیـت حـق را              . نیاز است   ماند، در حالیکه خداوند از او بی        از دستیابی به سعادت باز می     

 برونی ترجیح دهد خداوند که ولی اوست تربیت او را به            بپذیرد و اطاعت از فرامین او را بر اطالعت از طاغوتهاي درونی و            

یا ایهاالناس قدجائکم الرسول بالحق من ربکـم فـامنوا خیـرا لکـم و ان تکفـروا           «. سپارد  خلیفه کامل و بر حق خویش می      

  ).170/ نساء(» السموات واالرض و کان اهللا علیما حکیما هللا ما فی فان

تواند مردم را امر و نهی نماید و حتی آنها  نی بر ساکنان آن را دارد و می       خلیفه کامل حق در زمین صالحیت حکمرا      

رأي پیامبر بر رأي مردم در شـئون گونـاگون زنـدگی ایـشان     . را تعذیر و تنبیه کند و بر اموال و نفوس ایشان فرمان براند          

ت خداوند است که مالک عالم و آدم و منشأ اطاعت از پیامبر شریع. باشد ترجیح دارد و اطاعت از او بر تمام مردم واجب می      

خداوند که در مقام تشریع اطاعت از خلیفـه کامـل خـود    . طور مطلق دارد باشد و حق تربیت او را به معلم حقیقی انسان می   

یعنی پیامبر و اولواالمر را بر مردم و در تمام شئون زندگی واجب نموده، در مقـام تکـوین بـراي اطاعـت و فرمـانبرداري،                          

پس هر کـس کـه بـه اختیـار خـویش      .  طغیان و سرکشی از احکام ایشان پیامدهاي معینی را مقدر فرموده است      همچنین

رسد و هرکس والیت خـدا و         بند بماند به سعادت می      والیت خدا و رسول و اولواالمر را بپذیرد و بر اطاعت از احکام او پاي              

  .شود خلیفه او را فرو گذارد به شقاوت دچار می

یابی به سـعادت انقـالب نمـوده و        هاي پیامبر و دست     اي براي برخورداري از هدایت      مقدمه اگر افراد جامعه   بنابراین  

نظام جدیدي برپا کنند، بر حکومت برخاسته از این انقالب و نظام است کـه تعلـیم و تربیتـی متکـی بـر احکـام الهـی و                             

بدین ترتیـب تعلـیم و تربیـت رسـمی در           . ردم ممکن شود  هاي وحیانی پدید آورد تا دستیابی به سعادت براي تمام م            آموزه

دوم اینکـه  . هـاي دینـی اسـت    نظام اسالمی داراي دو ویژگی مهم است اول اینکه معطوف به تربیت دینی و انتقال آموزه         
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 آن  شود، از اختیارات و مسئولیتهاي      عبارت دیگر در نظام اسالمی که رئیس دولت جانشین پیامبر تلقی می             به. اجباري است 

تواند مردم را امر و نهی کند یا در امور زندگی ایـشان               حضرت در زمینه هدایت مردم و برقراري عدل برخوردار است و می           

بـدین ترتیـب رئـیس دولـت     . مداخله نموده و حتی به تعذیر و تنبیه یا تشویق و ترغیب آنها پرداخته و بر آنها حکم برانـد                

  . اري وا داشته و سازوکارهاي انضباطی را بکار گیردتواند مردم را به آموزش اجب اسالمی می

ولی نکته بسیار مهم این است که قلمرو تربیت اجباري آموزشهایی است که به نحوي در ارتقاي تربیت دینی مردم      

یم زیرا مالك و مناط حکم به اجباري بودن تعل. زیرا محتواي تربیت در تعیین واجب بودن آن نقش اساسی دارد    . تأثیر دارد 

. آیـد   هاي گوناگون زندگی اشخاص پدید می       و تربیت مصالح و مفاسدي است که از آموزش موضوعات گوناگون در عرصه            

چنانکه در مباحث حقوقی و فقهی به خوبی معلوم است تعلق حکم حقوقی و شرعی به یک موضوع تعلـق بـه ماهیـت آن     

 مصالح و مفاسد حاصـل  1. منفی یا مفاسد مربوط به آن است  نیست بلکه به آثار مثبت یا مصالح ناشی از آن موضوع و آثار            

هرگاه موضوعی موجد و علـت یـک مـصلحت یـا مفـسده باشـد ایـن                  . کنند  تعبیر می » علت حکم «از یک موضوع را به      

یعنی موضوع علت ترتـب حکـم شـرعی یـا           . مصلحت و مفسده علت ترتب حکم حقوقی و یا شرعی بر آن موضوع است             

بـدون  . باشـد  ر نتیجه کیفیت و محتواي تعیلم و تربیت علت حکم حقوقی و فقهی بر وجوب آن مـی د. حقوقی برخود است  

گردانـد   شک آموزشهایی که براي فراگیران یا جامعه مفاسدي به همراه دارد یا اعتقادات و اخالق و رفتار آنها را فاسد مـی                 

حرمـت آن داللـت داشـته باشـد و بـرعکس      تواند مالکی براي وجوب تربیت به دست دهد بلکه ممکن اسـت بـراي       نمی

. طور مستقیم براي حکم به وجـوب داللـت دارد   شود به آموزشهایی که به تقویت ایمان و اصالح رفتار و اخالق منتهی می        

چنانکـه  . ولی این موضوع هرگز به معناي منحصر نمودن محتواي تعلیم و تربیت رسمی به آموزش تعلیمات دینی نیـست              

شـود و   فصیل خواهد آمد بخش ضروري تعلیم و تربیت که آموزش آن براي همگـان الزم تلقـی مـی           در بخش بعدي به ت    

تواند متعلق حکم واجب واقع گردد، شامل آموزشهاي اساسی است که براي بهسازي موقعیت هر یک از فراگیران مفید            می

  .باشد می

این رو اگر موضوعی مصلحت الزم یا مفـسده  از . ولی ترتب حکم بر یک موضوع به اراده مرجع صالح نیز نیاز دارد       

گذاري مکلف به تعیین حکم درباره آن است همچنین در صورتی که مصلحت و مفـسده                  ضروري داشته باشد مرجع قانون    

یا به تعبیر بهتر آثار مثبت و منفی این موضوع تغییر کند، مرجع قانونگذارنده موظف به تغییر حکم یـا الغـا حکـم قبلـی و                         

  .باشد دید میوضع حکم ج

  تربیت رایگان. 2-1-7-4

مهمتـرین  . هـاي اجبـاري تـصریح شـده اسـت           المللی نیز بر ضرورت رایگان بودن آموزش        در بسیاري از اسناد بین    

وظایف عام دولت در تعلیم و تربیت رسمی رایج عبارت از اجبـاري، عمـومی، رایگـان و متحدالـشکل سـاختن آمـوزش و                   

گونـه   هر کـودکی بـدون هـیچ   «دارد   عنوان می2المللی حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین) 24(ماده » 1«بند  . پرورش است 

                                                          

.227، ص 1374، ش 1، مجله فقه اهل بیت، س »تحول موضوعات در فقه« مرتضی تقوي،  .1

٢ .  International Covenant on Civil and Political Rights, General Assembly (of the United Nation), 
Resolution ٢٢٠٠A (XXI), ١٦ December ١٩٦٦, Available at: 
http://www.ohchr .org/english/law/pdf/ccpr.pdf.
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 اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب حق دارد از تدابیر حمـایتی                 تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب،       

همچنـین بنـد   » آید، برخوردار گردد که به اقتضاي صغیر بودنش از طرف خانواده، جامعه و حکومت کشور او باید به عمل                 

هر کودکی از بدو تولد، حقوقی بـر گـردن والـدین، جامعـه و دولـت در                  «دارد که     اعالمیه قاهره نیز بیان می    ) 7(الف ماده   

که به شکل عام در برگیرنده وظایف دولت . »محافظت و تربیت و تأمین نیازمندیهاي مادي و بهداشتی و تربیتی خود دارد           

  . دکان استدر قبال کو

اعالمیه جهانی حقوق   ) 26(ماده  . داند  کمیسیون حقوق بشر نیز رایگان بودن آموزش را الزمه اجباري بودن آن می            

کنوانـسیون مبـارزه علیـه تبعـیض در امـر      ) 4(مـاده  . کم باید در سطح ابتدایی و رایگان باشـد  گوید آموزش دست بشر می 

سازند تا آموزش ابتدایی را رایگان سـازند و آنـرا        نوانسیون خود را متعهد می    هاي این ک    دولت: گوید  نیز می ) 1960(آموزش  

المللی حقـوق اقتـصادي، اجتمـاعی و     میثاق بین) 12(ماده . تعمیم بخشیده و انواع آموزش متوسطه را قابل دسترس سازند   

وق اقتـصادي، اجتمـاعی و   کمیته حق. نیز کشورهاي عضو را به رایگان ساختن آموزش ملزم ساخته است    ) 1966(فرهنگی  

آموزش ابتدایی . آموزش باید از لحاظ اقتصادي در دسترس همگان باشد       : گوید  می) 13(فرهنگی نیز در تفسیر خود از ماده        

باید براي همگان به صورت رایگان باشد ولی کشورهاي عضو ملزم هستند به تـدریج آمـوزش متوسـطه و عـالی را نیـزر               

کشورهاي عضو را ملزم به شناسایی آموزش ابتدایی به صورت          ) 1989(وانسیون حقوق کودك    کن) 28(ماده  . رایگان سازند 

المللی   میثاق بین ) 13( از ماده    11در خصوص رایگان بودن آموزش، تفسیر شماره        . رایگان براي همگان ملزم ساخته است     

هاي مستقیم بـویژه       هزینه 1:ده است هاي آموزش قائل به تمایز ش       حقوق اقتصادي اجتماعی و فرهنگی بین سه نوع هزینه        

توانـد مـانع جـدي در مقابـل           آموزان و والدین از آنها می       هایی که معاف نساختن دانش      نام به عنوان هزینه     هاي ثبت   هزینه

هـا   هاي غیرمستقیم نظیر کمکهاي اجباري والدین به مدارس که اخذ این هزینـه            هزینه. اعمال حق آموزش محسوب شود    

هاي غیرمستقیم که به اعتقاد کمیته مذکور حسب مورد ممکـن اسـت             هزینه. ذکور ممنوع اعالم شده است    نیز در تفسیر م   

  .قابل قبول یا غیرقابل قبول باشد

هاي آموزش و پرورش بر عهده کیست؟ با مطالعه نحـوه             امروزه یکی از سؤاالت اساسی این است که تأمین هزینه         

شود که تقریباً در عموم کشورها بار مالی آموزش و پـرورش   تلف معلوم میتأمین مالی آموزش و پرورش در کشورهاي مخ 

.  ولی میزان مشارکت آنها در کشورهاي مختلف متفاوت است         2 .باشد  طور مشترك بر دوش دولت و بخش خصوصی می          به

ختلف هر تفاوت میزان مشارکت بخش دولتی و خصوصی در کشورهاي مختلف به این دلیل است که اوالً در کشورهاي م     

                                                          

١ .  Alfred Fernandez et Jean – David Ponci; La Gratuite de I'Enseignement Primaire: Une Approche 
Fondee Sur Les Droits, Working Paper ٩ Presertte de Maniere Synthetique Une Rechernge Menee Par 
I'OIDEL Pour I'UNESCO En ٢٠٠٥ , p.٧.

به عنوان مثال در . هاي دولتی و خصوصی در امر آموزش و پرورش بسیار متفاوت است  در حال حاضر میزان مشارکت هر یک از بخش .2

فرانسه، آلمان،   دانمارك،که پیرامون کشورهاي عضو یعنی اتریش، بلژیک، کانادا،) OECD) 2004گزارش سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 

آمریکا، انگلیس، و یوگسالوي سابق منتشر شده تأمین مالی دولت  سوئیس، سوئد، ترکیه، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانیا، یونان، ایرلند، موکرمامبورگ،

 90وئیس، کانادا و آمریکا تا  درصد در کشورهایی چون س10اي را از کمتر از  مرکزي در آموزش و پرورش مقاطع ابتدایی و دبیرستان دامنه

در گزارشی پیرامون کشورهاي در حال توسعه ) 1993(همچنین جیمز. شود درصد یا بیشتر در کشورهایی چون هلند، یونان و پرتغال شامل می

که میزان هاي دولتی و خصوصی را گزارش کرده است و به عنوان مثال در آن گزارش آمده است  این ترکیب متفاوت میزان مشارکت بخش

باشد ولی در   درصد می52 و 25 درصد است اما در هند این آمار 17هاي خصوصی   درصد و در دبیرستان8 نام در دبستان خصوصی ایران، ثبت

  .  درصد اعالم شده است60 و 13اندونزي این آمار 
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هـا در   اي از منافع را براي خود متصورند که ممکن است با منافع این بخش          هاي خصوصی و دولتی مجموعه      یک از بخش  

ثانیاً ممکن است یک کشور منافع عمومی بسیار زیادي را از آموزش و پرورش کسب کنـد             . کشورهاي دیگر یکسان نباشد   

ي براي تأمین مالی آن در اختیـار داشـته باشـد و همچنـین بـه دلیـل          اما با این وجود امکانات دولتی یا خصوصی محدود        

اختالفاتی که در سیاستگذاریهاي دولتی براي تأمین مالی آمـوزش و پـرورش وجـود دارد، میـزان مـشارکت هـر یـک از                         

  . هاي دولتی و خصوصی در کشورهاي مختلف متفاوت است بخش

 1987بـراي مثـال الت در       . باشد   در عموم کشورها رایج می     دهد که آموزش رایگان     با این همه گزارشها نشان می     

گزارش داد که تقریباً در همه کشورها بخشی از نظام آموزش و پرورش عمومی، دولتی است و توسط دولت تـأمین مـالی                       

 است آموزش ابتدایی در همه کشورها توسـط دولـت و           1989همچنین براساس گزارش لوري که مربوط به سال         . شود  می

 توسط جیمز و الکهید ارائه شـد در کـشورهاي   1995گردد و براساس یک گزارش دیگر که در           ورت رایگان ارائه می   به ص 

آموزان دبیرستانی را تحت پوشش        درصد دانش  70آموزان ابتدایی و       درصد دانش  90جهان سوم هم مدارس عمومی تقریباً       

  . دارند

ارائه خدمات به مردم دالیل متعددي ذکر شده اسـت برخـی   براي دخالت دولت در تأمین مالی آموزش و پرورش و  

گـذاري دولـت در آمـوزش و پـرورش را پیامـدهاي       ترین دلیل براي توجیه اقتصادي براي سـرمایه   همچون فرید من مهم   

گوید چون منافع اجتماعی آموزش و پرورش از منـافع خـصوصی آن بـسیار               و می  2 آموزش و پرورش دانسته    1جانبی مثبت 

گذاري در ایـن بخـش بایـد بـه طـور مـستقیم یـا غیرمـستقیم در آن                      ست دولت براي جلوگیري از رکورد سرمایه      بیشتر ا 

کنند، تغییرات مثبت رفاهی را   هاي آموزشی کسب می     بر فایده شخصی که با گذراندن دوره        مردم عالوه . گذاري کند   سرمایه

گذاري دولتـی در ایـن حـوزه، سـطح           وزش عمومی و سرمایه   بدون دخالت دولت در آم    . آورند  نیز براي جامعه به ارمغان می     

در حالی که ولف به ارائـه تحلیـل نمـوداري از پیامـدهاي     . ارائه خدمات آموزشی نامطلوب و ناکافی و غیربهینه خواهد بود   

ی کـه  هاي آموزش پردازد؛ آلفرد مارشال معتقد است نقص بازار سرمایه و خطر عدم پرداخت وام مثبت آموزش و پرورش می    

گـذاري   گذاري بهینه اجتماعی در آموزش و پرورش است، دخالت مـستقیم دولـت در سـرمایه       موجب کاهش سطح سرمایه   

دانـد و بـر       بکر نیز بازار را براي تأمین مالی آمـوزش و پـرورش غیرمنـسجم مـی               . کند  براي آموزش عمومی را ایجاب می     

چنـین تیلـور در     هـم 1985کودي و ریتـزن در  . ن بخش تأکید داردهاي دولتی در ای ها و توسعه وام    ریزي سیستم یارانه    پی

گـذاري   گیرندگان و تمایل اندك والدین به سـرمایه    هاي آموزشی را به دلیل جوان بودن وام          استفاده از وامها و یارانه     1999

هـاي   دگان نرخ سـود وام دهن رود و وام ها باال می دانند و معتقدند چون خطر عدم بازپرداخت وام در این بخش را مشکل می 

  .یابد گذاري در بخش آموزش در نهایت کاهش می برند و سرمایه آموزشی را باالتر می

بر پیامدهاي مثبت اجتمـاعی آمـوزش و پـرورش و نـاتوانی بخـش خـصوصی در تـأمین آمـوزش عمـومی،             عالوه

ـ         پیامدهاي سیاسی و تبلیغات مذهبی نیز براي توجیه دخالت دولت          رورش و تـأمین مـالی آن از سـوي          هـا در آمـوزش و پ

گوید استفاده از آموزش و پـرورش عمـومی بـراي تزریـق               می) 1987(براي مثال الت    . متفکران تربیتی مطرح شده است    

البتـه الت و جـونز   . هاي سیاسی و یا مذهبی خاص در بسیاري از کشورها به طـور گـسترده پذیرفتـه شـده اسـت                     دیدگاه

مندي از خدمات آموزشی را یکی دیگر از دالیل دخالـت دولـت در     هاي بهره   وي در فرصت  برقراري عدالت و برابري و تسا     
                                                          

1 .  Economic Externalities.

  . اند گونه دخالتی در ایجاد آن نداشته کند که هیچ ی را به اشخاصی اعطا می پیامد جانبی مثبت پیشامدي است که نفع قابل ارزیاب .2
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آنها همچنین معتقدند دخالت دولت براي ایجاد برابري در سـطوح مختلـف درآمـدي و در                 . دانند  امر آموزش و پرورش می    

  .وري استمندي طبقات متوسط و ضعیف اجتماع ضر خصوص بهره دسترسی همگان به آموزش و پرورش، به

با این همه برخی اندیشمندان اقتصادي همچون وودهال معتقدند هر گروه که از منافع آموزش و پرورش برخوردار                  

بر این اساس وودهال معتقد اسـت  . ها مشارکت نماید کند، در پرداخت هزینه     شود، باید متناسب با منافعی که کسب می         می

آمـوزان بـه همـراه     ش و پرورش مزیت دریافت درآمد باالتر را براي دانش   معتقدند که آموز  ) 1976(و بالگ   ) 1974(بومن  

منـدي از   هاي شغلی بهتر و لوین ارتقـاي وضـعیت اجتمـاعی را مزیـت بهـره           دستیابی به فرصت  ) 1981(دارد اما وایت هد   

  .کنند آموزش و پرورش معرفی می

منـدي   ا همان میزان مطلوبیت، متقاضی بهرهکند و متناسب ب اگر منفعت یک فرد، میزان مطلوبیتی است که کسب می   

بـارو  . هـاي آمـوزش و پـرورش را بپـردازد           از کاالها و خدمات آموزشی است پس باید متناسب با میزان تقاضـاهایش هزینـه              

آموزان و والدین آنها برخوردار نباشـند، راه بـراي          معتقد است چنانچه مدارس دولتی از کیفیت آموزشی موردنظر دانش         ) 2001(

او . پردازنـد   أسیس مدارس کیفی خصوصی باز خواهد شدکه با دریافت مبالغ بسیار زیاد به ارائه خدمات آموزشی با کیفیت می                  ت

شود مردم بـه اختیـار خـود از     هاي فرهنگی چون نژاد و زبان است سبب می گوید گوناگونی تقاضاها که ناشی از ناهمگونی  می

  .یابی به شرایط دلخواهشان به بخش خصوصی روي آورندنظام آموزشی دولتی خارج شده و براي دست

بر دریافت خدمات آموزش دولتـی ـ بـه     جونز و استیگلیتز با ارائه یک مدل ریاضی نشان دادند که همه افراد عالوه

. هاي آموزشی دولتی و خصوصی ـ خواستار آموزش خصوصی نیـز هـستند    وري بخش دلیل تفاوت در کیفیت و میزان بهره

  .مدل مذکور نشان داد کسانی که از توانایی بیشتري برخوردارند بیشتر متقاضی آموزش خصوصی هستندهمچنین 

هـاي آمـوزش و پـرورش بـه جهـت             ها در تأمین هزینه     خانواده. 1: آید  آموزش خصوصی توسط چند گروه پدید می      

برخـی  .  و پـرورش هـستند  گـذاري در آمـوزش   مدارس خصوصی نیز خواستار سـرمایه . 2. کنند کسب منفعت مشارکت می 

گـذاري در آمـوزش و        همچون بردسال و جیمز بر مزایا و منافع مدارس خصوصی به عنوان عاملی براي گسترش سـرمایه                

. کنند  ها هم در تأمین مالی آموزش و پرورش مشارکت می           مؤسسات مالی و اعتباري چون بانک     . 3. کنند  پرورش تأکید می  

آمـوزان و والـدین آنهـا و یـا بـا       هـاي اعطـاي وام بـه دانـش     ي اعتبـاري و برنامـه     هـا   این مؤسسات از طریق ارائه طـرح      

هاي تجاري به     بنگاه. 4 1.شوند  کنندگان مدارس خصوصی و با دریافت بهره از آنها از این مشارکت مالی منتفع می                تأسیس

وري نیـروي کـار و ظرفیـت          خاطر نقش آموزش و پرورش در کارآموزي و ایجاد دانش و مهارت و در نتیجه افزایش بهره                

گذاري در آمـوزش و پـرورش بـه مثابـه             زیرا سرمایه . کنند  تولیدي سرمایه، در تأمین مالی آموزش و پرورش مشارکت می         

یابد و به تبع آن  با افزایش کیفیت و کمیت آموزش، کیفیت نیروي انسانی افزایش می   . گذاري در عوامل تولید است      سرمایه

تري برخوردار گشته،    اظ کیفی و کمی و همچنین به لحاظ بکارگیري فناوري برتر از شرایط مطلوب             تولیدات بنگاهها به لح   

منظور تبلیغات تجاري است نظیر اقدامات        ها به   گذاري شرکت    البته گاهی سرمایه   2.انجامد  به افزایش سودآوري بنگاهها می    

                                                          

هاي اعطاي تسهیالت اعتباري و وام بانکی توسط مؤسسات اعتباري و  دهد که ارائه طرح گزارش می) 2004( به عنوان مثال ویلیامز  .1

. ریکاي شمالی کامالً معمول استآموزان به آنها در آم هاي تجاري براي تأمین نیازهاي آموزشی دانش بانک

 میالدي بخش خصوصی آمریکا احساس کرد که باید با فناوري ژاپنی به 1980کند که در دهه  گزارش می) 1991( در همین ارتباط اسکاتر  .2

لعاده مدارس آنجا است، از این ا هایی دریافت که علت باال بودن تولید و کیفیت محصوالت ژاپنی تأثیر خارق رقابت برخیزد و لذا با انجام پژوهش
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اهند از مدارس به عنوان ساز و کاري براي انتشار عقاید          خو  هاي مذهبی هم که می      ها و فرقه    برخی سازمان . 5بنیاد راکفلر،   

ها و مؤسسات خیریه داخلی،  افراد سازمان. 6خود و جذب جوانان استفاده کنند نظیر مدارس خصوصی کاتولیک در آمریکا،       

  .المللی چون بانک جهانی و یونسکو هاي غیردولتی خارجی و مؤسسات بین سازمان. 7

شود که عبارتنـد از توسـعه و عـدالت یعنـی      وزش رایگان دو نوع هدف در نظر گرفته میاز منظر اقتصادي براي آم   

منظور دستیابی به توسعه یا عـدالت یـا هـر دو صـورت        گذاري دولت یا بخش خصوصی براي آموزش و پرورش به           سرمایه

پرورش دو مـالك کـارآیی و   از این رو در مباحث اقتصاد آموزش و پرورش براي تجهیز و توزیع منابع آموزش و                . گیرد  می

معیارهاي سـنجش کـارآیی   . باشند گیرد؛ که هر کدام داراي معیارهاي سنجش خاص خود می عدالت مورد استفاده قرار می   

گـذاري در یـک طـرح     هـا و منـافع سـرمایه    براساس این معیار میزان هزینـه : معیار تحلیل هزینه ـ فایده ) الف: عبارتند از

گـذاري در آن طـرح        ها بیشتر باشد، سـرمایه      شود و چنانچه منافع از هزینه        پولی سنجیده می   هاي  آموزشی بر حسب معادل   

بنا به نظر وودهال تحلیل هزینه ـ اثربخشی روشی است بـراي   : معیار تحلیل هزینه ـ اثربخشی ) ب. گردد کارآمد تلقی می

قابل ذکر است که در این روش       .  یا نتایج عینی آن    ها  هاي یک طرح با ستانده      ها یا هزینه    گیري ارتباط بین کل نهاده      اندازه

هـاي پـولی ضـروري       گیري آنها برحـسب معـادل       هر دو عامل هزینه و اثربخشی باید به لحاظ کمی معین باشد، اما اندازه             

ا هاي طول دوران تحـصیل ر    داند که هزینه      نرخ بازده داخلی را نرخ تنزیلی می      ) 1963(هنسن  : نرخ بازده داخلی  ) ج. نیست

  . سازد برابر با جریان درآمدي منتج شده از این سطح از تحصیل می

معتقد است معیـار تحقـق عـدالت        ) 1974(لوین  : براي عدالت آموزشی نیز معیارهاي سنجش متعددي مطرح است        

ورش شود، منطبق باشد با میزان منفعتی که آن فرد از آموزش و پر              این است که هزینه آموزشی که به هر فرد تحمیل می          

کرامر معتقد است معیار تحقق عدالت دامنه محدود تفاوتهاي هزینه نزدیک به سقف با هزینـه نزدیـک بـه    . کند کسب می 

لونی و معیار شـاخص ورسـتگن بـراي      همچنین معیارهاي دیگري همچون معیار ضریب تغییرات، معیار شاخص مک         . کف

  .ا خارج از مجال این نوشتار استبررسی میزان تحقق عدالت مطرح شده است که بحث درباره آنه

انتقال و تفـویض وظـایف آموزشـی دولتـی بـه            : هایی مطرح شده که عبارتند از       براي تقویت کارآیی آموزشی شیوه    

هـاي    اصالح سیستم حقوقی معلمان زیرا در بیشتر نظام       ). 1383 خورشیدي،(هاي آموزشی     ، بن )1376جونز،  (نیروهاي بازار   

هاي تدریس آنها بستگی دارد ولی به نوع درسی که هـر   ق به معلمان به سطح آموزشی و سال   آموزشی نحوه پرداخت حقو   

همچنین برخی عوامـل مـؤثر بـر عـدالت     ) 1989هانیوشک، . (کند و یا به عملکرد آن معلم بستگی ندارد   معلم تدریس می  

اوالً بخـش بزرگتـري از واجـدین     دهـد تـا       آموزشی نیز عبارتند از گرفتن شهریه و این اقدام به بخش عمومی فرصت می             

هـاي   تر براي کودکان خـانواده     شرایط تحصیل را زیر پوشش آموزش همگانی ببرد و ثانیاً با فراهم کردن آموزش اثربخش              

لـوین  : هـاي دولتـی   هـا و یارانـه   کمـک ). 1381متوسلی و آهنچیـان،  (کم درآمد وضعیت عدالت و برابري را بهبود بخشد       

هاي آموزشی جبرانی را تدارك دید که سرمایه انـسانی            گذاري  سازي آموزش باید سرمایه      یکسان معتقد است براي  ) 1990(

  . را در بین تمام افراد از تمام طبقات برابر کند

                                                          

هاي تجاري آمریکا مصمم شدند نظام آموزشی کشورشان را تقویت کنند تا منابع انسانی اصالح شود و براي این منظور  ها و بنگاه رو شرکت

.  میلیارد دالر هزینه کردند50ساالنه بیش از 
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اکنون سؤال این است که در تأمین و توزیع منابع مالی آموزش و پرورش کدام یـک از اهـداف کـارآیی و عـدالت                         

عـدالت و  . باشـند  رار گیرد؟ عدالت و کارآیی یا مکمل یکدیگرند و یا مخالف یکـدیگر مـی    تر است و باید مورد توجه ق        مهم

بـه عنـوال مثـال      . کارآیی زمانی مکمل یکدیگرند که اقدامی در جهت برقراري عدالت به نتایج کارآمدتري هم منتج شود               

از .  کـارآیی را نیـز بـه همـراه دارد          کند،  بر اینکه عدالت را تأمین می       گسترش آموزش و پرورش در مناطق روستایی عالوه       

طرف دیگر عدالت و کارآیی زمانی مخالف یکدیگرند که حرکت به سمت عدالت به کاهش کـارآیی بینجامـد و توجـه بـه         

گـذاري   مثالً تحقق عدالت نیازمند سـرمایه     . اصل کارآیی اقتصادي نیز ما را از حصول به برابري و عدالت آموزشی باز دارد              

راي آموزش معلوالن ذهنی و حرکتی است هرچند که هزینه این اقدام بسیار باال است و نـرخ بـازدهی و                     آموزشی بیشتر ب  

  .کارآیی ندارد

با توجه به امکان بروز تنش بین اهداف عدالت و کـارآیی آموزشـی معیـار هزینـه عملیـات را بـراي                       ) 1974(لوین  

ابع مورد نیاز براي دستیابی به عـدالت بـه میـزان انـدکی              ر هزینه تأمین من   گکند که براساس آن ا      انتخاب یکی معرفی می   

تر خواهد بود از هنگامی که صرف منابع گزافی را بر مبنـاي از   تحقق هدف کارآیی را به تأخیر اندازد، پیگیري عدالت ساده  

 و بهتر از حصول تر رسد که لوین حصول به هدف کارآیی را مهم به نظر می. دست دادن کارآیی بسیار زیاد نیاز داشته باشد

. کنـد  کند و لذا جواز پرداختن به هدف عدالت را، کاهش اندك در میزان کارآیی آموزشی معرفـی مـی          به عدالت قلمداد می   

درباره تقدم یکی از اهداف عدالت و کارآیی بر دیگري میان اندیشمندان اتفاق نظر وجود ندارد زیرا معموالً اندیشمندان به                    

هاي سـنجش، ارزیـابی       یی آموزشی توجه دارند ولی هر یک موضوعی از موضوعات تعریف، مالك           دو مقوله عدالت و کارآ    

اي در ایـن   اند و در نتیجه تشتت موضـوعی و روشـی گـسترده           را مورد توجه و کنکاش قرار داده      ... هاي آموزشی و    سیاست

  . زمینه پدید آمده است

نظام اجتمـاعی صـدر اسـالم، نظـام رسـمی آمـوزش و              هرچند در   : تأمین مالی تعلیم و تربیت در حکومت اسالمی       

شود که هزینه  پرورش به شکل امروزي آن نبود، از روایات گوناگون و تأکید فراوان اسالم بر آموزش و پرورش، آشکار می           

  :تواند کمک کننده باشد روایات بسیاري در این زمینه می. المال بوده است آن از موارد اصلی بیت

إن لی علیکم حقاً و لکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصحیه لکم             «: فرمایند  البالغه می   در نهج ) ع(امیرالمؤمنین. 1

  1»و توفیر فیئکم، و تعلیمکم لکیال تجهلوا و تأدیبکم لکیما تعلموا

علی االمـام أن یعلـم أهـل والیتـه حـدود االسـالم و       «: نقل شده که فرمودند ) ع(در غرر و درر از امیرالمؤمنین     . 2

  2»ماناإلی

  3 .»اسید احکامکم و مصالحکم و قد فوض الیه تعلیم جاهلکم عتاب بن) ص(اهللا و قد قلد محمد رسول«. 3

  4 .»..ثم بث فیهم المعلمین... «: به معاذ براي اعزام به یمن آمده است) ص(در عهدنامه حضرت رسول. 4

گویند کسب معلـم حـرام اسـت،     دمان میبرخی از مر: عرض کردم ) ع(گوید به امام صادق     فضل بن أبی قره می      . 5

                                                          

.114 البالغه، فیض،  نهج .1

.991  همان، .2

.686: 2 الحیاه،  .3

.25 تحف العقول،  .4
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  1»لو أن المعلم أعطاه رجل دیه ولده لکان للمعلم مباحاً... أعداءاهللا ... کذبوا«: فرمودند) ع(امام

  2»أنه رخص فی أخذ األجرة علی تعلیم الصنعه اذا کانت مما تحل«: نقل شده) ع(از امام صادق. 6

  3»فحالل أخذ األجره علیه...  ما یتعلم العباد من أنواع الصنایعأنّ کل... اعلم«: فرمایند می) ع(امام رضا. 7

  4»علم جاهلهم«: فرمایند می) ع(امیرالمؤمنین. 8

فاذا أدت الرعیه إلی الوالی حقه و أدي الوالی الیها حقها عزالحـق بیـنهم، و تامـت        «: فرمایند  می) ع(امیرالمؤمنین. 9

  5.»مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل

ال تأخـذ علـی التعلـیم       ): ع(فقـال   : سألت أباعبداهللا عن التعلـیم    : کند  نقل می ) ع(ان معلم از حضرت صادق    حس. 10

نعم، بعد أن یکون الصبیان عندك سواءاً فـی التعلـیم و ال   : فالشعر و الرسائل و ما أشبه ذلک أشارط علیه؟ قال    : قلت» أجراً

  6.»تفضل بعضهم علی بعض

من العلماء مـن یـري أن یـضع العلـم عنـد ذوي            «: کند که فرمودند    نقل می ) ع(شیخ صدوق از حضرت صادق    . 11

  7.»فذاك فی الدرك الثالث من النار. الثروه و الشرف، و ال یري فی المساکین وضعاً

  8»لیکن الناس عندك فی العلم سواءاً«: فرمودند) ع(امام صادق . 12

  9 .»أدب الیتیم مما تؤدب منه ولدك«: فرمودندکنند که  نقل می) ع(از امیرالمؤمنین) ع(حضرت صادق . 13

  10.»طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه«): ص(پیامبر اکرم. 14

هرگاه بـه حکومـت     (» عامالً بالعدل اذا ملکت   ... کن«): ع( امام علی  11»العدل... فأما حقکم علی    ): ع(امام علی . 15

