
•  قابل توجه نويسندگان و مترجمان• 
مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و 

قبًال در جاي ديگري چاپ نشده باشد.ـ  مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن 
باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.ـ  مقاله يك خط در ميان، 

در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها
ــال شوند.ـ  نثر مقاله بايد روان و از نظر  ــی دی يا فالپي و يا از طريق رايانامه ی مجله ارس  مي توانند با نرم افزار ورد و بر روي س

دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني 
دقت الزم مبذول شود.ـ  محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن 

مشخص شود.ـ  مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطر تنظيم شود.ـ  كلمات حاوي مفاهيم
 نمايه (كليد واژه ها) از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.ـ  مقاله  بايد داراي 

تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد.ـ  معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه 
يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.ـ  مجله در رد،

 قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.ـ  مقاالت دريافتي بازگردانده
 نمي شود.ـ  آراي مندرج در مقاله ضرورتًا مبين رأي و نظر

 مسئوالن مجله نيست.
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جايگاه  قرائت
 در برنامة درسي

ــرآن كريم از اهداف مهم آموزش وپرورش  آموزش قرائت ق
ــت. به دليل اهميت آن، از همان آغاز دورة ابتدايي آموزش  اس
قرائت نيز شروع مي شود و تا پايان دورة متوسطه ادامه مي يابد.

ــت. اين  ــه زمان اصلي آموزش قرائت، دورة ابتدايي اس البت
آموزش با برنامه ريزي خاص از سال اول آغاز مي شود و تا پايان 
اين دوره ادامه مي يابد. زيرا بنابر نظر كارشناسان، اين دوره براي 
زبان آموزي و خواندن دورة مناسبي است و اگر خواندن و قرائت 
كردن در اين دوره به خوبي انجام نشود، جبران آن در دوره هاي 

بعد مشكل خواهد بود.

جايگاه  قرائت
 در برنامة درسي

عکس : منصوره معتمدی
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ــه هدف ديگر نيز در آموزش قرآن مورد  عالوه بر قرائت، س
ــت كه  ــرورش قرار گرفته اس ــوراي عالي آموزش وپ تصويب ش

عبارت اند از: 
۱. درك معاني آيات پركاربرد قرآن؛
۲. تدبر در آيات و درك مفاهيم آن؛

ــي با اين كتاب  ــرآن و پيوند معنوي و عاطف ــس با ق ۳. ان
مقدس.

ــرآن، محور آموزش در  ــان اين چهار هدف، قرائت ق در مي
دورة ابتدايي است. درك معنا محور آموزش در دورة راهنمايي 
و تدبر در آيات و درك مفاهيم، محور آموزش در دورة متوسطه 
است. البته انس با قرآن كه هدف جامعي است، در تمام دوره ها 
دنبال مي شود. ضمنًا اين تقسيم بندي به آن معنا نيست كه هر 
ــردازد و به اهداف ديگر بي توجه  ــط به هدف خود مي پ دوره فق
است، بلكه در كنار هدف اصلي، اهداف جانبي نيز دنبال مي شود 
ــرد. به خصوص قرائت قرآن كه در  تا آموزش جامع صورت بگي
ــت، بايد در دوره هاي  دورة ابتدايي محور آموزش قرار گرفته اس
بعد تكرار شود. زيرا خواندن و قرائت نياز به تمرين و تكرار دارد 
ــر اين تمرين صورت نگيرد، آنچه در دورة ابتدايي آموخته  و اگ
ــته است كه همكاران  ــده، فراموش مي گردد. از اين رو شايس ش
ــبت به آموزش  ــطه نس عزيز در درس ديني و قرآن دورة متوس

قرائت اهتمام بورزند و نكات زير را مراعات نمايند: 
ــن قرائت  ــس را به تمري ــاعت تدري ــش اوِل هر س ۱. بخ
اختصاص مي دهند و اين بخش خاص را تعطيل ننمايند. حجم 
ــبب شود كه آموزش  محتواي درس و اموري مانند آن نبايد س

