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  چکیده

این تبیین را از طریق . بیند این مقاله، نخست تبیینی از عمل تربیت اسالمی تدارك می
کند که  سپس، استدالل می ؛کند کارگیري یک روش تربیت اسالمی ارائه میهبموقعیت تحلیل 

که در پی دستیابی به روشها و فنون تربیت اسالمی  ،فلسفۀ تربیت اسالمی با رویکرد استنتاجی
بکارگیري این روشها و فنون هاي زمینهاست، عمالً با محدود شدن به این کارکرد و غفلت از 

در نهایت، این . ندک در نظام تربیت رسمی کمک می» روش«به » عمل« کاهشبه روند فرسایشی 
و پذیرفتن  ،عمل تربیت اسالمی ينقد را پایۀ دفاع از مأموریت فلسفۀ تربیت اسالمی براي احیا

  . دهد تحقق عامل تربیت اسالمی قرار میري براي کمک به ت نقش مسئوالنه
فلسفۀ تربیت اسالمی، عمل تربیت اسالمی، روش تربیت اسالمی، عامل تربیت  :هاواژه کلید
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  بیان مسئله
انگیزة اصلی براي تبیین مأموریت احیاي عمل تربیت اسالمی بر این فرض اساسـی مبتنـی اسـت    

وقتی بحـث دفـاع از هویـت تربیـت     . اسالمی دو روي نظري و عملی داردکه دفاع از هویت تربیت 
دفـاع نظـري از   . توان نقـش عـامالن تربیـت را نادیـده گرفـت      دشواري می آید به  اسالمی به میان می

روي دیگــر، دفــاع ماهیتــاً عملــی اســت کــه همــان  . هویــت تربیــت اســالمی، یــک روي آن اســت
بـدان معناسـت کـه هویـت تربیـت       ایـن  ؛عـامالن اسـت  بخشی به عمل تربیت اسالمی توسط  هویت

هاي مبتنی بر متـون   و نظریه آرااسالمی به همان اندازه که به تالش نظري فیلسوفان براي دستیابی به 
و منابع معتبر اسالمی بستگی دارد به معیارهایی بسـتگی دارد کـه عـامالن تربیـت اسـالمی در طـول       

، احیـاي عمـل   دیـد از ایـن  . چنین خواهـد بـود  ین پس نیز ا زااند و  تاریخ با عمل خود برجا گذاشته
یکـی از مقـدمات تحقـق عامـل تربیـت      . تربیت اسالمی در گرو تحقق عامل تربیـت اسـالمی اسـت   
یک گام کوچک بـراي دسـتیابی بـه ایـن     . اسالمی، شناسایی و برطرف کردن موانع تحقق آن است

اسالمی، و لزوم احیاي آن از طریق کوشش بـراي  از عمل تربیت  یبیینتمهم در این پژوهش با ارائۀ 
  . شود تحقق عامل تربیت اسالمی برداشته می

 ،کنـد  که عامل تربیت اسـالمی چـه مـی    ،این سؤال که عمل تربیت اسالمی چیست به این سؤال
یک راه ممکن براي دستیابی به پاسخ اولی، جستجوي معنـا در عمـل عـامالن خبـره و     . وابسته است
عمل تربیتی است؛ به عنوان مثال در مواجهات نوعاً تربیتی الگوهاي  )1(»یرهاي درونیخ« جویندگان
. که بدان پرداخته خواهد شـد  )مثل معارضان(با افراد مقاوم در برابر تربیت ) مثل پیامبر( برتر فضایل

  . رسد به هدف خود نمی از عمل و عامل تربیت اسالمی یتبیین تداركاین پژوهش، بدون 
 ی پژوهش، تبیین مأموریت فلسفۀ تربیت اسالمی براي احیاي عمل تربیت اسالمی بـه هدف اصل

ایـن تبیـین از طریـق    . مؤثرتر با فقر مفهومی عمل تربیتی و عامل تربیت نزد ماسـت  رویاروییمنظور 
وش تربیت اسالمی و نشان دادن نابسندگی رویکرد استنتاجی فلسـفۀ  رکارگیري هب هايزمینهتحلیل 
 کـاهش عمالً بـه   آنهاتوجهی به  د که به دلیل بیشو ارائه می )2(گرایی اسالمی یا همان استنتاجتربیت 

بـا غلبـۀ فهـم نهـادي از تربیـت      . کنـد  در نظام تربیت رسمی کمک مـی  و یک فن »روش«به » عمل«
 هاي مدرن از عمل و عامل بر فهم کنونی ما، نه تنها عمل و انگاره) 1390حسینی و مهرمحمدي،  آل(

در نتیجـه،  . قرار نداردتربیتی به عمل فنی فروکاسته شده است، بلکه خود مسئله نیز در کانون توجه 
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مفهوم عمل، عامل و حرفـۀ تربیـت نـزد مـا در معـرض فروکـاهش و فرسـایش تـدریجی قـرار دارد          
  ).1392حسینی،  آل(

تاج اصول و روشهاي رویکرد استنتاجی، تنها به استن محدود شدن بهاگر فلسفۀ تربیت اسالمی با 
آن تا فنون تربیتی بسنده کند، عمالً به این فرایند فروکاهشی رضـایت داده   کاهشتربیت اسالمی و 

 با توجه به ظرفیتهاي فلسفۀ تربیـت  پژوهش، این مأموریتاین از دیدگاه . زند میاست و بدان دامن 
  . بازنگري استبراي حمایت و تقویت عمل تربیتی ناکافی است؛ پس نیازمند تأمل و 

  
  مبانی نظري

ـ  دار جلوه کند و روش تحلیل مفهومی برایش مسئله» عمل«هر محققی که مفهوم کنونی 
تاریخی را براي یافتن معناي عمل برگزیند، ناگزیر گذرش به ارسطو، فلسفۀ عملی و مفهوم 

 3، گادامر)2007/1981( 2اینتایر طور که مک افتد؛ همان می) 1پرکسیس(کالسیک عمل 
)a1998/1981 ،b1998/1981(4، تولمین )و دیگران ) 1998/1987(6کار) 1997( 5، دان)1988

  . خاطر رسیدند ارسطویی عمل به رضایت گذرشان افتاد و سرانجام با رسیدن به مفهوم ارسطویی یا نو
اسـت و در سـنت   » کنش آگاهانۀ اخالقی یا کنش متعهدانۀ اخالقـی «عمل به مفهوم ارسطویی، 

دو ). 1998/1987کـار،  (ی شامل تمام فعالیتهاي سیاسـی و اخالقـی از جملـه تربیـت، اسـت      ارسطوی
در مفهوم پرکسـیس ارسـطو   ) جستجوي خیر(و اخالقی ) اتکا به دانش عملی(ویژگی مهم شناختی 

لحاظ اخالقی ارزشمند اسـت؛ هـدفی کـه     هدف پرکسیس تحقق خیري است که به. شاخص هستند
  . تواند وجود داشته باشد اند محقق شود و تنها در خود کنش میتو تنها از طریق کنش می

اینتایر پرورانـده شـده اسـت بـا دو مفهـوم       که عمدتاً توسط مک ،در عمل به مفهوم نوارسطویی
شاخصـترین ویژگـی در   ) b2005(دان . کنـیم  برخـورد مـی   8»بیرونـی «و  7»درونـی «اساسی خیرهاي 

شعاع لا داند که ممکن است تحت اینتایر می مک» ي درونیخیرها«مفهوم نوارسطویی عمل را انگارة 
 

1 - Praxis 
2 - MacIntyer 
3 - Gadamer 
4 - Toulmin 
5 - Dunne, J.  
6 - Carr 
7 - Internal goods 
8 - External goods 
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اینتایر، عمـل در اجتمـاعی از عـامالن آن     از نظر مک. قرار بگیرد» خیرهاي بیرونی«عوامل بیرونی یا 
و معیارهـاي  » خیرهاي درونی«زنده است و مادامی که آنها به حفظ آن متعهد باقی بمانند و خالقانه 