  12).رسیدي به عدل عمل کن

امکانات جامعه براي همه مردم است نه براي گروهـی          (» فی للمسلمین عامه غیرخاصه   و کان ال  «): ع(امام باقر . 16

  13).خاص

هاي فردي اکتفا نکـرده اسـت         بدون شک اسالم براي مبارزه با جهل تنها به دستورات اخالقی و ترغیب و تشویق              

 4 تـا    1چنانکـه از روایـات      . نددا  بلکه تدبیر و هدایت جامعه براي کسب علم و تربیت را رسماً وظیفه حکومت اسالمی می               

هـا و   هاي پرورش کرامـت انـسان      فراهم کردن همۀ امکانات براي توسعه فرهنگ و آموزش مردم و ایجاد زمینه            . آید  برمی

                                                          

.112، 13الشیعه،   وسائل .1

.27، 14 مستدرك الوسائل،  .2

. همان .3

.745البالغه، فیض،   نهج .4

..348، 6 الحیاه،  .5

.112، 12الشیعه،   وسائل .6

.352 الخصال،  .7

.186، 1 وافی،   .8

.197، 15  وسائل الشیعه،  .9

.41، ص1 الحیاة، ج  .10

.186، ص 1، ج  وافی .11

.494خطبه  البالغه،   نهج .12

.7، ص11 وسایل الشیعه، ج .13
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شاهد اینکه بعد از آنکـه جنـگ بـدر بـا پیـروزي      . ترین وظایف حکومت اسالمی بر شمرده شده است         اصالح مردم از مهم   

در میان این اسراء کسانی بودنـد کـه   . وهی از مشرکان را به صورت اسیر با خود به مدینه آوردند     مسلمانان پایان یافت، گر   

از سـوي دیگـر در میـان    . دانـستند   مالی براي خرید و آزاد کردن خود نداشتند ولی با سواد بودند و خواندن و نوشـتن مـی                  

قرر فرمود که هر یک از اسیران ده نفر از مسلمانان دانست، از این رو پیامبر م    مسلمانان مدینه کسی خواندن و نوشتن نمی      

مانند زید بـن ثابـت در   ) ص(آنها نیز چنین کردند و گروهی از یاران پیامبر. را خواندن و نوشتن بیاموزد تا خود را آزاد سازد      

 2.یخ وجود داردعباس نیز شواهدي در این خصوص در تار        از برخی از خلفاي بنی     1.این مدرسه خواندن و نوشتن را آموختند      

شود اینکه مالحظه شد، حکومت اسالمی داراي درآمدهاي متنوعی نظیـر زکـات، خمـس و                  سؤالی که در اینجا مطرح می     

باشد و با توجه به موارد مصرف این درآمدها، دیدیم که مخارج تعلیم و تربیت قابل اندراج در ذیل برخـی از آنهـا        انفاق می 

  . باشند بخش نیز تأکیدي بر این مسئله میاین ) 9(و ) 1(روایات . باشد می

) 7 الـی  5نظیـر  (ظاهر برخی روایات . مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی آموزش و پرورش نیز پذیرفته است     

بـه عنـوان مؤیـدي      . هاي خصوصی نیز در حکومت اسالمی بالمانع است         حاکی از آن است که تأسیس مدارس و دانشگاه        

  :شود تاریخ اسالم ارائه میبراي این نظریه شواهدي از 

از زنی به نام شفا درخواست کرده بودند که نوشتن را به همسرش حفصه              ) ص(کند که پیامبر اکرم     بالذري نقل می  

ثروتمندان موظـف شـدند پـیش از مراجعـه بـه            ) 12سوره مجادله آیه    ( همچنین در ماجراي نزول آیه نجوا        3.آموزش دهد 

. تنها فردي بودند که به این آیه عمـل کردنـد  ) ع(اما امیرالمؤمنین. به فقرا صدقه دهندبراي سؤال کردن ) ص(پیامبر اکرم 

ایشان با یک دینار پولی که داشت، ده درهم فراهم کردند و با آن ده بار حضور پیامبر رسیدند و هر بار یک درهـم صـدقه     

  4.گرفتند اي را از پیامبر فرا می دادند و درس تازه می

ي تعلیم سوره حمد به فرزند خود، به آموزگارش عطاي فراوان بخشید و دهان او را پـر از گـوهر                برا) ع(امام حسین 

انـد و لـذا مجـال اسـتفاده از             همچنین شیعیان در طول تاریخ همواره با حاکمان ظالم جامعه اسالمی در مقابله بوده              5.کرد

بـه  . انـد   گرفتـه   ها از منازل خود بهـره مـی          محرومیت بنابراین براي جبران این   . امکانات جامعه برایشان فراهم نبوده است     

از پیـروان مکتـب   ) ع(میعادگاه اهل علم و ادب بوده و امام باقر       ) ع(ویژه امام صادق    عنوان مثال خانه همه امامان شیعه به      

ـ       هایشان را کانون نشر و انتقال افکار و اندیشه          خواستند که خانه    اهل بیت می   د لـذا اسـتفاده از   هاي خاندان پیامبر قرار دهن

اند و آن را      منزل به عنوان یک مرکز خصوصی آموزش در بین شیعیان متداول بوده و آل اهللا هم به این کار اهتمام داشته                    

  6.اند کرده در بین پیروان خود ترغیب می

بتوانند اي فراگیر باشد که همۀ آحاد مردم         بایست به گونه    تأمین مالی آموزش عمومی از سوي حکومت اسالمی می        

بـراي تبیـین بیـشتر الزم اسـت     . اشاره به این مسئله دارنـد ) 13 الی  10(روایات  . مند شوند   از آموزشهاي عرضه شده بهره    

                                                          

.28 قربانی، تاریخ و تمدن فرهنگ اسالمی،  .1

المعارف قرن  دائرةاي بسازند،  خوانیم که دستور داد در سراسر کشور پهناور اسالمی در کنار هر مسجد مدرسه الرشید می  در زندگانی هارون .2

.608، ص 6بیستم، ج 

.272 تاریخ تعلیم و تربیت در اسالم، ص  .3

.183، ج هفتم، ص )ع( دانشنامه امام علی .4

.284، ج هفتم، ص )ع(، به نقل از دانشنامه امام علی66، ص4طالب، ج   ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی .5

.114 ـ 115 فلسفه تعلیم و تربیت، ص  .6
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ها از وظایف حاکم اسـالمی اسـت کـه            یادآور شویم که اقامه عدل در جامعه به طور فراگیر و عمومی یعنی در همه زمینه               

و ما در زمینه عدالت آموزشی هم به طور اختـصاصی  ) 15روایت (کنند   شاره می به صراحت به این مسئله ا     ) ع(حضرت امیر 

بـه عنـوان   . داننـد  کنند و تخلف از آن را موجب خسران و مستوجب عذاب الهی می روایاتی داریم که امر به رعایت آن می     

آموزنـد و    را به آنهـا مـی  به صراحت علمایی را که در خدمت صاحبان پول و ثروت هستند و علم خود) ع(مثال امام صادق  

کننـد    دهند و جایگاه آنها را درون جهنم بیان مـی           نمایند مورد نکوهش قرار می      بهره می   افراد فقیر را از این نعمت الهی بی       

  ).11روایت (

 ها به عدالت توجه ویژه و خاصی دارد و در امور اجتماعی اقامه عـدل را             بنابر آنچه در باال آمد، اسالم در همه زمینه        

کنند مـورد   داند و کارایی را آنجا که به اقامه عدل و داد کمک می ها می  ها و سیاست    مالك درستی و خوبی اعمال و روش      

عبارت دیگر کارایی به خودي خود داراي ارزش نیست بلکـه ایـن            به. دهد ولی نه به عنوان یک هدف اصیل         تأیید قرار می  

بنابراین در مورد آموزش و پرورش نیز از منظر اسـالم عـدالت بـر کـارایی     . اقامه عدالت است که از اصالت برخوردار است     

  .باشد مقدم می

اي   چون در عصر پیامبر حکومت در نهایت سادگی و بساطت بود و رئیس دولت اسالمی خود متولی قسمت عمـده                   

ضـرورت بعـضی از   البتـه برحـسب   . طـور مـستقیم برعهـده داشـتند      از وظایف حکومتی بودند، تربیت عمومی مردم را بـه         

آوري فی    هاي مختلف جهت تعلیم و تربیت و نیز جمع          از جمله والیانی به سرزمین    . سپردند  ها را به افراد صالح می       مسئولیت

، معاذبن جبل و عمروبن حازم و نیز اعزام والیـان    )ع(اعزام والیانی توسط پیامبر نظیر امیرالمؤمنین     . کردند  و زکات اعزام می   

یر مالک اشتر و غیره مؤید این مطلب است که با گسترش حوزه حکومت اسالمی بدیهی است شـئون                   توسط امام علی نظ   

  . شود حکومتی، از جمله تعلیم و تربیت، با نظارت کلی رئیس دولت اسالمی به افراد دیگر سپرده می

 نـواهی الهـی و در   از آنجا که بقاي حکومت اسالمی و اسالم در گرو آگاهی جامعه در درجه اول نسبت به اوامـر و         

باشد و با توجه به اینکه بنابر بسیاري از روایـات تعلـیم و تربیـت در زمـره         درجه دوم دانستن و تخصص در سایر علوم می        

حقوق مردم بر حاکم اسالمی است، همچنین با توجه به اینکه تربیت از شئون حکومت اسالمی است، تأمین مالی تعلیم و                     

المال تصرف کند یا بخشی از درآمدهاي حکومت     تواند براي این منظور در بیت       ست و او می   تربیت برعهده حاکم اسالمی ا    

البته در صورتی که سیاستگذاري، مدیریت و اجراي آموزش عمـومی           . اسالمی را به تعلیم و تربیت عمومی تخصیص دهد        

کت تمـام بخـشهایی کـه از        مشار. منطبق بر اصول و ضوابط اسالمی و تحت نظارت مستقیم حاکم اسالمی صورت گیرد             

شوند در تأمین منابع مالی تعلیم و تربیت مجاز است و در مواردي که حـاکم اسـالمی تعیـین                      آموزش و پرورش منتفع می    

  . کند ضروري است

. منابع مالی حکومت اسالمی جهت تخصیص به آموزش و پرورش عبارت از زکات، خمـس، انفـال و خـراج اسـت                     

هاي زراعی جز محـصوالت فاسـد    کومت اسالمی است که با تعمیم متعلقات زکات کلیه ثروتزکات از جمله منابع مالی ح    

هاي رایجی که به صورت راکد یک سال نزد فـرد یـا بانـک بـاقی             التجاره راکد و پول     هاي حیوانی و نیز مال      شدنی، ثروت 

هاي ارائه شده  ق شواهد و استداللبر طب. کند حاکم اسالمی بر حسب مصلحت زکات را تقسیم می  . شود  بماند را شامل می   

هستند که  » اهللا  فی سبیل «و  » غارمین«از جمله مصارف زکات     . در پیوست، دریافت و توزیع زکات از شئون حکومت است         

  . پذیر است با توجه به روایات و نظریات فقهاي عظام، تخصیص زکات در قالب این دو مصرف در تعلیم و تربیت امکان

فقیـه   یبت در صورت بسط ید فقیه، با توجه به روایات و نیز آراي فقهاي، اختصاص بـه ولـی  تمام خمس در عصر غ  
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دارد چرا که حق امارت و والیت است که سه گروه ذکر شده از اهل بیت در آیۀ خمس با مصلحت حـاکم اسـالمی از آن                           

 حاکم اسالمی است بخـشی از خمـس         شوند ولی با توجه به اینکه حق تعلیم و تربیت از جمله حقوق مردم بر                مند می   بهره

  . هاي تعلیم و تربیت است قابل تخصیص به هزینه

توان گفت که انفال نیز همانند خمس از آن حاکم  چنانکه در پیوست آمده با استعانت از منابع روایی و نیز فقهی می      

حـق مالکیـت بـه نحـو     ) لـی فقیـه  امام یا و(فقیه است از حیث امامت او و در زمان بسط ید حاکم اسالمی       اسالمی یا ولی  

تصرف در این اموال براي ایشان وجود دارد و با توجه به این نظریه که تأمین مـالی تعلـیم و تربیـت از شـئون حکومـت                            

خـراج  . اسالمی است، تخصیص انفال، اعم از عین یا منافع آن، براي تعلیم و تربیت عمومی از سوي ولی فقیه مجاز است                    

باشد، یکی دیگر از منابع مالی حکومـت اسـالمی    شده از سوي حاکم اسالمی بر عین اراضی میکه عبارت از حقوق وضع     

از . شـود  آید و براساس نظر حاکم اسالمی تعیـین مـی    است که مقدار آن با توجه به نوع محصولی که از اراضی بدست می             

  .توان صرف هزینه تعلیم و تربیت عمومی نمود این منبع نیز می

 این است که آموزش رایگان عمومی مشروط به شرایطی است که دولت اسالمی از تمکـن مـالی                   نکته بسیار مهم  

کافی براي تحت پوشش قرار دادن تمام کودکان واجب التعلیم برخوردار است ولی اگـر حکومـت اسـالمی بـا محـدودیت          

مچنـین درآمـدهاي دولـت دچـار     منابع مالی مواجه باشد و براي تأمین مالی تعلیم و تربیت عمـومی از منـابع مـذکور و ه           

در شرایطی که منابع مـالی دولـت کفـاف    . محدودیت باشد آموزش رایگان و با کیفیت براي تمام آحاد جامعه عرضه نماید          

. دهد رعایت اصل عدالت بر توزیع مساوي سرانه آموزشی در تعارض خواهـد بـود   هاي تعلیم و تربیت عمومی را نمی   هزینه

توانـد   بندي به دو صورت می این اولویت . بندي کند    اصل عدالت ارائه خدمات آموزشی را اولویت       پس دولت الزم است بنابر    

زیـرا از یکـسو   . کنندگان تعلیم و تربیت عمومی بندي دریافت بندي خدمات تعلیم و تربیت عمومی و اولویت رخ دهد اولویت  

توند فراگیران غنی و فقیر را بـه           نیستند و دولت نمی    کنندگان تعلیم و تربیت از مکنت مالی یکسانی برخوردار          تمام دریافت 

شـود دولـت    توزیع برابر منابع مالی محدود موجـب مـی  . یک چشم دیده از سیاست تساوي فرصتهاي آموزشی پیروي کند   

بنـابراین  . التعلیم را تحت پوشش قرار ندهد و در نتیجه برابري فرصتهاي آموزشی تحقـق نپـذیرد      بخشی از کودکان واجب   

طـور نـابرابر بـا        زم است سیاستهاي حمایتی دولت اسالمی در قلمرو تعلیم و تربیت به سـود فقیـران و نیازمنـدان و بـه                     ال

  .بندي شود کودکان طبقات مرفه صورت

از سوي دیگر تمام محتواي تعلیم و تربیت و تمام اقالم خدمات تربیتی از ضـرورت و اهمیـت یکـسانی برخـوردار                       

کند بخشهاي ضروري و بـسیار مهـم مـورد توجـه      نه منابع مالی تعلیم وتربیت عمومی اقتضا می       مدیریت عادال . باشند  نمی

بنابراین مهمترین بخش ضروري تعلیم و تربیت باید توسط دولت تأمین اعتبار شـود و بخـشهاي کمتـر          . بیشتر قرار گیرند  

تواند نسبت  عمومی بر حسب ضرورت میبندي تعلیم و تربیت  بخش. ها واگذار گردد ضروري به بخش خصوصی یا خانواده   

به مقاطع تحصیلی یا محتواي تربیتی اعمال شود یعنی یا تأمین برخی مقاطع تحصیلی ضـروري برعهـده دولـت و سـایر                      

ها باشد و یا اینکه برخی آموزشها و خدمات آموزشـی بـه صـورت     مقاطع کمتر ضروري برعهده بخش خصوصی یا خانواده   

در هر صورت آموزش رایگـان      . اعتبار شوند و بخشهاي دیگر توسط بخش خصوصی و خانواده         رایگان توسط دولت تأمین     

پـذیر از    درآمد و آسیب اي مدیریت شود که طبقات کم عمومی در شرایط نامطلوب اقتصادي باید بنابر اصل عدالت به گونه     

رسـد آمـوزش    بـه نظـر مـی   . ار باشـند حمایت دولت برخوردار شوند و بتوانند از حداقل برابري فرصتهاي آموزشی برخـورد           

شـود، ولـی در    عمومی رایگان هر چند راهکاري براي برقراري عدالت آموزشی و برابـري فرصـتهاي آموزشـی تلقـی مـی         
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  .واقعیت و البته به طور ناآشکار به نابرابري فرصتهاي آموزشی دامن زده است

  تربیت مشترك. 3-1-7-4

زم با آموزشهاي فراگیر و یکسان است که ایـن آموزشـهاي فراگیـر و      امروزه آموزش و پرورش اجباري عمومی مال      

سازي آموزشی که امروزه موضوع مقاالت، کتابها و          اگرچه انتقاد از یکسان   . یکسان مورد انتقادات بسیاري قرار گرفته است      

 و بـا اهمیـت      دهد و همچنین بررسی راههاي پیشنهاد شده به خودي خـود مطلـوب              هاي بسیاري را تشکیل می      سخنرانی

المللـی اشـاره     از این رو تنها به برخی معضالت ناشی از اسناد حقوقی بـین            . باشد  است ولی از حوصله این نوشتار خارج می       

طور اجمالی دیدگاه اسالمی درباره مالحظه تفاوتها و تشابهات فراگیران در تعلیم و تربیت عمومی مورد   شود و سپس به     می

  .گیرد بررسی قرار می

 که عبارتند از تعهد به رعایت حق بر تعلیم و 1المللی سه نوع تعهد کلی براي دولتها در نظر گرفته شده ناد بین در اس 

تعهد به رعایـت    .  است 2تربیت، تعهد به حمایت از حق بر تعلیم و تربیت و تعهد به محقق ساختن کامل آموزش و پرورش                  

خود باید از نقض حقوق کودکان و والدین بر تعلیم و تربیت اجتناب ها    حق بر تعلیم و تربیت به معناي این است که دولت          

 آزادي افـراد یـا   3:ها باید دست کم سه نوع آزادي زیر را محترم شـمارند    بر این اساس، دولت   . کنند و آن را محترم شمارند     

ـ        ها براي ایجاد و مدیریت مدرسه، آزادي والدین نسبت به انتخاب مدرسه             انجمن سفی یـا مـذهبی بـراي       اي که از نظـر فل

. شود آزادي هر کودك در برخورداري از آموزشی که به شکوفایی شخصیت او منجر می    . دانند  تربیت فرزند خود مناسب می    

ها بر رعایـت      سازي آموزشی در واقع با تعهد دولت        هاي متنوع آموزشی تناسب دارد و یکسان        این نوع تعهد با عرضه برنامه     

هاي الزم را فراهم آورند تا مـدارس و           ها زمینه   عبارت دیگر باید دولت     به. تربیت ناسازگار است  حقوق کودکان و والدین در      

مؤسسات آموزشی گوناگونی تأسیس شود و محتواي تربیتی و آموزشهاي متنوع را ارائه دهند و انتخاب نـوع آموزشـها بـه       

  .عهدة کودکان و والدین آنها گذاشته شود

ر آموزش و پرورش بدین معنا است کـه دولـت بایـد از نقـض حـق مـذکور توسـط              تعهد دولت به حمایت از حق ب      

براین اساس، دولت باید مدارس را کنترل کند و مراقب باشد تـا     . نیز جلوگیري کند  ) اشخاصی غیر از دولت   (اشخاص ثالث   

 پیشگیري از گمراه شدن منظور بر این اساس و به. هاي تربیتی فرزندان خود توسط دیگران گمراه نشوند والدین در گزینش

هـا را کنتـرل       برداري از آموزشهاي متنوع الزم است دولت محتواي تربیتی و همچنـین مدرسـه               والدین و کودکان در بهره    

نماید، اصول کلی و سیاستها و چارچوبهاي اصلی تربیتی را تعیین نمایـد و حتـی اطالعـات عینـی و کـاملی در خـصوص            

  .تیار والدین و کودکان قرار دهدمسائل آموزشی هر مدرسه را در اخ

ریزي الزم براي تحقق  تعهد به محقق ساختن کامل حق بر آموزش و پرورش بدین معنا است که دولت باید برنامه               

بر .  موسوم است4ریزي کامل حق بر آموزش و پرورش را صورت دهد به همین دلیل، تعهد مذکور به تعهد نسبت به برنامه     

                                                          

کمیته اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی شوراي اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل نیز واقع شده  که این تعهدات مورد تأیید و تأکید  .1

. است

٢ .  L'obligation de respecter, L'obligation de protection, L'obligation du plein Accomplissement
٣. J.D.Nordmann; Liberte d'enseignement et role de l'Etat, Expose fait a l'Universite d'ete Menedes 
Pelayo, Santander, Espagne, ٣ aout ٢٠٠٠, P.٣.
٤ .  L'obligation programmatique.
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ریزي درسی و آموزشی دخالت نماید و نه تنها مـسائل مـرتبط               طور کامل و دقیق در برنامه       ت به این اساس، الزم است دول    

هاي آموزشی را برعهده بگیرد بلکه همچنین مراقبت نماید همه کودکـان و          ریزي  با تأمین مالی آموزش و پرورش و برنامه       

  . دشهروندان از حداقل آموزشهاي الزم براي رشد و تعالی خود برخوردار شون

سازي آموزش و پـرورش دارنـد    چنانکه معلوم است تعهدات تربیتی سه گانه مذکور پیامدهاي متفاوتی براي یکسان  

ریـزي آموزشـی اسـت و بـراي      زیرا تعهد دولتها به تحقق کامل آموزش و پرورش مستلزم دخالت حداکثري آنها در برنامه             

ه حمایت از حق بر تعلیم و تربیت مستلزم مداخالت پلیسی دولت  ولی تعهد ب  . آموزش فراگیر، یکسان و رایگان داللت دارد      

بدون شک نظارت بر مدارس     . رسانی عمومی است    و نظارت و کنترل آن بر عملکرد مدارس و محتواي تربیتی حتی اطالع            

 رسانی درباره مشکالت مـدارس بـدون مالکهـایی جهـت شناسـایی              اطالع. در گرو تدوین مالکهایی براي ارزشیابی است      

تعهد حمایت از حق و بر تعلیم  و تربیت که بر راهنمایی والـدین بـه                 . مسائل و داوري درباره مدارس مذکور ممکن نیست       

بخـشد و سـبب    انتخاب مدرسه و نوع آموزش تأکید دارد متضمن مالکهایی است که آموزشهاي یکسان را گـسترش مـی                 

  .ن فاصله بگیرندشود مدارس از تنوع و تکثر تربیتی مورد درخواست والدی می

در نهایت تعهد دولت به رعایت حقوق کودکان و والدین بر تعلیم و تربیت با مالحظه نوعی نقـش خـدماتی بـراي                       

این نوع تعهد لوازمی دارد که با لوازم تعهد به حمایت از حق بر تعلیم و تربیت و تعهد به تحقق کامـل      . دولت سازگار است  

تعارضات درونـی  . ون تعهدات اخیر با مالحظه نقش مدیریتی براي دولت تناسب دارندباشد چ  تعلیم و تربیت در تعارض می     

سیاسـی، یکـی از   / میان تعهدات مذکور سبب شده است در کشورهاي گوناگون و ذیـل رویکردهـاي مختلـف اقتـصادي      

  . تعهدات تربیتی دولتها بیش از بقیه مورد تأکید واقع شود

اي از     تعلیم و تربیت رسمی رایج در تمام کشورها به واقع شکلهاي بومی شـده              الزم است بار دیگر یادآور شویم که      

سـازي تعلـیم و       هـاي جهـانی     الگوي تعلیم و تربیتی است که قبالً در اروپاي صنعتی پدید آمده و همچنان توسط سیـستم                

تعلـیم و تربیـت رسـمی کـه در          بنابراین الگـوي    . شود  هدایت می   باشند،     می  تربیت که متأثر از جوامع صنعتی توسعه یافته       

سازي  مداري در فرایندهاي جهانی باشد و ذیل فن بیشتر کشورها رایج است از محصوالت توسعه صنعتی در عصر جدید می    

سوي تنوع، تعلیم و تربیت رسمی رایج نیز از انتقـال اطالعـات               در نتیجه بر مبناي چرخش صنعت از یکسانی به        . قرار دارد 

  .شود سوي تکثرگرایی در اطالعات و روشها سوق داده می انبوه فراگیران بهمشابه و یکسان براي 

سازي جامعه صنعتی تشکیل شـد کـه بـر     عبارت دیگر در گذشته تعلیم و تربیت رسمی ذیل سازوکارهاي یکسان     به

نـاگون  تولید و مصرف انبوه کاالهاي یکسان تمرکز داشت و از ایـن رو مأموریـت یافـت اطالعـات موردنیـاز سـطوح گو                        

ماهر، کارگران ماهر، کارشناسان  کنندگان و تولیدکنندگان کاال، کارگران ساده، کارگران نیمه   یادگیرندگان که شامل مصرف   

خـصوص   آوري اطالعات و ارتباطات و بـه  و متخصصان را عرضه نماید ولی با توجه به تحوالت صنعتی اخیر در بخش فن      

شود تعلیم و تربیت رسمی انتقال اطالعـات متنـوع و    طور مکرر پیشنهاد می  بهبا توجه به ویژگیهاي جامعه صنعتی جهانی، 

شود و نظامهاي  هاي متنوع را سرلوحه کار خود قرار دهد و آموزش یکسان نوعی رویکرد کهنه و منسوخ تلقی می                 به شیوه 

  . شوند آموزشی محتواي آن عقب افتاده محسوب می

زیـرا  . یم و تربیت رسمی در تمام کشورها با چالشی اساسـی مواجـه اسـت            نکته بسیار مهم این است که امروزه تعل       

آرمانهاي ملی نظیر حفظ وحدت ملی، تثبیت هویت ملی، ارتقاي فرهنگ ملی، تأمین امنیت ملی، پاسداري از منافع ملی و                    

عتی نظیر گـسترش  خواند ولی پیامدهاي توسعه صن سوي عرضه آموزشهاي یکسان فرا می غیره تعلیم و تربیت رسمی را به   
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ارتباطات، افزایش انتظارات عمومی، خودکار شدن ابزارها، تنوع کاالها، افزایش مصرف و غیره تعلیم و تربیت رسمی را به                   

  .کند تکثر تربیتی و عرضه کاالهاي متنوع آموزشی وادار می

ینش برخی از موارد مذکور بندي اهداف و گز تر این است که نظامهاي تعلیم و تربیت رسمی براي اولویت         نکته مهم 

زیرا چنانکه قبالً گفته شده تعلیم و تربیت رسمی در شرایط موجـود یـک نهـاد                 . از قدرت انتخاب فراوانی برخوردار نیستند     

ویـژه نهادهـاي سیاسـت و اقتـصاد تعیـین       هدایت شونده است که اهداف آن ذیل هدایتهاي رسیده از نهادهاي دیگـر بـه       

 در هدایت تعلیم و تربیت رسمی و تعیین اهداف آن چندان نیست زیـرا از منـابع دانـش صـرفاً     سهم منابع دانش  . شوند  می

. شـود  برداري مـی  منظور یافتن راههاي نیل به اهداف از پیش معین تعلیم و تربیت رسمی و گسترش و اعتالي آن بهره           به

  . شوند وض تلقی مییعنی اهداف آموزش و پرورش نسبت به منابع معرفت مقام پیشینی دارند و مفر

کند که چرایی و چگونگی تعلیم و تربیـت رسـمی    عبارت دیگر توجه به تاریخچه تعلیم و تربیت رسمی معلوم می      به

در واقع این مطالبات و نیازهاي جامعه صـنعتی  . اند هاي فلسفی تبیین نشده رایج توسط تحقیقات علمی و یا مبانی و نظریه    

اند و تحقیقات علمی بیشتر در خدمت ایـن اهـداف قـرار           تربیت رسمی رایج را رقم زده     است که ضرورت و اهداف تعلیم و        

پـردازد و     بندي علـوم مـی      چنانکه در مباحثات انتقادي آمده است تعلیم و تربیت رسمی آشکارا یا پنهان به سطح              . اند  گرفته

هـاي معرفـت    که با تمرکز بر برخـی حـوزه  در واقع این تعلیم و تربیت رسمی است . کند حتی علم را از غیر علم تعیین می    

کنـد یـا حتـی مـورد انکـار قـرار        هاي دیگر معرفت را تأیید نمـی  کند و علم بودن حوزه علم بودن آنها را تأیید و تلقین می    

شـوند کـه در یـک     هاي نوپدید از موقعی به عنوان یک رشته معرفت علمی تلقـی مـی   چه اینکه بسیاري از رشته    . دهد  می

  .گیرند طور مستقل مورد توجه قرار می تبر و بهدانشگاه مع

. پیامد فوري تقدم اهداف تعلیم و تربیت رسمی بر تحقیقات علمی، مواجهه هدفمند با نتایج تحقیقات علمـی اسـت          

در تعلـیم و تربیـت رسـمی        ) یعنی ماتقدم یا مفروض بودن    (شود اهداف خصیصه پیشینی       مداري که سبب می     استیالي فن 

. دهـد  هاي علوم تربیتی تـأثیر گذاشـته و تحقیقـات علمـی را جهـت مـی            ها و نظریه    البته بر اعتباریابی یافته   داشته باشند،   

هاي اعتباربخشی در علوم تربیتی متأثر از اهداف تعلیم و تربیت  هاي تحقیق، روشهاي پژوهش، شیوه عبارت دیگر مسئله   به

گردنـد کـه در جهـت دسـتیابی بـه             لمی مورد توجه واقع می    ها و نتایج تحقیقات ع      همچنین بخشی از نظریه   . رسمی است 

هاي تربیتی تنهـا بخـشی از         ها در علوم و فلسفه      رغم تنوع نظریه    از این رو به   . اهداف تعلیم و تربیت رسمی مساعدت کنند      

ي بـودن را  آنها که براي نیل به اهداف از پیش معین تعلیم و تربیت رسمی مفید باشند، مورد توجه هستند و مدال کـاربرد      

  .نمایند دریافت می

گیریهاي گوناگونی درباره تعهدات دولتها در تأمین تنوع تربیتی یا آموزش یکسان   با توجه به اینکه نگرشها و موضع      

طور مـستقیم بـا بحـث دربـاره قلمـرو       خصوص با مالحظه این نکته که تکثر و یکسانی محتواي تربیتی به    وجود دارد و به   

چنانکـه در  . ین در تعلیم و تربیت رابطه دارد، الزم است دیدگاه اسالمی در این زمینه بررسـی شـود            مداخالت دولت و والد   

فصل سوم گفته شد از منظر اسالمی رعایـت تفاوتهـاي فـردي در تعلـیم و تربیـت ضـرورت دارد زیـرا براسـاس مبـانی                           

گی و همچنـین در تأثیرپـذیري و      هـاي زنـد     انـد و از ایـن رو در شـیوه           شناختی اسالمی مردم متفـاوت خلـق شـده          هستی

هـل  «، »الیـستوي «بکار رفتن تعبیرات و مفاهیمی که به تفاوت و عـدم تـساوي اشـاره دارد نظیـر       . تأثیرگذاري متفاوتند 

توانـد دلیلـی بـراي        و غیـره در قـرآن مـی       » فضلنا بعضهم علی بعض   «،  »جعلناکم شعوبا و قبائل   «،  »اهللا  فضل«،  »تستوي

تواند مبنایی براي تجویز تفاوت گـذاردن میـان    همچنین این تعبیرات می. طور توصیفی باشد ه بهناهمسانی افراد یک جامع  
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  .آنها در اکثر اقدامات عمومی از جمله تعلیم و تربیت عمومی تلقی شود

توانند بـر   خصوص تفاوتهاي موقعیتی فراگیران ـ که بسیار بیشتر از تفاوتهاي فردي می  اگرچه تفاوتهاي فردي و به

کنـد؛ ولـی توجـه بـه اشـتراکات       هاي متنوع آموزشـی را ایجـاب مـی    یان تعلیم و تربیت تأثیرگذار باشد ـ تدوین برنامه جر

هـاي    در واقع براي تعلیم و تربیت رسمی طیفی از برنامـه          . هاي آموزشی مشابه داللت دارد      شناختی آنها براي برنامه     هستی

هایی با تنوع قابل قبـول قـرار    ا بیشترین تشابه و در سوي دیگر برنامه    هایی ب   آموزشی الزم است که در یکسوي آن برنامه       

  .شوند هاي مذکور البته بر حسب ظرفیتها و امکانات دولت و همچنین درخواست عمومی ارائه می برنامه. داشته باشد

در احکـام و  هاي متنوع و منعطف تربیتـی از شـیوه رایـج     عبارت دیگر دولت اسالمی الزم است در عرضه برنامه        به

شـوند و     تقسیم مـی  ) یا فرایض و نوافل   (در حوزه احکام دینی امور به دو قلمرو ضروري و مفید            . اخالق دینی پیروي نماید   

توان به پیـروي از الگـوي     ریزي آموزشی نیز می     در برنامه . آید  چهار دسته احکام واجب و مستحب، حرام و مکروه پدید می          

یعنی هر آنچه که به لحاظ وضـعیت هـستی          . میزان و درجه ضرورت داشتن پرداخت     مذکور به تقسیم موضوعات برحسب      

شود، ذیل    شناختی و غیره آموختن آن براي تمام فراگیران و در هر شرایطی ضروري تلقی می                شناختی، روانشناختی، جامعه  

بسته به ظرفیتهـاي شخـصی و   هاي مشابه و همگانی تعلیم و تربیت رسمی قرار گیرند ولی اموري که آموختن آنها                برنامه

باشد به عنوان بخشهاي مکمـل و متنـوع توسـط تعلـیم و تربیـت                هاي متفاوتی برخوردار می     شرایط اجتماعی از مطلوبیت   

  .رسمی عرضه شود ولی آموختن آنها به صورت غیراجباري و وابسته به انتخاب فراگیران و خانواده باشد

هـاي مـشترك      طور خـاص بـر برنامـه        دهد ولی به    واع برنامه را ارائه می    اي از ان    بدین ترتیب آموزش همگانی آمیزه    

هاي مشترك در تعلیم و تربیـت عمـومی برعهـده دولـت اسـت و            ریزي و تدوین برنامه     سیاستگذاري و برنامه  . تمرکز دارد 

هـا و     ب دسـته  توانـد بـه تناسـ       آموزشهاي متنوع مـی   . خانواده و تشکیالت مدنی نقش تکمیلی و اصالحی براي آنها دارند          

