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 اسالم هایبر اساس آموزه توسعه انسانی منجر به های آموزشی مؤلفه

 
 1نیکو دیالمه

 2مریم برادران حقیر

 
به آموزش توجه به  .است مدیریت توسعهدر مباحث مطرح  هایرویکرد از توسعه انسانی: چکیده

و اهمیت وجه تمایز  ،رکن آگاهی بخش به انسانبازوی اجرایی و فرهنگ ساز این حرکت و عنوان 

آموزش صحیح و تربیت  یدیگر نیز در سایه های، چرا که مؤلفهتوسعه انسانی در عصر دانایی است

 -اندیشمندان اسالمی از جمله –به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران  شود. اماشهروندان محقق می

 هایبه مقیاس کند وکفایت نمی )و سنجش آن(، ی آموزشمؤلفههای تعریف شده برای ویژگی

تفاوت  در نگاه اندیشمندان اسالمی، ین امردلیل اصلی ا. شودمینیاز احساس تری رضایت بخش

آن  یدر تلقی از انسان است که در مفاهیم توسعه انسانی و هدف تعریف شده دیدگاه غرب و اسالم

باید چه  آموزشبا طرح این پرسش که  مفهوماین بر اساس بازتعریف  این مقاله تأثیر مستقیم دارد.

پرداخته  این سئوال پاسخگویی به ویژگیهایی داشته باشد تا توسعه انسانی در جامعه محقق گردد

با استفاده از گیری هدفمند از کتب حدیث و روایت و تفاسیر قرآن و با نمونهدر این راستا،  است.

علم نافع به ( 2)عقالنیت وحیانی و  (1) تحلیل محتوای متون، دو مؤلفه روشتحقیق توصیفی به 

استمرار در تفکر، اهتمام به آزادگی، مقوالت که با زیر  ه استاستخراج شداصلی  یهاعنوان مؤلفه

استمداد از تجربه، التزام به سلوک اخالقی، درهم تنیدگی تزکیه با علم نافع، ابتنای به نیاز واقعی، 

 . اندتوصیف شده جمعی تکیه بر منبع صحیح، توجه به نتیجه عملی، کارآمدی و داشتن هویت

استمرار در تفکر، ، عقالنیت وحیانی، علم نافع، توسعه انسانی های آموزشی: مؤلفهواژگان کلیدی

 . درهم تنیدگی تزکیه با علم نافع، ابتنای به نیاز واقعی، داشتن هویت جمعی

 

 

 مقدمه 

تحول مناسب در نظام سیاسی، اجتماعی و دهد، پیشرفت اقتصادی بدون تغییر و همچنان که تجربه کشورها نشان می

 از تأکید صرف به رشد اقتصادی به (. لذا رویکرد توسعه251: 1، ج 1131فرهنگی محال است )قورچیان، آراسته و جعفری 

بعد مورد بررسی قرار  هدر ساین امر ، 1۹۹۱ سال در UNDP 1انسانی توسعه برنامه در اولین توسعه انسانی گرایش یافت. 

استاندارد  در شرایط زندگی برای منابع به ( دسترسی1) سالم، طوالنی زندگی امکان( 2)دانایی،  به دستیابی( 1)گرفت: 

(UNDP, 1۹۹۱, pp.۹) . ،مؤلفه بعد شاخص به عنوان را سواد سطحدر این برنامه، صاحبنظران برای سنجش این ابعاد 

 را به عنوان شده همسان تولید ناخالص داخلی سالم و مؤلفه زندگیشاخص  به عنوان را تولد زمان در زندگی به امید دانایی،

  .گیری استقابل اندازه 4که با شاخص توسعه انسانی ندکرد معرفی زندگی استانداردشاخص 

                                                 

 
 استادیار دانشگاه امام صادق )ع( 1
  ی برنامه ریزی توسعه درآموزش عالیدانشجوی دکتر 2

3 Human Development 
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در این رویکرد، آموزش مهمترین عامل مؤثر در دگرگونی طرز نگرش و رفتار بشری است. آموزش در مسیر رشد اقتصادی و 

شود و نقش زیربنایی آن در توسعه فردی و اجتماعی به صورت باوری درآمده که به ت زندگی به کار گرفته میبهبود کیفی

توسعه انسانی، از  مقیاسبه عنوان  HDI با این حال شود.ای بشری و ارزش انسانی به رسمیت شناخته میعنوان حقوق پایه

( و ... جامع و 2۱۱2) 1(، فرگنی2۱۱۱) 2ن(، استریت1۹۹1) 1یکسانتقاد در امان نبوده است و از سوی صاحبنظرانی چون ه

هایی مانند آزادی و حقوق بشر، خودمختاری و اعتماد به نفس، . از نظر ایشان جنبهاست گرفتهمانع بودن آن مورد تردید قرار 

تر از تر و غنینی بسیار عمیقاند. چرا که مفهوم توسعه انساهای زیست محیطی و غیره رها شدهاستقالل و حس جمعی، نگرانی

)ا.در  به طور کامل تعریف نمودآماری  هایشاخصآن است که بتوان آن را در هر شاخص مرکب یا حتی با مجموعه مفصلی از 

به  IHD-Eشاخص  ،2۱۱2. به طور مثال در سال مورد انجام شدهایی در این لذا تالش (.12۹-11۱، ص 113۹، 4و ف.اتینی

که در چارچوب مقاصد شریعت  گردیداخالقی از سوی جمعی از اندیشمندان اسالمی پیشنهاد  -عه انسانیعنوان شاخص توس

هرچند در  در ابعاد مختلف بردارد.ارتقای رفاه انسانی را  یدغدغه )حفظ جان، حفظ عقل، حفظ ثروت، حفظ نسل و حفظ دین(

نماید، اما نند ارزش خانوادگی و نابرابری جنسی را حذف میهای پیشنهادی ماهای آماری بعضی از شاخصاین مسیر، محدودیت

 (.113۹گیرد )ا.در و ف.اتینی، های بعدی قرار میراهگشای گام

توسعه انسانی گویای آن است که تحقق هر وجه از توسعه در جوامع، زمانی به طور تمام و کمال صورت بر این اساس 

های افراد جامعه انسانی بنا شده باشد، نه و پرورش نیروی ذهنی، روحی و قابلیت های درونی انسانپذیرد که بر پایه ظرفیتمی

ای اعمّ از اقتصادی، سیاسی، که مثالً نیروی انسانی ابزاری در خدمت افزایش تولید ملّی قرار گیرد، بلکه هر نوع توسعهاین

و توانمند تحقق یابد. طبیعی است که این روند های پرورش یافته و آموزش دیده اجتماعی و فرهنگی باید از رهگذر انسان

چیزی نیست جز انسان سازی توسعه و بهره مند ساختن او از نتایج پیشرفتی که خود در پدیداری آن نقش داشته است )نظری 

1135 :42 .) 

های یل نگرشکنند. مفهوم رشد و توسعه که ذها را هدایت میاکنون در جوامع، مصالح اقتصادی و سیاسی سایر برنامه

کند. اقتصادی و سیاسی تکوین یافته است و بر این اهداف مشتمل است، نهادهای تعلیم و تربیت را نیز کنترل و جهت دهی می

های اجتماعی جامعه ریزیباید مصالح تربیتی شناسایی و در تمام برنامه با توجه به غایت هستی و خلقت، اما در تعالیم اسالمی

الگوی توسعه نیز باید با مصالح تربیتی سازگار شود و بهسازی تربیتی معیار ارزش گذاری قرار گیرد. جهت از این حاکم شود. 