این بدان معناست که اگـر  ؛ )همان(رش دهند، زنده باقی خواهد ماند عالی خاص آن را رشد و گست
روزي عامالن به حفظ عمل از طریق پیگیري خیر درونی آن و ارتقاي معیارهاي عـالی آن عالقـه و   

بازماندن از مقصود حقیقی یا برآوردن خیرهـاي  (تعهد نشان ندهند، اعمال در معرض خطر انقراض 
از نظر دان، این . گیرند قرار می) پیگیري خیرهاي بیرونی(رهاي محیط یا سازش با فشا) درونی خود
، امـا  ستا  یافتۀ عمل گرچه در سازگاري با فشارهاي قدرتمند از سوي محیط کامیاب اشکال سازش

  ). همان(تواند در برآوردن مقصود حقیقی خود ناکام باشند  چنان میهم
کـه از دیـدگاه ارسـطویی و     ،کن اخالقی عمـل ر .وجود دارد در اینجا یک خأل رسد به نظر می
ایـن   .داشـته باشـد  نیـاز   يتـر  ممکن است به پشـتیبانی مطمـئن  است، اخالقی  1»فضایل«نوارسطویی، 

که فضایل اخالقی ضامن عمل، خود در اثر فشارهاي قدرتمند محیط در معرض خطـر   هستامکان 
اخالقـی ضـامن عمـل بـه سـازوکارهاي      اگر غیر از این بـود و فضـایل   . گیرد قرار گیرد؛ چنانکه می

 روروبهاخالقی ناشی از زوال فضایل اخالقی   نداشت، افراد و جوامع هرگز با بحرانهاينیاز حمایتی 
پس، در اینجا با مفهومی نابسنده از عمل براي نسبت دادن به عمل تربیت اسالمی مواجه  ؛شدند نمی
 ؛یـابیم  کننـدة عمـل نمـی    زیرا در آن سازوکاري براي پشتیبانی از فضایل اخالقـی تضـمین   ؛شویم می

سازوکاري براي مقاومتر کردن عامالن در برابر فشارهاي قدرتمند محیط و متعهد ماندن به پیگیـري  
  .خیرهاي درونی عمل

ی از منابع معتبر زیرا یک ؛فلسفۀ تربیت اسالمی، پایان راه نیسترشتۀ ارسطو و فلسفۀ عملی براي 
متناسب با آن، یکـی از روشـهاي جسـتجوي معنـاي     . وحی و سیرة عملی استدر این رشته، تحقیق 

مفهـوم بـا   هـر  بدین معنا که در پی معنـاي   ؛تواند باشد دینی میـ   روش تحلیل مفهومی ،عمل تربیتی
که بتوان  ،عمل پس، معانی اسالمی ؛کاربرد آن در متن وحی یا متون دینی است چگونگیتوجه به 
  نسـبت داد، همچنـان منتظـر دریافـت     »اسـالمی  عمـل تربیـت  «بخش به مفهوم  طور رضایت آنها را به

توان در متن وحی، شواهدي مبنی بر ویژگیهاي عمل تربیتی یافت؟ آیا معنایی از عمل  آیا می .ستا
اگـر  . همـین اسـت  شود که بتوان آن را به عمل تربیت اسالمی نسبت داد؟ فـرض   یافت می قرآندر 

توان به تعیین ویژگیهاي عمل  در بستر آنها می ستا  بتوان در متن مواجهاتی را یافت که نوعاً تربیتی
 

1 - Virtues 
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این است که یک طرف رابطه با نیـت خیـر،   » مواجهۀ تربیتی«منظور از . تربیت اسالمی مبادرت کرد
دار مطلـوب  تغییرات جهتـ  قصد ایجاد کارگیري روشها و ابزارهاي مناسب،هکوشش براي ب تدبیر و

  .در ذهن و عمل طرف دیگر را دارد
  

  روش پژوهش
بـا رویکـرد   » دینـی ـ   تحلیل مفهومی«توان مین آبا توجه به مقاصد و ویژگیهاي این پژوهش را 
کاویدن معناي یک مفهوم در متن وحی از » دینیـ   تحلیل مفهومی«منظور از . تربیتی در نظر گرفت

. تبیین تربیتی خواهد بـود  ،با اتخاذ رویکرد تربیتی، نتیجۀ تحلیل. جزئیاتش استطریق تجزیۀ آن به 
  :در اینجا براي دستیابی به هدف پژوهش سه گام تدارك دیده شده است

  تدارك تبیین عمل تربیت اسالمیـ  1
  تدارك تبیین عامل تربیت اسالمیـ  2
  ).مقدمات با نظر به(تدارك تببین مأموریت فلسفۀ تربیت اسالمی ـ  3

  تبیین عمل تربیت اسالمی ـ 1
ظرفیت در متن وحـی انجـام   با  یتدارك تبیین عمل تربیت اسالمی، نخست با جستجوي موقعیت

مضـمون  . تفسیر به یک موقعیت تربیتی، و زمینۀ ظهور عمل تربیتـی اسـت   شود؛ موقعیتی که قابل می
این مسئلۀ خاص، چگونـه   ادد نشان دابتدا بای. است» مسئلۀ اعراض«کلیدي و مدخل ورود به بحث، 

توان  کند و در این مواجهه، چه سرنخهایی از معناي عمل می می روروبهما را با یک موقعیت تربیتی 
  . یافت

ـلت بـه  ب به مسئلۀ اعراض در جاي جاي قرآن کریم طـور مفصـل اشـاره شـده      ویژه در سورة فص
انسانهایی اسـت کـه خواهـان هـدایت نیسـتند و در      مسئلۀ اعراض، بیانگر دشواریهاي هدایت . است

نه اسـتدالل و  ). 4 /فصلت) (بشیراً و نذیراً فأعرض اکثرهم فهم الیسمعون(اند  ظلمتی عمیق فرو رفته
توان از امکـان هـدایت    اما همچنان می ؛منطق، نه وعده و وعید، نه هشدار و تهدید در آنها اثر ندارد

  . خن گفتاین افراد به طریقی غیرمعمول س
اي دارد بـه مفهـوم    که در مـتن وحـی دایـرة مفهـومی گسـترده      ،را» هدایت«نخست باید مفهوم 

ایـن  . ، افرادي خاص، و تربیتی خاص بحث کردیداد تا بتوان از مسئلۀ تربیتی خاص کاهش» تربیت«
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گر، یتبه عنوان هدازیرا پیامبر  ؛شود جا مجاز شمرده میراهبردي براي مقاصد پژوهش در این کاهش
یافته نیست که هر دم به فعـالیتی   مبلغ، مربی، مبشر، منذر و نظایر آن داراي هویتی چندگانه و انشقاق

ـت          خاص چون، هدایت، تبلیغ، تربیت، تبشـیر و یـا تنـذیر اشـتغال داشـته باشـد، بلکـه وي در تمامی
یکـی از  . گـذارد  می مقتضی به نمایش ايگونهرسالتی که بر عهده دارد، شأنی از شئون رسالت را به

. اسـت  يگـر انکـار پیـامبران، تربیت   تربیت و یکی از نقشهاي غیرقابل  ،رسالت پیامبران جستهشئون بر
توان مسئلۀ پیچیدة تربیتی پیامبران تعبیر کرد و از تربیتی خـاص سـخن بـه میـان      مسئلۀ اعراض را می

هـر کـاري   : گوینـد  ی خـود مـی  تربیت افرادي که خواهان تربیت نیستند و با لجاجت بـه مربـ   ؛آورد
پس، هرچه در توان  ؛)5 /فصلت) (فأعمل إننا عاملون(خواهی انجام بده، تو عاملی، ما هم عاملیم  می