اگرچه مثلث خانواده، تشکیالت مدنی و دولت نقش . شود هاي مختلف، تدارك دیده  بندي گروههاي متنوع و برحسب طبقه    

ریزي و اجراي آموزشهاي متنوع دارند ولی انتخاب میزان و نوع این آموزشها برعهده والـدین هـر                   مهمی در تدوین، برنامه   

  . تواند توسط والدین و با مشارکت آنها توسط مؤسسات شناخته شده نیز ارائه شود میهاي متنوع  برنامه. آموز است دانش

بدون شک ما ناگزیر از انتخاب بخشی از محتواي بسیار گسترده علوم و معارف زمانه براي بخش ضروري تعلیم و                    

ی روایـات معـصومین و آراء   از بررس. باشد تربیت رسمی هستیم و چنانکه معلوم است هر انتخابی در گرو مالك ترجیح می          

. شود که مالك اصلی براي تشخیص ضرورت و انتخـاب محتـواي مـشترك سـودمندي آن اسـت                    اندیشمندان معلوم می  

. کننده براي تشخیص بخـش ضـروري تربیـت عمـومی تلقـی شـود          تواند مفهومی اصلی و هدایت      می» علم نافع «مفهوم  

. ، مفهوم سودمندي از جایگاه معتبري در ادبیات اسالمی برخوردار نیـست رغم تأکید روایات و متون اسالمی بر علم نافع        به

پرسـتی را تـداعی    توسعه مفهوم سودمندي ذیل نگرشهاي ماتریالیستی سبب شده است که سودمندي، سـوداگري و مـاده              

دین ترتیـب   ب. توان سودمندي را براساس آنچه در فصل سوم آمده است به هستی بخشی تفسیر نمود                با این همه می   . کند

  .زداست بخش و یا دفع عوامل هستی منظور از سودمندي هر چیز نوع و میزان تأثیر آن در جلب منابع هستی

اي از هستی خواستار توسعه هـستی خـویش اسـت و از     شویم که آدمی هست و به عنوان مرتبه بار دیگر یادآور می   

خواهد جاودانه  آدمی چون هست می. گراید و را تأمین کند میگریزد و به آنچه هستی ا     هر آنچه هستی او را زایل نماید می       

بنـابراین  . شـناختی او ممکـن اسـت        بماند، در آسایش کامل و لذت مستمر باشد و این همه در سایه ارتقاي مرتبه هـستی                

ناپـذیر   پـذیر و مراتـب زوال       انسان که در حد فاصل عالم مادي و عالم مجرد واقع شده و متضمن مراتب وجود مادي زوال                 
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بندي تمام امور جهان به خیر و شر یا مفید و مضر  باشد براي توسعه هستی خویش آگاهانه ناگزیر از دسته هستی مجرد می

پس هر آنچه هستی آدمی را ارتقا بخشد و آسایش جاوید به ارمغان آورد، سودمند و خیـر اسـت ولـی هـر آنچـه          . باشد  می

  .شود قی میهستی او را تهدید کند غیرسودمند و شر تل

شـود و علـم       بر این اساس سودمندي هر چیزي به ظرفیت آن در تشدید رابطه انسان با ذات هـستی وابـسته مـی                    

رسد این معنا از سـودمندي کـه بـا            به نظر می  . سودمند علمی است که موجبات تقرب ما به درگاه پروردگار را فراهم آورد            

ي ماتریالیستی بسیار فاصله دارد؛ با روح حاکم بر آیـات قـرآن و روایـات        ها  گرایی رایج در اندیشه     مفهوم سوداگري و فایده   

وال تـدع مـن   «فرماید   بر این معنا از سودمندي تأکید دارد هنگامی که میقرآن کریمچه اینکه . معصومین سازگار است 

یث مـشهوري بـر   پیـامبر نیـز در حـد   ) 106/یـونس (» اهللا ما ال ینفعک و ال یضرك فان فعلت فانـک مـن الظـالمین         دون

البته به خاطر اهمیت ایـن حـدیث و شـرح امـام            . اند  اند و علم سودمند را به سه دسته فرموده          سودمندي علم تأکید ورزیده   

هاي تربیتی، الزم است متن حدیث و شرح امام خمینی بر آن بـه تفـصیل در                   گیري  دهی به تصمیم    خمینی بر آن در جهت    

  :این جا مورد بررسی قرار گیرد

المسجد فاذا جماعه قد اطافوا بر جـل فقـال مـا هـذا؟ فقیـل               ) ص(اهللا  ، قال دخل رسول   )ع(الحسن موسی   ابیعن  «

) ص(قال فقال النبی  . الناس بانساب العرب و وقائها و ایام الجاهلیه و االشعار العربیه            عالمه فقال و ما العالمه؟ فقالو له اعلم       

آیه محکمه، او فریـضه عادلـه، او سـنه          : انماالعلم ثالثه ) ص(قال النبی ثم  . ذاك علم الیضر من جهله و ال ینفع من علمه         

روزي پیامبر وارد مسجد شدند و گروهی را دیدند که اطـراف مـردي              :  امام کاظم فرمودند   1»قائمه و ما خالهن فهو فضل     

دند عالمه یعنی چه؟ آنهـا      پیامبر پرسی . پرسیدند چه خبر است؟ برخی از آنها پاسخ دادند این مرد عالمه است            . اند  حلقه زده 

پاسخ دادند عالمه یعنی کسی که درباره نسبهاي عرب و حوادث روزگار جاهلیت و همچنین اشـعار عربـی از همـه دانـاتر                   

همانا علم . اي ندارد رساند و دانستن آن هم فایده ها اموري است که ندانستن آن ضرري نمی    حضرت فرمودند این  . باشد  می

  . ریضه عادله و سنت قائمه و غیر از اینها هرچه هست فضل استسه تاست آیه محکمه، ف

 نشئه و صاحب سـه مقـام و عـالم     طور اجمال و کلی داراي سه انسان به«: اند امام خمینی در شرح این حدیث گفته     

خیال، سوم العالمین و مقام  اول نشئه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل، دوم نشئه برزخ و عالم متوسط بین       : است

و از براي هر یک از اینها کمال خاصی و تربیت مخصوصی اسـت و عملـی اسـت               . نشئه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت       

پس کلیه علوم نافعه منقسم شود به این . مناسب با نشئه و مقام خود و انبیا علیهم السالم متکفل دستور آن اعمال هستند          

ت عقلیه و وظایف روحیه و علمی که راجع به اعمال قلبیه و وظایف آن اسـت  سه علم یعنی علمی که راجع است به کماال 

اهللا علیه و آله و سلم در این حدیث           پیغمر اکرم صلی  ... و علمی که راجع به اعمال قالبیه و وظایف نشئه ظاهره نفس است            

. ه ایـن مراتـب ثالثـه اسـت    فرماید و هیچ شک نیست که این علوم ثالثه راجع ب شریف علوم را منقسم به سه قسمت می  

دهد علوم متداوله در کتب الهیه و سنن انبیا و اخبار معصومین علیهم الـصلوه و الـسالم کـه                   چنانکه شهادت این مدعا می    

عبارت است از علوم عقلیه و عقایـد حقـه و معـارف    » آیه محکمه«بدان که ... علوم آنها منقسم به همین سه قسمت شود    

عبـارت اسـت از علـم ظـاهر و علـوم      » سنت قائمه«عبارت است از علم اخالق و تصفیه قلوب و » فریضه عادله «الهیه و   

                                                          

.1العلم، باب صفه العلم و فضله، حدیث   محمد ابن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج اول، کتاب فضل .1
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   1.»آداب قالبیه

چنانکه معلوم است امام خمینی به پیروي از حکمت متعالیه و مبادي و منابع آن، وجود انسانی را مـشتمل بـر سـه                      

ایشان علوم سه گانه مذکور در حـدیث  . دانند  الزم میاي را مرتبه مادي، مثالی و مجرد دانسته و براي هر یک تربیت ویژه         

کنند و منابع دینی شامل قرآن، سیره و اخبار را محتـواي همـین    نبوي را متناسب با مراتب سه گانه وجود انسانی تلقی می    

اصـول  سپس ایشان به پیروي از عالمان و شارحان پیشین آیه محکمه را بر علـوم مربـوط بـه    . دانند سه دسته معرفت می   

  .اند عقاید، فریضه عادله را بر اخالق و سنت قائمه را بر فقه تطبیق نموده

در حدیث شریف از علم عقاید و معارف تعبیر «کنند که  آبادي اشاره کرده و تأکید می    در ادامه به دیدگاه مرحوم شاه     

قلیه و حقایق اعتقادیه اگـر چنانچـه   فرموده است به آیه و آیت عالمت و نشانه است و نکته این تعبیر آن است که علوم ع   

تحصیل شود براي فهم خود آنها و جمیع مفاهیم و اصطالحات و زرق و برق عبارات و تزیین و ترکیب کلمـات و تحویـل     

دادن به عقول ضعیفه براي تحصیل مقامات دنیویه آن را آیات محکمات نتوان گفت بلکه حجب غلیظـه و اوهـام واهیـه                       

که انسان اگر در کسب علوم مقصدش وصول به حق تعالی و تحقـق بـه اسـما و صـفات و تخلـق بـه                        زیرا  . باید نام نهاد  

اي گـردد کـه قلـبش را تاریـک و چـشم               اهللا نباشد هر یک از ادراکاتش درکاتی شود براي او و حجابهـاي مظلمـه                اخالق

و حافظین کتـب و مـسفورات اهـل    گمان نکنند علماي مفاهیم و دانشمندان اصطالحات و عبارات ... بصیرتش را کور کند 

اگر علوم آنها نشانه و عالمت است چرا در قلوب خود آنها تأثیرات نورانیت نکرده       . علم باهللا و مالئکه و یوم اآلخره هستند       

 میزان براي شناختن علما بیان فرموده قرآن کریمسهل است بر ظلمات قلوب و مفاسد اخالق و اعمال آنها افزوده و در          

و نیز تعبیر فرموده است به محکمه براي آنکـه علـم     )... 26/فاطر(» انما یخشی اهللا من عباده العلما     «که فرماید   است آنجا   

چه بـسا کـه انـسان در تمـام         . صحیح آن است که به واسطه روشنیش در قلب اطمینان آورد و شک و ریب را زایل نماید                 

ارف الهیه براهین عدیده و ادله کثیره ذکر کند و در مقـام  مدت عمر خوض در براهین و مقدمات کند و براي هر یک از مع  

جدل و خصومت بر اقران تفوق کند ولی آن علوم در قلبش هیچ تأثیري نکرده و اطمینانی حاصـل نکـرده بلکـه شـک و                       

مشغول پس جمع مفاهیم و اکثار اصطالحات هیچ فایده ندارد بلکه قلب را به غیر حق                . تردید و شبهه او زیادتر کرده باشد      

  .»کند

اند که اعتبـار تمـام دانـشها     بدین ترتیب امام خمینی از مفهوم آیه و مفهوم محکمه در حدیث چنین برداشت نموده    

ایـشان بـرخالف عمـوم فیلـسوفان     . حتی الهیات و کالم به سودمندي آنها در تقویت ایمان و تعالی اخالق وابـسته اسـت          

به موضوع هر علم توجه نموده و بر این اساس الهیات را که به بحث دربـاره                 اسالمی که در تقسیم علوم و تعیین اولویتها         

اند؛ بـا اسـتفاده از حـدیث مـذکور و در پـی تنبـه مرحـوم                 شود اشرف علوم معرفی کرده      صفات و افعال خداوند مربوط می     

براسـاس  . اند  خداوند دانسته آبادي شرافت الهیات را به تأثیر آن در تقویت ایمان و تحکیم عقیده و عالمت بودن براي                    شاه

توضیحات امام خمینی، سودمندي علم براي تحکیم اعتقادات و شناساندن و معرفت حق مالك علم بـودن علـم اسـت و                      

همچنین ایشان با استناد به آیه قرآن که خـشیت و           . بندي آموزشی بر همین مالك تکیه دارد        حتی ترجیح علوم در اولویت    

کند بلکه علم بـودن هـر         ی فرموده، داشتن اطالعات علمی را به منزله عالم بودن تلقی نمی           بندگی را ویژگی عالمان معرف    

از نظر امام خمینی میان اطالعات علمی یـک  . داند علمی را به قدرت تأثیرگذاري آن در قلب عالم و بر رفتار او وابسته می          

                                                          

.386-391، ص 1376 امام خمینی، چهل حدیث، تهران، مؤسسه نشر آثار،  .1
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 علمی باشد لزوماً عالم نیـست بلکـه عـالم    شخص با علم او اگرچه رابط هست ولی عینیت نیست و هرکه داراي اطالعات 

  . کسی است که علم او در نگرش و گرایش و رفتار او منعکس شده باشد

طور نامشروط رد کردند گامی مهم در شرح این حدیث  امام خمینی پس از اینکه اطالق الهیات به آیه محکمه را به          

بندي آموزشـی بـا    متخصصان تربیتی در اولویت. ربیتی گشودند اي تازه در برابر مباحثات ت       نبوي و مشهور برداشته و پنجره     

یک پرسش نسبتاً مهم مواجه هستند زیرا اگر دانش الهیات، اخالق و فقه تنها دانشهاي مورد تأیید پیامبر باشند چه مبنایی 

این حدیث به تعمـیم     براي توجه به انبوه دانشهاي رو به افزایش در جهان علم و فناوري وجود دارد؟ امام خمینی در شرح                    

عبـارت دیگـر امـام خمینـی از           به. گیرد  هاي علمی را در برمی      اند که بسیاري از این رشته       اي پرداخته   گانه به گونه    علوم سه 

یکسو تصور رایج درباره اولویت الهیات، اخالق و فقه را تعدیل نمودند و ارزش این علوم را به سـودمندي آنهـا در تقویـت               

ار مشروط کردند و از سوي دیگر تمام دانشهایی را که متـضمن ایـن خصیـصه باشـند در زمـره علـوم       ایمان و اصالح رفت   

بدان که بسیاري از علوم است که بر تقدیري داخل یکی از اقسام ثالثه است که «. گانه مذکور در حدیث نبوي دانستند     سه

 نجوم و هیئت و امثال آن در صـورتی کـه نظـر       مثل علم طب و تشریح  و      . رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله ذکر فرمودند        

پـس  . سوي آنها داشته باشیم و علم تاریخ و امثال آن در صورتی که با نظر عبرت به آنها مراجعـه کنـیم     آیت و عالمت به   

آنها داخل شوند در آیه محکمه که به واسطه آنها علم به اهللا یا علم به معاد حاصل یا تقویت شود و گاه شود که تحـصیل      

و اما اگر تحصیل آنها براي خود آنهـا بـا اسـتفادات دیگـري     . آنها داخل در فریضه عادله و گاه داخل در سنت قائمه شوند         

باشد پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف نمودند به واسطه این انصراف بالعرض مذموم شوند واال ضـرر و نفعـی ندارنـد                         

فرمودند پس کلیه علوم تقسیم شوند به سه قسمت یکی آنکه نافع به حال        چنانکه رسول اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم           

انسان است به حسب احوال نشئت دیگر که غایت خلقت وصول به آن است و این قسمت همان است که جنـاب ختمـی                        

 از وظایف رساند به حال انسان و او را   دانسته و آن را به سه قسمت تقسیم فرمودند و دیگر آن که ضرر می              » علم«مرتبت  

کند و این قسم از علوم مذمومه است که نباید انسان پیرامون آنها گردد مثل علم سحر و شعبده و                      الزمه خود منصرف می   

... کیمیا و امثال آن و سوم آنکه ضرر و نفعی ندارد مثل آنکه فضول اوقات را انسان به واسطه تفریح صرف بعضی آنها کند

تواند جامع جمیع علوم و       ه با این عمرهاي کوتاه و وقت کم و موانع و حوادث بسیار نمی             انسان عاقل پس از آنکه فهمید ک      

  .»حائز همه فضایل شود باید فکر کند که در علوم کدام یک به حال او نافعتر است

ولی سودمندي مالك ثابتی نیست زیرا برحسب       . بدین ترتیب مالك تعیین محتواي تعلیم و تربیت سودمندي است         

البته چنانکه قبالً گفته شد تفاوتهاي فردي و تفاوتهـاي          . کند  افراد و همچنین ویژگیهاي شخصی ایشان تغییر می       موقعیت  

. تواند مبناي ما براي تدوین محتواي مشترك تربیت عمومی قـرار گیـرد      موقعیتی بر بستري از اشتراکات واقع شده که می        

زیرا مفهوم کلی انسان یا مفاهیم کلی کودك، جوان، . معنایی ندارداي از مشترکات مفهوم تفاوت       اساساً بدون وجود گستره   

چه اینکه در تمام تبیینهایی که از انـسان تـاکنون           . زن، مرد و غیره برحسب صفات مشترك مصادیق آنها پدید آمده است           

قـصد  ارائه گشته بر طبیعت مشترك، فطرت مشترك، سرنوشت مشترك، نیازهاي مـشترك، میلهـاي مـشترك، مبـدأ و م          

توانیم براي رسیدن به اهداف مـشترك،         پس ما که به واقع خیلی از یکدیگر متفاوت نیستیم می          . مشترك تأکید شده است   

تواند محتوایی مشترك بـراي       از این رو تعلیم و تربیت رسمی بر مبناي مشترکات مذکور می           . همزیستی و همکاري نماییم   

  . یشان باشدآموزش همگانی تدارك نماید که سودمند به حال ا

عبارت دیگر سودمندي محتواي تعلیم و تربیت باید براساس مالحظه موقعیت ویـژه انـسان در جهـان هـستی و                به
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سوي کمال و خودآگاهی و گرایش فطریش به آن تعیین گردد زیرا هدف مـشترك تمـام                   آزادي او در تحرك استعالیی به     

این هدف تنها در سایه شناخت خود       . آسایش و لذت جاودانه است    انسانها اصالح موقعیت خود و دستیابی به حیات پاك و           

گردد ولی شناخت خود در انزوا کافی نیست چون همواره انسان در جها ن است پس شناخت خـود در موقعیـت                حاصل می 

 و هستی شناختی و جامعه شناختی الزم است و چون خود در خأل نیست بلکه در جهان و وابسته به آن همچنین در جامعه    

متأثر از آن است پس هر نوع حرکت اصالحی براي بهبود وضعیت خویشتن موکول به شناخت موقعیـت و تـالش بـراي                       

ویـژه   بر این اساس برآوردن نیازها و پاسخ دادن به میلها تنها در سایه توجه به موقعیت خود در عالم به               . باشد  بهبود آن می  

  .باشد بخش و مدبر یگانه آن می ستیدر برابر پروردگار عالم است که مالک مطلق و ه

چنانکه قبالً گفته شد آدمی در تالش براي توسعه هستی خویش و ارتقاي مرتبه هـستی شـناختی خـود نـاگزیر از               

اي کـه بـراي    تقویت رابطه با ذات هستی یعنی خداست از این رو سودمندي هر چیز و هر فعالیتی را تنهـا براسـاس بهـره      

از این رو اگرچه علم الهیات بخاطر شرافت        . توان سنجید   کند می   رابطه با ذات هستی حاصل می     تقرب به خداوند و تشدید      

سینا و دیگر اندیشمندان اسالمی به عنوان اشرف علوم شناخته شده ولی از نگاه امام خمینـی شـرافت                     موضوع، توسط ابن  

ورتی که الهیات که موضوع آن اشرف موضوعات در ص. گذارد آن وابسته به تأثیري است که بر ارتقاي ایمان فراگیرنده می      

یعنی خداشناسی است، به توسعه رذایل اخالقی همچون خودپسندي و خودپرستی و تشدید شـرك منجـر شـود، سـودمند             

شناسی، جانورشناسی و غیـره       شناسی، گیاه   ولی علوم طبیعی مثل کانی    . گیرد  شود و در زمره علوم مذموم قرار می         تلقی نمی 

اي آموخته شـود و بـه تقویـت ایمـان و اصـالح       باشند از منظر آیه  ها به خودي خود از شرافتی برخوردار نمی       که موضوع آن  

بر این اسـاس علـم سـودمند علمـی اسـت کـه بـه افـراد شـناختی از خـود و                      . گردد  اخالق انجامد علم سودمند تلقی می     

  . نمایند اصالح این موقعیت ترغیب و تجهیز میدهند و همچنین آنها را براي  شان در جهان هستی و اجتماع می موقعیت

هایی   با این همه محاسبه سودمندي کار دشواري است چون سودمندي تابع دو دسته عوامل است یک دسته هزینه                 

شود و دسته دیگر فوایدي اسـت کـه نـصیب فـرد، خـانواده و       که براي آموختن از جانب فرد، خانواده و جامعه پرداخته می     

ها تنها شامل منابع مالی صرف شده نیست چه اینکه فوایـد            گرایانه رایج، هزینه    رغم نگرشهاي ماده     البته به  .شود  جامعه می 

ها بـه   ها و فایده ریزي تربیتی شناسایی و محاسبه این هزینه کار بسیار مهم برنامه. شود نیز به درآمدهاي مالی منحصر نمی  

ون شک خصیصه ذات مختار آدمی و همچنین حیثیت اجتماعی تعلـیم      بد. نحوي است که به واقعیت هر چه نزدیکتر باشد        

  .باشیم هاست و ما ناگزیر از بسنده نمودن به تخمینها می ها و فایده و تربیت مانع از محاسبه دقیق هزینه

پیوندد و بـه   منظور شناخت خود و موقعیت ویژه خویش به جریان تعلیم و تربیت می     در هر صورت چون هرکسی به     

اصالح وضعیت خود و بهسازي موقعیت خود خواستار برخورداري از آموزش است، پس تمام دانشها و مهارتهایی که                  خاطر  

. شوند و آموختن آنها برایش الزم اسـت  او را در شناخت و اصالح موقعیت کمک کنند در زمره علوم نافع براي او تلقی می            

ران در ویژگیهاي طبیعی، فطـري، مـوقعیتی و همچنـین بـر حـسب            شود که با توجه به اشتراکات فراگی        از اینجا معلوم می   

آرمانها و درخواستهاي مشترك فراگیران، به الگویی براي تنظـیم برنامـه مـشترك تربیتـی و تـدوین محتـواي مـشترك                       

همچنـین بـر ایـن اسـاس        . توان دسـت یافـت      آموزشی که قابلیت و ضرورت عرضه به عموم فراگیران را داشته باشد می            

تعبیـرات بـسیاري کـه در    . توان تصمیم گرفـت   ن درباره سانسور آموزشی که شامل موارد مضر یا غیرمفید است می           توا  می

) ع(خصوص امام علی هاي مکرر معصومین به ادعیه درباره پناه بردن به خداوند از علم سودمند وارد شده و همچنین توصیه 

 و شیطانی به خوبی براي اجراي سانسور آموزشی و پاکسازي  بر پیشگیري از اشغال قلب نوجوانان توسط اطالعات مسموم        
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البته براي پیشگیري از هرگونه اقدامات افراطی یا تفریطی در این زمینه الزم است همواره    . محیطهاي تربیتی داللت دارند   

دارنده این نوع اقـدامات  یا باز. کنند آمیز پیامدهاي احتمالی تقویت   به اهداف تربیتی متوجه بود و به ارزیابی دقیق و وسواس          

ریزان آموزشی همواره در یک فعالیت پیچیده و خطرخیز براي تدارك محیطهایی هستند که به                 بدون شک برنامه  . پرداخت

کننده باشند آنها براي دستیابی به طرحی دقیق براي چنین محیطهایی  لحاظ اخالقی، بهداشتی و به لحاظ اعتقادي ترغیب       

  .ریزیهاي خویش تلقی نمایند سوي اهداف تربیتی را به منزله هدف اصلی برنامه باید حرکت پیشرونده به

شناسایی و تدوین محتواي ضروري، مشترك و سودمند تعلـیم و تربیـت عمـومی بـدون شـک بایـد ذیـل همـان                

مـین  تحوالت اساسی صورت گیرد که قبالً زیر عنوان داللتهاي نظریه تربیتی اسالم بـراي تعلـیم و تربیـت رسـمی در ه                 

مـدار    عبارت دیگر برپایی تعلیم و تربیت عقالنی ارزش         به. شود  فصل بحث شده است و از تکرار آنها در اینجا خودداري می           

بـر    شناسی، از آموزش مبتنی     گرایی به موقعیت    شناسی، از محیط    و چرخش تعلیم و تربیت رسمی از شناخت علمی به زیبایی          

ی با تحوالت به هدایت تغییرات، از آموزش اطالعات به تغییر نگرشها و باورها بر هدف؛ از همراه موضوع به آموزش مبتنی 

تنظیم برنامـه مـشترك   . الزم است بیش از همه در برنامه مشترك تربیتی و محتواي مشترك آموزشی بازتاب داشته باشد        

ریـزي شـده و    و با دقت و برنامهمند  طور نظام تربیتی براي تمام فراگیران و با توجه به چرخشهاي مذکور در صورتی که به       

توانـد   بینی لوازم و پیامدهاي خواسته و ناخواسـته آن انجـام گیـرد، مـی            بدون تعصب و با مالحظه جهات گوناگون و پیش        

  .تربیتی متکی بر تعقل را پدید آورد که براي شناخت موقعیت و اصالح آن سودمند باشد

ریزي بـراي بخـش مـشترك تعلـیم و تربیـت و همچنـین           مهبا توجه به ضرورت چرخشهاي اساسی مذکور در برنا        

تـرین   بندي آموزشهاي سودمند پرداختـه و ضـروري     محدودیت منابع و فرصتها الزم است تعلیم و تربیت رسمی به اولویت           

اه رسد بـا توجـه بـه دیـدگ     نظر می به. آموزشها که شامل دانشها و مهارتهاي پایه و پیش نیاز است را در اولویت قرار  دهد              

زیـرا نـه تنهـا مهارتهـاي        . اسالمی درباره حیات عمومی و عالم سراسر گفتگو مهارتهاي پایه شامل مهارتهاي زبانی است             

باشد بلکه مهارتهاي زبانی براي شنیدن کالم خداوند و مالحظـه            نیاز دستیابی به اطالعات و علوم گوناگون می         زبانی پیش 

چنانکه قبالً گفته شـد در نگـرش اسـالمی تنهـا شـناخت ویژگیهـاي       .  داردآیات او در کتاب تکوین و تشریع نیز ضرورت   

بلکـه هـدف علـم     . بینی رویدادهاي طبیعی و کنترل آنها هـدف علـم نیـست          هاي طبیعی و روابط میان آنها یا پیش         پدیده

  .استها و رویدادها بر حضور آفریننده آنه ارتقاي مرتبه هستی شناختی خویش از طریق ادراك داللت پدیده

اي است که از طریقهاي گوناگون کتابهـا، فرشـتگان و پیـامبران     براساس نگرش اسالمی خداوند متکلم و نویسنده     

 اسـفار صدرالمتألهین در این زمینه سخنانی در  . گوید هاي طبیعی و اجتماعی، با مردم سخن می ویژه رویدادها و پدیده  به

بدان که خداوند چون اراده ابداع و شروع در خلق حقـایق انـواع را   «گوید    یاو م . دارد که توجه به آنها خالی از لطف نیست        

نخستین چیزي که پدید آمد حروفی عقلی و کلماتی ابداعی بودند که قـائم بـه ذات   ... به جهت ظهور اسما و صفاتش کرد      

هـا و   نوشـتن کتـاب  خودشان بدون ماده و حرکات و استعدادات ماده بودند و آن عالم قضاي عقلی اسـت سـپس آغـاز در       

تصویر کلمات و ترتیب آیات بر لوح اجرام و ابعاد و تصویر بسایط و مرکبات با مرکب مواد نمود و این عالم قـدر تفـصیلی                      

و چون نوشتن همه تمام شد ما را فرمان به مطالعه این کتاب حکمی و قرائت این آیات کالمی و کتابی و  اندیشه                       ... است

و فرمود اولم ) 1/علق (و سپس فرمود اقرأ باسم ربک الذي خلق     ) 20/مزمل(القرآن    قرؤا ماتیسر من  در آنها داده و فرمود فا     

اهللا قیاما و قعودا و علـی         االلباب الذین یذکرون    ینظروا فی ملکوت السموات و االرض و اختالف اللیل و النهار آلیات الولی            

و چون ما  از جهت خرد ) 190 ـ  191/ آل عمران (ذا باطال خلق السموات واالرض ربنا ما خلقت ه جنوبهم و یتفکرون فی
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مختـصري از اسـرار و رازهـاي کتـابش و نمونـه             ) ... 28/ نسا  (االنسان ضیعفا     و بینش ضعیف بودیم چنانکه فرموده خلق      

 میـان آنهـا   سپس از)... 21/ ذاریات (انفسکم افال تبصرون  کوتاهی از معانی کلمات تاماتش به ما عطا کرده و فرمود و فی     

سوي ما رسول ارجمند و نوري آشکار و قـرآن حکیمـی و صـراط                 و جوامع کلمات را بدو بخشید و به       : کلمه جامعی برگزید  

  1.مستقیمی از جانب عزیز رحیم فرستاد

پس با توجه به نگرش صدرالمتألهین که سازگار با دیدگاه اکثر اندیشمندان اسالمی اسـت بـر مـا الزم اسـت کـه                        

عالم تمامش تصنیف الهی است و او مصنف این کتـاب کبیـر           «مچون کتاب دست نوشته الهی مطالعه نماییم        طبیعت را ه  

 در واقع در نظریه صدرا همچون بسیاري از عرفا عالم وجود 2 .»است که به عقل آغاز کرده و به عاقل پایان بخشیده است

که عالم صـورت تفـصیل یافتـه انـسان کامـل            بل. در حقیقت یک شخص است که مبدأ آن عقل و منهاي آن عاقل است             

حقایق الهی و شگفتیهاي حکمت و بخشش و رحمـت نخـست در             «جریان آفرینش به نحوي است که از یکسر         . باشد  می

داند ثبت  است سپس در قلم قدرتش به گونه بسیط  اي که آنها را جز خودش کسی نمی       علم الهی و غیب غیوبش به گونه      

باشد بلکه آنها در لوح محفوظ و بلکه در عقول فرشتگان مقرب نوشته است و از آنهـا در              یل می که مبراي از کثرت و تفص     

انـد نوشـته     ها و الواح آسمانی که پذیراي محو و اثبـات           شود و سپس از آنها در نوشته        نفوس فرشتگان تدبیرکننده رسم می    

از سـر دیگـر انـسان کامـل کـه      » آیـد  ود میشود و همینطور تا آسمان دنیا بخش بخش به حسب مصالح و  اوقات فر       می

طـوري کـه پـس  از          آفریند بـه    نهایت آفرینش عالم است با نظر انداختن به این جهان صورت موجودات را در خویش می               

شود و از خیال به نفس و سپس عقل بالفعل که متحد با عقل فعال است                 حبس صورتهاي موجودات در خیالش متمثل می      

بدین ترتیب آفرینش که  از عقل آغاز        . گردد  وشته عالم حس موافق با نوشته آن عوالم لوح و قلم می           رسد و در نتیجه ن      می

است که بر نفس خـودش گـردش   ) یک انسان(گویی تمام وجود مانند شخص واحدي      «شود    شده بود به عاقل منتهی می     

صـفحه وجـود عـالم عقلـیِ        « اساس   براین. »باشد  کند و گویی که وي کتاب بزرگی است که آغازش عین پایانش می              می

ایـن آیـات   ) 6/یونس... (فعلیِ خلقی، کتاب خداي متعال است و آیاتش اعیان کائنات خلقی و صور موجودات خارجی است               

روشن خلقی در عالم آفاق در صفحات مواد جسمانیشان از آن جهت ثبت و پدید آمده است تا براي خردمندان ـ از جهـت   

تدبر و  اندیشه در معانی آنها و آگاهی بر مشارکت و مباینات آنها ـ پی بردن به آیات امري عقلـی   خواندن و تالوت آنها و 

اند آسان بوده و بتوانند از محسوس به معقول و از عالم شهادت به عالم غیب انتقال پیـدا                     که در عالم نفوس و عقول ثابت      

  3.»کنند

اي   و مالحظه انسان کامل همچون نسخه خالصـه   بدون شک مالحظه جهان آفرینش همچون کتاب بزرگ  الهی         

خداونـد  . از این کتاب براي تأکید بر مالحظه مهارتهاي زبانی همچون بخش مرکزي تعلیم و تربیت مشترك داللـت دارد                  

هاي طبیعت و رویدادهاي تـاریخ و جامعـه بـراي مـا بیـان                که معلم ماست تعلیمات خود را از طریق کلمات قرآن و پدیده           

تأکید آیات قرآن بر شنیدن، دیدن، گفتن، نوشتن، خواندن، همچنین فراوانی مفاهیم کلمـه، کتـاب، قلـم، لـوح                   . دفرمای  می

اي   خصوص تأکید قرآن بر آموزش متکی بر تالوت، قرائت و قلم آموختن مهارتهاي ارتباطی یا زبانی را از اهمیت ویـژه                      به

ي از محتواي مشترك تعلیم و تربیت را بر یـادگیري مهارتهـاي زبـانی    ا دارد بخش عمده  و ما را نیز  وامی کند  میبرخوردار  

                                                          

  .36-37، ص 1383 صدرالمتألهین شیرازي، اسفار االربعه، ترجمه محمد خواجوي، تهران، مولی،  .1
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پس الزم است باتوجه به رابطه پیچیده و عمیق زبان و تفکر ـ که مانع از تـصور هرگونـه تفکـري فـارغ از      . متمرکز کنیم

زیـرا کـسب   .  شـود شود ـ بر مهارتهاي زبانی همچون پیش نیاز هرگونه یادگیري در تعلیم و تربیت رسمی تأکید  زبان می

اي است کـه فراگیـران        مهارتهاي زبانی و تقویت توانمندیهاي ارتباطی با منابع تجربه بشري و تعلیمات الهی اولین مرحله              

در جهت  شناخت خود و موقعیت خویش الزم است طی کنند و اولین گامی است که بـراي اصـالح موقعیـت خـویش از                           

  .سوي دانایی الزم است بردارند جهالت به

هدف از آموختن مهارتهاي زبانی ایـن      . دهد  آموختن مهارتهاي زبانی توانایی کشف معنا و تبیین معنا را افزایش می           

توانند بـا   است که به تدریج از کودکان بینندگان، شنوندگان، خوانندگان، نویسندگان  و گویندگان متفکري پدید آید که می   

