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 چکیده
و از القـا   در این مقاله تالش شده است تا خاستگاه تربیت از بیرون به درون، از کسب به کشف

زیرا هدف تعلـیم و تربیـت آن اسـت کـه آدمـی تمامیـت        و تجویز به الهام و پرهیز ارتقا یابد؛
یـابی، جـوهرة    خویشـتن هاي فطري خویش بیابد و در این  خویش را در فعلیت بخشیدن به قابلیت

 تجربه کند. )29(حجر، »یه من روحینَفَْخت ف«اساس آیه اش را بر روح الهی
و  هاي الهـامی و پرهیـزي   روش تربیت، فطري، فاعلی، قلبی وشهودي است که غالباً از طریق کنش

سـیال و   تجویزي، آزاد،هاي  هاي الهامی برخالف کنش دهد. تأثیر کنش رخ می ایجابی نه القایی و
 شود. غیرمستقیم بوده که منجر به کشف و شهود در مخاطب می

اسـت کـه بـا     وجود آدمـی  هاي مایه بخشیدن به درون به مثابه فعلیت دیدگاه تربیت شدن در این
 شود. و نه انتقال و اکتساب نمایان می» اکتشاف«و » استخراج«راهبرد 
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 مهمقد

را امری فطری بدانیم و منابع و عوامل حاکم بر آن را نیز بر مبنای فطرت تبیـین  اگر تربیت شدن

و روِش اجـراِی آن نیـز از دل  گاه قانوِن تربیت، همان قانوِن فطرت است که خوانِش متن آنکنیم، آن

 شود. محقق می آن

و اختراع، شـکافتن از طـول،  تدامعنای شکافتن، گشودن شئ و ابراز آن، ابفطر به  ۀمادفطرت از 

تاریـک عـدم و اظهـار هسـتی  ۀپـردشـکافتن  ۀمنزلـایجاد و ابداع است. آفرینش و خلقت الهی به 

که ابـداعی و ابتـدایی  یالبته آفرینش ؛یکی از معانی این کلمه آفرینش و خلقت است .امکانی است

خاصـی  ۀنحـو ،بر نوع ویژه داللت دارد و در لغت به معنای سرشت هوزن فعل بر تفطر ۀکلمباشد. 

انسـان اسـت (جـوادی  ۀویـژبه معنای سرشت خاص و آفـرینش  تاز آفرینش و خلقت است. فطر

 .)۲۴، ص۱۳۷۹ آملی،

ها و  در اصل، فطرت همان ساختار طبیعی و اصالی وجود آدمی است کـه مبنـای همـه شـاکله

به معنای ابتدایی بـودن و  »فطر« لغتی است. به همین دلیل در برخی از منابع بعد های گیری شکل

 .)۱۹، ص۱۳۶۱ ،یسابقه نداشتن است (مطهر

به هستی محض، نسبت همان بینش شهودی انسان  که فطرت« به تعبیر برخی از علمای اسالم:

گاهانه، کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت بـه حضـرت اوسـت، نحـوه  خاصـی از گرایش آ

 ».آفرینش است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه خلق شده است

 در 
ً
 مقتضای آفرینش انسان است و اکتسابی نیسـت، ثانیـا

ً
خاصیت امور فطری آن است که اوال

 تبدیل یـا  ها انسان ۀعموم افراد وجود دارد و هم
ً
گرچـه  ،یسـتن پـذیر تحویلاز آن برخوردارند، ثالثا

 .پذیرد میشدت و ضعف 

دارای مفهوم و از قبیل معقـول ثـانی  رو ایناز سنخ هستی است نه از سنخ ماهیت؛ از  »فطرت«

فلسفی است و چون ماهیت ندارد فاقد تحلیل و تعریف ماهوی است، نه تحدید و تعریف دارد و نه 

انسان که در نهاد او گـرایش بلکه تعریف شرح اسمی دارد، یعنی همان خلقت ویژه  ،تعریف رسمی

 ).۵ـ۲۸ص ،۱۳۸۹، جوادی آملیو شهودی خاص نهفته است (

انسان «ترین پرسش  سو، به اساسی کاربرد چند سویه دارد؛ از یک فطرت در تربیت انسان ۀنظری

معنـا  نقشه و الگوی تربیت را به شکل ارتجالی و طبیعی و از سوی دیگر، گوید؛ پاسخ می» چیست

سازد. با این وصف  مقصود از تربیت را در ذات خود آشکار می جهت سوم، هدف و و از بخشد؛ می

 .او نهفته است» خود بنیاد« فطرتتحوالت و کماالت آدمی در  ۀراه هم ۀنقش

ها یَفطَرَ النَّاس عَل یالَّت اللَّهًفا فطْرَةَ ینِ حنیوجهک للد َفأَقم« ه:اساس نظریه فطرت در آیه مبارکـبر
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ـ  نُیالدلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلک یتَبدَلا نَّ أَکَْثـرَ النَّـاسِ َلـا     یاْلَق َلکـو ـونَ یمَلمایـن سـوی را دلـت ؛ روی»ع 

 را آن ها انسـان قلـوب کـه الهـی فطـرت از برخاسـته آیینـی بـاش، پایـدار برآن و گردان اعتدال دین

 کـه دینـی اسـت ایـن بـود، نخواهـد پـذیرتغییر آفـرینش این گشته، سرشته آن بر که چرا طلبد، می

مراتب کمال  ۀهم .دانند نمی را آن مردم بیشتر که است حقیقتی این هرچند است، استوار گاهی تکیه

توانـایی خـوانش  آدمی در این کتاب وجودی ترسیم شده و فقط کافی است که جوینـده راه کمـال،

) بلکـه بـا Head knowledge، نه با دانـِش َسـر (»سپیدی دل«که با » سواد ذهن«حروف آن را نه با 

 .) دریابدHeart knowledgeدانِش دل (

هم حیات طبیعی و هم حیات فطری او ترسـیم شـده و  ن،حیات انسا ۀجنبدر قرآن کریم هر دو 

ات وی را مـدح و انسان اختصاص یافته است. بعضی آیـ های ویژگیآیات فراوانی به بیان اوصاف و 

 عنوان ، از او بهکنند می. آیاتی که انسان را ستایش کنند میاو را مذمت و نکوهش  ای ستایش و دسته

دار خـدا و دارای کرامـت و مانتـخدا بر روی زمین و برخوردار از ظرفیت علمـی گسـترده و ا ۀخلیف

 ،برابـر در. کنند میتقوا، موجودی ابدی و دارای فطرت و دیگر اوصاف پسندیده یاد  و فجورملهم به 

از او به موجودی ضـعیف، عجـول، قتـور، فخـور، هلـوع، جـزوع،  کنند، میآیاتی که او را نکوهش 

 .)۱۲، ص۱۳۸۷ (جوادی آملی، کنند میمنوع، ظلوم، جهول و دیگر اوصاف نکوهیده تعبیر 

 بروظیفه اولیا و مربیان د
ً
گیـرد.  های سلبی و پرهیزی شکل می اساس روشر تربیت فطری، غالبا

های  مایـه تربیتی بنا نیست که چیزی از بیرون بر متربی افزوده شـود، بلکـه بایـد درون در این روش

هـای  در قلمـرو ارزش ویژه بـههای سـلبی  کننده شکوفا شود. روشفطری او در تعامل با عوامل مهیا

کاربست بیشتری دارد؛ زیرا با عنایت به اینکـه دیـن یـک امـر فطـری و درونـی فطری و حس دینی 

هـای دینـی و فطـری از بیـرون بـه درون، بلکـه  در اینجا، نـه انتقـال ارزش است، کار مربی تربیتی

 .استها از درون به بیرون  استخراج این ارزش

از مربیان با دلسـوزی گیرد که برخی  مشکل اصلی در تربیت دینی از همین جا آغاز و شدت می

سازی برای شـکوفایی اسـتعداد دینـی، بـه تحمیـل و  بیش از حد در پی آن هستند که به جای زمینه

گریـزی و سـپس  ناخواسـته موجـب دیـن مطالب دینی از بیرون مبادرت ورزند. از همـین رو تزریق

 اند. ردهک» یابی یند«ش را جایگزین رو» دهی دین« ها روشآن زیرا شوند؛ ستیزی نوجوانان می دین

 ای گونه اند که فطرت کودکان به نشان داده خداشناسیبرخی از تحقیقات در حوزه تربیت دینی و 

