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37) خسرو باقرى نوعپرست ، فرشته آل حسينى ، وجوه فراموش شده ى دانايى در عصر اطالعات، مطالعات روانشناسى تربيتى،
2 ،7 ،1385/10/10



۵

38) فرشته آل حسينى ، خسرو باقرى نوعپرست ، دانش در تنگناى کاربردپذيرى : نگاهى انتقادى از منظر تعليم و تربيت، پژوهشهاى
کاربردى روانشناختى (روانشناسى و علوم تربيتى سابق)دانشگاه تهران، 1385/12/10، 36، 4-3
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بررسی آرای  دریدا و بهره جستن از آن برای بهبود فرآیند ارتباط 
کالمی در آموزش و پرورش٭

سمانه خلیلی1 
دکتر خسرو باقری2

چکیده 
پژوهش حاضر با بهره  گیری از آرای دریدا و تأکید بر ادعای او مبنی بر برتری نداشتن گفتار بر نوشتار، 
می   کوشد اصول و روش   هایی برای بهبود فرآیند ارتباط کالمی در آموزش و پرورش استخراج کند. در 
نگاه اول چنین به نظر می  رسد که برقراری رابطه  ای منطقی میان نظر دریدا و فرآیند ارتباط کالمی، ناممکن 
به  باشند.  ارتباطی  مشکالت  از  بسیاری  ل  حالاّ می   توانند،  یکدیگر  بر  دو  این  نهانی  تأثیرهای  اما  است، 
این منظور و در راستای وضوح  بخشی به این ارتباطات، دوره  های گوناگون تحصیلی با توجه به اهمیتی 
بر این اساس  باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.  که می   توانند نوشتار و گفتار  در هر یک داشته 
باالتر پیش می  رویم،  ابتدایی آموزش به سمت دوره  های  چنین استنباط شده است که هرچه از دوره  های 
جنبه  های پیچیده  تر نوشتار مورد استفاده قرار می   گیرند، به نحوی که در دوره دبستان، از جنبه  های نمادین و 
تصویری نوشتار استفاده می   شود و در دوره  های راهنمایی و دبیرستان، توانایی  های نوشتاری دانش  آموزان 
و قابلیت  های خاص نوشتار، هم چون امکان تفکر بیش تر در آن، چند وجهی بودن آن و قابلیت مورد تفسیر 

قرار گرفتن و ساختارشکنی نوشتارها، مورد استفاده قرار می   گیرد.  
کلید واژه  ها: ساختارشکنی، دریدا، تفاوط، گفتار، نوشتار، ارتباط، آموزش و پرورش.
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فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 33، سال نهم، بهار 138٩ 48

مقدمه 
با  از فیلسوفانی است که به جنبش پساساختارگرایی2 تعلق دارد. جنبشی که در تقابل  دریدا1 
ساختارگرایی شکل گرفت و هدف آن زیر سؤال بردن دیدگاه  های ساختارگرایان بود. هم چنین او 
را در زمره فیلسوفان پست  مدرن قرار می  دهند. پست  مدرنیسم  تعاریف متفاوتی دارد و هنوز درباره 
ائتالف  اینکه پست  مدرنیسم نوعی  اما آن چه مسلم است  معنی آن به طور کامل توافق نکرده  اند، 
فیلسوفان مختلف از جریان   های فکری متفاوت است که به مخالفت با مدرنیسم پرداخته اند. در 
واقع »پست مدرنیسم بیانگر نوعی واکنش در برابر مدرنیسم یا نوعی انحراف از آن به شمار می  آید« 

)نوذری، 1380: 231(.
از سوی دیگر الیوت3 اشاره می کند: »آن چه را که ما ابتدا می  نامیم، اغلب انتهاست و پایان 
دادن به چیزی در واقع آغاز چیز دیگری است« )واگ،4 1992: 3( پست  مدرنیسم را نیز اگر پایان 
مدرنیسم به شمار آوریم، بی  شک آغاز جریانی نو در زیبایی شناختی است که از عصر کانت مورد 

بحث قرار گرفت.
 پست مدرنیست   ها به مسئله زبان توجه خاصی داشته  اند. از نگاه آنان، زبان جایگاهی برابر 
با عقل دارد و تنها وسیله  ای برای ارتباط نیست. همه چیز با زبان شکل می  گیرد و زبان همه چیز 
است. زبان  از سخن   های مختلف تشکیل شده است که هیچ یک بر دیگری برتری ندارند )باقری، 

 .)1375
است.  زبان  مسئله  به  پرداختن  پست  مدرن،  فیلسوفان  اساسی  دغدغه های  از  یکی  بنابراین 
دریدا به عنوان یکی از فیلسوفانی که به پست مدرنیسم تعلق دارد، در این فضای سرشار از تکثر 
حتی  و  غرب  سنتی  فلسفه  عناصر  از  بسیاری  او  می  کند.  مطرح  را  ساختارشکنی  ناهمگنی،  و 
هستند.  تفسیر  قابل  چارچوب   ها  و  ساختارها  تمام  است  معتقد  و  می  برد  سؤال  زیر  را  مدرنیسم 
دریدا در راستای بیان نظر خود در رابطه با زبان،  مدلول استعالئی5 را نمی پذیرد و معتقد است 
این امر تفاوت میان دال و مدلول را به چالش می  کشاند )دریدا، 1981(. به همین دلیل او واژه 
Derrida ــ1
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»تفاوط«1 را ابداع می  کند تا به رشته بی  پایان داللت   ها اشاره کند. از نکات بارز در اندیشه دریدا 
درباره زبان، تأکیدی است که  بر نوشتار دارد. دریدا می  کوشد تا جنبه   های مغفول مانده نوشتار 
را یادآور شود و از به حاشیه رفتن آن جلوگیری کند. در واقع وجه بارزی که در اندیشه   های دریدا 
وجود دارد، توجه به جنبه خاصی از زبان است که در نوشتار ظهور می  کند و در مقایسه با جنبه 

گفتاری زبان، کمتر به آن پرداخته شده است. 

بیان مسئله و ضرورت آن  
زبان و چگونگی به کارگیری آن، میزان تحقق درک افراد از یکدیگر و پیشرفت ارتباط را تعیین 
داشته  نوشتاری  و  کالمی  جمله  از  مختلفی  وجوه  می   تواند  زبان،  هم چون  نیز  ارتباط  می   کند. 
این  به  پرداختن  دامنه  و  است  بوده  توجه  مورد  کالمی  ارتباط  بهبود  روند  پژوهش  این  در  باشد. 

موضوع، حیطه آموزش و پرورش است. 
 آن چه اهمیت بررسی زبان به عنوان عنصری ارتباطی در آموزش و پرورش را روشن  می کند، 
این موضوع است که اگر معلم و شاگرد درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند، خواهند توانست 
و  آموزش  مسائل  دیگر  و  ارزشیابی  یادگیری،  تدریس،  گوناگون  شیوه   های  کارگیری  به  در 
پرورش، موفق تر باشند و مسلمًا اولین گام در این راه، بهبود ارتباط کالمی است. مسئله مهم در 
برقراری ارتباط، بهره  گیری از واژگان و شیوه آغاز ارتباط کالمی است و درک انسان   ها از یکدیگر 
مؤثر،  ارتباط  برقراری  برای  بنابراین  دارد.  بستگی  بیانشان  در  کلمات  کار گیری  به  چگونگی  به 

نخستین گام روش صحیح ارتباط کالمی به شمار می   آید.

سابقه پژوهش
 پژوهش حاضر می   کوشد تا با به کارگیری اندیشه   های دریدا درباره نوشتار و ویژگی   های خاص 
آن، تأثیری که می   تواند بر فرایند ارتباط کالمی داشته باشد، مورد بررسی قرار دهد. هم چنین از 
آن جا که در نظام آموزش و پرورش ایران، مهارت   های نوشتاری و اهمیت آن، چنان چه شایسته 
مورد توجه قرار نگرفته است )حسرتی، 1384 و فاضلی، 1382(، اشاره به جنبه   های مغفول آن 
و تأثیری که می   تواند در فرایند ارتباط کالمی و آموزش و پرورش داشته باشد، راه  گشای بسیاری 

از مشکالت ارتباطی و آموزشی خواهد بود. 
Différance ــ1
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روش پژوهش 
روش پژوهش در این تحقیق، استنتاجی است؛ به این شکل که با بهره جستن از اندیشه   های 
فلسفی دریدا و  اتخاد مبنای برتری نداشتن گفتار بر نوشتار، و با در نظر گرفتن ویژگی   های مقاطع 

مختلف تحصیلی، اصول1 و روش   هایی استخراج شده  اند.
 مقاله حاضر نخست به بررسی دیدگاه   های دریدا در زمینه ساختارشکنی، رد مدلول استعالئی،  
برتری نداشتن گفتار بر نوشتار و اهمیت زبان شاعرانه می   پردازد و سپس با توجه به نظر دریدا مبنی 
بر  برتری نداشتن گفتار بر نوشتار، اصول و روش   هایی برای بهبود فرآیند ارتباط کالمی در آموزش 

و پرورش ارائه می   دهد.

1. مقدمات شکل   گیری ساختارشکنی 
یکی از مؤثرترین زمینه   های پیدایش ساختارشکنی، انتقاد دریدا بر فلسفه سنتی غرب بود. دریدا 
به حقیقت  فیلسوفان همواره در جستجوی دست  یابی  فلسفه غرب،  تاریخ  معتقد است در طول 
بوده  اند و در این راه به دوگانگی   ها روی آورده  اند. آن  ها با بیان این دوگانگی   ها می   کوشند، برتری 
یکی را بر دیگری نشان دهند. دریدا حتی بر دکارت2 و کانت3 هم خرده می   گیرد. از نظر او فلسفه 
آنان نیز از این مرکزیت رها نشده است. وقتی دکارت »من اندیشنده« را مرکز قرار می   دهد و یا 
با معرفت است. خود  ارتباط  در  از ساختار خود  دنبال تحلیلی  به  ناب«  کانت در »سنجش خرد 
مورد نظر دریدا فاقد هرگونه جوهر شخصی و قابل درک و هرگونه ویژگی از پیش تعیین شده است 

)فراهانی،1383(.
سؤال  زیر  است،  غرب  فلسفه  اندیشه   های  اساسی  ترین  از  که  را  حضور«4  »متافیزیک  دریدا 
می   برد: »تاریخ متافیزیک، نظیر تاریخ غرب، تاریخ استعارات5 و کنایات6 است. تاریخ متافیزیک 
1ــ دکتر هوشیار )1347( اصل را جستجوی آن گونه مبانی عقالنی و آن گونه مقیاس   ها می داند که به وسیله آن می  توان در 
هر مورد با کمال سهولت رفتار پرورشی مطلوب کرد )ص 30(؛  هم چنین دکتر شکوهی )1373( اعتقاد دارند که اصول 

کشف کردنی هستند، نه وضع کردنی )ص 12(.
Descartes ــ2

Kant ــ3

Metaphysics of presence ــ4

                                               Metaphors ــ5

Metonymies ــ6
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از »حاضر بودن« در تمام ابعاد این جهان، نشأت گرفته است. این تاریخ نشان می   دهد تمام نام   ها 
در ارتباط با قواعد و اصول، یا مرکزیت به طرق مختلف در قالب حضور مطرح شده اند: ذات،1 
وجود،2  ماده،3  فاعل شناسا،4 ویژگی استعالیی،5 آگاهی، 6 خدا،7 انسان8  و ...« )دریدا، 

.)279 :2003
با مدلول خاص خودش  این است که هر دال  به نظر دریدا، نکته اساسی در بحث متافیزیک 
همراه است و یا آن را پدید می   آورد. هم چنین معنا همیشه و در هر زمان وجود دارد و چون ما در 
شناخت آن ابزار درستی به کار نگرفته  ایم، قادر به درک آن نیستیم. او معتقد است در تاریخ  فلسفه 
غرب این معنای همیشه حاضر، در کالم و خرد وجود داشته است. به همین دلیل او باور به حضور 

مستقیم معنا را »متافیزیک حضور« می   نامد.
دریدا در بحث ارتباط زبانی، نشانه  شناسی سوسور را به چالش می   کشاند، با این وصف که  
حاصل  زبان  این که  به  توجه  با  هم چنین  می   کند.  ظهور  دوتایی  تقابل   های  در  حضور  متافیزیک 
به  به نشانه   های دیگر وابسته است، پی بردن  این نشانه   ها  از آن جا که  تفاوت   های نشانه   هاست و 

معنا مدام به تأخیر می   افتد )احمدی، 1384: 483(.     
دریدا از سویی دوگانگی   ها را نمی   پذیرد و از سوی دیگر با متافیزیک حضور و در مرکز قرار 
گرفتن، مخالفت می   ورزد. او می   کوشد با شکستن ساختارها، افراد را متوجه چیزهایی کند که 
فکر می   کنند می   دانند: »قصدم رمزآلود ساختن چیزی است که افراد فکر می   کنند از این کلمات 

می   فهمند« )به نقل از کالینز و می بیلن، مترجم: سپهران، 1380: 51(.
بر  یک  کدام  دهد  نشان  و  کند  مشخص  را  دوگانگی   ها  که  بود  این  همواره  دریدا  هدف  بنابراین 
دیگری برتری یافته است؛ سپس به مبارزه با این سلسه مراتب بپردازد و نقاط قوت قطب مغلوب را 
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Existence ــ2
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 Transcendentality ــ5
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God ــ7
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وضوح بخشد. در نهایت او با عطف نظر به نقاط قوت آن، زمینه را برای برتری و حائز اهمیت بودن 
فراهم می   کند تا از مرکز قرار گرفتن برخی مسائل و در حاشیه قرار گرفتن موارد دیگر اجتناب ورزد.

از سوی دیگر، در اواخر دهه 1960، جنبش ساختارگرایی1 که آرایی در نظریه زبان داشت، 
لوی- و  بود  زبان  شناس  که  سوسور2  دو  فردینان  مانند  افرادی  نام  با  ساختارگرایی  کرد.  ظهور 

استروس3 که در انسان  شناسی مهارت داشت، همراه بود. آنان مسائل مربوط به زبان و فرهنگ را 
در شبکه   های پیچیده ارتباطات ساختاری می   نگریستند و به زبان و فرهنگ در سیستم ساختارها نقش 
مرکزی می   دادند. دریدا به مخالفت با این جنبش پرداخت و با اثر معروف خود به نام »ساختار، 
نشانه و بازی در گفتمان علوم انسانی« در سال 1996، اندیشه   های آنان را زیر سؤال برد. در این 
نقد  را مورد  منتشر شد، »گفتار محوری«4  تفاوت«  و  »نوشتار  نام  با  او  کتاب  در  بعدها  که  مقاله 
قرار داد و معتقد بود در فلسفه سنتی همیشه به گفتار ارجحیت داده شده است. در صورتی که او 
گفتارمحوری را نمی   پذیرفت و معتقد بود، زبان ذاتًا ماهیتی ناپایدار و متغیر دارد و سرشار از ابهام 

است و در نتیجه مفاهیم متعدد به خود می   گیرد )هارولد5 و بوش،6 1995(. 
از  را  پدیدارشناسی  آن چه  دارد.  انتقاد  نیز  پدیدارشناسی  فکری  جریان  بر  دریدا  هم چنین 

ساختارگرایی متمایز می   کند، تفاوت میان درون  ذهنی بودن و خارج از ذهن قرار گرفتن است.
 پدیدارشناسی معتقد است که ما نمی   توانیم واقعیات را بشناسیم. بنابراین پدیده   ها را آن چنان 
نیاز  پدیده   ها  به درک مستقیم  راه  این  در  می   دهیم.  قرار  بررسی  مورد  می   شوند،  ما ظاهر  بر  که 
داریم؛ اما ساختارگرایی به ساختارها توجه دارد و در واقع مطالعه ساختاری زبان و فرهنگ جامعه 
همین جا  از  دیدگاه  دو  این  تفاوت  می   کنند.  پیروی  زبان  الگوی  از  ارتباطات  این  است.  بشری 
وادی  همین  در  را  معنا  و  است  درون  ذهنی  فلسفه  ای  پدیدارشناسی  که  آن جا  می   شود؛  آشکار 
جستجو می   کند، ساختارگرایی ناظر بر روابط خارجی و ارتباط میان زبان و فرهنگ است )کالینز 

و می بیلن، مترجم: سپهران،1380: 57-60(.
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بنابراین دریدا دیدگاه هیچ یک را نمی پذیرد و تمام ساختارها را مورد ساختارشکنی قرار می   دهد 
و شرایط حاکم بر آن  ها را واژگون می  سازد.  

2. ساختارشکنی 
  ارائه تعریفی جامع از ساختار شکنی کاری بس دشوار است. دریدا معتقد است، ساختارشکنی 
در  گرفت.  نظر  در  متن   ها  خواندن  برای  جدیدی  روش  یا  و  »ویرانی«1  عنوان  به  نمی  توان  را 
ساختارشکنی از یک سو، مطالعه بادقت و ریزبینانه متن   ها از داخل خود آن  ها و از سوی دیگر توجه 

به این امر که متن   ها چگونه خود را واژگون جلوه می  دهند، مورد توجه است )دریدا، 1976(. 
می  توان برای روشن  تر شدن ساختارشکنی، به پیش فرض   های آن، اشاره کرد: ساختار شکنی 
استراتژی متنی است که به تعابیر واژگان توجه دارد. در واقع این روش نوعی وضوح بخشی به 
متون است. در این روش متون ادبی بر متون دیگر رجحان دارد، به این دلیل که خود را با خواننده   ها 
و  دوتایی  تقابل   های  نکردن  مشخص  صدد  در  ساختارشکنی  می  دهد.  وفق  جدید  زمینه   های  و 
ساختارشکنانه  متن   های  اخیر،  ادبی  مطالعات  در  است.  دیگری  بر  یکی  اولویت  از  جلوگیری 
و  جدید  تاریخ شناسی  فمینیسم،  )مانند  هستند.  بزرگ  تر  تفسیری  استراتژی  از  بخشی  معموالً 
تئوری غیرعادی( و بیش تر در پی بی  ثبات کردن تقابل   های مرتبه  ای هستند )میان مذکر و مونث، 
نخبگان و تربیت عوام(. دریدا خود از این که ساختارشکنی به صورت سیستم، جنبش یا مکتب 

فرمول  بندی شود، هراسان است و این امر را قبول ندارد )هجز،2 1998(. 
بنابراین ارائه تعریف جامعی از ساختارشکنی امکان پذیر نیست. تنها می  توان با در نظر گرفتن 
در  نظر  مورد  اصول  برد.  پی  ساختارشکنی  ماهیت  به  است  نظر  مورد  آن  در  که  خاصی  مسائل 

ساختارشکنی را  می  توان چنین خالصه کرد: 
یافتن دوگانگی   ها در ساختارها؛

افشای برتری یکی از قطب   های دوگانه بر دیگری؛ 
نفی برتری قطب حاکم؛

فراهم آوردن زمینه  ای برای طرح قطب مغلوب.

Destruction ــ1

Hedges ــ2
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3. دریدا و زبان 
دریدا هم چون سایر فیلسوفان پست مدرن، عقاید خاصی نسبت به زبان و قواعد حاکم بر آن 
دارد. بنیان اندیشه   های او درباره زبان، در ساختارشکنی ریشه دارد و با بهره  گیری از همین روش، 

اندیشه   های پیشینیانش را زیر سؤال می برد. 
دریدا در آراء خود درباره زبان، تحت تأثیر تئوری زبان سوسور است. بر اساس نظر سوسور، 
از اساسی  ترین  تفاوت میان سوسور و دریدا در یکی  نشانه، رابطه میان دال و مدلول می  باشد. 
نشانه   ها  دیگر  از  که  می  کند  داللت  چیزی  بر  زمانی  نشانه  سوسور  برای  است.  سوسور  قواعد 
متفاوت باشد. برای مثال کلمه »سگ« که در زبان آلمانی »هوند« 1 و در زبان فنالندی »کویرا«2 
است، مدلول   های یکسان دارد، اما دال   های آن متفاوت است. برای سوسور مفهوم نشانه عنصری 
درون-زبان شناختی3 به شمار می  آید و زبان سیستم تفاوت است )پیترز4 و بربلز،5 2004: 21-

 .)17
دریدا معتقد است سوسور این امکان را که مفهوم می  تواند خارج از زبان باشد، در نظر نگرفته 
است. او این امر را »مدلول استعالیی« می  نامد. به باور دریدا، نشانه امری زبان شناسانه به شمار 
مدلول  هیچ  و  دارد  داللت  نشانه   ها  دیگر  بر  و  است  غایب  کامالً  نه  و  حاضر  کامالً  نه  که  می  آید 
زبان  برای دریدا  ندارد )دریدا، 1981: 19(.  باشد، وجود  یا متن  زبان  از  استعالیی که خارج 
متن است و بنابراین »هیچ چیز خارج از متن وجود ندارد«. هر گاه در مورد مدلول استعالیی سؤال 

می  شود، تفاوت میان دال و مدلول مسئله  ساز خواهد بود؛ دریدا در این مورد چنین می  نویسد: 
»وقتی فردی در مورد امکان وجود چنین مدلول استعالیی سؤال می  کند و در عین حال از این 
موضوع آگاه است که هر مدلولی می  تواند به عنوان دال هم مورد نظر باشد، تفاوت میان دال و 
مدلول از بنیان مسئله  ساز است. مطمئنًا این امر موضوعی است که باید به دقت مورد توجه قرار 
گیرد و از طریق ساختارشکن کردن کل تاریخ متافیزیک که خود را تحمیل کرده است، بررسی شود 

و نباید در جستجوی مدلول استعالیی و مفهومی مستقل برای زبان بود« )همان: 20(.
 Hund ــ1

Koira ــ2

Intralinguistic ــ3

 Peters ــ4

Burbules ــ5
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 دریدا باور دارد که سوسور به مدلول استعالیی اعتقاد داشت. اما مشخض نیست که منظور 
او از مدلول استعالیی چه بود؛ برخی اعتقاد دارند که این مدلول، همان شعور استعالیی هوسرل 
را  مدلول   هایی  نیز  لوگوس  زیرا  می  باشد،  لوگوس  منظور  که  است  آن  قوی  تر  فرض  اما  است. 
محور  و  مدار  غیاب  »در  می  گوید:  دریدا  می  یابند؛  معنا  استعالیی  شعور  حیطه  در  که  دربردارد 
این  با  نمی  یابد.  حضور  بودگی   ها  دیگر  قلمرو  از  خارج  گاه  هیچ  استعالیی  مدلول  اصل،  یا  و 
حال غیاب مدلول استعالیی به گسترده داللت   ها نیز تسری خواهد یافت«. بنابراین  اگر مدلولی 
استعالیی وجود داشت، در این صورت از حوزه دال   ها فراتر می  رفت و حتی در مقام خود دال قرار 
می  گرفت. »در چنین حالتی هر مدلولی خود جای دال می  نشست و به طور کلی تمایز میان دال و 

مدلول امری ممتنع می  گردید«)ضیمران، 1386: 206(.
بنابراین دریدا وجود مدلول را رد می  کند و به داللت روی می آورد: »مدلول تنها وهمی است 
که بشر اختراع کرده است، زیرا از مواجه شدن با پیامدهای یک برداشت ساده از زبان هراس داشته 
است« )دریدا، 1976: 134(. با حذف مدلول هر دال در رشته  ای بی  پایان از داللت   ها شرکت 
هیچ  ذهن  در  معنی  یا  مدلول  دریدا،  نظر  در  باشد.  داشته  وجود  نهایی  مدلول  بی  آنکه  می  کند، 
کس نیست و معنای »معنی« همان ارجاع بی پایان دال به دال های دیگر است. زبانی که بر هویت 
تعیین ناپذیر تفاریق استوار است، هیچ اصل و غایت واحدی را نمی پذیرد و در تعارض با هرگونه 

ایستایی است. 
دریدا با ترکیب نظر هایدگر1 و سوسور در مورد مفهوم تفاوت2 و در نظر گرفتن عقاید نیچه3 
او معتقد است، نشانه   ها  آن را »تفاوط«5 می  نامد.  ابداع می  کند و  را  و فروید،4 مفهوم جدیدی 
و  تفاوت  وجود  طریق  از  مفهوم  واقع  در  می  یابند.  هستی  تفاوت  نتیجه  در  که  هستند  عناصری 

ساختار نشانه شکل می  گیرد )استندیش،6 2007: 4(. 
Heidegger ــ1

difference ــ2

Nietzsche ــ3

Freud ــ4

5 ــ در تقابل با متافیزیک حضور، ساختارشکنی واژه ای نامفهوم )différance( را ارائه می دهد. این واژه در فرانسه دو 
معادل دارد که یکی “differing” )تفاوت( و دیگری “deferring” )به تعویق انداختن( می باشد و چون معنای این دو با 
هم متفاوت است، ترجمه آن به زبان انگلیسی مشکل است و اغلب به صورت ترجمه نشده به کار می  رود. در فارسی نیز 

به دلیل  وضوح نداشتن، غالبًا به شکل »تفاوط« ترجمه می شود. 
Standish ــ6
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بی  پایان  زنجیره  از  کنایه  ای  و  دارد  انداختن1  حکایت  تعویق  به  از  )تفاوط(  دریدا  واژه جدید 
نه  و  است  نه حاضر  که  معنی  این  به  دارد،  بی  ساختار  واژه جدید، ساختاری  این  نشانه   هاست. 
  .)444  :1996 )دریدا،  است  تفاوت  انداختن  تعویق  به  و  محتمل  غیر  منشأ  واژه  این  غایب. 

دریدا با ابداع این واژه، متافیزیک حضور غرب و قدرتمندی گفتمان را زیر سؤال می  برد.
در واقع او با طرح این مفهوم، تأکید می  کند گزاره   ها، سخن   ها و متن   ها، مرکز معنایی ندارند 
و نمی  توان در آن  ها ایده، فلسفه و یا عقیده  ای خاص را پیدا کرد. در حقیقت »متن نمی  تواند به 

معنایی تک برسد یا بدان محدود شود« )احمدی، 1384: 484(.
»درباره  را وضع می کند.  )نوشتار شناسی(2  نام گراماتولوژی  با  او نگرش جدیدی  هم چنین 
نوشتارشناسی« را می توان یکی از عالی  ترین و مهم  ترین آثار دریدا برشمرد. در این کتاب  او به  
برتری  گفتار  به  همواره  غرب  متافیزیک  است  معتقد  و  می  کند  اشاره  نوشتار  و  گفتار  میان  رابطه 
می  دهد و نوشتار به حاشیه رانده شده است. به همین دلیل او در این کتاب کوشیده است  تا این امر 

را واژگون کند و نظریه زبان شناسی خود را بر پایه نوشتار بنا کند )ضیمران، 1386: 2(.
 دریدا خود این امر را توضیح می  دهد: 

»چه در زبان نوشتاری و چه در زبان گفتاری، هیچ عنصری نمی  تواند بدون ارجاع به عنصر 
دیگر که حاضر نیست، عمل کند. این درآمیختگی در تمام عناصر وجود دارد؛ برای مثال، یک 
متن تنها در انتقال و تبدیل به متن دیگر تولید می  شود. هیچ چیز چه در عناصر و چه در سیستم، 
نمی  تواند حاضر یا غایب باشد. گراماتولوژی مفهومی از نشانه  شناسی است که این آمیختگی   ها را 

بررسی می  کند« )دریدا، 1981: 26(. 
دوره  روسو،3  زبان   های  منشأ  باب  در  رساله  ای  در  مثال  برای  نوشتار،  بر  گفتار  اولویت 
زبان شناسی عمومی سوسور و استوائیان اندوهگین لوی- استروس به چشم می  خورد. در مقابله 
با این آثار، دریدا خواننده را دعوت می  کند تا تصور کند زبان، در آغاز و پایان، تنها یک شیوه، 
پدیده، وجهه یا نوعی نوشتار است. حتی فراتر از این، از خواننده می  خواهد تا تصور کند خود 
یعنی خود زبان موجب شده است ماهیت نوشتاری  امر شده است.  این  به فراموشی  زبان منجر 
  Deferring ــ1

Grammatology ــ2

Rousseau ــ3
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بودن آن را فراموش کنیم. اما دریدا معتقد است عصر گفتارمحوری به پایان رسیده است و رفته 
رفته نوشتار جایگاه خود را می یابد. او در این مورد استعاره »مرگ گفتار« را به کار می  برد )پین، 

مترجم: یزدانجو، 1380: 195-6(.
در تقابل گفتار/نوشتار، دریدا نشان می  دهد برتری گفتار بر نوشتار قابل قبول نیست و او این 
روند برتری را زیر سؤال می  برد. قائل شدن به برتری گفتار بر نوشتار منوط به این است که تصور 
آن چه  نتیجه  نمایش در می  آوریم. در  به  آن  ها،  با کلمات و معانی  را  تفکراتمان  شود، در گفتار 
هنگام سخن گفتن می  شنویم، صدای تفکراتمان است و ما در گفتار حضور خود را حس می  کنیم. 
اما دریدا به این نکته اشاره می  کند که وقتی ما سخن می  گوییم، کلمات هستند که در قالب افکار 
ما گذاشته شده  اند. در واقع تقدم زبان به افکار ما معنا می  بخشد. در چنین حالتی، بر آن چه به 
زبان می  آوریم و هم چنین نحوه درک دیگران کنترلی نداریم. بنابراین نمی  توانیم ادعا کنیم آن چه 
در گفتار به زبان می  آوریم را کنترل می  کنیم و در آن حاضر هستیم. گفتار نیز بافتی از معناست و 
درست مانند نوشتار عمل می  کند و نمی  توان ادعا کرد گفتار به حقیقت نزدیک  تر است. در حقیقت 

نوشتار گفتار را پدید می  آورد و گفتار مشروعیت خود را از نوشتار می  گیرد )دریدا، 1976(. 
زبانی  نظریه   نوشتار،  دانستن  کم ارزش  و  فرعی  جانبی،  به  فیلسوفان  تمایل  برخالف  دریدا 
خود را به جانب نوشتار سوق می دهد تا زبان با فاصله  گرفتن از نویسنده،  نیروی خود را آشکار 
کند: »متن هم چون کودک یتیمی است که پس از تولد از مهر پدر جدا گشته« )به نقل از هارلند1، 

 .)128 :1987
زبان به نظر دریدا، تنها منعکس کننده آن چه حاضر در جهان است، به شمار نمی  آید. به همین 
دلیل  هیچ حضور خالصی را پیدا نمی  کنیم. زبان ساختاری متشکل از تفاوت   های بی  حد و حصر 
و مرتبط با یکدیگر است و معنا از طریق همین ساختار هستی می  یابد. زبان ماهیتی دوپهلو دارد. 
به این صورت که هم حدودی برای معانی مشخص می  کند و هم بر تفاوت   ها و عدم ثبات معانی 
در می  گشاید. ساختارشکنی نیز هویت خود را با این خصوصیت زبان به دست آورده است )آشر2 

و ادواردز3، 1994: 128(. 

Harland ــ1

 Usher ــ2

Edwards ــ3
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دریدا تفاوتی میان زبان عادی، فلسفی، شاعرانه و علمی نمی  بیند. او به رابطه  ای دوجانبه میان 
زبان شاعرانه و فلسفه قائل است. ریشه این افکار را می  توان در فضای اجتماعی آن زمان جستجو 

کرد.
این صورت  به  یکدیگر می  یابند.  با  تازه  پیوندی  فلسفه  و  ادبیات  فرانسه،  در  در دهه 1950 
از فیلسوفان  بیان کردند و عده  ای  از شعرا )شاعران سورئالیست( موضوعات فلسفی  که عده  ای 
)از جمله آلبر کامو  60-1913، سارتر 80-1905( شعر و رمان نوشتند. پل والری )1945-

1871(، شاعر و منتقد، اعتقاد داشت فلسفه نیز به نوعی ادبیات و زیر مجموعه آن است. دریدا 
نیز از این عقیده پیروی کرد با این تفاوت که بر برتری یکی بر دیگری اصرار نداشت. البته دریدا 
معتقد بود هیچ مرزی میان فلسفه و ادبیات نمی  توان قرار داد. او راهی برای رابطه دوجانبه میان 
ادبیات و فلسفه می  گشاید. »این دو می  توانند در کنار هم وجود داشته باشند و در عین حال هیچ 

برتری هم بین  شان نباشد« )کالینز و می بیلن، مترجم: سپهران،1380: 100-102(.
هم چنین دریدا برای زبان مرزی قائل نیست و عقیده دارد زبان حد و حدود ندارد و بر همین 
این مرزها را در می  نوردد و حد و  ادبیات  تنها  او  به عقیده  ادبی اهمیت می  دهد.  به زبان  اساس 
در  لرزه  به  را  ما  زبان  حدود  که  معینی  »متون  یعنی  ادبیات  او  نظر  به  می  برد.  بین  از  را  حدودها 
می  آورند و نشان می  دهند آن  ها هم چیزهایی تقسیم  پذیر و پرسش پذیر هستند« )ماتیوز، مترجم: 

حکیمی، 1378: 247(.
دریدا حتی از این هم فراتر می  رود و میان زبان عادی و زبان شاعرانه نیز تفاوتی قائل نیست. او  
معتقد است در زبان شاعرانه ضرورت   ها و اجبارهایی که تصمیم گیری   ها و اعمال ما را محدود می  کنند  
به کلی غایب  اند و راه را برای به نمایش در آوردن خالقیت   های زبانی گشوده  اند. بنابراین از نگاه دریدا 
تنها وجه شاعرانه زبان مورد نظر است. چنین اعتقادی به از میان رفتن مرز بین ادبیات و سایر امور منجر 
می  شود، در صورتی که میان این امور تفاوت اساسی وجود دارد. هرچند در همه آن ها وجه استعاری و 
زبان  آوری به چشم می  خورد، اما نوع آن  ها متفاوت است. آنچه در زبان عادی به عنوان استعاره به کار 
می  رود، بسیار حاشیه  ای است و قابل مقایسه با ادبیات نمی  باشد. کاربرد استعاره در علم و فلسفه، 
حاشیه  ای  تر هم می  شوند و این امر در ساختارشکنی مغفول مانده است )حقیقی،1381: 60-65(.

آن چه در بررسی نظر دریدا درباره زبان شاعرانه، اهمیت دارد، این نکته است که قائل شدن 
ارتباط میان زبان عادی، زبان علم، فلسفه و زبان شاعرانه قابل قبول و ستودنی است. توجه به 
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زبان از زاویه رشته   های مختلف و ابعاد گوناگون، کمک شایانی به شناخت ماهیت چندگانه زبان 
و سلسله مراتب دال   ها می  کند. اما آیا می  توان تمام مرزها را از میان برداشت و هیچ تفاوتی بین 
حیطه   های مختلف قائل نشد؟ از طرف دیگر آیا می  توان از مردم عادی انتظار داشت تمام مسائل را 
از زاویه شعر ببینند؟ چه بسا بررسی شبکه به هم پیوسته دال   ها در حیطه هر رشته و با رعایت توانایی 
افراد، موفق  تر عمل کند و از خلط معناها جلوگیری نماید؛ بنابراین شایسته است، ضمن مرتبط 

دانستن آن  ها با یکدیگر، استقالل نسبی رشته   های مختلف و حیطه   های گوناگون رعایت شود.

4. بهره   گیری از آرای دریدا برای بهبود فرآیند ارتباط در آموزش و پرورش 
     بسیاری معتقدند، با استناد به آرای فیلسوفانی مانند دریدا، که تمام ساختارها را زیر سؤال   
می  برد، نمی  توان فلسفه تعلیم و تربیت وضع کرد. به عبارت دیگر نمی  توان در عمل شیوه   های 
دریدا را به کار گرفت، زیرا به بی  ثباتی و آشفتگی منجر خواهد شد. اما افرادی مانند المر1 تمام 

سعی و تالش خود را در راستای عملی ساختن اندیشه   های دریدا به کار گرفته  اند. 
المر معتقد است ماهیت سیاسی افکار دریدا این عقیده را منتقل می کند که معلمان در مدارس دولتی 
مسئولیت خاصی دارند. آن  ها موظف هستند نظام آموزشی را که در آن کار می  کنند، بشناسند. زیرا 
در این نظام، عقاید از معلمان به دانش  آموزان منتقل می  شود و به همین نسبت دانش آموزان عقایدی 
را به معلم منتقل می  کنند. هم چنین به عقیده او، هم شیوه ساختارشکنانه دریدا و هم مفاهیم مخالف2 

مورد نظر او را می  توان به آسانی در زمینه آموزش به کار گرفت )آلمر، 1985 الف: 157-158(. 
المر نوشتار3 در دانشگاه را به منظور روشن  تر شدن این موضوع با استفاده از عقاید دریدا مورد 
بررسی قرار می  دهد. او معتقد است هدف نوشتار به حداقل رساندن بازتولید و به حداکثر رساندن 
آفرینندگی دانش  آموزان است. نوشتار نباید تنها مضامین مورد نظر مدرس را به دانش  آموز منتقل 
کند. نوشتار متنی است که می  تواند به طور خالقانه مورد تفسیر قرار گیرد. هدف از نوشتار تقویت 
عشق به یادگیری است که در آن دانش  آموز به طور فعال مشارکت دارد. نوشتار سعی دارد، کالسی 
با ماهیت نوشتاری خلق کند. کالس باید مکان اختراع باشد نه مکانی که تنها به بازتولید مسائل 

می  پردازد )همان: 162-164(.
Ulmer ــ1

Counterconcepts ــ2

Lecriture ــ3
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المر با توجه به نظر دریدا بیان می  کند هم بازی و هم تربیت، قربانی گفتارمحوری شده اند. 
تربیت جدا  از  بازی را  اولین فردی بود که  بر فعالیت کودک داللت دارند. ارسطو1  هر دو کلمه 
کرد. منظور ارسطو از تربیت، فعالیت علمی است که با بازی و فعالیت   های عملی تضاد دارد. 
بردارد )آلمر،  از میان  تربیت را  بازی و  از ساختارشکنی، جدایی  بهره  گیری  با  تا  المر می  کوشد 
1985ب: 55(. او معتقد است آموزش باید همراه با کاربردهای عملی باشد تا ارتباط میان دانش 

و دانش  آموز عمیق  تر شود )آلمر، 1985 الف: 61(.
از سوی دیگر، تریفوناس2 با استناد به آرای دریدا، از تأکید بر گفتار در آموزش و پرورش انتقاد 
می  کند. به عقیده او، دریدا در تقابل با مدل کالسیک تربیت3 که به جریان  انتقال بی  نقص نشانه   ها 
در فرمول  بندی عقالنی دو زوج فرستنده و گیرنده و در نتیجه به انتقال صحیح پیام   ها داللت دارد، 
ساختارشکنی را مطرح می  کند.  او معتقد است ساختارشکنی عیب   های روش کالسیک تربیت 
را آشکار می  کند، زیرا در این روش به دلیل سرعت انتقال پیام از طریق گفتار، گفتار بر نوشتار 
ارجحیت دارد و انتقال به صورت مؤثرتر انجام می  شود. برتر دانستن گفتار بر نوشتار در آموزش و 
یادگیری، نتایج نامناسبی به بار می  آورد؛ برای مثال بر انتقال دانش تأثیر می  گذارد. به این صورت 
که همواره دانش از سوی منبع خارجی و به طور شفاهی به دانش  آموز منتقل می  شود. دریدا روش 

تربیت کالسیک را بازتولید پراگماتیستی متافیزیک حضور می  داند )تریفوناس، 2000(. 
 با توجه به مقدمات فوق و موضوع این مقاله که درصدد ارائه راهکارهایی برای ارتباط کالمی  
مؤثر است، در نگاه اول به نظر می  رسد، تأکید دریدا بر نوشتار دارد، راه را بر موضوع این پژوهش 
می  بندد. اما در نگاهی عمیق  تر روشن می  شود نوشتار می  تواند بیش از آن چه تصور می  شود، بر 

گفتار و برقراری ارتباط مؤثر،تأثیر بگذارد.
مبنای عمل »برتری نداشتن گفتار بر نوشتار« به منظور بررسی این موضوع و بهره جستن از آن 
در فرآیند آموزش و پرورش، اتخاذ می  شود و با بهره جستن از آن، اصولی به دست می  آیند. در 
این بخش ابتدا به ویژگی   های دوره   های مختلف تحصیلی اشاره می  کنیم و سپس اصول و روش   ها 

را به تفکیک دوره   های تحصیلی برمی  شماریم. 

Aristotle ــ1

Trifonas ــ2

Classical pedagogy ــ3
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مقطع دبستان آغاز آموزش و پرورش رسمی است. در این مقطع دانش نوشتاری کودک بسیار 
آن  زبان  دستور  و  ادبیات  دانش  نمی  کند،  درک  را  واژگان  از  بسیاری  تفاوت  او  است.  ابتدایی 
آن  بر  حاکم  قوانین  و  نوشتار  فضای  با  هنوز  کودکان  می  رود،  کار  به  مقدماتی  بسیار  سطوح  در 
آشنا نیستند. البته این امر در سال   های اولیه بیش تر است و هر چه به سمت سال   های باالتر پیش 

می  رویم، تسلط آن  ها بر نوشتار بیش تر می  شود و بررسی متون برایشان معنادارتر خواهد شد. 
آگاهی افراد نسبت به دستور زبان و قوانین نوشتاری در دوره راهنمایی، معنادارتر می  شود. 
اگر معلمان مقطع دبستان وظایف خود را به خوبی انجام داده باشند، مشکالت ناشی از مسائلی که 
به آن  ها پرداخته شد، در این مقطع به نحو چشم گیری کاهش می  یابند، زیرا دانش نوشتاری افراد 
در مقطع راهنمایی تا حدودی منسجم  تر و قابل اعتمادتر است و می  توان به طور گسترده  تری از 

نوشتار بهره جست. 
توانایی دانش  آموزان دبیرستانی در تحلیل مطالب به مراتب عمیق  تر از مقطع قبلی است. در 
نتیجه می  توان انتظار داشت، استفاده از نوشتار و ساخت  شکنی متن   های مختلف به نحوی عمیق  تر 
صورت گیرد. با این تفاوت که بر عمق مطالب افزوده شود و توانایی   های دانش  آموزان، محور کار 
قرار گیرد. در این مقطع انتظار می  رود دانش  آموزان عالوه بر ساخت  شکنی نوشتارها، به نقادی 
و  راهنمایی  دوره   های  که  آن جا  از  کنند.  ارزیابی  را  آن  ها  منفی  و  مثبت  نکات  و  بپردازد  آن  ها  از 
دبیرستان شباهت   های زیادی با یکدیگر دارند و اصول و روش   های پیشنهادی در مورد هر دو دوره 
کاربرد دارد، آن  ها را باهم در نظر می  گیریم. با در نظر گرفتن این مقدمات می  توان از اصول و 

روش   های زیر به تفکیک دوره   های آموزشی، بهره گرفت: 

اصول و روش   ها در دوره دبستان 

اصل 1: روشن کردن نقاط مبهم گفتار با استفاده از نوشتار
کودکان در این مقطع و به خصوص در پایه اول، درک ناقصی از نوشتار دارند. دانش  آموزان در 
پایه اول که آغاز فرآیند آموزش نوشتاری است، با مشکالت زیادی روبه رو هستند. تا پیش از ورود 
به  مدرسه در فضای آزاد گفتار حضور داشتند و قوانین حاکم بر نوشتار را تجربه نکرده بودند. 
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بی  توجهی معلمان  اهمیت وافری دارد؛  نوشتاری،  آموزش   های  بنابراین نقش معلم در نخستین 
فراهم  را  باالتر  مقاطع  در  آموزشی  و  ارتباطی  مشکالت  از  بسیاری  زمینه  نوشتاری،  آموزش  به 
می  آورد. همان  طور که پیش از این اشاره شد، به عقیده دریدا )1976(، درحقیقت نوشتار گفتار 
را پدید می  آورد و گفتار مشروعیت خود را از نوشتار می  گیرد. بنابراین کودکی که بر الفبا تسلط 
نیابد، چگونه می  تواند جمالت و اصطالحات را بسازد و هنگامی که با ساختار صحیح جمالت 
آشنایی نداشته باشد، چگونه می  تواند به طور صحیح صحبت کند. هم چنین در این مقطع، هنوز 
معلم  نتیجه  در  دارد.  قرار  ابتدایی  سطوح  در  و  است  نشده  تکمیل  او  شفاهی  و  گفتاری  دانش 
می  تواند محدودیت   های موجود در گفتار را با نوشتار رفع کند. او نباید تنها به آموزش شفاهی و 
استفاده از گفتار بسنده کند، زیرا بسیاری از مواقع، نامفهوم بودن گفتار مانند مانع ارتباطی قوی 
عمل می  کند و فرآیند ارتباط را مختل می  سازد؛ برای روشن  تر شدن این اصل، روش   های زیر را 

مورد بررسی قرار می  دهیم:
 

روش1: استفاده از نقاشی و تدریس نوشتاری
همان طور که ذکر شد، در این مقطع نمی  توان به طور گسترده از دانش نوشتاری بهره گرفت. 
منظور از تدریس نوشتاری این است که معلمان هنگام تدریس از اشکال و عالئم گویا استفاده کنند. 
برای مثال معلمی که می  خواهد در درس علوم مبحث سایه   ها را به کودکان بیاموزد و تأثیر جهت 
تابش خورشید بر مسیر سایه   ها را نمایش دهد، اگر تنها به گفتار اکتفا کند، دانش  آموزان سرگردان 
یا استفاده از پوسترهای طبیعی، توضیح  با ترسیم اشکال گویا  این امر را  می  شوند. او می  تواند 
معلم  هم چنین  می  آیند.  نائل  سایه   ها  تشکیل  از  صحیحی  درک  به  کودکان  حالت  این  در  دهد. 
می  تواند از دانش  آموزان بخواهد نقاشی مورد عالقه خود را بکشند و با توجه به مکان خورشید، 

سایه   ها را ترسیم کنند.

روش 2: ایجاد ارتباط معنادار میان صداها و حرف   ها 
از آن جا که در این مقطع، نوشتن اهمیت فراوانی دارد، معلمان باید به هماهنگی میان صداها و 
حرف   ها و در نتیجه کلمات، توجه کنند. برای مثال کودکی صدای »و« را می  شناسد، اما نمی  تواند 
آن را در کلمه پیدا کند یا آن را با شکل حرف دیگری اشتباه می  گیرد. این امر در مواقعی که »و« 
ناخواناست مشکل  تر است. معلمان وظیفه دارند با استفاده همزمان از صداها و نوشتن حروف، 
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این مشکل را رفع کنند. هم چنین با بیان مثال   های مختلف، از دانش  آموزان بخواهند حرفی را که 
آموخته  اند، تلفظ کنند و نشان دهند. عده  ای از دانش  آموزان حروف الفبا را تنها در قالب ترتیبی 
خود به ذهن می  سپارند و اگر این ترتیب به هم ریخته شود، نمی  توانند آن  ها را تشخیص دهند. 
بنابراین الزم است معلمان در امر تدریس به این نکات توجه کنند. آنان نباید در برقراری ارتباط با 
دانش  آموزان، تنها به محفوظات و گفته   های شفاهی دانش  آموزان تکیه کنند و برای اینکه قضاوت 

صحیحی از یادگیری آن  ها داشته باشند، باید از نوشتار نیز بهره گیرند.

روش 3: وضوح بخشیدن به حروفی که تلفظ یکسان دارند، با کمک نوشتار
بسیاری از حروف و کلمات، شبیه به هم هستند. این امر به خصوص در سال   های اولیه مقطع 
ابتدایی مشکل ساز است. تلفظ   های یکسان حروف »س« و »ث« و »ص«، »ت« و »ط«، »الف« و 
»ع«، »ز« و »ذ« و »ظ«، »ق« و »غ« برای دانش  آموزان مشکل ایجاد می  کند. معلمان باید برای حل 
این مشکل، هنگام ادای کلمه  ای که یکی از این حروف را دارد، با نوشتن آن بر روی تخته، این 
مانع ارتباطی را از میان بردارند. هم چنین آنان می  توانند در هر جلسه، کلماتی را که در برگیرنده 
این حروف باشند، به عنوان تکلیف به دانش  آموزان سرمشق دهند تا آنان به مرور زمان، تفاوت 

امالیی حروفی که تلفظ یکسان دارند را درک کنند. 

اصول و روش   ها در دوره راهنمایی و دبیرستان  

اصل 1: توجه به قابلیت   های سنجش نوشتاری 
یکی از نکات مورد نظر دریدا، قابلیت   هایی است که در نوشتار وجود دارند و مورد بی  مهری 
تفسیر در نوشتار اشاره می  کند و معتقد  قابلیت  به  این مورد دریدا )1981(،  قرار گرفته  اند. در 
است هیچ مدلول استعالیی وجود ندارد و هیچ معنای مستقلی برای زبان نمی  توان یافت. بی  شک 
توجه به این ویژگی نوشتار می  تواند در امر آموزش و پرورش، بسیاری از مسائل را آشکار کند. 
از جمله این که نباید سنجش دانش  آموزان را به ُبعد شفاهی و گفتاری محدود کرد. گفتار تنها در 
لحظه وجود خود قابل بررسی است. اما سنجش   های آموزشی از آن جا که قابلیت   های مختلفی از 
جمله میزان یادگیری، اثر بخشی آموزش، توانایی هوشی و قدرت انتقال مطالب را مورد بررسی 
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قرار می  دهند، به تفکر و تأمل بیش تری نیاز دارند. قابلیت   هایی که در نوشتار وجود دارد و معلم 
می  تواند این ابعاد متفاوت را مورد مالحظه قرار دهد.

روش: سنجش نوشتاری اطالعات
مشکل  دانش  آموزان  برخی  با  کالمی  ارتباط  برقراری  می  کنند،  مشاهده  معلمان  که  هنگامی 
مؤثرتر،  ارتباط  برقراری  راستای  در  می  توانند  آنان  شوند.  متوسل  نوشتار  به  می  توانند  است، 
پاسخ   های  به  تنها  مثال در سنجش   های خود  برای  کنند.  ایجاد  نوشتار  به کمک  را  مناسبی  زمینه 
شفاهی دانش  آموزان اکتفا نکنند. آن  ها می  توانند در پاره  ای موارد به امتحانات کتبی روی آورند، 
زیرا فرآیند درک زبان نوشتاری، تفاوتی اساسی با فرآیند درک زبان گفتاری دارد. زبان نوشتاری 
می  تواند مورد بازخوانی قرار گیرد و شخص می  تواند به خواست خود، به قسمت   های متفاوت 
زاده،  قاسم  مترجم:  )لوریا،  نیست  فراهم  امکانی  چنین  گفتاری  زبان  در  اما  کند،  رجوع  متن 

 .)277 :1376
خواهند  حالتی  چنین  در  دارند،  شفاهی  گفتارهای  در  کمی  نفس  به  اعتماد  که  دانش  آموزانی 
توانست توانایی   های خود را به شکل گویاتری نمایش دهند. نکته دیگر توانایی افراد در تلفظ و 
گفتار است. برخی افراد لکنت دارند یا نمی  توانند برخی کلمات را  ادا کنند. در نتیجه به معلم 
پاسخ نمی  دهند. اما در نوشتار فرد قادر است به راحتی کلمات و جمالت را به کار برد. در نتیجه 

دانش او بهتر مورد سنجش قرار خواهد گرفت. 

اصل2: توجه به تأثیر نوشتار بر تفکر 
دریدا )1976( معتقد است نوشتار تأثیر به سزایی بر تفکر دارد. او برتری گفتار را رد می  کند 
و اعتقاد دارد گفتار نیز بافتی از معناست و درست مانند نوشتار عمل می  کند و نمی  توان ادعا کرد 
بنابراین می  توان به منظور تقویت قدرت تفکر  از نوشتار بهره  گفتار به حقیقت نزدیک  تر است. 
جست و تنها به گفتارهای شفاهی بسنده نکرد. برای پی بردن به اهمیت نوشتار به عنوان یک شیوه 
بیان، دالیل روان  شناختی معتبری وجود دارد. ممکن است به جز تعداد اندکی که در زمینه گفتار 
شفاهی استعداد سرشاری داشته باشند، بقیه افراد چاره  ای جز استفاده از نوشتار نداشته باشند. 
برای مثال اگر محاورات سقراط به قلم استادانه افالطون تحریر نمی  شد، آن همه ظرافت و نفوذ 
کالم را نداشت. در یک فرهنگ صد در صد شفاهی، احتمال وجود مقاله، رمان و برخی شکل  های 
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ادبی غیر ممکن است. در چنین فرهنگی پیدایش اندیشه علمی نیز دست یافتنی نیست )اولسون، 
مترجم: مهاجر، 1377: 233(.

 بنابراین غافل ماندن از شیوه   های دیگر اندیشه و تنها اکتفا کردن بر نظام زبانی، می  تواند راه 
بروز خالقیت و اندیشه   های نو را ببندد. دانش  آموزان در گفتار آن چه به ذهنشان می  رسد، به زبان 
می  آورند. در نتیجه امکان بروز خالقیت و اندیشه   های نو، کاهش می  یابد. اما دانش  آموزان در 
نوشتار فرصت می  یابند با منظم کردن ایده   های خود، آن  ها را مورد بررسی قرار دهند. هم چنین 
کشف بسیاری از مسائلی که در نظر گرفته نمی  شدند، میسر می  شود. برای مثال فرد هنگام نوشتن 
تعبیر  می  خواند،  را  نوشته  آن  دیگری  فرد  که  هنگامی  اما  است،  داشته  ذهن  در  چیزی  مطلب، 
متفاوتی بیان می  کند. می  توان برای عمق بخشیدن به فرایند ارتباط، از دانش  آموزان خواست تا 
پیش از آغاز به گفتار عقاید خود را روی کاغذ بیاورند. در چنین حالتی دانش  آموزان فرصت تأمل 
بیش تری دارند و عقاید خود را با بررسی بیش تری بیان می  کنند. در مرحله بعد معلم می  تواند با 
استفاده از اوراق دانش  آموزان، نظر دیگر شاگردان را درباره متن   ها بپرسد. آن  ها می  توانند با تفسیر 
نوشته   های هم کالسی   های خود، بحث   هایی هدفمند را دنبال کنند؛ در این رابطه روش   های زیر 

پیشنهاد می  شوند: 

روش: بیان موضوعات نوشتاری مشخص و تفسیر نوشتارها
را  دانش  آموزان  نوشتاری  مهارت   های  از  نوشتن،  به  ساعاتی  اختصاص  با  می  توانند  معلمان 
از  و  کنند  مطرح  را  موضوعی  انشاء،  کالس  در  می  توانند  مثال  برای  دهند؛  قرار  بررسی  مورد 
دانش  آموزان بخواهند مطلبی را بنویسند. دانش  آموزان این کار را در کالس انجام می  دهند تا معلم 
اطمینان کند، خودشان به این امر پرداخته  اند. سپس اوراق را جمع  آوری کند و از دانش  آموزان 
بخواهد به نوبت انشای خود را بخوانند. سپس نظر دیگر دانش  آموزان را در مورد آن جویا شود. 
به این ترتیب دانش  آموزان نیز چگونگی تفسیر متن   ها را می  آموزند و بر قدرت تفکر و انتقادشان 

افزوده می  شود.
 البته از آن جا که در این مقطع مهارت   های انتقادی هنوز به طور کامل رشد نیافته  اند، تفسیر 
روش،  این  با  معلم  باشد.  بعد  سال   های  در  ساختارشکنی  برای  مناسبی  زمینه  می  تواند  متن   ها 
مقدمات انتقاد و پذیرش آن را مهیا می  کند. این که دانش  آموزان توانایی و ظرفیت پذیرش عقاید 
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انتقاد کردن مورد مالحظه قرار گیرد.  باید در  از نکات مهمی است که  مخالف را داشته باشند، 
بیش تر،  و  قرار  می  گیرد  استفاده  مورد  مقدماتی  طور  به  ساختارشکنی  مقطع  این  در  بنابراین 

زمینه   های آن فراهم می  شود تا روش آن. 

اصل 3: توجه به چند وجهی بودن نوشتار
با نظر به آرای دریدا، آموزش و پرورش هم چون سایر فعالیت   های فرهنگی، با مفاهیم متعدد 
شکل می  گیرد. دانش  آموزان مفاهیم را از متن   های زندگی خود می  آورند. در نتیجه زمینه  ای از 
این چشم  انداز،  با  درگیر هستند.  آن  ها  با  آموزش  فرآیند  در  دانش  آموزان  که  دارد  مفاهیم وجود 
آموزش می  تواند به عنوان »متن« و یا »بازی« در نظر گرفته شود که ابعاد متفاوتی دارد و نمی  توان 
معنای ثابتی برای آن در نظر گرفت. آموزش در نتیجه فرآیند تعامل میان معلمان، دانش  آموزان، 

دانش و مفاهیم متعدد شکل می  گیرد )آشر و ادواردز، 1994: 139-140(. 
چند  خاصیت  و  نوشتار  از  استفاده  و  دارد  متفاوتی  وجوه  که  است  متنی  هم  آموزش  بنابراین 

وجهی آن، ماهیت این فرآیند را روشن می  کند و به تکاپو و پویش در آن منجر می  شود. 
 در بعد کالمی، معلم تنها می  تواند بر وجهی از گفتارها تسلط بیابد که در لحظه برقراری ارتباط 
صورت می  گیرد. چه بسا در همان لحظه معلم نتواند مقصود واقعی دانش  آموزان را درک کند و 
دچار سوء برداشت شود. در نتیجه بازخورد مناسبی نخواهد داشت. اما معلم در نوشتار فرصت 
کافی دارد تا ابعاد مختلف آرای دانش  آموزان را مورد مطالعه قرار دهد. در نتیجه شناخت بیش تری 
از آنان به دست می  آورد و از این شناخت در برقراری ارتباط کالمی مؤثرتر بهره می  گیرد؛ برای 
مثال شیوه نوشتاری دانش  آموزان می  تواند از طرز بیان آنان حکایت داشته باشد و معلم در نوشتار 
فرصت بیش تری برای بررسی ساختار کالمی دانش  آموزان می  یابد. از سوی دیگر، متن   ها قابلیت 
از دیگران  به طرز نگرش و درک خود، عقیده  ای متفاوت  با توجه  تفسیر دارند و هر خواننده  ای 
خواهد داشت. در نتیجه دانش  آموزان می  توانند با بهره جستن از نظر شخصی خود به موشکافی 
متن   های متفاوت بپردازند و حتی فراتر از آن  ها گام بگذارند. برای مثال گاهی بررسی عمیق متن 
می  تواند افراد را به مسائل بزرگ  تر اجتماعی و سیاسی راهنمایی کند؛ چه بسا شرایطی که متن در 
آن شکل گرفته است در محتوای آن تأثیر می  گذارد و تشخیص این امر به عهده خواننده است. با در 

نظر گرفتن این اصل می  توان روش   های زیر را پیشنهاد کرد: 
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روش 1: ساختارشکنی 
به نظر می رسد دوره دبیرستان، بهترین مقطع برای استفاده از روش ساختارشکنی، است. با 
توجه به اینکه زمینه این امر در دوره پیشین پی  ریزی شد، معلمان می  توانند در دامنه  ای گسترده، 
از روش ساختارشکنی استفاده کنند. آنان می  توانند قواعد حاکم بر این روش و نحوه به کارگیری 
عملی  موقعیت   های  و  متعدد  فعالیت   های  طریق  از  تنها  امر  این  بیاموزند.  دانش  آموزان  به  را  آن 
مقدور است. معلمان باید به دانش  آموزان بیاموزند تا تقابل   های موجود در متن   ها را بیابند. سپس 
مشخص کنند روابط دوقطبی به سمت کدام قطب کشیده شده  اند. یعنی کدام  یک بر دیگر برتری 
یافته است. پس از این مرحله، بکوشند قطب مغلوب را مورد نظر قرار دهند و به نقاط قوت آن 
نیز اشاره کنند. در پایان این امر را اثبات نمایند که قطب مغلوب هم می  تواند به قطب غالب تبدیل 

شود. برای روشن  تر شدن این روش، مثال   هایی را ذکر می  کنیم:  
معلمی در نظر دارد درس علوم  اجتماعی را در کالس تدریس کند. در درس مورد نظر، مزایای 
شهرنشینی و امکاناتی که در آن وجود دارد، به شکل قطب غالب مطرح شده است. هم چنین زندگی 
روستایی به عنوان نمادی از شرایط سخت معرفی می  شود. بسیاری از دانش  آموزان با مطالعه این 
زندگی  مقابل  در  و  است  زندگی  نوع  بهترین  شهرنشینی  زندگی  که  می  رسند  نتیجه  این  به  درس 
روستایی سخت  ترین نوع آن به شمار می  آید. در این جا تقابل دوتایی موجود در متن مشخص شد. 
در مرحله بعد، الزم است قطب مغلوب یعنی زندگی روستایی، بررسی شود. در این حالت معلم 
به  دانش  آموزان  بشمارند. ممکن است  را  دانش  آموزان می  خواهد، محاسن زندگی روستایی  از 
هوای پاکیزه، سکوت حاکم بر روستاها، مناظر زیبا، نزدیکی به طبیعت، همدلی میان اعضای 
روستا و مشارکت آنان در انجام کارها اشاره کنند. در نتیجه پس از ذکر این مسائل، ممکن است 
عده  ای معتقد باشند، زندگی در روستا نکات مثبت خود را دارد و اگر امکانات رفاهی داشته باشد، 
حتی از زندگی شهری هم بهتر است. بنابراین در روش ساختارشکنی، دانش  آموزان می  آموزند 
مسائل را از زوایای  گوناگون مورد بررسی قرار دهند و به آسانی یک قطب را برتر نشمارند. آنان 
نظر  در  یکدیگر  با  را همگام  منفی  و  مثبت  نکات  و  بیندیشند  مورد مسائل مختلف  در  می  آموزند 

بگیرند. 
کند.  روشن  را  مغفول  نکات  از  بسیاری  می  تواند  مختلف،  مسائل  ساختار شکنی  بنابراین 
تبدیل می  کنند  افرادی  به  آن بی  توجه هستند، دانش  آموزان را  این روش و اهمیت  به  معلمانی که 
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که تنها نقش گیرنده را بازی می  کنند و هیچ تالش و فعالیتی از خود نشان نمی  دهند. فراهم کردن 
زمینه بروز خالقیت و آموزش فعال و پرورش توانایی انتقاد دانش  آموزان، از دستاوردهای مثبت 

ساختارشکنی به شمار می  آید. 

روش2: بحث در مورد زمینه   های تاریخی شکل   گیری موضوعات درسی و موشکافی آن  ها  
بررسی  تنها  روش  این  در  اما  باشد،  پیشین  روش  زیرمجموعه  می  تواند  روش  این  چه  اگر 
آن  بودن  مستقل  معنای  به  ساختارشکنی،  از  روش  این  جداسازی  نیست.  نظر  مورد  تقابل   ها 
نیست. این روش تنها به دلیل تأکید بیش تر بر ابعاد گوناگون متن   ها، به طور جداگانه مطرح شده 
است و  بیش تر به ابعاد مختلف متون و بسترهای شکل  گیری آن  ها توجه دارد. فرض کنید، معلم 
ادبیات قصد دارد شعر یکی از شاعران نامی را معنی کند و آن را به نثر روان در آورد. مسلمًا ابتدا 
باید کلمات غامض آن به کلمات قابل فهم تبدیل شوند. اما با وجود این کار، باز هم دانش  آموزان 
معنای بسیاری از جمالت را درک نمی  کنند، زیرا شاعر این شعر، در بستر اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی خاص خود این مطالب را سروده است و چه بسا به دلیل برخی محدودیت   ها مجبور شده 
است در خفا و با کنایه سخن بگوید؛ برای مثال شاعران و ادیبان در عصر مغول به دلیل جو حاکم 
بر آن زمان، با کنایات سخن می  گفتند )صدیق، 1347( در نتیجه معلم می  تواند از دانش  آموزان 
بخواهد سرگذشت و جو جامعه در زمان زندگی آن شاعر را پیش از آغاز درس مورد بررسی قرار 

دهند.
در چنین حالتی، هم دانش  آموزان اطالعات کامل  تری دریافت می  کنند و هم متن به صورت 
بسیار  نیز  تاریخ  مانند  درسی  در  نوشتار  چند وجهی  خاصیت  از  استفاده  می  شود.  معنا  عمیق  تر 
نتیجه دانش  آموزان  با مسائل سیاسی و اجتماعی دارد. در  تنگاتنگی  ارتباط  تاریخ  اهمیت دارد، 
هنگام مطالعه متن تاریخی باید به این ویژگی توجه کافی داشته باشند و نوشتارهای تاریخی را   یک 
وجهی بررسی نکنند. هم چنین با توجه به اینکه شیوه برداشت افراد متفاوت است، بهره جستن از 

دیدگاه   های افراد مختلف می  تواند این خاصیت چند وجهی را بیش تر آشکار کند.

روش3:  بهره جستن از سبک   های نوشتاری گوناگون 
بسیار دیده شده است که مؤلفان و نویسندگان مختلف از زوایای گوناگون به بررسی موضوعی 
از  پیچیده و سرشار  زبانی  دیگر  برخی  و  زبانی ساده  آنان  از  پرداخته  اند. هم چنین عده  ای  واحد 



6٩بررسی آرای دریدا و بهره جستن از آن برای بهبود فرآیند ارتباط کالمی ...

ایهام به کار برده  اند. پیشنهاد می  شود، معلمان در آموزش خود این صورت   های چندگانه را در 
و  راهنمایی  دوره  در  دانش  آموزان  که  آنجا  از  نکنند.  بسنده  به شیوه  ای خاص  تنها  و  بگیرند  نظر 
به خصوص دبیرستان، توانایی   های بیش تری دارند و این استعدادها تنها با تمرین و آموزش صحیح 
در  معلمی  اگر  است.  حیاتی  بسیار  مقاطع  این  در  او  تدریس  شیوه  و  معلم  نقش  می  کنند،  بروز 
کالس مدام از کتاب   های روان و نوشته   های ساده استفاده کند، دانش  آموزان به این روش عادت 
می  کنند و هنگام رویارویی با نوشتارهای سنگین و پیچیده، دچار مشکل می  شوند. اما اگر معلمان 
بکوشند نوشتارها و کتاب   های ساده و پیچیده را در کنار هم استفاده کنند و شیوه ساخت  شکنی 

آن  ها را به دانش  آموزان بیاموزند، توانایی آنان در تحلیل مسائل افزایش خواهد یافت. 
این امر تأکید دریدا بر متون ادبی را به یاد می  آورد. او معتقد است تمامی متن   ها باید مانند متن 
ادبی در نظر گرفته شوند، از این حیث که مورد تفسیر و موشکافی واقع شوند. توجه به این امر حتی 

در شیوه سخن گفتن دانش  آموزان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
 دانش  آموزانی را تصور کنید که چندان اهل مطالعه منابع جانبی نیستند و به همان مسائلی که در 
کالس تدریس می شود اکتفا می  کنند. آن  ها در سخنان خود دامنه لغات محدودتری دارند، مسائل 
را به صورت سطحی مورد بررسی قرار می  دهند. در بحث   های انتقادی توانایی بحث   های مفصل 
و موشکافانه ندارند. در مقابل دانش  آموزانی که اهل مطالعه هستند، در سخنوری تواناتر هستند و 
شیوه بیان آن  ها عمیق  تر است. بنابراین میان کتاب   ها و منابع نوشتاری مورد استفاده و طرز سخن 
گفتن، رابطه مستقیمی وجود دارد و این نکته مهمی است که معلمان باید آن را مورد توجه قرار 

دهند.

بحث و نتیجه   گیری 
پژوهش حاضر با توجه به تأکید دریدا بر وجه نوشتاری زبان، کوشید جنبه   هایی از نوشتار را که 
کمتر مورد توجه قرار گرفته  اند، بررسی کند. در این راستا، انتقادهایی که دریدا بر گفتارمحوری 
در سنت فلسفه غرب وارد کرده بود، از نظر گذشت. در واقع دریدا با تکیه بر دیدگاه خاص خود 
در باب ساختارشکنی، کوشید از به حاشیه رانده شدن نوشتار در جدال با گفتار جلوگیری نماید و 
ارزش   های نهفته آن را بیان کند. نتایج حاصل از بررسی دیدگاه دریدا و به کارگیری آن در آموزش 
و پرورش نشان می  دهد می  توان بسیاری از جنبه   های مبهم گفتار را  با نوشتار روشن کرد. هم چنین 
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در این دیدگاه نوشتار نقش ارزنده  ای در برقراری ارتباط آموزشی صحیح ایفا می  کند. در حقیقت 
محدود شدن فرایند آموزش و پرورش به وجه گفتاری، به سطحی  نگری منجر خواهد شد و نتایج 

حاصل از این ارتباط، درک عمیق و ارزیابی آموزشی را مختل خواهد کرد.
 نکته دیگر اینکه، نوشتار نیز مانند گفتار بر اساس دوره   های مختلف آموزشی، سطوح متفاوتی 
آموزشی و سطوح  نظر گرفتن هماهنگی دوره   های  در  با  آن  میزان سودبخشی  و  به خود می  گیرد 
نوشتاری تحقق می  پذیرد.  بر این اساس با توجه به اصول و روش   هایی که در مقاطع مختلف ذکر 
شد، هرچه از مقاطع پایین  تر به سمت مقاطع باالتر پیش می  رویم، قابلیت   های پیچیده  تر نوشتار، 
مورد استفاده قرار می  گیرد. این امر به دلیل افزایش مهارت   های نوشتاری و تحلیلی دانش  آموزان 
است. در پایان باید گفت آموزش و پرورش مورد نظر دریدا، بیش تر بر توانایی   های نوشتاری و 

قابلیت   های نوشتار تأکید می  کند. 
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يهاي امام محمد غزالي و نل نادينگز دربارهبررسي تطبيقي ديدگاه
  تربيت اخالقي

  
  ∗∗∗احمد سلحشوري     ∗∗دكتر خسرو باقري      ∗دكتر صمد موحد

        
  دهيچك
شناختي تربيت اخالقيشناختي و روشرواناين مقاله به بررسي مباني فلسفي،

مباني فلسفي تربيت اخالقي در ديدگاه. دپردازدر ديدگاه نادينگز و غزالي مي
مباني فلسفي. پديدارشناسي و فمنيسم استگرايي،گرايي، هستيعاطفه،نادينگز

.باشد اسالمي و يوناني مييثر از قرآن، فالسفهأ مت،ديدگاه غزالي در تربيت اخالقي
سه عاملبهشناختي تربيت اخالقي در ديدگاه نادينگز با توجهمباني روان

شناختيمباني روان. شودخوداخالقي و ارتباط متقابل بيان ميخواري طبيعي،غم
ديني و عرفانيتربيت اخالقي در ديدگاه غزالي با توجه به سه رويكرد فلسفي،

 ،هاي هنجاري در روش،هاي تربيت اخالقي روشيدر زمينه .شودتوضيح داده مي
يگرايي مابعدالطبيعاخالق، غزالي واقع فراي در زمينهاما ،گرا هستندهر دو غايت

هاي تربيت اخالقي در ديدگاه نادينگزروش. گرايي طبيعياست و نادينگز واقع
 در تربيت"خود" غزالي با توجه به انواع.ييد استأعمل و تگو،ودهي، گفتالگو

" ،اخالقي "منجيات" يا"ملكوتيخود" و"مهلكات" يا"حيوانيخوديعني
  .اصي را ذكر كرده استهاي خروش

  1گراييعاطفه -4تربيت اخالقي -3نل نادينگز -2محمد غزالي -1:يدي كلهاي هژوا
  

  مقدمه .1
 تربيتي لهأرو است، مس  بهل مهم كه تعليم و تربيت معاصر با آن روييكي از مسا

 أ منشاستهدر اين زمينه ايجاد شدكهتحوالتيدر اثراز عصر جديد به بعد. اخالقي است
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در عصر. انسان محور همه چيز است""كهكنندتعيين مياخالق را با توجه به اين مالك
اخالقيصرفاًروشن و )152-153: صص ،29( عقالني قرار داشتي بر پايهگري، تربيت 
 تعييني اين عصر كوشيدند كه ويژگي اساسي تربيت اخالقي را كه داراي ماهيتيفالسفه
 اين نظريات اخالقي ياينتيجه. غايت حقيقي انسان است، را رد كنندول بهدر وصكننده

 رويكردهاي جديدتر.)227: ص ،22(گرايا بر اخالق وظيفهاستوار بودبر اخالق سودگرا
شناسي و خروج فاعلهاي عاطفي و زبانبيشتر بر جنبه) يسممدرنخصوص پست هب(

هاي ثابت و همگاني اخالق وجود نداردبنياندها،در اين رويكر. كنندكيد ميأشناسايي ت
شرايط متعدد و متنوع ارزيابيهاي تربيت اخالقي متناسب با عاليق، مالك.)92:ص ،31(

نتايج اين رويكردهاي اخالقي باعث .شودپنداشته ميشوند و اخالق امري محلي و خاصمي
سمت نيروهاي استداللي رويشد كه انسان امروز فراموش كند كه كيست و در نتيجه به

 ، انحطاط علوم انساني.)26 :ص ،21(اندهاي حسيآورد كه اين نيروها هم، مبتني بر داده
 خود با خدا را ازيواسطه معلول اين است كه انسان شناخت بي،خصوص تعليم و تربيت هب

ت شديسممدرندست داده و به شناخت سطحي روي آورده و اين شناخت با ظهور پست
 شوريده و براييسم بر عليه مدرنيسممدرنكه پست با اين.)27 :صهمان،(گرفته است

خصوص اخالق هگر يك سير نزولي در علوم انساني و ب، خودش نشاناستاصالح آن آمده
  . است

 يكي از داليل.پردازيممباني ديدگاه نادينگز با غزالي ميتطبيقدر اين مقاله به
كيدأهاي مطلق اخالق ت نكات باال است؛ زيرا غزالي بر بنيان،دگاه اين دو دييمقايسه

،و معتقد به اصول همگاني در اخالق نيستكندكيد ميأكند و نادينگز بر روابط انساني تمي
  .پردازيمببه بررسي و نقد ديدگاه نادينگزموارد خوبي براي مقايسه هستند تا از طريق آن،

داند، غزالييدگاه، تربيت اخالقي را فراتر رفتن از خود ميهر دو د اگرچه،از طرف ديگر
كه نادينگز محور تربيت اخالقي را انسانحالي در،پايه و محور تربيت اخالقي را خدا

  .انگاردمي
 اين دو ديدگاه اين است كه غزالي و نادينگز تربيتييكي ديگر از داليل مقايسه

ديديكامًال مقاالتيها و اگر كتاب.اندفيلسوفان ديگر بررسي كرده متفاوت ازاخالقي را با 
بينيم كه اكثر اين تربيت اخالقي نوشته شده است بررسي كنيم، مييكه در زمينهرا

ي آندربارهدانند و ديدي كه از صفات خوب و بد ميفهرستيتربيت اخالقي راها،نوشته
تربيت درغزالي و نادينگزگاه ديدكهحاليدر.  استيپيشگيردارند، بيشتر مبتني بر

  . متفاوت از اين نوع نگرش استاخالقيكامالً
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 أاساس و منش ودانند كساني است كه محور تربيت اخالقي را خدا مييغزالي نماينده
 اما نادينگز محور تربيت اخالقي را.دنكنجو ميورا در شريعت جست و تربيت اخالقياخالق
غزالي يكي از. كندجو ميوالق را در طبيعت انسان جست اخأمنشدانسته،انسان

پژوهانترين اخالق از بزرگاو.  تاريخ و فرهنگ ايران و اسالم استيهاي برجستهشخصيت
ي در فلسفهيهاي ژرف كاوشغزالي .نگاران در جهان اسالم است  ترين اخالقو آزموده

غزالي در. آيات و روايات اسالمي است برگرفته ازويهاي اخالقياخالق دارد و ديدگاه
 اخالق است و دريچهارم قرآن دربارهكند كه يكاشاره به ماهيت اخالقي اسالم بيان مي

  .)110-102: صص ،2( تربيت اخالقي مهم نيستيچيز به اندازه هيچ،تربيت اسالمي
 مجذوبيت يا فنابرتري عامل"نام هبرا تحقيقيي نادينگزرخوا غمي نظريهيدرباره

 انجام داده2001 در سال2 نانسي كريگر"خواري نادينگز غمينظريهشدن در ديگري در
كه عاملنشان داد تحقيقآنايجنتيند مجذوبيت بود وآ درك فرآن،كه هدفاست

شودآموزان ميخواري در دانشچنين رشد غمپذيري و هموليتؤمجذوبيت باعث رشد مس
اي با عنواننامهدر دانشگاه تربيت مدرس پاياننيز در ايران.)616-622: صص ،23(
توسط1381 در سال" در تربيت اخالقيخوارينقد رويكردهاي فضيلت و غمبررسي و"

 دو رويكرد مهم اخالق فضيلت و اخالق،تحقيقدر اين . است صورت گرفتهابوالفضل غفاري
ربيت اخالقي مورد بررسي قرار گرفته وهاي تخواري از حيث مباني فلسفي و روشغم
 الگويي براي تربيت اخالقي،هاي هر دو رويكردبا توجه به ويژگياستچنين سعي شدههم

  . گرددپيشنهاد
هاي تربيت اخالقي از نظراصول و شيوهمروري بر مباني،" عنواننيز بااينامهپايان

زاده در دانشگاه تربيترضا صادق توسط علي1375 در سال"محمد غزالي و فيض كاشاني
هاي اين دو متفكر دراصول و روش مباني،، كه در اين تحقيقنوشته شده استمدرس
هدف نويسنده اين بوده است كه. مورد مقايسه قرار گرفته است تربيت اخالقييزمينه

معرفينظام اخالقي مبتني بر منابع ديني را به عنوان بستري مناسب براي تربيت اخالقي
دو متفكر در بعضي از مبانيتحقيق، ايناينازدست آمده ه و با توجه به نتايج بكند

ند كه بود و هر دو متفكر معتقد مشتركختيشنا و ارزشختيشناي، معرفتختشناهستي
 و تعاليصورت مشخص، مبارزه با آلودگي، اكتساب ارزشتوان بهتربيت اخالقي را نمي

  .آوردها به حسابارزش
رويكردي كه. پردازيم به توضيح ديدگاه نادينگز مي،طور مختصر   به،براي آشنايي بيشتر

نادينگز معتقد است كه در.  است3خواري تربيت اخالقي دارد رويكرد غمدرنادينگز
شود و در يك حالتي از رنج و اضطراب قرار فرد دچار حالت رنج دروني مي،خواريغم
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بيداريبر اثر همين.  از خود فراتر برودتاكنداين حالت، او را بيدار ميدر حقيقت، .گيردمي
ها به آنيداند و در جهت ارضاحاالت است كه نيازهاي ديگران را نيازهاي خود ميو

   .)9: ص ،27(كندكند كه ديگري را خود فرض مياي تالش ميگونه
اين ميل ناشي از وگران استاساس اين رويكرد ميل عاطفي نسبت به ديدر حقيقت،

: ص ،28(خواري قرار گرفته استتجاربي است كه فرد در كودكي يا در گذشته مورد غم
شود و اين اخالق در اين رويكرد، با توجه به ديگران و در ارتباط با ديگران ساخته مي.)29

 اخالقي شامل از ديدگاه نادينگز، رفتار.)99: ص ،27(اخالق از خود و ديگران جدا نيست
؛ يعني ارتباطي كه ما از لحاظ اخالقي با استخواري اخالقي و غم"پاسخ عاطفي انسان"

  .)27-28: صصهمان،(شوندن مييخواري طبيعي تبي غميبه وسيلهديگران داريم،
مباني ديدگاهتفاوت به بررسيل،يذباال بيان شد، درچه كه دربنابراين با توجه به آن

  .پردازيمديدگاه نادينگز ميغزالي با
  

  مباني فلسفي ديدگاه نادينگز. 2
گرايي، عاطفه:ثر از چهار مكتب فلسفي استأمباني فلسفي ديدگاه نادينگز مت

ارتباط اين مكاتب با ديدگاه به بررسي، در زير.گرايي، پديدارشناسي و فمنيسمهستي
  :پردازيمنادينگز مي

گراييعاطفه. 1. 2
گرايي، رفتارعاطفهدر. گرايي است فلسفي ديدگاه نادينگز مكتب عاطفهيكي از مباني

 آن، انسان دريدلي است؛ يعني نيرويي كه به واسطهدردي و هماخالقي مبتني بر حس هم
  .)114:ص ،16(شودلذت و درد ديگران شريك مي

ه دنبالگرا معتقد است كه ارزش اخالقي رفتار، ناشي از اين است كه باخالق عاطفه
. است4"ديگرخواهي"يعاطفه و انگيزهمالك اخالق در اين مكتب، .خير ديگران باشيم

به) درديمانند هم(شوند خيرخواهي انجام مييكارهايي كه از روي عواطف و به انگيزه
كهصرفًا شوند، انجام مي5"خودخواهي"ي به انگيزهلحاظ اخالقي ارزشمندند و كارهايي 

  .)180-181 :صص ،19 (اندارزشبي
ثر از اينأ ديدگاه فيلسوفاني كه از اين مكتب طرفداري كردند و نادينگز هم مت،در ذيل

  :مده استفيلسوفان است، آ
 حس اخالقييمعتقد است كه تمايزات اخالقي به وسيله) 1671-1713(6شافتسبري

چه موجب نهيوم معتقد است آ. )181-183: صص ،5(شوند، نه عقلتشخيص داده مي
شود، اميال است نه عقل و عقل در تحريك ما به فعل، ناتوانتحريك ما به فعل يا عمل مي
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 اسميت.)413: ص ،24( برانگيختگي و تحريك ذهن انسان، لذت و الم استأ منش.است
معتقد است كه موازين اخالقي، نه از نهاد انسان، بلكه از منافع فردي و روابط اجتماعي

  .)371: ص ،5 ج ،18 (خيزندبرمي
وخودخواهي:  معتقد است كه در انسان دو نوع تمايل وجود دارد7آگوست كنت

ميل ديگرخواهي به .گيرندت ميأدردي نشديگرخواهي از تمايالت دروني و هم. ديگرخواهي
هاكه ديگران و نيازهاي آنطوري   به،يابد عقل، بر ميل خودخواهي غلبه ميي قوهي هوسيل

داند و تنها انسان با وقف اخالق را در اين ميل ميأكنت منش .دهد بر خود ترجيح ميرا
  .)456-459: صص ،17(برودتواند از خود فراتركردن خود  براي ديگران مي

 اين تمايل را اساس تمام رفتارهايدانسته،دردي با ديگراناخالق را هم نيزشوپنهاور
  .)60: ص ،16(دانداخالقي مي

رويكرد نادينگز به تربيت. ادينگز معتقد است كه رفتار اخالقي ناشي از عواطف استن
خواري است و با توجه به اين رويكرد، عاملي كه ما را به غم"خواريغم"رويكرداخالقي،

  .)3-4: صص ،27(دهد، عاطفه استطبيعي سوق مي
عاطفهكيد برأالبته ت. ندككيد ميأخواري بر عاطفه تنادينگز معتقد است كه اخالق غم

 بلكه؛خواري را يك رويكرد غيرعقالني يا ضدعقالني بدانيمبه اين معنا نيست كه رويكرد غم
خوار برهاي مناسب، فرد غمزيرا در موقعيت ؛است عقالنيت ناشي ازخودرويكرد،اين

 وبودن، ايجادديگراش بر با همكيد اصليأاما تكند،هاي عقالني انتخاب ميمبناي مالك
هايي كه تعارضاتگيري در موقعيتنه بر تصميمنگهداري و تقويت روابط مثبت است،

  .)21: ص ،26(اخالقي وجود دارند
خواريغم،نادينگز معتقد است كه رفتار اخالقي شامل پاسخ عاطفي انسان است

 اين رفتار رااو. كنيم با ديگران اخالقي برخورد مي،اي است كه ما از طريق آناخالقي، رابطه
خواري دركه اين نوع غمبر اين باور استكند وخواري طبيعي توجيه ميبا توجه به غم

ال مهم اين است كه جايگاه عاطفه درؤ س.)27-28: صصهمان،(تمام افراد وجود دارد
شود؟ در چه جايگاهي قرار دارد و چگونه به تغيير انگيزشي مرتبط مي؟خواري چيستغم

خواري مجذوبخوار، در فرد مورد غمنادينگز معتقد است كه اگرچه او ادعا كرده كه فرد غم
بلكه ويژگي و مدل مناسبي؛نيست مشخص يك احساس عاطفيصرفًا مجذوبيت،شودمي

، ويژگي ودگيرهاي مبهم قرار ميكه فرد در موقعيتزماني. خواري استاز هشياري در غم
شود فرد از خودتفكر است كه باعث ميبراييني است و اين مدلخصوصيت هشياري، عقال

شكند، فرد به طوركه اين مدل تحت يك فشار ميبه سوي ديگران حركت كند و زماني
  .)33: ، ص27(دهدعاطفي پاسخ مي
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 به، ولي عاطفه در اين رويكرد،كندكيد ميأ بر عاطفه ت، اوليخواري در درجهاخالق غم
اساساً؛ نيستمعناي احساس ارتباط بين فردآن منظور ازكه يك مبناي ارتباطي دارد بلكه 

دو يك حالت عاطفي برقراربين ايندر اين وضعيت، .خواري استخوار و فرد مورد غمغم
 ، براي ارتباط،و به همين دليل نادينگزكنندديگر را بهتر درك ميدو همشود كه هرمي

پاسخ عاطفي را بر يك امرل است تا بتواند از اين طريق،ئ قاختيشنايك مبناي هستي
  .)196: ص ،16(واقعي در وجود انسان مبتني سازد

  گراهستي. 2. 2
 اساسي بين فرد و ديگري معتقد است و اين دو رابطه راي به دو نوع رابطه8مارتين بوبر

"من و آن"يدر رابطه. "من و تو"ي و رابطه"من و آن"يرابطه :شناسدديگر باز مياز هم
 فرد خود را در ارتباط متقابل"من و تو"يبيند، اما در رابطهفرد خود را از ديگري جدا مي

  .)191-192: صص ،4(بيندبا ديگري مي
خواريخوار و فرد مورد غم ميان فرد غمي به تبيين رابطه،ثر از بوبرأنادينگز مت

در ديدگاه نادينگز، . بوبر است"من و تويي"ياز رابطهثرأكه اين نوع رابطه، متپردازدمي
 و9خوار ارتباط بين دو فرد، فرد غم، آنبهترين حالت است كهاييك نوع رابطهخواريغم

مورد فرد هر نوع. شودناميده مي"خواريغم" كه اين ارتباط،است10خواري غمديگري 
فرددر حالتي از هشياريخواري، غمباطزيرا در ارتشود؛محسوب نميخواريغمارتباطي

"خوار وجود داردغم شدن در ديگران و غرق شدن يا فنا11"جايي انگيزشي هجابكه به
 به طور واقعيخواري،غم فرد در حين انجام.)15: ص ،26(شودمنجر مي12"مجذوبيت"

 ،28(كند احساس ميكامًال،استانتقال آن به ديگراندر پيراچهو آنبيندميد،شنومي
  .)16-17: صص

13  پديدارشناسي. 3. 2

ويژه به(پديدارشناسيخواري نادينگز،ثيرگذار بر اخالق غمأهاي تيكي ديگر از انديشه
چند به صورتيخواري، هر غم، بيان پديدارشناسيدرنادينگز .است) پديدارشناسي هوسرل

 از پديدارشناسيكند،بحث نمي پرداخته استختيشناكه هوسرل به تحليل پديدار
خواري، چنين كاري را غميكه خود وي در مورد واژهچنان. كندشناختي استفاده ميروان

  .)13: ص ،28(انجام داده است
كند،كيد نميأنادينگز معتقد است كه وي بر يك ساختار غايي از هشياري يا آگاهي ت

خواري هستيم چه چيزي راكه ما درگير غمزماني" : نزديك اين جملهايبلكه بيشتر زمينه
آشكار كند پديدارشناسانه،يبنابراين او سعي دارد به شيوه. كندكيد ميأت ،"دوست داريم
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خواري چگونهخواري در نزد افراد چيست و حالت ذهني فرد در هنگام غمكه معناي غم
  )13: ، ص28(است؟

  فمنيسم. 4. 2
رويكرد. ثيرگذار در ديدگاه نادينگز استأهاي تنديشهرويكرد فمنيسم يكي ديگر از ا

كندوليت ميؤنسبت به ديگران احساس مسنگاهي است كه اخالق،يفمنيستي در فلسفه
افراد در اين رويكرد به صورت يك. ها اهميت قائل استو براي ديگران و نيازهاي آن

عامل. تم ناقص استكه بدون ديگري سيسطوري  بهشوندسيستم در نظر گرفته مي
هايخواري، فرد بايد نسبت به رنج و درددر اخالق غم. ارتباط استكليدي اين رويكرد،

شود و براي رفع آن اقدامميبرانگيخته درد ديگران،يبا مشاهده،ديگران حساس باشد
 نادينگز.)153-158: صص ،1(نه عدالتها است،نيازها و تفاوت اساس اين رويكرد،؛كند

  .پردازدخواري ميبا توجه به اين رويكرد، به تبيين اخالق غم
14"ارس" زنانه است و بيشتر به بحثيرويكردي كه نادينگز به اخالق دارد رويكرد

يك سريموضوع نهداندميميل يا نگرش اخالقيديدگاه، خوبي را موضوعاين. پردازدمي
  .)1: ص ،27(هاداليل و استدالل
وارد شدنزيراشوند؛د است كه زنان بيشتر در بعد عملي اخالق وارد مينادينگز معتق

 اين امر به.دانندگيري از چنين مسايلي را يك سري مسايل فرعي ميبه بعد نظري و نتيجه
زنانغالباً،گيري منطقي را ندارنداين دليل نيست كه آنان توانايي نتيجه توانند مي بلكه 

ثرات و ديدأتنيازها،ورند، اما اين داليل بيشتر بر احساسات،شان دليل بيابراي اعمال
 زنان در رويارويي با.)117: ص ،16(كنند، تا بر اصول همگانيكيد ميأل شخصي تآ هايد
خواهندهستند و ميبه دنبال اطالعات ،هاي واقعيل اخالقي، بيشتر از موقعيتيمسا

ها را بشنوند و با نگاهاد درگير در اين موقعيتها و داليل افرها، انگيزهاحساسات، برداشت
تري از شرايطتر و درست آنان، درك دقيقيها و ديدن حاالت چهرهكردن در چشم آن

  .)117-118: صصهمان،( داشته باشندهاآن
  

  مباني فلسفي ديدگاه غزالي. 3
كند وستفاده مي از دو دسته واژه ا، تربيت اخالقيي خود دربارهيغزالي در بيان نظريه

يثير فلسفهأ هم تحت ت،مباني فلسفي خوددر. پديد آورده استهاييهمين امر دشواري
ويژه به، اسالمييثير قرآن و فالسفهأقرار گرفته و هم تحت ت) افالطون و ارسطو(يونان
  .استسيناابن
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" وجودهانداند و معتقد است كه دو ج عالم ملكوت ميي را سايه"ملكغزالي عالم
چههر.  عقلي يا علوي، روحاني، يكي جهان محسوس يا جسماني و ديگري جهان معنا:دارد

،شئچه بسا يكچه در جهان روحاني است واي است از آن سايه،در جهان حس است
ها واز جهان ملكوت، سايهموجود يا يك، چند مثال و ايده در جهان روحاني باشديسايه
استثر از افالطونأبيني متين نوع جهان ا.را در جهان حس پيدا كندهاي زيادينمونه

  .)49-50: صص ،12(
كه سه جهان وجودگويدگونه سخن ميغزالي در جايي ديگر، از آفرينش جهان بدين

 جهان جبروت،. و سوم جهان ملكوت،دوم جهان جبروتيكي جهان ملك يا شهادت،: دارد
جبروت پايان ملك و آغاز ملكوت را به هم آويختند،يعني ؛ميان جهان ملك و ملكوت است

 ملكوت، عالم الهي و.استو محسوساتملك همان عالم خلقت يا شهادت. به وجود آمد
. تر استهاي پاييننور به جهانيمبدأ افاضهمجرد است كه جايگاه فرشتگان و تنها

 مسلمانير از قرآن و فالسفهثأ اين است كه ديدگاه غزالي متيدهندهجمالت باال نشان
  .)201-202: صصربع منجيات، ،11(است

ازمندبهره گاه متمايل به اشراقيان و گاه،ثر از مشائيانأشناسي، گاه متغزالي در انسان
شناسي از دو او در انسانيتوان گفت آرا مي،كليطور  به. هاي قرآني و نبوي استآموزه

غزالي معتقد). 51-52: صص ،3(يونان باستانواحاديث، وقرآن: گيرندمنبع سرچشمه مي
بدن وبعد اويك : دو بعدي است و از دو چيز آفريده شده استياست كه انسان موجود

 ، استتوان مشاهده كرد و ديگري باطن او از طريق چشم ميچه آنآن است، يعنياهروظ
شناخت نه با چشمراآنتوانگويند و با چشم بصيرت ميجان و دل ميرا نفس،كه آن
  .)15: ، ص1ج ،9( شرف و ارزش انسان وابسته به بعد باطني اوست.ظاهر

ييكي ماده: خداوند انسان را از دو چيز آفريده است: گويدغزالي در جايي ديگر مي
 يعني مدام در حال،تاريك كه از عوامل طبيعي تركيب شده است و خصوصيات ماده را دارد

-29: صص ،10( و ديگري روح بسيط كه محرك تمام حركات است؛ دگرگوني استتغيير و
21(.  

  
  شناختي ديدگاه نادينگزمباني روان. 4

 :شود سه عامل بيان مي بهشناختي تربيت اخالقي در ديدگاه نادينگز با توجهمباني روان
  .  17 و ارتباط متقابل16اخالقي، خود15خواري طبيعيغم
 طبيعيخواريغم. 1. 4

   ،27(شود ميتبيينعيـخواري طبي غميالقي به وسيلهـاست رفتار اخمعتقدگز،ـنادين
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قبالًاايناشي از تجربهخواري طبيعي غم.)99: ص فرد خواري قرارمورد غمازست كه 
خواري است كه به صورت طبيعي، ازخواري طبيعي شكلي از غمغم .ه استن داشتگرفت

 بر.)29: ص ،28(شودخوار ناشي ميبراي پاسخ دادن به نيازهاي فرد غماميال يا عاطفه،
خواري، اين است كه انسان بهطبق نظر نادينگز، مبناي اصلي تربيت اخالقي در اخالق غم

  .)29: صهمان،(خواري قرار بگيردطور طبيعي، تمايل دارد كه مورد غم
 طبيعي را براي انجام دادن كارييخواري طبيعي، تكانهنادينگز معتقد است كه در غم

  احساس درد و شاديدر اين حالت،. شويمپذيريم و در ديگران فنا ميبه سود ديگران مي
؛ يعني حق انتخاب داريمو مجبور نيستيم اين تكانه را بپذيريماماكنيم،ديگران را درك مي

 شديد بهيفراد داراي ميلاگر ا. يا بپذيريمكنيمكنيم، ردچه را احساس ميممكن است آن
"اخالق باشند آن احساس را رد نمي ،27(است"اخالقيخودكنند و اين ميل ناشي از

  .)1-5: صص
4 .2 .اخالقيخود  

كنيم،خواريِ اصيل و ناب، رفتار ميكه بر طبق روابط غممعتقد است زمانينادينگز
ي است كه خودمان را به عنوانناقص است و فقط در حدكهسازيمتصويري از خودمان مي

هايي را از فرد موردشود كه پاسخ زماني اين تصوير كامل مي.خوار درك كنيميك فرد غم
 ؛خواري قرار بگيريمكنيم كه مورد غمالبته به طريقي هم عمل مي .خواري دريافت كنيمغم

 هر جهت در به.شويماگرچه مواردي هم وجود دارد كه در دريافت، با شكست مواجه مي
ترينكند و نزديكگيري مي شروع به شكل"نيكي"يا18" خير"اين حاالت، يك تصوير از

"  پذيرشكه را بپذيريم"من بايد" زماني است كه حالت دروني"خير يا نيكيحالت به اين
خود ،اين حالت از  مربوط به حالت"خير"نادينگز معتقد است كه. اخالقي استناشي 

حالتي طبيعي است كه بهخواري طبيعي،چنين معتقد است غمهم. يعي استخواري طبغم
، تفكر ما را به طورشناختشناسيم و اين مي"خير"را به عنوان آن،ناپذيرطور اجتناب

 به عنوان يك شخص اخالقي،،تصور ما از خودماناي كهگونه، بهكندضمني هدايت مي
  .)49-50: صصهمان ،(ت اس"خير يا نيك"ناشي از بررسي اين

خوارل اخالقي، تصور واقعي از خودمان به عنوان يك فرد غمآ هايدطبق نظر نادينگز،
  .كند تا تالش كنيم با ديگران اخالقي برخورد كنيم اين تصور ما را هدايت مي.است

  ارتباط متقابل. 3. 4
اينگز معتقد استنادين. هاي اصلي اخالق نادينگز ارتباط استفرضيكي ديگر از پيش

خود انساني طوري نيست كه از قبل شكل گرفته. دهدارتباط است كه به انسان معنا مي
اگر انسان بااي كهگونه به ؛شود بلكه اين خود در طول ارتباط است كه كامل مي؛باشد
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 :صص ،16(كه بايد بشود شكوفا كندران چيزيهماتواندديگران ارتباط نداشته باشد، نمي
122-121(.  

 وخوار ديگران را نه به عنوان يك فرد، بلكه به عنوان جزدر ارتباط متقابل، شخص غم
يابعدي از خودش مي     .)17-18: صص ،28(پذيردوجودي 
 بعضي ازيطرفه است كه به وسيله منظم و دواي مجموعه،نادينگز معتقد است ارتباط

ديدگاهيپايه بر.شوددهند، بيان مي شرح ميها كه تجارب عاطفي يا دروني افراد رانقش
بلكه شامل تجارب عاطفي؛نيستفقط محدود به يك برخورد ساده با افراد ارتباط،نادينگز

خواري به معنايغم .وجود آمده است هاند، بديگر دادهي كه به هميهااثر پاسخاست كه بر
خواري ناشي از ميل و عالقه غمأبلكه منش؛خوار نيستخوار با فرد مورد غمارتباط فرد غم

  .)11-12: ، صص25(به ارتباط با ديگران و حفظ و نگهداري اين ارتباط است
  

  شناختي ديدگاه غزاليمباني روان. 5
ديني و عرفاني به توضيح تربيت اخالقي  پرداختهغزالي با توجه به سه رويكرد فلسفي،

سينا است و نفس را بهويژه ارسطو و ابن به،يلسوفانثر از فأمت در رويكرد فلسفي، وي.است
 غزالي همانند فالسفه، نفس را به نفس نباتي،.)85: ص ،6(كندشكل فلسفي تحليل مي

  :پردازدو به توضيح نفس حيواني و انساني ميكندحيواني و انساني تقسيم مي
ومدرِكه استي داراي دو قوه"حيوانيخود" كه به دو بخش باعثه و محري قوه. محركه 

اين دو بخش از. شودبه دو بخش شهوانيه و غضبيه تقسيم ميخود ، باعثهيفاعله و قوه
ثيري كه در رذايل و فضايل آدمي دارند، در اخالقأبه سبب ت) شهوت و غضب( باعثهيقوه

 است)نظري(و عالمه) عملي(عاملهيداراي دو قوه"نفس يا خود انساني". ثرندؤبسيار م
ياست كه از روي اختيار و متناسب با قوه اصلي افعال جزيي معينيأ عامله منشيكه قوه

 ،14(شوند عامله ناشي ميياز  قوهنيزهاي بد و خوبتمامخُلق. پذيرندعالمه انجام مي
  .)23-27: صص

شونددهد كه گويي از ديد يك فيلسوف بيان مي غزالي قواي نفس را طوري توضيح مي
سينا است كه اينكند كه ارسطو يا ابنميگمان ،و اگر كسي با غزالي آشنايي نداشته باشد

 ،ل نفساني استي اصلي غزالي از بيان قواي نفس، شرح فضامراد. گويدگونه سخن مي
 :غزالي از چهار فضليت اصلي. )91: ص ،6(اندها را بيان كردهكه فالسفه آنطور  همان

يك در حد وسط بين افراط وهركهگويد سخن مي"ت و عدالتحكمت، شجاعت، عف"
 فضايلي دربارهاو. است يونانيلسوفانثر از فأغزالي مت در اين باب،.اندتفريط قرار گرفته

 و از،شود حاصل مي"عفت" شهوت، فضيلتيچهارگانه معتقد است از اصالح و تهذيب قوه
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فضيلت عقل،ياز اصالح و تهذيب قوه ،"اعتشج" فضيلت"غضبيه"ياصالح و تهذيب قوه
فضايل چهارگانه از. آيدحاصل مي"عدالت"، فضيلتگانه و از هماهنگي قواي سه"حكمت"

شوند و اصالح هر قوه بدين معنا است كه از افراط و تفريطاصالح قواي چهارگانه حاصل مي
و طرف افراط و تفريط قرار دي اعتدال هر قوه در ميانه.بركنار و در حال اعتدال باشد

 در غير اينامابنابراين اگر قواي آدمي در حد وسط باشند، نفس آدمي سالم است. گيردمي
  .)150-154: صصمهلكات،ربع ،11(و از سعادت محروماست بيمار،صورت

 اعتدالهاآندر درون آدمي، چهار عامل اساسي وجود دارد كه تا بين :گويدغزالي مي
 ،"قوت خشم"،"قوت علم" :ند ازااين چهار عامل عبارت. شود نميمتولد نشود، اخالقبرقرار

  .)همان( ديگر استي كه قوت عدل حد وسط سه قوه"قوت عدل" و"قوت شهوت"
توان در اين چهار اصلگيرد كه اصول اساسي اخالق را مي نتيجه مي،غزالي در پايان

هايترين صفت اين چهار اصل،  مهم.شود حاصل مي اخالقهاآنخالصه كرد كه از اعتدال
 اعتدال داشته،كه در اين چهار صفت  كسيچنين معتقد است، هميو. اند و بقيه فرعاخالق

غزالي اخالق را به پيروي از). همان(باشد، بايد از او تقليد كرد و او را الگو قرار داد
غزالياساسًا.)13 :، ص2ج ،8(داند مي"اعتدال"فيلسوفان يونان،  فضايل فلسفي و اگرچه 

داند، اخالق را نوعي اعتدال مياست، اين فضايل پذيرفتهيتحليل فيلسوفان يونان را درباره
شرع توجيه كرده و معتقد است كه هدف اصلي از شرح اين فضايلاين رويكرد را با توجه به

 آن،يگانه نفس و قواي سهختنمعتدل سايو رذايل، بيان اين نكته است كه به وسيله
از طريق كنترل اين وكند كه در حد ميانه قرار گيردميرا پيداآنانسان استعداد و قابليت

: صص ،6( كه هدف اصلي است، برسد،تواند به قرب الهي مي،م شرعيقوا و با پيروي از تعال
ودانددو رويكرد ديگر مي البته غزالي نقش رويكرد فلسفي را در اخالق، كمتر از.)102-96

چنين ازهم .باشدميمعتقد است مالك اعتدال، شرع است و كمال اخالق پيروي از شريعت
غزالي در. )16: ص ،2ج ،8(استپيروي از شريعت هدف اصلي اعتدال نفس،نظر او،

  .)96-102 :صص ،6(جويدتعيين حد وسط از عقل، شرع و توفيقات الهي مدد مي
 ديني به اخالق نگاهيگيريم كه غزالي با يك رويكرد نتيجه مي،ه جمالت باالبا توجه ب

  :پردازيم به بررسي آن مي،كرده كه در زير
   غزاليرويكرد ديني. 1. 5

نفس از .پردازدغزالي در اين رويكرد، به اموري مانند عادات و عبادات و توفيق الهي مي
تواند به مي،لياين فضامجرايكند و ازب ميل اخالقي را كسي فضا،طريق عادات و عبادات

غزالي معتقد است كه.  جمال حق تعالي است، برسدي كه همان مشاهده،هدف غايي خود
از اين . بايد از شرع مدد بجوييم وتوان فضايل و رذايل را تشخيص دادتنها از راه عقل نمي
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لي معتقد است اگرچه فضا وپردازدرو، وي به اوامر شرعي در باب عبادات و عادات مي
اند، اگر توفيق الهيل در تربيت اخالقي مهمينفساني و تالش و كوشش براي كسب اين فضا

 ما را از هدف،شود و ممكن است تالش بدون توفيقها ميسر نميكدام از اين هيچ،نباشد
  .)97-101: صص و113 :صربع منجيات، ،11(دور كند

روزه،و عقايد معطوف به خداوند متعال است كه شامل نماز،همان افعالربع عبادات،
هدف اصلي از عبادات، قرب الهي است و از. شود ذكر و دعا مي،زكات، حج، تالوت قرآن

ها وسايلي اينيهمه. آيددست مي هطريق پيراستن نفس از رذايل و آراستن آن به فضايل ب
 اول،ي عادات در وهله.)21-27: صص ،ربع عبادات ،11(اندبراي رسيدن به هدف اصلي

اما ارزش. با ديگران مرتبط استحسن رفتاربلكه بهشوند، به خدا مربوط نميمستقيماً
  .)101-102:ص ،6(انداي براي رسيدن به سعادت اخروي جهت است كه وسيلهآنها ازاين

 بلكه برنيست،ها ظاهري آنيگاه جنبههدف اصلي غزالي از بيان عادات و عبادات هيچ
كندكيد ميأثيري كه عادات و عبادات بر باطن و خود ملكوتي دارند، تأ باطني و تيجنبه

   .)102: صهمان،(
  رويكرد عرفاني. 2. 5

هاي نفساني و فردي، او را به فضايلكيد او بر جنبهأتوجه غزالي به باطن امور و ت
. )103: صهمان،(رايج استارفانعدهد كه بيشتر در ميان صوفيان وديگري سوق مي

كه آنانطوري   به،)همان(يابددر اخالق، غايت نهايي خود را در فضايل صوفيان ميغزالي
شان را راه،هاشان را نيكوترين سيرت سيرتدانسته،  "پيشتازان خلق به سوي خدا"را از

  .)49: ، ص13 (اردپندها ميترين اخالقشان را پاكيزه و اخالقهاترين راهدرست
ها وكند و بيشتر از واژه از اصطالحات فلسفي اجتناب مي،غزالي در رويكرد عرفاني

لشكرهاي خود" تحت عنوان،و از قواي نفسا. كندكلمات عرفاني و صوفيانه استفاده مي
  : نمايدميها را به سه دسته تقسيمو آن)104: ، ص6( نام برده"ملكوتي

    ؛نامد مي"اراده"راده ، كه آن جنود برانگيزن-
  خواند؛ مي"قدرت"را محرك اعضاي بدن كه آن-
  .)6-7: ربع مهلكات، صص ،11 (گذاردنام مي"ادراك" يا"علم" بر آن مدرك اشيا كه-

 شكر،مانندي اول فضايليدسته: كندغزالي فضايل عرفاني را به دو دسته تقسيم مي
 ، حتي بعد از مرگ،اند و هميشهس و رضا كه مقاصد و غايات ان، شوق،توحيد، توكل، محبت

اند و شرايط را فراهم ديگر، فضايلي كه مقدمات راه دينيهمراه نفس هستند و دسته
بنابراين. زهد و محاسبهخوف، مانند توبه، صبر،؛ل دسته اول كسب بشونديكنند تا فضامي

زهد و محاسبه است كه صفاتخوف،ل و صفاتي مانند توبه، صبر،ياز طريق فضا
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اي له بنابراين اگرچه اين صفات وسي.شوندتوحيد و شوق ايجاد مياي مانند شكر،پسنديده
غزالي براي اين صفات، .اهميت نيستندبيهستند، خود نيز بااليل درجهي فضابراي كسب

 پايان است باالترين مقام عرفاكه ،ا محبتبل است كه از توبه شروع وئترتيبي خاص قا
 )داند شوق، انس و رضا را از فروع و نتايج محبت مييگانهالبته غزالي صفات سه(يابدمي

  .)104-105: صص ،6(
  سيشناروش. 3. 5

روش: اشاره كرد سه روشهتوان ب مي، اخالقي فلسفهسيشنا روشيدر زمينه
هايتوان نظريه مي،يدر روش هنجار. روش هنجاري و روش فرااخالقي يا تحليليتوصيفي،

 فرااخالق همي در زمينه.تقسيم كردگرايانهگرايانه و وظيفه غايتياخالقي را به دو دسته
 اساسيروش. كردگرايي تقسيمواقعگرايي و غير كلي واقعيبه دو دستهراهاتوان آنمي

يدر زمينه. آن استيگرايانه غايتو نوعروش هنجاريديدگاه غزالي و نادينگز در
قالباما ديدگاه نادينگز است؛يگراي مابعدالطبيعفرااخالق ديدگاه غزالي يك ديدگاه واقع

  .)27-30: صص ،20(گرايي طبيعي استواقع
  

   در ديدگاه نادينگزسيشناروش. 6
 و21عمل ،20گوو، گفت19 شامل الگودهي،هاي تربيت اخالقي در ديدگاه نادينگزروش

  . است22ييدأت
  الگودهي. 1. 6

 حياتيي عامل،خواريولي در روابط غمالگودهي در طراحي تربيت اخالقي مهم است،
 در اين طرح، هدف تدريساوالً: خواري نقش حياتي دارد در غم، به دو دليل،الگودهي. است

ها نيست تا از طريق اين اصول بتوان مسايل علمي را حل كرد، بلكه هدفاصول و روش
 از طريقفقطراخواريبايد غم .خواري است ارتباط با فرد مورد غمي هن نحواصلي نشان داد

توانند معلمان را مربي و مديران مدرسه نمي،براي مثال. دهيمنشانرفتارمان به كودكان
  .)22: ص ،26(خواري كنندوادار به غم

 .)همان(خواري داردخواري بستگي به تجارب مناسب فرد مورد غم ظرفيت غمثانيًا
را بايد به طورخواريجا مهم است، طراحي و غمخواري در اينغمنقش فرد مورداگرچه

ها يادآموزان از طريق الگو و نمونهنادينگز معتقد است كه دانش .گرفتزمان در نظرهم
چنين معتقد است كه الگودهيهم .خواري كنندگيرند كه چگونه نسبت به ديگران غممي
خوارانهآموزان نه فقط اعمال غمدانش. خواري دارددي در فرايند تربيت براي غم انتقاينقش

  ودشانـراي خـارها را بـشوند كه آن رفت تشويق مي،ريقـبلكه از اين طكنند،را مشاهده مي
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  .)22: ص ،26(انجام دهند
  گووگفت. 2. 6

ها براي طرف شفاهي بحثي هئيا مكالمه و اراگو به معناي صحبت كردن ووگفت
كهصرفًا،مقابل پذير است باز و انعطافاي بلكه رابطه؛االت پراكنده باشد، نيستؤ پاسخ به س 
گووگفت .اي به دنبال خواهند داشتدانند چه تصميم يا نتيجه طرف نمي يكيچكه ه

به ، آن تصميم گرفته شده باشد و بعد در كالس درسي درباره،چيزي نيست كه از قبل
گو،وگفت. گو استو طرف مقابل گفت،گوودر گفتمسألهترينمهم. شودگذاشتهبحث
كهدهدگو اين اجازه را به ما ميوگفت .دردي استجوي عمومي براي درك هموجست
هايي را به يادگو فرصتوگفت .چه سعي در نشان دادن آن داريم، صحبت كنيم آنيدرباره

كمكخواري به روابط غم،دهد و از اين طريقيي ميال كردن از چراؤگيرندگان براي س
نادينگز معتقد. شوندديگر بيشتر آگاه مياز نيازهاي همدو طرف ،وسيلهزيرا بدينكند؛مي

توانند از طريقنوجوانان مي.  تصميمات نادرست است،كارياست يكي از علل جرم و خالف
نظر ازصرفخواري، دو طرف غم،گوو در گفت.گو تصميمات درست اتخاذ كنندوگفت
باشند و هدف،ديگر آگاه ميديگر ارتباط دارند و از حال يكبا يك ،كهاي ايدئولوژيتفاوت

 افراديكنندههاي ناراحتخواري ناب، براي كاهش درد و رنج و تعارضبرقراري ارتباط غم
   .)22-23: صصهمان،(است

  عمل. 3. 6
آموزاندانش،لفهؤاز طريق اين م. اخالقي عمل استعامل ضروري ديگر در تربيت

  .گيرند يكردن را به طور عملي ياد مخواري غمينحوه
 الزم است،نادينگز معتقد است اگر بخواهيم افراد را به يك زندگي اخالقي نزديك كنيم

خواريفرد مورد غم. خواري فراهم كنيمهاي غم براي كسب مهارتراهاييكه فرصت
توانندمي كودكان مثالًفراگيرد؛ اعمالي را،افتدچه در خانه اتفاق مياند از طريق آنتومي

خوارانه راتوانند اعمال غمتر مي براي كودكان كوچك،با توجه به نيازهاي مهمانياد بگيرند
  .)23-24: ، صص30(انجام دهند

  ييدأت. 4. 6
زيرا معتقد است. كندنده معرفي ميكنكننده و تشويق تصديقيييد را عملأبوبر عمل ت

هاكنيم كه با آنگيريم، سعي ميييد قرار ميأ ديگران مورد تيكه وقتي ما به واسطه
 ،30(رنگ شويم و به دنبال اين هستيم كه خود بهتري را براي خودمان در نظر بگيريمهم
ييد بيشتر نمايانأتيلفهؤ وجه تمايز اين رويكرد اخالقي با ديگر رويكردها در م.)25: ص
ييد كه بر اعتماد، شناخت معقول و استمرار مبتني است، به تشويق رشد و فراترأت. شودمي
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ييد واقعي اين است كه نسبت به افرادأ تيالزمه. از خود، در فرد خواهد انجاميدرفتن
ا را بههخوار بتواند نيازهاي دروني آنكه فرد غم  طوري   به،شناخت كاملي داشته باشيم

خواريدر اين صورت است كه فرد مورد غم. بيان كنداي كه با واقعيت سازگار باشند،گونه
پذيرد كه اين همان چيزي است كه او قصد داشتچنين انتسابي را خواهد پذيرفت و مي

بنابراين. گرددخواري ميفرد مورد غمسبب ايجاد دلگرمي درييديأچنين ت. انجام بدهد
اگر. بنددكاررا به نيست كه هر فردي بتواند آناي تشريفاتي و سادهيييد، عملأفرايند ت

ديگر ارتباط مستمر وييد مبتني بر واقعيت باشد الزم است كه افراد با همأبخواهيم كه ت
  .)141: ص ،16(مداوم داشته باشند

  
   در ديدگاه غزاليسيشناروش.  7

"خود" با توجه به انواع،كنداخالقي ذكر مي تربيتيي كه غزالي در زمينهيهاروش
"غزالي ،در بحث اخالق .اندمتفاوت خود" و ديگري"حيوانيخود" يكي،"خوددو نوع
وي از. كندهاي خاصي را بيان مي روش"خودها"كدام از اين براي هرو را مطرح"ملكوتي

صفتگان، شيطان ودرندصفت صفت بهائم،:بردنام ميدر انساننيزچهارگونه صفت
خود" لشكرو و صفت چهارم را جز"خود حيواني" لشكروسه صفت اول را جزاو .فرشتگان
غزالي معتقد است كه بين اين دو).36-40: صصربع مهلكات، ،11(داند مي"ملكوتي

" مدام جنگ و كشمكش است و براي اين،گروه  غلبه"خود حيوانيكه بتوانيم بر سپاه
"حيوانيخود" درهاي وروديغزالي .ها را پيدا كنيم آنيهاي ورود به قلعه راه بايد،بيابيم

طلبي، محبت دنيا،بخل، جاهنامد و آن درها را شامل سيري، غضب، حسد، مي"مهلكات"را
 او.نامد مي"منجيات"سپاه خود ملكوتي را، غزاليدر مقابل. انگاردعجب و ريا ميكبر،

برايبه اين ترتيب كه. گيرد سپاهيان، روش خاصي را در نظر ميبراي هر كدام از اين
" نهادن شكستن و فرو،روش اول: كند دو روش را ذكر مي"مهلكاتتربيت اخالقي در

 البته منظور؛ رياضت و تالش استيبه وسيله) ... وحسدغضب،مانند شهوت،(تمايالت
كردن اين تمايالتزيرا نابود نيست،هاكردن آننابودغزالي از شكستن اين تمايالت،

ها تحت كنترل و مسخر عقل و شرع در بلكه منظور غزالي اين است كه آن.مناسب نيست
غزالي براي.  علم و عمل استي مهار كردن اين تمايالت و اميال به وسيله،روش دوم. بيايند

" معالجه علمي اين. برد، تركيبي از علم و عمل را به كار مي"خود حيوانيمبارزه با صفات
معالجه عملي. دريابدرااست كه فرد به حقيقت آن صفت رذيله پي ببرد و ضرر و زيان آن

 چون صفت حسادت به سراغ فرد؛مثالًتمايالت را انجام دهداين است كه فرد ضد آننيز
  عمتي كهورزد، ستايش كند و از نحسادت ميبه اوكهرا فردي، آني براي معالجه بايدآمد
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  .باشد، خوشحالاستبه او داده شده
" به عنوانبرخي: كندداند به دو قسم تقسيم مي مي"منجياتغزالي صفاتي را كه
مانند توبه و صبر و خوف وبه خودي خود مطلوب نيستند؛بوده،مقدمه و وسيله براي دين

 مانند؛اندد مطلوب به خودي خو بوده، ديگر مقصد و غايتبرخيو؛... زهد و محاسبت و
  . توحيد و توكل،محبت، شوق، رضا

 .معرفت، حال و عمل: كند سه روش را ذكر مي"منجيات"براي تربيت اخالقي دروي
و مضرات محروم بودن از آن در آخرت) يلتفض(معرفت به بررسي فوايد هر عمل

 كه ثباتايانيآورد كه عبارت است از صفت نفس معرفت حال را پديد ميچنين. پردازدمي
 دو ركن قبلييشود كه نتيجه و ثمره يعني عمل منجر مي، حال به ركن سوم.داشته باشد

 را براي تفهيميغزالي مثال .و هم در باطنيابندتجلي ميآثار اين اركان هم در بدن .است
ادهچه كه انجام دشود كه فرد نسبت به آن حقيقي باعث ميي توبه:كنداين مطلب بيان مي

به سمت گناه نرود وآن فردكند كه اين پشيماني حالتي را ايجاد مي.پشيمان شوداست
راكُ  گناهآثار نسبت بهو آگاهي معرفت،شودچه باعث اين حالت مي اما آن.شنده بداندگناه 

و به سمت خداوند و پيروي ازكند فرد از گناه دوري مي، بر اثر اين آگاهي و معرفت.است
شود كه اينبنابراين از طريق معرفت و آگاهي، حالتي در فرد ايجاد مي .شوديده مياو كش

غزالي معتقد است كه معرفت، همانند. عمل و نتيجه را به دنبال داردحالت و گرايش،
 وهاي آن درختشاخه همانند،دهندهايي كه در فرد روي مي تغييرات و حالت،درخت

با اين. اند درختآنهاي همانند ميوه،دهده آگاه شد انجام ميكاعمالي كه فرد بعد از اين
ديگر جدا نيستند از هم، يعني معرفت، حال و نتيجهامر،شود كه اين سه مشخص مي،مثال

 اين آگاهي و،ملكوتي انسان وقتي در خود.اند ملكوتي انسان خوديها نتيجه آنيو همه
 بدن كه مطيع خودي ديگر اعضا،ر كشنده استمعرفت ايجاد شد كه گناه همانند زه

  .)348: ص ،2 ج ،8(روندروند، بلكه به سمت خوبي مياند به سمت گناه نميملكوتي
 ؛توان راه به جايي بردباره نمي به يك،البته غزالي معتقد است كه در تربيت اخالقي

 ،است كه در انسانغزالي معتقد. كيد داردأبنابراين بر تدريجي بودن تربيت اخالقي ت
،خشم("درندگان"،)پرستيراني و شكمشهوت ("بهايم" :چهارگونه صفت وجود دارد

"ييخدا"و)  گري و نيرنگ حيله،مكر ("شيطان"،)بردنتوزي و رشك كينه،دشمني
 اخالق بهيميابتدا ، در انسان.) برتري و عالقه به مدح و ستايش،جاه حب،منشيبزرگ(
كند وپرستي و هواپرستي بر كودك غلبه ميشكم. كندبروز مي) پرستيكمراني و ششهوت(

جويي بر اوشود و دشمني و مبارزه و انتقامبعد از اين مرحله، اخالق درندگي در او ايجاد مي
و مكر و حيله بر انسانكند اخالق شيطاني در وي بروز مي، سوميدر مرحله .يابدغلبه مي
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طلبي و غلبه بر ديگران و پس از يعني كبر و جاه، اخالق خدايي،آن پس از.يابدغلبه مي
خدايي و ازاين نيروكهآيدتابد به وجود مياين مراحل، عقلي كه نور ايمان از آن مي

" "است،" ملكوتيخودسپاهيان  به شمار" حيوانيخودولي چهار صفت قبلي از سپاهيان
  .)184-185: صص ،15 (23آيندمي

 از اوان بلوغ در انسان،ملكوتي و خدا است كه از سپاهيان خود، نيروي عقليريشه
حيواني كه قبل از بلوغ سپاهيان خود.رسدآيد و در سن چهل سالگي به كمال ميپديد مي

 هنگامياست،ها خوي گرفتهبر خود ملكوتي هجوم و بر آن مسلط شده و نفس انسان با آن
اگر سپاه عقل و نور وگيرددر ميبين اين دو سپاه جنگ ،شودكه نيروي عقل ظاهر مي

 در نتيجه مملكت،حيواني را شكست بدهدتواند خودنميناتوان باشد،) ملكوتيخود(ايمان
اين كشمكش در طبيعت آدمي وجود. شودحيواني ميملكوتي تسليم نيروهاي خودخود
  .)185: صهمان،(دارد

 اين است كه،كندهاي تربيت اخالقي به آن اشاره مي مهمي كه غزالي در روشينكته
كارهايبه ويژهگرفتن به كارها و  زيرا خوي؛كودك را به چيزي خاص عادت ندهيد

   .)24-22: صص ،2 ج ،8(آورددل بار ميكودك را كوردل و تنگناپسند،
اعثكردن به يك كار ب   زيرا عادت؛غزالي در تربيت اخالقي معتقد به عادت نيست

 ،كندگيرد و به آن عادت ميكه هر روز روزه مي   كسي مثالً؛كار از بين برود  شود اثر آنمي
حيواني و كسب صفاي مبارزه با خود،شود و در نتيجهگرفتن در نفس او كم مياثر روزه

كمتر در او،گرفتن است   كه از آثار روزه،كردن قواي شهوت  و ضعيف) ملكوتيخود(دل
وشود كه به آن عادت نكرده باشدثر ميأ چيزي متينفس انسان به وسيله. شود مينمودار
ازبيماري كه هميشهكه  چنانهم. ثير چنداني نداردأگرفتن هميشگي در انسان ت  روزه
  .)52-53: ، صص15(شود اثر اين دارو در او كم مي،كنداستفاده ميخاصييدارو

 به دو روش كلي سلبي و، تربيت اخالقييي دربارهتوان گفت غزال مي،كليطور به
 ،وي معتقد است كه اول بايد صفات نكوهيده را از كودك پاك كرد. ايجابي اشاره كرده است

"يعني تمام تعلقات دنيوي را از كودك دور كرد و حواس را به آن خودها مشغول نداشت تا
خود ملكوتي پاك و  كهزميِناز اينبعدو .)روش سلبي( از هر آلودگي خالي شود"ملكوتي

بذر همان ذكر حق كه اينآن بپاشدبذر صفات نيكو را درخالي از هر نوع آلودگي شد،
گر دنيا خالي شد و بذر صفاتكه دل از عوامل وسوسهبعد از اين. )روش ايجابي(تعالي است

گونه  لبته افراد در اينا. نيكو در آن پاشيده شد، منتظر باشيد تا بذر برويد و متجلي شود
  .)35-36 : صص،2ج ،8(ند و اين راه، راه رفتن است نه گفتناصفات، متفاوت
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گيري  نتيجه. 8
هاملكوتي از آلودگيمحور تربيت اخالقي در ديدگاه غزالي، تهذيب نفس و اصالح خود

هر چيز،اخالق غزالي قبل از. شودكه باعث نديدن حقايق مياستهاي اخالقيو رذيلت
هدفشبركَندن انسان؛مي با نفس استياخالق تالش، فعاليت و جهاد دا  اخالقي است كه 
 ،اما در ديدگاه نادينگز. به كار و كوشش در راه خدا استاواز متعلقات دنيوي و وادار كردن

غزالي .ديگر مهم استموضوع اخالق، رفتار با ديگران است و چگونگي رفتار و تعامل با يك
گيرد و معتقد استملكوتي مي غايي تربيت اخالقي را از غايت آفرينش و غايت خودهدف

كه غايت تربيت اخالقي آن است كه دوستي دنيا از دل فرد منقطع شود و دوستي خدا در
ل اخالقيآ هنادينگز معتقد است كه هدف اصلي تربيت اخالقي پرورش ايد. دل او راسخ شود
هدف تربيت اخالقي بايد. خواري است، حفظ و تقويت غمل اخالقيآ هاست و هدف ايد
خواريكه بتوانند روابط غم  طوري   به،داشتني باشدخوار، با محبت و دوستپرورش افراد غم

  .را حفظ كنند و باعث ارتقاي آن شوند
اما در ديدگاه نادينگز،ملكوتي است،خود پايه و محور تربيت اخالقي،،در ديدگاه غزالي

"پاي  تربيت اخالقي،از ديدگاه نادينگز.  است"خواري طبيعيغمه و اساس تربيت اخالقي،
-12: صص ،28(ها بر نيازهاي خود استتوجه كردن به ديگران و تقدم نيازهاي آنصرفًا
آموزان را از منزل خودمحوري به پايگاهكلي غزالي كوشيده تا دانشطور   به.)11

آموزان را از منزلتا دانشاستكه نادينگز كوشيده  ليحادر. خدامحوري انتقال دهد
  .خودمحوري به ديگرمحوري انتقال دهد

كند و خدامحوري را پايهكيد ميأغزالي بر حركت از خودمحوري به سمت خدامحوري ت
داند از خود بهدهد، اما نادينگز تربيت اخالقي را حركتي ميچيز قرار ميو اساس همه

كندكيد ميأهاي الهي تغزالي بر ارزش. دهدگران را محور و پايه قرار ميسمت ديگران و دي
دهد وهاي بشري را مالك قرار مياما نادينگز ارزشدهد،هاي الهي قرار ميو مالك را ارزش

يرود و به بقا غزالي از اين ارتباط فراتر مي.داندارتباط را محدود به محيط و ديگران مي
  .رسدالي اهللا مي

بههر دوها اين است كهوجه مشترك آنشناختي غزالي و نادينگزدر مورد مباني روان
 اما نادينگز اين حاالت دروني را با توجه به،بيني انسان گرايش دارندبررسي حاالت درون

ينيتبواقع شدن دارد،خواريهايي كه فرد از مورد غم فرد و خاطرهيتجارب گذشته
داند، اما غزالي بيشتر به خودمعنا مي بي،را بدون ارتباط با افراد ديگرو اين حاالتكندمي

هاي هنجاري اخالق،روشفرض اساسي ديدگاه غزالي و نادينگز در. فرد نظر دارد
  اما، استيگرايي مابعدالطبيع ديدگاه غزالي واقع، فرااخالقيدر زمينه. اندگرايانهغايت
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  .باشدمييعيگرايي طبديدگاه نادينگز واقع
كيدش بر معنايأويژه ت بر عاطفه و بهاوكيدأيكي از نقاط قوت ديدگاه نادينگز ت

 مثبتينكته. ديگر داردنادينگز توجه بيشتري به روابط افراد با هم .خواري استارتباطي غم
زيرا؛حفظ و برقراري ارتباط بين افراد است ،ردگذاميديگري كه نادينگز بر آن انگشت

شود و اين رابطه در صورتي محقق ميداندميخواري را ارتباط دو طرفهدينگز اساس غمنا
ديدگاه غزالي تا حدودي بر خصوصي كردن و. ديگر را درك كرده باشندكه هر دو طرف، هم

 قدم نهادن عامه دريكند و زمينهكيد ميأانحصاري كردن اخالق در سير و سلوك فردي ت
بعد نظري اخالق، كه به جاي خود الزم و مهمدر ديدگاه او،نچنيهم. آن ضعيف است

 خودسازي، محور قرار گرفته،در ديدگاه غزالي. كمتر مورد توجه قرار گرفته استاست،
تربيت اخالقي را حركت از وي.است و ديگرخواهي و اخالق اجتماعي جايگاه چنداني ندارد

ن حركت را ناشي از پيروي كردن از شرعداند و ايملكوتي ميحيواني به سمت خودخود
شود و به بيشتر به سمت ديگران و ديگرخواهي توجه مي،در ديدگاه نادينگزاما. داندمي

  . خودسازي و فردي كمتر توجه شده است يجنبه
 اما يك رويكرد اخالقي،دهد اساسي در اخالق قرار ميينادينگز عاطفه را به عنوان مالك

كه عاطفه را مالك قرار اين.)170:ص ،16(تنها متكي به احساسات باشدتواندكارا نمي
ها برخي آن؛اندها و اميال گوناگونها داراي خواستهزيرا انسانبدهيم دليل منطقي ندارد؛

چرا بايد برآوردن نيازهاي غريزي از لحاظ اخالقي. اند و برخي عاطفي و اجتماعيغريزي
  )202: ص ،20(ديگر نيازها ارزشمند نباشند؟ارزشمند باشند، اما ارضاي

. ل اجتماعي و روابط گروهي خواهد شديبراساس رويكرد نادينگز، اخالق منجر به مسا
 ارتباط با محيط سخن گفته، اما ازو ارتباط با خود:اگرچه نادينگز بر اقسام ديگر ارتباط

در نيروي انگيزشي به سويارتباط با خدا سخني به ميان نياورده است و تربيت اخالقي را
اين نوع. استهاي مجذوبيت و جابجايي انگيزشي ذكر كردهرا در واژهديگران دانسته و اين

طبق. ستيمطرح ندر آنشود و سخني از ارتباط با خدااخالق حداكثر به ديگران ختم مي
ال كه اگرؤن ساما اي،كند اخالق فقط در ارتباط با ديگران معنا پيدا مي،ديدگاه نادينگز

 در، آيا ديگر نيازي به اخالق ندارد، فردي داشته باشديانسان تنها باشد و زندگي او حالت
دوستي است ديگري انگيزه در اين رويكرد مالك فعل اخالقي.يابد پاسخي نمياين رويكرد

 اخالق در عواطف به ديگران است عملي كه مطابق با عواطف انساني باشد خوبيو ريشه
  .)203: صهمان،(است و هر چيزي كه مخالف عواطف اجتماعي باشد بد است

  ارتباطانسان كساني است كه بامناسباسلوت معتقد است كه ديدگاه نادينگز فقط
 البته وي.)178: ص ،16(ها پاسخي ندارد ارتباطش با غريبهي نحوهي ولي درباره،دندار
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ها، بلكه در مورد افراد آشنا و دوستان همر مورد غريبهتنها دخواري نهكند كه غمكيد ميأت
اش را آيا فرد مورد عالقهمثالًكهشودكه فرد دچار تعارض مي   هنگامي.شودنقص ميدچار

 در اين چنين تعارضاتي فردرا از مرگ نجات دهد،كه چند نفر غريبهانتخاب كند يا اين
خواري حتي در مورد دوستان هم دارايه غمگيرد ككار بايد بكند؟ اسلوت نتيجه مي هچ

 .)179: ص ،16(اشكاالتي است
خواري بر ارتباط است و اصلي غميجايي كه تكيهانتقاد ديگر اسلوت اين است كه از آن

 دروني مبتني باشد تا بيرونييخواري بر مالك پس بهتر است غم، بيروني استيارتباط عامل
خواري بر رويكردن اخالق غمكند كه به جاي بناهاد مي اسلوت پيشن، در نتيجه.)همان(

يخواري را بر يك ارزش دروني، نگرش يا انگيزه بهتر است كه غم،خواريارزش روابط غم
يخواري بودن به شيوهخواري را از مورد غم تمايز غمي لهأ اين امر مس.اخالقي بنا كنيم
شود كهست كه قبول اين تقدم ارزشي باعث ميالبته نادينگز معتقد ا. دهداصولي پايان مي

خواري از سويخواري به دليل عدم درك يا پذيرش غمني براي شكست غميما نتوانيم تبي
  .)180:  صهمان،(خواري داشته باشيمفرد مورد غم
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تربيت معنوي از ديدگاه هاياصول و روش، مفهوم بررسي 

عالمه طباطبايي

*

**

***

چكيده

تعليم و تربيت است. در اين مقاله براي  ةمفهوم تربيت معنوي يكي از مسائل چالش برانگيز در فلسف

دو بخش  راين مقاله دگيرد. قرار ميمدنظردستيابي به اين مفهوم، ديدگاه عالمه طباطبايي به عنوان مبنا 

مورد بررسي قرار گرفته، روش مطالعه در اين مفهوم تربيت معنويتنظيم شده است؛ در بخش اول،

هاي الزم از رويكرد فرضي كه پس از بررسي و اتخاذ پيشبخش، تحليل پيش رونده است. بدين معن

رويم. در ديدگاه عالمه فلسفي و اسالمي عالمه، به سمت استنباط مفهوم تربيت معنوي پيش مي

در كه يابدمعنا ميدهي به فرايند تجرد نفس، متناسب با فطرت ربوبي او  تجه ،تربيت معنويطباطبايي

اهداف تربيت معنوي بدين ترتيب، .استتقويت ميل، تفصيل معرفت و انجام عمل متناسب با آنپي

هاي تربيت برخي از اصول و روشدر قسمت دوم،.استعمليداراي سه جنبة شناختي، گرايشي و

دا هايي نظير اصل عدم تشبيه خاصول و روشمعنوي با استفاده از روش قياسي فرانكنا بدست آمده است. 