گونـه مواجهـات خـاص را     تـوان ایـن   بنابر این، مـی . دهیم داریم براي خنثی کردن عمل تو انجام می
بـا رویکـردي تربیتـی بهـره      یتحلیلـ  نمایندة تربیت اسالمی در نظر گرفت و از ظرفیتهـاي آن بـراي  

  .جست
که ارائۀ تبیین عمل تربیت اسالمی اسـت، مناسـب بـه نظـر      ،مسئلۀ اعراض براي مقصود پژوهش

رسد؛ زیرا تنها مسئلۀ پیامبران و ماجراي میان ایشان بـا حاکمـان و اقـوام سـرکش هـم عصرشـان        می
مختلـف،   هـاي گونـه له در سـطوح و  هر کجا و هر زمان تربیت جریان داشته باشد، ایـن مسـئ  . نیست

 ؛انکار تربیت است از قضا، وجود این مسئله، بیانگر یکی از استلزامات غیرقابل. ممکن است رخ دهد
خواست او، تالش مربی راه به جـایی   انسان خود باید خواهان تربیت باشد و بی. اصل خواست انسان

توان به عـدم امکـان تربیـت، و     نمی ـ  انسان نخواستـ نحتی در چنین وضعیتی   این با وجود ؛برد نمی
کـارگیري  هنتیجه، این مسئلۀ دشوار تربیتی، زمینۀ مناسبی براي ب در. دکرتوقف جریان تربیت حکم 

جستجوي مـا از  . آورد روش تربیتی مؤثر، و به دنبال آن ظهور معیارهاي عالی عمل تربیتی پدید می
شود و این تحلیل، پایۀ ارائـۀ   یک روش تربیتی آغاز میکارگیري هبهاي زمینهطریق تحلیل و تعیین 

  .گیرد یک تبیین از عمل تربیت اسالمی قرار می
کارگیري انواع روشها براي تربیت افراد مقـاوم در برابـر   هدر سورة فصلت، سیري حکیمانه در ب

و  اسـت  بـزار البته روشها ا. انجامد شود که در نهایت به معرفی یک روش برتر می تربیت مشاهده می
تواند به تناسب موقعیت و فراخور حال افراد از صـفات برتـر، عـالی، متعـالی یـا حتـی مناسـب و         می

بنابر ایـن،  . در این سوره، سخن از یک مسئلۀ خاص و افرادي خاص است. نامناسب برخوردار شود
خـواهیم نامیـد، و فراخـور ایـن افـراد       تربیت دشـوار توان با توجه به این مسئلۀ خاص، که آن را  می
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به عنوان مثال با اینکـه اغلـب    ؛از روشهاي عالی و متعالی سخن گفت کنندگان اعراضخاص، یعنی 
ایـن روش بـراي افـراد     ،تربیت اسـالمی نـام بـرد    عالیورزي به عنوان یک روش  توان از عدالت می

زند و نتیجۀ  جاجت و سرکشی آنها دامن میچون به ل ؛شود مقاوم در برابر تربیت از ابتدا توصیه نمی
و نیز به شـرط  ) 34آیۀ ( متعالیبه یک روش  هسوراین در . کند مطلوب مورد انتظار را برآورده نمی

ترین و مقاومترین  کارگیري در برابر سرسختهاشاره شده است که براي ب) 35آیۀ (کارگیري آن هب
  :افراد نسبت به اصالح و تغییر توصیه شده است

»     ـه ولـی و ال تستوي الحسنه و ال السیئه، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذي بینک و بینـه عـداوه کانّ
همواره به نیکوترین وجهى پاسخ ده تا کسـى کـه   . خوبى و بدى برابر نیستند« :)34 /فصلت(» حمیم

   .»چون دوست مهربان تو گردد ،میان تو و او دشمنى است
تحلیل این دو آیۀ شریفه، چه دستاوردهاي تربیتی به همراه دارد و آیا ایـن دسـتاوردها    دیدباید 
  .تواند، دستمایۀ ارائۀ یک تبیین براي عمل تربیت اسالمی قرار بگیرد می

روش . توان دریافت، وجود یـک نامعادلـه اسـت    اول، آنچه از صورت کلّی این آیۀ شریفه میـ 
بـا اینکـه   . شـود  می گرفته» نامعادله«بلکه از یک  ؛شود نمی گرفته» همعادل«تربیتی مورد بحث از یک 

وال (در بخش نخست آیه، این حقیقت تصریح شده است که خـوبی و بـدي بـا هـم معـادل نیسـتند       
، )ورزي برتـر از عـدالت  (کارگیري یک روش برتـر  هدر ادامه، پیامبر به ب) تستوي الحسنه و ال السیئه
روشن است اگـر بخـواهیم از   . توصیه شده است) ادفع بالتی هی احسن(ی یعنی پاسخ به بدي با خوب

 روبـا یـک ناهنجـاري     بهره بگیریمکارگیري این روش ه، براي توجیه ب)1374باقري، (» اصل عدل«
همین ناهنجاري، خود شاهدي بر این است که این روش با اصـل بنیـادین عـدل     اما ؛شویم می رو به

بـا مسـئلۀ   رویـارویی  پیـامبر در  . است) همان(» فضل«شود، بلکه اصل تربیتی زیربنایی آن  توجیه نمی
درنتیجه در برخـورد  . اعراض به استفاده از یک روش برتر از روش معمول تربیتی توصیه شده است

ــ  ــا فــرد مق ــا خــوبی  تربیتــی ب ــدي ب ــر تربیــت، دفــع ب ــه مثــل ) پیشــگی فضــل(اوم در براب ــه ب از مقابل
 .برتر قلمداد شده است) پیشگی عدالت(

توان دریافت، این است کـه متـۀ تربیـت،     طور ضمنی می دوم، آنچه از معناي این آیۀ شریفه بهـ 
یت متربی برخورد می کـم بـه توقـف و    و ح ،شـود  کند، متوقف نمـی  وقتی به صخرة نفوذناپذیر عاملّ

تالشــهاي . آیــد بلکــه در پــی کشــف و ابــداع وســائط برتــر برمــی کنــد؛ منتفــی شــدن تربیــت نمــی
کـار  ه که روشهاي مختلف را براي رفع موانع تربیت معارضـان سرسـخت بـ    ،ناپذیر پیامبران خستگی
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رة در سـی . انـد  گیرند، حاکی است که ایشان پیشاپیش تربیت افراد سرسخت را ممکن تلقی کرده می
زیرا فقـط کسـی    ؛، این واقعیت ممکن تلقی شده استهآیاین از جمله در  ،پیامبران و رویکرد قرآن

دهـد و کسـی کـه آن را     وسـیلۀ مناسـب ادامـه مـی     که آن را ممکن بداند به تالش براي دستیابی بـه 
ه مما تدعونا الیه «کار تواند با دشوار شدن  ناممکن بداند، می و فی اذاننـا وقـرٌ و   و قالوا قلوبنا فی أکنّ

نا عاملون ، و تمسـک بـه اصـل خواسـت انسـان در      )5 /فصلت( )3(»من بیننا و بینک حجاب فأعمل انّ
و بدین ترتیب از تالش و حکم کند بست بودن این مسیر و توقف جریان تربیت  همان نیمۀ راه به بن

 .تربیتی مؤثر دست بردارد رویاروییجستجوي وسیلۀ مناسب براي یک 

است و بخش  يوقعیت تربیتی دشوارمکند،  وم، موقعیتی که این آیۀ شریفه به آن داللت میسـ 
مربوط کارگیري آن ه یابی براي ب توجهی از این دشواري به جستجوي روش مناسب و تخصص قابل
است، تالش از جانب مربی به نقطۀ اوج  در جایی که تالش از جانب متربی به صفر میل کرده. است