 همچنـان هـاو خـداجویی آن خداشناسـی آموزشی از بیرون نبینند حس گونه هیچاست که حتی اگر 

کـه از روی هـای زودرس و یـا تحمیلـی  اما مشکل اینجاست کـه برخـی از آموزش شود؛ حفظ می

تنها آن حس اولیـه کمرنـگ  شود که نه گیرد موجب می دلسوزی، تعهد و حساسیت فزاینده انجام می
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، ۱۳۸۷کریمـی، ( ها نیـز بـه خطـر افتـدحس دینی آن یابی فعلیتبلکه زمینه بیداری درونی و  ؛شود

 ).۲۰۲ص

لب این اندیشمندان فارغ یابیم که اغ میبزرگ جهان در شناسان روانبا نگاهی با آراء فیلسوفان و 

هـا و  از باورها و تعصبات شخصی خود به اصل فطری بودن دین و خداپرستی اذعان داشته و به زبان

 اند. ازجمله: کید قرار دادهأتعابیر مختلف این موضوع را مورد ت

ق به جسم، در  روحپ.م.):  ۳۴۷ـ۴۲۷( افالطون
ّ
د و تعل

ّ
نسبت بـه  عالم مثلانسان پیش از تول

گاه شده ههم و  هایش هسـتند اسـت و جسـم و مادیـات همچـون حجـابی میـان او و دانسـته چیز آ

ل«هایی است که در  واقع یادآوری دانسته یادگیری در این جهان، در
ُ
کسب و در این عـالم » عالم ُمث

 ).۳۸۹ـ۳۶۶، ص۲، ج۱۳۶۷افالطون،، ( است هفراموش کرد

ــارت ــه دک ــه ۱۶۵۰-۱۵۹۶( رن ــی و هم ــایای ریاض ــدا، کمــال و قض ــوهم خ ــورات، ت م): تص

دانـد) در حصـول ایـن  را عامل خطـای فکـر می حس (که آناند و تجربه و  های انسان فطری دانسته

 ).۳۲-۲۸، ص۱، ج۱۳۶۰ فروغی،( است ها نقشی نداشته دانسته

که در دیدگاهش الزمـه سـاختمان ذهـن ـ ها  برخی از دانسته م):۱۸۰۴ـ۱۷۲۴( ایمانوئل کانت

ممکن نیسـت از راه حـس و تجربـه حاصـل  ـ ها حکم داد قضیه ۀتوان دربار آن می ۀواسط است و به

 ).۳۷ اند (همان، ص عبارتی فطری شده باشند و به

 همـه در هـاآن ماهیـت که روانی رشد در مؤثر های عامل :)م۱۹۶۱ـ۱۸۷۵( یونگ گوستاو کارل

 ایـن: «گویـد می دین بودن فطری پیرامون وی. دارند وجود فرد در آمدن دنیا به آغاز از است، یکسان

  افکار، برخی که است واقعیتی
ً
 تواننـد می حتـی و شـوند می یافـت هـا زمان همه و جا همه در تقریبا

  یعنی شوند؛ ایجاد خودی خودبه
ً
 سینه به سینه یا کنند سرایت دیگر جای به جایی از اینکه بدون مطلقا

 ۱ص ،۱۳۷۰ دین، و شناسی روان( .»نیستند ها انسان پرداخته و  ساخته افکار این. باشند  شده منتقل

 بعد). به

کسفورد دربار ذهن انسان با خداوند اذعان  ۀرابط ۀدکتر جاستین بارت پژوهشگر ارشد دانشگاه آ

هم در مورد خدا آمـوزش نبینـد بـاز بـه خـدا  خانوادهدر مدرسه و  که زمانیکودکان حتی «کند:  می

اعتقاد خواهند داشت و شواهد علمی در ده سال گذشته تا کنون بیانگر استعداد ذاتی کودک مبنی بر 

ای رهـا کنـیم، کند اگر تعدادی کودک را در جزیره هدفمند دیدن جهان آفرینش است. وی اشاره می

بـه نقـل از  ،م۲۰۰۵(بارت، » ت سال یا بیشتر باز هم به خدا معتقد خواهند بودبعد از گذشت بیس

انسان  خواهی مطلقنوعی فطرت کمال  بهنیز  )م۱۹۶۷ـ۱۸۹۷( گوردون آلپورت ).۱۳۸۹ ،رحیمیان

 ).۱۳۶۹ ،شولتز( است را پذیرفته
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گاهی، خرد و تخیل خود، زندگی م«م) ۱۹۸۰ـ۱۹۰۰( اریک فرومباور  به تمایز از انسان با خودآ

است و نیازهای انسان واالتر از حیوانات است؛ در پی کمال اسـت و نیـاز بـه یـک   حیوانات ساخته

) Frame of orientation and stimulationگیری و یک مرجع اعتقاد و ایمان ( نظام مشترک، جهت

 ).۳۴ص ،۱۳۵۹ ،فرومدارد (

توانـد خـدا را بـا  بایی نیز معتقد است که خداشناسی، فطری است؛ یعنی انسان میطعالمه طبا

فطرت دل یعنی انسان به حسب سـاختمان خـاص روحـی خـود متمایـل و «دل خود احساس کند 

و هر آدمی به مقتضای خلقت و ساختمان اصلی روحی خود، خدا  است؛خواهان خدا آفریده شده 

(طباطبـایی، » شناسد بدون اینکه نیازی به اکتساب و تحصـیل علـوم مقـدماتی داشـته باشـد. را می

 ).۶۸، ص۱۳۸۲

خداسـت  وجوی جسـتاش همـواره در  حسب ویژگـی فطـریبه دنبال همین موضوع کودک بر

»نینِ حلدل کجهم واهللاِ َفاَق طرَتاایفاً فلَیهع ۳۰روم،» (لتی َفطَرَ الناس.( 

های  دارای اسـتعدادها و اصـالت ،های غریزی و گرایش ها برخواستهافزون  ،انسان بدین ترتیب،

 ، پرورش یابد.2و نه تبدیل 1که به صورت بالقوه وجود دارند و باید با راهبرد تأیید است ای فرارونده

 از منـابع بیرونـی کسـبآن را افـراد  کـه نیست چیزی ،ه استمعنا شد آفرینش نوعی کهفطرت 

خداست و از لحـاظ  ناحیهخلقت از  ایناست.  ذاتیو  خدادادی ، امریفطرت اینجادر بلکه  ؛کنند

 تبـدیل قابـلفطـرت  اینلخلق الله)  التبدیل: (فرماید می، اینعالوه بر  .ندارد افراد نسبتیبه  فاعلی

مقصود از فطـرت همـان خلقـت  کهینابر  کند میهم داللت » لخلق الله«در » خلق« کلمه. نیست

فطرت اسـتنباط  برای ویژگیسه  توان می شریفه آیه ایناز  بنابراین،. نیست چیزی ایناز  غیراست و 

  کرد،
ً
  شود، می ها انسانشامل همه  اوال

ً
 قابـل  اکتسابی،است، نه  خدادادیو  ذاتی ثانیا

ً
و  تبـدیلثالثا

ویش خ» خودبودگی« خویش،» نهادمان« زیرا هرکس بایسته و شایسته آن است که در نیست؛ تغییر

پـرورش  تربیت به این معنا همـان بشناسد و هم به شکوفایی برساند. گونه که بوده است هم همان را

ن دادِن طبیعِی استعدادهاِی طبیعی و نه ساختن و از نو بنیـاد نهـادن چیـزی در عرصـه وجـود انسـا

 است.