به ساير موجودات و روش ذكر تسبيحي، اصل پااليش خيال و روش تمركز بر يك صورت خيالي، اصل 

ايجاد ملكه و روش تكرار عمل.
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مقدمه

هاي رسمي تعليم و تربيت، هاي انسان كنوني و نوع تربيت او از سوي سيستممشغوليت

طـوري كـهرا به سمت دور شدن از حقيقت وجودي خـويش سـوق داده اسـت. بـهاو 

هاي ناشي از اين امر در سطح فـردي و اجتمـاعي هسـتيم.امروزه شاهد وقوع نابساماني

توانـد در جهـت سـامان گـرفتنترين بستري اسـت كـه مـيقلمرو تعليم و تربيت، مهم

هـاي اخيـر،ا كند. اين امر در دههثري ايفؤنقش مهاگيري معنوي در زندگي انسانجهت

ساز ظهور رويكرد تربيت معنوي در تعليم و تربيت شده است.زمينه

در پيونـدكهتربيت معنوي با مورد توجه قرار دادن ساحت روحاني انسان ،از طرفي

 وهاسـت، باب مناسبي براي گفتگو در عصر جهاني شدن فرهنگبا ساحت ربوبي است

اديان توحيدي را به وحدت نظر در تربيت انسـان رهنمـون سـازد. ايـنتواند پيروان مي

سـازي مفهـوم آن گـاممقاله برآن است تا با كندوكاو پيرامون تربيت معنوي، در روشـن

نيل بـه اهـداف آن، بـه اسـتخراج اصـول وروشن ساختن چگونگي و در جهت ردبردا

موردنظر عالمه طباطبايي يراسازي اين مفهوم، آبپردازد. براي روشني مربوطههاروش

اين متفكر معاصر، از سويي داراي نگرش قراني بوده و از ديگـرياست. آراقرار گرفته 

سو، از پرداخت فلسفي و عرفاني نسبت به مضامين مورد بحث برخوردار است.

معنويتربيتمفهومتبيين

ژة تربيـت معنـويهاي تربيتي خـود را در قالـب واهيچيك از متفكران اسالمي، ديدگاه

اند. هرچند كه بسياري از آراي ايشان، قابل بازتعريف در اين زمينه اسـت.تصريح نكرده

اين مقاله، اين اصطالح را به آراي عالمه طباطبايي عرضه كرده و به مفهـومي از تربيـت

معنوي در حوزه تعليم و تربيت دست يافته است.

لـيم و تربيـت معاصـر توجـه كنـيم،جويي مفهـوم تربيـت معنـوي بـه تعدر پياگر

دسـتهرا بـه چهـارهـاتعريـفايـن1هندهاي مختلفي از آن ارائه شده است كه تعريف

.تربيـت33؛.تربيـت روح انسـان22؛.تربيت بر اساس اصول معنوي1«: تقسيم كرده است

). از نظـر وي،2003هنـد،»(5.تربيت در يك گرايش معنـوي44؛در يك فعاليت معنوي
                                                          
1. Michael Hand 

2. Spiritual principle 

3. Human spirit 
4. Spiritual activities 

5. Spritual disposition 
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برانگيز كنـوني در حـوزةساختن مفهوم تربيت معنوي، يكي از موضوعات چالشروشن 

بـه عنـوان دو رويكـردرا2و ميلـر1ست. با اين حال وي رويكـرد كـارتعليم و تربيت ا
بندي وي، دومين تعريف فوق، مربوط بـهدر تقسيم. كندبرجسته در اين زمينه مطرح مي

در ان سه نوع تعريف ديگر معرفـي شـده اسـت.ميلر بوده و ديويد كار، يكي از نمايندگ
عالمـه طباطبـايييآرادرمفهـوماين معنايابيدو رويكرد، به اين اشاره به پس ازادامه 

پردازيم.مي

ت معنوي به عنوان آموزش حقايق و پرورش فضايل معنوييتربالف) 
صـددكـه دركنـدتعريـف مـيبخش متمايزي از تعلـيم و تربيـتتربيت معنوي را كار 

بدين ترتيب، دو بخش نظـري و عملـي .استآموزش حقايق و پرورش فضايل معنوي 
را در اين امر شاهد هستيم كه از يكديگر منفك نيستند. بـه ديگـر سـخن، هـر فعاليـت
معنوي مسبوق به آگاهي از يك سري اصول و حقايق معنوي است. بنـابراين، دو زمينـة

ت در يك فعاليت معنوي، كه در باال ذكـر شـد، درتربيت در يك گرايش معنوي و تربي
رو، متربي الزم است افـزونبستر اين حقايق و اصول معنوي، متحقق خواهد شد. از اين

نيازهاي شناختي، به دروني كردن آنها نيز بپردازد. چنين كسي در بخش بر يادگيري پيش
هـا، بـا تـأثير حقـايق بـرتها با سمت و سو دادن الهي به آنها و در زمينه فعاليـگرايش

هاي گونـاگون رابطـه بـا خـدا را ازكيفيت و چگونگي تجارب معنوي خود، آگاهانه راه
پيمايد.طريق نيايش آزموده و مي

داند كه مشخص شود كار، قدم اساسي براي درك ماهيت تربيت معنوي را در آن مي
خوهـا وة خاص از خلـقاين مفهوم، ناظر بر چه شكل متمايزي از دانش و كدام مجموع

كه وراي امـور مـادي وهستندانسانزندگيي از ا. حقايق معنوي، متمركز بر جنبهاست
هـيچيـا اينكـهابدي و فناناپذير است. حقايقي نظير آنكه انسان تنها به نان زنده نيسـت

از ديـدگاه كـار، اصـول معنـوي،همچنـينتواند در خدمت دو ارباب باشد.انساني نمي
. اين اصـول، بـرهستندطور آشكار يا پنهان، برخاسته از هدفي الهي لي هستند كه بهاصو

انـد. او اولويـت يـافتن ماديـات را مـانعاساس شرايط شكوفا شدن انسان شكل گرفتـه
بهتر است رستگاري روح خـود را قبـل از«داند. از نظر وي شكوفا شدن روح آدمي مي

                                                          
1. Carr 

2. J.P.Miller 
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دهيم و اين يك اصل معنوي است كه اگر ناديـدهتعقيب و به دست آوردن ماديات قرار 
 .)1995(كار، » گرفته شود روح ما شكوفا نخواهد شد

از نظر كار، كسي كه چنين اصـولي را سـرلوحه زنـدگي خـود قـرار دهـد و مسـير
كند كه در شـكوفايي او اززندگي را با اهداف الهي بپيمايد، زيستني معنوي را تجربه مي

هاي شخصيتي، عادات و تمايالت معنـوي مـؤثر اسـت (هنـد،گيري ويژگيطريق شكل
برد. ). كار از اين جنبه از تربيت، به عنوان تربيت در يك گرايش معنوي نام مي2003

آموزان هايي است كه  الزم است به دانشتربيت معنوي، همچنين دربرگيرنده فعاليت
كنـد. ويتقسـيم مـي2و تـأملي1ها را به دو دسـته عبـاديآموزش داد. كار اين فعاليت

آمـوزان قلمـدادهاي مـذهبي دانـشفرضرا لزوماً بر مبناي پيش هايادگيري اين فعاليت
كند. بلكه حتي كساني كه داراي باورهاي مذهبي نيسـتند، در ايـن شـكل از تربيـتنمي

بيننـد. بـدين ترتيـب، آنهـا بـه فهمـيمعنوي، انواع مختلف دعا و نيايش را آموزش مي
ها در سكوت توانند با انجام اين فعاليتشوند و ميهاي مذهبي نائل ميهمدالنه از حس

رازآلودي كه در ميان اصوات اين دنيا وجود دارد، صداي خداوند، يا وجودي متعـالي را
بشنوند و او را تجربه كنند.

همة حقايق و تجـارب زنـدگي انسـاني در اخـالق و مـذهب خالصـهدر نگاه كار، 
هـاي اجتمـاعي حاصـلبراساس قواعـد و توافـق ،اصول اخالقي ممكن استود.شنمي

شود؛ ولي حقايق و اصول متعـالي متمـايزي، از نـوع معنـوي وجـود دارد كـه در كنـار
تر از اخـالق بـه درك حقيقـتمعنويت مستقيمهاي ديگر دانش قابل طرح است. شاخه

. او هستندسازي در برنامه درسي  هو به همين دليل، فضايل معنوي قابل پيادبستگي دارد 
متربـي پـس از شـناختشـمارد.عشق، اميدواري و شجاعت را از فضايل معنوي برمـي

مطلوبيت اين عناصر بايد به دنبال ايجاد آن در درون خويش باشد.

تربيت معنوي به عنوان پرورش روحب)
نويـت در برنامـةپرداز در حوزة برنامة درسي است كه بـر توجـه بـه معيك نظريهميلر

درسي تأكيد دارد. منظور او از توجه به معنويت، اهميـت دادن بـه روح انسـاني اسـت.
روح، يـك انـرژي عميـق و«بدين صورت اسـت:كلّي بيان شده وتعريف ميلر از روح

                                                          
1 .Devotional 

2 .Meditative 
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دهد. انكار روح، انكار يك عنصر ضروري در زنده است كه به زندگي، معنا و جهت مي
هـاي پيشـنهادي ميلـر در راسـتاي). اصـول و روش12، ص1380(ميلر، »هستي ماست 

روح بخشيدن به همة عناصر درگير در آموزش و پرورش است. ميلر تربيـت معنـوي را
آموز، مدرسه، كـالس درس،داند. معلم، دانشقلمرو مجزايي در آموزش و پرورش نمي

انرژي باشند.مند از روح و بايد بهرههاي تدريسموضوعات درسي و روش
هـايبراي آشنايي بيشتر با مفهوم تربيـت معنـوي از ديـدگاه ميلـر، توجـه بـه روش

. زيبايي محيط آموزشـگاه و كـالس درس، ارتبـاط غيـر كالمـياستپيشنهادي او مؤثر 
تر، ئـامؤثر در آموزش، اهميت دادن و به كارگيري هنر در ميان مـواد درسـي همچـون ت

هـاي معنـوي همچـون تفكـر روحـانير، آمـوزش فعاليـتسرايي و شعموسيقي، افسانه
هـايهـايي از روشها، آرزوهاي عميـق و ثبـت رؤياهـا، نمونـه(مراقبه)، ثبت احساس

ها، محيط آموزشي را برخوردار از نشـاط و سـرزندگيباشند. اين روشپيشنهادي او مي
كسي كه در يـكبخشد. معلم مانندآموز را غنا و آرامش ميكرده و زندگي دروني دانش

آموزان بكوشـد. ميلـر معتقـدهاي دروني دانشسازي پتانسيلدمد، بايد در آزادفلوت مي
گـرا متمركـزاست كه در نظام كنوني آموزش و پرورش كه بـر تفكـر منطقـي و كميـت

توجهي قرار گرفته است. تحولي كه آمـوزشآموزان مورد بياست، كيفيات دروني دانش
ست، هماهنگي و توازن ميـان كيفيـات درونـي و بيرونـيارپي آنافزا دو پرورش روح

اشاره شد، بـاتربيت معنوي بندي او از تعريف ، كه در باال به دستههندآموز است.دانش
تـري ازرا تعريـف مناسـبهـاي عـاطفي روحپرورش جنبهترجيح نظر ميلر، در نهايت

ة شـاخرغـم آنكـه كـار حقـايق رااز نظر وي، علي).2003(هند،داند تربيت معنوي مي
هـاي مـذهبيداند، اين حقـايق وجـه تمـايزي بـا آمـوزهمياز برنامة درسيايجداگانه
را تعريـفآمـوزذهـن و قلـب دانـشنيز ارتقـاء كيفيـت )2003(1دافلوييسندارند. 
، كل شخصيت دانش آمـوز تحـتداند. از اين طريقميتربيت معنوي تري براي مناسب

و بين ابعاد فيزيكي، هيجاني، هوشـي و معنـوي او تـوازن و همـاهنگيگرفتهر تأثير قرا
معنوي صرفاً بخشـي از قلمـرو برنامـه درسـيهايتمريناز نظر وي نيز . شودايجاد مي

كار روند. توانند در همة قلمروهاي يادگيري بهنيستند؛ بلكه مي

                                                          
1 . Lewis Duff 
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ييمفهوم تربيت معنوي با توجه به ديدگاه عالمه طباطباج) 
شـناختياز مباني انساندر نگاه عالمه طباطبايي، تربيت معنوييابي به مفهومبراي دست

رسـاند، در چهـار بنـد زيـر آوردهايم. آنچه ما را به مفهوم مورد نظر ميوي بهره جسته
شده است:

، ديدگاه صدراييرود. مطابق عالمه طباطبايي جزء فيلسوفان صدرايي به شمار مي. 1
 ،البقاء است. نفس انسان همانند مراتب متعدد هسـتي ةالحدوث و روحاني ةنيجسماانسان 

بـر مرتبـة مـادي وافـزوندر عين وحـدت داراي مراتـب وجـودي متعـددي اسـت و
باشد. مطابق حركت جـوهري، نفـسداراي مراتب تجرد مثالي و عقلي نيز مي ،جسماني

خـوردار اسـت و پـس از پـذيرشترين مراتب وجودي بردر قوس صعود ابتدا از پايين
صورت جسمي در تبدالت جوهري، اشتداد وجودي يافتـه و بـه مراتـب بـاالتر وجـود

مـرزي جسـم مـادي آغـاز ةيابد. نفس، فرايند تكاملي خود را از آخرين نقطـدست مي
گيري تجرد نفس را هنگـاميعالمه طباطبايي نقطة شروع شكلكند تا به تجرّد برسد.مي
به نظر وي، تربيت نفس از اين مرحله آغـاز .شودفعاليت قوة خيال شروع ميداند كه مي
شدت رنگ بدن (جسمانيت) را دارد؛ اما اين رنگ، بـهدر اين مرحله نفس به«گردد. مي

حدي نرسيده است كه قابل زوال نباشد و آنچه كه پـيش رو دارد از قبيـل نـوع تربيـت،
شود. نفـس دردر ارتباط و تماس با او واقع ميي است كه يد و رويدادهايها، عقاآگاهي

د گوناگون بـر اويپيمايد و حاالت و عقايك حركت مداوم راهي را پس از راه ديگر مي
آورد تا آنجا كه در او رسـوخدنبال مياي ديگر را بهگردد و بعضي از آنها پارهانباشته مي

بنابراين، در ايـن ديـدگاه). 101صالف، 1381(طباطبايي،  »گردنديافته و مالزم با او مي
يابي به آن باشد. بلكه از آغاز با اوسـت ومعنويت چيزي نيست كه انسان به دنبال دست

گيري است.به تدريج در حال شكل
نفـس .روي باشـدحركت ممكن است در دو جهت نزول يا صعود در حال پيش. 2

اوج و حضـيض را داراسـت.، امكان تجرد يافتن به دو سوي انسان در حركت جوهري
بدين معني كه در نقطة اوج اين فرايند، انسان به حقيقت وجودي خـويش كـه بـراي آن

هـايشود. در نقطة حضيض، نفـس سـرمايهخلق شده است، دست يافته و خداگونه مي
دهد و صـورت مثـاليطور فطري با وجود او سرشته است، از دست ميخويش را كه به

گيرد. از طرفـي جهـت اوليـة حركـتتر از آن قرار مياني و يا پاييناي حيواو در مرتبه
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زيـرا انسـان برخـوردار از ؛اش جهتـي صـعودي اسـتنفس، بر اساس سرشت خـدايي
 ،بنابراينرنگ و بدون تعلق نيست.فطرتي است كه رنگ خدايي دارد. سرشت انسان بي

گرو تربيت درحصحيدهيجهتاست، اين يابي صحيح اين حركت حائز اهميت جهت
است.
فطـريوجه به اين نكته حائز اهميت است كه در شروع حركت، ميل و معرفت. ت3

است. او بايد هاي اوليهبه رب، به صورت اجمالي است. انسان همانند تاجري با سرمايه
 ،ها در تالش براي افزون كـردن آن باشـد. بـه عبـارت ديگـربر حفظ اين سرمايهافزون

بپيمايد، الزم است ميـل و معرفـتتكامليطور فس، فرايند تجرد خود را بهبراي آنكه ن
اجمالي او به پروردگار بسط و تفصيل يابد. 

قـرار گيـرد، انسـان مراتـب» عمـل«. هنگامي كه اين ميل و معرفت ربوبي، مبنـاي4
له تا جايي اهميت دارد كـه عالمـهئاين مسكند. مختلف نفس را به طور تكاملي طي مي

اسـت. حكمـت دسـتورهايطباطبايي در الميزان عمل را به عنوان مربي نفس برشمرده
له نهفته است. مبناي اعتباريات ديني يا همان احكام ئعبادي در شريعت نيز در همين مس

و شرايع نوع آفرينش انسان و حقيقت وجودي اوست. توجه بـه اينگونـه مبـادي عمـل
تواند در نفس آدمـي تـاثير گـذار باشـد. بـر ايـناست كه ميبه هنگام انجام آنعبادي

و بـه مبـاديكـردهكه به انجـام ظـاهري عمـل توجـهرا كسيعالمه طباطبايي اساس، 
توجه است؛ حتي در صورت ملتزم بودن به انجام دستورات ديـن،بيمعرفتي و ميلي آن

زيرا چنين كسـي بـه حقيقـت ايـنداند؛عمل ناكام ميهدف و مقصود آن در رسيدن به
يابد و ارزش انجام فرائض ديني، براي او در حد ظواهري است كـه دراعمال دست نمي

)36ب، ص 1381(طباطبايي، كنند. او نقشي ايفا نميسير تجرد
در وجـود همدت، موجـب كسـب ملكـبلنددر را مبادرت به عمل عالمه طباطبايي، 

دهـد (طباطبـايي،حقيقت انسان را شكل مـيهستند كه ملكاتاين و كندذكر ميانسان 
). اهميت اين امر تا آنجاست كه در قرآن، دربارة پسر نوح چنـين بيـان شـده6 ج ،1374
. در ايـن آيـه)46، هـود»(...صالحٍغَيرُعملٌإِنَّهأَهلكمنْلَيسإِنَّهنُوحياقَالَ«است: 

عمـلعمـل، اعـم از. البته منظـور ازتوصيف شده استكل وجود پسر نوح، با عمل او
دروني و بيروني است. به بيان ديگر، اعمال جوانحي و جوارحي هـر دو در شـكل دادن

كنند.صورت نفساني انسان را ايجاد ميدارند و نقش ملكات
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طـور ذاتـي موجـوديانسـان بـه ،توان گفـتبا توجه به نكات فوق ميدر مجموع، 
تربيت معنوي در پي آن نيسـت كـه انسـان را معنـوي نمايـد. در ،بنابراينمعنوي است. 
معنوي شـدن انسـان نيـز ازاست، بنابراين،نفس از نقطة صفر آغاز نشده واقع، حركت

تـوان اينطـور نتيجـه گرفـت كـهد. همچنين از دو بند اخير مـيگردنقطة صفر آغاز نمي
و شـكل دادن بـهو معرفـت ربـوبيتربيت معنوي در راستاي تفصيل بخشيدن به ميـل

يابد.معنا ميملكات نفساني 
دهي به فرايند تجـردتربيت معنوي جهتبنابراين، در ديدگاه عالمه طباطبايي مفهوم

تقويت ميل، تفصـيل معرفـت و انجـامدر پيكه استنفس متناسب با فطرت ربوبي او 
 .استعمل متناسب با آن 

هاي بيـان شـده در بـاب تربيـتمه در ميان ديدگاهد) جايگاه نگاه منتج از آراء عال
معنوي

رسـدبا در نظر داشتن مفاهيمي كه تاكنون درباره تربيت معنوي بيان شد، به نظر مـي
تر است.كه تعريف عالمه طباطبايي از مفهوم كار فاصله گرفته و به تعريف ميلر نزديك

نوي تلقي كرده اسـت. امـااگر چه كار، آموزش حقايق معنوي را بخشي از تربيت مع
تفاوت در نحوه تأثير اين آموزش بر تجرد نفس است. در ديدگاه عالمه طباطبايي كسب 

گذار است. همچنين، گيري نفس تاثيرشود كه در شكلمعرفت، خود، يك عمل تلقي مي
عمل متناسب با علم نيز از جهت تأثيري كه بر تجرد نفس دارد، حائز اهميت اسـت. بـه

يگر، آموزش حقايق و عمل به آن در تحقق روح و تجرد يافتن آن مؤثر اسـت.عبارت د
كه به طور مشخص، ديدگاه عالمـه طباطبـايي را از ديـدگاه كـار متمـايزة ديگريلئمس
دليـل. در ايـن رويكـرد،اسـتگراي كار در اخـالقكند، مربوط به رويكرد فضيلتمي

داند و به دور از انگيـزةانجام عمل اخالقي آن است كه فاعل، آن فضيلت را مطلوب مي
نمايد. طبق ديدگاه كار، گرايانه و يا سودجويانه مبادرت به انجام عمل اخالقي ميتكليف

آموزان و به دنبال آن پـرورش ايـنتربيت معنوي در پي آموزش فضايل معنوي به دانش
ين در حالي است كه عالمه طباطبايي بـا نظـر بـه حـب عبـودي،فضايل در آنان است. ا

). وي مسـلك1377دانـد (بـاقري،فضيلت و رذيلت اخالقي را داراي موضـوعيت نمـي
اخالقي قران را رفع رذايل به جاي دفع آنها بيان كرده است. اين ديدگاه بر ايـن اسـاس
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وة ادراك و طرز رفتـار، نحداشته باشدشكل گرفته است كه وقتي انسان كسي را دوست 
). علت انجام يا ترك عمـل نـزد چنـين1، ج1374يابد (طباطبايي، او تحولي اساسي مي

گردد، نه آنكـه بـه دليـل كسـببه عشق و محبت او نسبت به محبوبش بازمي ،شخصي
فضيلت معنوي و يا دوري از رذايل باشد. 

ال مطلـق اسـت. ازو پروردگـار جمـاسـتدار زيبـاييدوستانسان فطرتاً محب و
طرفي جهان هستي آيه و نشانة خداوند است. كسي كه بر اساس فطرت خويش، محبت 

ورزد. هاي خدا نيز عشق ميكند به آثار و نشانهو عشق خود را به پروردگار احساس مي
عمل خود را خداپسندانه كرده و  ،با اين محبت روزافزونمطابق آيات قران، چنين كسي

ا «زندي ميبه آن رنگ خداي َّم انسـان،»(شُكُوراولَاجزَاءمنكُمنُرِيدلَااللَّهلوجهنُطْعمكُمإِن
در صـورتي كـه ايـن غايـت را بـهخداسـت.محبت. هدف غايي عمل چنين كسي)9

صورت نردبان در نظر بگيريم، اين الگو را مي توان در تربيت كودكان و نوجوانان نيز به 
كار برد. بدين صورت كه پله نخست اين نردبان بـر ميـل و كشـش فطـري كـودك بنـا

دهي صحيح اين ميل و شود كه در تعريف تعريف معنوي بيان شد. در صورت جهتمي
تـوان ايـن رويكـردهاي مناسب تربيتي مـيشدن يا رفع موانع و زنگارها با روشايجاد ن

گرا به كار برد. قرآني را در پرورش فضايل انساني، مؤثرتر از رويكرد فضيلت
تر بودن تعريف عالمه طباطبايي به ديدگاه ميلـر از ايـن لحـاظ اسـت كـه درنزديك

رش روح مشـاهده مـي شـود. او در پـيتعريف ميلر از تربيت معنوي نيز تأكيد بر پـرو
اي كه بايد به آن توجه داشت، آن است كـهپرورش كيفيات دروني متربي است. اما نكته

هاي عاطفي پرورش روح تأكيـد كـرده اسـت. در حـالي كـه كسـبميلر بيشتر به جنبه
حقيقت نيز در تجرد نفس نقش دارد.

يمعنوتيتربيهاروش واصول

اساس آنچه كه در مورد مفهوم تربيت معنوي بيـان شـد، بـه اسـتنتاجدر اين قسمت، بر 
هـا واصول تربيتي به معني قواعد كلي، دسـتورالعملپردازيم.هاي آن مياصول و روش

تدابيري است كه راهنماي معلم در جريان عمل تربيتي است. اصـول بـر مبنـاي اهـداف
هدف باشد. اهميت ايـن مسـئله تـاشود تا به نوعي ضامن قرار گرفتن در مسيرارائه مي

دهد.ها تشكيل ميآنجاست كه بخشي از علم تعليم و تربيت را شناسايي اصول و روش
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بـه كـار بـرده شـده1، الگوي بازسازي شدة فرانكنـابدست آوردن اصولبرايدر اينجا 
اي هـرود. گزارهنگر به كار ميواقع ودو نوع گزاره هنجاريي قياسياست. در اين الگو

هاي مربـوط بـه اهـداف: گزارههستندسه گونه است و هنجاري داراي ماهيت تجويزي 
هـايهاي عملي كه بايد در تعليم و تربيـت بـه كـار رود. گـزارهتربيتي، اصول و روش

روابط و مناسـبات واقعـي ميـانمشخص كنندةو استنگر، داراي ماهيت توصيفي واقع
اي اسـت كـه بيـانگرباشد. نوع اول گـزارهدو نوع ميها، خود بر هستند. اين گزارهامور

هـا،بـدين معنـي كـه چـه دانـشاسـت،لوازم نايل شدن به اهداف يا پيروي از اصـول
مناسـب والزم رسيدن به هدف يـا عمـل بـه يـك اصـلهايي براي ها يا نگرشمهارت

هـا،هـاي مفيـد و مـؤثر بـراي كسـب دانـشاي كه بيـانگر روشاست. نوع دوم، گزاره
هـايتوانند شامل فرضـيهنگر ميهاي واقعها است. اين دو نوع گزارهها يا نگرشمهارت

شـناختي،تهـاي معرفـهـاي تجربـي، گـزارههـاي روانشناسـي، يافتـهكنندة نظريهتبيين
بايـد ،صل از هدف تربيتـييك امتافيزيكي يا الهياتي باشند. در اين روش براي استنتاج 

. بدين ترتيـب بـا روش قياسـي، ازهدف افزوده شودمربوط به ه گزاره بنگرواقعگزاره
يـابي بـه روششـود. همينطـور بـراي دسـتاين دو گزاره، يك اصل تربيتي حاصل مي

افـزوده شـود (بـاقري،تربيتـيبيانگر اصـلنگر روشي به گزاره واقعگزارهبايدتربيتي،
1387   .(

ايـن روش درنيـز اسـتفاده شـده اسـت.در اين تحقيق از روش تحليـل اسـتعاليي
مواردي به كار برده شده است كه روشي در آثار عالمه طباطبايي بـراي تربيـت معنـوي

روش تحليـلمسـتقيم بـه اصـول و مبـاني آن نداشـته اسـت.وجود دارد كه وي اشاره
سازد كه با فرض وجود يـك پديـده شـرط الزم آن رااستعاليي اين امكان را فراهم مي

بيم. بيا
تربيـتمفهـومي كـه در بخـش اول مقالـه بـرايهاي مورد بحث، بر اصول و روش

سـه. بنـابراين، ايـن بخـش دراسـتاستوار بيان شد، معنوي از ديدگاه عالمه طباطبايي 
شده را بيانهاي اصول و روش .استحيطة شناختي، گرايشي و فرايند عمل تنظيم شده

عالمـه؛ زيـراايـمبراي هر دسته از اهداف، از دو جنبـة سـلبي و ايجـابي مطـرح كـرده
ايـن راه و روش«داند.دو جنبة سلبي و ايجابي ميايراطباطبايي راه رسيدن به خدا را د

                                                          
1. W.Frankena 
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از دو چيز تركيب شده: فعل و ترك؛ و اين دو، توجه كامل كردن به خدا و عـدم توجـه
). جنبة ايجابي، ناظر بر انجام يك امـر در109ب، ص1381طبايي، (طبا »به غير خداست

باشد.ميآنتربيت و جنبة سلبي، ناظر بر عدم انجام

هاي ناظر به هدف شناختياصول و روشالف) 

تفصيل  ،يك جنبه از تربيت معنوي ،بيان مفهوم تربيت معنوي گفته شددركه آنچه برابر
است كه به طـور اجمـالي در نهـاد انسـان وجـودبخشيدن به معرفت و شناخت ربوبي 

هاي نخست زندگي، ذهن انسـان راهايي كه از همان سالترين پرسشدارد. يكي از مهم
لـزوم ،شناخت خدا است. ايـن امـر در مرحلـة اولدر رابطه با، متذبه خود مشغول مي

ي خطـااز ايجـاد و سپس توانـايي او در جلـوگيري رشناخت مربي از پروردگااصالح 
زيـر در ايـن راسـتا مطـرحهـايسـازد. اصـول و روشدر متربي را آشكار ميشناختي

اند.شده

سلبياصل و روش
 ،بدين منظـور دري شناختي ذهن متربي است. هازدودن خطادر ابتدا الزمة شناخت رب

.شودميارائه عدم تشبيه خدا به ديگر موجودات و روش ذكر تسبيحياصلزير 
اصل عدم تشبيه خدا به ساير موجودات

متربي بايد در جهت حذف موانع شناخت صحيح رب حركت نمايد.هدف:
شود كه او خـداهاي شناختي ذهن آدمي، باعث مينگر مبنايي: محدوديتگزارة واقع

موجودات هستي بپندارد.سايرشبيهرا 
_____________

بايد تصورات ذهني متربي را از تشبيه خدا به ساير موجودات برحذر داشت.اصل : 
انسان در زندگي همواره با موجوداتي مواجه است كه داراي وجود محدود و امكاني 

شود كه او دچار خطاي شناختي شده و نسبت بـه خـدا نيـزهستند. همين امر سبب مي
ر آسمان و يـا توصـيف جسـماني اودخداتصوري محدود داشته باشد. معرفي جايگاه 

هايي هستند كه متربي را نسبت بـه رب خـويش دچـار خطـاي شـناختيازجمله آسيب
كند.مي

آنكه خدا را به شمارش آورد، ازليت او را «فرمايد: در اين رابطه مي(ع)حضرت امير
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باطل كرده است و كسي كه بگويد خدا چگونه است، او را تعريـف كـرده و كسـي كـه
ي مويد خدا كجاست، مكان براي او قائل شده است. خدا عـالم بـود آنگـاه كـه معلـوبگ

 »اي نبود و توانايي بود آنگاه كه توانايي نبـودوجود نداشت. پرورنده بود آنگاه كه پديده
سـت كـها).  براين اساس، يكـي از اصـول تربيـت معنـوي آن152البالغه، خطبة (نهج

گيـرد،خـويش، از مقايسـه و تشـبيه كمـك مـيمتربي بـراي شـناخت ربكه هنگامي 
گاهي مربي بخاطر آنكه سـطحاما تصورات غلط دربارة خداوند را از ذهن خود بزدايد. 

نمايـد. بـهداند، مبادرت به توصيف بشري از خـدا مـيرا پايين مييك كودكشناختي 
سـاكنسـماندر معرفي خدا به كودكان براي او مكان قائل شـده و او را در آ ،طور مثال

و يـا تغييـر حالـتكنـدمـيداند. گاهي فعل خدا را همچون اعمال بشري توصـيفمي
سـت كـه درابرد. اقتضاي اين اصـل، آنروحي انسان را در مورد خداوند نيز به كار مي

تمـــام ســـنين بـــه متربـــي آمـــوزش داده شـــود كـــه خـــدا را برتـــر از وصـــف برخاســـته از
خود بداند.تصورهاي شناختي محدوديت

روش ذكر تسبيحي
بايد تصورات ذهني متربي را از تشبيه خدا به ساير موجودات برحذر داشت.اصل:

تسبيح خدا، اظهـار زبـاني عـدم تشـبيه خـدا بـه سـايربياننگر روشي:گزارة واقع
موجودات است.

_____________

شـناخت از تشـبيه خـدا بـه سـايراستفاده از ذكر تسبيحي بـراي بازداشـتنروش: 
موجودات.

(راغـب اصـفهاني،اسـتبـه معنـاي منـزه داشـتن »سبح«كلمة تسبيح، مصدر فعل 
). تسبيح خدا بدين معني است كه هرآنچه را كه مسـتلزم نقـص و نيـاز باشـد بـا1362

كنيم. عالمه طباطبـايي چنـينوجود او كه كمال مطلق است، سازگار ندانسته و آنرا نفي
داند كه مي توان آن را معرفت تنزيهـي بـهرفتي را به خداوند، نوع خاصي از علم ميمع

يابـد كـه در اثـر محـدوديتانسان با تأمل درمي).16، ج1374خدا دانست (طباطبايي، 
وجودي خويش، عاجز از احاطة علمي به خداوند است. او بايـد ايـن معرفـت قلبـي را

زد. اين عمل ذكر تسبيحي نام دارد. جهت تحكيم و تثبيت بر زبان جاري سا
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تـوان بـه ايـندر قرآن ذكر تسبيحي به طور مكرر توصيه شده است. از آن جمله مي
در شبانگاه براي او سجده كـن ؛طَوِيلًالَيلًاوسبحهلَهفَاسجداللَّيلِومنَ«آيات اشاره كرد:

بكْـرَةًوسـبحوه«همچنـين). 26، انسـان» (و مقداري طوالني از شب او را تسـبيح گـوي
عالمه طباطبـايي در تفسـير ايـن .)42، احزاب» (صبح و شام او را تسبيح گوييد ؛وأَصيلًا

. در هنگـاماسـتكند كه دو زمان تأكيد شده در اين آيه، هنگام تحـول افـقآيه بيان مي
ود. در ايـن روش،رصبح، افق رو به روشني و در هنگـام غـروب، رو بـه تـاريكي مـي

شخص با ديدن تغيير و دگرگوني در افق، خدا را تسبيح كرده و او را از هرگونه تغيير و 
). 16، ج1374شمارد (طباطبايي، تحولي منزه مي

هاي ايجابياصول و روش
هاي حركت در جهت شناخت صـحيحي از رببيانگر شيوههاي ايجابي، اصول و روش

و تناسـب بـا ظرفيـت فراگيرنـدهمارتقاء سطح معرفت،اصلبدين منظور در زير است.
يك روش براي آن ارائه مي شود.

تناسب با ظرفيت فراگيرندهمارتقاء سطح معرفتاصل
حركت كند.ارتقاء سطح معرفت نسبت به رببايد در جهت ربيتمهدف:

ها، محدود و متفاوت است.نگر مبنايي: ظرفيت فهم انسانگزاره واقع
_____________

سطح معرفت بايد با ظرفيت فهم فراگيرنده متناسب باشد.ارتقاء اصل: 
توسعه شـناخت، مسـتلزم پيمـودن سـطوح حقيقـت يكـي پـس از ديگـري اسـت.

معـارف و حقـايقطور كه در مفهوم تربيت معنوي بيـان شـد، بـاال رفـتن درك ازهمان
كنـد. امـامهمي ايفـا مـيهستي، جزء اعمالي است كه در تعالي تجرد نفس آدمي، نقش 

دانند. عالمـه طباطبـاييها را درخور دستيابي به حقايق بلند نميبرخي، فهم عموم انسان
ها، نبايد از بيان اين حقايق و تعليم آنها دليل محدوديت ظرفيت انسانكند كه بهتأكيد مي

ش تربيتـيابيم كـه روي). با توجه به برخي آيات در مي1382نظر كرد (طباطبايي، صرف
خدا از آسمان آبى نازل  ؛بِقَدرِهاأَوديةٌفَسالَتماءالسماءمنَأَنْزَلَ« .نيز اينگونه استخدا 

. البتـه)17،رعـد» (كرد و در هر رودى به قدر وسعت و ظرفيتش سيل آب جـارى شـد
گاهي اين سيالب منتهي به دريا مي شود؛ بـدين معنـي كـه ظرفيـت محـدود انسـان در
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كند. پيامبران نيـز بـا مـردم بـه انـدازةنهايت قابليت گنجايش معارف بيشتري را پيدا مي
اند. كيفيت سخن گفتن آنها با اشخاص مختلـف، متناسـب بـا فهـمعقل آنها سخن گفته
له باعث نشـده اسـت كـه مـردم عـادي را مخاطـب خـود و اليـقئآنهاست. اما اين مس

بايد حقايق را با در نظر داشتن لزوم تناسب آنها با مربي ،شناخت حقايق ندانند. بنابراين
هاي فردي متربيان را در نظـر داشـته باشـد.و تفاوتسطح درك متربي به او تعليم دهد

زيرا توجه نكردن به اين امر چه بسا در آنها احساسي منفي نسبت به معرفت ارائه شـده
همراه كند.به وجود آورد و فراگيري آن را در آينده نيز با دشواري

روش استفاده از استعاره
سطح معرفت بايد با ظرفيت فهم فراگيرنده متناسب باشد.ارتقاء اصل:

شـود،كارگيري استعاره و ايجاز در بيان مطلب، باعث مي بهگزارة واقع نگر روشي:
مند شوند.مختلف از آن بهرههايافراد با ظرفيت

_____________

استعاره در آموزش حقايق معنويكارگيري  بهروش: 
برخي عرفـا بـراي رسـاندن پيـاماز سويكارگيري اين روش را ه عالمه طباطبايي ب

و بهره بـردن از سـهمي از آنحقيقتخود به مردم سبب محروم نشدن آنان از دريافت 
تـرينمحمود شبستري كه منظومـة او داراي عـاليشيخ ). 1382است (طباطبايي، دانسته

هـايي از آن بـرايعرفاني است، در غزلي به اين امـر اشـاره كـرده اسـت. بيـتقطعات 
شود:تر شدن مقصود، ذكر ميروشن

خراباتي شدن آخر چه دعواست    شراب و شمع و شاهد را چه معناست
ببـين شـاهد كـه از كـس نيسـت پنهـان       شراب و شمع، ذوق و نـور عرفـان 

)48، ص1378(مطهري، 
هايي از در بيان مفاهيم معنوي به بيته كارگيري استعاراي از روش بهونهنمبه عنوان 

شود:يكي از اشعار عالمه طباطبايي نيز اشاره مي
بريزند از دام جان تارها           دانمهين مهروزان كه آزاده

)51در پاي اين گل بود خارها (همان، صكه       رفريب جهان را مخور زينها
در بيت اول، بيان شده است كـه قيـد و بنـدهاي جـان آدمـي، مـانع درك حقيقـي
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خداوند است و بايد اين قيدها را كه همچون تارهـاي دام، آدمـي را در حـدود خـويش
محصور ساخته است، از وجود وي گسست.

هـايي كـه در آنهـابراساس اين روش الزم است در برنامه درسي، هنر، تئاتر و درس
موزش نمادين داد در جهت رشد معنوي مورد توجه قرار گيرد.  مي توان آ

ميليهاي ناظر بر هدف اصول و روشب) 

گيـريبيان مفهوم آن گفته شد، مراقبت از جهـتتربيت معنوي كه درهايجنبهي ازيك
بـدين منظـور .اجمالي استربوبي ميل تقويتافق ربوبي و سمت به هااميال و گرايش

يابي به اين هـدفدستسلبي و ايجابي براي هاي ي از اصول و روشدر اين بخش برخ
ارائه مي شود.

اصل و روش سلبي
و پـااليش خيـالاصـلزير،گرايش متربي به رب عدم گرايش به غير اوست. در الزمة 

روش تمركز بر يك صورت خيالي براي نيل به اين هدف ارائه مي شود.

اصل پااليش خيال
در جهت زدودن گرايش به غير خدا حركت نمايد.متربي بايد هدف: 

اشتغال قوة خيال، يكي از عوامل انحراف گـرايش آدمـي بـه: نگر مبناييگزارة واقع
غير خداست.

_________________

.شودپااليش متربي بايد از گرايش به غير خدا قوة خيال اصل:
سـبب بوجـود آمـدنطـور پـي در پـيهاي انسان و افكار روز و شب او بهخواسته

، بنـابراين،شود. مرتبة خيال، يكي از مراتب نفس اسـتهاي خيالي در انسان ميصورت
توجـه دائـمسازد. هاي خيالي مذكور، توجه نفس را به عالم طبيعت معطوف ميصورت

شود. اين ميل و محبـت،، سبب ايجاد ميل و گرايش به آن ميقوة خيال به جهان اطراف
دهد. بـه دنبـال ايـن امـر، اثـرو عمل او را شكل مياست قرار گرفته منشأ تالش انسان

آيد. بدين معني كه عمل به دنبال خود، مباني ميلي و معرفتـيوجود مي هبازگشتي عمل ب
اش را تقويت و تثبيت مـي كنـد و ايـن امـر در عمـل هـاي بعـدي تـاثير مـي گـذارد
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فرايند ادامه يابد، اين ميل تمام نفس ). به تعبير عالمه طباطبايي، اگر اينب1382(باقري،
را به اشغال خود درآورده و بر ميل و محبـت ربـوبي كـه فطـرت انسـان را جهـت داده

بـدينب).1381بـرد (طباطبـايي،طـور كلـي آن را از بـين مـياست، غلبه كرده و يا به
قوة خيال متربي همواره در معرض پراكندگي ناشي از حضـور در عـالم كثـرتترتيب،

له، بايد اين تفرق را به سمت يگـانگيئاست و براي جلوگيري از تأثير نامطلوب اين مس
هاي خيالي به طور دائـم مـورد پاكسـازيالزم است كه صورت. براي اين امردادسوق 

قرار گيرند.

روش تمركز بر يك صورت خيالي
 .شودپااليش متربي بايد از گرايش به غير خدا قوة خيال اصل:

نگر روشي: تمركز خيال بر يك صورت خـاص، از اشـتغال آن بـه امـور قعگزاره وا
كاهد.مي

_____________

تمركز خيال بر يك صورت خاصروش:
سازي خيال ذكر كرده است، شـبيههايي كه عالمه طباطبايي براي پاكيكي از مهارت

يـل نـور،. براي اين كار الزم است مكاني خلوت، فاقـد عـواملي از قباستفن مديتيشن 
هـاي خـود را ببنـدد و در، چشـمبنشيندانتخاب شود. فرد بايد صوت و هرگونه وسيله

حواس قرار نگيـرد. در ايـنة گونه مشغوليت كاري و يا عامل منحرف كنندمعرض هيچ
خـود را بـه آنعمـديمرحله، او در خيال خـود، صـورتي را مجسـم نمـوده و توجـه

پـذيرد. مـالكخيالي به طور دلخـواه انجـام مـينمايد. انتخاب اين صورت معطوف مي
عالمـهانتخاب اين صورت، ارتباط آن بـا پـاك و نـوراني نمـودن خيـال متربـي اسـت.

و موجب صـفايبخش طباطبايي مداومت در انجام اين عمل را در مدت كوتاهي، نتيجه
در ها و خياالت پراكنـده، روز بـه روز بـه كمتـر مـي شـود ودانسته است. تشويشدل 

هـاينهايت انسان مشاهده مي كند كه در هنگام توجه به يك صـورت خيـالي، صـورت
گـر حركـت متربـي ازسازد (همان). اين مهارت، تسـهيلخيالي ديگر او را مشغول نمي

ظاهر به باطن و رو آوردن از طبيعت به ماوراي طبيعت است و او را از مشغول شدن به 
ند.رهاعالم ظاهر و دلبستگي به آن مي
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هاي ايجابياصول و روش
. اصـلربوبي اسـتميلحركت متربي در جهت تقويت زير به منظوراصل و روش

با روش توجه به تفاوت هاي فردي است.افزايش حب عبودي ارائه شده،
اصل افزايش حب عبودي

به خدا حركت نمايد.محبتتعميق و رشد ميل ومتربي بايد در جهت هدف:
هاي افزايش محبت، عمل بر مبناي آن است.نگر مبنايي: يكي از راهگزاره واقع

_____________

بايد با اقدام به عمل عبادي بر اساس محبت كنوني، زمينـة رشـد محبـت  بـهاصل:
پروردگار را فراهم كرد.

از  .يابي به تجرد روح به مقتضاي فطرت ربوبي اسـتدستبه منظورتربيت معنوي 
طرفي فطرت انسان با حب به رب سرشته شده و حقيقت وجود او عشق به كمال مطلق 

بايد تربيت در جهت افـزايش ايـن محبـت نسـبت بـهبنابراين، ،)1362است (خميني، 
ايـن اصـل حـب ،عمل بر مبناي محبت به خدا عبـادت اسـتاز آنجا كه خداوند باشد. 

عبودي نام گرفته است.
نـه بـر اسـاس وستاساس محبت به خداعمل بر ورد تأكيد است،آنچه در اينجا م

شناخت نسبت به فضيلت يا رذيلت بودن عمل. عمل بر اساس محبت، عشـقي فزاينـده
. زيرا همـانطور كـه در مـورد اثـر تقـويتي و)1377(باقري، نمايدرا در انسان ايجاد مي

قويـت نمـوده و بـدينعشـق ربـوبي را در انسـان تيعملچنين گفته شد، عمل تثبيتي 
شود كهدر اينجا به ذكر اين نكته بسنده مي .كندپيدا ميترتيب اين محبت حالتي فزاينده 

شـود، در مقايسـه بـاعالمه طباطبايي حتي شناختي را كه در اثر چنين محبتي ايجاد مـي
شـود،شناختي كه در پرتو عبادت از روي ترس از جهنم يا شـوق بهشـت حاصـل مـي

)40، ص ب1381، (طباطباييداند.ساساً از جنس ديگري ميمتفاوت و ا

هاي فردي در گرايش به خداتوجه به تفاوتروش 
بايد با اقدام به عمل عبـادي بـر اسـاس محبـت كنـوني زمينـة رشـد محبـت بـهاصل:

پروردگار را فراهم كرد.
متفـاوتها به انجام عمل، با يكـديگركشش و عالقة انسانگزارة واقع نگر روشي:
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 .نيستو براي يك فرد خاص نيز در همة شرايط يكسان است
_____________

پروردگـاربـهمحبـتابراز عملـيبه ،هاي مورد عالقة خويشمتربي از راهروش: 
.بپردازد

هركس بايد به مقتضيات روحيه و ميـزان تمايـل خـويش، از روي محبـت و عشـق
. نيسـتيد محبت، حالتي عاطفي است كه اجبار بردار تشدمبادرت به انجام عمل نمايد.

براي محكم كردن پيوند حبي با معبـود خـويش نبايـد مبـادرت بـهاز همين روست كه
واجب كردن مستحبات براي خود نمود. 

همچنين، محبت راهي منحصر به فرد است كه هر كس در  كنـار انجـام واجبـات و
در اين عالمه طباطباييكند. ارتباط برقرار مياي خاصگونهترك محرمات، با خداوند به

شود كه انسـان محـب و عاشـق رامحبت و عشق و شور چه بسا مي«: كندبيان ميزمينه
پسندد، چون مالك اخـالق اجتمـاعيدارد كه عقل اجتماعي آن را نميبه كارهايي وامي

دي كـه اسـاسدارد كـه فهـم عـاهم، همين عقل اجتماعي است و يا به كارهايي وامـي
تكاليف عمومي و ديني است آن را نمي فهمد. عقل براي خود احكامي دارد و حب هم 

). حركت در جهت عاليق، انسان را به سـمتي542، ص1، ج1374(طباطبايي،  »احكامي
و بر اساس مالك فهم عموم باشدتواند جز معبود را درنظر نداشتهسوق مي دهد كه مي

روش، عالقة شخص را در انجام عملي كه براي نزديك شـدن بـهاين مردم رفتار نكند.
هـايهـاي تعـدد راهدهد. اين امر يكي از مصـداقخداست، به عنوان يك معيار قرار مي

ـــه ســـمت خداســت. ايـــن روش اقتضـــا مـــيهـــاســـير انســـان ــيب ـــد كـــه مرب از دادن كن
بـا تكيـه بـرشـرعبا حفظ موازين تواندمياو خودداري كند. ايسليقههاي دستورالعمل

رسـاند،ي كه وي را بـه هـدف مـيقيرا در جهت عالگرايش و عاليق متعالي متربي او 
ترغيب نمايد.

هاي ناظر به هدف فرايندي عملاصول و روشج) 

ممكن است مبادي يك عمل از صحت برخوردار باشد، اما الزم اسـت شـرايط مناسـب
هـاييدر ايـن بخـش، اصـول و روش، براي تحقق عمل متعالي نيز فراهم شود. بنابراين

فرايند عمل، بـه مقتضـاي فطـرتصورتبندي و صحتآنهااز شوند كه هدف مطرح مي
ربوبي است.
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سلبيهاياصل و روش
هاي بازدارنـده از عمـلبايد با عوامل و زمينهها، پس از پيراستن مبادي عمل از ناراستي

آنهايو روشعمل، اصل حريت درزيردر بدين منظور مقابله نمود. متعاليدر جهت
مي شود.ارائه 

اصل حريت در عمل
بايد با عوامل بازدارندة عمل بر مبناي فطرت ربوبي مقابله نمايد.متربي: هدف

گيرند.نگر مبنايي: برخي عوامل در مقابل حريت آدمي قرار ميگزارة واقع
_____________

دهد.از دستعوامل غير ربوبي برابر عمل خويش را در حريتنبايدمتربي: اصل
اين اصل ناظر بر مهارت انسان در رهايي عمـل خـويش از تملّـك غيـر رب اسـت.
انسان بطور فطري آزاد آفريده شده است. او براي آنكه به مقتضاي فطرت ربـوبي عمـل

عمـال غيـراكند، الزم است در برابر موانع انجام عمل يا نيروهـايي كـه او را بـه انجـام
. در انجام يـك عمـل، علـل بسـياري نقـش دارنـد.دهد، ايستادگي كندسوق ميمتعالي 

. امـااسـتترين جزء اين سلسله علل توانايي انتخـاب انسـان نسـبت بـه اعمـالشمهم
دهنـد. انسـانعللي از بيرون يا از درون انسان، انتخاب او را تحت تأثير قرار ميهمواره

كنـد، داراي سـنن و قـوانيناو در آن زندگي مـيموجودي اجتماعي است. اجتماعي كه
كند. از سوي ديگـر، مـوانعيطور آشكار يا پنهان از آنها تبعيت ميكه او بهاستخاصي 

سـازد.انسان انجام عمل مطابق با فطرت را با دشواري روبرو ميدروني همچون عادات
دهـد،خـود قـرار مـياينكه اين علل داخلي و خـارجي، اختيـار انسـان را تحـت تـأثير

له زماني حائز اهميـتئشود. اين مسيا خوشايند تلقي نميو خودي خود امري مذموم  به
حدي باشد كه به انجام عمل منفعالنـه از سـوي شـخصشود كه فشار اين عوامل بهمي

منجر شود. انجام عمل منفعالنه، به معناي آن است كه انسان، حريت عملـي خـويش را
يـك انسـان«به تملّك غير رب تن داده است. به بيان عالمـه طباطبـايياز دست داده و 

ها وقتي حر و آزاد در عمل خويش است كه به دسـت خـود و بـهنسبت به ساير انسان
اختيار خود سلب حريت از خود نكرده باشد و عمل خـود را تمليـك بـه غيـر ننمـوده

).98ص ،16ج ،1374(طباطبايي،  »باشد
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گيريكنارهروش
دهد.از دستعوامل غير ربوبي برابر عمل خويش را در حريتنبايدمتربياصل:

هـا وتوانـد در عـدم تبعيـت از سـنتنگر روشي: گاهي فاصله گرفتن ميگزاره واقع
قوانين يك جامعه كارساز باشد.

_____________

اجتمـاعيهاي در بند كشندة از قوانين و سنتتحت شرايطيتواندميمتربيروش: 
كناره بگيرد.

گزينـي، واكنشـي منفعالنـه و حاصـلدر ابتدا بايـد يـادآور شـد كـه روش جـدايي
سرخوردگي و انزواطلبـي نيسـت. ايـن عمـل نـه تنهـا نشـانگر خمـودي و افسـردگي

. در قرآن، از كسـاني كـه دراستاز نشاط و اميدواري به خداوند حاكيباشد، بلكه نمي
انـد، همچـون ابـراهيم و اصـحابن عمل مبـادرت كـردهشرايط سخت اجتماعي، به اي

. اين افراد، پس از آنكه براي نجات جامعه خويش، از پرسـتشستاكهف، نام برده شده
هاي دربندكشنده، تالش نموده و افراد جامعه را بـي بهـرهها و سرسپردگي به قدرتبت

قـرار نگيرنـد، از آنهـاي زمـاناند، براي آنكه خود، تحت ربوبيت بـتاز حريت يافته
اند. در تمام اين موارد، برخورداري از موهبتي از جانب خداوند، به اجتماع فاصله گرفته

. متربي با اين روش، نـوعي انتظـار)6،كهف؛ 5،مريم(عنوان ثمرة اين امر ذكر شده است
كند و از پيامدهاي مثبت آن و امدادهاي پروردگار، در جهت هـدفمعقول را تجربه مي

زيرا مسـتلزماست؛كارگيري اين روش در سنين باال مناسب گردد. بهمند مييش بهرهخو
برخورداري از پختگـي فكـري و دارا بـودن سـطح بـااليي از شـناخت موقعيـت و بـه

گيري است. آموزش ايـن روش بـه كـودك،كارگيري تمام اقدامات ممكن پيش از كناره
رايط و راههاي اقدام، در سطح شناختي او تحليل شزيرا  ؛زندبه خودمحوري او دامن مي

نيست.

روش عادت شكني
دهد.از دستعوامل غير ربوبي برابر عمل خويش را در حريتنبايدمتربياصل:

تواند بر خالف عادات خود عمل نمايد.نگر روشي: انسان ميگزاره واقع
_____________
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باشد.عمل برخالف عاداتي كه مانع حريت فرد ميروش:
هاي شكني است. عادتدومين روش ذكر شده براي اصل حريت عملي روش عادت

گيـري اعمـال او، مـديريت عمـل راانسان عناصري هستند كه با ايفاي نقش در جهـت
دهند. اين عناصـر، نيـروي كنترلـي نامحسـوس هسـتند. در مرحلـةتحت تأثير قرار مي

با تحليل مبـادي زيرسـاز آن و هـدفو كندمينخست، انسان عادات خود را شناسايي 
دهـدغايي عمل، جهت گيري آن را در جهت صعود يا نزول نفس خويش تشخيص مي

هاي رخداد آنها را شناسايي كرده و در و سپس در صورت داشتن اثر نامطلوب، موقعيت
يك عمل، مقاومت در برابر عادت نامطلوب  .آن موقعيت ها به دو عمل مبادرت مي كند

توان گفت عادت شكني، نوعي قيام فرد در مييگر، انجام عمل اصالحي است. و عمل د
شود؛ زيرا انجام عمل از برابر خود است. در اين روش، متربي از بندهاي دروني آزاد مي

هاي متعالي سبب ظهور آن نبـودهها و خواستروي عادت به معني آن است كه معرفت
است.

ايجابياصل و روش
عمـل در جهـت مقتضـي فطـرتبه عنوان مقدمات مبادي شناختي و گرايشي وقتي كه

اصـلزيردر بدين منظور . متناسب با آن تحقق يابدعملالزم استربوبي قرار گرفت، 
 .مي شودارائه آنو روشه ايجاد ملك

اصل ايجاد ملكه
مسير انجام عمل بر مبناي فطرت ربوبي بايد تسهيل شود. : هدف

شود.گر مبنايي: ملكات نفساني منشأ عمل واقع مينگزاره واقع
_____________

: بايد در متربي ملكات نفساني متعالي ايجاد شود.اصل
عمل بر اساس شناخت حق و گرايش بـه آن، ابـزاردر بخش اول مقاله گفته شد كه 

نبايـد از ارتبـاط دو سـوية شـاكلةدر اين راستاتجرد نفس انسان در جهت تعالي است. 
 »پـاي چارپـا«او غفلت ورزيد. شاكله از مادة شكل و در لغت بـه معنـايانسان و عمل

است. در امـر تربيـت، شـاكله بـه معنـاي سـاختار تربيتـي و خلـق و خوسـت (راغـب
شـاكله«). عالمه طباطبايي رابطة شاكله و عمل را چنين بيان كرده اسـت:1362اصفهاني،
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به عمل، نظير روح جاري در بدن است كه بدن بـا اعضـاء و اعمـال خـود، آن رانسبت
). وي 262، ص13، ج1374(طباطبـايي، »دهـدمجسم نموده و معنويات او را نشان مـي

شاكله را ملكات نفساني دانسته است و براي آن، به عنـوان علـت معـدة اعمـال، نقـش
» شَـاكلَتهعلَىيعملُكُلٌّقُلْ: «استشدهمهمي قائل است. اين امر در قرآن نيز تصريح 

در ايـن؛ زيـرابايد توجه داشت كه شاكله، علت تامة اعمال انسـان نيسـت).84(اسراء، 
معنا خواهد بود. عالمه طباطبايي در توضيح اين امر، به فطرت بيانذارصورت، تبشير و 

را با عليت تامة شاكلة انساني و تخلف ناپذير بودن آن استجوي انسان اشاره كردهحق
 ،بنـابراين). 30روم،»(اللَّهلخَلْقِتَبديلَلَاعلَيهاالنَّاسفَطَرَالَّتياللَّهفطْرَةَ«دانددر تضاد مي

شـاكلة نيكـو،البتـهتوان ملكات را عامل مقتضي براي عمل دانست و نه عامل اجبار. مي
تـر نمـوده و شـاكلة نامتعـادل، آن را دشـوارترهلعمل بر اسـاس معيـار حقيقـت را سـ

نمايد.مي

روش تكرار عمل
: بايد در متربي ملكات نفساني متعالي ايجاد شود.اصل

نگر روشي: تكرار عمل سبب تحكيم اثر عمل بـر نفـس و تشـكيل ملكـهگزاره واقع
شود.مي

_____________

تكرار عمل متعاليروش: 
شـودپيـدايش تـدريجي ملكـة نفسـاني در انسـان مـيتكرار يك عمل خاص، موجـب

). ب1382). اين روش، ناظر به اثر ردپـايي عمـل اسـت (بـاقري،1، ج1374(طباطبايي، 
انجام يك عمل بخاطر تحكـيم و تثبيـت مبـادي زيرسـاز آن، بـه تـدريجبدين معني كه
ر شـود. بـا دقـت ددائمي اين مبادي و شكل گيري ملكة نفساني ميگيريموجب جهت

شود كه آنها نيز دربردارندة همـينبرخي اعمال عبادي همچون نماز و روزه مشاهده مي
هر عملي كه در جهت تعالي معنوي متربي سودمند اسـتبنابراين،. هستندروش تربيتي 

بايد به طور مكرر انجام گيرد. 
، در اينجا الزم است به تفاوت شاكله و عادت توجه كنيم. عادت حاصل تكرار رفتـار

باشد. منظور از تكرار يك عمل، مجموعه شناخت، ميل اما شاكله حاصل تكرار عمل مي



111           تربيت معنوي از ديدگاه عالمه طباطباييهاياصول و روش، مفهوم بررسي 

كنـد. بنـابراينو اراده است. وجود عنصر اراده در عمل، شاكله را از عـادت متمـايز مـي
پذيري و انجام عملي صالح، اما بدون توجـهمنظور از ايجاد شاكله و تكرار عمل، عادت

آن نيست.به مبادي شناختي و ميلي 

گيرينتيجه

توان بـهشناسي عالمه طباطبايي مشخص شد كه ميشناسي و انسانبا بررسي آراء هستي
مفهومي براي تربيت معنوي از ديدگاه وي دست يافت. البته وي از اين اصطالح به طور 
مستقيم، در آثار خود نام نبرده است؛ ولي نوع نگاه او به انسان و به كـارگيري تعـابيري

)، تأكيـد وي را بـر1382، طباطبـايي(سازي در مورد نفس آدميمچون كارخانة مجرده
گيري اين ساحت وجـودي وها و تأثير عمل بر چگونگي شكلمعنوي بودن همة انسان

گيـري تجـرد نفـس وسازد. عالمـه طباطبـايي نقطـه شـروع شـكلتربيت آن آشكار مي
گيرد و سـپس بـه ميـزانقوه خيال شكل ميداند كه بنابراين، آغاز تربيت را هنگامي مي

سير تجردي، نفس از مراتب مختلفي ممكن است، برخوردار شود.
گيري فطري آغازين در اين ديدگاه، هدف تربيت معنوي آن است كه اين سير، جهت

خود را تا پايان راه حفظ و تقويت نمايد. در اين راستا، از آنجا كه نقش تربيتي عمل در 
ه طباطبايي بسيار بارز است و از طرفي وي عمل را داراي مباني شـناختي وديدگاه عالم
توان بـراي تربيـت معنـوي، اهـداف شـناختي و گرايشـي را مـوردداند، ميگرايشي مي

بررسي قرار داد. در كنار اين دو، هدف فرايندي عمـل را نيـز عنـوان كـرديم. منظـور از
ل و معرفت زيرسـاز عمـل، الزم اسـت درفرايند عمل آن است كه افزون بر توجه به مي

اي باشـد كـهها و تداركات الزم نيز بـه گونـهبنديطي انجام و تحقق يك عمل صورت
ساز اثرگذاري عمل به نحو مطلوب باشـد. بـراي تحقـق ايـن اهـداف نيازمنـد بـهزمينه

گيري اصول و روش هاي متناسب و كارآمد هستيم. در اين مقالـه از الگـوي قياسـيكار
هاي ناظر بر اصل و روش استفاده شد. واضح است كه ايـنفرانكنا براي استخراج گزاره

ها محدود به آنچه در اين پـژوهش مطـرح شـده نيسـتند و آراي عالمـهاصول و روش
طباطبايي منبع قابل توجهي براي تعمق و كاوش در اين زمينه است. همچنـين برخـي از

ضيات تربيـت رسـمي و رسـالت معلـم سـازگارهاي ارائه شده كه با مقتاصول و روش
هاي بعدي پژوهشگران قرار گيرند. به طور مثـال: اصـلنظرتوانند مورد دقتهستند، مي

عدم تشبيه خدا به ساير موجودات و يا اصل ارتقـاء معرفـت متناسـب بـا ظرفيـت فهـم
فراگيرنده.
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مقدمه

گيـريغريزة جنسي از غرايز بسيار مهم در وجود آدمي است و نقـش مهمـي در شـكل
، هـاي مـرتبط بـا آنبا توجه به نيرومندي اين غريزه و نابهنجـاري .شخصيت انسان دارد
، 1342(جـونز ارنسـت،4چرانـيو چشم3خودنمايي2آزاردوستي،1همچون دگرآزاري،

ــت)،215ص  ــين محرومي ــد و همچن ــيش از ح ــات ب ــر آزادي و تحريك ــا و در اث ه
هاي بيش از حد آن نتايجي مانند سست شدن بنيـان خـانواده، از بـين رفـتنمحدوديت

نيروهاي اجتماعي، تجاوزات جنسي و عدم امنيت براي كودكـان، زنـان و دختـران و از
رو، در آيـد. از ايـنه به ويژه زنان پديد ميبين رفتن كرامت و منزلت انساني افراد جامع

اين مقاله بر آن شديم كه از ديدگاه اسـالم بـه بررسـي ايـن مسـئله بپـردازيم. در واقـع
شوند عبارتند از اينكه: اسـالم چـه تصـويري از انسـان ومسائلي كه در اينجا مطرح مي

بـر اخـالق جنسـيشناختي اسـالم چـه تـأثيريكند؟ مباني انسانغريزة جنسي ارائه مي
؟ آيا بر غريزة جنسي از ديدگاه اسالم نيز اخالقي مترتب است؟ اسالم با ايـنگذارندمي

   ؟كندميهايي ارائه حلكند؟ و چه راهامر چگونه برخورد مي
قسمتي از اخالق به معناي عام است كه شـامل آن عـده از عـادات«اخالق جنسي 

             » كــه بــا غريــزة جنســي بســتگي داردهــاي بشــري اســتملكــات و روش و
). اين بخش از اخـالق، بـه خـاطر شـور و التهـاب و633، ص19، ج1377(مطهري، 

رفتـههاي اخـالق بـه شـمارترين بخشنيرومندي غريزة جنسي، همواره يكي از مهم
جنسـىروابـطبـهبخشـيدنسـامان وسر« :گويددر اين باره مىدورانتاست. ويل

درتنهانهمثلتوليدغريزةزيرا ؛استرفتهشمار مىبهاخالقظيفهومهمترينهميشه
 وشـدتدر نتيجـه وآوردمىفراهممشكالتىنيزآنازبعد وقبلبلكهازدواجحين

طبيعـىجادهازكهانحرافاتى وقانونبهنسبتآنبودننافرمان وغريزههمينحدت
ص(همـان، »شودمىتوليداجتماعىهاىسازماندراغتشاش ونظمىبىكند،مىپيدا
). با توجه به اين امر، دين اسالم تالش كرده است با به رسـميت شـناختن634 -633

هاي اخالق جنسي بر روح فطري و انساني انسـان،غريزة جنسي، و مبتني كردن آموزه
حو كند و نه به اين غريزه به نحوي معتدل سر و سامان ببخشد كه نه آن را حذف و م

آزاد بگذارد و به تحريك آن دامن بزند.
                                                          

1. Sadism 

2. Masochism 

3. Exhibitionism 

4. Inspections 
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ي جنسي، ريشه در نوع نگاه به انسـان دارد. اگـر انسـان رااما حاكم شدن موج آزاد
صرفاً موجودي احساسي، عاطفي، هيجاني و تحت تأثير تمايالت فردي و عشق جنسـي

ه فـرو بكـاهيم. در ايـنامـارتعريف كنيم، مثل اين است كه ماهيت او را صرفاً به نفس 
شـوده يا همان عشق پرشور جنسي وابسته مـيامارحالت، دوام و بقاي زندگي به نفس 

بعـد از الغـاي1كه از صالحيت و شايستگي عقلي فارغ است. همان چيزي كـه انگلـس
مالكيت خصوصي و انحالل كانون خانواده كه مبتني بر مالكيت خصوصي اسـت بـه آن

ين اساس، دوام ازدواج صـرفاً وابسـته بـه تمـايالت فـردي و عشـقكند. بر ادعوت مي
دوام ميل عشق جنسي فردي، بر حسـب«دارد: در اين باره بيان ميجنسي است. انگلس

فرد، به خصوص در ميان مردان، بسيار متفاوت است؛ قطع مسلم عالقه، با جانشـيني آن
براي جامعـه امـري مبـاركبا يك عشق پرشور جديد، جدايي را هم براي طرفين و هم

).117، ص 1357(انگلس، » سازدمي
نيسـت بلكـهانگلـسجويانه نسبت به انسان، مختص بـهاين نوع نگاه غريزي و كام

انسـان حيـواني اسـت كـامجو،«گويد: اين رابطه ميدر نيز چنين نگاهي دارد و 3فرويد
خرسـند سـازد. همـواره در پـيهاي خود را به نحوي از انحـاءكوشد تا كامهمواره مي

» هـا اسـتارضاي ميل و گرفتن كام است. كامجويي و اطفاي شهوت نياز بزرگ انسـان
داري و عفـاف و). بر اين اساس، صحبت كـردن از خويشـتن92، ص 1357پور، (آريان

4راسـلهايي فطري و انساني جايي نخواهد داشت. همچنـان كـهغيرت به عنوان ارزش

آزادي  ،كنـدكه تنها چيزي كـه آزادي را محـدود مـيزادي جنسي و اينضمن تأكيد بر آ
دارد: ديگران است و بنابراين، زن و شوهر بايد آزادي يكديگر را رعايت كنند، بيـان مـي

كنم مرد در حقيقت آزاد اسـت، آزاد از محصـور بـودندر سيستمي كه من پيشنهاد مي«
بل وظيفه دارد احساس حسـادت خـودامور جنسي وي در قلمرو زناشويي، ولي در مقا

). به اين ترتيب، مرد نيـز همـان آزادي را279 -278ص ، 1352(راسل، » را كنترل كند
كه در حيطة زناشويي براي خود قائل است، براي همسر خود نيز بايد قائـل باشـد و بـه

همين دليل بايد حسادت خود را كنترل كند.
نوع بنيادي و كـاربردي اسـت. بنيـادي از آنالزم به ذكر است كه پژوهش حاضر از

پـردازد و كـاربرديشناختي اخالق جنسي ميانسانلحاظ كه به استخراج و كشف مباني

                                                          
1. Friedrich Engels 
3. Sigmund Freud 

4. Bertrand Russell 
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از آن لحاظ كه با توجه به اين مبـاني، اصـول و بايـدهايي را در حيطـة اخـالق جنسـي
دينـي بـهشـناختي اسـالمي از متـونكند. براي اين كـار، ابتـدا مبـاني انسـانمطرح مي

بررسـي وقرآن كريم استخراج شد و سپس تـأثير ايـن مبـاني بـر اخـالق جنسـيويژه
 .شدتحليل  وتجزيه

پيشينه

بـارةاسـت، سـه رويكـرد اصـلي درانجام شدهاي كه در بررسي پيشينه بر اساس مطالعه
اخالق جنسي وجود دارد كه عبارتند از:

اخالق جنسي مبتني بـر رهبانيـت ريشـه در برخـي: بر رهبانيتالف) رويكرد مبتني
ق.م)،  9تـا 8(1توان به آيين برهماييها و مكاتب در اعصار گذشته دارد؛ از جمله ميآيين

ق.م) 570-517(4ق. م) در هنـد، آيـين تـائوئيزم 6(3ق.م) و آيين بودايي 6(2آيين جيني
ق.م) در يونـان باسـتان،600 -444(6ستان، كلبيونم) در ايران با240(5چين، آيين ماني

ق.م) در ميان يهوديان و مسيحيت در ميان پيروان مسيح، اشـاره كـرد (قاسـمي، 2(7اسين
ها در اخـالق جنسـي مبتنـي بـر پليـدي غريـزة). مبناي همه اين آيين43-26، ص 1373

، طرد تمتعات، لذايـذطلبي و رهبانيت، دوري از ازدواج و تشكيل خانوادهجنسي، رياضت
بـراىبشـرهاي جنسي است. علت گرايش به رهبانيت، در تمايـلدنيوي و تحريم آگاهي

 ومحروميـتمعنـوى،هـاىرنـجازاىپارهبهمادىلذاتبودنآميختهحقيقت،بهوصول
و وشـگذرانيخشكسـت در عشـق، افـراط درويـژهبـهمـاديهـاىموفقيتدرشكست

).399-398ص ، 19مجويي ريشه دارد (مطهري، ج كا
رويكرد ليبرال بـه اخـالق جنسـي، واكنشـي در مقابـل اخـالق:ليبرالب) رويكرد 

 واسـتخـوب. تجرد1جنسي مسيحي است. اصول اخالق جنسي مسيحي عبارتند از: 
كارجازدواولياست،مجازازدواجزنا،ازخودداريمنظوربه .2شد؛سازگارآنبابايد

 ورضـايتخـالفبر واستنجات ورستگاريمانع. ازدواج3است؛برانگيزيتأسف
اخالق جنسي مسيحي به علت مخالفـت بـا).81994است (ريضوي،خداوندخشنودي

                                                          
1. Brahmanism 

2. Jainism 

3. Buddhism 

4. Taoism 

5. Many 

6. Cynicism 

7. Essene 

8. Muhammad Rizvi 
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ترين نياز انسان رو به افول و نابودي رفت و در نهايت بعد از دو جنـگ جهـاني،طبيعي
انقـالب«عنـوانبـاگـوني اساسـي شـد كـهاخالق جنسي در غرب دچار تحول و دگر

را 2شود. بر اين اساس، غرب تـالش كـرد اخـالق جنسـي ليبـرالتوصيف مي1»جنسي
از بانيان و متفكـرانشناخته شده است. 3ريزي كند كه به عنوان اخالق جنسي جديدپايه

) 18201895–()، انگلـس1883-1818(4توان از ماركسمتفكران اين اخالق جنسي مي
مبنـاي فكـري ايـن متفكـران در) نام برد.1970-1872(راسل) و1939-1856(ويدفر

اخالق جنسي مبتني بر مخالفت با رهبانيت، به رسميت شناختن نياز جنسـي بـه عنـوان
). 138، ص 1352يك نياز طبيعي و به رسميت شناختن آموزش جنسي اسـت (راسـل،

شناسد، اما در عين حال، ماهيت انسـان را بـهيالبته اسالم، اين مباني را نيز به رسيمت م
كاهد و طلب فرو نميغريزة حيواني صرف، عشق پرشور جنسي، حيواني كامجو و لذت

هاي فطـري و الهـيكند، بلكه ارزشآزادي انسان را صرفاً محدود به آزادي ديگران نمي
كند.نيز آزادي انسان را محدود مي

رويكـرد اخـالق مسـيحي كـه مبتنـي بـرعد ازامروزه غرب ب: ج) رويكرد اسالمي
رهبانيت و رويكرد ليبرال كه مبتني بر آزادي جنسي است، متوجه شده است كـه رابطـه

بنـابراين،شـود،جنسي آزاد منجر به عدم ثبات ازدواج و از بين رفتن كانون خانواده مي
، امري است كـهبه نوعي خواهان اخالق جنسي مسئوالنه است. اخالق جنسي مسئوالنه

در اسالم بيشتر قابل تحقـق و پيگيـري اسـت؛ زيـرا اسـالم نسـبت بـه اخـالق جنسـي
رويكردي اعتدالي، عبـادي و مسـئوالنه دارد. ايـن رويكـرد در آراء متفكرانـي همچـون

ق)، و 11851245–احمـد نراقـي (ق)، مال450505–ق)، غزالي (370428–سينا (ابن
.است) مشهود 1358-1298مطهري (

رويكـرد آزادي روابـطبراي نمونه، مطهري به نقـد و بررسـي رويكـرد رهبانيـت و
رويكرد رهبانيـت كـهپردازد. در مقابلِگيري اسالم در برابر آنها ميبيان موضع وجنسي

كند كه مبتني بر عدم پليـديمبتني بر پليدي غريزة جنسي است، منطق اسالم را بيان مي
روع آن در چارچوب خانواده است. بعد از اين به نقد مبـانيغريزه جنسي و ارضاي مش

پردازد كه به نظر ايشان عبارتند از:ميرويكرد آزادي روابط جنسي

                                                          
1. Sexual revolution 

2. Liberal sexual morality 

3. New sexual morality 

4. Karl Marx 
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: كه مبتني بر اين عقيده است كه آزادي را جـز آزاديآزادي در روابط زناشويي. 1
هـا وعـالوه بـر آزاديكه كندميتواند محدود كند. مطهري در نقد اين مطلب بيان نمي

توانـد آزاديهاي عالي انساني، اخالقي و مصالح خود فرد نيز مـيحقوق ديگران، ارزش
او را محدود كند.

: كه مبتني بر اين عقيـده اسـت كـه شـكوفاييپرورش همه استعدادهاي دروني. 2
شـود،استعدادهاي فطري و طبيعي باعث نشاط، شادكامي، تعادل روحي و رواني فرد مي

گردد. مطهـري دراما جلوگيري و تحت فشار قرار دادن آنها موجب هزاران ناراحتي مي
كند كه اسالم با رشد طبيعي استعدادها مخالف نيسـت، بلكـه بـانقد اين مطلب بيان مي

نظمي و به اختالل كشاندن استعدادهاي طبيعي انسان مخالف است.آشفتگي، بي
بر اين ايده است كه غريـزه جنسـي در اثـرمبتني. عدم محدوديت غريزة جنسي:3

كند. بنـابراين،و در اثر ارضاء و اشباع، فروكش ميشودميورتر منع و محدوديت، شعله
براي انصراف بشر از توجه دائم به امور جنسي و جلوگيري از عوارض ناشي از آن، راه 

ش بـرداريم. مطهـري درصحيح اين است كه هر گونه قيد و ممنوعيتي را از جلوي پـاي
هـايپردازد كه همچنان كه محروميت باعـث ايجـاد عقـدهمقابل، به بيان اين مطلب مي

شود، آزادي بيش از اندازه نيز باعـث اخـتالالت روانـي و انحرافـات جنسـيرواني مي
و با غرايز و تمايالت خـود بايـد بـه ماننـد يـك حكومـت عـادل و دمـوكراتشود مي

).651-644ص ، 19، ج 1377(مطهري، برخورد كرد
دارند اگـر چـه جنسـيت وبعضي از متفكران خارجي از جمله علي اوصاف بيان مي

عمل جنسي همان چيزي است كه در شرق، غرب، شمال و جنوب عالم اسـت؛ امـا بـر
طبق سـاختار فرهنگـي و اجتمـاعي غـرب، روابـط آزاد قبـل از ازدواج و ... مناسـب و

و در اسالم نيز بر طبق ادراك اجتماعي، ساختار فرهنگي و ساير فاكتورها، اخالقي است
). 2001، اوصـافموارد مذكور در فرهنگ غرب، امري غير اخالقي و ناشايست اسـت (

دارد كه يكي از مشكالت امروزي، فاصله افتادن بين سن بلوغ و محمد ريضوي بيان مي
است. راه حل مشكل اين است كه والـدين يـاازدواج است كه علت آن مشكالت مادي 

مؤسسات اسالمي، جوانان را براي ازدواج تا رسـيدن بـه اسـتقالل مـالي حمايـت كننـد
).1994(ريضوي، 

پيشينهبررسي
بر اساس آنچه در بررسي پيشينه مشخص شد، مطالعات صورت گرفته بيشتر ناظر بـر

هي و نقد اخالق جنسـي كهـن وهاي النظر اسالم دربارة غريزة جنسي، رعايت ارزش
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شـناختي و سـپس بررسـي تـأثير ايـنمدرن در غرب است و نه بررسي مباني انسـان
 .در اخالق جنسيمباني

تعريف مفاهيم

1اخالق جنسي

قسمتي از اخالق به معنـي عـام اسـت كـه شـامل آن عـده از عـادات و«اخالق جنسي 
، 1377(مطهـري،» داردهاي بشري است كه بـا غريـزه جنسـي بسـتگيملكات و روش

قواعد و هنجارهاي تعيين كنندة رفتار جنسـي«). همچنين اخالق جنسي 633، ص 19ج
مورد پذيرش جامعه در زمان معين است، عدم رعايت اين قواعد، غير اخالقي و يا حتي 

).567، ص 1378(فرمهيني فراهاني، » شودنابهنجار تلقي مي
هـاين حدود روابط بين جنس مخالف در عرصهبنابراين، اخالق جنسي اسالمي مبي

اجتماعي، فرهنگي، خانوادگي و ديگر روابط رسمي و غيررسمي منبعث از مباني نظـري
شناختي اسالمي است.و عقالني انسان

2شناختيمباني انسان

 وشناسـيروانچوننظريعلومدرشدهشناختههايقانونمنديمجموعه«مباني ناظر بر 
. )64ص ،1381بـاقري،( »داردتكيـهآنهـابـهتربيـت وتعلـيمكهاستشناسيجامعه

هستند جهان وانساندگاريآفر وجهانانسان،يوجوداوصاف«همچنين مباني ناظر بر
يعنـيمركـب، ايم،يمفاهيعنيط،يبسشكلدوازيكيبه واستخراجاسالممتونازكه

اصول،اهداف،نيتدو واستخراجشالودة وشونديمانيبيفيتوص ايياخباريهاگزاره
).30-29ص، 1389 ،ي(بهشت »نديآيمشماربههاروش وهابرنامه

هاي توصيفي است كه بيان ي، مفاهيم يا گزارهنابا توجه به آنچه بيان شد منظور از مب
اخـالقشناسـانه بـرهاي انسـانكنندة ديدگاه اسالم در مورد انسان است كه اين ويژگي

.ارندذگتأثيرجنسي 

اصول
يكلـيهاگزاره اي مياسالم مفاهگاهيداز داصول«دارد: بهشتي در تعريف اصول بيان مي

يهـاروشيو حـاوراهنمـاو اريـكه معيمحور مستخرج از متون اسالمديبا ايييانشا
).35ص، همان( »انديتيترب

                                                          
1. Sexual morality 

2. Anthropology 
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محوري است كـهبايدهاي تجويزي د، مقصود از اصول، گزارهبا توجه به آنچه بيان ش
و معيار عمل است و تحقق اين اصول در گرو شودميشناختي استنتاج از مباني انسان

 .شناختي اسالم است كه ناظر بر واقعيت انسان استقبول مباني انسان

جنسيو تأثير آن در اصول اخالقشناسي اسالميانسانمباني 

 ،ويژه قرآن كـريم هب ،كه از متون دينيايشناسانهانسانبا توجه به مباني نظري و عقالني 
پـردازيم كـهاستخراج شده است، به تبيين تأثير اين مباني در اصول اخالق جنسـي مـي

 :عبارتند از

يجنسزةي. غر1
شناسـد و آن رااسالم غريزة جنسي را به عنوان يكي از نيازهاي انسان بـه رسـميت مـي

داند و عالقـه و تمايـل بـاطني زن و مـرد بـهموهبتي الهي و امري طبيعي و فطري مي«
، 1385بهشتي، » (داند كه هيچ زشتي و پليدي ندارديكديگر را امري پسنديده و نيكو مي

دسـتورات الهـي و سرشـت انسـان نـوعيميان). اين امر به خاطر اين است كه 93ص
هنگي و توازن وجود دارد و اسالم يكايـك قواعـد خـود را بـر فطـرت وآوايي، هماهم

هر نوع اخـالق جنسـي كـه در صـدد ،سرشت تغييرناپذير انسان بنا كرده است؛ بنابراين
ترديد از نظر اسالم مطرود بيباشد، سركوبي و تقبيح اين گونه تمايالت در وجود آدمي

ها را بـه بهـره-بسياري از آيات قرآن انسانموم خواهد بود. زيرا خداوند متعال در ذو م
و در آنچه خدا بـه تـو«هاي الهي دعوت نموده است. هاي مادي و نعمتگيري از لذت

 .)77(قصص، » ات را از دنيا فراموش مكنداده، سراى آخرت را بطلب و بهره

جنسيدر اخالق جنسيغريزةپذيرشتأثير

سي به عنوان يك نياز انساني، منجـر: پذيرش غريزة جنعدم سركوبي غريزة جنسي
شود. سركوبي غريزة جنسي مبتني بـر ناديـدهبه عدم پذيرش سركوبي غريزة جنسي مي

همچـونل،گرفتن اين غريزة و مبارزه با آن است كه خود اين مبارزه به داليل غير معقو
ن كهـرسيدن به سعادت حقيقي، شناخت حقيقت، رهايي از رنج و عذاب در اخالق جنسـي

است.شدهميانجام 
پذيرش غريزة جنسي به عنوان يك نياز انساني كه بايد در سـطحي اخالقـي: اعتدال

رويكـردريزي خواهد كرد. بر اساس معتدلي را پايهشود، اخالق جنسيِ ءو انساني ارضا
كوشيم آن را تشديد نكنيم و به آن پركنيم، ولي ميما غريزة جنسي را طرد نمي ،اعتدالي
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بدان كه انـدر شـهوت نيـز افـراط«گويد: ال ندهيم. امام محمد غزالي در اين باره ميو ب
كه چنان شود از فواحش و كارهـاي زشـت شـرم دبوهست و تفريط و ميانه؛ افراط آن

نداشته باشد و همه چيز خود را براي آن بدهد و چون انسان به اين حد رسيد راه مقابله 
باز هم تمايل به انجام اين كار داشت بايـد ازدواج كنـد وبا آن روزه گرفتن است و اگر 

تفريط آن است كه شهوت بـه كلـي در كسـي بـروز نكنـد و ايـن نقصـان و ضـعف را
و اعتدال آن است كه شهوت در كسي باشد، ولي اجازه طغيان نداشته باشـد ورساند مي

 .)63ص، 2 ج، 1361( غزالي،  »تحت فرمان عقل باشد

انسان مفطور به فطرت الهي .2
مفطور بودن به فطرت الهي، از يك جهت، به اين معنـا اسـت كـه در انسـان گـرايش و

سـوره روم بـه30معرفتي دروني نسبت به خداونـد وجـود دارد. در ايـن بـاره، در آيـة
تو اي رسول با پيروانت مستقيم روي بـه جانـب«ماهيت فطرت الهي انسان اشاره شده: 

». اسالم آور و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت خلق را آفريده پيروي كـنآيين پاك
رنگ نيست و رنگ ربوبي دارد و نگين جانش از پرتوي ربوبي رنگين بنابراين، انسان بي

است. به دليل عمق نفوذ معرفت و ميل ربوبي در انسان فرار از خدا فرار از خـود اسـت
، 1381يشـتن حقيقـي خـود اسـت (بـاقري،و حركت به سوي خدا حركت به سوي خو

آميزي خدا راست كه به ما رنگ«آمده است: 138). همچنان كه در سوره بقره آيه 15ص
رنگ ايمان و سيرت توحيد بخشيد و هيچ رنگي بهتـر از ايمـان بـه خـدا نيسـت و مـا

».كنيمشائبه او را پرستش ميبي
ي اسـت كـه بـذر آنهـا در سرشـت انسـانهايديگر، فطرت ناظر بر ويژگيسوياز 

انسـان نيـز ماننـد سـاير انـواع«فرماينـد:وجود دارد. عالمه طباطبايي در ايـن بـاره مـي
جش ياست كه او را به سـوى تكميـل نـواقص و رفـع حـوافطرتىمخلوقات مفطور به

هدايت نموده و به آنچه كه نافع براى اوست و بـه آنچـه كـه بـرايش ضـرر دارد ملهـم
پس انسان داراى فطرتى خاص به خود است كه او را به سنت خـاص زنـدگى و1ه.كرد

كند، راهـى كـه جـز آنشود هدايت مىراه معينى كه منتهى به هدف و غايتى خاص مى
). بنـــابراين، فضـــايل 268، ص 16، ج 1374(طباطبـــايي، » توانـــد پـــيش گيـــردراه را نمـى

است، ريشه شدهبررسي كه در اين مقاله به تفكيك تي خاشنانساناخالقي و ساير مباني 

                                                          

).8و  7سوره شمس، آيه (و قسم به نفس و آنكه او را نيكو بيافريد و به او شر و خير را الهام كرد .1
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گونة خاصي از آفرينش اسـت كـه خداونـد«زيرا فطرت ناظر بر ؛در فطرت انسان دارند
هـا ازهـاي خاصـي كـه انسـانها داده، يعني يك سلسله ويژگيدر بدو خلقت به انسان

).68، ص 1382(علمي، » همان ابتداي خلقت آن را دارند
تأثير مفطور به فطرت الهي بودن انسان در اخالق جنسي 

اگر انسان نسبت به اين امر آگـاهي داشـته باشـد كـه ميلـيشكوفايي فطرت الهي: 
ربوبي در وجود او هست، انرژي رواني خود را به طور نامعقول صرف امـور جنسـي و

بنـاييوارة زيـركاميابي آن نخواهـد كـرد و تمـايالت جنسـي هسـتة محـوري و طرحـ
هاي ديگر او را بـه دسـت بگيـرد؛ريزي نخواهد كرد كه هدايت جنبهشخصيت او را پي
اي به ميل جنسي خود پاسخ خواهد داد كه موجب خفتگي، استحاله و بلكه فرد به گونه

هاي متعالي انسان نشود.تغيير ميل ربوبي و گرايش

. انسان موجودي است داراي كرامت3
دو نوع كرامت است كه عبارتند از:انسان داراي 

كرامتي است كه از ناحيه خداوند نصيب انسان شده و ربطي بـهالف) كرامت ذاتي:
ها از آن برخوردارند و از ايـن ناحيـه كسـي بـراراده و اختيار انسان ندارد و همه انسان

» داشـتيمما آدميزادگـان را گرامـى«فرمايد: ديگري برتري ندارد؛ همچنان كه خداوند مي
).70(اسرا، 

در اخالق جنسييتأثير كرامت ذات

: انسان به صرف انسان بودن كريم است و اخالق جنسـيحفظ كرامت ذاتي انسان
دار شدن كرامت ذاتي انسـان شـود؛ يعنـي پاسـخگويي بـهآدمي نيز نبايد موجب خدشه

تي انسان باشـد،اي كه در تعارض با كرامت ذاغريزة جنسي به هر طريقي و به هر شيوه
روا نيست. 

ويژه رفتار مردان بـا بهكرامت ذاتي در رابطه بين زوجين حفظ كرامت انساني زنان:
انـد وزنان مؤثر است، زناني كه در طول تاريخ نظام مردساالرانه به نحـوي تحقيـر شـده
هـايشخصيت انساني آنها ناديده گرفته شده است. در دنياي مدرن نيـز گرچـه گـرايش

فمينيستي مدعي احقاق حقوق زنان و تالش براي از بـين بـردن تبعيضـات اجتمـاعي و
هـاي بـين دواند، اما در اين ميان بعضي از آنها زن بودن زن و تفـاوتسياسي آنان بوده

اند. در تقابل با چنين ديدگاهي، در اخالق جنسـي اسـالمي،جنس را به فراموشي سپرده
هـايشـده اسـت و هـم بـه زن بـودن زن و تفـاوتهم به شخصيت انساني زن توجـه
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گـري واي كه با جنس مخـالف دارد. بـر ايـن اسـاس، مـردان و زنـان از سـلطهطبيعي
ه سـتمنـ«آمـده اسـت:سـورة بقـره279آيه شوند، همچنان كه درمنع ميپذيري سلطه

پذيري انحراف از گري و سلطهزيرا الزمة سلطه». شودكنيد و نه بر شما ستم وارد مىمى
كرامت ذاتي از طريق شستشوي مغزي، تحميـق شـعور و قـدرت فكـري افـراد، القـاي

هاي دروغين و شكستن حدود الهي است.ارزش
اين كرامت برآيند تـالش و كوشـش انسـان در جهـت قـربب) كرامت اكتسابي: 

هـا برتـر از ديگـرانالهي و حاصل ايمان و عمل صالح است. در اين حيطه نه همه انسـ
آنها فروتر يا مساوي با ديگر موجودات هستند. اگر انسان از عقـل ةهمموجوداتند و نه 

خود استفاده نكند، در مسير الهي گام بر ندارد و تنها در بعد مـادي حيـواني و ةانديشو 
 5يـهآجسماني خود پيش رود، فروتر از بسياري از موجودات اسـت؛ همچنـان كـه در

اما اگـر انسـان». ها بر گردانديمترين پستپس انسان را به پست«آمده است: سوره تين
در مسير الهي گام بردارد و بـه مقـام واليـت تكـويني و خالفـت الهـي برسـد از همـه

موجودات برتر خواهد بود. 
جنسيكرامت اكتسابي در اخالقتأثير

هـايالقي و آراسـته شـدن بـه ويژگـيكسب فضايل اخافزايش رضايت زناشويي:
روحي و رواني مثبت، همچون احترام به احساسات يكديگر و گـوش سـپردن دقيـق و

هاي ظاهري و جنسـي در زنـدگيآگاهانه به آنها و ...، به ويژه بعد از زماني كه جذابيت
مشترك فروكش كرده و وزن واقعي خود را پيدا كردنـد، جايگـاهي كليـدي در زنـدگي

آن افزايش رضايت زناشويي خواهند داشت. دنبالو به مشترك
الزمة به دست آوردن كرامت، عمل به فرامين الهـي، پرهيـز ازعمل به فرامين الهي:

هاي عزت نفس و عزيز ارضاي غريزة جنسي خارج از محدودة شرع، فراهم كردن زمينه
نسي از جمله غرايزي است داشتن انسان است. از سوي ديگر، با توجه به اينكه غريزة ج

هـاي آن رانوردد، پايهداري را در ميكه در اثر طغيان و سركشي، حصار تقوا و خويشتن
هاي ارضاي صحيح و كند، بايد زمينهكند و كرامت انساني را زايل ميسست و لرزان مي

مشروع اين غريزه را مهيا كرد تا كرامت و عزت انساني افراد حفظ شود.
تواند از آلـوده شـدن بـه گنـاههايي كه انسان با آن مييكي از راهقي:مصونيت اخال

توجه به كرامت خود است. مسلماً هر كـس بـراي خـود شخصـيتي قائـل ،مصون بماند
است و حاضر نيست به سـادگي آن را از دسـت بدهـد. دريافـت ايـن مسـئله موجـب
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امدي بـه شخصـيت او آسـيبانسان بدون تفكر دست به كاري نزند و اگر پيششودمي
شود كه اگـرو روايات اين گونه استنباط ميرساند در صدد جبران برآيد. از آيات قرآن

آدمي در درون خويشتن احسـاس كرامـت كـرد و آن را بـاور نمـود، نـوعي مصـونيت
سـورة يوسـف23تـوان بـه آيـةاخالقي در برابر معاصي خواهد يافت. در اين باره مي

او صـاحب نعمـت مـن اسـت؛ مقـام مـرا ،برم به خداپناه مىوسف گفت ي«اشاره كرد: 
در اينجا حضرت يوسف با بازگشت به كرامت ذاتي خـود و منبـع». استگرامى داشته

 .آن كرامت، خود را از افتادن در دام گناه حفظ كرد

ورزيانديشه .4
وقفه براي انتخاب با توجه به اينكه آدمي همواره در حال شدن است، نيازمند تفكري بي

و عمل است. اما در كالم الهي هدف از دعوت به تفكر اين است كه ما به جنبة ملكوتي 
اي خـدا را ببينـيم، ايـنببريم، به اصل ربوبيت برسيم و در هر پديـدهو رباني هستي پي

دارد: ورزي است. بهشتي در اهميت عقالنيت بيان مـيذات و جوهره عقالنيت و انديشه
ترين امتياز و شرط اساسـي دينـداري، سـرمايهالوده انسانيت و برترين و شريفعقل ش«

) و اينكـه اهميـت عقـل54، ص 1386(بهشـتي،» كمال، فضيلت و شرافت انسان است
خواند. افزون و دين را نتيجه عقل ميداندمي(ع) آن را پايه دين عليچنان است كه امام 

هاي عقل معرفي نيز، صفات و ملكات حسنة اخالقي را از ثمرهبر اين، در حوزة اخالق
كرده و فرموده است: صدق، ثمره عقل است؛ مدارا با مردم، ثمرة عقل است؛ چون عقـل
كامل شود، شهوت كاستي گيرد و نفرت از دنيا و كوبيـدن هواهـاي نفـس، ثمـرة عقـل

).83، ص 1389است (بهشتي، 
نسيورزي در اخالق جتأثير انديشه

براي كسب بينش صحيح و عملكرد مناسب در اخالق جنسي، كسب بينش صحيح:
نياز است كه فرد خود را به تزكيه همراه با تعليم و تعليم همراه تزكيه آراسته كنـد؛ زيـرا

پـذيريهمراه نشدن تزكيه با تعليم، ما را در تعصب و جمود غير عاقالنه و عدم انعطاف
انـدازد و همـراه نبـودن تعلـيم بـا تزكيـه مـا را درها ميو عدم درك شرايط و موقعيت

بنابراين، تزكيه نفـس باعـثاندازد. ها ميمحوري و به مرحلة عمل نرساندن آموختهخود
ها و ... در كسب بينش و معرفت صـحيحشود كه تأثير هيجانات منفي، حب و بغضمي

فكـر خـود بـرايكاهش يابد و فرد بدون احساس فشـار، بـه ضـبط و كنتـرل حركـت
شناخت درست بر اساس ادله كافي بپردازد. 
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و هايمان بر اساس انديشـه ييهمة اعمال، احساسات و حتي توانارعايت اعتدال:
بيشـترجـوي اوتـر و بـا فطـرت كمـالگيرد. هرچه تفكر انسان متعاليميتفكر شكل
ه عقل سليم انسان را به با توجه به اين كپيمايد.تر راه تكامل را ميسريع ،منطبق باشد

عقل يكي از عوامل مـؤثرتوان گفتمي ،رواز اينخواند، سوي رعايت اعتدال فرا مي
عقـلآنكـهز بشـري اسـت. خالصـهيهاي نفساني و رام كردن غرادر تعديل خواهش

حضرت همچنان كهراهنمايي است كه پيروي از آن ماية فالح و رستگاري بشر است. 
بس است تـو را (سـود بـردن) از عقـل و خـرد كـه«فرمايند:مي هعلي(ع) در اين بار

(فـيض االسـالم،» سـازدهاي رستگاريت به تو آشـكار مـيهاي گمراهيت را از راهراه
؛ عاقل دشمن لـذت خـودالعاقل عدو لذته«دارد: ). همچنين، بيان مي1284ص، 1377
؛ نـادان بنـدةل عبد شـهوتهالجاه«ها سبب ارتكاب مناهي گردد. ، زيرا غلبة لذت»است

و اطاعت آن كند هر چند خـالف شـرع و عقـل باشـد (تميمـي» خواهش خود است
محتـاجاعتـدال،بـراي رسـيدن بـهكـهان كالم اين است). ج123، ص 1339آمدي، 

انديشه و فكري عفيف، صادق و قابل اعتماد هستيم.

اصالت نفس و روح انسان .5
حيواني انسان مانند هاي فرا) و بدن است و ويژگيانسان موجودي مركب از نفس (روح

هاي اخالقي و اراده آزاد كه انسان را از سـاير جانـداران متمـايزآگاهي و تعقل، گرايش
سازد، مربوط به نفس انسان است و اصل و حقيقت پايـدار انسـان و قـوام انسـانيتمي

ي الهـي، جاودانـه،). به طور كلـي روح امـر163، ص 1381است (مصباح، انسان نفس
ساري و جاري در وجود انسان، در معرض فساد و صالح است.

تأثير اصالت روح در اخالق جنسي 

در نگاه دين، ارضاي نيازهاي فيزيولوژيك نفي نشده، بلكـهتكامل روحي و رواني: 
مورد توصيه است؛ اما نكتة اساسي، هدف واقع نشدن نيازهاي فيزيولوژيك اسـت؛ زيـرا

رنگ كنـد و سـاير شـئونخالف آن است كه انسان يك شأن از شئون خود را پراسالم م
خود را ناديده بگيرد، به همين دليل بر ارضاي نيازهـاي شـئون مختلـف انسـان در حـد

كند كه پيامد اين اعتدال، تكامل روحي و روانـي اسـت. ديـن در عـيناعتدال تأكيد مي
توان بكشند هشدار داده است و در اين باره ميحال از اينكه اين نيازها انسان را به فساد

ايـم انكـار كننـد و از(بگذار) آنچه را به آنهـا داده«سورة عنكبوت اشاره كرد: 66به آية 
در ايـن آيـه خداونـد». زودى خواهنـد فهميـده لذّات زودگذر زندگى بهره گيرند؛ اما ب
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دهـد واند هشدار مـير دادهنسبت به افرادي كه ارضاي نيازهاي اوليه را هدف خود قرا
دارد كه آنان در سراي آخرت به اين حقيقت خواهند رسيد كه حقيقت حيات را بيان مي

اند.اند و راه را اشتباه رفتهدرك نكرده
غريزة جنسي در بعد روحي و رواني داراي خاصيت متعـالياصالت روابط عاطفي: 

ة جنسـي از حالـت صـرفشـود غريـزشدن است نه در بعد جسمي. همين باعـث مـي
21آيـهجنسي باالتر رود و جنبة انساني و الهي به خود گيرد. در اين رابطه خداونـد در

رواني تمايالت جنسي، وابسـتگي بـين زوجـين و-، بر جنبة عاطفي و روحيسورة روم
هـاى او اينكـه همسـرانى از جـنسو از نشانه«كند: نقش آن در سالمت رواني تأكيد مي

تان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار خود
آرامش خاطر، محبت و رحمت، تمايـل بـه تكميـل يكـديگر و ارضـاي نيازهـاي». داد

جسمي و روحي يكديگر در فرايند زندگي مشترك، امري است كه بايد از آن محافظـت
كرد و آن را پرورش داد. 

هـايمعنويت كه روح حاكم بر تفكر الهي است، ناظر بر تمام جنبهت: ارتقاي معنوي
وجودي انسان است نه يك جنبة خاص و رويـش معنويـت در درون انسـان مبتنـي بـر
شناخت خداوند، انتخاب او به عنوان رب خـويش، امتنـاع ورزيـدن از ربوبيـت غيـر و

كلي زنـدگي يـك انسـانروح  ،عمل به دستورات الهي است. با توجه به اينكه معنويت
شـأن جنسـي انسـان و رفتـارسورة مؤمنون11تا  1آيات دهد، در موحد را تشكيل مي

درست مربوط به آن در كنار امور عبادي، معنوي و انجام ديگر دسـتورات دينـي مطـرح
شده است و اين موارد را در كنار هم به عنوان عامل رستگاري انسان مطرح كرده اسـت

و آنهـا كـه زكـات راگرداننـدآنها كه از لغو و بيهودگى روى«پردازيم: ه به بيان آن ميك
كنند؛ تنها آميزش جنسى بـاعفتى) حفظ مىبىاز و آنها كه دامان خود را (دهندانجام مى

و كسانى كـه غيـرشوندگيرى از آنان مالمت نمىهمسران و كنيزانشان دارند كه در بهره
».طلب كنند، تجاوزگرند!از اين طريق را

قابليت تكامل نفس .6
الـف) حالـتتواند قرار بگيـرد كـه عبارتنـد از:نفس انسان در سه حالت وجودي مي

در اين حالت هواي نفس انسان كه در ابتدا مفهومي خنثي و فاقد ارزش مثبت و 1:رهاما
                                                          

) اخـذ53(يوسف،  »بِالسوءأُبرِّىء نَفْسي إِنَّ النَّفْس ألَمارةٌ وما«ز مفهوم آية شريفةاستناد و ارجاع به نفس اماره دارد كه ا .1
شده است.
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ز شكستن حـدود دينـيكند و براي ميل به آن امنفي است به سوي لذتي كشش پيدا مي
انسان پس از عمل به خواسـت نفـس امـاره و:لوامهب) حالت و عقلي پروايي ندارد؛ 

هاي كار خود را در وجدان اخالقي خـويشها و ناراستيكژيفرو افتادن از تب و تاب،
اين :ج) حالت طمأنينهكند؛ يابد و خود را به خاطر پيروي از نفس اماره سرزنش ميمي
دهد كه در آستان ربوبي است، غرق توجه به اوست و به الت زماني به نفس دست ميح

ذكر و ياد او مشغول است. هر كدام از اين مراتب نفس بيشتر محقق شود و تكرار شود، 
شـودآيـد و ملكـه شخصـيت وجـودي انسـان مـياز حالت گذار به شكل پايدار درمي

).14-13ص ، 1381(باقري، 
تكامل نفس در اخالق جنسيتأثير قابليت 

ره امـااخالق جنسي يك فرد در حالتي كه نفس او در مرتبة رفتار جنسي مسئوالنه:
شـكنانه و پرخطـر اسـت؛ امـا اخـالقآميز، هنجاراست، اخالقي غير مسئوالنه، خشونت

به وسـيلة نفـس لوامـه و رسـيدن بـه نفـس مطمئنـه،رهاماجنسي وي در گذر از نفس 
ني، طبيعي، الهي و مسئوالنه است كه سالمت جنسي اجتماع و خـانواده رااخالقي، انسا

در بر دارد.
تدرج ناظر بر مرحله به مرحله پيش رفـتنِ نفـس انسـان بـه سـويتدرج و تمكن: 

كمال يا سقوط است. تمكن ناظر بر توانايي نفـس انسـان در كسـب مراحـل كمـال يـا
ايـندرتهرانـيانسان است. دلشادسقوط و جاگير شدن صفات مثبت يا منفي در نفس

پايـهپايـه ورفـتنپـيشآهستهآهسته واندكاندكمعنايبهتدرج: «داردميبيانباره
قـادر وتوانـايينيـز وشـدنپابرجاشدن،جاگيرمعنايبهتمكن واستشدننزديك

حركتـيبـا زجـ واشتوانـايي وتمكناساسبرجزانسانيهيچ. استچيزيبرشدن
نيـزمطلـبايـنعكسكههمچنانيابد،نميدستالهيكماالتبهمناسب وتدريجي

 ،1387تهرانـي،دلشـاد( »شـودنمـيتبـاهدفعتـاً ومرتبهيكانسانيهيچ واستصادق
كنـد، بـهاش در امور جنسـي پيـروي مـي. بر اين اساس، فردي كه از نفس اماره)47ص

عمـل، انسـان را بـه«زيـرا ؛كنـده مرتبة حيوانيت تنزل پيدا ميتدريج از مرتبة انسانيت ب
). حال اگـر بخـواهيم، ايـن661، ص 13، ج1377(مطهري، » آوردشكل خودش در مى

فردي را كه به مرتبة حيوانيت تنزل كرده و ماهيت نفس حيواني در او تحقق پيـدا كـرده
اش و هـاي وجـوديه توانـايياست به مرتبة نفس مطمئنه برگردانيم، بايـد بـا توجـه بـ

اش، او را به تـدريج، بـه مرحلـةاش از جمله ضعف يا قوت ارادههاي شخصيتيويژگي
نفس مطمئنه باال ببريم تا به كماالت اخالقي دست پيدا كند.
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اختيار و انتخاب آگاهانه نفس .7
ايـن رد. اسـتنفـسآگاهانةهاي نفس انسان اختيار و انتخاب ترين ويژگييكي از مهم

بلكه مختار باشد  ،مشيت الهي مبتني بر اين است كه انسان مقهور و مجبور نباشد« ،زمينه
كه هيچ يـكاست و آرايش نيروهاي مؤثر بر آدمي در آيات قرآن به نحوي ترسيم شده 

.)22، ص 1381ري،(باق» از آنها با انسان رابطه جبري و قهري ندارند
نفس در اخالق جنسياختيار و انتخاب آگاهانة تأثير

ازدواج آزادانه و آگاهانه ازدواجـي اسـت كـه مبتنـي بـرازدواج آزادانه و آگاهانه:
تمايل و گرايش متقابل زوجين نسبت بـه يكـديگر، شـناخت و خودآگـاهي طـرفين از

ن زندگي مشترك بر حداكثر دهاي يكديگر و بنا نهاها و تفاوتخويشتن، كشف شباهت
بـه ،هـاهاي متعدد زنـدگي و همچنـين شـناخت تفـاوتمقولهاي درهاي هستهشباهت

رسميت شناختن و احترام به آنها است.

حب ذات  .8
اقدام به عمل نخواهد كرد، بلكه در كنار اينها يك نوع و آگاهي،انسان به صرف توانايي

علقـىت«گرايش دروني الزم است. منبع اين گرايش دروني حب ذات است كه نـاظر بـه
، 1374(طباطبـايي،» و مخصوص بين انسان و كمـال اوو انجذابى است شعورىخاص

شود انسان آنچه را كه باعث بقا و كمال وجـودش). حب ذات باعث مي619، ص 1ج 
شود دوست داشته، به آن گرايش داشته باشد و براي به دست آوردن آن تالش كنـد.مي

ز حب ذات و نتيجـه ميـل و جوشـشدر واقع حب بقاء و كمال انسان، هر دو مظهري ا
).164، ص 1381دروني نسبت به خود و كماالتش است (مصباح، 

تأثير حب ذات در اخالق جنسي

در صورتي كه حب ذات از حالت بدوي و خودخواهانه خارج شـود و:دگرخواهي
وجود انسان گسترش پيدا كند و همچنان كه خود را دوست دارد ديگران را نيز دوسـت

روي آورد، باعث ايجاد يـك عشـق طبيعـيياشد و از خودخواهي به دگرخواهداشته ب
شود و مفاهيمي مانند صميميت، احترام متقابل، فداكاري و ايثـار در اخـالق جنسـيمي

خـواهي بـه معنـاي حـب ذات عميـق اسـت كـهكند. در اين حالت دگـرافراد رشد مي
تر شده است.تر و الهيانساني

زوجـين و ديگـر اعضـاي خـانوادهميانانوادگي بر محبتاساس زندگي خمحبت: 
. الزمة شكوفايي محبت، مودت و رحمت در زنـدگي مشـترك، حركـت ازاستاستوار 
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سطح نيازهاي اوليه به سمت نيازهاي عالي است و اين متناسب با هدف تعليم و تربيـت
و به سـطوح عـالياز سطوح پايين نيازها رها شده «اسالمي است كه ساختن انساني كه 

نيازها دست يافته را مدنظر دارد. چنين فـردي كـه بـه ايـن سـطح از تحـول شخصـيت
بخـش ورسد، بـه جـنس مخـالف بـه مثابـه يـك انسـان مكمـل، يـك روح تعـاليمي

رسـد،تـر مـيتر بـه سـطوح عـالينگرد. انسان هنگامي از سطوح پايينبخش ميآرامش
شـود و نگـاه كـردن و ارتبـاط بـا او، هـمهمسر براي وي ماية مـودت و رحمـت مـي

).13، ص 1374(احمدي، ». بخش انسان استو تعاليبخشتكامل
مـن اخـالق«فرمايـد:مـىدربارة اهميت محبت در زندگي مشـترك(ع)صادقامام 

، ق1401بهبـودي،(» از اخالق پيامبران دوست داشتن زنـان اسـت ؛االنْبياء حب النساء
هر كس ما را بيشتر دوست ؛ كل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا«همچنين )؛5ص، 3ج

. )11، ص14 جق، 1403(حـر عـاملي،» بدارد، زنان را بيشـتر دوسـت خواهـد داشـت
رك، انسـان را از اضـطراب وبنابراين، محبت و رحمت به عنوان زيربناي زندگي مشت

بخشد و زندگي مشـترك را قـرين عشـق وخويي و نيز كدورت و تنفر رهايي ميتند
محبت خواهد كرد.

چند ساحتي بودن انسان .9
از ديدگاه اسالم انسان موجودي تك ساحتي نيست، بلكه موجودي چند ساحتي اسـت.

اي اينكـه مـا آنهـا را بـههاي وجودي انسان روشي اسـت بـرالبته تفكيك كردن ساحت
هاي تربيتي مناسب هر بعد از و به اتخاذ رويكردكنيمبررسي تر تر و دقيقصورتي عميق

ابعاد وجودي انسان بپردازيم. البته اين تفكيك نبايد مانع از آن شود كه ما ارتباط و تأثير 
او را از يكپارچگي و كل بودن و تأثر ابعاد وجودي انسان را بر يكديگر ناديده بگيريم و

خارج كنيم.
تأثير چند ساحتي بودن انسان در اخالق جنسي    

بر اين اساس انسان بايد تالش كند شأن جنسي خـود را بـهرشد متوازن و متعادل:    
عنوان يك ساحت وجودي بپذيرد و با آن برخـوردي طبيعـي داشـته باشـد، آن را پليـد

مام انرژي رواني خود را روي مسائل جنسـي متمركـز نكنـد؛نشمارد و از طرف ديگر ت
ها رشدي نامتوازن خواهند داشت. در اين حالـت انگيـزةزيرا در اين صورت ساير جنبه

شـود، مثـل فرويـد كـهگيرد و همه نيازها بر اساس آن تعريف ميجنسي محور قرار مي
رهنگي را بر اساس غريزة هاي علمي، معنوي و فهمة ابعاد وجودي انسان اعم از فعاليت
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پـور درگرفـت. آريـانرواني انسان را ناديده مييهاكرد و ساير انگيزهجنسي تبيين مي
رسـاندو لذت جسماني را ميسي جنجنسيت فرويدي هم روابط «دارد: اين باره بيان مي

ــ ــتو هــم مبلّ ــوتي و فعالي ــالي و عشــق اله ــي اســتغ عواطــف ع ــاب روان ــاي ن » ه
).91، ص 1357پور،(آريان

هويت جمعي  .10
گيري هويت جمعي انسان بستگي به نوع روابطي دارد كه با اطرافيان خود بر قـرارشكل

توصيف انسان در قرآن، صرفاً به منزلـة فـرد،«دارد: كند. باقري در اين رابطه بيان ميمي
زنـدگيفردي بريده و مجزا انجام نپذيرفته، بلكه رابطـه او بـا جمـع و امتـي كـه در آن

كند به منزله وجهي اساسي از هويت او در نظر گرفته شده است. از نظر قرآن، آدمـيمي
كند، مضطر و بـالارده نيسـت، امـا در عـيننسبت به جمعي كه در ميان آنان زندگي مي

گيري هويت او به نـوع روابطـي كـه بـا اطرافيـان خـودحال، نظر بر اين است كه شكل
). از سوي ديگـر، انسـان در26، ص 1381(باقري، » اسي داردكند، بستگي اسبرقرار مي

كنار اين هويت جمعي، خود داراي هويت فردي نيز هسـت كـه او را از جمـع متمـايز
بخشد.كند و به او فرديت ميمي

تأثير هويت جمعي انسان در اخالق جنسي

اگر اخالق جنسي ما درست باشـد و منجـر بـه پاسـخگوييتحكيم هويت جمعي:
گيـري هويـت مـاحيح به غريزة جنسي در قالب ازدواج شود، نقش مهمـي در شـكلص

خواهد داشت؛ زيرا ازدواج در راستاي تشكيل هويـت جمعـي آدمـي اسـت. ازدواج در
حقيقت به نوع ديگر پيوستن و يكي شدن در قلمروي روح و روان است. بدون زنـدگي

شـود، مثـل ارتبـاط وج مـيزناشويي بخشي از فضاهاي جمعي از اختيـار انسـان خـار
ها و همچنين تجربة پدر شدن و يا مادر شدن. از سـويتعامالت بين دو جنس، خانواده

شود.ديگر، تحكيم هويت جمعي باعث تشكيل اجتماع بسامان و سالم مي
هـاياز سوي ديگر، هويت جمعي به نحوي جلـوي خشـونتكنترل رفتار جنسي:

رتي داراي هويـت جمعـي خـواهيم بـود كـه بـهگيـرد؛ زيـرا مـا در صـوجنسي را مي
هنجارهاي جمعي تن در دهيم. همچنين هر اجتماعي در مورد مسائل جنسي، هنجارهـا
و قوانيني دارد كه يك فرد اجتماعي شده در مسير اين هنجارها قـدم خواهـد برداشـت؛
بنابراين، هويت جمعي باعث خواهد شد فرد با توجـه بـه چـارچوب اجتمـاعي، رفتـار

نسي خود را تنظيم كند چون در غير اين صورت به وسيلة اجتماع طرد خواهد شود. ج



69  شناختي اخالق جنسي از ديدگاه اسالمتبيين مباني انسان

انسان در كنار هويت جمعي از يك هويت فردي به رسميت شناختن هويت فردي:
نيز برخودار است كه بايد آن را در زندگي مشترك به رسميت شناخت؛ زيرا براي با هم 

گيري هم باشند، بلكه الزم است در عين شكلزيستن الزم نيست كه افراد كامالً شبيه به
هاي فردي نيز حفظ و به آنها احترام گذاشته شـود و زنـدگي مشـتركهويت ما، تفاوت

بستري براي شكوفايي استعدادهاي فردي طرفين شود.

ضعف .11
انسان در ابعاد مختلف وجودي خود دچار ضعف، سستي و ناتواني است، همچنـان كـه

. بنـابراين،)28(نسـاء، »فًايخُلقَ الْإِنْسانُ ضَـع« :كندعف انسان تأكيد ميبر اين ضخداوند
هاي عمومي انسان است و انسان را توانايي آن نيست كـه از ايـنضعف يكي از ويژگي

معنا نيست كه انسان براي غلبه بـرخصوصيت انساني به طور كامل بگريزد. اما اين بدان
توانـدهاي اخالقي، روحي و رواني و ... هيچ تالشي انجام ندهد، بلكه انسان مـيضعف

روانـي و-هـاي الزم، كسـب فضـايل اخالقـي و روحـيها و تواناييبا كسب شايستگي
هايي كـه مـا درهاي خود، به ويژه ضعفبينشي درست به زندگي، بر بسياري از ضعف

هاي مختلف زندگي و همچنين براي انجام تكـاليف الهـي در ابعـاد مختلـف ازعيتموق
ضـعف بـه«دارد: به طور نسبي غلبه كند. باقري در اين باره بيان مـيد،دهميخود بروز 

هاي عمومي انسان، بيشتر ضعف نفس است تـا ضـعف بـدني يـاعنوان يكي از ويژگي
ي از قوت بدني و عقلـي برخـوردار اسـت امـا دچـارعقلي. به عبارت ديگر، انسان گاه

شود كه فرد به رويارويي با تكاليف ضعف نفس است. اين ضعف در مواردي آشكار مي
).151، ص ،1381باقري،» (ها قرار گرفته استخاسته است و در برابر قبول مسؤليت بر

تأثير ضعف در اخالق جنسي

رابر غريزة جنسي باعث شده است كـه خداونـدضعيف بودن انسان در بتخفيف حكم:
28در اين باره بر انسان سهل و آسان بگيرد، همچنان كه خداونـد در سـورة نسـاء آيـة

خواهد (با احكام مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند آن،) كار را بـرخدا مي«فرمايند: مي
غرايز، مقاومت او كـمشما سبك كند؛ و انسان، ضعيف آفريده شده؛ (و در برابر طوفان

خـداى سـبحان در«دارد: بيـان مـيضعيف بودن انسانعالمه طباطبايي در باب ». است)
بر سر متعلقات خود با انسـان سـتيزهى كه دائماًيقواى شهويه را تركيب كرده، قواانسان

سازد به اينكه آن متعلقات را مرتكب شود، خـداى عزوجـل بـر اومىكند و وادارشمى
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هاد و شهواتى را بر او حالل كرد، تا به اين وسيله سوژه شهوتش را بشكند، نكاح منت ن
طباطبـايي،» ( را به مقدارى كه غائله عسـر و حـرج او را برطـرف سـازد تجـويز كـرده

).449، ص 4، ج 1374
با توجه به اينكـه غريـزة جنسـي در اسـالم بايـد در چـارچوبمدارا و مسامحت:

هايي است كه بايد مبتني بر مـدارابط بين زوجين يكي از مقولهخانواده ارضاء شود، روا
اى كسانى كـه ايمـان«آمده است: سورة تغابن14آيه و مسامحت باشد؛ همچنان كه در 

حـذر باشـيد؛ وايد! بعضى از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند، از آنها برآورده
بخشـد)؛ چـرا كـه خداونـد(خدا شـما را مـىاگر عفو كنيد و چشم بپوشيد و ببخشيد،

بيان شـده(ع)در روايتى از امام باقراين آيه ن نزولأشبارة در». بخشنده و مهربان است
پسـر و همسـرش دامـن او را ،خواستند هجـرت كننـدوقتى بعضى از مردان مى«است: 

ا بـعـد از تـو گفتند: تو را به خدا سوگند كه هجرت نكن، زيرا اگر بروى مگرفتند و مى
ماندند، آيه فوق نــازل شــد وپذيرفتند و مىسـرپـرسـت خـواهيم شد، بعضى مىبـى

ها بـرحـذر داشـت، امـا بـعـضـى ديگـراز اطاعت فرزندان و زنان در اين زمينهآنها را
به خدا اگر بـا مـا هجـرتگـفـتـنـدرفتند ولى به خانواده خود مىكردند و مىاعتنا نمى

بـه شــما اعتنـا نخـواهيم كـرد،يد ما مطلقاًي) مدينه نزد ما آهدر (دارالهجريد و بعداًنكن
آنها پـيوستند گذشته را فراموش ولى به آنها دستور داده شد كه هر وقت خانواده آنها به

» ناظر به همين معنى اسـت »غفور رحيمو ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اهللا«كنند و جمله 
).203، ص 24، ج 1376شيرازي و همكاران، (مكارم 

گيريبحث و نتيجه

، بـر عـدم پليـديداندغريزه جنسي را پليد مياسالم برخالف اخالق جنسي كهن كه 
كنـد. همچنـين بـرغريزه جنسي و ارضاي مشروع آن در چارچوب خانواده تأكيد مي

ه مبتني بر مباني اومانيستي و سكوالر به انسـان، قـوانينخالف رويكرد ليبرال است ك
نگـر ازاجتماعي و اخالق جنسي است كه نوعاً به دليل عدم وجود يـك نگـاه جـامع

منظر دين دچار خلل است. به اين معنا كه در اسالم، غريزة جنسي در ارتباط با ابعـاد
حدود آزادي ديگـران،هاي اخالقي ديني لحاظ شده و افزون بر رعايت الهي و ارزش

كنـد. درانساني و احكام الهي نيز آزادي انسـان را محـدود مـي-گرايشات عالي ديني
گيري جنسي نيسـت؛ضمن، اخالق جنسي اسالمي اخالقي صرفاً مبتني بر تمتع و كام

زيرا از نگاه اسالم، نياز جنسي صرفاً نياز فيزيولوژيكي نيست، بلكه نيـازي عـاطفي و
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اسـت همـان مـودت وبين زوجـينسكون  ةچيزي كه ماياين اساسبر.رواني است
و رابطة جنسي را كند زن و مرد ايجاد ميمياناي معنوي رحمت الهي است كه جاذبه

كند. تر ميتر و انسانيالهي
گرايانه به انسـان اصـولي را دربا توجه به آنچه بيان شد، اسالم با نگاهي جامع و كل

كند كه موجبات رشد و تعالي همه جانبـه فـرد و اجتمـاع راريزي ميايهاخالق جنسي پ
آورد. اگرچه امروز موانع و مشكالت متعـددي همچـون عـدم اسـتقالل مـالي،ميپديد 

گسترش روابط آزاد بين دختر و پسر، باال رفتن سن ازدواج و ... باعث شـده اسـت كـه
از اين وضعيت، اين اسـت كـهپايبندي به اخالق جنسي تضعيف شود كه الزمه خروج

در كنار آموزش اخالق جنسي اسالمي، تمام نهادهاي اجتماعي و فرهنگي براي كـاهش
اقدام كنند. ،مسائل و مشكالتي كه مانع ازدواج مناسب جوانان است
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ì¥}±ï. ð»·•| …ì±ô² °… Þú| Îñõ…ð¼| >Þõ¬á| ô ̈±¬ô°²ÿ| Öé·×þ< …¶•€ „Ò†²

ìþ|Þñýî. º†ü~ ̈ýéþ| …² ºí† ‹† „Ú†ÿ| ¬Þ}± ̈·±ô‹†Ú±ÿ| „ºñ† ‹†ºý~ …ü»†ó|

‹±ð†ìú|ø†üþ| ‹† ìÃ†ìýò| Öé·×þ€ ¬° ¾~…ô¶ýí†€ ‹ú| ̈¿õÁ| ºŒßú| 4 ¬…º}ú|…ð~.

²ìýñúö| „ºñ†üþ| ì† ¬° ‹¥™| Þõ¬á| ô

¨ƒƒƒ±¬ô°²ÿ| Öƒéƒ·ƒ×ƒƒþ€ …²Þƒ}ƒƒ†Ž|

>¬…¶ƒ}ƒƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ| Öƒßƒƒ±ÿ| ‹ƒƒ±…ÿ|

Þõ¬Þ†ó< º±ôÑ| º~. ì}†‡|¶×†ðú|

…üò| Þ}†Ž€ ‹·ý†° ìËéõï| ô…ÚÐ|

º~û. Þ}†‹þ| …¶•| Þú| ̈†ðî| …¤·†ðúö|

‹†Ú±ÿ€ ¬̈}± „Ú†ÿ| ¬Þ}± {±›íú|

Þ±¬û| ô ìÛ~ìú|…½| °… „Ú†ÿ| ¬Þ}±

ðõº}ú|…ð~. …üò| Þ}†Ž| °… …ð}»†°…–|

…ìý±ÞŒý± ìñ}»± Þ±¬û| …¶•| ô …èŒ}ú|

ì}†‡|¶×†ðú| ¬° {ý±…́ 0001 ð·©ú. „ó|

Æõ° Þú| „Ú†ÿ| ¬Þ}± ‹ú| ì† ìµ¬û|

¬…¬ð~€ ›é~ ¬ôï| ô ¶õï| …üò| Þ}†Ž|

øî| ¬° ¬¶•| {±›íú| …¶•| ô

…ó|º†Š…èéú| ‹ú| ²ô¬ÿ| ‹ú| ‹†²…° ð»±

Îƒ±Âƒú| ìƒþ|ºƒõ¬. …üƒò| Þƒ}ƒ†Ž€

ìœíõÎú|…ÿ| …¶•| Þú| â±ôû| èý�íò|

„ó| °… …ðœ†ï| ¬…¬û. …üò|ø† â±ôøþ|

ðƒõüƒ·ƒñƒ~û|…ðƒ~ Þƒú| ìÏ}Û~ð~ ‹†ü~

ìÃ†ìýò| Öß±ÿ| ô Öé·×þ| °… ‹ú|

‹¡ú|ø† ¬° Ú†è�| ¬…¶}†ó| …°…̂ú| ¬…¬.

