
 

 
  
  

  ینید تیترب ضرورت مخالفان لیدال نقد
   یرسم پرورش و آموزش نظام در

 *محمد داوودی
  
  دهكيچ

، بـر  يدر نظام آموزش و پرورش رسم يا يلك، خواه به صورت ينيت ديضرورت تربت و يمطلوب
ـ ر است. بـا وجـود ا  يارناپذكان يامر ياساس متون اسالم ـ ن، تردي دربـارة   ييهـا  دها و مخالفـت ي

ابراز شـده   يران غربكمتف يبرخ ياز سو يدر نظام آموزش و پرورش رسم ينيت ديضرورت ترب
ـ و نقـد ا  ين مقاله بررسيه هدف اك ـ ن دالي در  ينـ يت ديـ ت و ضـرورت ترب يـ ل و اثبـات مطلوب ي

ـ يو غ ييمعنا ياست. ب يو انتقاد يلي، تحليفيبا روش توص يآموزش و پرورش رسم بـودن   يرعقالن
ت يـ ل عام مخالفـت بـا ضـرورت ترب   ين داليتر از مهم ينيت ديبودن ترب ينيو تلق ينيد يها آموزه

 ياسالم − ينيد يتيل خاص مخالفت با ضرورت تربيدل ياسالمت يبودن مفهوم ترب ينيو تلق ينيد
بـا   ينـ يت ديـ ت و ضـرورت ترب يز مطلوبيان نيشود. در پا يم ين مقاله نقد و بررسيه در اكاست 
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  مقدمه
 بـه عمـل و واحـد یخـدا پرسـتش. اسـت یرسـتگار و سـعادت یسـو بـه انسان تیهدا راه نید

 و آرامـش سـاحل بـه یروحـ و یجسم یها رنج و درد از را انسان هک است یراه تنها او دستورهای
 خطـاب متعال خداوند. ندکیم جادیا او در را تیامن و تیرضا ریدلپذ احساس و رساند یم شیآسا
 طانیشـ از خـوردن بیـفر سبب به نیزم به هبوط دستور و یاله بهشت از شدن رانده از پس آدم به
ا«: دیفرما یم إِمَّ نِّ  مكُ نَّ يَ أْتِ يَ  فَ  یمِّ دً ن هُ بِعَ  فَمَ ا تَ دَ فٌ  فَالَ  یَ هُ وْ لَ  خَ مْ يْ عَ الَ  هِ مْ  وَ ْ  هُ نُـونَ حيَ الَّـذِ  * زَ ـرواْ كَ  نَ يوَ  فَ
واْ كَ وَ  بُ ابُ  کَ أُولَئِ  اتِنَايَ بِآ ذَّ حَ مْ  النَّارِ  أَصْ ايفِ  هُ ونَ  هَ الِدُ  آنان رسد، تییهدا را شما من جانب از اگر پس: خَ
 فـرک هکـ سـانیک]  لـی[و شـد نخواهنـد نیغمگـ و ستین مییب شانیا بر نند،ک روییپ را تمیهدا هک

 »بـود خواهنـد مانـدگار آن در و اند آتش اهل هک اند آنان انگاشتند، دروغ را ما های نشانه و دندیورز
 رو و اسـت یالهـ تیهـدا از یرویـپ در منحصـر تیهـدا راه ات،یـآ نیـا مطابق). ٣٩−٣٨ بقره،(

 یرو و واحد یخدا پرستش جز یزیچ راست راه. شود یم منجر عذاب به یاله تیهدا از گرداندن
ْ  أَ «. ستین طانیش از گرداندن دْ  ملَ هَ ن اي مْ كُ يْ إِلَ  أَعْ مَ   یبَ وا ال أَنْ  آدَ بُدُ عْ هُ  طانَ يْ الشَّ  تَ وٌّ  مْ كُ لَ  إِنَّ ـدُ بـ عَ  أَنِ  وَ  * نيٌ مُ
ون بُدُ  د؛یمپرسـت را طانیشـ هکـ بودم ردهکن عهد شما با مگر آدم، فرزندان ای: مِ يمستق رصاط هذا یاعْ

 بـا). ۶١−۶٠ یـس،( » راسـت راه اسـت نیا د؛یبپرست مرا هکنیا و شماست؟ ارکآش دشمن وی رایز
 و یضـرور یامـر زین ینید تیترب انسان، یرستگار و سعادت یبرا نید تیاهم و ضرورت به توجه
 بخـش ینـید تیترب شهیهم جهت نیهم به. ردک نظر صرف آن از توان ینم وجه چیه به هک است مهم
  .است بوده مدار دین جوامع همۀ در ها انسان تیترب و میتعل از ریناپذ ییجدا
 ینـید تیـترب بـا هکـ هسـتند یسـانک یغربـ رانکـمتف انیم در معاصر، دوران در ن،یا وجود با

 شـوند، یم نیتـأم یعمـوم بودجـۀ از هک یعموم مدارس از دیبا ینید تیترب معتقدند و اند مخالف
 و تیـمطلوب شـده، نقـد و یبررسـ افـراد نیـا لیـدال تـرین مهم از یبرخ مقاله نیا در. شود حذف

 .شود یم اثبات یرسم پرورش و آموزش نظام در ینید تیترب ضرورت
  
  ینید تیترب مخالفان لیدال  نقد
 یبرخـ و یعملـ ل،یـدال نیا از یبرخ. است نوع دو نند،کیم اقامه ینید تیترب مخالفان هک یلیدال
 ثـرکت لیـقب از ینـید تیترب یعمل یتنگناها و التکمش به ناظر اول نوع لیدال. است ینظر گر،ید
 قـاطع تیـثرکا ایـ همـه ،یغربـ یشـورهاک در رایـز اسـت؛ یغربـ یشـورهاک در یفرهنگ و ینید

 مسـلمان پروتسـتان، ،کیـاتولک یحیمسـ آنها انیم در. ستندین مذهب و نید کی رویپ آموزان دانش
 صـورت بـه »ینـید تیترب« السک ردنک ریدا انکام نیبنابرا دارد؛ وجود نید یب یحت و یسن عه،یش
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 ،یعملـ لیـدال از تـر مهم اما م؛یپرداز ینم لیدال نیا به مقاله نیا در. ندارد وجود مدارس در یسنت
 نظـام در ینـید تیترب ضرورت مخالفان لیدل ترین مهم دوم، نوع لیدال انیم در. است ینظر لیدال

 ؛ینـید یهـا آموزه نبودن یعقالن و ییمعنا یب. ١: از است عبارت غرب در یرسم پرورش و آموزش
 .مینکیم یبررس را لیدل دو نیا ادامه، در. آنها بودن ینیتلق. ٢
  
  ینید یها آموزه بودن یرعقالنیغ و ییمعنا یب. ١
. اسـت افتـهی تیعموم آن از پس که کردند مطرح یمنطق یها ستیویتیپوز بار نینخست را لیدل نیا

 هکـ ردکـ مشـخص ینیع یطیشرا توان ینم رایز ند؛یمعنا یب ینید یها گزاره معتقدند ها ستیویتیپوز
 اریـمع و کمـال آنهـا نظر از. ردک ابطال ای اثبات را ها گزاره آن ینادرست ای یدرست بتوان طیشرا آن در

 بتـوان هکـ است پذیر آزمون یتجرب لحاظ به یزمان گزاره کی و است یتجرب پذیری آزمون یمعنادار
 ،١٣٩١ همکــاران، و شــیروانی( ردکــ مشــخص آن ســقم و صــحت اثبــات یبــرا ینــیع یطیشــرا
  ).٧۴ص ،١٣٩١ صادقی، ؛١٠٠−٩۵ص