 (.1131 ،است )علم الهدیتعلیم و تربیت  چرا که از مهمترین دالیل تشکیل جامعه اسالمی

که  جهتوسیله بودن از آن برای حکومت اسالمی هم هدف است و هم وسیله؛ )آموزش و پرورش(  تعلیم و تربیتبنابراین 

سطوح مختلف  دولت اسالمی برای دستیابی به اهداف خود نیازمند پرورش نیروهای خالق و کارآمد است. همچنین نسبت به

امنیت جامعه، رفاه مردم، توزیع عادالنه درآمدها، بهداشت عمومی و ... مسئول است. حاکم اسالمی نیاز جامعه از جمله 

های اصالح را فراهم کند و سرمایه گذاری برای آموزش و پرورش از یک باید در جامعه رونق داده و زمینههای دیانت را نشانه

دیگر مانند آبادانی و سو مصداق اصالح است که در راستای صالح مردم و زندگی شایسته آنهاست و از سوی دیگر مقدمه اهداف 

ر قرن توسعه، اندیشمندان را به این نتیجه رسانده است که به هرحال تجربیات چها(. 15ص ،1131 ،)سروش عمارت بالد

                                                 

 
1  Hicks 
2  Streeten 
3  Fergany  
4  A.Dar and F.Otini 
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شود، بلکه مهمترین رکن آن سطح فرهنگ توسعه در افزایش سرمایه، تکنولوژی، سطح درآمد، صادرات و صنعت خالصه نمی

 (. 15، ص 1134است که نباید انتظار داشت بدون تعلیم و تربیت میسر شود )حاجی هاشمی، 

، پاسخ به این سئوال الزامی است که از منظر دینق جامعه مطلوب اسالمی و دستیابی به توسعه انسانی برای تحقاز این رو 

توسعه منجر به موزشی آهای مؤلفه»ای محقق گردد؟ به عبارت دیگر هایی باید داشته باشد تا چنین جامعهآموزش چه ویژگی

 « انسانی از دیدگاه اسالم کدامند؟

 

  توسعه انسانیرویکرد  -1

 ؛(UNDP, 1۹۹۱, pp.1۱)« یابدمی گسترش مردم انتخاب یهاگزینهآن  طی که است فرآیندی» در غرب، انسانی توسعه

و « ارتقای کیفیت زندگی»شود، از دو عنصر اساسی عمده اهداف توسعه انسانی که در شرح مفهومی آن دخالت داده می

 (.  15، ص1135نظری، )شود تشکیل می« هاافزایش قدرت آزادی و انتخاب انسان»

ها بر این مطلب اشاره دارد که مردم باید بر فرآیندهایی که به زندگیشان شکل با تمرکز بر انتخاب 1مفهوم توسعه انسانی

ها، تدقیق و تطبیق در صورت لزوم برای بهبود گیری، اجرایی کردن آن تصمیمدهد تأثیرگذار باشند، در فرآیندهای تصمیممی

 (.12۹-11۱، ص 113۹ا.در و ف.اتینی، ارکت کنند )دستاوردها مش

ای توسعه اجتماعی و اقتصادی و دموکراسی به منزله سه پدیده مجزا و در عین حال وجوه به هم پیوستهاین امر در خالل 

را دهند تا حق انتخاب آدمی ها و دموکراسی دست به دست هم میتوسعه اقتصادی، تغییر ارزششود؛ می محققاز یک اصل 

ها و سطوح اطالعات و ایجاد دولت رفاه، منابع فکری و طبیعی بیشتری را در تر کنند. با افزودن بر درآمدها، مهارتگسترده

های خُرد کسب وسایل بخشد که از دغدغهاین توان را به افراد می رشد منابع فردی از سوی دیگر ...دهدها قرار میاختیار انسان

جایی برسند که بیش از پیش بیان نفس کرده و به حق انتخاب بشری اولویت باالتری دهند. در واقع ابتدایی ادامه حیات به 

تر کردن حق انتخاب رهنمون ای است که آدمیان را به گستردهترین نیروی برانگیزانندهتأکید بیشتر بر بیان نفس محوری

 های فرد نیز وابسته است.وابسته نیست بلکه به ذهن و انگیزهشود. چون انتخاب آدمیان تنها به فراهم بودن ابزار و وسایل می

، 2)ولزلکند و مبیّن مؤلفه قوانین در حق انتخاب آدمی است دموکراسی، حقوق واقعی را برای انتخاب آدمیان فراهم می لذا

 (.۹ص  ،1132، 4و کلینگ مان 1اینگلهارت

هدف غایی فرآیند توسعه توصیف شده است، با رشد اقتصادی که  توجه به این نکته اهمیت دارد که گاهی توسعه انسانی که

شود. اما این تصور صحیح نیست و باید رابطه بین این دو گردد، مقابل هم قرار داده میبه عنوان نماینده رفاه عمومی بیان می

سانی بر رشد اثر خواهد داشت. به تبیین گردد. با وسعت بخشیدن به آزادی بیشتر و بهبود عملکرد اقتصادی با قابلیت، توسعه ان

                                                 

 
مده است: نسانی است. در گزارش یونسکو آبع اتوسعه منا نخستگردد. مفهوم م توسعه انسانی خلط میشود که گاه با مفهودر اینجا به دو مفهوم دیگر اشاره می 1
 مانند هاییفعالیت مجموعه از است عبارت انسانی یا سرمایه انسانی منابع یابد اما توسعهمی گسترش مردم انتخاب يهاگزینهآن  طی که است فرایندي انسانی توسعه»

محبوب نیز  (.UNDP, 1991, 11) «انجامدمی انسانی نیروي توسعه به سرانجام که انگیزه پدیدآوردن و و کارایی دانش افزایش و پرورش، آموزش تأمین، جذب،
اند اما سرمایه گذاري در نیروي انسانی یا تشکیل برخی توسعه انسانی را توسعه منابع انسانی دانسته» نویسد:می« تحقق استراتژي توسعه انسانی»الحق در مقدمه کتاب 

ها در رشد از راه اشتغال و تولید درآمد و شکل گیري جامعه مدنی نیز به همان هاي دیگر، مانند مشارکت انسانه انسانی است. جنبهاي از توسعسرمایه انسانی، تنها جنبه
 (.12 ، ص1331، )گریفین، مک کنلی «اندازه اهمیت دارد

 النی همراه است و البته غیر از توسعه انسانی است.د که با تربیت عقاشاره داروجود او به شکوفایی ابعاد مختلف مفهوم دیگر توسعه انسان است که 
2 Welzel  
3 Inglehart   
4 Klingemann   
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ها، رشد ها و حکومتهای مورد عالقه خانوادهطور مشابه برای گسترش پیامدهایی مانند افزایش محدوده انتخاب و توانایی

 (.Ranis & Stewart 2۱۱۱: 1۹3-1۹1اقتصادی در توسعه انسانی مؤثر است )

موافقت بدون  در آن تحمل آرای مختلف،ه است؛ فرهنگی که تحقق چنین فرآیندی برپایه بسط فرهنگ عقالیی در جامع

، حاجی هاشمیها جزیی از آن است )ها و لیاقتتملق، مخالفت با احترام، رعایت حقوق شهروندی، قبول یکدیگر در حد توانایی

حاجی ذارد )گدر این میان، آموزش علمی نقش مؤثری دارد چون علم بر عقل و عقل بر فرهنگ تأثیر می (.11، ص 1134

  (.11ص  ،1134، هاشمی

 

 مفهوم توسعه انسانی در دیدگاه اسالم -2

توان های حاکم بر جامعه را نمینقش جهان بینی و نوع ارزش -مانند سایر مفاهیم -آنماهیت توسعه، فرآیند و مفهوم در 

مؤثر خواهد در مفهوم و هدف توسعه  از آنجایی که انسان محور و هدف توسعه است، لذا تفاوت در انسان شناسی، نادیده گرفت.

های خاصی دارد که در هیچ مکتب دیگر مطرح نیست. مهمترین این انسان به عنوان یک فرد، از نظر اسالم ویژگی بود.

 ها از نظر اسالم عبارتند از:ویژگی

 (. 14انسان موجودی است مرکب از جسم و روح؛ دو حیثیت در هم تنیده و مرتبط )مؤمنون:  -

 . (11 :)سجدهشود انسان روح اوست و کمال و جاودانگی آدمی به کمال و بقای روح مربوط می حقیقت -

انسان فطرتی الهی دارد که قابل فعلیت یافتن و شکوفایی یا فراموش شدن است و برحسب فطرت و آفرینش، جویای  -

 .(1۱ :)رومباشد ی مراتب کمال میهمه

 .(51 :)ذاریات ل با غایت هستی استر هماهنگی کامآفرینش انسان، هدفمند و د -

 عمل او در همین دنیا رقم می خوردپایان دارد و سرنوشت هرکس در زندگی جاودان، با انتخاب و انسان حیاتی بی -

 .(1۱:)آل عمران

 .(22 :)انفال است خداوند توانایی ویژه ای به نام عقل و خرد به انسان ارزانی داشته -

راوان، ادهای طبیعی متنوع و قابل رشد مداوم و در عین برخورداری از استعدادهای فانسان موجودی است دارای استعد

 .(23و )نساء:  (2 :)انسان هاستدارای انواع محدودیت

پذیرد و انسان موجودی اجتماعی است. لذا هم شخصیت فردی آدمی تا حدی قابل توجه از شرایط اجتماع تأثیر می -

 (.14۱)نساء:  جتماع را تحت تأثیر خود قرار دهدای وجودی با دیگران برقرار کرده و ارابطهتواند با توسعه وجود خویش هم می

انسان برای نقش آفرینی در روند تکوین و تحول هویت خویش به دلیل تهدیدهای بیرونی و درونی، نیازمند هدایت  -