{×†ô–| Þ†° …üò| â±ôû| ‹† Þ}†Ž|

>¬ðý†ÿ| ¶õÖþ< …üò| …¶•| Þú|

>¬ðý†ÿ| ¶õÖþ< {†°üª| Öé·×ú| °… ‹ú|

²‹†ó| ¶†¬û| ‹±…ÿ| ‹¡ú|ø† ìÇ±§|

ìþ|Þñ~€ ¬° ¤†èþ| Þú| >¬…¶}†ó|ø†ÿ|

Öƒßƒ±ÿ| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó<€ …¶†¶†_

Þ†°ÿ| ‹ú| {†°üª| Öé·×ú| ð~…°¬€ ‹éßú|

ìÃ†ìýò| ô ìÛõèú|ø†ÿ| Öé·×þ| …²

›íéú| ì±å€ …̈}çÙ| ¬° ì±…{�€

…̈}çÙ| ô¤~–| {Ã†¬€ ‹¥™| ²ì†ó|

ô {í†ï| ìÛõèú|ø†üþ| °… Þú| ¬° Öé·×ú|

ìÇ±§| …¶•€ ‹ú| ²‹†ó| ¶†¬û| ô ¬°

Ú†è�| {Ï~…¬ÿ| ¬…¶}†ó€ ‹±…ÿ| ‹¡ú|ø† ìÇ±§| ìþ|Þññ~. üà| ôüµâþ| ìùî|º†ó| …üò|

…¶•| Þú| ‹ú| ¾õ°–| â±ôøþ| Þ†° ìþ|Þññ~. {õÂý¥†–| ‹ý»}± °… „Ú†ÿ| ¬Þ}±

ìþ|¬øñ~. 

||̈·±ô ‹†Ú±ÿ:ìò| ̈ýéþ| ̈õº¥†èî| Þú| Ö±¾}þ| �ý¼| „ì~û| ô {õ…ð·}ú|…ï| ¬°

›íÐ| ðõü·ñ~â†ó| ô ÎçÚú|ìñ~…ó| ‹ú|

…¬‹ƒýƒƒ†–| Þƒõ¬Þƒ†ó| ¤ƒ†Âƒ± ºƒõï.

…ìƒýƒ~ô…°ï| …üò| ð»·•€ ‹ù†ðú|…ÿ|

‹»õ¬ ‹±…ÿ| â×•| ôâõ ¬° …üò| ²ìýñú|

ô ìÏ±Öþ| …üò| {çºþ| Þú| {¥•|

Îñõ…ó| Öé·×ú| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó€ ¬°

¶Ç¦| ›ù†ó| „Ò†² º~û| ô ¬°

Þ»õ°ø†ÿ „ì±üß† ô …¶}±…èý† ô Ÿñ~

Þ»õ° ¬üã±€ …üò| Þ†°€ øî| {õ¶È|

Öýé·õÖ†ó| ô øî| ÎƒçÚƒú|ìñ~…ó| ‹ú|

…¬‹ý†–| Þõ¬á| …ðœ†ï| ìþ|ºõ¬ ô

Æ±¤þ| …¶•| Þú| ¨ýéþ| â·}±¬û|

º~û| ô ¤}þ| ¬° „ó| Þ»õ°ø† ‹ú|

„ìõ²½| ô �±ô°½| øî| Þ»†ð~û|

º~û. …èŒ}ú| ðú| ‹ú| Îñõ…ó| üà| ¬°¹|

°¶íþ€ ‹éßú| ‹ú| Îñõ…ó| ÖÏ†èý}þ| Þú|

ì† ‹ú| „ó| ÖõÝ| ‹±ð†ìú| ìþ|âõüýî.

„ó|Æõ° Þú| â³…°½|ø† ð»†ó|

ìþ|¬ø~€ …üò| Æ±§| ‹·ý†° ìõÖÜ|

‹õ¬û| ô ‹¡ú|ø† ‹ú| …üò| Þ†° ü† ¬°¹|

ÎçÚúö| ô…Ö±ÿ| ð»†ó| ¬…¬û|…ð~. 

||¬° ø± ¾õ°–€ ‹±…¶†¹| …üò|

{ƒç½| Öß±ÿ| ô Îíéþ| Þú| ¬°

Þ»õ°ø†ÿ| ì©}éØ| …ðœ†ï| ìþ|ºõ¬€

‹±ð†ìú|ø†€ Þ}†Ž|ø† ô „÷†° ì©}é×þ|

{ƒùýú| ìþ|ºõ¬. üà| ðíõðúö| „ó€

øíýò| >¬…¶}†ó|ø†ÿ| Öß±ÿ| ‹±…ÿ|

Þƒõ¬Þƒ†ó< …¶ƒ•| Þƒú| ìƒœƒíƒõÎúö|

¬…¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†üƒþ| …¶•| Þú| ‹¡ú|ø†

ìƒþ|̈ƒõ…ðƒñƒ~ ô ¬°Þƒñƒ†°½| Þ}†Ž|

°…øñí†ÿ| ìÏéî| øî| ø·•| Þú| ìÏéî|

„ó| °… ìþ|̈õ…ð~ ô ì}õ›ú| ìþ|ºõ¬

Þú| Ÿãõðú| …üò| ¬…¶}†ó|ø† °… ¬°

82

Þ}†Ž
ì†û Þõ¬á
 ô ðõ›
õ…ó
/ „®° 3
8
3
1

‹¡ú|ø†ÿ| ÞõŸà
�±¶¼|ø†ÿ| ‹³°å|

…º†°û:

||¶þ| ô üßíýò| ð»·•| ðÛ~ „÷†° Òý±{©ýéþ€ ‹† Îñõ…ó| >Þõ¬á| ô ̈±¬ô°²ÿ| Öé·×þ<€

üà| ºñŒú| 91/7/38€ ‹† ¤Ãõ° ¬Þ}± ̈·±ô‹†Ú±ÿ| ‹±â³…° º~. ¬° …üò| ð»·•€ ›íÏþ| …²

ðõü·ñ~â†ó€ ÖÏ†æó| ô ÎçÚú|ìñ~…ó| Þ}†Ž| Þõ¬á| ô ðõ›õ…ó| ¤Ãõ° ¬…º}ñ~.  



Þç¹| ìÇ±§| Þñ~. 

||ìò| ¬° …¶}±…èý† Þú| ¬ô°ûö|

¬Þ}±… ìþ|̈õ…ð~ï| )¶†ë| 39(€

…ôèýò| ‹†° ¬° ¬…ð»ß~ûö| Öé·×ú€

…üò| Þ}†Ž| °… ¬ü~ï| ô {Ïœ�|

Þ±¬ï| ô ‹† ̈õ¬ï| â×}î€ Öé·×ú|

‹ƒƒ±…ÿ| Þƒõ¬Þƒ†ó€ Ÿƒ±…‚ Ÿƒõó|

Öé·×ú| ¶†‹Ûú|…ÿ| ¬…°¬ Þú| ²ü†¬ ‹†

…üò| ÚÃýú| ›õ° ¬°ðíþ|„ü~. ìç̃_

…ÖçÆõó| Þõ¬Þ†ó| °… ¬° °¬üØ|
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„ô°¬û|…ð~€ °ôüß±¬ ̈†¾þ| ð·Œ•| ‹ú| Öé·×ú| ¬…°ð~ Þú| ìþ|ºõ¬ „ó| °… ¬° {Û†‹ê| ‹†

°ôüß±¬ÿ| ¬…ð·•| Þú| ìþ|̈õ…ø~ °ôºñã± ‹†º~ ô Þ†°ÿ| ºŒýú| Þ†° Îéî| …ðœ†ï| ¬ø~.

ìç̃_ Öýé·õÖþ| â³…°û|ø†üþ| °… ìÇ±§| ìþ|Þñ~ ô ô…ÚÏý•|ø†üþ| °… ‹ú| ì† ìþ|âõü~ ô ì†

øî| ü†¬ ìþ|âý±üî. …üò| üà| °ôüß±¬ …¶•| Þú| ô›õ¬ ¬…°¬. …º†°û|…ÿ| Þ±¬ü~ ‹ú| Þ}†Ž|

>¬ðý†ÿ| ¶õÖþ< Þú| ‹ú| ðË±ï|

ðƒƒõüƒ·ƒñƒ~û| „ó€ Þƒ}ƒ†Ž| °… ‹ƒ†

{œ±‹ý†–| ̈õ¬½| {ñËýî| Þ±¬û| ô

¶Œà| ̈†¾þ| …² „ìõ²½| Öé·×ú|

°… ‹ú| Þõ¬Þ†ó| ô ðõ›õ…ð†ó| ìÇ±§|

Þ±¬û. º†ü~ ‹}õ…ðýî| ‹ãõüýî| …ô

…üƒƒƒò| ðƒãƒƒ±½| °… ¬° �ƒ»ƒƒ•|

¶±̈õ¬½| ¬…°¬. …ì† °ôüß±¬ ¬ôï|

…üò| …¶•| Þú| ì† ôüµâþ| …¶†¶þ|

Öé·×ú| ô Öé·×ý~ó| °… ¬° ì×ùõï|

¬…¶ƒ}†ó| ›·•| ô ›õ Þñýî.

üÏñþ| ›ñŒúö| evitarran °… ¬°

Öé·×ú| ìùî| ‹~…ðýî. øí†ó| Æõ°

Þƒú| ìƒþ|¬…ðƒýƒ~€ …̈ƒý±…_ì×ùõï|

¬…¶}†ó| ü† °ô…ü•| ü† ¤ß†ü•| )ü†

ø± Æõ° Þú| …üò| noitarran °…

{±›íú| Þñýî( ̈ýéþ| ìùî| º~û. ‹Ï~ …² ìÇ±§| º~ó|

¬ü~â†û|ø†ÿ| �·•|ì~°ó| ¬° Î†èî| …ð~ü»ú| ô Öé·×ú€ ‹ú|

…üò| ›ñŒúö| °ô…üþ| ̈ýéþ| …øíý•| ìþ|¬øñ~ ô ¬° ô…ÚÐ|

ìƒþ|̈ƒõ…øƒñƒ~ ‹ãõüñ~ Þú| ì}×ß±…ó| °ôüß±¬ø†ÿ|

ì©}éØ€ øý¢| Þ~…ï|º†ó| ¬¶}±¶þ| ôüµû|…ÿ| ‹ú|

¤ÛýÛ•| ð~…°ð~. ‹ñ†‹±…üò€ ðíþ|{õ…ðñ~ …¬Î† Þññ~ Þú| ìò|

ºñ†̈}ú|…ï| ô ìþ|âõüî| ô ºí† øî| ‹ý†ìõ²ü~€ ‹éßú| …üò|

{ç½|ø†ÿ| Öß±ÿ€ ‹ú| ìñ³èúö| °ô…ü•| Þ±¬ó| …¶•| ô

ø± Þ̧| °ô…ü•| ô ¤ß†ü}þ| …² ›ù†ó€ …‹}~…ü¼€

…ð}ù†ü¼€ ì±å| ô ìõÂõÑ|ø†ÿ| ¬üã± ‹ý†ó| ìþ|Þñ~.

…üò| ¤ß†ü•|ø† ‹† øî| ì}×†ô{ñ~ ô ìíßò| …¶•|

‹ÏÃþ|ø† ‹ù}± ô ‹ÏÃþ|ø† ÂÏýØ|{± ‹}õ…ðñ~ ì·†ê̂| °…

‹±…ÿ| ì† ìõ›ú| ô ìÏÛõë| ô Ú†‹ê| Öùî| ‹ßññ~. 

||¬°°ôüß±¬ Öé·×ú| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó€ …üò| ›ñŒúö|

¬ôï| Ò†è�| …¶•. üÏñþ| …üò| {¿õ° ô›õ¬ ¬…°¬ Þú|

â×}í†ó| Öé·×þ€ ìùî|{±üò| ôüµâþ|…½| øíýò| ›ñŒúö|

evitarranü† ›ñŒúö| °ô…üþ|…½| …¶•. ‹ú| øíýò|

¬èýê| …¶•| Þú| …â± …üò| Þ}†Ž|ø† ‹ú| ¾õ°–| ¬…¶}†ó|

{ñËýî| º~û€ ÖÛÈ| üà| ›õ° ¶Œà| ðã†°½| ô ¾±Ö†_°ôºþ| ðý·•| Þú| ì† ‹ãõüýî|

…â± ìÇ†è�| Öé·×þ| °… ‹ú| …üò| °ô½| ‹ý†ó| ‹ßñýî€ ‹¡ú|ø† ‹ù}± ‹±…ðãý©}ú| ìþ|ºõð~.

ìõÂõÑ| ÎíýÜ|{± …² …üò| …¶•| …üò| üà| ðõÑ| ðã±½| …¶•| ð·Œ•| ‹ú| Ÿý·}þ|

Öé·×ú. ‹ñ†‹±…üò€ …â± ìþ|‹ýñý~ ‹¡ú|…ÿ| ‹ú| ¬…¶}†ó| ÎçÚú| ¬…°¬ ô „ó| °… ¤±ü¿†ðú|

âõ½| ìþ|¬ø~€ …üò| ì·‰éú| ‹ñý†¬ Öé·×þ| ¬…°¬. ‹ú| …üò| ìÏñ† Þú| ®øò| „ó| Þõ¬á€

‹ú| º~–| Öé·×þ| …¶•. …èŒ}ú| Þõ¬á€ Öýé·õÙ| ‹ú| „ó| ìÏñ† Þú| üà| ¶±ÿ|

…ÆçÎ†–| ¬…º}ú| ‹†º~€ ðý·•. …ì† …â± ›õø±ûö| Öé·×ú| …üò| ‹†º~ Þú| …ð·†ó€ ›ù†ó|

ô ôÚ†üÐ| ô ì·†ê̂| „ó| °… …² Æ±üÜ| üà| Æ±§| ¬…¶}†ó|ô…° ¬°á| Þñ~€ Ÿñýò| Þõ¬Þ†ðþ|

°… ìþ|{õ…ó| Þõ¬Þ†ðþ| Öýé·õÙ| {éÛþ| Þ±¬. …¾ç_Þõ¬Þ†ó| …ðã†° ‹ú| è¥†Í| ®…{þ| )ü†

ø± Æõ°ÿ| Þú| {ÏŒý± ‹ßñýî(€ Öýé·õÙ| „Ö±ü~û| º~û|…ð~ ô …üò|ø† ‹† ¬…¶}†ó€ ‹·ý†°

…ðãý©}ú| ìþ|ºõð~ ô ¬…¶}†ó€ ¾±Ö†_¶±â±ìþ| ðý·•. ¬…¶}†ó€ üà| ðõÑ| ðã†û| ‹ú|

ø·}þ| ô ¬°á| Þ±¬ó| �~ü~û|ø†¶•. 

||¬…¶}†ó|ø†ÿ| ̈õŽ€ „ó| ¬…¶}†ó|ø†üþ| ø·}ñ~ Þú| ‹}õ…ðñ~ øíúö| ì·†ê̂| °…

ìÇ±§| ô ‹ú| ̈õ‹þ| {Œýýò| Þññ~. 

||‹ú| ø± ¤†ë€ ¬° …üò| ›† ‹¥™| ²ü†¬ ô›õ¬ ¬…°¬ ô ºí† øî| Ÿõó| ¬° Î±¾úö|

Þõ¬Þ†ó| ¬¶•| ‹ú| Úéî| ø·}ý~€ ‹ù}± …² ìò| ìþ|¬…ðý~ Þú| ìÛõèúö| ¬…¶}†ó€ Ö±…{± …²
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Þõ¬á| Ÿý·•| ô Þý·•‚ 

ô ‹Ï~ Öé·×ú€ ‹† …üò| {Ï±üØ|ø†üþ| Þú|

…² Öé·×ú| º~€ Ÿú| ð·Œ}þ| ‹† …ô 

ìþ|{õ…ð~ ¬…º}ú| ‹†º~‚ 

…üò| ›† ì† ‹† ì¥¯ô°…–| ô ìõ…ðÏþ| øî| 

°ô ‹ú| °ô ø·}ýî@ ‹ú| ̈¿õÁ| Þú| 

¬° °ô…ó|ºñ†¶þ| Þõ¬á€ 

ðË±üú|ø†üþ| ¬…¬û| º~û| Þú|

‹† Öé·×ú| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó€ 

ì©†è×•| ìþ|ô°²¬



¶±â±ìþ| …¶•. 

||ðß}úö| ¬ôï| °ôüß±¬ Öé·×ú| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó€ ì·‰éú| â×•| ô âõ ô ¬ü†èõå| …¶•.

…üò| øî| …² ìÛõèú|ø†üþ| …¶•| Þú| ¬° ¶†ë|ø†ÿ| …̈ý±€ ̈ýéþ| ‹ú| „ó| {õ›ú| ô ìŒ†¤™|

ì©}é×þ| ¬° ìõ°¬½| ìÇ±§| º~û| …¶•. °…›Ð| ‹ú| …üò| Þú| >„ð}õèõÿ́< ü†

ø·}þ|ºñ†¶þ& â×•| ôâõ ô øíýò|Æõ° >…�ý·}íõèõÿ́< ü† ìÏ±Ö•|ºñ†¶þ| â×•| ô

âõ Ÿý·•| ô Ÿú| �ý¼| º±É|ø†üþ| ¬…°¬‚ ̈ç¾ú|…½| …üò| …¶•| Þú| �ý¼|º±É| …üò|

â×•| ô âõ€ ¬ô ìõ›õ¬&ì}ÏéÜ| ‹ú| üà| ›ù†ó| …¶•| Þú| ‹† øî| …º}±…á| ô›õ¬ÿ|

¬…º}ú| ‹†ºñ~ {† ‹}õ…ðñ~ ‹† øî| …°{Œ†Æþ| ‹±Ú±…° ‹ßññ~. 

||¬° …üò| ìý†ó€ ²‹†ó| ¨ýéþ| ìùî| …¶•. ¬° ô…ÚÐ€ üßþ| …² ›ñŒú|ø†ÿ|

ø·}þ|ºñ†¶þ| â×•| ô âõ€ ì·‰éú| ²‹†ó| ü† egaugnaL …¶•| Þú| ‹† ì×†øýî| ¬°

øî| {ñý~û| º~û| …¶•. º†ü~ …² …ôèýò| Öýé·õÖ†ðþ| Þú| ¬° Öé·×ú| ìÏ†¾± ‹ú| …üò|

ì·‰éú| {õ›ú| Þ±¬û€ ì†°{ýò| ‹õ‹± ‹†º~ Þú| ¬° Þ}†Ž| >ìò| ô {õ<€ …üò| ‹¥™| ô â×•|

ô âõ °… ‹ú| ̈õ‹þ| {õÂý¦| ¬…¬û. …èŒ}ú| „ó| ›† ‹¥™| ¬°‹†°ûö| …ð·†ó| ô ̈~… øî| ìÇ±§|

ìþ|ºõ¬. …ð·†ó| ‹† ̈~…€ ðõÎþ| …°{Œ†É| >ìò| ô {õ< ìþ|{õ…ð~ ¬…º}ú| ‹†º~ ô ‹† ̈~… ô…°¬

â×•|ôâõ ºõ¬. ìþ|¬…ðý~ Þú| ¬° ‹ýò| ̈õ¬ì†ó€ ‹õ¬û|…ð~ ô ø·}ñ~ Þ·†ðþ| Þú| ̈~…ôð~

°… >øõ< ü† >ü†øõ< {éÛþ| ìþ|Þññ~. …üò| ›† ‹¥™| …² …üò| ìþ|ºõ¬ Þú| ì† ‹†ü~ ‹† ̈~…

{©†Æ�| ¬…º}ú| ‹†ºýî. …â± Þ·þ| ‹©õ…ø~ ‹† ̈~… ¾¥Œ•| Þñ~€ ‹†ü~ ̈~… °… ì©†Æ�|

Ú±…° ‹~ø~ ô ̈~… øî| Ú†Î~{†_ ‹†ü~ …üò| ¾¥Œ•|ø† °… ‹»ñõ¬€ ¬°ü†Ö•| Þñ~ ô øî| Ÿñýò|

‹}õ…ð~ Îß̧|…èÏíê| ð»†ó| ‹~ø~. ìñËõ° …üò| …¶•| Þú| …â± ̈~… ‹©õ…ø~ ‹† …ð·†ó|

¤±Ù| ‹³ð~ ü† …ð·†ó| ‹† ̈~… ‹†ü~ üà| ðõÑ| ì»†‹ù}þ| ‹ýò| …ð·†ó| ô ̈~… ô›õ¬ ¬…º}ú|

‹†º~ {† …üò|ø† ‹ú| è¥†Í| ô›õ¬ÿ| ‹}õ…ðñ~ ‹† øî| ¤±Ù| ‹³ðñ~. 

||…èŒ}ú€ ðíõðúö| …Îçÿ| â×•| ô âõ ‹ú| è¥†Í| ô›õ¬ÿ€ ‹ýò| ̈õ¬ „¬ï|ø†¶•. „¬ï|ø†

ìþ|{õ…ðñ~ ‹† øî| ¤±Ù| ‹³ðñ~ ô ø± Ÿý³ÿ| ü† ø± Þ·þ| Þú| ‹}õ…ð~ Ÿñýò| °…‹Çú|…ÿ| ‹†

ì† ¬…º}ú| ‹†º~ )üÏñþ| ‹† ì† ‹ú| Îñõ…ó| …ð·†ó€ °…‹Çú|…ÿ| ºŒýú| …ð·†ó| ¬…º}ú| ‹†º~(€

ìþ|{õ…ðýî| ‹† …ô â×•| ô âõ ‹ßñýî. …üò| ›ñŒúö| ô›õ¬ÿ| ì·‰éú| …¶•. ›ñŒúö|

ìÏ±Ö•|ºñ†̈}þ| øî| ¬° â×•| ô âõ ô›õ¬ ¬…°¬. ‹ú| …üò| ìÏñ† Þú| ì† …² Æ±üÜ|

â×•|ôâõ ¬°á| ìþ|Þñýî| ô ‹ú| Ÿý³ø†üþ| �þ|ìþ|‹±üî. â×•| ôâõ üà| …ì± ¬ô ›†ðŒú|

…¶•. ôÚ}þ| ìþ|âõüýî| â×•| ô âõ ›ñŒúö| ìÏ±Ö•|ºñ†̈}þ| ¬…°¬€ üÏñþ| …üò| Þú|

¤ÛýÛ•| ¬° {Û†ÆÐ| ¬ô ¶©ò| „ºß†° ìþ|ºõ¬. ̈ý†‹†ó&¤ÛýÛ•| üà| Æ±Öú| ðý·•.

üÏñþ| üà| „¬ï| ðíþ|{õ…ð~ ̈õ¬½| ‹ú| ¤ÛýÛ•| ‹±¶~. ¤ÛýÛ•| {õ¶È| üà| ®øò|

{õèý~ ðíþ|ºõ¬ ô ‹†ü~ â×•| ô âõ ¾õ°–| ‹ãý±¬. ìò| …² ²…ôüú| ̈†¾þ| ‹ú| ì·†ê̂|

ðã†û| ìþ|Þñî| ô ºí† …² ²…ôüú| ôüµû| ̈õ¬{†ó| ô ôÚ}þ| …üò|ø† °…‹† øî| ìŒ†¬èú| ìþ|Þñýî|
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¶©ò| Öé·×þ| °… ìþ|{õ…ó| ‹ú| ²‹†ó| Þõ¬á| øî| {±›íú| Þ±¬ {† ‹±…ÿ| …ô Ú†‹ê| ¬°á| ºõ¬. 

º†ü~ ðõü·ñ~â†ó| …¬‹ý†–| Þõ¬á€ ‹† …üò| ì·‰éú| {±›íú€ ‹†°ø† °ô ‹ú| °ô º~û| ‹†ºñ~. 

„ó|ø† ìþ|¬…ðñ~ Þú| ‹†ü~ ì·†ê̂| °… {±›íú| Þññ~ ‹ú| ²‹†ó| Þõ¬á| ô ‹† ô…́â†ó| Þõ¬á| ‹ý†ó| Þññ~. 

¬° ô…ÚÐ€ ìœíõÎúö| ô…́â†ðþ| Þú| Þõ¬á| ‹† „ó| ¾¥Œ•| ìþ|Þñ~. ì† …â± ‹}õ…ðýî| ìÇéŒþ| °… Þú| ¬° ðË± ¬…°üî|

¬° „ó| Ú†è�| ‹±ü³üî€ ‹¡ú|ø† ìþ|Öùíñ~ ì† Ÿú| ¬…°üî| ìþ|âõüýî. 

¬° ¤†èþ| Þú| …â± ‹ú| …¾Çç§| >ÚéíŒú| ¶éíŒú< ¾¥Œ•| Þñýî€ üÏñþ| ‹† …¾Çç¤†–| ̈õ¬ì†ó| ¤±Ù| ‹³ðýî€ 

„ó|ø† ì}õ›ú| ðíþ|ºõð~



¬° …üò| âý± ô ¬…° …¶•| Þú| ºñ†̈•| ô…ÚÏþ| {õèý~

ìþ|ºõ¬. 

||‹ú| …üò| {±{ý�€ â×•| ô âõ °… ̈ýéþ| ‹†ü~ ›~ÿ|

â±Ö•. â×•| ô âõ ÖÛÈ| ‹±…ÿ| ôÚ•| â¯°…ð~ó| ô

¨õ½|â¯°…ð~ó| ðý·•. â×•| ôâõ ÖÛÈ| ‹±…ÿ|

¶±â±ìþ| ðý·•. â×•| ô âõ ‹ú| è¥†Í|

ìÏ±Ö•|ºñ†̈}þ€ üßþ| …² Æ±üÛú|ø†ÿ| ‹³°å| ô üßþ| …²

‹³°â±…û|ø†üþ| …¶•| Þú| ì† …² „ó| Æ±üÜ| ìþ|{õ…ðýî| ‹ú|

¤Û†üÛþ| ¬¶}±¶þ| �ý~… ‹ßñýî. …â± Þ·†ðþ| ‹©õ…øñ~ ‹†

øî| â×•| ô âõ ‹ßññ~€ ‹†ü~ …üò| º±É| °… {†‡|ìýò| Þññ~.

…â± ðßññ~€ â×•| ô âõüþ| ºßê| ðíþ|âý±¬ ü† ìíßò|

…¶•| ÖÛÈ| â×}ñþ| ¬° Þ†° ‹ƒ†ºƒ~. ìƒ̃ƒç_ìÏéî|ø†

¨ýéþ|ø†ÿ|º†ó| ¬° Þç¹| ìþ|âõüñ~€ ôèþ| â×•| ô âõ

ðíþ|Þññ~ ô …¾ç_¬…ð¼|„ìõ² °… Æ±Ù| â×•| ô âõ

ðíþ|¬…ðñ~. …üò| Þú| ìç̃_¬…ð¼|„ìõ² ‹}õ…ð~ Ÿý³ÿ|

‹ãõü~ Þú| ìò| øî| ü†¬ ‹ãý±ï€ ¬° …üò| ¬ü~â†û| …ø†ð•|

‹ú| ìÏéî| …¶•. ìÏéî| ìþ|âõü~€ ¬…ð¼|„ìõ² ìþ|ºñõ¬ ô

ìþ|„ìõ²¬. …üò| üà| ¬ü~â†û| ̈†Á| …¶•. …â± Ú±…° º~

â×•| ô âõüþ| ¾õ°–| ‹ãý±¬€ ô…ÚÏ†_ ‹†ü~ ø± ¬ô Æ±Ù|

…Î}Û†¬ ¬…º}ú| ‹†ºñ~ Þú| üà| Ÿý³ÿ| ìíßò| …¶•| ¬°

ð³¬ ì©†Æ�| ìò| ‹†º~ Þú| ¬° ð³¬ ìò| ðý·•| ô

‹†èÏß̧. …â± Þ·þ| ̈õ¬½| °… ‹±{± …² ¬üã±ÿ| ‹~…ð~€

¨õ¬½| °… ¤Ü| ‹~…ð~ ô ¬üã±ÿ| °… ‹†Æê| ô ü† ôÚ}þ|

Þ·þ| ‹ú| ¬üã±ÿ| âõ½| ìþ|¬ø~ {† …ô °… °¬ ‹ßñ~€ {í†ï|

…üò|ø† ìõ…°¬ÿ| …¶•| Þú| ¬° „ó| â×•| ô âõüþ| °«|

ðíþ|¬ø~. Ÿñýò| Þ·þ| âý±ð~û|ø†ÿ| ̈õ¬½| °… …² …üò|

‹†‹•| Þú| Ÿý³ÿ| …² ºí† ‹ý†ìõ²¬€ Þç_ ‹·}ú| …¶•. …â±

‹ú| ¤±Ù|ø†ÿ| ºí† âõ½| ìþ|¬ø~€ ÖÛÈ| ‹±…ÿ| …üò|

…¶•| Þú| „ó|ø† °… °¬ ‹ßñ~. Ÿñýò| ‹¥þ̃| ìíßò| …¶•|

¬° üà| ìý³â±¬ {éõü³üõðþ| øî| �ý¼| ‹ý†ü~ ô ‹¥™|

¬…Òþ| øî| ‹†º~€ …ì† â×•| ô âõ ðý·•€ Ÿõó| �ý¼|

º±É| ìÏ±Ö•|ºñ†̈}þ|…½| Ö±…øî| ð»~û. 

||…ì† ‹Œýñýî| ¤ÛýÛ•| ¬° ¬ü~â†øþ| Þú| â×•| ôâõ °…

¨ýéþ| ›~ÿ| ìþ|âý±¬€ Ÿãõðú| …¶•‚ ìþ|¬…ðý~ Þú|

Öýé·õÙ|ø† øíý»ú| ¬ðŒ†ë| ¤ÛýÛ•| ‹õ¬û|…ð~. üßþ| …²

ìùí}±üò| ô…́û|ø†ÿ| Öé·×þ€ ¤ÛýÛ•| ü† ¾~Ý| …¶•| )hturt(. øíý»ú| ¬° Öé·×ú|

‹¥™| ‹õ¬û| Þú| ìÏý†° ¤ÛýÛ•| Ÿý·•‚ …² Þœ† ‹ú| ¬¶•| ìþ|„ü~ ô...‚ ¬° °ôüß±¬ÿ|

Þú| ¬° Öé·×ú| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó| ô›õ¬ ¬…°¬€ â×•|ôâõ °…û| ‹·ý†° ìùíþ| ‹±…ÿ| ¬¶•|

ü†Ö}ò| ‹ú| ¤ÛýÛ•| {éÛþ| ìþ|ºõ¬ ô ìñËõ° …² ¤ÛýÛ•| øî| ÎŒ†°–| …¶•| …² ‹ù}±üò|

¬…¶}†ðþ| Þú| ¬°‹†°ûö| …ìõ° ìþ|{õ…ó| ‹ý†ó| Þ±¬. â×}ýî| Þú| ¬° ô…ÚÐ€ øíú| ì† ¬…¶}†ó|

ìþ|âõüýî| ¬üã±. ‹ú| ÎŒ†°{þ€ ø± ì}×ß±ÿ| ¬…¶}†ðþ| ìþ|¶±…ü~ ô ø± Öé·×ú|…ÿ| °…

‹†ü~ …üò| Æõ°ÿ| ðã†û| Þ±¬. …èŒ}ú| …üò| ¬…¶}†ó|ø† ‹ÏÃþ|ø† ‹ù}± ô ‹ÏÃþ|

ÂÏýØ|{±ð~. øí†ó|Æõ° Þú| ¬° ¬…¶}†ó|ðõü·þ| øî| ¬…¶}†ó|ø†ÿ| Úõÿ| ô ÂÏýØ|

¬…°üî. Úõÿ| ô ÂÏýØ| ‹õ¬ó| ¬…¶}†ó| øî| ‹±…ÿ| ̈õ¬½| ì}± ô ìÏý†°ÿ| ¬…°¬ Þú|

…º†°û| Þ±¬ï| ‹ú| …üò| Þú| ‹}õ…ð~ ì·†ê̂| ‹ý»}±ÿ| °… Æ±§| Þñ~ ô ¬° Îýò| ¤†ë| ‹ú| „ó|ø†

ìõ›Œý•| ‹Œ©»~. øíýò| Æõ° ¬üíþ| ðíþ|ºõ¬ ø± Ÿý³ÿ| °… ô…°¬ ¬…¶}†ó| Þ±¬. 

||‹†ü~ …°â†ðýà| ‹†º~. ¬…¶}†ó| ‹†ü~ …°â†ðý·î| ¬…º}ú| ‹†º~. øí†ó| Æõ° Þú| ì†

üà| ‹ñ~ …ðã»•|ì†ó| °… ðíþ|{õ…ðýî| ›~… Þñýî€ Ÿõó| ô›õ¬½| ²…̂~ ðý·•€ ø±›³þ̂|

…² ¬…¶}†ó| ‹†ü~ Ÿñýò| ̈¿ý¿ú|…ÿ| ¬…º}ú| ‹†º~.

||̈ç¾ú| …üò| Þú| ‹ù}±üò| ¬…¶}†ó€ ¬…¶}†ðþ| …¶•| Þú| …ìõ°ÿ| °…Þú| ì† ‹† „ó|ø†

¬°âý± ø·}ýî€ ìễ| ì±å€ {õè~€ ²ð~âþ€ ̈~…€ ›ù†ó€

…ð·†ó€ ¤ÛýÛ•€ ¬°ôÕ| ô ̈ç¾ú| {í†ï| ›ù†ó| ì† °… ‹ú|

ºßéþ| …°â†ðýà| ¬° ¨õ¬½| ¬…º}ú| ‹†º~ ô {í†ï|

…›³…ü¼| °… ‹† øî| {±Þý�| Þñ~ ô ìễ| üà| …°â†ðý·î|

²ð~û| ‹ý†Ö±üñ~. 

||�̧| ¬° …üò| ¬ü~â†û€ ¤ÛýÛ•| ›·•| ô ›õ

ìþ|ºõ¬ ô ¤ÛýÛ•| øî| ‹ù}±üò| ¬…¶}†ðþ| …¶•| Þú|

â×}ú| ‹»õ¬. ¬° ðÛ~ÿ| Þú| „Ú†ÿ| øœ±ÿ| ðõº}ú| ‹õ¬ð~

‹± …üò| ¬…¶}†ó|ø†€ …º†°û|…ÿ| ¬…º}ñ~ ‹ú| ¬…¶}†ðþ| …²

ìœíõÎú€ ‹ú| ð†ï| >æá| �»•& ²ì†ó< Þú| ¬° „ó€ �·±

‹¡ú|…ÿ| …² …üò| æá|�»•| )Þú| ðí†¬ÿ| …² ²ì†ó| …¶•(

ìþ|̈õ…ø~ „°²ôü¼| °… ‹±„ô°¬û| Þñ~. „°²ôÿ| ‹¡ú| …üò|

…¶•| Þú| ¬°̈}þ| Þú| ¬°¤ý†É|º†ó| ø·•€ ð†âù†ó|

‹³°å| ºõ¬. „°²ôü¼| ‹±„ô°¬û| ìþ|ºõ¬€ ôèþ| ôÚ}þ|

¨õ¬½| °… ¬° „üñú| ìþ|‹ýñ~€ ì}õ›ú| ìþ|ºõ¬ Þú| �ý± ô

ìõø†ü¼| ¶×ý~ º~û. ð†°…¤•| ìþ|ºõ¬ ô â±üú| ô

²…°ÿ| ìþ|Þñ~ Þú| ìò| Ÿñýò| Ÿý³ÿ| ðíþ|̈õ…¶}î| ô

¬ðŒ†ë| æá|�»•| ìþ|â±¬¬ Þú| ‹ú| …ô ‹ãõü~ ì±…

‹±â±¬…ó| {† øí†ó| Þõ¬Þþ| ‹†ºî| Þú| ‹õ¬ï@ ²üŒ† ô º†¬

ô̈ñ~…ó. 

||ðß}ú|…ÿ| Þú| …üò| ›† â×}ú| ìþ|ºõ¬€ …üò| …¶•| Þú|

²ì†ó| üà| Ÿý³ â·}±¬û| …¶•. üÏñþ| …â± Ú±…° ‹†º~

¬°̈•| ‹³°å| ºõ¬€ {õ øî| ‹³°å| ìþ|ºõÿ. ðú| …üò|

Þú| ¬°̈•| ‹³°å| ºõ¬ ô {õ øí†ó| Ú~°ÿ| Þú| ø·}þ€

‹†ºþ. ¤†æ …üò| Ÿú| ›õ° ¬ü~â†øþ| °…›Ð| ‹ú| ²ì†ó|

…¶•‚ ¬ü~â†û| >ðýõ{ñþ< …¶•‚ ¬ü~â†û| >…ðý»}ýñþ<

Ÿú| ìþ|ºõ¬ Þú| ¬° „ó| ð·Œý•| ô›õ¬ ¬…°¬‚ ¬° ðÛ~

„Ú†ÿ| øœ±ÿ| …º†°û| º~ Þú| ìÏéî| Ÿ±… ìõÂÐ| ðýõ{ñþ|

ìþ|âý±¬ ô „ü† ‹¡ú| ‹ù}± …² …ô ð×ùíý~û| Þú| ìç̃_ ø±

Ÿý³ÿ| ìþ|{õ…ð~ ²ì†ðþ| ¬…º}ú| ‹†º~ ì}×†ô–| ‹† ²ì†ó&

Ÿý³ ¬üã±‚ 

||‹éú€ ìþ|{õ…ð~ …üò| Æõ°ÿ| ‹†º~€ …ì† ¬° …üò|

¬…¶}†ó|ø† …¾ç_ìñËõ° …üò| ðý·•| Þú| Þ~…ï| üßþ| …²

…üò| ‹ý†ó|ø† ¤ÛýÛ•| …¶•. ì·‰éú| ¬ü†èõå| ô â×•| ô

âõ …¶•. …¾ç_�ý¼| Ö±Å| …üò| ¬…¶}†ó|ø† …üò|

ðý·•| Þú| ìÏéî| °…¶•| ìþ|âõü~ ü† ¬…ð¼|„ìõ². ì·‰éú| â×•|ôâõ¶•| ô ¬°̈çë|

…üò| â×•| ô âõ ‹†ü~ ‹ù}±üò| ¬…¶}†ó| ìÏéõï| ºõ¬ ô …üò| ìíßò| …¶•| ¬…¶}†ó| ‹¡ú|

‹†º~ ü† ¬…¶}†ó| ìÏéî. ‹ñ†‹±…üò| ¬° …üò| °ôüß±¬€ …¾ç_…üò| ì·‰éú| ô›õ¬ ð~…°¬ Þú|

¤ÛýÛ•€ øí†ó| Ÿý³ÿ| …¶•| Þú| ìÏéî| ìþ|âõü~ ü† ø± º©À| ¬üã±ÿ. …â±

‹©õ…øýî| ðÛ~ Þñýî€ ̈õ¬ ìò| øî| º†ü~ …üò| ¬ü~â†û| …² ¤ÛýÛ•| °… ÚŒõë| ð~…º}ú|

‹†ºî€ ôèþ| ìò| ÖÏç_ ¬…°ï| ÖÛÈ| ìÏ±Öþ| ìþ|Þñî| Þú| …üò| °ôüß±¬ Ÿãõðú| ‹ú| ì·†ê̂|

ðã†û| ìþ|Þñ~. ¤ÛýÛ•| ¬° …üò| ¬ü~â†û| ì·‰éú| ̈†¾þ| …¶•| Þú| ‹±¤·�| ¬…¶}†ó|

‹ý†ó| ìþ|ºõ¬ ô ‹ù}±üò| ¬…¶}†ó| øî| º†ü~ ìñ·œî|{±üò| ¬…¶}†ó| ‹†º~. ì×ùõï|

…ð·œ†ï| ‹ú| Îñõ…ó| üà| ìÏý†° ¤ÛýÛ•| ¬° ðË± â±Ö}ú| ìþ|ºõ¬. ¬…¶}†ðþ| Þú| â×}ýî€

‹†ü~ ‹ú| ¾õ°–| …°â†ðýà| ‹}õ…ð~ ì·†ê̂| °… ‹Œýñ~. 

||¬° ø± ¾õ°–€ ¤ÛýÛ•| ¬° …üò| ›† …üò| …¶•| Þú| ì† …ð·†ó|ø† ¬° üà| ¬ðý†ÿ|

²‹†ðþ| ²ð~âþ| ìþ|Þñýî| ô ‹† ²‹†ó| ô ¬° ²‹†ó| ìþ|…ð~ü»ýî. ²‹†ó| ô¶ýéúö| ‹ý†ó| ðý·•@

„ó| Æõ° Þú| …² âº̄}ú| â×}ú| º~û€ ‹éßú| ²‹†ó| ‹ƒú| º~–| ¬° Öß± ì† ð×õ® ¬…°¬. …¾ç_

ôÚ}þ| ìþ|…ð~ü»ýî€ ²‹†ðþ| ìþ|…ð~ü»ýî. …üò| Þú| ‹ýñ~ü»ýî| ô ‹Ï~ ‹ý†ó| Þñýî€ ¬°

ô…ÚÐ| ‹ý†ó| …¶•€ ðú| ²‹†ó| Þú| ‹ÏÃþ| „¬ï|ø† …² „ó| ‹±̈õ°¬…°ð~ ô ‹ÏÃþ|ø† ð~…°ð~.
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¨·±ô ‹†Ú±ÿ: 

ìÛõèúö| Öé·×ú| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó€

‹ú| ø± ¾õ°{þ| Þú| ºßê| ‹ãý±¬€ 

‹†Ž| ̈ýéþ| ìùî| ô ›†èŒþ| …¶•€ 

ì©¿õ¾†_ ‹±…ÿ| ì† Þú|

„ìõ²½| ô �±ô°½|ì†ó|

ì»ßç–| …¶†¶þ| ¬…°¬. 

Þ}†Ž|ø†ÿ| ¬°¶þ| ì† 

¨ýéþ| ¶ñãýò| ô Öé�|Þññ~û|…ð~ 

ô ¬…ð¼|„ìõ²…ó| ì† Þú| ìõÖÜ| ìþ|ºõð~

…üò| ¬°¹|ø† °… ‹©õ…ðñ~€

‹† ̈õ¬Þ»þ| ¬° ô…ÚÐ| …üò| Þ†° °…

ìþ|Þññ~. üÏñþ| …¾ç_ è̄–| ðíþ|‹±ð~

…² ¬°¹| ̈õ…ð~ó. 

„ó| Æõ° Þú| â³…°½|ø† ð»†ó| ìþ|¬ø~€

…üò| ‹±ð†ìú| ̈ýéþ| …² ðË±

‹±…ðãý©}ò| ÎçÚú| ‹¡ú|ø† ìõÖÜ| ‹õ¬û.

Öþ|…èõ…ÚÐ| {† …º}ý†Ý| Þ·þ|

¨õŽ| ‹±…ðãý©}ú| ð»õ¬€

„ó| Æõ° Þú| ‹†ü~ 

øý¢| ìŒ¥þ̃| °…

¬ðŒ†ë| ðíþ|Þñ~ 



¬°¤†èþ| Þú| øíúö| „¬ï|ø† ²‹†ó| ¬…°ð~@ ¤}þ| „¬ï|ø†üþ| Þú| âõü†üþ| ü† ºñõ…üþ| ð~…°ð~.

…üò|ø† ÖÛÈ| Ö†Ú~ ‹ý†ó| ü† ‹ù}± …¶•| ‹ãõüýî| Ö†Ú~ âõðú|…ÿ| …² ‹ý†ó| ø·}ñ~ …ì†

âõðú|ø†ÿ| ¬üã± ‹ý†ó| °… ¬…°ð~. 

||ºí† ôÚ}þ| ¬…°ü~ Öß± ìþ|Þñý~ ô ¶ßõ–| øî| Þ±¬û|…ü~€ â×•| ô âõüþ| ¬° ºí†

›±ü†ó| ¬…°¬. Öß± Þ±¬ó| üÏñþ| â×}ò€ üÏñþ| â×•| ô âõ Þ±¬ó. …ð~ü»ý~ó| üÏñþ|

¶©ò| â×}ò| ô …â± ìç̃_ìýß±ôÖõðþ| ¬° ìÓ³ ì† Þ†° ‹ã¯…°ð~€ ìõÚÏþ| Þú| Öß±

ìþ|Þñýî€ ì}õ›ú| ìþ|ºõüî| Þú| Þ·þ| ¬…°¬ ‹éñ~ ‹éñ~ ¾¥Œ•| ìþ|Þñ~. Öß± Þ±¬ó|

º†ü~ ¾¥Œ•| Þ±¬ðþ| …¶•| Þú| „ø·}ú| º~û| ô ÖÛÈ| …² ‹ý±ôó| ºñý~û| ðíþ|ºõ¬. 

||ðß}ú| ¶õï| Þú| º†ü~ „̈±üò| ðß}úö| …¶†¶þ| ‹†º~ Þú| ìò| ìþ|̈õ…øî| …üò| ›†

…º†°û| ‹ßñî€ ‹¥™| ¬° ìõ°¬ ̈õ¬ Þõ¬Þ†ó| …¶•. ¬° ô…ÚÐ€ Îñõ…ó| Öé·×ú| ‹±…ÿ|

Þõ¬Þ†ó€ ¬ô Îñ¿± …¶†¶þ| ¬…°¬ Þú| ‹†ü~ …² „ó|ø† …‹ù†ï|²¬…üþ| ºõ¬. üßþ| Öé·×ú|

…¶•| Þú| ¬° ìõ°¬½| ¾¥Œ•| Þ±¬üî| ô ¬üã± Þõ¬á. Þõ¬á| Ÿý·•| ô Þý·•‚ ô

‹Ï~ Öé·×ú€ ‹† …üò| {Ï±üØ|ø†üþ| Þú| …² Öé·×ú| º~€ Ÿú| ð·Œ}þ| ‹† …ô ìþ|{õ…ð~ ¬…º}ú|

‹†º~‚ …üò| ›† ì† ‹† ì¥¯ô°…–| ô ìõ…ðÏþ| øî| °ô ‹ú| °ô ø·}ýî@ ‹ú| ̈¿õÁ| Þú| ¬°

°ô…ó|ºñ†¶þ| Þõ¬á€ ðË±üú|ø†üþ| ¬…¬û| º~û| Þú| ‹† Öé·×ú| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó€ ì©†è×•|

ìþ|ô°²¬. 

||üßþ| …² ðíõðú|ø†ÿ| ‹±›·}úö| …üò| ¬ü~â†û|ø† ¬° °ô…ó|ºñ†¶þ€ ðË±ü†{þ| ì†ðñ~

ðË±üúö| �ý†́û€ °ô…ó|ºñ†¹| ìÏ±ôÙ| …¶•. üÏñþ| Þç_ ¬ü~â†û|ø†üþ| Þú| °º~ ô {¥õë|

„¬ìþ| °… ‹ú| ¾õ°–| ì±¤éú|…ÿ| ìþ|‹ýññ~. …¾õæ_¬° °ô…ó|ºñ†¶þ| ¬ô ›õ° ðË±üú|

…¶†¶þ| ¬…°üî. üà| ðË±üú|…ÿ| Þú| ‹ú| ¾õ°–| ì±¤éú|…ÿ| ðã†û| ìþ|Þñ~ ‹ú| °º~ ô

{¥õë| „¬ìþ| ô ôüµâþ| …üò| ì±…¤ê€ „ó| …¶•| Þú| ø± ì±¤éú| ‹† ì±¤éú| ‹Ï~ÿ| {×†ô–|

Þý×þ| ¬…°¬€ ðú| ÖÛÈ| Þíþ. ‹ú| …üò| ìÏñ† Þú| Þõ¬á€ ‹³°â·†ë&ÞõŸà| ðý·•. …²

Ú~üî| ìþ|â×}ñ~ Þõ¬á€ ‹³°â·†ë&ÞõŸà| …¶•. ô …üò| {×†ô–| °… Þíþ| ìþ|Þñ~.

ôèþ| …â± ì† ‹ãõüýî| Þú| Þõ¬á| üà| Ÿý³ …¶•| ô ‹³°â·†ë| üà| Ÿý³ ¬üã±€ …üò|

ìþ|ºõ¬ Þý×þ. üÏñþ| …üò|ø† …² ¬ô {† ¬ðý†ÿ| ì}×†ô–| ø·}ñ~. 

||‹† …üò| ì·‰éú€ ¬ü~â†û|ø†ÿ| ì±¤éú|…ÿ| ì©†è×•| ¬…°ð~. ìþ|âõüñ~ Þú| °º~ ô

{¥õë| „¬ìþ€ ›±ü†ðþ| …¶•| ‹† ìÛÇÐ|ø† ô ì±¤éú|ø†ÿ| ì©}éØ| Þú| ø± Þ~…ï| ‹†

¬üã±ÿ| {×†ô–|ø†ÿ| Þý×þ| ¬…°ð~. „ó| Ÿý³ÿ| Þú| ¬° üà| ì±¤éú| ìÏñ†ÿ| ̈†¾þ|

¬…°¬€ ¬° ì±¤éúö| ¬üã± ìíßò| …¶•| ìÏñ†üþ| ‹ú| Æõ° Þéþ| ì}×†ô–| ¬…º}ú| ‹†º~. ìç̃_

Ö±Å| Þñý~ ì×ùõï| �†Þþ| ô {íý³ÿ. ì† …æó| …üò| ¬ô ì×ùõï| °… ì}×†ô–| ìþ|¬…ðýî.

ì† ‹³°â·†ë|ø† ìÏ}Û~üî| Þú| �†Þþ€ Òý± …² {íý³ÿ| …¶•. Ÿú| ‹·ý†° „¬ï|ø†ÿ| {íý³

ô ðËýØ| Þú| �éý~ ø·}ñ~ ô Ÿú| ‹·ý†° „¬ï|ø†ÿ| ºé©}ú| ô ¬°øî| °ü©}ú| Þú| ‹·ý†°

¶†¬û| ô �†á|…ð~. ¬° ¤†èþ| Þú| °ô…ó| ºñ†¹& {¥õèþ| ðã±€ ìÏ}Û~ …¶•| ‹¡ú|ø† ‹±…ÿ|

…üò| Þú| ‹ýò| �†Þþ| ô {íý³ÿ| ‹}õ…ðñ~ {×†ô–| ‹ã¯…°ð~€ ‹†ü~ ‹ú| ì±…¤ê| ‹†æÿ| {¥õë|

‹±¶ñ~. ìç̃_ ºí† ôÚ}þ| ‹ú| üà| ‹¡úö| ÞõŸà| ‹ãõüý~ Þú| Öçó| º©À| �†á| …¶•€

…ô Öß± ìþ|Þñ~ ̈ýéþ| {íý³ …¶•| ô ºí† ìþ|âõüý~ Þú| ìñËõ° ìò| …² �†Þþ€ {íý³ÿ|

ðý·•€ ôèþ| …ô ø± Ÿú| Öß± ìþ|Þñ~€ ðíþ|{õ…ð~ ‹×ùí~. 

||…üò| üßþ| …² …¬Î†ø†ÿ| °ô…ó|ºñ†¶þ| {¥õèþ|ðã± …¶•| Þú| ìÏ}Û~ …¶•| ®øò|

Þõ¬á€ ®øò| ì}×†ô{þ| …¶•| …² ®øò| ‹³°â·†ë. ìñÇÛ¼| ô ôüµâþ|ø†ü¼| Ö±Ý|

ìþ|Þñ~. ‹ñ†‹±…üò€ ¤±Ù| ‹³°â·†æó| °… ‹¡ú|ø† ðíþ|Öùíñ~. ìç̃_ºí† ‹ú| ‹¡ú|

ìþ|âõüý~: ̈~… ̈ýéþ| ‹³°å| …¶•. …² „ó| ›† Þú| ‹¡ú€ ì×ùõï| ‹³°âþ| °… ‹ú| ¾õ°–|

Æõë| ô Î±Âþ| ¬°á| ìþ|Þñ~€ ôÚ}þ| ìþ|âõüý~ ̈~… ‹³°å| …¶•€ …ô Öß± ìþ|Þñ~

Þú| ìç̃_ ̈~… ̈ýéþ| Ú~½| ‹éñ~ …¶•| ü† ¶±ÿ| ¬…°¬ ‹ú| …ð~…²ûö| ̈õ°ºý~. ‹† …üò| �ý¼|

²ìýñú| …¶•| Þú| ¬ü~â†û| {¥õë|â±… ¬° °ô…ó|ºñ†¶þ€ ìÏ}Û~ …¶•| Þú| ðíþ|{õ…ó|

Þõ¬á| °… ¬Îõ–| Þ±¬ {† Öé·×ú| ‹©õ…ð~@ Ÿõó| Öé·×ú| ì†ë| ‹³°å|{±ø†¶•. Öé·×ú|

‹† ì×†øýî| …ð}³…Îþ| ¶±ôÞ†° ¬…°¬ ô ‹±…ÿ| ‹¡ú| Ú†‹ê| Öùî| ðý·•. ¬ðý†ÿ| Þõ¬Þ†ó€

¬ðý†ÿ| ì×†øýî| Îýñþ| …¶•| ô …üò| üßþ| …² ìõ…ðÐ| …¶†¶þ| ‹± ¶± °…û| Öé·×ú| ‹±…ÿ|

Þõ¬Þ†ó| …¶•. 

||…ì† ̈\�€ ‹±…ÿ| …üò| ì·‰éú| øî| Ÿ†°û| …ð~ü»ý~û|…ð~. üßþ| …² Ÿ†°û|ø†üþ| Þú|

…ð~ü»ý~û|…ð~€ …üò| …¶•| Þú| …² ðË±üú|ø†ÿ| °Úý�| …¶}×†¬û| ìþ|Þññ~ ¬° °ô…ó|ºñ†¶þ@

ðË±üú|ø†üþ| Þú| °º~ „¬ìþ| °… ì±¤éú|…ÿ| ¬° ðË± ðíþ|âý±ð~. …Ö±…¬ÿ| ìễ| ‹±ôð± Þú|

¬° Î†èî| °ô…ó|ºñ†¶þ| øî| ¬¶}þ| ¬…º}ú€ ¤±Ù| ¬üã±ÿ| ²¬û| Þú| …â± ‹©õ…øýî| ̈ýéþ|

ç̈¾ú| ‹ý†ð¼| Þñýî€ …üò| …¶•| Þú| ø± Ÿý³ÿ| °… ‹ú| ø± Þ·þ| ô ¬° ø± ²ì†ðþ|

ìþ|{õ…ó| „ìṏ•. …² ¬ü~ …ô€ {×†ô–| ÖÛÈ| {×†ô–| ²‹†ðþ| …¶•. ‹ú| ÎŒ†°{þ€ üà|

¶©ò| °… øí†ó| Æõ° Þú| ‹ú| ²‹†ó|ø†ÿ| °…ü�| ìþ|ºõ¬ {±›íú| Þ±¬ {† …øê| „ó| ²‹†ó|ø†

‹}õ…ðñ~ „ó| °… ‹×ùíñ~€ ìþ|{õ…ó| ìç̃_‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó| øî| ‹ú| ðõÎþ| {±›íú| Þ±¬.

‹ñ†‹±…üò€ ¶©ò| Öé·×þ| °… ìþ|{õ…ó| ‹ú| ²‹†ó| Þõ¬á| øî| {±›íú| Þ±¬ {† ‹±…ÿ| …ô

Ú†‹ê| ¬°á| ºõ¬. º†ü~ ðõü·ñ~â†ó| …¬‹ý†–| Þõ¬á€ ‹† …üò| ì·‰éú| {±›íú€ ‹†°ø† °ô

‹ú| °ô º~û| ‹†ºñ~. „ó|ø† ìþ|¬…ðñ~ Þú| ‹†ü~ ì·†ê̂| °… {±›íú| Þññ~ ‹ú| ²‹†ó| Þõ¬á|

ô ‹† ô…́â†ó| Þõ¬á| ‹ý†ó| Þññ~. ¬° ô…ÚÐ€ ìœíõÎúö| ô…́â†ðþ| Þú| Þõ¬á| ‹† „ó|

¾¥Œ•| ìþ|Þñ~. ì† …â± ‹}õ…ðýî| ìÇéŒþ| °… Þú| ¬° ðË± ¬…°üî| ¬° „ó| Ú†è�| ‹±ü³üî€

‹¡ú|ø† ìþ|Öùíñ~ ì† Ÿú| ¬…°üî| ìþ|âõüýî. ¬° ¤†èþ| Þú| …â± ‹ú| …¾Çç§| >ÚéíŒú|

¶éíŒú< ¾¥Œ•| Þñýî€ üÏñþ| ‹† …¾Çç¤†–| ̈õ¬ì†ó| ¤±Ù| ‹³ðýî€ „ó|ø† ì}õ›ú|

ðíþ|ºõð~. …üò| øî| üà| ¬ü~â†û| ¬° °ô…ó|ºñ†¶þ| …¶•| Þú| ì·‰éú| ô…́â†ó| °… ›~ÿ|

ìþ|âý±¬ ¬° {×†ô–|ø† ô ìþ|âõü~€ ô…́â†ó| ‹³°â·†ë| ‹† ô…́â†ó| Þõ¬Þ†ó| Ö±Ý|

ìþ|Þñ~. 

||‹ú| …üò| {±{ý�€ Öé·×ú| °… ìþ|ºõ¬ ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó| {~…°á| ¬ü~. ¤}þ| …â± ì·†ê̂|

…ð}³…Îþ| ìễ| ²ì†ó€ ÖÃýé•| ô... ¬° Öé·×ú| ô›õ¬ ¬…º}ú| ‹†º~€ ì† …üò|ø† °…

ìþ|{õ…ðýî| ‹ú| ð¥õÿ| {±›íú| Þñýî| ‹ú| ²‹†ó| Þõ¬á. …â± ²‹†ó| Þõ¬á| ¤†è•| Îýñþ|

¬…°¬€ ìþ|{õ…ðýî| ‹ú| „ó| ²‹†ó| ‹ý†ð¼| Þñýî. ôü}ãñ»}†üò| Þú| º©¿ý•| ‹±›·}ú| ô

ìÏ±ôÖþ| ¬° Î†èî| Öé·×ú| …¶•€ …Î}Û†¬ ¬…°¬ Þú| ì† üà|¶±ÿ| {Ï±üØ|ø†ÿ| …º†°û|…ÿ|

)evisnetsO( ¬…°üî| ô ¬° ô…ÚÐ| ôÚ}þ| ìç̃_ ‹ú| ‹¡ú| ìþ|âõüýî| …üò| Úéî| …¶•€

Úéíþ| °… ‹ú| …ô ð»†ó| ìþ|¬øýî. ìþ|{õ…ðýî| …¾ç_ Úéî| °… ‹ú| …ô ð»†ó| ð~øýî| ô ‹ãõüýî|

Úéî| ô „ó| °… {Ï±üØ| Þñýî@ üà| {Ï±üØ| ̈ýéþ| ìñÇÛþ| ‹~øýî| ô ‹±…ÿ| Úéî€ ›ņ̃|

ô Ö¿ê| Ú†ê̂| ºõüî. ‹ãõüýî| Úéî| Ÿý³ÿ| …¶•| Þú| …² „ó| …¶}×†¬û| ìþ|Þññ~ ‹±…ÿ|

ðõº}ò. ̈\�€ …üò| {Ï±üØ| ìíßò| …¶•| ̈ýéþ| Òý±Ú†‹ê| ¬°á| ô ¬ºõ…° ‹†º~. ¬°

¤†èþ| Þú| ºí† ìþ|âõüý~€ …üò| Úéî| …¶•€ ‹¡ú| „ó| °… ìþ|‹ýñ~ ô …¶}×†¬û| ìþ|Þñ~ ô

ìþ|Öùí~ Þú| Úéî| Ÿý·•. ¬° ô…ÚÐ€ …¶}×†¬û| Þ±¬ó| ¬° …üò| ¬ü~â†û€ ̈ýéþ| ìùî|

…¶•. 

||‹±…ÿ| ôü}ãñ»}†üò€ …¶}×†¬û| Þ±¬ó| …¶•| Þú| ìþ|{õ…ð~ ìÏñ† °… ì»©À| Þñ~.

ìÏñ†ÿ| üà| Ÿý³ ô ¶©ò€ ¬° Ÿãõðãþ&…¶}×†¬û|…ÿ| …¶•| Þú| ì† …² „ó| ìþ|Þñýî.

ôü}ãñ»}†üò| ›íéú|…ÿ| ¬…°¬ Þú| ìþ|âõü~€ ‹¡ú|ø† øý¢| ìõÚÐ| ‹† …üò| ì·‰éú| °ô ‹ú| °ô

ðý·}ñ~ Þú| Þ}†Ž| ô›õ¬ ¬…°¬ ü† ¾ñ~èþ. „ó|ø† …² Æ±üÜ| ô#° °Ö}ò| ‹† Þ}†Ž€ Þ†°º†ó|

°… º±ôÑ| ìþ|Þññ~ ô ‹† ð»·}ò| ‹± ¾ñ~èþ| ô ‹±̈†¶}ò| …² °ôÿ| „ó. ¬° ô…ÚÐ| ôÚ}þ|

…² …üò|ø† …¶}×†¬û| ìþ|Þññ~€ ì}õ›ú| ìþ|ºõð~ Þú| ¾ñ~èþ| ü† Þ}†Ž| Ÿý·•. ‹±…ÿ|

Þõ¬á€ ‹¥™| …² ô›õ¬ …üò|ø† ü† ‹¥™| …² ìÛ~ì†–| ô›õ¬ÿ|º†ó| ìÇ±§| ðý·•. 

||‹ú| …üò| {±{ý�€ …üò| øî| ¶©ñþ| …¶•| ‹ú| ð×Ð| …üò| Þú| …â± ì† ‹}õ…ðýî| ì×†øýî|

…ð}³…Îþ| ìõ°¬ ðË± ̈õ¬ì†ó| °… ‹ú| ¾õ°–| …º†°û|…ÿ| ô ‹† ì¿~…Ý|ø†ü¼| ð»†ó|

‹~øýî€ Þõ¬á| ìþ|Öùí~ üÏñþ| „ó| Ú~°ÿ| Þú| æ²ï| …¶•| ‹×ùí~€ ìþ|Öùí~.

øí†ó|Æõ° Þú| ‹¡ú|ø† …æó| ‹† …üñ}±ð•| ô ̈ýéþ| Ÿý³ø†ÿ| ¬üã± ìœ†²ÿ| øî| ¶±ôÞ†°

¬…°ð~€ ôèþ| Ÿõó| ‹† „ó|ø† ô° ìþ|°ôð~ ô Þ†° ìþ|Þññ~€ ìþ|{õ…ðñ~ ‹ú| ºí† ‹ãõüñ~ Þú|

…üò|ø† Ÿý·•. 

||ðß}úö| ¬üã± …üò| Þú| ¤}þ| …â± ì±…¤ê| °º~ °… øî| Þíþ| ›~ÿ| ‹ãý±üî| ô Ö±Å|

Þñýî| ì±…¤éþ| ô›õ¬ ¬…°¬€ ì·‰éú| …üò| …¶•| Þú| „ü† ̈±ôž| …² üà| ì±¤éú| ô ô°ô¬ ‹ú|

ì±¤éú| ¬üã±€ ‹ú| ¾õ°–| ̈éÜ| …è·†Îú| …ðœ†ï| ìþ|ºõ¬‚ üÏñþ| ìễ| ̈±ôž| …² üà|

Þ»õ° ô ô°ô¬ ‹ú| üà| Þ»õ° ¬üã± …¶•‚ ºí† øý¢| ìõÚÐ| ‹ú| {~°ü�€ ‹ú| Þ»õ°ÿ|

ô…°¬ ðíþ|ºõü~. Þ»õ°ø† ì±² ¬…°ð~. ºí† …² øõ…�ýí† �ý†¬û| ìþ|ºõü~ ô ‹ú| üà| Þ»õ°

¬üã± ìþ|°ôü~. ¬°¤†èþ| Þú| ìç̃_ ô°ô¬ Þõ¬á| ‹ú| ì±¤éú| ðõ›õ…ðþ€ ‹ú| {~°ü�| …ðœ†ï|

ìþ|ºõ¬ ô ì±² ‹ýò| …üò| ¬ô ì±¤éú| °… ðíþ|{õ…ó| ¬ÚýÛ†_ì»©À| Þ±¬. …üò| ì±²ø†

¬°øî| …¬Ò†ï| ìþ|ºõ¬ ô º†ü~ üà| ìñÇÛúö| ì»}±á| ̈ýéþ| ‹³°å| ‹ú| ô›õ¬ ‹ý†ô°ð~. 
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||‹ú| ÎŒ†°–| ¬üã±€ …üò| Æõ° ðý·•| Þú| ‹ãõüýî|

…ì±ô² …üò| ‹¡ú| Ÿõó| �†ð³¬û| ¶†èú| º~€ …² …æó| ¬üã±

{×ß± …ð}³…Îþ| º±ôÑ| ìþ|ºõ¬. ðú€ …üò| {×ß± …ð}³…Îþ|

‹†ü~ ¬° øí†ó| ²ìýñú|ø†ÿ| ÚŒéþ| °ü»ú| ¬ô…ð~û| ‹†º~ ô

‹ú| {~°ü�| ̈õ¬½| °… „ºß†° ‹ßñ~. …â± …üò| Æõ°‹†º~€

„ó| ìõÚÐ| ‹¡ú|ø† ô ‹³°â·†æó| ìþ|{õ…ðñ~ ‹†øî|

…º}±…Þ†–| Ö±…ô…ðþ| ¬…º}ú| ‹†ºñ~ …â± øî| {×†ô–|ø†üþ|

¬…°ð~€ …üò| {×†ô–|ø† øî| ‹ú| {~°ü�| „ºß†° ìþ|ºõð~. 

||‹ú| …üò| {±{ý�€ …â± ÚŒõë| ¬…º}ú| ‹†ºýî| Þú|

ð×†¬ÿ| üßþ| …² Îñ†¾± ìùî| Öé·×ú| …¶•) „ó| Æõ° Þú|

¶Û±…É| ̈õ¬½| °… >̈±ìã̧| üõð†ó< ìþ|¬…ð·•|(

„ü†ðÛ†¬ÿ| Ÿý³ÿ| ðý·•| Þú| ¬° ¬ô°…ó| Þõ¬Þþ€

Æçüú|ø†üþ| ø± Ÿñ~ ì¥~ô¬ ¬…º}ú| ‹†º~‚ „ü† Þõ¬Þ†ó|

ðíþ|{õ…ðñ~ ðÛ~ Þññ~‚ …â± ì† {õ›ú| Þñýî€ ìþ|‹ýñýî| Þú|

Îíç_„ó|ø† ðÛ†¬ÿ| ìþ|Þññ~. ‹¡ú|ø† …ð}Û†¬ ìþ|Þññ~@

¤†æ ‹ú| ¾õ°–| {í·©± ü† Æñ³ ü† ‹ú| ¾õ°–|ø†ÿ|

¬üã±. ç̈¾ú| ‹† Ÿý³ÿ| ¬°ìþ|…Ö}ñ~ ô …üò| Æõ°

ðý·•| Þú| {õ…ð†üþ| …ð}Û†¬ üà||‹†°û| ¤†¾ê| ºõ¬. …üò|ø†

ð»†ó| ìþ|¬ø~ Þú| ̈ýéþ| Ÿý³ø† Þú| ¬° ‹³°â·†èþ|

ìùî| ø·}ñ~€ ‹†ü~ ¬° ¬ô°…ó| Þõ¬Þþ| „°…ï|„°…ï|

�þ|°ü³ÿ| ºõð~ {† …üò| Þú| ‹}õ…ðýî| ‹ú| „ó|ø† ‹±¶ýî. 

||ðß}úö| „̈±ÿ| Þú| ¬° …üò| Ú·í•| ‹ý†ó| ìþ|Þñî| ô

ðíþ|̈õ…øî| ‹ý»}± …² …üò| ì³…¤î|{†ó| ºõï€ …üò| …¶•|

Þú| ‹¡ú|ø† …² ¶ñýò| ¨ýéþ| �†üýò€ ²‹†ó| °… ü†¬

ìþ|âý±ð~. …üò| øî| üßþ| …² ºã×}þ|ø†üþ| …¶•| Þú|

ô›õ¬ ¬…°¬. ¬° ²‹†ó|ºñ†¶þ| øî| °ôÿ| „ó| ‹¥™| º~û.

‹ú| ø± ¤†ë€ ‹¡ú|ø† ‹Ï~ …² ¶ú| Ÿù†°¶†èãþ€ ¬üã± ‹ú|

°…¤}þ| ‹† ì† ô…°¬ â×•| ô âõ ìþ|ºõð~ ô ¾¥Œ•|

ìþ|Þññ~. ì† ¬°Âíò| ¾¥Œ•|ø† …¶}~æë| ìþ|Þñýî| ô

„ó|ø† øî| …¶}~æë| ìþ|Þññ~. 

||²‹†ó| ì† …¾õæ_ Öé·×þ| …¶•| ô ø± ìõ›õ¬ÿ| Þú|

¶©ò| ‹ãõü~€ ̈ýéþ| Öýé·õÙ| …¶•| ô ìÏñ†ÿ| …ð·œ†ï|

°… ìþ|Öùí~. ôÚ}þ| ìò| ¬…°ï| ‹† ºí† ¾¥Œ•| ìþ|Þñî€

…â± ¤±Ù|ø†üî| ì}ñ†ÚÄ| ‹†º~€ ºí† {Ïœ�| ìþ|Þñý~.

‹†ü~ ¤±Ù|ø†ÿ| ìò| ìñ·œî| ‹†º~. ‹ú| ì¥Ä| …üò|

Þú| ¤±Ù| ìò| Þíþ| {ñ†ÚÄ|„ìý³ º~€ …Ö±…¬ {Ïœ�| ìþ|Þññ~ ô ‹† ̈õ¬º†ó| ìþ|âõüñ~€

º†ü~ ì† ‹~ Öùíý~üî. …â± ìÇí‰ò| º~ð~ Þú| …üò| Æõ° ðý·•€ ìþ|âõüñ~ Öçðþ| ¬…°¬

Ÿ±–| ô �±–| ìþ|âõü~. …üò| üÏñþ| …üò| Þú| ²‹†ó| ‹† …ð·œ†ï| â±û| ̈õ°¬û| ô …ð·œ†ï|

üßþ| …² ìÏý†°ø†ÿ| ìùî| {×ß± Öé·×þ| …¶•. …ð·œ†ï| ‹ý†ðã± ðõÎþ| °…‹Çúö| ¬°ôðþ|

‹ýò| â×}†° …¶•. 

||ðß}úö| ¬üã±€ ºõ…ø~ …¶•. ºõ…ø~ ìíßò| …¶•| ›ñŒúö| ‹ý±ôðþ| ¬…º}ú| ‹†º~.

…â± …æó| ìò| …¬Î†üþ| ‹ßñî| ô …üò| …¬Î† °…›Ð| ‹ú| ̈†°ž| ‹†º~ )ìç̃_‹ãõüî| …üò| ›†

ŸÛ~° â±ï| …¶•(€ ºí† ‹ú| ºõ…ø~ {õ›ú| ìþ|Þñý~ Þú| „ü† ô…ÚÏ†_ â±ï| …¶•| ü† ðú‚ …üò|

øî| üßþ| …² ìÏý†°ø†ÿ| ìùî| ¶ñœ¼| …Öß†° ô …ð~ü»ú|ø†¶•| ô {í†ï| …üò|ø† ¬° ²‹†ó|

…{×†Ý| ìþ|…Ö}~. ºí† ¬° ÞõŸú| ô ̈ý†‹†ó€ ‹† °…ðñ~ûö| {†Þ·þ| ô …{õ‹õ¹| øî| Þú|

¾¥Œ•| ‹ßñý~€ ì}õ›ú| ìþ|ºõü~ Þú| ì±¬ï| Îíõì†_ìñÇÛþ|…ð~. ¤}þ| „ó|ø†üþ| Þú|

Òý±ìñÇÛþ|…ð~€ ‹†² øî| ¬° Î†èî| ìñÇÜ| ‹ú| ¶± ìƒþ|‹ƒ±ðƒ~. ìƒ̃ç_„¬ìþ| ¬° …{õ‹õ¹|

üà| ¤±Ù| Òý±ìñÇÛþ| ìþ|²ð~€ øíú| …ô °… ðã†û| ìþ|Þññ~. ̈\�€ …üò| üÏñþ| ‹†² øî|

„ó| ›† ìñÇÜ| ¤†Þî| …¶•. 

||̈ç¾ú| …üò| Þú| ¬° ²‹†ó€ ìñÇÜ| ô ôüµâþ|ø†ÿ| {×ß± Öé·×þ| ‹ú| º~–|

›±ü†ó| ¬…°¬. ¤†æ ì·‰éú| ì† …°{Œ†É| ‹† Þõ¬Þ†ó| …¶•.

ì† ‹† Þõ¬Þ†ó| ¾¥Œ•| ìþ|Þñýî| ô „ó|ø† ìõ›õ¬…–|

²‹†ðþ| ø·}ñ~. ‹ñ†‹±…üò€ Öé·×þ| ô ìñÇÛþ| ø·}ñ~.

…èŒ}ú| …üò| Þú| ì† …º}Œ†û| ìþ|Þñýî| ¬° ìÛ†ï| …¶}~æë€

ìÏñ†ü¼| …üò| ðý·•| Þú| ì† ®…{†_ìñÇÛþ| ðý·}ýî.

¬°¶•| …¶•| Þú| …°¶Çõ ìñÇÜ| °… Þ»Ø| ô

¾õ°–|‹ñ~ÿ| Þ±¬û€ …ì† …ô Þú| ìñÇÜ| °… …̈}±…Ñ| ðß±¬û.

…ô ‹† {†‡|ìê| ô {×ß±€ ìñÇÜ| °… ¾õ°–|‹ñ~ÿ| Þ±¬û.

ìÏñ†ü¼| …üò| …¶•| Þú| „¬ï|ø† ìõ›õ¬…{þ| ìñÇÛþ|

ø·}ñ~ ô …â± ¬° ¾¥Œ•| Þ±¬ó| ô {×ß±º†ó| ¬Ú•|

Þññ~€ ìþ|Öùíñ~ Þœ†ø† …º}Œ†û| Þ±¬û|…ð~. …°¶Çõ øî|

øíýò| Þ†° °… Þ±¬û| …¶•. ô ‹ñ†‹±…üò| …â± ì† ìñÇÜ| ‹ú|

„¬ï|ø† ìþ|„ìõ²üî€ ‹±…ÿ| …üò| ðý·•| Þú| ìñÇÛþ|

ðý·}ñ~€ ‹éßú| ìþ|̈õ…øýî| {õ›ú| ‹ý»}±ÿ| �ý~… Þññ~. 

||‹ú| ø± ¾õ°–€ …â± ì† ›ñŒúö| ²‹†ðþ| …°{Œ†É| Þõ¬á|

°… ¬° ðË± ‹ãý±üî€ ìþ|‹ýñýî| Þú| …‹Ï†¬ ìñÇÛþ| ô

Öé·×þ| ¬° „ó| ̈ýéþ| ¤Ãõ° ¬…°¬ ô Îíç_‹¡ú|ø† ‹†

¾¥Œ•| Þ±¬ó€ Þ†° Öé·×þ| ìþ|Þññ~. ‹ñ†‹±…üò€ …â±

âƒ×ƒ}ƒýƒî| Þú| ìþ|̈õ…øýî| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó| Öé·×ú|

‹ñõü·ýî€ Ÿ±… …üò| Ú~° Îœý�| ‹ú| ðË± ìþ|°¶~‚ …üò|

øî| üà| ›õ° ¾¥Œ•| Þ±¬ó| ‹† ‹¡ú|ø†¶•. ̈\�€

ìò| ‹ý»}± …² …üò| …¬…ìú| ðíþ|¬øî| ô ðß†–| ¬üã± °… ¬°

â×•| ô âõ ‹† ¬ô¶}†ó| �ý¼| ̈õ…øýî| ‹±¬. 

||ì¥í~ Ö±þ̈:Âíò| {»ß± …² „Ú†ÿ| ‹†Ú±ÿ.

ìÇéŒþ| Þú| ‹ú| ðË± ìò| °¶ý~€ ̈õ¬ {×ß± Öé·×þ| ü†

¨±¬ô°²ÿ| Öé·×þ| …¶•. ìþ|̈õ…¶}î| …‹}~… ‹~…ðî| Þú|

…üò| ̈±¬ô°²ÿ| Öé·×þ€ ¬° ìÛ†‹ê| Ÿú| Ú±…° ìþ|âý±¬‚

„ü† ¬° ìÛ†‹ê| ̈±¬ô°²ÿ| ¬üñþ| Ú±…° ìþ|âý±¬‚ ü† ¬°

ìÛ†‹ê| ̈±¬ô°²ÿ| Îéíþ| Ú±…° ìþ|âý±¬‚ ìÛ†‹é¼| ìç̃_

‹þ|̈±¬ÿ| ì¥Ä| …¶•‚ 

||‹†Ú±ÿ:Ú†Î~{†_̈±¬ô°²ÿ| Öé·×þ| ‹†ü~ ì}í†ü³

‹†º~ …² ¶†ü± …ðõ…Ñ| ̈±¬ô°²ÿ. …èŒ}ú| …º}±…Þ†{¼| øî|

‹ú| ›†ÿ| ̈õ¬½. ̈±¬ô°²ÿ€ ̈±¬ô°²ÿ| …¶•. �̧|

‹†ü~ ðÛ†É| …º}±…á| ²ü†¬ÿ| ô›õ¬ ¬…º}ú| ‹†º~€ …ì†

‹ÏÃþ| ðÛ†É| {×†ô–| øî| ‹†ü~ ô›õ¬ ¬…º}ú| ‹†º~ {† ì†

‹}õ…ðýî| ‹ú| {í†ü³ø†üþ| Ú†ê̂| ºõüî. â×}î| Þú| …üò| â±ôû€ ̈±¬ô°²ÿ| Öé·×þ| ü†

ôüµâþ| …¶†¶þ| â×}í†ó| Öé·×þ| °… °ô…ü•| ìþ|¬…ðñ~. ‹ú| …üò| ¬èýê| Þú| ‹}õ…ðýî|

ì·†ˆéþ| °… Þú| ¬° …Æ±…Ù|ì†ó| ø·•€ ¬° Ú†è�| ¬…¶}†ðþ| ìõ›ú| ô ìÏÛõë| ‹±ü³üî| ô

„ó| °… °ô…ü•| ‹ßñýî. …² Æ±Öþ€ {×†ô{þ| ‹ýò| �~ü~…° ô ®…–| ô›õ¬ ¬…°¬ Þú| â×}ú|

ìþ|º~û| ôüµâþ| {×ß± Öé·×þ| …üò| …¶•| Þú| Öýé·õÖ†ó| ‹ú| ®…–| ì·†ê̂| {õ›ú|

ìþ|Þññ~€ ðú| ‹ú| �~ü~…°ø†. ¬° ¤†èþ| Þú| ôüµâþ| {×ß± Îéíþ| …üò| …¶•| Þú| ‹ú|

�~ü~…°ø† Þ†° ¬…°¬. …² Ú~üî| øî| â×}ú|…ð~ Þú| Ú†ðõó| Îéíþ€ üÏñþ| °…‹Çúö| ÷†‹•| ìý†ó|

�~ü~…°ø†€ …ì† …üò| Þú| ¬° �̧| …üò| �~ü~…°ø† Ÿú| Ÿý³ÿ| ðƒùƒ×ƒ}ƒú| …¶ƒ•| Þú| øí†ó| ®…–|

‹†º~€ …üò| ‹±…ÿ| ¬…ð»íñ~…ó€ ̈ýéþ| ‹¥™|…ðãý³ ðý·•. 

||…èŒ}ú| ®…–| °… ‹ú| ¬ô ìÏñ† ìþ|ºõ¬ â±Ö•. ®…–| ‹ú| ìÏñ†ÿ| …̈À| Þéíú| Þú|

‹ÏÃþ| …² Öýé·õÖ†ó| ‹† „ó| ì©†èØ| ø·}ñ~@ ìễ| Öýé·õÖ†ó| >…â³ü·}†ð·ý†èý·•<

Þú| ìþ|âõüñ~ „¬ìþ€ ®…–| ô ì†øý•| ð~…°¬. ìÏñ†ÿ| Î†ï|{±ÿ| øî| ìþ|ºõ¬ ‹±…ÿ| ®…–|

¬° ðË± â±Ö•€ ‹ú| …üò| ìÏñ† Þú| ìþ|̈õ…øýî| �ñù†ðþ|{±üò| ô›ú| üà| Ÿý³ °… ‹±ìç

Þñýî. …â± …üò| ìÏñ†ÿ| Î†ï| °… ¬°ðË± ‹ãý±üî€ „ó| ìƒõÚƒÐ| Öƒýé·õÖ†ó|

…â³ü·}†ð·ý†èý·•| øî| ®…–|â±… ø·}ñ~@ Ÿõó| ‹ú| ì† ìþ|âõüñ~ Þú| …ð·†ó| ìõ›õ¬ÿ|
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¤ÛýÛ•| ¬° …üò| ›† …üò| …¶•| Þú|

ì† …ð·†ó|ø† ¬° üà| ¬ðý†ÿ| ²‹†ðþ| 

²ð~âþ| ìþ|Þñýî| ô ‹† ²‹†ó|

ô ¬° ²‹†ó| ìþ|…ð~ü»ýî. 

²‹†ó| ô¶ýéúö| ‹ý†ó| ðý·•@ 

„ó| Æõ° Þú| …² â̄º}ú| â×}ú| º~û€

‹éßú| ²‹†ó| ‹ú| º~–| ¬° Öß± ì† ð×õ® ¬…°¬.

…¾ç_ ôÚ}þ| ìþ|…ð~ü»ýî€ 

²‹†ðþ| ìþ|…ð~ü»ýî. …üò| Þú| ‹ýñ~ü»ýî|

ô ‹Ï~ ‹ý†ó| Þñýî€ ¬° ô…ÚÐ| ‹ý†ó| …¶•€

ðú| ²‹†ó| Þú| ‹ÏÃþ| „¬ï|ø† 

…² „ó| ‹±̈õ°¬…°ð~ ô ‹ÏÃþ|ø† ð~…°ð~. 

¬° ¤†èþ| Þú| øíúö| „¬ï|ø† ²‹†ó| ¬…°ð~@

¤}þ| „¬ï|ø†üþ| Þú| âõü†üþ| 

ü† ºñõ…üþ| ð~…°ð~. 

…üò|ø† ÖÛÈ| Ö†Ú~ ‹ý†ó| 

ü† ‹ù}± …¶•| ‹ãõüýî| Ö†Ú~ âõðú|…ÿ| …²

‹ý†ó| ø·}ñ~ …ì† âõðú|ø†ÿ| 

¬üã± ‹ý†ó| °… ¬…°ð~ 



…ð}©†Ž|â±…¶•. 

||‹ñ†‹±…üò€ Öé·×ý~ó| Þõº¼| Öß±ÿ| ̈†¾þ| …¶•|

Þú| ìþ|̈õ…ø~ �~ü~û|ø†üþ| ìễ| ì±å€ ²ð~âþ€ ̈éÛ•€

¨~…€ …ð·†ó€ ›ù†ó| ô Òý±û| °… ¬° ì©×þ|{±üò| ô›õû|º†ó|

‹ú| ¬…ï| ‹ýñ~…²¬. ¬° ¤†èþ| Þú| Öý³üß~…ð†ó€ ºýíþ|¬…ð†ó€

²ü·•|ºñ†¶†ó| ô... ì·‰éú|º†ó| …üò| ðý·•. „ó|ø†

ì·†ê̂| ¬üã±ÿ| ¬…°ð~. 

||Ö±þ̈:ìò| ‹ú| …üò| ìõÂõÑ| Öß± ìþ|Þñî| Þú| „ü†

{×ß± Öé·×þ€ ìþ|̈õ…ø~ ‹± �†üúö| ¬ü~ Îéíþ| �ý¼| ‹±ô¬

ü† ‹± �†üú| ‹ýñ¼| ¬üñþ| ü† ¾±Ö†_‹± �†üú| Îéî| ìñÇÜ‚

…¶}ñŒ†Æþ| Þú| ìò| ¬…°ï€ Îéî| ìñÇÜ| …¶•. …² Æ±Öþ€

…âõ¶•| Þ\ñ•| ¬° …°{Œ†É| ‹† ¶ý±{ß†ìê| …ð~ü»ú| ‹»±ÿ|

ìþ|âõü~€ ‹Ï~ …² ‹ýñ¼| ¬üñþ€ {×ß± Öé·×þ| ô ¶�̧| ¬ü~

Îéíþ| ºßê| â±Ö}ú| …¶•. ìþ|̈õ…øî| ‹Œýñî| Þú| …â± ‹†

…üò| ¬ü~ ‹ú| ìõÂõÑ| ðã†û| Þñýî€ „ü† …üò| üà| ì±¤éúö|

ìý†ðþ| ô ðõÎþ| ‹±â»•| ‹ú| ÚŒê| …¶•‚ 

||‹†Ú±ÿ:¬ü~â†û| „âõ¶•| Þñ•| ¬ü~â†øþ| >�õ²ü}ýõü·}þ< …¶•| Þú| …¾†è•|

{×ß± °… ÖÛÈ| ¬°Îéî| ›·•| ô ›õ ìþ|Þñ~@ Îéî| {œ±‹þ. „ó|ø† …² ÚŒê| {¿íýî|º†ó|

°… â±Ö}ú|…ð~ ô {×ß± ¬üñþ| ô ü† Öé·×þ| °… {×ß±…–| ¬ô°…ó| Þõ¬Þþ| „¬ï| ìþ|¬…ðñ~.

…èŒ}ú| ‹ú| …üò| ¶©ò€ …ð}Û†¬…–| ²ü†¬ÿ| º~û| …¶•| ô {ÏŒý±ÿ| Þú| Þ†°ë| �õ�± ‹ú| Þ†°

ìþ|‹±¬€ …üò| …¶•| Þú| ìþ|âõü~€ ìò| �õ²ü}ýõü·î| °… Þ»}î. ìñËõ°½| …üò| …¶•|

Þú| ìò| …üò| ðõÑ| …ð~ü»ú| °… {ÏÇýê| Þ±¬ï. ¬° ø± ¾õ°–€ …æó| {¿õ°ÿ| Þú| ô›õ¬

¬…°¬ )‹† …üò| …ìõ…ž| Öß±ÿ| �·•|ì~°ðý·}þ| Þú| ìÇ±§| º~ ô Òý±û(€ ‹ý»}± {í†üê|

‹± …üò| …¶•| Þú| ‹ú| {õ…²ÿ| Ú†ê̂| ‹†ºýî€ ðú| ‹ú| ì±…{�. üÏñþ| …ð~ü»úö| Öé·×þ€

…ð~ü»úö| Îéíþ€ …ð~ü»úö| ¬üñþ€ øñ±ÿ| ô Òý±û€ ðú| …üò| Þú| üßþ| �̧| …² ¬üã±ÿ| ‹ý†üñ~

ô ‹Ï~ ì}±ôá| ºõð~. …â± ì±…{Œþ| ¬° ìý†ó| ‹†º~€ ‹ÏÃþ| ì}±ôá| ìþ|ºõð~€ ôèþ| …â±

{õ…²ÿ| ‹†º~€ Ÿý³ÿ| Þñ†° â¯…º}ú| ðíþ|ºõ¬. ì† ¬° üà| ¬ðý†ÿ| Ÿñ~ ÂéÏþ| ²ð~âþ|

ìþ|Þñýî| Þú| üà| ÂéÏ¼| Öé·×ú| ô üà| ÂéÏ¼| Îéî| …¶•| ô …üò|ø† ¬° Î±Å|

øíñ~€ ðú| ¬° Æõë| øî. …üò|ø† øíý»ú| ‹† øî| ̈õ…øñ~

‹õ¬ ô øý¢| ìõÚÐ| Öé·×ú| Þñ†° â¯…º}ú| ðíþ|ºõ¬. øí†ó|

Æõ° Þú| Îéî| ü† ¬üò| {±á| ðíþ|ºõ¬. øí†ó| Æõ° Þú|

…¬‹ý†–| {±á| ðíþ|ºõ¬. …üò|ø† øíý»ú| ‹† øî| ̈õ…øñ~

‹õ¬. ìùî| …üò| …¶•| Þú| ì† ‹~…ðýî| …üò| …ÂçÑ| Ÿú|

Ö±Ý|ø†üþ| ‹† øî| ¬…°ð~. 

||̈~üœúö| ¤~…¬ü†ó:ì† ¬° ¶ý·}î| Þ}†‹~…°ÿ€ ðõÎþ|

ÆŒÛú|‹ñ~ÿ| ¬…°üî| ‹ú| ð†ï| ÆŒÛú|‹ñ~ÿ| >¬üõüþ< Þú| üà|

ÆŒÛú|‹ñ~ÿ| ìõÂõÎþ| …¶•. ¬° ÆŒÛú|‹ñ~ÿ| >¬üõüþ<€

…² ºí†°ûö| 001 {† 991 ºí†°û|ø†üþ| …¶•| Þú| ‹ú| „÷†°

Öé·×þ| …ÆçÝ| ìþ|ºõ¬ ô ì† …¬‹ý†–| ¬…¶}†ðþ& Öé·×þ| °…

¶†ë|ø†¶•| ¬° Þ}†‹©†ðú|ø†ÿ| Þõ¬á| ô ðõ›õ…ó| ¬…°üî@

Ÿú| ¬° Ú†è�| „÷†° {†‡|èý×þ| ô Ÿú| ¬° Ú†è�| „÷†° {±›íú€ ¬°

‹¥þ̃| Þú| ºí† ¬…º}ý~€ ìò| …¤·†¹| Þ±¬ï| ‹† …‹³…°ÿ| Þú|

¨†Á| Öé·×ú| ô ̈†Á| °ô…ó|ºñ†¶þ| …¶•€ ̈õ…¶}ý~

…üò|ø† °… ì}¿ê| Þñý~ ‹ú| ¬…¶}†ó|ø†ÿ| Öé·×þ| ¬° ¤†èþ| Þú| ôÚ}þ| …² „÷†° …¬‹þ|

¾¥Œ•| ìþ|Þñýî€ …üò|ø† ̈õ¬º†ó| …‹³…° ̈†Á| ̈õ¬º†ó| °… ¬…°ð~. ìç̃_ºí† …²

â×•| ô âõ ð†ï| ‹±¬ü~ ¬° Öé·×ú€ â×•|ôâõ …â± ‹©õ…ø~ ô…°¬ ¤ýÇúö| …¬‹ý†–| ºõ¬€ ‹ú|

ºßéþ| Þú| ¬° Öé·×ú| ø·•€ °«| ðíþ|¬ø~ ô ‹† {ßñýà|ø†üþ| ìễ| Î~ï| ÚÇÏý•€

…‹ù†ï€ ¶×ý~ðõü·þ| ô ̈ýéþ| ºã±¬ø†ÿ| ¬üã± ¬° „÷†° ¬…¶}†ðþ| è¥†Í| ìþ|ºõ¬. ìò|

Ÿñ~ {† …² Þ}†Ž|ø†üþ| °… Þú| ºí†°û|ø†ÿ| 031 ¬.…èØ| ̈õ°¬û|…ð~ ¬° ¶ý·}î| >¬üõüþ<

ô ‹ú| Îñõ…ó| „÷†° Öé·×þ| ‹±…ÿ| ‹¡ú|ø† ºñ†̈}ú| ìþ|ºõð~€ ‹† ̈õ¬ï| „ô°¬û|…ï| ô …üò|ø†

‹ú| …ºß†ë| ì©}éØ| ô ²üŒ†üþ| ì»†°Þ•| ‹¡ú|ø† °… ¬° ¤ýò| ̈õ…ð~ó| è¥†Í| ìþ|Þññ~.

ìç̃_ ¬° Þ}†Ž| >°…û| ì©×þ<€ üà| ðãùŒ†ó| ‹†Õ| ô¤¼€ ìþ|°ô¬ ‹†Ò¡ú|…ÿ| ü† ‹ú| Úõë|

ðõü·ñ~û| >�ý¢| â†øþ< °… ì±{�| Þñ~. ¤ýõ…ð†–| …² °ôÿ| ºýÇñ•€ Þ†°ÿ| ìþ|Þññ~

Þú| …ô ¬° �ý¢|ø†ÿ| „ó| ‹†Ò¡ú| âî| ºõ¬. ‹Ï~ ðõü·ñ~û| …² ‹¡ú|ø†ÿ| ì©†Æ�| Þ}†Ž|

ìþ|̈õ…ø~ Þú| Þíà| Þññ~ {† �±¶þ| …² æ‹ú|æÿ| ¬°̈•|ø† ‹ý†ü~ ‹ý±ôó. ‹ú| …üò|

ºßê€ ‹¡ú|ø† °… ô…¬…° ìþ|Þñ~ Þú| ¬°…÷± º±üà| ºõð~. Öß± ìþ|Þñî| {×ß± Öé·×þ|
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…â± ìþ|‹ýñý~ ‹¡ú|…ÿ| ‹ú| ¬…¶}†ó| ÎçÚú| ¬…°¬ ô „ó| °… ¤±ü¿†ðú| âõ½| ìþ|¬ø~€ 

…üò| ì·‰éú| ‹ñý†¬ Öé·×þ| ¬…°¬. ‹ú| …üò| ìÏñ† Þú| ®øò| „ó| Þõ¬á€ ‹ú| º~–| Öé·×þ| …¶•. 

…èŒ}ú| Þõ¬á€ Öýé·õÙ| ‹ú| „ó| ìÏñ† Þú| üà| ¶±ÿ| …ÆçÎ†–| ¬…º}ú| ‹†º~€ ðý·•. 

…ì† …â± ›õø±ûö| Öé·×ú| …üò| ‹†º~ Þú| …ð·†ó€ ›ù†ó| ô ôÚ†üÐ| ô ì·†ê̂| „ó| °… 

…² Æ±üÜ| üà| Æ±§| ¬…¶}†ó|ô…° ¬°á| Þñ~€ Ÿñýò| Þõ¬Þ†ðþ| °… 

ìþ|{õ…ó| Þõ¬Þ†ðþ| Öýé·õÙ| {éÛþ| Þ±¬



¬° …°{Œ†É| ‹† Þõ¬Þ†ó| ô›õ¬ ¬…°¬ ô Ÿý³ ›~ü~ ô

�ý¡ý~û|…ÿ| øî| ðý·•| Þú| ‹©õ…øýî| ‹±…ÿ| …÷Œ†–|

¤Û†ðý•| „ó€ ‹±ôüî| ¬¶•| ‹ú| ¬…ìò| °ô…ó|ºñ†¶þ| ü†

…‹³…° ̈†Á| Öé·×ú| ‹»õüî. 

||‹†Ú±ÿ:…â± ºí† ‹ãõüý~ Öé·×ú| ‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó|

üà| …ì± ‹~üùþ| ô °ôºò| …¶•| ô ðý†²ÿ| ‹ú| …üò| øíú|

‹¥™| ô â×•| ô âõ ð~…°¬€ �̧| ‹†ü~ ‹ú| „ó| ìŒ†¤þ̃| Þú|

â×}î€ ›õ…Ž| ‹~øý~@ ìễ| ‹¥™|ø†ÿ| �ý†́û. ìþ|¬…ðý~

Þú| °ô…ó|ºñ†¶þ| ‹† ®øò| ¶±ôÞ†° ¬…°¬. ºí† ôÚ}þ|

‹©õ…øý~ ¬…¶}†ðþ| ‹ú| ®øñþ| ‹~øý~€ ‹† °ô…ó|ºñ†¹|

øî| Æ±Ù| ø·}ý~. ‹†ü~ ‹ãõüý~ Þú| Ÿãõðú|

ìþ|̈õ…øý~ Öé·×ú| °… ‹ú| Þõ¬á| ‹ý†ìõ²ü~. …èŒ}ú€ …â±

ìñËõ°{†ó| …² Öé·×ú| …üò| ‹†º~ Þú| ì† ¬° ¬…¶}†ó| üà|

ì·‰éú| …üœ†¬ Þñýî€ ìễ| øíýò| Þú| Þ·þ| ›†üþ| âý±

Þ±¬û| ô ¤†æ ‹†ü~ ‹Œýñýî| Ÿãõðú| ìþ|{õ…ðýî| „²…¬½|

Þñýî€ ìò| Öß± ðíþ|Þñî| Öé·×ú| …üò| ‹†º~. ¤~…Úê|

üßþ| …² ¬ü~â†û|ø†üþ| Þú| ì† ìÇ±§| Þ±¬üî€ Öé·×ú| °…

ðõÑ| ̈†¾þ| …² {×ß± ¬°‹†°ûö| ›ù†ó| ìþ|¬…ð~. ‹ñ†‹±…üò€

ø± ðõÑ| ¤ê| ì·‰éú|…ÿ| Þ†° Öé·×þ| ðý·•. ì† ‹†ü~

ôüµâþ| {×ß± Öé·×þ| °… ìÏéõï| ‹ßñýî. {×ß± Öé·×þ€

øí†ó| Æõ° Þú| â×}î€ ‹¥™| ¬°‹†°ûö| ®…–| …ìõ° …¶•.

ì±å| Ÿý·•‚ ²ð~âþ| Ÿý·•‚ �†ü†ó| ø·}þ|

Ÿý·•‚ „Ò†²½| Ÿý·•‚ ²ì†ó| Ÿý·•‚ ìß†ó|

Ÿý·•‚ Îéý•| Ÿý·•‚ …üò|ø† ì·†ê̂|ø†ÿ| Öé·×þ|

…¶•. ¾±Ù|ðË± …² …üò| Þú| Ÿãõðú| ‹ú| „ó|ø† �†¶ª|

¬…¬û| ìþ|ºõ¬. ‹ñ†‹±…üò€ ðú| ø± �†²èþ| Öé·×ú| …¶•| ô

ðú| ø± ¤ê| �†²ë€ Öé·×ý~ó. …â± ì† Öé·×ú| ô ‹Ï~ øî|

Þõ¬á| °… ‹ú| Æõ° ì»©À| {Ï±üØ| Þñýî€ …üò|ø†

¨ýéþ| ‹¥™|…ðãý³ ìþ|ºõ¬. ô…ÚÏ†_ì}¿ê| Þ±¬ó|

Öé·×ú| ‹ú| Þõ¬á€ ‹ú| ìÏñ†ÿ| ¬ÚýÜ| Þéíú| >…{¿†èþ<

¬…°¬. üÏñþ| ¶ýî|ø† °… Þú| ô¾ê| Þñýî€ …{¿†èþ| ìþ|Þñ~

ô Þ·†ðþ| …² Î†èî| Þõ¬Þþ| ô °ô…ó|ºñ†¶þ| Þõ¬á€

‹±„º×}ú| ìþ|ºõð~ Þú| …üò| Ÿý·•. 

||¤~…¬ü†ó:Î¯° ìþ|̈õ…øî| „Ú†ÿ| ¬Þ}±€ ‹¥î̃|

…üò| ‹õ¬ Þú| Öé·×ú| ô °ô…ó|ºñ†¶þ€ ìþ|{õ…ðñ~ ‹ú| ì˜†‹ú|

{íùý~ÿ| ‹±…ÿ| ̈éÜ| üà| …÷± …¬‹þ| ¬° ðË± â±Ö}ú| ºõð~€ ôèþ| …üò| Þú| ì† ‹† øíýò|

…‹³…° ºñ†̈•| ‹±ôüî| ¶±…Õ| …¬‹þ€ ‹ú| ðË± ìò| Þ†° ¬°¶}þ| ðý·•. 

||‹†Ú±ÿ:ìñËõ°{†ó| Ÿý·•‚

||¤~…¬ü†ó:ºí† ‹¥™|{†ó| °ôÿ| ¬…¶}†ó|ø†ÿ| Öé·×þ| ‹õ¬. â×}ý~ Þú| Îñ†ü}þ|

º~û| ‹ú| ¬…¶}†ó|ø†ÿ| Öé·×þ. ìò| ìþ|âõüî| …â± ì† …² ìÏý†°ø†ÿ| …¬‹þ| Ò†Öê| ºõüî|

ô ÖÛÈ| ‹† ìÏý†°ø†ÿ| Öé·×þ| ü† °ô…ó|ºñ†¶þ| ‹©õ…øýî| ¬…¶}†ó|ø†ÿ| …¬‹þ| Öé·×þ|

°… {¥éýê| ‹ßñýî€ ‹ú| âí†ðî| Þíþ| ¬° �ý¢| ô ̈î| ðË±üú|ø†ÿ| Öé·×þ| â±Ö}†°

ìþ|ºõüî. „÷†° …¬‹þ| …‹³…° ¬üã±ÿ| ‹±…ÿ| ºñ†̈•| ô ìÏ±Öþ| ̈õ¬º†ó| ¬…°ð~. 

||ìõ°¬ ¬üã±ÿ| Þú| ìþ|̈õ…øî| ‹ãõüî€ ¬° …°{Œ†É| ‹† ì×†øýíþ| ìễ| >�†Þþ< ô

>‹³°âþ< ô ðË†ü± „ó| …¶•. ìò| ‹†² Öß± ìþ|Þñî| …üò| ‹±ìþ|â±¬¬ ‹ú| ºñ†̈•| ì† …²

ì©†Æ�. ì† …â± ÆŒÜ| ÆýØ|‹ñ~ÿ| â±ôû| ¶ñþ€ ì©†ÆŒ†ó| ̈õ¬ì†ó| °… ‹»ñ†¶ýî| Þú|

¬° Ÿú| ì±¤éú|…ÿ| Ú†¬° ‹ú| ºñ†̈•| Ÿú| ô…́û|ø† ô èÓ†{þ| ø·}ñ~€ …üò| ì»ßê| ¤ê|

ìþ|ºõ¬. ¬° ¬…¶}†ó|ø†üþ| Þú| ¬…°üî| ‹±…ÿ| ‹¡ú|ø†€ …üò| ÚÃýú| Þ†ìç_ ¤ê| º~û. 

||‹†Ú±ÿ:ì·‰éú| …üò| …¶•| Þú| …üò| ›† Ÿõó| ‹† ®øò| ¶±ôÞ†° ¬…°üî€

°ô…ó|ºñ†¹|ø† ì† °… ‹ú| °…¤}þ| °ø† ðíþ|Þññ~. �ý†́û| ô ‹±ôð± ø± ¬ô ì¥ßî| ¶±

›†ÿ|º†ó| …ü·}†¬û|…ð~. ºí† ìþ|âõüý~ Þú| ì·‰éú| ¤ê|

º~û. ìò| ìþ|�±¶î| Ÿú| Æõ°ÿ| ¤ê| º~û‚ �ý†́û| ‹ú| ì†

ìþ|âõü~ ºí† ¤Ü| ð~…°ü~ ¬° ìõ°¬ ì×ùõï| >‹³°âþ<€ ‹†

‹¡ú|ø†ÿ| �ñ�| ¶†èú| ¾¥Œ•| Þñý~. …â± ¾¥Œ•| øî|

‹ßñý~€ „Ž| ¬° ø†ôó| Þõ‹ý~ó| …¶•. „ó|ø† øý¢| ìõÚÐ|

ì×ùõï| >‹³°âþ< °… ðíþ|Öùíñ~. …èŒ}ú| øí†ó| Æõ° Þú|

â×}î€ ìç̃_‹±ôð± ìþ|âõü~ Þú| …üò| ì»ßê| øî| °…û|

¤ê|ø†üþ| ¬…°¬. …üò| Þú| ìþ|âõüý~ ¤ê| º~û€ „ü† …² …üò|

¬ô Æ±üÜ| …¶•| Þú| ìò| â×}î€ ü† ºí† °…û| ¬üã±ÿ|

¬…°ü~‚

||¤~…¬ü†ó:¾¥Œ}î| …üò| …¶•| Þú| ì† ‹±…ÿ|

ºñ†̈•| „÷†° …¬‹þ| Öé·×þ€ ‹†ü~ ‹ú| ̈õ¬ …÷± ì±…›Ïú|

Þñýî. ‹† {õ›ú| ‹ú| …üò| Þú| ºí† {†‡|Þý~ ¬…º}ý~ °ôÿ|

¬…¶}†ó|ø†ÿ| Öé·×þ| ô …¤·†¹| ìþ|Þ±¬ü~ Þú| …üò|

°ôüß±¬ ›~ü~ÿ| …¶•| Þú| ‹ú| Öé·×úö| Þõ¬á| º~û€

øý¢| …º†°û|…ÿ| ðß±¬ü~ ‹ú| ì†øý•| …üò| ¬…¶}†ó|ø† ô

Þ†°Þ±¬º†ó. 

||‹†Ú±ÿ:º†ü~ æ²ï| ‹†º~ Þú| ºí† ̈õ¬ …üò| „÷†° °…

‹©õ…ðý~. ìò| ÖÛÈ| ìþ|{õ…ðî| ì©}¿± Î±Å| Þñî| Þú|

ðõü·ñ~â†ó| …üò| ¬…¶}†ó|ø† Öýé·õÙ|…ð~@ üÏñþ| ì·†ê̂|

Öƒé·×þ| °… ¬ÚýÛ†_ìþ|ºñ†¶ñ~ ô …üò| ¬…¶}†ó|ø†

¶×†°ºþ| …¶•. ¬° ô…ÚÐ€ ‹ú| Öýé·õÖþ| Þú| ¬° üà|

²ìýñú| ì·éÈ| …¶•€ ¶×†°½| ìþ|Þññ~ Þú| ¬…¶}†ðþ|

‹ñõü·~. Ú†Î~{†_ô ‹ú| Úõë| ºí†€ „ó| „¬ï| ‹†ü~

¬…¶}†ó|ðõü·þ| øî| ‹é~ ‹†º~. …üò| øî| º±É| ÚÃýú|

…¶•€ ôèþ| ¬° …üò| ¬…¶}†ó|ø† {†‡|Þý~ ô {Ïí~ ̈†¾þ|

ô›õ¬ ¬…°¬. ì† ìþ|̈õ…øýî| Þú| ®øò| Þõ¬á| °… ‹ú|

¬Ò~Òú|ø†ÿ| Öé·×þ| „Ò»}ú| Þñýî. …² Æ±Öþ€ ºí†

¬…¶}†ó|ø†ÿ| Îéíþ| øî| ¬…°ü~. ¬…¶}†ó|ø†ÿ| Îéíþ|

øî| ‹¡ú|ø† °… â±Ö}†° ì·†ê̂| Îéíþ| ìþ|Þññ~. 

||�±ôüò| ›éõû|ðµ…¬:ìíñõó| „Ú†ÿ| ¬Þ}±. ìò|

¨ýéþ| è̄–| ‹±¬ï| …² ¾¥Œ•|ø†ÿ| ºí†. Þ†° ìò|

{±›íúö| …¬‹ý†–| ðõ›õ…ó| …¶•| ô …æó| ̈ýéþ| ¬°âý±ï| ‹†

Þ}†Ž|ø†ÿ| ›~ü~ÿ| Þú| ìÏíõæ_Îñ†¾±ÿ| ìễ| ›†¬ô

ô ›ò| ô �±ÿ€ ¬¶•|ì†üúö| Þ†° ðõü·ñ~â†ó|º†ó| …¶•.

ìþ|̈õ…¶}î| ðË±{†ó| °… ¬°‹†°ûö| …üò| ðõÑ| Þ}†Ž|ø† ü† …üò| ́…ð± ‹~…ðî. 

||‹†Ú±ÿ:º†ü~ ìò| ‹±…ÿ| ¬…ô°ÿ| ¬° …üò| ìõ°¬€ …¶ƒ}ƒ¥ƒÛ†Ý| Þ†Öþ| ð~…º}ú| ‹†ºî.

‹† ô›õ¬ …üò€ ìþ|{õ…ðýî| ‹±°¶þ| Þñýî| Þú| ðÛ¼| …üò| ›õ° Þ}†Ž|ø†€ ¬° {×ß± Öé·×þ|

Þõ¬Þ†ó| Ÿý·•‚ ìò| ¶‰õ…ë| °… …üò| Æõ°ÿ| ‹†²¶†²ÿ| ìþ|Þñî| Þú| ‹ú| ‹¥î̃| øî|

ì±‹õÉ| ‹†º~. …² …üò| ›ù•| Þú| ‹ú| ÚÃýú| ðã†û| Þñýî€ ›ù†ó| ì† ì·†ôÿ| ‹†ÆŒýÏ•|

ðý·•@ üÏñþ| ›ù†ó| ‹³°å|{± …² ÆŒýÏ•| …¶•. …üò| üà| °ôüß±¬ …¶•| ô ìò|

ðíþ|̈õ…øî| ‹ãõüî| ¬°¶•| …¶•| ü† ÒéÈ. ‹±…¶†¹| …üò| °ôüß±¬€ Ÿý³ø†üþ| ¬°

›ù†ó| ø·•| Þú| ¬° Î†èî| ÆŒýÏ•| ðý·•. …üò| ̈õ¬½| üà| ¬Ò~Òúö| Öé·×þ| …¶•|

ô …ìß†ó| ¬…°¬ ðõü·ñ~û|…½| ¶Ïþ| Þñ~ ‹ú| …üò| ì·‰éú| ‹�±¬…²¬. ‹†æ¨±û| üà| ¶‰õ…ë|

Öé·×þ| …¶•| ô ìþ|{õ…ð~ ‹ú| „ó| ‹�±¬…²¬ ô {Œýýñ¼| Þñ~. 

||…èŒ}ú€ ðõü·ñ~û|…ÿ| ìíßò| …¶•| Ÿñýò| Ÿý³ÿ| °… ¬¶}í†üú| Þ†°½| Ú±…° ¬ø~ ô

…² ì·†ê̂| ì†ô°…Š …èÇŒýÏþ| ¾¥Œ•| ‹ßñ~ ‹† Ÿ†ºñþ| {±¹| ô ô¤»•| Þú| ìç̃_ ‹±…ÿ|

Þõ¬Þ†ó| ô ðõ›õ…ð†ó| ̈ýéþ| ‹±…ðãý³…ðñ~û| …¶•. ìþ|¬…ðý~ Þú| „ó|ø† ‹ú| è¥†Í| °ô…ðþ€

‹ú| ‹³°â·†ë|ø† ô…‹·}ú|…ð~. ô è̄… …â± …¤·†¹| Þññ~ Þú| …üò| �»}õ…ðú| °… …² ¬¶•|

ìþ|¬øñ~€ ̈ýéþ| ‹±…ÿ|º†ó| …² è¥†Í| °ô…ðþ| ‹¥™|…ðãý³ ô ºßññ~û| ìíßò| …¶•|
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¨·±ô ‹†Ú±ÿ: 

¬° °ôüß±¬ÿ| Þú| ¬° Öé·×ú| 

‹±…ÿ| Þõ¬Þ†ó| ô›õ¬ ¬…°¬€ 

â×•|ôâõ °…û| ‹·ý†° ìùíþ| 

‹±…ÿ| ¬¶•| ü†Ö}ò| ‹ú| ¤ÛýÛ•| 

{éÛþ| ìþ|ºõ¬ ô ìñËõ° …² ¤ÛýÛ•| øî|

ÎŒ†°–| …¶•| …² ‹ù}±üò| ¬…¶}†ðþ| Þú|

¬°‹†°ûö| …ìõ° ìþ|{õ…ó| ‹ý†ó| Þ±¬. 

â×}ýî| Þú| ¬° ô…ÚÐ€ 

øíú| ì† ¬…¶}†ó| ìþ|âõüýî| ¬üã±. 

‹ú| ÎŒ†°{þ€ ø± ì}×ß±ÿ|

¬…¶}†ðþ| ìþ|¶±…ü~ ô ø± Öé·×ú|…ÿ| °…

‹†ü~ …üò| Æõ°ÿ| ðã†û| Þ±¬. 

…èŒ}ú| …üò| ¬…¶}†ó|ø† ‹ÏÃþ|ø† 

‹ù}± ô ‹ÏÃþ| ÂÏýØ|{±ð~. 

øí†ó|Æõ° Þú| 

¬° ¬…¶}†ó|ðõü·þ| øî| 

¬…¶}†ó|ø†ÿ| Úõÿ| ô ÂÏýØ| ¬…°üî| 



‹†º~. ‹¡ú|ø† ‹ú| ¬ðý†ÿ| �~° ôì†¬°º†ó| {ÏéÜ| ¬…°ð~. …â± ì† ‹ý†üýî| ô …² …üò| ôüµâþ|

¶õŠ …¶}×†¬û| Þñýî€ …üò| ¬üã± Þ†° Öé·×þ| ðý·•| üà| ðõü·ñ~û| ìþ|{õ…ð~ ¶õŠ

…¶}×†¬û| ‹ßñ~ ô ‹† ¨õ¬½| ‹ãõü~€ ¤†æ Þú| …üò| ‹¡ú|ø† ô…‹·}ú|…ð~€ ìò|

ìþ|{±¶†ðî|º†ó| ô Ÿý³ø†ÿ| ô¤»}ñ†á| ìþ|„ô°ï| ¬° ¬…¶}†ðî| {† ̈õ…ðñ~û| °… ìý©ßõŽ|

Þñ~. …üò| º†ü~ ‹ý»}± üà| …ðãý³ûö| {œ†°ÿ| ‹†º~ ìç̃_ ‹±…ÿ| Ö±ô½| Öýéî| ü† Þ}†Ž|

¬° ¤†èþ| Þú| …â± Þ·þ| ‹©õ…ø~ °…›Ð| ‹ú| …üò| ì·‰éú| Öß± Þñ~€ æ²ï| ðý·•| Þú| ¤}í†_

¬Ÿ†° ô¤»•| ºõ¬. ‹± Ö±Å| …â± ›ñþ| øî| ô›õ¬ ¬…º}ú| ‹†º~€ ìþ|{õ…ðýî| …² ›ò|

{¿õü±ÿ| ¬üã± …°…̂ú| ‹~øýî. 

||ì† ‹†ü~ ðõü·ñ~û|ø† °… ¶õÝ| ‹~øýî| ‹ú| ¶í•| …üò| Þú| …üò| ì·†ê̂| °… {Œýýò|

Öé·×þ| ‹ßñ~. Ÿú| …ºß†èþ| ¬…°¬ Þú| ‹¡ú|ø† ‹~…ðñ~ ¬° …üò| ›ù†ó| ì†€ ›†ø†üþ| ô

…‹Ï†¬ÿ| øî| ø·•| Þú| „ó|ø† ¬° Ú†è�| ›·î| ô Ÿý³ø†üþ| ì¥·õ¹| °ü©}ú|

ðíþ|ºõð~. ̈ýéþ| øî| ̈õŽ| …¶•. …ì† …üò| Þú| Ÿñýò| Þ†°ÿ| °… üà| ðõü·ñ~û|

ìþ|{õ…ð~ …ðœ†ï| ‹~ø~ ü† ðíþ|{õ…ð~ ì·‰éú| ¬üã±ÿ| …¶•| Þú| ‹†ü~ …°²ü†‹þ| ºõ¬.

ìò| ¬ô°…¬ô° ìþ|{õ…ðî| ‹ãõüî| Þú| ìÏíõæ_ …üò|ø† ‹† øî| ì©éõÉ| ìþ|ºõð~€ üÏñþ|

…ðãý³û|ø†ÿ| {œ†°ÿ| ‹† …ðãý³û|ø†ÿ| Îéíþ| ô Öé·×þ| ô Öß±ÿ| ì©éõÉ|

ìþ|ºõð~. ¬°¶•| …¶•| Þú| ðõü·ñ~û| ü† Öýéî|¶†² ì©†Æ�| ìþ|̈õ…ø~€ ôèþ| ‹ú|

ø± Úýí}þ| ðŒ†ü~ ì»}±ÿ| ›íÐ| ‹ßñýî. …â± ìò| Öýéî| ü† Þ}†‹î| °… Æõ°ÿ| ‹ñõü·î|

ô Ÿý³ø†ÿ| ð†ì±‹õÆþ| ¬° „ó| ‹ý†ô°ï| Þú| ÖÛÈ| ì©†ÆŒî| °… ìý©ßõŽ| Þñî€ …üò|

Öé·×þ| ðý·•. Öýé·õÙ| ðíþ|̈õ…ø~ „¬ï|ø† °… ²ðœý± Þñ~ ô ‹ãõü~€ ‹ñ»ýñý~ ô

‹ú| ¤±Ù| ìò| âõ½| ‹~øý~. Öýé·õÙ| ì·}Óñþ| …¶•. …¾õæ_ì}×ß± ì·}Óñþ|

…¶•@ Ÿõó| ̈õ¬½| ¬° ̈õ¬½| Ÿý³ Þ†Öþ| ‹±…ÿ| ̈õ¬½| ¬…°¬. ìÏñ† °… …²

¬üã±…ó| ðíþ|âý±¬. ÖÛÈ| ìþ|̈õ…ø~ „ó| Ÿý³ÿ| °… Þú| ¬…°¬€ ‹ú| ¬üã±…ó| øî|

‹~ø~. ¬üã±…ó| …â± ìþ|̈õ…øñ~€ ‹ý†üñ~ ‹ãý±ð~ ô …â± ðíþ|̈õ…øñ~€ ðãý±ð~. ¬°

¤†èþ| Þú| {†›± ìþ|̈õ…ø~ „ó|ø† °… ‹ú| ø± Úýí}þ| º~û| ðãú| ¬…°¬ {† ›ý�|º†ó| °…

¨†èþ| Þñ~. 

||‹ú| ø± ¾õ°–€ ì† ‹†ü~ ¤·†Ž| ðõü·ñ~û|ø†ÿ| ¶õ¬…â± °… ›~… Þñýî. Þ†° ðÛ~

øíýò| …¶•| ¬üã±. ‹ù}±üò| Þ†°€ ðÛ~ …üò|ø†¶•. ðõü·ñ~û|ø†ÿ| ¶õ¬…â± Ÿú| Þ·†ðþ|

ø·}ñ~ ô ðõü·ñ~â†ðþ| Þú| ¶õ¬…ÿ| ¤ÛýÛ•| ¬…°ð~€ Ÿú| Þ·†ðþ‚ Þ~…ï| Þ}†Ž|ø† …üò|

Þ†° °… ‹ù}± ìþ|Þññ~‚ …â± …üò| ì·‰éú| ‹†Ž| ºõ¬€ ‹±̈õ°¬ ̈ýéþ| ̈õ‹þ| …¶•. ì† ‹†ü~

…üò| ðõÑ| ðÛ~ °… ‹† …üò| Þ}†Ž|ø† …ðœ†ï| ‹~øýî. …øê| Öò| ‹†ü~ ‹ñ»ýññ~ ô …üò|ø† °… …²

…üò| ›ù•| …°²ü†‹þ| ‹ßññ~. ‹±…ÿ| ðõ›õ…ó|ø† øî| ̈ýéþ| ̈õŽ| …¶•| Þú| …üò| ðÛ~ø†

°… ‹©õ…ðñ~. ì† ðŒ†ü~ ‹ãõüýî| …üò| °… ð©õ…ó€ Ÿõó| ̈ýéþ| ‹~ …¶•. ìñËõ°–| Ÿý·•|

…² …üò| Þú| ̈ýéþ| ‹~ …¶•‚ …üò| °… ‹†ü~ °ôºò| ‹ßñýî. ôÚ}þ| ìþ|âõüýî| …üò| …÷± °…

�ñù†ó| Þñýî€ øñõ² ìÏéõï| ðý·•| °…›Ð| ‹ú| Ÿú| Ÿý³ÿ| ¾¥Œ•| ìþ|Þñýî€ ôèþ| …â±

…üò| ‹¥™| °… ìÇ±§| Þ±¬ü~ Þú| …ðãý³ûö| ðõü·ñ~û| ̈ýéþ| ̈õŽ| …¶•| ô ìþ|̈õ…ø~ ‹ú|

ºí† ‹ãõü~ Þú| „ü† ›ù†ó| ‹† ÆŒýÏ•| üßþ| …¶•€ ̈ýéþ| øî| ¶‰õ…ë| ìùíþ| …¶•.

øíúö| ì† ¬ô¶•| ¬…°üî| ›õ…Ž| …üò| ¶‰õ…ë| °… ‹~…ðýî| ô Ÿú| Ú~° …üò| ì·‰éú|

øýœ†ó|…ðãý³ …¶•. …â± ô…ÚÏ†_›ò| ô›õ¬ ¬…º}ú| ‹†º~€ „ü† ºí† ¬ô¶•| ð~…°ü~ ‹† …ô

{í†¶þ| ¬…º}ú| ‹†ºý~ ô ‹Œýñý~ Ÿú| ›õ° ìõ›õ¬ÿ| …¶•‚ øíú| ¬ô¶•| ¬…°ð~. 

||›éõû|ðµ…¬:¬° ²ì†ó| Ú~üî€ ì†¬°‹³°å|ø† ‹ú| ì† ìþ|â×}ñ~ ìç̃_ ¬° …üò| ²ü±²ìýò|

›ò| ø·•€ ôèþ| …üò| Þú| …æó| ìç̃_ ¬° °ì†ó| >„°{íý̧| Ö†ô−ë< ðõü·ñ~û| >è�±Þ†ó<

°… ìþ|„ô°¬ ô ‹ú| …ô º©¿ý•| ìþ|¬ø~€ Ö±Ý| ìþ|Þñ~. ¬° ô…ÚÐ| „¬ï| ôÚ}þ| Þ}†Ž| °…

¬¶}¼| ìþ|âý±¬€ Öß± ìþ|Þñ~ Þú| ÚÃýú| ¬…°¬ Îéíþ| ìþ|ºõ¬. ìò| …¤·†¹|

ìþ|Þñî| Þú| ‹¡úö| ìò| ¬…°¬ ‹±ìþ|â±¬¬ ‹ú| øí†ó| ®øñý•| ¾~ ¶†ë| �ý¼...

||‹†Ú±ÿ:…üò| ðß}ú|…ÿ| Þú| â×}ý~€ ‹±…ÿ| ìò| ̈ýéþ| ›†è�| …¶•| ô ìþ|{õ…ð~ ‹¥™|

°… ̈õŽ| ›íÐ| ô ›õ° Þñ~. ‹Œýñý~€ …üò| Þú| ì†¬°‹³°å|ø† ‹ú| ì† ìþ|â×}ñ~ ¬° ²ü±²ìýò|

›ò| ø·•€ ‹±…ÿ| …üò| ‹õ¬ Þú| ‹¡ú| ‹}±¶~ ô ìç̃_ {ñù†üþ| ‹ú| ²ü±²ìýò| ð±ô¬. ø~Ù|

ì†¬°‹³°å€ …¾ç_ ¬° ›ù•| {Œýýò| Ÿý³ÿ| ‹±…ÿ| ‹¡ú| ðý·•. ìÛ¿õ¬ …ô …üò| …¶•|

Þú| ‹¡ú| ‹ý±ôó| ð±ô¬. �̧| ìþ|âõü~ Þú| „ó|›† ›ò| ø·•| ô ›ò| ìþ|ºõ¬ èõèõ€ ðú|

üà| ìõ›õ¬. …üò| {¥±üØ| ô…ÚÏý•| …¶•| ‹ú| è¥†Í| Öé·×þ. …â± ô…ÚÏ†_ ›ñþ| ¬° ›ù†ó|

ô›õ¬ ¬…º}ú| ‹†º~€ ̈~… „ó| °… ‹ú| Îñõ…ó| èõèõ ðý†Ö±ü~û| Þú| „¬ï|ø† °… ‹}±¶†ð~.

¬…¶}†ðþ| ìíßò| …¶•| ‹† ô…́â†ó| Îéíþ| ô ì~°ó| ðõº}ú| ºõ¬€ ôèþ| Öþ|…èõ…ÚÐ| øí†ó|

èõèõ{±…ºþ| ‹†º~@ üÏñþ| ¬°ôó|ì†üúö| …¾éþ|…½| øí†ó| ¤±Ù| ì†¬°‹³°å| ì†¶•.

