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٥  ــ ابعاد تربيت دينی 
داراست.  را  خود  ويژه ی  استعدادهای  نيز  ابعاد  اين  از  يک  هر  و  دارد  گوناگونی  ابعاد  انسان 
که  به گونه ای  است؛  گسست ناپذير  ارتباطی  و  مستحکم  پيوندی  نيز  ابعاد  اين  از  هريک  ميان  هم چنين 

هرُبعدی بر ديگری تأثير می گذارد و به رشد و تکامل يا فساد و تباهی آن کمک می کند. 
تأثيرگذاری متقابل و پيوند مستحکم ابعاد گوناگون انسان با يکديگر سبب می شود که ما به يک 
تربيتی فقط  نظام  يک  اگر  شويم.  نيازمند  انسان  گوناگون  استعدادهای  شکوفايی  برای  تربيتی  برنامه ی 
برای يک يا تعداد محدودی از ابعاد وجودی انسان برنامه ريزی کند و يک نظام تربيتی ديگر برای يک 
يا چند بعد محدود ديگر، با مشکالت سختی روبه رو خواهيم شد که ما را در تربيت مطلوب ناکام خواهد 

کرد. 

تطبيق
آيا می توانيد دو مورد از اين مشکالت را بيان کنيد؟ 

با دوستان خود مشورت کنيد و در اين باره نظر دهيد.  

ابعاد مختلف تربيت عبارت اند از: عبادی، علمی، اخالقی، هنری، خانوادگی، اجتماعی، مالی 
و اقتصادی، مهارت ها و فنون و جسمانی. 

شده  ترسيم  بعد  صفحه ی  شکل  در  قلبی  تربيت  و  عقالنی  تربيت  با  تربيت  ابعاد  اين  رابطه ی 
است: 
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را  تربيت  ابعاد  ساير  و  علمی  اخالقی،  عبادی،  تربيت های  انسان  قلب  و  عقل  حقيقت،  در 
مترّبی  قلِب  و  عقل  اخالقی،  يا  عبادی  تربيت  انجام  با  می شوند.  درست  رفتارهای  منشأ  می پذيرند. 
پذيرای عبادت خداوند و اخالق فاضله می شوند؛ عقل درمی يابد که عبادت خداوند و اخالق پسنديده 
يا  خداوند  پرستش  بدين ترتيب  و  می کند  پيدا  شوق  و  گرايش  آن ها  به سوی  قلب  و  است  سعادت بخش 

اخالق خوب از انسان تربيت شده سرمی زند. 
ما  وجود  در  که  استعدادی  هر  است،  حساب  روی  از  و  حکيمانه  خداوند  خلقت  که  آن جا  از 
قرار داده، بيهوده نيست و برای سعادت و کمال ما ضروری است و بايد شکوفا شود. البته اين ابعاد 
و استعدادها همه در يک سطح نيستند، برخی مربوط به ُبعدجسمانی و مادی ما و برخی به ُبعد معنوی 
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مربوط می شوند، برخی پايدار و گسترده و برخی ناپايدار و محدودند، اّما همه در کمال جاودانی انسان 
و  باشد  داشته  نظر  استعدادها  و  ابعاد  همه ی  به  که  است  برنامه ای  موفق  تربيتی  برنامه ی  يک  مؤثرند. 

به هرکدام در حّد و جايگاه خود توجه کند و برای رشد و تکامل آن برنامه ارائه دهد. 

بررسی
با توجه به ضرورت همه جانبه بودن تربيت، درباره ی سؤال های زير بحث کنيد و 

نتيجه را در کالس عرضه کنيد: 
آن  به  چگونه  و  کند  کمک  اخالقی  تربيت  به  می تواند  چگونه  هنری  تربيت  ١ــ 

آسيب می رساند؟ 
٢ــ تربيت علمی و تربيت اجتماعی، چگونه به يکديگر کمک می کنند؟  

تربيت دينی، تربيتی جامع و همه جانبه است، نه جزيی از يک برنامه ی تربيتی. در اين برنامه به تمام 
استعدادها و اهداف واقعی او توجه شده است. اين برنامه، نه تنها به رشد جسمانی، زندگی خانوادگی، 
زندگی اجتماعی و همه ی نيازهای مربوط به دنيا می پردازد، بلکه او را برای حيات جاودانه در آخرت نيز 

آماده می کند و برای رسيدن به عالی ترين هدف ها در جهان ديگر ياری می رساند. 
پيوستگی و تأثير متقابل ابعاد انسان اجازه نمی دهد که يک برنامه ريز بتواند ادعا کند که او تنها 

مسئول تربيت بدنی، هنری يا عبادی است و نسبت به ابعاد ديگر شخصيت متربی مسئوليتی ندارد. 
خود  تخصصی  حوزه ی  در  می تواند  مربی  هر  و  است  طبيعی  امری  تربيت  در  کار  تقسيم  البته 
عمل کند. اّما تقسيم کار بايد براساس يک برنامه ی جامع تربيتی که اسالم بيان فرموده تنظيم شود. هر 
معلم و مربی، به اندازه ی حوزه ی عمل خود مسئول تربيت کل شخصيت کودک است و اين مسئوليت 
در برابر خدايی است که کودک را خلق کرده و به پدر، مادر و مربيان جامعه سپرده است. هر معلم و 
مربی، هرموضوعی را که تدريس کند و هر ُبعد از ابعاد کودک را که تربيت نمايد، بخشی از برنامه ی 
انجام وظيفه ی الهی  نکند، در  بدين کار اقدام  برعهده گرفته است و اگر درست  تربيت دينی را  جامع 

خود کوتاهی کرده است. 
ابعاد تربيت دينی عبارت اند از: 
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١ــ٥ــ تربيت عبادی 
پرستش و عبادت است.  قرارداده، حس  استعدادهای فطری که خداوند در وجود ما  يکی از 
و  خداوند  تقديس  پرستش  است.  انسان  يک  حالت  باشکوه ترين  و  شريف ترين  بزرگ ترين،  پرستش، 
تنزيه خداوند از هر عيب و نقص، ستايش او به عنوان سرچشمه ی همه ی زيبايی ها، خوبی ها و کماالت، 
سپاس گزاری و تشکر از او، و بردن دست نياز و تمّنا به سوی اوست. پرستش و عبادت خارج شدن از 
محدوده ی کوچک خودی و آرزوها و تمنّيات محدود و موقت و توجه و عشق به آن بی نهايت و خير و 

زيبايی مطلق است. 
ناقص  دينی  تربيت  بندگی،  و  پرستش  به  گرايش  شکوفايی  و  رشد  بدون  و  ُبعد  اين  تربيت  بدون 
است. يک انسان کامل يا شخصی که در جهت کمال گام بر می دارد، کسی است که حس عبادت و 

پرستش او رشد يافته باشد. 
عبادت پنج رکن دارد:١

کلمه ی  بدی.  و  زشتی  و  نقص  و  عيب  هر  از  خداوند  داشتن  منزه  تقديس:  و  تسبيح  ١ــ 
«سبحان الله» بيانگر اين رکن است. 

٢ــ تحميد و ستايش: خداوند را مستجمع همه ی کماالت، زيبايی ها و خوبی ها دانستن و او 
را به اين اوصاف ستودن. قرآن کريم می فرمايد: 

ِه اۡالَۡسماُء اۡلُحۡسٰنی                  همه ی نام های نيکو از آِن خداست.٢ َولِّلٰ
و نيز می فرمايد:  

َاۡلَحۡمُد لِٰلِّه              ستايش مخصوص خداست.٣ 
خالق  خود  که  خدا  پس  را.  زيبا  و  خوب  چيز  هر  می ستاييم؟  را  چيزی  چه  فطری  به طور  ما 
خوبی ها و زيبايی هاست، بيش از هر چيز ديگری سزاوار ستايش است و در حقيقت، همه ی ستايش ها 

به او باز می گردد. 
٣ــ سپاس و شکر: خداوند را به خاطر نعمت هايی که به ما بخشيده سپاسگزاری کردن. سپاسگزاری 
در مقابل هر خوبی، لطف و نعمت نيز يک خصلت فطری و گرايش اّوليه است که بايد با برنامه های تربيتی 
رشد يابد و به فعليت برسد؛ به خصوص در مقابل خداوند که همه ی نعمت های پيرامون ما از اوست. کفران 

نعمت و ناسپاسی در مقابل خدا، عملی است ضدفطرت و گرايش اّوليه و طبيعی انسان. 

١ــ جهان بينی توحيدی، استاد شهيد مطهری، ص ٨٤
٢ــ اعراف، ١٨٠                                      ٣ــ حمد، ١ 
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تطبيق
در آيه ی ١٢ سوره ی لقمان تفکر کنيد و پيام های آن را استخراج نماييد. 