 ننـدهک قـانع همگـان یبرا هک یلیدال با اثبات قابل اما معنادارند؛ ینید یها گزاره معتقدند یبرخ
 یهـا گزاره حالـت، نیبهتـر در ای خرافات فیرد در ینید یها گزاره افراد، نیا نظر در. ستندین باشد،
 ،١٣٩١ همکـاران، و شـیروانی( مینـدار آنهـا تیـحقان بـر یلیدل هک هستند یاتیفرض و نشده اثبات
 در یعقالنـ ذهـن منـد نظام پـرورش و رشـد پرورش و آموزش مهم هدف گرید یسو از). ١٨۵ص

 شـود؛ یم محقـق آمـوزان دانش بـه قیحقـا و دانـش انتقـال راه از زین هدف نیا. است آموزان دانش
 در جهـت نیهمـ بـه و نـدارد آموزان دانش تیعقالن رشد در ینقش ینید یها آموزه آموزش نیبنابرا

  ).٩ص ،١٩٨۵ ١سیلی،( ستین مهم چندان آن گاهیجا ای ندارد یگاهیجا زین پرورش و آموزش
 در تیـعقالن ییوفاکشـ و رشـد نـدیفرا تیـترب و میتعلـ هک است نیا گفته شیپ لیدل گرید انیب
. بدهند صیتشخ نادرست از را درست و خرافه از را قتیحق بتوانند هکیا گونه به است؛ آموزان دانش

 و لیـدل با آموز دانش هک یهنگام. شود یم حاصل دانش انتقال ضمن در و دانش انتقال با هدف نیا
 شـده، وفاکشـ او یعقلـ ییتوانـا شـود، یم آشـنا قیحقا و ها دانش با تعقل، و رکتف با همراه شاهد،
 سـنخ از ای ینید یها آموزه گر،ید یسو از. ندکیم دایپ را شر از ریخ و باطل از حق صیتشخ قدرت
 یگـاهیجا تیـترب نـدیفرا در نیبنـابرا ناپـذیر؛ اثبات و نشـده اثبات اتیفرضـ سنخ از ای اند خرافات
  .شوند یم هم تیترب مانع هکبل ندارند،

                                                           
1. Sealey 
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 یعنی آنها اول یمدعا. است مردود و ناتمام ینید تیترب مخالفان یمدعا دو هر رسد یم نظر به
 خــواه اســت؛ یریپــذ قیتحق از ریــغ یمعنــادار رایــز اســت؛ مــردود ینــید یهــا گزاره ییمعنــا یب

: دیـریبگ نظـر در را گـزاره نیـا. میبدان یریپذ ابطال ای یریدپذییتأیریپذ اثبات معادل را یریپذ قیتحق
یمـ یزنـدگ نیزمـ یرو در یگـرید های انسـان ن،یزمـ یرو در یفعلـ یها انسان شیدایپ از قبل«
 یطیشـرا تـوان ینم هکـ سـبب نیـا بـه سـت؛ین ریپذ قیتحق یول است؛ معنادار گزاره نیا. »اند ردهک

 یزمـان فاصـلۀ لیـدل بـه رایـز رد؛کـ اثبات ای رد بتوان را گزاره نیا طیشرا آن تحت هک ردک مشخص
 و شـواهد همـه آمـده، وجود به یفعل یها انسان شیدایپ و قبل یها انسان انقراض انیم هک بسیاری
 مـالزم شـهیهم یمعنـادار میریبپذ اگر عالوه به. است رفته انیم از نیشیپ یها انسان به مربوط قراین
 سـت؛ین یتجربـ یریپـذ قیتحق در منحصر یریپذ قیتحق هک کنیم توجه دیبا ،یریپذ قیتحق با است

 وجـود هـم یرتجربـیغ یهـا گزاره و سـتندین محسـوس و یتجرب یها گزاره در منحصر ها گزاره رایز
 معادل را یمعنادار اگر پس. ستندین محسوس و یماد موجودات به منحصر موجودات هکچرا دارند؛
 یها گزاره نیبنابرا م؛یدان ینم یتجرب یریپذ قیتحق در منحصر را یریپذ قیتحق م،یبدان یریپذ قیتحق
 سـنخ از ایـ دارنـد یتجربـ یریپـذ قیتحق هکـ اند یتجرب یها گزاره سنخ از ای چون معنادارند؛ ینید

 .دارند را خود با متناسب یریپذ قیتحق هک هستند) ینقل و یعقل( یرتجربیغ یها گزاره
 رایـز است؛ مردود زین ینید یها گزاره نبودن یعقالن یعنی ینید تیترب مخالفان دوم یمدعا اما

 امـروزه اما دارد؛ را ها گزاره همۀ کدر توان و ندارد یتیمحدود بشر عقل هک است نیا آنها فرض شیپ
 بـه علم هک باشد داشته وجود ییها گزاره است نکمم نیبنابرا ندارند؛ قبول را فرض پیش نیا یاریبس
. باشـد نداشـته را آنهـا فهـم و کدر ییتوانا انسان عقل یول باشد؛ یضرور انسان سعادت یبرا آنها
 و شـده یبررسـ انیـاد تمـام ینـید یهـا گزاره همـۀ هک است یرفتنیپذ یصورت در ادعا نیا عالوه به

 ).١٨٩ص ،١٣٩١ شیروانی،( ستین نیچن هکیدرحال باشد؛ شده اثبات آنها یزیست عقل
 یبـرا عقـل بـا تـوان یم را ینید یایقضا است قائل هک دارد قرار معتدل ییگرا عقل آن، مقابل در
 عقـل نـه ،)میسـل عقـل( معتـدل عقـل بـا امـا رد؛ک اثبات ها انکم و ها زمان همۀ در ها انسان همۀ

 ،یافراطـ دگاهیـد خـالف بـر و ردیپـذ یم را انسـان عقل یها تیمحدود دگاهید نیا. شیاند وسواس
 یافراطـ گرایی عقل دگاهید در هک یصورت به را ینید یها گزاره اثبات ییتوانا انسان عقل است معتقد

  .ندارد شده، انیب
  :از است عبارت یشیاند اعتدال اریمع
 استدالل و نظر مقام در یسک اگر: آورد یم دست به شخص خود هک یمعرفت به التزام و تعهد. ١

 شیانـد اعتدال باشـد، هـم توانـد ینم و سـتین بندیپا آن به عمل مقام در یول رسد، یم یا جهینت به
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 نـدارد؛ وجود انسان ذهن از خارج یزیچ است معتقد هک دیریبگ نظر در را یسک مثال یبرا ست؛ین
 بـا تیواقع عنوان به و ندکیم یتلق یواقع را خود رامونیپ یایاش همۀ شود، یم ابانیخ وارد یوقت اما
 یگرسـنگ هنگام و رود یم نارک نیماش ریمس از زند، یم بوق ینیماش یوقت مثالً  ند؛کیم برخورد آنها
  . است گرفته فاصله میسل عقل از یسک نیچن. گردد یم غذا دنبال به

 یعرفـان شهود و یعقل شهود حس، مانند ریاعتمادپذ االصول یعل یراه از نظر مورد معرفت. ٢
 بـه جـادو و لیـتخ راه از مـثالً  سـت،ین ریاعتمادپذ هک یراه از یمعرفت اگر پس: باشد آمده دست به

  .ندارد یاعتبار باشد، آمده دست
 بـه یژگـیو سـه نیـا بـا یمعرفتـ اگر: باشد نداده رخ ینامتعارف امر معرفت، سبک ریمس در. ٣
 و دهایترد یعقل گونۀ وسواس دقت با آن در بتوان هرچند اعتناست، و اعتماد قابل باشد، آمده دست
  ).۴۵ص ،١٣٩١ صادقی،( ردک ییوچراها چون