Ÿñýò| ¬…¶}†ðþ| ðíþ|̈õ…ø~ ‹¡ú|ø† °… ‹† üà| ›ù†ó| �ý¡ý~û| „ºñ† Þñ~ Þú| Ú†‹ê| {†‡|ìê|

…¶•€ ‹éßú| ìþ|̈õ…ø~ Ÿý³ÿ| ¬°¶•| Þñ~ Þú| ‹¡ú|ø† °… ‹}±¶†ð~ {† Þ}†‹¼| °…

‹©±ð~. …üò| ¬ôŸý³ …¶•. ì† …üò| °… ‹†ü~ {×ßýà| ‹ßñýî| Þú| Þ~…ï| ðõü·ñ~û| ¬…°¬

¶‰õ…æ{þ| °… ìÇ±§| ìþ|Þñ~ ô ¾¥ñú|ø†üþ| °… ìþ|¶†²¬ Þú| ø± Ÿñ~ øî| {©ýéþ|

‹†ºñ~€ ôèþ| {†‡|ìê| ‹±…ðãý³ …¶•. …üò| üà| …ðãý³ûö| Öé·×þ| …¶•. …â± Òý± …² …üò|

‹†º~€ ‹†ü~ ðÛ~ºõ¬ ô ‹ú| …üò| {±{ý�€ ì† ìþ|{õ…ðýî| …üò|ø† °… ›~… Þñýî| ô „ó| ìõÚÐ|

‹¡ú|ø†ÿ| ì† øî| ìþ|Öùíñ~ ô …üò| ðÛ~ø† ‹±…ÿ|º†ó| ›†è�| …¶•. 

||øƒœƒ±ÿ:¨ýéþ| ìíñõó. …² ¤Ãõ° øíú| ¬ô¶}†ó| ¬° …üò| ð»·•|

¶�†¶ã³…°üî.
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  سم ليبرال در زمينهيدگاه فميننقد د

  زن و مرد از منظر قرآن و روايات برابري
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  مقدمه

رتبـه مـردان   ا از نظر انـسانيت هـم   ، اسالم زنان ريبا بعثت پيامبر اسالم در قرن ششم ميالد   
. گرفـت دانست و شخصيت زنان را به قدري ارزش نهاد كه گاه مورد اعتراض مردم قرار مي

اما اين برابري، برابري در تعبد .  زن و مرد هر دو انسان، مخلوق خدا و برابرند   ،از نگاه اسالم   
 3ات معنوي و انساني است،    و درنتيجه دستيابي به كماالت و مقام    كرامت انساني   2و بندگي، 1

 از ديـدگاه اسـالم زن و مـرد هـر دو از يـك   4.نه برابري در احكام و وظايف و حتي حقوق   
. انـد  و در تشكيل بنيان خانواده، اجتماع و بقاي نـسل سـهيم   5اندجوهر انساني آفريده شده   

ن و مـردان را   تنها مردان را بر زنان برتري نداده، بلكه تنها مالك برتـري بـراي زنـااسالم نه
 افزون بر آن زنان را نيز بر مردان برتري نداده است و آنـان را بـه   6.ايمان و تقوا دانسته است   

به تعبير شهيد مطهـري   . تمرّد و عصيان و طغيان و بدبيني نسبت به مردان وادار نكرده است   
 يـت، حرّ اسالم بـه زن.  سفيد بود، نه سياه و نه قرمز و نه كبود و بنفش   ،نهضت اسالمي زن

شخصيت، استقالل فكر و نظر داد و حقوق طبيعي او را به رسميت شناخت، اما اسـتقالل و   
حترام پدران و شوهران را نيز نزد آنان از بـين نبـرد و اسـاس خـانواده را متزلـزل نـساخت   

ا
همچنين اسالم به زنان مانند مردان، حق مالكيت، ارث، آموزش، انتخاب   ). 1371مطهري،   (
 ‐ مگر در مواردي نادر كه ويژگي خاصي داشت  ‐ طور كلي آنها را در كنار مردان   و به   داد   ... و

اين در حالي است كه پـيش از آن، نـه عـرب جـاهلي و نـه   . مورد خطابات شرعي قرار داد   
وپاييان، هيچ   
بـاره بـا   گوسـتاو لوبـون در ايـن   . كدام از اين حقوق را براي زنان قائل نبودند   ار

ا عرب پيش از آن و نيز با مقايسه جامعه اسـالمي بـا جامعـه اروپـايي    صدر اسالم ب   ةمقايس
يجه مي   
از مقام زن بكاهـد و وي را پـست و فرومايـه معرفـي   جاي آنكه  گيرد كه اسالم به نت

كند، مقام زن را در جامعه بسي باال برده، و نسبت به ترقي و سعادت وي خدمات آشكاري   
هبي است كه در اصالح حال زنـان و ترقـي و تعـالي   از نظر او، اسالم اولين مذ   . كرده است 
 قدم   
نان
اند هاي بزرگي برداشته است؛ زيرا در تمامي مذاهب و اقوامي كه قبل از اسالم آمده   آ

قـرآن كـريم در كنـار   ). 1364لوبـون،   (بار و خراب بوده اسـت   وضع زن بيش از حد اسف   
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تر عمران به عنـوان الگـو و اسـوه    برخي زنان را نيز از قبيل همسر فرعون و مريم دخ   ،مردان
 1.كند كند و آنها را به عنوان نمونه مؤمنان معرفي ميهمه مؤمنان، اعم از زن و مرد معرفي مي

ـ ( امام زمان،در ارزش و اهميت زن در اسالم همين بس كه آخرين ولي خدا    حـضرت   ) جع
7� �	�@�� «: كـنم ي مـيمن به او تأس: فرمايدكند و ميرا الگو و اسوه خود معرفي مي   ) س(زهرا � 7

O(�;7 2 @  g��� ��@�.= \(�� �@ �@ @� 2  »بـراي مـن الگـويي نيكـو اسـت   ) ص(؛ دختر پيـامبر خـدا7
  ).180، ص53، ج1404مجلسي، (
  

  برابري از نگاه فمينيسم ليبرال

ويـژه   شناختي فمينيسم ليبرال، مسئلة تـساوي زن و مـرد، بـه   ترين مباني انسان   يكي از اصلي
شـناختي ايـن   گرچه فمينيسم ليبرال كمتر به جنبه مبنايي و هـستي   . ي آنهاست تساوي حقوق 
فمينيـسم ليبـرال، بـه   . شناختي آن تأكيـد بـسياري دارد   پردازد، ولي به جنبه ارزش   مسئله مي

برابري كامل زن و مرد و ماهيت واحد و يكسان آنها معتقد است و براساس آن زن و مرد را   
داراي حقوقي مـساوي   ... جتماعي، فرهنگي، اقتصادي، تربيتي و   هاي سياسي، ا   در همه زمينه   

فمينيسم ليبرال ريشة اين برابري را در ماهيت واحـد آدمـي و برابـري طبيعـي آنهـا   . داند   مي
هـا را بـه صـورت مـساوي آفريـده اسـت و   كه معتقد است، طبيعـت انـسان داند؛ چرا    مي

هـاي جنـسيتي   بايـد در تفـاوتهاي ناچيز جنسي صوري است و بنيادي نيـست و ن      تفاوت
 ،بزرگان اين ديـدگاه). 24، ص 1382دفتر مطالعات و تحقيقات زنان،   (دخالت داشته باشد   

كه بر حقوق طبيعي زنان همچـون حـق زنـدگي، آزادي، انتخـاب شـغل و نظيـر آن تأكيـد   
 اساس   ،ديدگاه حقوق طبيعي الك   .  هستند داشتند، متأثر از ديدگاه حقوق طبيعي جان الك   2

ايـن   ). 1382باقري،   ( آمريكايي استقالل و اعالميه فرانسوي حقوق بشر قرار گرفت   ةالمياع
هاي برابـر آموزشـي و نيـز   گروه عامل اصلي فرودستي زنان را فقدان حقوق مدني و فرصت   

هـاي   از نظـر آنهـا نقـش   . داننـد باورهاي غلط مردساالر در فرهنگ و روابط اجتمـاعي مـي
، از همان آغـاز كـودكي، دختـران را بـه موجـوداتي فرودسـت،   شده تعيين پيش  از جنسيتيِ

از لبـــاس و وضـــع ظـــاهري گرفتـــه تـــا . ســـازد فرمـــانبر، ظريـــف و غيـــر اجتمـــاعي بـــدل مـــي
هـايي كـه بـه آنهـا سـپرده   شـود و مـسئوليت   كارهايي كه به آنها محول ميها و    بازي اسباب
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  ).12 و 11 تحريم،(
2. Johan Locke 
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هاي ليبرال همچـون    فمينيست. شود شود و محتواهاي آموزشي كه به آنها آموزش داده مي   مي
 از مـردان ندارنـد و   كمـيگرايـي دسـت معتقدند كه زنان در عقـل و عقـل   ،ولستون كرافت 

پاي مردان به پيش روند؛ چون زن نيز همانند مـرد موجـودي انـساني اسـت و   توانند پابه      مي
 جنس زن ربطي بـه حقـوق او نـدارد؛ زيـرا   . نشدني مرد را دارد   همان حقوق طبيعي و سلب

پـذيري و   هـا تربيتـي و ناشـي از جامعـه   هاي دو جنس ذاتي نيـست، بلكـه تفـاوت    تفاوت
از نظر آنها طبيعت، زنان را ضـعيف نيافريـده   . سازي جنس با نقش اجتماعي است    همگون

 ،پس تربيـت و فرهنـگ   .  آنها را به استضعاف كشانده است،هاي جنسيتي است، بلكه نقش   
اي دوجنسي به وجود آورد كـه در آن    ظر آنها بايد جامعهبه ن . عامل اصلي ستم به زنان است   

هـاي اجتمـاعي در   كاري به جنس خاصي تعلق نداشته باشد و همه فرصت    چيز و هيچ هيچ
داننـد و   البته اين گـروه برابـري ظـاهري را كـافي نمـي   . آن براي زنان و مردان مساوي باشد 

 جگـر، ( ن را غير قانوني اعـالن كنـدمعتقد به لزوم وضع قوانيني هستند كه تبعيض عليه زنا   
 2،سـارا گريمكـي    1،مـاري ولـستون كرافـت   : نـد از ا اين گروه عبـارتة افراد برجست   ).1375

 .)21، ص 1382بـاقري،   (و همسرش هاريـت تيلـور    جان استوارت ميل   4 3،فرانسيس رايت 
بت كـدي   و اليزا  و نيز لوكر سياموت   8 بتي فريدن 7 6،هاريت مارتينو  5،همچنين مارگارت فولر

  ).1378وينسنت،  (هستندآمريكايي از ديگر فعاالن فمينيسم ليبرال  9استانتون
كـــه يكـــي از مبـــاني را امـــا ايـــن تحقيـــق درصـــدد اســـت تـــا مـــسئلة تـــساوي زن و مـــرد 

  .شناختي فمينيسم ليبرال است از منظر قرآن و روايات، مورد بررسي قرار دهد انسان
  

  از منظر آيات و رواياتنقد و بررسي ديدگاه تساوي زن و مرد 

 زن و مرد در بدو خلقـت از   ،اجمال گفتني است كه از نظر قرآن و روايات   به عنوان مقدمه به   
 به عبارت ديگر جنسيت در روح راه ندارد و روح مؤنـث و   .نظر روحي با هم تفاوتي ندارند   

 سـخن   گـاه از آفـرينش روح آدمـي    مذكر و يا روح زن و مرد نداريم؛ زيرا قـرآن كـريم هـر   
 خلق   ةگويد از واژگاه از آفرينش جسم سخن مي كند و هر انشاء استفاده مي   ةگويد از واژ      مي

��N�A «:كند و مسئله جنسيت را نيز با واژه خلقاستفاده مي � � #b5�[�� %&Zb�� lE�Hb�� p�� � � � � � �� ��  � � � ��b�� 
#�q �B� J8-�� � � � � 6 � � h«)    ،ش انسان پيش از دميده شدن روح بيان    و نيز در مراحل آفرين)46 و   45نجم
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��c«: كند، نه پس از آن      مي _@O+ p�o+ J
�) ��&  �� � � ; ���� � � ��>�I+� � � �#b5�[�� %&Zb�� lE�H�� N�� � � � � � � �� ��  � � ـ (» � ت، قيام
كنند كه اين مسئله در جـاي خـود بـه تفـصيل   روايات نيز اين مسئله را تأييد مي   ). 39‐37

).1390زاده،  سينيح: ك.ر(اثبات شده است 

   

  
بنابراين ماهيتِ روحي زن و مـرد يكـسان اسـت و هـر دو از ماهيـت روحـي واحـد و   

  .يكساني برخوردارند، گرچه به حسب افراد ممكن است با هم اختالفاتي داشته باشند
اما انسان كه تنها روح نيست، گرچه حقيقت انسان به روح اوست، ولي انسان در عـالم   

يعني حقيقت اين جهـانيِ انـسان، مركـب از جـسم و   . رخوردار است طبيعت از جسم نيز ب
روح است و از نظر جسمي، شكي نيست كه زن و مرد حتي در بدو تولـد نيـز بـا همـديگر   

هـا بيـشتر   تفاوت جسماني دارند، كه با رشد آنها و رسـيدن بـه مرحلـة بلـوغ ايـن تفـاوت   
ي و نظـاير آن از ايـن قبيـل اسـت   هاي چرب ها، قد و وزن، بافت   تفاوت در هورمون    .شود   مي
  ).1380آذربايجاني، (

  ها صرفاً جسمي است و هيچ تأثيري بر روح و روان آدمي ندارد؟ اما آيا اين تفاوت
جة آن يثر كاركرد جسم و نتكه روح و روان را حداك ،گرايي يرسد بر مبناي ماد نظر ميبه

 جسمي و جنسي در روح و روان   يها تامالً متأثر از جسم باشد و تفاو   كدانند، روح بايد   يم
ه كـ همچنين بر مبناي غير مادي بودن روح و روان نيز بـا توجـه بـه اين   . نيز تأثيرگذار باشند   

هم جسم بر    تأثيرات جسم و روح بر همديگر امري بديهي است، مگر بر مبناي هماهنگي،   1
. هـم روح بـر جـسمالحدوث بودن روح، و   ويژه بر مبناي جسمانيهٔروح تأثيرگذار است، به   

گذار خواهد بود و جسم مذكر نيـز بـر روح    بر روح او نيز تأثير،بنابراين قاعدتاً جسم مؤنث   
اما آيا از منظـر قـرآن و   . اين تأثير وجود دارد    كه با هم در ارتباطند،   تا زماني كم   ر، دستكمذ

ـ    دست،الحدوث بودن روح كه چندان با جسمانيهٔ   ،روايات ستند، نيـز   كم در ظاهر موافـق ني
  روح متأثر از جسم است و درنتيجه بين زن و مرد تفاوت وجود دارد؟

 انسان اعم از زن و مرد، حتي از نظر جسمي نيز داراي ماهيت واحدي   ،از نظر قرآن كريم   
هايي با هم دارند؛ زيرا تفـاوت   يك از افراد انساني تفاوت است، گرچه زن و مرد و حتي هر

هـا مـالك   يك از افراد صنف نيز وجود دارد و اين تفـاوت    بلكه هر يك از افراد نوع،    در هر 
ما همه شما را از يك انسان آفريديم و همـسر   «: فرمايدقرآن كريم مي. تفاوت ماهيت نيست   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
ه كرد و معتقد است كه روح و بدن دو جوهرند كه هيچ ربطي بـه    نظري است كه دكارت آن را ارائ   ، همانگي يا توازننظرية .1

هـاي   طـوري كـه عقربـه   اند بـهمانند دو ساعت است كه به صورت يكسان تنظيم شده. ندا   نگه ولي با هم هما   ،هم ندارند 
يـز زنـگ   زنـد ديگـري نگاه يكي زنگ مـي كنند و هرشمار آنها همراه هم حركت مي   شمار و حتي ثانيه   شمار، دقيقه   ساعت
).189، ص2، ج1377ملكيان، ( ارتباطي جز هماهنگي و همزماني ندارند چزند، در حالي كه اين دو ساعت هي مي
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در  1.»او را نيز از جنس او خلق و از آن دو مردان و زنان فراواني در روي زمين منتشر كـرديم   
اده شده است كه خلق نيز مربوط به عالم ماده است و تعيـين   خلق استف ةاوالً از واژ   ،اين آيه   

جنسيت نيز مربوط به همين عالم خلق است و ثانياً، گرچه در تفسير اين آيه اختالف است   
كه آيا حوا از آدم آفريده شد و يا از جنس آدم، ولي اين اخـتالف در اينكـه هـر دو از يـك   

ز آدم آفريده شده باشد و يا از زيادي گـل او،   كند؛ زيرا حوا ا   جنس هستند اشكالي وارد نمي
نفس هـر چيـز   «: فرمايدآملي در تفسير اين آيه مي جوادي. هر دو از يك جنس خواهند بود   

تنهـا جـسم او   ذات و حقيقت آن است و حقيقت انسان در اين دنيا جسم و روح اوست، نه   
�G��f�b (بنابراين، اگر خداوند خطاب به همه مردم. »يا تنها روح او   �� �gA �  � h همـه   «: فرمايـد  مي) �

آملـي،    جـوادي ( يعنـي زن و مـرد از يـك ماهيـت هـستند   ،»شما را از نفس واحد آفريديم   
  ).100، ص1388

توانند داشته باشـند؟ بـه   اما آيا زن و مرد، با داشتن ماهيت واحد تفاوتي ندارند و يا نمي
توانند داشـته   اشند و هيچ تفاوتي نمي   عبارت ديگر، آيا همه افراد يك ماهيت، بايد يكسان ب

باشند؟ اين سؤالي است كه پاسخ آن از نظر فلسفي روشن است و خود تفـاوت موجـود در   
انـد گويـاترين   چنان كه فالسفه گفته   . يك از افراد انساني، گوياي پاسخ اين سؤال است    هر

يـا زن و مـرد از   اما براي يافتن پاسخ اين سـؤال كـه آ   . دليل بر امكان چيزي وقوع آن است
ويـژه در زمينـه    قابل اعتنايي كه بتواند مبناي رفتار متفاوت با آنهـا، بـه   ديدگاه اسالم تفاوت   

رو در از ايـن. تعليم و تربيت آنها باشد، دارند يا نه، بايد به بررسي آيات و روايات پرداخـت   
  .پردازيم ره ميبا اين بخش با تكيه بر آيات قرآن كريم به بررسي آيات و روايات در اين

  
  هاي فردي و گروهي تفاوت. 1
ها و برتري برخي بر برخي ديگر را پذيرفته است و علت اين   طور كلي قرآن تفاوت انسان      به

�«كند؛   گيري برخي از برخي ديگر بيان ميبرتري را نيز تسخير و بهره   �A� � � rb$0 Jb�0 �@?O
G � 3 �� � � �� �� � �
 ��?O. �1�� � � � � � ��F��$� � � ��� �  �F*�$ ���+0� ������ L��<� ' �FQ`�� � � � �� �� � � � �� h �� � �� �� �s@+� �� �*b�$ �F*�$ ZoQ�� ,�E0! T�$ ; �� � � ��� ��� � � �� � � 6 � 6

 	�0� �G%ot� �� �� � u ��r$0� 3 ��@b�?v �: 4� � � � �� �  3 D مـراد از   : فرمايـد عالمـه طباطبـايي مـي   ). 32زخـرف، ( ��
نـزول قـرآن بـر   ست نسبت به كساني كـه    نبوت است و آيه استفهام انكاري ا   ،رحمت رب 

حتي «: فرمايد خداوند در جواب آنها مي. آيد و نسبت به آن معترضند پيامبر برايشان گران مي   
                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. �G� �gA� h � L�M�� �8� �� �S
�� _Z�� �S$0 �@
9� f���� 6 � �� �  �  �6 �  � �3 � �� � �� p���� � � ��� �45& ��E0 YF�� w$� �FE�/ �F�� � � � �� � � � � �; �� � � �; � � � � ^�O��@
9��� �  �� �R �@�^�O9 _Z�� � � � � �
� ��  �M0[�� N$ � � �� �� � ��R ��& � ��S��)� �� � ����.0 ; � ).1 نساء،( �
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خواهيـد   چگونـه مـي   . كنيم و به دست خودتان نيست   روزي دنياي شما را نيز ما تقسيم مي   
 ،ت و امامـت داده اسـتبنابراين اگر خداوند به كساني نبـو. »كننده نبوت باشيدشما تقسيم

  ).99، ص18، ج1365طباطبايي، (آنها را بر ديگران برتري داده است 
�9�rb«دانـد؛    برخي ديگـر مـيتر از  برخي پيامبران را نيز نزد خدا بر   ،همچنين قرآن كريم � � 

>t%��� � h� ��& �� �F�� T�$ () �F*�$ ���*+ �  3 � � �� � �� �6 � � � � ��  ��R x+0� � �� ��F*�$� � � � � ,�E0!6 �   .)253 بقره،( 1»... ��
ويژه گـروه زن   ها، بهها را به صورت گروهكند كه ما انسان    قرآن تصريح مي،افرون بر اين   

� �� ��G«و مرد، خلق كرديم تا همديگر را بشاسند؛   &��
�� ��� f���� �gA 3 � � � %&B � �  � � � h �6 � � �&�b���E� #5�A� � � � � � � � �� �
�Q� >i��.� �$@�]� � � ; �� � �� � ��@+0��   ).13 حجرات،( 2»...�

قرآن كريم، خداوند، هم افراد را متفاوت از همديگر آفريده اسـت و هـم   بنابراين از نظر   
هاي متفاوت از انسان را آفريده است و هم برخي را بر برخي ديگر برتري داده است، و  گروه

  .را بر ديگران برتري داده است) پيامبران(ها  هم گروهي از انسان
  

  رتري مردان بر زنانب. 2
���%y�bE«: داندهاي خدادادي بر زنان مسلط و يا سرپرست مي    مردان را به سبب برتري،قرآن � 3 

 >*+ Y$ ^�O��� () �@��@.� � � �� � � �3 � ���R�z�@�A �� �@
8�A Y$� T�$ () �F*�$ � � ��� �� � � � � � � �� �� � � � � 6 � �  ،قـوام ). 34 نـساء، ( 3»}}}�
اما بسياري از مفسران قوام را بـه   . كننده است عل قام و به معناي بسيار قيام   صيغه مبالغه از ف

��� +*< «دانند و مراد از معناي قيم و سرپرست و تسلط و واليت مي     � ���RT�$ () �F*�$ 6 � � � � �� � � را  »�
�b$�8�A Y«رأيـي و اراده و مـراد از   برتري مردان بر زنان در علم و عقل و تـدبير و نيـك    � � �b� �@b
� � � �

�z�@�A� ��� �  فيض كاشاني،   ؛1372طبرسي،   (دهند   دانند كه مردان به زنان مي   اي ميرا مهر و نفقه   » �
 مراد از فضل را برتري عقلي و بـدني   ،و برخي نيز) 1417 طباطبايي،   ؛1418 خميني،   ؛1415
ور و برطرف اما جوادي آملي مراد از قوام را تدبير ام). 38، ص 7، ج 1365صادقي،   (دانند      مي

�+*<«و مراد از    كردن نيازهاي زن توسط همسر      را نيـز برتـري، صـالبت و مـديريت مـرد   » �
معتقد است كه مراد از آيه اوالً برتري مطلق مردان بـر زنـان نيـست،   رو، وي   از اين. داند   مي

جرايـي   بلكه مراد برتري شوهران بر همسرانشان است و ثانياً مراد از قوام نيز قيام بـه امـور ا
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :و نيـز ... خدا با بعضى سخن گفت و بعضى را به درجاتى برافراشـت .  بعضى از اين پيامبران را بر بعضى ديگر برترى داديم   .1
»�
��� � � ���� T�$ ���*+  �� � � �  � !���! ���9"� T�$ () l��� � � � � � �� �� 36 � � �@$/� ).55اسراء، (» ;��0
  . ...ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد ها و قبيله ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره!  اى مردم.2
اي بعضي نسبت به بعضي ديگر قـرار   بر) از نظر اجتماع(هايي كه خداوند مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري    .3

  . ...كنند مي) در مورد زنان(هايي كه از اموالشان  داده است، و به خاطر انفاق
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، 1388آملـي،    جـوادي (خانه است و وظيفه و تكليفي است براي مرد، نه فضيلت و برتري   
  ).545، ص18ج

به هر حال، منظور خداوند از اين آيه، قواميت مطلق مردان باشد و يا فقط شوهران، يكي 
از داليل آن برتري مردان بر زنان است كه اين برتري نيز خدادادي و تكويني اسـت، گرچـه   

ين قواميت دليل ديگري هم دارد كه آن تشريعي است، يعني انفاقي است كه شرع به عهده   ا
همچنين در قوام كه به نظر آقاي جوادي نيز بـه معنـاي تـدبير امـور و   . مردان گذاشته است   

مديريت مرد است، نوعي حكومت و نفوذ كالم و اراده و صالبت و پذيرش دستورات نهفته   
افـزون بـر   . شود، بلكه قبل از آن نيز هست ا پس از ازدواج حاصل نمياست و اين موارد تنه   

اين، قوام صيغه مبالغه است و داللت بر ثبات و استمرار دارد و نيز با توجـه بـه اينكـه، آيـه   
توانـد   اي به شوهر ندارد، جز اينكه سياق كالم در مورد همسران است و سياق نيز نمي   اشاره

ويـژه    به بايد مراد از آيه، عموم مردان باشد، نه فقط شوهران،   1دليل قطعي باشد، پس قاعدتاً   
پيـامبر يـا امـام نبـوده   داند و هيچ زني   اينكه اسالم، نبوت و واليت را نيز مختص مردان مي   

����«است؛    � ��E0 �� r��. �� ���t0A ; � �� � � � �� � � � � �#M@�� h_%
�� >�A �� �F��� � 3 �� � �� � �� � عمـوم   و ) 109يوسـف،   (» }}}�
افزون بر اين درست است كه اين امر   . دانندفقها نيز واليت و حكومت را مختص مردان مي

اي براي شوهر است، ولي علت اين مسئوليت، فضل و برتري است كه   يك تكليف و وظيفه   
خواهـد و چـون مـرد، ايـن   او در بعضي امور دارد؛ زيرا هر مسئوليتي لياقت و شايستگي مي   

به . ا بيش از زن دارد، خداوند اين مسئوليت را بر دوش او گذاشته استلياقت و شايستگي ر
�+*<«عبارت ديگر، برتري مرد از بما     �.@��b@�«شود نـه از   استفاده مي» � �  و بـر فـرض كـه از   » �

قوامون استفاده شود به دليل اينكه انفاق هم از ديدگاه اسالمي همواره از سوي مـرد اسـت،   
  .پس برتري شامل همة مردان است، نه تنها شوهران) يا حاكمشوهر يا پدر و جد و (

�+*<«بنابراين     چنان كـه در آيـه   . در اين آيات دليل بر برتري مردان بر زنان خواهد بود   » �
تكريم نيز خداوند از همين لفظ استفاده كرده و مفسران آن را دليل بر برتري انسان بر سـاير   


�b«داننـد؛   موجودات مي   ��� � � �%&  � ���b����  !" #b�$ �b��� � �� � � � �� �� � �'� ,�b��-�� �b� ���b�./0� %b1���� 2b�� � � � � � ��� � � �3 3 � � �� � �3
 () �����*+�� �� � �� �  �45&6 � �7�*89 ��
�� �: ; � � � � �� � �    ).70 سراء،ا(» 3

���%y�E«از سوي ديگر جمله    � 3^�O��� () �@��@. � �3 � � � ـ  »� ء  انـش   اة خبـري اسـت كـه افـاد   ةجمل
 صرف انشاء و تشريع نيست، بلكه تشريعي   ،كند و اين حاكي از اين است كه اين جمله   مي

                                                                                                                                                                                                                                                                   
تنهـا از برخـي   بينيم كه برخي مردان نـه  آنان است؛ زيرا ما به عينه ميبيشترمراد از عموم مردان نيز همه مردان نيست، بلكه   . 1

  .تر هم هستند  ضعيفهدني، عقلي و غيرزنان برتر نيستند كه از نظر قدرت ب
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رو در    اين حكم برتري تكويني است و از اين   ةبنابراين ريش . است كه مبتني بر تكوين است
�$Y +*<«تعليل و حكمتي كه در ادامه آيه بيان شده است هم به دليل تكويني اشاره شده     � � و » �

8
@�«دلبل تشريعي؛ يعني هم به �A Y$� � � � � �«.  
 تنها مربوط به اين دنياست كـه بـار ارزشـي نـدارد،   ،اما بايد توجه داشت كه اين برتري   

 مـال بيـشتري   ،چنان كه اكر كسي در ايـن دنيـا   . بلكه تنها بار تكليفي بيشتر را به دنبال دارد   
 هزينه كردن آن و مسئوليت در   داشته باشد در برابر آن تكليف بيشتري نيز از قبيل حفظ آن،   

خـود    خودي اما اين به. برداري از آن را نيز داردبرابر نيازمندان خواهد داشت و البته حق بهره   
هـايي   گونه ارزش معنوي و اخروي براي او نخواهد داشت، مگر اينكه اين مال را در راه   هيچ

ارزش براي كسي كـه ايـن   چنان كه كسب اين   . كند، به كار گيردكه توليد ارزش معنوي مي
مال را ندارد نيز، از طريق آرزوي خرج كردن در راه معنوي و تالش در بـه دسـت آوردن آن   

اسـت كـه   » زياده«به عبارت ديگر اين برتري، برتري ارزشي نيست، بلكه تنها   . ممكن است 
ـ   ة تنها از ناحي،ارزش دنيوي دارد، نه اخروي؛ زيرا تفاوت و برتري در آخرت    م و  عمـل و عل

چنـان كـه اسـالم راه   . شـود  طور كلي عمل اختياري انسان در اين دنيا حاصل ميايمان و به
خداونـد خطـاب   . كندعلم و عمل را بر زنان نيز نبسته است، بلكه همه را به آن تشويق مي   

�< �GZ�� _@QOG «: فرمايدبه تمام مؤمنان اعم از زن و مرد مي   � ��  �� � � ��@b?��G� � �� � �GZb��� � ��  Yb�� �@b?��G ��  � � � �� � �
j���[� �@��A %&ZQG� � �� �� � � � �   :ه استنيز فرمود) ع(عليحضرت ). 9زمر، (» ��
كس براي ما نسبت به ديگري برتري ندارد، مگر بـه پيـروي از خـدا و رسـول      هيچ

خدا و پيروي از كتاب خدا و سنت پيامبرش، چنان كه خداوند در كتـاب خـويش   
گـروه و قبايـل   انا ما شما زن و مرد را آفريديم شما را گروه   اي مردم هم«: فرمايد   مي

 1»...ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماسـت   قرار داديم تا بدانيد كه همانا گرامي   
  ).183، ص1404حراني، (

  .كند پس اين آيه، برتري تكويني و تشريعي مردان بر زنان را تأييد مي
: از جمله . كننداي ديگر بيان مي   برتري را به گونه   افزون بر اين آيه، آيات ديگري نيز اين   

»����� �� >*+ �� �@�?Q9 �  � �� ��  ��R �S*�$ N$ � � � � � � �()� �T�$ 6 � �Zb�� >b5� �bz_ (��F�b « و نيـز   ).32 نـساء، (» }}}� �  �� � �  �� �� ��
� � � � y�E%��� |�%�m�$3 �� � �� ��F��) �� � ��� JE0! � � �D ��R��SM HGH) D � � �D   ).228 ،بقره(» �

فرمايد در مـسائل مـالي و حقـوق مـادي مـرد و زن مـساوي   در هر دو آيه، خداوند مي   
هستند، يعني هر كدام هرچه را كسب كردند از آن خودشان است و اگر بر يكـي مـسئوليتي   
                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 .�G� �� �&��
�� ��� f���� �gA 3 � � � %&B � �  � � � h �6 � � �S�%&A �� �@+0��Q� >i��.� �$@�] �&����E� #5�A� � � � ��� �� � � � �� � � � � � �� � ; � � � � �� �� ���)� �� R� �� �&�
9A  � � � �� � �R4�� ���)D � � D �   ).13حجرات،  (�
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اي باالتر   هست در برابر آن نيز حقي هست، ولي در عين حال براي مردان يا شوهران، درجه   
هاي مالي و غير مالي را كه خدا بـه   ها و مزيت آيه اين است كه از برتريمراد. بر زنان است   

يكي از دو گروه زنان يا مردان داده است، حال يا از طريق حقي كه خدا به آنها داده است و   
يعني آرزو نكنيـد كـه اي كـاش زن   . اند، آرزو نكنيديا از طريق كار و فعاليت به دست آورده   

كـم بـه حـسادت و تخلفـات   و آن برتري را داشتيم؛ زيرا اين آرزو كمبوديد و يا مرد بوديد   
شود و چيزي جز ضرر نخواهد داشت، بلكه آن زيـادي را از خـدا بخواهيـد؛   ديگر منجر مي

بنابراين، مراد از آيه   . دهدزيرا فضل به دست خداست و او براساس حكمت و مصلحت مي   
 كه خود فرد از طريق كـسب و فعاليـت بـه   هاي ماليطبق نظر عالمه طباطبايي، فقط برتري

هاي تكويني و خدادادي نيز مـراد اسـت؛ زيـرا اگـر تنهـا   آورد نيست، بلكه برتري   دست مي
، 4، ج 1417طباطبايي،   (شود   هاي اكتسابي مراد باشد، ارتباط آيه با آيات قبل قطع مي   برتري
ناي قسمت پاياني آيه كـه   هاي تكويني نيز بشود، مع   بنابراين اگر آيه شامل برتري   ). 338ص
هـاي   خدا به هر چيزي داناست، بهتر روشن خواهد شد؛ زيرا كساني كـه برتـري: فرمايد   مي

ها به چه مالكي و مصلحتي داده شده است   دانند كه اين برتري   كنند، نميديگران را آرزو مي
 انـساني   داند و براساس علـم و مـصالحو از روي جهل چنين آرزويي را دارند، ولي خدا مي

  .كند عطا مي
����%y�E «: فرمايد بقره مي228 ةهمچنين عالمه طباطبايي ذيل آي � �3 ��F��) �� � �JE0! D � قيد متمم » ��

انـد،   با مردان در حكم مـساوي، اين است كه زنان    قبلي است و مراد از مجموعةبراي جمل 
  ).232، ص2همان، ج(اما با حفظ برتري درجه بر زنان 

شرادر كتاب   . كنندت نيز اين برتري را تأييد مي   چنان كه روايا    ل ل ا ل  روايتي نقل شـده   عئع
ترين آنها سؤاالتي از آن حـضرت    آمدند و عالم) ص(مبني بر اينكه گروهي يهودي نزد پيامبر

برتري مـردان بـر   : فرمود) ص(برتري مردان بر زنان چيست؟ پيامبر   : از جمله پرسيد. پرسيد
كند و زنان نيز با مـردان   آب زمين را زنده مي. و آب بر زمين استزنان، مانند برتري آسمان   

ايـن آيـه را   ) ص(سـپس پيـامبر   . شدندشوند و اگر مردان نبودند زنان نيز خلق نمي   زنده مي
���%y�E{: قرائت فرمودند � 3^�O��� () �@��@. � �3 � � �   ).512، ص2تا، ج صدوق، بي ()34نساء،  (»}}}�

يكي اينكه اين برتري مردان بر زنان از نظـر قـرآن   : نكته الزم است   در اينجا يادآوري دو   
 قـرآن در اينكـه   به چيست؟ و ديگري اينكه آيا اين برتري با عدالت خداوند سازگار است؟

 زنان   ، اما در يك آيه به اشاره   .دهدصراحت پاسخي نميبرتري مردان بر زنان در چيست، به   
����A«داند؛   را در امور عقلي و استداللي قوي نمي � �  �\b~� ' @b�� Jb��<� ' P`b�G � � � � �� � �� �� �� �� �  �4b�� � �lb�� 6 � � «
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 محاجـه و اسـتدالل اسـت كـه   ،فرمايد منظور از خصامعالمه طباطبايي مي). 18زخرف،   (
مبتني بر عقل است و زن در آن قادر به تقرير مدعاي خود نيست و بهترين دليل بـر آن ايـن   

همچنين وي ذيـل   ). 90، ص 18، ج 1417طباطبايي،   ( و زينت دارد   است كه عالقه به زيور   
  :فرمايد سورة نساء در معناي قيمومت مي 34 ةآي

شكي نيست كه قرآن جانب عقل را بر شهوات و هواي نفـس و عواطـف تـرجيح   
خواهد عواطف و شهوات و هواهاي نفساني تحت حكومت و كنترل   دهد و مي   مي

. قدري بديهي است كه نيـاز بـه دليـل خاصـي نـدارد   عقل قرار گيرند و اين امر به   
بنابراين امر حكومت و واليت، قضاوت و اداره امور اجتماعي را به عقل و كـساني   

نيـز   ) ص(كه در اين زمينه باالترند، نظير مردان واگذار كرده است و در سيره پيـامبر   
 و   كننده به دستورات قرآن است موردي مشاهده نشده است كه حكومـت   كه عمل

  ).346، ص4همان، ج(ذار كرده باشد قضاوت و مسائلي از اين قبيل را به زنان واگ

�$b+ Y*< «توان گفت مراد عالمه و قرآن از   بنابراين مي  � � ���R «   در اين آيـه برتـري عقلـي مـردان
�«در روايتي ) ع(امام هادي. كننداست كه برخي روايات نيز اين امر را تأييد مي   ����*+�� � �� �  � () � �

45&6 � �7�*89 ��
�� �: ; � � � � �� � �  كنـد و    تكريم را به عقل و نطق انسان تفـسير مـي   ةدر آي ) 70 سراء،ا(» 3
امـام   ). 460، ص 1404حرانـي،   (دانـد   همين را سبب تسلط انسان بر ساير موجـودات مـي   

ـ   ) ع(سجاد ق نيز فضيلت انسان بر ساير موجودات را امتياز سـروري انـسان بـر سـاير خالي
نيز دو فضيلت را براي برتري انسان بـر   ) ع(المؤمنين   امير ).489، ص 1414طوسي،   (داند      مي

). 7356، ح1366آمـدي،    تميمـي ( منطق ي يكي عقل و ديگر؛كنندساير موجودات بيان مي   
پـس اگـر برخـي   . بنابراين دليل تسلط و سروري انسان بر سـاير موجـودات عقـل اوسـت   

  .د بايد به دليل برتري عقلي باشدان  سرور و مسلطها بر برخي ديگر نيز انسان
 بايـد گفـت كـه اوالً   ، اينكه آيا اين برتري با عـدالت خداونـد سـازگار اسـتةاما دربار 

يكي به معناي مساوات و ديگري به معناي خالف جور و ظلـم   : عدالت داراي دو معناست   
شود و خداونـد خـود    ميآنچه از نظر دين عدالت خوانده   ). 1410فارس،    ابن(و ستم است   
 3كنـد، و ما را نيز به آن سفارش مي     پيامبران است   2فرستادنو هدف او از    1كندبه آن قيام مي
 عدالت به ايـن   4.شود و گاه با واژه قسط    آن است كه گاه با واژه عدالت بيان مي،معناي دوم 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. �F]� � � ��R�A  � YiX. ����� �@��A� JSi7m�� @� �� Nb�� � N; � � � �� � �� � � � �� � � � � � �� � � ��  �� ��O
��$� �� � ���S<� HGH��� @� �� Nb�� � � � ��  �� � � � � �� �� ).18 عمران، آل( �
2 .�
�� � � ,������$ ���t0 ���t0A � � � �3 � � � �� � � �� ����H�A�� �� � ��  @
�� ��H�m�� j�QS�� �F�� � � � �� � � �� � �� � � �� � �O
��$ f���� �� � � � ���H�A�� �� � � ����b�� f���� x+���� �G�] fP$ N�+ �G�<� � � �� � � � � D �� � � � � � ��  � D �� � ��

��R� �� ��a��$ N�t0� ���G ��  � � � � � � �� � �� � � � � ��RHGH) _@. D � � � �   ).25حديد، ( �
3 .>.� ��O
��$ #$0 %�A � �� � � �� � 3 9
@�}}}: ؛ و نيز)29اعراف،  (�}}}� �A�� � � � � #��Q��� �@� �� � � ��O
��$� �� � �� ��+ 4� �� �@��89 ���  � � �6 � �� �� � �� � ��RY��) N$ ��& ; � �� � � ).127نساء،  (�
4 .�G� �gA� h � ^��F] �O
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 عدم تـساوي   معناي دوم اعم از مساوات است و هميشه مساوي با مساوات نيست تا اينكه
عدالتي بدانيم، بلكه عدالت به اين معنا مخالف ظلم است و ايـن گـاهي بـا   زن و مرد را بي

بنابراين عدم مساوات، مساوي با تبعيض   . شود و گاهي با عدم مساوات   مساوات حاصل مي   
عدالتي و تبعيض جايي است كه حقي در كار باشد و آن  ثانياً بي. و درنتيجه ظلم نخواهد بود   

چـون او مالـك   . چيز بر خدا حقي نداردكس و هيچناديده گرفته شود و حال آنكه هيچحق   
هستي است و هر چيزي را طبق مصالح و مفاسد و براسـاس حكمـت خـويش بـه انـدازه   

���«. آفريند   مي �0�b
$ ���
�� ^#] >& 6 � � � �� � �� � � 6 كـس داد از سـر لطـف و     هرچه كه به هـر ).49 قمر،(» �
�+*<«ان كه از واژه   فيض اوست؛ چن   در آيه نيز روشن است كه اين زيادي از سـر فـضل و   »�

گونـه مـوارد جـاي اشـكال و اعتـراض   لطف و رحمت خدا نسبت به كساني است و ايـن   
نيست، بلكه جاي تقدير و تشكر است و اصالً در مواردي كه حقي در كار نيست، ظلم معنا   

يد توجه داشت كه اين برتري و زيـادي، ويـژة   ثالثاً با ). 70، ص 1، ج 1368مطهري،   (ندارد   
گيـري اختيـاري از آن، سـبب برتـري و ثـواب اخـروي   وجه بدون بهـره      هيچدنيا است و به   

نخواهد بود، بلكه تنها نوعي برتري و فزوني نعمت اسـت، چنـان كـه خداونـد بـه برخـي   
را سـبب ثـواب   گـاه آن    دهد و هيچهاي دنيايي بيشتري نسبت به ديگران ميها نعمت   انسان

�����) «داند؛ بلكه همة اينها ابزار و وسايلي جهت امتحان و ابتالي الهي مي. دانداخروي نمي � � �� �
 l��Cm�� � � � ��N��� � �� �� ��OM ^7$  � ; � � ��R��b�) x�?t D �� �� D «)جايي كـه بحـث حـق در كـار باشـد،   ). 17 نفال،ا

اي از آن را نيز دارد و آن را      هبلكه حساب ذركند،   تنها حقي از كسي را تضييع نميخداوند نه   
�� «پردازد؛چندين برابر مي �� �R r9 ��� L0B y�
5� ��nG � � � � � 6 � � � ���� � �� �J�OM; � � � �%bEA Nb��� �b� ,CG� �F8)�*G ; � �� � �� � �  � � �� � � �

Y�n); � ل ها و امور اخروي جز از راه عمل اختياري انـسان، حاصـ و چون ارزش،)40 نساء،(» �
 سـبب    و تقـوا   2چيز جز ايمان و عمـل صـالح   1كه هيچ: فرمايدصراحت ميشود قرآن به   نمي

 و خداوند حق هيچ زن و مـردي   3اندبرتري نخواهد بود و در اين زمينه نيز زن و مرد مساوي   
  5.كند  و به كسي نيز ظلم نمي4را ضايع نخواهد كرد
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تقدم خلقت مرد بر زن. 3
� «ست؛ ا رد يا حضرت آدم مقدم بر خلقت حوا خلقت م،از نظر قرآن كريم   S
��� � � � �b8� �b� 6 �  3
 >�E �c L�M��� � � � � 6 ���F��� � ��FE�/ � � � �b@«؛   همچنين حوا از آدم آفريده شده اسـت   ). 6 زمر،(» }}}�� � _Zb�� � 

 L�M�� �8� �� �S
��6 �� �� 6 �  �3 � �>�E�� � � ��SO�� �FE�/ �F�� � � �� � � � �� ��   1.)189عراف، ا(» }}}�
رسد اين تقدم رتبي و علّي، دليلي بر برتري آدم بـر حـوا و درنتيجـه مـرد بـر    نظر مي به
يكـي تقـدم   : توضيح اينكه در بررسي اين مطلب بايد دو مـسئله را بررسـي كـرد   . است زن

بنابراين ابتدا بايـد بـه بررسـي آيـات   . زماني آدم بر حوا و ديگري مسئلة آفرينش حوا از آدم 
  .آفرينش پرداخت

رتباط با مسئله تقدم آدم بر حوا بايد گفت، گرچه از نظر قرآن، خلقت آدم مقـدم بـر   در ا 
خلقت حوا است، ولي اوالً در هر سه آيه، سخن از خلقت است كه مربوط به جسم اسـت،   

هـا خلقـت   و نه روح و ثانياً تنها خلقت حوا پس از خلقت آدم است، اما دربارة ساير انسان
 مردان است و برخي مردان نيز مقدم بر برخي زنان و ايـن دليلـي   برخي زنان، مقدم بر برخي

چنان كه برخي فرزندان يك خانواده بر برخي ديگـر از لحـاظ تولـد   . بر برتري نخواهد بود   
به عبارت ديگر تقـدم آدم بـر   . دانداند و كسي فرزند مقدم را برتر از ساير فرزندان نمي      مقدم

  .ليلي بر برتري نيستحوا تقدم زماني است و تقدم زماني د
در » هـا « در اينكه مـراد از ضـمير   منشأ خلقت بر حوا است و آدم   اما در ارتباط با اينكه   

»p��� � ��F�� � � الـشيء   عالمه طباطبايي معتقد است نفـس   .  دارند؟ مفسران اختالف نظر چيست» �
ـ   ، به معناي خود شيء است و مراد از نفس انسان   ،در لغت  ه او  آن چيزي است كـه انـسان ب

 انسان است و مراد جسم و روح در عالم دنيا و روح در عالم بـرز اسـت و مـراد از نفـسِ   
بنـابراين، آيـه همـان   . گـردد نيز به آن برمـي» ��« حضرت آدم است و ضمير   ة در آي،واحده

 ،كـه خداونـد يعني چنان . شود بيان مي روم 21 نحل و   72رساند كه در آيات   مفهومي را مي
كه همسران شما از جنس خود شمايند در اين آيـه نيـز   : فرمايدها ميه انساندر آن دو آيه ب

). 136، ص4ج ،1417 طباطبـايي، (كه همـسر آدم از جـنس يـا نـوع آدم اسـت   : فرمايد   مي
 آدم است و در مجمـوع آيـه   ،همچنين ساير مفسران عموماً معتقدند كه مراد از نفس واحده

 ، نه اينكه از جنس يا نـوع آدم خلـق شـده اسـت   2فرمايد كه حوا از آدم خلق شده است      مي
                                                                                                                                                                                                                                                                   

��G� �gA: و نيز. 1 h � L�M�� �8� �� �S
�� _Z�� �S$0 �@
9� f���� 6 � �� �  �  �6 �  � �3 � �� � �� p���� � � ��45& ��E0 YF�� w$� �FE�/ �F�� ; �� � �� � � �; � � � � �� � � �^�O�� � �   ).1نساء،  (�
البته وقتي حوا از آدم خلق شود از جنس او نيز خواهد بود، ولي مراد اين مفسران اين اسـت كـه آيـه از آدم بـودن را بيـان   . 2

كند و به صورت ضمني نيز از جنس آدم بودن را، اما مراد عالمه طباطبـايي ايـن اسـت كـه آيـه خلقـت حـوا از آدم را      مي
 .كند نمي بيان
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 مراد از نفس واحـده   ،آملي اما جوادي ). 1365تا؛ صادقي،   ؛ طوسي، بي1403طبرسي،: ك.ر(
جـوادي   (داند   داند و آدم را اولين مصداق اين حقيقت واحد ميرا ذات و حقيقت واحد مي

 ةرسد؛ زيرا در ادامـظر مي، كه اين معنا البته خالف ظاهر به ن)100، ص 17، ج 1388آملي،   
كند كه هـر دو مربـوط بـه     آرامش و سكونت بين آن دو و تكثير نسل را مطرح ميةلئآيه مس 

رسد كه نظـر اول قابـل   بنابراين به نظر مي   . آدم و حواست، نه ذات و حقيقت واحده و حوا   
���p«ه    نساء كه در آن از واژ    زيرا، گرچه شايد بتوان از آيه اول سوره   .تر است  دفاع �  اسـتفاده   »�

شده است سخن مرحوم عالمه را استفاده كرد يعني حوا از جنس يا نـوع آدم اسـت و مـن   
توان چنين اسـتفاده كـرد؛ زيـرا در آن از   نشويه است، ولي از دو آيه سوره اعراف و زمر نمي   

��E<{لفظ    � ه ، ذيل واژ1385 مصطفوي،( بر تعلق و ارتباط است   ،استفاده شده است كه دال   »�
» ���b«ها از آدم و حوا سخن گفته شده و مراد از  آيه نيز از تكثير ساير انسان   ةو در ادام) خلق
��F«در   �� � �YF«و   » 3�� � �  مراد اين است كه حوا از آدم خلق شده اسـت   ،بايد يكي باشد و بنابراين   » �

  .اند ها با واسطه و بدون واسطه از آدم و حوا خلق شده و ساير انسان
تنها حوا از جنس آدم آفريده شده است، بلكه از او نيز خلق شده    نه، از نظر قرآنبنابراين

اما اينكه حوا از جزئي از آدم آفريده شده است يا از كل او يا از زيادي خاك يـا گلـي   . است
 آفـرينش   ،برخـي روايـات.  در روايت محل اختالف اسـت ،كه خداوند با آن آدم را سرشت   

، )379، ص 3، ج 1413صدوق،   ( چپ آدم   ةدانند و برخي از دند    ميحوا را از زيادي گل آدم   
 دوم، عالوه بر اينكه مطابق ديدگاه مسيحيت و يهوديت است، مورد انكار   ةولي روايات دست

كند و   اين ديدگاه را رد مي   ) ع(در يكي از آن روايات، امام صادق   . روايات دسته اول نيز هست   
كه حوا را از غير از استخوان دنده آدم خلق كنـد تـا راهـي   فرمايد، مگر خدا عاجز بود از اين      مي

همچنـين صـدوق روايـت   ). 380ص،   3، ج 1413صـدوق،   (براي تمسخر برخي قرار ندهـد   
روايتي كه   : فرمايدكند و ميديگري نيز مبني بر اينكه حوا از طينت آدم خلق شده است نقل مي   

بر و مرادش اين است كـه حـوا از   داند روايت صحيح است و معت   حوا را از ضلع چپ آدم مي
  .)380، ص3، ج1413صدوق،  (طينتي كه از ضلع چپ آدم اضافي بود خلق شده است

 امـا   .بنابراين قطعاً حوا از آدم آفريده شـده اسـت، حـال از جزئـي از او، و يـا از كـل او
يـه آدم    فرزندان و ذرةبينيم كه هم    زيرا ما مي.شونددو سبب نقص حوا نمي    كدام از اين      هيچ

شود كه   موجب نقص آنها نمينكتهشوند و نه تنها اين نيز از پدران و مادران خود آفريده مي   
معنا نيست كه هيچ اثر و يـا    اما اين بدين   . ترندتر و تيزهوشگاه فرزندان از والدين نيز عاقل   

 ارزش   باشد و علت بـر معلـول    علت يا جزءالعلهٔ حوا مي،ارزشي ندارد؛ زيرا به هر حال آدم   
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@�«: فرمايدروست كه قرآن مي   رتبي دارد و از اين   $�O���� � �  � �@
$�O�� � � � rd��A� � � � ��@$%
m� � �  �  پيـشگامان   ؛��
و در اسالم به نيكي به والـدين سـفارش شـده   ) 11 و   10واقعه،    (1»پيشگامند، آنها مقرّبانند   

، گرچـه ارزشـي اخالقـي   پس اين تقدم رتبـي). 15 و   14لقمان،(است حتي اگر كافر باشند   
ندارد، ولي ارزش وجودي دارد و سبب آثاري خواهد بود و شايد بتوان لـزوم تبعيـت زن از   
مرد و امور ديگري، چنان كه در برخي روايات هم به آن اشـاره شـده اسـت از ايـن جهـت   

چنان كه در روايتي آمده است كه اگر آدم از حوا خلق شده بود بايد اختيـار طـالق   . دانست
  ).337، ص5، ج1365 كليني، (بود  ه دست زن ميب

  
  تكيه اصلي قرآن بر خلقت آدم. 4

تكيه اصلي خداوند در قرآن كريم در مسئله خلقت انسان، بر حـضرت آدم اسـت و مـسئله   
كنند و پس از اعتراض مالئكه نيز خداوند اسماء را به آدم   سجدة مالئكه بر آدم را مطرح مي   

دارد و پس از اينكه مالئكه نتوانستند اسامي و اسرار آنهـا    عرضه ميآموزد و بر مالئكه نيز      مي
آنها را از اسامي و اسرار آگـاه سـاز و پـس از همـه آنهـا نيـز   : فرمايدرا بيان كنند، به آدم مي   

هـاي آن از   همـسرت را در بهـشت سـاكن سـاز و از ميـوه    خود و: فرمايدخطاب به آدم مي
ولي شيطان هـر دو   . به درخت مخصوص نزديك نشويد   خواهيد، بخوريد و فقط   جا مي هر

را گمراه ساخت و آنها از آن درخت خوردند و هر دو را از بهـشت بيـرون كـرد و خداونـد   
  ).38‐30بقره، (همگي به زمين فرود آييد : فرمود

 خداوند اوالً علم اسماء را فقط به آدم آموخت، نه حـوا و ثانيـاً مالئكـه را   ،در اين آيات   
جده بر آدم كرد، نه حوا و سپس به آدم امر كرد كه خود و همـسرش را در بهـشت   امر بر س

همچنين پس از گمراهي باز به آدم كلمـاتي را   . ساكن سازد و شيطان آن دو را گمراه ساخت   
تواند انسان و يا آدم و حوا باشد؛ زيرا    نمي،بنابراين مراد از آدم   . القا كرد تا توبه آنها را بپذيرد   

 جمعـي   ،يات در برخي موارد خطاب به هر دو است و در پايـان نيـز امـر هبـوط   در همين آ
شود منظور قرآن در مواردي كه خطاب متوجه آدم است خصوص آدم   پس معلوم مي. است

طور كلي و نه آدم و حوا و اين خود دليل بر برتري آدم نسبت بـه حـوا و   است، نه انسان به   
  .درنتيجه مرد نسبت به زن است

فرمايد، سجده بر آدم به دليل اين باشـد   ممكن است، چنان كه عالمه طباطبايي ميالبته   
طباطبـايي،   (كه او خليفه خداست و حوا چون خليفه خدا نبود، امر بـه سـجده بـر او نـشد   

                                                                                                                                                                                                                                                                   
).117، ص19، ج1417طباطبايي، (نا بر برخي تفاسير مراد از سابقون، سابقون در ايمان است ب. 1
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ـ   ، ولي اوالً در امر به سجده هيچ اشـاره)132، ص 1، ج 1417  خـدا بـودن آدم   ةاي بـه خليف
 ة در دو آيـ،ثانياً. خواهد جانشين در زمين قرار دهد   مي: فرمودندارد، جز اينكه در ابتدا خدا   

اي بـه جانـشيني او   تنها هـيچ اشـاره   ديگر كه خداوند مالئكه را امر به سجده بر آدم كرد، نه   
و ) 72 و 71، صسوره  ؛31‐28حجر، (فرمايد قصد خلق بشر از گل را دارد   ندارد، بلكه مي

يك به ميزاني كه خـدايي     خليفه خدا باشند و البته هرهاثالثاً گرچه ممكن است همه انسان   
 خليفـه   ،تواننـد طور كلي تنهـا مـردان مـي   بشود به همان ميزان خليفه خداست ولي آدم و به

ظاهري بشوند و در ظاهر نيز سرپرستي و واليت امور ديگران را بر عهده بگيرند، نه زنـان و   
  .اين خود نوعي تفاوت و برتري است

  
  بيتي زن به عهده مرد استامور تر. 5

� �bG� �bgA«قرآن كريم امور تربيت زن و فرزندان را به عهده مرد و پدر خانواده گذاشـته اسـت؛    h �
 �SO8�A �@. �@��" �GZ��� � �� � � � � � � �S���A�� � � � ��L0�I<�� f���� ��!@.� �0�� � � ;� � � � � �� �  �  ،افـزون بـر ايـن   ). 6 تحريم،(» }}}�

ا در امر تربيتي او جايز شمرده است و حتـي بـه آن نيـز امـر كـرده   ر) همسر(قرآن تنبيه زن   
 ةتنبيه زنان را نيز از مرحل.  چنين اجازه يا امري را ندارد،است، در حالي كه در مورد فرزندان   

 دوري جستن از آنان در بستر را طرح كرده و سپس به تنبيه   ،موعظه شروع كرده و پس از آن   
دليـل    پايان نيز توصيه كرده كه اگر آنهـا اطاعـت كردنـد، بـيالبته در. بدني ختم كرده است

اين در حالي است كه در مورد نشوز مـردان،   . )34نساء،    (جويي و به آنها تعدي نكنيد      بهانه
دو آيه تفاوت برخورد خداونـد   در اين). 128نساء،   (كند   به زنان توصيه به صلح و نيكي مي   

عراض و نشوز زن به مردان امر بـه موعظـه و دوري   با زن و مرد روشن است؛ زيرا در مورد ا
اشـكالي   : فرمايدكند، ولي در مورد اعراض و نشوز مردان، به مرد و زن مي   گزيدن و تنبيه مي

سؤال اين است كه آيا نگاه متفاوت خداونـد در ايـن آيـات بـه زنـان   . ندارد كه صلح كنيد   
ج 31در نامـه   ) ع(ناشي از چيست؟ حضرت علـي ـ ـه نه لبالغ  خطـاب بـه فرزنـدش امـام   ،ا

از كساني مباش كه پند و موعظه در آنها سودمند نباشـد، مگـر بـا آزار   : فرمايد   مي) ع(حسن
گيرنـد   گيرد و چهارپايـان جـز بـا تازيانـه و تنبيـه پنـد نمـي   بسيار؛ زيرا عاقل باادب پند مي   

ج( لبالغه   نه  نيـست و    زنانةدرست است كه اين تنبيه قرآني در مورد هم). 306 ص،1373، ا
 مـردان ناصـالح   ،زنان صالح را در صدر آيه جدا سـاخته اسـت، ولـي در ميـان مـردان نيـز

بنـابراين،   .  هستند كه براي تربيت آنها چنـين پيـشنهادي در قـرآن نـشده اسـت   نافرماني و
 يـا   ،هاي واقعي اسـتتفاوت در حكم با توجه به اينكه احكام شرعي مبتني بر حكمت    اين
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 دو باشد و يا ناشي از تفاوت در اهداف؛ كـه در هـر صـورت    واقعي آن   بايد ناشي از تفاوت   
  .تفاوت ثابت است

  
  هاي جسمي و عقلي زن و مرد تفاوت. 6

به عنوان مثـال از امـام   . انددر روايات متعددي زنان را جزء ضعيفان برشمرده   ) ع(معصومان
يتيمـان   : شته باشـيد  دو ضعيف در نظر داةخدا را دربار: فرمودنقل شده است كه   ) ع(صادق

خـدا   : نيز در وصيتي فرمودند   ) ع(حضرت علي ). 167، ص 20، ج 1409حر عاملي،   (زنان    و
را در نظر بگيرد در مورد زنان و بردگان؛ زيرا آخرين كالم پيامبر شما اين بود كه شـما را بـه   

 اين دو روايـت و   1).72، ص7، ج1365كليني، (كنم   سفارش مي،دو ضعيف، زنان و بردگان   
، 1419معلـم،   (نيز دو روايتي كه در پاورقي آدرس داده شد، همگي از لحاظ سـند معتبرنـد   

  ).505، ص2ج
مراد از ضعف در اين روايات، چنان كه در برخي ديگر از روايات آمده است يا ضـعف   

ج: ك.و نيز ر (عقل است و يا ضعف بنية جسماني و يا هر دو    لبالغه   نه ، 80، خطبه   58، ص ا
، 4، ج1413 صـدوق،   :؛ و نيـز 13، ص3، ج1372طبرسـي،   : ؛ و نيـز 14 نامه، 280 ص:و نيز 
همچنين ممكن است اين ضعف را به جهت   . )322، ص 5، ج 1365  كليني،   :؛ و نيز226ص

وضعيت اجتماعي آنان در آن زمان تفسير كرد، ولي با توجه به اينكه شـرع و احكـام آن تـا   
اي اسـت كـه   م شرعي زنان به گونـه   حدودي به اين ضعف اجتماعي رضايت دارند و احكا   

تـوان گفـت اگـر ايـن   همواره بر مالحظه و رعايت اين ضعف توجه دارد، نه به رفع آن، مي   
خانواده و جامعـه دارد مطلـوب    طبيعي هم ندارد، به جهت مصالحي كه براي   ةضعف ريش 
، حـال يـا   كننـد  تفاوت زن و مرد را اثبات مـي   ،بنابراين اين دسته از روايات نيز . شارع است 

  . باشدتفاوت تكويني و يا تفاوت در اهداف و مصالح
  

  برتري زنان بر مردان. 7
+�Y«فرمايد مرد مانند زن نيست داند و ميقرآن كريم زن و مرد را مساوي نمي � � �FQ���� � � �� 	b��. � � �

�� #5�A �FQ��� #�� j0� � � 3� � � � � 3� ��R 	��� Y$ ��)A � � � �� � � � � ������ �� �Z�� #5�[�& %&� � � گرچـه در   ). 36 عمران، آل(» }}}��
���� «ةاينكه جمل  � �#5�[�b& %&Z�� � � � ��  مادر مريم است يا قول خداوند، اختالف است، ولـي   قولِ» 

اين جمله قول خداست، نه قول مادر مريم، ولي بيشتر مفـسران   : فرمايدعالمه طباطبايي مي
                                                                                                                                                                                                                                                                   

  .۴ ثي، حد86 و باب 1 ، حديث4، ابواب مقدمات نكاح، باب 14، ج1409 عاملي،   حر:باره مراجعه كنيد به نيز در اين .١
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 در تشبيه دچار مشكل شده و توجيهات مختلفـي   اند و درنتيجه   آن را قول مادر مريم دانسته   
�9�6 ��0?0 «اند؛ از جمله اينكه تشبيه معكوس است و به معناي   ارائه كرده� U#�«اسـت  .

� $��� Y	����R« اين جمله و جمله قبل از آن ،اما به نظر وي �)A � � � �� � � � � قول خداست و تشبيه نيز » �
 ظاهر آيه اين است كه قول خداست و جملـه   معكوس نيست، بلكه تشبيه اصل است؛ زيرا   

اي در پاسخ به تأسف و حسرت مادر مريم است و آنچه باعث شده برخـي از ايـن      معترضه
بـه هـر   ). 171، ص 3، ج 1417طباطبايي،   (ظاهر دست بردارند همين تحسر و تأسف است   

آن را رد حال بر فرض كه كالم مادر مريم نيز باشد چون خداوند آن را نقـل كـرده اسـت و   
كند، مگـر اينكـه   نكرده است دليل بر صحت آن است؛ زيرا خداوند كالم باطلي را بيان نمي

اهللا جوادي آملي نيز معتقد است كه اين تـشبيه، تـشبيه      آيت). 169همان، ص (آن را رد كند   
كنند كه مرد ماننـد زن نيـست و از او سـاخته نيـست كـه    و معني مي،اصل است نه عكس   

  ).129، ص1371وادي آملي، ج(تربيت كند 
كند؛ يعني بنابراين، گرچه بنابر آنچه بيان شد، اين آيه برتري زن را نسبت به مرد بيان مي   

مرد مانند زن نيست كه بتواند فرزندي را به دنيا بياورد و او را طوري تربيت كند كـه خليفـة   
حال بر تفـاوت و      عينخدا باشد، با خدا صحبت كند، مرده را زنده كند و نظاير آن، ولي در

  .عدم تساوي زن و مرد تصريح دارد
  

  زن ماية آرامش مرد است. 8
����«. داند هدف از خلقت جفت براي انسان را، آرامش و تسكين او مي،   قرآن كريم  �� �A Nb9�G" � � � � �

 �SO8�A �� �S� p��� 3� �� � � � � �� ��E��/A; � � �b� �S�b�$ >b�E� �F��� �@�SOQ�  � � �� �� � �� � � �� � 3� � Jb�0� L!@; � �  �� � ;�� �  @b
� ,�bG� rb�B ' 6 � � 3 6 �� � � � �
��%S8QG� � � � هاي او اينكه همسراني از جنس خودتان براي شما آفريد تا در كنار آنان   و از نشانه   ؛   �

هايي است بـراي كـساني   آرامش بيابيد، و در ميانتان مودت و رحمت قرار داد، در اين نشانه
�«ظاهر ). 21 روم، (»كنندكه تفكر ميS�� در اين آيه كه ضمير مذكر است بيانگر اين اسـت   » �

 ،همچنين در سوره اعـراف   . داندرامش آنان مية آ كه آيه خطاب به مردان است و زنان را ماي
�@« :داندبا صراحت بيشتري هدف از آفرينش زن براي مرد را آرامش مرد مي   � � �bS
�� _Zb�� � � � � �

 L�M�� �8� ��6 �� � 6 �  3E�� �>�� ��F��� �SO�� �FE�/ �F�� � � �� � �� � � � �� � ��  ،چنان كه عالمه طباطبايي). 189عراف،   ا(» }}}�
ويژه اينكـه   به ). 136، ص4ج ،1417 طباطبايي،(داند   مراد از نفس واحده را حضرت آدم مي

» ...سپس هنگامي كه بـا او آميـزش كـرد، حملـي سـبك برداشـت   «: فرمايددر ادامه آيه مي
 نه اينكه ذات و حقيقت واحده با حوا آميزش   ،يعني آدم با حوا آميزش كرد   ). 189عراف،   ا(
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�/��FE«بنابراين مراد از   ).  آملي معتقد استچنان كه جوادي   (كرد    � � همـسر آدم؛ يعنـي حـوا   » �
����SO«باشد و ضمير در      مي � � �  آرامش آدم ،رو، هدف از خلقت حوا از اين. گرددنيز به او برمي» �

نيـز در   ) ع(چنان كه امام سجاد. هدف از خلقت زن آرامش مرد خواهد بوداست و درنتيجه   
كند كه حق زنان بر تو اين است كه بداني كه خداوند او را براي    حقوق چنين بيان ميةرسال

  ).262، ص1404حراني،  (قرار دادتو سببي براي آرامش و استراحت و انس و عامل تقوا 
بخشي به مرد است و اگر   فرينش جنسيت زن، آرامش   كم، يكي از داليل آبنابراين، دست   

كم، با توجه به اينكه در يك آيه تـصريح   بخشي طرفيني است، دستبپذيريم كه اين آرامش   
بخشي زن براي مـرد   بخشي حوا براي آدم است و در آيه ديگر نيز ظاهر آيه آرامشبه آرامش
بخشي مرد بـراي    د بيش از آرامشبخشي زن براي مر   توان گفت كه آرامش   كند، ميرا بيان مي

  .رو زن و مرد مساوي نيستند زن خواهد بود و از اين
  

  تمجيد زنان در برابر رفتارهاي فضاي خصوصي. 9
اما اين تمجيدها عموماً در مورد   .  زناني را مورد تحسين و تمجيد قرار داده است،قرآن كريم 

به عنوان مثال در سلوك معنوي، . سترفتارهاي فردي و يا در ارتباط با تربيت فرزند صالح ا   
 )11 و 10تحـريم،    (كندو حضرت مريم را الگوي همه مؤمنان معرفي مي) آسيه( زن فرعون 

 مقاماتي بس ارزشمند چون اصـطفا و طهـارت و مكالمـه فرشـتگان   ،و براي حضرت مريم   
ـ   . كندبيان مي) 45‐42عمران،      آل( ان بيـان   اما حتي با وجود مقاماتي را كـه بـراي برخـي زن
دهد، بلكه اين مقامـات را   ن اجتماعي قرار نمي را در رديف پيامبران و يا مسئوالكند آنها    مي

دهـد و   هاي محيط فردي و خصوصي قـرار مـيدر ارتباط با مسئله تربيت فرزند و يا ويژگي   
؛ )46‐35عمران،      آل(داند      مي) ع( آنها را تولد و تربيت فرزنداني چون عيسي   علت برگزيدگي

 برگزيدن مريم توسط هـارون را بـه عيـسي و   ،در گفتگويي با هارون) ع(اظمكنان كه امام   چ
0
 �: فرمايدداند و مي   مي) ع(برگزيدن فاطمه را به حسن و حسين�?p �$G�A ��	; �H4]� 

%�	 v1���� S�.� �' �,jA 
 �PBG 
����� ��P� c�!�i �&#�� v.%� 
 C. «)   ،حرانـي
 يـاد    ساحت مـشاركت اجتمـاعي، از ملكـه سـبأ   حتي وقتي درهمچنين   ). 404، ص 1404
، تنها   )44‐23 نمل،(كرد و زني عاقل بود كه به فرعون گرويد   كند كه كشوري را اداره مي   مي

كند و مسئله حكومت او را به اينكه همه چيز را در اختيار دارد و تخت بزرگي دارد اشاره مي
 آوردنـش    كند و نسبت به حكومت او پس از اسالمنيز تا زمان ايمان او به سليمان مطرح مي   

طـوري كـه   كند، ولي با توجه به اينكه حكومت سـليمان فراگيـر بـود بـه   چيزي مطرح نمي
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تـوان گفـت حكومـت را نيـز تـسليم    مـي،)1417طباطبايي،   (سرتاسر عالم را فراگرفته بود   
كنـد   عيب را بيان مـي   چوپاني دختران ش  ة مسئل ،همچنين اگر قرآن كريم   . سليمان كرده است

هـا اوالً اجتمـاعي   هاي دامپروري و كشاورزي شـركت داشـتند، ايـن فعاليـت   كه در فعاليت
كردنـد و   نيست، بلكه اقتصادي و فردي است؛ چنان كه آنها نيز به صورت فردي عمل مـي   

 داشتند تـا مـردان   كه نياز به نزديك شدن به مردان بود، خود را از مردان دور نگاه مي    موقعي
پرداختند و ثانيـاً   چهارپايان خود را سيراب كنند، سپس آنها به آب دادن گوسفندان خود مي   

رو اين عمل آنان از روي ناچاري بود؛ چون پدرشان پير بود و برادري نيز نداشـتند و از ايـن
 از پدر خواستند تا او را براي چوپاني اجير كنـد و آن حـضرت   ،وقتي با موسي مواجه شدند

  ).28‐23قصص، ( كرد نيز چنين
، )99 و   98نساء،   (، هجرت   )12ممتحنه،   (همچنين قرآن كريم، در مسائل سياسي بيعت   

را براي زنان و مـردان بـه   ) 61عمران،      آل(و مباهله   ) 71توبه،   (امر به معروف و نهي از منكر   
دهد، اما اين مسائل، مسائل اصلي سياسي نيست، و يا بـه عبـارتي   صورت مساوي تذكر مي

طلبد، بلكـه همكـاري خـاموش، در مـسائل سياسـي   اي را از سوي زنان نمي   فعاليت عمده
گونه مـوارد خداونـد    افزون بر اين در اين. است كه در بسياري از موارد گريزي از آنها نيست   

تكليفي را متوجه زنان نكرده است، بلكه تنها آن را پذيرفته و يا جايز شمرده است، مگر امر   
ي از منكر، كه آن هم شايد به اين اعتبار باشد كه زنان بايد نسبت به زنان امر به معروف و نه   

البته نسبت به مردان در محدوده خانواده . به معروف و نهي از منكر كنند، نه نسبت به مردان   
امـا   . نيز امر به معروف زنان مطرح است، ولي آن هم در مراحل اوليه و تنها امر و نهي زبـاني   

تر كه نياز به خشونت و برخورد شديد دارد، مجاز نيستند و قرآن آنهـا را   ل باالدر مورد مراح
همچنين قرآن كريم، در مسائل اقتصادي نيز كـسب و   ). 128نساء،   (دهد   به حكم احاله مي

، امـا   )7نـساء،   (دانـد   و آنان را صاحب ارث مي) 32نساء،   (شمارد   تالش زنان را محترم مي
داند، و تنها زنان را به   هاي اجتماعي را تكليف زنان و مردان مي فروبستن در معاشرت چشم

و بروز زنانگي   ) 33احزاب،   (و پرهيز از تبرج جاهلي   ) 32 و   31 نور،(پوشاندن سر و پوشش   
  .كند امر مي) 33احزاب، (هاي اجتماعي  خود در مشاركت

 از بعـد   كنـد بيـشتر   اين در حالي است كه قرآن در مـواردي كـه از مـردان تمجيـد مـي
، 11 و اعـراف،   37؛ مائـده،   124 و   37،   34،   31بقـره،   : ك.ر (گويـد اجتماعي آنها سخن مي

 بنابراين تفاوت در طرح مسائل اجتماعي مربوط به مردان و عدم طـرح مـسائل   .)104‐102
 خود حاكي از اين است كه يا زنان در مسائل اجتماعي نبايد چندان شـركت   ،اجتماعي زنان 
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هاي اجتماعي آنان چندان مطلوب شارع نيست كـه    نقل داستان،كميا دست   داشته باشند و   
  .در هر صورت تفاوت مسائل زن و مرد از نظر شارع را نتيجه خواهد داد

  هاي زن و مرد در احكام شرعي تفاوت. 10
كنـد   همچنين اسالم در بخش احكام تشريعي نيز احكام متفاوتي را براي زن و مرد بيان مـي

 از جمله اينكه اذان و اقامـه، نمـاز   )1385 جهانگيري،: ك.ر( اي فقها آمده استكه در فتاو   
جمعه و جماعت، عيادت مريض، تشييع جنازه، بلند گفتن تلبيه در حـج، هرولـه كـردن در   
سعي بين صفا و مروه، لمس كردن حجراالسود، داخـل شـدن در كعبـه، تراشـيدن سـر در   

 همچنين زنـان حـق رسـالت، نبـوت، امامـت،   . بر زنان مستحب و يا واجب نيست   ،تقصير
 فرزندان و حضانت آنها نيز بر زنان   ةمرجعيت، قضاوت، و واليت بر كودكان را ندارند و نفق   

افزون بر اينهـا زنـان حـق طـالق، مگـر در   ). 585، ص 2، ج 1403صدوق،   (واجب نيست   
وليد مثل، گردد، حق گزينش چند همسر، كنترل تموادي خاص كه آن هم به فسخ عقد برمي

اين در حالي است كه در روايات . و تخلف از دستورات شوهر در بسياري از موارد را ندارند
هـاي تكـويني   هاي تشريعي را مبتنـي بـر تفـاوت    اين تفاوت   ،در برخي موارد) ع( معصومان
از جمله؛ علت اينكه طالق به دست مرد است، نه زن، در روايتي خلقت حـوا از   . اند   دانسته
شد طـالق بايـد بـه دسـت حـوا   طوري كه اگر آدم از حوا آفريده مي   به. ان شده استآدم بي 
ها يا بايد مبتني بر تفاوت تكويني باشـد   بنابراين، اين تفاوت   ). 49، ص 1413مفيد،   (بود      مي

توانـد بـدون ارتبـاط بـا    كه البته تفاوت در اهداف نيز نمي   ،و يا تفاوت در اهداف و مصالح   
بنابراين در هر صورت از نظر شرع بـين زن و مـرد تفـاوت   . باني باشد تفاوت در تكوين و م   

  .وجود دارد
  
  سازي مرد به زن و زن به مرد حرمت شبيه. 11

شيعه  لئوسادر كتاب    ـ ل در روايـات متعـددي   ) عـج ( در شرايط زمان ظهور حضرت حجـت ا
نان نيز خود   سازند و ز   يكي از عالئم زمان ظهور اين است كه مردان خود را شبيه به زنان مي

سازي زن به مرد و مـرد بـه زن   همچنين فقها نيز به حرمت شبيه   . سازندرا به مردان شبيه مي
بنابراين، اين دسـته روايـات   . انددر پوشش و لباس با عنوان حرمت لباس شهرت، فتوا داده   

وت اند، و اين نكوهش يا بايد مبتني بر تفا شدن زن و مرد به همديگر را نكوهش كرده    شبيه
  .ماهوي آنها باشد؛ و يا مبتني بر اهداف متفاوت و مصالحي كه در اين دوگانگي نهفته است
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  هاي جنسي ويژه انسان نيست تفاوت. 12
تفاوت در جنس نر و ماده ويژه انسان نيست، بلكه تقريباً در همه حيوانات، اگر نگوييم همه   

س آن نيز معموالً هر كدام   كم تفاوت جسمي و ظاهري وجود دارد و براساموجودات، دست   
تـر و   معموالً در همه حيوانات، جنس نـر بـزرگ جثـه   . گيرندوظايف متفاوتي را بر عهده مي   

تـر   البته گاهي ممكن است جنس نر فعال. هاي آنها نيز متفاوت است   تر است و فعاليت      قوي
دهد، ولي   جام ميها، تعيين قلمرو خانواده را شير نر ان   مثالً در شير. باشد و گاهي جنس ماده   
شود كه جـنس   در حيوانات بسيار كم ديده مي. تر است تر و موفقدر شكار جنس ماده فعال   

اين در حـالي اسـت   . ماده با جنس نر به نبرد بپردازد، بلكه معموالً جنس ماده تسليم است   
كه همين جنس ماده در ارتباط با ساير حيوانات از جنس غير خـود، حتـي اگـر نـر باشـند   

  .كند زه ميمبار
  

  گيري نتيجه

توان گفت كه از نظر قـرآن    مي،بنابراين با توجه به نكاتي كه در باال مورد بررسي قرار گرفت
و روايات، اوالً جنسيت در روح راه ندارد اما با توجه به اينكه انسان در اين دنيـا مركـب از   

جـسم و روح   جسم و روح است، و جسم انسان در مقام تكوين و خلقت متفاوت اسـت و   
شـود و ثانيـاً در مقـام   در همديگر متأثرند، در مقام تكوين بين زن و مرد تفاوت مالحظه مي   

 و احكام تشريعي متفاوت ،هايي را در نظر گرفته شده است تفاوت،تشريع نيز مطابق تكوين
  ثالثاً اين تفاوت و برتري، برتري ارزشـي   . است  شدهرايط تكويني آنان جعل   و متناسب با ش

الجمله در اين دنيا چيزي بيش از نيست، بلكه تنها به اين معنا است كه مردان به صورت في   
زنان دارند، نه بالجمله و زنان نيز در مواردي چيزي بيش از مردان دارند و اين تفـاوت نيـز،   
گرچه طبيعي است، ولي ذاتي نيست كه هر مردي چنين باشد و يا هر زني چنين نباشد و يا   

به اين درجه برسند، بلكه ممكن است برخي مردان نيز از متوسط زنان كمتر باشند و   نتوانند   
يا برخي زنان از متوسط مردان و يا حتي از برترين مردان باالتر باشند و يا بتوانند به درجاتي   
برتر از آنها برسند، اما براي كسب اين درجه، بايد نسبت به متوسط مردان زحمت و تـالش   

چنان كه زنان در ميادين ورزشي اگر بخواهند با مـردان رقابـت كننـد بايـد   . بيشتري بكشند 
فرسا و بيش از مردان انجام دهند و در آخر هـم در مجمـوع نتـايجي كمتـر از   تالشي طاقت

مردان به دست خواهند آورد و شايد به همين دليل هم هست كه جهان غـرب كـه تـالش   
هاي ورزشـي    در زمينه،ابرابري انجام داده استهاي تفاوت و ن   اي براي حذف زمينه   گسترده
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 تمايلي به رقابت زنـان بـا   ،ويژه در مواردي كه به قدرت و تحرك بدني بيشتري نياز است      به
  .اده استمردان نشان ند
اما ايـن   . ديگر دارد كهايي با ي اديان طبيعت زن و مرد تفاوت   رسد كه در همةبه نظر مي

 زن حد فاصل بين حيـوان و انـسان قـرار   ،ته برخي قدماه به گفكها به حدي نيست      تفاوت
هاي مختلف بين زن و مـرد وجـود دارد    ه در ساحتكهايي را  توان اين تفاوتاما نمي. گيرد

ـ  نظـر   هاي ناظر به واقـع صـرف   ناديده گرفت و از برخي ويژگي    ـ . ردك ي از   كـ ي ن ويلبـر   1ك
هـاي   نت دينـي دارد و بـا ديـدگاه   نظير از س   مكشناسان معاصر كه شناختي   ترين انسان بزرگ

 اليه از كه زن و مرد تا يكشناختي نيز آشنا است، معتقد است   شناختي و رواناتب انسان   كم
رويم ديگـر   هاي بعدتر و بعدتر ميهاي روح با هم متفاوتند، ولي وقتي از آن اليه به اليه      اليه

ن ويلبر موافـق اسـت و معتقـد   ان نيز با اين سخملكي.  زنانگي وجود ندارد   يادانگي   اصالً مر 
ـ رده است، در عين حال معتقـد اسـت   كاست كه يونگ نيز تا حدي در اين فضا سير مي    ه ك

. امالً قابل دفـاع اسـت   كه   كدهد   هايي را ميان آن دو نشان ميشناسي زن و مرد تفاوت      انسان
شـود   مـيويني زن و مـرد ن كـ هـاي ت  چنان كه ما نيـز بيـان كـرديم، از تفـاوت   ،اما به نظر او 

ـ هـايي اسـت    ويني تفاوتكهاي ت منظور از تفاوت. هاي ارزشي را نتيجه گرفت   تفاوت ه در ك
امـا در عـين حـال   . ه در ناحيـه نفـس دارنـد   كهايي    تفاوت،ناحيه بدن، ذهن و از آن باالتر   
به . ردكار   كجا نبايد انويني در مناسبات زن و مرد را در همهكبازتوليد يا بازتاب آن تفاوت ت   

ن اسـت المحالـه   كـ هـا مم هاسـت، امـا نقـش    وي آنچه ناعادالنه است تفاوت فرصت   نظر
  ).33 ص،1379 يان،كمل(هايي داشته باشند  تفاوت

بنابراين از منظر قرآن و روايات زن و مرد، نه كـامالً از هـم متفاوتنـد و مـاهيتي دوگانـه   
اشت، و نه كـامالً بـا هـم   ريزي يكساني نتوان براي آنها د   گونه برنامه   طوري كه هيچدارند به

هـاي انـساني و امكـان رشـد و   اند، بلكه چنان كه بيان شد آنها از نظر ويژگي   برابر و مساوي   
توانند با اراده و اختيار خـود درجـات رشـد و   يك مي اند و هرتكامل انساني با هم مساوي   

است در برخـي   هاي اين تكامل ممكن   تكامل انساني را در حد اعالي خود بپيمايند، اما راه   
موارد متفاوت و در برخي موارد مشترك و يكسان باشد، ولي پيمـودن ايـن مـسير از طـرق   

يك از ايـن دو جـنس و در مجمـوع بـه صـالح    مختلف، از منظر اسالمي گاه به صالح هر 
چنان كه ممكن است براي مردان بر راه علـم و تعقـل و تفكـر تأكيـد   . جامعه انساني است   
البته اين دو راه در تربيت اسالمي توأم بـا هـم هـستند، ولـي   .  راه تعبد   شود و براي زنان بر

                                                                                                                                                                                                                                                                   
1. Ken Wilber 



  1389پاييز و زمستان  / 11ش / 5س/                      تربيت اسالمي              56

S3TarbiyatEslami11) 14/04/1390  56  )آرايي نهايي صفحه  

به اميد اينكـه   . ممكن است براي برخي بر راه اول تأكيد شود و براي برخي ديگر بر راه دوم   
كم مردان و زنان باايمان جوامـع اسـالمي فريـب ظـواهر فريبنـدة برخـي شـعارهاي      دست
) ع(باني قوي و مبتني بر كالم وحي و سـخن معـصومان   نما را نخورده و با تكيه بر م   عدالت

  .براساس تربيت اسالمي به سعادت دنيوي و اخروي نائل گردند
  



  57               سم ليبرال در زمينه برابري زن و مرد از منظر قرآن و رواياتيدگاه فمينينقد د

S3TarbiyatEslami11)  14/04/1390  57  )آرايي نهايي  هصفح

  
  منابع

  
يم كر ن  آ   .طالب بن ابي  االمام عليمدرسهٔ: اهللا ناصر مكارم شيرازي، قم ، ترجمه آيتقر

ج لبالغه نه ت علمـي و   شـركت انتـشارا: ، تهـران6جعفر شـهيدي، چ، ترجمه سيد)1373 (ا
  .فرهنگي

ـي      هم، مجموعه مقاالت   »اشتغال زنان در جامعه«،   )1380(آذربايجاني، مسعود    بررس شي  ي د ن ا
يت و ل ن؛ او نا ز شكالت  م ل و  ئ سا دها م يكر  .1001‐981، ص2، جها و رو

مقا ،   )1387(فارس، احمد      ابن بيت  لغه تر ل سـكري و   رضـا علـي، ترتيب و تنقيح سـعيد   ييس ا
 .ه حوزه و دانشگاهپژوهشگا: حيدر مسجدي، قم

سم،   )1382(باقري، خسرو    ميني سفي ف ل ني ف وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري،   : ، تهـران مبا
  .ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي دفتر برنامه
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 .52‐48ص
ل، )1371( آملي، عبداهللا  جوادي ما ل و ج ينه جال آ در  ن   .مركز نشر رجا: ، قم2، چز

سنيم،   )1388(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  يم: ت كر ن  آ سير قر ، تحقيق و تنظيم حسين اشـرفي و   1، چتف
  .اسراء: عباس رحيميان، قم
ن و ، )1385(جهانگيري، محسن  ز ي فقهي  يزها ما دبررسي ت   .بوستان كتاب: ، قممر

شيعهئوسا، )1409(عاملي، حر    ل  .البيت مؤسسة آل:  جلد، قم29، ل ا
ل،   )1404( شعبه    بن حراني، حسن    آ من  ل  و لعق ف ا لتح و لرس جامعـه مدرسـين حـوزه   : ، قم ا
  .علميه قم

ن   ،   )1390(علي   زاده، سيد   حسيني سا ن ني ا مبا بررسي  د و  لت   نق ال د ل و  ليبرا سم  ميني ي شناختي ف ها
م   ت ـال ه اس نگا ز  ن ا آ بيتي  شناسـي و علـوم   ، رساله دكترا، دانـشگاه تهـران، دانـشكده روانر

  .تربيتي
يم،   )1418(خميني، سيدمصطفي    لكر ن ا آ لقر سير ا مؤسـسة نـشر آثـار امـام   ]: جا   بي[،   1، چ تف

).ه ر(خميني
نش   ،   )1382(دفتر مطالعات و تحقيقات زنان    دا سم و  ميني ميني ف ي ف ، ترجمـه تحليـل و   تيسها
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S3TarbiyatEslami11) 14/04/1390  58  )آرايي نهايي صفحه  

هاي علميـه خـواهران، دفتـر   مركز مديريت حوزه   : المعارف روتلج، قم   قد مقاالت دائرهٔ   ن
  .مطالعات و تحقيقات زنان

ن، )1365(صادقي، محمد  آ لقر با ن  آ لقر سير ا ن في تف لفرقا   .فرهنگ اسالمي: ، قما
ل، )1403(صدوق،  لخصا   .جامعه مدرسين:  جلد، قم2، ا

ال، )1413(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ه ا من   .جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ، قملفقيهيحضر
شرا، )تابي (‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ل ل ا ل   . الداوريمكتبهٔ: ، قمعئع
ن   ،   )1417(محمدحسين   طباطبايي، سيد    آ لقر سيرا ن في تف ميزا ل جامعـه مدرسـين حـوزه   : ، قم ا
 .علميه قم

ج)1403(علي بن    طبرسي، ابومنصور احمد  .نشر مرتضي: ، مشهد، االحتجا
ن، )1372(حسن بن      ضلطبرسي، ف آ لقر سير ا ن في تف لبيا ع ا م  .ناصرخسرو: ، تهرانمج

ن، )تابي (الحسن  بن  طوسي، محمد آ لقر سير ا ن في تف لتبيا  .دار إحياء التراث العربي: ، بيروتا
لي)1414(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ما   .دارالثقافه: ، قم، اال
صافي) 1415(محسن  فيض كاشاني، مال سير   .الصدر: ، تهرانتف

 .دارالكتب االسالميه: ، تهرانكافي، )1365(بن يعقوب  كليني، محمد
م و عرب،   )1364(لوبون، گوستاو    ن اسال د م ، 2چ،   )رسـولي (هاشـم حـسيني   ، ترجمه سـيدت

 .اسالميه: تهران
وار، )1404(مجلسي، محمدباقر  ن  . الوفاءمؤسسهٔ: ، بيروتبحاراال
ن ا ،   )1385(مصطفوي، حسن    آ لقر مات ا ل ك لتحقيق في  يم ا ـر مركـز نـشر آثـار   : ، تهران1چ ،لك

  .العالمه مصطفوي
آثار، )1368(مطهري، مرتضي  وعة  م   .صدرا: ، تهران1، چ1، جمج
م، )1371(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  در اسال ن  ز ق  و م حق ظا  .صدرا: ، تهرانن

ل   ، )1419(معلم، محمد علي صالح    ـ ـه اه لتقيه في فق ـت ا لبي اهللا شـيخ   ، تقريـرات درس آيـتا
 . العلميهالمطبعهٔ]: جا بي[ ،1چمسلم داوري، 

ص، )1413(بن نعمان  مفيد، محمد  .كنگره شيخ مفيد: ، قماالختصا
سفه غرب، )1377(ملكيان، مصطفي  ل خ ف ي  .دفتر همكاري حوزه و دانشگاه: ، قمتار
ن،»دام تصوير؟كزن، مرد، « ،)1379(‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  نا ز  .40‐32، ص64، ش 
  .ققنوس: فر، تهران ، ترجمه مرتضي ثابتهاي مدرن سياسي ايدئولوژي، )1378(وينسنت، آندرو 



  
  
  

  

  يو ترب ميدر تعل يشناخت داريپدپژوهش  يروش شناخت يهامؤلفه
  

  دكتر خسرو باقري2 ،دكتر رمضان برخورداري 1
  7/12/91تاريخ پذيرش:   4/2/91 تاريخ دريافت:

چكيده

ذ

با تاكيد بر دو سطح  تيو ترب ميتعلدر  پديدارشناسيپژوهش  يروش شناسهدف اصلي اين پژوهش، بررسي 
با اين توضيح . باشد يم تيو ترب ميدر تعل يشناختداريپدپژوهش  هيتوجو  يشناختداريپدژوهش پ هاي مؤلفه
 نيب م،يتقو ل،يتقل ،يالتفات ثيح ،يچون آگاه ييها مؤلفهبا طرح  يفلسف يبه مثابه جنبش پديدارشناسيكه 
ه بر گسترش روش بلك ،ديآ يمبه حساب  ستميدر فلسفه قرن ب يجهان و تجسد نه تنها تحول ستيز ت،نيذه

ا، گذاشته است.  ريتأث زين تيو ترب ميها در تعل يشناس  داريپدهدف پژوهش  يهامؤلفهدر سطح نخست به ل
 يتيترب دهيپد فيروند انجام پژوهش، نقش محقق، مشاهده و توص بر آن ريتأث ت،يو ترب ميدر تعل يشناخت

از  يسه سونگر پيرامون به بحث سطح دومدر و  يشناختداريشده، زبان و نگارش پد ليتعد ليم با تقلوأت
ظر 
شده است. پرداخته  يشناختداريپدم

ه

اژ

ليدي: و
تعليم و تربيت   ،پژوهش يروش شناس ،پديدارشناسيهاي ك

                                                                                                                                                                                                                                                         

ramazanbarkhordari@gmail.com، ،ي(تربيت معلم تهران سابق)گاه خوارزمدانش ارياستاد .1

   دانشگاه تهران استاد.  2

و  ميدر تعل يشناخت داريپدپژوهش  يشناختروش يها مؤلفه ).1391(، رمضان؛ باقري، خسروبرخورداري
   .تيترب

  .  121 -140)، 2( 2،تربيتنامه مباني تعليم و  پژوهش
  



1391و زمستان زيي، پا2، شماره 2سال             دانشگاه فردوسي مشهد                           نامه مباني تعليم و تربيت،  پژوهش   122

  

  مقدمه

دنبـال    يكسـاني هدف  ديبا اي كنند يمرا دنبال يكساني هدف  تيترب و  ميدر تعل ها پژوهشهمه  ايآ
           كـه محقـق بـه دسـت    يدانشـ  ،مكرر گفته شـده اسـت   به طور  قيون روش تحقدر مت همچنان كه ايكنند؟ آ

 يدانـش بـرااز  شكل اين تنها ايد؟ و آداشته باش  ينيب شي، كنترل  و پنيي، تبفيتوص ييتوانا ديآورد بايم
  است ؟ ازيمورد ن تيو ترب ميتعل اندركاران دست

 ميبه عرصه مطالعات تعلـ  كيزيو ف يشناس ستيزمطالعه  يبا ورود الگوهاكه است  يدراز انيسال 
شكل  يهستند، تصور ديعلم جد يها روشبخش  تيو هو نديآ يمكه انواع برتر پژوهش به شمار  تيو ترب

از  يعيوسـ  گسـتره . طـرح   هسـتند  نـا معتبـر و قابـل اعت    هـا دانـش اينتنها  يياست كه گو افتهيگرفته و بسط 
 نينـو  يبـه معنـا    تيـ و ترب مياسـت كـه تعلـ    نآ بيانگر عصر حاضردر  تيو ترب ميپژوهش در تعل يها روش

دوره كوتـاه كـه كمتـر از صـد سـال از آن    نيهمـ  شيدايـ امـا در خـالل پ    ،نـدارد  يطوالن اي اگرچه سابقه
بـااليي قـادر بـه    رتيبصـ با  تيو ترب ميو اكنون پژوهشگران تعل كسب كرده يمتنوع به هايرتج ،گذرد يم

 ١ريكـه الندشـ    گونـه همـان.  باشـند  يمـ  تيـ و ترب ميپژوهش در تعل يها روش يايو مزا ها تيمحدود درك
در  ٢يشناختداريپد كرديروطرح ، دهد يمنشان  تيو ترب ميپژوهش در تعل يخيتار در بررسي سير) 1997(

 يا نـه يزم يخيكه به لحاظ تار گردد يمبر  يها تالش نياز واپس يكيبه  يتيترب يها پژوهش
  .را دارد يتيترب يها پژوهشدر  كرديرو كيمطرح شدن به عنوان  يبرا مناسب

و  ميدر عرصه تعل يشناخت داريپدپژوهش  يروش شناخت يمبان بنابراين، در اين مقاله ضمن اشاره به
اسـتوار    ييهـا  اساسبر چه  يشناخت داريپد) نگرش 1: پاسخ داده شود ها پرسشبه اين  شود يمتالش  تيترب

اعتبـار در    و دارد ؟ ييهـا مؤلفـهچـه    تيـ و ترب ميدر تعلـ  يشـناخت  داريـ پدپـژوهش    يشناسـ )روش 2 است؟
  ؟است چگونه پديدارشناسي يها پژوهش

  
  يجنبش فلسف كيبه مثابه  پديدارشناسي

 شود يم ادي يجنبش فلسف كيبه عنوان  بيشتر يشناسدارياز پد سازد يمخاطرنشان  ٣هوارث هچنانك
از منظومـه    سميدئالياو  سميچون رئال يامانند مكاتب شناخته شده يدارشناسيپدزيرا  .يمكتب فلسف كي تا

 افتـه ين نسـازما  ،باشـند  يمـ  يهسـت  و چـون معرفـت يامـور  بـاره در محكمي يهاگزاره دارايكه  يمشخص
                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Landsheere 
2 . phenomenological 
3  .  Howarth 
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پـس    يفلسف يها تيفعالبر  ،كردايجاد  ييها رشاخهيزخود در درون  نكهيضمن ا ،اما .)1998است(هوراث،
  .گذاشت يجااثراتي بر  نيزاز خود 

 1376(دارتيـگ، » مطالعه يـا شـناخت پديـدار   «عبارت است از  پديدارشناسي ،لحاظ واژه شناسي به
ا بـه   انـد، امـ   آورده يرو دارهايـ به مطالعـه پد  يبه نحو لسوفانيف بسياري ازگفت  توان يم فيتعر ني). با ا5،

 كند يمرا آغاز  حركتي ،واقعي يعنوان مبتكر است كه به ٢ادموند هوسرل پديدارشناسياين « موران١ ريتعب
مختلـف گسـترش    يهـا  شيگـرا و بـا    رديـ گ يمـ  قـوت كه به صورت نهضتي گسترده در اوايل قـرن بيسـتم   

بود، فلسفه حساب  درباره اش رسالهتخصص داشت و  اتياضيدر ر هوسرلاگرچه  ).2000موران،( ».ابدي يم
چشم پوشي است  اتياضيآن ر له آديكه ا ينگرش علم ياه تيمحدودامر باعث نشد كه نسبت به  نيا اام

 بو بـه سـب    ايجـاد كـرد   خـود    يفلسـف  يدر مشـ  ابتـدا است كـه هوسـرل از    يجهت رييدعا تغا ني. گواه اكند
 ،در منطق به او گوشزد كرده بود ٤يتوسعه نگرش اصالت روان شناس به ٣گوتلب فرگه جدي كه مشكالت

 ياز منتقدان سرسخت اصـالت روان شناسـ    يكيو بعدها خود هوسرل منتشر نشد  شم كتابدوگاه جلد  چيه
چون جـان    يكسان يهاشهيبود كه در اند يفكر يشيگرا ،ياصالت روان شناس« ٥راسل سونيشد. به نظر مات
 يبـه گـزاره هـا تقليـل منطق قابل  يهاگزاره در نهايتبود كه  نيداشت و مقصود او ا شهير ٦لياستوارت م
در  .)2006،9(راسـل،  »داد. حيمنطـق را توضـ    توان يم يبا روان شناس ،گريبه عبارت د .دهستن يروان شناخت

 باور نيكه هوسرل بر ا يدر حال ،است ينگر ينسب ينگرش به وجود آمدن نوع نيا يهاامدياز پ يكيواقع 
  .دارد محكمي يبود كه  فلسفه ساختار

 يقائل به نوع ٧يالتفات ثيو ح  يآگاه شد كه با توجه به بحث يانهيهوسرل زم يبرا كرديرو نيا 
در ذهن و نشان دادن ذات با ابزار  اءياش مينحوه تقو يرا جستجو پديدارشناسيباشد و هدف  ٨ييذات گرا

مورد  ،شد همراه  ١ييستعالبا توسل به منِ ا ييكه ذات گرا اين دليلتصور كند. هر چند به  ٩اپوخه اي ليتقل

                                                                                                                                                                                                                                                         

1 . Moran 
2 . Husserl 
3.  Frege  
4 . Psycologism 
5 . Russel 
6 . Mill 

به ر زبان فارسي آن د هاي رايجنظري وجود ندارد. به همين دليل، معادلبه فارسي اتفاق  intentionality . در برگردان لغت 7
پديدارشناسان سوگيري  كاربردرسد با توجه به اينكه در ، اما به نظر مياندمورد استفاده قرار گرفتهجاهاي مختلف متن تناسب در 

حيث ها دورتر از معناي آن و ز ساير معادلا )1384رشيديان،( گيرد، قصديتآگاهي به اعيان اغلب با اراده قبلي صورت نمي

تر باشد.) به مضمون اين اصطالح نزديك1384(قرباني،آورندگي روي) و 1373نوالي، ؛1375؛ داوري،1372(مهدوي،التفاتي 
8 . essentialism 
٩. epoche 
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 ي[جهـت غلبـه بـر نسـب    وتاريل ري. در واقع به تعبقرار گرفت ٣يرلوپونتو م ٢دگريچون ها يمورد انتقاد كسان
 .)1375،11،وتـار ي(ل .»ديـ گو يمـ سخن  يما قبل عقل امراز  انهيگرا عقل يازهيبا انگهوسرل «مذكور]  يانگار
تقـوم    نيـ انحـوه  هـا  آن اسـطه بـه و هوسـرل   كه  يعناصر ي،مرلوپونت يبا توجه به مالحظات انتقادادامه، در 
 تيو ترب ميدر تعل يشناختداريپدپژوهش  يو نحوه ارتباط آن با روش شناسو نيز  دهد يم حيرا توض ٤تنافي

  .رديگ يمقرار  بررسيمورد 
انسـان بـا    يبر حسـب رابطـه آگـاه    يشناس ميتقو يرا نوع پديدارشناسياگر  نيست كهمناسبت  يب

نقـد شـناخت اسـت    ينوع«از نظر هوسرل  پديدارشناسي. ميريآن در نظر بگ ٥انيو جهان، اعم از اع يگريد
» .اسـت  ناختشـ  هيـ مسـتقل از نظر  شيمعنا پديدارشناسي وجود ندارد. اما خودشناخت  هيكه بدون آن نظر
 زيـ بلكه حوزه عمل را ن، شود يمنقد نه تنها شامل شناخت  نيا كه كند يماشاره چنين  ادامهالبته هوسرل در 

 حي. بـا توضـ   شود يممطرح  يالتفات ثيو ح يآگاها توجه به مقولهكه ب)212، 2008(هوسرل، رديگ يمدر بر 
  .شود يمروشن  يهبه ساختار آگا يابيدستنحوه يشناخت دارينگرش پد يها مؤلفه
  

   يالتفات ثيح ،يآگاه
. از نظـر   دهـد  يمـ  ليهوسـرل را تشـك    يهـا بحـث در واقع اسـاس  يالتفات ثيو ح يمفهوم آگاه دو
هوسـرل بـا طـرح   هسـتند.    بـا يكـديگر    مأتن آن به بيرون از خـود همـواره تـو   آگاهي و  التفات داشهوسرل 
ــحموضــوع  ــات ثي ــانو ٦ يالتف ــو او ن كــه از اســتادش برنت ــ زي ــاناز منطق ــرون وســط ي دان ــود يق ــه ب  آموخت

 يعنـ ي«دهـد؛   ينشان مـ  شتريها ب ٧ييگرا لياز تقل يرا با انواع پديدارشناسي)، تقابل و تعارض 1998ن،ي(كرا
آن قـرار    زمـره در  زيـ ن  ٨يـي اكـه ذره گر  داريـ و هم طرفداران اصـالت پد  ين اصالت روانشناسهم طرفدارا

ــگ يمــ ــدكــه   يو هــم كســان ردي ــا  ديــصــدق احكــام را با معتقدن ــه احكــام د مراجعــهب  »نشــان داد. گــريب
  نيعـ  كيـ بـر    دال ايـ همواره رهنمـون و    يآگاه«معناست كه  نيبه ا يبودن آگاه ي). التفات1375،تي(اشم

البته ممكـن    .)1389،وزيمات»(.شده است انيب كه يزيچ زا يآگاه آگاهي يعني معروف عبارتست كه در ا
يتَع مورد نظر نياست ع  ذهن باشد فقطنداشته باشد و  يرونيب نيتع ايداشته باشد و  يرونيب ن

  .در

                                                                                                                                                                                                                                

1 .trancscendental ego  
2 . Heidegger  
3 . Merleau-Ponty 
4. constitution  
5 . object  
6 . Brentano 
7 . reductionism  
8 . atomism  
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تـه   آن نهف يدر دسـتاوردها  ،اسـت  يآگـاه  ريناپـ ذ ييجـدا  يژگـ يكه و يالتفات ثيبحث ح  تياهم
طـرح    جهيكه در نت يدكارت ١يدوگانه انگار يخروج از تنگنا«كه دارد  يدستاورد نيتر مهمو  نياول .است

ــزا  ــوهر مج ــال  يدو ج ــن و روان س ــاد انيذه ــن اند يمتم ــمندانيذه ــود. ش ــته ب ــغول داش ــود مش ــه خ  »را ب
      ٢ارانگارانديـ كـه پد  آن گونـه اسـت كـه رفتارهـا را    نيـ ا گـر يمهم د جهينت ).48-49، 1384،ي(ساكالوفسك

كـه در   دريافـت    تـوان  يمـ  ييهـا التفـات واسـطهبلكه به  ،افتي توان ينم ينيع يهابر حسب جلوه نديگويم
 بر اين باور است كه ٣تياسم ديويدهمچنين،  .)1376،(الكوستشوند يمدريافت اول شخص  يبرا يآگاه

 »شــوند.يمـــ فيـــتعر  يتالتفــا ثيـــح تيبــا توجــه بــه خصوصــ شناســييو هســت يشناســ رفـــتمنطــق، مع«
 يهـا صـورتبر حسب نوع التفاتش  تواند يم يكه آگاه افتيدر توان يم ،رو نياز ا .)2007،237ت،ي(اسم
 داريـ پد يكه رسالت اصـل  يساختار آگاه لينحوه تحل جي. هوسرل در آثارش به تدررديبه خود بگ يمختلف
 يو  بـر همبسـتگ    دهـد  يمـ  حيود توضـ خـاص خـ    يشناسـ  واژهآن با  يها يژگيوبا توجه به را است  يشناس
  .كند يم ديتاك نيسوژه و ع يآگاه

  
  يشناخت داريپد يو  سه ساختار صور  ٥، نوئما ٤سينوئس

 ومتعـارف    فلسـفه يدر اصـطالح شناسـ    يـي گراتيثنو يشناس يهستدليل مشاهده نوعي به  هوسرل
از و نوئما  سي. نوئسكند يمابداع  ينونايخود را با رجوع به زبان  ي، اصطالح شناسآن ياز تداع زيگر يبرا

 نـد يدر فرا همبسـتگي ٦ يو بر نوع نديآ يمبه شمار  يآگاه يها فعل ملهاز ج مؤلفهدو  نيا« ؛هاست آنجمله 
كـه در    يگرينكته د .) 2006،84راسل،»(د.ندارداللت (نوئما)  يآگاه ي) و محتواسي(نوئس يفعل آگاه اي
عنـوان    بـا  هـا  آناز  ياسـت كـه ساكالوفسـك    پديدارشناسيدر  يورقابل ذكر است سه ساختار ص نهيزم نيا
و در . ا)1384،69،يساكالوفسـك .»(بـرد  يمـ نـام    ابيـ و حضـور و غ  يدر چندگانگ يهمان نيا، اجزاء و كل«

از  يهمـواره ماننـد آگـاه    يكه آگاه كند يمو اشاره  كند يممكعب استفاده  ليساختارها از تمث نيا حيتوض
بـا    به طور مثال، . داد حيآن را توض توان يم يژگيسه واين و در واقع با فوق است  ارمكعب با سه ساخت كي

باشـد. از    نيعـ  كيكه متناسب با  يچندگانگ فيتوص ت ازاس عبارت پديدارشناسيدوم،  يژگيتوجه به و

                                                                                                                                                                                                                                                         

1 . dualism  
2 . phenomenalists  
3 . Smith  
4 . noesis  
5 . noema  
6 . correlation  
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عزل اپوخه،  ل،ياز تقل او يبه ذوات آگاه لين يبرا ،است ييذات گرا يهوسرل نوع پديدارشناسيآنجا كه 
  .دارد ميو تقو ٢يشناختداريپدبا شهود  يكه ارتباط تنگاتنگ ديگو يمقرار دادن  سخن  ١نيالهالل نيب اينظر 
  

    يشناخت داريپدو شهود  مي، تقويشناخت داريپدنگرش  ل،ي، تقليعينگرش طب

ع . در واقـ ها آنعبارت است باور معمول و متعارف ما نسبت به امور اطراف و روابط  يعيطب نگرش
آن من بـه عنـوان انسـان    در كه است نگرشي ،طبيعي نگرش« داردبيان  مي ٣مكان ستوفريكه كر گونه همان
م در مسلّ نجها نيا رفتنپذي با و) 2005،27مكان،( ».دارد وجود من از متمايز و مستقل جهاني كه ام رفتهيپذ

 يشـناخت داريپدمقابـل، نگـرش    در. شـوند  يمهم انباشته  يبر رو يعيطب يها معرفتاست كه  يعينگرش طب
 طـهيح. از نظـر هوسـرل در   هاسـت  آنو باور متعارف ما نسـبت امـور و روابـط    يعينگرش طب عبور از ينوع

بي درنگ بر روي  علمي ديگـر بنـا شـود  و يـك علـم اگـر چـه بـا     تواند يمعادي، يك علم  يها پژوهش
 يالگـوي روش علـم ديگـرو  ظر تعيين شودن موردميدان پژوهش  تيماه از طريق تواند يموسعتي محدود 

عزيمت كامالً جديد و يك روش جديد   نقطهيك نيازمند قرار دارد و  يجديد عداما فلسفه در ب ،قرار گيرد
هـاي منطقـي كـه بـه علـوم    . به همين دليل شيوهكند يمآن را از هرگونه علم طبيعي  متمايز اصوالً است كه 

اصـيتي   جزيي از يك علم بـه  علـم ديگـر اصـوالً خ    يها روشغم تغيير ر ، بهبخشند يمطبيعي  وحدت  نوع
از وحـدت جديـدي    هـا  آنشـيوه هـاي روش شـناختي فلسـفه بـر خـالف   اصوالً در حالي كه  .واحد دارند

، بايد نقدي يها نظامي نقد شناخت و محض، در چارچوب كل  فلسفه«برخوردارند و به همين دليل است كه 
 ،وم نوع طبيعـي  و خـرد و معرفـت طبيعـي كـه بـه طـور علمـي  نظـام يافتـه اسـتاز دستاوردهاي عقلي عل

 پديدارشناسـي  ،). چنانكه گفته شد153، 1386،هوسرل»(خودداري كند. ها آن كاربردو از  كرده نظر صرف
اپوخـه    ايـ  ليـ از ابزار تقل يآگاه در  درج شده ٤انيبه ذوات اع لين يبه سبب ذات گرا بودنش برا يهوسرل

در  ، لـذا ميسرو كار دار نييو تب يبا روابط علِّ يعي. از آنجا كه در نگرش طبرديگ يمبه ذوات بهره  لين يبرا
عـزل    يها دهيهوسرل در آثار ا« ت،ي. به نظر اسمشود يمپرداخته  نيياز تب يعار فيبه توص يشناخت داريپد

داريپد يبرا يروش شناس ينوع طور آشكاربه اپوخه)  اي ليتقل هم معني باًي(تقر قرار دادن نيالهالل نينظر، ب
  است:                                       گونه نيا يهوسرل وار ياضير) در واقع فرمول 2008،240ت،ياسم.»(كند يممطرح  شناسي

 ]٥يشناخت داريپد[ تجربه = )) ني(عتجربه( از عزل نظر

                                                                                                                                                                                                                                                         

1 . bracketing 
2 . phenomenological intuition  
3 . Macann 
4 . essence of objects  
5  .  bracketing (experience(object))=experience 
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. حـال   دهند يمفرد شكل  يتجربه را برا كي هر دو با همو نوئما  سيشد نوئس اشارهكه  گونه همان
تجربـه از منظـر اول شـخص نشـان    ميتقـو  ،يعياز نگرش طب صرف نظرتالش بر آن است كه  تقليلبا عمل 

 دادنقـرار    نيالهاللـ  نيكه پس از ب كند يمداللت  يداديبر رو  ستهياصطالح تجربه ز ،رو نيداده شود. از ا
 ميهمراه است و اساساً به منظور تقو ميهمواره با تقو تقليل .دهد يم يآن رو امور وابسته بهو  يعينگرش طب

 ثيـ پـس از مفهـوم ح    ي درنگب« در اين خصوص معتقد است كه تياسم .رديگ يمصورت  نيتجربه نخست
 ،حاصـل شـده اسـت لهيوسـ  نيـ ا هبـ  كه ينگرش .)300، 2008اسميت،.»(شود يممطرح  ميبحث تقو يالتفات

. شـهود   يدر آگـاه  نيعـ  يريـ عبارت اسـت شـكل گ    ميتقو ،رو ني. از ارديگ يم نام يشناخت دارينگرش پد
 ير و خالپ تواند يم يالتفات ثيداد. از آنجا كه ح حيتوض توان يم يالتفات ثيرا با توجه به ح يشناختداريپد

كـه    يزيـ مراز آ زيو نه چ باشد يم يالتفات نيحضور ع اي وپر  يالتفات ثيح ،مقصود از شهود نجايدر ا ،باشد
 كيـ  يشهود تنهـا حضـور واقعـ   « يساكالوفسك بيان. به به آن اشاره شده باشدممكن است  يدر متون عرفان

 كيـ كـه مثابـه    شـود  يمـ مطرح  يخال يالتفات ثيح ،در مقابل .)1384،88،يساكالوفسك»(.ماست يبرا نيع
شـهود    ،. در واقـع يزيـ دن به چبو دواريمانند ام ،باشد يمقابل توجه  دارشناسيپدمطالعه  يبرا بيغا داريپد
  .هست زين دارشناسيپد يكننده بداهت  برا نيتأم

  
١بدنمنديو  يذهن نيجهان، ب ستي، زييمن استعال

   

 ها تجربه يتمام د تاوجود داشته باش ييمن استعال كي ايو  تيذهن ديكه باباور است  نيابر هوسرل 
است  نيا تر مهم مسئله. رديقرار گ ها افتني ميتمام تقوو بر فراز  رديآن صورت گ تيبا مرجع ها افتنيو تقوم 

 كـرد يرو يهـا  يداور شياز پـ  يتا شناخت عار رديصورت گ ييمن استعال يبر رو ديبا زين تقليلعمل «كه 
مـورد مناقشـه قـرار    يو مرلوپـونت  دگريـ ها از سـوي له ئمسـ  نيهم .)1386،239ان،يديرش»(.شود نيتأم يعيطب
كـه از انسـان سـخن    يزمـان  معتقـد اسـت     بـودن ٢ -جهـان  -انسان به عنوان در فيبا توص دگري. هارديگ يم
از جهـان در نظـر گرفـت.    مسـتقل انسـان را    تـوان  ينمـ و  شـود  يمـ مطـرح    زيـ ن اودر جهان بودن  ،مييگو يم

اين است  ،آموزد يمبه ما  تقليلدرسي كه  نيتر بزرگ«كه  دارد يمبيان  شهياند نياز ا ريتأثضمن  يمرلوپونت
انسـان    تيو جسمان يتا مرز بدنمند تقليل وشبا ر او). 13، 2005،يمرلوپونت»(.كامل ناممكن است تقليل كه
 اساسـاً ادراك و شـناخت انسـان را تنهـا در    پنـدارد  يمـ  تقليـل قابـل    ريـ و از آنجا به بعد را غ رود يم شيپ

و

                                                                                                                                                     

1  .  embodiment 
2 . Being-in- the -World 
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 -جهان -حث تجسد را به عنوان درب نيز يمرلوپونت. نديب يم ١و آن را در بدن متقوم داند يمممكن  يبدنمند
  .كند يمادراك و شناخت انسان مطرح  نيبودن و سرشت نهاد

 مـن است كه پس از طرح  يله ائمس زين ها آنبه  يامكان دسترس و گريد ٢يها امنبحث  آنجا كه از
طه آغاز و نق پردازد يمآن  يبه بررس  »يتأمالت دكارت «هوسرل در تأمل پنجم اثر .شود يممطرح  يياستعال
 ٣يتنها باور -امكان درافتادن در ورطه خود پي برده است،ي كه هوسرل بدان مهم مسئله بدن  است.  ،بحث
 يخـود كـه ادراكـ    مـن بـا ادراك    سهيدر مقا ميمستق ريرا با ادراك غ گريد منبه  يهوسرل دسترس. «است 
 يگـر يخـود و د  سـه ياصـل مقا كـه ح   يساز و كـار فراگـذر    قيو آن را از طر كند يم سهياست مقا ميمستق
متعلـق    يكي .كندرا همراهي مي ميدو سطح از تقو تينيع نكهيا تر مهمو نكته  داند يمممكن  -ليتمث -است

است كـه    يزيهمان چ نيو ا رديگ يم نشئت  يگرياز تجربه د ميمستقريغ طوربه  گريبه خود من و  سطح د
ــ ــذهن نيبـ ــده  تيـ ــناميـ ــود يمـ ــل روا شـ ــه در مقابـ ــكـ ــيگرا عـــتيطب تيـ ــف يـ ــ از يفلسـ ــرار  تعينيـ قـ
اسـت    يالتفات ثيبحث ح ياز دستاوردها يكيكه  تيذهن نيبحث ب هبا توجه ب .)1386ان،يدي(رش».رديگ يم

  .شود يمعرضه  تينياز ع گريد يتيروانيز و  شود يمپاسخ داده  يتنها باور -خود مسئلهبه  يبه نوع
، يياسـتعال  پديدارشناسيو  ييعلوم اروپابحران  طرح موضوعهوسرل با  كه مفسران معتقدند يبرخ

 ستيرا با مفهوم ز خيبحث تار اواست.  خيهمان بحث تار كه كند يم يديجد حيطهرا وارد  پديدارشناسي
علـم    بـل اسـت كـه در مقا يموضـوع فلسـف    كيـ جهان  ستيز«يساكالوفسك ري. به تعبداند يممربوط جهان 

كـرده    دايـ كه علم در جهان امروز پ جايگاهيبه سبب  .)1384،257،يساكالوفسك»(.آمده است ديمدرن پد
، نسبت مطرح شد لهيچون گال يكسان يكه از سو تيعيطب يساز ياضيآن را به ر يها شهياست و هوسرل ر

 يحـال  در ،ي اسـت نگاه درست تنها عتيطب يها تينيعدانشمند در مورد  يأاست كه ر ني، تصور بر ادهد يم
 خواهـد  يمـ جهـان    سـت يز يعنـ يآن  نيآغـاز  منشأ يسوعلم به  دايتهجهان و  ستيكه هوسرل با طرح ز

 .اسـتوار اسـت ٦ينظـر  شـا يو پ ٥يلـ يتحل شايپ ،٤يعلم شايبر امر پ زيدانشمند ن يخود رأ يكند كه حت ديتأك
در  ،. پـس برگشت دهدرا  ،شود يم صلانسان در تجربه حا يبرا يعلم شايكه در تجربه پ يوحدت ،همچنين
 نيهمـ « راسـل،  سـون يدرباره جهان است. به نظـر مات  يپرداز هياز علم و نظر شيهان پجهان، ج ستيواقع ز

 فـه يو بـر اسـاس آن وظ    رديگ يمقرار  يچون مرلوپونت يشناساندارياست كه كانون توجه پد يمحور شهياند

                                                                                                                                                                                                                                                         

1 . constitute  
2 . Ego 
3 . solipsism  
4 . pre-scientific 
5 . pre-analytic  
6. pre-reflective  
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ه توجـ  براسـاس كه  يا جهي). دو نت195، 2006(راسل،».داند يم  يعلم شايپ يايرا بازكشف دن پديدارشناسي
از  بـازداري  يگرياست و د يعلم شايوحدت تجربه پ برگشت مجدد يكي ،شود يمجهان حاصل  ستيبه ز
   ن.جها ستيز  نهيعلم با قرار گرفتن آن در زم يگانگيب

 ادامـه كـه در    نـد يآ يمـ به شـمار    يشناخت داريپدنگرش  ياساس يها مؤلفهمطرح شده از  يها بحث
از آن  شيروشـن شـود. امـا پـ    يشـناخت  داريپدپژوهش  يوش شناسآن به مثابه ر هايداللت شود يمتالش 

  د.وش مشخص شوو ر يروش شناس يمعنا الزم است،
  
   روش٢و ١يروش شناس

را بـه    اصـولي انجام كار پژوهش خـود،    يبرا ييها روشاز بكار بستن  شيمحققان پ رسد يمنظر  به
اسـكات و مـارلن    ديـ ويكـه د  گونـه همـان .ورد نظر قـرار دهنـد   م مورد استفاده روش يتيعنوان پشتوانه حما

در  هـا  دادهو تفسـير    لتحليـ  ها و فنـون جمـع آوري،   ابزاراصطالح روش به « سازند يمخاطرنشان  سونيمور
ظريـه (يـا   روش شناسي يـك ن ، كه يحال). در 2005،152سون،ي(اسكات و مور ».پژوهش تربيتي اشاره دارد

شـناخت در مـتن    كسـب چگـونگي و چرايـي    بـه ) هـا  دهيپدن روابط بيي مربوط به هااي از انديشهمجموعه
موضـوعه، روش،    ولاصـ  ،هـا مفروضـهاز «پژوهش عبارت است  يناسش روش ،. در واقعپردازد يمپژوهش 

بـر    يبـه كـار پژوهشـ    يارزش دهـ  در نهايـت و  اسـت  يكه روش بر آن مبتن نقشه راه ايقواعد و برنامه كار 
 يبـا الهـام از اسكروپسـك    ،گـر يبـه عبـارت د    .)516، 2008ول،(شنسـ .» شـود  يمـ انجام  يحسب روش شناس

قــرار    اريــاختدر  عمــل  يبــرا يلــ يبــاور و اخــالق دال  يبــرا يلــ يدال ديــمنطــق با « كــه گونــه  همــان
ارائـه   خاص در پـژوهش    يانجام روش يبرا يليدال ديبا زين ي)، روش شناس1380،139،ياسكروپسك»(دهد.
  كند. 
  

  يشناخت داريپژوهش پد يروش شناخت يها مؤلفه

رونـد    ،يشـناخت  داريپدچگونه هدف پژوهش كه  شود يماين پرسش پاسخ داده ، به بخشاين در  
 شـده  ليتعـد  تقليـل همـراه بـا    يتـ يترب دهيـ پد فيمشاهده و توصـ  مانند ييها روشنقش محقق و  ،آنانجام 

 داريـ پد ي پـژوهش هـاي روش شـناخت    مؤلفـه  بيـانگر  يشـناخت  داريـ پدنگرش  يها مؤلفه با نظر به تواند يم
  باشد. يشناخت

                                                                                                                                                                                                                                                         

1 . method 
2 . methodology 
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  يو ترب ميدر تعل يشناخت داريپدهدف پژوهش .1

 ،كنـد  يمدنبال  يشناختداريپدكه محقق در پژوهش  يهدف يالتفات ثيو ح يتوجه به بحث آگاه با
 ستهيبه نحو ز  يتيترب انياع -نيوالد -دانش آموز -و روابط معلم ١ستهيزربه هاي تج يمعنا رهپژوهش دربا

 آن اثبـات گرايانـه   ٢ يبـه معنـا   بـه مثابـه علـم    تيـ و ترب ميبـه  تعلـ    يزيـ چ  يآگـاه چنـين    ،ني. بنابراباشد يم
بر  يمبتن موجود يها پژوهشكه  يامر -گذار باشدريتأث ميمستق ريهرچند ممكن است به طور غ -ديافزا ينم
 .باشـند  ينمـ آن بـاره   پـژوهش در قـادر بـه    ٣يـي گرا ييبازنما انيبه سبب بن  يياثبات گرا ايو  يباور عتيطب

 يخـارج  نيو نه انطبـاق ذهـن بـا عـ    يآگاه يمحتوا پديدارشناسياست؛ در پژوهش  يالتفات ثيپژوهش ح
، تنهـا   شـوند  يمـ بـا آن مواجـه    تيـ و ترب ميتعل حوزهدر محققان كه  ييها تجربه. رديگ يمقرار  يمورد بررس

 يكـه حضـور واقعـ    ينـ يع خـود  ايـب و غ بلكه با توجه به ساختار حضـور  ند،ستين تجربه هاي زنده و حاضر
معلـم،    ديـ و ام مي. ماننـد بـ   رديمورد پژوهش قرار گ تواند يمو است  يدر آگاه افتهي لتفاتا يك عينندارد، 
 درباره ها فهمسوء  يبه برخ توان يم فوق. با توجه هدف ليدر تحص يابيدر مورد كام نيوالد آموز ودانش 

  ؟ستين يزيچه چ يشناخت داريپدپژوهش  و بيان كرد كه اشاره يشناخت داريپدهدف پژوهش  نيا
 ،يشـناخت داريپد يها پژوهش جهيو در نت يشناختداريپد شهياند يو مباد يمباندر سوء فهم  دليل به
 ايـ هـا و    مي، پـارادا هـا  شيگـرا از صـورت گرفتـه    يهـا  يبنـد و طبقه  ها يبنددسته  يدر برخ رسد يمبه نظر 
كـه از    يبنـد  ميتقس به) با توجه 1981(٤زنريآبه طور نمونه،. داردوجود  ياساس مشكالت يپژوه يها سنت
از  يبخشـ  بيـان ، در دهـد  يمـ ارائـه    يو اردوگـاه هنـر    يعنـوان اردوگـاه علمـ    بـا پـژوهش    يهـا  روشانواع 
 زنـر ياگر چه آ ).1386ي(مهرمحمد كند يماشاره  ييدو اردوگاه به تفاوت در اشكال بازنما نيا يها تفاوت

مـي  نقـد  ٥گـرا مبنـا  يها يرا به عنوان معرفت شناس ييو پسا اثبات گرا ييچتر اثبات گرا زير يهاكرديرو
شده  گراييمبنا يوارد عرصه معرفت شناس دوبارهناخواسته  رسد يمبه نظر  يياما با طرح اشكال بازنما ،كند
 يبنـد  ميتقس نيتوجه به ا(كه با شناسيداريپد كرديبازنماگرا بودن رو ريغ يمبنا توجه بهبا  يدر حال .است
  .سخن گفت ييگرا يياز بازنما توان ينم) .رديگ يمقرار  ياردوگاه هنر زير چتردر 

از محققـان در    ياسـت. برخـ    ٦يـي با سـازه گرا  پديدارشناسي كرديرو سهيمربوط به مقا گريد نمونه
 يهـا  كـرد يرو رمجموعـه در زيدانسته و  ييسازه گرا همسو باآن را  پديدارشناسي يهابنيادسوء فهم  جهينت

                                                                                                                                                                                                                                                         

1. lived 
2 . positivism  
3. representation 

4 . eisner 

5 . fundamentalism  
6 . constructivism  
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 نكلنيـ و ل نيدنـز  )،2000( ١ليـ كراسـول و م بـه مطالعـات    تـوان  يمـ نمونه  طور. به اند دادهقرار  ييسازه گرا
 نيـ ا انيـ م ييهـا  شباهت رسد يماگرچه به نظر اشاره كرد. ) 1386 و حسيني نوروزي، يآباد لطف؛ )1994(

 يبـر صـورت دهـ    يتـ يترب گراييوت هستند. سازهكرد متفارو كا تهياما به لحاظ ما ،دو قلمرو وجود دارد
 ييـ سـازه گرا دسـت كـم در نسـخه    -ييكه سازه گرا يدر حال .دارد ديبه شناخت تأكدانش آموز  يشخص

بر مقولـه     -كند يم كيتفك ييسازه گرا گريد ي) آن را از نسخه ها2012(٢گلريكه ر اژهيپ ييشناخت گرا
. بـه زعـم   دارد ديـ تأك ٣يشـناخت  شيپبر مرحله سازه گراييبرخالف  پديدارشناسي. كند يم ديشناخت تأك

بـا   و در جهـان    يبلكـه هسـت    ،سـت ين انـه يشناخت گرا يا وهيش ،اتصال ما با جهان هيوه اوليش ،دارشناسانيپد
  است.  گرانيد

        اسـت كـه از    فيـ ط كيـ بـه صـورت    يتـ يترب يهـا پـژوهش يبنـد  ميتقسـ  بـه  شيگرا گريد نمونه
). به 1385يورك يشعباناز (بارل و مورگان به نقل  قابل طرح است  ٥ييگرا تيمت ذهنبه س ٤ييگرا تينيع
 تيـ نيكه بـه سـمت ع    رنديگ يمقرار  فيسر ط كيدر  ،ييجبرگرا ،يياثبات گرا ،ييكه واقع گرا يمعن نيا

د كـه بـه سـمت   نقرار دار يديو تفر يياراده گرا ،ييصورت گرا فيط گريد و سمت دندار شيگرا ييگرا
مختلـف را تحـت    يها شيگرابه طور جامع  نكهيضمن ا يدسته بند نيا (پيشين).كند يم لين ييگرا تيذهن

 يرا در انتهـا  پديدارشناسـي كه اگـر بـه عنـوان نمونـه    شده استفهم سوء  نيدچار ا ،دهد ينمپوشش قرار 
حـداقل بـا    ،پديدارشناسـي پـژوهش    كـرد ياز رو كـاملي  ريتصـو  توانـد  ينم ،ميقرار ده ييگرا تيذهن فيط

 نيـ ا پديدارشناسـي در  اوتمـام تـالش    چرا كه عرضه كند. ،از آن به دست داده است يكه مرلوپونت يتيروا
 يغلبه كند و همواره بر وحدت تجربه ادراك يفلسف يمعضل ن) به عنواتيني/عتي(ذهنياست كه بر دوگانگ

از  تقليـل دارد و  ديآن تاك يمحتواو  يبر آگاه يشناخت داريپدپژوهش  آنجا كه. از كند يمتاكيد  ستهيو ز
 بـه بررسـي ي) در پژوهشـ 2006( . تـووم ٦كند يم دايپ تياهم زين يشناخت شيامر پ جهيدر نت ،لوازم آن است
      بـر اسـاس ايـن مطالعـه،    .پرداخـت معلمـان    ياحرفـه  تيـ مقولـه ترب  آن در تيـ اهم و يتيترب يشناخت ضمن

 بـر  يقابل توجه ريتأث ،دهد يمرا تشكيل معلمان  يضمن يها ختشناكه  سيمعلمان از تدر ستهيز هايهتجرب
   د.دار ها آن يتيو اعمال ترب سيتدر تيفيو كنحوه 

  

                                                                                                                                                                                                                                                         

1 . Creswell & Mille 
2 . Riegler 
3 . pre-cognition 
4 . objectivism 
5 . subjectivism 
6 . Toom 
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  يشناخت داريپدبر روند انجام پژوهش  ريتأث .2

و بـر    كنند يم) مشخص آغاز ياتيعمل ايو  ي(مفهومييها فيتعراز  بيشتركه  ييها پژوهشخالف بر
وارونـه    ريسـ  نيـ ا يشـناخت داريپددر پـژوهش    ،شـود  يمنجام پژوهش استفاده ا يبرا ييابزارها ها آنحسب 
 نياز ع ييها فيتعرو  ها يبندمقوله  سپسو  شود يمآغاز  ستهيز هايهاز تجربپژوهش معنا كه  نيبه ا است.

و  قيفرض تعل شيبه پ يمتك نديفرا نيا .شود يمفراهم ، شده يگردآور ستهيز هايهپژوهش به تناسب تجرب
معلم نسبت به استفاده  اينگرش دانش آموز و  در خصوصدر انجام پژوهش  به طور مثال،. باشد يم ليتقل اي

داده شـوند، طراحـي    پاسـخ  هـا  آنبـر اسـاس    ديكه با ييها مقولهپژوهش  يآموزش، در ابتدا براي انهياز را
 .شـوند  يمـ سپس مقوله بندي و  يدر آموزش گردآور انهياز را ها آن ستهيز هايهبلكه ابتدا تجرب ،شوند ينم

محقـق در    ،. لـذا نـد يگو يمـ سخن   شانيها تجربهخود از در اين اقدام، شركت كنندگان در فرايند پژوهش 
مطالعه اي به طور عملي در ) 2010( ١گونايوچ گونايچنقشي ندارد.  ها مقولهمحدود كردن و مشخص كردن 

 يفنـاور  و كاربسـت معلمان  هاي ادراك يبه بررس ياختشنداريپد وهيبه ش توان يمكه چگونه  اند دادهنشان 
معلمان  هايهو تجرب  هاادراك يپس از جمع آور ها آناطالعات و ارتباطات در مدارس محروم پرداخت. 