 .(5۱ :)طه تشریعی و تکوینی است

ن آزادی و اختیار را خدا به او داده است و لذا در تکوین و تحویل انسان موجودی آزاد و صاحب اختیار است که ای -

 .(4۱ :)عنکبوتو  (11 :)رعد تمام و پویای خود نقش اساسی داردهویت نا

انسان موجودی مکلف است و نسبت به انجام تکالیف خود، نخست در برابر خداوند و سپس خویشتن و دیگران  -

 .(11 :)اسراء مسئولیت دارد

. است مادی و معنوی یدارای دو دسته از نیازها ،انسان با توجه به دو بعد روحی و جسمیدر دیدگاه اسالم،  به طور کلی

کیفیت در این میان . باشدمیوجود انسان  یدهندهلم است که نحوه ارتباط این دو بعد و حاکمیت هر یک بر انسان جهتمس

 یابداهمیت میگردد با نیازهای مادی او که به بعد جسمانی مربوط می ارتباط نیازهای معنوی انسانچگونگی انسان و به نگرش 

ترین از نظر اسالم، بعد ملکوتی انسان تعیین کننده ماهیت اصلی اوست. بنابراین اساسی .(114، ص 1132)خلیلی تیرتاشی، 
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و کفایت، برای بسترسازی  . در حقیقت تأمین نیازهای مادی در حد ضرورتشودنیز به همین ساحت مربوط مینیازهای او 

 (. 31، ص 1131)نقی پورفر و احمدی،  گیردمدنظر قرار میتأمین نیازهای معنوی انسان 

نماید. از این رو تبیین ماهیت از طرف دیگر جامعه به عنوان کل مرکب از افراد، هویت و ماهیتی متناسب با افراد کسب می

شکل « 2عدالت»و « 1هدایت»و ماهیت جامعه اسالمی بر مبنای دو عنصر  انسان، در تبیین ماهیت جامعه مؤثر است. هویت

دهد. قران ها را سامان میسازد و رفتار اجتماعی انسانگیرد و همین دو عنصر است که روح اصلی جامعه اسالمی را میمی

از ارسال پیامبران را ایجاد  (، غرض1۱: )روم«: فأقم وجهک للدّین حنیفاً»ها کریم پس از تأکید بر فطرت فرد فرد انسان

( و هدایت 25: )حدید« و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»کند: ای مقسط و متعادل معرفی میجامعه

دهد. ها میدان رشد و عمل میدهد. این هدایت به ابعاد فطرت انساناجتماعی حول محور رهبری عادالنه را مورد تأکید قرار می

افتد. در یجه در جامعه اسالمی، خودبسندگی مفهومی ندارد و مشارکت اجتماعی برای تحقق هدایت و عدالت به جریان میدر نت

دهند و نهادهای همواره جایگاهی رفیع به خود اختصاص می و انسانی های واالی دینیاین جامعه اهداف و اغراض و آرمان

 (.3۹، ص 1115ها و اهداف نظر دارند )نبوی، ره به سوی آرماناجتماعی همراه با کارکردهای مرسوم خود، هموا

مفهوم توسعه انسانی در اسالم  طبق تدقیق و بررسی در متون اسالمی و غور در مفاهیم مطرح شده در این حوزه، بنابراین

رسیدن به  «رشد»ن آیات، با توجه به بررسی انجام شده در آیات مربوطه و رجوع به تفاسیر ذیل ای. 1نهفته است« رشد» واژهدر 

 شود مگر اینکه عقل به بالندگی الزم برسد تا با پیروی از دین، جهت گیری حبّواقع امر یا سعادت است و سعادت محقق نمی

از ناامیدی برحذر باشد که از تبعات بی و بغض خود را مطابق با معارف حقّه انتخاب کند و از انحراف و نسیان و در نهایت 

 شود. از طرف دیگر با توجه به عوامل مؤثر در رشد، تربیت به عنوان عامل کلیدی در رشد معرفی می. هدفی است

به  یغربدیدگاه برخالف که است « تربیت همه جانبه انسان بر اساس الگوی اسالم» توسعه انسانی تعریفباز بر این اساس،

های بشری سعه انسانی که در مفهوم غربی بسط انتخابلذا تو .(11۹۱)دیالمه و برادران،  حق محور استجای خودمحوری، 

به عبارت دیگر، تمایز بین توسعه انسانی محور آمارتیا سن با است.  های بشریجهت بخشی انتخاباست، در مفهوم اسالم 

شری صرفاً بر شود، در این است که آمارتیا سن در تبیین افزایش گستره انتخاب بهای اسالمی تعریف میآنچه با مالحظه آموزه

ها و نیازهای او، یعنی به تحول درونی و افزایش توان انسان برای شرایط بیرونی تأکید دارد و به مسائل درونی انسان و گرایش

ها و هدف آموزش به عنوان بازوی اجرایی و فرهنگ ساز توسعه همین امر در تعیین ویژگیانتخاب بهتر، توجه نکرده است. 

  انسانی مؤثر است. 

 

 آموزشو  انسانیتوسعه  -3

 تواند داشته باشد: گذاری در آموزش دو نتیجه مهم میسرمایهدر دیدگاه رایج، 

 های عمومی(( تحول در ذهنیت )تحول فکری و فرهنگی، تفکر عقالنی، باور علمی، نقدپذیری، افزایش آگاهی1)

اری، استحکام بخشی به هویت عمومی، پذیری، قانون مد( تحول در عینیت )مشارکت فعال، تخصّص گرایی، نظم2)

 ( سازگاری با شرایط

                                                 

 
ر، منوط بر این است از مصادیق رشد یا الزمه معناى رشد، هدایت است چون رشد به معناى رسیدن به وجه امر و واقع مطلب است و معلوم است که رسیدن به واقع ام 1

 برساند. مطلوب به راهی است که ادمی را به هدف دستیابیرا پیدا کرده باشد و هدایت که راه راست و وسط طریق 
وَضع کل شیء فی ما وضع له، که معناي آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جاي مناسب آن  منظور از عدالت همان تعریف امام علی)علیه السالم( است که فرمود: 2

 .است
مفهوم رشد و توسعه انسانی »توانید به مقاله بازتعریف مفهوم توسعه انسانی بر اساس آموزه هاي اسالمی انجامیده است، میآیند که به براي اطالع از چگونگی این فر 3

 چاپ شده در فصلنامه پژوهشهاي علم و دین رجوع نمایید.از همین محققان، « در دیدگاه اسالم و غرب
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 (11، ص 11۹۱)برادران،  (: تأثیر آموزش در تحوّالت ذهنی و عینی در نگاه غرب1نمودار )

 

افراد یک جامعه باید متحول شوند تا توسعه تحقق یابد. لذا  ام فکری و الگوهای ذهنی و رفتارینظ ،در فرآیند توسعه

در این نگرش آموزش و پرورش از آن جهت اهمیت دارد که  (.1113توسعه نباید نادیده گرفته شود )خوارزمی،  الزامات معرفتی

های رایج با ارزش ؛ انسانی کهتبدیل کندور کارا، اثربخش و بهره عنصریبه عنوان  او را ،های کانونی در انسانبا ایجاد شایستگی

 های مختلف به بیان نفس بپردازد.با مشارکت در عرصه سازگار شده و و همسو با اهداف تعیین شده

است که با انگیزه جلب رضایت خداوند برای رسیدن به سعادت دنیا و  عبودیتاما در اسالم هسته مرکزی حق محوری و 

زاری جهت یابد. بنابراین برای رسیدن به واقع امر )سعادت(، آموزش به عنوان ابآخرت )که الزم و ملزوم یکدیگرند( تحقق می

 .نیز متفاوت خواهد شدهدف از آموزش و پرورش در اسالم  بر این اساس تحقق تربیت انسان متعالی الزم و ضروری است.