 یبعضـ البتـه ،ینـید یهـا گزاره آن اساس بر هک دارد وجود یاعتدال گرایی عقل از یگرید ریتفس
 هکـ اند یسـانک آن و اسـت شـدنی اثبات افـراد یبرخـ یبـرا تنهـا آنهـا، همـۀ نـه و ینـید یها گزاره
 اسـت نید در گرایی نسبیت ینوع دگاهید نیا الزمۀ. باشند داشته گریدکی با یمشابه های فرض پیش
 و فرهنـگ یدارا هکـ است یرفتنیپذ و معقول یسانک یبرا تنها نید هر رفتیپذ دیبا آن اساس بر هک

 مسـلمان رانکـمتف انیـم در نه است، سازگار ینید یمبان با نه دگاهید نیا. باشند یکمشتر ینیب جهان
 .دارد یطرفدار
). ١٩٢ص ،١٣٩١ شـیروانی،( هسـتند یاعتـدال گرایی عقـل طرفـدار شـتریب مسـلمان رانکمتف
 یاریبس و نبوت و دیتوح مانند اسالم نید یاساس یها آموزه دهد یم نشان زین ینید منابع به مراجعه

 یارکـ همـان نیا و ردک یعقالن دفاع آنها از توان یم و اند یعقالن اثبات قابل آن یفرع یها آموزه از
 ،یمرتضـ دیسـ د،یـمف خیشـ ماننـد یبزرگـ لمـانکمت آنـان از بعـد و ائمه و امبریپ هک است

 انجـام گذشته در مالصدرا و یسهرورد سینا، ابن ،یفاراب مانند یبزرگ لسوفانیف و یطوس نصیرالدین
. دهنـد یم انجام معاصر دوران در یآمل یجواد الله آیت و یمطهر دیشه ،ییطباطبا عالمه و اند داده
 عقـل: فرمـود »سـت؟یچ مردم بر خدا حجت امروز« دیپرس او از هک یراو جواب در رضا امام

   ١).٢۵ص ،١٣٧۵ کلینی،(
 قلمـرو در ویژه بـه نـدارد؛ را ینـید یهـا آموزه همـۀ کدر ییتوانـا عقـل اوالً  کرد توجه دیبا البته

 هکـنیا مثـال یبـرا ست؛ین کدر قابل عقل یبرا هک است مطرح یمسائل امکاح و اتیعباد و کمناس
 حـج، در چـرا یـا اسـت عـتکر دو صبح نماز و عتکر سه مغرب نماز عت،کر چهار ظهر نماز چرا

                                                           
ةُ  َفَما. ١ اِدُق  ِبهِ  ْعَرُف یُ اْلَعْقُل  َفَقاَل  َقاَل  ْوَم یَ الْ  اْلَخْلِق  َعَلی اْلُحجَّ هِ  َعَلی الصَّ ُقهُ یُ فَ  اللَّ هِ  َعَلی اِذُب کَ الْ  َو  َصدِّ ُبهکَ یُ فَ  اللَّ   .ذِّ
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 با عقل یموارد در اً یثان است؟ متفاوت مرد و زن ارث ای مرد و زن ۀید چرا یا است دور هفت طواف
 و خـدا ذات نهک کدر از ند،ک اثبات را او صفات و خدا وجود مانند یا دهیعق صحت تواند یم هکنیا

 ارشاد با ندارد، را یا آموزه کدر ییتوانا مستقالً  بشر عقل هک یموارد در ثالثاً  ١است؛ عاجز او صفات
 .ندک کدر را آن تواند یم یوح ییراهنما و

  
  ینید تیترب بودن ینیتلق. ٢

 ،١٩٧۴ هرست،( .اند کرده مطرح ٤بلیگر و ٣فلو ٢هرست، مانند یافراد را دینی تربیت بودن تلقینی
 بـه ینید یها آموزه آن در هک است نیتلق روش ینید تیترب در جیرا روش افراد، نیا دید از ).١٨ص
 ت،یـترب نـوع نیا در جهت نیهم به. نندک یدرون و رندیبپذ را آنها هک شود یم القا ای گونه به انیمترب
گـاه اسـاس بر زین رشیپذ و دیآ ینم وجود به ینید یها آموزه از یفهم و کدر . سـتین اریـاخت و یآ

 جـدا آن از توانـد ینم و اسـت ینید تیترب ذات جزء نیتلق افراد، نیا دید از هک است نیا مهم نکتۀ
 نیـا بـر. سـتندین شدنی اثبات فهم سک همه های روش با و. اند یرعقالنیغ ینید یها آموزه رایز شود؛
 را نیتلقـ بـلیگر همچنـین. دانـد یم نادرست عقیدۀ به رناپذیرییتغ اعتقاد جادیا را نیتلق فلو اساس

 ینـید معلم است معتقد زین بارو. داند یم نادرست دیعقا از یا مجموعه به رناپذیرییتغ اعتقاد جادیا
 و نید اصول رایز ست؛ین متصور شیبرا یقصد آن جز و باشد داشته نیتلق قصد دیبا ریناگز و حتماً 
  ).۶۴−۶٣ص ،١٩٨۵ سیلی،( ناپذیرند اثبات آن گرید یها آموزه
 ایـ اسـالم نیـد یهـا آموزه تمـام شد، گفته نیا از شیپ هک چنان اوالً  رایز است؛ ناتمام لیدل نیا
 و دارنـد قـرار عقـل طور یورا زین مانده یباق موارد و اند یعقالن آن یها آموزه اعظم بخش کم دست
 اً یـثان سـتند؛ین عقـل خـالف زین موارد نیا پس. دیبگو یسخن آنها دربارۀ اثباتاً  و اً ینف تواند ینم عقل

 یمحتـوا جـا هـر. محتواست بودن یناعقالن همان نیتلق اریمع هک است نیا استدالل نیا مفروض
 نشـان قیدق یبررس اما بود؛ خواهد ینیتلق لزوماً  زین آنها آموزش نباشد، یعقالن اثبات قابل آموزش

 الزم بحـث، شـدن روشـن یبـرا نیبنابرا ست؛ین نیتلق اریمع محتوا نبودن ای بودن یعقالن دهد یم
  .شود یبررس نیتلق اریمع است

                                                           
 ).٨٨ص البالغه،(نهج   »َمْعِرَفِتهِ   َواِجِب  َعْن  ْحُجْبَهایَ ِصَفِتِه َو َلْم  دِ یَتْحدِ  َعَلی اْلُعُقوَل  ْطِلعِ یُ َلْم «فرمودند:  نیرالمؤمنیام. ١

2. Hirst 
3. Antony Flew 
4. Grible 
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  نیتلق اریمع
 همـان،( یلیسـ ماننـد یبرخ و) ١٢٨ص ،١٩٩۵ ٢الیاس،( عنصر سه معتقدند ١چازان مانند یبرخ
 نجایا در. ردک استفاده نیتلق نییتع یبرا آنها از توان یم هک دارد وجود عنصر چهار معتقدند) ۶٣ص
 آنچـه یعنی محتوا. ١: از اند عبارت عنصر چهار این. میده یم قرار محور را یلیس یچهارعنصر نظر
. ٣ دهـد؛ آمـوزش را یمطلبـ خواهد یم هک یسک قصد. ٢ شود؛ داده آموزش مخاطب به است قرار
  .آموزش هدف. ۴ شود؛ یم داده آموزش یمطلب آن از استفاده با هک یروش

 آمـوزش یمحتوا اگر. محتواست نیتلق قوام و ادیبن و اساس معتقدند فلو مانند یبرخ :محتوا −
 اعتقـاد جـادیا شـامل ضـرورتاً  نیتلقـ« رایـز بود؛ خواهد نیتلق عمل نیا باشد، نادرست یا دهیعق
 بـا آنهـا یدرسـت کم دسـت نباشـند، نادرست اگر هک است ینید دیعقا از یخاص نوع به رناپذیرییتغ