قرائت به حاشيه برود و مورد بي توجهي قرار گيرد.
ــت و  ــفاهي اس ــا كه قرائت قرآن يك آموزش ش ۲. از آنج
ــت  ــفاهي صورت مي گيرد، ممكن اس امتحان آن نيز به طور ش
ــاي كم توجهي دانش آموزان را فراهم كند، به طوري كه  زمينه ه
فكر كنند به هر ترتيب مي توانند نمرة درس شفاهي را بگيرند 
ــب،  ــتفاده از روش هاي مناس ــوند. دبيران بايد با اس و قبول ش
جدي بودن درس قرائت و ارزش يابي آن را در كالس درس نشان 
ــروع سال تحصيلي و  دهند. براي اين منظور، دبيران بايد با ش
ــه بر تدريس بخش قرائت تأكيد كنند و با يك  در اولين جلس
ــت آورند  آزمون، ميزان توانايي دانش آموزان را در قرائت به دس
ــال تذكر و هشدار  و به دانش آموزان ضعيف از همان ابتداي س

دهند كه بايد خود را به مرحلة مطلوب برسانند.
۳. الزم است دبيران محترم در هر ساعت درسي كه قرائت 
ــرة آنان اقدام  ــند، به ثبت دقيق نم ــوزان مي پرس را از دانش آم
كنند و طوري عمل نمايند كه دانش آموزان احساس كنند اگر 
قرائت خود را تقويت نكنند، نمي توانند در امتحان پايان نيم سال 

موفق شوند. اگر در طول تدريس اين نمره گذاري صورت نگيرد 
دانش آموز به صورت هفتگي و مداوم به تمرين قرائت نمي پردازد 
و توانايي قرائت او كاهش مي يابد و از آنجا كه قرائت يك مهارت 
تدريجي است و امكان ندارد چنين دانش آموزي ضعف خود را 
در شب امتحان جبران بكند، فرصت را از دست مي دهد و چون 
ــفاهي است از دبير توقع دارد كه نسبت به  قرائت، يك درس ش
او ارفاق كند و به وي نمرة قبولي بدهد. براي اين كه دبير به اين 
مشكل دچار نشود، بايد از همان ابتداي سال و در طول تدريس 
سخت گيري نمايد. نتيجة اين جدّيت و سخت گيري آن است كه 
در امتحان پاياني توقع دانش آموز كم خواهد شد. در آن صورت، 
حتي اگر دبير در امتحان پاياني با اغماض و گذشت عمل كند و 
نمرة بيشتري به دانش آموزان بدهد، مشكلي پيش نمي آيد. زيرا 
ــال فعاليت كرده اند و  دانش آموزان در حد توان خود در طول س

خود را به حد مطلوب رسانده اند.
۴. تلفيق قرآن و ديني در دورة متوسطه و درج مقولة «تدبر 
در آيات» در كتاب دين و زندگي به هيچ وجه نبايد مانع آموزش 
ــود. نمرة قرائت با توجه به جايگاه آن، همچنان چهار  قرائت ش
ــت نمره است و اين حد از نمره با آنچه در گذشته  نمره از بيس
بوده تفاوتي نكرده است. عالوه بر اين كه نمرة ترجمة آيات نيز به 
نمرة قرآن افزوده شده و بخش مهمي از نمرات متن نيز مربوط 
ــت. بنابراين توجه به قرآن نه تنها در روش  به تدبر در آيات اس
تلفيق كاهش نيافته، بلكه به مراتب بيش از گذشته شده است.

ــه روش كار دبير در كالس  ــان دادن اين توجه، ب البته نش
ــتگي دارد. دبير بايد به گونه اي عمل كند كه هم قرائت در  بس
ــتخراج  كنار درك معناي آيات به خوبي صورت بگيرد و هم اس
ــت، به  پيام آيات و فعاليت هايي كه مربوط به تدبر در آيات اس
ــود. همچنين به گونه اي تدريس نمايد كه  نحو مطلوب اجرا ش
ــاي دبير با آيات  ــاس كند مجموعة آموزش ه دانش آموز احس

ابتداي درس ارتباط دارد.
ــاس خواهد كرد  ــت كه دانش آموز احس در اين صورت اس
ــي از قرآن كريم گرفته  ــن و زندگ ــاي او در درس دي آموخته ه
ــده و منبع اصلي معارف اسالمي، كتاب الهي او، يعني قرآن  ش

كريم است.
ــت  ــده، خوب اس ــال جديد تحصيلي آغاز ش اكنون كه س
براي تدريس دقيق و صحيح قرائت، ترجمه و تدبر، طرح درس 
ــال به آموزش  ــب هر يك را تهيه كنيم و مؤثرتر از هر س مناس
ــه مهارت اقدام نماييم. از خداوند نيز بخواهيم كه اقدام  اين س
ــود كه دانش آموزان با كتاب  آسماني خود  ــبب ش صحيح ما س