الثَّانِیَةُ أَنْ  أَوَّلُهَا أَنْ تَعْرِفَ رَبَّکَ وَ :[ النَّاسِ کُلَّهَا فِی أَرْبَعِ خِصَالٍجَدْتُ عُلُومَ ]عِلْمَوَ»فرماید در حدیثی می علیه السالمامام صادق

همه علم (: 3ص  ،14۱1، )ابن فهد «ینِکَتَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِکَ وَ الثَّالِثَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا أَرَادَ مِنْکَ وَ الرَّابِعَةُ أَنْ تَعْرِفَ مَا یُخْرِجُکَ مِنْ دِ

بدانى از تـو  است، سوم کار بردهه ب نهاد تو آنچه دردوم بدانى  ،را بشناسى دوخاول اینکه خداى  :چهار قسم دیدم در مردم را

توان اهداف شناختی آموزش در . لذا طبق این حدیث میبشناسى ،چهارم آنچه تو را از دینت خارج کند است و چه خواسته

 اسالم را در چهار دسته تقسیم کرد:

 شناخت خداوند به عنوان مبدأ عالم هستی؛ 

 شناخت انسان به عنوان اشرف مخلوقات؛ 

 ناخت تکلیف و مسئولیت او؛ ش 

 ها یا عوامل هستی زدا. ها و آسیبشناخت آفت 

و رجوع به تفاسیر ذیل  آیات رشد بر اساس .با توجه به این اهداف تبیین خواهد شدهای آموزشی در دیدگاه اسالم مؤلفهلذا 

مورد استفاده  «ه نجات و پیروی از دینحق محوری؛ اهتدا به را»و  «تولی و تبری»، «کمال عقلی» مصادیقاین آیات، رشد در 

توسط تقویت باور  با تحول در ذهنیت ،انسان تربیت شده در این نظامبنابراین . (11۹۱قرار گرفته است )دیالمه و برادران، 

متحول  عینی گیری در راستای حب و بغض الهی، در رفتارتحول در عواطف که با جهتو  بالندگی عقل و نور بصیرت ،توحیدی

خواهد شد و نظام تعلیم و تربیت خواهد توانست با تغییراتی که در ذهنیت و عواطف افراد ایجاد نماید، تغییرات پایداری در 

 رفتار عینی آنها ایجاد نماید که همانا ظهور حق محوری و اطاعت از حق خواهد بود.
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 (144، ص 11۹۱)برادران، م در نگاه اسالمتربی تأثیر آموزش در تحوّالت ذهنی و عینی (: 2نمودار )

 

 روش تحقیق، جامعه و نمونه پژوهش -4

است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش پژوهش کیفی، از نوع تحلیل  مطالعه انجام شده از نوع تحقیق توصیفی

ارتند از: پردازد. مراحل تحلیل محتوا عبها به توصیف عینی منظم و کمّی محتوای پیام میمحتواست که در تحلیل داده

(. از آنجایی که 21، ص 1131ها، استنباط، تحلیل )کریپندورف، گیری، گزارش، تقلیل دادهگردآوری اطالعات، واحدبندی، نمونه

های ای اکتفا شده است، لذا جامعه آماری کتب موجود در حوزه توسعه، گزارشدر این تحقیق به پژوهش اسناد کتابخانه

در فرآیند گردآوری  کتب موجود در حوزه حدیث و روایت و تفاسیر مربوطه بوده است. و UNDPسازمان توسعه انسانی 

ها در حوزه اسالمی بر تفسیر المیزان، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، توحید مفضل، اصول عمیق یافته اطالعات به منظور تحلیل

باشد و حقیق، جمالت از متن حدیث و روایت میکافی و تحف العقول تآکید بیشتری شده است. همچنین واحد تحلیل در این ت

 گیری، هدفمند بوده است. روش نمونه

های آنها پرداخته است توسعه انسانی و ویژگیمنجر به های آموزشی الزم به ذکر است که تحقیق حاضر تنها به بیان مؤلفه

های دیگر و همکاری جمعی متخصصان قابل و شاخصی برای سنجش آن ارائه ننموده است. این امر در مراحل بعدی، در تحقیق

 انجام خواهد بود. 

 

 در نگرش اسالمی توسعه انسانیمنجر به های آموزشی مؤلفه -5

 عقالنیت وحیانی( : 1مؤلفه ) -5-1

 خود را تنظیم لاعم، اکندمیکسب معرفت  ،عقلاز طریق  . انسانعقل بخشی از حقیقت انسان و وجهی از وجود او است

 ،های دیگر، انسانهاسود و زیان و ها، اهدافمحدودیت ،هاتوانایی ،امکانات ،خود ،بردگی انسانی خود را پیش میکند و زندمی

 . کندو تدبیر می شناسدرا میبا دیگران  و نحوه برقراری ارتباط رفتارهای آنها

بنده را به سوی خوشبختی راهبری  شود وعقل همان ابزار شناختی است که به وسیله آن خداوند عبادت می از سوی دیگر،

 ،)کلینی «ما عُبِد بِه الرَّحمن و اکتَسب به الجنان»فرمود:  ؟در پاسخ به این پرسش که عقل چیست السالمعلیهامام صادقکند. می
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 بنابراین عقل از سویی آید.دست میشود و بهشت بهآن رحمن عبادت می آن چیزی که به وسیله؛ (11 ، ص1ق.، ج  1133

 ابزار شناخت مبدأ هستی و از سوی دیگر مبنا و مالک تکلیف و مسئولیت انسان است.

 السالمعلیهشود که اساس دین و بندگی خداوند بر آن نهاده شده است. امیرالمومنیناهمیت پرورش عقل از آن جا ناشی می

رف بالعقل و یتوسل الیه بالعقل و العاقل اقرب اساس الدین بنی علی العقل و فرضت الفرائض علی العقل و ربنا یع» فرماید:می

اساس دین بر عقل استوار است و احکام دینی بر پایه ؛ (۹4 ،1ق.، ج  14۱1 ،)مجلسی« الی ربّه من جمیع المجتهدین بغیر عقل

سانی که توان به او توسل جست. خردمند از همه کتوان شناخت و با عقل میعقل واجب شده اند. خدای را تنها با عقل می

 تر است. اند، به او نزدیکراهی جز عقل را برای وصال خدا برگزیده

 ،و کامل نخواهد بود یرونی یعنی وحیهای خاص خود است که بدون ابزار باما عقل آدمی تنها یک ابزار درونی با محدودیت

های مؤثر بر پرورش قوه از جمله مؤلفهگرچه آموختن و یادگیری در نگاه دینی  بین عقل و وحی تعامل برقرار شود. مگر آنکه

 ،)تمیمی آمدی« أعونُ األشیاءِ علی تزکیه العقلِ التعلُّم»آمده است  السالمعلیهچنانچه در کالم امام علی ،تعقل و تزکیه آن است

حی منجر به اما همراهی علم و عقل نیز بدون اتصال به و، چیز بر تزکیه خرد، آموختن است ترینیاری دهنده؛ (41ص  ،1111

 . 1کنندفهمند اما آن را تحریف میشنوند و میطی مسیر کمال نخواهد شد و چه بسا افرادی که حرف حق را می

بنابراین کشف حقایق که عمل عقل است در صورتی امکان پذیر است که موانع آن برداشته شود و این وحی است که از این 

 :عبارتند ازاین موانع  از جمله ؛داردموانع پرده برمی

 2پیروی از هوا و هوس و آرزوها (1)

 1جاحبّ و بغض کورکورانه و تعصب بی (2)

 4استکبار (1)

 .(12۹-115 ، ص1114 ،)گلشنی 5تبعیت کورکورانه از آراء گذشتگان، صاحبان قدرت و رسوبات فکری خویش (4)

 

 شود:ه آن اشاره میهایی خواهد بود که در ذیل بیابد، دربرگیرنده ویژگیلذا عقلی که در پرتو وحی رشد می

 

  ؛تفکراستمرار در  -5-1-1

 . 3شودمؤثر بوده و باعث بینایی و عبرت گرفتن می 1و شکفتگی عقل 1تفکر در مسایل علمی در بیداری دل

: (51 ص ،1111 ،)تمیمی آمدی« من اکثر الفکر فیما تعلّم اتقن علمه و فهم ما لم یکن یفهم»فرماید: می السالمعلیهامام علی

 گردد.فهمد نائل میطالبى که نمىهاى خود بسیار بیندیشد، دانش خود را استوار ساخته و به فهم مى که در آموختهکس

. کندو از غفلت جلوگیری می شوددر نتیجه تولید علم می ،بنابراین تفکّر موجب استحکام و پایداری علم و کشف مجهوالت

 .(51ص  ،1111 ،دی)تمیمی آم« الفکر رشد الغفله فقد»فرمود لذا 

                                                 

 
 (31)بقره: « لوه و هم یعلمونیسمعون کالم اهلل ثم یحرفونه من بعد ما عق» 7
 (34: 1334)تمیمی آمدي « الْهَوَى عَدُوُّ الْعَقْل » 2
 (312: 2، ج 1333)خوانساري « فانّ القلب اذا اکره عمى» 3
 (13)غافر: ....«  ان الذین یجادلون فی آیات اهلل بغیر سلطان أتیهم دن فی صدورهم االکبر ما هم ببالغیه فاستعذ باهلل» 4