آنها با یادگیري مهارتهـاي زبـانی و تقویـت تـدریجی و مـستمر ایـن                 . زنددنیاي اطراف خویش به خوبی ارتباط برقرار سا       

هـا، رفتارهـا و      هـاي طبیعـی و داللتهـاي پدیـده          هاي گوناگون معناي حـوادث و پدیـده         توانند به شیوه    مهارتها نه تنها می   

بـا  . یش را ابراز نماینـد    توانند به روشهاي گوناگون آراء و منویات خو         رویدادهاي اجتماعی را کشف کنند بلکه همچنین می       

یابد و هم توانمندي فراگیـران بـراي    افزایش تواناییهاي معنا شناختی هم ظرفیت درك مطلب و تفکر منطقی  افزایش می  

تواند به توسعه اعتقاد به نفـس و ابـراز            همچنین آموختن مهارتهاي زبانی می    . شود  تفکر انتقادي و حل مسئله گسترده می      

بدون شک آموختن مهارتهاي زبانی پیش نیاز یادگیري دانش و فناوري و کـسب مهارتهـاي                . دوجود و خالقیت کمک کن    

  .اي است حرفه

طور خالصه شامل گفتگو یا شنیدن و گفتن است ولی با توجه به تفصیل کالم بـه کتـاب، کـه                       مهارتهاي زبانی به  

از ایـن رو    . خواندن و نوشـتن مالحظـه نمـود       توان تفصیل شنیدن و گفتن را به          بسیار مورد توجه صدرالمتألهین است، می     

پیامهاي آشکار، درك مطلب، پیامهاي ضـمنی، تاویـل، تفـسیر، تجزیـه و تحلیـل،                (بر مهارتهاي شنیدن      الزم است عالوه  

، مهارتهـاي خوانـدن، نوشـتن و       )توصیف، تجویز و انشا، پرسش، اشاره، ایجاز، استعاره، تبیین، ارزیابی         (و گفتن   ) بندي  جمع

نیز مورد توجه تعلیم و تربیت رسـمی قـرار          ) سازي  کشف معنا از پیامهاي بصري و کالمی و معنی        (اي    ا سواد رسانه  دیدن ی 

  .گیرد

بنابر اهداف تعلیم و تربیت که الزم است به فراگیران شناخت نسبتا علمـی و دقیقـی از موقعیـت خاصـشان داده و            

هاي اصالح موقعیت و موانع موجود در اختیار ایشان قرار دهد      ضمن ترغیب آنها به اصالح موقعیت خویش، شناختی از راه         

رسد تعلیم و تربیت رسمی به جاي انتقال اطالعاتی از علم             و با توجه به توسعه امکانات کسب  اطالعات علمی به نظر می            

ارتهاي زبـانی   پس محتواي مشترك تعلیم و تربیت شامل مه       . الزم است بر راههاي دستیابی به این اطالعات تأکید نماید         

هاي گوناگون سخن گفتن، همچنین بخـشهایی از دانـش            پایه نظیر مهارتهاي خواندن، نوشتن، گوش کردن، دیدن، شیوه        

خصوص چارچوبهاي اعتقادي و اصـول ضـروري تعلیمـات دینـی              طبیعی و  اجتماعی با مالحظه داللتهاي دینی آنها و به          

در .  به  اطالعات علمی و ارتباط با دیگران و با طبیعـت ضـرورت دارد          این تربیت پایه براي همگان جهت دستیابی      . است  

  .افزاید ویژه توانایی فراگیران را در  تشدید رابطه با خداوند از طریق زندگی روزمره می مجموع این مهارتها به

راهبـردي و  اگر دانش آموزان خواندن و نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن را یاد بگیرند و به دیدگاهی انتقادي،   

ها را به صورت فردي  و در ارتباط بـا دیگـران بیاموزنـد، از                  خالقانه دست یابند و اگر آنها چگونگی استفاده از این مهارت          

هـاي    مهـارت . مند خواهند بود    شخصی و مشترك در طول زندگی بهره      ) مفاهیم(ها و سواد الزم براي کشف معانی          مهارت

رتباطی هستند که از طریق خواندن، نوشـتن، صـحبت کـردن، شـنیدن و دیـدن رشـد       هاي تلفیقی و تعاملی ا    زبانی، روش 
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تواند اطالعات را دریافـت کنـد؛ بـه شـکل منطقـی و خالقانـه        اي هستند که با آنها فرد می        ها وسیله   این مهارت . کنند  می

تاري و غیرکالمی مشارکت کنـد؛  هاي کالمی، نوش دار در ارتباط هایش را بیان کند؛ بفهمد و به مشکل معنی       بیاندیشد؛ ایده 

  هـا بـراي جـستجو، نظـم بخـشی، ارزیـابی و بـه        ها را تنظیم کند و به آنها پاسخ دهد؛ و همچنین  از این مهـارت         پرسش

  1 .کارگیري اطالعات استفاده کند

ـ   مهارتهاي زبانی اگرچه  مهمترین مهارتهایی هستند که در تعلیم و تربیت مشترك مورد توجه قرار می                 د ولـی   گیرن

اي نیز به دالیل مختلف باید در تعلـیم و            مهارتهاي هنري و حرفه   . تنها مهارتهایی نیستند که الزم است آموزش داده شود        

سازي آنهـا بـا نیازهـا و سـالیق       تربیت رسمی از جایگاه مهمی برخوردار باشند اگرچه تنوع این مهارتها و ضرورت مناسب             

اي و   دهد ولی از اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهـاي حرفـه     غیرمشترك سوق می  فراگیران این نوع آموزشها را به بخش        

زیرا چنانکه بارها تأکید شده است گفتگوي سراسري در عالم هستی مستلزم ابراز وجـود و سـخن                  . شود  هنري کاسته نمی  

فراگیران بـراي  اي و هنري در گسترش ظرفیت  هاي گوناگون است و نقش اساسی آموزش مهارتهاي حرفه       گفتن به شیوه  

اي  همچنین ضرورت آموزش مهارتهاي حرفه. بیان معانی و ابراز رأي و مشارکت در گفتگوي سراسري جهانی معلوم است         

شـود کـه کـار بـه      از بررسی روایات سیره و احادیث معصومین معلوم مـی . باشد بر ارزش کار در دیدگاه اسالمی استوار می    

رو آمـوزش مهارتهـاي    از این. الی که به به همراه دارد در منظر اسالمی ارجمند است  خودي خود و فارغ از بازده و درآمد م        

بر تقویت اعتماد به نفس، توانایی ابراز وجود، ارتباط با غیر و استقالل، از اهمیت خاصی برخوردار است،                    اي که عالوه    حرفه

  .ورت داردهمچنین به خاطر فراهم نمودن امکان اشتغال و  ارزش خود به خودي کار ضر

ویژه توجه عمومی به معنویت و دین سبب       به. بدون شک تعلیم و تربیت عمومی متضمن آموزش تعالیم دینی است          

در یک حکومت دینی . شده است که تعلیمات دینی بخشی معتنابهی از انتظارات مردم از آموزش و پرورش را تشکیل دهد      

بدون شـک ویژگیهـاي سـاختاري مدرسـه         . باشد  زیر از ارائه آن می    الجرم مردم خواستار تربیت دینی هستند و مدرسه ناگ        

چه اینکه تربیت دینی توسـط نهادهـاي اجتمـاعی دیگـري همچـون رسـانه،                . باشد  براي تربیت دینی چندان مناسب نمی     

گیـرد عوامـل و عناصـر اجتمـاعی گونـاگونی در       خصوص خانواده نیز صورت می     مسجد، گروهها و انجمنهاي مذهبی و به      

. تواند زیانبار باشـد   این عوامل در تربیت دینی می      انگاري نسبت به تأثیرات پیچیده      یت دینی نقش دارند و هر نوع سهل       ترب

بدون شک بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تربیت دینی و سهم هر یک از آنهـا موضـوع یـک تحقیـق مـستقل و نـسبتاً                

توان گفت که تربیت دینی رویداد بـسیار مهمـی            طور اجمالی می    بهولی  . باشد  اساسی  است و از توان این نوشتار خارج می         

در ایـن سـه   . دهـد  است که توسط یک مثلث بزرگ و هرچند ناهماهنگ مدرسه، خانه و سایر نهادهاي اجتمـاعی رخ مـی         

  .رسد ساختار مدرسه تنها براي عرضه اطالعات دینی تناسب دارد ضلعی به نظر می

سه براي تربیت دینی و لزوم مناسب سازي مدرسـه و سـایر نهادهـاي اجتمـاعی                فارغ از محدودیت ظرفیتهاي مدر    

آموزان و با پذیرش این موضوع که مدرسه صرفاً به عرضه تعالیم دینی یـا اطالعـاتی           مؤثر براي تحقق تربیت دینی دانش     

توانـد نـشان      چه واکنشی میآید که تعلیم و تربیت رسمی در برابر تنوع مذهبی پردازد، این پرسش پدید می  درباره دین می  

دهد و براي مثال در ایران آیا الزم است آموزشهاي رسمی بر مشترکات ادیان با دین  اسالم تأکیـد داشـته و آموزشـهاي                  

هاي مـذهبی توسـط       اي به نهادهاي دیگر واگذار شود یا آموزش مذهبی به صورت تفکیک شده و با  تکیه بر تفاوت                    فرقه

  ائه گردد؟نهاد آموزش و پرورش ار
                                                          

١ .  New Jwrsey Core Curriculum Content Standards For Language Arts Literacy٢٠٠٦  .



  فلسفه تعلیم و تربیت رسمی

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

273

هـاي    اساساً نفوذ اندیشه  . طور کلی بر احترام به تنوع مذهبی تمرکز دارد          وضع موجود از جهت آموزشهاي مذهبی به      

سـازي   هاي جهـانی  لیبرالیسم در نهادهاي سیاسی کشورها و همچنین دیدگاه اقتصاد آزاد در نهادهاي اقتصادي آنها و ایده         

دالیل مختلفی براي احترام به تنـوع مـذهبی ارائـه         . باشد  م به تنوع مذهبی سازگار می     که بر پلورالیسم تأکید دارند با احترا      

هـا و   سـازي  شود نظیر اینکـه احتـرام بـه تنـوع و تکثـر مـذاهب و اعتقـادات بـراي مـشارکت شـهروندان در تـصمیم             می

 تا موجودیت و  هویت خـود        دهد  ها فرصت و امکان می      گیریهاي جامعۀ خود الزم و اجتناب ناپذیر است و به اقلیت            تصمیم

با افزایش امکـان تفـاهم و درك متقابـل میـان اعـضاي              . را در دل  اجتماعات بزرگ حفظ کنند و دچار اضمحالل نشوند           

کنـد و بـه تنـوع فرهنگـی جامعـه             ها کمک کرده و از صلح و امنیت پاسداري می           مختلف جامعه به کاهش بروز  خشونت      

تغییرات اجتماعی و فرهنگـی را تـسهیل        . کند  هاي بومی جلوگیري می     ه بر فرهنگ  کمک کرده و از سیطرة فرهنگی بیگان      

تنوع فرهنگی که در دل خود تنوع مذهبی را هم دارد جزء الینفک از هویت فرهنگی کشورها اسـت و در نتیجـه،   . کند  می

  . بگذارندکشورهایی که به هویت فرهنگی خود عالقمند هستند باید به تنوع فرهنگی و لوازم آن احترام

هاي رسمی مذهب در مـدارس، بـه حـق و آزادي            رغم منع دولتها از آموزش      المللی به   در اسناد و کنوانسیونهاي بین    

مـاده  . انـد   والدین در آموزش مذهب و اعتقادات مورد نظرشان به فرزندان تصریح کرده و اهمیت خاصی به ایـن امـر داده                    

آموزش و پرورش باید موجبات تفـاهم و     : گوید  عی و فرهنگی در این باره می      المللی حقوق اقتصادي، اجتما     میثاق بین ) 13(

کـشورهاي طـرف ایـن میثـاق     ... هاي نژادي ـ  قومی یا مذهبی را فـراهم آورد   مدارا و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه

ب مورد در انتخاب مـدارس  منظور استیفاي این حق آزادي والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حس         اذعان دارند که به   

آموزش و پـرورش    ) قواعد(غیردولتی براي کودکانشان محترم بشمارند مشروط به این که مدارس مزبور با حداقل موازین               

که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخالقـی کودکـان مطـابق                       

  .آنان تأمین گرددمعتقدات شخصی والدین یا سرپرستان 

میثاق، مذکور با صراحت بیشتري درخصوص نقش والدین در آموزش مذهب مـورد نظـر    ) 18(ماده  » 4«همچنین بند   

شوند که آزادي والدین و بر حسب مـورد سرپرسـتان قـانونی            کشورهاي طرف این میثاق متعهد می     «خود به فرزندانشان دارد     

کنوانـسیون مبـارزه بـا      . »ی کودکان مطابق معتقدات خودشان محتـرم بـشمارند        کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخالق       

هـاي آموزشـی،    تبعیض در آموزش و پرورش مصوب کنوانسیون عمومی یونسکو نیز ضمن احصاء مصادیق مختلـف تبعـیض          

همچنـین  . هاي مذهبی را از شمول کنوانسیون مذکور خارج ساخته و تبعیض مذموم محسوب نکرده اسـت    تبعیض در آموزش  

آمده است که ایجاد یا حفظ نظام یا مؤسسات تعلیماتی جداگانه به علل مربوط به دین یا زبان در صـورتی کـه در   ) 2(در ماده  

آنها تعلیماتی داده شود که با  تمایالت والدین یا قیم قانونی اطفال وفق داشته باشد، در صورتی که مورد قبول دولت باشد بـه        

آمده اسـت کـه دولتهـاي     ) 5(همچنین در ماده    . این کنوانسیون تلقی نخواهد شد    ) 1(مذکور در ماده    عنوان تبعیض به معناي     

طرف این کنوانسیون اذعان دارند که الزم است آزادي والدین و در صورت اقتضا آزادي سرپرستان قانونی در تـأمین آمـوزش         

. اي مربوط به قوانین هر یک از کشورها رعایت شـود دینی و  اخالقی مطابق با معتقدات خاص خود آنها و طبق روشهاي اجر             

  .بر آن  هیچ فرد و هیچ گروهی را نباید مجبور کرد تعلیمات دینی مغایر با معتقدات خود بیاموزد عالوه

عـشري اسـت و ایـن اصـل          دین رسمی در ایران اسالم و مذهب جعفري اثنی        «: گوید  قانون اساسی می  ) 12(اصل  

 و مذاهب دیگر اسالمی اعـم از حنفـی، شـافعی، مـالکی، حنبلـی و زیـدي داراي احتـرام کامـل         االبد غیرقابل تغییر است 

باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشـان آزادنـد و در تعلـیم و تربیـت دینـی و  احـوال                           می
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  .»..رند وو دعاوي مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دا) ازدواج، طالق، ارث و وصیت(شخصیه 

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهـاي دینـی شـناخته            «دارد که     قانون  اساسی نیز مقرر می     ) 13(اصل  

شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینـی بـر طبـق آیـین خـود          می

لید از جمله مقام معظم رهبري به عمل آمده است صابئین نیز طرفدار ادیان              در استفتائاتی که از مراجع تق     . »کنند  عمل می 

آید این است که شناسـایی حقـوق ادیـان و مـذاهب دیگـر در           آنچه از اصول قانون اساسی بر می        1 .اند  الهی شناخته شده  

راي تشویق یا حمایت دولت از اي ب  کشور صرفاً براي احترام به حقوق آنها در وضعیت موجود است  و نباید به منزله وسیله                

  .هاي مذهبی در کشورهاي مختلف متفاوت است وضعیت آموزش. تبلیغ یا گسترش ادیان و مذاهب مذکور تفسیر شود

شود زیرا ممکـن اسـت آزادي مـذهبی           در برخی کشورها، دولت از آموزش رسمی مذهب در مدارس بکلی منع می            

ذهب خاصی در مدارس آمـوزش داده شـود نتیجـه ایـن خواهـد شـد کـه                   شهروندان نفی شود و یا معتقدند که چنانچه م        

یـا مجبـور شـوند کـه خـود را بـا آن مـذهب تطبیـق دهنـد و یـا از                      ) مذاهب اقلیت (آموزان متعلق به سایر مذاهب        دانش

 داننـد ولـی بـه والـدین اجـازه      برخی دیگر، آموزش مذهب در مدارس را الزم مـی      . ها و دوستان خود جدا شوند       همکالسی

به اعتقاد اینان، آمـوزش مـذهب در   . هاي مذهب منع کنند اند در صورت عدم تمایل، فرزند خود را از حضور در کالس       داده

اول اینکه اعتقادات مذهبی در طـول تـاریخ سـبب شـکل گیـري اخـالق و رفتـار        : مدارس به دو دلیل مهم ضرورت دارد   

هاي   یت داشته باشند و از اخالق سالمی برخوردار شوند آموزش         براي اینکه کودکان ما احساس مسئول     . اجتماعی شده است  

برخی دیگر از کشورها . هاي مذهبی مالزمۀ جدي دارد دوم اینکه، ساختن و حفظ هویت ملی با آموزش  . مذهبی الزم است  

 بـه دور از     ها  گونه آموزش   اند تا این    نیز تأسیس مدارس خصوصی و خاصی براي آموزشهاي مذهبی را مورد توجه قرار داده             

  .هرگونه مداخله دولت و صرفاً با نظارت کلی دولت دنبال شود

تأیید یـک  . طرفانه و آکادمیک هاي مذهبی در مدارس ممنوع است مگر با یک رویکرد کامال بی      در آمریکا، آموزش  

وع، در مجمـ  . شـود   مذهب خاص توسط مدیر یا معلم مدرسه، نقض اصالحیۀ نخست قانون اساسی آمریکا محـسوب مـی                

برخـی از  . شـود  تربیت مذهبی در این کشور جنبۀ تکمیلی دارد و با مشارکت والدین و به صورت فـوق برنامـه انجـام مـی       

  .فرستند دانند فرزندان خود را به مدارس مذهبی خصوصی می والدین که این نوع آموزش را کافی نمی

بـراي  . انـد  اند و برخی ضروري دانسته نوع کردهها آموزش مذهبی را در مدارس عمومی مم         در کانادا، برخی از ایالت    

هاي مذهبی را ممنـوع        استفاده از هرگونه بودجۀ عمومی براي آموزش       1998مثال، کبک با وضع قانون آموزش و پرورش         

هـاي    مقرر شد که تأمین بودجه آمـوزش    2005کرد ولی این اقدام در اونتاریو با مخالفت شدید مواجه شد و با وضع قانون                

  .شود بالمانع است هاي مذهبی اخذ می ی از محل عوارضی که از والدین متمایل به آموزشمذهب

دهنـد توسـط      حقوق معلمانی که آموزش مذهبی ارائه مـی       . در آلمان، آموزش مذهبی در مدارس عمومی آزاد است        

 در ایـن آمـوزش، آمـوزش        . شود اما آنان در قبال محتواي آموزش تنها در قبال کلیسا مسئولیت دارنـد               دولت پرداخت می  

ها حاضـر شـوند       خواهند فرزندان آنها در این کالس       هایی که به هر دلیل نمی       خانواده. رفتارهاي خالف قانون ممنوع است    

طرفانـه   هاي مذهب، محتواي بی هاي اخالق یا فلسفه بفرستند که در مقایسه با کالس    توانند فرزندان خود را به کالس       می

توانند تصمیم بگیرند که در چه کالسی حاضـر شـوند امـا تـا ایـن سـن،               ی به بعد خود کودکان می      سالک 14از سن   . دارند

                                                          

  .63، ص1382المللی الهدي،  ت بینانتشارا  رسالۀ اجوب االستفتائات، .1
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اکنون یکی از مهمترین مباحث نظام آموزشی آلمان این است که آیا با توجه به    . گیرند  والدین آنها به جاي آنها تصمیم می      

ور ارائه شود یا همین وضـعیت کـم و بـیش در             ها مسلمان در این کشور، آموزش اسالم در مدارس این کش            حضور میلیون 

هاي اخالق و فلسفه نیز  شود و کالس البته در این کشور، اسالم در کنار سایر ادیان آموزش داده می   . اتریش نیز وجود دارد   

  .هاي مذهب وجود دارد هاي کالس به عنوان جایگزین

اي بـراي   بـراین اسـاس، بودجـه   . کنـد  در فرانسه، دولت ماهیت الئیـک داشـته و  از هـیچ مـذهبی حمایـت نمـی              

با وجود این، به مؤسسات آموزشی خصوصی که مؤسسات مذهبی نیـز  در میـان آنهـا               . کند  هاي مذهبی خرج نمی     آموزش

آمـوزان،    آموزان تحمیل نکند و علیه دانش       هاي آموزش مذهب را به دانش       پردازد با این شرط که دوره      وجود دارد یارانه می   

  .ل نشوندتبعیض مذهبی قاب

طـور کلـی    بـه . انـد  عموم کشورهاي اسالمی از جمله کشور ایران آموزش  رسمی مذهب در مدارس را الزم دانسته       

ولـی  . ها و قوانین رسمی کشورهاي مختلف در نظامهاي آموزشی مبنی بر احترام به ادیان و مـذاهب گونـاگون اسـت          ایده

ن کشورها با عملکرد تربیتی آنها وجـود دارد کـه بـر تبلیـغ از یـک                  هاي رسمی ای    تناقضاتی میان قوانین و مقررات و ایده      

انـد و   برخی از کشورها تنوع بیرونی یا شکلی را مورد توجه قرار داده. کند مذهب خاص و سرکوب سایر مذاهب حکایت می     

ایـن کـشورها،   در . هاي مذهبی مخصوص براي خود داشته باشند اند مدارس یا کالس   به مذاهب مختلف جامعه اجازه داده     

  .گیرد و دولت تنها نظارت کلی بر آنها دارد هاي رسمی صورت می هاي مذهبی به صورت مجزا از آموزش آموزش

انـد مـاده و محتـواي        برخی دیگر از کشورها با تأکید بر ضرورت آموزش مذهب در مدارس عمومی، تـالش کـرده                

 در برگیرنده وجوه مشترك ادیان و مذاهب مختلف آن کـشور       اي تنظیم کنند که     دهند به گونه    هایی را که ارائه می      آموزش

هاي مذهبی    در واقع، محتواي آموزش   . بینند  آموزان یک کالس، آموزش مذهبی مشابه می         همۀ دانش   بر این اساس،  . باشد

  .اند را متنوع ساخته

ي مـذهبی در  هـا  احترام به  تنوع مذهبی در نظام آمـوزش و پـرورش رسـمی ایـران از مطالعـۀ وضـعیت آمـوزش            

هاي مذهبی در مدارس عمدتاً از ماهیت دولت متـأثر            آید که وضعیت حقوقی آموزش      کشورهاي مختلف جهان چنین برمی    

انـد در نظـام آموزشـی خـود نیـز از الئیـسیته                برخی دولتها همانند فرانسه که ماهیت دولت را الئیک تعریف کـرده           : است

قانون آموزش و پرورش این کشور الئیسیته را اصل بنیـادي       . اند  نام برده عنوان یکی از اصول اساسی آموزش و پرورش           به

  1 .نظام آموزش وپرورش فرانسه دانسته است

اند در نظام آموزشی خود نیز  تعریف کرده) اسالمی(ها همانند ایران که ماهیت دولت را دینی        در مقابل، برخی دولت   

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پـرورش         ) 2 و   1(مواد  . اند  ههاي دینی را در زمره اصول اساسی اعالم کرد          آموزش

آموزان از طریق تبیین و تعیین اصول         تقویت تحکیم مبانی اعتقادي و معنوي دانش      ) 1(ماده  . بر این موضوع تصریح دارند    

» 1«تبـصره  عشري براساس عقل، قرآن و سنت معـصومین      و معارف احکام دین مبین  اسالم و مذهب حقه جعفري اثنی           

قانون اساسی در مناطقی که پیروان دیگر مذاهب اسالمی سکونت          ) 12(وزارت آموزش و پرورش موظف است طبق اصل         

هـاي    اقلیـت » 2«تبـصره   . آموزان مطابق فقه مذهب آنان باشـد        دارند ترتیبی اتخاذ نماید که آموزش تعلیمات دینی دانش        

 تألیف کتب درسی دینی و تدریس آنها براساس کتب دینی و آیـین و              قانون اساسی در  ) 13(دینی شناخته شده طبق اصل      

                                                          

1 .  Code e'ducation L. 141,2 a' L. 141,5  .
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آموزان  رشد فضائل اخالقی و تزکیه دانش. 1) 2(ماده . سنت خود در مدارس خود با نظارت وزارت آموزش و پرورش آزادند      

یجاد روحیه تعبد  دینی و      ا. 3. آموزان براساس آنها    هاي اسالمی و پرورش دانش      تبیین ارزش . 2. بر پایه تعالیم عالیه اسالم    

  .التزام عملی به احکام اسالمی

رسد رسـالت تعلـیم و تربیـت رسـمی            شناسی قرآنی به نظر می      با این همه براساس بررسی مفهوم اسالم در مفهوم        

زیرا چنانکه در فصل سوم گفته شد اسالم دین منحصر به فرد الهی              . عرضه مبانی و اصول اساسی اسالم به همگان است        

هـاي حـضرت      که در تمام عالم را فرا گرفته است و تکـوین و تـشریع را بـه هـم پیوسـته و اختـصاصی بـه آمـوزه                            است

السموات و االرض طوعا و کرها والیه یرجعون، قل امنا باهللا و مـا        اهللا یبغون وله اسلم من فی       افغیر دین «. ندارد) ص(محمد

ق واالسباط و ما اوتی موسی وعیسی و النبیون من ربهم النفرق بین             انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحا          

 84/ آل عمـران    (» اآلخره من الخاسـرین     احد منهم ونحن له مسلمون ومن یبتغ غیراالسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی              

کـسانی کـه در   دولت هدایت که مأمور انجام وظایف محوله بر پیامبر و امام معصوم است، نسبت بـه هـدایت تمـام             ) 82ـ

همچنانکـه  . تواند از تبیین حقیقت براي فرزندان این مرز و بوم باز بمانـد  باشند مسئول است و نمی قلمرو نفوذ اقتدار او می    

تواند به بهانه مسلمان نبودن برخی شهروندان، از تأمین رفاه و امنیت براي ایشان سرباز زند، همچنـین        دولت اسالمی نمی  

بدون شک تحمیل عقیده و اجبار در دین نه تنهـا بـه   . هاي هدایت ایشان سستی و  اهمال ورزد        مینهتواند در تدارك ز     نمی

غیر مسلمانان بلکه حتی به مسلمانان توجیه شرعی و منطقی ندارد ولی میان تحمیل با تالش دلـسوزانه تفـاوتی اساسـی                  

شک نه تنها دولت بلکـه حتـی والـدین بـراي            بدون  . است که نباید در غوغاي آزادیخواهی دینی به فراموشی سپرده شود          

عبـارت بهتـر امکـان تحمیـل          بلکه بـه  . گونه حقی یا تکلیفی برخوردار نیستند       تحمیل اعتقادات مذهبی به کودکان از هیچ      

کانون دین گره و عقده قلبی و علم بـه یقـین رسـیده و         . عقیده وجود ندارد، ال اکراه فی الدین نهی نیست بلکه نفی است           

  .هاي تحمیلی سازگار نیست ه است  که با شیوهباور شد

ترین الیه است داراي ظهورات دیگري همچـون رفتـار مـذهبی و متـون                 بر ایمان قلبی که اساسی      ولی دین عالوه  

از ایـن رو آنچـه در   . دینی نیز هست همچنانکه تحریف در متون دینی ممکن است تحمیل در رفتار دینی نیز ممکن است     

انه بر علیه استبداد مذهبی مورد توجه است به واقع تحمیل رفتارهاي مذهبی است نه اعتقادات مذهبی                 مباحثات آزادیخواه 

فرمایـد تـو      از یکسو به پیامبر مـی     . ورزد  از این رو قرآن بسیار بر آزادي در انتخاب دین و اخالص در عمل دینی تأکید می                

نیست بخاطر روي بر تافتن مردم جان خود را ازدست بـدهی            اي بجز ابالغ پیام و تبیین آیات حق نداري و شایسته              وظیفه

در . پـذیرد  اند را نمـی  و از سوي دیگر عمل کسانی که براي همراهی با مد و یافتن جایگاهی در اجتماع دست به انفاق زده        

منظور تقـرب    بهاین بارگاه الهی هم اعتقاد باید بر انتخاب، تعقل و مجاهده مسبوق باشد و هم عمل باید مخلصانه و  تنها                

پس استبداد مذهبی بکلی در دیدگاه اسالمی مطرود است و لبه تیز انتقـادات قـرآن در عـصر هـر یـک از                        . صورت بگیرد 

قرآن حتی بیش از مبارزه بـا سـتم   . باشد پیامبران متوجه استبداد مذهبی مال و مترف و سادات و کبراء جوامع گوناگون می         

  . استبداد مذهبی تأکید فرموده استاقتصادي و  اجتماعی بر مبارزه با

ـاعی و پاکـسازي محـیط  اخالقـی و      با این همه اجبار مردم به رفتار مذهبی ممکن است و حتی به     منظور حفظ نظم اجتم

خـصوص هنگـام    ولی حدود و ثغور تحمیل رفتارهاي مـذهبی بـر افـراد و بـه       . باشد  براي گسترش بهداشت روانی مطلوب نیز می      

نگـري و   گذاري دقیـق، آینـده    ویژه محیطهاي آموزشی مستلزم مصلحت اندیشی خردمندانه، هدف         ع عمومی به  تعمیم آن به مجام   

اگرچـه تحمیـل    . باشـد   هاي مناسب و روشهاي معقول مـی        آمیز پیامدهاي احتمالی و بکارگیري شیوه       دوراندیشی، ارزیابی وسواس  
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آمیز است اینکـه    محیط مناسب تربیتی کمک کند ولی آنچه تهدیدتواند به فراهم شدن    رفتار مذهبی همراه با سانسور آموزشی می      

. ساز ارتقا دهند و تبدیل به هدف تعلـیم و تربیـت رسـمی شـود     این نوع اقدامات مقدماتی به تدریج جایگاه خود را به عنوان زمینه           

ر بزند ولی نبایـد از تـأثیرات   طور محدود و مشروط دست به  تحمیل و سانسو       تواند براساس مصالحی و به      تربیت رسمی گرچه می   

آشکار و پنهان و همچنین مثبت و منفی این نوع اقدامات در نزدیک شدن به اهداف تربیتی غافل شود یا براي تعمـیم ایـن نـوع                   

  .اقدامات محدودکننده تصمیماتی بگیرد که نافی اهداف تربیتی باشد

باشد و هم در      واي مشترکات ادیان ابراهیمی می    در هر صورت با توجه به اینکه اسالم دین جهانی است و هم محت             

سراسر تکوین بدون مالحظه هوسهاي انسانها جریان دارد و با توجه به اینکه قرآن کتابهاي پیـامبران پیـشین را تـصدیق        

هـاي آشـنایی تمـام     رسد تعلیم و تربیت رسـمی موظـف اسـت زمینـه     کند و همچنین بر آنها مهیمن است  به نظر می          می

 را با محتوا و مضامین بخش اصلی تعالیم اسالمی فراهم نماید و حتی بسترهایی را براي مقایـسه میـان تعـالیم                        فراگیران

ادیان ابراهیمی با یکدیگر و مکاتب الحادي پدید آورد تا نه تنها اقلیتهاي مذهبی بلکه حتـی فرزنـدان مـسلمانان نیـز بـا                         

اسبی که از تعارضات  مذهبی پیشگیري کنـد بـه تمـام فراگیـران     هاي من کارگیري شیوه آگاهی دست به انتخاب دین و به      

  .آموخته شود و تعالیم دینی اقلیتها در برنامه درسی ویژه و تنها به درخواست والدین و زیر نظارت دولت آموزش داده شود

ملـی و انـسجام   ها در کشور ما و نیز نیاز به اتحاد  ها و قومیت همچنین با توجه به اهمیت و حساسیت مسئله اقلیت        

براین اسـاس، آمـوزش   . هاي مذهبی شناخته شده در قانون اساسی امري اجتناب ناپذیر باشد        اسالمی، رعایت حقوق اقلیت   

بـر    عـالوه . وجوه مشترك ادیان در مدارس که بتواند به اتحاد ملی و هویت فرهنگی ملی کمک کند بسیار ضروري اسـت                   

رسـد   نظـر مـی   بـه . سازي جهت انسجام اسالمی ضـرورت دارد   براي زمینهاین، آموزش وجوه مشترك مذاهب اسالمی نیز  

تفکیک کتابهاي درسی محتواي تعالیم دینی و انحصار آموزش تعالیم هر یک از مذاهب به پیروان آن زمینه تعـاطی آرا و                       

زي حساب شده براي   ری  در حالی که برنامه   . برد  شنیدن دیدگاههاي رقیب و انتخاب قول احسن و دین برحق را از میان می             

عرضه اطالعات دقیق درباره دیدگاهها و بحث استداللی درباره اصول و مبانی هر یک و شناساندن وجوه مشترك  ادیـان             

بنـدي و   تواند به فراگیران کمک کند با تفکر و تأمل در ادیان و مذاهب گوناگون به انتخاب دین برحق پرداخته و پـاي          می

البته لحاظ بلوغ فکري و تفاوتهاي فردي و موقعیتی هر یک از فراگیران و . ب تقویت نمایند دلبستگی خود را به دین منتخ     

گـویی بـه شـبهات  از اهمیـت بـسزایی           خصوص توانایی معلمان در اداره بحثها و پاسخ         ها و به    توجه به نحوه ارائه آموزش    

انگیز مذهبی که ممکن است به سـست        در هر صورت در برخی مقاطع تحصیلی هرگونه بحث  اختالف بر           . برخوردار است 

همچنین اگرچـه   . شدن اعتقادات فراگیران منجر شود یا سردرگمی آنها را افزایش دهد الزم است در مدرسه محدود گردد                

هاي مذهبی خاص به پیروان ادیان و مذاهب شناخت شده در قانون اساسی با رعایت حقوق آنها سازگار اسـت امـا      آموزش

باید به صورتی ارائه شود که با ارزشهاي اساسی  جامعه نظیر وحـدت ملـی، امنیـت، تفـاهم و اقتـدار                       ها    این گونه آموزش  