موجوداتی  ما  کردن.  درخواست  او  از  و  بردن  خداوند  درگاه  به  را  خود  نيازهای  دعا:  ٤ــ 
نيازمنديم و خداوند تنها وجود بی نياز و تنها کسی است که حقيقتًا قادر به رفع نيازهای ماست. بنابراين 
نيز  خداوند  ببريم.  باال  او  سوی  به  تمنا  دست  و  کنيم  طلب  او  از  را  خود  نيازهای  که  است  طبيعی 

می فرمايد: 
چون بندگانم درباره ی من از تو بپرسند َو ِاذا َسأَلََک ِعبادی َعّنی  

همانا من نزديکم  َفِاّنی َقريٌب  
خواندِن خواننده را پاسخ می دهم  ُاجيُب َدۡعَوَة الداِع  

آن گاه که مرا بخواند …١ اذا َدعاِن …  
٥ــ ابراز تسليم محض و اطاعت در برابر خداوند: هر انسانی بايد به اين حقيقت برسد 
که خداوند شايسته ی فرمان دادن است و ما از آن جهت که بنده ايم، شايسته ی اطاعت و تسليم در برابر 

اوييم.
توجه کنيم که تربيت عبادی زير بنا و اساس ساير ابعاد تربيت در اسالم است. تربيت اخالقی، 
خواهند  قرار  کرده،  تعيين  خداوند  که  صحيحی  مسير  در  وقتی  تربيت،  ابعاد  ساير  و  اجتماعی  هنری، 
و  حج  روزه،  نماز،  عنوان های  تحت  خداوند  که  اعمالی  باشد.  داشته  وجود  عبادی  تربيت  که  گرفت 
مانند آن تعيين کرده، قالب های حقيقت عبادت و اشکال پرستش اند. تربيت عبادی تالشی است برای 
آن که کودک و نوجوان به تدريج اين اعمال را آگاهانه و با دّقت انجام دهد و روح عبادت و پرستش 
را در وجود خود بدمد، اندک اندک زندگی او رنگ خدايی به خود بگيرد؛ خدا را ناظر بر خود بيابد؛ 
او  رضايت  و  الهی  دستورهای  به  انتخاب ها  و  تصميم گيری ها  در  باشد؛  داشته  الهی  نيت  درکارهايش 
اجتماعی  سياسی و  انتخاب های  ساير  همسر و  انتخاب  شغل،  انتخاب  دوست،  انتخاب  کند؛ در  توجه 

خود معيارهای الهی را مراعات کند. 
يک برنامه ی تربيتی موفق، از نظر تربيت عبادی، برنامه ای است که گام به گام و پله پله تفکر و 
انديشه ی فرد را نسبت به حقيقت عبادت و پرستش و ارکان و اجزای آن ارتقا دهد و قلب او را به تدريج 

مشتاق و مؤمن به آن نمايد. 
١ــ بقره، ١٨٦
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٢ــ٥ــ تربيت اخالقی 
قرار  وجودش  در  را  اخالقی  فضايل  به  گرايش  و  کرده  خلق  الهی  فطرت  بر  را  انسان  خداوند 
داده اّما در ابتدای تولد عاری از خوی ها، خصلت ها و ملکات خاصی است. هر ُخلق و خويی از راه 
تکرار عمل و آثاری کـه آن عمل در وجود آدمی مـی گذارد، شکل می گيرد و بـه صورت ملـکه و صفت 
درنفس انسان، راسخ و ريشه دار می گردد و هنگامی که هر ُخلقی در او ريشه دار و محکم شد، قبول 

ُخلق و خوی ضد آن دشوار و سخت می شود. 
از اين رو تربيت کودکان و نقش بستن هر صورت و صفتی در آن ها آسان است. ولی بازگردانيدن 

بزرگ ساالن از صفاتی که پيدا کرده اند، مشکل و بلکه بسيار دشوار است.١
توجه داشته باشيم: با اين که خوی ها، صفات و اخالق ما در آغاز، با تکرار يک دسته از کارها 
و اعمال در ما شکل می گيرند اّما پس از شکل گيری هر ُخلق و خويی در ما، خودش منشأ رفتارهايی 
می شود. به طور مثال، پدر و مادری که از فرزند خود نخواسته اند که دروغ بگويد و خودشان نيز همواره 
با صداقت و راست گويی با او سخن گفته اند و هم چنين زمينه ای را فراهم کرده اند که فرزندشان کم تر با 
دروغ گويان معاشرت کند، به تدريج آن فرزند خصلت صداقت و راستگويی را به دست می آورد و از آن 

به بعد، اين خصلت همواره سبب راست گفتن و صادقانه عمل کردن او می شود.٢
خصلت های اخالقی ما عمومًا در دوره های کودکی و نوجوانی و جوانی شکل می گيرند. و لذا 
تربيت اخالقی کودکان، به خصوص در سنين دوره ی ابتدايی، بسيار اهميت دارد و بی توجهی به آن، 

آثار زيانباری را به دنبال خواهد داشت. 
خلق و خوی های انسان به دو دسته ی ضد يکديگر تقسيم می شوند: 

١ــ فضايل اخالقی؛ مانند صداقت و شجاعت 
٢ــ رذايل اخالقی: مانند دروغ گويی و ترس 

تفکيک
ده مورد از مهم ترين فضايل اخالقی را که از نظر شما اهميت بيش تری دارند و 
بايد در سنين کودکی بدان توجه کرد، برشمريد و رذايلی را هم که در مقابل آن ها قرار 

دارند، مشخص کنيد. 

١و ٢ــ علم اخالق اسالمی (ترجمه ی جامع السعادات)، مولٰی مهدی نراقی، ص ٥١ و ٥٢ 
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١ــ٢ــ٥ــ فضايل زيربنايی تربيت 
از کلمات معصومان صلوات اللّٰه عليهم چنين برمی آيد که دو فضيلت اخالقی وجود دارند که راه 
را برای کسب ساير فضايل اخالقی هموار می کنند و در مقابل، دو رذيلت اخالقی نيز وجود دارند که 

عامل سوق انسان به سوی ساير رذايل می شوند. آن دو فضيلت عبارت اند از: 
که  نهاده  وديعت  به  انسان  وجود  در  گران بها  و  شريف  گوهری  خداوند  نفس:  کرامت  الف) 
می شود.  ناميده  عزت نفس  يا  نفس  کرامت  گوهر  اين  نيست؛  معاوضه  قابل  دنيا  اين  در  چيزی  هيچ  با 
کرده،  ياد  آن  از  خودم»  «روح  تعبير  با  و  کرده  منتسب  خودش  به  را  آن  خداوند  که  شريف  گوهر  اين 
همان حقيقت متعالی وجود انسان است که می تواند همه ی مراتب خلقت را بپيمايد و همه ی کماالت و 

زيبايی ها را به دست آورد و در جوار قرب الهی مأوا گيرد. 
به  همين دليل حقيقت متعالی در انسان است که خداوند به او فرمود: 

ای فرزند آدم اشيا را برای تو آفريدم  يا َبنی آَدَم َخَلۡقُت اۡالَۡشياَء ِالَۡجِلَک  
و تو را برای خودم  َوَخَلۡقُتَک لَِنۡفسی  

هيچ بهايی با ارزش تر از اين برای انسان يافت نمی شود، که خدای عزيز خود، بهای او باشد. 
ِه َوابَْن ثاِره» و او و پدربزرگوارش  وقتی در زيارت وارث خطاب به ساالر شهيدان می گوييم: «يا ثاَر اللّٰ

اميرمؤمنان را کسانی می ناميم که خون بهايشان خداست، به همين شرافت ذاتی اشاره می کنيم. 
اين کرامت و شرافت ذاتی، مانند جوانه ای درحال رشد، در وجود هر کودکی هست و بايد با 
تربيت شکوفا شود و برگ و بار دهد. با شکوفايی کرامت و عزت، انسان ذلت گناه و ظلم را نمی پذيرد 
و به هيچ حقارتی تن نمی دهد. به ميزانی که اين خصلت در انسان رشد کند، آلودگی به گناه نيز کاهش 
می يابد. بنابراين رشد احساس کرامت و عّزت در کودک از مهم ترين برنامه های تربيتی پدر، مادر، معلم 

و مربيان است. 

تدبر در حديث
امير مؤمنان عليه السالم می فرمايد: 

«َعظَُم اۡلخالُِق فی َاۡنُفِسِهۡم، َفَصُغَرما دونَه و فی َاۡعُينِِهۡم»١
رابطه ی اين کالم امام علی عليه السالم را با عزت نفس تبيين کنيد. 

١ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٩٣
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ب) صداقت واخالص: راست انديشی، راست گفتاری و راست کرداری نيز مانند کرامت نفس 
در انسان ريشه ای فطری دارد. کودک از زمانی که می تواند بينديشد و با ديگران ارتباط برقرار کند، با 
صداقت عمل می کند. او اصوًال نمی داند که عدم صداقت و ريا چيست. او نمی داند که می توان به گونه ای 
انديشيد و به گونه ای ديگر عمل کرد. عمل او دقيقًا مطابق انديشه های اوست. همان گونه می گويد و عمل 

می کند که می انديشد. 
تربيت اين خصلت اخالقی که هم چون کرامت نفس و ديگر خصلت های فطری، مانند جوانه ای 
درون کودک در حال رشد است، سبب می شود که با رشد کودک و توسعه ی روابط او با ديگران، اين 
خصلت نيز به نهالی شاداب تبديل شود و در بزرگ سالی درختی تناور شود که در ميان تضاد منافع و 

تصميم های سخت بايستد و حافظ و نگهبان فرد باشد. 
تربيت اين خصلت و رشد آن در کودک شيوه های گوناگونی دارد اّما مهم ترين آن ها مشاهده ی 
عدم  که  کند  احساس  بايد  کودک  است.  اطرافيان  و  مربی  معلم،  مادر،  پدر،  از  اخالص  و  صداقت 
صداقت بسيار زشت است و به کرامت و عزت نفس او ضربه می زند؛ بايد احساس کند که دوگانگی ميان 

سخن و عمل ديگران را به شدت می رنجاند و ناراحت می کند. 
صداقت در سه رابطه معنا می يابد: رابطه ی فرد با خود، رابطه ی فرد با خدا و رابطه ی فرد با 
خود  خدای  با  که  کسی  و  است  صادق  نيز  خود  خدای  با  است،  صادق  خودش  با  که  کسی  ديگران. 

صادق باشد، با بندگان خدا و هم نوعان خود نيز صادق خواهد بود. 
به همين جهت خدای سبحان می فرمايد: 

دروغ را کسانی می سازند  ِانَّما َيۡفتَِری اۡلکَِذَب  
که ايمان ندارند.١ الَّذيَن ال ُيؤِۡمنوَن  

٣ــ ٥ــ تربيت علمی 
حس کنجکاوی و حقيقت جويی يکی ديگر از استعدادها و گرايش های فطری انسان است. هر 
انسانی از درک و کشف حقايق جهان لذت می برد و به وجد می آيد. بسياری از فعاليت ها و بازيگوشی های 
کودکانه در پاسخ به همين گرايش است. عالوه بر اين، عموم نيازهای مادی و معنوی انسان از راه علوم 
و معارف برطرف می شود و حيات مادی و معنوی وی در گرو حيات علمی آن است. بنابراين دو زمينه 

برای تربيت علمی وجود دارد: 
١ــ نحل، ١٠٥



٣١

١ــ گرايش فطری انسان ها به دانستن 
٢ــ رفع نيازهای مادی و معنوی از طريق دانستن 

تاريخ حيات انسان شاهد و گواه پيوند ميان آن گرايش فطری و تالش برای رفع نيازها و پيشروی 
شکوهمند انسان در فتح قله های معرفت و دانش است. 

را  خود  دين  بايد  افراد  همه ی  مثًال  است؛  ضروری  جامعه  افراد  همه ی  برای  دانش ها  برخی 
بشناسند تا راه سعادت و رستگاری ابدی را طی کنند و از تباهی هالکت رهايی يابند. روشن است که 

اين دين شناسی هرقدر عميق تر باشد، پيشرفت انسان در مسير سعادت نيز بيش تر خواهد شد. 
برخی دانش ها برای ادامه ی حيات و زندگی روی کره ی زمين برای هر جامعه ای ضروری است 

و گروهی از افراد جامعه بايد آن را بياموزند، مانند پزشکی، معماری و مانند آن. 
و  کودکان  در  معرفت  شاخه های  همه ی  و  علم  به  عالقه  که  می شود  سبب  علمی  صحيح  تربيت 
نوجوانان و جوانان تقويت شود و انگيزه و همت و پشتکار آنان در جهت کسب معرفت، بيش تر گردد 
و توانايی جامعه در رفع نيازهای مادی و معنوی باال رود. درست است که کسب دانش در اسالم بر 
هر زن و مرد واجب است و رسول خدا فرمود: «طَلَُب اۡلِعۡلِم َفريَضٌة َعلٰی کُلِّ ُمۡسلٍِم١» اّما اين بدان 
معنا نيست که همه ی مردم همه ی شاخه های دانش را بياموزند. آری، همان طور که گفته شد، آن مقدار 
از علم که برای سعادت هر فرد الزم است، بايد به همگان آموزش داده شود. مانند شناخت واجبات 
بايد  است،  ضروری  جمعی  زندگی  برای  که  دانش  از  مقدار  آن  هم چنين  حسنه.  اخالق  و  محرمات  و 
همگانی گردد؛ مانند خواندن و نوشتن، بهداشت و قوانين و مقررات عمومی. ساير دانش های تخصصی 

مورد نياز بايد با توجه به عاليق و زمينه ها ميان افراد جامعه تقسيم و توزيع شود. 
البته، يکی ديگر از عواملی که بايد سبب توجه بيش تر برنامه ريزان به تربيت علمی شود، استقالل 

و عدم وابستگی کشور ما به ديگران و کسب جايگاه بلند علمی در دنياست. 

٤ــ٥ــ تربيت زيبايی شناختی 
اين تربيت به معنای پرورش حس زيبايی شناختی انسان است. از يک طرف، خداوند که خود 
زيباست٢ و همه ی زيبايی ها را در خود جمع کرده٣، جهان را زيبا آفريده و جلوه ی زيبايی خود قرار داده 
است. از طرف ديگر، حس زيبايی دوستی را در سرشت آدميان به وديعت نهاده و آن ها را خودآگاه و 

١ــ اصول کافی، ج ١، ص ٣٠
٢ــ ان اللّٰه جميل و يحب الجمال

٣ــ وللّٰه االسماء الحسنی 
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ناخودآگاه شيفته ی خود ساخته است. کسانی با ديدن برخی زيبايی های اين جهان محو و مدهوش آن 
می گردند و دل به همان می سپارند و از راه يابی به آستان سرچشمه ی زيبايی ها بازمی مانند اّما برخی ديگر، 

اين زيبايی ها آنان را متوجه خداوند می کند و سر بر آستان او می سايند و می گويند: 
از اين ميان همه در چشم من تو می آيی به هرکه می نگرم صورت تو می بينم  

گام اّول در تربيت زيبايی شناختی آن است که روش هايی به کار ببريم تا کودک زيبايی های هستی 
را درک کند و از اين درک احساس شادابی نمايد. پرنده ای که بال های زيبايش را می گشايد و به پرواز 
درمی آيد؛ آبشاری که از ارتفاعی فرومی ريزد؛ آبی که در جويباری جاری می شود و کـرانـه های دشتی 
را می پيمايد، گلبرگی که می شکفد و دست های کرامتش را به روی پروانه ها و زنبورها می گشايد؛ ستاره ای 
که دراعماق آسمان به ما چشمک می زند؛ کودکی که سرگرم بازی و دويدن است؛ مادری که آغوش 
برای کودکش باز کرده است؛ نيکوکاری که آن چه را خود دوست می دارد، می بخشد؛ دانشمندی که 
پرده از رازهای شگفت جهان برمی دارد؛ پرسشگری که سر بر آستان معبود گذارده و با او نجوا می کند؛ 
عارفی که در فراق محبوب شعر هجران می سرايد؛ مجاهدی که در راه همه ی اين زيبايی ها هستی اش را 
ايثار می کند، همه وقتی قابل درک اند، که حس زيبايی شناختی در دوره ی کودکی و نوجوانی پرورش 
يافته و شکوفا شده باشد. برداشتن اين گام بسيار ضروری است و غفلت از آن به معنای پرورش انسان هايی 

است که يک ُبعد مهم از شخصيت آن ها شکل نگرفته و ناقص مانده است. 
گام دوم در تربيت زيبايی شناختی پرورش کسانی است که اين استعداد را دارند که می توانند با 
قدرت تخيل و خالقيت، در يکی از قالب های هنری زيبايی های هستی را تجلی ببخشند و در اين قالب 

ستايشگر زيبايی ها باشند. چنين کسی «هنرمند» است. 
البته جهت گيری تربيت زيبايی شناختی بايد به گونه ای باشد که ديدگاه هنرمند را از سطح زيبايی 
محسوس و ظاهری عبور دهد و به اليه ی متعالی تر زيبايی؛ يعنی زيبايی معنوی برساند؛ تا هنرمند فقط 
دنيايی،  دلبستگی های  ساير  مانند  دلبستگی ای،  چنين  که  چرا  نماند.  متوقف  و  دل نبندد  ظواهر  به اين 
پرتگاه هنرمند و عامل سقوطش خواهد بود. همان طور که طبيعت از نشانه های خداست، زيبايی های آن 
نيز راه عبور به زيبايی های جاودان و حقيقی و تجلی بخش جمال الهی است و هنرمند بايد به جايی برسد 

که بتواند در آثارهنری خود به آن ها توجه کند. 
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تحقيق
آيا می دانيد ويژگی های هنر اسالمی چيست؟ برای کسب اطالع از اين ويژگی ها 
به کتاب «جوان مسلمان و دنيای متجدد» مراجعه کنيد و نتيجه ی تحقيق خود را در کالس 

ارائه نماييد. 