 یبـرا مـورد نیبهتـر ،یو نظر از). ۶٣ص ،١٩٨۵ سیلی،( »ستین شدنی اثبات متعارف های روش
ــ ــا و نیتلق ــ ییج ــ هک ــتریب رواج آن در نیتلق ــترب دارد، یش ــید تی ــت ین ــاس،( اس  ،١٩٩۵ الی
 ِد یعقا انتقال بر کند می داللت نیتلق«: است معتقد و دارد را نظر نیهم زین ٣بلیگر).١٢٨−١٢٧ص
 ارائـه آنهـا مورد در عموم یبرا پذیرفتنی یشواهد توان ینم ای هستند خطا ای هک یمفروضات بر یمبتن
  ).همان( دارد را نظر نیهم زین ٤لسونیو جان. »ردک

 معتقدنـد و کننـد می دیـکتأ روش بـر نیتلقـ تیماه نییتع در ٥نسونیکات مانند یبرخ :روش −
 قـرار استفاده مورد هک یروش اگر. ندارد نیتلق در ینقش محتوا و است روش نوع نیتلق ۀیپا و اساس

. است نیتلق ندهد، قرار ریتأث تحت را مخاطب خرد و فهم و کدر یعنی باشد، یرعقالنیغ رد،یگ یم
 یدخالت محتوا و است ٧یرعقالنیغ های روش از استفاده نیتلق در اریمع است معتقد ٦بارو نیهمچن
 رناپـذیرییتغ دیـعقا جـادیا قصد با یرعقالنیغ های روش با درست، هرچند یمطلب اگر. ندارد آن در

  ). ۶۴ص ،١٩٨۵ سیلی،( است نیتلق شود، داده آموزش
 معتقـد تیوا جان دانند، یم نیتلق اریمع را آموزش روش ای محتوا هک یسانک خالف بر :قصد −
 رناپـذیرییتغ اعتقادی هک دهد آموزش قصد نیا با را یمطلب معلم اگر. است نیتلق اریمع قصد است
. »شـود یم فیـتعر قصـد اسـاس بـر صـرفاً ... نیتلق«. بود خواهد نیتلق ند،ک جادیا آموز دانش در

                                                           
1  . Chazan 
2. Elias 
3. James Gribble 
4. John Wilson 
5. R.F. Atkinson 
6. Robin Barrow 
7. Non-rational method 
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 دارد؛ قـتیحق الف گزارۀ هک او به مطلب نیا باوراندن یبرا ردنک تالش یعنی یسک به ردنک نیتلق«
 البته). ١٢٨−١٢٧ص ،١٩٩۵ الیاس، ؛۶۵ص همان،( »بدهد رییتغ را آن نتواند یزیچ هک ای گونه به
  .است روش بر شتریب دشیکتأ اما است؛ آورده نیتلق فیتعر در را قصد هم نسونیکات

 مطـرح نیتلق تیماه نییتع یبرا را نیشیپ اریمع سه از ریغ یگرید اریمع یبرخ :تیترب هدف −
 بـه نـه و هدف کی منزلۀ به گرانید با« هکنیا بر یمبن انتک یاخالق اصل به اشاره با ١یهال. نندکیم

 بـا و شـود تیرعا اصل نیا دیبا یتیترب های فعالیت همۀ در است معتقد ،»نک رفتار ابزار کی منزلۀ
 بـا معادل هدف کی منزلۀ به فرد. شود رفتار ابزار کی عنوان به نه و هدف کی عنوان به آموزان دانش
 اگـر نیبنـابرا اسـت؛ شـخص مفهـوم از یبخشـ یخـودگردان و اسـت شـخص کیـ منزلـۀ به فرد

 در نیا و است نیتلق نباشد، آموزان دانش در یخودگردان پرورش و رشد موجب یتیترب های فعالیت
 فهم و کدر هک هایی روش شود؛ استفاده غیرعقالنی های روش از تیترب در هک افتد یم اتفاق یموارد

  ). ۶۵ص ،١٩٨۵ سیلی،( دهد ینم قرار مخاطب را شخص خرد و
 نیتلق کمال و اریمع هکنیا بر یمبن گرانید و هرست فرض پیش هک شد روشن شد، گفته آنچه از
 هکـ چنـان رایـز آنهاست؛ مخالفان با حق رسد یم نظر به و دارد بسیاری مخالفان محتواست، همان
 و ردکـ نیتلقـ گـرانید بـه را آن و سـاخت ینییآ علم از توان یم است، گفته رابندیفا از نقل به یباقر
 محتـوا ْن یتلقـ اریـمع اگر عالوه به). ٧۵ص ،١٣٨٠ باقری،( نداد آن در ییوچرا چون نوع چیه اجازۀ
 و بحـث و شـد خواهد بسته رمدللیغ اتیمدع دربارۀ یعلم یوگو گفت و بحث نوع هر باب باشد،
  .شد خواهد مدلل اتیمدع به محدود یعلم یوگو گفت

 آمـوزان دانش در مکمستح باور جادیا قصد به یمعلم اگر. باشد نیتلق اریمع تواند ینم زین قصد
 جادیا آنها در یا دهیعق نتوانست و نبود موفق خود ارک در اتفاقاً  یول رد،ک مطرح السک در را یمطالب

 یا دهیـعق شـد باعـث نیتلق قصد بدون یمعلم اگر ای است؟ گرفته صورت نیتلق نجایا در ایآ ند،ک
 قصـد گفـت دیـبا بیـترت نیبد است؟ نگرفته صورت نیتلق شود، جادیا آموزان دانش در مکمستح
 عـدم ایـ قصـد هکـ سـتین یکش البته. ندارد نیتلق تحقق در یریتأث آن عدم و وجود و ستین اریمع

 بـا معلـم شـود معلوم اگر و است مؤثر معلم ارک یابیارز در یاخالق و یحقوق لحاظ به معلم قصد
 خـالف یارک دهیعق آن جادیا که درصورتی رده،ک جادیا آموز دانش در را یخاص عقیدۀ عمد و قصد
  .باشد پاسخگو دیبا معلم باشد، اخالق ای قانون

 پـرورش نـدیفرا را تیـترب نـدکیمـ اقتضـا است، ردهک مطرح انتک نظر به استناد با یهال آنچه
 هکـ اسـت نیا یهال بر الکاش نیاول صورت نیا در. میبدان یمترب در یعقل یخودگردان و تیعقالن

                                                           
1. R. Holley. 
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 یزنـدگ گذشـته، نیـا از. سـتین همه قبول مورد هک است یخاص یرکف یمبان بر یمبتن فیتعر نیا
 در نظـم، تیرعا قانون، از یرویپ. ستین یزیگر ها تیمحدود نیا از و دارد ییها تیمحدود انسان
 جامعـه افـراد همۀ هک هستند ها تیمحدود نیا از ییها نمونه گرانید منافع و جمع منافع گرفتن نظر
 را آرام و مطلـوب یزنـدگ انکام هک نندک یزندگ یا جامعه در بخواهند اگر نند،ک تیرعا را آنها دیبا
  . آورد فراهم آنها یبرا

 مسـتلزم یخودگردان تحقق است، گفته یدرست به) ۶٩ص ،١٩٨۵( یلیس هک چنان ستین یکش
 ندارد یتعارض جامعه منافع و مصالح با و ینید یها آموزه با لزوماً  هک است ١خود بر  تسلط از یزانیم
 یکی جهت نیهم به. ستین مذموم یاخالق لحاظ به آن با مخالفت باشد، داشته هم یتعارض اگر و
 یسـک و اسـت آموزان دانش به آنها ردنک تیرعا لزوم و ها تیمحدود نیا آموزش مدرسه فیوظا از
 چـه ندکیم نیّ مع هک است مدرسه نیا مدارس، در. ندکینم یتلق یخودگردان با معارض را ارک نیا