 هدف و راهبردهای تربیت فطری

که تا این های متعالی در وجود آدمی است، شکوفایی قابلیت نیز هدف از تربیت بر مبنای فطرت

                                                           

1. Confirm 

2. Convert 
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أثیر عوامل صحیح آموزشی و پرورشی انسانیت خویش را که بـالقوه و ت انسان در پرتو ایمان و تحت

اسـاس ساختار ویژه روحی انسان را که بر کریم قرآن ).۶، ص۱۳۷۶مطهری، ( یابدبالفطره دارد، باز

که فطرت الهی نامیده اسـت (فطـرت  گونه همانآن، هر انسانی تمایل و گرایش به مبدأ هستی دارد، 

ه 
ّ
و حنفّیـت نیـز یـاد کـرده اسـت  های دیگری چون صبغة اللـه با عنوان ،فطر الّناس علیها) آلتیالل

 .)۱۳۸ بقره،() لَه عابِدونَ ونَحنُمنَ الّله صبغَۀً  الّله ومنْ أَحسنُ صبغَۀَ(

د. در اینجـا، آنچـه اصـل درگـ میمعنـا  »تأیید ۀتغییر به مثاب« با راهبرد »فطرت ۀبه مثاب تربیت«

گذرد  ها میشود و راه تغییر عمقِی مردمان، از تأیید فطرِی آن حاصل می» فطری بودن«است در عمِق 

نهفتــه، بــرای  هــای تربیتــی چیــزی جــز فرصــت دادن بــه قابلیت در ایــن رویکــردو تأییــد فطــری، 

های وجود هر فرد همـان  مایه درون» آشکار شدِن « های الهِی آنان نیست. مایه درون» آشکارشدگِی «

 ».تبدیل«است و نه » تأیید«، همان »تغییر«اوست. این نوع » تغییر یافتِن «

 ۀزیـرا نسـخ ؛از درون است تأییدنکه تغییر از بیرون باشد، از آ بیش ،تربیتجهت  ،از این منظر

و اگر بر روی آن نسـخه تکـوینی و فطـری  تکوینی تربیت فطری در جهان درون، نوشته شده است؛

 نسخه
ً
گردد کـه هـم نسـخه قبلـی مخـدوش و مغشـوش  بیرون نوشته شود، موجب می ای از مجددا

پـذیر  شود، امکـان ه درونی انگاشته و پرداخته میو هم خوانش نسخه بیرونی که بر روی نسخ ،شود

و بیرونـی بـا  ای عاریـههـای  روش گونـه اینسـؤال بـردن روست که مولـوی بـا زیر  نگردد. از همین

گین شپرسشگری نی  گوید: می آ

رســی  بر نوشــتـه هیــچ بنویســـد کســی 
َ
 یـــا نهالـــه کــارد انـــدر َمغ

 تخم کارد موضعی کـه کشتــه نیسـت   کاغذی جوید که آن بنــوشته نیسـت 

 کـاغـــذ اسپیـــد نابنـوشـتــه بــاش  تو بـرادر موضــع نــاکشتـــه بــاش 

 )۱۹۶۰-۴ات ی، دفترپنجم، ابیمعنو یمثنو(

و هـر  کـارد نمی ،نهـالی کاشـته باشـند گونه که یک باغبان نهال را در جایی که پیش از آن همان

 .که در آنجا کشت نشده باشد کارد میکشاورزی تخم را در جایی 

جهـانی  ۀجهـان آفـرینش و دربردارنـد ۀموجودی که نسخ و» سّر الله«ن حقیقت انسان به عنوا

هـا های وجودی انسان و مدارج و مراتبی که نیل بـه آن و ابعاد و ظرفّیت تر از جهان بیرون است بزرگ

در نظـام هسـتی، در آیـات قـرآن و احادیـث و جایگاه انسان کامل  ها ر است و ویژگیبرای وی میّس 

معصومین فراوان مورد بحث قرار گرفته است و اسـرار و رمـوز عمیـق و غامضـی در ایـن زمینـه در 

اهـل  که حّتی بسیاری از خـواص ،تنها عوام ها از دسترس نهکتاب و سّنت وجود دارد که درک ُکنه آن
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کتاب هدایت، مخزن اسرار، منبع الهام و ابداع است و برخی از  ،فطرترو  از این .1فراتر است ،علم

ستمداد و طلب روزی کـرد (جـوادی امرکز رزق انسان است که باید از آن علما معتقدند که فطرت 

 ).۱۲، ص۱۳۸۷آملی، 

در وجـود  شـود، میو در زمین منتشر  ریزد میآسمان فرو  ازگونه که در عالم طبیعت رزق  همان

رزق از آسمان فطرت به اعضـاء و جـوارح طبیعـت او  ؛عالم است، چنین است ۀنمونانسان هم که 

هـر یـک از فطـرت یـا  تواند می. روح انسان با قدرت گزینشی که خدا به او داده است کند مینزول 

 حاکمیـت  ؛حـاکم کنـد طبیعت را در ابعاد مختلف وجود خود یعنی علم، اراده و عمل
ً
کـه مسـلما

و  کند میاو را الهی  ۀشاکلی با روح الهی و ودیعه ملکوتی انسان، یفطرت به دلیل همنوائی و همسو

طبیعت چون با بدن مادی و عالم خاکی پیوند دارد، در صورت حاکمیت بر انسـان او را منکـوس و 

  .)۱۶۹همان، ص( دهد میمعکوس به سمت عالم ماده و طبیعت قرار 

 عـالم وجـه انسـان پـس هست؛ نیز انسان در وجود دارد عالم در آنچه هر طرف یک از بنابراین

 قابـل انسـان در ـ! تعالی و تبارک ـ حق صفات همه است، حق وجه انسان چون دیگر سوی از .است

 جمـالی، و جاللی ـ را حق صفات تمام تواند می که است موجودی تنها انسان یعنی است؛ انعکاس

 کنـد؛ منعکس خود در را حق لطف و قهر تواند می انسان. کند منعکس خودش در ـایجابی و سلبی

 و اسـت حـق جمـال مظهـر هـم انسان. کند منعکس خودش در را حق جالل و جمال تواند می نیز

 خود در را هاآن تواند می و است حق هیبت و جالل مظهر هم و کند، منعکس را حق زیبایی تواند می

 حـق صـفات نمـای تمـام آیینه انسان،: «گفت توان می خالصه و کوتاه عبارت یک در. کند منعکس

. شـود منعکس کمال و تمام به تواند نمی موجودی هیچ در تعالی و تبارک حق صفات یعنی ؛»است

 را حـق وجـوه از وجهـی تنهـا  ـ!  باشـد بزرگ که هم اندازه هر ـ!  هست عالم این در که موجودی هر

 همـه یعنـی دهـد؛ می انعکـاس را حـق کمـاالت و وجوه، صـفات همه انسان اما کند؛ می منعکس

 هیچ برای تعالی حق نداشت، وجود انسان اگر. ببینید انسان وجود در توانید می را تعالی حق صفات

 وجـود کامـل انسـان اگر! بگیرم ای نتیجه چه خواهم می که کنید توجه نبود. شناخت قابل موجودی

 را او توانسـت نمی دیگـری موجـود هـیچ و نبـود شـناخت قابـل عـالم برای تعالی حق داشت، نمی

 بـه وصول راه و شود می شناخته که است انسان طریق از فقط شود، می شناخته خداوند اگر. بشناسد

 فقط برسد، حق به بخواهد که موجودی هر و است انسان وجود از طریق فقط ـ! تعالی و تبارک ـ حق

 الله باب« و »االبواب باب« را انسان عرفا که است جهت همین به. برسد باید انسان وجود طریق از

                                                           

، ٢مهدی طّیـب، ج   طالقانی، کاشف االسرار،؛ مولی نظر علی ٤٢٧-٤٢٢. ن. ک. به: مهدی طّیب، مصباح الهدی، ص ١
 .٦٦٦-٣٤٨ص 
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 عبـور، راه. اسـت حق الیتناهی رحمت به ورود در یعنی است، حق باب انسان. اند دانسته »االعظم

 بسـته هـا راه همـه و نیسـت حق سوی به دیگری راه انسان، وجود راه از غیر و است انسان وجود راه

 ).۲، ص۱۳۹۲دینانی،  یمیابراهاست (

مورد  و شود نمیدستخوش تغییر و تبدیل  ،یکسان است ها انسانفطرت در عین حال که در همه 

 ؛. فطرت امری است که حتی دو فرد هـم در احکـام آن اخـتالف ندارنـدشود نمیاختالف هم واقع 

گوناگون در  یها عادات و مذاهب و طرقه ك ازی چیه اند متفقوحشی و متمدن در آن  ،عالم و جاهل

ه و مأنوسـات و یـدا نشود و اختالف بالـد و اهویدر آن از آنها پ یا دا نکند و خلل و رخنهیپ یآن راه

 ).۱۸۱ـ۱۸۰، ص۱۳۸۷ ،ینیخم امام( .آراء

سوی تکمیل نواقص و رفع حوائجش هـدایت ه زیرا که وی را ب ؛فطرت هادی واحد انسان است

برای او نافع و مضر است ملهم فرموده است. انسان دارای فطرتی خاص خود است  آنچهنموده و به 

ـَرَة پیش گیرد.  تواند نمیراهی که جز آن  کند؛ میکه او را به راه و سنتی خاص هدایت 
ْ