٥ــ٥ــ تربيت خانوادگی 
برای  اسالم  ماست.  طبيعی  نيازهای  از  بسياری  شدن  برآورده  محّل  و  مقدس  کانونی  خانواده 

تشکيل خانواده چهار هدف مهم پيش بينی کرده است: 
١ــ برطرف شدن نياز جنسی زن و مرد در يک محيط قانونمند و سالم و ايجاد امنيت اخالقی 

در جامعه 
٢ــ ايجاد آرامش روحی برای همسران، در نتيجه ی انس آنان با يکديگر و بودن برای يکديگر 

٣ــ پرورش فرزندان سالم و رشيد 
اعضای  اخالقی  و  معنوی  رشد  برای  فضايی  کردن  فراهم  و  زمينه  ايجاد  مهم تر،  همه  از  ٤ــ 

خانواده، و کسب کماالت و فضايل 
اين کارکردهای مهم وقتی ممکن و ميّسر است که هريک از اعضای خانواده برای ايفای نقش 
و انجام وظايف خود، تربيت شده باشد. از آن جا که هر کودکی، در آينده پدر يا مادری خواهد شد که 
خود خانواده تشکيل خواهد داد، در مسير رشد خود درخانواده و در مدرسه بايد بياموزد که چگونه 

نقش مادری يا پدری خود را ايفا کند. پس تربيت خانوادگی دو جنبه دارد: 
و  کودکی  دوره ی  در  خود  مسئوليت  درست  ايفای  برای  نوجوانان  و  کودکان  کردن  آماده  ١ــ 

نوجوانی به عنوان فرزند خانواده 
٢ــ آماده کردن نوجوانان و جوانان برای تشکيل يک خانواده ی موفق در آينده و ايفای صحيح 

نقش همسری، پدری يا مادری در زمان تشکيل خانواده 

٦ــ٥ــ تربيت اجتماعی 
زندگی  است.  اجتماعی  تربيت  دارد،  اسالم  در  مهمی  جايگاه  که  تربيت  ابعاد  از  ديگر  يکی 
اجتماعی و لوازم آن، حيات هر فرد را در همه ی ابعاد تحت تأثير قرار داده و مسئوليت های گوناگونی را 
متوجه او ساخته است. وابستگی و ارتباط هر فرد با جامعه آن قدر عميق و جدی است که بسياری از 
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ابعاد شخصيتی انسان و کماالت وجودی او يا سقوط و تباهی اش، در نوع رفتاری که با جامعه دارد، 
شکل می گيرد. چگونگی معاشرت با خويشان، دوستان، هم کيشان و هم نوعان، انتخاب شغل در جامعه، 
تعهد نسبت به نظام اسالمی، تالش برای حاکميت عدالت، اخالق فاضله و معنويت، تعاون با مؤمنان، 
مبارزه با ظالمان و مستکبران، دست گيری از فقيران و درماندگان، مراعات مقررات و نظامات اجتماعی، 
مبارزه با فساد و رذايل اخالقی و خالصه درک جايگاه صحيح خود در نظام اسالمی و عمل مطابق با 

اين جايگاه، وقتی امکان پذير است که فرد برای چنين جايگاهی تربيت و آماده شده باشد. 

نمونه يابی
يا  افراد  غلط  تربيت  از  ناشی  جامعه  يک  نابسامانی های  از  بسياری  که  می دانيم 
تربيت نشدن آن هاست. پنج مورد از مهم ترين مشکالت جامعه را نام ببريد که در صورت 

تربيت صحيح مردم، آن مشکالت از بين خواهد رفت. 

در تربيت اجتماعی، کودک آماده می شود تا: 
١ــ مسئوليت های قانونی خود نسبت به مردم، نظام اسالمی، کشور، مسلمانان و ساير مردم دنيا 

را بشناسد و در انجام آن ها کوشا باشد. 
٢ــ در معاشرت با مردم از اخالق کريمانه برخوردار باشد و در حسن معاشرت با آن ها بکوشد و 
آداب اجتماعی را که برگرفته از قرآن کريم سيره ی معصومان (صلوات الله عليهم) است، مراعات کند. 
٣ــ حقوقی را که اسالم برای وی قائل شده، بشناسد و در محدوده ی اين حقوق برای بهره مندی 

از امکانات جامعه ی اسالمی تالش کند. 

٧ــ٥ــ تربيت مالی و اقتصادی
نيازهای طبيعی انسان، از قبيل نياز به مسکن، لباس، غذا و تشکيل خانواده و هم چنين نيازهای 
معنوی مانند نياز به علم، سبب می شوند که انسان کار و شغلی داشته باشد تا از آن طريق درآمد کسب 

کند و نيازهای خود را تأمين نمايد. 
اسالم دشمن بی کاری و بی کارگی است و حتی ثروتمندانی را که بی کار و بدون فعاليت مفيدی 
هستند و فقط از ثروتی که به آن ها رسيده، می خورند، دوست ندارد. اسالم افرادی را که تن به بی کارگی 

داده اند، «انگل» اجتماع معرفی کرده و بر آنان لعن فرستاده است. 
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ملعون است کسی که خود را تحميل بر مردم «َمۡلعوٌن َمن َاۡلٰقی کَلَُّه َعلَی الّناِس١  
                                                                کرده    است.

در مقابل آن، کار مفيد و داشتن يک حرفه و شغل سودمند در اسالم مقدس شمرده شده و در 
برخی روايات شبيه جهاد به حساب آمده است.     

                                                        فرموده است:
ِانَّ الٰلَّه ُيِحبُّ اۡلُمؤِۡمَن اۡلُمْحتَِرَف       خدا مؤمنی را که دارای شغل است، دوست دارد. 

حتی اسالم گسترش دادن به زندگی و توسعه ی ثروت از طريق کار و با تأسيس کارخانه، انجام 
بسيار  را  آن  مانند  و  علمی  و  تحقيقی  کارهای  انجام  کشاورزی،  فعاليت های  انجام  سودمند،  تجارت 

سودمند دانسته و مسلمانان را بدان تشويق کرده است٢.
رسيدند،  مناسب  سن  به  وقتی  که  شوند  تربيت  به گونه ای  کودکی  از  بايد  ما  فرزندان  بنابراين، 

ويژگی های زير را کسب کرده باشند: 
١ــ اهل کار و فعاليت باشند و از تن پروری و بيکاری متنفر باشند.

ضرر  آن  الزمه ی  که  هرکاری  از  و  کنند  انتخاب  جامعه  و  خانواده  خود،  برای  مفيد  شغل  ٢ــ 
رساندن به خود يا غير خود است، دوری کند. 

٣ــ با شغل خود به پيشرفت کشور و رفاه عمومی جامعه کمک کند. 
را  خود  فرزندان  پيشرفت  زمينه ی  و  دهد  توسعه  را  خود  خانوادگی  زندگی  خود،  شغل  با  ٤ــ 

فراهم سازد. 
٥ــ در تمام فعاليت های اقتصادی خود حقوق جامعه و محرومان را رعايت کند و اخالق کريمانه 

داشته باشد. 
برای رسيدن فرزندان به چنين مرحله ای بايد يک برنامه ی تربيتی صحيح در خانواده و مدرسه 

به اجرا درآيد و جوانان با آمادگی کامل وارد فعاليت اقتصادی شوند. 

ـ  ٥  ــ تربيت مهارت ها و فنون  ٨   ـ
مهارت ها و فنون بر دو دسته اند: 

مهارت  مانند  نيست.  درآمد  کسب  و  اشتغال  برای  و  است  فرد  زندگی  الزمه ی  آن ها  از  برخی 
درمطالعه، رانندگی، آشپزی، استفاده از رايانه، استفاده از ابزارهای برقی، تعمير برخی وسايل خانه، 

١ــ وسائل الشيعه، ج ١٢ ص ١٨                                 
٢ــ مراجعه شود به کتاب دانش مسلمين، استاد محمدرضا حکيمی   

می فرمايد:
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گل کاری و برخی هنرهای دستی که جنبه ی کار تفننی در منزل را دارند. 
برخی نيز الزمه ی شغل و کسب درآمدند که عموم حرفه ها و شغل های مفيد را شامل می شود؛ 

مانند کشاورزی، باغبانی، پرستاری و معماری. 
می کنند،  زيبا  و  دلپذير  يا  و  آسان  و  سهل  را  زندگی  که  جهت  آن  از  اّول،  دسته ی  مهارت های 

توسط بزرگان ما توصيه شده و خوب است که فرزندان ما چنين مهارت هايی را بياموزند. 
مهارت های دسته ی دوم، راهی برای کسب درآمدند و آموختن آن ها از آن جهت مفيد است که 

از طريق آن فعاليت اقتصادی صورت گيرد و درآمد کسب شود. 