 (33)احزاب: « ا ربنا انا أطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیالقالو» 1
 (316 ، ص36ق.، ج   1413 ،)مجلسی« نبّه بالتفکر قلبک» الساّلمعلیهامام علی 3
 (334 ، صق. 1414 ،)حرانی« کثرة النّظر فی العلم یفتح العقل» السالمعلیهقال الصادق 3
 (.313 ، ص3ج  ،)خوانساري« عتبارتفکّرك یفیدك االستبصار و یکسبک اال» 6
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  ؛تجربهاستمداد از  -5-1-2

العقل غریزة »یابد یش مىآموزى و تجربه اندوزى افزاداند که با علممختص به انسان می نیروییعقل را  السالمعلیهامیرالمومنین

گیری آن در موقع ه کاربه و بزی، حفظ تجراندوربه تجبه عبارت دیگر، (. 51، ص 1111)تمیمی آمدی، « تزید بالعلم و بالتّجارب

 14۱4)حرانی، « و فی التّجارب علم مستأنف» گردد، چرا که تجربه نیز نوعی علم استنیاز، نشانه عقل است و باعث رشد آن می

نمایاند. لذا او در مواجهه با شرایط مشابه، کارآزموده بخشد و عاقبت کار را به او میربی بصیرت و آگاهی میو به مت (،۹1ق.، ص 

کسى که تجربه بسیار دارد کمتر «: بته قلّت غرّتهمن کثرت تجر» السالمعلیه چرا که به فرموده حضرت علیمحتاط خواهد بود. و 

 (.444، ص 1111شود )تمیمی آمدی، دچار غفلت مى

بستن تجربه  به کار را که آدمی باچ ان کرده است.با تمام این اوصاف، کسی که از تجربه خود و دیگران استفاده نکند، زی

 روی و کسب منفعت و کارآمدی مؤثر است.  علم و عقل بیشتری را به خود افزوده است و این در افزایش پیش ،خود و دیگران

 

  ؛)حریّت( آزادگیاهتمام به  -5-1-3

رت و عقل او در اسا بتواند امیال نفسانی خود را هدایت نماید آدمیکاهش خطا و غفلت در صورتی امکانپذیر است که 

شهوات عقل را از کار  (11۱ق.، ص  1414)سید رضی، « قَد خرقَتِ الشَّهوات عقلُه» السّالم علیهعلى امام یبه فرموده. ت نباشداشهو

 بنابراین آزادگی از بند امیال و شهوات اهمیت خاص دارد. .اندازدمی

)رها از هر گونه قانون و قاعده و تکلیف( محکوم جبر مطلق نیست، آزاد مطلق انسان  در عین حالی کهدر فرهنگ اسالمی 

پذیری انسان است؛ چرا که بدون فرض این عنصر، پاداش و آزادی مبنای اختیار و اساس تکلیف و مسئولیتبلکه ، یستنیز ن

در ها از این جهت آزادی به مفهوم رهایی از شهوات، تمنیات و تن ست.معنابیاعمال اختیاری و آزادانه  بر اساس عقاب و تکامل

 بندگی حق تعالی است لذا با واژه آزادگی مطرح شده است.گرو 

 الْحُرُّ بقره 113 آیه در که نباشد کسى برده و اسیر که کسى (1است: ) قسم دو حریّت گوید: مفردات در ق.( 1111) راغب

 و حرص و آز قبیل از ناپسند اخالق و درونى پست قواى که کسى (2است و ) منظور معنا همین بِالْعَبْدِ الْعَبْدُ وَ بِالْحُرِّ

 .نباشد مسلط او بر دنیوى هاىاندوخته

 فکاک لسوى مهموما اصبح من»فرماید می السّالم علیهامام صادق است. چنانچهآزادگی هدف اعالی انسانی  در این نگرش،

 و غصه خود آزادگی از غیر و آورد به صبح را شب که کسى«: الحقیر الرّبح فی ربّه من رغب و الجلیل علیه هوّن فقد رقبته

 را خویش میل و عالقه به خداوند، توجه به جاى و شمرده خوار را انسانى هدف ترینعالی که بداند باشد، داشته دل در اندوهى

 (.1۱2 ص ق.، 14۱4حرانی، )است  داشته معطوف ناچیزى سود به طرف

 

  سلوک اخالقی؛التزام به  -5-1-4

فت خداوند و از سوی دیگر با رفتار فرد با دیگران رابطه دارد و اخالق سلیم و سلوک صحیح تنها در عقل از یک سو با معر

به همین دلیل است که سالمت روابط بین فردی در فرهنگ اسالمی  (.242، ص 2۱1۱یابد )دیالمه، سایه عقل تحقق می

ق.، ص  14۱4)حرانی، « باهلل عزوجل مداراه الناسرأس العقل بعد االیمان »اساس عقل دانسته شده است. طبق حدیث نبوی، 

42 .) 

راغب در کتاب مفردات الزم و ضروری است، حلم و اعتدال است.  سلوک اخالقی که بر هر طالب علم هایاز جمله ویژگی

شود، ىحلم به معناى خویشتن دارى به هنگام هیجان غضب است و از آن جا که این حالت از عقل و خرد ناشى م» نویسد:می

شخصى از امام حسن مجتبى )علیه السالم( پرسید: حلم چیست؟ فرمود: « گاه به معناى عقل و خرد نیز به کار رفته است.



 

02-93، ص 1934،  مهر 1، جلد  4ارهعلوم انسانی اسالمی، شم   

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  
  

 

84 

 

الساّلم  علیهامام على .(12 ، ص.ق 1111)راغب اصفهانی، « کظم الغیظ و ملک النفس: فرو بردن خشم و تسلط بر خویشتن است.»

 د. ایفرممیمعرفی  1علم یمرهو ث 2، رأس علم1عقلمعادل حلم را 

های آموزی است، اگر حلیم نباشد و به سختیهای انسان عاقل است. کسی که طالب علم صبوری در طلب علم از ویژگیلذا 

 شود. زیرا مبارزه با جهل و نادانی نیاز به تحمل سختی و پایمردی در طلب علم دارد.، به ثمره علم نائل نمیآن تن ندهد

یط فرد را ماند و افراط و تفرر، استفاده از ثمرات و ادامه مسیر کسب علم، تنها با اعتدال و میانه روی پایدار میاز طرف دیگ

شمرد به هشام، میانه روی را از جنود عقل برمی علیه السالمدارد. در روایت جنود عقل و جهل از امام موسی کاظم از ادامه بازمی

 و شمردبرمی صلی اهلل رسول اکرمهای احسن میانه روی را از ویژگی علیه السالمحضرت علیهمچنین (. 4۱2، ص 1132)پاینده، 

 .(151، ص 1111)تمیمی آمدی،  روی و سنت او رشد بودانهمی ش: سیرت«الرُّشْدُ سُنَّتُهُ وَ الْقَصْدُ یرَتُهُسِ» فرمایدمی

 

 علم نافع( : 2)مؤلفه  -5-2

علم »ویت مطلوب علم و مقبول دین در آن نهفته است. لذا در متون اسالمی، ترکیب در بینش اسالمی علم مقید است و ه

 (. 1134به کار رفته است و خصلت سودمندی، محل توجه و ترغیب است )رشاد، « نافع

. هر علمی که دارای این ویژگی باشد، ممدوح عبودیت خداوند سوق دهدمعیار مفید بودن نیز آن است که انسان را به سوی 

آنچه اهمیت . (1111)گلشنی،  وجود ندارد. از این حیث تفاوتی بین علوم خاص دینی و علوم طبیعی است و کسب آن عبادت

 باید (، بنابراین غایت و نتیجه علم،14، ص 1111)تمیمی آمدی،  «ثمره العلم العباده»دارد، توجه به هدف علم است که 

 .باشدعبودیت و بندگی خداوند 

این وارد شود. ای ای باشد که به طبیعت صدمه. به طور مثال کاربرد نباید به گونه، کاربرد علم هم مقید استمفهومعالوه بر 

جای تسلط بر طبیعت، لفظ تسخیر به کار برده شده که به معنای بهره برداری امر از ان جهت است که در فرهنگ قرآنی به 

ها و شکرگزاری و توجه به یگانه سببی است که به سوی یادآوری نعمتموافق با مقاصد و منافع بشری است و هدف آن هدایت 

 .(34، ص 12، ج 1111طباطبایی، شود )هر سبب دیگری به آن منتهی می

به سعادت برساند، این انسان را و تحقیق در این علوم، این علوم تعلیم  و ، اعم از تحصیلمشرط این که علاز طرف دیگر 

 روش صحیحی باشد باید معتبر باشد و هم روش استفاده و استنباط باید منابعپس هم . شوندتخاذ است که از منابع صحیح، ا