بيشتر انس بگيرند.
سردبير

تلفيق قرآن و ديني 
در دورة متوسطه و 
«تدبر  مقولـة  درج 
در آيات» در كتاب 
ديـن و زندگـي به 
هيچ وجه نبايد مانع 
آموزش قرائت شود
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گفت وگو: فاطمه خرقانيان

احساس نياز، محرك يادگيري
پاي صحبت محمدرضا كرامتي، دبير ديني و قرآن شهرستان بجنورد

اشاره 
سابقة بيست و چهار سالة تدريس درس دين و زندگي، از او 
معلمي مجرب و توانمند ساخته است. پشتكار، انگيزه هاي 
فـردي و مطالعـه، تجربيـات او را افزون تر، سـخنانش را 

شنيدني تر و گفته هايش را خواندني تر نموده است.
محمدرضـا كرامتي سـاكن شهرسـتان بجنورد اسـتان 

خراسان شمالي، از انديشه هاي ناب استاد مطهري مي گويد 
كه پس از ساليان متمادي، چه تازه و راه گشاست و چگونه 
روح كنجكاو و تشنة دانش آموز را سيراب مي كند. از ايجاد 
سؤال براي مخاطب حرف مي زند، كه بذر تفكر و انديشه را 

در ذهن او مي كارد و نيز مي گويد...

 آقاي كرامتي، از ديدگاه شما شاخص هاي يك دبير موفق 
چيست؟

ــش  ــد و در كالس دبيري كه به ياد خدا و مقربان خدا باش
ــخنان خدا و مقربان خدا مطرح شود. دبيري موفق است كه  س
ــناس باشد، با مخاطبان صميمي باشد، اهل مطالعه  مخاطب ش
ــد و آموخته هايش را به كار برد. به دانش آموزان اجازه سؤال  باش
ــد و در صورت لزوم  ــي اكتفا نكن دهد و به مطالب كتاب درس
ــه به دانش آموزان  ــتر تبيين كند. جواب هايي ك مطالب را بيش
ــد.  ــتوانه عقلي و نقلي باش ــتدل و با پش مي دهد محكم و مس
ــتند، گذشت كند. صداقت و  ــتباهاتي داش اگر دانش آموزان اش
صراحت داشته باشد و جرئت گفتن «نمي دانم» را داشته باشد 
و از اين بابت خجالت نكشد. چهره اي گشاده داشته باشد. گاهي 

گفت وگو: فاطمه خرقانيان
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سؤاالت دانش آموزان را ريشه يابي كند و آنان را عادت دهد كه 
به منابع اصلي رجوع كنند. يك معلم موفق كالس را متعلق به 
همه دانش آموزان مي داند. هنر اين است كه دانش آموزان منفعل 
و از نظر درسي ضعيف را فعال كند، به طوري كه آنان احساس 

كنند كالس متعلق به همه است.
آيا امكان دارد معلمي با رعايت اين نكات باز هم موفق 

نباشد؟
ــد تالش كند از معايب  ــت؛ معلم باي اين نكات، خوبي هاس

نيز بپرهيزد.
 مثل چه عيوبي؟

مثل تكبر، بدبيني، كم نظمي. به قول شهيد مطهري فقط 
نگوييم خدايا اين خوبي را به ما بده، گاهي اوقات هم بايد بگوييم 

اين بدي را از ما بگير.
 روش هاي تدريسي نوين را چه قدر در موفقيت يك معلم 

مؤثر مي دانيد؟ مثل روش هاي فعال تدريس و... .

ــاداب و فعال باشد،  ــش ش ــت كه كالس معلمي موفق اس
دانش آموزان اظهارنظر كنند و معلم متكلم وحده نباشد.