٩ــ٥ــ تربيت جسمانی 
از نظر اسالم، هر فردی بايد بياموزد که چگونه بدن خود را رشد دهد، سالم و نيرومند نگه دارد 
و از آن به صورت صحيح و بدون ضرر بهره ببرد. الزمه ی اين امر آشنايی عمومی افراد با «تغذيه ی 

صحيح»، «بهداشت» و انجام دادن ورزش های مفيد و سودمند است. 
تربيت يا پرورش جسم با تن پروری متفاوت است. پرورش جسم به رشد و کمال و سالمت جسم 
می انجامد و سبب می شود که آدمی بتواند ساير فعاليت های خود را با نشاط و توانايی بهتر انجام دهد 
و  عمر طوالنی تر و مفيدتری داشته باشد اّما تن پروری، رسيدگی بيش از حد به بدن است؛ به طوری که 

هدف خود را لذت های جسمانی قرار می دهد و از پرورش روح خود باز می ماند. 
در سخنان و سيره ی معصومان بزرگوار ما درس های فراوانی برای تربيت جسمانی آمده که هم 

خود بايد در زندگی آن ها را به کار ببنديم و هم براساس آن درس ها فرزندانمان را تربيت کنيم. 
هم چنين بايد از راهنمايی های دانشمندانی که در اين زمينه تخصص دارند، بهره ببريم. 

ذکر نمونه
به سخنان و سيره ی معصومان (ص) و نيز نظرات دانشمندان مراجعه کنيد و چهار 

توصيه ی مفيد آنان برای پرورش جسم را استخراج نماييد. 

طرح يک سؤال: اگر همه ی ابعاد تربيت جزء تربيت دينی است، آيا الزمه ی چنين نظری اين 
معصومان (ص)  کريم و سنت  مربوط به آن ها هم در قرآن  دانش  تمام آن ها و  تربيت  نيست که راه های 

آمده باشد؟ 
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در پاسخ می گوييم: خير، چنين نيست، 
خداوند، عالوه بر اين که ما را از طريق وحی (قرآن کريم) و سيره ی معصومان (ص) راهنمايی 
می کند، قوه ای به نام تفکر و تعقل هم به ما عطا فرموده تا واقعيت های جهان را بشناسيم و آن چه را 
برای ما مفيد يا مضر است، تشخيص دهيم. به طور مثال، حفظ سالمتی ما از دستورات مهم الهی است 
اّما فقط برخی از چيزها الزمه ی سالمتی است و چيزهايی که سالمتی را به خطر می اندازد، در سخنان 
پيشوايان ما آمده است. تشخيص ساير موارد به علم و دانش انسان ها واگذار شده است؛ بنابراين اگر 
کسی بداند که ماده ای برای بدن او ضرر دارد، از نظر دين، استفاده از آن حرام است. و اگر بداند که 
دارويی برای رفع بيماری وی ضروری است، از نظر دين، بايد آن دارو را استفاده کند و هرکدام از اين 

کارها را که انجام ندهد، گناه کرده است. 
بنابراين، خداوند به ما امر کرده که در تربيت جسمانی فرزندان خود از دانش های مختلف بهره 

ببريم تا به تربيتی موفق و کارآمد برسيم. 

٦ــ رويکرد تربيت دينی: فطرت گرای توحيدی 

رويکردها يا رهيافت ها که عمومًا ناظر بر ديدگاه ها و طرز تلقی های خاص اند، بر عناصر و اجزای 
يک برنامه پرتوافکنی می کنند و ساختار و سامان آن را جهت می دهند. رويکردها به تناسب گستره و 
وسعتی که دارند، می توانند در مراحل مختلف يک برنامه ظاهر شوند و هر بخش از آن را تحت تأثير 
قرار دهند. برخی از رويکردها که عمومًا ناظر بر مبانی آن برنامه اند، چنان گستره ای دارند که بر تمام 
از  برخی  بر  ناظر  می گيرند،  قرار  کلی  رويکردهای  آن  درون  که  برخی  و  می گذارند  تأثير  برنامه  اجزای 

اجزای برنامه اند. 
رويکرد مناسب و سازگار با تعليم و تربيت دينی، رويکرد فطرت گراست. اين رويکرد، برخاسته 
از ديدگاه اسالم نسبت به انسان و انسان شناسی دينی است. در اين ديدگاه، «فطرت» نقش محوری دارد 
معنای  فطرت به  محسوب می شود.  گفته اند، ام المعارف  مطهری  مرتضی  شهيد  متفکر  همان طور که  و 
نوع خاص خلقت انسان است. اين خلقت خاص، به انسان، اوصاف و ويژگی هايی ذاتی بخشيده که 
او را از ساير موجودات متمايز می کند. انسان دارای استعدادها و غايات خاص، گرايش های خاص و 
توانايی های شناختی خاصی است که يا در موجودات ديگر مشاهده نمی شود و يا تا بدان حد در آن ها 
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گرديده  نازل  آن  با  تناسب  در  و  بناشده  فطرت  اين  بر  است،  کمال  و  سعادت  راه  که  دين  ندارد.  تحقق 
است: 

ذلک  الّلٰه  لخلق  تبديل  ال  عليها  الناس  فطر  التی  الّلٰه  فطرة  حنيفا  للدين  وجهک  «فاقم 
الدين القيم و لکن اکثر الناس ال يعلمون»١

بنا بر معارف دينی، هر انسانی با فطرتی پاک به دنيا می آيد٢ و تنها طريقی که می تواند انسان را 
به رستگاری برساند و استعدادهای واقعی اش را شکوفا سازد، طريق سازگار با فطرت و منطبق بر آن 

است. 

١ــ٦ــ ويژگی های فطری انسان٣ 
١ــ انسان مخلوقی است حقيقت جو؛ دانايی و آگاهی را دوست دارد و از آن لذت می برد. انسان 
طبعًا از جهل فرار می کند و به سوی علم می شتابد؛ بنابراين، انسان، دانش را نه تنها برای رفع نيازها 
و بهبود زندگی می خواهد، بلکه آن را فی حد نفسه مطلوب خود می يابد و با دست يابی به علم، کامل 

می شود و لذت می برد. علم طلبی انسان، نامحدود است و به حّدی ختم نمی شود. 
٢ــ انسان مخلوقی است که به خير اخالقی گرايش دارد؛ آن را خوب می داند و از داشتن آن 
لذت می برد. بسياری از کارها را انسان به جهت ارزش اخالقی انجام می دهد، نه به جهت امور مادی 
و هرقدر پايبندی به امور اخالقی در او بيش تر شود، کامل تر می گردد و تعالی می يابد. خير اخالقی و 

ارزش اخالقی برای حيوان، معنی و مفهومی ندارد. 
٣ــ بعد فطری ديگر انسان، عالقه به جمال و زيبايی است. انسان، جمال و زيبايی را در همه ی 
شئون زندگی ــ شئون مادی و معنوی ــ دخالت می دهد. انسان دوست دارد خود، محيط زندگی و 

گفتار و رفتارش زيبا باشد. 
٤ــ يکی ديگر از ابعاد اصيل و فطری وجود آدمی حس پرستش است. پرستش حقيقت مطلق، 
نيست  نقصی  او  در  که  است  برتر  کمالی  پرستش  هست؛  هرکس  درون  در  مطلق  زيبايی  و  مطلق  خير 

١ــ پس روی خود را به سوی دين يکتاپرستی فرادار، در حالی که از همه ی کيش ها روی برتافته و حق گرا باشی، به همان فطرتی که 
خدا مردم را بر آن آفريده است. آفرينش خدا را دگرگونی نيست. اين است دين راست و استوار، ولی بيش تر مردم نمی دانند. / سوره ی روم، 

آيه ی ٣٠ 
٢ــ پيامبر اسالم (ص) فرمودند: «کل مولود يولد علی الفطره» صحيح بخاری، کتاب الجنائز، ابواب ٨٠ و ٩٣

٣ــ انسان در قرآن، استاد شهيد مرتضی مطهری، ص١٨ به بعد
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«ميل»  يک  و  «امکان»  يک  نشان دهنده ی  پرستش  و  عبادت  ندارد.  وجود  زشتی  او  در  که  جمالی  و 
درانسان است: امکان بيرون رفتن از امور مادی و ميل به پيوستن به مرتبه ی باالتر و وسيع تر. 