 (.1133)مصباح یزدی، 

 اوست براى نافع که آنچه به و نموده هدایت حوائجش رفع و نواقص تکمیل سوى به انسان را»با توجه به ویژگی فطرت که 

 حاجت مورد اعمال آن با که هست نیز بدنى جهاز به مجهز حال عین در و 4است کرده ملهم دارد ضرر برایش که آنچه به و

 راه و زندگى خاص سنت به به کمک تعالیم وحی و الگوی انسان الهی،و  خود فطرت بر اساس انسان پس، 5دهد انجام را خود

 که است واحدى نوع کند،ىم زندگى نشئه این در که انسان شود.مى هدایت شود،مى خاص غایتى و هدف به منتهى که معینى

 اختالف مختلف افراد در که است مشترکى زیان و سود دارد بدن و روح از که ساختمانى و بنیه به نسبت هایشزیان و سودها

                                                 

 
 ( 263، ص 1333الْحِلْمُ تَمَامُ الْعَقْلِ )تمیمی آمدي،  1
 ( 263، ص 1333رأس العلم الحلم )تمیمی آمدي،  2
 (263، ص 1333الْحِلْمُ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ )تمیمی آمدي،  3
 «6 و 3 آیه شمس، سوره. کرد الهام را خیر و شر او به و بیافرید نیکو را او آنکه و نفس به قسم و تَقْواها: وَ فُجُورَها فَأَلْهَمَها سَوَّاها ما وَ نَفْسٍ وَ» 4
 .21کرد سوره عبس آیه  فراهم برایش را زندگى راه و وسیله سپس یعنى یَسَّرَهُ  السَّبِیلَ ثُمَّ» 1
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 انسانسود و زیان هر دو بعد های آموزشی باید ناظر بر (، بنابراین مؤلفه211، ص 11، ج 1111)طباطبایی، « .کندنمى پیدا

 باشد.

  قابل استخراج است:های علم نافع جوع به احادیث، ویژگیبا ر

 

  درهم تنیدگی تزکیه با علم نافع؛ -5-2-1

هدف دین، هدایت انسان به سوی کماالت انسانی و تربیت اوست. قرآن کریم آنجا که تعلیم و تزکیه را از مهمترین رساالت 

هو الذی بعث فی األمیین رسوال منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم »داند کند، تزکیه را همراه و مقدم بر تعلیم میانبیا معرفی می

 (. 2)جمعه: « و یعلمهم الکتاب و الحکمه و إن کانوا من قبل لفی ضالل مبین.

مَا أَوْضَعُ الْعِلْمِ »آمده است  علیه السالماز امام علی با عمل آمیخته شده و چنانچه در حدیثیبحث علم در آیات و احادیث نیز، 

ترین دانش، دانشى است که بر سر زبان است و برترین علم، ارزشبى«: وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ وَ أَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِى الْجَوَارِحِ وَ الْأَرْکَانِ

علم نافع را چنین  صلی اهلل(. همچنین رسول اکرم431ق.، ص  1414علمى است که در اعضا و جوارح آشکار است )سید رضی، 

است  نافع علمى داراى شود، هوای نفسش چیره بر علمش که هر «:نَافِعٌ عِلْمٌ فَهُوَ هَوَاهُ عِلْمُهُ غَلَبَ مَنْ»نماید تعریف می

 بنابراین لفظ علم نافع به علمی اشاره دارد که به تنظیم رفتار و صالح عمل بینجامد. (. 35 ق.، ص 14۱1)طبرسی، 

  

  ؛ابتنای به نیاز واقعی -5-2-2

های اساسی در تعریف محتوا و رسیدن به علم نافع است. در حدیث توحید مفضل، توجه به نیازهای واقعی از جمله ویژگی

مصادیق علم نافع را در تشخیص صالح دین )شناخت مقومات فطرت( و صالح دنیا )شناخت اولویت زمان(  علیه السالمامام صادق

ل، به خاطر داشته باش که دانستن چه چیزهایى بر آدمى روا گشته و دانستن چه اى مفضّ»فرماید: بر شمرده است. امام می

اند. از جمله آنچه چیزهایى منع شده است. دانستن آنچه را که در آن، صالح دین و دنیاى انسان است به وى ارزانى داشته

ش برپا است و شناختن وظایف الزم صالح دین وى در آن است، شناختن خداى متعال است با دالیل و شواهدى که در آفرین

در دادگرى نسبت به همه مردمان و نیکویى کردن درباره پدر و مادر و گزاردن امانت و کمک رسانى به دوستان و همانند اینها 

 از چیزهایى که شناختن و قبول کردن آنها در طبع و فطرت هر امتى، از موافق و مخالف، وجود دارد. 

کارى و اند، همچون کشاورزى و درختى دانش هر چه را صالح دنیاى وى در آن است ارزانى داشتهو به همین گونه به آدم

هایى که انواع گوهرها از آنها هاى دارویى و کانها و دامدارى و بیرون آوردن آب از دل زمین و شناخت گیاهبردارى از زمینبهره

ریا براى بیرون آوردن گوهر و فنون شکار جانوران صحرایى و دریایى و آید و کشتیرانى و دریانوردى و غوّاصى در دبه دست مى

کشد و همه ها که شماره آن فراوان است و شرح آن به درازا مىپرندگان و صنعت و صنعتگرى و بازرگانى و سوداگرى، و جز این

 آنها وسیله بهتر شدن کار در این جهان است.

اند که به وسیله آنها دین و دنیاى خود را اصالح کند و از دانستن آنچه که نه دادهبنابراین به آدمى اجازه تحصیل علومى را 

اند؛ مانند علم غیب و آنچه در آینده خواهد شد و بعضى از آنچه پیشتر در شأن اوست و نه توانایى دانستن آن را دارد، باز داشته

 وقوع یافته است...

راى دین و دنیایش بدان نیازمند است داده شده است و جز این بر او پس بنگر که چگونه به انسان دانش همه آنچه ب

 1«.پوشیده مانده است، تا چنان باشد که اندازه و کمبود خود را بداند و در این هر دو امر صالح او است

                                                 

 
بالداّلئل و  -تبارك و تعالى -فیه صالح دینه و دنیاه. فممّا فیه صالح دینه معرفة الخالقذکّر یا مفضّل! فیما أعطی االنسان علمه و ما منع، فإنّه أعطی علم جمیع ما  1

و أشباه ذلک مما قد توجد معرفته و االقرار  الشّواهد القائمة فی الخلق، و معرفة الواجب علیه من العدل على الناس کافّة، و برّ الوالدین، و أداء االمانة، و مواساة أهل الخلّة،
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ه از جمله؛ از علومی که صالح دین و دنیا در آنهاست نیز مصادیقی ذکر شده است. روایات متعددی در این باب آمده است ک

العلوم » علیه السالم(، امام علی121، ص 12ق.، ج   14۱1)مجلسی،  «العِلمُ علمانِ: علمُ األدیانِ، و عِلمُ األبدانِ» صلی اهللرسول اهلل

 (.213 ، ص1ق.، ج   14۱1)مجلسی، « أربعةٌ: الفِقهُ لألدیانِ، والطّبُّ لألبدانِ، والنَّحوُ للّسانِ، والنّجومُ لمعرفَةِ األزمانَ

 

  نبع صحیح؛متکیه بر  -5-2-3

داشتن منابع مفید برای محتوای مناسب، از جمله مسائل مهم علم آموزی است. همانطور که گفته شد، محتوای تفکر 

هدایت شده در نظام آموزش و پرورش در محتوای پنهان و آشکار درسی نهفته است. نکته مهم در این میان در نظر گرفتن 

 بتنی بر اهداف از پیش تعیین شده است.محتوای مناسب م

وَ آخَرُ قَدْ تَسَمَّى عَالِماً وَ لَیْسَ »... فرماید می اند،ای که علم را از منبع درست فرا نگرفتهدرباره عده السالمعلیه میرالمؤمنینا

بهره است، یک دسته از ا دانشمند نامند، امّا از دانش بىو دیگرى که او ر؛ «بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنْ جُهَّالٍ وَ أَضَالِیلَ مِنْ ضُلَّال

. در این میان، توجه به کیفیت محتوای مطالب گمراه کننده را از گمراهان آموخته است و ها را از جمعى نادان فرا گرفتهنادانى

 آموخته شده است و نه کمیت آن. 