  .كردندگزارش  يخاص يهامقوله عنوان بارا  ها آن ،اطالعات و ارتباطات يفناور به كارگيرياز 
  
  شده ليتعد ليتوأم با تقل يتيترب هديپد فيمشاهده و توص ،نقش محقق.3

 يشكاف بزرگ تينيجهت تحقق ع يكم يها پژوهشدر « ابزار انجام پژوهش است؟ تنهامحقق  ايآ
كـه    ها پژوهشنوع  ني). بر خالف ا46، 2003دكاسترو،»(.شود يممحقق و موضوع مورد مطالعه برقرار  انيم

كـا بـه بحـث   بـا ات  ،ديـ آ يمـ به شمار  يپژوهش ديارزش  و با ياز موضوع پژوهش نوع شتريگسست هر چه ب
 يهـا  يژگـ يويكي از پژوهش  نيبا ع محقق شتريارتباط هر چه ب ،تيذهنانيو ب يالتفات نيع ،محتوا همبستگي

هوسرل  ييبه من استعال يو مرلوپونت دگريها ي كه. با توجه به نقداست يشناخت داريپد يها پژوهش متمايز
 يموضـوع  نيـ ا .عـزل نظـر كـرد    تـوان  ينمبودن او  -جهان -گر با توجه به دراز سوژه تجربه ،كنند يموارد 
بـه    ،مثـال  طـور بود. بـه    پي بردهامر  نيبه ا زي، خود ن٢جهان ستيبا طرح مفهوم ز يحدود تا هوسرلبودكه 

با نمونـه   توأم مطلوب آن است كه محقق روش مفروض را  ،روش آموزش كيتجربه  يمعنا منظور درك
رابطـه    نيـ ا ك كنـد. بهتـر در را تجربـه    يبـا موضـوع معنـا    يستيبتواند در پرتو همز تاه كند مورد نظر تجرب

تا گزارش نهايي تحقيق را با كيفيت باالتري به نگارش درآورد و خواننده  كند يمبه محقق كمك تنگاتگ 

                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Chigona & Chigona 
2. Life-world 
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همـراه    يا همـدل بـ  يگريو تجربه د تيذهن نيب شهياند ،يشناخت داريپداز منظر . در واقع كندمتقاعد را بهتر 
 معتقـد اسـت كـه هـا  آن يتـ يترب يهـا اقـداممعلمان بر  يشناخت ضمن ريتأث در مطالعه) 2006. تووم(شود يم

منظر هر جا سـخن    نيو همدالنه صورت گرفته است و اساساً از ا يكيالتيد يانجام پژوهش به گونه ا نديفرا
مـورد مطالعـه    دهيـ با پدتنگاتنگ رابطه  جاديا ،شود يممطرح  تيو ترب ميدر تعل  يگرياز پژوهش در باب د

   .شود يم ريناپذ اجتناب يامر
و  دگريـ ها يامـا بـا توجـه بـه نقـدها   ، شـود  يمـ  م أتـو  اينكه با تقليـل  ضمن مشاهده محقق بنابراين،

. رديـ گ يمـ انجـام    سـته يو ز ١يانضـمام  يهـا  تيـ موقع و با نظـر بـه   است  شده  ليتعد تقليل از نوع يمرلوپونت
دارد. البته مشاهده داللت  يشناخت داريپددر نگرش  يعيطب هانعزل نظر از ج جنبهبر  زين ينييبرتيغ فيتوص

ــژوهش  ــپددر  روش پ ــناخت داري ــا    يش ــه ب ــژوهشدر مقايس ــا پ ــ يه ــت    يكم ــه درس ــت و ب ــاوت اس  يمتف
 يفـ يك تيـ ماهدر را  يپژوهشـ  ،يفـ يكه صرف استفاده از فنون پـژوهش ك  كند يم ديتأك )1986(كسونيار
را به عنوان نمونـه ذكـر    وستهيپ ييروا فيتوص اومحقق مهم است.  ييبنا ريو قصد ز ديبلكه تأك ،سازد ينم
 داريـ پد( يفـ يك صـورت بـه    يامـا اگـر محققـ   . اسـتفاده كنـد    زيـ نگـر ن  يقق كمكه ممكن است مح كند يم

و   نكلنيـ لبـه نقـل از    كسـون ي(اري بـه دسـت خواهـد آورد   متفاوت جهينت، رديروش بهره گ ني) از ايشناخت
با تقليل تعديل شده توسط محقق كـه همـواره در مـوقعيتي  مقـرر    توأممشاهده  جهينت در .)1998،44ن،يزيد

را   موضوع تحقيق  كه يسوژه اجدا از  توان ينمي فيتوص يليروش تحل و برخالف  رديگ يماست صورت 
  .به پژوهش پرداخت  ديز يم

  

  يشناخت داريپدزبان و نگارش .4

و معناسـت،    يآگـاه  يپژوهش در باب محتوا ،يشناخت داريهدف پژوهش پد نكهيا نياتوجه به  با
 ينـوع  ياظهـار زبـان    ،يالتفـات  ثيـ اما با توجه به اصل ح افت،ي توان يماز اشكال اظهار معنا را در زبان  يكي

           يانگريـ ب يدر گونـه هـا    توانـد  يمـ  ٣و منطوق ٢ملفوظ هايو عبارت هاكلمهاظهار معناست و معنا عالوه بر 
توجـه بـه    نـوعي  امر نيكند. توجه به ا دايتبلور پ زيموزون ن هايتو حرك ينقاش ،يقيملفوظ مانند موس ريغ
خـط    يهـا نگـارشبـا    يشـناخت داريپدنگـارش    . تفاوتباشد يمزبان ملفوظ  بياناز  فراتركه  ستمعنا يغنا
و گـزارش    هـا  نوشتهاز  يبه مثابه بخش تواند يمانجام پژوهش  نيح يهانوشته هاست ك نيا رايجشده  يكش
بـه   ، شـود  يمـ ا بيـان همـراه   كه بـ  يو عواطف ها مكث آن، و آهنگ، شيوه بيان مثال طوربه  شود. يتلق يانيپا
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 شيرايـ و ديـ نبا ييو در گـزار ش نهـا    شـود  يم يتلق دارشناسيدر نظر پد ستهيز ه هاياز تجرب يعنوان بخش
در نظـر داشـت    ديـ وارد كند. البته باخدشه  ها آنو روح نهفته در  هااظهاربا  توأم يها حالت نيگزارش به ا

بـه   و  حفظ شودتجربه مورد نظر با توجه به اصل اين هماني، بايد وحدت  ها نكته نيهمه ا رعايتضمن كه 
معلـم در    كيـ ) با نقل داسـتان مكتـوب تجربـه   2002(١ي. ون منن و لديدرآ افتهيتجربه ساختار  كي شكل

مـا را بـه    ،اسـت  يانضمام يها تيموقع فيم با توصأگونه نگارش كه تو نيكه ا كند يمس اظهار كالس در
ورود بـه ايـن   كه  يدر حال .كند يم  تر كينزد قيدر تحقمرتبط با آن واسطه محقق و عوامل ي ب ه هايتجرب
  .ممكن باشد ريغ ديشا ينيمشخص و ع يها فيتعراز طريق  ها تجربه

  

  يتيدر پژوهش ترب يروش شناخت يائلهمسبه مثابه  ٢ هيتوج

سـخن از    ، اغلـب شود يمسخن گفته  هياز توج تيو ترب ميتعل رايج يها يروش شناس دركه  يزمان
حـد    تـا چـهبـا روش پـژوهش مفـروض    معنـا كـه    ني. به اديآ يم انيپژوهش به م ٤ييايپا ) ويي(روا ٣اعتبار

 بـا همـان روش    انـد بتو يگـر يپژوهشگر د نكهيو ا )يي(روا ابدي يمتحقق پرداختن به موضوع مورد پژوهش 
 يياثبات گرا يمعرفت شناخت يابزارها ييايو پا ييروا« دارد يمبيان  ٥نگيلتاو چنانكه،را تكرار كند.  جينتا

 را بـه  توجهشان شتريمحققان ب ،يكم يها پژوهشدر  .)598، 2003گل افشاني،به نقل از  نگي(واتل »هستند.
. )1966 ،بـه نقـل از كراسـول    ي(كمبل و اسـتانل سـازند  يمـ معطوف  يروان سنج يها ونآزماستنتاج از نمره 

 پديدارشناسيپژوهش  يبه روش شناس تواند ينمبه معني آنچه اشاره شد، ) يي(اعتبار و روا هيتوج  بنابراين،
در  كـه اسـت    يدر حـال ايـن   قابـل انتقـال باشـد.    ،پـردازد  يم يعلّ نييبدون تب يآگاه يمحتوا يكه به بررس
زيـرا در هـر    .آن را كنـار نهـاد    كسـره يو  ديـ غفلت ورز هياز موضوع توج توان ينم يشناختداريپژوهش پد

 يشـناخت  داريـ پدپـژوهش    جيبه نتا خواهند يم نانياز اطم يبا حدود قيتحق انخوانندگان و مخاطب صورت
محقـق بـر    ،دارد هيـ تك انـه گراياثبـات  پسـا  ايو  انهياثبات گرا يادهايبن ركه ب يكم كردياعتماد كنند. در رو

 يهانـد يفرا ،شـوند  يمـ  بنـدي جمـع  داده هاي مشخصر حسب و علل رفتار تمركز دارد، اطالعات ب قيحقا
 انيـ ب يآمـار  يبـر حسـب اصـطالح شناسـ    يينهـا  جـه ينت و شـوند  يمـ محسوب  ها داده ليتحل هنجار ياضير
از شـناخت    ينوع متفـاوت  يشناختداريپد ليتحل آنجا كهاما از  .)2003 ،ي(چارلز به نقل از گل افشانشود يم
 ،ي(گـل افشـان   دريبهـره گ  هيـ توج مسـئله  يبـرا  يمتفـاوت  اتيـ كـه از ادب  رود يمـ انتظـار   ، دهد يمبه دست  را
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را بـه     يريپـ ذ نـان ياطم . برخي نويسندگان)2000 ،ابو گو نكلنيل ؛2000،بك ؛2000،ليكراسول و م؛2003
بـه    يشـناخت داريپد يهـا و پـژوهشبه طور عام  يفيك يها پژوهشار اعتب هايركن نيتر مهماز  يكيعنوان 

  .كنند يمطور خاص وارد 
 تـوان  يمـ ) يسه ساختار صـور  و بودن يبدن نايبودن و ب يناذهني(ب پديدارشناسي بنيادهايتوجه به  با

كـه    يبه عنـوان كسـ    زياست و فرد محقق ن يتي) همواره موقعيو بدن ي(ذهنيآگاه آنجا كهاز نتيجه گرفت 
نيز با توجه چشم انداز  خاص است و  محدود به يكبودنش  يتيموقع دليلاو به  يو بدن يذهن يالتفات ثيح
الزم اسـت    يشـناخت داريپد يصور يساختارها نيتر مهماز  يكيبه عنوان  ١يگانگيدر  يگانگاصل چند به

ــت اطم ــانيجه ــه  ن ــهيب ــا افت ــژوهش  يه ــپدپ ــناخت داري ــو    ،يش ــق، موض ــوزه محق ــار ح ــورد در چه ع م
 هيتوج به نحوه طرح موضوع ادامهدر  .رديصورت گ ياقدامات ها هينظرو  ها افتهي)، كنندگان مشاركتپژوهش(

 .شود يماشاره  تيو ترب ميتعل يشناخت داريدر پژوهش پد
  
   يشناخت داريدر پژوهش پد ٢يسه سو نگر.1

ه ابعاد مختلف پژوهش محققان را متوج  ،مختلف در پژوهش يهايريسوگ مسئله رياخ يها سال در
هـا    يريسوگ نياز ا يتا حدود بتوان ياز اصطالح سه سونگر يكه با الهام و استفاده عمل شدتالش نمود و 

و روش  هيـ ، محقـق، نظر هـا  داده . سه سـونگري در شمرد يمرا بر  يچهار نوع سه سونگر نيدنز. كاسته شود
  ).1998نكلن،يو ل ني(دنز يشناس

 توانـد  يمـ  يشـناخت داريپد يروش شناسـ  مهـم  يبه عنوان مبنا يشناختداريپدو شهود  يالتفات ثيح
 محقـق،  يبا چهـار مسـئله اساسـ    يقيدر هر تحق لذا،د. كنفراهم  يسه سو نگر ريفراگ يمعنا الزم براي نهيزم

هـا   قلمرو نيـ در همـه ا  تـوان  يم رسد يمبه نظر كه  ميسرو كار دار هيداده، مشاركت كنندگان، روش و نظر
ايـن   از  يـك در هر  . به عبارت ديگر،كرد يپژوهش اقدام به سه سو نگر يها افتهيبه  يبخش نانيجهت اطم

 ،ني. بنـابرا بهره گرفـت  به پديده مورد مطالعه ستنينگر يبرامختلف  يها روشو  ها هيزاواز  توان يم عناصر
 دهيناد سونگري هس دررا  كنندگاننقش مشاركت. نخست آنكه، نقدهايي وارد است نيدنز يبند ميتقس به
محقق،  چهار حوزه دررا  يسه سو نگر نكهيبا توجه به ا .رسد ينمر ظبه ن يريفراگ يدسته بند لذا، .رديگ يم

در  يو روش شناخت ينظر يندارد سه سونگر يضرورت ،تده اسنمو يدسته بند هينظر و يداده، روش شناس
اسـتوار اسـت و بـه    ينظـر  يد بر سه سونگرخو يروش شناخت يسه سونگر اشاره شوند. زيرادو مقوله جدا 
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سـه سـو    يجـا ي، بـه   شناسـ  و روشروش  يهـا  تفاوت در نظر گرفتنبا  . لذا،الزم و ملزوم هم هستند ينوع
سوء فهـم    ياز نوع يدسته بند نياكه  رود يم . احتمالرسد يمبه نظر  يروش كاف ديق يروش شناخت ينگر
در  نكلنيل و نيدنز يخطا بازشناسي با نظر به . بنابراين،تشده اس يناش شناسيقلمرو روش و روش بارهدر
شـاره   ا يشناسـ  داريـ در قلمرو پژوهش پد يسه سونگر حوزهبه چهار  توان يم ،ها ينگرسه سو  عانوا يمعرف
  كرد.

  يشده در سه سو نگر يبه مثابه صورت بازنگر هتمركز و توسع.2

و اطالعات  يكم يداده ها توان يم چگونه يشود كه در سه سونگر جاديپرسش ا نياست ا ممكن
 تا ختيمحققان را بر انگ يبرخ رياخ يها سالدر  ژهيمسئله به و ني. ايكديگر گردهم آوردكنار  را در يفيك

  يسـت يپراگمات يبحث خود را بر اساس مبنـا  كرديرو نيا افعانمد. بپردازند ختهيآم يپژوهش يالگو به طرح
طـرح   يـك   در را  يفـ يو اطالعـات ك  يكمـ  يداده هـا كـه   يـن هـدف   بـا ا ) 1387(بازرگان،اند كردهاستوار 
  . واحد كنار هم قرار دهند يپژوهش

 و يكم يداده ها توان يماست كه چگونه  نيا ختهيروش پژوهش آم استفاده از يدشوار نيتر مهم
از  ميخواههستند در كنار هم قرار داد. اگر ب يمتفاوت ينظر ميمتعلق به پارادا  كيرا كه هر  يفياطالعات ك

متناظر با جهـان    يكه تا حدود يربر اساس جزء و كل نگ توان يم ميبحث بنگر نيبه ا يشناختداريپدمنظر 
متفاوت  يرا به صورت نديگو يمسخن  ختهيآم يها روشكه از  يدغدغه محققان ،جهان هستند ستيعلم و ز

بـه مثابـه تمركـز و    يه سـونگر تحت عنوان سـ  توان يممختلف را  (روي آورد) التفاتدو  نيا .پاسخ گفت
 يشـناخت داريپددر پـژوهش    يفـ يو ك يكم يها روش گردهم آوردندر نظر گرفت. سخن گفتن از  هتوسع

 ستيدر بستر ز يروش علم و تبلوربه مثابه نماد  يباشد كه روش كم ريپذ هيتوج تواند يم ثيح نيتنها از ا
كـه    خواهيم شـد  مسئله اي گرفتار ير اين صورتدر غشود.  ريجهان تفس ستيز از طريقو  رديقرار گ نجها

و آن همانـا افتـادن در دام نگـرش    انـد شـدهآورد  اديـ آن را بـه مـا    هـاي خطرهمـواره    يهوسرل و مرلوپونت
كـه دانشـمندان همـواره در    يدقتـ  اساساً .علم است ريناپذ ييت جدايصا) است كه خي(ذره نگريكيستياتم
 ريناپـ ذ ييصـفت جـدا ،بالند يمو به واسطه آن بر خود  نديگو يمن از آن سخ يروش علم استفاده از جهينت

 نيـ را بـه ا  ياسـت كـه دانشـمندان علمـ    نيـ ا يشـناخت  داريپدنگرش  مهم ددستاور نهيزم نيدر اعلم است. 
كـردن    ي. منـزو كنـد  يم داياست و معنا پ دهيجهان بال ستيز نيكه  علم در سرزم سازد يمرهنمون  يآگاه

 ثيـ ح نتيجـه بحـث   كـه در    يساحت خاص از معناست. در حـال يك به   توجه يبه معنجهان  ستيعلم از ز
ممكـن بـه جهـان    يهـا داشـتناز انواع التفات  يكيتنها  يو علم يكه التفات داشتن شناخت ميافتيدر يالتقات

ر د يبـه معنـ    هتمركز و توسع ،نيبرا. بناشود ينممحدود  ،كرده است نييكه علم تع يدبه حاست و لذا معنا 
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و در نظـر    است شود يمظاهر  يآنچنان كه در آگاه دهيمورد مطالعه در دو سطح خود پد دهينظر داشتن پد
عمـل   مـورد نظـر    دهيـ بـه پد  يمعنا دهـ  يگسترده تر برا وبارچهبه مثابه چ يا نهيداشتن عناصر و عوامل زم

  .كند يم
حالـت متفـاوت    سـه   در كنـار هـم گـذاردن اطالعـات    بـا  دارشـناس يپدبـراي محقـق    است ممكن

ق قـ . محشود يمايجاد  يسه سونگر اتخاذ موضع جهيدر نتبه وجود آيد كه عارض ت يا ييسو ناهم، ييسو هم
و معـارض بـودن    ييسـو نـاهمو نـه از    كنـد  يمدا يخاطر پ تيبه واسطه همسو بودن داده و اطالعات رضانه 
فراهم  شتريتأمل ب يبرا اينهيهمواره زم ها حالت نيبلكه هر كدام از ا ،شود يمو اطالعات بر آشفته  ها داده
 يهـا  روشپـژوهش،    نيح پژوهشـگر، عـ   ودر سـط بايد  يسه سونگر يشناختدارينگرش پددر  ،. لذاكند يم

  .انجام شود ها هينظر ديجد يها تيهومشاركت كنندگان  و  سته،يز ه هايربتج يگردآور
 يروش آموزشيك  تيفيدر مورد ك مونهطور نبه  ها افتهياز  ينسب نانيكه جهت اطم حيتوض نيا با

 يگـردآور  بـراي و  كننـد  يمـ اقدام به مطالعـه    يشناختداريپدپژوهش  با استفاده از روشخاص چند محقق 
و در سـطح    بهـره بگيرنـد    نـد توان يمـ  اوتمتفـ  يهـا  يالتفات ثياز منابع متعدد به عنوان ح ستهيز ه هايتجرب
 تيبـه رسـم    )حيـث التفـاتي   ( يشـناخت  داريپداصل   نظر داشتندر با  يريادگيمختلف  يها هي، نظرها هينظر

از  بـه دسـت آمـده دانـش آمـوزان) گـزارش   مثالً ( در سطح مشاركت كنندگان . همچنين،شوند يمشناخته 
و  شـود  يمـ بـاز گردانـده   نگارش آن به مشـاركت كننـدگان    تيفياز ك نانيجهت حصول اطم ستهيتجربه ز
  .شود يمعمال ا ييگزارش نها نيدر تدو ها آن يينها هايديدگاه

  
  نتيجه گيري

 يمحتـوا  يو معنـا  يآگـاه باره دربا محور قرار دادن پژوهش  يدارشناسيپژوهش پد يشناس روش
باشـد. بـا انجـام پـژوهش    توانـد  يمـ خـاص چـه    يرفتـار  يكـه معنـا    دهـد  يمـ پاسـخ    سـؤال  نيـ به ا يآگاه
رويكـرد   كه بـا    يياز معناها يكي، بلكه آورد ينم يكلمه رو قيدق يبه علم به معنا ، پژوهشگريدارشناسيپد
 سـت يز يعنـ يكه از آن برخاسته اسـت    يگاهيقرار گرفتن علم در جا ،حاصل شود تواند يم يشناخت داريپد

 رايـج  وهيحاصـل شـد كـه بـه شـ    جهينت نيا يروش شناخت يبه مثابه موضوع هي. در بحث توجباشد يمجهان 
در هيـ سـاختن مقولـه توج    رهـا  يبـه معنـا    خـودداري  نيـ امـا ا  سـخن گفـت،    هياز مقوله توج توان ينم يكم            

نـوع پـژوهش را    نيخواننده ا توان يممتفاوت  يبلكه با ضوابط ستين يشناختداريپژوهش پد يروش شناس
نفـس پـژوهش و    يبه رو ديجد يا چهيد و به واسطه آن از دركناعتماد  تواند يم ها افتهيمتقاعد كرد كه به 
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ــيبنگــرد.  يپژوهشــگر ــماز  يك ــر مه ــتاوردها نيت ــژوهش  ييدس ــه پ ــناختداريپدك ــرا يش ــان و  يب محقق
 نيـ خـاص ا  يهـا  روشاست كه بـا اتخـاذ    نيبه همراه داشته باشد ا تواند يم تيو ترب ميتعل اندركاران دست

 مـورد نظـر در مطالعـات    يتـ يترب يهـا  دهيـ با پد يتر و ملموس تر كينزدكه ارتباط  كند يمامكان را فراهم 
بهبـود    يبـرا را  يمـؤثرتر اقـدامات    ،شـود  يمـ ارتباط حاصل  نيكه از ا يفهم جهيبرقرار كند و در نت يتيترب

  انجام دهد.  يتيمجموعه روابط ترب
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  وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن
  و داللتهاي آن در تعلیم و تربیت  
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****خسرو باقري
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  چکیده

هدف غایی تربیت در اسالم ربوبی شدن، خداگونگی یا  تشبه به زیبایی مطلق است و به
همین دلیل شناسایی مرزهاي دقیق مفهوم زیبایی در تربیت اسالمی از اهمیتی بنیادین برخوردار

تحلیل وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی آیات قرآن به عنوان مستند ترین و. است
ترین متن دینی در اسالم، قدمی به سوي روشن نمودن هرچه بیشتر مسیر رسیدن به اینمتقن

نتیجه. هدف است؛ به این منظور از روش تحلیل مفهومی بر حسب سیاق، استفاده شده است
کی است که معناي زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن در حوزه هاي امور فردي واین پژوهش حا

بر این اساس، داللتهاي وجوه تربیتی. روابط بین فردي و نیز امور حسی و انتزاعی گسترش دارد
مفهوم زیبایی در تعلیم و تربیت عبارت است از توجه به زیباییهاي مربوط به امکانات فردي

ییهاي مربوط به روابط بین فردي، توجه به زیباییهاي عینی و نیز توجه بهافراد، توجه به زیبا
  .زیباییهاي انتزاعی در تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت در اسالم، ترکیبات وصفی در قرآن، وجوه تربیتی و تحلیل مفهومی :هاواژهکلید
  .تربیت اسالمیدر قرآن، داللتهاي تربیتی در قرآن، تعلیم و
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  مقدمه
هاي متفاوت فلسفی، تعریف واحدي ندارد؛ به این که مباحث مربوط بهمفهوم زیبایی در نحله

پرداخته می شودزیبایی و زیبایی شناسی عمدتاً در درون نظامها و دیدگاه هاي فلسفی ساخته و
معیاري ـبه صورت بالقوه و یا بالفعل ـ؛ به عبارت دیگر هر نظام فلسفی)1389هالینگ دیل،(

اي نشانگرها  دارد که به گونهباب زیبایی، زشتی و واالیی پدیدهمشخص و متمایز براي داوري در
  .نظام ارزشی معینی است که در پس آن وجود دارد

بایی مطلق و هدف غایی حیات، خداگونگی، تأله یا تشبه به زیبایی مطلقدر اسالم، خداوند، زی
بنابراین مفهوم زیبایی در اسالم نیز باید در همین بستر مورد تحلیل و بررسی).2011چیتک،(است

بر این اساس، پیشفرض این پژوهش از مفهوم زیبایی، کیفیتی قابل شناسایی و کاربرد. قرار گیرد
" هاز این دیدگا. تشبه به زیبایی مطلق یا خداگونگی استبراي رسیدن به زیباییدر فلسفه اسالمی،

اشیاىمادى و محسوس»  حسن«یا نیست، بلکه در امور وراى) اعم از دیدنیها و شنیدنیها(فقط در 
همین راستا، عالمه، در)1("عالم محسوس یعنى در قوانین و علوم و فضائل اخالقى نیز هست

خالق را در اسالم، زیر مجموعه زیبایی و آن را نوعی زیبایی معنوي یا به تعبیري زیباییجعفري ا
این پژوهش از طریق شناخت وجوه تربیتی این مفهوم در).1369جعفري،(کرداري دانسته است

  .پی عرضه داللتهاي آنها در ساز وکار تعلیم و تربیت و فعالیتهاي روزمره آن است
  

  بیان مسئله
حوزه موضوع این پژوهش، که به طور عام در باب ارتباط زیبایی شناسی اسالمی و تعلیم ودر

چیستیتبیین«دو پژوهش. تربیت است در سه دهه اخیر پژوهشهاي معدودي صورت گرفته است
»شناختیزیباییبراي تربیتآنداللتهاياستنتاج و) ره(جعفريعالمهمنظراززیبایی وهنر

تبیین دیدگاه هاي زیباشناختی ابوحیان توحیدي در تعلیم و تربیت و نقد«و) 1390ه،علیرضا بید(
، دست کم در بیست سال اخیر تنها)1390محسن علیق،(»آراي زیباشناختی الیوت آیزنر

این پژوهشها. اندتربیت پرداختهپژوهشهایی است که به ارتباط زیبایی شناسی اسالمی و تعلیم و
نظریات اندیشمندان مسلمانی چون عالمه جعفري و ابوحیان توحیدي در باب زیباییگرچه به تبیین

شناسی و تأثیر آن در فرایند تعلیم و تربیت پرداخته اند، این آرا الزاما برابر با مفهوم زیبایی و
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بنابراین محتواي نظریه زیبایی شناسی از دیدگاه قرآن نیست و از این حیث بررسیهاي دیگري براي
عالوه بر اینها تا این مرحله از پژوهش در. عیین سهم این آرا از آموزه هاي قرآن الزم می نمایدت

هدف غاییدیدگاهازاست کهاینها همه در حالی ؛زمینه یاد شده، تحقیقی در منابع خارجی نیست
تربیت اسالمی، مباحث مربوط به چیستی و چرایی زیبایی، در حوزه تربیت اسالمی، حائز اهمیتی

اطالعات روشمند نسبت به وجوه تربیتی مفهومعرضهعدماز اینرو ؛بنیادین و بنابراین حیاتی است
گوناگونند فعالیتهاي، می توا)و بنابراین،  ندیدن داللتهاي آن در تعلیم و تربیت(زیبایی در قرآن

این همه حاکی است که براي رسیدن به .دسازاز مسیر و هدف اصلی خویش دوررااین حوزه
اهداف تعلیم و تربیت اسالمی و براي رویارویی مناسب با چالشهاي رو به تزاید آن در عصر

: 1386،باقري(اطالعات و ارتباطات، که مهمترین ویژگی آن ساخت زدایی و هنجارشکنی است
بشدت نیازمند آنیم که از این دیدگاه به گسترش مباحث زیبایی شناسی اسالمی پردازیم و) 59

بیش از پیش از سرمایه هاي سرشار آموزه هاي اسالم براي حیات روزمره تعلیم و تربیت در کشور
شتی و واالییمعیارهایی براي زیبایی، زعرضهدر این راستا، پژوهشهایی از این دست با ؛سود ببریم

اعم از مربیان و(پدیده ها به کار ارزیابی و ارزشگذاري پدیده هاي پیرامون دست اندرکاران تربیت
  .می آیند) متربیان
  

  روش پژوهش
به )4ـ32: 1387باقري،(استفاده از فلسفه چون روش و ساختاردر این پژوهش با رویکرد

به عنوان مستند ترین و متقن ترین متن دینی ـرآنترکیبات وصفی آیات قتحلیل مفهوم زیبایی در
از روش»زیبایی«از اینرو به هدف کشف منظومه مفهومی از معناي. پرداخته می شود ـدر اسالم

که ،آن هپژوهش از میان شیوه هاي چهارگانتحلیل و تفسیر مفهومی و با توجه به هدف مورد نظر
بازآفرینی و تکمیل شده از شیوه بررسی بر حسب سیاقبراي مطالعات تربیت اسالمی،توسط باقري

این شیوه به بررسی معانی یک مفهوم در بافت یا سیاق آیه مربوط اختصاص ؛استفاده شده است
به این ترتیب با تعیین این مرزهاي معنایی در پی روشن کردن هرچه).33ـ42: 1387باقري،(دارد

تربیتیگوناگونتا به عنوان یک شاخص در فعالیتهايهستیم»زیبایی«بیشتر تصور اساسی قرآن از
  . در حوزه تربیت اسالمی و بخشهاي مختلف آن مورد استفاده قرار گیرد
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  مفهوم زیبایی در قرآن
»حسن«و»جمال«،»سول«،»حلی«،»زین«واژهپنجباقرآندرزیبایی و مفاهیم مرتبط با آن

واژه، سه مورد نخست به ترتیب به معناي زینت دادن، زیور و آراستنپنجاز اینست؛بیان شده ا
. و در شبکه معنایی زیبایی در قرآن راه نداردبا مفهوم زیبایی متفاوت استکه به طور ماهوياست

6250در مجموع. است»سنح«و»جمال«از اینرو دو واژه اصلی ناظر بر مفهوم زیبایی در قرآن،
آیه در نقشها و اوزان متفاوت190در بیش از»حسن«آیه و واژههشتدر»الجم«آیه قرآن واژه

در کانون تحلیلهاي این مقاله»حسن«از اینرو به دلیل گستردگی دامنه کاربرد، واژه. ستآمده ا
چنانکه پیشتر نیز توضیح داده شد، این دو واژه در قرآن هم در باب امورآن. قرار گرفته است

و هم در باب امور معقول )ادراك می شودده هایی که به واسطه قابلیتهاي حسیپدی(محسوس
ایناز اینرو و در راستاي .استآمده) ك می شوندبه واسطه قابلیت هاي عقلی دراموري که(

ترجمه شده که با توجه به»زیبایی«واژه هب ،و مشتقات آنها»حسن«و»جمال«پژوهش، واژه هاي
  . ستاطالق شده اوگانه زیباییبه انواع دسیاق
؛ بهاز وجوه نوآورانه این پژوهش، تحلیل وجوه تربیتی مفهوم زیبایی استچنانکه گفته شدآن
ـ به عنوان نقطه»انسان«در این پژوهش در روند همه تحلیلها و تبیین هاي مورد نیاز،این دلیل

و نیز نیازهاي تربیتی او، در مرکز توجهعمل او ـکانونی همه فعالیتهاي مربوط به تعلیم و تربیت
بر این اساس، پرسش هاي پژوهش این است که ترکیبات وصفی مربوط به مفهوم. بوده است

و دیگراستقرآندیدگاهزیبایی در قرآن، ناظر بر چه وجوه و ابعاد تربیتی در مفهوم زیبایی از
. اي تربیتی نهفته استه، چه پیامها و داللتاینکه در ترکیبات وصفی مربوط به مفهوم زیبایی در قرآن

" "وجوه تربیتی زیبایی در قرآن"به این ترتیب در این مقاله، ذیل دو عنوان اصلی، زیبایی درو
و زیرشاخه هاي آنها به این دو پرسش به طور متوالی و در دوهدف و وسیله" ،تعلیم و تربیت

  . پاسخ داده خواهد شدجدابخش
  

  زیبایی در قرآنوجوه تربیتی
  زیبایی در عملـ 1

بخش اول این پژوهش، که به ترکیبات وصفی قرآن در حوزه عمل اختصاص دارد، چهاردر
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سن«،»قول حسن«ترکیب  سن«،»حکمح  سنعۀشفا«و»َقصصح  ، مورد تحلیل و بررسی قرار»ح
تعقل و تفکر انجام گیرددر این قسمت، کاري است که از روي اراده،»عمل«معناي واژه. می گیرد

  ).44: ج،1371 ،قرشی(
سن«ترکیب  نُ«در آیات قرآن در عباراتی نظیر »قولح  س  أَح ی یه َّت ال قُولُواْ  ،)53/ إسراء(»ی

عونَ الْقَ« تَم  س هالَّذینَی نَ  س بِعونَ أَح َّ ت لَ فَی  ن دعا«و) 18/ زمر(»و ملًا م  نُ قَو  س نْ أَح  م او ح ه وعملَ صال لَى اللَّ إِ
ینَ  م ل نَ الْمس ی من نَّ   . ، آمده است)33 /فصلت(»وقَالَ إِ

با مردم و در آیه دوم نیز به شنیدن سخنان و»سخن گفتن زیبا«بر حسب سیاق در آیه اول به
است که باچنین بر اساس این آیه، زیبا ترین سخن اینپیروي از زیباترین آنها امر شده است؛ هم

عمل صالح همراه باشد؛ سپس در آیه سوم، سخن کسی از همه زیباتر دانسته شده است که مردم را
؛ به بیان دیگر)338: 10، ج1383قرائتی،(به خدا دعوت کند؛ سخنانش هدفمند، و اهل عمل باشد

دلیل در ایندر کاربرد قرآنی، سخن و گفتار زیبا بخشی از عمل زیبا به شمار می رود، به این
به معناي احساس مسئولیت در برابر دیگران، که مصداق آن در این»تعهد«آیات، مفاهیمی چون

و»هدفمندي«به معناي به ظهور رساندن عقیده در عمل،»عمل مداري«آیه دعوت به خوبیهاست،
  . قرآن استبه معنی برخورداري از توازن و هماهنگی اجزا از ابعاد مفهوم زیبایی در»انسجام«

سن«ترکیب بعدي مورد بررسی در این بخش، ترکیب وصفی کم حسوره50در آیه. است»ح
نُونَ...«: مائده  مٍیوق قَو ِّ ال حکْم  نُ منَاللّه  س نْ أَح  م قوه«یا»قضاوت«به معناي دستور،»حکم«، واژه»و

کاربردن صفتهبه نظر می رسد ب. آمده است) 162: 2، ج1371قرشی،(»تشخیص و درك امور
براي داوري و قضاوت مستلزم این است که آن داوري عادالنه، و قضاوت کننده از قوه»زیبایی«

به معناي قرار دادن هرچیز در»عدالت«بر اساس این آیه،. تشخیص و درك عمیقی برخوردار باشد
به معناي برخورداري از»وشن بینیر«جاي خود و بنابراین رفتار عادالنه و رعایت حقوق دیگران،

به معناي برخورداري از تخصص در اجراي هر کار»اتقان«درك عمیق درکارها وقوه تشخیص و
  .از ابعاد معناي زیبایی در قرآن به شمار می رود

سن«ترکیب  قُص«: سوره یوسف 3در آیه. سومین مورد در این زمینه است»قَصصح نُ نَ  نَح
 ک أَح لَی کع لَی نَا إِ  ی ح ا أَو َصصِ بِم نَ الْق ه»قصص«، واژه»سبه معنی سرگذشت و پیگیري و نقل قص

، که در وصف داستان حضرت»زیباترین نقل قصه«ترکیب وصفی).11: 6ج،1371قرشی،(است
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،گوي آن داناي کلیوسف علیه السالم در قرآن آمده به این معناست که به لحاظ محتوایی، قصه
قصه هدفدار، واقعی بر اساس علم و وسیله تفکّر و عبرت است و به لحاظ فرم نیز، ویژگیهاي

اى از اضداد در کنار هم طرح شده است؛ از جمله فراق و وصال،منحصر به فردي دارد که مجموعه
دهد عالوه برسیاق آیه نشان می).22: 6، ج1383قرائتی،... (غم و شادى، قحطى و پرمحصولى

به معناي ابتنا بر شواهد»واقعگرایی«و»دانایی«،»تعهد«،»اتقان«،»انسجام«،»هدفمندي«ابعادي  نظیر
 .متقن نیز از ابعاد دیگر زیبایی در قرآن به شمار می رود

سنعۀشفا«چهارمین ترکیب مورد بررسی در این بخش، ترکیب وصفی  85در آیه. است»ح
فَا«: سوره نساء فَع شَ شْ ن یۀمنَۀًًعساح نْه  م یبَص ن َّه کُنل فع«، واژه»ی به معنى پیوند چیزى به چیز»شَ

به این معناست که شفیع، خواهش خود را با ایمان و عمل»شفاعت«ظاهرا واژهدیگر آمده است و
به معنى»شفیع«هر دو با هم پیش خدا اثر کند؛ از این روناقص شفاعت شونده، همراه می کند تا

در همین راستا، موعظه، آشتى دادن،).49و48: 4، ج1371قرشی،(واسطه، وسیله و کمک است
دعا در حقّ دیگران، امر به معروف، راهنمایى و ،، تعاون بر کار نیکرفتنتدریس، تشویق به جبهه

از).343: 2، ج1383قرائتی،(ذکر شده است»شفاعت حسن«داقهايحتّى اشاره به کار خیر از مص
سوي دیگر به نظر می رسد زیبایی شفاعت به این است که هم  به نفع شفاعت شونده و به قصد

عمل«کمک به او باشد و هم حرمت و کرامت او محفوظ بماند؛ از اینرو بر اساس سیاق آیات،
به معناي کمک به موفقیت دیگران، انجام دادن هرکاري در»تعهد«،»اتقان«،»عدالت«،»مداري

به معناي قرار دادن»انصاف«جهت رشد دیگران، انجام دادن هرکاري در جهت آسایش دیگران،
، نیز از ابعاد مفهوم زیبایی در قرآن»قدرشناسی«و»خیرخواهی«،»احترام«خود به جاي دیگران،

  . است
سن«تحلیل بعدي به ترکیب وصفی  نَا«: سوره تین 4در آیه. اختصاص دارد»تقویمح قْ د خَلَ قَ لَ

وِیمٍ نِ تَقْ س ی أَح نسانَف به معنى آفرینش چیزى به صورت مناسب با نظامی معتدل و»تقویم«، واژه»الْإِ
است؛ بنابراین این مورد نیز تأییدي بر وجود ابعادي) 144: 27، ج1374مکارم،(کیفیتی شایسته

  .در مفهوم زیبایی در قرآن است»انسجام« و »اتقان«نظیر
  زیبایی در رفتارـ 2

، روش»رفتار«منظور از واژه. این قسمت به موضوع زیبایی در رفتار آدمی، اختصاص دارد
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صبر«،»صفح جمیل«این مفهوم در آیات قرآن در چهار ترکیب وصفی .کار استانجام دادن
  .آمده است »لسراح جمی«و»هجر جمیل«،»جمیل

85در آیه. است»صفح جمیل«اولین ترکیب وصفی مورد بررسی در این پژوهش، ترکیب
نَّ السا«: سوره حجر یلَتیۀٌآلعۀَوإِ مالْج ْح فَحِ الصف  فح«،کلمه»فَاص ص از صفحه به معنى صورت،»ال

).131: 4، ج1371قرشی،(و به معناي نادیده گرفتن و چشم پوشی است) 351: 6، ج1383قرائتی،(
در این آیه رسول خدا صلی اهللا علیه آله و سلم به نادیده گرفتن و گذشت از جفاهاى مشرکان

  ).  277: 12، ج1374طباطبایی،(دعوت شده است
صبر«دومین ترکیب وصفی، که ذیل عنوان رفتار زیبا مورد بررسی قرار می گیرد، ترکیب

در دو آیه. معارج آمده استسوره 5سوره یوسف و  83و  18این عبارت در آیات. است»جمیل
ه، و در آیه سوم، حضرتاول این عبارت در سیاقی مشابه از زبان حضرت یعقوب علیه السالم گفت

در تفسیر این آیه آمده است که صبر. محمد صلی اهللا علیه و آله به صبر جمیل دعوت شده است
  ).9: 20، ج1374طباطبایی،(جمیل، صبرى است با نیتی خالص که همراه با بیتابى و شکایت نباشد

جر و ه«راغب، واژه. است»هجر جمیل«ترکیب وصفی بعدي، ترکیب را به معناي»جرانه
این).833: ق1412راغب،(جدایی جسمی، زبانی یا قلبی انسانی از  انسان دیگر دانسته است

یلًا«: سوره مزمل10عبارت در آیه  م رًاج ج ه  جرْهم  قُولُونَ واه  ای لَىم ع بِرْ  به معناي دوري از»واص
معنايحسن خلق وصفت ز. استهزا کنندگان و تکذیب کنندگان رسالت است یبا در این ترکیب به 

و103: 20، ج1374طباطبایی،(خیرخواهى در دعوت آنها به سوى حق و عدم  مقابله به مثل است
104.(  
»سرح«واژه. ترکیب وصفی  دیگري است که در این بخش قابل بررسی است»سراح جمیل«
نُ«: سوره احزاب49در آیه  آم ها الَّذینَ ا أَی َّی َّقْتُموهن طَل  نَات ثُم  ؤْم الْم تُم  ِّعوهنَّ...وا إِذَا نَکَح ت فَم

یلًا  م اج ِّحوهنَّ سرَاح ر س به»سراحا جمیال«و ترکیب) 251: 3ج1371قرشی،(به معناي رها کردن»و
ت و بدون، بدون خصوم)353: 9، ج1383قرائتی،(معناي جدایی، با رفتار خوب و رعایت عدالت

  . است) 382: 9ج ،1383؛ قرائتی،502و458: 16، ج1374طباطبایی،(مشاجره و سخنان زشت
و»عدالت«،»احترام«،»عمل مداري«،»خیرخواهی«با توجه به این آیات، مفاهیمی نظیر

  .از ابعاد معناي زیبایی در قرآن به شمار می رود»انصاف«
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  زیبایی امور عینیـ 3
به عبارتکارهاست؛که ناظر بر وجه عینیهستقرآن، ترکیبات وصفی متعدديکاربرددر

که با حواس محیطی آدمی قابلاست...دیگر، این ترکیبات بیان کننده زیبایی ظاهري امور، اشیا،
  . استدرك

. است»مقام حسن«و»مستقر حسن«اولین ترکیبات مورد بررسی در این بخش ترکیبات وصفی
مقَاما«: سوره فرقان76یهدر آ و ا قَر تَ  مس  سنَت  اح ینَ فیه د قر«، واژه»خَال به معناي محل قرار»مستَ
به معناى بر پا کردن و نیز دوام چیزي آمده است»مقام«و واژه) 303: 5، ج1371قرشی،(گرفتن

  ).48: 6، ج1371قرشی،(
تَ«ترکیب بعدي این بخش، ترکیب وصفی قحسنمرْ لَئک«: سوره کهف31در آیه. است»فَ أُو

ابی ث َ سون  لْب ی و هبٍ ن ذَ  م  نْ أَساوِر ام ونَ فیه اریحلَّ ه نْ أَ هِم الْ  ت نتَح  يم رِ تَج نٍ  د َّاتع ن ج  نلَهم ا خُضْرًام
 م ع ن ک أَرائ یها علَى الْ ینَ ف ئتَّک رَقٍ مب تَ إِسسٍ وندفَقًاس تَ مرْ  سنَت  ح ابو  قْ«، کلمه»الثَّو فَ تَ به معناي»مرْ

این آیات نیز با مصداقهایی).111:  3، ج1371قرشی،(محل مرافقت و مالطفت یا آسایشگاه است
بربعد چون به وجود آوردن موجبات آرامش، آسایش، رفاه و لذتهاي محسوس براي دیگران، ناظر 

  . در دیدگاه قرآن استدر مفهوم زیبایی»تعهد«
نیز قابل بررسی و»ندي حسن«و»ثواء حسن«،»مقیل حسن«در همین سیاق، ترکیبات وصفی

اب«: سوره فرقان24در آیات. مداقه است ح یلًاالْجنَّۀِأَص  ق نُم  س ا وأَح  قَر تَ  س رٌم ومئذ خَی 23و  در آیه»ی
اذَ اللّه«: سوره یوسف ع وايقَالَم نَ مثْ س ی أَح ب َّهر  آیاتُنَا«: سوره مریم73و  در آیه»إِن هِم  لَی ا تُتْلَىع وإِذَ

ا ی نُ نَد  س ا وأَح قَام رٌ می نِ خَ ی فَرِیقَ ي الْ نُوا أَ  فَرُوا للَّذینَآم نَات قَالَ الَّذینَ کَ  ی اسم مکان و به»مقیل«، واژه»ب
، به معنى مجلس، محفل و»ندى«به معناي اقامتگاه و واژه»مثوى«واژهمعنى جاي استراحت،

بر این اساس در این آیات، مفاهیمی).41: 7؛  ج322: 1؛ ج69: 6، ج1371قرشی،(اجتماع است
ابعاد دیگري از معناي زیبایی را تشکیل می دهد؛ از اینرو خلق فضاي»آرامش«،»رفاه«مانند

همدالنه براي دیگران و به وجود آوردن امکاناتی در جهت رفاه، آسایش  وصمیمانه، دوستانه و
بربعد  .در این مفهوم است»تعهد«امنیت  آنان از مصداقهاي زیبایی در قرآن، و ناظر 

نبات«ترکیب دیگري که در بخش زیبایی در امور عینی، قابل بررسی است، ترکیب وصفی
سن  : عمران در وصف حضرت مریم سالم اهللا علیها آمده استاز سوره آل  37در آیه. است»ح
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نًا«َ  س باتًاح ها نَ تَ نب »او را رویانید و پرورش داد) گیاه وجود(اىبه طور شایسته«این عبارت یعنی. »أَ
در این آیه به معناي هر چه از زمین می روید،»نبات«واژه).527: 2ج،1374مکارم شیرازي،(
و ناظر بر این است که ایشان از نظر ظاهرى و جسمى، رشد کامل و خوبى) 9: 7، ج1371قرشی،(

حضوربعدأبنابراین مضمون این آیه نیز ت).53: 2، ج1383قرائتی،(داشتند به»اتقان«ییدي بر 
  . معناي خوب انجام دادن کار به لحاظ کیفی و نیز کمی در مفهوم زیبایی در قرآن است

سن«سی ترکیب وصفیدر ادامه به برر  صبغَۀَ«: سوره بقره138در آیه. می پردازیم»صبغۀح اللّه
نَ اللّه نُ م  س نْ أَح  م دونَصبغَۀًو نُ لَه عابِ  نَح :  4، ج1371قرشی، (به معناي رنگ شده»صبغه«، واژه»و

ه پیامبران وکتابهاى، داشتن ایمان به خدا، بندگی او و ایمان ب»رنگ خدایی«، و منظور از)107
عمل«از اینرو بر حسب سیاق آیه، عالوه بر مفهوم).215: 1، ج1383قرائتی،(آسمانى است

نیز از ابعاد مفهوم»حق پذیري«ظهور اندیشه و عقیده در عمل و انجام دادن رفتار شایسته،»مداري
 .زیبایی در قرآن به شمار می رود

سن«این قسمت، ترکیباتآخرین ترکیبات مورد بررسی در  رح سان«،»صو  و»خیراتح
سن«  سنَ...«: سوره الرحمن76و  70سوره غافر،64در آیات. است»عبقريح فَأَح کُم ر و ص و

 کُم ر سانٌ«؛»...صو ح ات رَ َّ خَی یهِن انٍ«؛»ف س ح  قَرِي ب ع و  خُضْرٍ فْرَف لَىر ع ینَ ئتَّکنَ«، عبارت»م س فَأَح
کُم ر قرائتی،(به معناي این است که خداوند زیباترین چهره و اندام را به انسان عطا کرده است»صو

به این معناست که خداوند، انسان را به وسایل بسیار»حسن صورت«).285و284: 10ج ،1383
اه رسیدن به هدف به او کمکفرد، که در ردقیق با کارایی و کاربرد هاي خارق العاده و منحصر به

بنابراین در این آیه،).1383؛ قرائتی،524: 17ج ،1374طباطبایی،(کنند، مجهز کرده استمى
، که در اینجا به معناي استفاده از مهارت و»تعهد«و»مهارت«،»خیرخواهی«،»انسجام«،»هدفمندي«

گران است، از ابعاد مفهومتخصص در جهت فراهم کردن موجبات رشد، سعادت و آرامش دی
سان«در همین راستا، صفت. زیبایی به شمار می رود  در آیه دوم به این معناست که همسران»ح
؛  )187: 19، ج1374طباطبایی،(هر دو زیبا هستند) ظاهر(و صورت) اخالق(بهشتی به لحاظ سیرت

سان«اما صفت  از این رو در این آیات. استدر آیه سوم در توصیف اشیایی نظیر بهشتی آمده»ح
،»انسجام«و»هدفمندي«برحسب سیاق، می توان نتیجه گرفت که عالوه بر ابعادي نظیر

نیز، که ناظر بر زیباییهاي محسوس است، از ابعاد مفهوم زیبایی در»برخورداري از کیفیات حسی«
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 .قرآن است

  زیبایی در امور انتزاعیـ 4
ن بخش از مقاله به بررسی وجوه و گستره دسته اي دیگر ازدر ادامه مباحث پیشین در ای

  . استترکیبات وصفی می پردازیم که حاکی از حضور زیبایی در امور انتزاعی
این ترکیب در چهار آیه. است»اسماء الحسنی«اولین ترکیب مورد بررسی، ترکیب وصفی
قُ«: آمده استسوره حشر24در آیه. قرآن و در باب نامهاي خداوند آمده است َّه الْخَال الل وه

نَى  حس ر لَه الْأَسماءالْ صو ارِئُ الْمب ) 234: 4، ج1383قرائتی،(هاى خداوند استاسماى الهى نشانه. »الْ
و تناسب آن با مسمایش است؛ از این) به لحاظ فرم(و به نظر می رسد زیبایی هر  اسم به ظاهر زیبا

بربعدرو بر حسب سیاق در ، که در اینجا به معناي»برخورداري از کیفیات حسی«این آیات، عالوه 
که به معناي برخورداري از محتواي»واقعگرایی«برخورداري از ظاهر ساختاري زیبا است و مفهوم

صورتگري،بعد »خالقیت«درست و مطابق با واقع است، با توجه به سه صفت آفرینش، نوآوري و 
  .ان از ابعاد معناي زیبایی در قرآن دانسترا نیز  می تو

اللّه...«: سوره نساء95در آیه. است»وعده حسن«ترکیب بعدي، ترکیب وصفی فَضَّلَ
دینَ در قَاع هِم علَى الْ نفُس  وأَ هِم  وال ینَ بِأَمد اهجۀًالْمنَىَج سح الْ اللّه دعو کُال ، این عبارت به معناي»و

به نظر می رسد زیبایی. آمده است) 90: 16، ج1374طباطبایی،(داوند به مغفرت و بهشتوعده خ
وعده به این است که هم محتواي وعده خوب و خوشایند باشد و هم وعده دهنده در این کار

،»عمل مداري«این دلیل بر اساس سیاق آیات یاد شده، عالوه بر مفهومبه. حسن نیت داشته باشد
. نیز از ابعاد مفهوم زیبایی در قرآن است»خیرخواهی«مفهوم

سن«هست،ترکیب وصفی دیگري که در باب امور انتزاعی سوره69در آیه. است»رفیقح
ی«: نساء یق صد ینَ وال بِی َّ الن نَ هِم م لَیع اللّه منْع لَئک مع الَّذینَ أَ أُو َّسولَ فَ نیطعِ اللّه والر  م اءو  د ُّه نَ والش

یقًا  ف سنَ أُولَئکر  ح ینَو  ح صال . است) 110: ، ج1371قرشی،(به معناي مدارا کننده»رفیق«واژه،»وال
ینَ«، در آیه اولدیدگاهاز این  بِی َّ ین«،»ن  یق د اء«،»ص  د ُّه ین«و»ش  ح یقًا«به»صال  ف سنَ أُولَئکر  تعبیر»ح
اینرو می توان گفت خیرخواهی، یکرنگی، راستگویی، از خودگذشتگی، ظاهرازست؛شده ا

»حسن«مفهومهايقاکارهاي شایسته از مصددادنساختن اندیشه و باور در عمل و بنابراین انجام
عمل«،»حق پذیري«می توان نتیجه گرفت که در کنار مفاهیمی چونبا توجه به این مصداقها. است
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به معناي تقدم دیگران بر خود،»ازخود گذشتگی«،»انصاف«،»عدالت«،»یخیرخواه«،»مداري
شایستهدادن کارهايبه معناي شایستگی و انجام»صالح«به معناي راستگویی و یکرنگی و»راستی«

  .نیز از ابعاد معناي زیبایی در قرآن به شمار می رود
سن«در ادامه به بررسی ترکیب وصفی  این ترکیب در دو آیه از قرآن و در. می پردازیم»اجرح

در این آیات به معنی مزد، ثواب»اجر«واژه).16 /و فتح 2/کهف(وصف پاداش مؤمنان آمده است
به نظر می رسد کاربرد صفت زیبایی).25: 1، ج1371قرشی،(و پاداش در مقابل عمل نیک است

اداش گیرنده، و هم پاداش متناسببراي پاداش به این است که هم محتواي پاداش، مناسب حال پ
،»اتقان«،»عمل مداري«باشد؛ از اینرو در این ترکیب نیز) یا چیزي بیش از آن(با عمل فرد

 .از ابعاد مفهوم زیبایی در قرآن است»قدرشناسی«و»احترام«،»انصاف«و»عدالت«

در مورد حضرتاین ترکیب در  سه آیه از قرآن، دوبار. است»اسوة حسن«ترکیب بعدي،
بار در مورد پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله و سلم آمده استابراهیم علیه السالم و پیروانش و یک

تأسى و پیروىدر این آیات به معناي »ةسوأ«واژه).سوره احزاب21سوره ممتحنه و 6و 4آیات(
در آیه اول و دوم معرفی).1383قرائتی،(رفته استکردن از دیگران در کارهاى خوب به کار

معرفی»اسوه حسنه«به عنواندر برائت از شرك و مشرکانحضرت ابراهیم علیه السالم و پیروانش
اند و سپس در ادامه شرحی از اقدامات آن حضرت مبنی بر دعوت به خدا، طلب عفو برايشده

وم نیز رسول خدا صلی اهللادر آیه س. پدر، عبودیت خدا و اعتماد و ایمان به خدا، آورده شده است
طبق سیاق این آیه، که در باب جنگ. علیه و آله و سلم به عنوان الگویی زیبا معرفی شده اند
ایستادگى ایشانبهمربوط  ـدر این بافت ـاحزاب است، الگو بودن پیامبر صلی اهللا علیه و آله وسلم

از این رو کاربرد صفت زیبایی براي اسوه ؛)345 و345 :9، ج1383قرائتی،(دشمنان استبرابردر
به معناي هدایت دیگران به سوي حق و»تعهد«،»خیرخواهی«،»حق پذیري«یا الگو، ناظر بر وجوه

به معناي ایستادگی در راه عقیده و تداوم در عمل در مفهوم زیبایی»پایداري«و نیز»عمل مداري«
. در قرآن است

سن«این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد،دو ترکیب وصفی دیگري که در  و  »مآبح
سن«  سوره رعد و29سوره صاد، آیه49و25،40این ترکیبها به ترتیب در آیات. است»تأویلح

به معنی ورود به بهشت»حسن مآب«بر اساس بافت این آیات،. سوره إسراء، آمده است25نیز آیه
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؛ در همین راستا، واژه)52تا  50سوره ص، آیات(ه استو برخورداري از نعمات آن دانسته شد
وِیلًا«عبارتدر»تأویل« أْ نُ تَ  س هرواقعیت خارجی به»أَح به معناي نتیجه و عاقبت امر است؛ یعنی 

؛ از این رو با توجه به مضامین آیات، مفهوم)142: 1، ج1371قرشی،(اصل خود بر می گردد
»رفاه«از وجوه»برخورداري از زیباییهاي حسی«،»قدرشناسی«عادي نظیرزیبایی در قرآن عالوه بر اب

  .نیز برخوردار است»آرامش«به معناي برخورداري از نعمات فراوان مادي و
سن«ترکیب  این ترکیب در آیات متعددي. ، ترکیب وصفی دیگري در این باب است»رزقح

: از قرآن هست
رُوا فی«ـ 1 الَّذینَ هاج نًاو  س قًاح ه رِز َّ همالل َّ رْزقَن و ماتُوا لَی لُوا أَ قُت یلِ اللَّه ثُم بِ 58 /حج(»...س.(  
ا...«ـ 2 دب ا أَ دینَ فیه خَال اره نْ ها الْأَ ت ن تَحي م نَّات تَجرِ ج لْه خ اید  ح ؤْمن بِاللَّه ویعملْ صال نی  م و قَد

ه َّ نَالل س قًاأَح ه رِز ).11 /طالق(»لَ
نًا«ـ 3  س قًاح نْه رِز  یم قَن ز ر یو ب نر  ینَۀٍم ب لَىع نکُنت  إِ تُم مِ أَرأَی ا قَو ).88 /هود(»قَالَی
قً«ـ 4 َّا رِز ن نَاهم ن رزقْ مو ءلَى شَیع ر قْد  َّی لُوکًاال م ام د ب اللّه مثَلًاع اضَرَب  ر هس نْ قُم ینف   نًا فَهو  س اح

تَوونَ  س لْی رًاه ه ج ).75/نحل(»و
نًا«ـ 5  س قًاح  رِز کَرًاو هس نْ نَابِ تَتَّخذُونَم  األَع یلِو النَّخ ات رَ ن ثَم  م  )67 /نحل(»و

قرشی،(برندعطایى است  اعم از طعام یا علم یا هر چیز دیگري که مردم از آن بهره می»رزق«
ه«: در آیه اول به دلیل آیه بعدي آن).82: 3، ج1371 نَ الً یرْضَو خَ مد  َّهم لَن خ توان نتیجه، می»لَید

سن«هاىترین نمونهگرفت که مسکن و جایگاه دلپذیر از برجسته  ،1383قرائتی،(است»رزقح
آن] درختان[باغهایی که از زیر«عبارت؛ در همین راستا در آیه دوم، جایگاه یاد شده با)62: 8 ج

در آیه سوم آمده است که. تأییدي بر همین است، تشریح شده است که»جویبارها روان است
حضرت شعیب علیه السالم قوم خود را از خیانت در داد و ستد منع و به درستکاري و انصاف در

نًا«نابراین ترکیبب. آن، ایفاي حقوق مردم و دوري از فساد امر می فرمایند  س قًاح در این آیه،»رِز
بر اساس).372:  5، ج1383قرائتی،(فروشى و ظلم بدست نیامده باشدرزقی است که بر اساس کم

سن«سیاق آیه چهارم نیز  :  6،  ج1383قرائتی،(باشدزمانى زیباست که با انفاق همراه»رزقح
آمده»رزق حسن«به معناي ماده مست کننده در مقابل»سکر«در ادامه در آیه پنجم واژه).429
»رزق حسن«بنابراین هر چیزي که سبب زایل شدن تعقل و هشیاري آدمی گردد در محدوده. است
- فروشى و ظلم بهاز این دیدگاه این رزق، عطایی است که ازکم).419: 6، ج1383قرائتی،(نیست
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سبب زوال عقل و هوشیاري نشود؛ بر این اساس در ایندست نیامده باشد؛ همرا با بخشش باشد و
در اینجا به معناي انجام دادن امري که موجبات»تعهد«،»قدرشناسی«آیه عالوه بر مفاهیمی نظیر

»فضل«،»انصاف«به معناي رعایت حقوق دیگران و»عدالت«تعقل و اندیشه ورزي را فراهم کند،
به معناي»بخشندگی«ي بهتر از آن به انجام دهنده عمل وبه معناي دادن پاداش عمل و نیز چیز

 .بخشیدن از داشته هاي خود به دیگران نیز از ابعاد مفهوم زیبایی در قرآن به شمار می رود

ا«َ: سوره حدید11است؛ به عنوان مثال در آیه»قرض حسن«ترکیب بعدي این قسمت، من ذَ
نً  س ه قَرًْضاح ض اللَّ یقْرِ ي  الَّذه ه لَ فَ  یضَاع سن«، منظور از قید»ا فَ  سن«در»ح  انفاق از مال پاك»قرضح

بانیت پاك و با قصد قربت و بدون منّت و اذیت بعدى و پشیمانی است : 5، ج1383قرائتی،(و 
به»احترام«،»از خودگذشتگی«،»تعهد« ،»بخشندگی«بنابراین بر اساس سیاق در این آیه نیز).307
به معناي به ظهور رساندن اندیشه و عقیده»عمل مداري«ي حفظ کرامت و حرمت انسانها و نیزمعنا

 .در عمل از ابعاد زیبایی در قرآن است

 7این ترکیب در قرآن در آیات. پرداخته می شود»خلق حسن«در ادامه به ترکیب وصفی
آفرینش خداوند آمدهسوره صافات و در وصف کیفیت125منون وؤسوره م14سوره سجده،

، و چون آفریدن با اندازه گیرى همراه است، واژه»تقدیر«به معنى اندازه گیرى و»خلق«. است
درآیه اول آمده که خداوند).292:  2، ج1371قرشی،(را آفریده و آفریدن معنا می کنند»خلق«

. فرینندگان دانسته شده استهمه چیز را زیبا آفریده است و در آیه دوم و سوم خداوند زیباترین آ
عدممحدودیت او به اشیاى خاص،تنوع نامحدود او در آفرینش، تداومخالقیت او،  این امر به دلیل 
خلق مهمترینها از ساده ترین چیزها، دارا بودن مواد اولیه، اصالت و عدم تقلید در آفرینش، عدم

نگی آفریده هاي او با نظام هستی استپشیمانی و تردید، هدفمند بودن او در آفرینش و هماه
،»هدفمندي«توان نتیجه گرفت که عالوه براز این دیدگاه می).87: 8 ج،1383قرائتی،(
به»انتظام«،»انسجام«،...اعم از رنگ، هماهنگی، توازن، تناسب و»برخورداري از زیباییهاي حسی«

به»آزاداندیشی«،»خالقیت« ،فت زمینهمعناي رعایت ترتیب و نظم و تناسب محصول عمل با با
به»اصالت«به معناي عدم نیاز به دیگران،»خود بسندگی«معنی عدم محدودیت به چیزهاي خاص،

ي و نظر و تداوم درأبه معناي ر»ثبات رأي«و»پایداري«فرد،معناي انجام دادن عملی منحصر به
 .ر قرآن استعمل نیز در کاربرد قرآن از ابعاد مفهوم زیبایی د

سن«ترکیب انتزاعی دیگر  17این ترکیب در قرآن در یک مورد و آن هم در آیه. است»بالءح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

1391زمستان،17، دوره جدید، شماره20سال  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی/ 116

تعبیر»بالء حسن«در جنگ بهمؤمنانسوره انفال آمده است که در ضمن آن ازکمک  خداوند به
 إِذْ«: شده است ت ی م ار م و  تَلَهم  قَ اللّه لَکنَّ و متُلُوه  تَقْ نْهفَلَم م ینَ ن ؤْم الْم یلبی  ل ىو م ر  اللّه لَکنَّ و تی مر

یم لع یع  م س نَّاللّه نًا إِ  س الءح  و )291:  4، ج1383قرائتی،(به معناى آزمایش آمده»بالء«در قرآن. »ب
که گویا ممتحن،گفته می شود»ابتال«و به این دلیل به امتحاناست»کهنه شدن«به معنی»بلی«فعل

در نتیجه می توان).229: 1، ج1371قرشی،(کندامتحان شونده را از امتحان زیاد فرسوده می
براي امتحان و آزمایش مشخص کننده جنبه هاي عینی و محتوایی اینحسنگفت کاربرد صفت
  . هستمفهوم در قرآن نیز

سن«در ادامه به بررسی ترکیب  سوره هود آمده 3این باب درآیهدر. می پردازیم»متاعح
سمى«: است لٍ ملَى أَج نًا إِ  س اح تَاع  کُمم ِّع ت یم  ه تُوبواْ إِلَی  ناً«عبارت. »ثُم  س به معناي زندگى»متاعاًح

؛ طباطبایی،280: 5، ج1383قرائتی،(استدلنشین همراه با آرامش روحى یا زندگى خوب دنیوى
در فرهنگ قرآن به هر چیزي از مال که مورد بهره و استفاده مردم قرار»متاع«).210: 10، ج1374

،»عمل مداري« ،از اینرو بر اساس سیاق آیات).226: 6، ج1371قرشی،(می گیرد، اطالق می شود
در اینجا به معناي کمک به موفقیت دیگران و هرکاري که به قصد کمک به»تعهد«،»اتقان«

از ابعاد مفهوم»قدر شناسی« و »خیرخواهی«،»احترام«،»عدالت« ،»انصاف«دیگران انجام شود،
 .به شمار می رودزیبایی در قرآن

سن«ترکیب  نْ«: سوره نساء آمده است125در آیهترکیب انتزاعی دیگري است که»دینح مو
نٌ س حم  هو ه هللاو ه ج و لَم نْ أَس  م نُ دینًام  س »اطاعت و بندگى«در این آیه  به معنى»دین«کلمه.»...أَح

از»عمل مداري«و»حق پذیري«از این دیدگاه و بر حسب سیاق،).381:  2، ج1371قرشی،(است
  .ي زیبایی استاز ابعاد معنا

سن«به عنوان آخرین ترکیبات مورد بررسی در این مقاله به ترکیبات وصفی  ،»تفصیلح
سن«  سن«،»موعظهح  سن«و»تفسیرح  نَا لَه«: سوره اعراف145در آیه. می پردازیم»حدیثح  تَب کَ و

 ِّ شَی ِّکُل یلًال ْص تَف  وعظَۀًو م ءن کُلِّ شَی  م احِ  لْو ی األَ اف ه ن س ذُواْ بِأَح أْخُ ی ک م قُوةٍ وأْمرْ قَو ا بِ »...ء فَخُذْه
به معناي اندرز دادن»وعظ«به معناي متمایز کردن و روشن کردن و واژه هاي»تفصیل«واژه هاي

براي»زیبا«رسد، استفاده از صفتبه نظر می).228: 7؛ ج5:180، ج1371قرشی،(است
فیت ساختاري و محتواي آن و براي  اندرز و نصیحتی به معناي برخورداري از، مبین کی»تفصیل«

از طرف دیگر زیبایی اندرز به استفاده از. حسن نیت و احساس مسئولیت در برابر دیگران است
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است؛ به این دلیل می توان نتیجه گرفت که بر) هم به لحاظ ظاهر و هم به لحاظ محتوا(سخنان زیبا
به معناي احساس مسئولیت در برابر دیگران و»تعهد«،  »خیرخواهی«این آیه،اساس سیاق در

به معناي استفاده از سخنان پسندیده»شایستگی«و»پسندیدگی«بنابراین روشن کردن و تبیین امور،
بر این، ترکیبات هعالو. و شایسته در تعامل با دیگران از ابعاد زیبایی در قرآن به شمار می رود

سنتفسی«  سن«و»رح  نَاك«: نیز در باب قرآن وارد شده است»حدیثح لَّا جِئْ أْتُونَک بِمثَلٍ إِ لَای  و
یرًا س فْ نَ تَ س أَحو ِّ ق هجلُود«و) 33/فرقان(»بِالْح نْ  م ُّ ر شَع قْ  تَ ی ها مثَان شَابِ تَابا متَ ک یثد نَ الْح س َّلَ أَح َّه نَز الل

هالَّذینَ یخْ ذکْرِ اللَّ لَى   إِ قُلُوبهم و ینُجلُودهم  تَل هم ثُم  ب نَر  به»تفسیر«در آیه نخست،).23 /زمر(»...شَو
به معناي هر فعل یا قول»حدیث«و در آیه دوم) 175:  5، ج1371قرشی،(معناي ایضاح و تبیین

ر حسب سیاق آیات، عالوه بر مفاهیماست؛ از اینرو ب) 111:  2، ج1371قرشی،(جدید و تازه
، که در اینجا به معناي هدایت دیگران به»تعهد«و»برخورداري از کیفیات زیبایی شناسانه حسی«

به معناي کامل بودن»جامعیت«سوي بهترینها و به وجود آوردن زمینه رشد و تعالی دیگران است،
  .نیز از ابعاد زیبایی در قرآن است

  
  هدف و وسیله :تعلیم و تربیتزیبایی در

با نظر به وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن می توان گفت که مفهوم زیبایی
در قرآن در ساز و کار تعلیم و تربیت اسالمی، عالوه بر اینکه هدف غایی تربیت اسالمی است،

وجوه تربیتیبه نظر می رسدبر این اساسهست؛خود ابزاري کاربردي در مسیر رسیدن به آن نیز
در همین راستادارد؛آن، داللتهایی مشخصدر تعلیم وتربیت و حوزه هاي زیر مجموعهمفهوماین
، ذیل چهاردر ساز و کار فعالیتهاي تربیتیتصویري کاربردي از این وجوهعرضههدف او ب

یکی از فعالیتهاي مهم ووانبه عنـ1در روند تدوین متون آموزشیآنهاشاخص اصلی به داللتهاي
  . پرداخته می شود ـدر حوزه  فعالیتهاي تربیتیکلیدي

  توجه به زیباییهاي مربوط به امکانات فردي افراد در تعلیم و تربیتـ 1
ولین داللتی که از وجوه و گستره مفهوم زیبایی در تعلیم و تربیت متصور است، لزوم توجه بها

ابعاد معناي. در حوزه تعلیم و تربیت استگوناگونفردي افراد در فعالیتهايتوانامکانات و

1 - Educational texts 
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،»حق پذیري«،»عمل مداري«، مفاهیماستکه ناظر بر این بخش از داللتها ،زیبایی در قرآن
  .است»روشن بینی«و»واقعگرایی«،»انسجام«،»اتقان«،»دانایی«،»هدفمندي«

در روند تدوین متون آموزشی به معناي با هم آیی نظر»يعمل مدار«، مفهومدیدگاهاز این
عبارت دیگر، عمل بدون اندیشه ورزي و اندیشه اي که به عملهب ؛در عمل است) اندیشه و عقیده(

در این روند»حق پذیري«مفهوم .در نیاید، موجبات خلق متنی زیبایی شناسانه را فراهم نمی آورد
منطقی است که موجبات خلق فضایی عقالنی و عقالیی را دربه معناي پذیرش سخنان درست و

به هدف خلق اثري زیبا در این حوزه در گرو برخورداري از»اتقان«مفهوم .متن فراهم می آورد
ازتخصص و مهارت در زمینه موضوع اصلی کتاب از یک سو و از سوي دیگر برخورداري

در این فعالیتها»انسجام«مفهوم. زشی استکتاب آموهرو تخصص الزم در زمینه تدوینمهارت
مفهومدر همین راستا ؛ناظر بر هماهنگی درونی مطالب و تناسب اجزاي درونی آن با یکدیگر است

بنابراین هماهنگی آن با اهداف کلیمتون واین، ناظر بر انسجام بیرونیدر این حوزه»هدفمندي«
نویسندگاناین است که، ناظر بر»آزاد اندیشی«و»ییواقعگرا«عالوه بر اینها، مفهوم. استتربیت

ه نظریات موجود به تصدیق سخنان درست وعرضباید در متن کتاب بدون هرگونه سوگیري با
با استفاده از استدالالت روشن به اثبات نظردیدگاه بایداز ایننویسندگان .مطابق با واقع بپردازند

 .ن خود قرار دهندان را به صورت روشن در معرض نقد مخاطبو با شیوه اي صحیح آزندپردابخود
که ناظر بر ویژگیهاياستاز متنعواملیدر متون هر کتاب بیانگر»دانایی«و »بینیروشن«مفاهیم

امور و نیز برخورداري ازدرعمیقدرك وتشخیصقوهازبرخوردارياعم ازفکري نویسنده اثر
در این»پایداري«مفهومو باالخرهتخصصی مطرح در متن استدانش کافی در باب موضوعات

هرعدم تغییر بدون استدالل روند منطقی بحث یا هدف آن در طول بخشهاي مختلفبیانگرروند
 .استکتاب آموزشی

  توجه به زیباییهاي مربوط به روابط بین فردي در تعلیم وتربیتـ 2
ی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی قابل استنتاجیدومین دسته از داللتهایی که از وجوه تربی

ابعاد معناي. استاست، توجه به روابط بین فردي در فرایند تعلیم و تربیت و فعالیتهاي مربوط به آن
، مفاهیماستدر روند تدوین متون آموزشی، ناظر بر این بخش از داللتهاکه ،زیبایی در قرآن

و»فضل«،»خود گذشتگیاز«،»بخشندگی«،»انصاف«،»عدالت«،»احترام«،»تعهد«،»خیرخواهی«
  .است»قدرشناسی«
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یبایی شناسانه تربیتی دربه عنوان یک اصل زقرار دادن خود به جاي دیگرانیا»انصاف«مفهوم
ن و متربیاناجاي مخاطبهباید خود را بنویسندهبه این معناست کهآموزشیهايباروند تدوین کت

این امر موجب می شود که با دید منصفانه اي به جرح و. ز دید آنها به محصول بنگردو ا دقرار ده
این مفهوم در عرض؛ به این دلیلن خود بپردازداتعدیل مطالب و مناسب سازي آن با مخاطب

»شایستگی«و )عرفیات(به معناي رفتار پذیرفته شده در هر فرهنگ »پسندیدگی«مفاهیمی چون
درسی به ویژگیهاي محتوایی کتابابهاي، در حوزه تدوین کت»تعهد«فهومم .قرار می گیرد

آموزشی باید فراهم آورنده زمینه هاي رشد ویمتناعم از اینکه محتواي ،آموزشی مربوط می شود
تعالی مخاطبان، فراهم آورنده زمینه هاي تفکر و اندیشه ورزي آنها، فراهم آورنده زمینه هاي

، دوستانه و همدالنه با آنان باشد و از اینفضاي صمیمانهوجود آورندهبه ،دافشانآنها به اهدستیابی
عالوه بر این  کتاب آموزشی باید در. طریق موجبات احساس آرامش و امنیت آنها را فراهم آورد

آنبه بهترین امور در هر حوزه و نیز نهی آنها از زشتیها و بدیهايانمحتواي خود به هدایت مخاطب
و نیز مخاطبان ونویسندگاندر این حوزه به معناي رعایت حقوق خود»عدالت«مفهوم. ردازدبپ

از جمله توجه به کیفیات زیباییکارهاحقوق مخاطبان عرصه وسیعی از .استاستفاده کنندگان اثر
عدم ،شناسانه حسی، دادن اطالعات صحیح به آنها، تبیین و روشن کردن صحیح موضوعات

زیبایی شناسانهمفهومدر این میان، .از این دست را شامل می شودموارديسخنان وتحریف در
مطالب خود در کتاب درعرضهبه هیچ روي نباید درنویسندهبیانگر این مهم است که »بخشندگی«

نیز »فضل«مفهوم   .جایی که باید اطالعاتی در اختیار خواننده بگذارد از این اطالعات دریغ کند
در حوزه تدوین متون آموزشی»قدرشناسی«مفهوم. مخاطبان استدریغ اطالعات بهعرضهناظر بر

صاحب،امر مهم است که تالش همه افرادي که در زمینه متنایناي ناظر براصل زیبایی شناسانه
آوردن .باید به نحو مقتضی مورد قدردانی قرار بگیردهستنداتی در حوزه موضوع متنینظر
 .تربیتی استزیباشناسانهجاعات دقیق مطالب و نام صاحبان آنها تنها بخشی از مظاهر این امرار
است ونارسانی به مخاطبدر این حوزه به برخورداري از نیات خالصانه به قصد سود»خیرخواهی«
روند یادگیريبهبا دقت از هرگونه ضرر و زیان احتمالیبایدکتابنویسندگاندلیلاینبه

از طرفینویسندگاناست کهناظر بر این »احترام«مفهوم؛ در همین راستا،ن دوري کنندامخاطب
دیگر به ارج نهادن به تجربیاتسويو ازکنندات خود را ارزشمند تلقییتجربیات و نظر

در این حوزه ناظر بر این  نیز »ازخود گذشتگی«مفهومو سرانجامخوانندگان خود مبادرت ورزند
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این مفهوم با مفهومبه این دلیل ؛را  بر خود مقدم بدارداننظر صاحبنظران دیگرنویسندهکهاست
  .استدر خلق متنی زیبایی شناسانه، مکمل یکدیگر»حق پذیري«
  توجه به زیباییهاي حسی در تعلیم و تربیتـ 3

داللت مهم دیگري که از وجوه و ابعاد مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن قابل استنتاج
 ،، اولین ویژگی هر محصولدیدگاهاز این. هاي عینی در  تعلیم و تربیت استی، توجه به زیبایاست

توجه به کیفیات زیبایی شناسانه حسی در آن ،ن می آیداکه پیش از هرچیز به کار جذب مخاطب
این امر در. محصول عمل به لحاظ ظاهري از جذابیتهاي الزم برخوردار باشد؛ به این معنا کهاست

متن آموزشی به مواردي نظیر نوع قلم انتخابی در نگارش متن، صفحه بندي، ابعاد صفحه، رنگ و
عکسهاي...تناسب آنها با یکدیگر، کیفیت مواد اولیه ساخت محصول، اعم از کاغذ، جوهر و غیره

ناآن و توجه به کیفیات زیبایی شناسانه در آن و نیز تناسب مجموعه آنها با هدف متن، سن مخاطب
  .و فرهنگ جامعه و امور پسندیده در آن بستگی دارد

  توجه به زیباییهاي انتزاعی در تعلیم و تربیتـ 4
استنتاجداللت مهم دیگري که از وجوه و ابعاد مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن قابل

از این. ، توجه به زیباییهاي انتزاعی در روند فعالیتهاي مربوط به حوزه تعلیم و تربیت استاست
،»انتظام«،»رفاه«،»راستی«،»جامعیت«،»عدالت«نظیراز میان وجوه دیگر، مفاهیمیدیدگاه

در روند»عدالت«، مفهومدر این دیدگاه. استناظر بر این دست از داللتها»اصالت« و »نوآوري«
ترتیب مطالب و جایگاه قرارانگر این است که در هر متن آموزشی،تدوین کتاب آموزشی بی

استفاده بجا از. عالوه بر انسجام درونی باید به هدف غایی نگارش نیز ناظر باشد ،گرفتن هر موضوع
جه به اینتومصداقهايازنیزو رعایت پشت هم آیی منطقی و عقالنی موضوعاتعکس و شکل

در»خودبسندگی«به معناي کامل بودن و نیز مفهوم»جامعیت«مفاهیم. مفهوم زیبایی شناسانه است
بهدستیابیهمه مطالب مورد نیاز برايعرضهروند خلق زیبایی شناسانه متون آموزشی، بیانگر لزوم

خودبسنده باشد ومتن آموزشی باید کامل ودیدگاه هرایندر. استهدف یا اهداف مورد نظر
؛ عالوه بر این، نویسندگانبه استفاده از منابع دیگر نباشدنیازفهم و درك آن تا حد امکانبراي
این امر در روند تدوین متون. متعهد باشند»راستی«به مفهوم زیبایی شناسانهدر برابر مخاطبانباید

هر مطلب خالف واقع ازعرضهدر این دیدگاه .باز می گرددحاطالعات صحیعرضهآموزشی به
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از سوي دیگر ترجمه  دیگر این مفهوم در حوزه تدوین متون. به شمار می رودزشتیمصداقهاي
به این معناست که متن آموزشیاین امر. اثر استمخاطبانبانویسندگانآموزشی، ناظر بر یکرنگی

آن به هیچ رو نمایاندن دانشهدف ازواشدباید ناشی از اعتقادات و باورهاي قلبی او بهر نویسنده
در روند تدوین متون آموزشی به ایجاد لذت و شادي»رفاه«مفهوم. و عمل خود به دیگران نباشد

متون آموزشی باید با توجه بهدلیل نویسنده یا نویسندگاناینبه. در متون آموزشی باز می گردد
استفاده ازمطالب با لذت همراه باشد؛یادگیرينوع مخاطب خود زمینه هایی فراهم آورند که

مطالبعکس و شکل و استفاده ازاعم از رنگ،حسیبصري، کیفیات زیبایی شناسانههايشکل
چنیناست؛ همآموزشیابهاياین اصل در روند تدوین کتمصداقهاياي مناسب ازطنز به شیوه

عرضهشی ناظر بر رعایت نظم درآموزابهايدر روند تدوین کت»انتظام«مفهوم زیبایی شناسانه
ایناست؛مطالب و نیز توجه به قوانین و نظم بیرونی آن از سوي قوانین پذیرفته شده در هر صنف

»نوآوري«مفهوم .هستمتباین است  با آن قابل جمع نیز»اصالت«و»نوآوري«امر گرچه با مفاهیم
حصر به فرد است که اگر چه از تجربیاتدرسی ناظر به خلق اثري منهايکتابنیز در روند تدوین

اتییدیگران بهره برده است در نهایت با افزودن داشته هاي خود به آنها به خلق اثري بدیع با نظر
در روند تدوین متون آموزشی ناظر بر»پسندیدگی«مفهومو سرانجامنوآورانه دست یازیده است

زیباییعوامل مهمکه ازاثر استناپسندیده و پذیرفته شده در فرهنگ مخاطبکارهايتوجه به
  . قرآن استدیدگاهدرشناسانه

  جمعبندي و نتیجه گیري
ربوبی ادر این مقاله در پی هموار نمودن مسیر رسیدن به هدف غایی تربیت در اسالم، که همان

مفهوم زیبایی درتربیتیبخشی از وجوهشدن یا تشبه به زیبایی مطلق است به بررسی و تبیین
با این همه در این مقاله ؛قرآن و سپس داللتهاي آن در تعلیم و تربیت پرداخته شدترکیبات وصفی

پژوهشهايپیشنهاد این پژوهش براي. تنها به بخشی از وجوه زیبایی در قرآن پرداخته شده است
یر رسیدن به غایت تربیت اسالمی و تبیینروشن کردن ابعاد دیگري از این مفهوم در مسآینده

  .استداللتهاي آن در حوزه تعلیم و تربیت و فعالیتهاي روزمره آن در نهادهاي مختلف تربیتی
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35 كتا
 ما� فلسفه، شما	�6، �سفند1386

مقدمه
neo-) نوعملگر�يي �	به صو �� 	ظهو � (pragmatism)عملگر�يي 	�يكي �' �فر�� مؤثر بر تحو� 

� كو�ين، نكتة ��� �ين �ست كه برخال- كو�ين  5��	تي بو�� �ست. �	 مقايسة ميا� 	 �pragmatism)، 	يچا	

كه �	 عين �تكا به عملگر�يي، گا� مسير خو� 	� �' �� جد� ميكند، 	�	تي به صو	� صريحتر � مشخصتر5 
� كه خو� 	� پير� عملگر�يا� � به�يژ� �يويي معرفي 	���' عملگر�يي �ستقبا� ميكند � حتي بهصر�حت سعي 

�يويي مطرG ميكند.    � �كند، هرچند تفا��هايي نيز ميا� خو
�	تي �	 مقدمة كتاM  عينيت، نسبيتگر�يي � حقيقت(1991) به �ين نكته �شا	� ميكند كه تفا��ها 	
� بيا� � .�� �شتر�Qها5 نظرO با �يويي �	 چيست � �' چه جهت �5 ميتو�ند يك نوعملگر� محسوM شو
ميكند كه نسبت به 'ماني(1979) كه كتاM فلسفه � �ينه طبيعت 	� نوشته بو�، خو� 	� به �يويي نز�يكتر 
�حساW ميكند، 'ير� �	 كتاM �خير بيشتر به �يتگنشتاين � هايدگر نظر ��شت، �	 حالي كه �	 كتاM نخست، به 
�يويي با'گشته �ست. �' �نجا كه 	�	تي بر �جو� مشابهت خو� با �يويي پا5 فشر�� �ست، �	 'ير، پس �' �شا	� 

.����، مو	� توجه قر�	 خو�هيم 	��به �جو� �شتر�Q، بيشتر �جو� �ختالفي 	� كه با عملگر�يا� متقد\ 

تأثير 
�يچا�
 �	�تي�يچا�
 �	�تي
 بر 
نوعمل گر�يي
خسر� باقر�
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��تي با عمل گر�يا� متقد�� �نقا� �شتر�
�يويي مي��ند � با غالب �يدگا�ها5 �5 �شتر�Q نظر  �چنا�كه  �شا	� شد، 	�	تي �	 �صل خو� 	� پير
�، �ما �5 مهمترين نقطه �شتر�Q خو� 	� با �يويي �	 تصو	 �يويي 	�جع به �نسا� مي��ند: �نسا� به عنو�� 	��
موجو�5 كه ��بستگي خو� 	� به يك �جو� متافيزيكي مقد\- تحت عنو�� خد� يا هر چيز �يگر- �' �ست 
مي�هد � به جا5 ��، �عتما� خويش 	� به �مكا�ها5 �توپيايي �	 �يند� معطو- ميكند. به عبا	� �يگر، ��مي 
 �� �� 	� بر �ساW عمل خو�، �يجا �بر �� شد� �ست كه با خو��فريني (self-creation) به �يند� �� ببند
كند. �� �' �ين �يدگا� 	�جع به �نسا�، بهعنو�� يك نوd �حساW �تكا5 به خويشتن (self-reliance)  سخن 

.(17 e ،1991 تي	�ميگويد(	
�5 همين جا �شا	� ميكند كه بر خال- 	�يكر� هايدگر كه �تكا5 �نسا� به خويشتن 	� برنميتابد، بايد �ين 
� �ين مير�ثي 	� كه �' عملگر�يي �يويي حاصل شد�، با �هميت قلمد�� نمو�. هايدگر،  �عنصر 	� گر��قد	 شمر
�	 �ثا	 متأخر خو� بيشتر بر�نتظا	 �نسا� تأكيد ميكر�؛ �نتظا	 نسبت به �ين كه حقيقت خو� 	� به �نسا� عرضه 
كند. �� �ين �نتظا	 	� با �ستعا	j گوO سپر��، به جا5 �يد�، بيا� ميكند � بدين ترتيب، تأكيد5 	� كه علم بر 
�مي 	� �	 �نتظا	 ند�يي مينهد � �مشاهد� � متافيزيك �فالطوني بر شهو� حقايق مثالي ��شت، به كنا	 مي نهد 

.���كه حقيقت صال خو�هد 
مسئلة �تكا به خو�، گا� �	 سخنا� 	�	تي طنين ما��گر�يانه مييابد، چنا� كه �5 ميگويد عملگر�يي �ين 
�يد� 	� طر� ميكند كه �نسا�ها �	 قبا� يك قد	� نا�نساني مسئولند: «عملگر�يا� مايل خو�هند بو� �ين �يد� 
 �� كنا	 بگذ�	ند كه ��ميا� �	 قبا� قد	تي نا�نساني مسئو��ند»(	�	تي e ،1991 39). �ين سخن نافي �جو

 مانند خد� نيز هست كه ��مي �	 قبا� �� مسئو� باشد.  	
مقدمي

نقا� �ختال" ���تي با عمل گر�يا� متقد�
� تفا�� 	� oكر ميكند(هما�، e 16). نخست �ين كه ��يويي به طو	 عمد�  � O��	تي ميا� �يدگا� خو	
�	تي �	تباq علو\ طبيعي با بقيه �جز�5 فرهنگ 	� با �� چه كه �يويي مطرG ميكر�، متفا�� ميبيند. �يويي 	
 ��، به نحو5 �نها 	� پيش�هنگ فرهنگ �	نظر ميگرفت ��به سبب �هميتي كه به علو\ تجربي � طبيعي مي
 	���O علمي 	� �لگو5 خو� قر�	 �هند، �ما 	�	تي جلو	 �بر �� بو� كه ساير �جز�5 فرهنگ بايد تفكر علمي 
بو�� علو\ طبيعي 	� �نكا	 ميكند � بر �� �ست كه به نحو5، �جز�5 مختلف فرهنگ �	 عرr هم قر�	 ��	ند، 

� بقيه �	 پي �� قر�	 ��شته باشند. t�� 	�به جا5 �ين كه يكي 
 5��. �لبته �	 �صل �ين معا	ضه، 	���\ ناظر به معا	ضه�5 �ست كه 	�	تي با  �يدگا� «با'نمايي» � ��تفا
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���تي 
 � ميا� �يدگا� خو�
�يويي به طو� عمد� 
�كر ميكند.  �� ��� تفا�
نخست �ين كه ���تي 
��تبا( علو' طبيعي 
با بقيه �جز�- فرهنگ �� 
با �3 چه كه �يويي 
مطر5 مي كر�، 
متفا�� ميبيند. 
تفا�� ��' ناظر 
به معا�ضه �- �ست كه 
���تي با  �يدگا� 
«با;نمايي» ����.
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با �يويي هم��� �ست، �ما �	 پر��ختن به �ين مسئله، 	�يكر�5 'باني 	� �تخاo كر�� �ست؛ يعني �ين مخالفت 
	� بيشتر بر حسب نقش 'با� بيا� ميكند تا بر حسب �يد�ها � تجربيا�. به عبا	� �يگر، �يويي بر�5 �بر�' 
��قعيت  	��� بر �� بو� كه oهن، تصويربر �مخالفت با با'نمايي، بيشتر به تجربه (experience) تأكيد ميكر
نيست، بلكه ما مشغو� تجربه�يم � جريا� تجربي 'ندگي ما �عتبا	 تفكر ما 	� مشخص ميكند، نه �ين كه oهن، 
� كه �	 مقا\ بر	سي �� بخو�هيم مطابقت �نها 	� با ��قعيت بسنجيم، �ما 	�با'نماييهايي �' ��قعيت 	� فر�هم �
�	تي، به جا5 توسل به �يدj تجربه، بيشتر �	 حيطة 'با� �ين كا	 	� �نجا\ مي�هد. �5 با �تخاo موضعي معين 	
�� نيا'ها5 ��مي 	���قعيت نيست، بلكه �بز�	5 �	 جهت بر� 	���	 فلسفه'با�، مبني بر �ين كه 'با� تصويربر

 .�'	��ست، با با'نمايي مخالفت مي
�	 خصوe تفا��هايش با �يويي، �ظها	 ميكند كه �ين تفا��ها چند�� جد5 � خطير نيست.  ��	تي خو	
 5�� كه �ستا�O سيدني هوQ، بر �� بو� كه �نديشهها5 	�	تي �' �فكا	 �يويي فاصلة 'يا	���لبته، �5 �شا	� 
�، به �ليل �ين كه عملگر�يي 	�	تي به نحو5، غيرعقالني(irrationalize) شد� �ست � �� هم به سبب 	��
�5 �ين �ست كه 	�	تي  ��5 �' نيچه �ست(هما�، پا�	قي e 17). به عبا	� �يگر، مقصو ��ثرپذير5 'يا

� سعي كر�� به �نها نما5 عملگر�يانه بدهد.  �����نديشهها5 نيچه 	� مو	� قبو� قر�	 
 	� ،��ما به نظر 	�	تي، چيز5 كه سيدني هوQ �' �� به عنو�� غيرعقالني شد� عملگر�يي نا\ ميبر
��قع بيا�گر �ين �ست كه تأكيد �يويي بر 	�O علمي، به �ند�'j كافي مو	� توجه 	�	تي قر�	 نگرفته �ست، �ما 
�	�� جو�ني �يويي �ست � به ���قع، مير�v ناميمو�  	�نظر 	�	تي بر �ين �ست كه تأكيد �يويي بر 	�O علمي، 
�	�� خامي �5 �ست؛ �	 حالي كه �	 �ثا	 متأخرتر خو�، مقد�	5 �' �ين تأكيد كاسته �ست. �عبا	تي، مربوq به 
به هرحا�، 	�	تي معتقد �ست كه عملگر�يي نيا'5 ند�	� كه بر 	�O علمي، بيش �' حد تأكيد كند � �صوًال

�O �ست.   	 ��عملگر�يي جديد5 كه �5 �' �� سخن ميگويد، عملگر�يي بد
 ��O» بيا� ميكند كه عملگر�يي �	 طو� صد سا� عمر خو	 ���	تي(1991) �	 مقالة «عملگر�يي بد	
� قطب �	 حا� نوسا� بو�� �ست: يك قطب، علمي كر�� فرهنگ بو�� �ست � قطب �يگر، فرهنگي �ميا� 
 5��	 قطب �يگر، �نباله	 � �ساختن علم. �	 قطب نخست، نظر بر �� �ست كه علم بر كاللة فرهنگ نها�� شو
 ��يد� ميشو Wلز پير	چا 	ثا� 	�علم �' فرهنگ مو	� نظر �ست. 	�	تي �ظها	 ميكند كه �ينگونه �' نوسا� هم 
 	�� هم �	 نوشتهها5 �يليا\ جيمز. پيرW هنگامي كه �' �ستفا�� بسيا	 �سيع �' 	�Oها5 �'مايشگاهي علم 
فلسفه سخن ميگويد، گر�يش خو� 	� به قطب ��� نشا� مي�هد، �ما �' سو5 �يگر، هنگامي كه �5 �ظها	 
�	   نهايت تابع 'يباشناسي كنيم، گر�يش غالب خو� 	� به فرهنگ �شكا	  � yتابع �خال �	ميكند كه بايد منطق 

 .�ميسا'
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���تي 
معتقد �ست كه 

عملگر�يي
نيا;- ند��� كه 
بر �� علمي، 

بيش �; حد تأكيد كند �
 �صوًال عملگر�يي 

جديد- كه �- 
�; �3 سخن ميگويد، 

عملگر�يي
 بد�� ��

 �ست.
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�يليا\ جيمز نيز با'شناسي ميكند. به نظر  ��	تي گونه�5 �' �ين «نوسا� ميا� علم � فرهنگ» 	� �	 نز	
 �	 ��قيق(tough-minded) سخن ميگويد، گر�يش خو ��5، هنگامي كه جيمز �' �هميت ��نشمند عينيتگر� 
 the will)«��j معطو- به �عتقا�	5 �' «��به تجربه � علم عيني �شكا	 ميسا'�. �' سو5 �يگر، هنگامي كه 
 	�to believe) سخن ميگويد، بر�5 فرهنگ � با�	ها5 ��ميا�، جايگا� محو	5 قائل ميشو�. تعبير جيمز 

�	 تعبير نيچه�5 «�	��j معطو- به قد	�»�ست، با �ين تفا�� كه بر�5 ���j معطو- به �عتقا�»يا�	�»eخصو
   .�نيچه، قد	�، �ساسي �ست � بر�5 جيمز، �عتقا

� چهرj برجسته بو�� �ست: ��يويي تحت تأثير  .��يويي هم �ين نوسا� �يد� ميشو 	��	تي، 	 �به �عتقا
�5 قو� مييابد.  	��ين �ست، گر�يش علمي كر�� فرهنگ 	���ين � هگل. هنگامي كه �5 تحت تأثير 	��
 The Influence of Darwinism on) «ين بر فلسفه�	���	 يكي �' �ثا	 خو� تحت عنو�� «تأثير �يدگا�  ��
�ين 	� �	 فلسفه نيز بهكا	 گيريم. به بيا� �يگر، منطق سا'گا	5 	��Philosophy) �ظها	 ميكند كه بايد منطق 

� �نديشة فلسفي به  �� شو	���	 نظر گرفت، بايد �	 فلسفه نيز  ����ين �� 	� به منزلة 	مز بقا5 موجو	��كه 
�	 پي عمل�	'5 باشد. تا  ،5'	�جا5 �غدغه «كشف حقيقت» �	 پي «تغيير موقعيت» باشد � به جا5 نظر
 5� 	��ينجا �يويي بهشد� علمگر�ست، �ما هنگامي كه تأثير هگل بر �5 �شكا	 ميشو�، گر�يش فرهنگي 
� كه همه چيز 	� تا	يخي ببيند � �ين به معنا5 	���. تأكيد هگل بر تا	يخ، �يويي 	� بر �� مي�غالب ميگر
فرهنگي ساختن يا تا	يخيكر�� حتي خو� علم �ست. �	Q علم بر حسب موقعيت �جتماعي � فرهنگي، مانع 
�' �� �ست كه علم �مر5 فر�تا	يخي تلقي شو�، بلكه �	 �ين �يدگا�، �نسا� موجو�5 تا	يخي �ست كه �	 مقطع 
� معركه 	��تا	يخي خاصي 'ندگي ميكند � متناسب با �� فضا مي�نديشد. �	 �ينجا نوعي نسبيت تا	يخي 

.�ميشو� كه بر حسب ��، عينيت   پايد�	 فاقد معنا خو�هد بو
�	 خصوe نوسا� ميا� علم � فرهنگ كه عملگر�يا� متقد\، هر يك به نحو5 �چا	 �� بو���ند، 	�	تي 
�. به نظر �5، «هستة مركز5 عمل-	��بر �� �ست كه گر�يش به فرهنگ، با عملگر�يي همخو�ني �ساسي 

 	� �گر�يي»(core of pragmatism) �ين �ست كه عملگر�يي، قو�عد موفقيت�ميز عمل 	� بر صد	 مينشاند 
 	��شي بر�5 تأمين �� 	� به كنا	5 مينهد: «�گر هسته مركز5 عملگر�يي 	� 	 �مقابل، �يدگا� «با'نمايي» 
 ،rعو 	� � ��ين بد�نيم كه تالO ميكند مفهو\ عقايد �	ست 	� به منزلة با'نمايي «ماهيت چيزها» كنا	 بگذ�	
 ��	 �ين صو	�، به	�حتي ميتو�� نگرشي �'مايشي  ،��نها 	� به منزلة قو�عد موفقيت�ميز عمل �	 نظر بگير
خطاپذير 	� توصيه نمو�، �ما به �شو�	5 ميتو�� �' «	�O» مجز�يي سخن گفت كه �ين نگرO 	� مجسم 

�	تي 1991، صص 65-66). 	)«�سا'
به عبا	� �يگر، به نظر 	�	تي، جا�مايه، عملگر�يي �ين �ست كه به ما ميگويد چه قو�عد5، عمل موفق 
�، �ما چنين نيست كه 	�� ��	 �ين مسير، جا بر�5 تغيير نگرOها5«خطا5» پيشين �جو �	� تأمين ميكنند 
�	ست، بر حسب با'نمايي ��قعيتها � �� نيز �' طريق عرضه، 	�شي معين به نا\ 	�O علمي �نجا\  �خطا 
�فاy جمعي جست�جو ميكند. �ين �مر،  	�شو�. عملگر�يي، قو�عد موفق عمل 	� به جا5 با'نمايي ��قعيت، 
نشا��هند� كلگر�يانه بو�ِ� عملگر�يي �ست � نبايد �� 	� به 	�O خاصي 'ير نا\ 	�O علمي، با مشخصاتي 

ثابت � معين، كاهش �هيم.    
�فاd �' عملگر�يي �' طريق مخالفت با فلسفة قا	��5، به بهانة  	� �	 Qتي، سيدني هو	�	 ،��' �ين 	
� غير�قيق بو�� ��، مو	� �نتقا� قر�	 مي�هد. به نظر �5، سخن هوQ حاكي �' �� �ست كه  ��غيرعلمي بو
 «��يني» (غيرعلمي) 	� بپذيريم، �	 حالي كه عملگر�يي، «�	��j معطو- به �عتقا» �تقابلهايي مانند «علمي» 
	� �	t مينهد. �ين �عتقا�ها ميتو�نند �يني هم باشند، 'ير� �' منظر عملگر�يي �� چه مهم �ست �ين �ست كه 
�5 ميگويد كه به همين �ليل  .66) e ،ما بنهند(هما� 	ختيا� 	��عتقا�ها بتو�نند قو�عد موفقيت�ميز عمل 	� 
�ست كه �يويي(1934) �' �يما� (�يين) مشترQ (A Common Fait) سخن گفته �ست. �ين �ثر متأخر �يويي، 
 	� ��يويي �	 �� �' خد� سخن ميگويد، هرچند خد�يي كه � �خطاM به طالM مسيحي �مريكا مطرG شد� 

عملگر�يي، 
قو�عد موفق عمل �� 
به جا- با;نمايي ��قعيت،
 �� �فاE جمعي
 جست �جو ميكند.

 �ين �مر، نشا��هند� 
كلگر�يانه بو�ِ�

عملگر�يي �ست � 
نبايد �3 �� 
به �� خاصي
 ;ير نا' �� علمي،

 با مشخصاتي ثابت � معين، 
كاهش �هيم.
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�يا� به عنو�� يك � 	��ين �ثر مطرG ميكند، با خد�يي كه 
 ���جو� مقد\ بر موجو�يت �نسا�ها � جها� مطرG �ست، تفا
 ��يويي، خد� 	� به عنو�� �	تباq فعالي ميا� 'ما� حا�  .�	��
�يند� تعريف ميكند؛ هما� �يند�گر�يي كه ما �	 «خو��فريني» 
بايد به �� توجه كنيم. به نظر 	�	تي، علت �صر�	 �يويي به 
�ستفا�� �' مفهو\ خد� �ين بو� كه �5 �حساW ميكر�، �' �ين 
�	 مو�جهه با مسائل 'ما�  �	 �طريق ميتو�ند شبكه عقايد خو
�يدگا� عمل- 	�خو�، بهتر � بيشتر حفظ كند. پيد�ست كه 
گر�يي، �	ستي � نا�	ستي بر حسب مطابقت با ��قعيت سنجيد� 
نميشو�، بلكه �� چه مهم �ست، حفظ تو�نايي شبكه عقايد 
كا	  �	تي 	 بنابر�ين،  �ست.  جديد  مسائل  � هضم  بر�5 حل 
�يويي 	� شبيه كا	 ��نشمند5 مي��ند كه �' طريق �	 	فتن با 
صو	�بند5ها5 كهن ميكوشد 	خد��هايي 	� كه �شفته مي-
نمايند، نظم �هد؛ «�	 	فتني كه ��نشمند�� به كا	 ميگيرند، 
 Mچو	چا  	�  �	 �شفته  	خد��ها5  كه ميكوشند  هنگامي  به 
�� چيزها نظم �هند يا به 	�� 	�شيو�ها5 كهن به تصوير 
عكس، ميكوشند شيوj جديد5 	� با مالحظا� كهن سا'گا	 
سا'ند»(	�	تي e ،1991 70).طبق �يدگا� عملگر�يي، �گر 
صو	�بند5 كهني ميتو�ند چنين كند، پس چر� نبايد �' �� 

بهر� گرفت.
به نظر 	�	تي، �يويي �	 �ين �ثر، به پل تيليش، فيلسو- پر�تستا� فلسفة قا	��5، بسيا	 نز�يك شد� �ست. 
 ��تيليش هم �	 كتابي به نا\ پوياييها5 �يما� (Dynamics of Faith) مفهو\ �يما� يا �يين 	� بسيا	 گستر
�	تي �ين �ست كه 	 ��	 نظر گرفته �ست، به طو	5 كه ميتو�� گفت بتپرستا� نيز به نحو5 �يند�	ند. مقصو
�يي به فلسفة قا	� �5 نيز نز�يك شد� �ست � بنابر�ين، �ليلي ند�	� كه ما فاصلة 'يا�5 بين فيلسوفا� 
عملگر  عملگر�يا� قائل شويم � بگوييم فلسفة قا	��5 فرهنگگر�ست، �	 حالي كه فلسفة عملگر�يي، علم-
�قا	��5 
 ���قع، 	�	تي �ين 	�يكر� به فرهنگ 	� �	 عملگر�يي، بيشتر مو	� �ستقبا� قر�	 مي�هد تا 	�يكر 	��ست. 

گر �	�� جو�ني �يويي قابل �نتساM �ست.��يي 	� كه به 
علمگر

��مة بحث، � 	�� �ختال- 	�	تي با عملگر�يا� متقد\ ��شتيم،  Qشتر�� qكنو�، پس �' نگاهي كه به نقا�
 .���چا	چوM �ساسي �	�ء فلسفي 	�	تي 	� با تفصيل بيشتر5 مو	� بحث قر�	 خو�هيم 

�يژگيها' �ساسي %يدگا� ���تي
�يدگاهي» فلسفي نيست يا بهتر �ست بگوييم كه �5 چنين ��نمو� ميكند كه » 5�	��به يك معنا، 	�	تي 
�يدگاهي فلسفي � متافيزيكي، به مفهو\ سنتي كلمه ند�	�. به همين �ليل، �5 قهرمانا� فلسفي خو� 	� كساني 
 ��يتگنشتاين مي��ند كه كوشيد��ند به �نحاء مختلف، نظا\ها5 متافيزيكي � سنتي 	� مو	 �چو� نيچه، هايدگر 
ً
طعن � نفي قر�	 �هند. �ينا� كوشيد��ند به جا5 حّل مسائل فلسفي، �نها 	� منحل كنند � نشا� �هند كه �صوال

صو	� مسئلهها5 فلسفي 	� بايد پاQ كر�. به طو	 مثا�، �يتگنشتاين بر �� بو� كه مسائل فلسفي، �	 نتيجة 
 �ستفا�� كر�� �' 'با� به ظهو	 	سيد��ند � تحليل فلسفي �قيق ميتو�ند به منحل كر�� �ين مسائل(� نه 

بد  �نها) كمك 	ساند.
حل

 e، نه تنها يك فلسفة خا�	عملگر�يي  �به همين �ليل، �يژگي خاe عملگر�يي 	�	تي �ين �ست كه �

���تي قهرمانا� فلسفي 
خو� �� كساني چو� نيچه، 

هايدگر � �يتگنشتاين مي��ند 
كه كوشيد��ند 

به �نحاء مختلف، 
نظا'ها- متافيزيكي � 
سنتي �� مو�� طعن � 

نفي قر�� �هند. 
�ينا� كوشيد��ند 

به جا- حّل مسائل فلسفي، 
3نها �� منحل كنند � 
نشا� �هند كه �صوًال

صو�� مسئلهها- 
فلسفي �� 
 Vبايد پا

كر�.
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�مريكايي، بلكه فلسفه�5 سنتشكن مي��ند، به �ين معنا كه نو��	5ها5 
�ظها	 ميكند كه  �	تي 	 �ست.   ��نبو فلسفة سنتي  �	 حيطة  عملگر�يي، 
�نقالبي   �  5�عا �ستة   �� به   �	 فيلسوفا�  ميتو��  تقسيمبند5  يك   	�
�	 يك  Gتي �صال	به عبا � �تقسيم كر�. فيلسوفا� عا�5، تغيير�تي خر
�ساسي  تغيير�تي  �نقالبي،  فيلسوفا�  �ما  مي��	ند،  فر�هم  فلسفي  نظا\ 
تقسيمبند5   	�  5� مي��	ند.  پديد  پيشين  فلسفهها5   	� شگر-   �
'ير�  تقسيم ميكند،  �سته  ��به  نيز   �	 �نقالبي  فيلسوفا�   ��يگر5، خو
�گونه نو��	5 �ساسي يا تغيير �نقالبي ميتو�� �	 عالم فلسفه �	 نظر �
با شكستن   5	�نو�  �  Mغر فلسفي  چا	چوM سنت   	�  5	�نو� گرفت: 
�نقالM كوهني،  به �� كه نوعي  ��كنش نسبت  ��ين سنت   Mچو	چا
�� فلسفه � فيلسوفا� 	� � dتي نو	�يعني تغيير �	 كال� �لگو �ست. 	
 '�  � مينامد   (constructive)سا'ند� يا   (systematic) 	��نظا\
 �يا  (edifying)پااليند� يا   (reactive)كنشي�� تعبير  با   \��  dنو
ميكند. نمونه فيلسوفا� �سته ��� عبا	تند �': �كا	�، كانت، هوسر�، 
�\ عبا	تند �': كييركهگو	، نيچه، �	�سل � نمونهها5 فيلسوفا� �ستة 
نخست،  فيلسوفا�  كا	  نتيجة  متأخر.  هايدگر   � متأخر  �يتگنشتاين 
 �تأسيس مكتبها5 نوين �	 بستر فلسفة هنجا	ين � حرفه�5 �ست 
commensu)پذيرند Wژگا� فلسفهها5 پيشين، قيا��بنابر�ين با 

�\، طعن�	'5 نسبت به �rable)�ند. �ما نتيجة كا	 فيلسوفا� �ستة 
فلسفة هنجا	ين � �فريد� مسائل جديد �ست � �' همين 	� با ��ژگا� 

   .(369 e ،1979 تي	�فلسفهها5 پيشين، قياWناپذيرند(	
به نظر 	�	تي، مهمترين حركت بنيا�كن عملگر�يي 	� ميتو�� 
�ين ��نست كه �	 'مينة مفاهيمي چو� حقيقت، ��نش � �خالy، �ين 
�به	� نيستيم. 	 )essenceبا ماهيتي( ��عيه 	� مطرG كر�� كه ما 
يا  بر�5 ��نش، حقيقت  به عبا	� �يگر، نميتو�� ماهيت معيني 
��oگر�يي»  «ضد  به  �	تي 	 جهت،  همين   '� شد.  قائل   yخال�
 	� مثا�،  طو	  به  بنابر�ين،   .�	�� گر�يش   (anti-essentialism)
 ����خصوe «حقيقت»، با توسل به تعريفي كه جيمز به�ست 
بو�، �� 	� با خير يا خوبي همعنا� مي��ند؛ حقيقت با خوبي بر 
�. به عبا	� �يگر، حقيقت، �� �حسب �عتقا��� ما مشخص ميگر
�سته �' �عتقا��� يا نظامي �' �عتقا��� ماست كه منجر به خوبي 

� ميتو�ند به نيا'ها5 ما پاسخ �هد.  �ميشو
�گر نكتة �ساسي مو	� نظر 	�	تي؛ يعني ضدماهيتگر�يي، 
�	 عملگر�يي لحا� كنيم، پي�مدهايي بر �� مترتب خو�هد  �	
نا\ پي�مدها5  به   O	ثا�  '� �	 يكي  �شد. 	�	تي(1982) خو
عملگر�يي به بيا� ��ها پر��خته �ست. �' جمله �ين پي�مدها 
 ،yخال� ��� �ست كه �گر بر�5 مفاهيمي چو� حقيقت، ��نش 
��قع �ين ��ژگا�، �يگر ��ژگا�  	�ماهيتي �جو� ند�شته باشد، 
عملي(vocabulary of practice) خو�هند بو� نه تئو	يك. 
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��ژگا� عملي، مجموعة ��ژگاني هستند كه به جا5 �ين كه با	 تئو	يك ��شته باشند، ناظر به �عما� ما هستند. 
منظو	 	�	تي �' با	 تئو	يك �ين �ست كه ��ژ��5 �	 مقا\ «با'نمايي» باشد؛ يعني نظر بر �� باشد كه ��قعيت 

بير�ني 	� بر�5 ما �شكا	كند.
� �	'O(value) تمايز5 قائل نشويم. �ين مسئله به نحو5  )factقع(���\ �ين �ست كه ميا� �مر � پي�مد 
�	 سنت فلسفي جريا� ��شته كه ميا� ��قعيت � �	'O تفا��هايي قائل ميشدند � حتي كساني چو� هيو\ بر 
�� بو�ند كه نميتو�� �مو	 �	'شي 	� �' �مو	 ��قعي �ستنتاt كر�، �ما به نظر 	�	تي، �گر ما بد�نيم كه �ين ��ژگا�، 
�	 علم �'  �جنبة عملي ��	ند، �يگر ميا� �مر ��قع � �	'O تفا�� قائل نميشويم. �گر ما �	 �خال� '� y	O'ها 
� عرصة، ��ژگاني عملي 	� مو	� �ستفا�� قر�	 مي�هيم � �' �ين جهت، ���قعيتهايي سخن ميگوييم، �	 هر 
همه �	 يك منظومة مشابه قر�	 ميگيرند. �ينها با هم، شبكة عقايد ما 	� تشكيل مي�هند كه ما بر �ساW ��ها 

� كا	�مد بو�� ��ها توجه مينماييم. Mخو �عمل ميكنيم � به �عما� خويش نيز بر حسب نتايج ��ها 
 .�سر�نجا\، سومين پي�مد �ين �يدگا� عملگر�يانه �� �ست كه ضو�بط فر�'باني بر�5 عينيت �جو� ند�	
�Oها5 علمي مطرG ميشو� كه 	 ��يدگا� معرفتشناسانه، برخي معيا	ها بر�5 سنجش �عتبا	 يافتهها  	�
�»(second order) نيز تعبير شد� �ست. �ما �	 عملگر�يي جديد كه �' ��' ��ها به عنو�� معرفت «�	جه 
�، جايي بر�5 فر�'با� نخو�هد ماند � ضو�بطي كه بر�5 �	'يابي تحقيق باقي ميماند، �معرفتشناسي طفر� مي	
'باني خو�هد بو�. به عبا	� �يگر، تحقيق، �مر5 گفت�گويي �ست. گفت�گويي بو�� تحقيق؛ يعني �ين كه �گر 
 dنه �جما .�ما به �جماd برسيم، �ين �جماd نشا��هندj �� �ست كه نتيجة تحقيق به �يدj قبو� نگريسته ميشو
� نه حل شد� مشكال� � مسائل توسط 	��حلها5 ما هيچ يك، حاكي �' با'نمايي ��قعيت نيستند � بنابر�ين،   

معيا	5 فر�'باني بر تحقيق حاكم نيست.
 ��	 ضمن طعن  ،5�به	غم پرهيز 	�	تي �' ��شتن نظامي فلسفي، �' منظر5 �يگر، ميتو�� گفت كه 
�� �ست. به 	��يدگاهي فلسفي فر�هم � �نفي نظا\ها5 متافيزيكي سنتي، خو� نيز، به صو	� �يجابي، نظا\ 
�، ، بلكه �	 هر مو	�، جايگزين � بديلي بر�5 �� '��عبا	� �يگر، �5 تنها به نفي نظا\ها5 متافيزيكي نميپر
�يدگا� فلسفي 	�	تي 	� مشخص  Mچو	ها، ميتو�ند چا�چه نفي ميكند، پيشنها� ميكند. مجموعة �ين پيشنها
كند. �	 'ير، پيشنها�ها5 مهم 	�	تي، همر�� با �شا	�تي به نقدها5 �5 نسبت به �يدگا�ها5 سنتي، به �ختصا	 

بيا� خو�هد شد:

1. خصيصه �بز��' � �مكاني *با�  
يكي �' خصايص �ساسي 'با� �	 فلسفة 'با� 	�	تي، �بز�	5 بو�� �� �ست. به عبا	� �يگر، 'با� بر�5 
�� �ست كه ما به كمك �� به نيا'ها � مقاصد خو� تحقق ببخشيم. بر �ين �ساW، بايد 'با� 	� به منزلة 
�� يا با'نمايي ��قعيت. 	�	تي، پيشينه فلسفه ���	 نظر گرفت، نه به منزلة �ينه�5 بر�5 نشا�  )tools(	بز��
	� بهشد� تحت تأثير �نحر�-�فرين نوعي فلسفه 'با� مي��ند كه طبق ��، 'با�، خصيصه با'نمايي نسبت به 
 '� 	���. �ثر 	�	تي با نا\ فلسفه � �ينه طبيعت(1979) تالشي �	 نقد �ين �يدگا� �ست. 'با�، هرگز به 	����قعيت 
value-)O'	� '� �	بنابر�ين، نميتو�� توسط 'با�، توصيفي فا �عاليق � نيا'ها5 �ستفا��كنندگا� �� نيست 

��قعيت، �نتظا	 ��شت.  ��	 مو	 (free
گفت(	�	تي  نيز سخن   ��  (contingency)مكاني� خصيصة   '� بايد  'با�،  �بز�	5  خصيصة  تبع  به 
�1989لف). هنگامي كه 'با� با نيا'ها � عاليق �ستفا��كنندگا� �� گر� خو	�� باشد، � با نظر به �ين كه �ين 
�گرگوني قر�	 ��	ند، بايد نتيجه گرفت كه 'با�، �' خصيصه ثبا� � پايد�	5  �نيا'ها � عاليق، �	 معرr تغيير 
�جو� ند�	�، به �ين معنا كه نميتو�� توسط  )final vocabularyژگا� نهايي(�� ،��	 �ست. �' �ين 	�به 
� جامعه�5 كه جها� خو� 	� توسط  ��. �' طر- �يگر، �فر�	�'با�، توصيفي هميشه ثابت �' برخي �مو	 فر�هم �
�� به شر�يط خو� مو	� �ستفا�� قر�	 مي�هند ���ژگاني نهايي توصيف ميكنند، �ين ��ژگا� نهايي 	� محد
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 Xيژگي خا�
عملگر�يي ���تي 

�ين �ست كه �� 
عملگر�يي ��، 

نه تنها يك فلسفة 
خاX 3مريكايي، 

بلكه فلسفه�- 
سنت شكن مي��ند، 

به �ين معنا كه 
نو3��- ها- عملگر�يي، 

�� حيطة 
فلسفة سنتي 
نبو�� �ست.
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نميتو�� �نتظا	 ��شت كه �� بر�5 �فر�� يا جو�مع �يگر نيز ��ژگا� نهايي باشد.
    

2. خصيصة �مكاني «خو%» � �جتما0 
عال�� بر 'با�، «خو�»(self) يا هويت �فر�� نيز �' خصيصة �مكاني برخو	��	 �ست(هما� مأخذ). 	�	تي، 
 �هم��� با نيچه، �	 نقد �يدگا� مد	� �	 مو	� هويت به منزلة �مر5 ثابت، بر �ين نظر �ست كه هويت فر�، ثابت 
�' پيش موجو� نيست، بلكه �	جريا� ساخته شد� �ست. چيز5 به عنو�� «ماهيت ��مي» �جو� ند�	�. مفهومي 
همچو� «خو��فريني»(self-creation) ميتو�ند تصوير مناسبي �' هويت فر� به�ست �هد � تصوير5 كه 
�' �� به�ست مي�يد، نشانگر خصيصة �مكاني �� �ست. به عبا	� �يگر، هويت فر�، چيز5 �ست كه تحقق 
�	 �ين مسير نيز، �مر5 �مكاني �ست � نميتو�� پيشبيني كر� كه فر�5 معين، ��	�5 چه  �خو�هد يافت 

يژگيهايي خو�هد شد.
�

 ،Wنيز بايد �' خصيصة �مكاني سخن گفت(هما� مأخذ). بر �ين �سا dجتما� ��	 مو	 ،�همچو� 'با� � خو
 ،�به	غم �نديشهها5 متفكر�� مد	�، �جتماd بشر5 ��	�5 قو�نين معين � ثابتي بر�5 حركت يا پيشرفت ند�	
Conant قابل پيشبيني نيست. برخي(همچو� ��	 گر� �حتما� � �مكا� �ست  ،�� jبلكه تحوال� �يند

e ،2002 276) �' �ين �يدگا� 	�	تي، به عنو�� «تا	يخينگر5»(historicism) يا� كر���ند. �لبته، با �ين 
 	� .��	تي، متفا�� با چيز5 �ست كه بر�5 كا	� پوپر مطرG بو	 �توضيح كه �صطالG تا	يخينگر5 �	 نز
�5 با �ين مفهو\، �' تا	يخينگر5  � �نظر پوپر، تا	يخينگر5 مال'\ با قبو� قو�نين قاطع بر حركت تا	يخ بو
ما	كسيستها � فقر �� سخن ميگفت. �ما 	�	تي، تا	يخينگر5 	� به �ين معنا �	 نظر ميگير� كه فر�يندها5 
�	 �ين معنا،  ��تا	يخي، تحت حاكميت قو�نين قاطع نيستند، بلكه �' خصيصة �مكاني برخو	��	ند. تا	يخي بو
� مال'\ با نيا'ها، �	'Oها � عاليق  eموقعيتي خا 	�حاكي �' ��شتن موقعيتها5 خاe �ست. هر �جتماعي،    

.�خاe �ست � بنابر�ين، جست�جو5 �حكا\ عا\ �	 مو	� جو�مع مختلف، بيمو	� خو�هد بو

3. همبستگي �جتماعي به جا' عينيت 
�يدگا�ها5 سنتي، مو	� قبو� قر�	 گرفته، ناممكن  	��	تي، نايل شد� به شناخت عيني پديد�ها 	� كه 	
�	 ساختا	 � خصايص 'باني �ست كه  �� � �	��مي��ند. به نظر �5، �ين �متناd، 	يشه�5 بسيا	 عميق � �ساسي 
 �ما �	 �مر شناخت، �� 	� مو	� �ستفا�� قر�	 مي�هيم. چنا�كه گذشت، 	�	تي خصيصة «با'نمايي» 'با� 	� مو	
 	���قعيتها5 بير�ني  M'با�، �ين نيست كه همچو� �ينه�5 به با'تا 	كا ،Wهد. بر �ين �سا��نكا	 قر�	 مي
�، بلكه 'با�، �	تباq ما 	� با يك�يگر ميسر ميسا'�. بنابر�ين، توجيه ��عيهها5 ما با توسل '��oهن � ضمير بپر

به عينيت ��ها �مكا�پذير نيست.
بر�5  	�هي  چه  نيست،  �مكا�پذير  عينيت،  به  توسل  طريق   '� ما  ��عيهها5  توجيه  كه  هنگامي 
عنو��  به   ��  '�  � ميكند   Gمطر  �	  �خو  �پيشنها �	تي، 	 كه  �ينجاست   	� ��شت؟  خو�هد   ��جو كا	  �ين 
"همبستگي"(solidarity) يا� ميكند. همبستگي �جتماعي �نسا�ها با يك�يگر، تنها 	�هي �ست كه �نها 
ميتو�نند با توسل به ��، ��عيهها5 خو� 	� توجيه � پشتيباني كنند. به عبا	� �يگر، يك سخن، نه �' �� نظر 
� با ��قعيتها منطبق �ست، بلكه بر �ين �ساW، قابل �فاd �ست كه  �	��� موجه �ست كه حقيقت  dفا�قابل 
�فر�� جامعه بتو�نند �	 مو	� �� به «�جماd»(consensus) نائل شوند. 	�	تي �	 �ين مو	� ميگويد: «�' نظر 
 عبا	� �ست �' گر�يش به تو�فق بيناoهني(intersubjective) تاجايي 

عملگر�يا�، گر�يش به عينيت...صرفًا
.(23 e ،1991 تي	�� �	جاd «ما» تا جايي كه ميتو�نيم»(	��� حد��كه ممكن �ست، گر�يش به بسط 

�	تي �ين �ست كه ��ير� �جماdها5 ما بايد تا جايي كه ممكن �ست گسترO يابد. به �ين ترتيب، 	 �مقصو
ما خو�هيم تو�نست ��عيهها5 خو� 	� هر چه بيشتر � گستر��تر موجه � قابل �فاd سا'يم. جست�جو5 چيز5 
 �بيشتر �' �جماd، با نا\ حقيقت يا عينيت، �مكا�پذير نيست. به �ين ترتيب، تمايز �يرينه�5 كه به �يژ� �	 نز

���تي
 �� �صل خو� ��
 پير� �يويي مي��ند �

 با غالب �يدگا�ها- �- 
�شتر�V نظر ����،
 �ما �- مهمترين

 نقطه �شتر�V خو� �� 
با �يويي
 �� تصو� �يويي
 ��جع به �نسا�
 مي��ند.

جا� يويي
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� «�عتقا�»(opinion) مطرG بو��، بايد جا5 خو� 	� به تمايز  )knowledgeنش»(���فالطو�، ميا� «
�	 مو	� �نها سا��تر �ست � موضوعاتي كه حصو� �ين �مر �	 مو	� �نها  dجما� �ميا� موضوعاتي كه تو�فق 

�شو�	تر �ست، بدهد.
�	تي �	 مقالة «علم به منزلة همبستگي �جتماعي» بر �� �ست كه ميا� �يدگا� تامس 	 ،Wبر �ين �سا -
� ميگويد: «چيز5 	� كه من «عمل� .�	�� �كوهن � �� چه عملگر�يا� مطرG ميكنند، قر�بت فر���ني �جو
�5 �ين �ست كه نوعمل- �گر�يي» مينامم، ميتو�� «كوهنگر�يي جناG چپ» ناميد»)هما�، e (38.  مر�

 Gگرفته �ست. سؤ�لي كه بر�5 كوهن مطر 	چپگر�يانه به كا �گر�يي، �يدگا� كوهن 	� به صو	تي 	��يكا�تر 
بو�، بر�5 	�	تي هم مطرG �ست: چگونه ميشو� كه علم پيشرفت ميكند؟ 	�	تي �	 پاسخ ميگويد كه نبايد 
�	 �ين 'مينه بايد �' كوهن هم 	��يكا�تر بو�، به �ين معنا كه  �هيچگونه �غدغه �	تباq با ��قعيت ��شته باشيم    

� به جا5 با'نمايي �'  «تو�فق»(agreement) ميا� عالما� سخن گفت. ��	تباq علم 	� با ��قعيت قطع كر
�	�� جو�ني معتقد � 	�چنا�كه  پيش �' �ين �شا	� شد، 	�	تي تقد\ علم بر فرهنگ 	�، چنا�كه �يويي 
بو�، نميپذير� �ما �	 عين حا�، ميگويد علم ميتو�ند �' يك جهت بر�5 ساير بخشها5 فرهنگ �لگو باشد: 
«�عتر�r من به مفاهيم سنتي عقالنيت 	� ميتو�� �	 �ين بيا� خالصه كر� كه تنها معنايي كه برحسب ��، 
 ��علم، مثل �عالست، �ين �ست كه �لگويي بر�5 همبستگي �جتماعي �ست»)هما�، e (39. بنابر�ين، �لگو بو
علم �' جهت عيني بو�� �� نيست، به �ين معنا كه بگوييم چو� علم عيني �ست، ساير بخشها5 فرهنگ نيز 
بايد بكوشند، همچو� علم، عيني باشند، بلكه �' �ين جهت �ست كه علم نشا�گر يك نوd همبستگي �جتماعي 
��نشمند��  � ���ست. �گر ما علم 	� بر بنيا� تو�فق بنگريم، با توجه به �ين كه �	 علم، گفت�گو5 ما ثمر بخش بو
تو�نسته�ند 	��ها5 تو�فق بهتر5 	� پيد� كنند، بر �ين �ساW، علم �لگو5 مناسبي بر�5 ساير بخشها5 فرهنگ 
 ،��ماست. به طو	 مثا�، �	 منا'عهها5 ميا� ��يا� � يا ميا� فرهنگها ميتو�� �' �� چه �	 علم �تفاy �فتا

سرمشق گرفت.
�	 �ينجا 	�	تي به نقطة �شتر�Q عملگر�يي � �	�ء كوهن �شا	� ميكند. �' نظر �5، عملگر�يي جديد، تقابل 
ميا� oهن � عين 	� كه �' قر� هفدهم بهشد� مطرG بو��، با تقابل ميا� عقايد 	قيب جايگزين ميكند؛ يعني به 
جا5 �ين كه oهن 	� �	 مقابل عين قر�	 �هيم � بعد oهن 	� با عين بسنجيم(سو��5 عينيتگر�يي)، تقابل 	� بين 
 Wبر سر تصاحب عينيت نيست، بلكه بر �ين �سا �	�� �� نظريه �جو�عقايد 	قيب قر�	 مي�هيم. 	قابتي كه بين 
�ست كه كد�\ يك ميتو�نند تو�فق بيشتر5 �يجا� نمايند. به �ين ترتيب، تشابه �يدگا� 	�	تي با كوهن مشخص 
ميشو�. كوهن نيز بر �ين نظر بو� كه تا	يخ علم عبا	� �' تا	يخ   جايگزيني كال��لگوها5 	قيب به جا5 يك-

 .(41 e ،هما�)هنيتo ��يگر �ست. �	 �ينجا هم تقابل ميا� نظا\ها5 فكر5 �ست، نه ميا� عينيت 
�گر عينيتي �	كا	 نباشد، هد- تحقيق � علم چيست؟ نظر 	�	تي بر �ين �ست كه هد- تحقيق عملگر�يانه 
 ��يجا� نوعي تو�'� �ست؛ تو�'� ميا� تو�فق � تساهل(tolerance). تو�فق مربوq به 'ما�هايي �ست كه �فر�
با يك�يگر �تفاy نظر ��	ند � تساهل يا سعة صد	 �	 جايي مطرG ميشو� كه ��ها با هم �ختال- ��	ند. بايد 
� مطلق نيست � ما �ميز��5 �' ��ها ��	يم. بايد �ين تو�'� �نوعي تو�'� ميا� �ينها برقر�	 شو�. هيچيك �' �ين 
�	 نظر بگيريم � oهن � عين 	� فر�موO كنيم. به بيا� �يگر، به �ين فكر نكنيم كه �عتقا��� ما چقد	 به  �	
� كنيم 	���	 غير �ين صو	�، تساهل 	�  ���قعيت نز�يكند، بلكه �ين گونه بينديشيم كه تو�فق 	� برقر�	 سا'يم 

تا بتو�نيم حيا� 	� تد��\ بخشيم(هما�).