آمیز همراه با احترام متقابل در تعارض واقع نشود و به گسترش نگرشـهاي                اجتماعی، زندگی برادرانه و همزیستی مسالمت     

در . ع آموزشـهاي خـاص مـذهبی نظـارت نمایـد       ضددینی و ضداسالمی منتهی نگردد از این رو دولت حق دارد براین نـو             

خـصوص اصـول اعتقـادي و      مجموع بهتر است تأکید تعلیم و تربیت رسمی در آموزشهاي مذهبی بر ضـروریات دیـن بـه          

برداري از آن براي پیـروان سـایر  ادیـان و           اخالق باشد و این آموزشها الزم است در قالب زبان مشترکی که ظرفیت بهره             

  .، عرضه گرددمذاهب ممکن باشد
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  مدیریت اجتماعی. 3-7-4

باشد تجربه تاریخی نشان داده  بدیهی است که سالمت و بقاي هر جامعه در گرو مدیریت عالمانه و عادالنه آن می               

زیرا مدیریت هـر جامعـه نـاگزیر از تقـسیم وظـایف و          . هاي انسانی نیست    که هیچ گریزي از اداره اجتماع و مدیریت جمع        

دهـی   ندي اشخاص و گروهها، توزیع قدرت، برقراري روابط پایان گروهها و اشـخاص و بـاالخره سـازمان       ب  اختیارات، طبقه 

هاي مختلف مدیریت جامعه برعهده نهـاد سیاسـت اسـت،  ولـی نهـاد                 معموالً در جامعه  . تعامالت بخشهاي مختلف است   

. شـود  مند می ده و دین در مدیریت جامعه بهره  ، خانوا   سیاست به فراخور شرایط از نهادهاي اقتصاد، فرهنگ، تعلیم و تربیت          

. باشـد  کنند ولی سهم هر یک از این نهادهـا در اداره جامعـه متفـاوت مـی           این نهادها به صورت تعاملی جامعه را اداره می        

 هاي اجتماعی در تأثیرگذاري بر نهاد سیاست که اداره جامعـه را برعهـده دارد و همچنـین تفـاوت نهادهـا در              تفاوت نهاده 

معموالً در میان نهادهـاي  . تر در مدیریت جامعه بیش از همه به فلسفه حاکم بر آن جامعه بستگی دارد      ایفاي نقش اساسی  

کننـده سـایر نهادهـا را متـأثر           اجتماعی هر جامعه یکی از نهادها در کانون اداره جامعه واقع شده و به عنوان نهاد هـدایت                 

  .کند سازد یا حتی آنها را رهبري می می

هـاي سیاسـی،    عبارت دیگر اگرچه مدیریت هر جامعه برعهده نهاد سیاست است ولی سیاسـت بـه فراخـور ایـده      به

از این رو جهـت کلـی حرکـت    . پذیرد شرایط اجتماعی، ایدئولوژي رایج در جامعه، مداخالت دیگر نهادهاي اجتماعی را می         

ل گریز ناپذیر نهادهاي اجتمـاعی گونـاگون و همچنـین    شود بلکه ناشی  از تعام یک جامعه تنها توسط سیاست تعیین نمی    

دهـی بـه نهـاد     تـري در جهـت   با این همه در تعامل نهادها و جریانهاي برخی از نقش اساسـی . رویدادهاي اجتماعی است 

ن اگر چه نحوه تأثیرگذاري رویدادهاي اجتماعی و همچنی. باشند سیاست و تأثیرگذاري بر روند مدیریت جامعه برخوردار می     

دهی به جریانهاي آن بسیار پیچیده است ولی بدون شـک تحـوالت             عناصر آشکار و پنهان موجود در یک جامعه در جهت         

اجتماعی اتفاقی یا کور نیستند بلکه به نحوي با ویژگیهاي جامعه و نگرشهاي رایج در آن جامعه یا فلـسفه مـورد پـذیرش     

کنـد    ین آنچه سهم هر نهاد اجتماعی را در مدیریت جامعـه تعیـین مـی              بنابرا. باشند  گروههاي مؤثر اجتماعی در ارتباط می     

  .باشد همان نگرشها و عقاید رایج یا فلسفه حاکم بر آن جامعه می

در عصر جدید که در پی تحوالت اجتماعی گسترده جامعه صنعتی پدید آمد، باورها و نگرشـهاي خاصـی در میـان               

از ایـن رو بنـابر ویژگیهـاي جوامـع صـنعتی و             . جامعه جدیـد حـاکم گردیـد      هاي ماتریالیسم بر      مردم رواج یافت و فلسفه    

نه تنهـا در کـشورهاي صـنعتی    . کند نگرشهاي برخاسته از ماتریالیسم، نهاد اقتصاد نقش مهمی در مدیریت جامعه ایفا می         

 مـدیریت جامعـه و   طور اساسـی  توسعه یافته بلکه در حال توسعه صنعتی نیز تعامل نهادهاي سیاست و اقتصاد است که به         

هـاي سیاسـی    عبارت دیگر در دولـت رفـاه ایـده    به. مدیریت  سایر نهادها، ساختارها و فرایندهاي اجتماعی را برعهده دارد         

دهنـد و نهـاد تعلـیم و تربیـت یـک نهـاد                احزاب و اهداف توسعه اقتصادي است که سیاستگذاري و مدیریت را جهت می            

  .هدایت شونده است نه هدایت کننده

ر حالی که در نگرشهاي رایج و فلسفه حاکم بر جامعه اسالمی که در پی انقالب اسالمی پدید آمده بر ارزشـهایی              د

در این جامعه نهاد سیاست ذیل دینی شکل گرفته که بر طـرد ماتریالیـسم               . شود که با ماتریالیسم ناسازگار است       تأکید می 

سـوي سـعادت      منظور هدایت مردم به     ي تشکیل حکومت اسالمی به    ا  کانون سیاست دینی در چنین جامعه     . باشد  استوار می 

شـود و داراي    رغم جوامع صنعتی که بر محـور اقتـصاد مـدیریت مـی              بنابراین به . باشد  راستین یعنی تقرب به پروردگار می     
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و در  در حکومت اسالمی    . شود  دولت رفاه است، حکومت اسالمی داراي دولت هدایت است و بر محور هدایت مدیریت می              

کنند و نهـاد تعلـیم و تربیـت یـک نهـاد       دولت هدایت مصالح تربیتی سیاستگذاري و مدیریت کالن  جامعه را راهبري می  

هـاي سیاسـی و اهـداف اقتـصادي           شود بلکه مصالح تربیتی بر ایده       کننده است که ذیل سیاست و اقتصاد واقع نمی          هدایت

ریت جامعه هدایت مردم اسـت، پـس تعلـیم و تربیـت رسـمی در                یعنی چون اساس حکومت و کانون مدی      . حاکمیت دارند 

بندي اشخاص و گروههـا، برقـراري نظـم، برپـایی روابـط       مدیریت جامعه، تقسیم و وظایف توزیع قدرت و اختیارات، طبقه    

  . کننده دارد دهی تعامل گروهها و اشخاص نقش تعیین پایدار و سازمان

دهند و هدف از      دو ماموریت اصلی و متداخل پیامبران الهی را تشکیل می         از آنجا که برپایی عدالت در کنار هدایت         

تشکیل حکومت اسالمی نیز نیل به همین دو آرمان دینی یعنی برقراري عدالت و برپایی هدایت است، پس رویکرد دولت                    

اي نهـاد سیاسـت     عبارت دیگر هدایت و عدالت دو هدف مجزا بـر           به. شود  هدایت در مدیریت جامعه بر عدالت متمرکز می       

. باشند که گسترش هر یک در گرو گسترش دیگـري  اسـت   هاي متداخلی می    نیستند بلکه هدایت و عدالت همچون دایره      

بند بمانند هـم      بدون شک اقامه قسط و عدالت بر تربیت اشخاصی متوقف است که هم عادل باشند و به لوازم عدالت پاي                   

از سوي دیگر عـدالت یکـی از مهمتـرین و           . ي گسترش عدالت مجاهده نمایند    خواهان برپایی عدالت در جامعه بوده و برا       

ترین ارزشهایی است که بر فرایندهاي تعلیم و  تربیت تأثیرات اساسی دارد و  همچنین هـدایت اشـخاص عـادل و                 بنیادي

ته شد هدایت و عدالت در هر صورت چنانکه قبالً گف  . باشد  عدالت گستر به اصالح جامعه و مدیریت عادالنه آن وابسته می          

بلکه دولـت هـدایت   . توان همچون دو آرمان مجزاي دینی یا دو هدف منفک براي حکومت اسالمی در نظر گرفت              را نمی 

  .الزم است که از طریق تعلیم و تربیت به برقراري عدالت در جامعه نایل شود

 از نهاد اقتصاد بر مـدیریت جامعـه تأثیرگـذار    رود در جامعه اسالمی، نهاد تعلیم و تربیت بیشتر            از این رو انتظار می    

تعلیم و تربیت رسـمی از      . باشد و تعلیم و تربیت رسمی در جریان برپایی عدالت اجتماعی در کانون تأثیرگذاري قرار بگیرد               

 تدوین قوانین و ایجاد سازوکارهاي الزم بـراي گـسترش  ) اند از الف کند که عبارت سه طریق به برقراري عدالت کمک می 

تربیـت  افـراد   ) دهـد، ب  عدالت آموزشی که فرصتهاي آموزشی متناسب و عادالنه را در اختیار تمام اقشار جامعه قرار مـی             

تغییـر  ) کننـد، ج    عادلی که در راه برپایی عدالت اجتماعی پیشگام هستند و از هیچ اقدامی در این جهـت فـرو گـذار نمـی                      

اي  رغم ایجـاد زمینـه   ار بر رابطه مدرك تحصیلی ـ درآمد اقتصادي که به روندهاي قانونی و سازوکارهاي مدیریتی تأثیرگذ

  .هاي طبقاتی میان مردم منجر شده است براي تحرك اجتماعی طبقات کم درآمد، به گسترش فاصله

هـاي عـدالت      عـدالت آموزشـی خـود از مهمتـرین مؤلفـه          : ایجاد سازوکارهاي الزم براي گسترش عدالت آموزشی      

عدالت آموزشی البته تا حدود زیادي به تأمین منابع مـالی  . اید توسط تعلیم و تربیت رسمی برقرار گردد    اجتماعی است که ب   

مجبـور سـاختن افـراد جامعـه بـه آمـوزش در       . آموزش و پرورش وابسته است آموزش اجباري مستلزم رایگان بودن است         

کلیف ماالیطاق اسـت کـه اساسـاً در دیـدگاه اسـالمی      حالیکه آنها تمکن مالی الزم براي استفاده از آن را نداشته باشند، ت  

ولی فرو کاستن عدالت آموزشی به توزیع مساوي منابع و امکانات آموزشـی بـراي تمـام کودکـان و افـراد      . پذیرفته نیست 

مـردم  اجبار تمام   . عدالتی تلقی گردد    تواند بالقوه نوعی بی     هاي آنها با یکدیگر می      رغم خصایص موقعیتی و تفاوت      جامعه به 

تواند با عدالت سازگار باشـد کـه اوالً محتـواي آموزشـها سـودمند و              به فرستادن کودکانشان به مدرسه تنها درصورتی می       

بـراي مثـال فرسـتادن کودکـان     . اي  ناشی از اجبار به تحصیل به طرف صفر میل کند ضروري باشد و ثانیاً مسائل حاشیه    

نواده و کودك بـه همـراه دارد کـه نگـرش عـدالت محـور اسـالمی بـر                   روستایی به مدرسه مشکالت بسیاري را براي خا       
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. ترین و سـودمندترین بخـش از محتـواي تربیتـی اشـاره دارد      هاي اجباري به ضروري بندي محتوا و انحصار آموزش      سطح

  .یردهمچنین حل مسائل مذکور و جبران کمبودهاي ناشی از رفتن کودك به مدرسه الزم است در دستور کار دولت قرار گ

هاي آموزشی امکان برخـورداري   به واقع عدالت آموزشی با یک پارادوکس روبروست از یکسو بدون تساوي فرصت           

همگان از امکانات آموزشی برابر منتفی است و ازسوي دیگر تفاوتهاي فردي و موقعیتی فراگیران سیاستهاي برابرسازي را          

شهاي یکسانی به تمام کودکان در تمام نقاط کشور داده نـشود آنهـا              عبارت دیگر اگر آموز     به. کند  به نوعی ظلم تبدیل می    

از سـوي دیگـر   . توانند ذوق و استعداد خـویش را بـروز داده و  ارزیـابی دقیقـی از ظرفیتهـاي خـویش داشـته باشـند          نمی

دي چون بستر   هاي یکسان لزوما باید بر بستري از توانمندیهاي یکسان جریان داشته باشد و با فرض تفاوتهاي فر                  آموزش

تواند به تعطیل برخی استعدادها یا ظهور اجبـاري برخـی دیگـر منتهـی                 آموزشهاي یکسان فراهم نیست این آموزشها می      

ریزي براي ارائه محتواي مشترك و تکمیل آموزشـهاي       بندي در برنامه      رسد سیاست اولویت    در هر صورت به نظر می     . شود

توانـد شـرایط برپـایی عـدالت آموزشـی را         بندي شده یا حتی فـردي مـی         ا دسته اجباري مشابه با آموزشهاي متنوع و نسبت      

  .افزایش دهد

مدیریت اجتماع درواقع با تعلیم و تربیت رسمی است که در سه سطح مدیریت و نظارت بر تکوین دانش، مـدیریت         

 و برنـز در  1988گوینـدا در   . شـود   بندي اجتماعی و مدیریت و نظارت بر هویت افراد جامعه اعمـال مـی               و نظارت بر طبقه   

گیري آموزش رسمی انجامید و  هاي میانه به شکل بنیی و ایدئولوژي غربی بعد از سده   مدعی هستند که نوعی جهان     2001

 و تعیین معیارهایی بـراي زمـان، مکـان و کیفیـت     1با نهادینه سازي) بینی دکارتی است   که ملهم از جهان   (بینی    این جهان 

هایی چون مـدرك، بـین        سپس با اعمال نظارت اجتماعی و مالك      . هاي گوناگونی تقسیم نمود      حوزه یادگیري، دانش را به   

رغم ماکس وبر، محصول آموزش       گوید به   برنز می . و آموزش رسمی پیوندي ناگسستنی برقرار کرد      ) معتبر (2دانش ارزشمند 

رسـه و در فراینـدي علمـی حاصـل          گیرد؛ دانش در مد      لقب می  4»فهم« و محصول  آموزش غیررسمی       3»دانش«رسمی،  

. گیـرد  آگاه شکل می در خانواده، اجتماع یا در نگاه به گذشتگان و آداب و رسوم و اغلب به صورت ناخود              » فهم«شود و     می

اي را مـالك قـرار    رو این جهان بینی دانـش مدرسـه     اي به اولویت دانش نسبت به فهم تأکید کرد  و از این              چنین مقایسه 

ع آن از ارزش واهمیت آموزش غیررسمی کاسته و آموزش شبه رسمی را نیز با معیارهاي آموزش رسـمی و  دهد و به تب    می

  .بندد در جهت حاکمیت ایدئولوژي خود به کار می

داند و معتقـد اسـت منطقـی و     هاي تولید قدرت می    کویتز کتمان ویژگی اجتماعی و تاریخی دانش را یکی از مؤلفه          

گوید براي فهـم الگوهـاي نظـارت بـر            او می . هاي تاریخی آنها مناقشه برانگیز است       رغم ریشه  جهانی جلوه دادن علوم به    

ها در باره اقدامات صـحیح و  اصـالح            المللی اندیشه   آموزش و پرورش الزم است بدانیم گفتمانهایی که عناصر جریان بین          

ها، مؤسسات تخصصی و نهادهاي   همایشدهند نه تنها در نهادهاي رسمی سیاسی بلکه در مجالت،      مدرسه را تشکیل می   

  .دانشگاهی در سطح جهانی جریان دارد

در هـر صـورت تربیـت    . اگر جهانی سازي را یک فرایند عمدي بدانیم و یا آن را جریانی خود به خودي تلقی کنیم                

لگوهـاي نظـارت   ا. المللـی اسـت   یابد و هم ابزاري براي توسـعه نظـارت بـین    المللی توسعه می رسمی  هم زیر نظارت بین 

                                                          

١ .  Institutionalization .
٢ .  Valued knowledge.
٣ .  Knowledge.
٤ .  Understanding.
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المللی که دولتها و نهادهاي دولتی کشورها را به مراکز محلی تحقق هنجارها و الگوهاي مطلـق شـده غـرب تبـدیل                         بین

ها نیست بلکه ایـن هنجارهـا و     هاي اقتصادي و حتی سیاسی در قالب نهادها و توافقنامه         کند، تنها شامل تنظیم فعالیت      می

المللـی از    مـدیریت و  نظـارت بـین      1 .گیـرد   نظامهاي تعلیم و تربیت رسمی را فرا  می        طور اساسی     الگوهاي مطلق شده به   

بر نهادهاي دولتی و اعضاي جامعه مـدنی، حـوزه  دانـش را نیـز فـرا                  طریق هنجارها و  الگوهاي مطلق شده غرب عالوه        

 آموزشـی بلکـه قبـل  از همـه     این هنجارها و الگوها نه تنها تکوین هویت شـاگردان، معلمـان و کـارگزاران            . گرفته است 

  2 .نمایند ذهنیتها، حساسیتها، گرایشها، آگاهیهاي دانشمندان را مدیریت می

باشـد کـه      در گفتمان پست مدرن به سازوکار مدیریتی و نظارتی دانش  معطـوف مـی              » سیاستهاي دانش «مفهوم  

ل مسئله به عنوان یک ایده جهـانی و   طرح ایده ح3 .دهد سوي اهدافی مشترك سوق می     گروههاي مختلف اجتماعی را به    

. شـود  بنـدي و اعمـال قـدرت تلقـی مـی      طبیعی از سوي فوکو و همکارانش فرایندي براي بهنجارسـازي و سـپس طبقـه            

 حـساسیتها و دسـتورات شـناختی       براي تحمیل عقاید،  ) دانش(دهد صاحبان سرمایه فرهنگی       تحقیقات مختلف نشان می   «

 چه اینکه ارائه تبیینی جهانی و منطقی از مفهوم  اندیـشه و عقالنیـت نیـز بـراي                    4»اند  ده حل مسئله را طرح کر      خود ایده 

اندیشه، تفکر و حل مـسئله بـر خـالف تـصور سـاختارگرایان              «. شود  اي براي نظارت محسوب می      گرا وسیله   منتقدان چپ 

 و اگـر آن را جهـانی، طبیعـی و          اي اسـت    دانـش منطقـه   ... اي بستگی دارند    جهانی نیستند بلکه به شرایط محلی و منطقه       

  5 .»ایم ایم و قدرت را مشروعیت بخشیده بینادي تلقی کنیم در واقع عقل را جهانی کرده

کویتز معتقد است سبک  جدید عقالنیت سیاسی در بکارگیري آزمونهاي روان سنجی، تعریف  خود راهبري فردي،            

اگرچـه تعلـیم و تربیـت    . کنـد  وهاي جدید نظارت را جستجو مـی معلم فکور و اقدام پژوهی و ترویج دوباره حل مسئله، الگ  

منظور مهندسی اجتماعی جهت پیـشرفت و توسـعه پدیـد آمـد ولـی برخـی                   رسمی با ساختاري سلسله مراتبی و آشکار به       

مشکالت تربیت رسمی متمرکز سبب شد اخیراً تغییراتی در مدیریت آموزشی برخی کشورها نظیر آمریکا و سـوئد رخ داده                    

ه در فرایندي خردمندانه و  از طریق تمرکززدایی و تفویض اختیارات هم مدیریت آموزشی تقویـت شـود و هـم افـرادي                  ک

المللی همچون بانک جهانی      سپس در اسناد منتشر شده از سوي نهادهاي بین        . مستقل  منضبط و  خود راهبر تربیت شوند        

  6 .لی اولویتها معرفی شدتعریف مشکالت و تبیین اختیارات براي حل مسئله محور اص

تمرکز بر مسائل معلمان و توانایی آنها در حل مسئله تمرکزگرایی و دولت محوري در تعلیم و تربیت را بـه چـالش             

کننـد، سلـسله    بنـدي مـی   این در حالی است که نظامهاي آموزشی کشورهاي مختلف که افـراد جامعـه را دسـته       . کشد  می

  . هستند که فرد خود را همچون شخصی مستقل، خالق و خود راهبر ارزیابی کندمراتبی، ساده و فاقد سازو کارهایی

                                                          

حات آموزشی نپ در آفریقاي  در مقاله کویتز به اقدامات موسسه آمریکایی سورس براي اصالحات آموزشی روسیه وتأثیرپذیري برنامه اصال .1

  .هاي آمریکا و انگلستان اشاره می شود جنوبی از برنامه

آوري اطالعات و برنامه درسی،  ، مجموعه مقاالت همایش فن»آوري اطالعات کارکردهاي پنهان فن«الهدي،   رجوع شود به جمیله علم .2

  .1384دانشگاه تهران، 

٣ .  Kewitz. P. "Rethinking Decentralizationand statel Civil Society Distinctions: The state as a 
problematic of Governing. In Ball, S.J. Sociology of Education: Major Themes. London: Routledge 
Falmer, ٢٠٠٠.  

4.  Kewitz 1993 ورزو بول 1992 و هرت فلد 1984 به نقل از بوردیو.  

٥ .  Kewitz, p.١٨٠٢.
٦ .  Kewitz.
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هاي اصالحات آموزشی توصیه شده وجود دارد ولی         اي بر تمرکززدایی در  برنامه       بدین ترتیب اگرچه تأکید  گسترده     

 و در نتیجـه     دهنـد   المللی به ذهنیـت محققـان، معلمـان و متولیـان نظامهـاي آموزشـی جهـت مـی                    الگوهاي نظارت بین  

یابد و تنها قابلیتهاي حل مسئله معلمـان و مـسئوالن محلـی آمـوزش و پـرورش        تمرکزگرایی در سطح جهانی توسعه می     

هاي اصـالحات مـسئول       اکنون معلم و کارشناس محلی نسبت به تغییرات حساس و نسبت به برنامه            . شود  دهی می   سامان

جوید و به خود  ارزیابی بر حسب نـسبتش بـا دانـش تعلـیم و                   حل می   راهاو با اختیار بیشتري براي مسائل اجتماعی        . است

  .پردازد تربیت و اهداف برنامه آموزشی می

و تعریف روابـط    ) به قول کویتز  (» عرصه آموزشی «بدین ترتیب هنجارها و الگوهاي مطلق شده از طریق بازسازي           

پـس نظـارت حاصـل      . سازد  المللی را ممکن می     بینو سپس اقدامات اصالحی نظارت      ) به قول فوکو  (دانش  / جدید قدرت   

  .باشد هاي اصالحات می سیاستها و دستورالعملهاي مستقیم نیست، بلکه حاصل دانش، تحقیقات تربیتی و برنامه

نکته قابل توجه گسترش هماهنگ هنجارها و الگوهاي مطلق شده توسط گفتمانهاي سیاسی، تربیتـی، حقـوقی و                   

طـور   ایده پیشرفت یا استقالل به عنوان یک ارزش نهـایی، در تمـام گفتمانهـاي مـذکور و بـه      براي مثال   . اقتصادي است 

از این رو اصول برنامه درسی و رویکردهاي مهندسی اجتماعی بر ایده پیـشرفت              . یابد  کننده جریان می    هماهنگ و  تقویت   

مثال دیگـر ایـن     . ساسی در هویت او دارد    شود که پیشرفت تحصیلی شاگرد تأثیري ا        براي مثال چنین القا می    . استوار است 

سبب شده گفتمان تربیتی نو درباره برنامه درسی، تخـصص،   » خودراهبري«است که همنوایی نظام مدیریتی جدید با ایده         

معلم فکور، خود ارزیابی و  اقدام پژوهی، الگوهاي نظارتی جدیدي را پدید آورد و از طریق تربیت معلم و تحقیقات تربیتـی    

  1 .به بازسازي قدرت در عرصه آموزشی منجر شود) دهی و ارزیابی عملکرد انتخاب و سازمان(عه فنون مدیریتی و توس

بنـدیهاي   المللی سنجش و ارزشـیابی عملکـرد و طبقـه    بدین  ترتیب نه تنها استانداردهاي آموزشی و آزمونهاي بین 

هاي اصالحات آموزشی معطوف بر       که احتماالً برنامه  مراکز علمی و معیارهاي پیشرفت تحصیلی و ارائه مدرك تحصیلی بل          

. سـازي اسـت    تمرکززدایی و رشد قابلیتهاي حل مسئله همان بازسازي الگوهاي نظارت متناسب با اهداف نهـادي جهـانی                

گفتمان ساختار گـرا دانـش فـرد دربـاره          ... خورند  اکنون اهداف فردي بیش از گذشته با اهداف جمعی و نهادي پیوند می            «

دهد و از این رو فرد در فرایند حل مسئله هم اهداف فردي و هم اهـداف اجتمـاعی را                 ن را به اهداف نهادي پیوند می      جها

 که گفته بود اصالحات جدید از معلم        1996کارن در      کویتز با اشاره به سخن       2»کند  عینیت بخشیده و احساس رضایت می     

کنـد کـه برنامـه درسـی      ند فنی ارزیاب و منتقد باشد، تأکید می    خواهد فکر کند و  اهل عمل  باشد و متخصصی خردم             می

  .کند گفتمانی هنجاري است و اشکال خاصی از حل مسئله را تجویز می

هـا    گوید اگر به جهانی شدن از منظر مقایسه میان الگوهاي نظارتی آموزش و پـرورش بـا سـایر عرصـه                      کویتز می 

 و گرایشات معلمان با سایر تغییرات در الگوهـاي سیاسـی و اقتـصادي و                شویم تشابه آنها اتفاقی نیست      بنگریم متوجه می  

هاي میـانی در مـدیریت سیاسـی و     همچنین تمرکززدایی و مشارکت در برنامه آموزشی با حذف الیه. فرهنگی ارتباط دارد  

  3.ساختار چند مرکزي مشاغل و ساختارهاي افقی مدیریت اقتصادي پیوند دارد

ثبات و    زیرا جهان بی  . فزایش تولید مقتضی تغییر نگرشهاي روانشناختی درباره هویت است         گفته ا  1991ونزولت در   

                                                          

١ .  Kewitz, p.١٧٨٧.
٢. Ibid, p. ١800.

3.  Ibid, P.1799.
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متکثر مستلزم افراد عملگرا و منعطفی است که به تغییرات به سرعت پاسخ دهند از این رو باید فرد نـه براسـاس شـغلش               

ل فرد در دنیاي متغیر تأکید دارند و فرد پس رویکردهاي جدید بر استقال . بلکه براساس قابلیتها و مهارتهایش شناخته شود      

  .کنند را عامل تغییر معرفی می

اند کـه فناوریهـاي بکـار رفتـه در             گوشزد نموده  1989 و هم نیومن و همکاران در        1986هم بارث و هم کزون در       

، رضـایتمندي را هـم     بر توانایی   کنند که عالوه    دهی می   آموزان را جهت    برنامه درسی به طوري گرایشات و قابلیتهاي دانش       

  .شود آموز مسئول کنترل و نظارت بر خود می آورد و خود دانش به ارمغان می

شوند  بندي و پیشرفت، قابلیتها و توانائیها تعریف می به هر حال در یک برنامه معقول با کمک دستورالعملهاي طبقه        

مذکور جهانی و قابل استفاده براي همه معرفـی  شوند و حتی قوانین و تعریفهاي        و گرایشات و حساسیتها بهنجارسازي می     

در صورتی که براساس همین قوانین و تعریفها افراد بـه عنـوان             . شود  شوند ولی ویژگی کنترلی برنامه هرگز بازگو نمی         می

  .شوند بندي و برخوردار می هنجار، عاقل، نادان، متفاوت، ناتوان و خطرناك طبقه

اي کـه نـوعی    یتی بر هنجارها و الگوهاي مطلـق شـده تکیـه دارد بـه گونـه       مفهوم شهروند جهانی در گفتمان ترب     

کند که بر تنوع و تکثر، بـر صـلح و همزیـستی، بـر نظـم و احتـرام بـه         گرایی جهانی شده را القا می    بر ملی   فرهنگ مبتنی 

گرایـی آنهـا جهـت     مطلـق نظر از تعارض درونی این ارزشها با یکدیگر،        صرف. یکدیگر، بر مساوات و بر انتقاد استوار است       

هاي   اي دائمی میان اندیشه     یابی به دموکراسی جهانی در گرو مبارزه        دست. باشد  پرورش شهروند جهانی نیز مورد تردید می      

اي بـه مطالعـات انتقـادي سیاسـی و تـاریخی وابـسته اسـت و                   متضاد است و پرورش مهارتهاي الزم براي چنین مبـارزه         

  .  مراه گرددتواند با ارزشهاي مذکور ه نمی
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  مقدمه

انداز   ترین نهادها در تحقق مفاد سند چشم        کننده  ترین و تعیین    نظام آموزش و پرورش به طور بالقوه یکی از محوري         

شود اما ایفاي نقش مناسب در این زمینه مستلزم دارا بودن رهنمودها و خطـوط کلـی در قالـب      می توسعه کشور محسوب  

در . شـود   برنامه جامع توسعه نظام آموزش و پرورش کشور است که از آن تحت عنوان سند ملی آموزش و پرورش یاد می                    

نظـام آمـوزش و پـرورش کـشور در راسـتاي      عین حال توجه به این واقعیت نیز بسیار حیاتی است که هر برنامه در حوزه           

بـه  . باشـد   تحقق سند توسعه کشور مستلزم دارا بودن برداشت مشخص درخصوص انسان مطلوب براي نظام آموزشی می               

انـداز   تر نقطه آغاز حرکت به سمت طراحی برنامه جامع توسعه نظام آموزشی و تدوین سند ملی، ترسیم چشم  عبارت روشن 

براساس مدل اجرایی مطالعه، ترسیم سیماي انـسان مطلـوب بـه           . باشد  ر ارتباط با انسان مطلوب می     نظام تعلیم و تربیت د    

عنوان گام نخست و در حقیقت قلب فرایند تدوین سند ملی محسوب شده است که بدون تعیین و تکلیف در ایـن زمینـه،                     

ترین وظـایف     یکی از اساسی  . لیل قرار داد  هاي مختلف نظام آموزشی را مورد بحث و تجزیه و تح            توان عناصر و مؤلفه     نمی

جایی که آموزش و پرورش به عنوان محـور توسـعه           باشد، از آن    هر نظام تربیتی ارائه تصویري روشن از انسان مطلوب می         

هـا را بـه       پایدار، وظیفۀ تربیت نیروي انسانی مطلوب و ماهر جهت کار و تالش در بازار پرخطر جهانی و تداوم آموزش آن                   

توانـد نیـروي انـسانی     ها مـی  ها به عهده دارد با تدوین یک سند ملی در مورد توسعه آموزش             سایر نهادها و سازمان    همراه

کشور را براي ورود به عصر دانایی و تبعات ناشی از این ورود در چهار بعد فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسـی آمـاده                        

باشـد و دربردارنـدة      سـاله مـی   20وسعه آموزش و پرورش در افـق        سند ملی آموزش و پرورش که همان طرح جامع ت         . کند

بنابراین آنچـه کـه   . مدت به اجرا گذاشته شود مدت و کوتاه هاي میان ها و راهبردهایی است که باید در قالب برنامه     سیاست

سان مطلـوب  هاي ان   بررسی ویژگی : دهد عبارت است از     در راستاي سند ملی آموزش و پرورش مسئله اصلی را تشکیل می           

  ).1384-1404(ساله  نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران در افق بیست

  :هاي فرعی زیر بوده است این طرح در عین حال درصدد تحقق هدف

  المللی، هاي انسان مطلوب در سایر کشورها، مجامع و سازمانهاي بین بررسی ویژگی. 1

   در اسناد و مدارك رسمی کشور،هاي منعکس شده در انسان مطلوب بررسی ویژگی. 2

  هاي انسان مطلوب در آیینۀ منابع و متون دینی، بررسی ویژگی. 3

  پژوهشی، انداز آینده هاي انسان مطلوب در چشم بررسی ویژگی. 4

  .هاي انسان مطلوب هاي مطالعات اسنادي درخصوص ویژگی تلفیق بررسی . 5

از سؤاالت پژوهشی به شرح زیر مـورد توجـه قـرار گرفتـه              اي    هاي عمده و اصلی طرح، مجموعه       در راستاي هدف  

  :است
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  هاي قابل استخراج براي انسان مطلوب از مطالعات تطبیقی کدامند؟ ویژگی. 1

  هاي قابل استخراج از اسناد و مدارك رسمی توسعه کشور براي انسان مطلوب کدامند؟ ویژگی. 2

  بع و متون دینی کشور کدامند؟هاي قابل استخراج براي انسان مطلوب از منا ویژگی. 3

  هاي قابل استخراج براي انسان مطلوب از اسناد و مدارك قانونی و مصوب کشور کدامند؟ ویژگی. 4

  هاي قابل استخراج براي انسان مطلوب از مطالعات آینده پژوهشی کدامند؟ ویژگی . 5

   و مطالعات اسنادي چیست؟ها هاي انسان مطلوب نظام تعلیم و تربیت براساس تلفیق بررسی ویژگی. 6
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  تعریف مفاهیم اصلی طرح. 1

مفاهیم عمده به کار رفته در این پژوهش عبارتند از انسان مطلوب، نظام آموزش و پرورش و      

  .انداز سند چشم

  هاي آن انسان مطلوب و ویژگی. 1-1

ـام آموزشـی      گیري و استفاده از فرصـت  منظور از انسان مطلوب در این پژوهش فردي است که با بهره            ـا و امکانـات نظ ه

یا به عبارت دیگر انسان مطلـوب       . هاي الزم را براي زندگی کسب کند        ها و مهارت    بتواند با توجه به تغییر و تحوالت آینده ویژگی        

ـا   از این رو شناسایی ویژگی. شود داد نظام آموزش و پرورش محسوب می اي است که به عنوان برون آموخته  دانش هاي محصول ی

  .دهد نظر از مقاطع تحصیلی و ارائه تصویري از آن، منظور اصلی را تشکیل می داد نظام آموزشی، صرفبرون

هـاي آمـوزش رسـمی از     هاي عمومی است که فرد پـس از طـی دوره     هاي انسان مطلوب، ویژگی     منظور از ویژگی  