ـهِ ِفط
َّ
ِتـ الل

َّ
 یال

 
َ
اَس َعل َر النَّ

َ
ط

َ
انسان از این جهت کـه انسـان اسـت، بـیش از یـک سـعادت و یـک  )؛۳۰روم، ( َهایف

عمل تنها یک سـنت ثابـت بـرایش مقـرر  ۀمرحلست که در ا شقاوت ندارد و چون چنین است الزم

دی همـان فطـرت و نـوع خلقـت اشود و هادی واحد او را به آن هدف ثابت هدایت فرماید و این ه

 .)۲۶۱، ص۱۳۷۸ ،۱۶جی، یخاص اوست (طباطبا

َیَسَعِنی«آمده است:  قدسی حدیِث در 
َ
رِضی ال

َ
َسَماِئی ا

َ
ِکن، َوال

َ
لـُب  َیَسُعِنی َول

َ
؛ الُمـؤِمِن  ِعبـِدَی ق

 امـام». دهـد می جـایخـود  مؤمنم، من را در ۀبندمن را ندارند، اما قلب  گنجایشو آسمانم  زمین

 حـق حجـت تـرین بزرگرا  و آن کـرده بیـان را انسانی نفس حقیقت ماهیت نیز ع)(صادق جعفر

 است. دانسته

 کـه کتـابی شـده؛ نگاشـته حـق دسـت کـه بـه اسـت کتابی انسانی نفس حضرت، ۀفرمود به

 کتبه الذی الکتاب وهی خلقه علی الله حجه اکبر هی االنسانیه ؛محفوظ لوح از است ای خالصه

 کـل علـی الشـاهد وهـی لمحفـوظا اللوح من المختصر وهی صوره العالمین مجموع وهی بیده

 و او بـا است، آن وجوی جست در انسان که چیزی هر پس .)۲۵۴ـ۱۳۷۴ص ،۱آملی، ج ( غائب

 او. از ذات بیرون نه اوست، در
 

 تـویی اصـغر عالم صورت به پس
  

 تـویی اکبـر عـالم معنی به پس 
 

 نشـین او چـون ای زاده آدم تـو گر
 

 ببـین خـود در را اتیـذر جمله 
 

 )۸۰۹-۸۰۰ات یاب ،دفتر چهارم، ی(مولو
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 کند؛ می طلب دور خود را جایی از و کرده است گم خود در را خود که او است این اما عجب

 مـرد آن حکایـت همچـون یـا و کـرد؛ می طلـب را خر و بود نشسته خر بر که مرد آن که همچنان

 فـالن در اسـت گنجـی جـاآن کـه کند سفر مصر به باید شدن توانگر برای دید خواب که بغدادی

 بغـداد، در است گنجی که ام دیده خواب من گفت آمد، کسی مصر به چون خانه؛ فالن در محله،

 خود ۀخان در گنج که فهمید بغدادی مرد ؛گفت را او ۀخان و محله و نام خانه فالن محله، فالن در

 جسته، در می چهآن که شود می متوجه مصر به بغداد از کردن سفر از بعد وی .غیر ۀنه خان اوست،

ـ وهـو معُکـم أَ  (اسـت  سـفر ضـروری بـوده حقیقت، دانستن برای ولی بوده؛ بغداد ) نَ مـا کُنـتُم  ی

 ).۴ ،حدید(
 

 مـن گـوش در رود کـی معیت آن
  

ــا   زمــن دوران گــرد نگــردم ت
 

 راز فهـم معیـت از مـن کـنم کـی
 

 … دراز سـفرهای بعد از که جز 
 

ــش ــود آن دان ــوف ب ــفر موق  س
 

 فکـر تیـزی بـه دانـش آن نایـد 
 

 )۴۱۷۸/۶ ، ۱۳۷۵،ی(مولو

 گاهآن پیموده گردد؛ انفس سیر مراحل که شود می درک زمانی و دهد می دست هنگامی معیت

 و او با همواره بوده، وجویش جستدر  چهآن که حقیقت این و شود می برداشته دل از مهر که است

 در اسـت قـادر تعلقـات قیـد از شـده رها جانیتنها  و گردد می آشکار است، داشته حضور او در

 معرفتـی چنـین و بـه کـرده عروج ازلی حقیقت به مشرق حقیقی، خود به مجازی خود از سفری

 .)۲۲ص، ۱۳۸۹ ،ی(الر یابد تأیید آنچه هست به قصد تحقق آنچه در ذات فرد وجود دارد دست

 تفاوت تربیت و صنعت

 ۀمایـ درون«و » خمیرمایه ازلی« جز آشکارسازی اینچیزی » بودن ربیت شدن به مثابه فطریت«

از این منظر تربیت، امکان دادن به آشکار شدِن آن چیزی اسـت کـه  در وجود آدمی نیست.» ربوبی

والـدین بـه  شـدن »تسـلیم«نـه  راهبرد تربیت به سبک بودن، و نه آن چیزی که باید باشد!» هست«

های والدین و یـا جامعـه،  مطابق خواسته یعت کودکدادن طب »تغییر« های کودک است و نه خواسته

 .است »تواند بشود چه کودک میآن«کردن » تأیید« اصل بر در رویکرد تربیت به مثابه فطرت، بلکه

به بیان دیگر، فرِق تربیت و صنعت نیز در همین اسـت کـه در صـنعت، صـانع براسـاس طـرح 

اش را در ذهـن خـود کشـیده  نقشه ازد کهس خویش از شئ مورد نظر همان چیزی را می ۀخودساخت

طرْح نوشِت «فرد باشیم ونه  »طرْح نوشت فطرِی «است؛ اما در تربیت به سبک فطرت، ما باید تابع 

 دیگران.» صنعتی
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 حاکم است و در صنعت به سـبک جامعـه،» تأیید«راهبرد  در تربیت به سبک فطرت، از این رو

بیـان شـده  گونـه این» تعلم و تربیت در اسـالم« معنا در کتابرود. همین  کار میه ب »تغییر«راهبرد 

 است که:

 را تربیـتجهـت  توان میفرق  همیندارد که از اساسی فرق  یکبا صنعت  کلیطور ه ب تربیت«

 .تعیین کرد

و  ها پیراسـتن از نـوع یـک دررا  اشـیائی یـا شـیء اینکـه معنـیصنعت عبارتست از ساختن به 

در جهت مطلوب انسان  اشیاء قوای میانو  کنند میارتباط برقرار  هاآن میانو  دهند میقرار  ها آراستن

انسـان.  های مصـنوعاز  مصـنوعی شود می شیء این وقت آن و دهند؛ میصورت  هایی وصلقطع و 

حلقـه را مـا  ایـنواضح است که  .سازیم می دیگری زیور یاانگشتر  ۀحلق یککه از طال  کنیدفرض 

 ولـی ،مصـنوع مـا شود میحلقه  این وقت آنو  کنیم میبه قول معروف پرداخت  یاو  دهیم میشکل 

 ؛هست شیءکه در  درونی استعدادهایدر آوردن  فعلیتبه  یعنی ،عبارتست از پرورش دادن تربیت

اگـر در مـورد  و ؛و انسـان حیـوان گیـاه، یعنـی ،فقط در مورد جاندارها صادق است بنابراین تربیت

  ببریمکار ه کلمه را ب اینجاندار غیر
ً
 یـک دیگـربه عبارت  واقعی؛و نه به مفهوم  ایم بردهکار ه ب مجازا

 دهنـد، میانسـان را پـرورش  یـاو  حیـوان یـک یـا گیاه یکطور که  آن شود نمی رافلز  یک یارنگ و 

 درونـی استعدادهایشکوفا کردن  معنیدر مورد موجودات زنده به  ها دادنپرورش  اینپرورش داد. 