 رویـارویی کـه در متـون اسـالمی ثبـت شـده در       ،ترین معیارهاي عالی عمل عالی. خود رسیده است
است؛ نمونۀ مشهورش عاشـورا و مواجهـات تربیتـی امـام     ) کنندگان اعراض(گونه افراد  تربیتی با این

 .تأثیر بود و در مواردي هم بی مؤثر افتاددر مواردي با معارضان و مخالفان بود؛ البته ) ع(حسین

دریافت است، ایـن اسـت کـه نتیجـۀ      قابل یادشدهکه از صورت کلّی آیۀ  ،چهارم، مورد دیگرـ 
توان آن را در قالـب یـک    می که بینی شده است پیش آشکاراکارگیري این روش تربیتی هبالفصل ب
گـاه  بـدي را بـا خـوبی پاسـخ بـدهی، آن     اگـر  «: چنین صورتبندي کرد) شرطی(گاه آنـ   گزارة اگر

نتیجـۀ بکـارگیري ایـن روش برتـر،     . »کسی که بین تو و او دشمنی بود، گویی دوستی مهربان است
کند، بلکه آن را از  کند، یعنی دشمنی را به دوستی بدل می تنها ماهیت رابطه را بکلّی دگرگون می نه

این یعنی نتیجـۀ مضـاعف در پـی     ؛میت استکند که همان گرمی و صمی برخوردار می  کیفیتی ویژه
بریم، عالوه بـر ایـن نتیجـۀ مضـاعف،      زیرا در ادامۀ تحلیل پی می ؛اما این صرفاً ظاهر معناست. دارد

 . کننده است نتیجۀ ضمنی براي عامل در پی دارد که براي تبیین عمل تربیت اسالمی تعیین

د کـه ایـن روش، روش معمـول تربیتـی     کنـ  پنجم، معناي ظاهري آیۀ شریفه به این داللت مـی ـ 
بلکه روش برتر تخصصی است که به کار دشوارترین تربیتها، یعنـی تربیـت افـراد مقـاوم در      ؛نیست

از بزرگسـاالن ظلـوم و جهـول     ؛تواند طیفـی وسـیع از اقشـار را در برگیـرد     آید و می برابر تربیت می
ایـن   یادشـده تأمل این اسـت کـه در آیـۀ     لاما نکتۀ قاب ؛روایات قرآنی تا کودکان گریزپاي دبستانی

آیا این بدان معناست که ایـن روش تخصصـی   . روش به پیامبر در جریان رسالتش توصیه شده است
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تعمـیم   یا به عبارتی، قابـل   ؛آید خداست و به کار افراد عادي و عامالن تربیت نمی يپیامبران و اولیا
کـارگیري روش تربیـت   هر بـه شـرایط الزم بـ   رسـد اگـ   نیست؟ این ادعا از جهتی درست به نظر مـی 

ه بـراي بـ  . کـار بگیـرد  ه توانـد بـ   روش تخصصی را صرفاً متخصص می هر زیرا ،اسالمی توجه نکنیم
یابی قـرار   کارگیري روشهاي تربیت اسالمی، مثل روش مورد بحث، عامل تربیت در مسیر تخصص

درنتیجه، الزم اسـت  . کند را فراهم میکارگیري آن هگیرد و مبادي اخالقی یا همان شرط الزم ب می
انتظار ایـن اسـت کـه ایـن     . کارگیري این روش ادامه بدهیمه به پیگرد خود براي یافتن شرط الزم ب

جسـتجو در ایـن   . جستجو ما را به نتایجی برساند که براي تبیین عمل تربیت اسالمی ثمربخش است
آسانی در  توان به ي این روش تربیتی را میکارگیره مورد خاص با دشواري همراه نبود، زیرا شرط ب

  : آیۀ بعد یافت
برخوردار نشوند از این « :)35 /فصلت(» عظیمها اال ذو حظ یها اال الذین صبروا و ما یلقیو ما یلق«

  . »اى بزرگ داشته باشند مگر کسانى که شکیبا باشند و کسانى که از ایمان بهره
با کیفیتی خاص  دفع بدي با خوبی در گرو شکیبایی کارگیري روشه ایجاد ظرفیت الزم براي ب

بـا نـاگزیري همـراه اسـت؛     تجربۀ زیستۀ شـکیباییهاي مـا غالبـاً    . با بهرة فراوان همراهشکیبایی  ؛است
شبیه آنچه برخی معلمـان بـه عنـوان کارمنـدان     (شکیبایی تحملّی یا بهتر است بگوییم تحمیلی است 

کنـد کـه بـا     آیۀ شریفه به کیفیتی از شکیبایی اشاره مـی . )کنند وزارت آموزش و پرورش تجربه می
شبیه آنچه معلمان جویندة خیرهاي درونی تربیت تجربه (بزرگ و خوشبختی قرین است  مندي بهره
کارگیري روش دفع بدي با خـوبی، مسـتلزم ایجـاد ظرفیـت اخالقـی شـکیبایی بـا        هپس ب ؛)کنند می

  . کیفیتی ویژه است
بـا آن و   رویـارویی براي تبیین یک مسـئله دشـوار تربیتـی، روش تربیتـی      تا بدین جا این تحلیل

انجامد کـه توصـیه کنـیم، شـکیبایی      آیا این تالشها بدین نتیجه می. کارگیري آن بوده استهشرط ب
الزم بـراي   تـوان معلم تعبیه شود تا وي را بـه   اخالقی اي پیشرفته است که قرار است در سیستم قطعه

، از متـون  گونهتوان آن را بدین  مجهز کند و می ت مثل نوجوانان عاصی کنونید سرسختربیت افرا
اي کـه   همانند شیوه ؛اسالمی استنباط و استنتاج کرد و طی یک توصیۀ فیلسوفانه به معلم تجویز کرد

چـون هـدف مـا اسـتنتاج      ؛در فلسفۀ تربیت با رویکرد استنتاجی شاهد آن هستیم؟ پاسخ منفی اسـت 
بیـین عمـل   تکارگیري آن توسط عامل نیست، بلکه تـدارك  ه یک روش تربیت اسالمی و توصیۀ ب

هدف، جستجوي یک معنا براي نسبت دادن به عمل تربیت اسالمی، به منظور . تربیت اسالمی است
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  . دار کنونی ما از عمل است نشان دادن فقر مفهومی عمل و اصالح فهم مسئله
توان دریافت و براي فلسفۀ تربیت اسـالمی بـا رویکـرد اسـتنتاجی      از این دو آیۀ شریفه میآنچه 

آموزي دارد، این است که در اینجا، تنها شاهد همجواري یک روش تربیت اسـالمی و شـرط    درس
تر، مالزمت یک آمـوزه و دسـتور تربیتـی بـا یـک آمـوزه و       بلکه از آن مهم ؛کارگیري آن نیستیمهب

تـوان   زیـرا در تربیـت اسـالمی، نمـی     ؛مهم است این دلیلبهاین مالزمت . ت معلمی استدستور تربی
بشـدت بـا ظرفیتهـاي     یروشـهاي تربیتـ  . دیدگاهی ابزاري نسبت به روشها و عامالن تربیـت داشـت  

شـود،   از ایـن رو، الزم اسـت هـر روشـی کـه اسـتنتاج و توصـیه مـی        . اخالقی معلم همبسـتگی دارد 
هاي عملـی فیلسـوف تربیـت اسـالمی،      نکه توصیهایبراي . ملی آن توجیه شودمالزمات اخالقی و ع

ایـن  . کنـیم  توصیه می عاملنباید هرگز از خاطر ببریم این فنون را به  ،اثر و غیرعملی به نظر نرسد بی
هم  د وآی که هم به کار تربیت متربیان می است  کارکرد مضاعف باشده، ابزارهایی  روشهاي استنتاج