از آن جا که حقيقت مطلق، خير مطلق و زيبايی مطلق خداست، در واقع، انسان مخلوقی خداجو 
پا  از  نپيوندد،  او  به  تا  و  می جويد  را  خدا  به  قرب  که  است  به گونه ای  او  خلقت  است.  خداطلب  و 

نمی نشيند.
بنابراين، برنامه ی تربيتی انسان، برنامه ای است که بتواند حقيقت جويی، خيرطلبی، زيبايی گرايی 
و پرستش را که به صورت استعداد در انسان وجود دارد، به فعليت رساند و او را در تقرب به خدا 

ياری دهد. 
٥ــ ويژگی ديگر انسان که او را از ساير مخلوقات جدا می کند، داشتن نيروی عقل است. اين 
نيرو به او کمک می کند که هم حقايق را بشناسد و از باطل ها جدا کند و هم خوبی ها را تشخيص دهد 
و از زشتی ها جدا کند. انسان چون دارای قدرت عقل و اراده است، می تواند در برابر ميل های باطل 

مقاومت کند و خود را در مسير سعادت قرار دهد. 
تسليم  داشتن،  اعتقاد  کانون  نام «قلب» است. قلب،  مرکزی به  داشتن  انسان  ديگر  ويژگی  ٦ــ 
عشق  کانون  و  شود  حقايق  تسليم  قلب،  اگر  است.  خشم  و  مهر  کين،  عشق،  ورزيدن،  شوق  شدن، 
به زيبايی های برتر و حقيقی گردد، انسان به سوی گرايش های فطری خود حرکت خواهد کرد و در مسير 

قرب الهی گام خواهد زد؛ در غير اين صورت سراشيبی سقراط را خواهد پيمود. 
بنابراين، تربيت موفق، تربيتی است که عقل و اراده را در انسان رشد دهد و قلب را تابع عقل 
سازد و از هوا و هوس دور کند تا شوق به زيبايی مطلق در قلب جای گيرد و انگيزه ی رفتن به سوی 

آن حاصل شود. 
است.  اللّٰه١  معرفت  و  يگانه  خدای  عبوديت  توحيد،  به  گرايش  انسان،  فطری  ويژگی  مهم ترين 
فطرت انسان، توحيدی است. بدين معنا که هم خود را وابسته به خالقی می يابد که منبع و سرچشمه ی 
ـ که گرايش به سوی همان خوبی ها و زيبايی هاست  ــ در  همه ی خيرها و کماالت است و هم گرايشی به اوـ 
ضمير خويش احساس می کند. دين اسالم درونی آن است تا فطرت توحيدی را در همه ی ابعاد شکوفا 
کند و شخصيتی توحيدی از انسان بسازد. به عالوه، رسيدن به بينش توحيدی درباره ی جهان و انسان 
ــ که به تعبير استاد شهيد مطهری، به معنای درک ماهيت «ازاويی» و «به سوی اويی» جهان و انسان 
١ــ از امام باقر (ع) در مورد «حنيفيت» سؤال شد، فرمودند: «هی الفطره التی فطر الناس عليها ال تبديل لخلق الّله، فطرهم الّله علی 

معرفته» توحيد صدوق، ص ٣٣٠، به نقل از استاد شهيد مطهری مجموعه آثار، ج ٣، ص ٤٦٢. 
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است ــ زيربنا و محور برنامه ی هدايتی اسالم است که همه ی اجزا و مؤلفه های اين برنامه را شکل و 
جهت می دهد: «صبغة الّله و من احسن من الٰلّه صبغة»١ «در حديث است: الدين الحنيف و الفطره و 

صبغة الٰلّه و التعريف، فی الميثاق»٢.
فطرت گرايی توحيدی در تعليم و تربيت، رهيافتی بنيادی است که ابعاد مختلف هدايت دينی را 

شکل می دهد: 
الف) بنابراين رهيافت، جهان مجموعه ای يکپارچه، مرتبط به هم و دارای پيوندی محکم است 
که از خداست و به سوی او باز می گردد. اين جهان هويتی زنده و شخصيتی واحد دارد و وحدت خود 

را در نسبت با خالق خود که يگانه ی حقيقی است، کسب می کند. 
ب) هم چنين، اين مجموعه ی يکپارچه به سوی او بازمی گردد. البته بازگشت انسان، بازگشتی 
ويژه ی خود و متناسب با شأن و منزلت وی است. «واقعيت تکاملی انسان و واقعيت تکاملی خلقت، 

واقعيت «به سوی اويی» است. هرچه روبه سوی او ندارد، باطل و ضد مسير تکاملی خلقت است»٣.
ج) ثمره ی توجه به فطرت توحيدی در هدايت، تحقق مراتبی از توحيد عملی در شخصيت تک 
تک انسان هاست. نفی معبودهای درونی و بيرونی، جهت گيری همه ی قوای روحی و جسمی به سمت 
تعبير  اخالص،  است.  عملی  توحيد  حقيقت  شخصيت٤،  وحدت  به  رسيدن  باالخره،  و  الی الٰلّه  تقرب 
تفاوت  و  دارد  درجات  و  مراتب  انسان  در  خداشناسی  نفوذ  و  «تأثير  است.  عملی  توحيد  از  ديگری 
انسان ها ازنظر کمال انسانی و قرب به خداوند، به اين درجات بستگی دارد و همه ی اين ها «صدق« و 

«اخالص» ناميده می شوند؛ يعنی همه ی اين درجات، درجات صدق و اخالص است»٥.
و  اجتماعی  توحيد  برپايی  اسالمی،  جامعه ی  افراد  در  عملی  توحيد  و  نظری  توحيد  ميوه ی  د) 
برای  و  خدا  به خاطر  آن  فعاليت های  و  برنامه ها  آن،  مقررات  و  نظامات  که  است  جامعه ای  شکل گيری 
اطاعت از اوامر و نواهی اوست؛ يعنی همه ی فعاليت های اجتماعی جهتی واحد دارند که همان رضايت 

الهی و اطاعت از اوست. 

١ــ سوره ی بقره، آيه ی ١٣٨. امام باقر (ع) می فرمايند: «عروه الوثقی التوحيد و صبغه االسالم، بحاراالنوار، ج٣، ص ٢٧٩.
٢ــ بحاراالنوار، ج ٣، باب ١١، ص ٢٧٦، نقل از معانی االخبار؛ دين حنيف، يا دين فطری و يا صبغة الّله است که خدا در ميثاق ــ 

يعنی در پيمانی که با روح بشر بسته است ــ بشر را با آن آشنا کرده است.
٣ــ استاد شهيد مطهری، مجموعه آثار، ج ٢، ص ١٣٥

٤ــ اصطالحی که استاد شهيد مطهری به کار می بردند و آن را نتيجه ی پرستش خدای يگانه و بندگی می دانستند.
٥ــ استاد شهيد مطهری، مجموعه آثار، ج ٢، ص ١٣٣



٤١

٢ــ٦ــ اصول منتج از رويکرد فطرت گرای توحيدی 
اين رويکرد که برگرفته از انسان شناسی اسالمی است، ما را به سمت اصولی راهنمايی می کند که 

برنامه ی درسی را تحت تأثير قرار می دهند و الزاماتی را در اجزای برنامه به دنبال دارند. 
اهم اين اصول در اين برنامه عبارت اند از: 

فطرتًا  انسان  مطلق است و  کمال  خداوند  انسان:  کمال گرای  حقيقت  به  توجه  ١ــ٢ــ٦ــ 
است.  گرايش  همين  می کند،  وادار  تکاپو  و  تالش  به  را  او  درون  از  آن چه  کمال گراست.  و  خداگرا 
«کمال» از اوصاف الهی و «کامل» از اسماء حق تعالی است که در روايات و ادعيه ی ماثوره از معصومان 

بزرگوار صلوات الٰلّه عليهم، آمده است.١
اگر وصف کمال، در مورد انسان و ساير موجودات به کار رود، به عنوان يک وصف مقيد و نسبی 
است. همان طور که وصف علم و قدرت نيز چنين اند. کمال مطلق، علم مطلق و قدرت مطلق ويژه ی 

خداست و انسان به ميزان بهره مندی از کمال، علم و قدرت، کامل تر و عالم تر و قادرتر می شود. 
هدايت الهی که در برنامه های انبيا متجلی شده، شامل برنامه ای است که استعدادهای وجودی 
محقق  او  در  است،  آن  اليق  بالقوه  که  را  کماالتی  و  می رساند  فعليت  به  و  می کند  شکوفا  را  انسان 
می سازد. از همين رو در برخی آيات قرآن کريم، بعد از نسبت دادن خلق و تقدير به خدای متعال، از 

هدايت الهی موجودات به سوی مقصدشان سخن به ميان آمده است.٢
بنابراين بيان، ميان اوامر و نواهی الهی با رشد و کمال انسانی يک رابطه ی حقيقی وجود دارد. 
به طور مثال ميان روزه داری و تقوا يک رابطه ی حقيقی است؛ نه اين که تقوا را صرفًا به عنوان جايزه ای 

قراردادی به انسان دهند. 
اين اصل بر تبيين معارف دين به خصوص معارف اخالقی و عملی پرتو می افکند و تأثير می گذارد. 
انجام احکام دينی از حالت خشک قراردادی خارج می شود و ظاهرگرايی و سطحی نگری در برخورد 
با معارف و احکام دينی، جای خود را به تعمق و خردورزی می دهد. توجه به اين اصل، هم چنين سبب 
می شود که برنامه ريزان درسی استعدادهای فطری را شناسايی کنند و برای شکوفايی آن ها برنامه ريزی 
کنند و از شيوه هايی که سبب سرکوبی اين استعدادها می شود، اجتناب ورزند. غالب متفکران اسالمی به 
خصوص حضرت امام خمينی، مرحوم عالمه طباطبايی و شهيد مطهری، در تبيين معارف دينی، سلوک 