4. بنيا% گفت�گويي �خال; 
 yخال� ��	 مو	� بنيا 5�� كه �گر بتو�� �' نظر �تأكيد 	�	تي بر همبستگي �جتماعي، تا بد��جا پيش مي	
dحاصل ��، يعني �جما �سخن گفت، �ين بنيا�، 	يشه �	 گفت�گو5(conversation) ميا� �فر�� جامعه 

خو�هد ��شت. به عبا	� �يگر، مبنايي عيني يا حقيقي بر�5 �خالy نميتو�� جست�جو كر�، بلكه تنها محملي 

هنگامي كه 
توجيه ��عيهها- ما 

�; طريق توسل به عينيت، 
�مكا�پذير نيست، 

چه ��هي بر�-
�ين كا� �جو� خو�هد ��شت؟ 

�� �ينجاست كه ���تي، 
پيشنها� خو� �� 
مطر5 ميكند � 
�; �3 به عنو�� 

 (solidarity)همبستگي
يا� ميكند.
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كه برحسب �� ميتو�� �'«�	ستي»(right) �خالقي سخن گفت، هنجا	ها5 �جتماعي �ست كه فر�، متناسب 
 	���قع، �' �عتقا� به خصيصة �مكاني �جتماd كه  	�با �نها �	 جامعه�5 معين 'ندگي ميكند. �ين نظر 	�	تي، 
�� شد، نشأ� مييابد. با توجه به خصيصة مذكو	، حيا� �جتماعي هرجامعه�5، �مر5 تا	يخي ��باال توضيح 
�	 نتيجه، �نتظا	 �ين كه قو�عد تنظيمكنندj �خالقي مربوq به ��  .��	 شر�يط معيني شكل ميگير ��ست 
 O��	تي، �ين نكته 	� �	 مو	� جامعة خو	 .�جامعه، قابل تعميم به هر جامعه �يگر5 باشد، بيمو	� خو�هد بو
 �ِ خشونت 

��ژگا� �ساسي ليبر�ليسم(يعني نفي ،5� �� يعني ليبر�ليسم نيز صا�y مي��ند. �' نظر 
� فرهنگ

 	��) نيز فر�فرهنگي نيستند، بلكه �	 شر�يط خاe تا	يخي جو�معي معين مطرG شد��ند. 	�	تي، 	�كاستن 
مقالة خو� با نا\ «تقد\ مر�\ساال	5 بر فلسفه»حاصل �ين نوd نگريستن به �خالy 	� �� مي��ند كه تمايز ميا� 
�	تي 1991، صص 196-175). كساني 	)�(prudence) �' ميا� برميخيز

� مصلحت  )morality(yخال
�

 �چو� كانت، بر �ين تمايز پا5 فشر���ند كه �خالy بر قو�عد مطلقي �ستو�	 �ست، �	 حالي كه مصلحت، متغير 
��قع، �خالy 	� به  	� �� مصلحت 	� برچيند  yتي بر �� �ست كه مر' ميا� �خال	�تابع شر�يط مختلف �ست. 	
مصلحت كاهش �هد. به نظر �5، عملگر�يا�، مصلحتگر�يند � �' �ين 	�، �ظها	 ميكندكه �نديشة �يويي با 

.(23 e ،2002 تي	��خالy �صو�گر�5 كانتي، ناهمگر� � با �خالy مصلحتگر�يانه �	سطويي همگر�ست(	

5. قيا@ ناپذير' �مو� عمومي �خصوصي
�مر   (incommensurability)5ناپذيرWقيا يا  قياWناپذير5  �	تي، 	 �يدگا�  عناصر   '� �يگر  يكي 
 .�عمومي(public) با �مر خصوصي(private) �ست. با	 �يگر بايد 	يشة �ين �يدگا� 	� نز� نيچه جست�جوكر
�يگر �ست، طو	5 كه ميتو��  ��5 نيز بر �� بو� كه �ساW 	�بطه �جتماعي بر قد	� � �عما� سيطرj فر�5 بر فر
�	 حالي كه  ،«�	��گفت «بهر�كشي، خاe جامعه�5 فاسد يا ناقص يا �بتد�يي نيست، بلكه به ��o 'ندگي تعلق 

.(259 e ،1358  ،5	نيچه، ترجمه �شو)فريني �ست��عالم خصوصي خو� فر�، جايگاهي بر�5 �ستقال� � خو
 ���	تي نيز بر �� �ست كه ��ژگا� مربوq به خو��فريني)همچو� �ستقال� (autonomy، قابل تبا	
� بحث � گفت�گو با �يگر�� نيست، بلكه مستلز\ نا�يد�گرفتن �يگر�� �ست، �	 حالي كه ��ژگا� مربوq به 
�	 حيطه نها�ها5 �جتماعي � بحث  �عرصة عمومي(همچو� عد�لت justice)، ناظر به 	��بط با �يگر�� �ست 
� نوd �بز�	 ���ژگا� 	� مانند 	�بطة  dنو ���	تي 	�بطة �ين 	 .�� گفت�گو با �يگر��، شكل تحقق به خو� ميگير
� تفاهمپذيرند � نه ميتو�� ��ها 	� با هم تركيب كر�. به طو	  Wند كه �صوًال نه باهم قابل قيا��متفا�� مي

� نوd �بز�	 متفا��، با هم قابل قياW يا قابل تركيب نيستند.�� خطكش، به منزلة  �مثا�، سنگ تر�'

6. مدينة فاضله با %ين مدني
�	تي (1989 �لف) �' مدينة فاضله ليبر�� سخن گفته �ست. به نظر �5، جامعة �	ماني، جامعه�5 ليبر�� 	
�ست � نها�ها5 ال'\ بر�5 بناكر�� چنين جامعه�5 هم �كنو� �	 جو�مع مر�\ساال	 فر�هم �ست � تنها بايد 
�	تي بر �� �ست كه �خرين 	 .����ضع موجو� �نها بر �ساW �	ما�ها5 مر�\ساال	5 مو	� نقد � با'توصيف قر�	 

شهر�ند
 �� مدينة فاضله،
 �نساني �ست كه

 -��;3 ;� 
برخو���� �ست �

 به عال��، 
����- ��يكر�-
 �ساساً �نتقا�-
 نسبت به
 با��ها- ��يج
 �� جامعه �ست كه
 تعبير «طعن��;»
 ناظر به �3
 �ست.
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�	 'مينة مسائل �جتماعي � سياسي، توسط جا� �ستو�	� ميل مطرG شد:  ،Mغر 	�� تحو� مفهومي  Mنقال�
�يگر�� نرسانند(هما� e 63). با �ين كه 	�	تي گا� تعلق خاطر5  5��ند تا جايي كه �سيبي به �'��'� ��فر�
� خو� 	� «ليبر�� بو	ژ��5 پسانوگر�» ناميد� �ست(	�	تي  ����به پسانوگر�يي(postmodernism) نشا� 
1983)، �ما سر�نجا\ �' �ين نا\گذ�	� چند�� خشنو� هم نبو�� �ست. �ين �' �� 	� �ست كه به نظر �5، پديد� 
 �� �' 'ما� �نقالM فر�نسه، گسلي �	 سنت سياسي  �مشخصي كه بتو�� �� 	� پسانوگر�يانه ناميد، �جو� ند�	
�	تي 1990). به عبا	� �يگر، نوگر�يي همچنا� �	 غرM حاكم �ست � به همين 	)��يد� نميشو Mفرهنگي غر
 ��	 جامعة ليبر�� جست�جو ميكند. �يژگيها5 �ساسي چنين مدينة فاضله  �	 ��ليل، �5 مدينة فاضلة خو
�	 �ين قسمت، توجه 	�	تي به �ين �	 مدينة فاضله 	� مو	� بحث  .�����مه توضيح خو�هيم � 	�شهر�ند �� 	� 

قر�	 مي�هيم.
�� �ست. �5 عرصة كثر�گر�يي قياWپذير يا ���	تي �	 �ثا	 متأخرتر خو�، توجه بيشتر5 به �ين نشا� 	
تفاهمپذير خو� 	� چنا� گستر�� كر�� �ست كه با'5 'باني �ين نيز �	 �� گنجاند� شد� �ست، چنا� كه ميگويد؛ 
 5���قع، �	 مقايسه با 'ماني كه  	� .�	�� �� با'5 'باني تجا	�» 	��ها5 �	تباطي �جو ��«ميا� با'5 'باني عبا
 �كتاM فلسفه � �ينة طبيعت(1979) 	� نگاشت، �كنو� �حساW ميكند كه �ين بايد �	 كنا	 فلسفه � علم مو	
 \�توجه قر�	 گير�:«�كنو� به نظر من مي	سد كه �نديشه مناسب �	 مو	� نوd سؤ��هايي كه من سعي ميكر
�	 فلسفه � �ينة طبيعت به �نها پاسخ �هم، مستلز\ �� �ست كه سه توپ 	� هم'ما� �	 هو� نگا� ��	يم؛ علم، 

.(214 e ،تي 2000 �لف	��ين»(	 �فلسفه 
بر�5 �نديشيد� �	 باM جايگا� �ين سه عرصة مهم، 	�	تي به سؤ�� �ساسي مربوq به هر حو'� �شا	� 
ميكند. طبق نظر �5، سؤ�� �ساسي علم عبا	� �ست �' �ين كه «�مو	 چگونه 	� مي�هند؟»؛ سؤ�� مربوq به 
 	��ين �ين �ست كه «�'چه چيز بايد بيم ��شته باشيم؟» � سؤ�� مربوq به فلسفه �ين كه «�يا چيز5 نا�نساني 

جها� خا	t هست كه ما نيا' به تماW با �� ��شته باشيم؟» 
خو-  �يا� �  '� مي تو��   � ��	ند  مختلفي   dنو�� �يا� � كه   �مي پذير  �	 �ين  �	تي 	 �ين،   �مو	  	�

�يا� عشق(religions of love) نا\ بر� (هما�، پانوشت � � (religions of fear)
 ����	 مو	� سؤ�� �ساسي �ين، با �فز �	 5� �e 218). بنابر�ين، ما ميتو�نيم پيشنها

عبا	� 'ير كامل كنيم: «به چه چيز بايد عشق بو	'يم؟»
�نكا	  �ما �ين 	�  ��	ند،  ��يا� عشق �جو� هر چند 	�	تي �ين 	� ميپذير� كه 
 ،rعو 	� .(M 2000 تي	�ميكند كه ��يا� همچنا� به �يفا5 �ين نقش بپر��'ند(	
�عا ميكند: «�ين �	 فر�يند تغيير شكل يافتن به سياست مر�\ساال	 �ست. �� � ��
�ست  ممكن  �نسا�ها  كه  �ست   Wتر �ين   ،�گذ�شته ميشو كنا	  كليساها   	� چه 

بد�� كمك قا�	 نباشند خو� 	� نجا� �هند؛ �ين كه همكا	5 �جتماعي كافي 
�يگر،  عبا	�  به   .(218  e پانوشت  �2000لف،  نيست»(	�	تي 
هنگامي كه 	�	تي به �ين به منزلة تشكيال� نها�5، همچو� 
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��قع، �5 بر �� �ست كه �ين  	�� كه �	 مدينة فاضله جايي بر�5 �� لحا� نكند. 	��كليسا نظر ميكند، تمايل 
 	���5 	� تنها به كمك «خد�» �ميد ��	 �ين شكل � شمايل، �ين خو- �ست � �نسا� 	� �' �يند� ميترساند 
� همكا	5 �جتماعي ميا�  ��	 حالي كه به نظر �5، �يند� �	 گر� �ميد � �تكا5 �نسا�ها به خو ،�	��نگا� مي

�نسا�ها �ست.
به همين �ليل، هر چند 	�	تي �	 �بتد�5 �مر ميپذير� كه ال'\ �ست «سه توپ 	� هم'ما� �	 هو� نگا� 
�ين»، �ما سر�نجا\ �ين 	� �' صحنه خا	t ميسا'�. �ين �' �� 	� �ست كه �5 تبييني  ���	يم؛ علم، فلسفه 
فر�كاهشي �' �ين به �ست مي�هد كه طبق �� ��يا� عشق، جا5 خو� 	� به همكا	5 �جتماعي مي�هند. �ين 
��شته �ست.  �نوd نگرO فر�كاهشي به �ين، چيز5 �ست كه به نظر 	�	تي �' �غا' عملگر�يي �	 �مريكا �جو
�ستيو�  به   5� نخست  مي�هد.   dجا	� �يويي  �يدگا�  به  �	تي(1998) 	 نكته،  �ين  كامل  توضيح   	�
	�كفلر(Steven Rockefeller) حق مي�هد كه گفته بو�، «هد- (�يويي) �ين بو� كه �تحا� كاملي ميا� 
�.» �ما ���مه مي�هد: «نوd �تحا�5 كه �يويي به �� 	�� �حيا� �يني � حيا� مر�\ساال	 �مريكايي به �جو
�ميد��	 بو�، �مر5 �' نوd �متز�t ميا� پرستش يك �جو� �'لي با �ميد به تحقق �	��j �ين �جو� �'لي �	 �مريكا 
نبو�. �ين �مر5 �' نوd به فر�موشي سپر�� �'ليت بو�»(e 18). به همين �ليل، �5 سخني 	� �' �يويي نقل 
ميكند، حاكي �' �ين كه مر�\ساال	5، نوعي متافيزيك �ست: «مر�\ساال	5 نه شكلي �' حكومت � نه �قد�مي 
�	 طبيعت �ست». �� چه �	 �ين متافيزيك ظهو	  5��جتماعي، بلكه متافيزيكي �	 باM 	�بطة �نسا� � تجربة 
�جو� �'لي �ست؛ جهاني كه �	 ��، �نسا� توسط نير�يي فر�تر �' خو� تعين  �ميكند، جهاني با نفي �'ليت 

.�'��نمييابد، بلكه �' طريق �	تباq با تجربه خو� بايد به تعيين همه چيز خو� بپر
چنا�كه پيش �' �ين نيز �شا	� شد، �ين سخنا� به ضر�	� به معنا5 نفي خد� � حتي �ين نيست، �ما 
 ��	تي گا� �' گفتماني �لهي 	 ،�بيتر�يد به معنا5 نفي خد�5 مقد\ � تعينبخش يا �ين خو- هست. �' �ين 	
 ���يني نيز بر�5 سخن گفتن �' مدينة فاضله �ستفا�� ميكند. �5 �شا	� ميكند كه نفي �'ليت � جايگزين كر
��نش مربوq به �ين ��قعيت �'لي مقد\ با �ميد به �يند� سر�سر �مكاني، كا	 سا���5 نيست، �ما با فلسفة هگل، 
	�� بر�5 �� كامًال همو�	 شد� �ست. �5 با �شا	� به �يدj مشابهي �	 نز� �سپينو'� كه خد� 	� با جها� يكي 
�يدگا� �سپينو'� هنو' جها� �	 oيل �'ليت نگريسته ميشو�، �ما به نظر 	�	تي،  	���نسته بو�، �ظها	 ميكند كه 
� بيا� كر� كه نميتو�� تا	يخ بشر 	� به �مر5  ����ين هگل بو� كه حتي �ين جنبة ��بستگي به �'ليت 	� نيز '
�	 �ين تا	يخ �جو� خو�هد ��شت كه مانع �' ��  dجه�5 �' �نتز�	���نست، 'ير� �	 �ين صو	�،  qيخي مربو	غيرتا
�ست كه بتو�� �� 	� تا	يخمند � 'ما�مند ��نست. بنابر�ين، معنا5 حيا� بشر5 تابع �� �ست كه تا	يخ بشر5 

چگونه ظهو	كند، به جا5 �� كه ناشي �' 	�بطة �ين تا	يخ با موجو�5 غيرتا	يخي باشد.
�	تي �شا	� ميكند كه �يويي �	 �يا\ جو�ني خو� به شد� به مطالعة �ثا	 هگل �شتغا� ��شت � �' همين 	
�يويي هر  ��يدگا� �يويي به ظهو	 	سيد. به گما� 	�	تي، ما	كس  	�طريق، نوعي تا	يخينگر5 �ساسي 
� بهشد� تحت تأثير هگل بو�ند، با �ين تفا�� كه ما	كس �	 پي �� بو� كه �' �ين �� تا	يخينگر � هر �
�، �ما �يويي جنبة 	�تا	يخينگر5، هم علم پيشبيني كنند� نسبت به �يند� � هم �ميد به �يند� 	� به �ست �
��جد �يژگي �مكاني(contingent) مي��نست. �' �ين  �نخست 	� �	 نظر ند�شت، بلكه همه چيز 	� تا	يخي 
�	تي بر �� �ست كه �نتقا�ها5 به حق پوپر به ما	كس �	 مو	� علمي نگريستن به تا	يخ، به تا	يخينگر5، 	 ،�	
� نيست، 'ير� �5 تنها �ميد به �يند� 	� همر�� با �مكاني ��نستن 	�ند تا	يخ �' هگل برگرفته �ست. �' 	���يويي 
�5 هر گونه ��نشي �ست كه  ��	تي �ظها	 ميكند كه �يويي �ميد 	� جا5گزين ��نش كر�� �ست � مر�	 ،��ين 	
�j خد�، قانو� �خالقي، قو�نين تا	يخ يا ��قعيتها5 علمي �	� '� �����' ثبا� برخو	��	 باشد، مانند ��نش � خبر

.(107 e ،هما�)ثابت
�	تي �ظها	 ميكند كه �نديشهها5 هگل نه تنها توسط �يويي، بلكه پيش �' �5 توسط ��لت �يتمن 	
(Walt Wittman) نيز به شد� مو	� �ستقبا� قر�	 گرفت � 'مينهسا' مر�\ساال	5 �	 �مريكا �	 نظر گرفته 

�يويي 
� نيز جيمز، 
خو�ها� پر�گماتيسمي 
بو���ند كه 
با �عتقا� �يني سا;گا� باشد، 
�ما تنها گونه�- 
�; �ين كه �عتقا�- 
شخصي � خصوصي باشد، 
نه �عتقا�- كه منجر به 
پيد�يش كليسا � 
به�يژ� كليساهايي شو� كه 
نقش سياسي 
�يفا ميكنند.

جا� يويي
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� نا\ «نظر�	'5هايي بر�5  �شد، به طو	5 كه �يتمن گفته �ست كه �گر �ثا	 هگل مو	� صحافي مجد� قر�	 گير
�ستفا�j �مريكا5 شمالي � مر�\ساال	5 �	 ��جا» بر �� گذ�شته شو�، بي	�� نخو�هد بو�. �ين �' �� 	� �ست كه 
� به تعبير مسيحيا� �	 تني حلو� كند � به  �� شو	��هگل خد� 	� ناكامل مي��ند، مگر �� كه �	 معركه 'ما� 
 .�صليب كشيد� شو�. به عبا	� �يگر، خد� بد�� 'ما�مند5 � 	نج تا	يخي بشر، تنها �مر5 �نتز�عي خو�هد بو
هگل نظرية حلو� خد� 	� به كا	  ميگير� تا نشا� �هد كه متافيزيك يوناني ناتما\ �ست � به �صطالG، خد�5 
پد	 بد�� خد�5 پسر، تنها به صو	� �يد� � بالقو� باقي خو�هد ماند. �يتمن �يدگا� هگل 	� بر�5 جامعة �مريكا 
كامًال مناسب ميبيند، 'ير� �مريكا 	� تنها جامعه�5 مي��ند كه خو� 	� به جا5 خد� نشاند� �ست: «ما سترگترين 
 ��جو� ما �	 �يند� �ست. ملل �يگرخو �شعريم، 'ير� ما خو� 	� به جا5 خد� نشاند��يم: ماهيت ما �جو� ماست 
	� ستايشگر شكو� خد� ��نستند. ما خد� 	� �' نو به منزلة �يندj خو�ما� تعريف كر�يم»(به نقل �' 	�	تي، هما�، 
�يتمن �ين �ست كه ما نه تنها شاعر،  ��	تي �	 تفسير �ين سخن به �	ستي �ظها	 ميكند كه مر�	 .(22 e
بلكه شعر نيز هستيم(هما�، e 28). به عبا	� �يگر، �يتمن بر �� �ست كه ما خو� معيا	 تجربه�يم � نيا'5 

نيست كه تجربة خو� 	� با معيا	5 بير�ني نسبت به �� بسنجيم.
�يويي نيز �	 �نديشة هگل، �ين 	� با �هميت يافت كه هر گونه �قتد�	 بير�ني نسبت به تجربة بشر5 نفي 
 ��	 بر�بر كانت � نيز مسيحيت كه هر يك به نحو5 به �مر �'لي  �	 ��يويي هگل 	� برگزيد تا موضع خو .�شو
��خر � 	� 5�بير�� �' تجربه �نسا� تكيه ��	ند، مستحكم كند. 	�	تي با نقل سخني �' �يويي، �ظها	 ميكند كه 
عمر خو� كوشيد مر�\ساال	5 	� �	 شكل صو	5 يك گز�	� فلسفي بيا� كند. �ين گز�	� بيا�گر �� �ست كه 
مر�\ساال	5، تنها شكل �عتقا� �خالقي � �جتماعي �ست همر�� با نفي �ين كه «تجربه بايد �	 جايي، به شكلي �' 
�يويي،)«�كنتر� بير�ني گر�� نهد: به �قتد�	5 كه بر�5 �� �جو�5 بير�� �' فر�يند تجربه �	 نظر گرفته ميشو

.(29 e ،تي، هما�	�e ،1988 229، به نقل �' 	
�يويي با تعريف مر�\ساال	5 به منزلة تالشي بر�5 �تكا به تجربة خو� بشر، بد�� هر گونه �	جاعي به 
معيا	5 بير�� �' ��، نشا� مي�هد كه مر�\ساال	5 با هيچيك �' ��ياني كه به �جو�5 �'لي، مقد\ � بر فر�' 
�ياني �' �ين گونه ميتو�ند مال'مت � �����	ند، سا'گا	 نيست. به عبا	� �يگر، مر�\ساال	5 تنها با ' 	��مي با�
��شته باشد. �' �ين 	� �ست كه 	�	تي، به صو	� مكر	، پر�گماتيسم 	� �	 كنا	 �نيو5 بو��(سكوال	يز\) به 
 �� 	�� بر �� �ست كه يكي �' �يژگيها5 �ساسي عملگر�يي 	� بايد  30) e ،، هما��مثا 	(به طو�كا	ميبر

جست، 'ير� نفي �قتد�	 بير�ني(مشتمل بر �قتد�	 خد��ند5 برفر�') �� 	� �يجاM ميكند.
�نيو5 بو��(سكوال	يز\) بيشتر مخالفت با  «	�حانيتگر�يي»  '� 5� ��لبته، 	�	تي �ظها	 كر�� �ست كه مر�
(anticlericalism) �ست تا �ظها	 «خد�نابا�	5»(atheism). همچنين، �5 بيا� كر�� �ست كه �يويي 
 5��يني سا'گا	 باشد، �ما تنها گونه�5 �' �ين كه �عتقا �� نيز جيمز، خو�ها� پر�گماتيسمي بو���ند كه با �عتقا
شخصي � خصوصي باشد، نه �عتقا�5 كه منجر به پيد�يش كليسا � به�يژ� كليساهايي شو� كه نقش سياسي 

�يفا ميكنند(هما�، e 142، پي نوشت 8). 
 '� �بنابر�ين، 	�	تي با بهر��	5 �' گفتما� �يني، مر�\ساال	5 مو	� نظر �يويي 	� �ين يا �يني مينامد 
�يويي پيامبر��  ��� به عنو�� «�ين مدني»(civil religion) سخن ميگويد: «...�يني مدني كه �يتمن 
�� بو�ند. �ين �ين مدني، بهر��	5 �' غر�	 سنتي �	 شهر�ند5 �مريكايي 	� همر�� با جايگزين كر�� عد�لت 
   .(101 e ،هما�)«هد��جتماعي به جا5 �'��5 فر�5 به منزلة هد- �ساسي كشو	، �	 كانو� توجه قر�	 مي
�يويي نفي ميشو�، چيز5 بيش �' 	�حانيتگر�يي �ست، 'ير� سخن  ��يدگا� 	�	تي  	�با �ين حا�، �� چه 
���5 تعيينكنند� نسبت به تا	يخ �	� ��نا� هر گونه با�	 حتي شخصي به خد�يي 	� كه بر فر�' قر�	 ��شته باشد 
بشر ��شته باشد، نفي ميكند. تنها �	 صو	تي كه خد� نه برفر�'، بلكه �	 �يندj خو� تجربه قر�	 ��شته باشد، 
پذيرفتني خو�هد بو�. چنا� كه گذشت، �يويي نيز گا� �' خد� سخن گفته، �ما �� 	� به منزلة �	تباطي پويا ميا� 

حا� � �يندj تجربة بشر5 �	 نظر گرفته �ست.

مدينة فاضلة 
مو�� نظر ���تي، 

�; �� �يژگي �ساسي 
برخو���� �ست. 

نخست �ين كه 
3;��- فر�- �� �3 

به حد�كثر ممكن خو� 
مي�سد 

� ��' �ين كه 
خشونت بيِنفر�- 

يا بيِنگر�هي، 
به حد�قل ممكن 

محد�� ميگر��.
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7. مدينة فاضله: حد�كثر I*�%' فر%' � حد�قل خشونت بيِنفر%'
�	 �� به  5��يژگي �ساسي برخو	��	 �ست. نخست �ين كه �'��5 فر ��مدينة فاضلة مو	� نظر 	�	تي، �' 
 .��� ميگر��\ �ين كه خشونت بيِنفر�5 يا بيِنگر�هي، به حد�قل ممكن محد� �حد�كثر ممكن خو� مي	سد 
�	تي، بر حسب �يدگا� ليبر�لي خو�، بر �� �ست كه بدترين پديدj �نساني، خشونت �ست. بنابر�ين، �	 جامعة 	
� �عما� حكومتي  5��	ماني، بايد خشونت به حد�قل ممكن برسد، �ما �ين كا	 نبايد به بها5 حذ- �'��5 فر
��قع، مها	 خشونت با خشونت خو�هد بو�. بنابر�ين، �يژگي �يگر جامعة �	ماني  	�پليسي به �نجا\ برسد. �ين 

�ين �ست كه �'��5 �فر�� نيز �	 �� به حد�كثر ممكن برسد. 
�' نظر 	�	تي، �نسا�ها گر��گر� يا قو\گر�(ethnocentric)   هستند؛ يعني گر�هي 	� كه به �� تعلق ��	ند، 
�ست ��	ند كه بر حسب ��ژگا� خو�شا� �	 با	j �نها سخن �محو	 � �ساW مي��نند. به همين �ليل، �نسا�ها 
�: «�فر�� ميخو�هند كه برحسب �صطالحا� ��	5 گر��گفته شو�، نه �ين كه �' منظر5 بير�ني نسبت به �نها 
خو�شا� �	 با	j �نها سخن گفته شو�؛ يعني به طو	 جد، �نها 	� چنا� كه هستند � چنا� كه سخن ميگويند، 
ميتو�� گفت كه قو\گر�يي مو	� نظر 	�	تي، بيشتر فلسفي �ست تا  .(89 e ،1989 تي	��	 نظر بگيرند»(	
�5 �ين �ست كه �نسا�ها نميتو�نند �' �فق فكر5 � عملي خو� كه �' �بتد�5  �سياسي. به عبا	� �يگر، مر�
تولد �	 �� قر�	 گرفته�ند، فر�تر 	�ند يا �� 	� كنتر� كنند. فر�تر 	فتن �' �فق فكر5 � عملي خو�، به معنا5 نفي 

�يگر كسي نباشد كه هست. ،�خويشتن �ست � به معنا5 �ين كه يك فر
�	تباq �ست. خشونت �	 نظر 	�	تي،   	��فر�� نسبت به يك�يگر  �ين خصيصة قو\گر�يي، با خشونت 
 ���قع، خشونت عبا	� �' توصيف مجد 	��، يكي ��نست. 	� �� نبايد �� 	� با �يجا� 	نج  �	�� eمفهومي خا
�. نخست �ين كه خشونت، 	�� ��يگر5 به نحو� تحقير�ميز �ست(هما�). �	 �ين تعريف، چند عنصر عمد� �جو
�\ �ين كه توصيف ��يگر5 �	 �� مطرG شد� �ست.  '� ��، 'ير� توصيف مجد	��	يشه�5 مفهومي � 'باني 
�. با توجه به �ين تعريف، خشونت، �مر5 صرفاً �نساني �ست؛ يعني تنها �نسا�ها ميتو�نند 	��مجد�، با	 تحقير 
 '� ،���	ند، 'ير� تنها �نسا�ها ��	�5 'با� هستند � تنها �نها بر حسب توصيف مجد ��نسبت به  هم خشونت 	
تحقير يا تقدير تصو	5 ��	ند. بر �ين �ساW، خشونت با عالم فيزيكي يا عالم حيو�ني، معنا ند�	�. �� چه �	 �ين 
 � ���بط ميتو�ند 	� �هد، تخريب يا �يجا� 	نج �ست، نه خشونت. �	 مو	� عالم فيزيكي ميتو�� تخريب نمو	
 Wست، همين �حسا� Qحيو�� مشتر ��	 مو	� عالم حيو�ني، ميتو�� 	نج �يجا� كر�. �� چه ميا� عالم �نسا� 
 ��� 	نج �ست، �ما تحقير پديد��5 صرفاً �نساني �ست � تحقير ناشي �' توصيف مجد� نيز به سبب 'باني بو �	�

��، صرفاً �نساني �ست. تخريب � 	نج ميتو�ند با خشونت همر�� باشد، �ما شرq ال'\ �� نيست.
��بط ميا� ��ها �شكا	 ميشو� كه طبق 	 	�به هر 	�5، به سبب �ين كه �نسا�ها قو\محو	ند، خشونت 
مفهو\ فوy، به �ين معناست كه �نسا�ها نسبت به هم به توصيفها5 مجد�5 ميپر��'ند كه تحقير�ميز �ست. 
�ما با توجه به قو\محو	 بو�� �نسا�ها � �ينكه خشونت، �' پي�مدها5 قو\محو	5 �ست، �شو�	5 �ساسي 
�	 حاليكه �'��5 �فر�� نيز  ،��	 برقر�	5 جامعه �	ماني �	 �ين �ست كه چگونه ميتو�� خشونت 	� مها	 كر

.�خدشه��	 نشو
چا	� �ين كا	 به نظر 	�	تي، �	 �ين نيست كه بخو�هيم قو\محو	5 �نسا�ها 	� حذ- كنيم. �ين كا	 �	 �صل 
�يت �فق فكر5 �عملي �نسا�هاست � �' ��جا �نشدني �ست، 'ير� قو\محو	5، چنا�كه گفته شد، به معنا5 محد
�يت، همسنگ �نسا� بو�� �ست، حذ-شدني نخو�هد بو�. بنابر�ين، ما همه قو\گر�ييم � جايي بر�5 �كه �ين محد
 (ethnocentric liberal) «قو\ گر� �«ليبر� �	نيز خويشتن  ��	تي خو	 .��جو� ند�	 eين خصو� 	�مالمت كسي 

مي��ند كه ليبر�ليسم 	� بر حسب جامعه سرمايه��	5 �مريكا5 شمالي �	Q ميكند. 
به نظر 	�	تي، بر�5 حذ- خشونت، ال'\ �ست �نسا�ها مطلقنگر5 � حقيقتنگر5 نسبت به �يدگا�ها5 
خو� 	� كنا	 بگذ�	ند. �� چه به نظر �5، خشونت 	� ��من مي'ند، �ين تصو	 �ست كه گر�هي �' �نسا�ها، قو\-
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 � �	��گر�يي �جتناMناپذير خو� 	� نا�يد� بگيرند � گما� كنند كه �عتقا��� �نها با ��قعيتها5 خا	جي مطابقت 
�' صدy كامل برخو	��	 �ست � بنابر�ين، �يدگا�ها5 �يگر، باطل، مسخر� � بي�	'O �ست. �ين، با'، توصيف 

يدگا�ها5 �يگر، همر�� با تحقير ��ها، طبق تعريف 	�	تي، منشأ خشونت �ست.
��	تي مو�جهه با �يدگا�ها5 �يگر 	� بر �ساW نگرO عملگر�يا�، خو� �ينگونه �	 نظر ميگير� كه �يدگا�-	

� كذM به معنا5 مطابقت يا عد\ مطابقت با ��قعيتها5 خا	جي، قابل تقسيم  yصل، بر حسب صد� 	�ها 
نيستند، بلكه همچو� 	��   حلهايي عملي بر�5 مو�جهه با مشكال� 'ندگي ��مي �ست. �	 نهايت، �ين طرGها5 
عملي، بر حسب كا	�مد5 يا ناكا	�مد5 �	 حل مشكال� �	'يابي خو�هند شد كه متناسب با شو�هد(حل شد� 
 حل نشد� مشكال�) به �ين كا	 مبا�	� ميشو�. بر �ين �ساW، 	�� حل خشونت، �ين �ست كه مطلقنگر5 

يا .�� نگرشي عملگر�يانه �تخاo شو ��يدگا�ها كنا	گذ�شته شو 
� حقيقتنگر5

 %�*I *��8. شهر�ند مدينة فاضله: طعن
 ��»(liberal ironist) مو	�'� '	��	تي �يژگيها5 �ساسي شهر�ند مدينة فاضله 	� �	 تعبير «طعن	
توجه قر�	 مي�هد. به عبا	� سا��تر، شهر�ند �	 مدينة فاضله، �نساني �ست كه �' �'��5 برخو	��	 �ست � به 
 �نتقا�5 نسبت به با�	ها5 	�يج �	 جامعه �ست كه تعبير «طعن�	'» ناظر به �� 

�يكر�5 �ساسًا	 5�	�� ،��عال
�ست. بر �ين �ساW،   مدينة فاضله �	 حيا� بشر5، نقطة پاياني نيست كه همه چيز �	 �نجا به كما� نهايي 
خو� 	سيد� باشد � به طو	 مثا�، با�	ها5 ��ميا� به حقانيت نهايي خو� نايل گر�يد� باشد، بلكه �' نظر 	�	تي، 
چنين لحظه�5 �	 تا	يخ بشر �جو� ند�	�، �نسا�ها همو�	� با�	هايي 	� به كا	 ميگيرند كه �	 معرr تغيير 
خو�هد بو�، �ما هنگامي �	 مدينة فاضله�ند كه بد�نند �ين با�	ها �	 معرr نقا�5 قر�	 ��	ند � به نحو �ساسي 

5 ��	ند.  �	 5�به �ين نقا
��شتن تر�يد �	 �عتبا	 قطعي �عتقا��� خو� يا به تعبير ��	 ،(ironism)«'	��	تي �' �صطالG «طعن	 �مر�
 '	��	تي، «��ژگا� نهايي» معيني �ست كه فر� با �نها مي�نديشد � سخن ميگويد. به عبا	� �يگر، طعن	 eخا
 e ،تي �1989لف	�	)«�«كسي �ست كه با خصيصة �مكاني با�	ها � گر�يش ها5 مركز5 خو� مو�جه مي شو
15 مقدمه). طعن�	'، با �ين كه خو� نيز به طو	 موقت �' ��ژگا� معيني �ستفا�� ميكند، منكر برتر5 ��ژگا� 
�	 عين حا�، بر �� �ست كه ميتو�� هر توصيفي 	� �' طريق به كا	گير5 ��ژگاني  ���ژگا�  dمعيني بر ساير �نو�

 .���بديل، مو	� با'توصيف(redescription) قر�	 
 .(277 e ،2002 كونانت)ست� (common sense)-	بر�بر فهم متعا 	� 5'	��' �ين حيث، طعن
��ژگا� 	�يج، به  '� ���نديشيد� برحسب فهم متعا	-، حاكي �' مسلم ��نستن �ين �ست كه ميتو�� با �ستفا
� �عما� كساني كه ��ژگا� �يگر5 	� مو	� �ستفا�� قر�	 مي�هند، پر��خت.  ����	 مو	� �عتقا 5	��� �توصيف 
�	 موضعي فر�تر قر�	 مي�هد � بر�5 ��، �عتبا	5 هميشگي  �	 ���ژگا� خو ،�به عبا	� �يگر، �	 �ين حالت، فر
قائل �ست. �	 مقابل، طعن�	' بر خال- مسير غالب �M شنا ميكند. به همين �ليل نيز چنين شخصيتهايي 

��ژگا� 	�يج 	�5 مي��	ند، �ند�Qند. �كه به نقد �ساسي �	 مو	
كه  �ست   �� بر   ،�� سقر�طي  مفهو\  با   qتبا	�  	�  5'	�طعن مفهو\  بر	سي   	� كييركهگو	(1989) 
طعن�	'5 با همبستگي �جتماعي ناسا'گا	 �ست. �5 معتقد �ست كه همبستگي �جتماعي ميا� طعن�	'��، به 

.(257 e)���'�هما� �ند�'� �ست كه صد�قت �	 ميا� گر�هي �' 
�	تي طعن�	'5 ضد�جتماعي مو	� نظر كييركهگو	 	� تنها شكل طعن �	'5 نمي��ند، بلكه بر �� �ست 	
كه طعن�	'5 ميتو�ند حالت �يگر5 نيز ��شته باشد كه �' حيث حيا� �جتماعي � همبستگي �جتماعي، قابل 
 «'	�قبو� � ، بلكه ضر�	5 باشد. بر همين �ساW، �ست كه �5 ميكوشد شهر�ند جامعه �	ماني 	� «طعن

بنامد.
�ما �يژگيهايي كه 	�	تي بر�5 طعن�	'5 مو	� نظر خو� قائل �ست عبا	تند �': تر�يد، تا	يخينگر5/

مر�� ���تي 
�; �صطال5 

 ،(ironism)«;��طعن»
�����شتن تر�يد 
�� �عتبا� قطعي 

�عتقا��� خو� 
يا به تعبير خاX ���تي، 

«��ژگا� نهايي» 
معيني �ست كه 

فر� با 3نها مي�نديشد �
سخن مي گويد.
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 �نا\گر�يي، � خالقيت(	�	تي 1989، صص 73-75). �يژگي نخست، يعني تر�يد، حاكي �' �� �ست كه فر
�. �ين تر�يد، �ساسي � 	يشه�5 �ست؛ يعني بنيانيترين 	����ژگا� نهايي خو�، حالت تر�يد  ��	 مو	 '	�طعن
�جز�5 �� 	� نيز شامل ميشو�. به عال��، �ين تر�يد چنا� نيست كه بتو�� �� 	� به كمك برها� 	فع نمو�. به 
�� شو�، با �ستفا�� �' مفاهيم 	�عبا	� �يگر، هر گونه برها� � توجيهي كه بر�5 نظا\ معيني �' ��ژگا� نهايي �
� پيد�ست كه يك نظا\ نميتو�ند، خو�، توجيهكنند� خو� باشد. �' سو5 �يگر، �قامة  �خو� �ين نظا\ خو�هد بو
 rپيشفر �	نظا\  �� ��	5 خو�هد بو�، 'ير� خو�هر گونه توجيه بير�ني بر�5 نظا\ معيني �' ��ژگا� نهايي، 

قر�	 مي�هد.
�يدگا� خو� 	� همچو� لحظه�5  ،'	��\، يعني تا	يخينگر5/نا\گر�يي، حاكي �' �� �ست كه طعن��يژگي 
 �	 ��يدگا� خو 5��	 تا	يخ مينگر� كه �	 لحظا� مختلف ��، �يدگا�ها5 �يگر5 �مد� � 	فته�ند. بنابر�ين، 
حقيقتي منطبق بر ��قعيتها5 جها� بير�ني نمي��ند، بلكه �� 	� همانند ساير �يدگا�ها نوعي چا	��نديشي بر�5 
 	��5، نا\گر� نيز هست؛ يعني بر�5 مفاهيمي كه  ،yهمين سيا 	�سا'گا	 شد� با �شو�	5ها5 جها� مي��ند. 
�يدگا� �5 به كا	 گرفته ميشوند، حقيقتي ناظر به ��قعيت بير�ني قائل نيست، بلكه �نها 	� تنها نامي  ��نديشه 

�� ساخته شد��ند.�مي��ند كه به �قتضا5 'با� � بر�5 مر�
�يژگي سو\، يعني خالقيت، ناظر به تفا�� �ساسي ميا� طعن�	'5 ضد �جتماعي � طعن�	'5 مو	� نظر  
 yمعيني متعهد باشد؛ يعني �خال yميتو�ند نسبت به �خال '	���قع، �5 بر �� �ست كه طعن 	��	تي �ست. 	
جامعة �	ماني ليبر�� كه خشونت 	� بدترين چيز مي��ند � ميكوشد �� 	� به حد�قل برساند. �' �ين حيث، 	�	تي 

فعاليت طعن�	' 	� تنها فعاليتي 'يباشناختي نمي��ند، بلكه �	 عين حا�، �� 	� �خالقي نيز مي��ند.
شكل   '�  �	  �� ميكوشد   ،5'	�طعن بر�5   yفو خصوصيا�  نظرگرفتن   	� با  �	تي 	 ترتيب،  �ين  به 

�» لحا� كند.�'�'	�ضد�جتماعي �� متمايز كند � بنابر�ين، شهر�ند جامعة �	ماني 	� «طعن
� قشر 	�شنفكر�� �	 جامعة �	ماني، �ظها	 ميكند  \��لبته، 	�	تي با تفكيك قائل شد� ميا� عمو\ مر
�شنفكر�� جامعة �	ماني 	 �� بايد �� 	� �	 نز ��	 شكل تا\ ��، �	 عمو\ مر�\ حاصل نميشو ،5'	�كه طعن
�	 جامعة �	ماني ليبر��، 	�شنفكر�� همچنا� طعن�	' خو�هند بو�، گرچه غير	�شنفكر�� �' » :�جست�جو نمو
�	تي e ،1989 87). با �ين حا�، �' نظر �5، �گر همة مر�\ بتو�نند �ين 	)«��ين �يژگي برخو	��	 نخو�هند بو
�	 عين حا�، بايد به �ين نكته نيز �شا	� كر� كه �' نظر 	�	تي، برخي  .��يژگي 	� ��شته باشند، مطلوM خو�هد بو
�	 جامعة �	ماني به صو	� فهم عامه �	مي�يد؛ يعني نه به صو	� تالشي تئو	يك چنا�  ،'	��' خصايص طعن
�5 به �يژگي  ،eبه خصو .��'مر� �شكا	 ميشو	 ��شنفكر�� �ست، بلكه همچو� فهم عمومي 	 �كه  �	 نز
 ،�� بر �� �ست كه �	 جامعه �	ماني، مر�\ عا�5 به صو	� فهم عمومي خو �	��تا	يخينگر5/نا\گر�يي �شا	� 
 �تا	يخينگرند؛ يعني تصو	 نميكنند كه �يدگا� �نا� بر ��قعيتها5 ناM جها� منطبق �ست يا مفاهيم مو	

�ستفا�� �نا�، ناظر به ��قعيتها5 بير�ني �ست. 
�يگر5 كه 	�	تي بر�5 تمايز طعن�	'5 مو	� نظر خو� با طعن�	'5 ضد�جتماعي �نديشيد�، �ين  j	چا
� حو'j عمومي �� ميكند. 	�	تي با تفكيك ��	 جامعة �	ماني، به قلمر� خصوصي محد �	 5'	��ست كه طعن
�	 جامعه �	ماني فر�هم  �	 '	�� قلمر� مو�'5 � قياWناپذير، 'مينة حضو	 شهر�ند طعن�� خصوصي به صو	� 
 (210 e ،1991)تي	�	 نظر  به  	� حو'j خصوصي مي��ند.   5'	�بر�5 طعن مناسب  'ير� جايگا�  ميكند، 
 5��	 ��، به صو	� مجموعه�5 حا �هنگامي كه مدينة فاضله با نظر به �يدگا�ها5 مختلف گر��ها5 موجو
�يگر، توجه � �هتمامي نخو�هد ��شت. هر  ��باشگا�ها5 خصوصي �نحصا	5 �	 �يد، هيچ گر�هي نسبت به گر
 � �گر�هي به صو	� «قو\گر�يانه» به ��ژگا� نهايي خاe خو�، سخن خو�هد گفت � �نديشه�	'5 خو�هد كر
بنابر�ين، نوبت به نز�d بين گر��ها نيز نخو�هد 	سيد. �ين، حكايت عرصة خصوصي جامعه �ست، �ما هنگامي كه 
�	 �ين عرصة، عد�لت غيرجانب��	�نه حاكم �ست كه بر حسب ��، همه  ،�عرصة عمومي مو	� نظر قر�	 ميگير

  .��	 بر�بر قانو� بر�برند � هيچكس حق تعرr به �يگر5 	� ند�	

كي يركهگو�(1989)
 �� بر�سي مفهو'
 طعن��;-
 �� ��تبا( با
 مفهو' سقر�طي �3،
 بر �3 �ست كه
 طعن��;-

 با همبستگي �جتماعي 
ناسا;گا� �ست.
 �- معتقد �ست كه

 همبستگي �جتماعي 
ميا� طعن��;��،
 به هما� �ند�;� �ست كه
 صد�قت �� ميا�
 گر�هي �;
.���;� 
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�فالطو� شعر� 	� �	 جامعة �	ماني خو� 	�� نمي�هد، 'ير� �فسانهپر��'5ِ �نا� 	� بر�5 عقالنيت � همبستگي 
 ���جتماعي مناسب نميبيند، �ما 	�	تي، طعن�	'�� 	� نه تنها �	 جامعة �	ماني ميپذير�، بلكه �ين جامعه 	� بد
 ��نا�، جامعة �	ماني نمي��ند. به نظر 	�	تي، �گر شعر� �	 جامعة �	ماني �فالطو� جايي ند�شتند، بر�5 �� بو
كه �	 يونا� باستا�، تفكيك حو'j عمومي � حو'j خصوصي مطرG نبو�، �ما �كنو� كه ما چنين تمايز5 	� 

�	 �� بپذيريم.  �	 ��'	�ميشناسيم، ميتو�نيم �جو� هنرمند�� � طعن
با قبو� تفكيك مذكو	، حو'j خصوصي، عرصه�5 خو�هد بو� كه طعن�	'�� �� 	� جايگاهي بر�5 �بر�' 
تر�يدها � نيز طرGها5 خالقانة خو� ميبينند. به �ين ترتيب، عناصر تر�يد �ساسي � خالقيت به جامعه �	ماني 
 ��'	�� شد� �	 عرصة خصوصي، مانع ظهو	 خشونت �	 �ين جامعه خو�هد شد. طعن�	�� مييابند، �ما با محد

 '�  ��نتقا نيز   � گر�هي  بين  �نتقا�ها5  به  �	ماني  جامعه   	� ميتو�نند 
�نگا	�ها5 �ساسي خو� جامعة �	ماني ليبر�� بپر��'ند. چنا� كه �شا	� شد، 
��قع، مجموعه�5 �' ��حدها5 خصوصي  	��	 �ين �يدگا�، جامعه �	ماني 
به   �  �	��  �	  �خو  eنهايي خا ��ژگا�  يك،  هر  كه  �ست  �نحصا	5 
�يگر5 كا	5 ند�	�، �ما �	 عرصة عمومي، �صل عد�لت غيرجانب��	�نه 

برقر�	 �ست، به �ين معنا كه همگا� �	 بر�بر قانو� يكسانند. 
 �� خالقيت �	 پيشنها 5��	 عرصة خصوصي، با نقد بنيا 5'	�طعن
strong)«5تي �' مفهو\ «شاعر قو	��لگوها5 بديل همر�� �ست. 	

poet) بر�5 �شا	� به خالقيت �	 جامعه �	ماني بهر� گرفته �ست(	�	تي 
�1989لف، e 65). به نظر �5، بهترين جامعه �� �ست كه �فر�� �� تا 
 jژ��جا5 ممكن به �لگو5 شاعر قو5 نز�يك شوند. شاعر(poet) كه �' 
�يدگا� 	�	تي،  	�يوناني poesis به معنا5 «ساختن» نشأ� يافته، 
� به كا	 هنر5 نيست، بلكه به طو	 كلي حاكي �' خالقيت �ست، �محد
�� هم �	 حالت بنيا�5 يا بنفكنانه؛ يعني متناسب با مفهو\ پا	���يم 
كوهني. به عبا	� �يگر، خالقيتي �نقالبي مو	� نظر �ست كه با كنا	 
��منة �نگا	j 	�يج  	��� �نگا	j 	�يج، طرحي نو �	 مي�ند�'� نه �ين كه '

   .�'��� كوچك بپر �به خالقيتها5 خر
 «'	�نكتة �يگر �ين كه 	�	تي �	 جامعة �	ماني ليبر�� خو�، «طعن
�	 تركيب با �يژگي «�'��» مو	� �ستفا�� قر�	 مي�هد. «طعن�	'» ناظر  �	
 «'	�� جنبه �' شخصيت مطلوM �ين جامعة �	ماني �ست: ��ژj «طعن�به 
 ،5��»به جنبة  �جتماعي �'� » jژ�� � 5�� �ستقال�  5�به جنبة فر
�	 مفهو\  .�	��به مفهومي كه جا� �ستو�	� ميل �	 نظر ��شت، �شا	� 
 � �ست  �يگر��  به  	ساند�  �سيب   '�  5	���با خو �5 مال'\ �'� ميل، 
�	تي نيز عنصر �ساسي ليبر�ليسم 	� مخالفت با خشونت مي��ند. �ين 	

� �جتماعي، به نظر 	�	تي، �	 �صل با يك�يگر غيرقابل  5�� جنبة فر�
جمعند � چنا� كه  پيش �' �ين �شا	� شد، �5 �نها 	� قياWناپذير � ناهمسنخ �	 نظر ميگير�. �ما �	 شخصيت 
� بعد �� كه نميتو�� �ين 	��� جنبه به نحو5 با يك�يگر سا'O يافته�ند. �لبته، 	�	تي تأكيد ��، �ين �'� 'ِ	�طعن
�جو� فر� ممكن  	�� شخصي  5�	� به صو	� نظر5 با هم قابل جمع ��نست، �ما سا'O �نها به صو	� مو	
�	 عالم  ،'	�� شخصي نيز به �ين صو	� �ست كه طعن 5��	تي �1989لف، e 194). سا'O مو		)��ميگر
��ژگا� نهايي جامعه 	� 'ير سؤ�� ميبر�، �ما �ين 	� علني نميكند، بلكه �	 �	تباq با �يگر��،  ،�خصوصي خو
 (poeticised)««فرهنگي شاعر�نه �	ماني 	تي �ين فرهنگ جامعة �	�هيچگونه تعرضي به ��ها نميكند. 	
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كه  مي�هد  بر�بر  فرصتي   ،�خو �عضا5  به  فرهنگ  �ين  كه  شاعر�نه   �	  ��  '� 68)؛   e ،مينامد(هما�
 	�«خيا�ها5 �ختصاصي»(idiosyncratic fantansies) خو� 	� �شباd كنند)هما�، e (53. �نا� 
، كه عنصر �ساسي شعر �ست، مي تو�نند به هر گونه كه خو� ميخو�هند ��ژگا� نهايي جامعه 	� 'ير 
تخييل
سؤ�� ببرند � با'توصيف ها5 خيالي �' �� فر�هم ��	ند، �ما �	 جريا� عا�5 'ندگي، بايد �' تعرr به هر 
 پرهيز كنند. �	 �ينجا 	�	تي با بيا� �ين كه همه �	 جامعة �	ماني به �ين �ضع شاعر�نه مي	سند، به 
كسي
 �طو	 ضمني، پذيرفته �ست كه �مر مشتركي بين �نسا� ها پيد� شد� � ��، سائقي 'يباشناختي �ست(	�'نا
 �	� Wكر شد� �ست: نخست، تو�نايي �حساo Qيژگي مشتر� ����قع، �	 �نسا� شناسي 	�	تي،  	� .(1998
 Qجه مشتر��يگر5، 'يباشناسي كه  � (177 e ،هما�)ست� Qنيز حيو�نا� مشتر �كه بين همه �نسا� ها 

�نسا� هاست.
به �ين ترتيب، جامعة �	ماني 	�	تي، �	 جهتي خال- جامعة �	ماني �فالطو� تحقق مييابد. �فالطو� 
�فتر �هم جمهو	، �' 'با� سقر�q �ظها	 ميكند كه شاعر�� بايد �' جامعة �	ماني بير�� 	�ند� شوند تا �ين  	�
جامعة مبتني بر عقل 	� با خيا��	'5ها5 خو� نيااليند، �ما 	�	تي �	 بر�بر «�توپيا5 بد�� شاعر» �فالطو�، 
 	��يرينة خو� با فلسفه» با �' «�توپيا5 بد�� فيلسو-»سخن ميگويد. �5 «به پير�'5 نهايي شعر �	 نبر

�.(40 e ،هما�)�	�
�
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  نايابن س ياجتماع  -يعناصر فلسفه اخالق نييتب

  ياخالق تيآن در ترب يها داللتو 
  

  باكالم٣يدكتر فاطمه ز  -٢يدكتر خسرو باقر -١يكاشان يرونيبراضيه 

  16/8/91تاريخ پذيرش:   12/7/91 تاريخ دريافت:

چكيده

شـكل    يو چگـونگ  اعاجتمـ  تيـ ماهبـا هـدف تبيـين    نايسـ  ق ابنفلسفه اخال يبررسهدف اصلي اين پژوهش، 
ا  بهـره گرفتـه شـد. در ايـن   محتـو  ليتحلبراي دستيابي به اين هدف از روش . باشد يم ياخالق اجتماع يريگ
-ييگرا تيفلسفه اخالق  به عنوان نسب ديدگاه او در ثار اخالقي ابن سينا مورد تحليل قرار گرفت وژوهش آپ

 اتيـ استنتاج ح ،يقاخال تيدر جنبه ترب به دست آمده نشان داد كه جي. نتاگرفته شد در نظر ميمال ييواقع گرا
هـدف    ،ياخالقـ  يـي عقال يها دگاهيد شيو پاال ياخالق تيترب يي) به منزله هدف غايي/عقاليمعقول (عقالن

ا    ابـن سـينا بـر    ياخالق تيدر ترب ياصل اساس كيهمچنين، آن خواهد بود.  ه ايواسط بـه    يجتمـاع مشـاركت
    داللت دارد. ياخالق ليتحقق فضا يبرا يبستر عنوان

معقول،  اتيمشهورات، ح ،ييعقال ،ياخالق يها ،گزارهياجتماع يساختارها نا،يابن سهاي كليدي: واژه
  يمشاركت اجتماع ،ياخالق شيپاال

                                                                                                                                                     

birouni@gmail.com،دانشگاه تهران تيو ترب ميفلسفه تعل يكترانشجوي د . 1

استاد دانشگاه تهران . ٢
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  .ياخالق تيآن در ترب يها داللت و نايابن س

  .  57 -74)، 2( 2،نامه مباني تعليم و تربيت پژوهش 
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  مقدمه

اوست.  انديشه هايوع است كه جامعه هم موض يلسوفي. او فديجامعه شناس نام توان ينمرا  نايس ابن

 چهـارچوب   و در  شيخـو  يفلسـف  يهـا تأمـل   بلكـه در    ،نبـود  ياجتمـاع  يهـا  دهيـ پد نيـي تب يدر پـ  نايسـ  ابن

 حبا هـدف طـر    يعلم اجتماع يپرداخته است. از طرف ياجتماع -يبه مسائل و امور انسان يفلسف يها نگرش

جامعـه را دارد.    يغـه اصـالح عملـ   و دغد ديـ آ يمـ  ديپد ياجتماع يها دهيو شناخت پد يمشكالت اجتماع

ــشــناخت پد ــا دهي ــر    ياجتمــاع يه ــار و تســلط ب ــا هــا آنو مه ــوم اجتمــاع فياز وظ اســت و صــرف  يعل

 پردازند يمعلوم  نيبه ا يكسان اغلب،. ستندين يعلوم اجتماع يها نييتب يپاسخ گو لسوفانهيف يها يكنجكاو

 يبـه مسـائل اجتمـاع    ياجتمـاع  يها يمل و دگرگونع زهيداشته و با انگ ياجتماع نيقوان كه دغدغه نفوذ در

مـانع از بـروز دغدغـه عمـل و    ،يبه مسائل اجتمـاع  نايس پرداختن ابن يحال، صورت فلسف ني. با ااند پرداخته

خـاص عالمانـه    يهـا نـه نگـرش    كنـد يمـ   يطـ  يفلسف يها نييتب ريراه را از مس نياو ا ست،ياصالح عالمانه ن

 ).1374،1(سروش،

را از  يو حكمـت عملـ    ياسـ ي. فلسـفه س كنـد يم مي تقس داريناپا و داريپا نوعلوم را به دو ع نا،يس ابن

و همـواره تـازه و زنـده    نشاند ينمبر آن  يكه گذشت زمان، غبار كهنگ شمرد يمبر  داريپا يها جمله دانش

ا مخصـوص   يـ  ياسـت. حكمـت عملـ    يقـ يبخش حكمت، حق نيرو، بر آن است كه تنها هم نيهستند. از ا

 نيمنـزل). بـد    ريمـدن و تـدب    اسـت ي(س شود يممربوط  زين گرانيبه د اياخالق)  بيص واحد است (تهذشخ

دخـل و تصـرف عقـل    طـه ي، در حشـود  يمبه كار گرفته  گرانيرا كه در ارتباط با د يدانش ناسيابن ،بيترت

 ياز عقل ورز اينهنمو »نهيعقد المد يف«با عنوان  يبحث يط »١كتاب نجات« پايانو در  دهد يمقرار  يعمل

 .گذارد يم شيرا به نما ياجتماع -ياسسيدر عرصه  يفلسف

بـه    ينگـاه اجتمـاع    ،ديـ آ يم ديپد گرانيدر اجتماع و ارتباط با د يمسائل اخالق نيشتريب آنجا كه از

 نيـ بـه ا  ايـن پـژوهش   گرفـت.    دهيناد ياخالق تينقش آن را در ترب توان ينمدارد و  ياريبس تياخالق اهم

 نيـ ا يـا خيـر؟    اسـت  دهمـورد توجـه بـو    نايبه اخالق در نزد ابن س ياجتماع كرديرو ايكه آ پردازديسؤال م 

صـورت    ييكشـور جسـتجو    يغنـ  يفرهنگـ  راثيـ در م ،كـه  نيدارد. نخست ا تياز چند جهت اهم يبررس

از كـه    رديـ گ يمـ قـرار    يو بررسـ  ليـ مرز و بوم مـورد تحل  نيا بزرگان يفكر ياساس يها هيو بن ما رديگ يم

به انجام  ها آناست كه  يسترگ يفكر يدر برابر كارها نيد ياز ادا يما و بخش يو علم يفكر يضه هايفر

اخالق برخوردارند  يمردم به سو ختنيدر برانگ يياز توان بالقوه باال ياجتماع هايشهاندي دوم،. اند رسانده

                                                                                                                                                     

 )1370( يثربيترجمه  نا،يابن س . ١
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 شيبـه گـرا    دنيقـوت بخشـ    يبـرا  سـي اسا ياز راهبردهـا  يكي.  جامعه ماست ياساس يازهاياز ن يكي نيو ا

افراد جامعه  شهيو در معرض فكر و اند استخراجنهفته،  يفرهنگ هايهياست كه سرما نيدر جامعه ا ياخالق

 يتـ يو ترب يناظر بـه دو بعـد فرهنگـ    مقاله نيرو، ضرورت پرداختن به بحث در موضوع ا ني. از ارنديقرار گ

است.  

و  حياو را تصر ياجتماع يها دگاهيد ،نايس ابن ياخالق يها دگاهيد يبا بررس كنديمتالش   مقالهاين 

» .خوب است ،عدل«مثل  ياخالق هيپا يها گزاره اشاره بهاست كه او با  اصلي اينكند. فرض  يصورت بند

اعتماد كرده و  ميبه عقل سل ياخالق يها گزاره يريپذ هيدر توج نخست اينكهمشهور،  يه هايقض فيدر رد

 هيـ خـود پا  هـا  نيـ اكـه    اسـت  دانسته ياخالق ياساس تصورهارا خاستگاه  يعناصر اجتماع ايترها بس ن،يبنابرا

 ياجتماع يبعد نايس ادعا كرد كه ابن توان يم قيطر نياز ا ،. دوم آن كهرنديگ يمقرار  يمنش اخالق نيتكو

 ادامـه، . در داند يم يرورض ياجتماع يها لتيفضتحقق  يرا برا ياجتماع ياخالق قائل است و زندگ يبرا

 .شود يم بيان ها نكته نياز ا تيدر حما ييها استدالل

مورد بررسي  نايابن س ياجتماع -يفلسفه اخالق ،شده است. نخست ميتنظ يدر دو قسمت اصل مقاله

و سپس نتـايج اصـلي حاصـل از آن پرداختـه    ياخالق تيدر ترب او دگاهيد يها داللتبه  در ادامه،. رديگ يم

  .شود يم

 

 نايابن س ياجتماع -ياخالق لسفهف

برخـي   كـه    شـه ياز منظـر حكومـت عـدالت پ    نايابـن سـ    دگاهيـ د ليـ قسمت، نخست  بـه تحل  نيا در

 نايسـ كـه ابـن    يمشهور يايدر بستر قضا او دگاهي. سپس، دشود يماشاره  ،اند داشتهپژوهشگران به آن توجه 

صـورت    يهـا  ليـ تحل و بر پايـه  رديگ يمي قرار ، مورد بررسدانديم  ها آنرا جزء  ياخالق ياساس يها گزاره

 .شود يمتبيين   ابن سينااز نظر انسان  ياجتماع تيماه ،گرفته

  

 شهيدر بستر حكومت عدالت پ ناسيابن ياجتماع -ياخالق دگاهيد ليتحل

مـورد توجـه    نايسـ ابـن    ياجتمـاع  -ياخالقـ  يهـا  شهيكه اند شود يمبحث مالحظه  نهيشيپ يبررس در

. انـد  دهيرسـ بـه ظهـور    يمختلفـ  يهـا  دگاهيـ آن، د ليو تحل ري، اما در تفساست قان قرار گرفتهاز محق يبرخ

در  نايسـ  بناست كه ااين باور بر  »نايابن س ياجتماع -ياسيتأمالت س«با عنوان  ي) در مقاله ا1383( انيفيشر

 يموجود يست جامعه مدنو معتقد اقرار گرفته  افالطون و ارسطو ياسيس يها دگاهيدمتأثر از  ،يفلسفه عمل

 نيحـاكم بـر جامعـه و قـوان    يعقلـ  نيقـوان  نا،سياست؛ از نظر ابن يعيطب يانسان موجود ،راياست. ز يعيطب
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فالسفه  يكوشش علم ژهيوه ب گاننخب ز،آراءيرا ن نيقوان ني. منشأ اباشد يم يكننده احكام عقلدييتأ ،يشرع

 تيـ به عدالت حـاكم اهم  شتريو ب ستيكومت فالسفه نح بندي؛ در مورد سازمان حكومت، چندان پاداند يم

 دهينپسـند  رانيـ ا يرا در بافـت اجتمـاع    ميحك تيطرح حاكم نايس احتمال دارد ابن ان،يفي. از نظر شردهد يم

تسـاهل و    ديـ داشته باشـد و حكومـت با    ديكه حاكم با تاس يبارز يژگياساس، عدالت تنها و نيباشد. بر ا

 كند.  تيرا رعاتسامح با افراد   

به  دينپرداخته است، شا استيبه اجتماع و س طور گستردهبه  نايس كه ابن معتقد است) 1383( وريكد

 يرا بـرا  عتيشـر  نيقـوان  افتنيـ  يبـرا  هـان يفق يدانسته و جستجو عتيرا فرع بر شر استيس اوكه  ليدل نيا

 نيـي تب نيچن يعملدر حكمت و حكمت را  عتيشر نينسبت ب نايس ابن ،دانسته است. از نظر او ياجتماع كاف

جـدا   عامل و حـافظ آن قـانون.    يمتول يگريقانون مشروع و د يكيدو ركن دارد،  يكه هر مشاركت كنديم 

حيتصـر  نايسـ  ، ابنگذار قانون ثيمجاز است. اما، از ح يمتول ثيمدن تنها از ح استيمنزل از س ريتدب كردن

 

 

مـدن (مشـاركت    اسـت يو س )يصـغر  ركتمنزل (مشـا  ريكه بهتر است در اخالق (خود انسان)، تدب كنديم

 هيدر حكمـت مشـرق    نايس . ابنستين امبريجز پ يشخص كس نيباشد و ا گذار قانون ي)، شخص واحديكبر

كه  ستيمشخص ن ور،ياضافه كرده است. به نظر كد يرا به حكمت عمل »عتيعلم شر« اي» صناعت شارعه«

بـر    يسه علـم را مبتنـ    نيا كه يحالدر  ه،آورد يكمت عملرا در عرض سه علم ح عتيعلم شر نايس چرا ابن

 يضـرور  عتيسـه علـم را از شـر    نياخذ ا نايس ابن ديشا كه دهد يمپاسخ چنين  اوقانون شارع دانسته است. 

خواهد  ينشد صناعت شارعه، شاخه چهارم حكمت عمل ني، اگر چنشمرد يمبلكه ارجح و احسن  ،داند ينم

 بود.

        . باشـد ياجتمـاع مـ    ليعـدالت، محـور تشـك    ناسـي است كـه از نظـر ابـن   باور اين ) بر 1389(يوسفي

 يها لتيفض نكهيا ،يوسفي عقيده. به شمرد يمعدالت  يقيحق اريرا منبع و مع »يعادله اله عتيشر« نا،سيابن

 را بـه سـعادت كامـل    يو آدمـ  سـت ين رفتـه يپذ نايسـ محقـق شـود، از نظـر ابـن    يفرد يتنها در زندگ يانسان

 ليمحقـق شـود و فضـا    ياجتمـاع  يبه سـعادت كامـل الزم اسـت زنـدگ    افتنيدست  يبلكه برا ،رساندينم 

 . ديرخ بنما ياجتماع

 مسـئله  قيـ از طر نايسـ ابـن    ياجتمـاع  يها دگاهيدكه محور پرداختن به  رسديمبه نظر   ب،يترت نيبد

از نظر ابن ياخالق هايگزاره اهگيبه جا ياست و توجه عتيآمده بر محور شر ديپد ياسيعدالت و الزام س

از  ياخالقـ  ياساسـ  يايقضـا  ليـ كه تحل ينشده است. در صورت او ياجتماع يها دگاهيدو نقش آن در  ناسي

 او ياجتمـاع  يهـا  دگاهيـ د يبـرا  ييها سرچشمهبه  توان يمآن  قياست كه از طر يگريامكان د نايس ابن نظر
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.  افتيدست 

 

 مشهوره يايدر بستر قضا نايبن سا ياجتماع -ياخالق دگاهيد ليتحل

را در  ياخالقـ  هيـ پا يها گزاره نكهيا يكيدارد،  تياز دو جنبه اهم مورد نيدر ا نايس نظر ابن يبررس

 يمشـهورات كـه متكـ    فيها در رد گونه گزاره نيبا مطرح كردن ا ،نكهيا گريمباحث منطق آورده است. د

 يهـا گـزاره    يريپـذ  هيبرگرفته از اجتماع را به توج ييعقال يتصورهااجتماع و  يهستند، پا ييبه فهم عقال

باز نموده است.   ياخالق

. دانـد يمـ  را مشـهورات    اسيـ از انـواع مـواد ق    يكـ يمـاده،    ثياز ح اسيدر بحث از انواع ق نايس ابن 

 نيكه ب ييها دهيعقاز  گريد انيبه ب اي از مواد مشهور ها آنهستند كه حد وسط  ييها اسيقمشهورات ناظر به 

عام و خاص  يدو معنا رمشهورات را د نايس . ابنشود يماست، گرفته  ييمردم رواج دارد و مورد توافق عقال

از مردمان اسـت. بـه    يگروه يها شهيآراء و اند انگريهستند كه ب يياي. مشهورات خاص، قضابرد يمبه كار 

 ايـ » آراء محموده«را  ايگونه قضا نيا او .است يجمع يها خواستقرارداد و   ايقضا نيمنشأ ا ديگر، عبارت

كـه مـورد    يا هيعـام عبـارت اسـت از هـر قضـ    يعنامشهوره به م هيخوانده است. قض زين »هيصالح باتيتأد«

همـه    ف،يـ تعر نيـ . بـا ا رديـ قـرار گ  اتيـ و اول اتيهيباشد، هر چند در شـمار بـد    يو همگان يعموم رشيپذ

 نيـ از توافـق عـام برخوردارنـد. غالـب ا    رايز ،شوند يمه مشهور خواند ياياز قضا زين يو اول يهيبد يايقضا

 ريـ كه به تعب ييايقضا يعنيخاص آن مراد است.  يكار روند، معنا به ديمشهور بدون ق ياياست كه اگر قضا

 ). 414-413، 1367 نا،يجز شهرت ندارند (ابن س يخاستگاه نايس ابن

كـه بـه خـاطر    ي. مقـدمات يقـ يحق ريـ و غ يقـ يمشهورات وجـود دارد؛ حق  يبرا يگريد يبند ميتقس

). نقـش آراء   1367،410 نا،ي(ابـن سـ    نـام دارنـد   يقـ يمشهورات حق ،اند افتهيشهرت  ها آناعتراف همگان به 

بـا خـارج    طابقـت واجـب القبـول م    يايكه در قضـا  يطور همان«است:  ياساس اريدر مشهورات بس يهمگان

 ). 419، 1367 نا،يابن س» (بار دارد.در مشهورات هم مطابقت با آراء همگان اعت ،معتبر است

 يسـبب، برخـ    ني. به همهاست آن يها مضموناعتبار مشهورات از مطابقت آراء همگان با  ن،يبنابرا

مشـهوره،    يايهستند كه علت ورودشان بـه جرگـه قضـا    ها آن هيشب ييايو قضا ينيقي ياياز مشهورات، قضا

 بمشـهوره بـه حسـا    ،اعتـراف دارنـد    ها آنهمگان به  هنكيبلكه از جهت ا ،ستين ها آنواجب القبول بودن 

 يبـرا  ايمقدمه تواند يم كاذب ايشود، صادق  دييكه از طرف عموم تأ يا هيهر قض ب،يترت ني. بدنديآ يم

 هـا  آنمقابـل    يايقضا ل،يدل نينكته اعتراف نموده است. به هم نيخود به ا نايس ابن ،جدل واقع شود. چنانكه

). در برابـر   1360،53نا،ي(ابـن سـ    رديـ گ يمـ كه در مقابـل صـادق، كـاذب قـرار    ير حال. دنديگو يم زشترا 
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 مردم شتريب اي نيهستند كه نزد گروه مع يياياضق ها نياقرار دارند.  يقيرحقيمشهورات غ ،يقيمشهورات حق

 ا،ني(ابـن سـ    ».كتاسـت يخـدا   «و» .خوردن گوشت گاو حـرام اسـت   «،».معاد حق است«مانند  ،اند شده رفتهيپذ

1367 ،427 .( 

اگـر فـرض    يعنـ ي. هسـتند آموزش و اجتماع قابل شناخت  قيمشهوره از طر يايقضا نايس نظر ابن از

افـت يافـراد از اجتمـاع در    كـه معمـوالً    ييهـا آمـوزش   تنها با عقل و وهم و حـس خـود بـدون    يانسان ميكن

 

 

بـه    يزدست انـدا «،».خوب است عدل«مثل  ييايقضا يبد اي يبه خوب تواند ينم ،، وجود داشته باشدكننديم

 ).64، 1956 نا،ياعتراف كند (ابن س» .زشت است واناتيكشتن ح«و » .مال مردم زشت است

 ،رو نياز ا .ستين يموضوع ضرور يثبوت محمول برا ايگونه قضا نيدر ا شود يم مالحظهچنانكه  

ثبـوت محمـول   » .از جزء اسـت  تر بزرگكل «مثل  يياياست. اما در قضا ازيبه آموزش ن ها آن قيتصد يبرا

از جـزء خـودش    تر بزرگانسان، كل  يرا فرض كرد كه برا يحالت توان ينم است و يموضوع ضرور يبرا

را فـرض    يحالت شود يمو  ستين يموضوع ضرور يثبوت محمول برا» .دروغ بد است« هي. اما در قضباشدن

 ،يدروغ حكـم نكـرد (طوسـ    يفت و به بـد عام را در نظر گر يمثال، مصلحت يكرد كه دروغ بد نباشد، برا

1375، 221 .( 

مطـرح    ياخالقـ  گرايـي واقـع  و گـرا نـا واقـع   به شـهرت، مباحـث    ياحكام اخالق يرابطه با اتكا در

بـه عنـوان    يزيـ كـه چ  ندهسـت  درصددو  كننديمرا انكار   ياخالق يها تيواقعوجود  انيگرا نا واقع. شود يم

 كـام اح يدر جهـان خـارج از ذهـن در ازا    يزيـ چ گر،يد انيد. به بدر جهان وجود ندار يارزش يها يژگيو

منشـأ    ن،يبنـابرا  هسـتند. بشـر    ياجتمـاع  يو قراردادها ها توافقاحكام حاصل  نيبلكه ا ،وجود ندارد ياخالق

 ها ارزشكه  باورند نيبر ا ياخالق انيگرا واقع ها آن. در مقابل تيو شهرت است نه واقع يتوافق عموم ها آن

در نظـر دارد    واقـع ، در دهـد  يمـ  يارزشـ  يكـه حكمـ    ياز شناخت ما در جهان وجود دارنـد و كسـ   مستقل 

 يهـا رويكرد). 1385كـاذب باشـد (پاتنـام،    ايـ صـادق    توانـد  يمـ او  فيالبته توص .كند فيرا توص يتيواقع

خـارج از    ها آنكه پرداختن به  وجود دارند  انيگرا يو ذهن  اني، عاطفه گراانيناشناخت گرا مانند يگريد

را در زمره مشهورات آورده و  ياخالق يايقضا نايس فرض كه ابن نيبا ا ،هر حال به بحث است. نيحوصله ا

گـرا    نـا واقـع   فلسـفه اخـالق،    طـه يرا در ح او ي، برخـ است عقال استناد كرده يبه رأ ها آن يريپذ هيدر توج

در ذات  شـه يو ر هستندتابع قرارداد  ياخالق يها ارزشدارد كه  دهيعق ياخالق يگرانا واقع       .اند خوانده

 انيـ اسـت كـه ب    اين باورو بر  داند ينمرا درست  نايس به ابن ياستناد ني) چن1364،61( يجيد. الهنندار افعال

 يهيبـا بـد    يمنافـات  نا،يابـن سـ    مـورد نظـر   در زمره مشهورات » .ظلم بد است«و » .عدل خوب است« يايقضا
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داخـل در    گريباشد و از جهت د اتينيقيداخل در  ياز جهت يا هيواند بود كه قضچه ت« .ندارد ها آندانستن 

 .» يدر هر كدام به جهت مقدمه را در برهان و جدل هر دو اعتبار توان كرد، نيو مثل ا ها مقبول

جـزء مشـهورات از طـرف ابـن    ياخالقـ  يايقضا قرار دادنكه  اين باور استبر  زي) ن1386( يفيشر

كـه    يـي گرا يذهن ينوع ؛ميا رفتهيپذرا  ياخالق ييقرارداد گرا ،نكهيقابل قبول دارد. اول ا ريغ امديسه پ نايس

كثـرت    ،نكـه يا مخواهد بود. دو ياخالق ييگرا يهم نسب نايس است، پس، الزمه نظر ابن ييگرا ينسب نيازمند

در دو  يمتعارض اخالقـ  كه دو حكم معني نياست. به ا ييگرا ينسب امديكه پ ميا رفتهيپذرا  ياخالق ييگرا

 رايـ است. ز ياز دست رفتن امكان نقد اخالق ،مشكل نياست. سوم كسانيجامعه، به طور همزمان، موجه و 

را  ياخالقـ  يـي كثـرت گرا  تـوان  يمـ . چگونـه   شـود  يمنقد ناممكن  يثابت و همگان يارهايبدون داشتن مع

بودن  ستيوجود ندارد كه بتوان از ناشا ياريمع يجز شهرت اجتماع رايز ،هم داشت يو نقد اخالق رفتيپذ

 . احكام سخن گفت نيا

را در مشهورات آورده  ياخالق ه هايجمل نايس باور است كه هر چند ابن نيبر ا نيز) 1386( يجواد

او را در عرصه فلسفه اخالق، واقـع    توان يموجود دارد كه  يجز توافق عقال ندارند، اما شواهد يكه اعتبار

گـرا بـودن او    قـع بر وا ليرا دل نايس توسط ابن ياخالق ه هايجملصدق و كذب  رشيپذ او كرد. يگرا معرف

، امـا اگـر صـادق باشـند از نـوع   هسـتند كـاذب    يمشهورات صـادق و برخـ    نياز هم يبرخ« .كنديم  يمعرف

ورت اما، به صـ  داند يمرا محموده  ها آناگرچه عقل  رايز ستند،ي) نينظر ريغو مانند آن ( بديهي يها صدق

 تـر  روشن نياز ا» شفا«در كتاب برهان  نايس ابن ،يبه نظر جواد» مگر با نظر و استدالل. ،داند ينمصادق  ياول

 يكـه بـه آدمـ    ياز كسـان  يسپاسـگزار «و » .ظلم بد است«، ».عدل خوب است«مثل  ييايگفته است كه قضا

محصول عقل محض  ها آنمشهوره و مسلم اند و صدق  يايجزء قضا يهمگ» .واجب است اند كردهكمك 

 تيـ قابل ياخبـار  ه هـاي جملـ كه تنهـا    ليدل نيو با ذكر ا. ااستدالل قابل شناخت است قيطربلكه از  ،ستين

گراسـت. عـالوه بـر    ناشـناخت  نايس كه ابن مياحتمال ده ميتوان ينمكه  رديگ يم جهيصدق و كذب دارند، نت

 يـي واقـع گرا  تـوان  يمـ دانسـته اسـت، پـس    ليـ و اقامه دل يرا قابل استدالل فلسف ها جمله نيا نايس ابن ،نكهيا

اخالق را در مجموعه علـوم    نايس است كه ابن نيا كنديم  بياناو كه  يگريد لي. دلرفتيپذ زيرا ن او ياخالق

  .هاست آنشناخت  يبرا يتالش عقل ها آنبارز  يژگيكه و يو حكمت قرار داده است؛ علوم يفلسف

بـودن    ياعتبـار  دگاهيـ را بـا د  هيـ نظر نيـ قابـل توجـه ا    تشـابه  نا،سيابن هيبر مشهورات در نظر ديتاك

            را بـه  نايابـن سـ    هيـ نظر تـوان  يمـ  يو حتـ  دهـد  يمـ ) نشان 1332( ييطباطبا نيحس محمد ياخالق يها ارزش

د مـور  ،يامـور اعتبـار    انياست كه ب نيدر ا اوتدانست. تف ييطباطبا اتياعتبار هينظر هايشهياز ر ايگونه
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كـه    يدر مشـهورات، خاسـتگاه اخـالق را از جهتـ    ياخالق يبا آوردن گزاره ها اونبوده است.  ناسينظر ابن

بـوده را مـد نظـر نداشـته    ييكه مورد نظـر طباطبـا    يو جهت كنديممطرح   رد،يقرار بگ ياريمحمول فعل اخت

 يرويـ و نقـش ن  كنـد يمـ  طـرح   با فاعل دارد،  م يكه عمل اخالق يجهت ارتباط ازاعتبار را  يياست. طباطبا

 يفعل اخالق نيخود نسبت ب هيدر واقع، در نظر او). 290، 1332 ،ييبرجسته است (طباطبا انيم نيواهمه در ا

بـه خـود فعـل و    ناسـي . حـال آنكـه ابـن   دهـد  يمـ  حيفاعل را به فعل توضـ ختن يبرانگ يرا با فاعل و چگونگ

 آن نظر دارد.  يخاستگاه آن از جهت ارزش كاركرد

به  ،ييكه طباطبا يمالحظه نمود؛ در حال زيدو متفكر ن نيا هاي كليكرديدر رو توان يمنكته را  نيا

به  ياجتماع -يغالب فلسف كرديبا رو نايدارد، ابن س ها ارزشبه بحث  يروان -يفلسف يكرديطور غالب، رو

و با كمـك گـرفتن از    زدپردا يماعتبار  يبه كاوش در چگونگ ييطباطبا ل،يدل ني. به همنگرد يمبحث  نيا

 رديـ گ يمـ در نظـر    »گـر يد زيبه چ يزيدادن حد چ« يرا به معنا ها ارزش اعتبار در ات،يمفهوم استعاره در ادب

 نيـي را در تب ياجتمـاع  يهـا سـنت   رواج آداب و  ،ياجتمـاع  يدر پهنه نگاه نايابن س ،). اما1332 ،يي(طباطبا

 . دهد يممورد توجه قرار  ها ارزش

اعتبار  انهيگرا واقع رساختيكرد. ز انيب توان يم دگاهيدو د نيا انيم يتفاوت زين انهيگرا عواقجنبه  در

 »ريشـ «را بـه لحـاظ شـجاعت    يكسـ  يوقتـ  همان طـور كـه   استعاره است؛  همانند منشأ ييطباطبا دگاهيدر د

حـد    زيـ زش نقلمرو ار در ،ميكنيماطالق   يبه كس يرا به صورت اعتبار ريجسارت ش يو حد واقع مينام يم

 ي) را به رابطه فاعل و فعل (مانند بد تلقيبشر اتيح بي(مانند منجر شدن ظلم به تخر ينيتكو يها ضرورت

 يبه ساختار وجود آدمـ  ها ارزش انهيگرا واقع رساختيز نايابن س دگاهيدر د ،. اماميكنيمكردن ظلم) منتقل  

(ماننـد بـد بـودن    يبشـر  يهـا  ارزشدر  ييهـا  اشتراكدر آن كه منجر به ظهور  يفطر يو قرار داشتن امور

 ). 1391(بيروني كاشاني،  گردديم، بر شود  يمظلم) 

 رسديمشد. به نظر   ياز حوزه منطق و فلسفه اخالق داور ييارهايبا مع ناسيابن يها دگاهيد نجايا تا

د اجتمـاع و   در مـور  نايسـ ابـن    يفكـر  ه هـاي الزم است مفروضـ  يگونه داور نيبه ا دنياستحكام بخش يبرا

 . ميپرداز يم نايس انسان از نظر ابن ياجتماع يزندگ يرو، به بررس ني. از اواكاوي كنيم شترياخالق را ب

 

 نايانسان از نظر ابن س ياجتماع تيماه

 نيتـأم  ياست كه معـاش او بـه صـورت گروهـ    نيدر ا ها وانيح ريتفاوت انسان با سا نايس نظر ابن به

گردهم  ها انسانخود را برآورد. اما صرف جمع شدن  يازهايهمه ن ستيقادر ن ييهاانسان به تن رايز ،شود يم

كـه    ديـ گو يمـ  يطيشـرا  از نايس . ابنكندينم  هيبودن او را توج ياجتماع ،يشتيمع يازهايبا هدف برآوردن ن
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 د،يـ آ لئـ به كماالت در خور انسان نا يجامعه انسان شود يمكه سبب  يطيالزم است. شرا نهيتحقق مد يبرا

كه باعث قـوام و    ياز قانون و برخوردار بودن از حكومت يرويپ ،يمثل داشتن آداب و سنن اجتماع يطيشرا

 ريعناصر ز يدارا نايس اساس، جامعه مورد نظر ابن ني). بر ا1383 ،يسابورين ينيجامعه است (اسفرا يداريپا

 است. 

اسـت كـه الزم    يدر جامعـه، سـاختار   افـراد    يتعاون و همكـار  نايس از نظر ابن جامعه: يساختارها

 يضرورت زندگ انيپس از ب ،او. رديشود و رفتار افراد درون آن ساختار صورت گ تيآن رعا نياست قوان

 ازمنـد يانسـان ن  يوجـود و بقـا   « ديـ گو يمـ و  كنـد يمكار در آن به اصل مشاركت اشاره  مي و تقس ياجتماع

حضـور فعـال در اجتمـاع و بـر    بـراي  ها انسان از هر يكمشاركت به مفهوم احساس تعهد » مشاركت است.

 ). 1376 يآملبه نقل از  نايابن س( باشد يم ژهينقش و كيعهده گرفتن 

 يمدن يو زندگ مندانه قانونبه جمع شدن  ازيبه كمال مطلوب ن يابيدست  يدست كم، برا ها انسان

اصـل مشـاركت    ،رو ني. از ادينما ريدبخود را ت يامور زندگ گرانيد يالزم است با همكار ،نيدارند. بنابرا

 ). 1370 نا،ي(ابن س ديآ يمبشر به شمار  ياجتماع يزندگ هيقانون اول

بدون وجـود مقـررات    يو نظم مدن ياست كه قوام و تداوم اجتماع بشر يهيبد :نيو قوان ها سنت

نـه يمد ،ني. بنـابرا ) ممكـن نخواهـد بـود   1379 نا،ي(ابن سـ  شود يم دهنامي قانون اصطالح در كه بخشسامان

 قـانون  رااز آنچـه مـا آن    ناسـي قـانون اسـت. ابـن    ازمندينبوده و ن يستثنقاعده م نياز ا زين ناسيمورد نظر ابن

پـس از    بشـري . جامعهاست كرده ادي محمودات و قانون، ناموس، سنت مانند يمختلف يها عنوانبا  مينام يم

 نيقـوان  ازمنـد ني هـا انسـان    يجمعـ  ياسـتمرار زنـدگ    يبـرا  ،كه از لوازم مشاركت است ها معاملهمشاركت و 

 ).1383 ،يسابورين يني(اسفرا رديرفتار افراد قرار گچهارچوب كه  باشد يمعادالنه 

مشـورت در    نايس . ابنكنديم  نييتع يروابط را چه كس نيا نيسكه آن است كه قوان نيا گريد يرو

 يهـا  اشتراكوجه  افتنيمشاوران،  في. از وظادانديم  نهيمد ريو مهم در تدب يرا از امور ضرور نهيامور مد

اسـت    هرمـردم شـ    يبا خلـق و خـو    ها آنو متناسب كردن  گريكديبا  ها آن افتني بيترك يو چگونگ يمدن

 ). 1950سالم، (

 يالهـ  عتيشـر  يبر مبنـا  ژهويه ب آن بودن قانونمندبر  نهمديدر اداره ناسيابن ياصل ديتاك :عتيشر

را  يو جوامـع بشـر    نـه يمد ازيـ مـورد ن  نيقـوان  يكل چهارچوب و  يمنشأ اصل عتيشر اونظر  در يعنياست. 

 نين، قـوا هو به اصـطالح امـروز    ياصل چهارچوب فقط  عتيدر شركه معتقد است  ابن سينا. دهد يم ليتشك

ده گـذارده شـ    يبـه عهـده عقـل بشـر    يليتفص نيو قوان ها فرعكردن  دايپ يآمده است، ول نياديو بن ياساس
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 يو حت يفرهنگ قيجوامع و حقا نياساس، بر عهده مشاوران و نخبگان است كه با جستجو در ب نياست. بر ا

 ).286، 1370نا،ي(ابن س ابنديدست  نيقوان نيبه ا يخيتار

 زيـ پره ي. براديآ يم ديپد بيترت نيبه هم زيوجود نگهبان قانون در اجتماع ن و مشاوران: حاكمان

 يباشند. كسـان  نيقوان يمراقب حسن اجرا يكسانالزم است گوناگون بر قانون  يها ريو تفس ياز خودكامگ

. نـد ينما ها آن يرايجامعه را پذ يبازگو كنند و ذهن اعضا گرانيد يرا برا نيهم موظف هستند تا ابعاد قوان

 ،يسـابور ين ينيباشـند (اسـفرا    يو نگهبـان حقـوق عمـوم    رنديامور را بر عهده گ نيا ريتدب ديبا يكسان ،پس

1383 .(

. ديـ آ يمـ بـه وجـود    ازيبر اساس ن نايس گفت كه جامعه از نظر ابن توان يمتوجه به آنچه گذشت،  با

اسـت. بـا همـه    يو ضـرور ا يبقـا  يبرا ها آنكه برطرف كردن  زنديمرقم   ييازهايانسان را ن يجمع تيهو

كمـال انسـان الزم اسـت    يراسـتا و در  يانسـان  ييسـاز و كارهـا    ،يضـرور  يازهاين نيرفع هم يبرا ،ها نيا

بـه انسـان و    نايسـ ابـن    يهـا  در نگرش شهي، رها آن يريپذ هيساختارها و توج نيو اجرا شود. منشأ ا دهيشياند

و  يانسـان  يياست كه به كمك كمـال جـو    ياعتبار يوجود ناسيجامعه از نظر ابن ن،ياو دارد. بنابرا تيترب

 . شود يمداده  حيتوض گريكديبه  ها آن ازين

 

 نايابن س ياخالق دگاهيدر د ميمال ييواقع گرا -ييگرا تينسب

 ياخالقـ  تيـ در ترب ناسـي ابـن  ياجتمـاع  -ياخالقـ  ه هايينظر يها داللتبه  نكهياست قبل از ا الزم

 .ميبـدان  ميـ مال گراياو را واقع شود يم شنهادي. پميروشن كن يموضع او را در قبال مباحث اخالق م،يبپرداز

 زيـ ن يو در فلسـفه اجتمـاع    آورد يمـ  هوراترا در شـمار مشـ    ياخالق يها گزاره نايس ابن با توجه اينكه را،يز

را در فلسفه اخالق،  او توان ينمكه  ميابييمراه  جه ينت ني، به اداند يمجامعه  ليتشك مبنايرا  انيآدم يازهاين

 دانست. ياخالق يواقع گرا

 ي. نظـر كسـان   ميكنيم  ينيرا بازب جهينت نيا مالحظه شد، نهيشيكه در پ يبازگشت به اختالف نظر با

بـودن    يهيبـا بـد    يمنافـات  ،ياخالق يايكه در زمره مشهورات بودن قضا ني) در مورد ا1364( يجيچون اله

امـا عكـس    ،ندشو يمشهور تلق توانند يم زين يهيبد ياي. درست است كه قضاستيندارد، قابل قبول ن ها آن

 يرا بـه معنـا    ياخالقـ  يايمشـهور بـودن قضـا    نايس كه ابن رسديمبه نظر   گر،يرت د. به عباستيآن صادق ن

 نيـ از ا شي). آنچـه پـ   1367 نا،يجز شهرت ندارند (ابن سـ  يكه خاستگاه ييايقضا يعني، برد يمخاص بكار 

 ياخالقـ  ياه به گزاره توانند ينم نند،ياگر افراد در جامعه آموزش نب نايس كه به نظر ابن نيبر ا يذكر شد، مبن

 . داند ينم يهيها را بد گزاره نيباور داشته باشند، نشانگر آن است كه ا



67  ... ياجتماع -يعناصر فلسفه اخالق نييتب                                                    1391، پاييز و زمستان 2، شماره 2سال 

قابـل مناقشـه    زيـ در فلسفه اخالق آورده ن نايس بودن ابن ي) بر واقع گرا1386( يكه جواد يليدال اما

ذكر  با او. ناستيتوسط ابن س ياخالق ه هايصدق و كذب جمل رشيپذ ،اوبه نظر  ليدال نياز ا يكياست. 

 ياخالقـ  يگرا اقعو نايس كه ابن رديگ يم جهيصدق و كذب دارند، نت تيقابل ياخبار له هايكه تنها جم نيا

 يايقضـا  يريصـدق و كـذب پـذ    نيبودن و بنـابرا  ياخبار رايز ،ستياستدالل مجاب كننده ن نياست. اما ا

 نيجهان مطابقت دارد. به همـ  ييناب و نها تينه واقع وبا آراء همگان  ها نيااز آن است كه  يحاك ياخالق

كـه    ي، در حـال نامـد  يم عيمقابل مشهورات را شن يايگاه قضا نايس ناشاره شد، اب نياز ا شيچنان كه پ ل،يدل

 ).53، 1360نا،ي(ابن س رديگ يمدر مقابل صادق، كاذب قرار 

و  يفلسـف اخـالق را در مجموعـه علـوم    نايسـ  است كه ابن نيا كنديم  بيان يكه جواد يگريد ليدل

، هاسـت  آنشـناخت    يبـرا  يعلوم، تالش عقل نيبارز ا يژگيكه و نيحكمت قرار داده است و با توجه به ا

در مجموعـه    يبحثـ صرف قرار گـرفتن    .ندارد يقوت زين ليدل ني. اما اگراست واقع اوگفت كه  توان يمپس 

 لسـوفان يدر شـمار ف  زيـ ن ياخالقـ  انيگرا تينسب رايز ،ستين لسوفيف انهيگرا واقعنشانگر موضع  يعلوم فلسف

 لسـوف يهسـتند، ف  يبـودن امـور اخالقـ    يقائل بـه اعتبـار    ييكه مانند عالمه طباطبا يكسان نيو همچن ندهست

، بـه   گرفتـه در مشهورات  ياخالق يها گزاره قرار دادن بر )1386( يفيكه شر يمشكالت اما. شوند يمشمرده 

 اتيـ اخالقاو  راياست؛ ز ييگرا يمستلزم نسب نايس كه نظر ابن است نيا اواست. انتقاد  يقابل بررس ريشرح ز

 نيـ و ا شـود  يمـ  جرمن ييگرا ياست كه به نسب ياز امور ذهن ييقرارداد گراو  داند يمبر قراردادها  يرا مبتن

 . برد يم نيب از زيرا ن يامر امكان نقد اخالق

 او قراردادهابلكه  ،ستين يقرارداد هرگونه نايس پاسخ گفت كه منظور ابن توان يم نينقد چن نيا به

زمـان و    يدر طـ  ميكـه عقـل سـل    ني. امكان اكنديم  يمعرف عتيارچوب شرهو در چ ميبر عقل سل يرا مبتن

يرا منتفـ  يحشـ و يـي گرا تيامـر آن گونـه نسـب    نيمختلف مشابه باشد، همواره وجود دارد و هم يها مكان

 

 

از آن است كه با توجه بـه    يمطرح كرده، حاك نايس كه ابن يامور اخالق يري. به عالوه، استدالل پذسازديم

را مورد نقد قرار داد. امكان نقد تنها در آن گونه  يو برخ تيرا حما ياز قواعد اخالق يبرخ توان يم شواهد

 اسيق يوجود نداشته باشد و نوع ياخالق يها ان نظاميم يگونه اشتراك چيكه ه شود يم يمنتف ييگرا تينسب

 انيـ كه امكان اشتراك م دهد يمنشان  عتيو شر ميبر عقل سل نايس ابن هيبرقرار باشد. تك ها آن انيم يريناپذ

فراهم  ها آن بر حسرا  ياخالق يها نظامامكان نقد  ،ها اشتراك نيرا باور دارد و وجود هم ياخالق يها نظام

 .آورد يم
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جـدل قـرار    ليرا در ذ ياخالق يها ارزشبحث  نايكه اگر ابن س ديذهن آ سؤال به نياست ا ممكن

جدل با امور واقع سروكار نـدارد.    رايز ،آن دانست ميدر شكل مال يرا واقع گرا حت يو دي، پس نبادهد يم

ابن  .دانست او ييگرا نا واقعبر  يليرا بتوان دل نايبحث توسط ابن س يگونه سازمانده نيكه ا ستين نياما چن

 يگواه ياخالق يها از گزاره يجدل يها مثالكه انتخاب  كنديم حيتصر » منطق شفااز جدل «در كتاب  سينا

كنـد:    انيـ را ب هـا  جدل بر يرگذاريبوده كه تأث نيبلكه تنها به خاطر ا ست،ين اوبودن اخالق از نظر  يبر نسب

جـدا    اتيـ و نقصـان وجـود دارد كـه آن را از اخالق    تادياست كه در جدل، تقدم و تأخر و ز نيا قتيحق«

 ات،يـ به عنـوان مبـدأ اخالق    رياست كه خ نيا او). منظور 141، 1965 ،ياالهوانابن سينا به نقل از (.» كنديم 

از موضـوع    يناش ياخالق يو نقصان موجود در گزاره ها ادتي. زستيو نقصان ن ادتيمطلق است و قابل ز

و نقصـان  يقـ اخال ايگـزاره » اسـت.  يشهوت بهتر از هرزگـ  يخاموش«مثال،  يگزاره است نه محمول. برا

 .    شود يمشمرده  كوين ،يبلكه در برابر هرزگ ،ستيشهوت به طور مطلق خوب ن يخاموش رايز ،است رپذي

. ابـد ييمـ  صورت تحقـق    گرانيدر ارتباط با د ياز عقل عمل يبخش نا،ياز نظر ابن س گر،يطرف د از

رقم بزند (ابـن    گرانيخود را با دارتباط و بودن  يو الزم است چگونگ رديگ يمآنگاه كه فرد در جمع قرار 

كه نـه تنهـا    شدياند يم يريبخود به تدا يبار در عقل ورز ني). فرد ا12 ،ي، جزء ثان1373 ،يشرح راز نا،يس

امـور    ريتـدب  ن،يرابكنـد. بنـا    ريالزم اسـت تـدب    گـران يبلكه روابط خود را هم بـا د  ،كنديم  تيريخود را مد

روابـط    نييتب نايابن س ،رو ني. از ارديگ يمقرار  او يضوع عقل ورزمو گرانيبا د شيها يهمكارو  ياجتماع

 يهـا قالـب   . كنديمشروع   يمنطق يها در قالب انيآدم يادهااعتق يمنطق و دسته بند قيرا از طر گرانيبا د

و  ديو ترد ديعقا يبه صورت برهان، جدل، خطابه و شعر نشانگر اندازه استوار ها آن يبند تيو اولو يمنطق

 ديـ گو يمبه مخاطبانش  يمنطق يها تيمباحث و اولو هيمهم را به كنا نيا نايس . ابنهاست آن يريح پذاصال

 .»١است حياز تصر اتريگو هيكنا«كه گاه 

استوار  ميمال ييواقع گرا اي ميمال ييگرا تينسب يبر نوع نايس گفت كه موضع ابن توان يم ن،يبنابرا

 يهـا رابطـه نظـام    رايـ ز ،تنـد متفـاوت اسـت    يـي گرا تيو نسـب  ييبا ذهن گرا ،سويك موضع، از  نياست. ا

را در نظـر    هـا  آن انيـ اشـتراك م  ،بلكه چنـان كـه ذكـر شـد    .داند ينممجزا از هم  ريجزارا همچون  ياخالق

گونـه از    نيبرخالف ا رايز ،متفاوت است زيتند ن ياخالق ييموضع با واقع گرا نيا گر،يد ي. از سورديگ يم

 .  داند ينم يمنتف يرا به طور كل گريبه جامعه د يان متفاوت شدن مشهورات از جامعه اامك ،ييواقع گرا

  

                                                                                                                                                     

الكنايه ابلغ من التصريح . ١
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 ياخالق تيدر ترب نايس ابن يفلسف دگاهيد يها داللت

اختصاص داشـت،    نايس اخالق از نظر ابن ياجتماع يمقاله به مبان نيا يكه بحث اصل نيتوجه به ا با

مربوط بـه    يها داللت: شود يمدر دو سطح مطرح  ياخالق تيترب در او يها دگاهيددسته از  نيا يها داللت

 خـود  ،ياخالقـ  تيـ هـدف ترب  ،. البتـه ياخالقـ  تيـ مربوط بـه اصـول ترب    يها داللتو  ياخالق تيهدف ترب

 . رديمورد بحث قرار گ مياني و ييدر دو بعد هدف غا تواند يم

   
 )ي/عقالئيمعقول (عقالن اتي: حياخالق تيترب ييغا هدف

امكـان    او ياخالقـ  هيـ در نظر ييبر اساس مبنـا  نايابن س دگاهيدر د ياخالق تيبه هدف ترب يسدستر

. ياخالقـ  يها ارزشدر  ييو عقال يعقالن يجنبه ها يختگيمبنا عبارت است از در آم نيخواهد بود. ا ريپذ

 يدو بعـد  يتـ ينرد، عقاليـ در اجتمـاع قـرار گ    يآدمـ  يوقت ناسي گفت كه به نظر ابن ديمبنا با نيا حيدر توض

خـود بـا    يهـا  ادراك يابه اوست و در پـاره    نشياست كه تحفه آفر ياز آن عقل ناب يخواهد داشت. بخش

بـا    ينينشـ هـم   از آن هـم برآمـده از    ي. بخشـ شـود  يمحض خوانـده مـ    تياست كه به عقالن كيشر گرانيد

. شـود  يمـ  ادياز آن  ميعقل سل اي دنبو ييكه به عنوان عقال باشد يو بودن او در اجتماع م گرانيد يها عقل

 يقادر است برا او رايز ،بودن، باز هم توجه به عقل ناب اوست يعقالن نيبودن انسان در ع ييتوجه به عقال

اوسـت و در    يكـه مربـوط بـه اعمـال و رفتارهـا    يو امور رديخود را به كار گ تيخود، عقالن يازهايرفع ن

 بـر بزنـد.    ونـد يپ يعمل را به سـاحت نظـر    يايقرارداد كند و دن ايندارد را اعتبار  ينيصورت ع يجهان هست

) دانسـت.  سـعادت   يـي /عقاليمعقـول (عقالن  اتيـ ح توان يمرا  ياخالق تيترب ييمبنا، هدف غا نياساس ا

  ). 1363 ،سينا (ابناست معقول  اتيح نايس خود از نظر ابن يتكامل ريسمنزل انسان در  نيو آخر يينها

اتهام  نيرا از ا اوكه  يياما دو سو ،شود يم يمعرف صرف يبه عنوان عقل گرا گاه ناسي هر چند ابن

 توان ينماوست كه بر اساس آن  »هاتياالشارات و التنب«مقامات عارفان او در نمط هشتم  ،يكي .كنديممبرّا  

عقـل    ايـ  ييعقال هايبر جنبه ديتأك يگري. ددياو چشم پوش يدر معرفت شناس يو عرفان يذوق يها از جنبه

معقـول    اتيـ رو، ح نيـ اسـت. از ا  ياصول اخالق يبردن به برخ يدر پ يانسان فبشر و اتكا به عواط يعموم

و  يعقالنـ  يهـا جنبـه    داراياسـت كـه    ياتيـ ح ،ديـ آ يمـ به شمار  ياخالق تيترب ييهدف نها اوكه در نظر 

از نظر ابن ياخالق تيجهت ترب ييبشر مبنا تيدو بعد عقالن نيا يختگيدر آم ،نيتوأمان باشد. بنابرا ييعقال

.  ناستيس

 ريدر سـ  يعقـل آدمـ    نا،سـي كـه از نظـر ابـن    ميدهـ  حيهدف، الزم است توض نيروشن شدن ا يبرا

عقـل فعـال، راه    ضيعقـل فعـال قـرار دارد. فـ    اشـراق  به مستفاد، همواره در معرض يوالنيخود از ه يتحول
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معلـوم،    يها غرض ي. نفس براشود يم مودهيملكوت) پ( ياتصال نفس به عالم عقالن ياست كه برا يا انهيم

كـه    يبـه عـالم عقالنـ    دنيرسـ  يرا دوباره برا ريس نيبوده است و الزم است ا يناچار به هبوط به عالم خاك

 يو عملـ  ياوست كه در دو سـاحت نظـر    ينفس، كمال عقالن ييكند. كمال نها ياوست، ط ياصل گاهيجا

ايـن   سينا بـر    است. ابن ييابه سعادت نه دنيمقدمه رس ،يعقل عمل قيطراز  بي. اصالح و تهذابدي يظهور م

 يتناسب و هـم سـنخ    ،به آن برسند ديكه با يدارد و كماالت انيكه نفوس آدم ياستعداد انيكه م باور است

 يبرا روديكه انتظار م  يو عمل يعقل نظر شامل يتالش عقالن ن،ي). بنابرا431، 1360سينا، وجود دارد (ابن

 با نفس است و قادر به انجامش خواهد بود.  سازگار يتالش د،انجام ده ريمس نيكردن ا يط

كنـد و بـاب معـارف    يانسان بـودن تـالش عقلـ    يبرا ت،يدر ساحت فرد يالزم است آدم ن،يبنابرا

 يخـود را بـا دسـتاوردها    يعقلـ  يدسـتاوردها  ،يو در ساحت اجتماع ديخود بگشا يرا به رو يجهان هست

را بـه دسـت آورد.    يانسـان  يزنـدگ  يهماهنگ كند تا همه معارف مربـوط بـه سـاحت عملـ    نگرايد يعقل

از آن زاده  ياز آن بهتـر باشـد كـه هسـت    يهسـت  جـاد يو ا ديـ آ ديـ از او پد ييكوين زيكه چ كوستين يزيچ«

 يدمـا  يايو صرف هبوط او به دن يجسم و نفس آدم بيسينا، ترك ). از نظر ابن1363،320سينا،  (ابن» نشود.

جهان است و هـر كـس الزم اسـت بـه قـدر    ينانسان همان ساحت عقال ياصل گاهيدارد كه جا نيبه ا ارهاش

 تيـ ترب ييگفـت هـدف غـا    تـوان  يمـ  ،ني). بنـابرا 424، 1363سـينا،    توان خود بكوشد به آنجا بازگردد (ابن

نفـس را بـه    يقل نظـر است. ع يو عقل عمل يدر دو بعد عقل نظر يسينا، سعادت عقالن در نظر ابن ياخالق

اسـت كـه منشـأ آن    يمقـدور  يمنشأ وجودهـا  يو عقل عمل سازديم  ينيجهان ع رابردر ب يمثابه جهان علم

 . دنريگ ياز او سرچشمه م يانسان ليو فضا ريخ يها است كه همه وجود يذات اله

 

 در اخالق ييعقال يها قيتصدتصورها و  شي: پاالياخالق تيترب مياني هدف

معقول كـه شـامل دو بعـد    اتيح ييبشر و استنتاج هدف غا يي/عقاليعقالن يار دادن هستمبنا قر با

(هـدف    ديـ قرارگـاه (مبنـا) و افـق د    يالزم است تا دو سـو  يانيم ي، منزلگاهشود يم ميعقل ناب و عقل سل

ونـد مطـرح   يخـط پ  نيـ فـوق بـه منزلـه ا    ميانيهدف  ،رو نيرا به هم متصل كند. از ا ي) سلوك اخالقييغا

.   شود يم

بـه    ،كه هويت مستقلي براي اجتماع قائـل اسـت    كندينم به صراحت بيان   سينا ابنبا توجه به اينكه، 

دارد كه هـر    ديتأك ،رو نياذعان دارد. از ا ازهاشانيرفع ن به خاطر ها انسانكردن  يزندگ يضرورت اجتماع

 ،رايـ خود بردارد. ز يها همنوعا از دوش ر يبه عهده داشته باشد و بار ژهيو يفرد الزم است در اجتماع نقش

بـر    يياز فـرد بـه تنهـا    هـا  آنكـه بـرآوردن    دانـد يم  يدر امور ها انسان يرا همكار ياجتماع ياساس زندگ
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 يايـ مـورد توجـه اول    ديـ است كه با يامر مهم يانسان -يدر امور اجتماع يعقل ورز ،بيترت ني. بدديآ ينم

 يكه هر كدام بـه منزلـه امـر    ياجتماع ينهادها وبه وجود قراردادها با توجه  يك سو،. از رديقرار گ تيترب

 ژهيـ و يو داشـتن نقشـ    ي، لزوم شركت داشتن در امور اجتماعشود يم يناش ها آنكه الزام به عمل از  يواقع

 يضرور يعقالن اتيبه ح دنيرس ياست كه تحقق آن برا يتياز عقالن يبخش ،ني. عالوه بر اشود يمآشكار 

كـه    آورد يمـ را بـه همـراه    ييهـا  قيتصـد و  هاشدن، تصـور  ياجتماع تدريجي نديفرا گر،يد ويس ازاست. 

كـه    يزيـ چ ايـ  ها فيتعر قي) از طرها مفهوم( ها. تصوردهد يم ليرا تشك يسال بزرگ ياخالق مياساس مفاه

 يرداو ايـ حكـم    ق،ي. تصـد دنـ يآ يشرح دادن به دست مـ  اي حيهمانند توض دهد، يم حيكاركرد آن را توض

 قيـ از طر ها قي. تصدكنديدو را به هم متصل م  نيكه ا يا شده از دست كم دو مفهوم است و رابطه ليشكت

. استدالل هـم   نديآ يبه دست م كندياستدالل را كامل م  كيكه كاركرد  يزيچ قياز طر اي ياسياستدالل ق

 توانـد  يبدون كمك نم اردمو بيشترذهن در  كه دارد ديتأك اوغلط باشد.  ايدرست  تواند يسينا م در نظر ابن

عـدم   دربـاره درسـت و غلـط   بـود    نيدهـد. اگـر چنـ    صيتشـخ  يرا به طور فطر ها استدالل يو غلط يدرست

است كه ضرورت مطالعه  يليهمان دل ني. ابود ينم انيآدم نيمتناقض ب يها دهيوجود نداشت و ا ييها توافق

 . دهد يمنطق را نشان م

 تيشخصـ  يهـا  هيـ هستند كه پا ييها قيتصدو  تصورهادر معرض  يكودك از انيآدم ن،يبر ا عالوه

هـاي   آداب و رسـوم، اعتقاد  از جمله يمتفاوت يها خاستگاه ،ها قيتصدو  تصورها ني. ادهد يآنان را شكل م

و  تگـاه خرافـا    يكه مورد احترام مـردم هسـتند و حتـ    يمحموده) افراد ء(آرا دهيپسند يها دگاهيدو  ينيد

 يشـدن را از كـودك    ياجتمـاع  هـا انسـان    گـر، يد انيـ . بـه ب باشـد  يمـ ندارنـد،    يكه اساس درسـت  يياعتقادها

  آگاه باشند. آورند يكه به دست م هايياعتقاد يخود به بازشناس نكهيبدون ا ،آموزند يم

 عانوا ياست، به دسته بند انيموجود آدم هاياعتقاد يسينا در منطق، كه دانش بررس ابن ،رو نياز ا 

 يراه آزمـون  نيـ و از ا خوانديمخود فرا   هاياعتقاد ينيو مخاطبان خود را به تأمل و بازب پردازديم  اهاعتقاد

بنا  يطرف ازباطل اعالم كند.  شهيچون و چرا را در قلمرو اند يب يتا سرسپردگ دهد يمقرار  اريدر اخت يدائم

 ي، بعد اجتماعها آن يعقالن يدستاوردهادر اجتماع و  ها آناز نظر بودن  ها انسان يوجود ثياحترام به ح رب

. ضمن ناستسيمورد قبول و احترام ابن ابد،ييبودن ظهور م  ييعقال اي ميكه به صورت عقل سل يعقل ورز

 زياو قرار گرفته باشد، ن ياساس منش عمل تممكن اس يكه از كودك هاييتوجه به آن به منزله اعتقاد نكهيا

و او را از افتـادن در پرتگـاه جهـل    كنـد يمـ   اريباطـل هوشـ    هـاي ن اعتقادنسبت به آ يانسان را از طعن ورز

.  دارديمركب مصون م 

 



1391زمستانپاييز و ، 2، شماره 2سال                  دانشگاه فردوسي مشهد            نامه مباني تعليم و تربيت،  پژوهش   72

  ياخالق ليبستر تحقق فضا ياجتماع  : مشاركتياخالق تيترب ياساس اصل

 قالـب  در كـه  اسـت همكارانـه  يهـا  تيـ فعالمشـاركت و    ياجتمـاع  يمحور زنـدگ  نا،سينظر ابن به

بـه    ،يهمكـار  نيـ . ضـرورت ا رديـ گ يمـ انجـام    ياجتماع نياب، سنن و قوانآد لياز قب ياجتماع ساختارهاي

 هيـ شـدن روح  دايـ الزم اسـت. پ  ييبه سـعادت نهـا    افتنيدست  ياست كه برا ياجتماع ليجهت تحقق فضا

امور واقع  يايو اول انيمورد توجه مرب ياست كه الزم است از كودك يزيچ نيبه قوان يبند يو پا يهمكار

 يا فهيو وظ داريپا يشدن به صورت ضرورت ياجتماع نيو تمر ياجتماع يها آموزش، اصل نيشود. طبق ا

ارچوب هـ را در چ گريكـد يبـا    يهمكار انيالزم است مترب سو كياز ، راي. زكنديمجلوه   انيمرب يمهم برا

 يجتمـاع و قواعـد ا  نيو انتقاد نسـبت بـه قـوان    يابيقادر به ارز گر،يد سويو از  رنديبگ ادي نيمقررات و قوان

 هيـ . همواره، در قالب نظركنديمآن   يابينقش همكارانه آنان را قادر به ارز يفايا يباشند. تسلط بر چگونگ

ارچوب هامور در چ ريرو، به طور خاص، توجه به تدب نياز ا .دشدن ضرورت دار يتوجه به اجتماع ناسيابن

قـرار گرفتـه    او ديـ مورد تاك يعقالنتحقق سعادت  يدر راستا يو به طور عام، تحقق حكمت عمل عت،يشر

 است.

 ياخالق دگاهيد يگذار نامكه  مينكته اشاره كن نيخوب است به ا ،ياخالق تيبحث از ترب انيپا در

 ياخالقـ  يهـا  داللتخود را در  هيمقاله، وجه تسم نيدر ا ميمال ييگرا ي/نسبييگرا-به عنوان واقع نايابن س

 ييبودن و عقال يمعقول، دو جنبه عقالن اتيبه عنوان ح ياخالق تيترب يي. در هدف غاسازديمآشكار   زين

بـه جنبـه    »يعقالنـ «عنصر  رايز ،است ييگرا يو نسب يياز دو بعد واقع گرا يمعقول، خود حاك اتيبودن ح

بـه عنـوان    ميـاني در هـدف    ن،يعقل اشاره دارد. همچن ريمتغ يبه جنبه ها »ييعقال«ثابت عقل و عنصر  يها

مـادر هسـتند و    ايثابت  يها ارزش ش،يپاال اريمع رايز ،شود يمدو جنبه نمودار  نيا زين ياخالق امور شيپاال

، نشان از ابعاد شود يم ها ارزش يكه منجر به حذف برخ شيپاال ندياما فرا. است يياز واقع گرا ينمود نيا

 يجنبه نسـب  گريبار د ،يمشاركت اجتماع يعني ،ياخالق تيترب ياخالق دارد. سرانجام، در اصل اساس ينسب

 يهـا نظـام   كـه    يدر حـال  .دهـد  يمـ را مد نظر قـرار    يمشاركت در هر نظام اجتماع رايز ،ستاخالق بارزتر ا

 زيـ ن هـا  آن ساز ريزمشترك  يها هيهر چند ال ،دهستن متفاوت ياخالق يها ارزش ثياز ح يمختلف اجتماع

 به جنبه ثابت و واقع گرا ناظر است.