ه اي بـراي بـ   اگـر غیـر از ایـن بـود، هرگـز رغبـت و انگیـزه       . اي مربیـان  رشد اخالقی و حرفهبه کار 
هـاي تربیتـی بـا     درنتیجه، اگـر توصـیه  . آمد کارگیري این روشهاي دشوار غیرمتعارف به وجود نمی

زدگـی را از چهـرة فلسـفۀ     استلزامات تربیت معلمی همراه شود، شـاید بتـوان تـا حـدودي غبـار فـن      
  . تربیت اسالمی زدوداستنتاجی 

  تبیین عامل تربیت اسالمی ـ 2
، که ماهیتـاً یـک فضـیلت اخالقـی     »دفع بدي با خوبی«کارگیري روش هدستیابی به شرط الزم ب

ه این فرضیه کـه تربیـت اسـالمی و بـ    : کند است، ما را به طرح یک فرضیه و آزمون آن رهنمون می
منظور از عامل، کسـی اسـت کـه    . کارگیري روشهاي آن، کار تخصصی عامل تربیت اسالمی است

  :تواندمی
ی را بر جریان تربیت نظارت کند و متناسب با وضعیت دشوار پیش آمده، روش تربیتـی مناسـب  ـ 

 .در پیش گیرد

، ظرفیـت  زمان با انتخـاب روش و متناسـب بـا اقتضـائات آن    مو ه ،بر عمل تربیتی خود نظارتـ 
 .خالقی الزم را در خود ایجاد کندا

ضمن انتخاب روش مناسب و ایجاد ظرفیت اخالقی متناسـب بـا آن، معیارهـاي جدیـد حرفـۀ      ـ 
  .خود به ثبت برساندمعلمی را با عمل 

تر، اي خود را محقق و از آن مهم حرفهکارگیري یک روش تخصصی دشوار، رشد هدر عین بـ 
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  .ارتقا ببخشدمعیارهاي حرفۀ معلمی را 
کنـد،   است که به معلم کمک میناظر انگارة عامل تربیت اسالمی بر هویت معلمی و معیارهایی 

بـه عنـوان   » معلـم «بر هویـت   معیارهایی که عالوه. کار بگیردهروشهاي تخصصی تربیت اسالمی را ب
ۀ معلمـی  ایـن بـدان معناسـت کـه حرفـ      ؛زنـد  را رقـم مـی  » حرفـه «به عنـوان  » معلمی«، هویت »عامل«

کارگیري روشهاي تربیت اسـالمی  هکه به صورت بالقوه و بالفعل از عمل تربیتی و ب داردمعیارهایی 
  . شود که به کار یا حرفۀ معلم به عنوان عمل او بنگریم و تنها زمانی بر ما آشکار می ستا  برآمده

کارگیري روشهاي آن نیاز هشرط تربیت اسالمی و ب گیري نهایی به این انگاره به عنوان  در نتیجه
اسـت؛ شـغلی بـا فهرسـتی از شـرح وظـایف       » شـغل « ،اکنون در فهم معاصر ما معلمی هم زیرا ؛داریم
کـارگیري  ه شک برآورندة انتظارات ما در تربیت اسالمی و بـ  این فهم با نارساییهایش، بی. سازمانی

عالوه، ما به انگارة جدید  به. از این رو، الزم است متحول شود ؛روشهاي تخصصی دشوار آن نیست
گیـري از معیارهـاي بـه ثبـت      بـر بهـره    عـالوه  بتوانندو نسلی از عامالن تربیت اسالمی نیاز داریم که 

رسیده، معیارهاي بالقوة حرفۀ معلمی را با عمل خود به ظهور برسانند و از این طریق، ضـمن رهـایی   
 ؛اي را به ثبـت برسـانند   اي اصیل عمل حرفهمعیارهاي تحمیلی خارجی، معیاره زیانباراز برخی آثار 

  .اما براي امکان و تحقق آن نیازمند مبناي مناسب و رویکردي دیگر هستیم
ایـن  . شـود  در حال حاضر، معلمـی شـغلی اسـت کـه معیارهـاي آن توسـط دیگـران تعیـین مـی         

فرهنـگ، صـدا و   توانند دولت، اولیا، کارفرمایان، سیاستمداران، اقتصاددانان، صنعت،  ، می»دیگران«
به عبارتی، هویت حرفۀ معلمی از سوي  ؛سیما، مطبوعات یا هرکس دیگر، غیر از خود عامالن باشد

انـداز   که لزوماً حرفۀ تربیتی ندارند یا بهتر اسـت بگـوییم، فاقـد چشـم     ،هاي مختلف اصناف و گروه
هـر صـنف و   . شـود  مـی گیرد و معیارهایی براي آن وضع  تربیتی هستند، مورد تأمل و تفسیر قرار می

و  ،انداز خودش تربیـت اسـالمی، برنامـۀ درسـی، تـدریس و معلـم مطلـوب را تفسـیر         گروه از چشم
از نظـر کـار بـا وجـود تفاسـیر متعـدد از       . کنـد  براساس آن، معیارهایی براي حرفۀ معلمی وضـع مـی  

ریس را بـراي  آنها تربیت، برنامۀ درسی و تـد : هاي مختلف، همۀ آنها در یک چیز مشترکنددیدگاه
دهند؛ اهدافی چون تأمین منافع ملـی، نیازهـاي    پسندند، وسیله قرار می رسیدن به اهدافی که خود می

بر این اساس، معیارهایی وضـع  ). 1989کار، ) (اهداف بیرونی(اقتصادي جامعه یا نیازهاي بازار کار 
وضع معیارهاي بیرونی را نفی در اینجا، قصد نداریم، . شود تا دستیابی به این اهداف تضمین شود می

یا حتی نقد کنیم، بلکه قصد داریم، جایگاه معیارهاي حرفۀ معلمی و نقش عمل تربیتی معلم در ثبت 
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گیـري نهـایی خـود دربـارة      و بر لزوم آن تأکید کنیم و آن را مقدمۀ نتیجـه  ،آوري این معیارها را یاد
  .  عامل و عمل تربیت اسالمی قرار دهیم

بریم کـه عامـل بـا     اگر در پرتو فلسفۀ عملی به حرفۀ معلمی بنگریم، پی می. استمعلمی، حرفه 
ایـن معیارهـا   . بخشد بخشد، بلکه هویت حرفۀ معلمی را تحقق می عملش، تنها هویتش را تحقق نمی

 بـا موقعیتهـاي واقعـی و دشـوار برآمـده      رویـارویی چون از اقتضائات تربیت در  ؛بسیار اهمیت دارد
ت فعـال   ؛یا بهتر است بگوییم، تحمیلی از خارج از جریان تربیت نیستتجویزي  ست؛ا  زیرا از عاملی

توانـد   و بهتـر مـی   اسـت  تررو، ملموسـ  از این. ستا  معلم هنگام تأمل بر عمل تربیتی سرچشمه گرفته
در واقـع،  . در امان بمانـد » غیرعملی بودن«براي دیگر عامالن سرمشق قرار بگیرد و از برچسب رایج 

که عامالن با عمل خود در طول تاریخ بر جـاي   استنها معیارهاي رشدکنندة رقابتیِ حرفۀ معلمی آ
تـوان فـراهم    البته براي پشتیبانی از این استدالل، شواهدي نیز از آیـات مـورد بحـث مـی    . اند گذاشته
ه ایـن روش از  از آنجا ک. کار بگیردهتواند ب را تنها عامل می» دفع بدي با خوبی«روش تربیتی . آورد

شده است، معلم باید عامل باشد تا بتواند آن را  گرفتهبلکه از یک نامعادله  ،نشده گرفتهیک معادله 
تر کردن مطلب، الزم است ابتدا به دو نمونه معادالت قرآنی در این مـورد   براي روشن. کار بگیردهب