 میتصـم هکـ اسـت دانشـگاه خـود ها، دانشـگاه در و شـود داده آمـوزش آموزان دانش به یموضوعات
 خـود زیـن را دانشـگاه و مدرسـه مقـررات. شود داده آموزش انیدانشجو به یموضوعات چه ردیگ یم

 نیـا آمـوزش. ننـدک یرویپ آن از دیبا انیدانشجو و آموزان دانش و نندکیم نییتع دانشگاه و مدرسه
 اسـت؛ مـذموم یاخالق لحاظ به باشد، معارض اگر نه و دارد تعارض آنها یخودگردان با نه مطالب
 یمنافات نیا اما است؛ تیعقالن و یخودگردان پرورش و رشد تیترب هدف هک است درست نیبنابرا
 لحـاظ بـه ارکـ نیـا و است آموزان دانش صالح به هک ییها آموزه و موضوعات یبرخ نیتلق با ندارد
  .ستین مذموم هم یاخالق

 از مطلـب انتقـال در معلـم اگـر. اسـت آمـوزش روش همان است، نیتلق اریمع و کمال آنچه
گاه رشد باعث هک ندک استفاده ییها روش  را ییتوانـا نیـا او بـه و شـود آموز دانش فهم و کدر و یآ
 اسـتفاده ییهـا روش از اگـر اما ست؛ین نیتلق رد،یبگ میتصم آن رد ای رشیپذ دربارۀ آزادانه هک بدهد

 رد ایـ ردیبپـذ را یمطلبـ گر،ید عوامل ریتأث تحت و فهم و کدر بدون آموز دانش شود موجب هک ندک
 ن،یرتلقیـغ نـه است، نیتلق نه نفسه یف ینید یها آموزه آموزش بیترت نیبد. بود خواهد نیتلق ند،ک

. باشـد تیـترب ایـ نیتلق است نکمم رود، می کار به آنها آموزش در هک ییها روش نوع به بسته بلکه
 نیـا نـد،ک مطرح را آن موافق و مخالف لیدال و نظرات رده،ک انیب را ینید یها آموزه ینید معلم اگر

گاهانه رد ای رشیپذ انکام آنها به و شود می آنها فهم و کدر رشد باعث روش  نیهم به و دهد یم را آ
 فهـم و کدر نتواند ینید یها آموزه آموزش در ینید معلم اگر اما است؛ تیترب هکبل ن،یتلق نه جهت
 نـه نـد،ک رشیپـذ بـه وادار را آنهـا یگرید عوامل از استفاده با و ندک جادیا آموزان دانش در یمناسب

                                                           
1. Self-governing 
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 ینـیرتلقیغ ینـید تیـترب تـوان یم اسـت معتقد چازان جهت نیهم به. بود خواهد نیتلق هک تیترب
 ندک مستدل و دهد انتقال گرانید به ای گونه به را خاص نید کی یرفتارها و باورها ها، دهیا هک داشت

گاهانـه و آزادانـه انتخـاب ییتوانا رشد موجب هک  ،١٩٩۵ الیـاس،( شـود آنهـا رد ایـ رشیپـذ در آ
  ).١٢٩ص

 بـر و نداشـت یخاصـ ینید یتیترب به اختصاص و بود عام شد، رد و یبررس نونک تا هک یلیدال
  .شد یم ینف یرسم پرورش و آموزش نظام در ینید تیترب نوع هر ضرورت آنها اساس

 مفهـوم دربارۀ لیتفص به) ۵٢٧−۵١٧ص ،٢٠٠۴( »تیترب یاسالم مفهوم« مقالۀ در ١دیهالست
 نیـا. اسـت ینیتلق مفهوم، نیا تیماه هک است گرفته جهینت و ردهک بحث یاسالم دگاهید از تیترب
 پرورش و آموزش نظام در را یاسالم ینید تیترب ضرورت رد هک است یخاص لیدل دیهالست یادعا
 .شود یم نقد و یبررس زین دیهالست دگاهید ادامه در جهت نیهم به. است گرفته نشانه یرسم

  
  یاسالم تیترب مفهوم بودن ینیتلق. ٣

 استقالل عنصر دو از و است ینیتلق مفهوم، نیا تیماه هک است گرفته جهینت خود مقالۀ در دیهالست
 یلـیدال اسـت، روشن دیهالست یمدعا اصل گرچه. ستین یاثر آن در یعقل ٢یخودگردان و یرکف
 انـد عبارت او لیدال گفت توان یم درمجموع. ستین روشن چندان رده،ک اقامه مدعا نیا یبرا او هک
  : از

 مـذاهب شیدایـپ و اسـالم جهان به فلسفه ورود به یا اشاره دیهالست: عقل بر یوح تقدم) الف
 تقـدم بـه قائـل و گرا عقل اعتزال تبکم هک است درست دیگو یم و ندکیم اشاعره و معتزله یالمک

 گرایی عقـل بساط گرایی، عقل و فلسفه با یو دیشد مخالفت و یغزال ظهور با اما بود؛ یوح بر عقل
  .شد دهیبرچ اسالم جهان از فلسفه و

 اسـت معتقـد دیهالست: تیترب یاسالم مفهوم در یخودگردان و یرکف استقالل عنصر نبود) ب
  :دارد وجود واژه سه مفهوم نیا انیب یبرا و است مبهم یمفهوم مسلمانان نزد تیترب مفهوم
: یجسـم یهـا مراقبت و هیتغذ راه از کودک ردنک بزرگ بر کند می داللت شتریب هک »تیترب«. ١
  . بلوغ به دنیرس تا دارد نظر یجسم رشد بر شتریب واژه نیا درواقع

                                                           
1. Halstead 
2. autonomy 
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 رشـد بـه واژه نیـا: اسـت کودکـ در یاخالقـ مـنش پرورش و رشد یمعنا به هک »بیتأد«. ٢
 و یاخالقـ یهنجارهـا و قواعـد بـا کودکـ ردنکـ آشنا راه از و است ناظر یاجتماع رشد و یاخالق
  .شود یم حاصل یاجتماع
 یخـودگردان و یرکـف اسـتقالل«: آموزان دانش به دانش انتقال بر کند می داللت هک »میتعل«. ٣
 آمـوزان دانش رونده شیپ ییآشنا مشغول دل شتریب هک − تیترب باب در مسلمانان شۀیاند به یشخص

  ).۵١٩ص همان،( »است ردهکن دایپ راه − است یمانیا قیحقا با
 خداونـد از علوم همۀ اسالم، نظر از: آن یغرب مفهوم با اسالم در علم مفهوم یادیبن تفاوت) ج

 یوحـ و یواقعـ علـم انیـم یتعارض نیبنابرا ؛یعقالن خواه و یانیوح علم خواه رد،یگ یم سرچشمه
 منـافع بـه یابیدسـت یبرا ای یاوکنجک حس یارضا یبرا علم سبک اسالم در عالوه به. ندارد وجود
 نیـا ند،کیم ارزشمند را علم سبک آنچه). ۵٢١−۵٢٠ص ،٢٠٠۴ هالستید،( ندارد یارزش یماد

 یبررسـ راه باشـد، نیقـی سبک هدف اگر اما ند؛ک لیتحص نیقی سبک یبرا را علم انسان هک است
 همـۀ و شـود یم تیاهم مک یداور و یابیارز نقد، ردن،ک سؤال جهت نیهم به و بندد یم را یانتقاد
  ).۵٢۶ص همان،( است آموز دانش یرکف استقالل و یخودگردان به ردنکن توجه معادل اینها
 در یاسـالم تیـترب هدف: یرکف استقالل و یخودگردان با یاسالم تیترب هدف یناسازگار) د
 و بـالغ یفـرد بـه شـدن لیتبد یبرا آموزان دانش به کمک« سد،ینو یم دیهالست هک چنان ،یفرد بعد