  

 يريگ جهينت

از  .برشـمرد  تـوان  يمـ را چنـين   در فلسفه اخالق  نايس نيا دگاهيد از ياخالق تيترب ياصل هايته نك

مشـهوره    ياياز قضـا  يبرخـ  دييـ موثرند و در تأ ياخالق تيافراد در ترب يروان يها حالتو  عتيطب آنجا كه
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 يو نوجـوان  يودكمختلف ك نيافراد در سن يازهايو ن يبه وضع روان ديبا ياخالق تي، تربكننديم  فاينقش ا

اسـتقرار مشـهورات    يهـا گـاه   يپا از يكـ يافـراد خـود    يوضع روانـ  گر،ي. به عبارت دداشته باشد ژهيتوجه و

 تيترب عالوه براين، .مورد توجه قرار داد را ها آنوضع رواني  ديبا ياخالق تيتربدر  ن،ياست. بنابرا ياخالق

 يكـودك  ابتـداي دوره كه كـودك از    ييها قيصدتو  تصورهااست. توجه به  يجيند و تدركُ يامر ياخالق

از  ياريبسـ  يمبنـا  توانـد  يمـ  هـا  قيتصـد و  تصـورها  نياست. ا يضرور او ياخالق تيدر ترب ،آموخته است

  :قرار گيردافراد  ياخالق يرفتارها

گام بـه گـام اسـت و در    ينديفرا يمنش اخالق ليهر چند تشك ؛خوب ياخالق يها عادتبه  توجه

 يدر انتظـار مانـدن بـرا   امـا    ،رديـ گ يمـ و كند صـورت    يجيآن تدر ريينفوذ و تغ و شود يم طول زمان كامل

از  ياريبسـ  رايـ ز درسـت نيسـت،    ،يمنش اخالقـ  شيتر جهت نقد و پاال شرفتهيپ يشناخت يها يژگيو ظهور

توجـه بـه    ن،ي. بنـابرا كنديمتنگ   يرگذاريتأث يرا برا يو دست مرب دهد يماز دست خوب را  يها فرصت

خـوب واقـع    ياز رفتارهـا  ياريبسـ  يو مبنـا  رديشكل بگ يمناسب و خوب كه از كودك يها عادت ليتشك

 است.  يضرور يشود، امر

از  ريافراد به محض تولد، نـاگز  ؛يمنش اخالق ليدر تشك ياجتماع يها سنتآداب و  ريبه تأث توجه

يـاد   را  يآداب و سـنن اجتمـاع   از  ياريبسـ  رنـد يشـدن هـم ناگز    ياجتمـاع  انيشدن هستند. در جر ياجتماع

از  يرخـ ب يـك سـو،   از  ،كنـد يمـ  عمـل    يدو لبـه ا  غيـ امـر هماننـد ت    نيـ احترام بگذارند. ا ها آنو به  رنديبگ

 يكند كه اخالق جاديا ينامطلوب يها عادتممكن است  ،گريد سويو از  كنديم  جاديخوب را ا يها عادت

 يهـا سـنت    يرينقـد و اصـالح پـذ    يآمـادگ  جـاد يو ا رهـا يتأث نيا. توجه به سازدشدن را با چالش رو به رو 

افـراد    هبـ  نكـه ي. ضـمن ا گـذارد  يمـ مناسـب بـاز    يآموزشـ  يهـا فرصـت    جـاد يرا در ا يدست مرب ،ياجتماع

 رييـ قابـل تغ  ريـ مطلـق و غ  ي، امـور انـد آمـده   او در  يبه صورت منش بـرا  يكه از كودك يامور آموزاند يم

.  ستندين

و  ؛ياخالقـ  تيـ در ترب هـا  آنو اصـالح    شيپـاال  يبـرا  يقبل ه هايعقيدنسبت به  يو طعن ورز نقد

اسـت.    يضـرور  يامـر  تيـ ترب نـد يدر فرا ،انـد  آموخته يكه افراد از كودك ييها قيتصدو  تصورها شيپاال

 ينـ يقيامر نشانگر آن اسـت كـه از    ني. ارنديگ يمبعد از برهان قرار  يامور جدل يف مشهورات در رد اساساً

 تيـ بـه ترب  يانتقـاد  كـرد يرو ن،ي. بنـابرا دارنـد نقـد و اصـالح    تيو ظرف ستنديبرخوردار ن يبودن امور برهان

 مورد توجه باشد. ديهمواره با ياخالق
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  شيوه تسامح و مباني آن در تربيت نبوي
  

  ∗دكتر خسرو باقري
  چكيده

براي ديـن خـود بـه كـار بـرده، طريقـت فطـري               ) ص(عنوان فراگيري كه پيامبر اسالم      
اين نامگذاري حاكي از آن است كه چنـين روحـي در            . گزار استگير و مسامحت  سهل

بتسامح را مي. سرتاسر كالبد دين اسالم حضور دارد      دار و درعـين    ه حركتي جهتتوان
مبـاني هـستي شـناختي، انـسان        . حال ماليم در برخورد با جهتهاي مغاير تعريف نمـود         

هـاي زيرسـاز شـيوه تـسامح در     شناختي معيني، اليهشناختي، معرفت شناختي و ارزش      
مهمترين مبناي هستي شناختي اين شيوه آن اسـت كـه اصـالت     . تربيت نبوي بوده است   

در مبنـاي  .  است و خداوند آدميان را براي نيل به آن آفريـده اسـت      در هستي با رحمت   
نخست اينكـه آدمـي بـا درونمايـه فطـري،      : توان از اين موارد نام بردانسان شناختي مي

خود رو به سوي خدا دارد و چونان جسم ثقيل و خاموشي نيست كـه نيـروي عظيمـي                
ويي الزم است تنها بـراي تغييـر        اگر نير. براي كندن و راندن او به سوي خدا الزم باشد         

سهل و آسان بودن طريقت نبـوي       . جهت و سو دادن به موجودي در حال حركت است         
بـا خطـا و افـت و خيـز مـالزم اسـت و               دوم اينكـه آدمـي      . شوداز همين جا ناشي مي

سوم اينكه آدميان به سـنتهاي اجتمـاعي خـود          .رويي نمودتوان و نبايد با او سخت  نمي
شـناختي،  در مبنـاي معرفـت. كنـدو اين ضريبي از انعطاف را ايجاب مـيگيرند  خو مي

تسامح بـه   . نخست اين نكته مطرح است كه درست، درست است و نادرست، نادرست           
دوم اينكه درست و نادرست در نظامهـاي        . معناي آن نيست كه با نادرست مجامله شود       

همـين جاسـت كـه تـسامح بـر          از  . تنند، بي آنكه در هـم بياميزنـد       اي در هم مي  انديشه
اي مختلف را بالجمله طرد نمود، بلكه بايـد  توان و نبايد نظامهاي انديشهخيزد و نمي  مي

سرانجام، در مبناي   . هاي استقبال، گزينش و طرد روي آورد      اي مركب از جنبههبه مواجه
ايارزش شناختي، اين نكته قابل ذكر است كه شيوه تسامح، از زيبـايي و شـكوه ويـژه

                                                                                                                                                              

  25/6/87:             تصويب نهايي23/8/86: دريافت مقاله
kbagheri4@yahoo.com      دانشگاه تهران دانشكده روانشناسي و علوم تربيتياستاد. ∗
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مبـاالتي  گيرانه و نيز بـيبرخوردار است و از زشتيها و نفرت برانگيزيهاي تصلب سخت
از اين رو، پيامبر در رويـارويي بـا مخالفـان، بـه زيبـايي بـه                 . انگارانه به دور است     سهل

رسـيد، بـه زيبـايي از       خواست و به هنگامي كه سخن با آنان به جايي نميچالش بر مي
 به هنگام تنهايي و در قلب خويش، با خيـال آنـان نيـز تـسامح                 گرفت وآنان فاصله مي

  .گذشتورزيد و از آنان به زيبايي در ميمي
  

 ؛شناسـي ارزش؛ معرفـت شناسـي  ؛شناسـي هستي؛ فطرت؛)ص( پيامبر  ؛تسامح: هاكليد واژه
  .تربيت
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  مقدمه
اند، اما ضرورت     هبا اينكه مسلمانان در زماني به بلندي تاريخ اسالم در پي پيامبر خويش رفت             

ساز برگرفتن الگو در  اين بازشناسيها، به نوبه خود، بايد زمينه. بازشناسي وي همچنان پابرجاست   
برگرفتن الگـو، البتـه در اصـل نـاظر اسـت بـه              . روابط اجتماعي، مشتمل بر روابط تربيتي باشند      

ري، متناسـب بـا     كه ممكن است از جهات صو     ) ص(وري از منطق و معيار رفتارهاي پيامبر          بهره
  .موقعيتهاي زماني و مكاني مختلف، تغييرهاي الزم در آن اعمال شود

مورد بررسي قرار گرفته است كـه از آن بـه           ) ص(هاي پيامبر   در نوشته حاضر، يكي از شيوه
 اهميت و جايگاه محوري اين شيوه، هم در رسالت و هم            .شودعنوان شيوه تربيتي تسامح ياد مي

) ص(در زمينة رسالت، اين نكته قابل توجه است كه پيامبر           . ر شده است  در شخصيت وي آشكا   
 ق،  1388كليني،   (1 است"آسان و باز  عنوان جامعي را كه براي آئين خود به كار برده، شريعت            "

به كارگيري چنين عنواني براي نامگذاري كل آئين، حاكي از آن است كـه روح      ). 494، ص   5ج  
سامحت است، بنابراين، بايد بتوان در هر عضوي از پيكره آن، اثـر             گيري و م  كلي اين آئين، سهل

. البته، در اسالم، جايگاهي بـراي قهـر و شـدت نيـز وجـود دارد               . چنين روحي را مالحظه نمود    
  شـود، امـا روح كلـي آئـين         چنان كه در احكامي چون امـر بـه معـروف و جهـاد مالحظـه مـي

ورزد ود، خود نيـز ضـمن اينكـه غـضب مـيمهر و رحمت است؛ چنان كه خداون      ) ص(پيامبر  
 اما اين امر نه تنها مغلوب رحمت اوست، بلكه خـود از روي رحمـت و                  ،)منتقم(كشد  انتقام مي

تـوان جايگـاه محـوري    نيـز مـي) ص( با توجـه بـه شخـصيت پيـامبر       دوم،. براي رحمت است  
ر قالب مفهومي چون    توان درا مي) ص(نماي كلي شخصيت پيامبر     . مسامحت را در آن بازيافت    

رويي در شخصيت وي جايي نداشته، بلكـه        تنها تندخويي و سختنه  .  مالحظه نمود  "ماليمت"
 با مردم و روي آوردن آنان به آئين وي نيـز در گـرو پرهيـز وي از                   توفيق او در برقراري ارتباط    

يت،بزرگي و بزرگواري حاصل از اين ماليمت در شخـص         . گونه خصائل زمخت بوده است    2  اين
  3.چون فردي داراي خلق و خوي شكوهمند توصيف شود) ص(موجب شده است كه پيامبر

                                                                                                                                                              

 »بعثني بالحنيفيه السهله السمحه«): ص( قال النبي.1

القلبالنفضَوا من حولكفبما رحمه من «.2 كنتفظَاً غليظ   )159: آل عمران(»  ...اهللا لنت لهم و لو 

 )4: قلم. (»انَك لعلي خلق عظيم و «.3
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نوشته حاضر  ) ص(با توجه به اين جايگاه محوري مسامحت در آئين و نيز شخصيت پيامبر              
ها و مبـاني ظهـور آن را        در پي آن است كه به تحليل و بررسي اين نقطه كانوني بپردازد و ريشه

اين كار، پس از تعريفي كه از تسامح به دست داده خواهد شد، مواردي از               براي  . مشخص نمايد
را از نظر خواهيم گذراند و سپس، مبـاني ظهـور           ) ص (به كارگيري شيوه تسامح در رفتار پيامبر

 شـناختي و ارزش      شـناختي، معرفـتاين شيوه را تحت عناوين مباني هـستي شـناختي، انـسان
  .شناختي، بررسي خواهيم كرد

  عريف تسامحت
. شـوددار و در عين حال ماليم در مواجهه با جهتهاي مغاير گفته ميتسامح به حركتي جهت

 بـودن ايـن حركـت و دوم،       دار"جهـتنخـست   ": در اين تعريف، دو عنصر اساسي وجود دارد       
حذف هر يك از اين دو عنصر، مانع از آن خواهد بود كه             .  آن با جهتهاي مغاير    مواجهه ماليم""

  . آشكار شده است، فراهم آورد) ص(كه در شيوه پيامبرن تصوري مناسب از تسامح، چنانبتوا
تواند تصويري ديگر از تسامح بسازد كه طبق        دار بودن، ميحذف عنصر نخست، يعني جهت

. كنـددهد و خود، جهتي مشخص را تعقيب نمي همراهي نشان مييآن، فرد با هر سبك و سياق      
بر اين اساس، فرد اهل تسامح كـسي اسـت كـه هـر     . برند معنا به كار ميبرخي تسامح را به اين    
چنـين مفهـومي از   . كاكي با آنها نداردنگرد و هيچگونه اصطديده قبول ميآئين و هر شيوه را به       
مطرح نبوده زيرا وي آئيني ويژه را معرفـي كـرده كـه آن را اسـتوار                 ) ص(تسامح، در كار پيامبر     

كـرد كـه تـسامح، بـا        ا توجه به اين نكته، نبايد تصور        ب. كرده استت ميدعودانسته و به آن       مي
اي مشخص سر ناسازگاري دارد، بلكه به عكس، فرد اهـل تـسامح،             اعتقاد راسخ به آئين يا شيوه

  .تواند از چنين اعتقادي برخوردار باشددر عين حال مي
ايـن عنـصر از تعريـف     حذف  . عنصر دوم، برخورد ماليم در مواجهه با جهتهاي مغاير است         

با توجـه   . فوق نيز آشكارا مانع از آن خواهد بود كه بتوان تصوري مناسب از تسامح فراهم آورد               
هـاي ديگـر،    به اين عنصر، فرد اهل تسامح كسي است كه بتواند در مواجهـه بـا آئينهـا و شـيوه

در.  جنبـه فكـري   هم جنبه عاطفي دارد و هـم اين ماليمت،. برخوردي ماليم با آنها داشته باشد     
از سـوي ديگـر، جنبـه       . كند كه ادب و وقار حفظ شـود       جنبه عاطفي، برخورد ماليم، ايجاب مي
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هـاي ديگـر   فكري اين نوع برخورد، ناشي از آن است كه نقاط قوت و درستي، در آئينها و شيوه
  .ديده و پذيرفته شود

مراد از اين مفهـوم در كـار   با توجه به دو عنصر تشكيل دهنده مفهوم تسامح، در اين نوشته،   
دار است كه در رويارويي با جهتهاي مغاير، برخوردي ماليـم           ، حركتي جهت)ص(تربيتي پيامبر   

  .سازدآشكار مي

  و مباني آن) ص(شيوه تسامح پيامبر
بـا  . و بررسـي مبـاني آن خـواهيم پرداخـت         ) ص(در اين قسمت، به تسامح در مشي پيامبر         

هايي استوار بوده و اين ميوه، از چه  نيم كه ببينيم اين شيوه، بر چه پايهپرداختن به مباني، در پي آ     
  .هايي برآمده استريشه

  نخـست اينكـه بـا دريـافتن مبـاني شـيوه مـورد اسـتفاده                . اين بررسي، دو فايده در بـر دارد       
ديگر آنكه داليل فقدان يا ضعف      . ، به فهمي ژرفتر نسبت به آن دست خواهيم يافت         )ص(پيامبر  
به عبـارت ديگـر، اگـر شـيوه        . اي نزد ما و آئين تربيتي ما آشكار خواهد شد         ور چنين شيوهحض

اين امر ناشي از آن است كـه مـا بـر            شود،  شود يا كم ديده ميتسامح در كار تربيتي ما ديده نمي
در نتيجه، اگر در پي آن باشـيم كـه از ايـن شـيوه در فرآينـد                  . ايماي تكيه نزدهمباني چنين شيوه

 بگيريم يا آن را قوت بخشيم، بايـد در فكـر فـراهم آوردن مبـاني آن در نظـام                     ربيتي خود بهرهت
  .فكري و عملي خود باشيم

شناسـي،  آن را در نـوعي معـين از هـستيهـاي زيرسـاز     در بررسي مباني شيوه تسامح، اليه
  .ي جستجو خواهيم كردشناسشناسي و ارزششناسي، معرفتانسان

  اختيشنمبناي هستي. 1
شناختي شيوه تسامح، تصويري از هستي است كـه در آن، اصـالت بـا               مهمترين مبناي هستي

از همـين رو،  . بر اين اساس، تراوش رحمت خداوند، هستي را به بار آورده است  . رحمت است
تالش و پويايي جاري در هستي و هستومندان، براي نيل به رحمت خداست و او نيز پيوسته در                 

  1.كار دهش است

                                                                                                                                                              

 )29: الرحمن. (»يسئله من في السموات و االرض كل يوم هو في شان «.1



95فصلنامه تعليم و تربيت شماره

  

14

  

ت آوردن است، چـرا بايـد بـه تنـگ           وند در كل گستره هستي، در كار رحم       هنگامي كه خدا  
گيري روي آورد؟ آيا اين بدآهنگي كـردن نيـست كـه كـسي بخواهـد در بـستر                   نظري و سخت

 هرگاه سنگرودخانه خروشان هستي كه از رحمت سرچشمه گرفته است، خالف آب شنا كند؟
امـا  . توان و نبايد آن را بر قهر و خشم و نفرت، بنياد نهاد يبناي هستي بر رحمت باشد، ديگر نم  
اند، خود نيز اهل نفرت و نفرين خواهند بـود و همـواره در   آنان كه بنياد جهان را بر نفرت نهاده

داد،قطعًا همه مردم را امت واحدي قرار مـيخواست،  و اگر پروردگار تو مي«: كار نزاع و ستيزه   
اختالفند، مگر كساني كه پروردگار تو به آنان رحم كرده، و براي همـين              در حالي كه پيوسته در      

 اين آيه اشاره دارد به اينكه خداوند انسان را از روي رحمت و بـراي رحمـت           1»...آفريده است   
آفريده است، اما هنگامي كه وي خود را از حيطه آن دور دارد، به نزاع و ستيزه گرفتـار خواهـد                     

ميان اشاره دارد و آن،      از تنوع و كثرت آد     حث در اين آيه، به چيزي فراتر      ب مورد   اختالف"". آمد
در حالي كه تنوع و كثرت، خود مفيد     . كاك شكننده ميان كثرتهاي طبيعي آدميان است      همانا اصط

زاشـكننده و آسـيب. است، مگر هنگامي كه به اختالف و ستيزه بدل شود كه مضر خواهد بـود              
تنها كـساني كـه مـورد       : كندان از ادامه آيه دريافت، آنجا كه اشاره ميتوبودن اين اختالف را مي

اگر تنها تنوع و كثرت، مورد نظر بود، نيازي         . رحمت خدا واقع شوند، از آن مصون خواهند بود        
  .نبودكه كسي از آن در امان باشد
استوان به اين نتيجه دست يافت كه فرد اهل تـسامح، بـر اسـ              بر اساس آنچه گفته شد، مي

نگري رحمت بنياد و تالش براي هماوايي با چنين نگاهي به جهـان بـه ايـن شـيوه                   نوعي جهان
كه تـسامح نمـودي از آن       ) ص(از همين روي، خداوند در تبيين نرمخويي پيامبر         . آوردروي مي

رحمـت  ) بركـت(پـس بـه     «: كنداست، سرچشمه گرفتن آن از رحمت خداوندي را گوشزد مي
دل بـودي، قطعـاً از پيرامـون تـو     شدي و اگـر تنـدخو و سـخت) و پر مهر  (و  الهي، با آنها نرمخ   

  2.»شدندپراكنده مي
نتيجه تـالش وي بـراي همـاوا شـدن بـا آهنـگ رحمـت            ) ص(به بيان ديگر، تسامح پيامبر      

را بـه   ) ص(خداوند پيـامبر    . خداوندي در هستي است كه وي را نيز در خود غرقه ساخته است            

                                                                                                                                                              

مختلفين،الَا من رحم ربك و لذلك خلقهم «.1 الناسامه واحده و اليزالون   )118-119: هود(» ...ولو شاء ربك لجعل 

نفضَوا من حولكفبما رحمه من «.2 كنتفظَاً غليظ القلب ال   )159: آل عمران(» ...اهللا لنت لهم و لو 
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مگر نـه تـو را      «: فرمايدهستي فراخوانده است، آنجا كه خطاب به وي ميهماوايي با اين آهنگ     
يتيم يافت، پس پناه داد؟ و تو را سرگشته يافت، پس هدايت كرد؟ و تو را تنگدست يافت، پس                   

يتـيم را ميـازار، و گـدا را مـران و از نعمـت      ) تو نيز به پـاس نعمـت مـا   (نياز گردانيد؟ و اما     بي
همين دعوت به هماوايي با آهنـگ هـستي، خطـاب    1.»سخن بگوي) با مردم(پروردگار خويش   

  2»...و همچنان كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن... «: به همگان نيز مطرح شده است
تـوان بـه ايـن نتيجـه راه         در تسامح، مي) ص(با نظر به نخستين مبناي شيوه پيامبر        بنابراين،  

ر گرو يافتن نگرشـي رحمـت بنيـاد بـه هـستي و              يافت كه ظهور اين شيوه در مشي تربيتي ما د         
  .تالش براي هماوايي با آن است

  شناختيمبناي انسان. 2
توان به اليه زيرساز ديگري در اين شيوه توجه نمود كه ناظردر تبيين شيوه تسامح نبوي، مي

ه ازتسامح ورزيدن با ديگران در گرو داشتن فهم ويژ. به تصوير و برداشت معيني از انسان است       
در مبناي. استه از فهمي ويژه نسبت به آنان استانكه درشتي كردن با آنان نيز برخآنان است، چن

  . جمعيفطرت، طبيعت و هويت: توان از سه عنصر نام بردشناختي تسامح ميانسان
در ويژگي نخست، نظر بر اين است كه آدمي با درونمايه فطري، خـود، رو بـه سـوي خـدا                     

م ثقيل و خاموشي نيست كه نيروي عظيمي براي كندن و راندن او بـه سـوي                 دارد و چونان جس   
اگر نيرويي الزم است، تنها براي تغيير جهت و سو دادن به موجـودي در حـال                 . خدا الزم باشد  
شـود كـه مـضمون آن،       جـا ناشـي مـيسهل و آسان بودن طريقت نبوي از همين. حركت است

آميز خود  از آيين مسامحت) ص( هنگامي كه پيامبر     از همين رو،  . هماهنگ با فطرت آدمي است    
 حاكي از فطري بودن   يت"حنيف". نمايدآدمي اشاره ميت  نگي آن با فطر   گويد، به هماه  سخن مي

نخـست، شـريعت خـود را       ) ص(پيـامبر   . است، زيرا بيانگر گرايشي به سوي حق يـا خداسـت          

                                                                                                                                                              

وجدكضاًال فهدي و وجدك ع «. 1 يجدكيتيماً فĤوي و  وأمـا بنعمـه ربـك ئالًاألم  وأما السائل فال تنهر  فأغنيفأما اليتيم فال تقهر   
 )6-11: ضحي. (»فحدث

اهللا الاالرض انوابتغ فيما اتيك اهللا الدار االخره و ال تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن اهللا اليـك و ال تبـغ الفـساد فـي«. 2
 )77: قصص(» يحب المفسدين
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. ندك آسان و باز بودن آن را ذكر ميينامد و سپس، ويژگيهاگرا و خداگرا مي يعني حق"حنيفيه"
  .اين حاكي از آن است كه مسامحت، برخاسته از ماليمت با فطرت است

خداونـد  . اسـت"يـادآوري"در كار پيامبري،    به همين سبب است كه يكي از اصول اساسي          
بـه  رود،  پيامبران را برانگيخت تا گرايش فطري انسانها را هنگامي كه از متن توجه به حاشيه مي

آغـاز  .  در داستان آدمي، پيامبري آغاز كار نيست، بلكه ميانـه آن اسـت             1.كانون توجه بازگردانند  
كه طي آن، آدمي بار امانـت خـدا را بـه دوش             نسان بوده است  2اكار، مواجهه و محاوره خدا با       

بار امانت الهي براي انسان، همان ميثاق فطرت است كه بـه صـورت اسـتعدادهاي                . گرفته است
قوه صفات الهي در وجود آدمي به امانت نهاده شده است و شكوفايي اين استعدادهاي فطري                بال

هنگامي كه گرمـاي محـاوره خـدا بـا انـسان بـه سـردي                . پذيرددر بستر طبيعت مادي انجام مي
خداونـد  . پيامبري براي دميدن در تنوره گفتگوي الـست اسـت         . شودگرايد، پيامبري آغاز مي  مي

  . كردسهل و آسان"" كار پيامبران راو به اين ترتيب،خود آغاز نمود
انسان با تن خود به طبيعت متـصل        . عنصر دوم در مبناي انسان شناختي، طبيعت آدمي است        

بستگي و وابـستگي آدمـي بـه طبيعـت، او را            . شده و خود نيز طبيعتي كند و سنگين يافته است         
از. ان گفت كه آدمي موجودي ضعيف است      تواز اين منظر مي. گرداندپذير و ضعيف مي  وسوسه

با نظر بـه اينكـه     . كندهمين رو است كه خطا همواره در كمين وي است و او را بسيار شكار مي
خداوند، هم خـود    . يابدآدمي مالزم با خطا و همراه با افت و خيز است، مسامحت ضرورت مي

در(روزي كـه دو گـروه       «:  اسـت  را بر آن فراخوانده   ) ص(ورزد و هم پيامبر     با آدمي تسامح مي
پشت كردند، در حقيقت جز اين) به دشمن(با هم روياروي شدند، كساني كه از ميان شما) احد

و قطعـًا   . حاصل كرده بودند، شيطان آنـان را بلغزانيـد        ) از گناه(اي از آنچه    نبود كه به سبب پاره

                                                                                                                                                              

منسي نعمته فبعث فيهم... «. 1 يذكَروهم  : البالغهنهج(» رسله و واتر إليهم انبيائه ليثيروا فيهم دفائن العقول و ليستأدوهم ميثاق فطرته و 
 )1خطبه

ظهورهمذريتهم و اشهدهم علي انفسهم ألست بربكم قالو بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيمـه انـا كنـا  «.2 و أذ أخذ ربك من بني آدم من 
  )172: اعراف(» نعن هذا غافلي
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 از آنـان درگـذر و برايـشان         پـس،.... خدا از ايشان درگذشت؛ زيرا خدا آمرزگـار بردبـار اسـت           
  1»...با آنان مشورت كن) ها(آمرزش بخواه، و در كار

كـرد  با نظر به اينكه آدمي با ضعفها همراه است، تسامحش را چنين آشكار مـي) ص(پيامبر  
دوخت، بلكه روي ديگر سكه، يعني قوتها را در هر حدي كه بود، در نظر               كه به ضعفها نظر نمي

با انس بـن مالـك مالحظـه        ) ص(توان در رابطه پيامبر      از اين برخورد را مياي  نمونه. گرفت  مي
همراه و همواره با وي در ارتباط بوده        ) ص(انس از دوران كودكي تا اوان جواني با پيامبر          . نمود
 روشـني از روش تربيتـي   يبا اين فرد، تـابلو  ) ص(توجه به سبك و سياق برخورد پيامبر        . است

از هشت سالگي به مدت ده سـال در خـدمت رسـول             «: گويد انس مي.تسامح آن حضرت است   
هرگز به مـن حـرف درشـتي نگفـت و          ) ص(پيامبر  . خدا بودم و در سفر و حضر با ايشان بودم         

گونه انجام دادي و اگر كـاري را انجـام          گفت چرا اين را ايندادم، نميدرباره كاري كه انجام مي
دادم نگفت كـه آن را بـد        هرگز درباره كاري كه انجام مي. چرا چنين نكردي   گفت  نميدادم،  نمي

، ص  7 ق، ج    1414صـالحي شـامي،      (2».انجام دادي يا تباهش كردي تا بخواهد مرا مالمت كند         
7.(  

مرا براي انجام كاري فرستاد و من در كوچـه          ) ص(گويد كه روزي پيامبر     همچنين، انس مي
ناگهان متوجه شدم كـه آن      .  انجام آن كار بازماندم    كردند سرگرم شدم و از    با اطفالي كه بازي مي

:  و فرمـود    برگشتم و وي را نگاه كردم، خنديـد        حضرت پشت سر من ايستاده است، هنگامي كه       
  )160، ص1361العقاد،! (در پي كاري كه قرار بود انجام دهي برو

ايـن  . يابـدشوند نيز همچنان ادامه مـي هنگامي كه ضعفها به سقوط منجر مياين مسامحت،
با نوجواني كه سخني وقيح در نـزد وي بـه زبـان     ) ص(توان در مورد برخورد پيامبر      جنبه را مي

پس اطرافيان بر   . به من اجازه زنا بده    : نوجواني نزد رسول خدا آمد و گفت      . آورد، مالحظه نمود  
او رفـت و  به نزديـك  ) ص(پيامبر. خاموش باش: ور شدند و بر او نهيب زدند و گفتند   او حمله

                                                                                                                                                              

إنمااستزلَهم الشيطان ببعض ما كسبوا و لقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور رحيم «. 1 الذينتولَوا منكم يوم التقي الجمعان  فبما رحمه ... إن 
وكل علي اهللاعنهم و استغفرلهم و شاورهم في االمر فاذا عزمت فتفاعفاهللا لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب ال نفضوا من حولك   من
 )159: آل عمران(» يحب المتوكلين اهللا ان

واهللا ما قال لي اف و ال لشي صنعته لم صنعت هذا . السفر و الحضر  خدمت رسول اهللا عشر سنين و انا ابن ثمان سنين في«: قال انس. 2
اوضيعته فالمني  ».هكذا و ال لشي لم اصنعه لم لم تصنع هكذا؟ و ال لشي صنعته اسات صنعه 
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. فدايت شـوم، بـه خـدا سـوگند، نـه     : آيا اين عمل را دربارة مادرت دوست داري؟ گفت        : فرمود
دست بر شانه وي نهاد) ص(سپس پيامبر... دارندديگران هم اين را دوست نمي: حضرت فرمود

ابن (خدايا گناهش را ببخشاي و قلبش را پاك گردان و او را از لغزش زنا مصون دار                1: و فرمود
  ).256، ص5حنبل، ج

رود كـه حتـي منافقـان كـه در          در مسامحت با خطاكاران تـا بـدانجا پـيش مـي) ص(پيامبر  
عبداهللا نبتل كه از منافقان بـود بـه         . مانندبهره نميورزند نيز از تسامح وي بيخطاكاري تعمد مي

افقـان بـازگو    داد و آنگـاه آنهـا را نـزد من         آمد و سخنان وي را گوش مـي  مي) ص(محضر پيامبر   
از اين امر باخبر شد، از او توضيح خواسـت،  ) ص(هنگامي كه پيامبر. نمودكرد و سعايت مي  مي

دانست وي اين كار را كرده      با اينكه مي) ص(پيامبر  . او سوگند خورد كه اين كار را نكرده است        
 بـه نـزد دوسـتان       هنگامي كه عبـداهللا   . اما چنين كاري را انجام مده       پذيرم،از تو مي: است، فرمود

. تـوان او را فريفـت     آدم زودباوري است و مـي) ص(منافقش آمد، با نقل ماجرا گفت كه پيامبر         
كه خطـاي شـما را فـرو        ) ص(اي نازل شد و اظهار نمود كه اين پذيرش فراگير پيامبر            آنگاه آيه

او«: گوينـدو ميدهند  و از ايشان كساني هستند كه پيامبر را آزار مي«: پوشد، به نفع شماست     مي
مؤمنـان را بـاور     ) سخن(گوش خوبي براي شماست، به خدا ايمان دارد و          «: بگو» زودباور است

نكـه محمدحـسين     چنا2.»...انـد رحمتـي اسـت       كند و براي كساني از شما كـه ايمـان آورده  مي
"كنـد  ميمؤمنان را باور    ) سخن(كند، اين بخش از آيه كه       "ي در تفسير الميزان اظهار ميطباطباي

  ).323، ص9جلد (3كنند، اما اعتقاد قلبي ندارندناظر به كساني است كه اظهار ايمان مي

وجود جنبه جمعي   . شناختي، هويت جمعي آدمي است     انسانسرانجام، عنصر سوم در مبناي    
با توجـه بـه     . گيرندكه افراد به سنتهاي اجتماعي خود ميشود  در هويت انسان، بدانجا منجر مي

ايـن تفاوتهـا    . كنـد سنتهاي متفاوت اجتماعي، تفاوتهاي عظيمي در دنياي انسانها بروز ميظهور

                                                                                                                                                              

. مـه مـه : فاقبل القوم عليه و زجروه فقـالوا. يا رسول اهللا ائذن لي في الزنا : فقال) ص(انَفتي من قريش اتي النبي «: عن ابي امامه . 1
منهقريباً فقال  فـر اهللا اغ: فوضع يده عليـه و قـال ... و الالناس يجبونه : ل ال واهللا جعلني اهللا فداك، قال ااتحبه المك؟ ق : فقال ادنه فدنا 

وحصن فرجه وطهر قلبه  »...ذنبه 
يؤذونالنبي و يقولون هو اذن قل اذن خيرلكم يؤمن باهللا و يؤمن للمؤمنين و رحمه للذين آمنوا منكم والذين يوذون «. 2 و منهم الذين 

 )61: توبه(» رسول اهللا لهم عذاب اليم

المقرَين بااليمان من غير اعتقاد«. 3   .»و يؤمن للمؤمنين يعني 



19  ...شيوه تسامح و مباني آن

  

حتي در مواردي كـه نادرسـتيهايي در سـنتها وجـود دارد،             . خواهندطلبند و تسامح ميتحمل مي
اند، جدا شدن از آنها بسيار دشـوار و ديريـاب اسـت و       براي افرادي كه در دامن آنها بزرگ شده

  .كندي از انعطاف را ايجاب مياين ضريب
با كساني كه در دامن آيينهاي ديگر بزرگ شـده بودنـد، چنـين              ) ص(در برخوردهاي پيامبر    
عدي بـن حـاتم طـايي كـه مـسيحي و از          . انعطافي مالحظه شده است    به طور مثال، هنگامي كه 

وقتـي كـه در   : ويدگرود، ميبه ديدار وي مي) ص(بزرگان قوم خود بود، در اوج پيروزي پيامبر         
 طوالني سر پـاي ايـستاده، بـه       يتي كرد، مد  ، پيرزني از وي سوال    )ص(مسير رفتن به خانه پيامبر      

گفت و من از اين رفتار وي به خـوبي دريـافتم كـه وي سـلطان يـا پادشـاه           سوال وي پاسخ مي
ل منـزل   هنگامي كه بـه داخـ     : گويدوي مي. زندنيست، زيرا از آنان هرگز چنين رفتاري سر نمي

 وي  را من بار ديگر از ايـن رفتـ        مرا بر بالش نشاند و خود بر زمين نشست و         ) ص(رفتيم، پيامبر   
در ضمن صحبتهايي كه داشتيم     : گويدآنگاه مي. به خوبي دريافتم كه وي سلطان يا پادشاه نيست        

 به دستهمواره يك چهارم غنايمي را كه آنان     ام كه در ميان قوم خود،  شنيده: گفت) ص(پيامبر  
كه تو به دين مسيح هستي و بر گرفتن يك چهارم غنـايم             دانم  دهند و من ميآورند، به تو مي  مي

ـ      : گويد ميكني؟ عدي چرا چنين ميدر دين تو حرام است، يس قـوم   من عذر آوردم كه چون رئ
ينام، اما از اين سخن وي و اطالعي كه از احكام انجيل داشت، ديگر يقـ               خود هستم چنين كرده

بـه ايـن    ) ص( كه پيـامبر     كنيمدر اين مواجهه مالحظه مي. كرده بودم كه وي پيامبري الهي است      
نكته توجه كافي مبذول نمود كه عدي در دامن آئيني بزرگ شده و بر آن آئين است و به جـاي                     

پرسد كه چرا وي طبق آئينـي       آن كه ابتدا در محكوميت آئين وي سخن بگويد، از اين مسأله مي
ممكن است افـراد آدمـي بـه دليـل محـدوديتهاي اجتمـاعي و               . باور داشته عمل نكرده است    كه  

فرهنگي كه آنان را احاطه كرده است، نتوانند به حقيقت ناب و نهايي دست يازند، اما همواره در
در اين  ) ص(پيامبر  . اند مسئول و قابل مؤاخذهاند،حد آنچه در زمينه اجتماعي خود به آن رسيده

هر چند هركند و به آن اعتنا دارد،برخورد، نشان داده است كه اين محدوديت آدمي را درك مي
   .داند مسئول ميفرد را در محدوده خودش،

فرسـتند تـا آئـين اسـالم را بـه آنـان             معاذ را به يمـن مـي) ص(همچنين، هنگامي كه پيامبر     
نان را بشارترويي مكن و آمردم آسان بگير و سختبر  «: كندبشناساند، به وي چنين توصيه مي

كساني از اهل كتاب پيش تو خواهند آمد و خواهنـد پرسـيد             . يوس مكنده و از رحمت خدا مأ     
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گواهي دادن به اينكه خدايي به جز خداي واحد نيـست و            : كه كليد بهشت چيست؟ به آنان بگو      
كيد بر باوري كه    در اينجا نيز تأ   ). 1046، ص   1361،  ابن هشام (1»شريكي براي وي وجود ندارد    

  . آنان دارند و در عين حال مشترك با اسالم است، قابل توجه است

  شناختيمبناي معرفت. 3
شـناختي نيـز تكيـه      شناختي، بر مبنايي معرفتشناختي و انسانتسامح، عالوه بر مباني هستي

  . توجه قرار دادبراي روشن نمودن اين مبنا، دو نكته اساسي را بايد مورد. دارد
تـسامح بـه    . نخست اين نكته مطرح است كه درست، درست اسـت و نادرسـت، نادرسـت              

نيز هرگز تسامح به اين معنـا       ) ص(در مشي پيامبر    . معناي آن نيست كه با نادرست مجامله شود       
آشكار نشده است كه وي در پذيرش سخن درسـت يـا رد سـخن نادرسـت ترديـد كنـد و يـا                        

  . رديف هم بنشاندبخواهد آنها را در
پرستان قريش به وي پيشنهاداين نكته را هنگامي آشكار نمود كه گروهي از بت) ص(پيامبر  

معبود آنان را عبـادت     ) ص(كردند كه براي رعايت جانب احتياط، بهتر است كه يك سال پيامبر             
 به عبادت خداي    بهره نماند و سال ديگر را آنان      كند كه اگر حق با آنها باشد، وي از اين حق، بي

  خداونـد بـه    . بهـره از ايـن حـق نماننـد        بپردازند كه اگر حق با وي باشد، آنان بـي) ص(محمد  
پرسـتيد،  اي كـافران، آنچـه مـي: "بگـو«: گفت كه در پاسخ به آنـان چنـين بگويـد          ) ص(پيامبر  
آنچـه  پرسـتم و نـه   پرستيد و نه آنچه پرسـتيديد مـن مـيپرستم، شما نميپرستم و آنچه مي   نمي
  .2»"براي خودممندين شما براي خودتان، و دين. پرستيدپرستم شما ميمي

اين سخن كه هر كس به دين خود پايبند باشـد،           : كندچنانكه محمدحسين طباطبائي بيان مي
 بـه طـور مـساوي، بـه         تواند،بيانگر آن نيست كه تفاوتي ميان آئينها و اديان نيست و هركس مي

ــود دارد، ا   ــه خ ــي ك ــاد ورزددين ــه  ). 374، ص20 م، ج1973/ق1393(عتق ــرا در عرص زي
از اين  . ست مطرح است و تنها درست، سزاواري پذيرش و پيروي را دارد           درست و نادر    انديشه،

                                                                                                                                                              

وانّك ستقدم علي قوم من اهل الكتاب «): ص(قال النبي   . 1 التنّفر  وبشّر و  والتعسر   ان يسالونك ما مفتاح الجنه فقـل شـهادة يسر 
 »الالهالّااهللا وحده الشريك له

لكم دينكم ولي . بدون ما أعبد وال أنتم عا . وال انا عابد ما عبدتم . و الأنتم عابدون ما أعبد . ال أعبد ما تعبدون . قل يا ايها الكافرون «. 2
  )1-6: كافرون (.»دين
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آيا از شريكان شـما كـسي       ": بگو«: را با مشركان به چنين سخني فراخواند      ) ص(رو، خدا پيامبر    
پـس، آيـا    » كندداست كه به سوي حق رهبري ميخ: بگو« هست كه به سوي حق رهبري كند؟        

كند سزاوارتر است مورد پيروي قـرار گيـرد يـا كـسي كـه راه               كسي كه به سوي حق رهبري مي
  .1»كنيد؟، مگر آنكه هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوري مييابدنمي

 بود كـه اگـر   از اينكه هر كس را به دين خود محدود كرد، اين) ص(در واقع، مقصود پيامبر  
خواهند از آئين خود دست بردارند، خود را به همان آئين محـدود كننـد و در ايـن                   كافران، نمي

به عبارت ديگر، تسامح، هرگز. فراهم آورند) ص(فكر نباشند كه اشتراكي در آئين خود و پيامبر
يا در رديف درست انگاشته شوداي،به اين معنا نيست كه آنچه نادرست است، حتي براي لحظه

  .امر درست در نظر گرفته شود
شناسي تسامح اين است كه درست و نادرست در اذهان افـراد  نكته دوم در مبناي معرفتاما  

چنان كه در نكتـه اول آشـكار شـد، در هـم             بي آن كه،    تنند،    مياي در هم    و در نظامهاي انديشه
ورزي است كـه بـراي     عي انديشههمين درهم تنيدگي درست و نادرست، در جريان واق        . بياميزند

د را ، به عنـوان      هاي ديگر، به جز انديشه خو     بر اين اساس، نبايد انديشه. كندتسامح جاي باز مي
 درسـتيهاي آنهـا نيـز بـه همـراه           زيرا در اين امـر،ند، يكباره و بي محابا طرد كرد،اينكه آنها باطل  

هر كجا كه   ت، درست و پذيرفتني است،      شوند، در حالي كه درس    نادرستيهايشان كنار گذاشته مي
تـسامح و نـرمش     اي ديگر، با    ت است كه بايد با آدمها و نظامهاي انديشهبنا به اين ضرور   . باشد

اين نكتـه، بـه     . هاي حقيقت در آنها ديده شود و زمينه ارتباط را فراهم آورد           برخورد كرد تا رگه
ي حقيقت، نه تنها امكان ارتبـاط و همـسخني          هايافتن اين رگه. ويژه از نظر تربيتي، اهميت دارد     

هـاي باطـل در اختيـار قـرار          بلكه خود، معياري براي ارزيابي و نقـد رگـهآورد،را به وجود مي
توان آنهـا را بـه فاصـله گـرفتن از            بهتر ميبا تكيه بر عناصر درست در انديشه ديگران،. دهد  مي
  .هاي نادرست افكارشان ترغيب كردپاره

هـاي آنـان   هـاي حقيقـت در انديـشهدر مواجهه با ديگر آئينها همواره بـر رگـه) ص(پيامبر  
توان در سخن وي با يهوديان و مـسيحيان مالحظـه         اي از اين را مي  نمونه. انگشت گذاشته است  

                                                                                                                                                              

االّ أن يهدي فما لكـم «. 1 يتبعامن اليهدي  الحقاحّق ان  قل هل من شركائكم من يهدي الي الحق قل اهللا يهدي للحق افمن يهدي الي 
  )35: يونس(» كيف تحكمون
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جز: اي اهل كتاب، بياييد بر سر سخني كه ميان ما و شما يكسان است، بايستيم كه               ": بگو«: نمود
و چيزي را شريك او نگردانيم و بعضي از ما بعضي ديگر را بـه جـاي خـدا بـه          خدا را نپرستيم    
  .1»"...خدايي نگيرد

هاي مشركان نيز به يافتن و ديدن       نه تنها در افكار اهل كتاب، بلكه حتي در ايده) ص(پيامبر  
چه كسي آسمانها و زمين را آفريـده و": و اگر از ايشان بپرسي«: هاي حقيقت پرداخته است     رگه

) از حـق  (؛ پـس چگونـه      اهللا": "حتمًا خواهند گفت  رام كرده است؟    ") چنين(خورشيد و ماه را     
چه كسي از آسمان، آبي فرو فرستاده و زمـين  ": و اگر از ايشان بپرسي  .... شوند؟  بازگردانيده مي

سـتايش  ":  بگـو  "اهللا: " حتمًا خواهند گفت   "را پس از مرگش به وسيلة آن زنده گردانيده است؟         
  2».انديشند" با اين همه، بيشترشان نمي آن خداست،از

از عناصر درست انديشه مشركان، به منزله شاخصهايي) ص(شود، پيامبرچنانكه مالحظه مي
: كنـدها بهره گرفته است، زيرا اين سـؤال را مطـرح مـييدههاي باطل در اين ااي ارزيابي رگهبر

دانند، چگونه در بخشي ديگر از آئـين خـود، جهان ميوقتي كه خدا را آفريننده و گردانندة امور  
نهند؟ و سرانجام، غفلت از اين ناهماهنگي در افكار را نشانه درست نينديشيدن             به بتها گردن مي

  .كندقلمداد مي

  شناختيمبناي ارزش. 4
، مربوط به جنبـه ارزشـي آن از نظـر           )ص(آخرين مبناي شيوه تربيتي تسامح در مشي پيامبر         

برخوردار است و از زشتيها و نفـرت         از زيبايي و شكوهي ويژه       شيوه تسامح،. اختي استزيباشن
  .انگارانه به دور استمباالتي سهلبرانگيزيهاي تصلب سختگيرانه و نيز بي

مقام: توان در سه مقام مالحظه نمود     را مي) ص(آميز پيامبر   شناسي در رفتار مسامحت  زيبايي
در مقام بحث و گفتگو، نحوه تسامح با كـسي مـورد   .  و مقام تنهايي مقام جداييبحث و گفتگو،

در مقام جدايي، نحوه تسامح با كـسي مـورد نظـر            . نظر است كه با وي اختالف نظر وجود دارد        
                                                                                                                                                              

االّ نعباقل يا اهل الكتاب تعالو «. 1 بعضنابعضاًاربابًا من دون إلي كلمه سواء بيننا و بينكم  بهشيئاً و ال يتخد  االّ اهللا و النشرك  اهللا فاند 
بانّا مسلموناتولوا فقولوا اشهدو   )64: آل عمران(»  

اهللافانّي يؤفكون «. 2 القمرليقولّن  وسخَر الشمس و  اهللا يبسط الرزق لمن يشاء من عباده و. و لئن سألتهم من خلق السموات و االرض 
موتهاليقولّن اهللا قل الحمدهللا بل اكثـرهم .  انّ اهللا بكل شيء عليم يقدر له السماءمĤء فأحيا به االرض من بعد  مننزّل من  و لئن سألتهم 
 )61-63: عنكبوت(» اليعقلون
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سرانجام، در مقام تنهايي، نحوه تـسامح درونـي بـا           . توان با وي ارتباط را ادامه داد      است كه نمي
  . بر دل نشانده استهمان كسي مطرح است كه جراحتي

چـالش  "اي ازدر مقام بحث و گفتگو، تـسامح خـود را بـا پيـشه كـردن شـيوه) ص(پيامبر  
خداوند پيامبرش را به اين شيوه تسامح فراخواند، هنگامي         . آشكار نمود) جدال أحسن (نيكوتر"

  .1»كه نيكوتر است مجادله نماي) ايشيوه(با آنان به... «: كه از وي خواست

 حاكي از آن است كه سخن به استواري داليل متكـي باشـد،               در مقام بحث و گفتگو،زيبايي
شـكن مـورد    هـاي شخـصيت و نه اينكـه مناقـشه"رگهاي گردن به حجت قوي گردد     "نه اينكه   

  .استفاده قرار گيرد
تواند به هم سخني ادامه دهد،        نمي) ص(به هنگامي كه پيامبر     .  مقام جدايي است   مقام ديگر،

در ايـن مـورد، خداونـد       . تواند با زيبايي صورت پذيرد    جدايي نيز مي.  به جدايي روي آورد    بايد
 فراخوانـده   )هجـر جميـل    (دوري گزيدن زيبا  ""و  ) صبر جميل (بردباري زيبا""پيامبرش را به    

  .2»ه بگيراز آنان با دوري گزيدني خوش فاصل وگويند شكيبا باشو بر آنچه مي«: است
اي قرار داشـت ماننـد اينكـه او را كـاهن،            ابر سخنان گزنده و استهزاگرانهدر بر) ص(پيامبر  

 در برابـر    چنانكه خداونـد از او خواسـت؛      . يدندنامديوانه، شاعر، دروغزن بر خدا و نظاير آن مي
زيبايي در اين مواجهه در گـرو       . اين سخنان شكيبايي نشان داد و به زيبايي از آنان فاصله گرفت           

ان مقابله به مثل نكند و تهمت را با تهمت و استهزا را بـا اسـتهزا پاسـخ نگويـد،                     آن بود كه با آن    
، ص  20 م، ج    1973/ق  1393طباطبـائي،   . (بلكه با حسن خلق و بزرگوارانه از آنهـا فراتـر رود           

66.(  
رسد كـه فـرد بـا خيـال و تـصوير      اي فرا ميسرانجام، در مقام تنهايي، پس از جدايي، لحظه

. تواند ادامه يابـد   در اين مقام نيز تسامح مي. غايرت داشته است، سر و كار دارد      كسي كه با وي م    
خداوند از پيامبرش خواسـت كـه در ايـن          . نشانه عدم تسامح است   غيض و نفرت در اين مقام،       

                                                                                                                                                              

  )124: نحل. (»ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتي هي أحسن« .1
جميًالواصبر علي ما يقولون و«. 2   )10: مزّمل(» اهجرهمهجرًا 
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بـه انجـام    ) صـفح جميـل    (درگذشتني زيبا""مقام نيز تسامح خود را آشكار كند و اين كار را با             
  1.»ي صرف نظر كن، زيرا پروردگار تو همان آفريننده داناستپس به خوب«: برساند

 آن را عفوي به دور از عتاب تعبير نموده است          2"صفح جميلدر مفهوم   ") ع(حضرت علي   
يدر عفو ممكن است كسي از خطـاي ديگـر         ). 196، ص   12 م، ج    1973/ ق1393طباطبائي،  (

". به او اما همراه با حالتي از گرفتگي و عتاب نسبت      درگذرد، ، چنين"صفح جميلدر مقابل، در
گرفتگي و عتابي نيست، بلكه آنچه مورد نظر است، در گذشتن از كـسي، بـه دور از هـر گونـه                      

 از  ايـت روانـي و سـياليت و دور بـودن          ، نهصفح جميـل  "به اين ترتيب،    ". غيظ و غضب است   
  .كندحكايت ميراهرگونه تعريض و گوشه و كنايه

 بلكه دل وي    آسان نبوده،) ص(اي براي پيامبر    دهد كه چنين مواجههشان ميالبته، ادامه آيه ن   
 اما توصيه خداوند به وي برايآمده است،همچون هر انسان، از فشار تهمت و استهزا به درد مي

  3.برقرار كردن پيوندي ژرفتر با ساحت ربوبي، راهي براي حصول اين ويژگي بوده است

  گيرينتيجه
توان در برنامه درسي مدارس، راهـي گـشود كـه بـه             نيم تا ببينيم كه چگونه ميدر پايان، برآ  

آنچـه در اينجـا     . گيري شخصيتهايي با تسامح نبوي يا به بيان درستتر، در مسير آن بينجامد              شكل
شود، جنبه پيشنهاد ايجابي دارد و چون راهنمايي بـراي تعيـين محتـواي برنامـه درسـي                  بيان مي

توانـد بـه صـورت انتقـاد از متـون          ديگر از بررسي در برنامه درسي، مينوعي. لحاظ شده است  
درسي موجود باشد، به اين قصد كه ميزان دوري و نزديكي اين متون را بـه تـصوير مطلـوب و                     

گونـه از بررسـي، نيازمنـد         اين. مورد توجه قرار دهد   ) ص(آل در پرداختن به شناخت پيامبر         ايده
از ايـن رو، در ادامـه تنهـا بـه جنبـه             . وضوع مقاله مجزايي باشـد    تواند ممجالي ديگر است و مي
كنيم و خطوط اساسي راهنماي تعيين و تدوين برنامه درسي را مشخص            ايجابي مذكور اكتفا مي

  .كنيممي
                                                                                                                                                              

وانّ الساعه التيه فاصفح الصفح الجميل  «.1 االّبالحقّ  ربكهوالخّلاق العلـيم. و ما خلقنا السموات واالرض و ما بينهما  : حجـر. (»إنّ 
85-84( 

 .»أن الصفح الجميل هو العفو من غير عتاب) ع(طالبفي المجمع حكي عن علي ابن ابي«. 2

-99: حجـر. (»و اعبد ربك حتي يأتيك اليقين . فسبح بحمد ربك و كن من الساجدين . نعلمانّك يضيق صدرك بما يقولون ولقد «. 3
97( 
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در شيوه مـستقيم، نظـر      . توان بهره گرفت  براي اين كار، از دو شيوه مستقيم و غيرمستقيم مي
ورزي وي، در كتابهـاي     ، در جلوه خاص مسامحت)ص(پيامبر  بر آن است كه معرفي شخصيت       

، كوشـش   )ص( در جهت ترسيم تصوير شخصيت ماليـم پيـامبر           .درسي، مورد توجه قرار گيرد    
ممكن است گاه اشارتي كوتـاه بـه ايـن امـر     . هاي درسي، صورت نپذيرفته استبليغي در برنامه

ورزي پيـامبر   ت كه ماليمت و مسامحتاختصاص يافته باشد، اما مقصود از كوشش بليغ اين اس         
جايگاه وسيع ايـن    هنگامي كه   . اي شخصيتي و پايدار و فراگير معرفي شود       چون خصيصه) ص(

اي نمايـان و    صفت و ويژگيهاي مالزم با آن، در كل گستره شخصيت ايشان ترسيم گردد، جلـوه
در مقايـسه بـا شـيوه       ه مـستقيم،    با اين همـه، شـيو     . موز خواهد گذاشت  آماندگار در ذهن دانش

  .غيرمستقيم، از قدرت و نفوذي كمتر برخوردار است
در شيوه غيرمستقيم، مراد آن است كه زيرساختهاي چنين شخـصيتي كـه از آنهـا بـه عنـوان          

از خاك مناسـب و آب  . سازي شودهاي درسي، زمينهمباني ياد كرديم، در جريان تربيت و برنامه
فـراهم آوردن ايـن زيرسـاختها، بـه         . نشيندطعم به بار ميهاي خوش رنگ و خوشپاكيزه، ميوه

  در ايـن شـيوه، ممكـن اسـت نـامي از            .  تدارك ديدن خـاك مناسـب و آب پـاكيزه اسـت            همنزل
 مثال، كوششي براي فـراهم آوردن نگرشـي رحمـت            اما اگر به طور    هم برده نشود،) ص(پيامبر  

ي كه از اين زمين خواهد روييـد، همـان          ابنياد نسبت به جهان، صورت پذيرد، طبيعي است ميوه
 در سطور پاياني، مروري بر اين       به سبب اهميت اين شيوه غيرمستقيم،. ميوه شيرين تسامح است   

پـردازان در آمـوزش و پـرورش        مبناها يا زيرساختها خواهيم داشت تا جهتهاي اصلي كار برنامه
  .مشخص گردد

اي اساسـي   نه تنها تسامح را چون شـيوه)ص(دهد كه پيامبر    مالحظه آنچه گذشت نشان مي
هـا و مبـاني     گرفته است، بلكه اين شـيوه بـر اليـهسازي خود به كار ميدر مشي تربيتي و انسان

بـر  . شناختي استوار بـوده اسـت     شناختي و ارزششناختي، معرفتمختلف هستي شناختي، انسان
اه روشن و مشخصي بـراي شـيوه       جايگ) ص( نه تنها ضرورت دارد كه پيروان پيامبر         اين اساس،

خواهنـد چنـين كننـد بايـد در انديـشه           تسامح در كل منظومه تربيتي خود باز كنند، بلكه اگر مي
بدون فراهم آوردن ايـن     . هاي زيرين اين منظومه تربيتي باشند     فراهم آوردن مباني مذكور در اليه

  . ديدتوان انتظار ظهور تسامح در مشي تربيتي را برآوردهمباني، نمي
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هر چند ظلمها و ظلمتهـا در       . در تمهيد اين مباني، نخست بايد به بازتعريف هستي پرداخت         
 اما در   روند تا افق ديد ما را به طور كامل بپوشانند،كنند و ميگير و دار زندگي ما بزرگنمايي مي

در. كـرداين باز تعريف بايد نور را برتر از ظلمت نشاند و رحمت را بر خشم و نفرت مستولي                   
  .توان با آدمها نرمتر بودچنين فضايي مي

با نگريستن به آدمي از زاويه فطرت، بايـد مطمـئن           . سپس بايد به بازتعريف انسان پرداخت     
ين شـعله بـدميم نـه       خواهيم در ا  اي در جان آدمي فروزان است و ما در تربيت، ميبود كه شعله

توان خود را براي حلمي     ي از زاويه طبيعت، ميبا نگريستن به آدم   . تش بيفكنيمآنكه بر سنگي، آ   
يـت  سرانجام، بـا نگريـستن بـه وي از زاويـه هو           . بزرگ در برابر افت و خيزهاي وي آماده كرد        

 به محـدوده اجتمـاعي كـه وي در آن شـكل گرفتـه نظـر                 ،فردتوان در مورد هر     جمعي وي، مي
توانـد از محـدوده     كه فـرد مـيهر چند   . محدود كرددوخت و متناسب با آن، انتظارات خود را         

دهـد و در اصـل، رخ       اجتماعي نخست خود، بسي فراتر رود، اما اين امر به ضـرورت رخ نمـي
شود و تا جايي كه به شيوه تسامح مربوط  دادن آن نيز به مقامي ديگر از جريان تربيت مربوط مي

 بر حسب آن، مهم     شود، نظر دوختن به محدوده اجتماعي مزبور و فروكاستن سطح انتظارات            مي
  .و اساسي است

اي بركنـار داريـم و      نخست بايد خود را از مغالطـه  شناختي،در گام بعدي، در عرصه معرفت
اي از حقيقـت را     ورزنـد كـه پـارهورزند، بلكه با افرادي مـيبدانيم كه تسامح را با حقيقت نمي

 معيار اسـت و از آن بـه هـيچ            بي گفتگو،حقيقت،. كشندهايي از باطل بر دوش ميهمراه با پاره
اي از آن را    اما ما در تربيت با افـرادي روبـرو هـستيم كـه تنهـا بهـره. توان فروتر آمد  ميزان نمي

به بها و به بهانه حفظ همين پاره از حقيقت كه به چنگ افراد. ممكن است به چنگ آورده باشند
ه و يكپارچـه آنـان و باورهايـشان         آدمي آمده است، بايد با آنها مسامحت ورزيد و به طرد يكبار           

  .نپرداخت
رفتارهـاي  . شناختي، بايد شامه زيباشناختي را در تربيت تيـز كـرد        سرانجام، در عرصه ارزش

شوند و تنها كساني بـه روش تـسامح ارج           از اين منظر، به زشت و زيبا تقسيم ميتربيتي مربيان،
هاي زمخت كه قـادر       ذائقه. اده كرده باشند  خواهند نهاد كه ذائقه خود را براي درك زيبايي آن آم          

توانند براي تربيت مناسب باشند، زيـرا در تربيـت،           نميبه درك ظرافت و زيبايي تسامح نيستند،
  .هاي درخشان و زيباي تسامح تنيده شوند تا تربيت به فرجام درآيدالجرم، بايد رشته
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  31/1/88:         پذيرش نهايي7/3/87:دريافت مقاله
kbagheri4@yahoo.com      هرانت عضو هيأت علمي دانشگاه∗.
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  مقدمه
كننـده خـود،   علوم انساني معاصر در فضايي شكل گرفت كه علوم طبيعي با موفقيتهاي خيره

بـا  . شدنگري چون اصل اساسي علم نگريسته ميدر اين فضا، به كميت. آن را ايجاد كرده بودند    
هـاي  انديـشه(نگري تشديد شـد و پيراسـتن علـم از غيـرعلم             گرايي، كميتظهور ديدگاه اثبات

گيري غالـب   به اين ترتيب، در علوم انساني معاصر، اين جهت. نيز بر آن افزوده شد    ) متافيزيكي
كردن به ديدگاههاي متافيزيكي بـه انـسان و روي آورد           ظهور نمود كه تكوين علم در گرو پشت

اما از نيمه دوم قرن بيـستم، بـا تحليلهـا و    . ساني استپذير رفتارهاي انبه مشاهده دقيق و كميت
بررسيهاي فيلسوفان علم دربارة ماهيت و سازوكارهاي تكوين علم، تزلزلهايي اساسي در نگرش             

فرضهاي فراتجربي و   در نتيجه اين بررسيها، مشخص شد كه كنارگذاشتن پيش. پيشين پديد آمد  
از اين رو، مفهوم مشاهده     ). 1970كوهن  ( نيست   به تعبيري متافيزيكي از كار تجربي علم ممكن       

انديشي در زمينة عينيت علمي، اعتبـار       محض و مبرا از مفروضات تئوريك، به منزله توهم يا كج
 عالوه، اين نكته نيـز بـه نحـو روزافزونـي             به). 1983فلك، ترجمه اعتماد    (خود را از دست داد      

ير بـا ديـدگاههاي متـافيزيكي و ارزشـي     روشن گرديد كه فعاليت علمـي، بـه شـكلي گريزناپـذ       
بـر ايـن   ). 1984الودن(گـذارد  پذيرد و بر آنها تـأثير مـيدانشمنان مرتبط است، از آنها تأثير مي

ورزي متـضمن و    در ايـن حالـت، علـم. يابداساس، علوم انساني در فضايي متفاوت تكوين مي
، فرهنگي و ديني غني و حاصـلخيز   ها و مفروضات متافيزيكي   گيري از پشتوانهحتي مستلزم بهره
  .هاي علمي و آزمون تجربي آنهاستبراي طرح فرضيه

علـوم  هاي تكوين   اي، نوشته حاضر كوششي براي فراهم آوردن زمينهبا توجه به چنين زمينه
ايبررسي حاضر جنبه مقايـسه. هاي فرهنگي و ديني اين سرزمين است      انساني بر حسب انديشه
شناسـي اسـالمي را بـا يكـي از ديـدگاههاي مـؤثر              ه برداشـتي از انـساندارد و بر آن اسـت كـ       

در. بر علوم انساني معاصر، مورد مقايسه قرار دهد      ) ساختارگرايي و تعديلهاي آن   (شناختي    انسان
شـناختي سـاختارگرا و      سپس بـه ديـدگاه انـسان،نخست به توضيح ديدگاه اسالمي عمل     ادامه،  

  .ايسه ميان آنها خواهيم پرداختپساساختارگرا و سرانجام، به مق
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  انسان به منزله عامل و گستره عمل وي در ديدگاه اسالم
پيشنهاد طرحواره انسان به منزله عامل، بر اساس برداشتي از متون اسالمي، به نحو گسترده و

در اينجا، بدون تكرار مطالـب      ). 1382باقري  (با مستندات كافي در اثري ديگر مطرح شده است          
تنها به ذكري از عمل آدمي و مباني آن اشاره خواهد شد و بيـشتر گـستره عمـل مـورد                     مذكور،  

  .بررسي قرار خواهد گرفت
طرحواره انسان به منزله عامل، بيانگر آن است كه در انديشه اسالمي، انسان چون عـاملي در     

 وهاي صادرشده از وي را به خود او منتـسب سـاخت    "عمل"توان  نظر گرفته شده است كه مي
.  دارد"رفتـار" مفهومي متفاوت با     "عمل"قابل ذكر است كه     . او را منشاء عملش در نظر گرفت      

تفاوت نخست در اين است كه رفتار، بيشتر جنبه بيروني و محسوس دارد، در حالي كـه عمـل،                   
. اسـت) يعمل جوانح(و عمل دروني    ) ل جوارحيعم( اسالمي، اعم از عمل بيروني       در انديشه

شـوند و   ي نيز تنها برخي از آنها عمل محسوب مـينين است كه در رفتارهاي بيرو     تفاوت دوم ا  
اين امر در گرو آن است كه مباني معيني، زيرساز رفتارهاي مذكور باشند تا به اعتبار آنهـا عمـل                    

  كنند؟اما كدام مباني زيرساز، رفتار را به عمل مبدل مي. ناميده شوند
كـم در   توان نتيجه گرفت كه مباني عمل، دسـت قرآن، مياز بررسي متون اسالمي و به ويژه      

توان آنهـا را مبـاني شـناختي، گرايـشي و ارادي             –شود كه ميسه نوع مبناي اساسي خالصه مي
بر اين اساس، براي آنكه عملي به انسان نسبت داده شود، الزم است وي تـصوير      . اختياري ناميد

يلي براي تحقـق يـافتن آن داشـته باشـد و اراده و              و تصوري شناختي از آن بيابد، گرايش و تما        
 نيـز در  "نيـت" و"انگيـزه"مفاهيمي چـون  . اختيار وي، به تحقق بخشيدن به آن معطوف گردد      

 نيروي هيجـاني    "انگيزه"به طوري كه اگر مقصود از       گيرند،گانه مذكور قرار ميخالل مباني سه
فـرد باشـد، ذيـل      دارد و اگر متضمن قـصد       مربوط به عمل باشد، اشاره به همان مبناي گرايشي          

 خواهد داشت زيـرا نيـت بـه         "نيت"شود و مفهومي نزديك به       اختياري واقع ميمبناي ارادي   –
–   . اختياري استمعناي خواست نيز مربوط به همين مبناي ارادي

مدر اينجا در مورد مباني مذكور، تنها به يك استناد در هر مورد از اين مبـاني اكتفـا خـواهي                    
در خصوص مبنـاي شـناختي      ). براي مالحظه مستندات بيشتر، به منبع پيشين مراجعه شود        (كرد  
اي از قرآن اشاره نمود كه در آن، عمل برخي از افـراد را چـون سـرابي در بيابـان                     توان به آيه  مي

،بـه عبـارت ديگـر     . دودكند كه آدم تشنه، با تصور اينكه آن آب است، در پي آن مـيتصوير مي
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هر چند تخميني   ) حسبان(اي ذهني شكل گرفته است و اين محاسبه          آنها بر اساس محاسبهعمل
). 39: نور. اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظلمان ماء (ضعيف و سست، اما از جنس شناخت است         

اي اشاره نمود كه در آن، عمل هر گروه از افراد را چنـان              توان به آيهمورد مبناي گرايشي، ميدر  
اين آراستگي، نـاظر بـه جنبـه هيجـاني و           . كند كه در نظر آنان آراسته و جذاب است         ميمعرفي

يابـد  كند، آن را زيبا و جذاب ميكششي عمل است به طوري كه فردي كه به عملي مبادرت مي
سـرانجام، در خـصوص     ). 108: انعـام. كذلكزينا لكل امـه عملهـم (و به سوي آن گرايش دارد       

ي اشاره نمـود كـه در تبيـين عمـل كـساني كـه از                توان به آيهاري عمل، ميمبناي ارادي و اختي   
پنـاهي خانـه و خـانواده خـود را مطـرح            حضور در نبرد تن زدند و در توجيه عمل خويش، بي

يقولونانّ بيوتنا(كندكردند، اراده و خواست فرار از صحنه نبرد را چون ريشه عمل آنان ذكر مي
در برداشـــتهاي مـــذكور از آيـــات، از). 13: احـــزاب. يـــدوناالّ فـــراراعـــوره و مـــاهي بعـــوره ان ير

  ).، ذيل آيه1391طباطبايي(تفسيرالميزان استفاده شده است
توان گفت هر جلـوه يـا حـالتي از انـسان، اعـم از               گانه عمل، اكنون ميبا توجه به مباني سه

شـود و در غيـر        يدروني و بيروني كه مبتني بـر سـه مبنـاي مـذكور باشـد، عمـل محـسوب مـ                    
به طور مثال، حاالتي دروني كـه بـه         . توان از آن به منزل عمل آدمي سخن گفت        اينصورت، نمي

شوند، عمل نيستند، ماننـد بـروز ناگهـاني    در ما آشكار مي) خطورات نفساني(صورت ناخواسته   
تنـي  مـذكور مب  گانـهاما حاالت دروني كه بـه مبـاني سـه. حسادت يا بدگماني نسبت به ديگران     

 نـدارد،    كه ديگر شكل بروز ناگهـاني      ورزي"  حسادت"باشند، عمل محسوب خواهند شد، مانند       
همچنـين،  . شـودبلكه مطلوب و خواسته آدمي است و بـا محاسـبه و طراحـي نيـز همـراه مـي

پـذيرد و   بدگمانيهايي كه ديگر شـكل بـروز ناگهـاني ندارنـد، بلكـه فـرد آنهـا را در خـود مـي
 از  برخـي"به همين دليل، در قرآن، اشاره شده است كـه           ". شوندسوب ميپروراند، عمل مح    مي

بعضالظّن اثم ...(شوند  بدگمانيها گناه محسوب مي  همـه   بـه عبـارت ديگـر،     ). 12: حجـرات. انّ 
شـوند كـه فـرد آنهـا را در تـصور             ناميده مـي"گناه"توان گناه ناميد و مواردي      بدگمانيها را نمي

ل يافته و از روي اراده و اختيار آنها را پي گرفته است، زيرا گناه، قابـل                 گرفته، به سوي آنها تماي    
بر همـين قيـاس، حـاالتي       . بازخواست است و بايد از روي خواست يا مسبوق به آن بوده باشد            

گانـه  اند، زيرا مبتني بر مباني سهدروني مانند ايمان و كفر نيز در لسان قرآن، عمل محسوب شده
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ثال، براي ايمان آوردن بـه خـدا، آدمـي بايـد شـناختي از وي داشـته باشـد،                    به طور م  . مذكورند
  .گرايشي به سوي او بيابد و از روي اراده و اختيار به او روي آورد

گانه شـناخت، گـرايش و   ها يا حاالت بيروني نيز تنها مواردي كه مبتني بر مباني سهدر جلوه
ول، سرفه كردن، رفتاري فيزيولوژيك است     به طور مثا  . اراده باشند، عمل محسوب خواهند شد     

تـوان آن را عمـل محـسوب        شناختي، گرايشي و ارادي نيست و از همين رو نميمبتني بر مباني
كردن عمدي و تـصنعي كـه       در حالي كه سرفه. اري از نوع غيرعمل دانست    تكرد و بايد آن را رف     
ه طـور مثـال، معلمـي كـه در          بـ. گانه مذكور شود، عمل محسوب خواهد شد      مبتني بر مباني سه

ماننـد  (كند، اين كار را از روي شـناختي معـين   آموزان، سرفه ميكردن دانشكالس، براي ساكت
تمايـل  (، با گرايشي مشخص     )كندآموزان را متوجه و ساكت ميكردن، دانشاين قاعده كه سرفه

انجـام  ) ردن كـالس  تصميم براي ساكت كـ    (و همراه با اراده و اختيار       ) كردن كالسبراي ساكت
  .شوددهد و به دليل همين مباني، رفتار او عمل محسوب ميمي

زند، وي در قبال آن، مسئوليت نيز خواهد داشتهنگامي كه عمل با اين مباني از فرد سر مي
البته، ظهور اين سه نوع مبنا     . و آن، مورد سوال و مواخذه قرار داد       توان وي را در خصوص    و مي

 كه به عنوان مثال، ممكن است عملي        هاي متفاوت رخ دهد، به طوريند به گونهتوادر عمل، مي
به صورت اضطراري آشكار شود، اما به نحوي، اراده و اختيار در پيشينه عمل موجود باشد و بر                  
اين اساس، در تحليل نهايي، واجد مبناي اراده و اختيار باشد و ممكن است در فرآيندي پيچيده                 

اين رو، گستره عمل، وسيع است، به اين معنا كه انواع و اشكال گونـاگون بـراي            از  . آشكار شود
گانه مذكور، به انحاي متفاوت، اعم از مستقيم و غيرمستقيم، در آن        عمل وجود دارد كه مباني سه

 بـودن او را در  گـوييم و عامـلهنگامي كه از انسان به منزله عامل سخن مي. كنندنقش بازي مي
رود كـه عمـل بتوانـد جايگـاهي گـسترده در            دهيم، انتظار ميو كيستي او قرار ميكانون هويت   

از اين رو، در ادامه به اين بحث خواهيم پرداخت كه گستره عمـل را               . موجوديت او داشته باشد   
به همين منظور، به توضيح جايگاه عمل در ادراكهـاي          . در وجود و موجوديت آدمي نشان دهيم      

امهـاي اجتمـاعي خـواهيم پرداخـت، زيـرا ايـن امـور، ابعـادي مهـم از                   حسي، زبان، رويا و نظ    
دهند و اگر عمل در آنها جايگاهي داشته باشد، با اطمينـاني بيـشتر              موجوديت آدمي را نشان مي

  .توان از انسان به منزله عامل سخن گفتمي
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  عمل و ادراكهاي حسي
روشن اسـت   . اكهاي حسي است  يكي از موارد تعيين گستره عمل، مربوط به رابطه آن با ادر           

كه ادراكهاي حسي، همچون شنيدن، ديدن، چشيدن و نظيـر آن، بـه مفهـومي كـه مـورد بحـث                     
شوند، زيرا اين فعاليتها از آغاز تولد و حتي پيـشتر       نوشتار حاضر بوده است، عمل محسوب نمي

  .اند و مبتني بر مبادي معرفتي، ميلي و ارادي نيستنداز آن در جريان بوده
بته ممكن است در يك بحث فلسفي در مورد ماهيت نفـس و رابطـه آن بـا حـاالتش كـه                      ال

شود، اين تعبير به كار رود كه اينها افعال يا اعمال نفـس محـسوب     شامل ادراكهاي حسي نيز مي
ايـن معنـا از عمـل،       .  است"كارشوند، به اين معنا كه در جريان اين فعاليتها نفس مجرد در             "  مي

توان آن را بـه عرصـه علـوم انـساني تجربـي       بحث فلسفي از نفس است و نميمتعلق به عرصه    
كنـد كـه بـه      هايي مطالعه ميشناسي به منزله يك علم تجربي، در مورد پديده  روان. گسترش داد

نحوي قابل دسترسي در عالم تجربه باشند، هر چند به صورت غيرمستقيم مانند گزارش فـرد از                 
است كه مطالعه عمل به معناي مذكور، حتي به نحو غيرمـستقيم            حاالت دروني خود، اما روشن      

  .نيز در دسترس تجربه نيست
از اين رو، عرصه    . شوندبنابراين، ادراكهاي حسي، به مفهوم مورد نظر ما عمل محسوب نمي

اياگر هم بتوان در مورد اين امور، مطالعـه. گيردادراكهاي اوليه حسي، در حيطه عمل قرار نمي
نجام داد، اين مطالعه به عرصـه علـوم انـساني مربـوط نخواهـد شـد، بلكـه در قلمـرو                      تجربي ا

  . آن قرار خواهد گرفترفيزيولوژي يا نوروفيزيولوژي و نظي
تواند به مفهوم عمل، در     با اين حال، ادراكهاي حسي، هرچند نه در ابتدا، اما در تداوم آن مي

 بـه   "ديـدن"دهـد كـه در آدمـي،         رخ مـيايـن از هنگـامي    . معناي مورد بحث ما، مربوط شـود      
 به زباني استعاري، در طرحواره انسان       .شود تبديل مي"كردن  گوش" به   "شنيدن" و   "كردن  نگاه"

امـا  . ها قرار گرفتـه اسـت  به منزله عامل، عامليت آدمي همچون قله كوهي است كه بر فراز دامنه
نين، تنها هنگامي كه قلـه ظهـور كـرد،          شوند و همچ  ها پيدا ميها پس از بركشيده شدن دامنه  قله

به عبارت ديگر، اتفاقهاي بسيار در حيات نوزاد        .  نيز در پرتو آن قابل تصور است       "دامنه"مفهوم  
هايي هستند براي ظهور وجه نهايي انسان كه همان عامـل بـودن             دهند كه زمينهو كودك رخ مي

هـا تغييـر وضـعيتي      ابد، همان زمينهيهنگامي كه مبادي الزم براي عامل بودن تكوين مي. اوست
  .آيند آدمي يعني عامل بودن به گردش در ميييابند و در منظومه اصلمي
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توان بـه ايـن     به طور مثال، مي. اين نكته، به صورت اشاره در آيات قرآن قابل مالحظه است          
 بيـرون   –د  دانـستي در حالي كه چيزي نمي–و خدا شما را از شكم مادرانتان        «: نمونه ارجاع داد  

در) 78: نحـل. (»آورد و براي شما گوشها و چشمها و دلها قرار داد، باشد كه سپاسگزاري كنيد               
گرايانه موردكنيم كه وسايل ادراك حسي، يعني گوش و چشم، با نگاهي غايتاينجا مالحظه مي

 كـه انـسان   به اين معنا كه مقصود از اينها و كاركردهايشان اين بوده است. توجه قرارگرفته است
اين انسان سپاسگزار، موجودي عامل است كـه عامـل          .  منزلت سپاسگزاري دست يابد    به مقام و  

  .سازدبودن خود را با سپاسگزاي نسبت به خدا آشكار مي
در واقـع، ايـن     . آوردبنابراين، ادراكهاي حسي آدمي، زمينة ظهور انسان عامل را فـراهم مـي

آورنده مبناي شناختي است كه خود در عامليت آدمـي،          اهمهاي فرادراكهاي حسي، يكي از زمينه
  .شوديكي از مباني محسوب مي

  عمل و زبان
زبـان و گفتـار     . اي كه از نظر گستره عمل بايد مورد نظر قرار گيرد، زبان است            دومين عرصه

يدهد كه گويي نوزاد به درون آن افكنده شده است و بدون اينكه مباد             نيز ابتدا به نحوي رخ مي
انسان پيش از   . شودعمل، يعني معرفت، ميل و اراده، در وي تحقق يافته باشد، با زبان همراه مي

  .شود زبان و گفتار ميدآنكه عامل شود، واج
اي اسـت كـه    اما چنانكه در مورد ادراكهاي حسي گفته شد، در اينجا نيز زبان، به منزله زمينه

بادي الزم براي عمـل، بـه عرصـه عمـل كـشانده             يافتن و به موازات فراهم شدن م      پس از تحقق
يابـد تـا راه     گويي كه آدمي زبان و گفتـار مـي. شود و بايد در دامنه آن مورد توجه قرار گيرد           مي

اي شبيه به آنچه در مورد ادراك حـسي    از اين رو، نكته. خود را به منزله عامل با آن هموار سازد        
اينمونه. ادراك حسي مورد نظر قرار گرفته استدر قرآن مطرح شد، در مورد زبان و در رديف     

ايم؟ و زبـاني و دو لـب و   آيا هر دو چشمش نداده«: از اين ديدگاه، در آيه زير مطرح شده است        
در اينجا نيز با اشـاره بـه انـدامهاي حـسي            ) 9-10بلد  . (»را بدو نموديم  ) خير و شر  (هر دو راه    

ايـن  .  ميانه خير و شر مورد توجه قرار گرفتـه اسـت           بينائي و گفتاري، رابطه آنها با راهجويي در       
گمارد، همـان انـسان عامـل اسـت و در اينجـا         انساني كه به راهجويي ميان خير و شر همت مي

  .اري در دامنه عمل لحاظ شده استتكاركرد اندامهاي گف
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هنگامي كه انسان، قابليت عامل بودن را يافت، آنگـاه زبـان و گفتـار بـه نحـوي آشـكار در                      
به همين دليل، در معناي وسيع عمل در متون اسالمي، گفتـار در         . كندرصه عمل نقش بازي ميع

روددر متون اسالمي، گاهي عمل در برابر گفتار به كار مـي. شمار عمل در نظر گرفته شده است      
اين در صورتي است كه عمل، بـه معنـاي          . و در اين صورت، گفتار، عمل محسوب نشده است        

يـا «: اي محدود مـورد نظـر اسـت    به طور مثال، در آيه زير، چنين گستره. ار رودمحدود آن به ك   
گوييـد كـه    ايد چرا چيـزي مـياي كساني كه ايمان آورده» «تفعلونالذين آمنوا لم تقولون ماال   ايها

 خود، عمل محسوب شـود و در ايـن        ،اما گاهي ممكن است گفتار    ). 2: صف(» دهيد؟انجام نمي
توان بـه چنـين     به طور مثال، در اين آيه مي. اي وسيع آن به كار رفته است      صورت، عمل در معن   

اتخذاهللاولداً «: اي توجه نمود    گستره كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولـون ..  و ينذرالذين قالوا 
بـزرگ سـخني    ... خداوند فرزندي گرفته است، هشدار دهد     : اند را كه گفتهتا كساني و» «اال كذبا

اين سخن كفرآميـز و     ) 4-5: كهف. (»گويندجز دروغ نمي) آنان. (آيدز دهانشان بر مياست كه ا  
بـر همـين سـياق، در       . دروغ، نه تنها عمل است، بلكه جزايي سهمگين نيز در پي خواهد داشت            

» و من علم ان كالمـه مـن عملـه قـل كالمـه اال فيمـا يعنيـه «: آمده است) ع(سخن حضرت امير    
شود، سخنش اندك خواهد شـد و جـز در          رش جزء عملش محسوب ميهركس بداند كه گفتا   «

حكمـت  : البالغـهنهـج(» مواردي كه از درستي سخن خود مطمئن است سـخن نخواهـد گفـت             
349.(  

اي اساسي براي ظهور عمل آدمي است و به يك معنـا، گفتـار              بنابراين، زبان و گفتار، عرصه
  .تواند عمل محسوب شودخود مي

  عمل و رويا
رويـا نيـز در   . اي كه از نظر گستره عمل بايد مورد توجه قـرار گيـرد، روياسـت     عرصهديگر  

 چـه بـسا در دوران نـوزادي، بتوانـد      واشكال اوليه آن، با مفهوم عمل و عامل، در ارتباط نيست          
رويـا  . اي نوروفيزيولوژيك قابل مطالعه و تبيين باشد      هاي ادراك حسي، در عرصههمچون پديده
تواند شكلي از تخليه فشارهاي عصبي محسوب شود كـه چـه بـسا در مـورد                   ميدر اين حالت،    

  .حيوانات نيز صادق باشد
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يابـد  ي ميتيابد، رويا نيز نقش و كاركرد متفاو      اما هنگامي كه مبادي عمل در آدمي تحقق مي
رويـا، تـشفي    «اي كه فرويد مطرح كرد، به عنـوان اينكـه             نكته. شودو به عرصه عمل كشانده مي

البته، التزام بـه مبـادي ناخودآگاهانـه وي در     .، نكته مهمي را دربارة رويا آشكار كرد»زو استآر
تـوان گفـت كـه رويـا        اينجا ضروري نيست، بلكه با نگريستن به آن از ديدگاه انسان عامل، مـي

هـا و   گاه، افكـار، اميـال، آمـال و آرزوهـا، طـرحگاهي از انسان عامل است و در اين جلوه  جلوه
هـاي مطالعـه و بررسـي انـسان         رو، يكي از عرصـهاز اين. شودبيرهاي انسان عامل آشكار ميتد

  .عامل، قلمرو روياها خواهد بود

  تاريخي/ عمل و نظام اجتماعي
  اي ديگـــر كـه از جهـــت گـــسترة عمـل قابـــل توجـــه اسـت، عرصـــة نظـــام    سـرانجام، عرصـــه

ول اجتماعي و تاريخي، نقـش افـراد بـه          با توجه به اينكه در روند تح      . تاريخي است/ اجتماعي  
  .شود، پرسش از گسترة عمل قابل طرح خواهد بودمنزله عامل، محدود مي

در برخي از ديدگاهها، اهميت نظام يا ساختار اجتماعي و تاريخي، چنان مـورد تأكيـد قـرار                  
ب قـوانين  بازد و ساختار اجتماعي يا تاريخي، بـر حـس  گيرد كه افراد به منزله عامل، رنگ مي  مي

به طور مثال، هابرماس با اينكـه از عمـل انـسان سـخن              . گيردمستقل خود، راهي را در پيش مي
پردازد، منطق حركت آن را مستقل از عامالن و          هنگامي كه به عرصه نظام اجتماعي ميگويد،  مي

1.دهداي عيني، مورد بحث قرار مييابي مبتني بر پسخوراند، به گونهبر حسب افتراق

اگـر  . شـود آدمي، عنصري اساسـي و غيرقابـل حـذف تلقـي مـيت ديدگاه اسالم، عاملي   در
 بـر   3"اي پژوهـشي  برنامـه" سخن بگوييم، در صورتي كـه        2)1975 (بخواهيم به تعبير الكاتوش   
 آن  4"سـخت هـسته   "علوم انساني فراهم آيد، عامليـت انـسان جـزء           اساس ديدگاه اسالم براي     

شـناختي  گاه انـساندبنابراين، نظام اجتماعي در ديـ     . خواهد شد و قابل حذف تلقي ن     خواهد بود
اسالم، به نحوي قابل تفسير و فهم نيست كه به صورتي مستقل از فعاليت عامالن و بـر حـسب                    

البته، به سبب پيچيدگي روابـط اجتمـاعي،        . منطقي مستقل از آنها به سير و حركت خود بپردازد         
بيني نيست، اما به هـر روي،       براي فرد عامل قابل پيشطبيعي است كه اوضاع اجتماعي، همواره       

                                                                                                                                                    

1. Schwinn 
2. Lakatos  
3. Research program 
4. Hard core 
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شرايط پيچيده اجتماعي، شرايطي براي عمل عـامالن اسـت و بـه طـور طبيعـي، محـدوديتهايي                  
با ايـن حـال، بـه       . همچون قابل احتساب نبودن قطعي نتايج اعمال افراد، به ظهور خواهد رسيد           

تماعي در منطقي سازگارپذير با نقـش       سبب غيرقابل حذف بودن نقش عامالن، بايد تحوالت اج        
  .عامليت انسان مورد بررسي قرار گيرد

 »ان اهللا اليغير مايقوم حتي يغيروا مابانفسهم «: اي از قرآن، به اين نكته اشارتي رفته است        در آيه
). 11: رعد(» حال قومي را تغيير ندهد تا آنكه خود حال خود را تغيير دهند            در حقيقت خداوند    «

اين آيه،   

چون خودگزارشگري

با توجه به زمينه آن، ناظر به انحطـاط اجتمـاعي اسـت، يعنـي تغييـر مـوردنظر، تغييـر                     
انحطاطي است نه تغيير به معناي عام كلمه، اما تغيير به معناي عـام كلمـه نيـز همـين حكـم را                       

در گرو وضع افراد جامعـه اسـت        ) قوم(شود، تغيير اجتماعي    چنانكه مالحظه مي. خواهد داشت
  بنـابراين، در ديـدگاه اسـالم، نظـام    . بـه كـار رفتـه اسـت    ) انفـسهم(مـع  جتكه در آيه به صور   

شود كه اساس عامليت آدمي را نفـي كنـد و بـا منطقـي                به نحوي لحاظ نميتاريخي/ اجتماعي  
  .متفاوت و بيگانه با آن پيش برود

توان نتيجه گرفت كه طرحواره عمـل   با توجه به مواردي كه دربارة گسترة عمل ذكر شد، مي
اي مناسب برخوردار است، به طوري كه بـسط آن را  و عامليت آدمي در ديدگاه اسالم، از گستره

در پايان ذكر اين نكتـه الزم بـه نظـر           . هاي گوناگون علوم انساني انتظار داشت     توان بر عرصه  مي
 فرضي بـراي علـوم انـساني        گيري از ديدگاه انسان به منزلة عامل، همچون پيشرسد كه بهره  مي
ي از آن نيست كه انتظار داشته باشيم همة ابعاد عمل آدمي، مستقيماً قابـل مـشاهده                 كجربي، حات

هـايي  در علوم انساني تجربي معاصر نيز چنين اتفاقي نيفتاده اسـت، بلكـه واسـطه. تجربي باشد
تواند مورد استفاده قرار گيرد و ايـن،         براي دست يافتن به مباني عمل مي1

  .كندها را نقض نميصه تجربي يافتهخصي

  شناختي ساختارگرايي و پساساختارگراييمبناي انسان
 شـكل داده    شناس اوايل قرن بيستم، فردينان دوسوسور     3  زبان را   به طور كلي، ساختارگرايي   2

ساختارگرايي در اصل با تصوير آدمي به منزلة سـوژه آگـاه چنـدان مناسـبتي نـدارد و در                    . است

                                                                                                                                                    

1. Self report 
2. Structruralism 
3. D. Saussure 
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در اين قسمت از ميان     .  سعي بر آن بوده است كه ساختار جايگزين سوژه آگاه شود           واقع، در آن  
 سـخن بـه ميـان        و پيـاژه   3 و چامـسكي   2 اسـتروس  1–ساختارگرايان، درباره ديدگاه كلود لوي      

  .خواهد آمد
اي ادامه ساختارگرايي اسـت، امـا بـه سـبب مواضـع انتقـادي                نيز به گونه4پساساختارگرايي

نظران اين ديـدگاه،    در بحث از صاحب. رايي، تفاوتهايي قابل توجه با آن دارد      نسبت به ساختارگ  
  . خواهد شد7 و فوكو6، دريدا5اشاراتي كوتاه به دلوز

  انسان در ديدگاه ساختارگرايي
شناسـي، معـروف و مـشهور        استروس ساختارگرايي سوسور را در عرصه مردم–كلود لوي   
. ه فطرت انسان يا ساختار كلي ذهن آدمي را بـشناسد    وي در اصل در پي آن بود ك       . ساخته است

بر اين اساس، وي با فيلسوف معروف فرانسوي زمان خود، يعني ژان پـل سـارتر، بـه مخالفـت                    
  .دادپرداخت و انكار وي نسبت به ساختارهاي كلي ذهن آدمي را مورد انتقاد قرار ميجدي مي

گرايـان نيـز مخـالف بـود        رخي از فطرت استروس نه تنها با منكران فطرت، بلكه با ب         لوي  –
: انـدگرايان، مورد انتقـاد وي بـودهدو گروه از فطرت). 1379سولومون، ترجمه حنايي كاشاني،     (

نخست كساني كه به صورت انتزاعي و بدون مطالعه علمي و تجربـي وضـع انـسانها بخواهنـد،                   
فاعليـت ذهـن  "" وخـود"دوم كساني كه بـا تكيـه بـر          ". ابعادي براي فطرت انسان قائل شوند     

در شـمار گـروه دوم، وي بـه فيلـسوفاني           . كوشند ويژگيهاي فطري انسان را مـشخص كننـد          مي
اند با رجوع به خود يا ويژگيهاي پيشيني عقل،         كند كه كوشيدههمچون دكارت و كانت انتقاد مي

اولكوشد ديـدگاه     استروس مياز اين رو، لوي     –. ي را مشخص كنند   مخصايص فطري ذهن آد   
بـه نظـر وي، كـشف ويژگيهـاي مهـم           . شخص را كه حاكي از فاعليت ذهن است كنار بگـذارد          

، بلكه حاصـل توجـه بـه دسـتاوردهاي          )اول شخص(فطرت انسان، نه در گرو رجوع به آگاهي         
  .انسانها، به ويژه زبان و فرهنگ است

                                                                                                                                                    

1. Kludloy-Strauss 
2. Chomsky 
3. Piaget 
4. Post- structuralicm 
5. Deleuze 
6. Derrida 
7. Foucault 
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 در  "معنـا"شـود كـه حتـي       همين طرد ديدگاه اول شخص و فضاي آگاهي،منجر به آن مـي
آنچه براي ساختارگرا مهم است، نظـام       . فعاليتهاي زباني نيز چندان موردنظر ساختارگرايي نباشد      

  .زبان است كه ساختاري قانونمند است و قابليت پژوهش عيني دارد
كل از مجموعـه    ): 1984گيبسون  (برخي از اصول مورد نظر ساختارگرايان به قرار زير است           

ت اجتماعي نه در اشياء بلكه در روابط ميان آنها تحقق دارد؛ فرد،             اجزاي آن بزرگتر است؛ واقعي    
اي هستند كه     كنندهعنصر فرعي نظامهاي گوناگون است؛ نظامها داراي ساز و كارهاي خود تنظيم

تـوان  كنند؛ واقعيت اجتماعي را از طريق مطالعات مقاطع خاص بهتر ميبقاي آنها را تضمين مي
تاريخي؛ ساختارها طبق قوانين نظامها در معرض دگرگوني قرار دارنـد           فهميد تا از طريق تحليل      

  ).15، فصل1383كاران، ترجمه گروه مترجمان،مگال و ه: براي مطالعه بيشتر(
) كلمات، داستانها، ادبيات و نظير آن     (نظر ساختارگرا با مطالعه زبان و دستاوردهاي زباني         به  

بنابراين، سـاختارگرايي در عـين   . توان مشخص نمودويژگيهاي اساسي ساختار ذهن آدمي را مي
گرا بود و در پي آن بـود كـه ويژگيهـاي    اي فطرترد فاعليت و معناي متقوم به آن، اساساً نظريه

  .اساسي فطرت انسان را البته در قالب ساختار فرهنگ و زبان، مشخص كند
حيطـه سـنت    نظـران علـوم انـساني معاصـر اسـت كـه در              نوام چامسكي از جمله صـاحب

گراييالبته وي از ابتدا حامي عقل. ي يا فطرت دفاع كرده است     ممفهوم طبيعت آد   از   1گرايي  عقل
گرايـي و رويكـرد اسـتقرايي       شناسي، در حيطه سنت تجربهنبود، بلكه كار خود را در زمينه زبان

كـرد كـه      ميگرايي روي آورد، زيرا احساس      آغاز كرد اما به سبب كاستيهاي اين ديدگاه، به عقل
وي كـه در    . آموزي آدمي، بدون توسل به عناصر فطري مربوط به زبان ممكن نيـست            تبيين زبان

شناسي، فلسفه و علوم اجتماعي مشغول به كـار بـوده اسـت،             هاي گوناگون همچون زبان  عرصه
هاي مذكور بـه    مفهوم طبيعت آدمي يا فطرت را همچون زمينه مشتركي براي ارتباط دادن عرصه

  ).1378چامسكي، ترجمه صفوي،(گر مورد استفاده قرار داده استيكدي
زنـد   مطلق سرباز ميگرايي قرار دارد، از قبول امور پيشيني      2با اينكه چامسكي در سنت عقل

هاي پيشنهاد شده براي تبيين رفتارهاي آدمي را بايد با انسجام بخـشيدن             و بر آن است كه نظريه
وي اين گرايش خويش به تجربه را كه. بي از سوي ديگر سنجيد    ي و شواهد تجر   يبه آنها، از سو   

                                                                                                                                                    

1. rationalism 
2. A priori 
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گرايي هماهنـگ نيـست، بـه منزلـه نـوعي ترفنـد يـا بـه تعبيـر خـودش،                     در ظاهر با سنت عقل
دادن اهميت برخي از مفروضاتوي براي نشان. نظر گرفته استدر١"گرايي دستوريطبيعت"

 سـاخته    مطرح"مسئله افالطون"را تحت عنوان    اي  گرايي در جريان تبيين رفتار آدمي، نكته  عقل
كنـيم،  با فرض اينكه مـا اطالعـاتي پراكنـده را دريافـت مـي: اين مسئله به قرار زير است     . است

شناسـي  شويم كه دانشي درباره جهان كسب كنيم؟ همين مسئله در عرصه زبـانچگونه قادر مي
با فرض دريافت اطالعات پراكنده،     : ودگونه قابل بيان خواهد ب    كه مورد عالقه چامسكي بود، اين

  ).همان منبع(شود زبان را اكتساب كندچگونه آدمي در سنين اوليه قادر مي
 بود متوسل  براي پاسخ گفتن به اين سوال، چامسكي به مفهومي كه مورد نظر چارلز پيرس             2

لهپيـرس خـود بـه ايـن مـسئ         . ناميـد مـي3"پـردازيقدرت طبيعي فرضيه"شد، يعني آنچه وي     
هـاي ديگـر    ند، اما در زمينهنكها پيشرفت فكري مينديشيد كه چرا انسانها در برخي از زمينهامي

وي در جستجوي پاسـخ بـه ايـن مـسئله، دريافـت كـه انـسان                 . كنندچنين پيشرفتي كسب نمي
و نـه   (هـاي طبيعـي و اجتمـاعي        اي دارد تا در مورد برخـي عرصـه  شدهقابليتهاي از پيش تعيين

 از پـيش موجـود در آدمـي، بـه عنـوان             پيرس از اين قابليت   . سازي كند  ريهنظ) ي ديگرها  عرصه
چامسكي با پذيرش اين قدرت طبيعي، آن را چنـين          . پردازي نام برده است   قدرت طبيعي فرضيه

  :كندتعريف مي
دهد و با ارجاع بـه      هايي را بر اساس برخي قواعد شكل ميفرايندي كه در آن، ذهن فرضيه«

، ص1999به نقل از پيتـر،  (» زندو احتماالً ساير عوامل، از ميان آنها دست به انتخاب ميشواهد  
9.(  

توان آن  اين باور شد كه ماهيت آدمي داراي ساختار است و نميبر  بر اين اساس، چامسكي     
شناسـي و هـم بـه پـشتوانة     وي اين ادعا را هم به پـشتوانة نـوعي هـستي. را ناساختمند دانست  

چرا ما بايد فرض كنيم كـه ماهيـت         «: كندشناسي چنين مطرح ميخويش در زمينة زبانمطالعات  
دانيم، ايـن جهـان بـه شـدت         انساني ما ناساختمند است؟ بر اساس آنچه ما از جهان طبيعت مي

ساختمند است و اين به نحوي مشابه در مورد فيزيولوژي انساني و چيزهاي ديگر در جهان بـه                  

                                                                                                                                                    

1. Methodological naturalism 
2. C. Peirce 
3. Natural power of abduction 
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اساس، آوردن برهان به عهده كسي است كه با ايـن ديـدگاه بـه چـالش بـر                   بر اين   . رودكار مي
ايخيزد و بايد داليلي استوار بر رد اين ايده فراهم آورد كه ماهيت آدمي به يك معنـا، رشـته  مي

همـان،  (» از خصايص ثابتي است كه توانايي خلق صور اجتماعي به نحو معقول متنوعي را دارد              
  ).20ص

 تند پرهيز   1گراييگويد، اما از ماهيتساختمندي ماهيت آدمي سخن ميهرچند چامسكي از    
بـر حـسب ويژگـي      . گرايي و موجبيـت     تحويل: گرايي تند، عبارتند از    دو ويژگي ماهيت.كند  مي

نخست، خصايص سطح باال يا انتزاعي، قابل كاهش بـه خـصايص نوروفيزيولوژيـك يـا حتـي                  
ي موجود، توسط عناصر ماهوي، به طـور كامـل          فيزيكي است و بر حسب ويژگي دوم، رفتارها       

ـ     گرايي به اين نحو فاصله ميچامسكي از تحويل. يابندتعين مي ي طبيعـت   گيرد كه قـدرتهاي علّ
از ايـن جهـت، وي      . گيردي در نظرميآدمي را در قالب نظامي باز و در تعامل با ديگر عوامل علّ            

 و ازكنـــدقوه درونـــي انكـــار نمـــياهميـــت عوامـــل محيطـــي را در تحـــول و بلـــوغ نيروهـــاي بـــال
ايگذارد و جامعه خـوب و عادالنـه را زمينـهجاست كه وي به عرصه سياست نيز گام مي  همين

  .كندمناسب براي تحول قدرتهاي طبيعي و نيروهاي بالقوه لحاظ مي
وي بر اين باور است كه نيروهاي       . زندهمچنين، چامسكي از پذيرش موجبيت نيز سرباز مي

كنند كه منجر به الگوهاي خطي و ثابت رفتاري شوند، چنانكه در            يعي ما چنان عمل نميي طبعلّ
شناختي، وي بر اين نظر بوده استدر عرصه مطالعات زبان. شودديدگاه رفتارگرايان مالحظه مي

توانـد  آورد كه از آن، محصوالت زباني نامحدود مـيفراهم ميماهيت آدمي، چارچوبي زايا   2كه  
از اين رو، وي جايگاهي ويژه را بـراي ابـداع، تخيـل و خالقيتهـاي زبـاني در نظـر                     . دتوليد شو

كند تعريف مي"عمل آزاد در حيطه چارچوب نظامي از قواعد       "گيرد و خالقيت را به عنوان         مي
تواننـد  گيـري از نيروهـاي زبـاني خـود مـيبر اين اساس، انـسانها بـا بهـره). 1969چامسكي  (

در خالقيـت، محـدوديت و آزادي، هـر دو حـضور            . ديعي را فراهم آورنـد    هاي اصيل و ب     گزاره
تـوان عمـل آدمـي را       دارند؛ محدوديتها ناشي از ساختارهاي دروني است و با توجه به آنها نمي

فارغ از هرگونه محدوديت دانست و آزادي حاكي از آن است كه ساختارهاي مـذكور بـه نحـو                   
  ).14، ص1999پيتر(پردازندموجبيتي به تعيين رفتارهاي آدمي نمي

                                                                                                                                                    

1. essentialism 
2. Generative framework 
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پـذيرد كـه     را در ماهيـت آدمـي مـيبنابراين، چامسكي در عين حال كه يك ثابت زيـستي         1
دانـد  كننده نمـيكند، اين ثابت زيستي را چنان تعيينانسانها را در زمان و مكان به هم متصل مي

وي به تعين مجمل توسـط      به عبارت ديگر،    . كه مانع تنوع در عمل، دانش و اعتقاد انسانها باشد         
دانـد و هرچنـد ايـن       ماهيت آدمي قائل است، زيرا خصايص اساسي طبيعت آدمي را بالقوه مـي

 قابل  ها را در ارتباط با يك رشته از عوامل امكاني         3نگيرد، اما آ   در نظر ميي2خصايص را ضرور  
 مـورد  4گرايـيماهيتگرايي تند و ضدكوشد از تقابل ميان ماهيتدر واقع، او مي. داندتحقق مي

نظر كساني چون فوكو طفره رود و ارتباطي پيچيده را ميان خصايص ضروري طبيعـت، افـراد و        
، ص  1999پيتـر   (جوامع از سويي و عوامل امكاني تاريخي و فرهنگي از سوي ديگر لحاظ كند               

 وضـع   توان بـه تبيـين    از طريق ارتباط اين عوامل ضروري و عوامل امكاني ميبه نظر وي،    ). 15
) عوامل امكـاني  (در ارتباط با محيط     ) عوامل ضروري(ي پرداخت و به عبارت ديگر، فطرت        مآد
  .كننده باشدتواند تبيينمي

هر چند به نظر چامسكي، شكل روابط اجتماعي و اخالقي، تحت تأثير امور فطري است، اما
ندگي اجمالي است و تعيني قاطع در كار نيست؛ چنانكه به سبب همين امور              كناين تأثير و تعيين

  .تواند بي حد و حصر باشدفطري، شكلهاي روابط اجتماعي و اخالقي نمي
هر مطالعة جدي اخالق يا نظامهاي اجتماعي در پي همين          «: گويدچامسكي در اين مورد مي

است كه چه انواعي از نظام اجتماعي قابـل         اي اين سوال مطرح     در چنين مطالعه. كار خواهد بود  
د و در   نـاد كه كدام انواع عمًال در تاريخ تحقق يافتـهوشسپس اين سوال مطرح مي. تصور است

اي معـين از تحـول      اي از امكانات كـه در لحظـهپي آن اين سوال خواهد آمد كه با نظر به رشته
آنگاه با نيل به ايـن نقطـه،   . اندق يافتهاقتصادي و فرهنگي وجود داشته، چگونه انواع مذكور تحق    

اند، گـسترده اسـت يـا       رشته نظامهاي اجتماعي كه انسانها ساخته: پرسش بعدي اين خواهد بود    
هاي بالقوه آن كدام است؟ آيا انـواعي از نظـام اجتمـاعي وجـود دارد كـه                 و جنبه دامنهمحدود؟

ما به واقع چنين پژوهـشي      . سشهايي نظير آنها  اند آنها را شكل دهند و پر      انسانها احتماالً نتوانسته
گويم ممكن است معلـوم شـود       بنابراين، اين تنها يك گمان است كه من مي. ايمرا شروع نكرده
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التبه، معنا و اعتبار انـساني مهمـي در زنـدگي           . كه رشته نظامهاي اجتماعي محتمل محدود است      
داري و نـه فتوداليـسم، وجـود        ال سرمايهكردن در يك نظام اجتماعي و نه نظام ديگر، به طور مث           

  ).62نوشت، پي1999، به نقل از پيتر32، ص1969چامسكي(» .دارد
: كندگرايي خود، مفهومي از جامعه خوب را چنين بيان ميچامسكي بر اساس ديدگاه فطرت

، ص  1975چامسكي  (جامعه خوب آن است كه نيازهاي فطري يا ماهوي انسان را برآورده كند              
ديدگاه چامسكي در باب عدالت، مبتني بر همـين نيازهـاي فطـري اسـت، يعنـي جامعـه                ). 209

هاي معيني از  به همين دليل نيز وي با گونه. عادالنه، پاسخي است به نياز فطري انسان به عدالت        
ورزد، يعني آن نوع مهندسي اجتماعي كه بدون توجه به نيازهـاي   مهندسي اجتماعي مخالفت مي

،1999پيتر  (كند  انها، از آنها به منزله وسايلي براي نيل به اهداف مورد نظر استفاده ميفطري انس
  ).17ص

اي از تحقيقات خود، تحت تأثير ساختارگرايي قرار گرفت و كوشـيد          ژان پياژه نيز در مرحله
 در  پياژه با كار فردينان دو سوسور     . شناسي وارد سازد  اصول آن را در عرصه كار خود يعني روان

دانـاني كـه بـه عنـوان         رياضـيگرا آشـنا بـود و از طريـق كـارِ گـروه            شناسي ساختارزمينة زبان
آنچـه بـراي پيـاژه در    .  بـا سـاختارگرايي رياضـي آشـنا شـد     شهرت يافتـه بودنـد،  1"بورباكي"

ساختارگرايي رياضي و منطق جديد، بسيار جالـب بـود، ظهـور ايـن سـاختارها از طريـق نـوع                     
طرز فكري كه مشخصه منطـق و رياضـيات جديـد           «: شودوي اشيا انجام ميعملياتي است كه ر   

آورد، بلكه از طريق عمل مـا بـر اشـيا و        كه ويژگيها را از اشيا به دست نمي) اين است... (است  
شايد بتوان گفت كه آنهـا را       . شودكنيم به چنين چيزي نائل ميعملياتي كه ما روي آنها اجرا مي

گونه اعمال يا عمليات بـه دسـت         اينهاي بنيادي هماهنگ كردن   ي از شيوهع متفاوتااز طريق انو  
، ص1970پيـاژه  (» متحد كردن، رديف كردن، قراردادن در تناظر يك به يك و نظير آن     : آورد  مي
19.(  

گونـه  سـازد، زيـرا در ايـنپياژه را تا حدي از كانت جـدا مـيساختارگرايي به اين معنا، راه      
  .يابددهد و صورت هرچه بيشتر اعتبار مي اهميت خود را از دست ميساختارگرايي، محتوا
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شناسي پياژه را به   ساختارگرايي رياضي، به سبب آنكه بسيار صوري و انتزاعي است، معرفت
تـصميم و   عـاملي كـه منـشا    جايي وجود ندارد؛1راهي برد كه در آن، براي سوژه به منزله عامل

ايـن سـاختار    . اختار جايگزين سوژه عامل و فاعل شده است       به يك معنا، س   . اراده و عمل است   
كنـد  شناختي آدمي است كه در داد و ستد با اطراف خود قرار دارد و بر حسب قوانيني عمل مي

گويـد و در    سخن مـي بسيار   در عين حال كه پياژه از عمل      2. كنندكه اين داد و ستد را تنظيم مي
ويژگيهاي اشيا را بر حسب اعمـالي كـه مـا روي آنهـا              نقل قول فوق نيز كامًال مشهود است كه         

دهد، اما اين مفهوم عمل، حاكي از آن نيـست كـه آدمـي بـه                دهيم مورد توجه قرار ميانجام مي
وي مفاهيمي از عمل را كه آدمي در آنها به منزله عامل يا سـوژه               . منزله عامل در نظر گرفته شود     
گويد، آن را با    ن دليل، وقتي كه وي از عمل سخن ميبه همي. گذارددر نظر گرفته شود، كنار مي

  .دهدعمليات چيزي است كه در يك كامپيوتر هم رخ مي. دهدمترادف قرار مي3واژه عمليات
اگر بتوان براي ساختارهاي شناختي مورد نظر پياژه از سوژه سخن گفـت، ايـن سـوژه تنهـا                   

عني وضعيت يا ساختارهاي شـناختي كـه   كه امري انتزاعي است، ي    باشد   تواند سوژه معرفتي  4  مي
 كـه   خواند، ميان سوژه فردي   5ساختارگرايي ما را به افتراقي فرا مي«: در همه افراد مشترك است    

شود و سوژه معرفتي يعني آن هسته شناختي كه ميان همه افـرادي كـه در                اصالً وارد معركه نمي
  ).138پياژه، همان، ص(» سطح يكساني قرار دارند، مشترك است

توان گفت كه سوژه معرفتي، مجموعه اصـول كلـي يـا قـوانين منطقـي                به عبارت ديگر، مي
پذيرد و در هـر مرحلـه از تحـول ذهنـي،     رياضي است كه رشد دانش بر اساس آنها صورت مي

اما اگر مقصود از سوژه، معناي فـردي آن باشـد كـه بـه صـورت                 . ميان تمام افراد مشترك است    
كند،شود كه با آگاهي يا قصد و اراده، فعاليتها را تنظيم مي نظر گرفته ميعاملي در درون فرد در    

  .كندپياژه اين معنا را به صراحت نفي مي
 رياضـي اسـت،     از نظر پياژه، سوژه معرفتي يا متوسط كه در واقع مجموعه قوانين منطقي              –

او در ايـن مـورد      . يابـداي كامًال ماشيني، توضيح ميبه كمك مدلهاي سيبرنتيكي، يعني در رابطه
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سازوكارهاي مشترك نسبت به همه افراد موجود در سطحي معين، يا ساز و كارهاي              «: نويسد  مي
ترين روشها براي تحليل اعمال     ؛ در واقع متوسط به اين معنا كه يكي از آموزنده"متوسط"سوژه  

ـ                سازيم كـه شـرايط   آن اين است كه با توسل به ماشينها يا معادالت، الگويي از هوش مصنوعي ب
  ).69، ص1970پياژه(» تواند فراهم آوردالزم و كافي براي آن را نظريه سيبرنتيكي مي

 را براي تحليل اعمال     شرايط الزم و كافي   "پياژه به نظريه سيبرنتيكي كه      "اعتماد بيش از حد     
آورد، نـشانگر آن اسـت كـه        سوژه متوسط، از طريق معرفي الگوي هوش مصنوعي، فـراهم مـي
اصوالً منطـق پـسخوراندي  1. مفهوم عمل و عمليات در ديدگاه وي، متضمن قصد و اراده نيست  

شناختي، ديـدگاه عامـل را در تبيـين     منطقي مكانيستي است كه از حيث روشنظريه سيبرنتيكي،
  .كندرا جايگزين آن مي) گراييعينيت(گذارد و ديدگاه ناظررفتارهاي آدمي كنار مي

 در آدمـي مـورد نظـر باشـد، پيـاژه سـاختارگرايي              ايي كه مسئله فطـرت    ر عين حال، تا ج    د
اوالً سـاختارها هـستند نـه        به عبارت ديگر، آنچه را وي در آدمي فطري مي. حداقلي است داند، 

زدنمانند چنگ(هاي زيستي   اند و به صورت طرحوارهمفاهيم و ثانياً اين ساختارها اندك و اوليه
به عالوه، برخي امور ديگر نيز در ديدگاه پياژه فطـري هـستند و     . وجودنددر كودك م  ) و مكيدن

.  و انطبـاق   4 يعنـي جـذب    3هاي آن، و زيرمجموعه2جوييآنها عبارتند از قوانيني همچون تعادل
مراحل تحول ذهني و رواني در آدمي بر اثر قـوانين مـذكور و فعاليـت    وي بر اين بارو است كه    

به عبارت ديگر، فعاليت كودك،     . شوديابد و آشكار ميكوين ميكودك از ابتداي امر، به تدريج ت      
در تركيب با ساختارهاي اوليه زيستي، زمينه تحـول آنهـا   د، به اين معنا كه   دار5مشاركت سازنده

براون و دسفورگس  7. نامد مي6گرااز اين رو، پياژه خود را ساختارگراي سازه. آوردرا فراهم مي
اند كه پياژه بر اين باور است كه تنها ساختارهاي ذهني فطري هستند               ردهنيز به اين نكته اشاره ك     

بـراون و   (شـوند   و نه مفاهيم و اين ساختارها نيز از طريق تجربه و فعاليت يادگيرنده فعـال مـي
  ).21، ص1972دسفورگس،
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به همين دليل، در اين مورد پياژه با چامسكي موافق نيست كه مقوالت يا مفاهيمي، از پـيش                 
در ما وجود داشته باشند و يادگيري به معناي فعال شدن اين مقوالت يا مفاهيم و مطابقـت دادن       

آموزيم كه با مفهـوم از پـيش   ما تنها برچسبي را مي«: به تعبير خود چامسكي   . اشد بتجربه با آنها  
قبـل  براين اساس، به طور مثال، ما مفهوم گربـه را از          ). 190، ص   1988(» شودموجود همراه مي

كند،ارتباط پيدا مي" گربهشود و با كلمه   "م و هنگامي كه اين مفهوم در ما فعال مييدر خود دار  
  .ها را تشخيص بدهيم و داوريهايي در مورد آنها انجام دهيمگيريم كه گربهما ياد مي

  انسان در ديدگاه پساساختارگرايي
 شـدت از انديـشه نيچـه متـأثر          پساساختارگرايي كه به طور عمده در فرانسه شكل گرفته به         

بر اين باورند كه نيچه از طريق تفسيري كه ژيـل دلـوز     ) 1997همچون پيترز   (برخي  . بوده است
از فلسفه وي فراهم آورده، نقطه عطفـي در تفكـر پـساساختارگرايي فرانـسه               ) 195، ص   1962(

اعتبار ساخته  را بيفسير دلوز اين است كه نيچه، ديالكتيك هگلي تمهمترين نكته در    . بوده است
  .است

قدرت نفي به منزله اصلي     : ي مبتني است   ديالكتيك هگلي بر سه مفهوم اساس      طبق نظر دلوز،  
شود؛ ارزشمندبودن رنج و اندوه به منزله اصـلي         تئوريك كه در شكل تضاد و تناقض آشكار مي
ي تئوريـك و     بـه منزلـه اصـل      كند؛ و ايده ايجابي   1عملي كه در شكل جدايي و انشقاق ظهور مي

به نظر دلوز، ديالكتيك هگلي ناظر به تفاوتهاست        . گرددمحصولي عملي كه بر اثر نفي فراهم مي
 است و تأييدِ تأييديبنابراين، تأييد خود به معناي نفي ديگر. دهداما اين كار را با نفي سامان مي

  .شوددر اصطالح معروف هگل به صورت نفي نفي آشكار مي
كه كل فلسفه نيچه، در شكل جدلي آن، تهاجمي بر اين سه نكتـه اساسـي                دلوز معتقد است    

 را  گويد و به جاي نفي ديگري، تأييد تفـاوت        2به عبارت ديگر، نيچه به جاي نه، آري مي. است
بـه ايـن ترتيـب، دلـوز يكـي از           . دهـدفي، تأييِد تأييد را قـرار مـيدهد و به جاي نفي ن     قرار مي

آورداساختارگرايي يعني تفاوت را از تفسير انديشه نيچه فراهم ميهاي كليدي پس  مهمترين واژه
  .گذاردگيري پساساختارگرايي در فرانسه و جاهاي ديگر تأثير ميو بر شكل
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: دانـدهاي فكري وي مـيتأثير نيچه بر پساساختارگرايي را ناشي از اين رگه) 1995(ِشرفت  
انشقاق، تأكيد بر تفسير، روابـط گونـاگون        نقد حقيقت كلي و مطلق و جايگزين كردن تفاوت و           

گرا و تضادگرا كه يكي از دو قطب را بـر ديگـري غالـب               دانش و قدرت، چالش با تفكر دوگانه
اي مـستقل و خودآگـاه و       گرايانه آدمي بـه منزلـة سـوژهگرداند، زيرسوال بردن تصوير انسان  مي

 از نيروهاي ليبيدويي، اجتمـاعي      كردن تصويري كه در آن، سوژه حاصل تعاملي پيچيده          جايگزين
انـد، بـه طـور يكـسان و         البته، همه كساني كه به عنوان پساساختارگرا مطرح شده. و زباني است  

دريدا به طور عمده از هايدگر و سوسـور تـأثير گرفتـه، هرچنـد               . اندبرابر از نيچه تأثير نپذيرفته
ا سـوء تفـسير و نـوعي نگـرش          تفسير هايدگر در مورد نيچه بـه عنـوان آخـرين متافيزيـسين ر             

،1991بهلـر   (گرايانه دانسته كه ظرائف متن نيچه را تنها به متافيزيك كـاهش داده اسـت                  كاهش
1 دانستن تفسير و نيز نگرش به جهان به منزله بازيدريدا از نيچه، به ويژه در نامحدود). مقدمه

مورد نيچه، تحت تأثير شـيوه       فوكو بيشتر تحت تأثير كانت و هگل بوده و در            .تأثير گرفته است  
، فرويـد و    ليوتار بيشتر متأثر از كانت، ويتگنـشتاين، لوينـاس        2. تبارشناسي وي قرار گرفته است    

  .ماركس بوده و دلوز از نيچه، اسپينوزا، برگسون، هيوم و فرويد يا الكان بهره گرفته است
 امـر سـوژه يـا خـود        3به رغم اين تنوع گرايشها در درون پساساختارگرايي، تا جايي كه بـه            

ترجمـه  (سولومون. گرايان در تضعيف آن، وجه مشترك بارزي دارند    راشود، پساساخت ميمربوط
ــاني   ــايي كاش ــاختارگرايي و     ) 1379حن ــث از س ــام بح ــه هنگ ــويش، ب ــاب خ ــاي كت در انته

به عبارت ديگـر، وي در      .  نام برده است   "پايان خود"پساساختارگرايي، از ديدگاه آنان به عنوان       
  .فه اروپايي، اين پايان را در پساساختارگرايي يافته استسبررسي طلوع و افول خود در فل

به همين دليل، در ميان نسل متأخر متفكـران فرانـسه، واكنـشي در مقابـل پـساساختارگرايي                
. و سوژه منجر شده است    اي از آن است كه به نفي هويت       4شكل گرفته كه به ويژه ناظر به جنبه

از كـساني كـه     ) ِفـري و رنـو    (برخـي   . نام بـرد  ) 1990( شِرِفت، فِري و رنو      زتوان ااز جمله مي
دانند و با تأكيد بـر      اند، خود را حامي نوليبراليسم مياهميت توجه مجدد به سوژه را مطرح كرده

گرايي، ليبراليسم و فردگرايي، در پي آنند كه با تأكيد مجـدد بـر              ليبراليسم عقالني و احياي انسان
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و هـم بـا     )  اسـتروس  لويي آلتوسر، ژاك الكان، كلود لوي       –(ليت آدمي، هم با ساختارگرايي      عام
بـه  ) ميشل فوكو، ژاك دريدا، ژان فرانسوا ليوتار، ژيل دلوز و فليكس گتـاري            (پساساختارگرايي  
 به عبـارت    است،مهمترين چالشي كه در اين زمينه مطرح شده، انحالل سوژه         1. چالش برخيزند

  .اندمسئله مطرح است كه ساختارگرايي و پساساختارگرايي در پي انحالل سوژه بودهديگر، اين
در مصاحبه با نانسي، تفسير وي را در مورد انحالل سوژه طي سه دهه اخيـر                ) 1995(دريدا  

وي معتقد است كه در گفتارهاي كساني چون الكان، آلتوسـر          . پذيردجريان تفكر در فرانسه نمي
توان ايـده سـوژه را مـورد    ستايند، همچنان مي فرويد، ماركس و نيچه را ميو فوكو و كساني كه  

خواهـد از سـوژه،   تفسير مجدد قرار داد و به نحوي حفظ كرد، زيرا بـه طـور مثـال، الكـان مـي
گويد و بازگشت به نوعي سوژه اخالقـي         سخن ميزدايي كند و فوكو از تاريخ ذهنيت      2  مركزيت

"پـساساختارگرايي"بنديهاي كلي مانند  ، مقوله)1990(طبق نظر دريدا    به عالوه،   . را در نظر دارد   

گيرند، همه به طوربندي است، زيرا كساني كه تحت اين عنوان قرار ميدچار نوعي اختالل طبقه
انـد و   يكسان مشابه هم نيستند، بلكه به طور متفاوتي از جريانهـاي فكـري پيـشين تأثيرپذيرفتـه

  .اندهاي پيشين را در ساختمان فكري خود وارد كردهزاي متفاوتي از نظريهجا
 متفكران قابل قبول است و به واقع تفاوتهايي وجود          يبندهر چند سخن دريدا در باب طبقه

شـوند و هـر چنـد انحـالل سـوژه را نتـوان بـه                دارد ميان كساني كه در يـك طبقـه نهـاده مـي
ان گفت كه وجـه مـشترك متفكـران ايـن           توگرايي و پساساختارگرايي نسبت داد، اما مي  ساختار
ها اين بوده است كه سوژه را به نفع ساختار تضعيف كنند و در ايـن ميـان، وزنـي بيـشتر                        مقوله

  .هاي اجتماعي و زباني قائل شوندبراي ساختارها يا سازه
بـا اينكـه فوكـو در دامـن         . اكنون، الزم است اشـاراتي هـم بـه ميـشل فوكـو داشـته باشـيم                

اي از ويژگيهاي اين ديدگاه را مـورد انتقـاد و           زاده شده، از آن فاصله گرفته و پارهساختارگرايي  
توان گفت كـه فوكـو نيـز همچـون سـاختارگرايان،            در جهت اشتراك، مي. انكار قرار داده است   

  .گرا و بر آن است كه اجزاء را بايد در حيطه كل مورد بررسي و شناخت قرار دادكل
نخست اينكه وي به خالف لوي اسـتروس،        . اختارگرايان بسيار است  اما تفاوتهاي فوكو با س    

سازيهاي ممكن اجزاء زباني و فرهنگـي نيـست و قـوانين عينـي و ثـابتي را                  قائل به پس و پيش
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داند، بلكه تنها به موقعيتهاي محقق شده تاريخي، آن هم بدون قوانين ثابت باور        حاكم بر آن نمي
شـده تـاريخي در نظامهـاي اجتمـاعي     به مطالعه مـوارد محقـق فوكو1شناسيروش باستان. دارد
اعتقـاد بـه همـين ناپيوسـتگي        . پردازد، بدون آنكه به پيوستگي تاريخي اعتقـاد داشـته باشـد             مي

فوكـو  . تاريخي، مانع از پذيرش ديدگاه ساختارگرايان در مـورد سـاختارهاي كلـي زبـان اسـت                
رت در هر جامعه و در هـر مقطـع تـاريخي،            ديدگاهي تاريخي دارد و معتقد است كه روابط قد        

تـوان بـه بررسـي و تحليـل     ويژگيهاي خاص خود دارد و بر حسب همـين روابـط خـاص مـي
خود تحـت عنـوان تـاريخ جنـون در عـصر كالسـيك              وي در كتاب    . ويژگيهاي انسان پرداخت  

ابـت و   كوشد نشان دهد كه تمايز ميان عقل و جنـون، امـري ث              مي) 1381فوكو، ترجمه ولياني،    (
ايداراي پيوستگي تاريخي نيست، بلكه متناسب با روابط قدرت در هر مقطع تاريخي، به گونـه

  . شودخاص ترسيم مي
كند، زيرا  گرايان، معنا را از حيطه بررسي خود حذف نميردوم اينكه فوكو، به خالف ساختا     

در ارتبـاط بـا     ا را   هـاز نظر وي كار اساسي علوم اجتماعي اين است كه تحول گفتمان يا گفتار             2
بر اساس همين توجه به گفتمان، فوكو به امر معنا نيز. نهادهاي اجتماعي مورد بررسي قرار دهند

 امـا معنـايي كـه شـأن تـاريخي و در نتيجـه متغيـر دارد                  كه با آن در ارتباط اسـت توجـه دارد،         
  ).248، ص1379سولومون، ترجمه حنايي كاشاني،(

ي بـه هـيچ وجـه امكـان          با ساختارگرايان در اين اسـت كـه و         سرانجام، تفاوت نهايي فوكو   
ي در باب فطرت انسان را باور ندارد، زيرا منكر چيزي بـه عنـوان ماهيـت آدمـي                   اتدوين نظريه

اي است كه تحت تأثير علوم طبيعي فـراهم آمـده           از نظر فوكو، مفهوم ماهيت آدمي، سازه. است
 علوم طبيعي داراي ماهيتي فرض شده هستند، انساناست، يعني همانگونه كه اشياء مورد مطالعه    

ماهيت آدمي، طبق اين بيان، نقش علتي را بازي   . نيز واجد ماهيتي معين در نظر گرفته شده است        
شود، چنانكـه   اي موجب آنها مي  يافتهكند كه در پس رفتارهاي آدمي قرار دارد و به نحو تعينمي

به عبارت ديگـر، از نظـر       . شودب ماهيتي دروني تبيين ميدر علوم طبيعي نيز رفتار اشياء بر حس       
 يعني مدرنيته فراهم آمـده      اي معين، دورهفوكو، مفهوم ماهيت آدمي، تحت تأثير عادات گفتاري       3
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بر اين اساس، به نظر وي، سوال. است و متناسب با روابط معين قدرت در آن شكل گرفته است
اي عيني دارد يـا نـه، بلكـه ايـن اسـت كـه               منزله مقولهاصلي اين نيست كه آيا آدمي ماهيتي، به         

 طبيعت آدمي، تحت تأثير گفتماني معين شـكل گرفتـه و چـه بـديلهايي بـه ايـن                    چگونه مفهوم
  ترتيب، به حاشيه رانده شده است؟

پاسخي كه خود فوكو براي اين سوال فراهم آورده ايـن اسـت كـه مفهـوم آدمـي در علـوم                      
اي كـه مهمتـرين ويژگـي آن،        وره مدرنيته شكل گرفته، يعنـي دورهانساني معاصر، تحت تأثير د    

مدرنيته با اين ويژگي، در پي شكل دادن حاكميتي تمـام عيـار     ). 1977فوكو  (پيجويي نظم است    
 كه توسط آن، جايگاه هـر كـس و هـر گـروه در                است1 قدرت-بر افراد و فراهم آوردن زيست     

از نظـر فوكـو،     . آنها و حاكميت بر آنها ميسر شود      شود تا امكان كنترل     پيكره جامعه مشخص مي
سخن گفتن از فطرت و طبيعت آدمي، متناسب با اين گفتمان اسـت، زيـرا ايـن مفـاهيم، زمينـه                     

بـديلي را كـه ايـن گفتمـان بـه           . آوردسازي آنها را فراهم مـيانگاري همه افراد و همگن  يكسان
 از ويژگيهاي اصلي     و تنوع  23ه خودآفرينيحاشيه رانده، از نظر فوكو، تصويري از انسان است ك         

گاه نيچـه در مـورد انـسان روي آورده           به ديـد   ،"خودآفريني" فوكو با توسل به مفهوم       .آن است
، فـصل   1995گـري   (دهد  است؛ ديدگاهي كه انسان را وراي هرگونه محدوديت زيستي قرار مي

ت كه به نظر فوكو، مدرنيته و       همچنين، تفاوت و تنوع، يكي از مهمترين ويژگيهاي انسان اس         ).1
–   . دولت آن، در پي سركوب آن استنظام اجتماعي ملت

كند، عدالت را نيز مفهـومي نـاظر بـه      فوكو هماهنگ با آنچه در مورد ماهيت آدمي اظهار مي
اي آن در نهاد آدمـي      راي عميق و اساسي ب    گيرد، بدون آنكه ريشهروابط معين قدرت در نظر مي

ظر وي، ايده اصول عدالت، به عنـوان اصـول اسـتعاليي سياسـت، زادة گـرايش                 به ن. قائل باشد
 اسـت و در نهايـت   دوران مدرن به يقين و حقيقت مطلق است كه خود، نوعي رژيـم حقيقـت      4

از اين رو، وي منكر آن است كه بتـوان ريـشه جنگهـاي              . براي كنترل مردم و نه رهايي آنهاست      
كند تا پيروز شود، نه از      آدمي جنگ مي« واقع، به نظر وي،      در. طلبي دانستتاريخ بشر را عدالت

توان گفت كه بـار     در اينجا مي). 7، ص   1999به نقل از پيتر     . (»اين روي كه جنگ عادالنه است     
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بـه هـابز كـه انـسان را گـرگ انـسان             ) همـان مأخـذ   (و شايد به تعبير پيتر      [ديگر فوكو به نيچه     
  .داندار آدمي ميتا منشاء اصلي رفگردد، زيرا قدرت ر باز مي]دانستمي

  بررسي و مقايسه

معرفتي

از بررسي ديدگاههاي ساختارگرايي و پساساختارگرايي در مورد انسان، آشكار شد كـه ايـن               
اي آگـاه و صـاحب اراده در   دو ديدگاه در اين خصوص اشتراك دارند كه آدمي را چـون سـوژه

كننده براي  زبان و فرهنگ را عاملي تبيينكوشند ساختار ذهن يا ساختار      گيرند، بلكه مينظر نمي
  .فعاليتهاي آدمي در نظر بگيرند

نكته ديگر كه به وجه اختالف دو ديدگاه مذكور ناظر است، اين است كه ساختارگرايان، بـه                 
به استثناي  (وا  دانند، نه از محت   هرچند آنها را غالباً از نوع ساختار مي. امور فطري در انسان قائلند    

هكـساختارگرايان، با فرض امور فطري در انسان، سر سازگاري ندارند و چنان           ما پسا، ا)چامسكي
در مورد فوكو مالحظه شد، وي ويژگي آدمي را نه در امور مشترك و فطري كه در گستره تاريخ

  .كندورد، بلكه در تفاوت جستجو ميآميدوام
 اسـالمي را در دو نكتـه        شناسـيشناسي ساختارگرا و پساساختارگرا بـا انـسانتفاوت انسان

شناسي اسالمي، با حذف سوژه آگاه و       نكته اول اينكه انسان. توان مورد توجه قرار داد    مذكور مي
شناسي اسـالمي،   چنان كه در قسمت اول مقاله مطرح شد، در انسان. داراي قصد، سازگار نيست   

نسبت به اعمال خود، از     گيرد و آگاهي، قصد و مسئوليت       آدمي به منزلة عامل مورد نظر قرار مي
توان سوژه فردي را از ايـن ديـدگاه حـذف كـرد و              به عبارت ديگر، نمي. آن قابل حذف نيست   

اگـر انـسان بـه منزلـه سـوژه      . آدمي را تنها چون سوژه معرفتي يا سوژه فرهنگي در نظر گرفـت    
، ايـن بـدان      در نظر گرفته شود، چنانكه ساختارگراياني همانند پياژه از آن سخن گفتـه             1
سوژه. دهدكه ساختار ذهن انسان با قوانين معيني كه دارد، رفتارهاي آدمي را شكل ميمعناست  

تـوان از وجـود اراده      معرفتي به قوانين انتزاعي ساختار ذهن، اشاره دارد و در اين حالـت، نمـي
اه اسالميدر ديدگ. آزادي براي فرد سخن گفت و در فهم رفتارهاي او بتوان به آن توسل جست

توان رفتارهاي آدمي را بر حسب حذف نيست و نميلانسان به منزلة عامل، وجود اراده آزاد قاب       
اطالع باشد، تبيـين  قوانين انتزاعي مربوط به ساختار ذهن كه خود وي نيز ممكن است از آنها بي

                                                                                                                                                    

1. Epistemic subject 



33  ...المي عملبررسي تطبيقي طرحواره اس

  

 امـا بـه جـاي       همچنين، پساساختارگرايان نيز از پذيرش سوژه فردي در آدمي امتناع دارند،          . كرد
سخن گفتن از سوژه معرفتي، ممكن است از سوژه فرهنگي سخن به ميان آورنـد، يعنـي فاعـل                   

توان در مـورد    پردازد و نميشناسايي كه در محدوده فرهنگ يا نظام اجتماعي معيني به عمل مي
يدر ديـدگاه اسـالم    . وي از اراده آزاد سخن گفت، چنان كه فوكو و دريدا بـه آن تمايـل دارنـد                 

انسان به منزلة عامل، فروكاستن آدمي به سوژه فرهنگي نيز قابل قبـول نخواهـد بـود و بايـد در                     
  .عين پذيرفتن فرهنگ و حدآفريني آن براي عمل، امكان سربرتافتن فرد از آن را حفظ كرد

تـوان گفـت؟ تـا جـايي كـه ديـدگاه            در مورد نكته دوم، يعني فطرت و امور فطري چه مـي
يافتن به ويژگيهاي فطري براي نوع بشر است، بـا ديـدگاه اسـالم در               پي دستساختارگرايي در   

خصوص انسان، مشابهت دارد، زيرا در اين ديدگاه نيز از فطرت همچون امري مشترك و ثابـت                 
نخـست اينكـه در ديـدگاه       . اما تفاوتهايي نيز وجـود دارد     . در نوع بشر سخن به ميان آمده است       

امـا در  . حتـوا نگريـسته شـده اسـت    كلي، همچون ساختار و نـه م    به طور   ساختارگرا به فطرت،    
، جنبـه محتـوايي     )همچون معرفت و ميل ربوبي در انـسان       (ديدگاه اسالم، برخي از امور فطري       

ديگـر اينكـه شـكوفايي يـا        . توان امور فطري را تنها به امور ساختاري محدود نمود         دارند و نمي
مالحظه در گرو قصد و اراده آدمي قرار دارد و چنين     ظهور برخي از امور فطري، به شكلي قابل         

نيست كه همه امور فطري، به صرف قرارگرفتن فرد در داد و ستد با محيط، آغاز بـه شـكوفايي                    
بـه  گرايش ربوبي به منزلة امري فطري، نه خود روست كه پا به پاي رشد و افزايش سـن،                 . كنند
يابد، بلكـه در عـين      ثير محيط تربيتي تحقق مي كل ظهور يابد و نه به ضرورت، در نتيجه تأ          رطو

در ديدگاه اسالم، بايـد فطـرت را در عرصـه           بنابراين،  . حال، وابسته به عمل خود فرد نيز هست       
  .كنداي نگريست كه فرد عامل با آن سودا ميعمل فرد در نظر گرفت و آن را چون سرمايه

  اي كاربردياشاره
 كوتاه به جنبه كاربردي ديدگاه انسان به منزلـة عامـل در             اي هر چند  در پايان، جا دارد اشاره
نگريستن به انسان همچون عامل، پيامـدهايي خـاص و متناسـب بـا              . جريان تربيت داشته باشيم   

  :پردازيمخود در تربيت خواهد داشت كه در زير به آنها مي
را چنـين  توان شكل دادن به رفتارها يـا مـنش فـرد دانـست، زيـ       نخست اينكه تربيت را نمي

اگر انسان را عامـل در نظـر بگيـريم، فعاليتهـاي            . تعريفي با انسان منفعل و نه عامل تناسب دارد        
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آموز، بايد چون رابطه دو گروه از انسانهاي عامـل لحـاظ نمـود كـه                 را در رابطه با دانشمعلمان
يرات تربيتي  به عبارت ديگر، از آنجا كه تغي      . دقيق كلمه خواهد بود    به معناي    "تعامل"حاصل آن   

كننـده ايـن    توانند و نبايد خود را تعيينآموز بايد دربارة عملهاي او قرار گيرد، معلمان نمي  دانش
تغييرات بدانند، بلكه نقش آنان اين است كه فرد را به عمـل برانگيـزد تـا او خـود بـا عملهـاي                        

  .خويش به ظهور تغييراتي در رفتار و منش خود دست يازد
دين در اوان كودكي، بيشتر تمهيد است براي آنكه كودك به هنگام بلـوغ              نقش والدوم اينكه   

رود در فعـال    به همين سب انتظـار مـي. از قابليتهاي الزم براي عامل بودن برخوردار شده باشد        
در زمينـة   .  نقـش ايفـا كننـد      جويي براي وظايف وي،   كردن مبناي شناختي كودك، از طريق دليل

گيري متعـادل آنهـا     ركوب گرايشهاي وي خودداري كنند و به شكلمبناي گرايشي نيز بايد از س     
گيريهـاي كـودك    سرانجام اينكه، در مورد مبناي ارادي، والدين نبايد مـانع تـصميم. مدد رسانند

گيريهـاي او را در مـسير       شوند و همواره تصميم خود را بر وي حاكم كنند، بلكـه بايـد تـصميم
  .گري در وي مجال بروز يابدبمناسب هدايت كنند تا اراده و انتخا

شـود،  گانه عمل، در مبناي شناختي آشكار ميسوم اينكه بيشترين نقش معلمان در مباني سه
آمـوز قـرار   تواند پرتوهاي شناختي قدرتمندي را در اختيار دانـشزيرا ديدگاههاي غني معلم مي

ستقيم در معـرض    آمـوز بـه طـور مـ        اختيـاري عمـل دانـشدهد، اما مباني گرايـشي و ارادي        –
توان زمينـه را بـراي      تأثيرآفريني معلم قرار ندارند، بلكه تنها از طريق تغيير در مبناي شناختي مي

  .كننده استآموز بسيار تعيينتحول آنها فراهم آورد و در اين ميان، نقش خود دانش
ي، قابـل   سرانجام اينكه نقش همساالن در محيط تربيتي در برانگيختن مباني گرايـشي و اراد             

گيرد كـه بـه تـصميمهاي وي    توجه است و به اين ترتيب، فرد در فضايي مؤثر از تعامل قرار مي
از اين رو، انفرادي كردن جريان تربيت، سياستي نامناسب است، زيرا مانع برو اين              . زنددامن مي

  .شدفضاي تعاملي مي
 زمينه را بـه مجـالي ديگـر         تر در اين  با اكتفا كردن به همين اشارات كاربردي، بحث گسترده

  .نماييمواگذار مي
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۱. دانشيار دانشگاه الزهرا
٢. استاد دانشگاه تهران

 تاريخ دريافت مقاله: ٨٦/١/١٥
  تاريخ آغاز بررسی مقاله:٨٦/٢/٢   

  تاريخ تصويب مقاله:٨٧/٦/٢٠

٨١راهنمای درونی کردن ارزش های اخالقی از طريق برنامه ی درسی
راهنمای درونی کردن ارزش های اخالقی

از طريق برنامه ی درسی٭
دکتر زهره خسروی١
دکتر خسرو باقری٢

ه  چکي
ن ارزش ها براساس اين پايه نظری انجام می شود که در مقاله حاضر، بحث درونی ش
ن عمل آدمی بر مبانی سه گانه شناختی، گرايشی و ارادی شکل می گيرد. بنابراين، درونی ش
مورد در  مناسب  ارادی  و  گرايشی  شناختی،  مبانی  که  معناست  اين  به  اخالقی  ارزش های 
رفتارهای ارزشی، در درون فرد فراهم گردد. با نظر به مبنای شناختی رفتار اخالقی، درونی
کردن ارزشها به معنای آن است که فرد، نسبت به ويژگی های رفتار موردنظر، آگاهی يافته باش
. هنگامی که ارتباط اين بع را با محور شيوه های و رفتار وی مبتنی بر آگاهی مزبور ظهور کن
تربيتی درنظر می گيريم، می توان از سه دسته روش های مستقيم، نيمه مستقيم و غيرمستقيم برای
فراهم آوردن مبنای شناختی رفتار اخالقی سخن گفت. در اين جا، از روش «تبيين ارزشها» 
روش از  و  نيمه مستقيم  روش  منزله  به  گفتگو»  و  «بحث  روش  از  مستقيم،  روش  منزله  به 
ه است. با نظر به مبنای گرايشی «الگوپردازی عملی» به منزله روش غيرمستقيم سخن گفته ش
نسبت به رفتارها و هنجارهای اخالقی نيز می توان از اين شيوه های سه گانه استفاده کرد. در
اين مورد، از روش مستقيم تحت عنوان «تشويق رفتارهای ارزشی»، از روش نيمه مستقيم تحت
تحت غيرمستقيم  روش  از  و  داستان گويی»  قالب  در  اخالقی  شخصيت های  بر  عنوان «تأکي 
ه است. سرانجام، برای فراهم آوردن مبنای ارادی عنوان «الگوپردازی عملی» سخن به ميان آم
ارزشها نيز می توانيم از شيوه های مستقيم، نيمه مستقيم و غيرمستقيم استفاده کنيم. در اينجا
از شيوه مستقيم تحت عنوان «توصيه به انجام رفتار ارزشی»، از شيوه نيمه مستقيم تحت عنوان
عنوان تحت  غيرمستقيم  شيوه  از  و  اخالقی»  اجتماعی  طرح های  قالب  در  افراد  «به کارگيری 

ام خودجوش دانش آموزان در فعاليت های اجتماعی» سخن گفته است. «طرح و اق

سال دوم شماره ی٨ بهار ١٣٨٧:(۸١تا ۱۰۵)



فصل نامه ی مطالعات برنامه درسی٨٢

مه مق
نظام ها اين  زيرا  است؛  تربيتی  نظام های  اف  اه از  مهمی  بخش  همواره  ارزش ها  آموزش 
ه انتقال به منزله ی بخشی اساسی از کار خود، در پی آن ان که فرهنگ و ارزش های آن را به نسل آين
. اما آنچه در اين ميان اهميت بيشتری دارد، اين است که چگونه می توان ارزش های مورد دهن

نظر را در دانش آموزان درونی کرد.
از بحث  با  آن  قالب  در  که  می آورد  فراهم  تصميم گيری  برای  چارچوبی  درسی  برنامه ی  
و يادگيری  تجربيات  می شود  تالش  آن،  نظاير  و  ارزشيابی  ريس،  ت روش های  محتوا،  اف،  اه
ياددهی سازمان دهی شود. اما بحث از ارزش های اخالقی و اجتماعی در قالب تعليم و تربيت
برنامه ی طريق  از  تنها  ارزش ها  می ده  نشان  که  است  داده  دست  به  نتايجی  درسی،  برنامه ی   و 
صورت ضمنی  راه های  از  تأثير  بيشترين  گاه  بلکه  ؛  نمی يابن انتقال  ه  ش اعالم  و  صريح  درسی 

يرد.  می پ
در پيشينه ی بحث درونی کردن ارزش ها می توان به مباحث مربوط به گونه های متفاوت برنامه ی  
درسی، مانن برنامه ی درسی ضمنی يا پنهان١ و برنامه ی درسی غايب٢ (٢٠٠٢ ,Eisner) نيز مراجعه
ه است: کارکردگرايان و نومارکسيست ها کرد. برنامه ی  درسی پنهان، بيشتر در دو دسته مطرح ش
را پنهان  درسی  برنامه ی   (Cookson and Sadovnik, ٢٠٠٢) کارکردگرايان   .(Yuksel, ٢٠٠٥)
رسه در جهت سازگاری افراد با نظام اجتماعی، در قالب مهارت ها، شامل تأثيراتی می دانن که نظام م
. نومارکسيست ها (١٩٧٧ ,Girous) برنامه ی  درسی دانش و ارزش های اجتماعی، نقش آفرينی می کن
پنهان را ترفن سرمايه داری برای بازتولي طبقات اجتماعی و درونی کردن ارزش های مربوط به آن ها

  . در شاگردان در نظر می گيرن
قراردادهای و  قواع   ،(١٩٩٦) هنسن  او،  تبع  به  و  اخالقی  تربيت  از  بحث  در  دورکيم 

۱. hidden curriculum

۲. null curriculum

شناخت، عامل،  انسان  درسی،  برنامه  کردن،  درونی  اخالق،  ارزش،  واژگان:  کلي 
گرايش، اراده.
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رسه را بارور از معانی اخالقی دانستن و به عبارت ديگر، گونه ای از برنامه ی پنهان را در آن ها م
. کلبرگ (١٩٨٣) از نخستين کسانی بود که در زمينه ی تربيت اخالقی از برنامه ی سراغ گرفتن
درسی پنهان سخن به ميان آورد. از نظر او، سه نکته ی اساسی در برنامه ی  درسی پنهان عبارت

بودن از:
رسه مربوط می شود؛ ١. برنامه ی  درسی پنهان، به راوبط اجتماعی در م

دانش آموزان اخالقی  تحول  در  برنامه  شکل  مؤثرترين  پنهان،  درسی  برنامه ی   .٢
است؛

ايت شود. ٣. تحول اخالقی باي در جهت بلوغ اخالقی، يعنی انصاف، ه
می شود انجام  نظری  مبنای  اين  اساس  بر  ارزش ها  ن  ش درونی  بحث  مقاله،  اين  در 
که عمل آدمی بر مبانی سه گانه ی شناختی، گرايشی و ارادی شکل می گيرد. بنابراين، درونی
ن ارزش های اخالقی به اين معناست که مبانی شناختی، گرايشی و ارادی مناسب، حتی ش
فرد درون  در  ارزشی،  رفتارهای  مورد  در   ، نباشن نهايی  و  ناب  شکل  در  مبانی  اين  اگر 

 . آي فراهم 
شيوه های سپس  و  کرد  خواهيم  نظری  مبنای  اين  به  کوتاهی  اشاره ی  نخست  ادامه،  در 
مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم آموزش را توضيح خواهيم داد و سرانجام، با تکيه بر اين دو

بحث، الگويی برای درونی کردن ارزش ها پيشنهاد می گردد.