 پیـروتابع و  یعنی ،فطرت پیروتابع و  باید تربیتکه  شود میجا معلوم  همینن موجودات است و از آ

 بایـدبروز کند  استعدادهایششکوفا شود و  شیء یکباشد. اگر بخواهد  شیءو سرشت آن  طبیعت

 شـیء یکـیدر  استعدادیکه در او هست بروز و ظهور کند اما اگر  استعدادهاییکوشش کرد همان 

مـرغ  یـکالمثل اسـتعداد درس خوانـدن در  فیپرورش داد.  شود نمیرا  است که آن بدیهی نیست،

 ریاضـیاتکـه  بـدهیم تعلیممرغ را  یک توانیم نمیما  یعنیوجود ندارد 
ً
و مسـائل  بگیـرد یـاد مـثال

جـا معلـوم اینبـروز داد و  شـود نمی ،که در او وجود ندارد استعدادی ،حساب و هندسه را حل بکند

 .نیستند تربیتعامل  ها انساندر  تهدیدارعاب و  ،که ترس شود می

 شـود نمی تهدیـد و ارعـاب ،زدن ،را از راه ترسـاندن انسـانی هیچ یعنیپرورش  معنیبه  تربیت

گـل درآورد  صـورت به زور بـه شود نمیگل را  ۀغنچ یککه  گونه همان ،را پرورش داد استعدادهایش

  زیرا
ً
به  ای جمله ،قصار در سه جا کلمات در البالغه نهج. در نیست فرماحکمعامل زور  اینجا اصال

 « معنا آمده است که این
ً
  ان للقلوب شـهوه و اقبـاال

ً
 ،)ادبـاریو  اقبـالیدارد و  میلـیدل » ( و ادبـارا

 زور بـهو  بدهیدقلب را پرورشش  میل کنیدکوشش  یعنی آورید،به دست  هاآن میل ۀناحیرا از  ها دل(

شـود،  میکـور  بگیرد(قلب اگر مورد اکراه و اجبار قرار » عمیفاّن القلب اذا اکره « ،)نکنیدوادارش 
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 ).۱۵ص  شهید مطهری،(»  رود) می خودش واپس یعنی

تـرین و  خالق ترین، بلکـه در اینجـا تأییـد فعـال ؛این تأیید به معنـای تسـلیم و انفعـال نیسـت

هایی است که در درون فرد وجود دارد؛  و شکوفایی قابلیت آشکارسازیترین روش تربیت برای  ناب

، »تهـذیب«، »تزکیـه«عکس، بـا بلکـه بـر ،شـود از بیرون به کودک افزوده نمی پس در اینجا چیزی

 شود. های افزوده و آلوده از وجود فرد برداشته می موانع رشد و الیه» تأدیب«و » تطهیر«

کار ه ب» ایجابی«های  بیش از روش» سلبی«های  ، روش»تربیت به مثابه تأیید«در  به بیان دیگر،

صـفات » ایجـاد«، نه افزودن، بلکه کاسـتن اسـت و نـه »بودن« زیرا اساس تربیت در مقام رود؛ می

در ایجـاد  .تفاوت بسیاری وجود دارد» ابقا«و » ایجاد«بین  صفات نیک است.» ابقای«نیک، بلکه 

شود اما در ابقا، همان چیزی که در درون به ودیعه نهـاده  صفات، چیزی از بیرون به درون منتقل می

بـه روی مـا  هایی کـه از بیـرون در تربیت به مثابه بـودن دریچـه احیا و شکوفا شود. شده است باید

خودمـان  روی ربـهای جهـان وجـود مـا را  شوند ما را نه با جهان خـارج، بلکـه دریچـه گشوده می

افزاید بلکـه آنچـه در درون داریـم  کنیم چیزی بر ما نمی آنچه را که از بیرون دریافت می گشایند. می

افزایـد  خوانیم چیزی بر دانش ما نمی های نوشتاری می آنچه را که ما از کتاب سازد؛ بر ما آشکار می

از حـوادث و ظـواهر بیرونـی آنچـه را کـه  گشـاید؛ بلکه کتاب وجودمان را برای خوانـدن بهتـر می

های وجودمـان بـاز  افزاید بلکـه دیـدگان مـا را بـه نادیـده کنیم چیزی بر دیدگان ما نمی مشاهده می

 کند. می

» تأییـد«و تبدیِل وجود از طریـق راهبـرِد  همه مراتب تغییر» تربیت به مثابه فطرت«در رویکرد 

باغبان  ».تدر تخم درخت، موجود اس ،مراتب درخت ۀجمل« نسفی، زیرا به تعبیر شود؛ محقق می

خـالق ، اهمچنین طهـارت .تا تمام ظاهر شود ،سعی کند حاذق به تربیت و پرورش آن درخت باید

ــک ــم ،نی ــت ،عل ــور  ،معرف ــرار و ظه ــف اس ــواراکش ــت ،ن ــود اس ــی موج ــه در ذات آدم  .جمل

طهـارت « ).۵۱ص ،۱۳۸۴ ،(انسان کامـل تا تمام ظاهر شود باید میصحبت دانا و تربیت و پرورش 

خالی کردن قلـب  شریعت، به آب و طهارت طریقت، به تخلیه از هوی و هوس و طهارت حقیقت،

هـا و طهـارت دل، تخلیـه دل از  ذهـن از ذهنیت طهارت ذهن، بـه تخلیـه». تعالی است از غیر حق

 هاست. و خواهش ها گرایش

است؛ همـان،  فطرت ظاهر شدن برای همانا طاهر شدن وجود، ،»سبک فطرت« پس تربیت به

و از بلندی  و این سیر و صیرورت از بیرون به درون است؛» شدن«در » بودن«و  »بودن«در » شدن«

 به عمق، ترجماِن تربیت به سبک فطرت است!
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 تربیت فطری ۀجهت و سوی

 حرکت  ،گذرد شرطی شده می های در ذهن آنچهحرکت تکاملی جهان و آدمیان، برخالف 
ً
صرفا

کیفـی و «آن نیسـت، بلکـه حرکـت رو بـه عمـق، بـه معنـای » کمی و مکـانی«رو به باال به معنای 

حلقـوی و  بلکـه فرورونـده، ،رونده، خطی و طولی نیست این حرکت، پیش .آن نیز هست» کیهانی

 که در زندان ذهن شـرطی شـده کس آنهرچند درک این نوع از دیدمان و گفتمان برای  عمقی است.

آیـد بـه در  هخـویش بـ» بنـد فهـم«اما اگر از  ؛است ناهمگونگرفتار آمده است بسیار دشوارگون و 

 آید. نائل می» فهمی نوین«

 تر، غـامض فکـرش هرچنـد مقصـود، از دورتـر تر فاضـل که هر به قول آن عارف شوریده حال:

 .)۷۵ص، از موحدبه نقل  ،یزی(شمس تبر نیست پیشانی کار است، دل کار این .است دورتر

به سبک  تربیت« باید گفت که در آلود تناقضدر عین حال پارادوکسیکال و  به بیان موجز، کوتاه،

 »:فطرت

 شود؛ ، فربه و تنومند می»کاستن«، بلکه از طریق »افزودن«راه  انسان نه از

 غنی و قوی شود؛ ،»نخواستن«، بلکه از طریق »داشتن«نه از راه 

 یابد؛ جمال و کمال می »پیراستن«، بلکه از طریق »ستنآرا«نه از راه 

 شود؛ ، دانا می»نایادگیری«، بلکه از طریق »یادگیری«نه از راه 

 شود؛ ، ذاکر می)حقغیر( »فراموشی«، بلکه از طریق »یادآوری«نه از راه 

 شود؛ می» وصل«، به او )از غیر( »گسستن«، بلکه از طریق »پیوستن«نه از راه 

گاه می»تهذیب دل«، بلکه از طریق »تعلیم ذهن«راه نه از   شود؛ ، آ

 شود؛ بینا می ،»اندیشعقل معاد«، بلکه از طریق »اندیش  عقل معاش«نه از راه 

 شود؛ هدایت می  ،»بینش درون« ، بلکه از طریق پرورش»دانش بیرونی«نه از راه اندوزش 

 در نظامبا آنچ ها شود همه این راه گونه که مالحظه می همان
ً
های تعلـیم و تربیـت جـاری  ه غالبا

 است در تضاد است؛

ها و اقداماتی است کـه اولیـا و مربیـان در  ها، اهداف، روش ها مغایر با برنامه بسیاری از این راه

و از مدرسه تا سایر نهادهای فرهنگـی و  تا مدرسه سطح خانه رسمی ازتعلیم و تربیت رسمی و غیر

 دهند. انجام می ام تربیتبه ن تربیتی و اجتماعی

شود که مغایر بـا  حاصل می ای وارونهبا پیش گرفتن راه وارونه در تربیت، نتایج  در جامعه امروز

 حاصل چنین تربیتی که از مدار فطرت خـارج شـده و بـه جـای زیرا شأن و مقام الهی انسان است؛

 قابلیت فطری، به انتقاِل معلوماِت ذهنی مشغول است
ِ

این است که بـه ضـد خـود تبـدیل  استخراج
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ایـن  جز بازگشتن به فطـرت خـویش. رفت از این بیراهه، هیچ راهی وجود ندارد برای برون شود. می