 آخـرت در باشند دواریام و داشته پرثمری و شاد یزندگ ایدن نیا در بتوانند هک ای گونه به است؛ خوب
 بـه یاسـالم دگاهیـد از بـودن خـوب). ۵٢٣ص همان،( »شوند می نائل مؤمنانه] یزندگ[ پاداش به

 مـتکح مانند یاله صفات تحقق. ٢ ؛یاله یها آموزه رشیپذ. ١: است موارد این به اقیاشت یمعنا
 لیتبـد. ۵ شدن؛ املک انسان. ۴ ؛یروحان و یجسمان یها جنبه متعادل رشد. ٣ خود؛ در عدالت و

 همـان زیـن یاجتماع بعد در یاسالم تیترب هدف. خدا یبندگ و عبادت صحنۀ به یزندگ لک شدن
 و یفـرد هـدف دو هـر. نیزمـ یرو در یالهـ دسـتورهای شـدن یعملـ: است یفرد بعد در هدف
 شـده یمتجلـ عتیشـر در هکـ یاسالم یها آموزه به عمل و رشیپذ و شناخت راه از تنها یاجتماع
 اصـول و دسـتورها شامل هکنیا نخست: دارند یژگیو دو یاسالم یها آموزه. دیآ یم دست به است،

 مختلـف یهـا تیموقع در را انسـان فیـلکت هکـ است یجزئ یها دستورعمل و اتیجزئ زین و یلک
 نیبنـابرا شود؛ یم دو هر یاجتماع و یفرد دستورهای شامل یاسالم یها آموزه دوم، ند؛کیم نیّ مع

 فۀیوظ پس. را یاجتماع سعادت هم ند،کیم نیتأم را یفرد سعادت هم یاسالم یها آموزه به عمل
 و فـرد یسـعادتمند یبـرا نیهمـ و اسـت آن دسـتورهای به عمل و عتیشر شناخت فقط مسلمان
 ).۵٢۴−۵٢٣ص همان،( است یافک جامعه
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ینمـ ثابـت را او یمـدعا و ستندین تمام است، ردهک اقامه خود یمدعا یبرا دیهالست هک یا ادله
  :میپرداز یم ادله نیا یبررس به ادامه در. نندک

 توجـه دیبا دارند، قبول یاسالم مذاهب همۀ را عقل بر یوح تقدم گرچه :عقل بر یوح تقدم. ١
 و یظنـ یانیـوح آمـوزۀ اگـر اما باشد؛ یقطع یانیوح آموزۀ هک است ییجا در تقدم نیا اوالً  هک کرد
 و عقل انیم یتعارض هک یموارد در نیبنابرا شود؛ یم مقدم یوح بر عقل باشد، یقطع یعقالن آموزۀ
 مقـدم یوحـ ییجـا در هـم تعـارض موارد در و ندارد ییمعنا هم عقل بر یوح تقدم ست،ین یوح
 و یقطعـ زیـن یعقلـ آمـوزۀ و یقطعـ ینـید آمـوزۀ هک یموارد اً یثان باشد؛ یقطع آن مفاد هک شود یم

 دورۀ خـالف بـر ثالثـاً  اسـت؛ محـدود اریبسـ ایـ نـدارد وجود اسالم در باشند، گریدکی با معارض
 نیـا رشیپـذ. اسـت شـده رفتهیپذ اصل کی عنوان به بشر عقل ییتوانا تیمحدود امروزه ته،یمدرن
 همۀ و ها نهیزم همۀ در عقل داشت انتظار دینبا و است محدود عقل قلمرو هک معناست نیا به اصل

 تعـارض درواقـع یوحـ و عقـل تعـارض موارد از یاریبس. باشد داشته فهم و کدر ییتوانا قلمروها
 بـا نیبنـابرا اسـت؛ یانیـوح یها گزاره کدر در عقل تیمحدود و ضعف ظهور صحنۀ هکبل ست،ین

 تقـدم از تـوان ینم نقـل، و عقـل تعـارض موارد بودن محدود به توجه با و عقل تیمحدود به توجه
 است نیا درست جۀینت. است نیتلق با یمساو تیترب یاسالم مفهوم هک گرفت جهینت عقل بر یوح
 داشـته وجـود یمـوارد نیچنـ که درصـورتی البته – عقل مخالف ینید یها آموزه آموزش مییبگو هک

 آمـوزش امـا است؛ کاند اریبس ای ندارد وجود ای اسالم در موارد نیا هک است نیتلق یمساو −باشد
 −اند دسـت نیـا از ینید یها آموزه اعظم قسمت اتفاقاً  هک− ستین عقل مخالف هک ینید یها آموزه
 زیـن »نیتلقـ بـا عقل مخالف ینید یها آموزه آموزش یتساو« یحداقل نتیجۀ هرچند. ستین نیتلق
  .شود داده حیتوض دیبا خود یجا در هک ستین یرفتنیپذ

 در است یمدع دیهالست: یاسالم تیترب مفهوم در یخودگردان و یر کف استقالل مفهوم نبود. ٢
 و یاخالقـ رشـد و مـنش رشـد یمعنـا به بیتأد ،یجسم رشد یمعنا به تیترب واژه یاسالم متون

 هـدف زیـن بیـتأد در. اسـت ینـید یهـا آموزه به نیقی یبرا علم سبک یمعنا به میتعل و یاجتماع
 انتقـال یمعنـا بـه تیـترب یاسـالم مفهـوم نیبنـابرا است؛ اسالم مقبول یاخالق یها ارزش انتقال
  .یخودگردان و تیعقالن رشد نه است، ینید یها آموزه

 بـا جمـع قابـل یاسـالم یهـا آموزه انتقـال هکـ اسـت نیا استدالل نیا در دیهالست فرض پیش
 کیـ هکـ اسـت درسـت یصـورت در فـرض پیش نیـا اوالً  اما ست؛ین یعقل یخودگردان و تیعقالن
 دوم، فرض پیش. است یاسالم یها آموزه تمام بودن غیرعقالنی آن و میریبپذ هم را گرید فرض پیش
 بـا. دارد تفـاوت بـودن عقل مخالف با یزیگر عقل اً یثان است؛ باطل شد، گفته نیا از شیپ هک چنان
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 یها آموزه یبرخ است نکمم م،یگفت اول لیدل نقد در هک چنان ،یبشر عقل یها تیمحدود به توجه
 عقـل چنـگ از و باشد عقل طور یورا گرید عبارت به و نباشد فهم و کدر قابل بشر عقل یبرا ینید

 خـود ثالثاً  است؛ تکسا و ندارد یمکح نجایا در عقل چون ستند؛ین عقل خالف موارد نیا. زدیبگر
 و انـد ردهک دیـکتأ برهـان و رکـتف و عقل بر خویش رۀیس در معصومان و قرآن در متعال خداوند

 سـیرۀ و قـرآن اگـر). ٢۴ انبیـاء، ؛١۶۴ و ١١١ بقـره،( انـد وهیدهکن سـتند،ین تعقل اهل هک را یسانک
 ایـ ینـید یهـا آموزه هک است نیا اش الزمه ورزند، می دیکتأ رکتف و برهان و تعقل بر معصومان