١ــ مفاتيح الجنان، دعای سحر ماه مبارک رمضان و دعای جوشن کبير
٢ــ سبح اسم ربک االعلی الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی / سوره ی اعلی، آيات ١ تا ٣ و قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه 

ثم هدی سوره طه آيه ٥٠



٤٢

اخالقی و عرفانی و جهت گيری های تربيتی از همين منظر وارد شده و همين ديدگاه را داشته اند. 
٢ــ٢ــ٦ــ توجه به عقالنيت و تفکر: از آن جا که فطرت و استعدادهای فطری با بهره مندی 
از عقل و اراده به شکوفايی می رسد، نقش عقل در مسير تعليم و تربيت دينی و هدايت انسان ها به سوی 

رستگاری، بسيار مهم و بنيادی است. در بهره مندی از تعقل و خردورزی بايد به نکات زير توجه کرد: 
الف) عقل آدمی ساختاری دارد که می تواند حقايق و واقعيات خارجی را بشناسد و به دانشی 

منطبق بر واقعيات دست يابد. هم چنين می تواند خوبی را از بدی تشخيص دهد. 
لذا در خود عقل و قواعد حاکم بر تفکر عقلی خطا معنا ندارد و وجود خطا و اشتباه در ميان 
دانش بشری ناشی از نقص ساختاری عقل نيست؛ بلکه امری عارضی است و دقيقًا در موردی اتفاق 
می افتد که قواعد عقلی به درستی به کار گرفته نمی شوند. دقيق ترين توصيف عقل، در کالم مبّين شرع 
آمده که از آن به عنوان «حجت باطنی» نام برده است١. امری که خود ذاتًا حجت است، نمی تواند نقص 
ساختاری داشته باشد و امکان واقع نمايی نداشته باشد واال نيازمند حجت ديگری خواهيم بود تا بتواند 
خطای آن را باز شناسد. تعبير «حجت باطنی» از زاويه ای ديگر نيز حائز اهميت است. حجتی که با هر 
فرد انسانی پيوند درونی دارد، عقل است و دين و شرع از مسير همين حجت مورد تصديق فرد قرار 
می گيرد و اگر اين حلقه ی واسطه نبود، راهی برای تصديق و پذيرش و اعتماد به دين وجود نداشت و 
به همين لحاظ است که در سيره ی اوليای دين صلوات الٰلّه عليهم از دو عقل: ايمانی و شيطانی سخنی 
نيست. عقل در مقابل جهل است. عقل از جنود رحمان و جهل از جنود شيطان شمرده شده است. 

يکی از ياران امام صادق (ع) از ايشان سؤال کرد: عقل چيست؟ 
ايشان فرمودند: «ما ُعِبَد ِبِه الرَّحٰمُن َواۡکُتِسَب ِبِه الجناُن» 

وی دوباره سؤال می کند: پس آن چيزی که در معاويه بود، چيست؟ 
ۡيَطَنَة َوِهَی َشبيَهٌة ِبالَعۡقِل َو َلۡيَسِت العقل.٢ امام می فرمايد: ِتۡلَک النُّکراُء ِتۡلَک الشَّ

اين بيان نورانی امام صادق و توضيحی که درباره ی معاويه می دهند، مبّين همين نکته است که 
کار عقل، روشنگری و هدايت است و عقل جنبه ی شيطانی و منفی ندارد. شيطنت کار عقل نيست و 

١ــ امام صادق (ع): حجة اللّٰه علی العباد النبی و الحجه فيما بين العباد و بين اللّٰه العقل، کافی/ ج١، ص ٢٩. امام کاظم عليه السالم 
به هشام فرمود: يا هشام، ما بعث الٰلّه انبياء و رسله الی عباده اال ليعقلوا عن اللّٰه فاحسنهم استجابه احسنهم معرفه. و اعلمهم بامراللّٰه احسنهم 
عقال، واکملهم عقال ارفعهم درجه فی الدنيا و االخره. ياهشام ان اللّٰه علی الناس حجتين: حجه ظاهره و  حجه باطنه فاما الظاهره فالرسل و 

االنبياء و االئمه و اما الباطنه فالعقول (اصول کافی، ج ١، ص ١٩).
٢ــ اصول کافی، ج ١، ص ١١، کتاب عقل و جهل



٤٣

عقل همواره امری رحمانی و نورانی است.١
ب) تفکر عقلی، بنابر آيات شريفه ی قرآن کريم حيثيات متعدد و مراتب کثيری دارد که متناسب 
با آن حيثيات و مراتب نام های مختلفی گرفته اند ولی همه در مفهوم جامع «عقل» سامان می يابند. لذا 
وقتی از معرفت عقلی سخن می گوييم، منظور معرفتی است که همه ی آن حيثيات و مراتب در آن لحاظ 
شده است. مجموعه ی اطالعات انباشته شده که صرفًا ناشی از قدرت حافظه است و تعقل در آن نقش 
چندانی ندارد، معرفت عقلی محسوب نمی شود. معرفت عقلی، حاصل فعاليت تعقلی انسان است و با 

انفعال به دست نمی آيد. 
اصطالحاتی نظير «تفقه»، «تفکر»، «بصيرت»، «استماع»، «تدبر»، «نظر» و «توجه» که در قرآن 
آمده، همه حيثياتی از تعقل اند. انسان هدايت شده اهل تفقه و تفکر است؛ صاحب بصيرت و نظر است؛ 
چشم و گوشی باز دارد؛ اقوال را می شنود و بهترين قول را انتخاب می کند؛ در خلقت تفکر می کند و 

هدف دار بودن آن را می يابد. 
ج) در آموزه های دينی، عقل حجت باطنی شمرده شده است و وحی حجت ظاهری. اين دو تعبير، 
گويای آن است که ما با دو حجت در عرض يکديگر سروکار نداريم که بگوييم. بخشی از هدايت های 
زندگی مربوط به عقل و بخشی ديگر به دين است که اين خود به نوعی سکوالريسم می انجامد. بلکه 
بدان معناست که عقل بنابر معيارهای کلی و مبنايی خود ميزان پذيرش دين قرار می گيرد و صحت آن 
را اثبات می کند. از طرف ديگر، عقل به دين مراجعه می کند و براساس معيارهای دينی و هدايت های 
که  است  آن  انبيا  رسالت های  از  يکی  فرموده اند  عليه السالم  علی  امام  می پردازد.  احکام  تبيين  به  آن 
گنجينه های پنهان عقل را بکاوند و باور کنند٢. به کمال رسيدن عقل که چراغ باطنی انسان است، تنها 

به مدد تعليمات انبيا ميسر می شود. 
گيرد، قدرت  رفتار و قضاوت های آدمی قرار  مبنای  يابد و تعقل  پرورش  ميزانی که عقل  د) به 
اختيار و انتخاب بيش تر می شود؛ چرا که در اين صورت، افعال و رفتارهای آدمی صرفًا برخاسته از 
انگيزه های روانی، عوامل طبيعی و غريزی و شرايط محيطی و اجتماعی نخواهد بود. زمانی می توان 
يک فعل را حقيقتًا اختياری دانست که تحت قضاوت و داوری عقل تحقق يافته باشد و انتخاب آن 
و  شده  تربيت  اين گونه  که  انسانی  باشد.  عقل  ناحيه ی  از  آن  سودمندی  و  درستی  تشخيص  از  ناشی 
به تعقل و تفکر عادت کرده باشد، به طور طبيعی انسانی سنجشگر، توانا در داوری و ارزيابی، پرسشگر 

١ــ اصول کافی، ج ١، ص ١١، کتاب عقل و جهل
٢ــ نهج البالغه، خطبه ی اول



٤٤

و نقاد خواهد بود. 
هـ) تفکر عقلی يک اصل مبنايی است و بر همه ی ابعاد و بخش های برنامه ی تربيت دينی تأثير 
می گذارد. نگاه ما به دين و تبيين موضوعات دينی، نقش عقل در کسب ايمان و معرفت دينی، انتخاب 
اهداف آموزشی، سازماندهی محتوا، شيوه ی کار معلم و روش تدريس، همگی تحت تأثير اين اصل، 

جلوه ی خاص به خود می گيرند. 