از  تر عمیقو چه پیشرفتی باالتر و » انا هللا و انا الیه راجعون«راه، همان راِه بازگشتن به سوی اوست؛ 

 شرفت، در عمِق بازگشت نهفته است.توان گفت غایِت پی رو می رجعت به اوست؟ از این

اغلـب واژگـان  درخواهیم یافت کـه ،های قرآنی در باب رشد و تعالی آدمی بنگریم اگر به آموزه

» پیـرایش«و » زدایـش«، »نفی«، »سلب«اساس کلیدی و بنیادی در قلمرو تعلیم و تربیت فطری بر

 معنا شده است.وجود 

موجب رشـد و تعـالی انسـان  آنچهر تعلیم و تربیت، های حاکم ب خالف عادت رایج و دیدگاهبر

و » منتقـل کـردن«، »افـزودن«است و نه » حذف کردن«و » زدودن«، »بخشیدن«، »کاستن«است 

 »!اندوختن«

 سازی انسانحرکت خودسازی و  زیربنای ۀبه منزل» تزکیه«همواره از  کریم قرآنگونه که در  همان

» وارسـتگی«و » پیراسـتگی«، »پارسایی«، »تهذیب«با  شود و این نوع برداشت از تربیت که یاد می

و اصـالح و تحـول بـر  اسـت» بازگشت به اصل«دهد که هدِف تربیت،  شود، نشان می هم معنا می

گیرد. به همین سبب است که حتـی در واژگـان التـین نیـز  معنا می» شکل اولیه«مبنای بازگشت به 

» شـکل نخسـتین«و یـا » بازگشت به فرم اصلی«نظر به  که به معنی اصالح است) Reformه (کلم

 است.

نسخه اولیـه  تا سرحد رسیدن بهها، بازگشت به اصل  در واقع هدف نهایِی تحول و تکامِل انسان

و  تر روشـن گاهآنگستره و ژرفای معنای تزکیه  و طبیعت پاک نهاد آدمی است. فطرتاست که همان 

، »تطهیـر« ،»تهـذیب«شود که واژگاِن مشـابه و مجـاور ایـن مفهـوم کلیـدی را یعنـی  می تر شفاف

که همان پاالیش، پارسایی و وارستگی است همراه سازیم، با نگاهی به معنـای » تقوی« و» تأدیب«

از  ش و بـیشاصلی این واژگان، درخواهیم یافت که هدف اصلی تعلیم و تربیت از منظر قرآنی، پـی

ها و  آرایـه ها و پـاک کـردن که معطوف به افزدون چیزی از بیرون به درون فرد باشد، زدودن افزودهآن

 شود. او می هایی است که مانع خودیابی، کشف و شهود درونی آالینده
 

 خـویش خویش را صافی کن از اوصاف
  

 تــا ببینــی ذات پــاک صــاف خــویش 
 

 )۳۴۶۰(مولوی، دفتر اول، بیت 

)، خداونـد آنکـه را ۲۸۲ (بقره، »اللّه علِّمکُمیوواتَُّقواْ اللّه « :فرموده است کریم قرآنخداوند در 

 دهد و این تعلیم از جنس نور، روشنایی و بصیرت اسـت. که به مقام تقوی نائل آمده باشد تعلیم می

 
ِ

همان تقوی پیشـگی  تعلم و تربیت اگر بخواهیم به زبان دینی سخن بگوییم، یگانه راه غلبه بر موانع

است، از طریـِق تقـوی و  تربیت شدن به مثابه فطری بودن ثقل مقاِم پویا و زایاِی  است. تقوی، مرکز
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 نائل شد،» مقاِم بودن«توان به  های شرطی شده است می که همان وارستگی از ذهنیت پارساپیشگی

این اسـت کـه » کتاِب هستی«دگانش در گویا به همین دلیل، نخستین شرِط خداوند برای هدایت بن

ذلک الکتـاب  « :اند فرموده تقوی را پیشه خویش کنند. خداوند سبحان در نخستین آیه از سوره بقره
الرف یبد یههـَّقین ي ـّـمت شرط  .است پرهیزکاران برای راهنمایی شک بدون کتاب آن) ۲ه، بقر( »لـِل

تقوی است؛ تنها متقین، قابلیـت دریافـت پیـام کتـاب آسـمانی را قلبی آیات الهی فقط و فقط  درِک 

زیرا با این کتاب که همان کتـاب فطـرت  تقوی است؛ دارند، به همین سبب نخستین شرط خداوند،

است انسان به دلیل آنکه وجودش را حجاب غفلت فراگرفته و از آن دور شده است فقـط بـا سـالح 

بودن «یا » مقام فطرت«و این همان مستقر شدن در  ا را بزدایده ها و حجاب این پرده تواند تقوی می

کـه بـه دلیـل دور  زا حجـابهای کـاذبی و  ها و آموخته است یعنی خروج از داشته» در مدار فطرت

 رخ داده است!» مقام بودن«شدن از 

از فطـرِت الهـِی  آنچـه را کـه» کنِش نفـی«است که فرد متقی باید با » سلبی«یک امر » تقوی«

و » طریقـِت سـلم«آنچه از جنِس حقیقـت نیسـت، کنـار بزنـد؛ آنچـه بـا  نیست دور کند؛ خویش

 ُپشت کند. کند و به آنچه دروغ، ریا، شرک و پلیدی است» حذف«همخوان نیست » صلح«

، »تزکیـه«دل خـود را بـا  اند، ذهـن و کسانی کـه بـه مقـام واالی پارسـایی و وارسـتگی رسـیده

هـا آزاد و رهـا  هـا و داوری ها، ذهنیت ها، اندوختـه داشـته ۀاز همـ» یـهتخل«و » تهذیب«، »تطهیر«

اند به همین سبب مستعد تـابش نـور حقیقـت در خـود  ها به تّجرد و خلوص ناب رسیدهاند. آن کرده

، »ذهنــی پیش«؛ زیـرا مجـرد از هرگونـه انـد هدایتهـا همانـانی هسـتند کـه شایســته و آن اند گشـته

هستند و با این مّجرد شدن قابلیت دیـدِن حقیقـِت » پیشامتنی«های »آموخته پیش«و » داوری پیش«

 مجرد را دارند.
 

ــین  مجــرد شــو مجــرد شــو مجــرد را بب
 

ــن  ــت ای ــرط اس ــز را ش ــدن هرچی  دی
 

)۳۴۳، بیتششم(مولوی، دفتر  

و نزدیـک شـدن بـه ایـن  »غایـت صـراط بـی«و پیمـودن ایـن  »نهایت راه بی«با طی کردن این 

دهـد، ایـن  رخ می» هسـت«گونـه کـه  همـان» اتصال حقیقت«است که امکان » منت بی طریقت«

پـردازد،  به قیـام و قعـود می» صالت«که در مقام  کس آن(نماز) است و » صالت«همان » اتصال«

حـق «، »خود بـودن«کند؛ او  همه جوارح، ارکان و اعضای وجود خویش را متصل به راه وصال می

 مـانع بیو  واسـطه بیرا  »نـابودی ناپـذیر بـودن« نهایتو در» یگانه بودن« ،»خالص بودن«، »بودن

 کند. تجربه می

 وارونه و معکوس می اما آنچه امروزه در نظام
ً
این در نماید. های آموزشی جهان حاکم است دقیقا
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 ایـن وذهن افـراد افـزوده شـود   بیرون به روز چیزی از هدف تعلیم و تربیت این است که هر ها نظام

شود و سپس  ریشه به قصد مدرک و نمره فراگرفته می حفظی و بی ، سطحی،ای عاریهافزوده به شکل 

آنکـه موجـب  شـود بـی کـار گرفتـه میه همچون کاالی تجاری برای معامالت بعدی اندوختـه و بـ

 شسـتن، گـام نخسـِت ُجسـتار در» ذهنی دانش« دل از فراگیر شود. معرفت حکیمانه در نورانیت و

» دانش حقیقی«بریدن، نخستین گام در طریقت اتصال » دانش بیرونی«است، دل از » قلبی دانِش «

 است.