  .باشند یعقالن اسالم نید یاساس یها آموزه الاقل
 و یجسـم رشـد بر اند،  گفته یدرست به عطاس او از قبل و دیهالست هک چنان ت،یترب واژۀ عالوه به
 در آنچـه. کنـد نمی داللـت یاخالق یها ارزش نیتلق بر بیتأد واژۀ اما کند؛ می داللت ردنک بزرگ
 یاخالقـ یها ارزش اگر. است بیتأد مفهوم از برداشت نیا ینادرست بر یشاهد و نهیقر م،یگفت باال
 تعقـل و رکـتف اهـل یبـرا و یعقالنـ اسـت، یاسـالم یهـا آموزه از یبخشـ هک اسالم یاجتماع و

 آنهـا انتقـال نـدیفرا س،کع به هکبل ست،ین نیتلق لزوماً  آنها انتقال روش است، یرفتنیپذ و یدنیفهم
گاهانه رشیپذ و فهم آن هدف و استدالل با همراه  رسـد یم نظـر بـه هـم میتعلـ واژۀ دربارۀ. است آ
 رکـتف و فهم بر دیکتأ بدون دانش انتقال را میتعل جهت نیهم به و شده برداشت سوء دچار دیهالست
 فـرض پیش. اسـت یانیـوح قیحقـا بـا ییآشنا اسالم در میتعل هدف هک لیدل نیا به است؛ دانسته
 نیـا دربارۀ نیا از شیپ ما هک است یاسالم یها آموزه بودن یرعقالنیغ زین استدالل نیا در دیهالست
 یآزاد و فهـم و استدالل با همراه تواند یم دانش انتقال عالوه به. میردک بحث آن بطالن و فرض پیش
  .باشد استدالل بدون یالقا و ینیتلق تواند یم و باشد انتخاب در

 ارزشـمند را علم آنچه علم، یاسالم مفهوم در است معتقد دیهالست: نیقی به دنیرس راه علم. ٣
 مـانع جهت نیهم به و است نیقی به دنیرس هکبل ،ییایدن منافع به دنیرس نه و علم ذات نه ند،کیم

  .است یعقل یخودگردان و تیعقالن رشد
 اسـتوار نیقـی. باشـد نداشـته وجـود آن در خـالف احتمال هک است یقطع علم یمعنا به نیقی
 مخـالف نظـرات تـرین مهم حـداقل و شـده دهید موضوع جوانب همۀ هک شود یم حاصل یهنگام
 سـبک علـم، هـدف اگر نیبنابرا است؛ یعقل استقالل و تیعقالن ازمندین نیا و باشد شده یبررس

 سبک هدف صورت کی در البته. ستین یانتقاد یبررس و یخودگردان و تیعقالن مانع باشد، نیقی
 نظـر مـورد ینـید یهـا آموزه هکـ اسـت ییجـا در آن و است تیعقالن و یانتقاد یبررس مانع نیقی

  .میداد دوم لیدل نقد در را آن جواب هک است دیهالست مفروض نیهم و باشند عقل مخالف
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 سـه بـر یمبتنـ لیـدل نیـا :یر کف استقالل و یخودگردان با یاسالم تیترب هدف یناسازگار . ۴
 هماننـد نیـد دوم، هسـتند؛ عقـل مخالف یهمگ اسالم نید یها آموزه نخست،: است فرض پیش
 بشر هک ای گونه به دهد؛ یم قرار او اریاخت در دارد، اجیاحت آن به بشر را چه هر هک است یالمعارف رةیدا
 انیب با و لیتفص به دارد، ازین آن به بشر را آنچه اسالم سوم، ندارد؛ یگرید علم و دانش چیه به یازین

 یهـا آموزه آمـوختن فقط مسلمان فۀیوظ نیبنابرا است؛ داده قرار مسلمانان اریاخت در اتیجزئ همۀ
  .آنهاست به عمل و نید

 یهـا آموزه م،یگفت نیا از شیپ هک چنان است؛ مردود استدالل نیا در دیهالست فرض پیش سه هر
 نیـد هک دوم فرض پیش. ندارد وجود آنها انیم در عقل با معارض موارد و اند معقول یهمگ یاسالم

 نــدارد یطرفــدار امــروزه و اســت مــردود زیــن ســوم فــرض پیش و نــدکیمــ یتلقــ المعــارف رةیدا را
   ١).۴٧۵−۴٣۵ص ،١٣٨۶ خسروپناه،(

 بـرای دیـن است معتقد هک است »تیهدا در تیجامع« ۀینظر است، مقبول نهیزم نیا در آنچه
 یزنـدگ یچگـونگ و نـوع با یاخرو سعادت هکازآنجا اما است؛ آمده انسان اخروی سعادت نیتأم
 سـعادت بـه را او هکـ ابـدیب سـامان خـاص ای گونه به دیبا انسان ییایدن یزندگ است، مرتبط ییایدن

 او یاخـرو سـعادت بـا هکـ ییجـا تا زین انسان ییایدن یزندگ یبرا دیبا اسالم پس. برساند یاخرو
 یاخرو سعادت با هک بشر یزندگ از ییها بخش مورد در یول باشد؛ داشته دستورعمل است، مرتبط
 یاخـرو سـعادت بـا هکـ بشـر یزندگ از ییها بخش در عالوه به. است تکسا ست،ین مرتبط انسان
 و تـابک به مراجعه تنها هکیا گونه به ست؛ین یبشر دانش و علم از ازین یب کامالً  انسان است، مرتبط
 هکـ جهـت نیـا از دارد؛ تفـاوت یثـرکا دگاهید با دگاهید نیا بیترت نیبد. باشد یافک او یبرا سنت
 و آمـده نیـد در دارد، اجیـاحت آن بـه یاخـرو و یویدن سعادت یبرا بشر را آنچه همۀ ستین معتقد
 هکـ جهـت نیـا از دارد؛ تفـاوت یاقلـ دگاهید با همچنین است؛ یبشر علوم از ازین یب کامالً  انسان
 مـرتبط یاخـرو سـعادت بـا هک یموارد در البته نیز، انسان یویدن یزندگ دربارۀ اسالم است معتقد
 یجزئـ انساْن  ییایدن یزندگ میتنظ یبرا نید یها دستورعمل البته دارد؛ دستورعمل و رهنمود است،

 بـا نیـد یعلمـا هک است یلک اصولی هکبل ست،ین ریرناپذییتغ و ثابت جهت نیهم به و یلیتفص و
 یها دسـتورعمل عصـر هـر ازیـن مـورد مسـائل یبرا اصول آن اساس بر یاجتهاد روش از استفاده
  .نندکیم نیتدو مناسب

                                                           
  .است ردهکبحث  یرةالمعارفیدا دگاهید  ادله نقد و ادله درباره لیتفص به خسروپناه اثر. ١
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 ینـید تیـترب و اسـت مـردود و ناتمـام ینید تیترب مخالفان ادلۀ هک شد روشن م،یگفت آنچه از
 دربـارۀ اسـت الزم ،ینـید تیترب تیمطلوب و تیمطلوب اثبات از پس. است مطلوب و ستهیبا یامر

 .مینک بحث زین آن ضرورت
 

  یاسالم یمبان اساس بر ینید تیترب ضرورت
 ینـید تیـترب ضـرورت یبـرا لیـدل دو. است یضرور یامر ینید یها آموزه اساس بر ینید تیترب
 :ردک اقامه توان یم

  
  بشر فطرت بودن یاله. ١

 یبـرا یا ژهیـو یاله فطرت به قائل ذر آیۀ و صبغت آیۀ فطرت، ۀیآ به استناد با مسلمان رانکمتف همۀ
 و شـناخت زیـن آن محور و اساس هک است نید به یذات شیگرا یاله فطرت از منظور. هستند انسان
 یبـرا زیـن یگـرید اتیـفطر ژه،یـو یاله فطرت بر افزون البته. است متعال خداوند به یذات شیگرا