  .کند طریق نظام آموزشی کشور کسب می

  نظام آموزش و پرورش. 2-1

دبستان تا پایـان دورة     هاي تحصیلی رسمی از پیش      ور از نظام آموزش و پرورش مجموعۀ دوره       در این پژوهش منظ   

  .متوسطه است
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  مفروضات پژوهش. 2

هاي انـسان مطلـوب در    هاي مربوط به تدوین ویژگی فرض مطالعه حاضر هنگامی انجام شده که بحث دربارة پیش        

  .ش هنوز آغاز نشده استکمیته مطالعات نظري طرح تدوین سند ملی آموزش و پرور

هاي انجـام شـده    هاي اجمالی و دیدگاه نظري مورد قبول خود و نیز در قالب بحث    گروه پژوهشی براساس برداشت   

نظـر بـا کمیتـه نـاظر بـر پـژوهش، مـوارد زیـر را بـه عنـوان             طرح پژوهشی و نیز بحـث و تبـادل        1هاي متمرکز   در گروه 

  :هاي تحقیق حاضر پذیرفته است فرض پیش

ابعـاد  .  نگرش مبتنی بر تربیت اسالمی بر کلیه شئون و ابعاد تربیت در نظـام آمـوزش و پـرورش حـاکم اسـت                       .1

در چارچوب اهداف و غایات تعلیم و تربیت اسالمی تعبیـر  ... فرهنگی و  مختلف تربیت، همچون بعد اجتماعی، علمی، میان  

تربیتی و در کنار ابعـاد دیگـر مـدنظر نیـست، بلکـه همچـون       تربیت دینی نیز به معنی یک بعد از ابعاد . شوند و تفسیر می  

به معناي خاص نیز بـا  ) اعتقادي(گیرد؛ هرچند تربیت دینی ـ اخالقی   چتري گسترده بر سایر ابعاد، روح تربیت را در بر می

هـاي    ویژگـی لـذا . هاي شناختی، عاطفی و رفتاري در حوزه دینی به طور ویژه مورد توجه و تأکید است  هدف ایجاد ویژگی  

  .ها حل و فصل شود چه که جزء محکمات تربیت اسالمی است، طراز شود و تعارض ها نیز باید با آن مطرح در سایر ساخت

پـرورش عبـد   ) هاي دینی، فرهنگـی و اجتمـاعی   با الهام از ارزش(نظام تربیتی در کشور ایران ) هدف اصلی (غایت  . 2

شـود،    ها و ابعاد تربیتی در این مطالعه تالش مـی           متعدد و متنوع براي تدوین ساحت     گیري منابع     صالح است؛ از این رو با بهره      

اي بررسی و تحلیل شوند که بتوان اشارات مؤثري براي تهیه سند ملـی و بـه تبـع آن     ها به گونه    ها، ابعاد و ویژگی     این ساحت 

  .ی ایران از آنها به دست آوردهاي آموزش و پرورش جمهوري اسالم ها و برنامه طراحی و تدوین اهداف، سیاست

  :پذیرد تبلور روح دینی از دو طریق صورت می. 3

هاي انسان مطلوب و استفاده از نتایج آن    رجوع به آن و منابع دینی براي شناسایی ویژگی        : از طریق مستقیم    -

  .هاي سایر منابع به عنوان مالك تشخیص تعارض با یافته

 سایر منابع اطالعاتی و حس استفاده از بصیرت به عمل آمده با مبانی عقـل  جا که رجوع به   از آن : غیرمستقیم -

بنیاد دین مبین اسالم، سازگار و هماهنگ است، مطالعه و بررسی سایر منابع نیز در دستور کار مطالعه قرار گرفت تـا درك   

 همچنین منـابع مـورد اسـتفاده    .تر گردد   هاي عصر و زمان کامل      هاي انسان مطلوب متناسب با ویژگی       و دریافت از ویژگی   

                                                          

1. Focus Groups.
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دیگر یا بعضاً اسناد و مدارکی است که ابتناء بر اسالم به دلیل تعلق به نظام جمهوري اسالمی ایران غیرقابل انکـار اسـت               

  ).انداز توسعه کشور قانون اساسی، سند چشم(

ناسایی انـسان مطلـوب     راهنماي مفید و چارچوب جامع و اساسی براي ش        ) متون دینی (مجموعه آیات و روایات     . 4

فرض نخست مبنی بر وجود نگرش مبتنی بر تربیت اسالمی گفته شـد،         در مطالعه حاضر، عالوه بر آنچه در پیش       . باشد  می

شود با بررسی متون قرآنی و روایات مرتبط با شناخت           به طور مستقل و به عنوان یکی از منابع اصلی و اساسی، تالش می             

  .تصویر تبیین و ارائه شودهاي او، این  انسان و ویژگی

هاي ضروري انسان براي ورود به هزاره جدید دلمشغولی بسیاري از جوامع پیشرفته      ها و قابلیت    شناسایی ویژگی . 5

المللـی بـراي شناسـایی ایـن      توجهی در سطح بین ها و مستندات قابل و در حال توسعه را تشکیل داده است از این رو داده         

همچنین مجموعه اقدامات عملی و قانونی در سطح کشور در     . ا با مختصات بومی ایران وجود دارد      ه  ها و انطباق آن     ویژگی

هاي انـسان مطلـوب       تواند براي شناسایی ویژگی     ها و نهادهاي اجرایی یا حقوقی رهنمودهاي مناسبی را می           سطح سازمان 

  .آورد فراهم می

هـاي انـسان      بررسی ویژگی . ان مطلوب جاري و ساري است     انداز انس   نگرانه در کلیه مطالعات چشم      مطالعه آینده . 6

گیرد، بلکه با  مطلوب محصول نظام آموزش و پرورش تنها با توجه به واقعیات موجود در محدوده زمانی حاضر صورت نمی  

خـوردار  نگري و به ویژه الهام از فلسفه انتظار که در باورهاي دینی از جایگاهی قابـل توجـه بر     توجه جدي به مباحث آینده    

  .شود است، سیماي انسان مطلوب براي جامعه آینده تشریح می

انـد، بـراي    هـاي اولیـه و پایـه مـورد اتکـاء بـوده       فـرض  عالوه بر این که مفروضات در این تحقیق به عنوان پیش     

و مرحلـه  ایـن د . ها، مطالعات آتی طرح تدوین سند ملی باید دو مرحله اساسی را طـی کنـد   گیري جامع از این ویژگی     بهره

نفـوذ،   صـالح، ذي    هـاي مختلـف ذي      بـا مـشارکت گـروه     (هاي ارائـه شـده        نخست اعتباربخشی میدانی ویژگی   : عبارتند از 

هاي کمیته  هاي این طرح با توجه به یافته      و دوم پاالیش، بازنگري و احتماالً باز تدوین یافته        ) نفع  ربط و ذي    عالقه، ذي   ذي

  .م بر سند ملی آموزش و پرورش را ارائه خواهد کردمطالعات نظري که فلسفه و دکترین حاک
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  متدولوژي و ساختار طرح. 3

شود و   اي در طرح مورد استفاده قرار گرفته است که ابتدا شکل اجرایی طرح ارائه می در پژوهش حاضر ساختار ویژه

  :شود سپس به شرح هریک از این مراحل پرداخته می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ي و ساختار طرحمتدولوژ. 1نمودار 

بـه عبـارت   . یابی، پس از تصویب طرح اولیه، فرایند تهیه و تدوین طرح تفصیلی آغاز شـد     در بخش مطالعات جهت   

تري از منابع اطالعاتی و مستندات در دسترس به عمل آمد و برمبنـاي آن طـرح    یابی، بررسی عمیق دیگر در مرحله جهت   

مـشخص شـده    ... آوري اطالعـات و       هـاي جمـع     نابع عمده اطالعاتی، روش   اي که در آن جزئیات مطالعه، م        تفصیلی ویژه 
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  .است، تدوین گردید

در بخش مطالعه اسنادي، اسناد و مدارك تطبیقی، اسناد و مدارك قانونی، اسناد و مدارك توسـعه کـشور، منـابع و                    

  .متون دینی، آینده پژوهشی و تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار گرفت

اندازهاي آموزش و پـرورش در کـشورهاي مختلـف             چشم ت اسناد و مدارك تطبیقی،    در بخش مطالعا  . 1

 ایاالت متحده، استرالیا، سوئیس، انگلستان، ژاپن، کانادا، آفریقاي جنوبی، کره شـمالی، چـین، مـالزي،               جهان شامل آلمان،  

المللی   هاي بین   هاي انجمن   یتانداز و مأمور    هاي انسان مطلوب در چشم      عربستان سعودي و مراکش مورد بررسی و ویژگی       

المللـی تبـادل محققـان، انجمـن کانـادایی       تعلیم و تربیت شامل انجمن نیوزلندي پژوهش در تعلیم و تربیت، شوراي بـین     

هـاي تربیتـی، انجمـن بریتانیـایی      مطالعه آموزش و پرورش، انجمن کانادایی آموزش و پرورش، انجمن اروپـایی پـژوهش     

المللی توسعه مطالعات برنامه درسی، انجمن استرالیایی پـژوهش در تعلـیم و تربیـت، انجمـن                 پژوهش تربیتی، انجمن بین   

ریـزي درسـی، انجمـن اسـترالیایی مطالعـات برنامـه درسـی، انجمـن          هاي تربیتی، انجمن نظارت و برنامه   توسعه پژوهش 

المللی فعال در حـوزه   هاي بین اي سازمان ه  هاي انسان مطلوب در اسناد و بیانیه        استرالیایی مطالعات برنامه درسی و ویژگی     

آموزش و پرورش شامل سند کمیسیون آموزش و پرورش براي قرن بیست و یکم ـ سند آموزش و پـرورش بـراي همـه،     

سند آموزش و پرورش براي توسعه پایدار سازمان ملل متحد، سند سازمان بهداشت جهـانی ملـل متحـد، سـند راهبـردي            

سازي فرهنگ صلح یونسکو، بیانیه هزاره سازمان ملل متحد  کشورهاي اسالمی، سند فراگیريتوسط علوم و تکنولوژي در     

  .مورد بررسی قرار گرفتند

هـاي   ها و وزارتخانه ساله سازمان انداز بیست ، اسناد و مدارك سند چشم   در بخش اسناد و مدارك توسعه کشور      . 2

داشت و درمان و تأمین اجتماعی، حمل و نقل، آب و کـشاورزي،             بدنی، به   بخشی شامل تجارت و صنعت، فرهنگ و هنر و تربیت         

قریـب  (زیست، تعاون و منشور جوانان مورد بررسی شـدند   آموزش، ارتباطات و فناوري اطالعات، امور دفاعی، امور قضایی، محیط         

  .هاي آنها براي نظام آموزش و پرورش تحلیل شد و اشارات و داللت)  سازمان و وزارتخانه40به 

نگـري و تعلـیم و تربیـت،          پژوهی، آینـده    ، محورهاي عمده مطالعه، آینده    پژوهی  در بخش مطالعات آینده   . 3

نگري و تعلیم و تربیت بودند و فلسفه انتظار  نگري، اسالم، آینده جهانی شدن، جهانی شدن و تعلیم و تربیت، اسالم و آینده         

  .ی شدنگري تعلیم و تربیت در ایران بررس به عنوان مبناي آینده

 مـصوبات و قـوانین مجلـس، مـصوبات و            ، قانون اساسی،  در بخش مطالعات اسناد و مصوبات قانونی      . 4

هاي فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، طرح بنیادي نظام آموزش و پرورش، اهـداف و مـصوبات                  ها، سیاست   قوانین دادگاه 

  .ان مطلوب از آنها استخراج شدهاي انس شوراي عالی آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی

تحقیقات انجام شـده در ارتبـاط بـا    پس از بررسی محورهاي ذکر شده در بخش مطالعه اسنادي،          . 5

در این بخش مطالعات مشابه یا مرتبط به دقت مورد بررسی و تحلیل             . هاي انسان مطلوب مورد بررسی قرار گرفت        ویژگی

  .قرار گرفتند

هاي انسان مطلوب نظام تعلیم و تربیت از منظـر متـون و               ، ویژگی بع دینی در بخش بررسی متون و منا     . 6

  .منابع دینی مورد بررسی قرار گرفت که این بخش از کار توسط گروه دینی به صورت جداگانه بررسی شده است
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  نحوه استخراج اطالعات از اسناد مطالعه شده. 4

  :سان مطلوب به دو صورت انجام شده استهاي ان استخراج اطالعات از اسناد در ارتباط با ویژگی

  ات مستقیمها با توجه به اشار استخراج ویژگی. 1-5

هـاي   در بررسی هریک از اسناد مورد مطالعه، کلمات، جمالت و عبـارات وجـود داشـت کـه مـستقیماً بـه ویژگـی                 

  .کرد موردنظر اشاره می

  ).که به صورت استنباطی عمل شدمواردي (ها با توجه به اشارات غیرمستقیم  استخراج ویژگی. 2-5

ها با همکاران طـرح پژوهـشی و کمیتـه نظـارتی طـرح بحـث و                 جهت استفاده از این شیوه براي استخراج ویژگی       

ها با توجه به اشارات غیرمستقیم به شرح ذیل مبناي کار قـرار               نظر شد و در نهایت معیارهایی براي استخراج ویژگی          تبادل

  :گرفت

  .تی که خواستۀ معینی در ارتباط با انسان در آینده مطرح کندعبارات یا جمال) الف

  .عبارات یا جمالتی که مشکل یا آسیب معینی در رابطه با انسان مطرح کند) ب

  .عبارات یا جمالتی که فقدان یا کمبود اساسی در مورد انسان مطرح کند) ج

  . کندعبارات یا جمالتی که ضرورت چیزي در ارتباط با انسان را معین) د

  .گیري معینی را مشخص کند عبارات یا جمالتی که جهت)  ه

  .جمالتی که به صورت هدف بیان شده باشد) و
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  ساختار تشکیالتی طرح. 5

  :در طرح حاضر، ساختار تشکیالتی زیر در طرح طراحی و دنبال شد

  

  همکاران  نام مجري اصلی  بخش مربوطه

  دکتر محرم آقازاده  مطالعات تطبیقی

  ر رضاییدکتر اکب

  دکتر فرشته کردستانی

  تبار خانم اکرم احتشامی

  دکتر محسن آیتی

  اکبر خسروي دکتر علی  ها و نهادها مطالعات اسناد توسعه سازمان

  دکتر جوادي

  خانم دکتر بنیسی

  خانم صابر

  خانم شیدا جهانی

  

  خانم دکتر کشاورز  نگرانه مطالعات آینده

  الهدي دکتر جمیله علم

  انیآقاي محمدتقی رمض

  خانم سودابه کشاورز

  دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی  اسناد مصوب و قانونی

  آقاي عبداالمیر گیلک

  آقاي احمد صافی

  پور آقاي علی رستمی

  آقاي مجید طرقی  آقاي محمود نوذري  1بخش منابع و متون دینی

  زاده... ا حمیدرضا کتاب  تبار اکرم احتشامی  هاي انجام شده بخش پژوهش

  جراي کل پروژهمدیریت ا
  دکتر کورش فتحی واجارگاه

  تاجیک اسمعیلی... دکتر عزیزا

  تبار اکرم احتشامی

  زاده... ا حمیدرضا کتاب

  معصومه عربی

  شیدا جهانی

                                                          

.این بخش از طرح به پژوهشکده حوزه و دانشگاه در قم سفارش داده شده است. 1
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  همکاران  نام مجري اصلی  بخش مربوطه

    دکتر عباس صدري  ناظر طرح

    دکتر محمود مهرمحمدي  مشاور طرح
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  هاي انسان مطلوب بندي ویژگی منطق و چارچوب طبقه. 6

هاي بالقوه براي انسان مطلوب، مطالعات در    ی طرح که عبارت بود از تولید و شناسایی ویژگی         در راستاي هدف اصل   

سـاله در     هاي توسعه یا سندهاي توسـعه بیـست         قالب پنج محور مطالعات تطبیقی، اسناد و مدارك مصوب و قانونی، برنامه           

پـس از شناسـایی   . قیقات داخلی انجـام گرفـت  پژوهی و منابع دینی و مذهبی تح ها و نهادها، مطالعات آینده   سطح سازمان 

بنـدي یـا    آنچـه کـه بـه عنـوان مـسائل اصـلی در طبقـه       . شد بندي نهایی احساس می   بندي و جمع    ها نیاز به طبقه     ویژگی

  :بندي مطرح شد عبارت بود از جمع

ـ   «اي تحت عنـوان       با توجه به اطالعات گسترده تولیدشده در پنج محور پژوهشی، پدیده          ) الف یش از حـد    کثـرت ب

تر دغدغه و چالش اصـلی در اینجـا آن    به عبارت روشن. داد دلمشغولی اصلی را تشکیل می » ها  اطالعات مربوط به ویژگی   

بخشی بـه   این مسئله انسجام. بود که چگونه این اطالعات پراکنده و گسترده در یک چارچوب و قالب منطقی عرضه شود              

  .مودن بندي آنها را ایجاب می ها و طبقه یافته

هاي به دست آمده از پژوهش را در یکی  ها یا صالحیت مسئله دوم عبارت بود از اینکه چگونه هریک از ویژگی    ) ب

  ها به حداقل برسد؟ بندي افزایش یابد و همپوشی از مفاهیم یا طبقات لحاظ کرد، به نحوي که دقت و اعتبار طبقه

. بندي  هاي مختلف در قالب نظام طبقه       دست آمده از پژوهش   مسئله سوم عبارت بود از تلفیق اطالعات اولیه به          ) ج

هاي برخاسته از مطالعات متعـدد   بندي معینی وجود داشته باشد و یا تدوین شود، چگونه باید ویژگی           با فرض بر اینکه طبقه    

  کار گرفته شود؟توانست به  چند نوع رویکرد براي انجام این مهم می.  تنیده نمود و متنوع را با یکدیگر تلفیق و درهم

نمـود، امـا در عمـل، بخـش      الذکر، اگرچه در آغاز تدوین طرح پژوهشی بسیار آسان و بدیهی مـی    هاي فوق   پرسش

در این راستا جلسات متعددي که به صورت ارائه گزارش در شـوراي           . مهمی از زمان و منابع طرح را به خود اختصاص داد          

 مسئول محترم طرح تدوین سند و نیـز جلـسات متعـدد بـا مـدیران زیـر       علمی طرح، جلسه با ناظر محترم طرح، جلسه با     

  .هاي پژوهشی برگزار شد، به تدریج منطق و چارچوب معینی را براي ارائه نتایج پژوهش ترسیم نمود طرح
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  ها بندي ویژگی ساختار طبقه. 7

هـاي مختلـف انـسان        یژگـی بنـدي و    توان براي دسته    با عنایت به ماهیت طرح پژوهشی، دو رویکرد متفاوت را می          

هاي مختلف ارائـه شـده در تعلـیم و     بندي بندي خاصی را از بین طبقه     در رویکرد اول، طبقه   . مطلوب مورد استفاده قرار داد    

بنـدي    شـده را دسـته      هـاي اسـتخراج     ها و صـالحیت     بپذیریم و برمبناي آن ویژگی    ... شناسی و     شناسی، روان   تربیت، جامعه 

بـه عبـارت    . کنـد   بنـدي معینـی را دنبـال مـی          م باور بر این است که هر بستر یا مطالعه معین، طبقه           در رویکرد دو  . نماییم

اي عرضـه     بندي ویژه   از این رو در مطالعه حاضر باید طبقه       . بندي خود داراي فلسفه و مبناي معینی است         تر هر طبقه    روشن

  .ضه شودبندي عر دهندة این ساختار طبقه هاي عمده شکل شود و در آن مؤلفه

هاي مـشابه، نظـر       با سایر مطالعات و پژوهش    ) نگرانه  رویکرد آینده (با عنایت به تفاوت عمده طرح پژوهشی حاضر         

تر، مکانیزم دسـتیابی      به عبارت روشن  . ها بود   بندي ویژگی   هاي پژوهشی بر دستیابی به ساختار خاصی در طبقه          اصلی گروه 

  :هاي زیر بوده است ده از معیارها و مؤلفهبندي در طرح حاضر با استفا به ساختار طبقه
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هـاي پژوهـشی آن اساسـاً بـا       پژوهش حاضر و زیر طرح:گیري از رویکرد استقرایی  بهره. 1-7

مورد بررسی قرار گرفت و ... نوعی نگاه استقرایی به موضوع سازمان یافته بودند که در آن یکایک اسناد، مدارك، مصوبات          

بـه  . بندي نیز مورد تأکید قرار گرفت این رویکرد در ساختار طبقه. هاي عمده شناسایی شدند  ها، ویژگی   رسیبرمبناي این بر  

شده در مطالعات مختلـف       هاي استخراج   ها و صالحیت     ویژگی 1پردازي  بندي موردنظر از طریق مفهوم      تر طبقه   عبارت روشن 

بندي در طرح حاضر، رویکرد اسـتقرایی یـا حرکـت از      ام طبقه بنابراین رویکرد عمده در دستیابی به نظ      . دست آمده است    به

  .جزء به کل بوده است

پس از انجام مطالعات اسنادي در قالب پنج محور، تمامی          : گیري از تحقیقات داخلی     بهره. 2-7

هـر  شد و   تحقیق می9هاي انسان مطلوب مورد بررسی قرار گرفت که در مجموع شامل  تحقیقات موجود در زمینه ویژگی   

اهداف و محورهاي تحقیقـات داخلـی مـورد بررسـی قـرار      . ها به نحوي در ارتباط با طرح حاضر بودند         کدام از این تحقیق   

ها استفاده شد که جدول زیـر بـه طـور خالصـه اطالعـاتی را راجـع بـه         بندي در طرح حاضر از آن    گرفت و در نظام طبقه    

  .گذارد شده در اختیار می تحقیقات انجام

  عنوان
ي یا سازمان مجر

  دهنده سفارش

سال 

  اجرا
  محورهاي مورد بحث

هـاي ضـروري      بررسی ویژگی . 1

  شهروند خوب براي جامعه ایران

  کورش فتحی واجارگاه

  طاعت دیبا واجاري
1378  

  هاي مرتبط با دانش مدنی ویژگی. 1

  هاي مرتبط با توانش مدنی ویژگی. 2

  هاي مرتبط با نگرش مدنی ویژگی. 3

هاي شهروندي    یبررسی ویژگ . 2

  در ایران
    شهرداري اصفهان

  روابط انسانی و معاشرت اجتماعی. 1

  زیست و محیط شهري نگهداري و بهداشت محیط. 2

  نظم و انضباط شهري. 3

  رسانی بخشی و اطالع آگاهی. 4

  هاي خانواده آموزش. 5

  هاي بهداشت فردي آموزش. 6

  هاي انتظامی و امنیتی آموزش. 7

  سایر آموزشی. 8

ــت. 3 ــایی و اولویـ ــابی  شناسـ یـ

هـاي زنـدگی مـورد نیـاز          مهارت

  بزرگساالن

  کورش فتحی واجارگاه

  توران اسفندیاري
1381  

  هاي ذهنی ـ شناختی مهارت. 1

  هاي فردي ـ زیستی مهارت. 2

  فردي هاي ارتباطات میان مهارت. 3

  هاي مربوط به محل کار مهارت. 4

  هاي مربوط به زندگی خانوادگی مهارت. 5

  هاي مربوط به طبقه شهروندي هارتم. 6

بررســی نیازهــاي آموزشــی   . 4

ــش ــوزش  دانـ ــوزان دورة آمـ آمـ

  عمومی کشور

  دانشگاه شهید بهشتی

سازمان پژوهش و 

  ریزي برنامه

1384  

  اي اقتصادي ـ حرفه. 1

  فرهنگی ـ هنري. 2

  علمی ـ فناوري. 3

                                                          

1. Conceptualization.
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  عنوان
ي یا سازمان مجر

  دهنده سفارش

سال 

  اجرا
  محورهاي مورد بحث

  ارتباطات جهانی. 4

   ـ زیستی5

  اجتماعی ـ عاطفی. 6

  القیمعنوي ـ اخ. 7

  مشارکت سیاسی ـ مدنی. 8

هاي شهروندي    بررسی ویژگی . 5

ــا در   ــردن آنه ــاظ ک ــوه لح و نح

  برنامه درسی

سازمان پژوهش و 

  ریزي آموزشی برنامه

  ملیحه آشتیانی

1383  

  هویت فردي. 1

  هویت ملی ـ فرهنگی. 2

  هنجارها. 3

  هویت مذهبی. 4

  هویت جهانی. 5

  ساالري مردم. 6

  مشارکت. 7

هــاي انــسان  ژگــیبررســی وی. 6

ــاربرد آن در    ــر ک ــوب از نظ مطل

هاي درسی مقاطع مختلـف    برنامه

تحــصیلی در آمــوزش و پــرورش 

  جمهوري اسالمی ایران

سازمان پژوهش و 

  ریزي آموزشی برنامه

  اکبر رهنما

1384  

  هاي اعتقادي ویژگی. 1

  هاي اخالقی ویژگی. 2

  شناختی هاي زیبایی ویژگی. 3

  هاي اجتماعی ویژگی. 4

  هاي اقتصادي ژگیوی. 5

  هاي عملی ـ آموزشی ویژگی. 6

  هاي زیستی ویژگی. 7

استخراج نیازهاي تربیت دینی    . 7

ــی دوره  ــی از اهــداف کل و اخالق

  ابتدایی و اعتباربخشی آنها

  1380  مرضیه مالئکه

  اعتقادي. 1

  اخالقی. 2

  اجتماعی. 3

  سیاسی. 4

  فرهنگی. 5

طراحی الگوي مطلوب برنامـه     . 8

اي زنـدگی بـراي     ه  درسی مهارت 

  دوره راهنمایی تحصیلی

  1383  یوسف ادیب

  هاي امرار معاش مهارت. 1

  هاي مراقبت از خود مهارت. 2

هـاي روانـی ـ     هاي مربوط بـه توانـایی   مهارت. 3

  اجتماعی

  هاي شهروندي مهارت. 4

  هاي والدین بودن مهارت. 5

هاي مربوط بـه اسـتفاده از تکنولـوژي           مهارت. 6

  اطالعات

ــه پــژوهش. 9 ــراي دســتیابی ب  ب

ــوزش و پـــرورش    ــسفه آمـ فلـ

  جمهوري اسالمی ایران

سازمان پژوهش و 

  ریزي آموزشی برنامه

  خسرو باقري

1380  

  هاي اسالمی هاي آموزه ویژگی. 1

  شناختی هاي مبانی انسان ویژگی. 2

  هاي مبانی ارزش ـ شناختی ویژگی. 3
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ساله نظام تعلـیم و تربیـت،    انداز بیست از آنجا که قصد اصلی سند چشم      : توجه به ابعاد زندگی   . 3-7

آموختگـان    هایی است که بایـد در دانـش         ها و صالحیت    هاي انسان مطلوب به دنبال شناسایی کیفیت        به ویژه طرح ویژگی   

تواند راهنمـاي مناسـبی       نظام آموزشی براي زیست مؤثر در بیست سال آینده متجلی گردد، توجه به زندگی و ابعاد آن می                 

ساله را مدنظر قرار داد و از       توان ابعاد زندگی آدمی در افق بیست        بارت دیگر به عنوان یک مؤلفه قابل توجه، می        به ع . باشد

  .بندي کمک گرفت آن براي کشف و یا خلق یک نظام طبقه

 مؤلفـه راهنمـا و      :)سواد چندگانه (توجه به برداشت جدید از مفهوم سواد        . 4-7

برمبناي . باشد هاي تربیتی یا آنچه که ناظر بر ابعاد تربیت است، می          ت ویژه به ساحت   بندي حاضر، عنای    مؤثر دیگر در طبقه   

 مفهـومی  (Literacy)سـواد  . آموزان اسـت  هاي نوین، کار اصلی نظام آموزشی، تربیت یا یاد دادن سواد به دانش      برداشت

هاي تربیت مفروض شـده       همسان ساحت است که به ویژه در سالیان اخیر متحول شده و بسیار فراتر از مفاهیم سنتی آن                 

بـراي شـرح    . سخن گفـت  ... توان از سواد علمی، سواد سیاسی، سواد اجتماعی و          با عنایت به این مؤلفه است که می       . است

  .شود تر بحث می بهتر موضوع، مفهوم سواد به طور دقیق

  مفهوم سواد. 1-4-7

کننـده و در عـین حـال      ف تصور، مفهوم سواد مفهومی گیج     برخال. از سواد تعاریف مختلف و گاه متضادي ارائه شده است         

  :توان در قالب دو رویکرد متفاوت مورد بررسی قرار داد به طور کلی تعاریف مختلف سواد را می. آید انگیز به شمار می بحث

   یا سنتی1رویکرد خودگردان) الف

دن و نوشتن تعریـف کـرده کـه فـرد را     هاي خوان  سواد را به عنوان اکتساب دانش و مهارت1950یونسکو در سال  

در این برداشت، سواد به عنوان خوانـدن  ) 1994بیکر،  (2هاي فرهنگی یا گروهی مشارکت کند کند در تمام فعالیت  قادر می 

با سواد بودن نیز به معناي دارا بودن قابلیـت اسـتفاده از مـواد و متـون           ). 1984استریت،  (شود    و نوشتن در نظر گرفته می     

براساس این دیدگاه، هنگـامی کـه       ). 2005سیندر،  (هاي فنی مرتبط با رمزگردانی و رمزگشایی است           و نیز مهارت  مکتوب  

هاي بعدي استفاده کنند و یـا در زنـدگی روزمـره از آن بهـره گیرنـد                    توانند از آن براي یادگیري      شوند، می   افراد باسواد می  

بر پایـه ایـن دیـدگاه، سـواد امـري فاقـد             . شود   خودگردانی تعبیر می   چنین برداشتی از سواد، به رویکرد     ). 1984استریت،  (

  .تواند براي هر نوع هدفی، خوب یا بد، و شخصی یا جمعی به کار رود گیري است و می جهت

  3رویکرد اجتماعی ـ فرهنگی سواد) ب

.  مورد پذیرش است رویکرد دیگري از سواد ارائه شد که امروزه در رشته تعلیم و تربیت        1980 و   1970در طی دهه    

، 1984اسـتریت،   (کند که بسیار فراتر از خواندن و نوشتن اسـت             ها اشاره می    اي از قابلیت    در این دیدگاه، سواد به مجموعه     

                                                          

١ Literacy.
٢ Autonomous Approach of Literacy.
٣  Socio-Cultural Approach of Literacy.
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عالوه بـر ایـن   . و به جاي آن که مبتنی بر خواندن و نوشتن متون مکتوب باشد، داراي اشکال و ابعاد مختلف است              ) 1ص

ها،  تر متأثر از ارزش به سخن روشن. دگانه کامالً متأثر از بعد اجتماعی ـ فرهنگی هر جامعه است هاي چن اساساً این قابلیت

اي  براساس این رویکرد، سواد مشتمل بر مجموعه     . گیري باشد   تواند فاقد جهت    هاي یک جامعه است و نمی       اهداف و آرمان  

  ).1997باربالز، (هاي متنوع و چندگانه است  از قابلیت

دیشمند شهیر حوزه برنامه درسی بر این باور است که مفهوم سواد در برداشت جدید و وسیع آن که متـأثر                     آیزنر، ان 

تواند شـامل رمزگردانـی و    از این رو، سواد می   . تر از خواندن و نوشتن است       از دیدگاه تکثرگرایی شناختی بوده، بسیار وسیع      

تـر    بـه عبـارت روشـن     . گیـرد، باشـد     ي انتقال معنا به کار مـی      رمزگشایی اطالعات در هر شکلی از بیان معنی که بشر برا          

با پـذیرش تلقـی جدیـد از سـواد بـه عنـوان         ) 1994آیزنر،  (سوادآموزي چندگانه یا چندبعدي باید در دستور کار قرار گیرد           

نیـه رسـمی   بیا. هاي مختلفی نیز براي این امر از سوي صاحبنظران عرضه شده اسـت            بندي  ها، طبقه   اي از قابلیت    مجموعه

در این بیانیه . برداشت جدید سواد را مطرح کرده است) 2003-2012(» دهه سواد سازمان ملل متحد«یونسکو در راستاي    

از دیدگاه یونسکو، سواد دیگر به معناي خواندن  ). 2003شیفر،  (سوادهاي چندگانه و چندبعدي مورد توجه قرار گرفته است          

هـاي ارتبـاطی قـرار        هاي متعددي است که در قلب آن قابلیت         ها و توانمندي    بلیتو نوشتن صرف نیست بلکه به معناي قا       

؛ 1998گـرین،  (اند  بندي کرده هاي مرتبط را به شرح زیر طبقه    انواع سواد یا قابلیت   » گرین و النک شایر   «براي مثال   . دارد

  ).1997شایر،  النک

  .هاي مختلف  خواندن و نوشتن در زمینهبه معناي قابلیت مرتبط با زبان ـ توانایی: بعد عملیاتی. 1

  .هاي آن یعنی فهم مسائل با توجه به زمینه. قابلیت مرتبط با نظام معانی: بعد فرهنگی. 2

تر توانـایی مـشارکت در امـور     به عبارت روشن. پذیر شدن و نقد و بررسی اجتماعی    به معناي جامعه  : بعد انتقادي . 3

  .بهبود آناجتماعی و نیز تالش در جهت اصالح و 

هاي چندگانه که بسیار فراتر از برداشت سنتی آن است، از سوي بسیاري  اي از قابلیت تلقی سواد به عنوان مجموعه    

بـراي مثـال مؤسـسه علـوم        . هاي رهبر در حوزه تعلیم و تربیت نیز به کار گرفته شده است              دیگر از اندیشمندان و سازمان    

ایاالت متحده آمریکا مجموعه سوادهاي ضروري براي قرن بیست و یکم را در تربیتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش        

، سـواد   4، سواد اطالعاتی  3، سواد بصري  2، سواد فناوري  1سواد اقتصادي ) NCREL،  2003: (قالب موارد زیر نشان داده است     

  . و مانند آن8، سواد خودراهبري7، سواد ارتباطی6شخصی، سواد جهانی ، سواد بین5چندفرهنگی

» 9سـواد در هـزاره جدیـد   «اي تحـت عنـوان      وزارت آموزش و پرورش، علوم و کـارآموزي اسـترالیا نیـز در بیانیـه              

، 10بندي سواد تحت عنوان سـواد تـاریخی         طبقه. هاي چندگانه را به عنوان برداشت جدید از سواد مطرح کرده است             قابلیت

                                                          

١ Economic Literacy.
٢ Technological Literacy.
٣ Visual Literacy.
٤ Information Literacy.
٥ Multicultural Literacy.
٦ Communicative Literacy.
٧ Self Direction Literacy.
٨ Literacy in New Millennium.
٩ Historical Literacy.
١٠ Ethical Literacy.
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 نیـز مؤیـد   5 و سـواد بهداشـتی  4، سواد محیطـی 3جتماعی، سواد اقتصادي، سواد سیاسی ـ ا 2، سواد فرهنگی1سواد اخالقی

 انواع مختلف (IIEP)ریزي آموزشی  المللی برنامه به همین سان مؤسسه بین) 2005کوجوس، (برداشت جدید از سواد است     

) 1998آرچـر،  ( مـدنظر قـرار داده اسـت       7، فرهنگـی، سیاسـی، اقتـصادي و شخـصی         6سواد را تحت عنوان سواد مـذهبی      

بینـی   شود این برداشـت از سـواد برداشـتی جدیـد و در عـین حـال متـداول در ادبیـات، پـیش                      ه مالحظه می  طور ک   همان

  .باشد در پژوهش حاضر نیز این برداشت وسیع از سواد مدنظر می. هاي مورد نیاز در قرن بیست و یکم است قابلیت

هـاي    اي مؤلفـه  هـاي در دسـترس در راسـت         برمبنـاي داده  : هاي متمرکز   استفاده از گروه   . 5-7

هـاي متفـاوتی از سـوي مـدیران طـرح             بنـدي   الذکر جلسات متعددي که با مدیران علمی طرح صورت گرفت، طبقـه             فوق

  :باشند ها به قرار زیر می بندي این طبقه. ها بیان شد پژوهشی براي ویژگی

  

  بندي چهارم طبقه  بندي سوم طبقه  بندي دوم طبقه  بندي اول طبقه

  دینی ـ اعتقادي. 1

  اخالقی. 2

  آموزشی ـ علمی. 3

  )هنري(فرهنگی . 4

  اجتماعی . 5

  )نظامی(سیاسی . 6

  اقتصادي. 7

  زیستی ـ محیطی . 8

هاي انسان در ارتباط      ویژگی. 1

  با خدا

هاي انسان در ارتباط      ویژگی. 2

  با خود

هاي انسان در ارتباط      ویژگی. 3

  با طبیعت

هاي انسان در ارتباط      ویژگی. 4

  عهبا دیگران و جام

  هاي فردي ویژگی. 1

  هاي علمی ویژگی. 2

  هاي تکنولوژیک ویژگی. 3

  هاي اجتماعی ویژگی. 4

  هاي فرهنگی ویژگی . 5

  اي اقتصادي ـ حرفه. 1

  علمی ـ فناوري. 2

  فرهنگی ـ هنري. 3

  معنوي ـ اخالقی. 4

  اجتماعی ـ عاطفی . 5

  مشارکت سیاسی ـ مدنی. 6

  ارتباطات جهانی. 7

  زیستی . 8

بندي تنظیم شده در گروه نظارتی در جلـسات           ساختار طبقه : تباربخشی در کمیته نظارت   اع. 6-7

  بررسی قرار گرفت و به تصویب رسیدمتعدد مورد بحث و 

                                                          

١ Cultural Literacy.
٢ Cultural Literacy.
٣ Socio-Political Literacy.
٤ Environmental Literacy.
٥ Health Literacy.
٦  Religious Literacy.
٧ Personal Literacy.



کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  ها بندي ویژگی شکل نهایی نظام طبقه. 8

  :بندي نهایی در طرح حاضر در سه سطح به شرح زیر مورد توجه قرار گرفت نظام طبقه

  یسطح طبقات اصل. 1-8

تـرین    مهـم . هـاي انـسان مطلـوب اسـت         این سطح در بر گیرنده طبقات اصلی یا مفاهیم کلی در ارتباط با ویژگی             

در عین حـال آنقـدر از       . شوند  مشخصه طبقات در این سطح آن است که ثابت بوده، کمتر دستخوش تغییر و دگرگونی می               

در . هاي انسان مطلوب را دربرگیرنـد     ارتباط با ویژگی    در 1اي از مفاهیم فرعی     کلیت و شمول برخوردار هستند که مجموعه      

محور عمده سواد سیاسی، سواد اجتمـاعی، سـواد فرهنگـی ـ هنـري،      ) 10(بندي حاضر، سطح اصلی شامل ده  نظام طبقه

اي، سـواد فنـاوري، سـواد بهداشـتی و سـواد        فرهنگـی، سـواد اقتـصادي ـ حرفـه      سواد معنوي، سواد علمی، سـواد میـان  

  .باشد طی میمحی زیست

  سواد سیاسی. 1-1-8

کنـد کـه بـراي آگـاهی و عملکـرد       ها و تعهدات ضروري اشـاره مـی   اي از دانش، مهارت     سواد سیاسی به مجموعه   

تر به توانایی درك و فهم و تحلیـل سیاسـی در سـطح ملـی و                   به عبارت روشن  ). 1993برن،  (سیاسی مؤثر ضروري است     

هایی نظیـر درك   در این پژوهش مؤلفه  . بینی در این زمینه را سواد سیاسی گویند         یشفراملی و توانایی انجام تصمیمات و پ      

  . وحدت و منافع ملی، مشارکت سیاسی و مانند آن در زمره سواد سیاسی است و فهم سیاسی، عزت و اقتدار ملی،

  سواد اجتماعی. 2-1-8

جتماعی، همزیستی و پاسداشت نظامـات      سواد اجتماعی به توانایی درك و فهم مسائل اجتماعی، چگونگی زندگی ا           

پذیري، مشارکت اجتماعی،  در کنار این، سواد اجتماعی پایبندي به قانون، مسئولیت        ). 2000پرایور،  (کند    اجتماعی اشاره می  

دارنده سواد اجتماعی، شخصی است که  . گیرد  هاي برقراري ارتباط را هم در بر می         هاي اجتماعی و مهارت     پاسداشت ارزش 

ور به مثابه یک شهروند سازگار با تغییرات سـریع در حـوزه دانـش و تکنولـوژي، گونـاگونی باورهـا و          ی زندگی بهره  آمادگ

                                                          

١ Sub Concepts.
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پذیري، بردباري و تحمل، درك و فهم اجتمـاعی،           قانونمندي، مسئولیت : هایی، نظیر   در این پژوهش مؤلفه   . ها را دارد    ارزش

  .گیرند  مدنظر قرار میمشارکت اجتماعی و مانند آن در زمره سواد اجتماعی

  سواد فرهنگی ـ هنري. 3-1-8

سواد فرهنگی ـ هنري به میزان و درجه آشنایی فرد با مفاهیم و مسائل فرهنگی و هنري که در یک جامعه مهم و  

هایی چون درك  در این پژوهش سواد فرهنگی ـ هنري در عرصه ). NCREL، 2005(کند  شود، اشاره می برجسته تلقی می

  .هنگی ـ هنري، حفظ و توسعه میراث فرهنگی، هویت ملی و مانند آن مدنظر استو فهم فر

  )دینی و اخالقی(سواد معنوي . 4-1-8

در ایـن   . شـود   هاي ضروري در عرصه دینی و اخالقی سـواد معنـوي گفتـه مـی                ها و قابلیت    به مجموعه توانمندي  

عالی اخالقی، عزت و کرامت نفس و مانند آن مـدنظر  هایی چون ایمان و باورهاي دینی، ت        پژوهش، سواد معنوي در عرصه    

  .است

  سواد علمی. 5-1-8

گیـري در امـور شخـصی،         سواد علمی عبارت از دانش و درك فهم مفاهیم و فرایندهاي مورد نیـاز بـراي تـصمیم                 

 پژوهش و هاي مرتبط با پرسشگري، تر قابلیت به عبارت روشن  ). 1995آکادمی ملی علوم،    (مشارکت در امور مختلف است      

دارا بودن سواد علمی  . هاي برخاسته از کنجکاوي درخصوص زندگی روزمره را سواد علمی گویند            یافتن پاسخ براي پرسش   

در این پژوهش سواد علمی داراي مـصادیقی چـون تفکـر علمـی ـ      . ها است بینی پدیده به معناي توانایی توصیف، و پیش

  .العمر و مانند آن است ممنطقی، تفکر انتقادي، خالقیت، یادگیري مادا

  فرهنگی سواد میان. 6-1-8

ها و باورهاي فرد از فرهنگ خود و       ها در رسوم، ارزش     فرهنگی به توانایی درك و فهم تشابهات و تفاوت          سواد میان 

و فرهنگی است، به روشنی از نحوة تعامل و اثرپذیري متقابـل   شخصی که داراي سواد میان   . کند  ها اشاره می    سایر فرهنگ 

هاي فرهنگی مردمان سایر ملل آگاهی داشـته، و بـه مـسائلی               ها و حساسیت    رفتار و کردار خود و سایرین از باورها، ارزش        

فرهنگـی از محـدودة    باسـواد میـان  . اي یا قالبی حساس است      داوري و رفتار و کردار کلیشه       نظیر تبعیض، نژادپرستی، پیش   

در ایـن پـژوهش سـواد    ). 2000بیـوپره،  (دهـد   یـز مـورد کـاوش قـرار مـی        ها را ن    فرهنگ خود فراتر رفته و سایر فرهنگ      

المللـی و   جویی و تفاهم بین فرهنگی، همبستگی اسالمی، مسالمت فرهنگی در قالب مصادیقی چون درك و فهم میان      میان

  .مانند آن موردنظر است
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  اي سواد اقتصادي ـ حرفه. 7-1-8

هـا در   ها، منـافع، تجزیـه و تحلیـل مـشوق      مسائل اقتصادي، هزینهاي به توانایی شناسایی سواد اقتصادي ـ حرفه  

دهـی    هـاي عمـومی؛ گـردآوري و سـازمان          هاي اقتصادي، بررسی پیامدهاي تغییر در شرایط اقتصادي و سیاسـت            موقعیت

  ).2003بنیاد آموزش اقتصاد، (شود  ها در برابر مزایا و منافع تعریف می دهی هزینه شواهد اقتصادي؛ و وزن

گـذاري، تـورم و خطرپـذیري اقتـصادي      اي با مبانی درآمد و توزیع درآمد، بیکاري، سرمایه سواد اقتصادي ـ حرفه با

اي اسـت، ارزش کـارآفرینی و نقـش کـسب و کـار را       افزون بر این، شخصی که دارنده سواد اقتصادي ـ حرفـه  . آشناست

هـایی، چـون درك و فهـم     ي در پژوهش حاضر شامل مؤلفها گفته، سواد اقتصادي ـ حرفه  با عنایت به موارد پیش. داند می

  .ورزي و کارآفرینی و مانند آن است اي، اشتغال اقتصادي، درك و فهم حرفه

  سواد فناوري. 8-1-8

سواد فناوري، معرفتی دربارة چیستی فناوري، شیوه کارکرد آن، و نیز چگونگی اثربخـشی و کـارآیی آن در تحقـق                     

هاي بکارگیري آن شخصی که داراي سواد فناوري است، فناوري را به صورت اثـربخش      هدف. اهداف و مقاصد ویژه است    

بسیاري از متخصصان بر ایـن نکتـه   . برد یابی، پردازش و ارزشیابی ترکیب اطالعات از منابع مختلف به کار می      براي دست 

با عنایت به این امر،     ). 2003بیکر و انیل،    (ند  هاي فناورانه را براي حل مسائل به کار ببر          توافق دارند که، افراد باید مهارت     

هـایی تحـت مقولـه سـواد      هاي فناوري و آفرینش فناورانه را به عنوان مؤلفه توان دانش فناوري، تفکر فناورانه، مهارت       می

  .فناوري قرار داد

  سواد بهداشتی. 9-1-8

با عنایـت بـه   . انی و بهداشت جسمانیبهداشت رو: کند بهداشت در برداشت وسیع آن به دو حیطه اساسی اشاره می 

بندي فوق از بهداشت، هر شخص به مثابه شهروندي سالم باید حائز سالمت روانی و جسمانی براي تحقـق اهـداف                       طبقه

هاي فـردي    ریزي  دارندة سواد بهداشتی با دو رویکرد پیشگیرانه و درمانی در برنامه          ). 1367شاملو،  (فردي و اجتماعی باشد     

  .دهد هاي کسب، حفظ و تداوم بهداشت روانی و جسمانی خود و جامعه را مورد توجه قرار می ود، شیوهو اجتماعی خ

درك و فهم بهداشتی، تربیت بدنی، سـالمت فـردي و           : هایی نظیر   در این پژوهش، باسوادي بهداشتی داراي مؤلفه      

  .اجتماعی و بیماري و مانند آن است

  محیطی سواد زیست. 10-1-8

در کنـار ایـن، سـواد    . کنـد  بـوم شـهري و طبیعـی، اشـاره مـی      یطی به توانایی درك و فهم مسائل زیست   مح  سواد زیست 

بـوم در   نگرش مثبت به زیـست ). 2000پرایور، (محیطی دربرگیرندة معرفت عمیق دربارة منابع طبیعی و حیات وحش است       زیست

کند، با معرفتی که نسبت بـه جایگـاه    محیطی، تالش می ستاز این رو، دارنده سواد زی. محیطی قرار دارد  هسته اصلی سواد زیست   

ـابع     باسـواد زیـست  . بـوم بپـردازد   ور با زیست  بوم در حیات فردي و اجتماعی دارد به تعامل بهره           زیست محیطـی، از محـدودیت من

  .طبیعی آگاه است و به حساسیت حیات وحش نسبت به نتایج ناشی از عملکرد انسانی اشراف دارد
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  بقات فرعیسطح ط. 2-8

مفـاهیم  . براي دستیابی به یک ساختار منسجم، هر یک از طبقات اصلی خود شامل طبقات یا مفاهیم فرعی اسـت   

ها به دسـت      پردازي ویژگی   هاي معینی هستند که از طریق فرایند مفهوم         فرعی دربرگیرنده نقاط و عناصر مشترك، ویژگی      

  :گانه، به چند طبقه یا مفهوم فرعی تقسیم شده است ریک از طبقات دهشود، ه طور که در ادامه مالحظه می همان. آیند می
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  ها ویژگی. 3-8

هـا یـا    هـا، کیفیـت   بندي، ویژگی ترین سطح در نظام طبقه     ترین و بنیادي    ترین و در عین حال حساس       باالخره عینی 

ش، مهارت یا نگرش معینی از طریق انجام مطالعه و پژوهش بـه دسـت آمـده                 هاي معینی است که در قالب دان        صالحیت

  .شوند ها فهرست می ها یا صالحیت اي ویژگی در ذیل هر یک از مفاهیم فرعی، مجموعه. است

ها شـروع،   نکته شایان ذکر آن که در مطالعه حاضر با عنایت به رویکرد استقرایی، مسیر حرکت از شناسایی ویژگی               

براي این . بندي آنها در قالب طبقات اصلی به اتمام رسید دي آنها در قالب مفاهیم فرعی ادامه و سرانجام با دسته بن  با طبقه 

  :ها مراحل زیر را طی نمودند منظور ابتدا تمام گروه

 منابع دینی، تطبیقی و(ها در قلمرو موردنظر  ها یا صالحیت  ویژگیشناسایی(...،

 اي از مفاهیم یا طبقات فرعی و بحث و بررسی نتـایج کـار        ها در قالب مجموعه     حیتها یا صال    بندي ویژگی   طبقه

   مرتبط با طرح پژوهشی و دستیابی به مجموعه از مفاهیم فرعی یکدست،جلساتهاي پژوهشی در  هریک از گروه

 یـک از  جات یـا طبقـات اصـلی و بـه طـور آزمایـشی در هـر           بندي مفاهیم یا طبقات فرعی در قالب دسته         طبقه

  .هاي پژوهشی و بحث و بررسی موضوع در جلسات طرح پژوهشی و دستیابی به طبقات اصلی یکدست و مشترك گروه

  .دهد بندي را نشان می شکل زیر ساختار اجرایی دستیابی به نظام طبقه



...هاي انسان مطلوب نظام آموزش و پرورش در  بررسی ویژگی

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

318

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بندي ساختار اجرایی دستیابی به نظام طبقه. 2نمودار 

   مفاهیم فرعی یا طبقاتتخصیص هر ویژگی به یکی از. 4-8

هاي پژوهشی مجـدداً      ها، گروه   بندي در قالب سه دسته اصلی، فرعی و ویژگی          پس از تدوین آزمایشی ساختار طبقه     

ها را به مفاهیم یا طبقات فرعـی و نیـز تخـصیص هریـک از مفـاهیم یـا          ها یا صالحیت    نحوه تخصیص هریک از ویژگی    

در این راستا مقرر شد مکانیزم تخصیص براساس معیارهـاي زیـر            . ینی قرار داد  طبقات فرعی را به طبقات اصلی مورد بازب       

  :صورت پذیرد

  مفهوم،/ ماهیت یا جوهر هر ویژگی

  مفهوم،/ تمایل یا گرایش اصلی هر ویژگی

  مفهوم،/ گیري اولیه هر ویژگی تأکید اولیه یا جهت

  .مفاهیم/ مرتبط بودن کمیت یا کیفیت هر ویژگی به یکی از طبقات

  ها تلفیق ویژگی. 5-8

هـا و مفـاهیم    دهد، ضرورت تلفیق ویژگـی    بندي طرح حاضر را تشکیل می       تمایز نظام طبقه    و باالخره آنچه که وجه    

براساس طرح، و با تأسی از تحقیقات داخلی و رویکـرد اسـتقرایی   . گانه است  هاي پژوهشی پنج    شده در قالب طرح     استخراج

از ایـن رو آنچـه   . ها در قالب مفاهیم و طبقات بودنـد   صالحیت/ ها  ه شناسایی ویژگی  گانه موظف ب    هاي پنج   هریک از گروه  

بـه  . شده ذیل هریک از مفاهیم و طبقات بود         هاي شناسایی   داد، تلفیق ویژگی    که مسئله اصلی در این مرحله را تشکیل می        

هـا در قالـب یـک         پوشی  ی و حذف هم   هاي مشابه و حذف آنها، بازبینی آنها، تنظیم منطق          تر شناسایی ویژگی    عبارت روشن 

  .ها و صالحیت بود طبقه فرعی و نیز در قالب طبقات مختلف مستلزم تلفیق ویژگی
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  .توان شناسایی کرد به طور کلی در ارتباط با تلفیق نتایج، دو رویکرد متفاوت را می

فراوانی آنها و شکل ظاهري ها،   که در آن کار تلفیق اساساً براساس میزان تکرار ویژگی   :رویکرد مکانیکی ) الف

ها براساس فراوانی آنها در قالب جداول فراوانی، رسم نمودار  نمونه بارز این نوع نگاه فهرست ویژگی    . پذیرد  آنها صورت می  

  .است... و

ها، از  در این رویکرد به جاي توجه به شکل ظاهر و فراوانی هریک از ویژگی: رویکرد تفسیري ـ تحلیلی ) ب

گرفـت   شود که در آن معناي هر ویژگی به دقت مورد بررسی قرار می  رویکرد معنایی و کیفی بهره گرفته مینوعی نگاه یا  

هاي دیگـر در      پوشی با ویژگی    هاي هریک طبقه و نیز ضرورت به حداقل رساندن هم           و در مقایسه و تحلیل با سایر ویژگی       

ن است در یک پژوهش تفکر انتقادي و در پـژوهش دیگـر     براي مثال ممک  . شود  سایر طبقات مورد تعبیر و تفسیر واقع می       

تـوان در قالـب    تفکر نقاد به عنوان ویژگی یا صالحیت معینی ذکر شده باشد که با عنایت به معنا و مفهوم مشابه آنها، می           

  .یک ویژگی مدنظر قرار داد

فراوانـی بـراي شناسـایی و    ها از رویکرد مکـانیکی یـا مبتنـی بـر       در پژوهش حاضر اگرچه در آغاز هریک از گروه        

  .ها براساس رویکرد تفسیري ـ تحلیلی بوده است اند، اما تلفیق ویژگی ها استفاده کرده فهرست ویژگی

هـاي انـسان مطلـوب را در     اي که شکل اولیه ویژگـی       آید عبارت است از منشور یا اعالمیه        آنچه که در پیوست می    

ها که براسـاس مطالعـات        این ویژگی . ادي ویژگی را عرضه نموده است      مفهوم فرعی و تعداد زی     60 طبقه اصلی،    10قالب  

هاي پژوهشی  گروه. کند دار انجام شده، فهرستی آزمایشی را براي اعتباربخشی میدانی پیشنهاد می    اسنادي گسترده و دامنه   

. اریابی معرفـی نماینـد   براي بررسی بیشتر و اعتبDeclaration of Tenیا » 10اعالمیه«مایلند این منشور را با عنوان 

  .این منشور در ضمیمه آمده است

  

  





کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  ها ضمیمه

انــسان مطلــوب در افــق  هــاي  درخــصوص ویژگــی(Declaration of Ten) 10اعالمیــه 

  ساله کشور بیست

  
  ها ویژگی  مقوله

  درك و فهم سیاسی

تلقی آزادي سیاسی به عنوان حق الهی   

 اساسی و نظام اداره کشور شناخت قانون  

برخورداري از بینش و بیداري سیاسی   

شناخت استکبار و استعمار جهانی   

دارا بودن بینش عمیق در زمینه رهبري جامعه اسالمی   

ره( آگاهی از اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی(  

هاي تهاجم فرهنگی  آگاهی از ابزارها و شیوه  

المللی در عرصه سیاسی  جاري بینها و مسائل  آگاهی از نظام  

آگاهی از اوضاع و احوال سیاسی جامعه   

فهم مسائل سیاسی و نحوة مواجهه با آن   

هاي احزاب عمده کشور  شناخت دیدگاه  

  ورزي سیاسی اندیشه

دارا بودن تفکر بسیجی   

ستیزي و دفاع از مظلومین  تقویت روحیه ظلم  

 شفاهی، مکتوب، آثار هنري و(مختلف  حمایت از آزادي بیان در اشکال(...  

ورزي در زمینۀ صلح و تدوین راهکارهاي دستیابی به آن  اندیشه  

 هاي سیاسی و توان تجزیـه و تحلیـل شـرایط سیاسـی      ها و محدودیت  شناخت تهدیدها، فرصت

  آینده

هاي سیاسی مطرح شده براي آینده  توانایی نقد و بررسی ایده  

در آینده) ع(اکمیت حکومت مهدي ایمان و باور به ح  

قبول حل قابل هاي متعارض و دستیابی به راه  توانایی مذاکره دربارة خواسته  
  

سواد سیاسی. 1
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  ها ویژگی  مقوله

  استقالل ملی

جانبه کشور  روحیه حفظ و دفاع از استقالل همه  

شناخت دشمنان داخلی و خارجی   

توانایی مبارزه با ترفندهاي استعمار و استکبار جهانی   

انی و اصول امنیت عمومی و نظم اجتماعی آگاهی از مب

  عزت و اقتدار ملی

احترام به دولت و حاکمیت ملی   

پرستی  عشق و عالقه به میهن و وطن  

سازي عمیق آنها ها و عناصر هویت ملی و درونی  آشنایی با مؤلفه  

  هـا،   هـا، سـرود ملـی، جـشن     پرچم، زبـان، اسـطوره  ( احترام به مظاهر سیاسی ـ اجتماعی کشور

  ...)ها و مناسبت

افتخار به تاریخ، هویت و تمدن کشور   

رعایت عزت، حکمت و مصلحت کشور   

العمل مناسب در برابر شرایط و عوامل سیاسی  توان ارائه عکس  

مقاومت در مقابل تهاجم فرهنگی 

  منافع ملی

تالش براي حفظ تمامیت ارضی کشور   

یر کشورها حفظ و توسعه منافع ملی در مقابل سا  

فشانی براي میهن  آمادگی مبارزه و جان  

شناسی و استفاده بهینه از آن در راستاي منافع ملی  فرصت  

هوشیاري نسبت به تحوالت کشور و جهان   

وفاداري به کشور 

  وحدت و تفاهم ملی

ها ساالري و برابري انسان  توجه و احترام به اصل مردم  

طلبی  صلح دوستی و وحدت  

ادگري و عالقمندي به رعایت عدالت د  

جویانه هاي مسالمت ها و حل تعارضات از طریق گفتگو و روش  تحمل تفاوت  

توانایی انجام مذاکره براي رسیدن به وفاق   

عالقمند به ایجاد پیوستگی بین مردم و حکومت 

  دفاع و مقاومت

طرد استعمار و کلیه مظاهر آن   

 کشور روحیه پاسداري و دفاع از  

آشنایی با فنون دفاع نظامی و غیرنظامی   

عالقمندي و تالش براي تقویت بنیۀ دفاعی کشور   

دارا بودن روحیه سلحشوري   

دارا بودن روحیه مقاومت در مقابل تبلیغات منفی   

دفاع از یکپارچگی میهن در برابر اغتشاشات درونی   

آگاهی از مالحظات امنیتی و دفاعی   

عی و توان دفاع از میهن در برابر متجاوزین خارجی آمادگی دفا

  مشارکت سیاسی
                نظیـر انتخابـات،    ( عالقمندي به مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور در سطوح ملـی و محلـی

  ...)رفراندوم و
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  ها ویژگی  مقوله

ساالري در زندگی شهروندي  تالش براي تحکیم مردم  

اشتیاق و عالقه به فعالیت و درك و فهم سیاسی   

امور مربوط به حل تعارضات سیاسی مشارکت در   

هاي مشروع سیاسی  استفاده بهینه از آزادي

  

  
  ها ویژگی  مقوله

  گرایی قانون

آشنایی با قوانین و مقررات اجتماعی   

روحیه احترام به قانون و قانونمندي   

رعایت حقوق دیگران و احترام به شخصیت آنها   

 با حقوق و تکالیف فردي آشنایی  

ناامنی، بزهکاري، موادمخدر و(هاي اجتماعی   اجتناب از ناهنجاري(...  

پذیرش نظم اجتماعی   

مشارکت در تدوین و ارزیابی مقررات به منظور افزایش تعهد جمعی   

ها  توانایی اقدام برمبناي قواعد، کاربرد و بسط آن  

  پذیري مسئولیت

پذیري ودن روحیه مسئولیتشناسی و دارا ب  وظیفه  

دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر براي اصالح اجتماعی   

پذیرش تبعات رفتاري فردي و اجتماعی   

هاي مختلف اجتماعی  آمادگی پذیرش و انجام مسئولیت  

هاي بعدي  احساس مسئولیت نسبت به آینده و نسل  

هایی براي اداره آن ودن مهارت تمایل و عالقه به تشکیل خانواده و دارا ب  

احترام و احسان به والدین، همسر، فرزندان و اقوام   

داري در ارتباط با دیگران  امانت  

 زن یا مرد بودن( آمادگی براي ایفاي نقش جنسیتی(  

پذیري  عامل بودن و مسئولیت

  بردباري و تحمل

هاي مخالف صدر و تحمل آراء و اندیشه  سعه  

یري در ارتباط با دیگرانپذ  انعطاف  

انتقادپذیري   

رفق و مدارا   

طلب بودن و آمادگی براي دستیابی به توافق  صلح  

داري  خویشتن  

توزي گریزي و اجتناب از کینه  خشونت  

مقاوم بودن در مقابل القائات و تبلیغات   

دارا بودن روحیه عفو و گذشت   

سواد اجتماعی. 2
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  ها ویژگی  مقوله

  درك و فهم اجتماعی

 آزادي بیان گرایش و حمایت از  

گذاري به مردم  دارا بودن روحیه خدمت  

ساالري  توجه و تعهد عمیق به اصل مردم  

هاي اجتماعی  آشنایی با مؤسسات و سازمان  

آگاهی از حوادث و رویدادهاي جاري جامعه   

هاي حقوقی و قضایی  آشنایی با رویه  

آشنایی از حقوق و مالکیت معنوي   

ماعی و نحوه اجتناب از آنها آگاهی از انحرافات اجت  

توانایی تحلیل مسائل اجتماعی   

گرایش به هنجارگرایی 

  مشارکت اجتماعی

هاي اجتماعی  پذیرش همیاري به عنوان اصل بنیادین فعالیت  

هاي دینی، فرهنگی و اجتماعی  مشارکت در فعالیت  

احساس وظیفه نسبت به سایر شهروندان   

ي و فداکاري و مشارکت در امور خیر دارا بودن روحیه جهادگر  

هاي جمعی  دارا بودن روحیه همکاري با دیگران و مشارکت در فعالیت  

هاي فردي، تعاونی و اجتماعی  مشارکت داوطلبانه در بخش  

گیري اجتماعی  مشارکت مؤثر در تصمیم  

عالقمند به انجام کارها به صورت گروهی   

تلف اجتماعی میل به رقابت سازنده در امور مخ

  وفاق و همدلی

دارا بودن قابلیت سازگاري فردي و اجتماعی   

دارا بودن روحیه اخوت ایمانی و تعاون اسالمی   

فداکاري در روابط جمعی   

اعتماد و وفاق در روابط اجتماعی   

گرایش به گفتگو جهت دستیابی به توافق جمعی   

ثرت در عین وحدتها و اقوام مختلف و پذیرش ک  احترام به گروه  

 دوستی مردم( محبت و مهرورزي و ایجاد صمیمیت با دیگران(  

عالقمندي به آسایش و رفاه دیگران 

  عدالت اجتماعی

تالش براي ایجاد و دستیابی به فرصت برابر در زندگی   

   هـا و منـابع در جهـت گـسترش عـدالت              گیـري از موقعیـت      طلبی و بهره     دادخواهی و عدالت

  اجتماعی

رفتار با دیگران براساس قسط و عدل اسالمی   

هاي فقر و فساد و تبعیض  تالش براي رفع زمینه  

طلبان  محبت و حمایت نسبت به حق  

 ها از لحاظ جنس، نژاد، مذهب و پرهیز از تبعیض در کلیه اشکال و                طلبی براي انسان     تساوي

  انواع آن

اجتناب از ظلم به دیگران   



  ها ضمیمه

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

325

  ها ویژگی  مقوله

  اجتماعیهاي  پاسداشت ارزش

هاي شخصی و اجتماعی  توانایی درك و تجزیه و تحلیل اهداف و ارزش  

ها و برخورداري از اعتقادات راسخ و باورهاي راهنما بندي به ارزش  پاي  

توانایی درك و تحکیم پیوندهاي اجتماعی   

هاي اجتماعی  حرکت و تالش در جهت احیاي ارزش  

هاي اساسی ش آمادگی گفتگو و بررسی باورها و ارز  

توجه به اهمیت و جایگاه اساسی خانواده در جامعه   

آگاهی از الگوي سالم زندگی اجتماعی و پیروي از آن 

  هاي ارتباطی مهارت

براي برقراري ارتباط) کالمی و غیرکالمی(هاي ارتباطی  گیري از ابزارها و مهارت  توانایی بهره  

نظر و مراوده مؤثر با دیگران  تبادل  

توان دوستیابی و حفظ آن   

فروتنی و تواضع در برخورد با دیگران   

توانایی در برقراري ارتباط بین سایرین 

  گرایی اجتماعی تحول

اندیشیدن به مسائل و مشکالت موجود در عرصه اجتماعی   

توانایی خلق و ایجاد تغییرات اجتماعی مطلوب   

رفتن از اشتباهات و انتقادات تمایل به ریسک منطقی، پذیرش شکست و درس گ  

اندیشی  مثبت  

سازگاري با تغییر و تحوالت اجتماعی   

هاي جدید جامعه  آمادگی مواجهه با چالش  

کوشی و دارا بودن همت بلند و پشتکار  میل به تالش، سخت  

ها  اعتقاد به موقتی بودن و آزمایشی بودن دانش و آگاهی  

 و ایجاد تحول در آن شاد بودن، شور و شوق به زندگی

  

  
  ها ویژگی  مقوله

  درك و فهم فرهنگی

شناخت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالم و ایران   

آشنایی با دستاوردهاي فرهنگی و مدنی کشورهاي مختلف جهان   

هاي ملی ها و اسطوره  آشنایی با تعلقات فرهنگی، اجتماعی و ارزش  

قش و جایگاه هنر ملی و مذهبی در زندگی آشنایی با ن  

حساسیت نسبت به مسائل فرهنگی ـ هنري جامعه   

پرهیز از رسوم منحط و خرافی   

شناخت فرهنگ، آداب و سنن مطلوب جامعه   

  حفظ و توسعه میراث فرهنگی

آشنایی با آثار، دستاوردها و میراث فرهنگی ایران   

 فرهنگی احترام و باورمندي به ارزش میراث  

عالقمندي به حفظ میراث هنري و تاریخی کشور   

تالش در جهت توسعه مفاهیم و نهادهاي مربوط به هویت اسالمی و ایرانی   

سواد فرهنگی ـ هنري. 3
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  ها ویژگی  مقوله

شناخت زبان و ادب فارسی به عنوان مظهر هنر و وحدت ملی   

هاي فرهنگی مورد قبول جامعه بندي به ارزش  پاي  

نگی ایران آشنایی با آثار، دستاوردها و میراث فره

  وحدت و کثرت فرهنگی

هاي مختلف  قدردانی و درك ارزش وجود فرهنگ  

توجه و احترام به اقوام، مذاهب، نژادها و ملل دیگر   

هاي مختلف  احترام به زبان و گویش  

 رنگ، خون، سرزمین، ملیت( پرهیز از تعصب نژادي(...  