های فطری و نورانیت باطنی است که این هـزار مرتبـه از  ، بستر زایش آموزه»دانش قلبی«کشِف 

 الزم اسـت:» معلـم«و » یادگیری«، »دانش« پس ما را دو نوع دشوارتر است! آموختِن علم اکتسابی

 »!یاد زدودن«و معلمانی برای  »یاد ندادن«معلمانی برای 

 بـه جـای از جانب مربـی» کنش الهامی«، سرایِت »بودن یفطر تربیت به مثابه«از اصول  یکی

در کـنِش الهـامی، تحمیـل و اجبـار در انتقـال پیـام نیسـت بلکـه  است.» کنِش کالمی«حاکمیت 

معلـم، خـاموش،  برای کشف شهودی پیام از جانب مخاطب است؛ در این روش زبان سازی زمینه

و فعال  گرکنشدر باطن،  اما قلب او گویا و ناطق است؛ او گرچه در ظاهر منفعل و صامت است اما

های درونی توسط خود فرد اسـت؛ او گرچـه بـا  کند اما احیاگر مداخله است؛ او گرچه مداخله نمی

 خواند. را به وعظ فرا می» واعظ درون«اما  کند عظه نمیمو» زبان«

م : «در روایت است که
َ
نَمن ل

ُ
 ِمن قلبه َو َزاِجٌر ِمن  َیک

ٌ
ُه َواِعظ

َ
فِسـِه ل

َ
ـم  ن

َ
ـنَو ل

ُ
ـُه  َیک

َ
یٌن ل ـِر

َ
ُمرِشـد  ق

َن 
َ
ُوُه ِمن ُعُنِقِه  ِاسَتمک مـؤثر  بـرایش دیگـران ۀموعظـاز درون نداشـته باشـد،  واعظـی کـه کسی ؛َعدُّ

دست ه و فرد را ب کرد می بیداررا  »درونیواعظ «در اصحاب  کهبود  این (ص)پیامبر. روش »نیست

موعظـه توصـیه و  زیرا خاصـیت افتاد؛ کار میه ب نبّی  یکمثل  درونی؛ از آن به بعد واعظ سپرد میاو 

ِاّن « که از دل برخیـزد. ندینش یمنشیند و پند و موعظه زمانی به دل  پندی عاطفی است که بر دل می

 فِ 
َ

ل
َ

لِب، َدخ
َ

ق
ْ
َرَج ِمَن ال

َ
ا خ

َ
َم ِاذ

َ
ال

َ
ک

ْ
لِب  یال

َ
ق

ْ
! شود یکه از قلب خارج شود به قلب وارد م یسخن زمان» ال

با حضور فطـرِت  یدر ارتباط هستند و مرب گریکدییا فطری، قلوب با  یاسالم تیکه در تربنیا یبرا

 د.ر خواهد داقرا ریتأث   خود، فطرِت کودک را تحت

ذَلک َلذکْرَى لمن َکانَ َلـه   یف إِنَّ«دارد » سلیم قلب«است که  یکس یبراذکر و موعظِه دل  فهِم 
در  ».اسـت کـه قلـب دارد یکسـ یبـرا یادآوریـدر آن ذکـر و  یبه راست« ،)۳۷ ،(ق »َقلْب 

ً
مسـلما

آن و  یاتیـنشـان دادن نقـش حچند که جهـت هر ،ستیبدن ن یاصطالح قرآن، قلب آن عضو گوشت

 قیقلب، آن حالت استعداد درک و شـهود حقـا .به آن در نظر داشت یتشابه توان یبه ذهن م بیتقر

المفـردات، (اسـت  ینور عقل و نور وح یاست. قلب کانون تالق یاز تصورات ذهن یجدا ی،متعال

  .)۲۷۲، واژه قلب، صیراغب اصفهان
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و او را از  دهـد یو بـا آن انسـان را مخاطـب قـرار مـ دانـد یدل را م مطلق، زباِن  ِی خدا، آن هست

 ریتأث یفکر و مغز انسانفقط حالت،  نی. در اآورد یمدروجودش به حرکت  یو با تمام یاعماق هست

وِجلَت  اللّهنَ إِذَا ذُکرَ یاْلمؤْمنُونَ الَّذ إِنَّما« دهد یقرار م ریتأث را تحتبلکه سراسر وجودش  ردیپذ ینم
إِذَا ُتلو مهَلیُقُلوبع آیت یهِم متْهادز اًنایإِاتُه۲ ،(انفال...»م.( 

 مؤمنان فقط آن کسان
ً
 یها هیـ، دلهاشان بترسـد و چـون آکنندخدا  ادیهستند که چون  یمنحصرا

هسـتند کـه  یهـا کسـانتوکل کنند، آن شیو به پروردگار خو دیافزایرا ب مانشانیبخوانند ا شانیبرا یو

هسـتند.  یمؤمنـان واقعـ یانفاق کنند، آنان به راسـت میا داده شان یو از آنچه روز دارند یپا مه نماز ب

اکبـر  ی(قـاموس قـرآن، علـ اسـت یکسب علم و توشـه تقـو طی، محیرشد فکر و تحول درون گاهیجا

 ).۲۳واژه قلب، ص ،۶ج ،۱۳۷۸ ،یشیقر

شود و در صورت عـدم پـذیرش،  است، گویی با موعظه زنده میاز آنجا که قلب محل عواطف 

میـرد. بـه همـین جهـت حضـرت  موعظه قلب از خاصیت اصلی خود محروم شده و به تدریج می

ن ُتغِنی َعنـه« فرماید: علی(ع) می
َ
 الّناس ل

ُ
ِانَّ مواعظ

َ
، ف

ً
فَسه واعظا

َ
ُه ِمن ن

َ
م َیجَعل ل

َ
 ،یمجلسـ» (َمن ل

های دیگران به او سود  هر کس از نفس خود موعظه نپذیرد، موعظه« )،۱۷۳، ص۷۸، جق .ه۱۴۰۳

 ».رساند نمی

دارند و آنچـه خـود » واعظ بیرون«، رو به سوی »کشف واعظ درون«اما اغلب مردمان به جای 

 گیرند. می» عاریت«به تمامی و زیبایی صاحب آن هستند از بیرون وجود خویش به 

 در فیه ما فیه: یوبه قول مول

کـه آب  که روح او مغیبات را بنمایـد چنـان اند سرشتهرا در اصل  ها علمدر سرشت آدمی همه «

در  .سفال و غیره و آنچه باالی آن است همه بنماید عکـس آن ،تحت اوست از سنگ در آنچهصافی 

دیگـر  هـای رنگلیک چون آن آمیخته شد با خاک یا  ،عالجی و تعلیمی گوهر آب این نهاد است بی

تعالی انبیا و اولیا را فرسـتاد همچـون  حق .آن خاصیت و آن دانش از او جدا شد و او را فراموش شد

. که هر آب حقیر را و تیره را که در او درآید از تیرگی و از رنگ عارضی خـود برهـد آب صافی بزرگ

به یقـین و بدانـد کـه آن  ام بودهپس او را یاد آید چو خود را صاف بیند بداند که اول من چنین صاف 

ذي    :یادش آید حالتی که پیش از این عوارض بـود و بگویـد، عارضی بود ها رنگو  ها تیرگی هـذَا الـَّ
 او جـوهر در آنکه نه پیشین حالت از را اوپس انبیا و اولیا مذکران باشند  ،)۲۵، (بقره رزِقَْنا من َقبلُ

 .)۲۲، ص۱۳۶۲ (مولوی، »نهند نو چیزی

های تربیت از کان و »مایه نقش«ها و  همه سرمایه ،»بودن به مثابه فطری تربیت شدن« روش در

کید آشکار و مکرر که تربیت رسد. به شکوفایی می معدن وجود بازیابی و  »شـکوفاکردن«، با این تأ
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، فرآینـدی صـنعتی، »شـکوفا کـردن« استعدادهاسـت! زیـرا »شکوفا شدن« نیست بلکه استعدادها

فاعـِل » شکوفاشـدن« اسـت حـال آنکـه در» بیـرون«فاعِل تربیت از  یعنی و بیرونی است تحمیلی

 دارد. »عاملیت«و متربی در اینجا نقش  کند؛ عمل می» درون«تربیت از 

یی است. »شکوفا«در همین فعِل » فطری«و نه » صنعتی«به سبک  ناهمانندی تربیت وجه بارز

اسـتعداد، » شکوفاکردِن «دهد،  رخ می» تأیید«که با راهبرد  »تربیت به مثابه فطرت«که در  سان بدین

 
ِ

اش  شود و همه دغدغه این گفتمان تربیتی که هسته معنـایی و محـور اصـلی می» شکوفاشدن«مانع

است در همین نکته ظریـف » تبدیل«و » تغییر«، »تسلیم«به جای » تأیید«در تصریح مؤکد راهبرد 

هـای کـودک،  قابلیت» شـکوفاکردِن «است که مبادا ما به نـام  و فاصله باریک و تفاوت نحیف نهفته

 فطرِت او گردیم.» شکوفا شدِن «ناخواسته و ناهشیار مانع 

اسـتعدادها » شکوفاکردِن «غایت خودشکوفایی از درون، خودداری از  در تربیت به مثابه بودن،

و یـا » بـه سـبِک بـودن تربیـت«بهترین راهبرد بیدارِی درونی و شکوفایی وجود در  از بیرون است.