 :شوداشاره 

 » آیا پاداش نیکى جز نیکى است؟« :)60 /حمنالر(» نان اال االحساهل جزاء االحس«

  .»جزاى هر بدى بدیى است همانند آن« :)40 /شوري(» و جزؤا سیئه سیئه مثلها«
کنند، جزاي خوبی خـوبی   که منطق و عقالنیت نیز از آن پشتیبانی می ،طبق این معادالت قرآنی
کـه  باط و ادعا کرد توان از این معادالت قرآنی یک داللت تربیتی استن می. و جزاي بدي بدي است

) 1374بـاقري،  (» عـدل «کند که توسط اصـل بنیـادین    هر دو به یک روش عادالنۀ تربیتی داللت می
تربیتـی از جملـه مخاطـب، توجـه      هايزمینهاي که اگر به مورد و  شود؛ اما روش عادالنه حمایت می

در برخـی مـوارد نیـز     به عبارتی در برخی موارد تحـول در پـی دارد و   ؛نشود با مخاطره همراه است
به عنوان مثال براي افراد معـارض و سـرکش مـورد     ؛ممکن است، نتیجۀ عکس به همراه داشته باشد

اما این . اگر غیر از این بود، هرگز نامعادلۀ آن وجود نداشت. بحث، قطعاً نتیجۀ عکس به همراه دارد
  :لجوج توصیه شده است تربیتی تغییرآفرین با افراد سرکش رویاروییست و براي هنامعادله 
آنـان کـه بـه طلـب     « :)22 /رعـد (» و یدرءون بالحسنه السـیئه ... والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم «

 .»کنند و بدي را به نیکی دفع می... ثواب پروردگار خویش صبر پیشه کردند 
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»   و ال تستوي الحسنه و ال السیئه، ادفع بالتی هی احسن فاذا الذي بینک و بینـه عـداوه   ـه ولـی کانّ
همواره به نیکوترین وجهى پاسخ ده تا کسـى کـه   . خوبى و بدى برابر نیستند« :)34 /لتفص(» حمیم

  . »میان تو و او دشمنى است، چون دوست مهربان تو گردد
 هنکتۀ درخور تأمل دربارة ایـن نامعـادالت قرآنـی ایـن اسـت کـه در هـر دو مـورد بـه نتیجـۀ بـ           

در مورد اول، نتیجۀ چنین روشی، دور شدن بدي از خود شخص . کارگیري روش تأکید شده است
نکتـۀ دیگـر   . آمیز و تبدیل آن به رابطـۀ دوسـتی اسـت    و در مورد دوم، تغییر ماهیت رابطۀ خصومت

کـه همانـا فضـیلت اخالقـی بـه نـام        اسـت کارگیري این روش ه اینکه در هر دو مورد، شرط الزم ب
و همـراه اسـت    کـارگیري روش مـورد نظـر بـا کوشـش     هه بـ این بدان معناست کـ  ؛است» شکیبایی«
بخشـی از   بر آگـاهی  شود تا جایی که براي برانگیختن انگیزه و ارادة عمل، عالوه سادگی میسر نمیب

نیز در نظر ) خواه اخروي یا دنیوي(نتیجۀ عمل و تأیید داراییها و برخورداریهاي معنوي فرد، پاداش 
  :گرفته شده است

آنان که به طلب ثـواب پروردگـار خـویش صـبر     « :)22 /رعد(» اء وجه ربهموالذین صبروا ابتغ«
 . »پیشه کردند

  . »اید سالم بر شما به خاطر آن همه شکیبایى که ورزیده« :)24 /رعد(» سلم علیکم بما صبرتم«
ـلت (» ها اال ذو حظ عظـیم یها اال الذین صبروا و ما یلقیو ما یلق« برخـوردار نشـوند از   « :)35 /فص
  . »اى بزرگ داشته باشند مگر کسانى که شکیبا باشند و کسانى که از ایمان بهره این،

اش  کارگیري این روش دشوار تربیت اسالمی این است کـه معلـم بـه حرفـه    ه رو، الزمۀ ب از این
اي  بـر روش تربیتـی، وسـیله    آن را عالوه ؛اي براي تربیت دیگري چون عملش بنگرد، نه صرفاً وسیله

 هبـراي بـ  را اي خود در نظر بگیرد تا از این طریق بتوانـد انگیـزة الزم    ي و رشد حرفهبراي رشد فرد
دفـع بـدي بـا    «کارگیري روشهاي تربیت اسالمی همچون هتوان ب. کارگیري آن در خود ایجاد کند

ه زیـرا شـرط بـ    ؛نوعی برخورداري است که تنها معلمان شکیبا و باایمـان از آن برخوردارنـد  » خوبی
روشهاي تربیت اسالمی، . ن، فضیلت اخالقی شکیبایی و ضامن این شکیبایی ایمان استکارگیري آ

همچون روش دفع بدي با خوبی به این دلیل دشوار و مستلزم فضیلتهاي اخالقی همچون شکیبایی و 
کنـد کـه در    خود را آگاهانه و عمداً از برخورداري از عـدالت محـروم مـی    ،زیرا معلم است؛ایمان 

فضـیلت  . کنـد  را تـرمیم   گسـیخته هـم  اي از رابطه تر است تا فرد معارض از عسل هم شیرینمقابله با 
پـاي اخـالق   . ی بشـود مـوقعیت تواند موجب برانگیختن عمل در چنین  تنهایی نمی اخالقی شکیبایی به
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ـی      تواند به چون اصول عقالنی اخالق نمی ؛لنگد عقالنی در اینجا می را تنهـایی برخـورداري یـا حظّ
بدان اشاره شده  هآیاین حظّی که در . ت بدان اشاره شده استفصل 35که در آیۀ شریفۀ توجیه کند

ماهیتـاً   ايهابطـ ریابد، نه  ماهیتاً ایمانی معنا می ايهابطراست، تنها در رابطۀ فرد با خداوند و صرفاً در 
پشـتوانۀ یـک اصـل     فضـیلت اخالقـی شـکیبایی بـه     رویاروییهـا گونه  زیرا حتی اگر در این ؛اخالقی

فـراوان همـراه باشـد، بلکـه     ) حـظ (منـدي   تواند با تجربۀ خوشایند یـا بهـره   اخالقی محقق شود، نمی
. برانگیـز نباشـد   توانـد رغبـت   تحملی و ناخوشایند است و به دلیل همین ناخوشایندي، مـی  ،برعکس

شکیبا نبـوده و بـدي یـک     توان معلم را براي اینکه در برابر بدي واقعاً براساس چه اصل اخالقی، می
تنهـا   بالغ سرکش یا یک جوان بالغ گستاخ را با بدي پاسخ داده است، سرزنش کرد؟ نه نوجوان تازه

حمایـت  » مقابلـه بـه مثـل   «توان سرزنش کرد، بلکه اصل اخالقی عدالت در اینجا کامالً از عمل  نمی
، »عمل تربیتـی «و ارادة شخص به این  تربیتی و با اتکا به ایمان، رغبت ايهرابطپس تنها در  ؛کند می

  . شود کارگیري روش تربیتی دفع بدي با خوبی برانگیخته میهیعنی ب
براي ) دفع بدي با خوبی(و این روش خاص ) با مسئلۀ اعراض رویارویی(در این موقعیت خاص 

رقـراري اتصـال   زیـرا بـدون ب   ؛اي برقرار باشد اینکه تربیت جریان داشته باشد، ابتدا الزم است، رابطه
دفع بـدي  «کارکرد اصلی روش تربیتی . توان داشت اولیه، هیچ امیدي به برقراري جریان تربیت نمی

. است که همانا تـرمیم رابطـۀ گسـیخته اسـت     تربیت دشواربرآوردن یکی از شروط اصلی » با خوبی
و پـل    جت، رابطهلجاچون مخاطبان آن آگاهانه از سر  ؛شود خوانده می دشواردلیل  این تربیت بدین