 در نهـایا هکـ ییجو قتیحق و ییباجویز ،ییرجویخ ،ییجو مالک مانند است؛ شده برشمرده انسان
 معتقدنـد یبرخـ: دارد وجـود ریتفسـ دو خـدا یفطـر شناخت باب در. ستین ما بحث محل نجایا

 از بعـد و خدا مفهوم تصور از بعد انسان عقل. است یعقل و یحصول شناخت خدا یفطر شناخت
 بـه باشـد، داشـته آمـوزش بـه یازین هکنیا بدون و یهیبد صورت به خدا، وجود یها نشانه به توجه
 و ٩٣۴ص ،۶ج ،١٣٧۵ مطهـری، ؛٣٨٧ص ،٩ج ق،١٣٠٣ رضا، رشید( برد  یم یپ خداوند وجود

 معرفـت دارد، وجـود انسـان سرشـت در هک یاله معرفت معتقدند گرید یبرخ). ۵۴−۴١ص ،۴ج
 عقـل نـه است، قلب زین شناخت نیا ابزار و گاهیجا. یمفهوم و یحصول نه است، یقلب و یحضور

ـــزدی، مصـــباح( ـــوادی ؛۴٧−٢۶ص ،١٣۶٧ ی ـــی، ج ـــار، ؛۵٢ص ،١٣٧۵ آمل  ،١٣٧۴ برنجک
 نکـمم البتـه. سـتین رپـذیرییتغ است، بشر ذات جزء هکآن لیدل به بشر یاله فطرت ).۴٠−٣٣ص
 در آن از یاثـر و شـود مدفون هواوهوس و جهالت و غفلت اثر بر انسان وجود در یمدت یبرا است
 و آورد یبرمـ سر انسان وجود در مناسب تیموقع در و رود ینم انیم از اما نشود؛ ظاهر انسان رفتار
  .ردیگ یم او از را قرار و آرام

 و ریرناپـذییتغ هکـ دارد وجـود انسـان نهـاد در متعال خداوند پرستش به یفطر شییگرا نیبنابرا
 و آموزش وظیفۀ نیا و دارد پرورش و رشد به ازین یفطر شیگرا نیا. است ینابودناشدن و یشگیهم

 آن شدن مدفون ای انحراف از یریجلوگ و انسان یاله فطرت ییوفاکش و رشد یبرا هک است پرورش
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 یشـگیهم و نـدارد یخاصـ انکـم و زمـان بـه اختصاص فهیوظ نیا البته. کند مناسب یزیر برنامه
 .است
  

  بشر عقل تیمحدود. ٢
 ییتوانا نیهم ند،کیم انسان را انسان آنچه و است وانیح از انسان زیتما وجه ترین مهم رکتف و عقل
 دچـار نبرنـد، یا بهره یزندگ در خود تعقل و رکتف قدرت از هک یسانک نیبنابرا و است رکتف و تعقل

 دچـار« یقرآنـ یبـایز ریـتعب بـه و کنند می سقوط تیوانیح به تیانسان مرتبۀ از و شوند می انحطاط
 کلینـی،( خـدا مخلـوق ترین محبوب انسان، بر خداوند حجت دو از یکی عقل. شوند یم ١»یدیپل

 همـان،( نید به انسان یراهنما و) همان( متعال خداوند مخاطب  ،)١ روایت ،١٠ص ،١ج ،١٣٧۵
 همـان،( اند شـده ستوده یوجه نیباالتر و نیبهتر به قرآن در خرد و عقل صاحبان. است) ٢ روایت
  ).١۵ص

 صـفات و وجـود اثبـات با عقل. یمصباح نقش و یمفتاح نقش: دارد مهم اریبس نقش دو عقل
 وارد نید بارگاه به را او و دیگشا یم انسان یرو به را نید دروازۀ آن، ضرورت و نبوت اثبات با و خدا
 ینـید یهـا آموزه با را او رده،ک روشن را فضا فروزان یچراغ همانند عقل زین یابیبار از پس. ندکیم

 و ردهک امر ییزهایچ چه به را او داده، انسان به ییرهنمودها چه خداوند دیگو یم او به و ندکیم آشنا
  .است بازداشته ییزهایچ چه از

 عقل. است ینید یها آموزه استنباط و شفک منابع از یکی سنت، و تابک نارک در عقل عالوه به
 نشـده، انیـب اتیـروا و اتیآ در قبالً  هک را یموارد مکح تواند یم مرتبط اتیروا و اتیآ به استناد با
 شـفک را دیجد موارد مکح یعقل یها گزاره یبرخ به استناد با تواند یم نیهمچن. ندک انیب و شفک
 وجوب، بر یلیدل شرع از هک یموارد در هک ندک مکح اصالةالبرائه به استناد با مثال یبرا ند؛ک انیب و

 اللـه آیت هکـ چنـان نیهمچنـ. سـتین لـفکم متوجه یفیلکت م،یندار راهتک ای استحباب حرمت،
 در هکـ را دیـجد مـوارد مکح توان یم زین رمستقلیغ یعقل یها گزاره به استناد با اند، فرموده یجواد
 یجمهـور نـام بـه یخاصـ یاسـیس سـاختار گفت توان یم مثال یبرا رد؛ک شفک نشده، انیب شرع
 نظـام یبرقرار یبرا راه تنها رایز است؛ واجب آن ییبرپا و است یاسالم ومتکح از ینوع یاسالم
  .است مسلمانان جامعه
 عقـل. دیآ یبرنم نید معارف همۀ فهم و کدر عهدۀ از دارد، هک یرفعت و تیاهم همۀ با عقل اما

 امکـاح اتیـجزئ شـناخت در و متعـال خداوند صفات نهک شناخت در ،یاله ذات نهک شناخت در
                                                           

  .عقلونیال  نیالذ یعل الرجس نجعل و. ١
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 تـوان ینم عقـل بـه استناد با. باشد نید یترازو و اریمع تواند ینم سبب نیهم به و است ناتوان یاله
  ).۵٣−۵٢ص ،١٣٨۶ آملی، جوادی( ردک وارد را گرید یبرخ و خارج نید از را ها آموزه یبرخ

 تیاهم همۀ با عقل. زاست بیآس آنها به ردنکن توجه هک دارد ییها تیمحدود بشر عقل نیبنابرا
 بـه را انسان عقل خود هکبل ند،کینم ازین یب یوح ییراهنما و تیهدا از را انسان دارد، هک یارزش و

 از پـس و دیگشـا یم انسان یرو به را یوح نۀیگنج در یدیلک چون و ندکیم ییراهنما یوح آستانۀ
 ریپـذ فهم درنتیجـه و روشـن انسان یبرا را یانیوح یها آموزه یچراغ چون ،یوح آستان به افتنی بار
 و امکـاح اتیـجزئ ماننـد ینـید یهـا آموزه یبرخـ کدر ییتوانـا از اوصـاف، نیـا همـۀ با. ندکیم

 یوحـ به را ما عقل هکآن المک جان. است عاجز خداوند صفات و ذات نهک کدر و یعمل دستورهای
 از ازیـن یب را مـا ولـی ند؛کیم مفهوم و روشن انسان یبرا را ینید یها آموزه و ندکیم تیهدا نید و

 یبرا ینید تیترب دارد، ضرورت بشر یسعادتمند یبرا نید اگر. شود ینم آن نیگزیجا رده،کن یوح
 .شود او نیگزیجا تواند ینم یگرید زیچ و دارد ضرورت او

  
  یریگ جهینت

 و آمـوزش نظـام در ینـید تیـترب ضـرورت در یاسـالم یمبـان اساس بر گفت توان یم درمجموع
 ارائـه غـرب در ینـید تیـترب مخالفـان هکـ زیـن یا ادلـه و ندارد وجود یدیترد چیه یرسم پرورش

  .ستین برخوردار الزم تیفاک از اند، ردهک
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