بلکه مقصود، علم واقعی است و آن علمی است که مطابق  منظور از علم در اینجا قضایای علمی و موضوع و محمول نیست؛

نخواهد به سعادت عالم را که خالف واقع بود،  حاصل شدامّا اگر در یک علم، نتایجی  .واقع باشد و بتواند ما را به حقیقت برساند

کسی در فلسفه به این نتیجه برسد ای دارد. حال اگر که این عالم آفریننده رسیدبایست به این نتیجه . مثالً در فلسفه میرساند

 . (1133)مصباح یزدی،  ای مادّی و خالف واقع استای ندارد، اگرچه آن هم فلسفه است، امّا فلسفهکه این عالم آفریننده

آن ای فرزند آدم، تفکر آدم را به طرف نیکی و عمل به »به نقل از امیرالمومنین آمده است  السالمعلیهدر روایتی از امام صادق

گردد اگرچه زیاد باشد، نباید به آنچه باقی خواند. چیزی را که فانی میکند و پشیمانی از کارهای بد به ترک آن فرامیدعوت می

 (.55، ص 2ق.، ج  1133)کلینی، « ماند، اگرچه کم باشد ترجیح داد.می

شد، بلکه بر تفکر کیفیت گرایی اسالم  این روایت عالوه بر اهمیت تفکر هدایت شده که به نیکی و عمل نیک منجر خواهد

هاست که به تعیین اولویت صحیح منجر در مقابل کمیت گرایی رایج اشاره دارد. این نکته در راستای شناخت صحیح ارزش

لذا شناخت معیارهای محتوای مناسب، شاه کلید تدوین محتوای مناسب است. این معیارها از بررسی روایات و خواهد شد. 

ل استخراج است. از جمله این معیارها آن است که با کالم معصوم مغایرت نداشته باشد و در راستای اهداف شناختی سیره قاب

اگر به مشرق و »خطاب به سلمه بن کهیل و حکم بن عتیبه فرمود  علیه السالمامام باقرذکر شده، تمام این اهداف را پوشش بدهد. 

ق.، ج  14۱1)مجلسی،  1«د یافت، مگر همان چیزی که از ما خاندان صادر شود.مغرب بروید، هرگز دانش صحیحی را نخواهی

 (. 115، ص 41

یابد و با یاری جستن از عقل و تجربه و لذا انسان رشد یافته، انسانی است که بر محور انسانیت و اصول فطرت تکامل می

های حیات خود باز ش اصول انسانی را در عرصهترین منبع شناخت، راه تعمیق و گسترحاکمیت وحی بر آن به عنوان اساسی

 کند.می

                                                                                                                                                    

 
ألرضین، و اقتناء األغنام، و عتراف به فی الطّبع و الفطرة، من کلّ أمّة موافقة او مخالفة. و کذلک أعطی علم ما فیه صالح دنیاه کالزّراعة، و الغراس، و استخراج او اال

أنواع الجواهر، و رکوب السّفن و الغوص فی البحر، و  األنعام، و استنباط المیاه، و معرفة العقاقیر التی یستشفى بها من ضروب األسقام، و المعادن التی یستخرج منها
تعداده، ممّا فیه صالح أمره  ضروب الحیل فی صید الوحش و الطّیر و الحیتان، و التصرّف فی الصّناعات، و وجوه المتاجر و المکاسب، و غیر ذلک ممّا یطول شرحه و یکثر

نع ما سوى ذلک ممّا لیس فی شأنه و ال طاقته أن یعلم، کعلم الغیب و ما هو کائن و بعض ما قد کان .. فانظر فی هذه الدّار. فأعطی علم ما یصلح به دینه و دنیاه، و م
 کیف أعطی االنسان علم جمیع ما یحتاج إلیه لدینه و دنیاه، و حجب عنه ما سوى ذلک، لیعرف قدره و نقصه. و کال األمرین فیهما صالحه.

 عُتیبَة: شرِّقا و غرِّبا لن تَجدا علماً صحیحاً االّ شیئاً یخرُجُ مِن عِندِنا أهلَ البَیتِ لسَلَمَةَ بن کُهیلٍ والحکََم بن 1
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 توجه به نتیجه عملی؛ -5-2-4

تعلموا ماشئتم ان تعلموا، فلن ینفعکم اهلل بالعلم حتی تعملوا به، الن العلماء همتهم الرعایه، »فرماید می السالمعلیه امام صادق

موزید؛ اما )بدانید که( تا به علم عمل نکنید، خداوند هرگز از آن خواهد بیاهر اندازه که دلتان می ؛«والسفهاء همتهم الروایه

 1133 ،کلینیبه روایت و نقل کردن ) هاورزند و نادانرساند، زیرا که علما به عمل کردن اهتمام می)علم( به شما سودی نمی

 .(«11، ص2جق.، 

نفسه ممدوح نیست. آنچه علم را ممدوح شود که در تفکر اسالمی، زیاد آموختن فی از متن حدیث چنین برداشت می

علم اگر با عمل همراه باشد، علم نافع است و اگر آموزد. به عبارت دیگر، نماید، عمل نمودن به چیزهایی است که عالم میمی

تنها به صورت یک سلسله تصورات ذهنی باشد، نافع نیست. علمی که به عمل صالح منجر نشود، در حقیقت جهل است و عملی 

هایی که در سایه تعلم و وسیله شناخته سنجیده و برخاسته از شناخت و معرفت صحیح نباشد، عمل سفیهانه است. انسان بهک

 شود.آورد، به انجام کارهای عاقالنه و سنجیده و اعمال صالح موفق میدست میتفکر به

؛ (431 ، صق. 1414 ،)سید رضی« عُهُ مَا ظَهَرَ فِى الْجَوَارِحِ وَ الْأَرْکَانِأَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ وَ أَرْفَ»لذا فرمود 

 ترین دانش، دانشى است که بر سر زبان است و برترین علم، علمى است که در اعضا و جوارح آشکار است.ارزشبى

 ت دارد:در اینجا اشاره به چند نکته در باب نظر و عمل )شناخت و رفتار( در نگرش اسالمی اهمی

نقل شده است: ألعالم و العلم فی الجنّة فإذا  صلی اهللعلم و عمل در کنار یکدیگر و جدایی ناپذیر هستند. از رسول خدا  (1)

اند. اگر عالم به علم خویش لم یعمل العالم بما یعلم کان العلم و العمل فی الجنّة و کان العالم فی النّار: عالم و علم در بهشت

 (.513، ص 1132اند و عالم در جهنم )پاینده، عمل در بهشتعمل نکند، علم و 

ق.، ص  1414فرمود: العلم إمام العمل و العمل تابعه )طوسی،  صلی اهللعلم امام عمل و راهنمای آن است. رسول اکرم  (2)

من عمل على فرماید: میدر این باره  صلی اهلل( و بدون علم، عمل بهایی ندارد و چه بسا گمراه کننده خواهد بود. رسول اکرم 433

: هرکس از روی نادانی عمل کند، فساد او بیشتر از نیکو کرداری او است. )فیض االسالم، غیر علم کان ما یفسده أکثر ممّا یصلح

 .(121...، ص 

فمَن عِلم فرماید: العِلمُ مَقرون بالعَملِ، می السالمعلیهبین علم و عمل رابطه دو طرفه وجود دارد. به طوریکه امام علی (1)

کند و هر عمل، و العلمُ یهتف بالعمل، فإنَّ أجابَهُ و االّ ارتحل عَنهُ: علم و عمل پیوندی نزدیک دارند. پس هر که دانست عمل می

(. 51۹ق.، ص  1414کند )سید رضی، ماند وگرنه کوچ میزند، اگر پاسخش را داد، میکه عمل کند، بداند. علم عمل را صدا می

ماید: العلم بال عمل وبال، العمل بال علم ضالل. یعنی علم بدون عمل وبال است و عمل بدون علم گمراهی فرهمچنین می

 (. 11و 45، ص  1111)تمیمی آمدی، 

ریفه مقصود از علماء در این آیه ش»در تفسیر آیه شریفه إِنَّما یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ فرمود:  معلیه السالامام صادقنیز 

ق.، ص  14۱1)طبرسی، « کسانى هستند که گفتار آنها با کردارشان یکى باشد و هر کس این چنین نباشد عالم نخواهد بود

اند و هرچند اهداف شناختی بر اهداف رفتاری مقدم توان گفت شناخت و رفتار در اسالم در هم تنیدهبا این رویکرد می .(121

 اند، اما این دو در هم تأثیر و تأثّر دارند.عیین اهداف شناختی مؤثر و مقدم و مقدمههستند و در تعیین اهداف رفتاری، ت

 

 کارآمدی؛  -5-2-5

های اندیشه اسالمی، کارآمدی به دست آوردن بیشترین استفاده در رسیدن به اهداف عالی اسالمی با متناسب با مؤلفه

 (. در این میان دو عنصر اصلی قابل اعتناست:52، ص 11۹۱کمترین هزینه از کمترین امکانات است )دیرباز، 

 ( اولویت بندی اهداف1)

 (.55، ص 11۹۱( موقعیت شناسی )دیرباز، 2)
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 افزاید.توان گفت در این ویژگی، عنصر هدفمندی نهفته است و این امر بر اهمیت عنصر شناخت هدف میبه طور ضمنی می

کارآمدی به معنی نقش آفرینی مثبت است که با رشد و تکامل معنوی و با غور در آیات و روایات در این رابطه، اصطالح 

(. بنابراین بیشترین جلوه کارآمدی در تربیت نهفته است و توجه به آن اهمیت 113، ص 11۹۱مادّی مالزمت دارد )ایزدپناه، 

 دارد.