ه مما تدعونا الیه و فی اذاننا وقر(کنند  با معلم تخریب میرا ارتباط معنوي خود  ) و قالوا قلوبنا فی أکنّ
یـا ناآگاهانـه بـه دلیـل     ) همان) (و من بیننا و بینک حجاب(کنند  و چه بسا سد ایجاد می) 5 /فصلت(

که ما نیز همۀ تالشهاي تو را بر باد خواهیم هر چه در توان داري انجام بده : کنند سرکشی اعالم می
نا عاملون(داد  توان گفت، این اسـت   تربیتی دربارة این صحنه می دیدگاهآنچه از ). همان) (فأعمل انّ

د، کـه  هسـتن  دو طرف نزاع هر دو عامـل . که در نگاه اول، صحنه صحنۀ نزاع است، نه صحنۀ تربیت
بـراي اینکـه   . رابطگـی اسـت   م خصمانه و چه بسا بـی رابطه ه. یکی خواهان و دیگري گریزان است

حلی ارائـه   رابطگی به رابطۀ تربیتی بدل شود، راه تربیتی و بیرویارویی پرده عوض شود و صحنه به 
بنابر این، نیازمند کوشش و راهبرد افـزودن  . حلی که از یک نامعادله برآمده است اما راه ؛شده است

شـود؛   کـس تجربـه نمـی    شود و حالوت آن توسط هـیچ  نمی و کاستن است وگرنه مسئله هرگز حل
 نیازمند کوشـش و راهبـرد افـزودن و کاسـتن     ؛رسد درنتیجه هیچ معیاري از عمل هرگز به ثبت نمی
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کاهد، مربی با کوشش براي جبـران ایـن کاسـتی بـر میـل       چون هرقدر متربی از میل خود می ؛است
شکافد، مربی با تالش براي جبران این  تن رابطه میافزاید؛ با هر رجی که متربی براي گسیخ خود می

افزاید، مربی با تـالش   اعتمادي می بافد؛ با هر خشتی که متربی بر بلندي دیوار بی شکافت دو رج می
دفـع بـدي بـا    «درنتیجـه، روش تربیتـی   . کاهد تا سرانجام این دیوار فرو ریزد خشتی از اساس آن می

کار بگیرد، نه معلم بـه عنـوان مجـري روشـها و فنـون      هتواند ب ل میرا تنها معلم به عنوان عام» خوبی
تربیت اسالمی؛ کسی که حرفۀ خود را وسیلۀ کسب فضایل براي خـوب زیسـتن و رسـیدن بـه خیـر      

  .اعالي مقام انسانی خود یافته است
وابستگی تنگاتنگ روش تربیت اسـالمی بـا ظرفیتهـاي اخالقـی و     آشکارا هاي این تحلیل،  یافته

توان به روشهاي تربیت اسالمی نگاهی ابـزاري داشـت،    بنابر این، نمی. دهد ایمانی عامل را نشان می
که بتوان آنها را به صورت استنتاجی از متون اسـالمی اسـتخراج کـرد؛ تـا حـد یـک فـن         ايگونه به

 کارگیریشـان بـه معلمـان بـراي کـاربرد     ه داد و بدون در نظر گرفتن شـروط الزم اخالقـی بـ    کاهش
 یکارگیري دستورالعمل یا فن نیست، بلکـه عملـ  ه کارگیري روش تربیت اسالمی، به ب. توصیه کرد

اگر به . ضروري دارد و هم باید شرایط و مقدمات الزم ایجاب آن مهیا شودپیوستهایی است که هم 
 وسـائط ، دیگر معلم مجري فن یا در شـمار  نگریسته شودتربیت اسالمی و روشهایش به عنوان عمل 

. تحقق تربیت اسالمی نخواهد بود، بلکه تحقق او به عنوان عامل، عین تحقق تربیـت اسـالمی اسـت   
بخشـد،   و هویت حرفۀ معلمی را تحقـق نمـی   ،عامل تربیت اسالمی با عمل خود، تنها هویت خویش

  .بخشد بلکه هویت تربیت اسالمی را تحقق می
  تبیین مأموریت فلسفۀ تربیت اسالمیـ  3

بنابر این، وقتی سخن از . اي در کار باشد جایی معنا دارد که عارضه 1»احیا«الح بکارگیري اصط
شود، چنین فرض شده است که تربیت اسـالمی بـه عنـوان     مأموریت احیاي عمل تربیت اسالمی می

بـراي  . عمل به عوارضی دچار است که آن را در معرض فرسایش و زوال تدریجی قـرار داده اسـت  
» خیرهــاي درونــی«تربیــت اســالمی، انگــارة نوارســطویی  فهــم عارضــۀ شــایع عمــل از جملــه عمــل

  . آید شایستگی به کار می ، در اینجا به)2007/1981(اینتایر  مک
آنچه عمل تربیت اسالمی را مانند هر عمل دیگر در نهادهاي مـدرن، مثـل نظـام تربیـت رسـمی      
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گیـري،   تصـمیم  اي که سـاختارهاي متمرکـز   کند، غلبۀ فهم نهادي است؛ درست در لحظه تهدید می
مراتب، مشوقها و ارزشیابیها، آگاهانه یا ناآگاهانه، آشـکارا یـا ضـمنی، خیرهـاي      تقسیم کار، سلسله

مثل وقتی که تدریس دیگـر   ؛کند بیرونی عمل را برجسته، ضروري و جایگزین خیرهاي درونی می
المپیـاد، دانشـگاه و    آموزان از ابتدایی تا دبیرسـتان بـه   اي براي رساندن دانش چیزي نیست جز وسیله

کنـد   جاهاي دیگر یا وقتی مشوقها براي تدریس برجسته و خوب، فقط عملکردهایی را تقویـت مـی  
امکان یا وقتی فضایل اخالقی تدریس به دلیل عدم  است معطوف که به خیرهاي بیرونی و نه درونی
دیگـر  ) پژوهـی  اقـدام (پژوهـی   الگوهاي برتر تدریس و کـنش  هنمایش روي صحنۀ همایشهاي ساالن

نمایش مـورد تشـویق قـرار بگیـرد یـا وقتـی کیفیـت         مورد اعتنا نباشد، بلکه تنها مهارتهاي فنی قابل
آمـوزان، قبولیشـان در مسـابقات کشـوري،      تدریس را فقـط میـزان رشـد تحصـیلی و علمـی دانـش      

گیـري آن بسـیار    ازهکند، نه رشد منش انسانیشان که احتماالً اند هاي معتبر تعیین المپیادها و دانشگاه
است  ساز ین لحظات، همان لحظات سرنوشتا. یا شاید کامالً متفاوت است و دشوار، شاید ناممکن

مگر از د شو گراید و دیگر پرسیده نمی که سؤاالت ماهیتاً اخالقی دربارة خیر تربیت به خاموشی می
محیط بـه پشـتوانۀ فضـایل    رغم فشارهاي قدرتمند از سوي  علیتوانند میسوي جمعی از عامالن که 

اینتـایر از عمـل    طبق تعریـف مـک  . اخالقی همچنان خیرهاي درونی عمل را مورد پیگرد قرار دهند
در جریـان تـالش بـراي    تواننـد  مـی ، این عده همان اجتمـاعی از عـامالن هسـتند کـه     )2007/1981(

  . زنده نگه دارند را تحقق ببخشند و عمل رادستیابی به معیارهاي عالی عمل خیرهاي درونی آن 
عـامالن در برابـر    شدنبراي مقاوم  تر مطمئن سازوکاريدر تحلیل نشان داده شد،  طور که همان

در مفهـوم اسـالمی عمـل     فشارهاي قدرتمند محیط، و متعهد ماندن به پیگیري خیرهاي درونی عمل
 ایـن ویژگـی بـا    .نی اسـت کننده در مفهوم اسالمی عمـل، ویژگـی ایمـا    تعیین ویژگی. شود یافت می