مبنای نظری الگوی درونی کردن ارزش های اخالقی
در اين پژوهش، برای بررسی روش های درونی کردن ارزش ها، باي برای بحث مبنايی نظری
اتخاذ شود و روش های درونی کردن ارزش ها در چارچوب ساختار آن مورد بررسی قرار گيرد. اين
وين مبنای انسان شناختی اسالم برای علوم مبنای نظری از پژوهشی که باقری (١٣٨٠) با عنوان «ت
انسانی» انجام داد، مورد استفاده قرار خواه گرفت. او در اين پژوهش در پی آن بود که بر اساس
انسان شناسی اسالمی، مبنايی پيشنهاد کن که بتوان از آن برای انجام دادن تحقيق در عرصه های علوم
ه ی باقری، در زمينه ی انسانی استفاده کرد. در اين پژوهش، نظر بر آن است که الگوی پيشنهادش
ه درونی کردن ارزش ها به کار بسته شود. به اين سبب، خالصه ای از مبنای انسان شناختی پيشنهاد ش

در آن تحقيق را بيان می کنيم:
در آن تحقيق، نظر بر آن بود که بر اساس مفهوم اسالمی «عمل» در معنای گسترده ی آن،
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می توان انسان را به منزله ی عامل در نظر گرفت. پيشنهاد طرح واره ی انسان به منزله ی عامل، بر
ه است ات کافی در آن تحقيق بيان ش اساس برداشتی از متون اسالمی، به نحو گسترده و با مستن
ون تکرار اين مطالب ، تنها به صورت اشاره ذکری از عمل آدمی و مبانی آن به و در اين جا، ب

ميان خواهيم آورد.  
يشه ی اسالمی، انسان ه ی آن است که در ان طرح واره ی انسان به منزله ی عامل، بيان کنن
ه از او را به خودش منتسب ه است که می توان «عمل» های صادر ش عاملی در نظر گرفته ش
ساخت و او را منشأ عملش در نظر گرفت. شايان ذکر است که «عمل» با «رفتار» تفاوت دارد. 
تفاوت نخست در اين است که رفتار، بيشتر جنبه ی بيرونی و محسوس دارد؛ در حالی که عمل،
اعم از بيرونی (عمل جوارحی) و عمل درونی (عمل جوانجی) است. تفاوت دوم اين است که در
رفتارهای بيرونی نيز تنها برخی از آن ها عمل محسوب می شون و اين امر در گرو آن است که مبانی

 . ه شون معينی، زيرساز اين رفتارها باشن تا به اعتبار آن ها عمل نامي
به ويژه و  اسالمی  متون  بررسی  از  دارد،  انواعی  چه  زيرساز  مبانی  که  اين  خصوص  در 
قرآن، می توان نتيجه گرفت که مبانی عمل، دست کم در سه نوع مبنای اساسی خالصه می شود که
. بر اين اساس، می توان گفت می توان آن ها را مبانی شناختی، گرايشی و ارادی ـ اختياری نامي
هر گاه رفتاری (اعم از مشهود يا نامشهود) بر سه مبنای شناختی، گرايشی و ارادی ـ اختياری
عمل، زيرساز  مبنای  سه  اين  تعريف  در  اما   . ش خواه  محسوب  عمل  رفتار،  آن   ، باش مبتنی 
نکات زير قابل ذکر است: مبنای شناختی عمل، ناظر بر تصوير و تصوری است که فرد از عمل
و نتايج مترتب بر آن دارد. طبيعی است که امکان دارد اين تصوير و تصور، امری پويا و متحول
باش و متناسب با آن نيز می توان گفت که مبنای شناختی عمل، تغيير و تحول يافته است. اما
مبنای گرايشی عمل، به تمايالت و هيجان های فرد در مورد آن عمل اشاره دارد؛ اعم از آن که
. سرانجام، مبنای ارادی ـ ام (مانن شوق) يا پرهيز (مانن ترس) باش اين هيجان ها معطوف به اق
اختياری، ناظر بر تصميم گيری و گزينش فرد در مورد انجام دادن عمل است. هنگامی عمل تحقق
خواه يافت که عالوه بر وجود تصوير شناختی و هيجان های درونی، تصميم و انتخاب نيز در

 . مورد آن تحقق ياب
مفاهيمی چون «انگيزه» و «نّيت» نيز در ميان اين مبانی سه گانه قرار می گيرد؛ به طوری که اگر
، به همان مبنای گرايشی اشاره دارد و اگر متضمن مقصود از »انگيزه» نيروی هيجانی مربوط به عمل باش
، در زيررده ی مبنای ارادیـ  اختياری واقع می شود و مفهومی نزديک به «نّيت» خواه قص فرد باش

ـ اختياری است.  داشت؛ زيرا نيت به معنای خواست نيز، مربوط به همين مبنای ارادیـ 
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مؤثر فرد  هيجان های  بر  شناختی  مبنای  است:  گونه  ين  ب عمل  سه گانه  مبانی  ميان  نسبت 
. اما نمی توان آن ها را يکی دانست.  ارن است؛ چنان که هيجان ها نيز بر مبنای شناختی تإثير می گ
شناخت همواره به تصوير و تصوری که از عمل و نتايج آن داريم، مربوط است. اما گرايش و

هيجان، ناظر بر احساسات مثبت يا منفی در زمينه ی اين عمل است. 
انتخاب و  تصميم  در  احساس  و  شناخت  که  گفت  می توان  هم  سوم  مبنای  خصوص  در 
 . ارن ، چنان که تصميم و انتخاب نيز به نوبه ی خود، بر شناخت و احساس آدمی تأثير می گ مؤثرن
اما تصميم و انتخاب را نمی توان به شناخت و احساس کاهش داد. وجه تمايز اراده و انتخاب اين
. وجود تصويرهای شناختی ه می شون است که از ميان گزينه های متفاوت و حتی متخالف برگزي
متفاوت و متخالف و وجود گرايش ها و هيجان های متفاوت و متخالف، زمينه ساز اراده و انتخاب
اشت، است. هنگامی که فرد بر تصويرهای شناختی معين و گرايش ها و هيجان های معينی، صحه گ

، مبنای ارادی و انتخابی تحقق يافته است.  صرف نظر از اين که مسئوالنه و غيرمسئوالنه باش
 . ن از ميان گزينه، اراده و انتخاب را نشان می ده همين برگزي

از يکی  اخالقی  عمل  گرفت،  سراغ  آدمی  عمل  برای  می توان  که  متفاوتی  انواع  ميان  در 
برجسته ترين انواع عمل است که مبانی سه گانه در مورد آن صادق است. هنگامی که از عمل اخالقی
و گرايشی  شناختی،  مبانی  داريم  انتظار  و  می کنيم  متمايز  صرف  رفتار  از  آن را  می گوييم،  سخن 
يل ارادی ــ اختياری زيرساز آن باش و همين زيرسازی مبانی سه گانه در مورد رفتار، آن را به عمل تب

 . می کن
در مهم  گاه های  دي به  است  مناسب  دارد،  اختصاص  نظری  مبانی  به  که  قسمت،  اين  در 
روان شناسی معاصر در باب تربيت اخالقی اشاره کوتاهی شود تا جايگاه مبانی شناختی، گرايشی و
. همين بحث کوتاه نشان خواه داد که مبنای نظری ارادی رفتارهای اخالقی را در آن ها نشان ده
گاه هايی که در گاه های ديگر دارد. هر يک از دي ه در اين تحقيق، چه امتيازی بر دي انتخاب ش
، به نحوی جامعيت زيرسازهای عمل آدمی، مشتمل روان شناسی معاصر مورد توجه قرار گرفته ان
. با آن که در اين جا نمی توان به بررسی تفصيلی و مستن اين نکته ه گرفته ان بر عمل اخالقی را نادي

پرداخت، می توان به نکاتی اشاره کرد (برای مالحظه ی بحث تفصيلی ر.ک: باقری ١٣٦٤). 
گاه روان کاوی يا تحليل روانی، با اتخاد رويکردی موجبيت گرايی١، رفتارهای انسان را دي
. به اين ترتيب، مبانی زيرساز رفتار ارن معلول علت هايی می دان که در دوره ی کودکی بر او اثر می گ
ه) است و تا جايی که گرايش ها و اميال، جنبه های فکری گاه، گرايشی (اميال سرکوب ش در اين دي

١. determinism
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، برخوردار از جنبه های شناختی است؛ اما اراده و اختيار در آن مورد توجه نيست.  دارن

ه و اصوًال نيازی به اشته ش گاه رفتارگرايی، به ويژه رويکرد اسکينری، پا فراتر گ در دي
ه می شود که رفتارها ه است؛ بلکه به اين بسن در نظر گرفتن اليه های زيرساز رفتار احساس نش
گاه تحليل روانی، . پيش فرض موجبيت گرايی، هم چون دي با توجه به علت های بيرونی تبيين شون
گاه هم وجود دارد؛ اما معطوف به بيرون و علت های بيرونی رفتار است. برحسب اين در اين دي
گاه، رفتار اخالقی، مانن ساير رفتارها، عادت هايی محسوب می شود که در نتيجه ی تأثير عوامل دي

بيرونی شکل گرفته است.
گاه انسان گرايی، هيجان و اراده را در کانون توجه قرار داده و شناخت را به صورت دي
ارشناسی (امور آن ي تابعی از آن ها در نظر آورده است. از همين رو، در جنبه های شناختی به پ
) روی آورده است. نسبيت گرايی حاصل گونه که بر حسب هيجان و خواست فرد درک می شون
گاه انسان گرايی است. امور اخالقی در از اين امر، به ويژه در عرصه ی اخالق، پاشنه ی آشيل دي

 . گاه، به احساس های درونی شخصی کاهش می يابن اين دي
است، مبنای شناختی را زيرساز اصلی رفتار انسان گاه شناخت گرايی، چنان که از نام آن پي دي
گاه، عواطف و گرايش ها و نيز اراده و اختيار، جايگاه ويژه و متمايزی در نظر می گيرد. در اين دي
. به همين دليل پژوهش های شناخت گرايان در زمينه ی اخالق، بيشتر به داوری اخالقی١ معطوف ارن ن
ه که ناظر بر جنبه ی شناختی اخالق است. پياژه، که در اوان قرن بيستم(١٩٣٢) با گرايش بارز ش
شناختی، به نگارش کتاب «داوری اخالقی» پرداخت، در نيمه ی دوم اين قرن (١٩٦٢) در يادداشت
کوتاهی با اشاره به عرصه ی اخالق و ارزش ها از «اراده و عمل» سخن به ميان آورد. اما شايان توجه
، همچنان با تأسی بر عرصه ی است که نحوه ی مواجهه ی او با آنچه آن را «مسئله ی اراده٢» می نام
يرد. از نظر او، همچنان که در عرصه ی فکری، افزايش هماهنگی در امور شناختی صورت می پ
يری٣، به خروج از خودمرکزی فکری٤ منجر می شود، در عرصه ی فکری و ظهور ويژگی بازگشت پ
يری در ارزش ها، بلوغ ارزش ها نيز با افزايش هماهنگی ميان عواطف متضاد و ظهور ويژگی بازگشت پ

ير هماهنگ٥ آشکار می شود. برای مثال، «انصاف٦»  ارزشی به صورت ظهور ارزش های بازگشت پ
اساس، «اراده ی  اين  بر  است.  يری  بازگشت پ ويژگی  حاوی  اخالقی،  دوجانبگی  نوعی  از  حاکی 

١. moral judgement

۲. problem of will

٣. reversibility

٤. intellectual decentration

٥. coordinated reversible values

٦. fairness
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١. good will                               ٢. ill will    ٣. entitle

خوب١» ناشی از اعمال هماهنگی يافته در روابط تعاملی اخالقی با ديگران است، چنان که «اراده ی
٢» ناشی از اختالل در ظهور هماهنگی اعمال در تعامل اخالقی است.  ب

پرخاشگر کودکان  از  ی  شواه آوردن  با   (١٩٩٥) الور  و  آرسنيو  نظريه،  اين  تأيي  در 
ن در ن به وسيله ی همساالن و قربانی واقع ش اظهار کرده ان که تجربيات اوليه ی آنان در طرد ش
ه است که سازه های مربوط به تعامل اخالقی را در خود شکل دهن اين روابط، مانع از آن ش
» در آن ها تحقق می ياب و خود را برای انجام دادن رفتارهای و از همين جاست که «اراده ی ب
پرخاش گرانه «محق٣» می دانن (١١٩ ,٢٠٠١ ,Nucci). اما نکته ای که آرسنيو و الور به آن توجه
، حاکی از آن است که ، اين است که وقتی اين کودکان خود را «محق» می دانن کافی نکرده ان
سازه ی تعاملی اخالقی در آن ها شکل گرفته است و با تکيه بر همين سازه ی تعاملی اخالقی خود
. محق دانستن، نوعی مشروعيت بخشی به رفتار است و اين امر، محتاج داشتن را محق می دانن

معيار و سازه ای برای مشروعيت و حتی به کارگرفتن آن است.    
نکته ی قابل توجه در زمينه ی اخالق، در مقايسه با زمينه های شناختی، اين است که فرد در
. در زمينه های شناختی، هنگامی ، انجام می ده ، چيزی را که خطا می دان عرصه ی اخالق، به عم
که فرد مرتکب اشتباهی می شود، دو حالت وجود دارد: يا دچار خودمرکزی شناختی است که در
اين صورت، حتی قادر به درک اشتباه خود نيست و بنابراين اصالحی هم در آن صورت نمی گيرد يا
کر آن ه است که در اين صورت با ت ه، اما از روی سهو مرتکب اشتباه ش از خودمرکزی خارج ش
. در حالی که در عرصه ی اخالق، فرد با علم به اين که کاری اشتباه، ديگر به عم آن را تکرار نمی کن
. حتی داشتن تجربيات تعاملی اخالقی، مانع از آن نيست که فرد کاری خطاست، آن را انجام می ده
غيراخالقی مرتکب شود. برای مثال، اگر کسی در دوره ی کودکی در جريان تعامل های منصفانه قرار
داشته باش و سازه ی انصاف در او شکل بگيرد، اين متضمن آن خواه بود که او رفتار غيرمنصفانه
ه ی جايگاه ويژه ای است که اراده و اختيار در ؟ اين موضوع نشان دهن اشته باش ای با ديگران ن

عرصه ی اخالق دارد و نمی توان آن را هم سان با عرصه های شناختی مورد توجه و تبيين قرار داد.
گاه های روان شناختی معاصر، به نحوی در توجه کافی به هر يک از مبانی به هر روی، در دي
سه گانه ی شناختی، گرايشی، و ارادی ـ اختياری رفتارها، مشتمل بر رفتارهای اخالقی، خالٔ هايی
مالحظه می شود. در اين مقاله، با اتخاذ مبنای انسان به منزله ی عامل، با اين سه اليه ی زيرساز برای

اينخالٔ ها از ميان برداشته شود.   ه است که تا ح امکان،  عمل، سعی ش
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شيوه های آموزشی و تربيتی مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم
در اين مقاله، دومين مبنا يا پيش فرض مربوط به شيوه های آموزشی و تربيتی و شکل های
با متناسب  گرفت.  بهره  آن ها  از  ارزشی  عرصه های  در  می توان  که  است  درسی  برنامه ی  متفاوت 
شکل های برنامه ی درسی، می توان از شيوه های گوناگون آموزشی و تربيتی در قالب برنامه ی درسی
نيز سخن گفت. در اين جا تعبير «شيوه» را به معنای عام کلمه به کار می بريم که شامل روش های کار
در قسمت های گوناگون يک برنامه ی درسی، مانن سازمان دهی محتوا، ياددهی و يادگيری و ارزشيابی

است. برای اين شيوه ها می توان سه نوع در نظر گرفت: مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم. 
١. شيوه های مستقيم: در شيوه های مستقيم، محتواهای مورد نظر يا روش های ياددهی و
. برای مثال، در يادگيری و ارزشيابی، به صورتی صريح و آشکار در برنامه ی رسمی مطرح می شون
اين جا می توان در قلمرو روش های آموزش ارزش ها، از روش تبيين و تحليل ارزش ها سخن گفت. 
، از گونه ای از سيمون و همکاران (١٩٧٢)، با آن که به نسبی بودن اررش های اخالقی گرايش داشتن
ريس معلم، به طور مستقيم و . در اين شيوه، محتوای درسی يا ت اين تبيين ارزش ها١ استفاده کردن

صريح ناظر بر توضيح و تبيين جنبه های متفاوتی از يک ارزش مورد نظر است. 
٢. شيوه های نيمه مستقيم: در شيوه های نيمه مستقيم، ارزش های مورد نظر به صورتی
گرفته قرار  ديگری  فعاليت  و  کار  ضمن  در  و  باشن  داشته  کمتری  صراحت  که  می شون  عرضه 
. يکی از گونه های مهم شيوه ی نيمه مستقيم در قلمرو روش های آموزش ارزش ها را می توان باشن
در روش بحث و گفت وگو٢ مالحظه کرد. در اين روش، مسئله ای اخالقی و ارزشی در حکم
، مشخص است که ميزانی از صراحت در اين روش موضوع بحث مطرح می شود و در همين ح
وجود دارد؛ اما چون در قالب گفت وگوی دو جانبه ی معلم و شاگرد يا شاگردان با يک ديگر انجام
. نمونه هايی ريس يک جانبه ی معلم، می توان آن را روشی نيمه مستقيم نامي می شود، در مقايسه با ت
از اين شيوه را می توان در کارهای کسانی چون کلبرگ و بالت (به تبع پياژه و کلبرگ) و روش

. بحث و گفت وگوی برکويتز مالحظه کرد که به اختصار به آن ها اشاره خواه ش
الل اخالقی بالت و کلبرگ (١٩٧٥) بررسی هايی در مورد تأثير بحث و گفت وگو بر است
. بالت به منظور وارسی اين فرضيه که تحول مراحل اخالقی بر اصل «تعارض»  کودکان انجام دادن
مبتنی است، برنامه ی چهار ماهه ای برای بحث و تبادل نظر در مورد مسائل اخالقی در کالس های
بحث و مورد  معماهای اخالقی را  کودکان  کرد.  ١٥ اجرا  تا   ١١ سنين  برای  معماهای اخالقی 

١. values clarification

                            ٢. disussion
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. معلم بحث هايی را که در ح متوسط (مثًال مرحله ی سه از سطح دوم کلبرگ)  مجادله قرار دادن
الل ها و داليل مربوط به مرحله ی پايين تر بود، تأيي می کرد و درباره ی آن ها توضيح می داد؛ اما است
را با روش های فعاالنه تخطئه می کرد و هنگامی که به نظرش می رسي وضعيت به گونه ای است
مربوط الل های  است تخطئه ی  برای  زمينه سازی  به  شروع   ، ش چهار  مرحله ی  راهی  می توان  که 
به مرحله ی سه می کرد و به طرح بحث های مربوط به مرحله ی چهار می پرداخت. البته اين سير
صعودی کودکان به مراحل باالتر بر اساس فعاليت های ذهنی خود آنان برای حل بحران های نبود

تعادل ذهنی صورت می گرفت و معلم تنها زمينه ساز اين رون رو به رش بود.
 . ل برای تربيت اخالقی استفاده کردن برکوييتز و گيبز (١٩٨٣) نيز از روش بحث و ج
يری و خودداری از استفاده از اکره مؤثر مستلزم انعطاف پ يافته های آن ها نشان داد که بحث و م
راهبردهای آموزشی مستقيم مانن موعظه و سخن رانی است. به عالوه، آن ها دريافتن که رهبر گروه
نيازمن برقراری تعادل ميان پرسش های حمايتی و رقابتی در ميان اعضای گروه است. رهبر گروه
ين ، تکرار يا به شکل ديگری تعبيرو تفسير می کرد. ب دًا آنچه را که دانش آموز اظهار می کردن مج
. با اين حال، ترتيب، دانش آموز مجال می يافت آنچه را که در ذهن داشت، در جمع اظهار کن
رهبر گروه در موارد ديگر، باي اظهارات دانش آموز را رد می کرد و البته اين کار را به نحوی انجام

  . ه ی شخصی او، و نه خودش، باش می داد که حاکی از مردود دانستن عقي
٣. شيوه های غيرمستقيم: سرانجام، در شيوه های غيرمستقيم آموزش و تربيت ارزشی و
ريس معلم و نه به صورت نيمه مستقيم، اخالقی، ارزش مورد نظر، نه به صورت صريح در قالب ت
ون آن که در جريان بحث و گفت وگوی مربوط به ارزشی معين، بلکه به صورت غيرمستقيم و ب
در کانون توجه قرار گيرد، مطرح می شود. برای مثال، در همان قلمرو آموزش ارزش ها، روشی
چون الگوپردازی عملی١ را می توان نمونه ای از شيوه ی غير مستقيم دانست. اين دسته از روش ها
Wynne,) و تربيت منش (Bandura, ١٩٧٧) بيشتر مورد توجه حاميان نظريه ی يادگيری اجتماعی
١٩٨٩) قرار گرفته است که در آن ها به نفوذ عميق الگوی های نقش٢ در شکل گيری رفتارهای
ه است. البته برخالف نظر رفتارگرايان، چنين نيست که دانش آموزی که ارزشی در افراد تأکي ش
؛ بلکه در معرض اين الگوها قرار می گيرد، به ضرورت، در شکل گيری نقشی انفعالی داشته باش
امکان دارد اين امر با گزينش همراه باش و به يک معنا نيز گزينشی خودبه خودی بر حسب ميزان

يرد.  ، صورت پ ه می کن درک و ساختار فهم دانش آموز در مورد آنچه مشاه

              ١. modeling

                            ٢. role models
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و بحث  موضوع  و  ريس  ت موضوع  صورت  به  را  نظر  مورد  ارزش  معلم  روش،  اين  در 
ون آن که درباره ی آن سخنی مطرح شود، آن را در ؛ بلکه ب گفت وگوی دانش آموزان مطرح نمی کن
ارد. در اين حالت، دانش آموزان خود با مالحظه ی آنچه در قالب رفتار عملی خود به نمايش می گ

رفتار معلم مستتر است، به آموختن ارزش معينی خواهن پرداخت. 
ود نيست؛ بلکه الگوهای دامنه ی شيوه ی غير مستقيم، به رفتارهای عملی خود معلم مح
عملی در قالب شخصيت های تاريخی و شخصيت های داستانی نيز تأثير خاص خود را دارن و
معلم می توان با قرار دادن دانش آموزان در معرض ويژگی های شخصيتی اين گونه شخصيت ها از

. روش غيرمستقيم استفاده کن
به را  درسی  برنامه ی  قالب  در  ارزشی  و  اخالقی  تربيت  شيوه های  می توان  ترتيب،  اين  به 
صورت پيوستاری در نظر گرفت که در يک سوی آن، شيوه های مستقيم و در سوی ديگر آن،

شيوه های غيرمستقيم و در ميانه، شيوه های نيمه مستقيم قرار دارد. 

راهنمای درونی کردن ارزش های اخالقی
در اين بخش، در پی آنيم که با توجه به آنچه در مبنای نظری اين پژوهش و شيوه های آموزشی و
، الگويی برای سازمان دهی شيوه های درونی کردن ارزش ها فراهم آوريم.   پرورشی ارزش ها مطرح ش
، عمل اخالقی و درونی کردن ارزش ها با توجه به آنچه در مبنای نظری پژوهش مطرح ش
به که  بود  خواه  هنجاری  رفتاری  اخالقی،  عمل  اساس،  اين  بر  يافت.  خواه  خاصی  معنای 
. همين معنا از ار بر سه مبنای شناختی، گرايشی و ارادی متناسب با خود مبتنی باش نحوی پاي
عمل اخالقی، مفهوم درونی کردن را نيز همراه دارد و مقصود از آن اين خواه بود که مبانی

ار»  . به عالوه، قي «به نحو پاي سه گانه ی شناختی، گرايشی و ارادی برای رفتار بيرونی فراهم آي
و منشی  جنبه ی  به  که  می ده  نشان  نيز  را  اخالقی  ارزش های  ن  ش درونی  از  ديگری  جنبه ی 
شاکله اخالقی،  رفتار  سه گانه ی  مبانی  اين  تثبيت  با  ديگر،  عبارت  به  می شود.  مربوط  شخصيتی 
اری در فرد شکل می گيرد که همواره در رفتارهای متفاوت اخالقی او يا شخصيت اخالقی پاي
ذکر به  نيازی  که  است  مطرح  نيز  اخالقی  آداب  اخالقی،  تربيت  در  البته  بود.  خواه  ار  تأثيرگ
ارد؛ زيرا در زيرمجموعه ی خود عمل اخالقی واقع می شود. برای مثال، اگانه ای ن مقوله ی ج
اگر رفتار راست گويی را در نظر بگيريم، هنگامی عمل اخالقی تام خواه بود که بر سه مبنا استوار
باش که ه  مطلع ش آگاهانه  هنجار،  معنا که فرد در مورد اين  شناختی به اين  مبنای  يک   : باش
بر ناظر  دوم،  مبنای   . باش کرده  درک  آن را  ويژگی های  و  مزايا  و  است  ارزش  يک  راست گويی 
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. به عبارت ه باش که راست بگوي گرايش درونی فرد است؛ به اين معنا که تمايلی در او ايجاد ش
اشتن تمايل به دروغ گفتن، زمينه ای عاطفی و احساسی است و ديگر، تمايل به راست گفتن و ن
. مبنای سوم، ناظر بر جنبه ی ارادی است، به اين ن ارزش ها را نشان می ده بخشی از درونی ش
معنا که فرد مصمم باش و اين را انتخاب کن که در موقعيت هايی که هم می توان دروغ بگوي و هم
، اراده اش به راست گفتن تعلق بگيرد. اين عنصر مهمی در تربيت اخالقی می توان راست بگوي
. بنابراين، رفتار راست گويی تا ن، در نهايت باي با يک تصميم همراه باش است؛ زيرا اخالقی ش
، به معنای تام کلمه، عملی اخالقی محسوب نمی شود و ه باش زمانی که بر اين سه مبنا استوار نش

ه است. ابعاد درونی آن ايجاد نش
بر همين اساس، در تربيت ارزشی، الگوی مورد نظر برای تنظيم روش های اين امر، متضمن
. به ارن سه بع است. البته باي توجه داشت که اين ابعاد سه گانه، با يک ديگر رابطه ی زمانی ن
ا آشکار عبارت ديگر، چنين نيست که روش های مربوط به مبنای شناختی، در جريان تربيت ابت
شون و سپس نوبت به روش هايی برس که بيشتر مربوط به بع گرايشی ان و سرانجام، روش هايی که
، بر حسب . امکان دارد ترتيب اين روش ها از حيث تأکي به طور غالب بر جنبه ارادی نظر دارن
ظرفيت و ويژگی های ذهنی و روانی فرد، متفاوت باش که در اين قسمت، بهره گيری از روان شناسی
چاره ساز خواه بود. اما آنچه مهم است اين است که اين سه بع درونی در افراد شکل بگيرد و

در نهايت، رفتارهای هنجاری و ارزشی بر آن ها استوار گردد.
بنابراين، در الگوی مورد نظر، توجه بر آن است که روش های تربيت ارزشی به نحوی تنظيم
. با آن که تفکيک روش های تربيتی به صورت قاطع با شون که به شکل گيری هر سه بع منجر شون
عناوين شناختی، گرايشی و ارادی، امر ممکنی نيست، می توان گفت که روش های تربيت ارزشی،
. با توجه به اين مفهوم، در الگوی «به نحو غالب» بر جنبه های شناختی، گرايشی و ارادی ناظرن
جنبه های اين  تکوين  به  غالب،  نحو  به  که  را  متفاوتی  روش های  جايگاه  باي  بحث،  مورد  نظری 
، مورد غفلت قرار ، مشخص کرد و توجه داشت که هيچ يک از اين سه بع سه گانه منجر می شون
نگيرد. به عبارت ديگر، تربيت ارزشی، نه تنها صرفًا معطوف به فراهم آوردن رفتار بيرونی نيست،

بلکه باي اين رفتار را طی فرآين تربيت، بر سه مبنای مورد نظر استوار ساخت. 
درسی، برنامه ی  طريق  از  ارزشی  تربيت  شيوه های  پيشينه ی  به  توجه  با  ديگر،  سوی  از 
می توان اين شيوه ها را از يک جهت، به روش های مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم تقسيم کرد. 
؛ به طوری که از قطب شيوه های مستقيم تا اين شيوه ها روی يک طيف يا محور قرار می گيرن
شيوه های نيمه مستقيم و قطب شيوه های غير مستقيم تنظيم می شون و بنابراين، درجه های متفاوتی
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از ميزان مستقيم و غير مستقيم بودن در آن ها وجود خواه داشت.

مورد در  آنچه  با   ، ش مطرح  اخالقی  عمل  سه گانه ی  مبانی  قسمت  در  را  آنچه  اگر  حال 
، هم زمان مورد توجه قرار دهيم، می توانيم شيوه های مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم گفته ش
آن ها را با يک ديگر متصل و مربوط کنيم. اين ارتباط را در الگوی مورد بحث، می توان به صورت
محوری از مختصات در نظر گرفت که در آن، محور عمودی، ناظر بر ابعاد سه گانه ی مبانی درونی
مستقيم غير  و  نيمه مستقيم  مستقيم،  تربيتی  شيوه های  بر  ناظر  افقی،  محور  و  اخالقی  رفتارهای 

است. اکنون، با نظر به اين دو محور، به توضيح اين الگو می پردازيم: 
هر يک از مبانی سه گانه ی رفتارهای ارزشی، با شيوه های مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم
. به اين سبب، هر يک از مبانی سه گانه ی شناختی، گرايشی و ارادی آموزش و تربيت ارتباط دارن

را مورد بحث قرار می دهيم.
رفتار مبنای  اين  به  نظر  با  ارزشی:  تربيت  های  شيو ه  با  شناختی  مبنای  ارتباط   .١
اخالقی، تربيت ارزشی و درونی کردن ارزش ها به معنای آن است که فرد، از ويژگی های رفتار
. به عبارت ديگر، در اين مورد نظر آگاهی يافته باش و رفتارش مبتنی بر اين آگاهی ظهور کن
بع تربيت ارزشی، در پی آنيم که نوعی شناخت و معرفت در فرد در مورد ارزش ها و هنجارهای

اخالقی ايجاد کنيم. 
هنگامی که ارتباط اين بع را با محور شيوه های تربيتی در نظر می گيريم، با توجه به طيف
شيوه های مستقيم تا غير مستقيم، می توان از سه دسته روش های مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم
برای فراهم آوردن مبنای شناختی رفتار اخالقی سخن گفت. در اين جا، به طور نمونه، از روش
«تبيين ارزش ها» به منزله ی روش مستقيم، از روش «بحث و گفت وگو» به منزله ی روش نيمه مستقيم

و از روش «الگوپردازی عملی» به منزله ی روش غير مستقيم سخن خواهيم گفت.
تبيين ارزش ها:  تبيين ارزش ها يک روش صريح يا مستقيم است. ويژگی اين روش،
کار روش،  اين  مستقيم  شکل  در  است.  اخالقی  رفتاری  معيارهای  و  مرزها  نيز  و  مزايا  تبيين 
ه ی معلم است که به روشن گری در مورد ارزش ها می پردازد. پيش فرض اين روش اصلی به عه
اشتن ن ارزش ها، ن آن است که يکی از داليل روی نياوردن افراد به رفتار اخالقی و درونی نش
تصور روشنی از رفتارهای اخالقی و مزايا و معيارهای آن است. به عبارت ديگر، افراد مرزهای
وشی را که بين فضيلت ها و رذيلت ها وجود دارد، به خوبی تشخيص نمی دهن و به اين ترتيب، مخ
. مقصود از اين روش آن است که بتوانيم در مورد رفتارهای ارن تصور درستی از رفتار ها ن
اخالقی و غيراخالقی، داوری صحيح را افزايش دهيم. هر گاه فرد، برداشت مناسبی از رفتار
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ه است.  ن ارزش ها فراهم ش اخالقی داشت، يکی از زمينه های درونی ش

برای توضيح بيشتر اين روش، به ذکر چن مثال می پردازيم و به ويژه در اين جا اين نکته را
مورد توجه قرار می دهيم که مرز ميان ارزش ها و ض ارزش ها يا فضيلت ها و رذيلت ها نيازمن

روشن گری است و اين بخش مهمی از بار اصلی اين روش محسوب می شود. 
مثال ١: ريا کاری و ابراز خود: رياکاری امر غيراخالقی و ابراز خود، يک فضيلت و
گاه و توانايی خود را در محيطی ارزش است. مقصود از ابراز خود اين است که فرد بتوان دي
مانن مشخصی  مزايای  ابراز خود،   . ده نشان  ی آن ها را  کارآم ابراز کن و  گی می کن  زن که 
ی اجتماعی دارد. رش استقالل شخصيت، به لحاظ اخالقی استقالل و رش شخصيت و کارآم
نيز بسيار مهم است؛ زيرا شخصيت های مستقل می توانن واج فعل اخالقی، در معنای خاص
. استقالل شخصيت موجب می شود که برای انجام دادن اعمال اخالقی انگيزه های اين کلمه بشون

 . درونی وجود داشته باش
اما دانش آموزان به خوبی نمی دانن که ابراز خود از چه جهت يک فضيلت اخالقی است
و مهم تر از آن، نمی دانن که ابراز خود با رياکاری چه تفاوتی دارد. در اين جا يکی از موارد کار
ابراز در  ويژگی هايی  چه  که  کن  تبيين  باي  او  می شود؛  مشخص  ارزش ها  تبيين  جهت  در  معلم 
خود وجود دارد و از چه جهت با رياکاری متفاوت است. يک جنبه ی اصلی در اين تبيين، اين
ن به است که نشان داده شود که ابراز خود، فعاليتی با انگيزه ی درونی برای رش و تحول بخشي
قابليت های خود است. در حالی که رياکاری فعاليتی با انگيزه ی بيرونی برای نشان دادن تصويری

ه از خود به ديگران است.  کاذب و فريبن
مثال ٢: ترس و تواضع: در اين جا نيز با ترس به مثابه يک ض ارزش يا رذيلت اخالقی و
با تواضع به منزله ی يک ارزش يا فضيلت اخالقی روبه رو هستيم. نکته ی اول در روش تبيين، اين

ارد.  است که مشخص کنيم يک انسان متواضع چه خصوصياتی دارد و بر ديگران چه تأثيری می گ
مسئله ی دوم اين است که تفاوت ميان تواضع و فروتنی با حقارت و ترس آشکار شود. 

، عالوه بر جنبه ی روان شناختی، با يک مسئله ی اگر دانش آموزان احساس ترس داشته باشن
؛ زيرا ترس يکی از رذايل اخالقی محسوب می شود. اما امکان دارد مبهم اخالقی روبه رو هستن
بودن مرز ترس و تواضع، به آن جا منجر شود که فرد ترس خود را تواضع در نظر بگيرد و در
حقيقت، با عنوان يک فضيلت، به کسب و استقرار يک رذيلت در خود بپردازد. هنگام استفاده
از اين روش، معلم باي به روشن کردن اين نکته بپردازد که فرد ترسو جرئت غلبه بر موانع بسط
ارد؛ در حالی که فرد متواضع، کوشش می کن از سويی، تصوير کاذبی و تحول خويشتن را ن
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از خود در نظر ديگران ايجاد نکن و از سوی ديگر، ديگران را مرعوب خود نکن و مانع تحول

آن ها نشود. 
مثال ٣: گستاخی و شجاعت: در اين جا گستاخی و تهور يک رذيلت و شجاعت يک
فضيلت اخالقی است. برای توضيح مزايای شجاعت باي مشخص شود که شجاعت از چه جهت

و با نظر به چه ويژگی هايی فضيلت است. 
اما مسئله ی دوم اين است که تفاوت ميان گستاخی و شجاعت را مشخص کنيم و معلوم
 . کنيم که شخص بی باک و گستاخ، فاق چه چيزی است که او را از فرد شجاع متمايز می کن
در اين جا نيز باي اين نکته روشن شود که فرد گستاخ، حرمت ها و حريم های شخصيتی ديگران را
می شکن و به همين دليل، کارش غير اخالقی است. در حالی که فرد شجاع، جرئت برداشتن موانع
تحول خود را داراست و اين کار الزمه ی بسط قابليت های وجودی، مشتمل بر کسب ارزش های

اخالقی گوناگون و از اين رو فضيلت است. 
مثال ٤: هوس بازی و عشق ورزی: عشق ورزی يک فضيلت بسيار متعالی در انسان است
و هوس بازی رذيلت محسوب می شود. در اين جا نيز از جهت تبيين با دو مسئله روبه رو هستيم: 
نخست اين که عشق ورزی دارای چه آثار و مزايای مثبتی است. در حقيقت، جايگاه عشق ورزی
؛ به اين معنا که آنچه در انسان چنان متعالی است که برخی، انسان را حيوان عشق ورز دانسته ان
، عشق ورزی است. در اين جا مراد آن است که آن چه در حيوان انسان را از حيوان متمايز می کن
ه می شود، عشق نيست؛ بلکه غريزه است. به هر روی، باي مشخص شود که عشق ورزی چه دي

ارد.  تحوالتی در فرد ايجاد می کن و از لحاظ اجتماعی چه آثاری بر جای می گ
چه کنيم.  مشخص  را  عشق ورزی  با  هوس بازی  ميان  مرز  که  است  اين  آن  از  مهم تر  اما 
معيارهايی در عشق ورزی هست که در هوس بازی نيست؟ اين موضوع مسئله ای مربوط به روشن
ت در مرز ميان کردن مرزهاست. غالبًا مالحظه می کنيم نوجوانان به سبب جنبش های غريزی، به ش
. گستردگی اين ابهام در نوجوانان، اهميت تبيين را هوس رانی و عشق ورزی دچار ابهام می شون
. از جمله تفاوت هايی که باي آشکار شود اين در درونی کردن ارزش های اخالقی آشکار می کن
است که هوس بازی نه تنها حرکتی در اثر فشار غريزی است، بلکه نگاهی ابزارانگارانه به انسان های
ديگر است و از همين رو، رذيلت محسوب می شود. در مقابل، عشق ورزی بسط قابليت دوست
داشتن زيبايی ها و از جمله زيبايی فضيلت هاست. به عالوه، در عشق، معشوق به سبب برخوردار

ف آشکار می شود نه به صورت وسيله و ابزار.   بودن از زيبايی و فضيلت، به صورت ه
اکاری يک اکاری: در اين جا خودباختگی يک رذيلت و ف مثال ٥: خودباختگی و ف
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آثار و  خصوصيات  که  اين  نخست  مواجهيم.  مقوله  دو  با  ديگر  بار  تبيين،  در  است.  فضيلت 
اکاری چه اکاری در شخصيت خود فرد معلوم شود و از لحاظ اجتماعی نيز تبيين شود که ف ف

نقش های اجتماعی دارد. 
اکاری با مهرطلبی بيمارگونه و خودباختگی است. در حالت مسئله ی دوم تفاوت ميان ف
؛ ولی اين کار ناشی از وابستگی به ديگران اکاری انجام می ده خودباختگی، فرد کاری را شبيه ف
است. يعنی فرد در مواجهه با ديگران آن چنان خود را می بازد و طالب مهر آنان می شود که سر از
. اين وضع حاکی از ضعف شخصيت پا نمی شناس و برای کسب مهر آنان به هر کاری تن می ده
، انجام می ده است و اين حالت موجب می شود که فرد سراسيمه هر چه را ديگران می خواهن
اکاری، هسته ی شخصيتی . اما در ف و اين باعث می شود خود را ابزار دست ديگران قرار  ده
اکار در پی گی و خودباختگی تفاوت دارد. فرد ف فرد محکم و استوار است و اين با ازهم پاشي
ه ی رنج ديگران بی تاب می شود و برای رفع کسب محبوبيت در نزد ديگران نيست؛ بلکه از مشاه

   . آن تالش می کن
مثال ٦: استقالل و خودسری:  در مورد استقالل به مثابه يک فضيلت اخالقی نيز باي
است آدمی  نوع  چه  مستقل  انسان  و  است  شخصيتی  نوع  چه  مستقل  شخصيت  که  شود  تبيين 
تفاوت باي  به عالوه،  می آورد.  به بار  اجتماعی  آثار  چه  و  است  درونی  خصوصيات  چه  دارای  و 
استقالل و خودسری مشخص شود. نبود تمايز اين دو در سنين کودکی و نوجوانی بسيار رايج

. است و دانش آموزان آن ها را با هم اشتباه می کنن
در تبيين تفاوت اين دو، باي اين نکته مشخص شود که در استقالل، فرد می کوش روی پای
. استقالل از جهت فراهم آوردن انگيزه های خود بايست و با انگيزه ی درونی کارهايش را انجام ده
درونی در فرد، جنبه ی اخالقی دارد؛ زيرا فعل اخالقی مستلزم گزينش درونی است. در مقابل،
ارد، بلکه در مورد اشتباهات خود بی پرواست و فرد خودسر نه تنها به حرمت ديگران اعتنايی ن
. به همين دليل خود را در معرض فروافتادن در دام رذيلت ها خود را از آموختن بی نياز می دان

. قرار می ده
حالی که در  ؛  می آي به شمار  اخالقی  رذيلت  يک  تقلي   : تقلي و  الگوگيری   :٧ مثال 
الگوگيری از ديگران زمينه ساز رش و تحول اخالقی است. در اين جا نيز باي مشخص شود که
ي می آورد. به عالوه، باي معلوم الگوگيری از شخصيت های اخالقی، چه نوع تحوالت اخالقی پ
شود که مرز ميان اين دو امر بسيار شبيه به هم، کجاست؟ از جمله، باي معلوم شود که تقلي نوعی
وجود تقلي  مورد  رفتارهای  اساسی  ويژگی های  و  چرايی  از  درکی  آن،  در  که  است  ظاهرگرايی 
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ارد. در مقابل، الگوگيری مستلزم در اختيار داشتن معيارهای ارزشی و بازشناسی آن ها در رفتار ن
ن آن ها برای انجام دادن است. به اين ترتيب، تقلي تشبه به بزرگی است؛ در حالی ديگران و برگزي

که الگوگيری کوششی عميق و ژرف برای دست يافتن به بزرگی و فضايل اخالقی است. 
روشن کردن مرز ميان بزرگی و تشبه به بزرگی، در جريان تربيت اخالقی يک مسئله ی مهم
ت در سنين نوجوانی رايج است؛ زيرا نوجوانان می کوشن رفتار است و به هم آميختن آن ها به ش
. گاه اين بزرگساالن را تقلي کنن و در خود آشکار کنن تا به اين ترتيب به بزرگی دست يابن
رفتارها، رفتارهای غيرارزشی است و برای استفاده از اين روش باي مرز ميان اين دو امر معلوم
شود که در چه صورتی فرد تنها به بزرگان يا بزرگساالن تشبه يافته و در چه حالتی، زمينه های

ن را در خود فراهم آورده است.  درونی بزرگ ش
اين مثال ها، اهميت روش مستقيم تبيين ارزش ها را نشان می ده و مشخص می سازد که
نقش مربی در جريان تربيت اخالقی و درونی کردن ارزش ها، نقشی اساسی است. به عالوه، در
، کنار همه ی موارد، نمی توان روش مستقيم را به بهانه ی اين که روش های غير مستقيم مؤثرترن

يرد. اشت. تبيين اين مرزهای ظريف و باريک، با تالش معلمی آگاه و توانا صورت می پ گ
بحث و گفت وگوی گروهی: بحث و گفت وگوی گروهی، شيوه ی ديگری است که برای
فراهم آوردن مبنای شناختی و درونی کردن اين بع از ارزش ها مورد استفاده قرار می گيرد. برخالف
، در اين جا روش تربيتی، غير روش تبيين ارزش ها، که روشی مستقيم است و معلم آن را اجرا می کن
، در خالل بحث و گفت وگو با ديگران شکل می گيرد.  ون آن که معلم آن را مطرح کن مستقيم است و ب
ويژگی مهم اين روش آن است که افراد هم سطح با هم درگير فعاليتی فکری می شون و می توانن ابعاد

   . گاه يک ديگر را به چالش بخوانن ارن و دي شناختی مسائل اخالقی را با هم در ميان بگ
راهبرد بحث و گفت وگوی کالسی در پی آن است که دانش آموزان را در فضايی تعارض آميز
ه، وديتی از پيش تعيين ش ون مح گاه های آنان را ب در عرصه ی ارزش های اخالقی قرار ده و دي
ارد. در اين شيوه، معلم يا مربی نقشی انتقادی دارد و دانش آموزان در معرض بحث و تحليل بگ
؛ به ويژه در الل در مسائل اخالقی تشويق می کن را به صراحت به بحث و مناظره ی کالسی و است
طی مراحل اوليه ی گفت وگو در فرآين بحث و مناظره ی گروهی دانش آموزان، معلم باي بر اساس
الل های شناخت کاملی که از خصوصيات مراحل تحول اخالقی کودکان دارد، سطوح متفاوت است
ی . به عالوه، می توان بر اساس ابهام هايی که در تعيين و تقسيم بن اخالقی را در نظر داشته باش
دانش آموزان به مراحل اخالقی در ذهن دارد، سؤال های ديگری را برای آن دسته از دانش آموزانی
اللی آن ها را ، طرح کن تا با تصريح بيشتری، سطح است که در وضعيت بينابينی و مبهمی قرار دارن
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مشخص سازد. در اين شيوه،  نقش معلم يا مربی بسيار مهم است. او نباي فراتر از سطح فکری دانش
ه ی ايت کنن الل های مربوط به سطوح باالتر را مطرح سازد. البته او تنها ه آموزان حرکت کن و است
الل های آن هاست. دانش آموزان الل های کودکان برای بيان صحيح است ه ی است ضمنی و تصريح کنن
ان مناظره و مباحثه، از نظر زمان و حمايت، فرصت مساوی و مناسبی برای ارائه ی باي در اين مي
. در مقابل، معلم يا مربی باي فرآين نظم دهی به مباحث و تنظيم سطوح الل های خود داشته باشن است
الل دانش آموزان را تسهيل کن و از هرگونه جهت دهی، حتی به صورت حرکات و عاليم عاطفی است

 . ، خودداری کن غير کالمی که حاکی از انحراف روال طبيعی و خودبه خودی بحث ها باش
ه ای بر اساس سن عقلی و باي توجه داشت با  آن که مراحل مشخص و سطوح تعريف ش
تقويمی دانش آموزان برای مراحل اخالقی وجود دارد، اين مراحل برحسب ظرفيت های شناختی،
تفاوت های فردی، تأثيرهای فرهنگی و ساخت های تربيتی ـ خانوادگی و نيز تأثير فشارهای گروهی
در ميان دانش آموزان، پيش و پس می شود. بنابراين، باي توجه داشت که برای برنامه ريزی درسی و
ا باي سطح تحول شخص را از نظر اخالقی و عقالنی مورد تربيتی در زمينه ی مسائل اخالقی، ابت
بررسی قرار داد. به اين سبب، آموزش مفاهيم اخالقی باي با قابليت ها و ظرفيت های شناختی و

. الل اخالقی دانش آموزان متناسب باش سطح است
الگوپردازی عملی در رفتار معلمان: اين شيوه به منزله ی شيوه ای غير مستقيم به کار
گرفته می شود و در آن، به جای تبيين يا گفت وگو، خود اعمال و رفتارهای معلمان و مسئوالن
رسه مورد نظر است. اگر الگوهای عملی مناسبی در رفتار معلمان آشکار گردد، خود اين امر م
جنبه ی آموزشی و تربيتی غير مستقيمی بر دانش آموزان خواه داشت. به اين ترتيب، ذهنيت آنان
دگرگون خواه ش و مبنای شناختی به نحو مورد نظر شکل خواه گرفت. با توجه به اين که
رفتار عملی معلمان عالوه بر جنبه ی شناختی، در جنبه ی گرايشی نيز تأثير قابل توجهی دارد و
، که درباره ی مبنای گرايشی ، در بخش بع عواطف و هيجان های دانش آموزان را نيز متأثر می کن

، بار ديگر به اين نکته اشاره می کنيم. بحث خواه ش
مبنای دومين  خصوص  در  ارزشی:  تربيت  شيوه های  با  گرايشی  مبنای  ارتباط   .٢
درونی ارزش های اخالقی، يعنی بع گرايشی در زمينه ی رفتارها و هنجارهای اخالقی نيز می توان
از شيوه های مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم استفاده کرد. در اين جا، به طور نمونه، از روش
مستقيم با عنوان «تشويق رفتارهای ارزشی»، از روش نيمه مستقيم با عنوان «تأکي بر شخصيت های
اخالقی در قالب داستان گويی» و از روش غير مستقيم با عنوان «الگوپردازی عملی» سخن خواهيم

گفت. 
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ن را در معنای وسيع کلمه در نظر تشويق رفتارهای ارزشی: از آن جا که اخالقی ش
ه ی انگيزه های سطح پايين برای انجام دادن رفتارهای اخالقی نيز می گيريم، به طوری که دربرگيرن

، روش تشويق به منزله ی شيوه ای برای تربيت اخالقی خواه بود.  باش
روش تشويق رفتارهای ارزشی، روشی مستقيم است که مربی به کار می گيرد و به دنبال آن
. حاصل اين روش است که به طور مستقيم و صريح، رفتارهای ارزشی را مورد تشويق قرار ده
آن است که گرايش درونی به رفتار ارزشی، تقويت می شود و در مقابل، گرايش درونی به رفتار
ض ارزشی تضعيف می گردد. با آن که در نتيجه ی استفاده از اين روش، فرد برای به دست آوردن
، در معنای وسيع اخالق و تربيت اخالقی، نتيجه ی مثبت رفتار خود به انجام دادن آن مبادرت می کن
ه را اخالقی دانست. البته فرض نهايی بر اين است که فرد نباي در می توان رفتارهای حاصل ش
اين مرحله از رش اخالقی باقی بمان و باي با استفاده از روش های ديگر و در مراحل باالتر، به
، اما در ح انگيزه هايی فراتر از تشويق و تنبيه ديگران برای انجام دادن رفتارهای اخالقی دست ياب

خود اين روش ها می توان حاصل آن ها را اخالقی دانست. 
اين مسئله نيز در جای خود قابل توجه است که تشويق باي به صورت هايی اتخاذ شود که آثار
ت داشته باش . منظور اين است که تشويق نباي آن چنان وفور و ش اشته باش ه ی جانبی ن شکنن
که تمام انگيزه ی فرد را برای انجام دادن رفتار ارزشی به خود معطوف سازد؛ زيرا اين امر موجب
ن دشواری هايی برای ارتقا به سطوح باالتر تحول اخالقی و ارزشی خواه ش و مانع به ظهور رسي
. در مورد تنبيه نيز، که در مقابل تشويق قرار دارد، استقالل انگيزه های فرد از ديگران خواه گردي
، نی داشته باش همين جنبه شايان توجه است. اگر تنبيه يا توبيخ ضرورت يافت، نه تنها نباي شکل ب
. مربيان باي هنگام ه و در حضور جمع باش بلکه در شکل روانی و اجتماعی نيز نباي به صورت شکنن
. در مورد تشويق ازه ی آن تنبيه کنن ازه ی خطا را مشخص و به ان الت را در نظر بگيرن و ان تنبيه ع

. هم باي مراقب باشن که وابستگی های خاصی ايجاد نکن
تأکي بر شخصيت های اخالقی در قالب داستان گويی: اين شيوه به منزله ی شيوه ای
اری عاطفی بر گرايش های نيمه مستقيم مورد استفاده قرار می گيرد. در اين جا معلم برای تأثيرگ
؛ بلکه به نحو درونی فرد، به صراحت رفتار خود دانش آموز را مورد تشويق يا توبيخ قرار نمی ده
نيمه مستقيم، از ارزش های مورد نظر ستايش و آن را به قهرمان داستان معطوف می کن يا به نحو

معکوس، توبيخ را متوجه شخصيت های منفی داستان می سازد. 
از آن جا که نوجوانان در مراحلی از تحول قرار دارن که در تقلي و الگوبرداری توانايی
، مناسب است که برای ارائه ی مفاهيم و قواع اخالقی، از نمونه ها و سرمشق های بيشتری دارن
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اخالقی به صورت قصه های خيالی، تاريخی و دينی، با سبک و سياقی که کانون رغبت و توجه آنان
ه به نوجوانان، باي مواردی را بگنجانيم که به طور را برانگيزد، استفاده کنيم. در الگوهای ارائه ش
؛ زيرا از کسانی الگو خواهن گرفت که در رفع نيازهای خودانگيخته و درونی به آن ها نياز دارن

  . سنی و انگيزشی آن ها مؤثر باشن
بيان مطالب از طريق داستان ها و نمايش نامه هايی که به نحوی مسائل اخالقی و ارزشی در
ه، از اهميت خاصی برخوردار است. زيرا داستان با فضای عاطفی و هيجانی خاص آن ها مطرح ش
خود، زمينه را به صورت مناسبی برای ايجاد تحول در مبنای گرايشی رفتارهای ارزشی فراهم
ی در جهت تحول گرايشی می آورد. هم آوايی عاطفی دانش آموز با قهرمان داستان، محرک نيرومن
به معطوف  ارزشی،  ض  رفتارهای  باب  در  داستان  مت های  م و  توبيخ ها  چون  به عالوه،  است. 

 . دانش آموز نيست، در او در برابر اين توبيخ ها مقاومت درونی ايجاد نخواه ش
گی ير است. برای مثال، شيوه ی زن استفاده از اين شيوه به صورت های متفاوتی انجام پ
، ه ای  داشته ان پيامبران، امامان، مصلحان و مردان بزرگ و برجسته ای که در تاريخ نقش تعيين کنن
گونه ای از استفاده از اين روش است. برخی رمان ها و داستان های کالسيک را نيز می توان برای
تعميق زمينه های گرايشی دانش آموزان مورد استفاده قرار داد. شکل ديگر، استفاده از داستان های
نيمه تمامی است که در آنها، قهرمان داستان بر سر دوراهی و در سرآغاز يک عمل اخالقی قرار
اشته می شود تا آن را بر حسب گرايش های خود تکميل ه ی دانش آموز گ دارد. اتمام داستان به عه
ارد که برای معلم از حيث کارهای کن و در اين ميان، وضعيت گرايشی خود را به نمايش بگ

ی حايز اهميت است.  بع
اين در  آنچه  می گوييم.  سخن  غيرمستقيم  روش  يک  از  اين جا  در  عملی:  الگوپردازی 
روش مورد نظر است، آشکار ساختن ارزش ها و هنجارهای اخالقی در اعمال و رفتارهای خود
ين و رهبران اجتماع است. اين روش به منزله ی روشی غير مستقيم، در تربيت اخالقی مربيان، وال
تأثير ويژه ای دارد که نمی توان آن را در روش های مستقيم مالحظه کرد. به همين دليل، اين روش
از روش های بسيار مهم درونی کردن هنجارهای اخالقی به شمار می رود. در اين روش، نظر بر آن
است که ارزش های اخالقی به صورت واقعی در اعمال و رفتارهای مربی آشکار گردد؛ نه اين که

به وجود اين ارزش ها تظاهر شود. 
معلم، فعاليت های  در  آن ها  بروز   ، تحسين برانگيزن انه،  فضيلت من رفتارهای  که  آن جا  از 
احساس مثبتی در دانش آموزان ايجاد می کن و سبب تحول عاطفی آن ها به اين رفتارها می شود. به

اين ترتيب، اين روش را می توان يکی از شيوه های درونی کردن ارزش های اخالقی دانست. 
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باي توجه داشت که تربيت اخالقی به گونه ای است که نمی توان آن را مانن آموزش رياضی و
علوم فقط در ساعاتی خاص اجرا کرد؛ بلکه اين امر در هر وضعيت و مکانی قابل رخ دادن است
و از اين رو می توان آن را مانن يادگيری زبان مادری دانست که خود کودک آن را در هر وضعيتی از
رسه نيز دانش آموز در هر لحظه، در کالس يا خارج از آن، مشغول فراگيری محيط می گيرد. در م

 . مسائل اخالقی است که به صورت غير مستقيم در اختيار او قرار دارن
ريس موضوعات گوناگون، در ، مطالعات نشان می ده که معلمان ضمن ت چنان که اشاره ش
ريس موضوع مورد نظر آن ها در درجه ی اول در موقعيتی قرار دارن که تعليم اخالق می دهن و ت
ر کافی در رفتارهای خود درجه ی دوم اهميت قرار می گيرد. بنابراين، معلمان و مربيان باي به ق
. روش غير مستقيم مبتنی ون تظاهر در رفتار خود آشکار سازن تأمل کنن و بکوشن ارزش ها را ب
بر عمل است، نه گفتار. از اين رو، معلمان باي ارزش هايی را که در نظر دارن به دانش آموزان

 . ، نخست در رفتارهای خود جست وجو کنن بياموزن

٣. ارتباط مبنای ارادی با شيوه های تربيت ارزشی
سرانجام به مبنای سوم رفتارهای اخالقی اشاره می کنيم. در اين مبنا نظر بر آن است که
رت انتخاب فرد در مورد رفتارهای اخالقی شکل بگيرد؛ به طوری که بتوان درباره ی اراده و ق

فضيلت های اخالقی تصميم گيری کن و امکان اين تصميم گيری در امر محکم شود. 
مبنای ارادی در تربيت ارزشی و اخالقی اهميت بسزايی دارد. برای فراهم آوردن اين جنبه

ن ارزش ها نيز می توانيم از شيوه های مستقيم، نيمه مستقيم و غير مستقيم استفاده کنيم.  از درونی ش
در اين جا از شيوه ی مستقيم با عنوان «توصيه به انجام دادن رفتار ارزشی»، از شيوه ی نيمه مستقيم
با عنوان «استفاده از افراد در قالب طرح های اجتماعی» و از شيوه ی غير مستقيم با عنوان «طرح

ام خودجوش دانش آموزان در فعاليت های اجتماعی» سخن خواهيم گفت. و اق
توصيه به انجام دادن رفتار ارزشی: اين روش به منزله ی يک روش مستقيم و صريح،

 . ام کن چنان است که معلم و مربی ضمن آن توصيه می کن که فرد به انجام دادن رفتار ارزشی اق
اين توصيه، که با نوعی تحريض به انجام دادن رفتار صورت می گيرد، در حقيقت به صورت مستقيم
در پی آن است که نيروی اراده ی فرد را به جنبش درآورد و در نتيجه، ظهور رفتار را از او انتظار
. اما اين شيوه با شيوه ی «تشويق رفتارهای ارزشی مثبت» شباهتی ظاهری دارد و ممکن داشته باش
است اين سؤال را به ذهن متبادر سازد که تفاوت ميان آن ها چيست، در تبيين اين تفاوت، نکاتی را
ذکر می کنيم: «تشويق رفتارهای ارزشی مثبت» شيوه ای معطوف به گرايش يا مبنای گرايشی عمل
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اخالقی است و به همين دليل، واژه ی «تشويق» بار هيجانی و گرايشی دارد. از سوی ديگر، «توصيه به
انجام دادن رفتار ارزشی» بر مبنای ارادی عمل اخالقی ناظر است و واژه ی «توصيه» در پی آن است
که ويژگی اين روش مستقيم را آشکار سازد. با آن که اراده، جنبه ی درونی دارد، کسانی که می خواهن
، روش توصيه را به کار می گيرن که نوعی به جنبش درآوردن با روش مستقيم به تحول اراده دامن بزنن

اری مستقيم است. اراده ی درونی فرد از طريق تأثيرگ
روش های مستقيم دگرگون کردن مبنای ارادی رفتار اخالقی در مواردی مؤثر واقع می شون
که ميان معلم و دانش آموز، هم نوايی وجود داشته باش و همين هم نوايی موجب می شود که خواست
معلم از طريق توصيه و تحريض او در بنيان ارادی دانش آموز نفوذ کن و با به جنبش درآوردن آن،
زمينه ی شکل گيری رفتار ارزشی را فراهم آورد. در غير اين صورت، هنگامی که دانش آموز با معلم
اشته باش يا در وضعی نامناسب تر، هنگامی که در مورد معلم حالت انکار و موضع گيری هم نوايی ن
، به هيچ وجه بر اين شيوه، اثری مترتب نخواه بود و حتی ممکن است اثر منفی داشته داشته باش

 . ام کن ؛ به نحوی که دانش آموز به نقض رفتار ارزشی مورد نظر اق باش
، به منزله ی با اين حال، در صورتی که شرايط مناسب استفاده از اين روش وجود داشته باش

. روشی مؤثر ايفای نقش می کن و مبنای ارادی را در جهت درونی کردن ارزش ها تحکيم می بخش
، حيات استفاده از افراد در قالب طرح های اجتماعی: همان طور که در پيشينه اشاره ش
، باي در جمعی انسان ها در همه ی جوامع، با ارزش ها گره خورده است. اگر جامعه ای بخواه سر پا باش
. بنابراين، ات و راست گويی وجود داشته باش آن ارزش های معينی مانن احترام به ديگران، رعايت تعه

ن آن هاست.  حيات جمعی انسان خود عرصه ی مهمی برای شکل گيری ارزش ها و درونی ش
فعاليت های در  مشارکت  بر  ناظر  اخالقی،  تربيت  روش های  از  دسته ای  اساس،  اين  بر 
اجتماعی است. در شکل نيمه مستقيم اين روش، معلم، خود افراد را در جريان طرح و فعاليت

   . ه است، قرار می ده اجتماعی خاصی که از پيش طراحی ش
عمل و آن ها  در  چون  که  است  اين  دارد،  وجود  روش ها  نوع  اين  در  که  خاصی  ويژگی 
. عمل و مشارکت در رت انتخاب و تصميم گيری در افراد رش می کن فعاليت جريان دارد، ق
عمل با  زيرا  ارزش هاست؛  کردن  درونی  و  اخالقی  تربيت  روش های  مهم ترين  از  يکی  فعاليت ها 
. همان گونه که ارسطو (١٨٩٤) گفته است، چنان که بّناها با بّنايی کردن، منش در ما به وجود می آي

. ، انسان ها هم با انجام دادن فضيلت ها فضيلت من می گردن کردن، بّنا می شون
ام خودجوش دانش آموزان در فعاليت های اجتماعی: در اين روش، که طراحی و اق
ام دسته جمعی در زمينه ی فعاليت ، دانش آموزان به طراحی و اق به شکل غير مستقيم عمل می کن
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ام به طور ؛ اما طراحی واق . ممکن است معلم در مقام مشاور نظر ده اجتماعی معينی می پردازن

اساسی به همت خود دانش آموزان صورت می گيرد.
خود همت  به  که  اخالقی،  مستقيم  غير  اف  اه با  توأم  و  متنوع  فعاليت های  دادن  ترتيب 
نوجوانان اجرا می شود، در درونی کردن ارزش های اخالقی نقش مؤثری دارد. نحوه ی رعايت
الت، هم ياری و همکاری در عرصه ی فعاليت، هم دردی و هم دلی بين افراد در ضمن فعاليت ها ع
بيشتر اين جا  در  آنچه  اما   . دارن نقش  اخالقی  خصوصيات  پرورش  در  که  هستن  عناصری  از 
اين است.  ارزشی  رفتارهای  ارادی  مبنای  تکوين  بر  روش ها  نوع  اين  تأثير  است،  توجه  مورد 
را اخالقی  رفتارهای  انتخابی  ارادی و  مبنای  دارد،  که  ويژه ای  تأثير  با  خود و  نوبه ی  به  شيوه، 
در دانش آموزان فراهم می آورد؛ زيرا طراحی و اجرای فعاليت های اجتماعی مستلزم به کارگيری

تصميم و اراده در زمينه ی تحقق ارزش مورد نظر است.
يکی ديگر از جنبه های مهم روش های ناظر بر فعاليت های جمعی اين است که زمينه ی نهادينه
نهادهای قالب  در  اخالقی  ارزش های  که  هنگامی  می آورد.  فراهم  جامعه  در  را  فضيلت ها  ن  ش
، زمينه ی بسيار مهمی برای ادامه يافتن ارزش های اخالقی در جامعه فراهم اجتماعی ظهور کنن

. می آي
، قسمت مهمی از تربيت ارزشی شکل ه باش در جامعه ای که ارزش های اخالقی نهادينه ش
می گيرد؛ زيرا مشارکت فرد را در جامعه به گونه ای زمينه سازی می کن که خود مالزم با درونی
ن ارزش های اخالقی است. جامعه ی ما از اين حيث، در مقايسه با برخی جوامع، بسيار ضعيف ش
يشيم و روابط اجتماعی ابيری اجتماعی بين ن ارزش های اخالقی ت است. بنابراين باي درونی ش
رسه، کوچه، خيابان، اداره و... نهادينه کنيم. به اين ترتيب، هنگامی که جامعه نهادهای را در م
ا کرد، درونی کردن ارزش ها، هم به صورت فردی و هم به صورت اجتماعی، مناسب اخالقی را پي
ن ارزش ها در سطح اجتماعی ن ارزش در جامعه به معنای درونی ش رخ خواه داد. نهادی ش
ن ارزش ها در فرد، به معنای رسوخ ارزش ها در مبانی شناختی، است، همان طور که درونی ش

گرايشی و ارادی اوست.
، مطالبی که تاکنون در مورد الگوی سازمان دهی شيوه های درونی کردن ارزش ها مطرح ش

ه است. ول١ نشان داده ش به صورت خالصه در ج



١٠٣راهنمای درونی کردن ارزش های اخالقی از طريق برنامه ی درسی
ول ١: الگوی درونی کردن ارزش های اخالقی بر حسب مبانی عمل اخالقی و شيوه های آموزش ج

شيوه ی غير مستقيمشيوه ی نيمه مستقيمشيوه ی مستقيم

بحث و گفت وگو در موردتبيين ارزش های اخالقیمبنای شناختی
معماهای ارزشی

الگوپردازی عملی در رفتار
معلمان

تشويق رفتارهای مثبتمبنای گرايشی
ارزشی

تأکي بر شخصيت های
اخالقی در قالب
داستان گويی

الگوپردازی عملی در رفتار
معلمان

توصيه به انجام دادن رفتارمبنای ارادی
ارزشی

استفاده از دانش آموزان در
قالب طرح های اجتماعی

طراحی و اجرای خودجوش
فعاليت های اجتماعی به
وسيله ی دانش آموزان
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  گرايي بنيادي ليوتار و پيامدهاي آنتأملي بر كثرت
  براي تعليم و تربيت

  
  ∗حسيني فرشته آل

∗∗خسرو باقريدكتر

  

  چكيده
گرايـــي ودر ايـــن مقالـــه اســـتدالل شـــده اســـت كـــه ليوتـــار بـــا تأكيـــد بـــر كثـــرت

ي زباني، امكان هر گونه داوري ميان داعيان حقيقـت          بازيهاناپذيري بنيادي     قياس
مبتنـي بـر    اگر محور يـا نقطـه اتكـايي عقالنـي، چـون داوري              . كندي ميرا منتف

داشـت، جهـان، تركيبـي    بخشي، انتخاب و تصميم وجود نمـيشواهد، براي نظم
شـوق بـه امـر      « ليوتار آن را در عقـل،        آنچه. بودكننده از واقعيات متكثر مي  گيج

 منجر  لداني عقبه سرگر» قدرت داوري«نامد، بدون برخورداري از       مي» ناشناخته
گرا، در جهت امكان دسـتيابي      در اين مقاله با اتخاذ موضعي حقيقت. خواهد شد

از طريق استحكام بخشيدن به مباني انتخاب و تصميم، استدالل شده» عدالت«به
ازاتاست و از اين طريق، بر تقرير اصولي در جهت تقويت ركن داوري، به مـو   

 تعلـيم و تربيـت، نقـش و مسـئوليت           در بعـد  . ركن شناختي، تأكيد شـده اسـت      
مدارس در ترغيب ابتكار و ايجاد بصيرت، به جاي تمركز بر سازگاري و انطباق              

  .با شرايط، مورد بحث قرار گرفته است
  

  . تعليم و تربيت؛ ليوتار؛ عقل؛ داوري؛ عدالت؛گرايي بنياديكثرت: هاواژهكليد
                                                                                                                                                         

  ريخ و فلسفة آموزش و پروش كارشناس ارشد رشتة تا∗
شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران استاد دانشكدة روان∗∗
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  مقدمه
هـاي مـدرن، موجـد نظريـات جديـد            ارهدر دو دهة اخير، مناقشات ليوتار عليـه انگـ         

اعتبـاري  جـوي مدرنيتـه، ريشـة بـياز ديدگاه ناقد ستيزه. سياسي و اجتماعي بوده است    
،حاصل براي يافتن شالودة دانـش، جامعيـت بخشـيدن         1هاي مدرن را در تالش بي  نظريه

» تمام حقيقـت  «نتيجه براي به چنگ آوردن      ، پافشاري بي)1984ليوتار،   (2كليت بخشيدن
برخـي  . ايـد كـرد  جـو ب وجسـت) 1988ليوتـار،   (آنهاگرايي آميخته با سفسطةو نيز عقل

كننـد و بـه جـاي آن، از         پرداز به تاريخ و جامعه را رد مـيهاي كلينظريات وي، ديدگاه  
ن مبنـي بـر   وي مفروضـات مـدر  . كننـدحمايـت مـيي جزئي پـرداز   سياستهاها و     نظريه

 به جاي آن، تكثر، چندگونگي، انشقاق و عدم تعين را           كند وپيوستگي اجتماعي را رد مي
نـي بـر محوريـت انسـان شناسـاگر          فـرض بنيـادين مـدرن، مب      . دهـدمورد تأييد قرار مي

وي از محوريـت و قـرار دادنـش در ميـان            كـردن   آفرين را رها كرده و با خـارجوحدت
يافتـه   يـا انشـقاقهويتي چندگانـه  ) ي زبانيبازيها(ي اجتماعي يا زباني گوناگون      فعاليتها

گرا، يا بـه تعبيـر      ليوتار، به لحاظ فلسفي يك نسبي). 1984ليوتار،  (گردد  برايش قائل مي
رو كـه وي، امكـان      گرايـي وي بنيـادي اسـت، از آن كثـرت. اسـت  خودش يك مشرك  3

جاذبـة نظريـات وي،   . كنـدي زبـاني را رد مـيبازيهاپذيري ميان   هرگونه سازش و آشتي
الشـعاع قـرار    نيست، بلكه علوم تربيتي را نيز تحـتياسي و اجتماعي    منحصر به علوم س   

مندان به مسائل    عالقهبخش وي كه عمدتاً در كانون توجة        ميك از مباحث الها   . داده است
لة مشروعيت دانش، كـار ويـژة       كردن مسئ، اين است كه وي با مطرحگيردتربيتي قرار مي

، بـه توليـد ايـده در        4»كاربردپـذيري«دانش علمـي را از توليـد حقيقـت در چـارچوب             
در چارچوب نظرية   بدين ترتيب، دانشي كه وي      . كند تفسير مي5»شكني  منطق«چارچوب  

                                                                                                                                                         

1- Universalizing 
2-Totalizing 
3-Pagan 
4-Performativity 
5-Paralogy 
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،»مولد حقيقت«، نه   »مولد ايده«دهد، صرفاً به عنوان     ي زباني مورد مشاهده قرار ميبازيها
، نظريـة وي، بـا      رسـداما به نظـر مـي. برداز بحراني كه در آن فروغلتيده، جان به در مي

گرايي حاصل شده، با محدوديتي كه بر       وجود گشايشي كه در كار دانش در گسترة كثرت
  .گرددتوان داوري عقل گذاشته است، دچار رخنه مي

گرايـي بنيـادي ليوتـار را       در مقالة حاضر، قصد داريم تا به طور خاص، ديدگاه كثرت
مباني نظري، نخست    بررسي اجمالي    بدين منظور، پس از   . مورد نقد و بررسي قرار دهيم     

ي زبـاني كـه بـه اتخـاذ رويكـرد           بازيهـاروية خاص وي در مطالعة دانش در چارچوب         
گرا از سوي وي منجر شـده اسـت، بررسـي خواهـد شـد؛ سـپس پيامـد ديـدگاه                      كثرت
گرايانـــة وي در تعلـــيم و تربيـــت بررســـي خواهـــد شـــد، در خاتمـــه بـــا تخطـــي ازكثـــرت
گرايـي در تعلـيم و    كثـرتاتگرا، امكان و اتخاذ موضعي حقيقتگرايي بنيادي وي    كثرت

  .تربيت بررسي خواهد شد

  گرايي پست مدرنگرايي مدرن، تا نسبياز جزم
ــوان گفــت، ويتگنشــتاين   ، سرچشــمة دو انشــعاب فكــري)1889-1951(شــايد بت

گرايي اسـت   يك انشعاب، رويكردي افراطي از تجربه. ساز در قرن بيستم است      سرنوشت
گرايي منطقي شهرت يافته است؛ و انشـعاب ديگـر، بـا جـاي دادن انـواع                 كه با نام اثبات

رسـد كـه     مـيمدرنيسـتهاگرايانه در خود، در نهايت، به اردوگاه پسـت          ي كثرتگرايشها
  .هاي مدرن هستندترين ناقدان اسطورهجدي

 دو جهـت    ي افراطي، در هـر    گرايشهاتوان صحنة ظهور    قرن بيستم را مياز اين نظر،    
آن» مـدرن«، به معنـاي     »پيشرفت«و  » فناوري«،  »علم«،  »عقل«ايماني نسبت به    ايمان و بي

گراها در معرفي علم به عنوان تنها نظام معرفتي شايستة اعتنـا، بـا              پافشاري اثبات. دانست
. يابـداي مـي، ابعاد تازه»هرسال«ظهور حلقة وين و تحت تأثير آراي اولية ويتگنشتاين در           

 تا به حدي است كه فعاليت علمـي را در تمـام             يگرايي علم، در اين جريان فكر       وصخل
مراحل خود، از كشف و داوري و گسترش، پيراسته از هر عنصر غيرعقلي، غيرتجربي و                
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داند و دست متافيزيك را از هر گونه دخالت در فعاليت معرفتي بشر كوتاه              غيرمنطقي مي

گرايي در حوزة فلسـفة     ور نوعي نسبيگرايي با ظه  ن جزمد كه اي  پاياما ديري نمي. كند  مي
و پيگيـري جـدي آن      » رسـاله«با مواضع ويتگنشتاين در     . گيردرد چالش قرار ميعلم، مو

رود؛ و حيطة دانـش  تا مرزهاي نهايي خود پيش مي1»تحديد«توسط اعضاي حلقة وين،
كنـد،  اداري كه وي وضع مي دانستني و گفتني است، با وجود معيار معن        آنچهمعتبر، يعني   

پـــذيري وبـــدين ترتيـــب، عقالنيـــت، عينيـــت، تجربـــه. شـــوداز قبـــل نيـــز محـــدودتر مـــي
، كه هنوز به طور كامل از پنـدارهاي متـافيزيكي           » مدرندانش«پذيري مندرج در      مشاهده

گرايانة افراطـي،  اين رويكرد خلوص. شودمنتقل مي» گراعلم اثبات«پيراسته نشده بود، به     
دها در نيمة دوم قرن بيسـتم، هـم از جانـب فيلسـوفان علـم و هـم از جانـب پسـت                        بع

  .گيرد، مورد معارضة جدي قرار ميمدرنيستها
، حاكي از آن است كه واقعيـت        »ات فلسفيقتحقي«تا  » رساله«چرخش ويتگنشتاين از    

بداعيـة ويتگنشـتاين در كتـا      . دهدتر از آن است كه اتميسم منطقي وي نشان مي  پيچيده
 عبارت است از كـاربردي كـه در يـك           ، اين است كه معني يك كلمه      »تحقيقات فلسفي«
، نوعي فعاليت اجتماعي قانونمنـد اسـت        »بازي زباني« منظور وي از     . دارد2»بازي زباني«

  ).1381گيليس، ترجمة ميانداري،(كه در آن، كاربرد زبان، نقش اساسي دارد
هـا معنـي حقيقـي خـود را در     ه چگونه واژهدهد كنظرية جديد ويتگنشتاين نشان مي

همين زمينـة اجتمـاعي داشـتن زبـان كـه در            . يابندي اجتماعي روزمره عملي ميفعاليتها
محور نظرية معناداري جديد    » تحقيقات فلسفي«مورد غفلت قرار گرفته بود، در       » رساله«

اعي اسـت كـه     در اين اثر، در وهلة نخست، زبان عملي اجتمـ         . گيردويتگنشتاين قرار مي
ي بسيار است كه ارتباطي اندك با يكـديگر         فعاليتهاكارش صرفاً توصيف نيست و شامل       

                                                                                                                                                         

1- "Demarcation"    ،تعيين حد و مرز نظريات علمي بـا ديگـر انـواع نظريـه، بـه ويـژه                   مسئله يا تحديد 
  . استنظريات مابعدالطبيعه

2-Language game 
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انـد  »ي زنـدگي  صـورتها«كننـد، بلكـه خـود،       ي مجرد را منعكس نميصورتهاآنها. دارند
  ).1379 ترجمة حنايي كاشاني،سولومون،(

رسـالة  «بـه   بدين ترتيب، ويتگنشتاين با تجديـدنظر در آراي گذشـته خـود و حملـه                
. كنـدكرد، رد مـيگرايي را كه زبان و جهان را با يكديگر متحد مي، كل» فلسفي-منطقي

گرايانه، با دفاع از كاركردهاي متعدد زبـان در         گرايانه، به رويكردي كثرتاين رويكرد كل
كسـب  » ميـان كـنش اجتمـاعي   «اگر زبان، معنايش را از   . شودبدل مي» تحقيقات فلسفي«

ها تنها در داخل مرزهاي      هر واحد اجتماعي، به مثابه قلمرويي است كه واژهكند، پس  مي
شناسي، ديگر با جغرافيايي      فتبا نظرية متأخر ويتگنشتاين در حوزة معر      . يابندآن معنا مي

بـا مختصـات عقالنيـت،      » گـراعلم اثبـات«پارچه مواجه نيستيم، كه سراسر قلمروي         يك
پـذيري اسـت، بلكـه جغرافيـايي متشـكل از قلمروهـاي             پذيري و مشاهدهعينيت، تجربه
رو داريم، كه هر قلمرو حاكميت خود را با معيارهايي كـه بـراي معنـاداري                معرفتي پيش

  .شودبخشد؛ همانند هر بازي كه با قواعد خود شناخته ميكند، تشخص ميوضع مي
 بعد از او    گرايانهگرايانه و نسبيي كثرتگرايشهاتوان در   اثر نظرية ويتگنشتاين را مي

ويتگنشـتاين و اتخـاذ     » ي زبانيبازيها«ها، با تأثيرپذيري از نظرية      مدرن  پست. مشاهده كرد
ــرترويكـــرد ــه  كث ــا آن مالزمــت دارد، دعــاوي خــود علي ــدرن«گــرا كــه ب و» علــم م
را مطـرح   » ايـدة پيشـرفت   «و  » گرايي  واقع«،  »عينيت«،  »عقالنيت«هايش، همچون     اسطوره
 با قرار گرفتن در اين طيف، از جمله كساني است كه در مطالعه و پژوهش                ليوتار. كردند

تأكيد بر  «: ، از روية معيني حمايت كرده است، يعني       خود دربارة معضل مشروعيت دانش
گرايياما براي تبيين كثرت). 1984ليوتار،  (» آنهاواقعيات زبان و به ويژه جنبة كاربردي      1

  .يابد ميتر در آراي وي ضرورتتدقيقي محسوسبنيادي ليوتار،

                                                                                                                                                         

1-"Pragmatic"يـا  » عمـل«اي است كه شـخص در       يا جنبة كاربردي زبان، اشاره به كاربرد زبان به شيوه
 .منظور دارد» موقعيتي خاص«
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  گرايي بنياديكثرت
كنـد كـه    ، اين امكان را مطرح مـي»پست مدرن چيست؟  : پاسخ به پرسش  «ليوتار، در   
 تنها بـه ايـن دليـل     نهفته است؛1»امر نانمودني«مدرن در مضمون نشان دادنمعناي پست

، امـا   »نانمودني« كه    پذيرفته شدة مدرن، اموري هست     كه نشان دهد، جدا از امور از پيش
ي زبـاني،  بازيهـاوي با منتفي دانستن اميد هر چند ناچيز، آشتي ميـان . است» قابل درك«

بـازي   [بازيهـابر اين   ] قوة شناخت و قوة داوري     [ كه نام قوا   2-شود، كانت هم  مدعي مي
سـتند و تنهـا     عميقاً از هم جـدا ه      آنهادانست،   مي- نهاده بود  ] و بازي تجويزي   34داللتي

 هگلي اين دو را در يـك وحـدت واقعـي، تماميـت              5»هم استعالييتو«رفت، كه   اميد مي
جز حاكميت تـرور  مدرن چيزي نبود،» توهم استعاليي«اما از نظر وي تاوان اين      . ببخشد

هـاي ليوتـار معنـاي خاصـي دارد، و از نظـر سياسـي،               تـرور در نوشـته). 1992ليوتار،  (
» دهي بـه محروميـت    كردن ديگران، از توان پاسخ  روممح«اجتماعي يا فرهنگي عبارت از      

 خيال تصاحب كـل واقعيـت و در جبـران           ليوتار، با واهي خواندن   . است) 1997ليوتار،  (
بهاي سنگيني كه عقالنيت مدرن در وحدت بخشـيدن بـه محسوسـات درون مفـاهيم و                 

: كنـدمـيهاي روشن و قابل انتقال پرداختـه اسـت، اعـالم            بندي تجربه در گزاره  صورت
ريـد شـاهدي بـر امـر نـانمودني باشـيم           بگذا]. خواهي[نبرد با تماميت    : پاسخ اين است  «

  ). 1992ليوتار،(»  را فعال و حرمت نام را حفظ كنيم6تباينهابگذاريد
خواهي عقالنيت مدرن كه خواهان تصاحبوي، در واقع با اعالن جنگ عليه تماميت

 و فروكاستن امور جزئي به كلي يا كثـرت بـه            تهاتفاوكل واقعيت از طريق ناديده گرفتن       
                                                                                                                                                         

1-"Unpresentable"»از آگاهي انسـان مخفـي مانـده        » نگر  كلي«از آن رو كه با اتخاذ رويكرد        » نانمودني
گـرا، بـه آن صـورت ذهنـي     نگر يا نـامتوان با اتخاذ رويكرد جزئييكن مياست و صورت ذهني ندارد، ل     

  .بخشيد يا به قول خود ليوتار شاهدي بر آن بود
2-Faculties 
3-Denotative game 
4-Prescriptive game 
5-Transcendental illusion 
6-Differends 
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گرايـي بـه     شـدن ايـن جريـان و بازگشـت از وحـدتوحدت است، خواهان معكـوس    
گرايـي عقالنيـت مـدرن و پايـان         ي بر آن است كه با گريز از تقليلو. استگرايي    كثرت

كه همواره با سركوب، تـرور و تحميـل سـكوت بـر ديگـري        دادن به سيطرة قهرآميز آن
اي كـه   يـافتن از مخمصـهيل، جهـت نجـات    گرايي را بـه عنـوان بـد       ست، كثرتمراه اه

  .عقالنيت مدرن در آن گرفتار آمده است، معرفي كند
 و آن را اساسي يا بنيادي كرده است، از          گرايي ليوتار نهاده شده    كثرتاما قيدي كه بر   

منتفي و شكاف ميـاني زباني را    بازيهاپذيري ميان   آن روست كه وي اميد هرگونه آشتي
گرايـي وي، خـوب     براي تبيين اساسي بـودن كثـرت). همان(داند   را بسيار عميق ميآنها

 در شـرايطي  تباينهـا. ، واژة جعلي و ابداعي وي، قدري تأمل كنيم   »تباين«است در مفهوم    
. رف شـود  تواند به صورت منصفانه برط    دهند كه تعارض ميان دو طرف دعوا نميرخ مي

كند، عدم وجود قانون كاربردپذير در حل منازعه بـه           اقامه مي وي در اين زمينه    دليلي كه
بنابراين، در اين تعارضات همواره يـك قربـاني         . ميان آن دو است   1»قشكاف عمي«علت  

ليوتـار،  (وجود دارد كه از نظر ليوتار كسي است كه از اقامة دليـل محـروم شـده اسـت                     
يبازيهـا بـه علـت تمـايز بسـيار عميـق            -تباينهـانستن  ناپذير داليوتار با اجتناب). 1988
هاي روا داشـته شـده از       عـدالتي و بـيتباينهـا تنها رسالت فيلسوف را برمال كردن        -زباني

اهـان  ورو، در سخني كـه از وي نقـل شـد، وي خ            داند از همينسوي يكي بر ديگري مي
تارهـا، حضـوري نـامرئي      همواره در نقطة تالقـي گف     » تباينها«. است» تباينها«2كردن  فعال
. تـر، نامحسـوس و مخفـي اسـت        اين حضور، اغلب غيرفعال يا به عبارت روشـن. دارند

فيلسوف. ، مستلزم كوشش فلسفي است  آنهايا به تعبيري بر مالكردن      » تباينهافعال كردن   «
دهد كه چگونه يـك بـازي بـر بـازي ديگـر بـا               در استمرار سعي فلسفي خود، نشان مي

  .زندعدالتي موجود دامن ميواعد خود، بر بيتحميل نارواي ق

                                                                                                                                                         

1-Abyss 
2-Activate 
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  »گرايي بنيادي  كثرت«در گسترة» دانش«
بخش مشهور، مبني   روايتهاي مشروعيتباطن نگرش مدرن به دانش به خالف ادعاي         

اي بود كه الزاماً دانش را بـه نقطـة     ، به گونه  »دانش براي رهايي  «يا  » دانش براي دانش  «بر  
ن بـه دانـش بايـد       پس ريشة بحـران را در ذات نگـرش مـدر          . دادبحران كنوني سوق مي

بخش بـا تفسـيري     ي مشروعيتروايتها). 1384زاده،  ، ترجمة حسينليوتار(جستجو كرد   
. تقليل يابـد  » دانش علمي«به  » دانش«كه كليت   شوندكنند، سبب ميكه از دانش ارائه مي

نتيجه كااليي   از داننده و در      بيگانگي با توجه به قابليتي كه در        -سپس اين شكل از دانش    
گيـرد و بـدين ترتيـب، ضـمن         قرار مـي» قدرت « به سهولت در ميدان جاذبة     -شدن دارد

 .شـود مـيمشروعيت دوگانـه  1گر خود، گرفتار معضل     ناكارآمد نشان دادن فلسفة توجيه
گذار است كه به نظـر       مشروعيت دوگانه، ناظر به مشروعيت هم قانون و هم قانونمسئله

اين پيونـد، در زمـان      . تار از زمان افالطون، علم را با سياست در پيوند قرار داده است            ليو
ترين شكل خود، دانش و قدرت را نسخة بـديل يكـديگر كـرده اسـت،                كنوني، در كامل

چـه كسـي    :  هسـتند  مسئلهدانش و قدرت صرفاً دو وجه يك        ... «: توان گفت ميĤنكهچن
دانـد كـه در چـه مـوردي نيـاز بـه              كسـي مـيگيرد كه دانش چيست، و چـه      تصميم مي

 با استقرار دانـش در ميـدان جاذبـة          ؟)1381ليوتار، ترجمة نوذري،    (» گيري است  تصميم
پيامد اين امـر، تحـول معيـار دانـش علمـي از           . شودقدرت، قواعد آن بر دانش حاكم مي

فته اسـت،   در طي اين فرآيند، قدرتي كه بر واقعيت تسلط يا         . است» كارآيي«به  » حقيقت«
  .تواند عدالت را ضميمة خود كندمي

 از آن رو    -بخـش و چـه قـدرت       چـه رهـايي-روايـتاز نظر ليوتار توسل بـه يـك         
ناپذير است كه دانش علمي، معيار حقيقت را براي خود برگزيده و خواهان توليد            اجتناب
الي اسـت كـه خـود        چنين شرايطي سؤال از مشروعيت، سـؤ       در. هاي حقيقي است    گزاره

                                                                                                                                                         

1-"Double Legitimation"دهد هرچه حقيقي است،ي افالطوني است كه نشان ميا همسئل، اشاره به
  ).1984ليوتار،(گذار هنجارآفريني كنددهد كه در مقام قانونعادالنه است و اين حق را به عالم مي
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در قلمـرو  » معيـار حقيقـت  «پـذيرش حاكميـت     . كند، نه فلسـفه   علم براي خود طرح مي
بـه  . دليـل و مـدرك محـرز نـدانيم    بيي علمي، مستلزم آن است كه هيچ امري را      فعاليتها

فوراً اين سوال براي خود دانش علمي طرح مي شـود كـه چـه دليلـي بـراي          همين دليل، 
  اثبات حقانيت خود داري؟

لة مشـروعيت دانـش     اي متقاعدكننـده مسـئ    توان به شـيوهكه نميه به اين  ليوتار با توج  
پـردازد،  ي زباني ميبازيهاعلمي را مسكوت گذاشت، به تبيين دانش در چارچوب نظرية      

تا شايد با تحويل دانش علمي به يك بازي زباني، راه حلي براي معضل مشـروعيت، در                 
انـداز نظريـة    ا اسـتقرار دانـش در چشـمبـ. هاي فلسفي كنوني بيابـد    پي ناكارآمدي تبيين

  :شودتر ميي زباني، ابتدا دايرة شمول آن گستردهبازيها
هاي مصداقي نيست، بلكـه     اي از گزارهمنظور از واژة دانش به هيچ وجه مجموعه... «

 »چگونه زيستن«، تخصص،   » عمل كردن  چگونگي«يا  » مهارت«مشتمل بر مضاميني چون     
 استعداد يا توانشي است كه ازمسئلةلذا، دانش. غيره نيز هستو  ... »چگونه گوش دادن  «

و اعمـال معيارهـايي نظيـر       صرف تعيين و اعمال معيار حقيقت فراتـر رود و بـه تعيـين               
، زيبـايي يـك     )حكمـت و فرزانگـي اخالقـي      (، عدالت و سـعادت      )كيفيت فني(كارآيي  

ار، ترجمـة نـوذري،     ليوت(» رسدو امثالهم مي) حساسيت سمعي و بصري   (صوت يا رنگ    
1381(.  

» علـم«يابد و ديگـر منحصـر بـه    با گستردگي شمول دانش، يادگيري هم گشايش مي
صني، بـه قلمروهـاي دانـش تشـخ     ي زبـا  بازيهاانداز نظرية    اينك، در چشمآنچه. نيست

دهـد  دهد، معيارهاي پذيرفته شده در محفل اجتماعي طرفين گفتگوست كه نشان مي  مي
گرايـي، دانـش   رتدر گسـترة كثـ  ). همـان(، زيبا، حقيقي يا كارآ است   چه اموري عادالنه  

كه با قواعد خاص خود تشـخص       ي ديگر   بازيهابيشمار در جمع    علمي يك بازي است،   
، اهميـت و    ت و اساساً معضل مشـروعيت نـدارد؛ زيـرا بـر اسـاس ايـن نظريـهيافته اس
  :چيز ديگركند و نه هيچ هر بازي را زبان وقواعد منحصر به فرد آن تعيين مي-ضرورت
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ي كـه  دمدرن آن است كه گفتمان مربوط بـه قواعـ  ويژگي بارز دانش علمي پست... «

» رودجزء ذاتي و الينفـك آن بـه شـمار مـي) صراحتاً(بخشند  دانش مذكور را اعتبار مي
  ).همان(

و با  گيرد   را ناديده نميبازيهااي كه تباين و ناسازواري      در بازي دانش، اصل و قاعده
كند كه به خالفرو، ليوتار اعالم مياز اين.  است1»شكني  منطق«آن در تناسب قرار دارد،      

توافق دانشـمند بـا منطـق مسـتقر و          «دهد،   به بازي علم مشروعيت ميآنچهتصور رايج،   
در چنين ديدگاهي، دانشمند بـه  .  نيست، بلكه شكستن اين منطق است2»شدة تعقل  تثبيت

 نـه    اسـت،  3»شـكني مبتكـر   منطـق« اصـالت دارد     آنچـهه متخصص و    مثابه مبتكر است ن   
يروايتهـااعتبـاري   پـس از بـي). 1984ليوتـار،   ( با منطق مسـتقر      4»همگرايي متخصص«

 و ايجـاد    5»هاپويش براي ناپايداري«دهد،  هدف معتبر مي به دانشآنچهبخش،    مشروعيت
  .است» امور ناشناخته«زمينه براي توليد

  گرايي بنيادي در تعليم و تربيتپيامدهاي كثرت
كم در دو سطح وجود     گرايي بنيادي، گسيختگي دست    كثرترسد با توجه به   به نظر مي

ارزشـهاهاي بنيادين ميان جوامع معاصر در حوزة اخالق، فرهنگ و           يدارد، يكي گسيختگ  
بنابراين، شايد. ي روزمرة اجتماعي بشرفعاليتهاو ديگري گسيختگي ميان سطوح مختلف   

گرايـي بنيـادي ايـن    ي تعليم و تربيت معاصر با كثرتتنشهاترين  بتوان گفت يكي از مهم
توان همچنان از تعليم و تربيت آرمـاني يـا          يي آيا ميگسيختگيهات كه با وجود چنين      سا

حتـــي آرمـــان در تعلـــيم و تربيـــت ســـخن گفـــت، يـــا بايـــد معاهـــدات جديـــد را جهـــت  

                                                                                                                                                         

 به معناي"para"دهد كه اين لغت يوناني است و از دو بخش نشان مي"paralogy"شناسي ريشه- 1
براي ليوتار. تشكيل شده است» خرد«يا» دليل و راهنما« به معناي"logos"و» ماوراي«يا» خارج از«
  .هاي مستقر تعقل و استدالل استبه معناي حركتي خالف شيوه» پارالوژي«

2-Homology 
3-Inventor’s paralogy 
4-Expert’s homology 
5-Search for instabilities 
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ي مطـرح   گسيختگيهاروشن است كه با وجود      د؟  ي تعليم و تربيت تنظيم نمو     زاپرد  مفهوم
گرايي بنيادي، سخن گفتن از تعليم و تربيت آرماني و حتـي آرمـان              شده در نظرية كثرت

اما با رجوع به ادبيـات      . اي فراگير و جهان شمول ميسر نيست      در تعليم و تربيت به گونه
بـريم كـه    رب، پـي مـيگرايي بنيادي ليوتار در غ    تحقيق در زمينة پيامدهاي تربيتي كثرت

در هـم   ) بـازي تجـويز   (با شوق كاربست آن     ) بازي شناخت(شوق شناخت اين موضوع     
مدرن دربـارة  ول پستمشآميخته و با نسخ احكام مدرن، به صدور احكام آرماني و جهان

  .تعليم و تربيت انجاميده است
ار بـراي   ، قبول پارالوژي ليوتار كـه جسـتجويي اسـت پايـد           )1990 (از نظر فريتزمن  1

آموزان را به پرورشكه آموزش و پرورش بايد دانشهاي نو، داللت دارد بر اين     ايدهيافتن
 انتقادي، فراتر از دانش معمول و بينش مقبول، تشويق كند وهاي نو و چالشو بروز ايده

  .حساس باشند» تباينها«ناپذير بياموزد تا نسبت به حضور اجتنابآنهابه
ييداللتهـاگرايي بنيادي ليوتار، در پـي كشـف          با تأمل در كثرت،)1994 (2مك الرن

 عدالت در متن    گرايانةهاي عملليت سياسي و شيوهبراي آموزش و پرورش انتقادي، عام     
  .مدارس است
ناي از انديشـيد   گرايي ليوتار، در جستجوي شيوه، با تأسي از كثرت)2000 (3هوگان

ه در پـي   باشد، تربيتي است و بيش از آنكسيكه سيااست كه در ذات خويش، بيش از آن       
  .است» خود«باشد، در پي نقد» ديگري«مخالفت يا سركوب

عزيمـت بـه سـوي آمـوزش علـوم در عصـر             ، پارالوژي را نقطـه      )2000 (4زمبيالس
وي بر آن است كه جدا از موافقت يا مخالفت بـا مواضـع شـكاكانه                . داندمدرن مي  پست

توانيم به اين موضوع بينديشيم كه آيا راه حلبخش؛ ميي رهاييروايتهاليوتار در قبال فرا   
. ي جديد براي شرايط اجتماعي خواهد شد يا نه        انتخابهاوي موجد احكام تازه و شقوق       

                                                                                                                                                         

1-Fritzman 
2-McLaren 
3-Hogan 
4-Zembylas 
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هاي نوين براي  توان در جستجوي راه   ، مي»پارالوژي«ز امكانات   گيري ااز نظر وي با بهره

وي بـا جانبـداري از      . هـاي متفـاوت بـود       ه به آموزش علوم به شيو     نانديشيدن و پرداخت  
، آن را هـدايتگر جسـتجوي       »مـدرنوضـعيت پسـت«ر  شعارهاي شناخته شـدة ليوتـار د      

كند و در نهايت اين پرسش را       بخش، برانگيزنده و نيروبخش ارزيابي ميراههاي بصيرت
كنند  ي و تخيالت كودكان استقبال م     تفاوتهاكند كه آيا مدارس از تالقي ناپايدار        مطرح مي

  .دهند ادامه ميآنهايا به سركوب
مدرنيستي ليوتار بـراي  اوش پيامدهاي ناشي از ديدگاه پستبا هدف ك   )2003 (1كولر

گرايي بنيـادي  كند مفهومي از تعليم و تربيت را بر اساس كثرتتعليم و تربيت، تالش مي
شود كهي، سبب ميتغيير نگرش از ديدگاه سوژه محور به ديدگاه زبان  . ليوتار توسعه دهد  

اي زباني درك   دهي يا تغيير شكل سوژه، چون پديدهتعليم و تربيت به جاي فرآيند شكل
مـدرن بـه    گرايي پسـتدر آن يك خصيصة مهم ساختاري از نظر كثرت» تباين«شود كه   
ي كالن، ديگر حاوي مفهـومي      روايتهاتعليم و تربيت با خارج شدن از افق         . آيدشمار مي

شـود كـه    هاني نخواهد بود، بلكه بيشتر به عنوان رويدادي زباني تفسير مياز پيشرفت ج  
از(آميـز   بنابر شرايط موردي خاص و طي فرآيندي مخاطرهبيشماري  صورتهاتواند به     مي

بدين ترتيب، اين مفهوم از تعليم و تربيت بـا اجتنـاب از            . رخ دهد) جهت بروز شكست  
كنـد،  مدرني كه ليوتار تحليـل مـيرايط پستمفاهيم متافيزيكي وحدت و كليت، براي ش      

  .كفايت خواهد كرد
گرايي در تعليم و تربيت اهميـت دادن بـه ديگـري           2يكي از نتايج بالفصل نفي كليت

يعنـي  » ديگـري«رود، جا براي توجه بـه عنصـر گرايي از ميان ميوقتي كه كليت «:است
مدرنيسـم بـا     اين معنا پسـتشود و به  ي ديگر باز ميفرهنگهابراي اهميت قائل شدن به      

  ).1375باقري،(» تنوع فرهنگي گره خورده است

                                                                                                                                                         

1-Koller 
2-otherness 
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بر اين اساس، در زمينة شيوة خوانـدن متـون درسـي، ميـان انـواع خوانـدن تفـاوت                    
، خوانـدن از    خوانـدن از درون   1:  مطرح شده اسـت    از جمله سه نوع خواندن    . اند  ذاشتهگ

ي درسي مطـرح    كتابها و تربيت و در       در روال معمول تعليم    آنچه و خواندن عليه   23فراز
امـا  . شودمعمول، به خواندن از درون ختم مياست، زبان فرهنگ غالب است كه به طور         

خواندن از فراز به معناي اشراف و داوري نسبت به فرهنگ غالب است و خواندن عليه،                
ورود به عرصه نقادي و مشخص نمودن نقاط ضعف فرهنگ غالب و جا باز كردن براي                

  ).همان(ي اقليت استفرهنگهاي ديگر، از جملهرهنگهاف
بـــه عنـــوان يـــك راهبـــرد شـــاخص در اشـــكال متفـــاوت» ديگـــري«اهميـــت دادن بـــه

گرايي ليوتار، سبب شده اسـت كـه مفهـوم خاصـي از             مدرنيسم، از جمله در كثرت  پست
توجـه   در مباحث تربيتي مـورد       4گراتعليم و تربيت با عنوان تعليم و تربيت چند فرهنگ

  .خاص قرار گيرد

  »گرايي بنياديكثرت« برنقدهاي وارد
 به6»كردنفقط بازي«آميزي است كه در سخن پاياني كتاب لقب طعنه»5حاكم بزرگ«

آن» حـاكم بـزرگ   «مقام واقعـي    : گويد در اين باره مي7 وبر.ليوتار نسبت داده شده است    
 پيش از آن، ضرورت نهي كـردن        كند، كهاو در حالي نهي مي. اندازه نيست كه حكم كند    
در واقع ليوتار حكم كردن از مقام يـك حـاكم را      ). 1985وبر،  (را مبهم و تار كرده است       

تناقضـي  . گيرد كه خود از همان مقام به صدور حكم مشغول است          در حالي به سخره مي
ي اسـت كـه بـا    گرايي بنيادي وي نهفته است و آن اميد دستيابي بـه منظـر در پس كثرت

 را تضمين كرد؛ اما بدون      بازيها هويت خاص و منحصر به فرد همة         ريستن از آن بتوان   نگ
                                                                                                                                                         

1-Reading within 
2-Reading upon 
3-Reading against 
4-Multicultural Pedagogy 
5-Great prescriber 
6-Just Gaming 
7-Weber 
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ناپذيري و حتي هيچ هويتي، به معناي       يك حاكم بصير، هيچ خلوص، خاص بودن، قياس

گرايي، وجود ايـن    اساسي بودن اين كثرت). همان( متصور نيست    بازيهابراي اين   واقعي  
تـر،  به بيان روشـن. كند آن را در جاي خود متوقف ميكند و عمًال  امكان را تضمين نمي

 مشاهدة خود نيست، بلكه چشمي بايد كه در تماميت يك منظره،    گرا قادر به  چشم كثرت
  . كندآنها را به نظاره نشيند و سپس حكم به وجودكثرتها

بخش بـراي ناقـدان پسـت مدرنيسـم بـدل شـده       نما، به تفريحي لذتكشف متناقض
ــردن  اســت، در حــالي ــاجز ك ــان در ع ــه همچن ــردن   ك ــروف، از رو ب ــول مع ــه ق ــا ب ي

 به نـام    آنچهو  » گراييتروريسم عقل«اثر بوده است؛ زيرا همواره اتهام        بيمدرنيستهاپست
 - بـه تعبيـر ليوتـار      -برطـرف مقابـل   » تحميـل سـكوت   «و  » تبـاين «عقل به تحقق يافتن   

البتـه ايـن   . ي كـرده اسـت  انجامد، از سوي ايشان چون گاردي حملة حريـف را خنثـ        مي
حـاكم  » الگوي فكري« يعني چرخيدن به دور يكديگر و دفاع از طريق امكاني كه             -فنون
 نمايش روشني اسـت     -گذارد  يگر تحت حمايت خود م     استدالل در اختيار استداللايبر

طـور كـه كـوهن      زيـرا همـان.  به چه چيز شـبيه اسـت       ]يا فلسفي[كه بحث علمي    از اين
برد و ايـن نكتـه   به كار ميوه، الگوي خودش را در مقام دفاع از آن الگو           هر گر: گويد  مي

ابهام، صرفاً  اي قاطع و بيتواند به گونه اين منازعات نميدهد كه چرا  به وضوح نشان مي
  ).1382كوهن، ترجمة شكري،( يابداز طريق منطق فيصله

الگـوي  « در زمينـه  د،ربـبه كار مي» يالگوي علم«كه كوهن در زمينة    1»برهان دوري«
گويـد، ايـن برهـان هـر قـدر هـم       طور كه كوهن مياما همان. رودهم به كار مي» فلسفي

تواند براي كسـاني كـه      دارد و نمي] براي بازيگران[كنندگي  نيرومند باشد، فقط شأن اقناع
). همـان(كننـده باشـد    اي منطقي يا احتمالي مجابكنند به گونهاع مياز ورود به دور امتن    

دهـد، چـرا در نـزاع ميـان الگوهـاي فكـري،             اين استداللي است كه به وضوح نشان مي
  .مانندگر باقي مياي تنها در نقش نظارههمواره عده

                                                                                                                                                         

1-Circular Argument 
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ي فكري مقتدر با كوفتن بر طبـل خـود، عمـالً هـر صـدايي را                 نظامهاكه  در عصري   
گرايـي دارد،   ند، نقطة قوت نظرية ليوتار تأكيدي است كه بر كثرتا قرار دادهالشعاع  تتح

گرايي نهاده است و راه را بر هر مـدعي،          اما نقطة ضعف آن قيدي است كه بر اين كثرت
گرايـي بنيـادي از مبـادي       رسد حكم قطعي به كثرتبه نظر مي. كندحتي خود نيز سد مي

همه. يابدگرا كثرت ساخت و نظمي ديگر مي موضع حقيقت ازاما. گرا ميسر نيست    نسبي
انـد و چـون    چه خرد و چه كالن مدعيان حقيقت و اساساً در جدال و قهر و غلبهروايتها

كننـد؛  بودن ادعاي خويش اقامه مـياي دارند در اين راه داليلي براي حقيقي         چنين داعيه
گرايي مورد قبول خـود و وجـود        دن كثرتدادن بنيادي بو  گونه كه ليوتار براي نشان  همان

 سخن  آنهااز   ليوتار   يي كهروايتهابر اين اساس، فرا   . كند، داليلي اقامه ميبازيهاتباين ميان
توانداند كه مدعي حقيقتي هستند و آن حقيقت، نميگفته است، از آن رو فراخوانده شده

و مـدعيانانـد  وانـده شـده فراخآنهـا. وني بشر توجيـه كنـد  نتناسب خود را با تجارب ك    
 صورت پذيرفته   آنهاترين كاري كه در مورد      اند، پس مهم كردهشواهدي عليه ايشان اقامه

  .اين است كه ادعاي ايشان پس از آزمودن در معرض داوري قرار گرفته است
دهـد، ديگـران نيـز    رسد كه فرصـت مـيگرايي از آن جهت سودمند به نظر مي  كثرت

توانند بـه دور از محـك       رة حقيقت باز گويند، ليكن اين دعاوي نميدعاوي خود را دربا   
ايي قلمرو خويش جوالن دهنـد، چنانكـه   تجربة تاريخي و نقد ناقدان خود، صرفاً در يكت    

در همهمة مدعيان حقيقت، يقيناً صـداهايي هسـت         . ت بزرگ چنين بوده است    براي رواي
، قوت اسـتدالل و منطقـي اسـتوار         كه رساتر به گوش خواهد رسيد، زيرا از مباني نظري         

 الگويي موفق در اشكال تحقق يافته يا پيشينة تاريخي          اينكهتر  از آن مهم. برخوردار است
هاي كالن مـدعي حقيقـت    در بلنداي فناورانة اصوات روايت     خود ضبط و ثبت دارد، ليكن     

ازي كـالن، روزنـة اميـدي اسـت، زيـرا      روايتهـااز ايـن نظـر، افـول    . رسدبه گوش نمي
عدالتي اوليه كاسته و اين امكان را مهيا كرده است كه در جسـتجوي حقيقـت، سـري                    بي

هم آگاه شويم، امـا بـا قيـدي    » ديگران«هم به اردوگاه رقيبان بزنيم و از منطق و استدالل         
ناپـذيري  حكم بـه قيـاس. عدالتي از نوع ديگر گشوده است     كه برخود نهاده، راه را بر بي
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ي خرد،  روايتها و يكسان انگاشتن دعاوي      آنها هر گونه داوري ميان      ي فكري و رد   نظامها

عدالتي ثانويه اسـت؛ زيـرا يقينـاً در    عدالتي اوليه و افزودن بر بيصرفاً نوعي كاستن از بي
انـد و    از حقيقـت بـردهرتـاي افزونيي هستند كه بهرهنظامهاي فكري،   نظامهاجمع متكثر   

گرايـي بنيـادي ليوتـار      يد در همهمة جديدي كه كثـرتبار نبارساتر دارند كه اينصدايي  
  .كند، گم شوندوضع مي

ي فكري بر اسـاس آن      نظامهاگرايي، نظمي كه    گرايي در افق حقيقتبا مشاهدة كثرت
گرايي از نوع مدرج    در كثرت. يابند، نه يك نظم افقي، بلكه سلسله مراتبي است        انتظام مي

توان منكر نظـام فكـري بـا        يافته، به لحاظ نظري، نمياي انتظام   كه بر اساس نظم عادالنه  
د كـه آن را عمـالً يـا    شد و امكان آن را ناديده انگاشت، هـر چنـ         »  مطلقحقيقت«دعوي  

در چنين ساختاري بايد مطلقـي موجـود باشـد تـا ديگـران در               .  نيافته باشيم  كامًال محقق
ـ  نسبت با آن انتظام يافته باشند، به بيان تمثيلي، همچنان ك           ه آفتـاب شـناخته   ه سايه جـز ب

هر نظام فكري بـه  . كثر هم جز به حقيقت مطلق شناخته نخواهند شدشود، حقايق مت  نمي
يي كـه بـه     پاسـخها با توجه بـه      نظامهانسبت برخورداري از حقيقت، در مصاف با ديگر         

يابد؛گيرد و مرتبه و مقام مي، مورد داوري قرار مي)آزمون خويش(دهد  نيازهاي بشر مي
  :اند با اين محك آزموده و تنزل مقام يافته- به تعبير ليوتار-ي مدرنروايتهاچنان كه آن

ما بهاي گزافـي در حسـرت       . قرن نوزدهم و بيستم براي ما آكنده از ترور بوده است          «
كردنـي  تماميت و وحدت، آشـتي مفهـوم و محسـوس و بـراي تجربـة روشـن و ابـالغ

  ).1992ليوتار،(» ايمپرداخته
توان درست پنداشت، بهـاي گزافـي      بر اساس شواهد تاريخي ميآنچه اين سخن،    در

 قابـل   آنچههاي مدرن پرداخته است، اما      چون و چراي آموزهاست كه بشريت با قبول بي
اختـه شـده   دگرايي پرتأمل است اين است كه اين بها به سبب ميل و پافشاري بر حقيقت

ارگرايي؟ با پذيرش فرض دوم، اقامة دعوا عليه     است يا به سبب ميل و پافشاري بر انحص        
گرايي، بلكه از اين جهت است كه انحصارگراست و اين          روايت كالن نه به دليل حقيقت

انحصارگرايي در آن چنان بنيادين است كه با قهـر و غلبـه بـر ديگـران، خـود را يگانـه                      
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ر نظـام   تـوان بـه سـادگي، بـه هـ         بـا ايـن فـرض ديگـر نمـي. گو پنداشته اسـت     حقيقت
 آن است كه    گرايي به اين اتهام برچسب فراروايت زد، بلكه اين اتهام تنها متوجة             حقيقت

  .د و به همين سبب اعتباري براي ديگران قائل نيستداعية انحصارگرايي دار
گرايي تحت لـواي روايـت كـالن مـدعي          گونه كه برداشت نادرست از حقيقت  همان

گرايـي  زند، به همان نسبت، كثـرتلتي دامن ميعدابه بي) برداشت مدرن(مطلق حقيقت   
نيـز بـه    ) مـدرنبرداشـت پسـت(هاي خرد   انگاري مطلق روايت  حت لواي يكسانبنيادي ت

گرايـي بنيـادي، عـدالت متكثـر ناميـده           بر مبنـاي كثـرتآنچه. عدالتي خواهد انجاميد    بي
گرايـي  حقيقتگرايي بر پايةكثرت. عدالتي نيستشود، چيزي جز شكلي از اشكال بي  مي

گرايـي بنيـادي    عـدالتي ناشـي از مطلـقچنـان كـه از بـيدر پي آرماني چون عدالت، هم     
  .گرايي بنيادي نيز گريزان استعدالتي مندرج در كثرتگريزد، از بيمي

  گرايي غيربنيادين در تعليم و تربيتپيامدهاي كثرت
جـا كـه   يابـد؟ از آن يليم و تربيت نمود مـاينك بايد ديد پژواك اين نقد چگونه در تع

گراي بنيادي هر تفسـير را حقيقتـي   ع يك كثرتاي متقاعدكننده از موضتوان به شيوه  نمي
ون نهاد و   ردر ميان حقايق ممكن به شمار آورد و خود را از شمار خيل عظيم ممكنات بي               

مدرنيسـتي ليوتـار در بـاب       مدعي كشف حقيقتي دانست، و با رد جزميت ديدگاه پسـت
گيـري از امكانـات     رسد بايد در پي يافتن راهي ديگر براي بهـرهي، به نظر ميگراي  كثرت
  .گرايي در تعليم وتربيت بودكثرت

   عدالتگرايي و تحقق يافتن آرمان كثرت-1
گرايي بنيادي، هـر نقـد كـه بـر ايـن مفهـوم از               رسد كه با رد كثرتبه نظر ميروشن  

. بيتـي برخاسـته از آن نيـز خواهـد بـود           ي ترداللتهاگرايي وارد شده است، متوجه        كثرت
تعلـيم و   «يـا   » گرايـيتعليم و تربيت چنـد فرهنـگ«يا  » تعليم و تربيت عادالنه   «بنابراين،  

گرايي بنيادي، بر اساس نقدي كه وارد شـد،         برخاسته از مفهوم كثرت» تربيت چندصدايي
كس با دامن زدن راه نخواهد برد، بلكه به ع  - يعني عدالت  -به آرماني كه در پي آن است      



92فصلنامه تعليم و تربيت شماره

  

70
ي مسلط، عمـالً    فرهنگهاعدالتي و با به زيرآوردن فرهنگ مسلط و جايگزين كردن           بر بي

اگر فرهنگ مسلط، ظالمانه بـر مسـندي تكيـه       . زمينة هرج و مرج تربيتي مهيا خواهد شد       
رود بـا سـپردن جـاي خـود بـه ديگـران از       سته آن نيسـت، انتظـار مـييزده است كه شا  

؛ اما اين بدين معنا نيست كه جباري به زيـر آورده شـود و                شوداستهعدالتي موجود ك    بي
   .حال جباران، حاكمان باشند

، تأكيد بر ايـن امـر   هاسخن گفتن از لزوم تقويت بنية ركن داوري عقل در جهان كثرت    
اي كه عقـل بـا فـرض         عارضه-پردن غيرفعال به انوع اصوات    ساست كه به جاي گوش      
 تمهيـدي   -شـودكان داوري ميان داعيان حقيقت به آن دچار ميتباين و منتفي دانستن ام    

فعـال بـدان    انديشيد كه بتوان صداي بهنجار را از ناهنجار تشخيص و از طريق مواجهـة               
رود، تعليم و تربيت چندصدايي به آرمان        در اين صورت است كه اميد مياتنه. پاسخ داد

ي تعلـيم و    نهـااگفت، يكـي از آرم    توان  بنابراين، مي. خود كه عدالت است، نزديك شود     
تربيت جسـتجوي عـدالت اسـت، لـيكن راه رسـيدن بـه آن را در طريقـت بنيادگرايانـة                     

» ارزش اساسـي  « در عرصـة تعلـيم و تربيـت آنچـهپـس   . توان جسـت  گرايي نمي  كثرت
تعلـيم و تربيـت در گسـترة        . »عـدالت متكثـر   «اسـت، نـه     » عـدالت«شـود،   محسوب مي

است، به جاي تأكيد بر پرگويي بـر        » عدالت«مان خود كه همان     گرايي بر اساس آر     كثرت
بـدون معيـار بـر داوري و    (يعني به جـاي تشـويق غيراصـولي     . كندگويي تأكيد مي  پاسخ

نامند به    مي»  متكثرعدالت «آنچهيافتن  بر توليد صداهاي بيشتر و تحقق) سنجش حقانيت
توان بـا امكانـاتي     كند كه مي مي فرضنينتر، چ به عبارت روشن.پردازدتقويت صدا مي

كند، مباني اسـتدالل،    گرايي هم از طريق تعامل و هم تقابل با ديگري فراهم ميكه كثرت
تواند بـا  اين امكان مي.  داداي باالتر ارتقا  خشيد و به مرتبهانتخاب و تصميم را استحكام ب     

ز هم مورد پيگيري قرار     گرايي، بادر گسترة كثرت» شناختهناشوق به امر    «تأمل در مفهوم    
  .بگيرد
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  گرايي و تقويت ركن داوري كثرت-2
 خـرد بـه     هـايگرايي و به رسميت شناختن عقالنيت      است كه كثرتليوتار بر اين باور   

شـوق بـه امـر      «جاي افسانة عقالنيت مدرن، عالوه بر تحقق بخشيدن به عدالت متكثـر،             
جديد» يحركتها«ي زباني، توانش ابداعهابازيرو كهانگيزد؛ از آنر ميب را نيز   1»ناشناخته

 ذخيـرة   -اندوختـة دانـش   «: تـوان گفـت   و حتي قواعـد جديـد را دارا هسـتند، لـذا مـي
). 1380ليوتار، ترجمة نوذري،(»  تمام شدني نيست-هاي ممكنة موجود در زبان     گفته  پاره

اختة امكانـات   هاي ناشـن   ستايش قرار گرفته است، جنبه از نظر ليوتار مورد    آنچهجا  در اين
پايـان ناپـذيري دانـش بـه دليـل          .  بالقوه از آن برخوردار اسـت      خاصي است كه هر زبان    

در ايـن معنـا، امكـان گسـترش         . ت ممكن در آن اسـت     اي زباني و عبار   بازيهاگستردگي  
و عبـارات آن  دانش، مبتني بر امكانات گستردة دانش ديگري است كه گنجينـة واژگـان    2

پـذير اسـت    ميسـر و امكـانآنچـهدر اين نظريه،    ) 2000پيتمن،  . (ده استزبان فراهم كر  
اما آنچه. به سبب امكانات بالقوة دانش زباني هر بازي است» امور ناشناخته«توسعة كمي   

مانـد،   در ابهام باقي مـيهمچنانرسد، ارتقاي كيفي هر بازي است كه        ناممكن به نظر مي
كه هيچ نسبتي جـز تبـاين بـا همسـايگان           توان تصور كرد كه در يك نظام بسته         زيرا نمي

  .شودخود ندارد، سرانجام تحول يا تكامل چگونه ميسر مي
ـ  در چنين نظريه كشـد،  ان در همـان لحظـه كـه امكانـات خـود را بـه رخ مـياي، زب

كند، زيرا با قواعد انعطاف ناپذير خود، صرفاً تباين را          ي خود را نيز آشكار ميمحدوديتها
. شـودي مـيبازيهاكند و در نتيجه مانعي بر ارتقاي كيفي         ناپذير ميممكن و حتي اجتناب

گونـه كـه تـاريخ      هاي دانش، دست كـم آندانيم، بالندگي زمينهه به خوبي ميكدر حالي   
ه ايـن   ادهد، در مصاف و دادوسـتدهاي فيمـابين رخ داده اسـت و هرگـ              انديشه نشان مي

توان گفـت، بـا وجـود    پس مي. ه استارتباطات منقطع شده، زوال و افول هر در پي آمد         
گاههايي وجود داشته كـه     ناپذيري آن، همواره در نقاط تماس، رخنهناسازواري و اجتناب

                                                                                                                                                         

1-The desire for the unknown 
2-Lexis 
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 تحوالت كيفـي را     ر زبان، راه رسوخ يافته و امكان      شة سيال حتي از ميان حصا     ياز آن اند  

  .ها فراهم كرده استدر اين زمينه
 از خالل اين    آنچه.  در نظر گرفت   1 تكتونيكتوان نوعيهاي دانش را مي  نهتماس زمي

آنهـا. هاستدهد، تغييرات صوري و تحوالت كيفي در اين زمينه رخ ميسايشهاصيقل و   
كننـد چهـرة يكـديگر را       گذارند و با نيروهايي كـه بـر يكـديگر وارد مـيبر هم تأثير مي

تحوالتعميقاًً در گرو اين كشش و        . سازندمتحول مي  كـه زمـاني   نجـاآست،رانشهااين 
اي خشك و بياباني تغيير يافته است، يـا سـرزميني كـه زمـاني               جنگلي انبوه بود به منطقه

  .هاي مرجاني استتمدني باشكوه را در خود جاي داده بود، اينك زيستگاه تپه
گيرد كه منظـري كـه از آن        ، وقتي مورد توجه قرار مي»شوق به امر ناشناخته   «شك    بي

 را نشان دهد، ولـي در عـين حـال الزم اسـت كـه                بازيها، گوناگوني   پردازيمبه نظاره مي
ايـن كـافي    . پذير باشد و پذيراي امـور ناشـناختة ديگـري         ها رسوخديوارهاي اين قلمرو  

كاشـفاني  . نيست كه امر ناشناخته، صرفاً در يكتايي قلمرو خود مورد مشاهده قرار گيـرد             
گذراند، از منظـري كـه ليوتـار پـيش            ي مبازيهاكه در جستجوي ناشناخته، قدم در قلمرو        

رونـد؛ امـا   ، در حيـرت فـرو مـيبازيهـاگستراند، از وسعت و گونـاگوني       چشمانشان مي
 از اين قلمرو پاي به قلمـرو        آنكه در اين حيرت خاموش بمانند، زيرا به محض          ندناگزير

رازيـانـد سـخن بگوينـد؛    اي كـه ديـدهتواننـد از امـور ناشـناختهديگري گذاشتند، نمـي
  :ا را بسته است آنهزنجيرهاي نامرئي، زبان

توانيم انجام بدهيم، اين اسـت كـه بـا حيـرت و تعجـب بـه تنـوع             تنها كاري كه مي«
ي خيـره   رهاي گياهي يا جـانو    طور كه به تنوع گونههاي گفتماني خيره شويم، همان  گونه
  ). 1381ليوتار، ترجمة نوذري،(» شويممي

اي كـه  روند؟ امور ناشـناختهپايان به كجا مي، در سفري بيها در حيرت    بستهاين زبان
گونه سفرهاست چون خاطراتي در بسته در دفاتر خاطرات جداگانـه حفـظ              اينددستاور

                                                                                                                                                         

1-Tectonicگردد حركات صفحات پوستة زمين كه موجب تغييرات سطح زمين مي .  
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اي، قادر به مالقات بـا امـر ناشـناختة ديگـر نيسـت و عقـل                 هيچ امر ناشناخته. شوند  مي
  .مانديق، خاموش مي داوري در حيرتي عمقمحروم از سرماية اصيل خود، يعني ح

گرايي ليوتار اغواكننده و جذاب است، اما ارضاكننده نيست تا وقتي كه به ايـن                 كثرت
بـرد؟ آيـا شـوق عقـل صـرفاً          شوق به امر ناشناخته ما را به كجا مي: پرسش پاسخ ندهد  

. معطوف به شناخت است يا به همان اندازه سرشار از شوق داوري و انتخاب نيز هسـت                
يابـد، همزمـان قـوة      گرايي ليوتار گشايش مـيقوة شناخت در گسترة كثرتدر حالي كه    

  . گيردداوري در تنگنا قرار مي
تواند يكي از اهداف معلم در امر يـادگيري           مي» شوق به امر ناشناخته   «ترديد ايجاد     بي

 در آن عـالوه بـر       -آموز يعني دانش-باشد و اين امر از طريقي ميسر است كه جستجوگر         
» امكـان«و  » قشـو«. قدم گذاشتن در قلمروهاي گوناگون را داشته باشد       » امكان«،  »شوق«

توانند دغدغة تعليم و تربيت باشند، اما در عين حال، بايد بپذيريم كه گشـودن               هر دو مي
ايـن  .  معطوف به هدفي اسـت     آنهاقلمروهاي گوناگون و فراهم كردن امكان جستجو در         

اگرچـه ايـن حيـرت      . تن نيستدر حيرت فرورف  تجوگري صرفاً براي    و جسبرانگيختگي  
را از آن فراتـر  ) آمـوزان و دانشـجويان  دانش( كه جستجوگران  آنجاارزشمند است، اما تا     

آنهـاقدر حقيقي و ارزشمند هستند كـه مـا را بـه             اگر اهداف و اصولي داريم كه آن. ببرد
 گذاشـتن در   أ و قدم  متعهد سازند، پس بايد جسارت آن را بيابيم كه با حركت از اين مبد             

. آموزان را به تكثرها بگشـاييم     سفري اكتشافي مخاطرات آن را بپذيريم، چشم عقل دانش
پايـان نيـز    گرايانه، سفري در حيرت و براي حيرت نيست، سفري بيسفر اكتشافي كثرت

مندي از دسـتاوردهاي آن     نيست، سفري است كه در ضمن گذر از تنوع و تكثرها و بهره
 يعنـي   -بايد راه بازگشت به خانـه     ) مكان مقايسه از خالل مباحثه و نقد است       كه همان ا  (

 بر سرماية توان شـناخت  تواند ضمن افزودناين روش مي.  را نيز يافت-اهداف و اصول
  . افزودن بر سرماية اصيل ديگر عقل يعني توان داوري باشديكي از طرق

ت، الزم است متعهـد بـه ارتقـاي         بنابراين، تعليم و تربيت عالوه بر ارتقاي قوه شناخ        
سـت كـه نـه نسـبت     كثرتهااگر بپذيريم كه جهـان يكسـره قلمـرو،          . قوة داوري نيز باشد   
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 حكمفرماست و هر روز بيش از    آنهابر  ) تداخل(پذيري  بلكه قياس) تباين(ناپذيري    قياس

ز بـه   گاه، تجهيد، آنربعقل را در تالطم و سرگرداني فرو مي» امور ناشناخته«پيش كثرت   
بـا توجـه بـه نقـش و         . يابـد مـيدستگاه پيشرفتة داوري و تصميم، بيش از پيش اضطرار        

پذيري اهداف شـناختي اسـت، بايـد گفـت،          ليت سنتي مدارس كه محدود به تحققمسئو
اي كه بايد انجام پذيرد، تقرير اهداف و اصولي براي تقويت ركن داوري عقـل بـه               وظيفه

  .موازات ركن شناختي آن است

  گرايي و واژگوني هرم منزلت علومكثرت -3
گيرندگان و مجريان و    ي پايدار نظام آموزشي ما، خواه براي تصميمدلبستگيهايكي از   

هنـوز هـم    . خواه براي متقاضيان، حفظ و حراست، از هرم منزلت و احترام علـوم اسـت              
ضـي و  هـاي علـوم ريا   چگونه از سرريز رشتههاي علوم انسانيشود كه رشته ميمشاهده

وانگهـي، در اوضـاع و      . شودانباشته مي» شدگان  رانده«علوم تجربي، يا به عبارت بهتر، از        
آموز، در انتخاب مسير تحصيلي برابر است و فرمان عالقـة           احوالي كه شرايط براي دانش

دهـد،  هاي علـوم انسـاني، معـارف يـا هنـر سـوق مـيذاتي، وي را به سمت رشته  دورن
مشاوره و راهنمايي اعم از مدير و معلمان و اولياء بسـيج شـده و     درنگ همة نيروهاي      بي

گيـري  بندنـد تـا مـانع از تصـميميافته، همة تالش خود را به كار مـيدر حركتي سازمان
  .عجوالنه و بوالهوسانه شوند

سـت  ر، تالش آگاهانه براي زدودن اين نگرش عميقاً ناد  داي كه بايد انجام پذير      وظيفه
گرايـي  گرايانه در اين عرصـه، واكنشـي بـه مطلـقنگاه كثرت. م استعلودر باب منزلت    

شايد بتوان اين نقـش اصـلي و اوليـة تعلـيم و             . ناعادالنة مستتر در نگرش به علوم است      
 به علوم را كه تقريبـاً يـا شـايد بـه      منزلتي ناعادالنهتربيت، يعني تداوم و استمرار نگرش    

گرايانه مورد بازنگري قرار داد و به اصالح          ثرتكلي تبديل به غريزه شده است، با نگاه ك        
يابد كه بدانيم علوم، به ويژه علـوم        اين امر هنگامي اهميت مضاعف مي.  كردآن مبادرت

 و غيرقابل بازگشت، به علت فقـدان        گرايانهطبيعت با شتابي قابل توجه در روندي تقليل
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كنـد،  اري شدن حركت ميشانه به سمت اطالعاتي شدن، كااليي شدن و تجيعنصر بازاند
هاي معرفت بشري از جمله علـوم انسـاني   در حالي كه آگاهي از اين امر، در ديگر حوزه

 بـه سـوي     شود آن است كه اولي انسان را       مشاهده مي به وضوح  آنچه. حاصل شده است  
كارداني و همسويي با وجوه پنهاني خواست قدرت و دومـي بـه سـوي دانـش و بيـنش               

 در صورتي كه    .خواند فرامي- يعني شرايط تحميلي زندگي مدرن     -ينسبت به شرايط اول   
بخشـند،  بپذيريم كارداني و دانش و بينش با هم امور زندگي اجتماعي بشر را سامان مـي

پـردازيم و بـه گمـان خـود،         پس با چه معياري به تقسيم منزلت ميان علوم گوناگون مـي
كنيم؛ در حالي كـه     تشويق و تحريض ميآموزان را به انتخاب علوم با منزلت بيشتر           دانش

ناپـذير از كـل پيكـرة دانـش         به خوبي آگاهيم كار ويژة هر يك از علوم، بخشي تفكيـك
گرايانه  قلطعلوم، همانا اصالح نگرش منزلتي م     گرايي در عرصة    طنين كثرت. بشري است

 و  به علوم و بازشناسي كارويژة جديد و تحـول يافتـة علـوم انسـاني، اجتمـاعي، هنـري                  
زيباشناختي از طريق پژوهش و اقدامات گسترده و بنيادي و بازگرداندن شـأن و جايگـاه                

  .حقيقي به آنان است
 در ايجاد قابليت سـازگاري      آنهاليت سنتي مدارس و كاميابي    و مسئوبا توجه به نقش     

اي كـه بايـد انجـام پـذيرد،         و انطباق باال به جاي تقويت بنية انتخاب و تصـميم، وظيفـه
آفريني نسبت به شرايط سياسـي حـاكم بـر وضـعيت علـوم در                 بينش. آفريني است  بينش

شـايد  . دروگرايـي فـرو مـيكنندة كثـرت گيججهاني كه هر روز بيش از پيش، در محاق        
بتوان با ارتقاي سطح آگاهي، همچون ستارة قطبي راهنمايي بود تا گمشدگان به ياري آن               

وار، در پي جبر حاكم بر وضعيت دانش بـه            دهه بنوجو كنند، نه آنك   قصد را خود جستم
  .شده، سوق داده شوندمقصدي از پيش تعيين
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