 و آورد روى است موظّف که به کارى د وبشناس را خود زمان»داند که در حدیثی انسان عاقل را کسی می السالمعلیه امام علی

  1«دهد. انجام به درستى را آن

دهد ارتقای علمی برای بهبود امور جاری نیز اشاره دارد که نشان می« درست انجام دادن کار»بخش پایانی این حدیث به 

بیان مسائل مهم حکومتی درباره خود امری ممدوح و مؤثر در افزایش کارآمدی است. امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر ضمن 

ای در جامعه ظاهر شود کند و به گونهرعایت قانون، توجه به ضوابط به جای روابط، عدالت محوری و صیانت از آن را تأکید می

 (.1133که نفوذ اجتماعی داشته باشد و از این راه کارهای جامعه را به بهترین نحو به سرانجام برساند )دیرباز، 

گذاری در فراگیری نیز به اولویت بندی و هدف اهللصلیوری، رسول خدا توجه به محدود بودن عمر و اهمیت بهره همچنین با

؛ علم بیش از آن است که «(.ق 14۱1 مجلسی،العِلمُ أکثرُ مِن أن یُحصی، فَخُذ مِن شیءٍ أحسَنهُ )»فرماید علم اشاره دارد و می

 یکوترینش را فراگیر.به شمار در آید بنابراین از هرچیزی ن

اولى االشیاء ان یتعلّمها االحداث االشیاء الّتى اذا صاروا »شاید در این حدیث قابل بیان باشد که « نیکوترین»بخشی از تعبیر 

گیرد ؛ چیزهایی هست که در بزرگسالى مورد نیاز است و در زندگى اجتماعى مورد استفاده قرار می«رجاال احتاجوا الیها

 (.15، ص 2، ج1113)فلسفی، 

 

 داشتن هویت جمعی؛ -5-2-6

گیرد. انگیزه علم نافع دانشی هویت ساز است. علمی که هویت ساز است، با عمل همراه است و عمل بدون انگیزه شکل نمی

( 1یابی جامعه )رسد. برای هویتاگر اندیشه را همراهی نکند و کثرت اندیشه و انگیزه به وحدت نرسد، جامعه به هویت نمی

( محصول کار اندیشه و انگیزه به 1( انگیزه از راهبری اندیشه استمداد کند، )2اندیشه باید اشراف به انگیزه داشته باشد، )

( تعامل مزبور زیر پوشش زندگی تدوین شود. اندیشه و انگیزه باید به وحدت بازگردند و واحدی که این 4یکدیگر ارائه شود و )

 (.1133است. حیات هم منبع علم و هم منبع عمل است )جوادی آملی،  کند، حیاتدو را هماهنگ می

هویت علم به اصول و مبادی آن اشاره دارد که وقتی از مسیر عقل و شهود و به برکت نقل، زیر پوشش وحی قرار گیرد، 

صول الهی باشد به تفسیر آورد. در این صورت مطالعه طبیعت هنگامی که با اتکا به اهای دیگر را پدید میزمینه تکوین دانش

 (.1133شود )جوادی آملی، های الهی بدل میآیات و نشانه

شود و تقسیم علم به علم بندد و مطالعه طبیعت به تفسیر آیات الهی بدل میدر اینصورت، پاره پاره شدن علوم رخت برمی

 اسالمی و غیر اسالمی معنایی نخواهد داشت. 

یابند )پارسانیا، م و آدم به رغم همه کثرتی که دارند، در پیوند با آن، هویت و وحدت میچرا که توحید معرفتی است که عال

1133 .) 

 

 

                                                 

 
 (142: 5ج .، ق 14۱1مجلسی « )قال فی حکم داود على العاقل ان یکون عارفا بزمانه مقبال على شأنه»عن ابى عبد اللَّهعلیه السالم  1
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 نتیجه گیری -6

. در نوع نگرش به انسان است شود،مالحظه آموزه های اسالمی تعریف میبا آنچه با  غربتمایز بین توسعه انسان محور 

دو مؤلفه اصلی عقالنیت وحیانی و ، آموزش باید دارای «ر اساس الگوی اسالمتربیت انسان ب»انسانی با مفهوم  توسعهبرای تحقق 

به جهت بیداری و شکفتگی عقل است.  )إدمان الفکر( آننیازمند آموزش تفکر و پیوستگی در  عقالنیت وحیانی علم نافع باشد.

چرا که تجربه، خود نوعی علم است و  ،ای است که به متربی بصیرت و اگاهی بخشدگیری از تجربهاز طرف دیگر نیازمند بهره

-کاهش خطا و غفلت در آموزش اهمیت دارد و این امر در صورتی امکانو از آنجا که  .گرددسبب کاهش غفلت و رفع خطا می

پذیر است که عقل بتواند امیال نفسانی خود را هدایت نماید تا مانع از تشخیص درست عقل نشوند، بنابراین تقویت آزادگی 

کند و این امر در بنای مچنین به کارگیری عقل بر اساس روش وحیانی انسان را به مجموعه اخالق متصل میهیابد. ت میاهمی

دیگر با رفتار با دیگران رابطه دارد و اخالق سلیم  یکند. عقل از یکسو با معرفت خداوند و از سوشخصیت نقش مؤثری ایفا می

های سلوک اخالقی که بر هر متربّی الزم و ضروری است، از جمله ویژگییابد. میق و سلوک صحیح تنها در سایه عقل تحق

های انسان عاقل است. کسی که طالب علم آموزی است، اگر حلیم رعایت حلم و اعتدال است. صبوری در طلب علم از ویژگی

ادانی نیاز به تحمل سختی و پایمردی در شود. زیرا مبارزه با جهل و ننباشد و صبر و شکیبایی نورزد، به ثمره علم نائل نمی

ماند و افراط و مسیر کسب علم، تنها با اعتدال و میانه روی پایدار می یاستفاده از ثمرات و ادامههمچنین طلب علم دارد. 

 دارد.  تفریط فرد را از ادامه بازمی

 و نور بصیرت ،بالندگی عقل ،یت باور توحیدیدر اینصورت انسان تربیت شده در این نظام، با تحول در ذهنیّت، از راه تقو

گیری در راستای حبّ و بغض الهی، در رفتار متحول خواهد شد و نظام تعلیم و تربیت خواهد توانست تحول در عواطف و جهت

و اطاعت از  با تغییر در ذهنیت و عواطف متربّیان، تغییرات پایداری در رفتار عینی آنها ایجاد نماید که همانا ظهور حقّ محوری

  حقّ خواهد بود.

مؤلفه دوم یعنی علم نافع از طرفی باید به عمل صالح بینجامد و از طرف دیگر باید از کارآمدی الزم برخوردار بوده، ناظر به 

های خرد و کالن ها و سیاستآینده باشد. در این میان، سنجش و ارزیابی محتوای آموزشی بر اساس اولویت گذاری و برنامه

ها در آن دیده شود. البته چنین علمی ای باشد که عمر و فرصت فراگیران را به هدر ندهد و مصالح و ارزشزشی باید به گونهآمو

 ضرورت دارد که از منابع صحیح اخذ گردد تا مقومات فطرت انسان در آن مورد توجه قرار گیرد. 
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 نسانی از دیدگاه اسالمهای آموزشی استخراج شده توسعه ا(: نمودار مؤلفه1نمودار )

 

جا که هیچ چیز بدون طبق بررسی انجام شده، در نگرش اسالمی علم تنها اطالعات و معلومات نیست. از آنبنابراین 

 و بندگی خداوند عبودیتترین معیار ارزش گذاری در تعلیم و تربیت، گذاری در نظام تفکر اسالمی مفهوم ندارد، مهمارزش

اند، منطبق که از منبع صحیح اخذ شدهزش، باید به این اصل توجه شود که محتوای آموزشی عالوه بر اینبنابراین در آمو است.

 .آخرت منجر شوددنیا و  سعادتبر نیازهای فطری بوده و به کسب 
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