ص آنچـه بـه عمـل بـه مفهـوم اسـالمی تشـخّ       . شـود  قابل فهـم مـی   عمل» هصحن«حضور خداوند در 
شـود مگـر    فهـم نمـی   کند که معناي عمل قابـل  این بدان داللت می. بخشد، رکن ایمانی آن است می

اگـر بـه   . اینکه در صحنۀ حضور خداوند در زندگی شخصی و اجتماعی عامل مورد فهم قرار گیـرد 
، هاي وقـوع آن عمـل کنـیم    یا صحنه 1»صحنه«و مطالعه عمل در  اینتایر مبنی بر مشاهده توصیۀ مک

گرفتـه  در نظر  دینی ايهصحنسیاسی،  یابر صحنۀ تاریخی، فرهنگی  عالوهممکن است » صحنه«این 
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یـد  اگر براي فهم عمل با. اي عامل حضور معنادار و مؤثر خداوند در زندگی حرفه صحنۀ شود؛ مثالً
، )2007/1981اینتـایر،   مک( عمل رجوع کردو براي فهم معناي نیات، باید به صحنۀ وقوع  به نیات

بـر تفاسـیر تـاریخی، فرهنگـی و سیاسـی شـکل         هیک تفسیر ممکن براي معنابخشی به نیـات، عـالو  
. قـرار گیـرد  تفسیر مورد دینی  ايهخواهد گرفت و آن وقتی است که نیات و مقاصد عامل در صحن

تواند بحث مطالعۀ عمل در بستر سنتهاي اصیل  ، هم میاحیاي عمل تربیت اسالمیاز این نظر، بحث 
دینی در متن وحی و دیگر متون دینـی باشـد و هـم بحـث مطالعـۀ عمـل و ویژگیهـاي آن در بسـتر         

احیاي سنتهاي قابل نقد دینی که در طول تاریخ دستخوش تغییر و تحول شده است؛ هم چنین بحث 
پیگرد دائم و مستمر خیرهاي درونی تربیت اسـالمی بـه عنـوان عمـل، و      بحثربیت اسالمی، عمل ت

، آن را )a2005 ،b2005(شناسـانی چـون دان     حفظ تمامیت آنها به دلیل تهدیدهایی است که عمـل 
اگر واقعیت داشته باشد، رویکـردي   که خوانند واژگونی خیرهاي درونی توسط خیرهاي بیرونی می

در پژوهشها  این رویکرد. استعمل تربیتی در نظام تربیت رسمی دینی نیاز بهبود به  با هدف کمک
از (تحت سازوکار رابطـۀ بـاال بـه پـایین     » هدایت«انگارة غالب، انگارة . در حال حاضر وجود ندارد

ایجاد روابط  مطالعۀ عمل در بسترهایش، و که مستلزم» بهبود«است، نه انگارة ) سوي نظري به عملی
اگر رفع محدودیتها و مساعد کـردن   ).1392حسینی،  آل(با عامالن تربیت است ه واسط تماعی بیاج

بـا برعهـده    است، فلسفۀ تربیت اسـالمی  ضروريزمینه براي تحقق عامل براي تحقق تربیت اسالمی 
   .عمل کندتواند اثرگذارتر  میجدید  مأموریتهاي پژوهشی و تربیتیاین گرفتن 

کـه بـر دو کـارکرد    هسـت   در اینجـا  ، دو پیشنهاد مشخصپژوهشه بر نتایج با تکیبدین ترتیب 
  : است ناظراصلی پژوهشی و آموزشی 

به تولید احکام و صدور به رویکرد استنتاجی و بازنگري در کارکرد پژوهشی خود که صرفاً ) 1
 وبهبـود   جدید براي مطالعات معطوف به عمل بـا هـدف   ايهاست و گشایش جبه معطوف رهنمود

  .احیاي عمل تربیت اسالمی
) رهنمـودگر تربیـت  ( فیلسـوف کارکرد آموزشی خود کـه صـرفاً بـه بازتولیـد      بازنگري در) 2 

تحقـق عامـل تربیـت     کمک بـه جدید براي تربیت عامل با هدف  ايهاست و گشایش جبه معطوف
  .اسالمی
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  یادداشتها
به دو نوع خیر اشاره ) 2007/1981(اینتایر از عمل  در تعریف مک. اینتایر تعلق دارد به مک فنی این اصطالح ـ 1

منظور از خیرهاي . internal goods» خیرهاي درونی«و  external goods» خیرهاي بیرونی«: شده است
به  است؛ طور تصادفی به عمل ضمیمه شده که از بیرون و بهاست  بیرونی، آن دسته از منافع مادي یا معنوي

تفاوت اساسی ). همان(است گونه خیرها اغلب شهرت، مقام و پول  ساالن اینعنوان مثال در مورد بزرگ
؛ مثالً براي هستهاي بدیل براي رسیدن به آنها خیرهاي بیرونی با خیرهاي درونی این است که همیشه راه

 ؛عمل خاص مثل تربیت درگیر شود یدستیابی به شهرت، مقام یا ثروت حتماً الزم نیست که شخص در نوع
زیرا در  ؛شود خوانده می» درونی«آنها از این نظر . کند قضیه کامالً فرق می» خیرهاي درونی«درخصوص اما 

مثل (توان به هیچ طریق دیگر جز آن عمل بدان دست یافت  که نمیهست درجۀ اول، خیرهایی در خود عمل 
را شناخت یا حتی  توان آنها و در درجۀ دوم، نمی) در بازي شطرنج» مهارت خاص سطح باالي تحلیلی«

  ).همان(تشخیص داد مگر از طریق تجربۀ شرکت کردن در آن عمل خاص 
در دهۀ پنجاه میالدي رویکرد غالب در رشتۀ فلسفۀ تربیت بویژه در کشورهاي  deductivismگرایی  استنتاج ـ 2

ایران قابل ردیابی است در  این گرایش در آثار اندك فلسفۀ تربیت اسالمی. مریکا و ممالک متحدة بریتانیا بودا
کنند اهداف، اصول و روشهاي تربیت اسالمی را از  با این تفاوت که فیلسوفان تربیت اسالمی تالش می

شکل تلفیقی آن و  هاي فلسفۀ اسالمی استنتاج کنند یا از آموزه) وحیانی خواه وحیانی یا غیر(هاي دینی  آموزه
  .مشاهده کرد توان در مبانی نظري سند تحول بنیادین را می

کنى در پرده است و گوشهایمان سنگین است و میان ما و تو  دلهاى ما از آنچه ما را بدان دعوت مى: گفتند ـ 3
  .پردازیم تو به کار خود پرداز و ما نیز به کار خود مى. حجابى است

  
  منابع فارسی 

اي قرآن کـریم   المعارف چند رسانه ةدائر 1/2در لوح فشردة جامع تفاسیر نور . ترجمۀ عبدالمحمد آیتی .قرآن مجید
  .مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی: قم). 1388تیر (
مطالعـات  . از عملیاتی بـه عملـی  : تحول فهم نهادي برنامۀ درسی). 1390(حسینی، فرشته؛ مهرمحمدي، محمود  آل

  .58 - 29: 3ش. 6س  .برنامۀ درسی
رسـالۀ  (تبیین رویکرد عملی به فلسفۀ تربیت اسالمی با تأکیـد بـر دیـدگاه ویلفـرد کـار      ). 1392(حسینی، فرشته  آل

  .تهران .دانشگاه تربیت مدرس). نشده دکتري چاپ
 1368ر اثـر اصـلی د  . (انتشـارات مدرسـه  : تهـران . ج اول .نگاهی دوباره به تربیت اسالمی). 1374(باقري، خسرو 

  ).چاپ شده است
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