رسول  سيره ی  و  سنت  از  منبعث  اسالمی  عرفان  عرفان:  و  عقل  ميان  جمع  ٣ــ٢ــ٦ــ 
عالمه  خمينی،  امام  چون  بزرگی  شخصيت های  رفتار  در  که  عليهم  صلوات اللّٰه  اطهار  ائمه ی  و  خدا 
طباطبايی، ميرزاجوادآقا ملکی تبريزی، آيت اللّٰه شاه آبادی و آيت اللّٰه حاج سيدعلی قاضی نزد ما شناخته 
سيره  اين  تمايز  وجه  است.  معرفت اللّٰه  و  خدا  به  تقرب  الی اللّٰه،  سلوک  نفس،  تزکيه ی  طريقه ی  شده، 
با ساير مکاتب عرفانی، التزام عملی به ظاهر شرع، احکام و تکاليف آن و تبعيت از سيره ی معصومان 
صلوات اللّٰه عليهم است. کسی که به خداوند عشق می ورزد و حب او در قلبش منزل گزيده و ديدار او 
را طلب می کند، آهنگ او می کند و قدم در راه می گذارد تا به معرفت و تقرب به او واصل شود. لذا 
راه عرفان که طريقه ی وصول الی اللّٰه و معرفت اللّٰه است، توسط رسول خدا و ائمه ی اطهار صلوات اللّٰه 
عليهم تعيين و پيموده شده و ايشان آن را به ديگران تعليم داده اند. کمال نهايی انسان در همين تقرب و 
لقاء است و از همين حيث عرفان اسالمی با رويکرد کمالگرا هماهنگی دارد. عارف در لسان اهل بيت 
کسی است که بر مبنای عشق به خدا و حب به او و با اطاعت از اوامر و نواهی الهی و رشد استعدادهای 
فطری و تزکيه و تهذيب نفس طی طريق کرده و به مراتبی از معرفة اللّٰه نائل شده است. در دعای کميل 
سجاد  المحبين، حضرت  مناجات  نياز می کنيم١ و در  عارفين است راز و  آمال  غايت  خداوندی که  با 
عليه السالم يکی از اوصاف محّبان را «معرفت حق تعالی» می شمارد٢ و قلب عارفان را مشتاق سبحات 

وجه الهی می داند٣ و عامل شرح صدر محبان را رسيدن به معرفة اللّٰه معرفی می کند.٤
عرفان بدون شا  ئبه ی انحراف وقتی ممکن است که از عقل سودگيرد و عقل نيز بايد با استفاده از 
ظواهر و بواطن قرآن کريم و سنت و سيره ی معصومان صلوات اللّٰه عليهم طريقه ی سلوک و راه کمال 

و رشد را مشخص کند. 
١ــ «يا غاية آمال العارفين»

٢ــ مناجات المحبين: «… خصصته بمعرفتک»
٣ــ مناجات المحبين: «و سبحات وجهه لقلوب عارفيه شائقه»
 ٤ــ مناجات العارفين: «وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم»



٤٥

اين طرز تلقی، يعنی، هماهنگی تنگاتنگ ميان عقل و عرفان آثار فراوانی در هدايت و تعليم و 
تربيت باقی می گذارد که بايد به خوبی از آن بهره برداری شود. در اين شيوه ی تعليم و تربيتی، در عين 
استفاده از عقل و استدالل، از رابطه ی ميان بنده و خالق کمک گرفته می شود تا حالوت محبت و شوق 
ديدار با استحکام و انسجام عقلی قرين گردد و پرکشيدن در آسمان رشد و کمال با دو بال عقل و عشق 

محقق شود. 
اين اصل در تدوين محتوا و در شيوه ی تعليم و تربيت نيز تأثير می گذارد. متن تهيه شده با اين 
اصل بايد بتواند صالبت عقلی را با حالوت ذوقی به طور متوازن همراه کند. دبيری نيز که می خواهد با 
اين مبنا تدريس کند، بايد بتواند از روش هايی استفاده کند که هم تفکر و انديشه ی دانش آموز را پرورش 
دهد و هم دل و قلب او را متوجه خداوند کند؛ همان گونه که قرآن کريم و معصومان بزرگوار صلوات اللّٰه 

عليهم ما را به اين راه دعوت کرده اند. 

به  توجه  دينی،  تربيت  و  تعليم  در  ديگر  اصل  انسان:  زيباگرايی  ُبعد  به  توجه  ٤ــ٢ــ٦ــ 
ُبعد زيبايی گرايی انسان در تمام مراحل تعليم و تربيت است. اين اصل نيز ريشه در معارف دينی، قرآن 
اين  زيربنای  الجمال»  يحب  و  جميل  اللّٰه  مشهور «ان  عبارت  دارد.  معصومان  سيره ی  و  سنت  کريم، 
که «زيبا»  است  آن  گويای  جمالی  صفات  به  تعالی  حق  کمالی  يا  ثبوتی  صفات  نام گذاری  است.  اصل 
بودن خداوند درهمه ی اوصافش متجلی است و جهان خلقت که آيه ی اوصاف حق است، آيت زيبايی 

است. 
اين همه عکس می و نقش نگارين که نمود         يک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد 

با اين نگاه، به ميزانی که انسان طريق کمال را بپيمايد و به اوصاف الهی آراسته شود، برحسن و 
زيبايی خود می افزايد. انبيای الهی و امامان معصوم صلوات اللّٰه عليهم هم آيات عظمای زيبايی حق اند 

و هم مجلی و واسطه ی تجلی اين زيبايی در خلق. 
زيبايی گرايی در همه ی ابعاد قرآن کريم نيز متجلی است: فصاحت و بالغت ظاهری و معنوی، 
نحوه ی پردازش داستان، بيان های انذاری و تبشيری، توصيف حق تعالی، خلقت و معاد، و شيوه ی طرح 

موضوعات همه معجزه ی زيبايی است. 
اين اصل برخاسته از گرايش فطری انسان به زيبايی هاست؛ گرايشی که منشأ بسياری از رفتارها 

محسوب می شود١. 
١ــ استاد شهيد مطهری می گويد: «در انسان گرايش به جمال و زيبايی ــ چه به معنی زيبايی دوستی و چه به معنی زيبايی آفرينی که 
نامش هنر است ــ به معنی مطلق وجود دارد و کسی نيست که از اين حس فارغ و خالی باشد. انسان لباس هم که می پوشد کوشش می کند تا 

حدی که برايش ممکن باشد وضع زيباتری برای خودش به وجود بياورد.» مجموعه آثار استاد مطهری، ج ٣، فطرت، ص ٤٩٦



٤٦

اين موضوع در تعليم و تربيت دينی آن قدر حائز اهميت است و تا آن جا پيش می رود که ساده ترين 
و کوچک ترين نمونه ها را هم در بر می گيرد. به گونه ای که يک رفتار زيبای معلم می تواند دانش آموزی 

را جذب کند و او را برای هميشه در طريق حق قرار دهد. 
رشد  انسانی،  فطرت  به  توجه  انسان:  همه جانبه ی  و  معتدل  رشد  به  توجه  ٥ــ٢ــ٦ــ 
هماهنگ و همه جانبه ی کماالت فطری را به دنبال دارد. انسان هدايت يافته و رشيد، انسانی است که 

کماالت وجودی او به نحوی هماهنگ، رشد کرده و به شخصيتی معتدل دست يافته باشد. 
يکی از آسيب های مهم تعليم و تربيت دينی، انحراف از خط اعتدال است. گرايش های افراطی يا 
تفريطی از مبانی تعليم و تربيت شروع می شود و به همه ی اجزای ديگر آن تسری پيدا می کند. مطالعه ی 
تاريخ اسالم از اين حيث، دربردارنده ی درس های بزرگی است که می تواند فرا راه همه ی دست اندرکاران 
و  گروه ها  شکل گيری  آستانه ی  در  که  (ع)  علی  حضرت  جاودانه ی  جمله ی  اين  باشد.  تربيت  و  تعليم 

مکاتب مختلف اسالمی ايراد شده است، چراغ هدايت در تعليم و تربيت است. 
ايشان می فرمايد: 

و  رجا؛  بطیء  طالب  و  نجا؛  سريع  ساع  امامه؛  النار  و  الجنه  من  «شغل 
الجاده،  هی  الوسطی  الطريق  و  مضله  الشمال  و  اليمين  هوی.  فی النار  مقصر 
عليها باقی الکتاب و اثار النبوه و منها منفذ السنه و اليها مصير العاقبه. هلک 

من ادعی و خاب من افتری.» 
کسی را که بهشت و جهنم در پيش است، شغل شاغلی دارد: رهرو شتابان نجات 
يابد و آن خواستاری که با کندی پيش می رود اميدوار است و کسی که به غفلت و تقصير 
می گذراند، در پرتگاه آتش سرنگون شود. راست و چپ، کوره راه گمراهی است و راه 
استوار و ميانه همان جاده ی کمال و فالح است، کتاب باقی ابدی (قرآن کريم) و آثار نبوت 
بر اين راه پرتوافکن است و از همين راه است پيشرفت سنت و به سوی همين مقصد 
است بازگشت عاقبت. ادعا کار دين ساز را هالکت است و پشت هم انداز دروغ ساز را 

دست کوتاه است. (نهج البالغه، خطبه ١٦)