کیـد شـده اسـت تـا  های قرآنی بسیار بر است که در آموزه» ذکر«از راهبرد  گیری بهره، »تأیید« آن تأ

 »ذکـر« ها بر مـدار بیـدارگری درونـی در هدایت انسان) (صکه محور اصلی تبلیغ پیامبر اکرم آنجا

 گیرد. قرار می

 با راهبرد تربیت به سبک  »ذکر«
ً
معناسـت زیـرا در راهبـرد  همخوان، همراه و هـم» بودن«دقیقا

ذکر، قرار نیست که چیزی از بیرون به درون راه یابد بلکه بناست آنچه در درون اسـت بـه بیـرون راه 

کـه کـانون تعقـل، » آمادگی قلـب« به دور از و هیچ موعظه و نصیحتی ای افزودهدر ذکر، هیچ  یابد!

» قلـب«را با » ذکر« مین سبب است که در قرآن کریمتفکر و تذکر شهودی است مؤثر نیست، به ه

 کند. همراه می

که شـیوه خداونـد در  گونه هماننیز استفاده شده است. » فؤاد«در فرهنگ قرآنی از قلب با تعبیر 

کند. قلب در  تر پیدا می یافته، معنایی وسیع  قرآن است، یک مفهوم از معنای اولیه عرفی خود توسعه

» هوّیـت«نیـز  کـریم قرآناز نظـر  هاسـت. کز عواطف، احساسـات و هیجانفرهنگ عرف عرب مر

فهمـد،  بینـد، می دارد؛ می» دیـدن«اوست. در فرهنـگ قرآنـی، قلـب قابلیـت » قلب«انسان همان 

اگر اذعان کنیم که الزمه پرورش حس دینـی (و نـه معلومـات و  کند. اندیشد و تدّبر می داند، می می

است آنگـاه بایـد   2و یا هوش معنوی 1ز معرفت قلبی و هوش شهودیاطالعات دینی) برخورداری ا

 های کشف این نوع دانش و معرفت نیز فراهم گردد. و خاستگاه سازوکارها

                                                           

1. Intuitive Intelligence 

2. Spiritual Intelligence 
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ایـن  قنات درون نیست؛ ۀچشمپس تربیت شدن به مثابه فطری بودن، چیزی جز بازگشت به سر

 است.» مقام بودن« راه و روش تربیت در بازگشت، ترجمان

 گیری  نتیجه

 اصلِی ظهوِر درون
ِ

فطری انسـان شـده اسـت، » خود بنیادِ «های  مایه آنچه در شرایط حاضر مانع

 ناخواسته و ناهشیار
ِ

ت یترب«و فقدان درِک اصل  از مداِر فطَرت متکی شدن به منابع بیرونی و خروج

بـذر و  هـیچ» فطری بـودن به مثابه شدن تربیت«زیرا در رویکرِد  است؛» بودن  یشدن به مثابه فطر

رشـد و تحـول در درون فـرد  هـای وارهطرحیابد، بلکه بذرها و  درون فرد راه نمی طرحی از بیرون به

 ۀلوح نوشـته شـد ،به عبارت دیگر وجود دارد و باید در تعامل با محیط بیرون به تدریج بارور شود؛

 آید. میدر» نشخوا«و آنگاه، به  بیرون، به چالش درون، در تعامل با عوامِل 

همچـون بازکـاوی جریـان  »تربیت شدن به مثابه فطـری بـودن« بازکاوی ماهیت سیال و پویای

ـاری و 
ّ

و اسـتخراج  برداری الیـهزایش و جوشش آب در عمق زمین به بیرون اسـت کـه فقـط بـا حف

ن قابـل تعلیم و تربیت را به معنای یک جریـا که آنانتوان به سرچشمه آن دست یافت؛ اما  درونی می

اند که آب بیرون را به داخل چاه درون هدایت کنند، بـدون آنکـه  پرورانند در پی آن انتقال در سر می

هـا بـا از درون برخود هموار سازند. طبیعـی اسـت کـه آن» زایی آب«زحمت حفر کردن چاه را برای 

یـی از درون چـاه زا ریـزی داخـل چـاه، مـانع آبرسند زیرا با آب چنین اقدامی به نتیجه مطلوب نمی

 شوند. می
 

 بایــد می تــو جــان درون کــاریز
 

ــه کــز  ــرا ها عاری ــاید دری ت  نگش
 

 خانـــه درون از آب هچشـــم یــک
 

 آیـد می برون از که جویی زان به 
 

)۱۰۴ششم، بخش  دفتر ،»معنوی مثنوی« (مولوی  

 چاه و کاریزبا این تمثیل عینی از  »صنعتی تربیت«و  »فطری تربیت«در اینجاست که مرز میان 

 شود. از هم متمایز می

با این وصف، هرکس به سبک خاص خود باید خلق کند و از نگاه منحصر به فرد خود به جهان 

 ها در اینجا، فقط ابزار حرکت هستند و نه خود حرکت. بنگرد. آموزه

نیسـت. بـه همـین  »اصـِل خـویش«بازگشت به  نیز چیزی جز هدف اصلی رشد و کمال آدمی

و گـوهر خویشـتن » گـوهر خویشـتن«بازگشت به  که باید گفت غایت پیشرفت آدمی، سبب است

ُت فیـِه ِمـْن ُروحـی( های فطری است که از روح الهی در آن دمیده شده است مایه همان درون
ْ

خ
َ

) َنف

 .)۲۹ حجر،(
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 و هستیم و در فطرت خویش نقـش ایم بوده آنچهباید به  ،»...و انا الیه راجعون«پس به مصداق 

 بازگردیم. ایم بسته

خودبنیــاد الهــی دســت یــابیم، بایــد از » طــرْح نوشــِت «کــه بــه ایــن هــدف فطــری و آن بــرای

، »تربیِت فطری«زیرا غایت  ، آزاد شویم؛ای عاریه بنیاد بی ای نوشتهو طرْح  های بیرونی گذاری هدف

وز نیروی خالقیت و فطری است؛ این آزادی است که منجر به ظهور و برهای غیر آزاد شدن از هدف

 شود. آفرینندگی انسان می

 پیشنهادهای کاربردی

توان به اصل فطری بودن تربیـت  های پژوهشی و شواهد تجربی می به استناد مبانی نظری و یافته

تـرین و  ها و راهبردهای تربیتی بـه فطـرت اذعـان داشـت کـه یکـی از مهم دینی و ارجاع همه روش

براساس  باشد تا کودک نه تسلیم و نه تغییر) می( استفاده از راهبرد تأییدثرترین راهبردهای تربیت ؤم

توانـد  می اساس آنچـهبلکه بر )تسلیم( خواهد خواهند (تغییر) و نه آنچه خود می نه آنچه دیگران می

رشد یابد که در سرشت او به ودیعه نهاده شده است  گونه همانبشود (تأیید) در مادر فطرت خویش 

جانبـه اولیـا و مربیـان از  رز باریک و دقیق این سـه راهبـرد بسـتگی بـه شـناخت همـهو تشخیص م

 های کودک دارد. ها و ظرفیت استعدادها، قابلیت

تحمیـل و نیـز دوری های سلبی در تربیت و پرهیـز از هرگونـه زودرسـی،  اولویت دادن به روش

د و تربیت به شـکل طبیعـی و در کننده رش رسی و تأخیر در فراهم سازی عوامل تسهیلجستن از دیر

 های طبیعی کودک از جمله راهکارهای مؤثر و سازنده در تربیت فطری است. موقعیت

یکـی دیگـر از  رشد یابـد، کند می که طبیعت و فطرتش اقتضا گونه هماناجازه دادن به کودک تا 

های بـزرگ  یلتاست که نتیجه و بازده آن ظهور فض »تربیت شدن به سبک فطری بودن« های ویژگی

 خواهد بود. صداقت و عزت نفس اخالقی و دینی نظیر خلوص و یکرنگی،
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