مشارکت در امور فرهنگی ملی و محلی   

طلبی وحدتگرایی و   جمع

  زیباشناسی و ذوق هنري

شناسی  شناخت و پرورش ذوق هنري و زیبایی  

توجه به هنرهاي بومی   

هاي جهان آفرینش  آشنایی با زیبایی  

آشنایی با هنرهاي ملی ـ مذهبی   

گرایش به خالقیت و آفرینش هنري   

ها  درك زیباشناختی از پدیده

  هویت ملی

 ـ ملی و اسالمی شناخت کامل هویت تاریخی  

دارا بودن هویت ملی ایرانی   

هاي نامناسب بیگانه  مبارزه با رواج فرهنگ  

تالش براي حفظ و تداوم استقالل فرهنگی 

  هاي فرهنگی ـ هنري ارزش

هاي فرهنگی و انقالبی  تعهد به ارزش  

هاي اسالمی و دینی سازي و تعمیق ارزش  درونی  

ي ادب فارسی احترام و ارزش قایل شدن برا  

هاي فرهنگی ـ هنري ایران  تالش در جهت ترویج ارزش  

ها و باورهاي مخالف  تساهل و شکیبایی در برابر ارزش

  

  
  ها ویژگی  مقوله

  ایمان و باورهاي دینی

پذیرش قرآن کریم و احکام آن و دستیابی به بینش الهی براساس آن   

 دینی و مبانی اعتقادي شناخت معارف  

ایمان به خداي یکتا و اطاعت از او در تمام امور   

ایمان به وحی و نقش آن در هدایت و کمال انسان   

ایمان به معاد و نقش آن در زندگی   

ایمان به عدل خدا در خلقت و تشریع   

ایمان به امامت و راهبري مستمر   

 مداري شریعت(احکام اسالمی  روحیه التزام و تعهد به فرائض و آداب و(  

)دینی و اخالقی(معنوي سواد ) 4(
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  ها ویژگی  مقوله

آشنایی با سنت و سیره معصومین و اولیاء دین و برقراري ارتباط معنوي با آنان   

امیدوار به ظهور و معتقد به فرهنگ انتظار   

روحیه جهاد و مبارزه با کفر و شرك و مظاهر آن   

تالش براي ترویج و گسترش اعتقادات دینی   

سجد در ارتقاي ایمان مذهبی ارزشگذاري و درك جایگاه م  

ره(هاي حضرت امام  آشنایی والیت فقیه و التزام به اندیشه(  

آشنایی با فرهنگ شهادت   

  تعالی اخالقی

دارا بودن فضایل و مکارم اخالقی براساس ایمان و تقوي   

مبارزه با مظاهر فساد اخالقی   

تزکیه نفس   

تواضع و فروتنی   

 مکارم اخالقی کمک به ترویج و گسترش  

صبر و پایداري در امور   

درستکاري   

شناسی  نظم و وقت  

شکرگزاري   

صداقت و راستگویی   

روي و اعتدال  میانه  

پرهیزکاري   

دارا بودن وحدت شخصیت   

داري  امانت  

ایثار و گذشت   

رازداري   

عفت و حیا   

انصاف   

نیکوکاري 

  خودشناسی

هاي خویشتن ها و ضعف ظرفیتها و   آگاهی از توانمندي  

  تالش مداوم براي رشد و شکوفایی شخصی در ابعاد مختلف عقالنی، جسمانی، عاطفی ـ 

  اجتماعی و معنوي

 بررسی نقادانه رفتار خویشتن( خودانتقادي(  

خودانگیختگی   

خواهی  حقیقت  

آمادگی براي جهاد و تالش در راه خدا 

  کرامت و عزت نفس

قائل شدن براي انسان کرامت و ارزش   

نفس در خود  احساس کرامت اخالقی و عزت  

منشی  بزرگ  

احترام گذاردن به جنس مخالف   
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  ها ویژگی  مقوله

تالش براي از بین بردن حرص و آزمندي   

توانایی بیان و ابراز خویشتن   

اعتماد به نفس و خودباوري   

آزادگی، فتوت و جوانمردي   

استقالل شخصیت   

به قضا و قدر الهی توکل به خدا و راضی 

  تعدیل عواطف

 خودکنترلی( تسلط بر خود(  

حفظ تعادل و توازن در رفتار و گفتار   

دوري از خشونت   

صبور   

دار  خویشتن  

مهربان و صمیمی   

مؤدب   

خوشبین و امیدوار   

شجاع   

اندیش در امور  محتاط و حزم  

پرهیز از عصبانیت   

خونسرد و آرام   

گرا  واقعیت  

خلق رو و خوش  گشاده  

پرهیز از حسدورزي 

  

  
  ها ویژگی  مقوله

  تفکر علمی ـ منطقی

روحیه تولید علم و سازندگی علمی   

روحیه تفکر، تعقل و تجزیه و تحلیل منطقی   

بندي به روش علمی در امور گرایی و پاي  علم  

 پژوهشگرانه توانایی یادگیري مستقل و فعال و  

داشتن میل به دانایی   

کسب راهبردهاي یادگیري مستقل   

  هاي پایه و عمومی دانش

خواندن، نوشتن، حساب کردن و حل مسئله(هاي بنیادي   تسلط بر مهارت(  

تالش براي یادگیري و یاددهی علوم و فناوري مفید و دانش روز   

شناخت اسرار جهان و قوانین طبیعت   

 هاي فرهنگی و اعتقادي در عرصه کسب آگاهی  

توانایی ساخت فعاالنه دانش   

سواد علمی. 5
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  ها ویژگی  مقوله

کسب قابلیت تندخوانی جهت دریافت و پردازش صحیح 

  کنجکاوي و پرسشگري

دارا بودن روحیه بررسی و جستجو   

کسب و حفظ روحیه پرسشگري   

هاي پژوهشی  عالقمند به فعالیت  

ها و رویکردهاي مختلف حل مسئله  کسب مهارت  

 توانایی ریسک کردن و در نظر گرفتن احتماالت  

آزمایشگري و استفاده از فرایند علمی در امور   

تفکر هوشمندانه و تردید منطقی 

  تفکر انتقادي

تقویت روحیه نقادي و ابتکار   

هاي الزم براي ارزشیابی نقادانه  کسب مهارت  

شده از زوایاي مختلف هاي مطرح  توان بررسی و نقد علمی آثار، افکار و ایده

  خالقیت

دارا بودن روحیه ابتکار و نوآوري   

هاي فردي  تالش براي شکوفاسازي خالقیت  

دارا بودن قدرت تخیل و بکارگیري تصورات براي خلق چیزها   

توانایی به چالش کشیدن مفروضات و الگوهاي جاري   

توانایی ترکیب، تلفیق، اختراع و ابداع   

 دادن تفکر واگرا توانایی نشان  

فکر بودن  خوش

  خودفرمانی

خودکنترلی و توان اداره و مدیریت امور شخصی   

روحیه آموختن مستقالنه، خودآموزي و پژوهش   

گیري هاي تصمیم  یادگیري و کاربرد مهارت  

دارا بودن خودپنداره مثبت   

داراي ابتکار عمل و تدبیر در زندگی   

هاي شخصی  تصحیح اهداف و ارزش توانایی تجزیه و تحلیل و  

هاي شخصی ها و تالش  مدیریت بر زمان، منابع، فعالیت

  ریزي نگري و برنامه آینده

  هـاي   اندازهاي آینده در عرصهبینی و توان درك چشم ریزي و پیش  دارا بودن روحیه برنامه

  مختلف

بینی پیامدها قبل از تحقق آنها  دوراندیشی و پیش  

ها براي کسب نتیجه مطلوب ریزي و اجراي هوشمندانه برنامه  توان برنامه  

توانایی سازگاري با تغییرات سریع و رویدادهاي غیرمنتظره   

داشتن برداشتی روشن و مثبت از آینده مطلوب 

  درك و فهم زبان و ادبیات

تسلط بر زبان و ادبیات فارسی   

تسلط بر حداقل دو زبان زنده دنیا   

هاي کالمی میل توانایی یادگیري و تک

  العمر یادگیري مادام
          تکمیل سواد پایه در جهت استفاده از منابع مکتوب و معمول و روحیه یادگیري و تعلـیم و 

  تربیت مداوم
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  ها ویژگی  مقوله

عالقمندي و انگیزه براي آموزش عالی و کسب دانش پیشرفته   

جویانه  توجه و انگیزه براي یادگیري فعال، تعاملی و مشارکت

  اي تفکره منش

تقویت و حس کنجکاوي   

نگري در برخورد با امور  جامع  

ژرفانگري در مواجهه با مسائل   

زدگی و تبعیت از احساسات و عواطف در قضاوت  پرهیز از شتاب  

اتخاذ تصمیمات آگاهانه و منطقی مبتنی بر تفکر و پژوهش   

دار  تفکر نظام

  

  
  ها گیویژ  مقوله

  فرهنگی درك و فهم میان

شناخت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالم و دیگر کشورها   

ها و مردمان سایر جوامع  احترام به فرهنگ  

هاي جهانی نگر و اندیشیدن به مسائل و واقعیت نگر و جهان  داراي بینش کلی  

عالقه و دلمشغولی به رفاه و آزادي نوع بشر   

ان در کرة زمین حساسیت به سرنوشت آیندگ  

حساسیت به حقوق بشر و دفاع از آن   

سیاسی، تجاري، اکولوژیک و(هاي جهانی   آگاهی از نظام(...  

آگاهی از نیازها و مسائل مشترك بشري در سطح جهان   

المللی  آگاهی از حقوق شخصی و بین  

ها و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی  آگاهی و احترام به تفاوت  

  فرهنگی تعامل میان

ها  توجه به اصول عزت، حکمت و مصلحت در برقراري ارتباط با سایر ملل و فرهنگ  

هاي دیگر  گرایش به گفتگوي فرهنگی و تعامل مؤثر با فرهنگ  

آشنایی با جهانی شدن و پیامدهاي آن   

المللی در امور و مسائل جهانی  عالقمند به همکاري بین  

المللی هاي بین مان آگاهی از نقش ساختارها و ساز  

المللی هاي مشترك در سطح بین  درك ارزش

  همبستگی اسالمی

عالقمند به ائتالف و اتحاد مسلمین   

تالش براي تعامل توسعه روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادي با کشورهاي اسالمی   

داراي تعهد عمیق به مسلمان و جهان اسالم و مسائل آنها   

الملل وق برادران و خواهران دینی در سطح بین تالش در جهت اداي حق  

حمایت از مستضعفان جهان   

تسلط بر زبان عربی جهت استفاده از متون دینی و برقراري ارتباط با مردم ممالک اسالمی 

جویی و تفاهم  مسالمت

  المللی بین

ها آمیز میان ملت  یادگیري فرهنگ صلح، مفاهمه و همزیستی مسالمت  

اخالق حسنه در روابط با مردم سایر ملل دارا بودن   

فرهنگی سواد میان. 6
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  ها گیویژ  مقوله

خواهان طلبان و عدالت  محبت و حمایت از حق  

هاي مثبت در خلق و ایجاد دنیایی بهتر ها و بینش ها، ارزش  توجه به آرمان  

هاي دیگران ها و دیدگاه  احترام و اعتبار قایل شدن براي نگرش  

سانیت مشتركاي مطلوب برمبناي ان دهی آینده  تالش براي شکل  

هاي فرهنگی  توانایی درك، پذیرش و تحمل تفاوت

  

  
  ها ویژگی  مقوله

  درك و فهم اقتصادي

 انداز و پول، بودجه، پس( آشنایی با مفاهیم پایه اقتصادي(...  

آشنایی با مالکیت خصوصی و عمومی   

المللی ی و بین آشنایی با ساختار اقتصادي جامعه محلی، مل  

درك اهمیت رشد و خودکفایی اقتصادي   

شناخت احکام اقتصادي اسالم و دارا بودن روحیه عمل به آن   

گذاري و فعالیت در اقتصاد نوین  آگاهی از نحوه سرمایه  

آشنایی با اقتصاد الکترونیکی و دانایی ـ محور   

توانایی درك و تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادي روز   

شنایی با اصول اخالقی در اقتصاد و تجارت آ  

  اي درك و فهم حرفه

شناخت اهمیت و قداست کار و معاش حالل   

شناخت حرف و مشاغل مولد   

 ها، متنوع و وقت، مستلزم مهارت پاره( آمادگی براي کسب مشاغل گوناگون(...  

دارا بودن درك مثبت از کار و کار دوستی   

وجدان کاري   

ها و نیازهاي شغلی ا فرصت آشنایی ب  

المللی کار  آشنایی با قوانین و مقررات داخلی و بین

  کارآفرینی

اندازي اشتغال مولد  آمادگی براي ایجاد و راه  

تالش در راستاي ایجاد امکان اشتغال و کار براي همه   

هاي ایجاد کار براي دیگران  کسب مهارت  

هاي کارآفرینی  آشنایی با مهارت  

هاي خود با تغییرات اقتصادي و اجتماعی ها و تخصص وانایی انطباق توانمندي ت  

هاي خوداشتغالی و بازاریابی  آشنایی با فعالیت

  وري بهره

عالقمندي و توجه به رشد اقتصادي و ارتقاي سطح درآمد سرانه   

کسب مهارت براي کار مولد   

فردي و اجتماعی(یهاي در دسترس ها و توانمند  توانایی استفاده از حداکثر ظرفیت(  

توانایی انجام مدیریت صحیح در جهان به هم پیوسته و پیچیده آینده   

توانایی تبدیل دانش و اطالعات به فناوري جهت دستیابی به ارزش افزوده   

اي سواد اقتصادي ـ حرفه. 7
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  ها ویژگی  مقوله

کارآمدي شغلی   

جویی در مصرف آن  فرهنگ استفاده بهینه از منابع و صرفه

  حفظ و توسعه ثروت ملی

 هاي استفاده صحیح از آن شناخت منابع اقتصادي کشور و شیوه  

هاي حفظ و تداوم استقالل اقتصادي کشور  تالش براي ایجاد زمینه  

تالش براي توسعه ثروت ملی از نظر مادي و انسانی   

عالقمندي و تالش براي عمران و آبادانی کشور   

نها گرایش به استفاده از تولیدات داخلی و حمایت از آ  

فرهنگ استفاده از انرژي پاك و تجدیدپذیر   

 آب، انرژي، دارو، پوشاك، مسکن و( آشنایی با الگوهاي صحیح تولید و مصرف منابع و کاالها(...  

هاي حفظ، احیا و توسعه منابع کشور  آگاهی از شیوه

  گرایی اقتصادي عدالت

دارا بودن روحیه تأمین قسط اسالمی   

 متناسب و عادالنه درآمد گرایش به توزیع  

تالش براي رفع فقر، فساد و تبعیض در جامعه   

دارا بودن روحیه استفاده عادالنه از امکانات جامعه   

روحیه دستگیري از محرومان و سخاوتمندي   

گرایی صرف  اجتناب از مصرف  

گرایی  پرهیز از تجمل و اشرافی

  گرایی کیفیت

در جهت تأمین نیازهاي جامعه عالقمند به اصالح الگوي مصرف   

استفاده از استانداردها در ارتقاي کیفیت   

کننده در همه امور محوري و احترام به حقوق مصرف  مشتري  

هاي نوین در ارتقاي کیفیت محصوالت خدمات  آشنایی با کاربرد فناوري

  انضباط مالی

جویی زیستی، قناعت و صرفه  روحیه ساده  

یر در امور مالی عدم اسراف و تبذ  

استفاده صحیح از کاالها و خدمات 

  

  
  ها ویژگی  مقوله

  دانش فناوري

آشنایی با مفاهیم پایه و اساسی فناوري   

اي  سواد رایانه  

هاي علوم و مهندسی اطالعات و ارتباطات  آشنایی با پیشرفت  

ژنتیکهاي علوم و مهندسی  آشنایی با پیشرفت   

هاي علوم و مهندسی فضایی  آشنایی با پیشرفت  

هاي علوم و مهندسی انرژي  آشنایی با پیشرفت  

هاي علوم و مهندسی نانو  آشنایی با پیشرفت  

افزاري و تولید علم  توجه به جنبش نرم  

سواد فناوري. 8
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  ها ویژگی  مقوله

  بینش فناوري

هاي جدید  دارا بودن روحیه استفاده از فناوري  

هاي جهانی علوم و فناوري  عالقه به ارتباط با شبکه  

هاي جدید  ترویج استفاده از فناوري  

هاي مختلف هاي نو در عرصه  تالش براي خلق و ابداع فناوري  

هاي نو  دارا بودن روحیه تفکر و اندیشه مبنی بر فناوري

  هاي فناوري مهارت

هاي فناوري جدید   کسب مهارت در حوزه)ITCو (...  

ضروري زندگی در یک جامعه مبتنی بر فناوريهاي  دارا بودن مهارت   

       هـاي اطالعـاتی     توانایی کسب، ارزیابی و کاربرد اطالعات از طریق کتاب، اینترنت، پایگاه

  ...و

هاي جدید هاي علمی در جهت استفاده از فناوري  تالش براي اصالح رفتار و روش  

هاي جدید جانبه با دانش و فناوري  خالقیت و نوآوري در تعامل همه

  

  
  ها ویژگی  مقوله

  درك و فهم بهداشتی

 فردي و جمعی( آگاهی از اصول و ضوابط و مقررات بهداشتی(  

اي، الگوي صحیح مصرف و کاهش ضایعات غذایی  کسب عادات صحیح تغذیه  

آگاهی از نحوة مصرف صحیح داروها   

گردان وهاي روان مبارزه با مصرف موادمخدر و دار  

هاي بهداشتی مطلوب خواهی و دارا بودن نگرش  سالمت  

  تربیت بدنی

هاي مناسب و پایه  آشنایی با ورزش  

شناخت اجزاي بدن و استفاده صحیح از آنها   

ایجاد و تقویت روحیه گرایش به ورزش و تربیت بدنی   

پرورش قواي بدنی و تأمین سالمت جسمی   

هاي حسی ـ حرکتی ي بدن در زمینهسازي اعضا  هماهنگ  

گرایش به همگانی کردن ورزش در سطح جامعه   

هاي الزم براي رشد جسمانی  کسب مهارت  

باور به نقش ورزش در پیشگیري از جرم، اعتیاد، افسردگی و ...  

الگوپذیري از ورزشکاران و پهلوانان نامی ایران 

  سالمت فردي و اجتماعی

سی فردي از طریق معقول و منطقی تأمین نیازهاي اسا  

حفظ شادابی در زندگی   

برخورداري از سالمت و رفاه   

رعایت قوانین مرتبط با بهداشت فردي و اجتماعی   

توجه و رعایت بهداشت و سالمت روان و نشاط روحی   

استفاده مؤثر و مفید از اوقات فراغت   

پرداختن به تفریحات سالم فردي و گروهی   

سواد بهداشتی. 9
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  ها ویژگی  مقوله

ت از جسم و روح خود مراقب  

هاي پیشگیري از آنها هاي مسري و غیرمسري و راه  آگاهی از بیماري  

   هاي مهلک معاصر نظیر        مقابله با بیماريHIV   و ...) ، هپاتیت، آنفلوانزاي مرغی، سارس و

  اجتناب از رفتارهاي پرخطر

پاکیزگی و آراستگی فردي   

زلزله، سیل و(له با حوادث غیرمترقبه هاي امداد و نجات براي مقاب  تسلط بر مهارت(...

  

  
  ها ویژگی  مقوله

  بوم شهري زیست

بوم شهري  کسب دانش و آگاهی الزم در زمینه زیست  

بوم شهري  احساس مسئولیت در قبال حفظ زیست  

آگاهی از الگوهاي صحیح تولید و مصرف   

ی زمین، هوا، دریا، صوت و آگاهی از عوامل و آثار آلودگ...  

ها و تخریب محیط هاي کاهش و پیشگیري از تولید آالینده  آشنایی با شیوه  

هاي دفع مواد زاید و بازیافت مواد  آشنایی با روش  

محیطی در فرایندهاي تولیدي و خدماتی  رعایت اصول زیست  

آشنایی مقدماتی با فناوري زیستی   

هاي حفظ پاکیزگی و سالمت محیط شهري شها و گرای  یادگیري عادت  

  وحش بوم طبیعی و حیات زیست

آشنایی با تنوع زیستی محل و منطقه زندگی   

بوم طبیعی حیات وحش و تالش براي حفظ و صیانت از آن  احترام به زیست  

هاي دامی مشترك با انسان و نحوه مبارزه با آن  آگاهی از انواع بیماري  

     بوم طبیعی و حیات وحش و       و مشکالت جاري جامعه در ارتباط با زیست        آشنایی با مسائل

  نحوه مقابله با آنها

رعایت حقوق حیوانات و حیات وحش 

  منابع طبیعی

هاي محلی و جهانی و عوامل و آثار نابودي آنها  آگاهی از اکوسیستم  

آگاهی از اهمیت و پایگاه منابع طبیعی از لحاظ زیستی و اقتصادي   

هاي حفظ، احیا و توسعه پایدار منابع طبیعی اهی از روش آگ  

دلمشغولی نسبت به حفظ منابع حیاتی کشور   

شناخت طبیعت و احترام قایل شدن براي آن   

هاي اساسی توسعه و بازسازي زمین  آگاهی از طرح  

              ه زیست و استفاده بهین      تمایل به تغییر در زندگی و عادات مصرف در راستاي حفظ محیط

  از منابع طبیعی کشور

هاي علمی الزم در زمینه دانش جغرافیا  کسب آگاهی  

آگاهی از آثار سوء تعبیرات اقلیمی در آینده 

سواد زیست ـ محیطی. 10



کمیته آموزش/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  منابع

  .1379قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازي، قم، نگین، . 1

، 7یریت تحقیقـات دفـاعی، ش      آگند، فریما و نادري، نادر، راهبرد فناوري نانو و کاربردهاي دفـاعی آن، فـصلنامه مـد                . 2. 2

1383.  

  .تا البیت، بی آل سیدحیدر، سیدمصطفی، بشاره المصطفی، قم، مؤسسه آل. 3

  .تا خلدون، بیروت، بی مقدمۀ ابن. خلدون، عبدالرحمن بن محمد ابن. 4

دورة دکتري، هاي زندگی براي دوره راهنمایی تحصیلی، رساله    طراحی الگوي مطلوب برنامه درسی مهارت     . ادیب، یوسف . 5

1382.  

  .»شناسی انسان مطلوب از دیدگاه اسالم و روان«. آذربایجانی، مسعود. 6

  .1381، چاپ اول، تبریز، 2الغمه فی معرفه االئمه، ج بن عیسی، کشف اربلی، علی. 7

  .اسالتر، ریچارد، مطالعه منتقدانه آینده به عنوان یک استراتژي آموزشی. 8

ریزي   سازمان پژوهش و برنامه   (هاي شهروندي و نحوه لحاظ کردن آنها در برنامه درسی،             یژگیبررسی و . آشتیانی، ملیحه . 9

    1383).آموزشی

  .1378پژوهی در آستانه هزاره سوم، کیهان،  آینده. اصغري، سیدامیرحسین. 10

، 17 و 18. اهبـردي ش ، فـصلنامه مطالعـات ر     »هـا    سپتامبر، دیـدگاه و تحلیـل      11تأثیر امنیتی رخداد    «افتخاري، اصغر،   . 11

1381.  

  .1376، 16نگري، رهیافت، ش شناسی و آینده اکرمی، موسی، آینده. 12

  ).تحقیق(، 1380، »پژوهش براي دستیابی به فلسفه آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران«باقري، خسرو، . 13

  .تا نویس سند فرابخشی توسعه اشتغال و کاهش بیکاري، بی پیش. 14

  .تا  سند ملی ویژه توسعه اقتصاد دانایی، بینویس پیش. 15

  .اندازهاي توسعه ایران ها و چشم توسعه قضایی دبیرخانه شوراي عالی قضایی در همایش چالش. 16

آمـوزان دورة آمـوزش       ریزي آموزشی، بررسی نیازهاي آموزشـی دانـش         دانشگاه شهید بهشتی، سازمان پژوهش و برنامه      . 17

  .1383عمومی کشور، 

  .1381، تهران، انتشارات مدرسه، »پ.مجموعه مصوبات شوراي عالی آ«پ، .یرخانه شوراي عالی آدب. 18

  .1379هاي برجسته، پژوهشکده تعلیم و تربیت،  گنج درون، نکته: رئوف، علی و ، فاطمه فقیهی، یادگیري. 19

  .1380، جهانی شدن، ترجمه کمال پوالدي، تهران، نشر ثالث، 1992. رابرتسون، رونالد. 20

هـاي درسـی مقـاطع مختلـف تحـصیلی در       هاي انسان مطلوب از نظر کاربرد آن در برنامه    بررسی ویژگی «. رهنما، اکبر . 21



ساله ورش در افق بیستهاي انسان مطلوب نظام آموزش و پر بررسی ویژگی   

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

336

  ).طرح پژوهشی(، 1383، »آموزش و پرورش جمهوري اسالمی ایران

رات سازمان امور اداري و ، تهران، انتشا)مرحله دوم(سازمان امور اداري و استخدامی، برنامه راهبردي تحول نظام اداري       . 22

  .1379استخدامی کشور، 

  .1376، نشر آفاق، 2پور، ج اکبر مهدي ، ترجمه علی)روزگار رهایی(الخالص  یوم. سلیمان، کامل. 23

  .1383سند توسعه بخش حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، . 24

  .1382بیتی نسل جوان، سند جایگاه جوانان در پرتو منشور تر. 25

  .1383ساله جمهوري اسالمی ایران،  انداز بیست سند چشم. 26

  .تا سند راهبرد توسعه صنعتی جمهوري اسالمی ایران، بی. 27

  .تا بدنی و ورزش کشور، بی سند راهبردي نظام جامع توسعه تربیت. 28

  .تا  فرهنگی جمهوري اسالمی، بیزیست برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  سند فرابخشی محیط29

  .تا سند ملی بخش بازرگانی کشور، بی. 30

  .تا سند ملی بخش فناوري اطالعات و ارتباطات، بی. 31

  .تا سند ملی برنامه چهارم بخش کشاورزي و منابع طبیعی، بی. 32

  .تا سند ملی توسعه بخش آموزش عالی برنامه چهارم توسعه، بی. 33

  .تا خش تعاونی، بیسند ملی توسعه ب. 34

  .تا سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه، بی. 35

  .تا  سند ملی توسعه فرابخشی امنیت غذا و تغذیه، بی36

  .تا سند ملی توسعه فرابخشی مبارزه با اعتیاد و موادمخدر، بی. 37

  .تا سند ملی فرابخشی امداد و آمادگی همگانی، بی. 38

  .تا مان و آموزش پزشکی، بیسند وزارت بهداشت در. 39

  .1380هاي تحقیق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات سخن،  روش. شریفی، حسن پاشا و نسترن شریفی. 40

  .1383انتظار، بایدها و نبایدها، مؤسسه فرهنگی موعود، . شفیعی سروستانی، ابراهیم. 41

  ).طرح پژوهشی(هان، اصف: هاي شهروندي در ایران شهرداري اصفهان، بررسی ویژگی. 42

ریـزي آموزشـی،      بینی وضعیت منابع انسانی، تهران، انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه           کارشناسی و پیش  . طایی، حسن . 43

.1382  

  1381.هاي زندگی مورد نیاز بزرگساالن،  یابی مهارت شناسایی و اولویت. فتحی واجارگاه، کورش و توران اسفندیاري. 44

دانـشگاه آزاد   . هاي ضروري شهروند خوب براي جامعه ایران        بررسی ویژگی .  کورش؛ طلعت دیباواجاري   فتحی واجارگاه، . 45

  .اسالمی تهران واحد مرکز

  .46فصلنامه تحول اداري دورة هفتم، ، ش . 46

، ریـزي آموزشـی   برآورد تقاضاي اجتماعی ورود به آموزش عالی، انتشارات مؤسـسه پـژوهش و برنامـه        . قارون، معصومه . 47

1383.  

  .قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. 48

  ).1368-1372(قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، . 49

  ).1384-1388(قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، . 50

  ).1363-1378( اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي،. 51



  منابع و مآخذ

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

337

  ).1379-1383(قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، . 52

  .1382اندازهاي توسعه ایران،  ها و چشم المللی انرژي در همایش چالش گزارش مطالعات بین. 53

  .1382اندازهاي توسعه ایران،  ها و چشم رژي در همایش چالشالمللی ان گزارش مطالعات بین. 54

انـدازهاي    هـا و چـشم      مبانی فرهنگی توسعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه شده در همـایش چـالش               . 55

  .توسعه ایران

ریـزي کـشور     وسعه و برنامه  معاونت امور اقتصادي و هماهنگی برنامه و بودجه، مبانی نظري و مستندات برنامه چهارم ت              . 56

  .1383ریزي کشور،  ، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه)2 و 1جلد(

ریزي کـشور و پیـشینه تـاریخی تـسهیالت آن، تهـران،         معاونت امور پشتیبانی طرح و برنامه، سازمان مدیریت و برنامه         . 57

  .1382ریزي کشور،  انتشارات سازمان مدیریت و برنامه

هاي آموزشـی مـشاغل، سـازمان مـدیریت، تهـران، انتـشارات          ها، بسته   نت امور پشتیبانی مدیریت آموزش و بورس      معاو. 58

  .1381ریزي کشور،  سازمان مدیریت و برنامه

نویس الیحه مدیریت خدمات کشوري، تهران، انتشارات سازمان مدیریت  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، پیش. 59

  .1382شور، ریزي ک و برنامه

ریـزي    معاونت و منابع انسانی، مصوبات هفت برنامه تحول در نظام اداري، تهران، انتشارات سازمان مـدیریت و برنامـه                  . 60

  .1381کشور، 

، 1380» استخراج نیازهاي تربیت دینی و اخالقی از اهداف کلـی دوره ابتـدایی و اعتباربخـشی آنهـا                 «مالئکه، مرضیه،   . 61

  ).تحقیق(

  1376.اندازهاي توسعه ایران،  ها و چشم  امنیت عمومی و نظم اجتماعی مرکز تحقیقات ناجا در همایش چالشناجا. 62

  ).تحقیق(، »یافته از دیدگاه اسالم انسان مطلوب توسعه«نبوي، سیدعباس، . 63

  .تا و پرورش، بیوزارت آموزش و پرورش، مجموعه قوانین و مقررات آموزش و پرورش، دبیرخانه شوراي عالی آموزش . 64

ریـزي   اعلم الهدي، جمیله، بررسی مبانی نظري برنامه آموزش جهانی، وزارت آموزش و پرورش، دفتـر تـألیف و برنامـه              . 65

  .1383درسی، 

  .1383 تفکر درباره تحوالت آینده آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه،  امیري، محمدعلی،. 66

هـاي    لیوتار، فـصلنامه نـوآوري    . ف.با تأکید بر دیدگاه ژ    : عاتی و تعلیم و تربیت    باقري، خسرو، جهانی شدن، انقالب اطال     . 67

  .1383، 8آموزش، شماره

پژوهشکده تعلیم و تربیت، مجموعه مقاالت همایش ملی مهندسی اصالحات در آموزش و پـرورش، بـه اهتمـام منیـره        . 68

  .1383رضایی، 

هـاي   ها و چالش ش تهران، مجموعه مقاالت جهانی شدن، فرصت  پژوهشکده مطالعات راهبردي سازمان آموزش و پرور      . 69

  .1382فراروي نظام آموزش و پرورش، 

  .1375تسلیم فرهنگ به تکنولوژي، ترجمه صادق طباطبائی، تهران، اطالعات، : تکنوپولی. پستمن، نیل. 70

  .1378فرامدرنیسم و تحلیل گفتمان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی . تاجیک، محمدرضا. 71

  .1372ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، مترجم،  موج سوم،. تافلر، الوین. 72

  .1376به سوي تمدن جدید، ترجمه محمدرضا جعفري، تهران، نشر سیمرغ، . هایدي تافلر تافلر، الوین و. 73

  .1373گوهر، تهران، نشر البرز،  هاي آینده، ترجمه عبدالحسین نیک ورق. تافلر، الوین. 74

  .1350جایی در قدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، نشر سیمرغ،  جابه. 75



ساله ورش در افق بیستهاي انسان مطلوب نظام آموزش و پر بررسی ویژگی   

آموزشکمیته / اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

338

  .1373اهللا کامرانی، تهران، مترجم،  شوك آینده، ترجمه حشمت. 76

  .1381هاي فرهنگی،  جهانی شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، تهران، دفتر پژوهش. تاملنسیون، جان. 77

، فـصلنامه رهیافـت، شـماره بیـست و      »شناسی  هاي آینده   مطالعات و روش  « غفرانی،  تقوي گیالنی، مهرداد و محمدباقر      . 78

  .1379دوم، 

  .1351توریست کنسولت، طرح جامع توسعه جهانگردي ایران، سازمان برنامه و بودجه، . 79

  .1377، 34 و 35، مجله برنامه و بودجه، شماره »گري آینده«. توفیق، فیروز. 80

  .1381آید، مجله رشد معلم،  زنگ براي فناوري اطالعات و ارتباطات به صدا درمی«. جاریانی، ابوالقاسم. 81

هاي کلی اجرایی توسعه فنـاوري اطالعـات در آمـوزش و پـرورش،        هاي آرمانی و برنامه     تعیین دیدگاه . اکبر  جاللی، علی . 82

  .1381دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده الکترونیک، 

  .1409البیت،  الشیعه، چاپ اول، مؤسسه آل وسائل.  حسنحر عاملی، محمدبن. 83

  .1404، چاپ دوم، انتشارات دفتر اسالمی، 1العقول، ج بن علی، تحف حرانی، حسن. 84

سنجی طراحی نظام یکپارچه تهیه، تولید، توزیع و کـاربرد تجهیـزات آموزشـی مـدارس                  زاده، غالمحسین، امکان    حسین. 85

  .1381ژوهشکده تعلیم و تربیت، کشور، گزارش طرح پژوهشی، پ

، بوستان کتـاب،    )عج(عصر زندگی و چگونگی آیندة انسان و اسالم، پژوهشی در انقالب جهانی مهدي            . حکیمی، محمد . 86

  .1381قم، 

  .1379، )ع(امام مهدي و آینده زندگی، بنیاد فرهنگی حضرت مهدي موعود. حکیمی، مهدي. 87

  .1382ن و آموزش و پرورش، جهانی شد. فر، محمد رئوف حیدري. 88

هـا، تهـران، نـشر آمـن،        استراتژي براي قرن بیست و یکم، ترجمه مرکز تحقیقات و بررسی          . زاد، زالمی ولسر، یان     خلیل. 89

1379.  

  .1384، گزارش چاپ نشده، خرداد »گزارش گردهمایی کارشناسان و خبرگان آیسسکو در مغرب ـ رباط«. خنیفر، حسین. 90

  .1378، ترجمه محمود طلوع، تهران، نشر رسا، 21هاي مدیریت در سده  چالش. تردراکر، پی. 91

  .1376، تابستان 16، رهیافت، ش1400هاي اجرایی کشور در افق ایران  دستگاه. 92

  .1382آینده پژوهشی به عنوان دانش کاربردي، ریچارد اسالتر و همکاران، . دیتور، جیمز. 93

  

  