 اگر بخواهيد كالس درسـي خود را تشـريح كنيد، چه 
خواهيد گفت؟ كالس شما چه طور آغاز مي شود؟

ــروع و يك آيه قرآن را قرائت  ــم را غالبًا با بسم اهللا ش كالس
مي كنم و خيلي كوتاه از معاني كلمات آيه مي پرسم. گاهي در 
اين حين براي بچه ها سؤال پيش مي آيد كه به تفسير مي پردازم 
و جواب آن را به كمك تفسير مي گويم. در هر كالس نماينده اي 
ــده،  ــؤالي ناتمام مانده، يا قولي داده ش ــه اگر جواب س دارم ك
ــه مطالب را  ــت مي كند و در هر جلس نماينده در برگه يادداش
ــپس درس را شروع مي كنم، به اين  به من يادآوري مي كند. س
ــه آية ابتداي درس را يك دانش آموز خوش صوت (يا  ترتيب ك
خودم) قرائت مي كند. سپس به كمك خود دانش آموزان آيه را 
ــه مي كنيم. اكثر موارد متن درس را مي خوانيم تا اگر در  ترجم
ــود. معموًال در بين  كلمه يا جمله اي ابهامي وجود دارد، رفع ش
ــتراحت مي دهم. غالب  ــه دقيقه اس نود دقيقة كالس هم دو س
ــؤاالت خارج از كتاب  ــت كه مي گويم اگر س اوقات اين طور اس
ــود. در بعضي مدارس مثل تيزهوشان خيلي  ــت مطرح ش هس
سؤال دارند. اگر سؤاالت زياد باشد، نوشته مي شود تا اگر امكان 
پاسخ گويي به همه سؤاالت نباشد به نوبت در جلسات بعد پاسخ 

داده شود.

 در حين تدريس آيا تحقيق و پژوهشي به دانش آموزان 
داده مي شود؟

ــود كه  ــئله اي مطرح مي ش ــي به صورت موردي مس گاه
مي گويم تحقيق كنند. يا مي گويم كتاب هاي شهيد مطهري را 
يك كتاب كامل يا بخشي را مطالعه كنند. گاه به صورت تحقيق 

بياورند يا در كالس درباره اش بحث كنند.
 نقش دانش آموزان دقيقًا در فراگيري درس چيست؟

ــخ است،  ــش و پاس چون غالبًا درس هاي ما به صورت پرس
ــؤال مي كنم. با اين  ــؤال دارند و گاهي هم من س ــم اجازه س ه
روش دانش آموزان تفكر مي كنند خصوصًا اين كه پاسخ سؤاالت 
به عهده داوطلبان نيست بلكه گاهي هم تعيين مي كنم كه چه 
كسي پاسخ دهد. به دانش آموزان مي گويم سعي كنيد اهل تفكر 
و مشاركت باشيد. حتي اگر پاسخ شما اشتباه باشد دفعات بعدي 
ــعي مي كنيد اشتباهاتتان را دفعه  بهتر جواب خواهيد داد و س
بعد رفع كنيد. سعي مي كنم براي ايجاد جذابيت از آنان پرسش 

كنم.
به نظر شـما يك دبير چه بايد بكند كه دبيري موفق به 

حساب آيد؟
دبيري كه مطالعه اي فراتر از محتواي درس داشته باشد و 
به آموخته هايش سير منطقي دهد. بتواند سؤاالت و واكنش هاي 
دانش آموزان را پيش بيني كند و به آن ها پاسخ دهد و به نظرات 
ــا دهد و از  ــت، به ــر اس دانش آموزان، تا آن جا كه مفيد و ميس
انتقادات استقبال كند. بنده بارها برايم پيش آمده است كه برای 
دانش آموزاني كه از من انتقادي كرده اند و انتقادشان به جا بوده 

است،  امتياز قائل شده و به آنان نمره داده ام.
 به نظر مي آيد بيشتر به عملكرد معلم بها مي دهيد تا به 

نتيجه. برايتان فرقي نمي كند نتيجة عمل چه باشد؟
نتيجه هم مهم است. به قول امام خميني(ره) ما مأمور به 
ــت. حضرت ابراهيم(ع) هم  انجام تكليفيم و نتيجه فرع آن اس
ــرش را به قربانگاه ببرد و نمي دانست نتيجه  وظيفه داشت پس
ــد. در مقام مقايسه تكليف مهم تر از نتيجه است.  چه خواهد ش
ــت كه مي توان نتيجة مثبت هم گرفت و با هم  اما جاهايي اس

منافاتي ندارند. در كالس هم اين گونه است.
 تكليف يك كالس ديني از نظر شما چيست؟

ــه دانش آموزان صادق  ــت ك در كالس ديني هدف اين اس
ــبت به آينده احساس مسئوليت كنند، نسبت به  بار بيايند، نس
مسائل جامعه بي تفاوت نباشند، نسبت به هم نوعان خود حساس 
باشند. گاهي خداي نكرده ممكن است ما اشتباه كنيم و بگوييم 
كه هدف گرفتن نمرة باال و مسائلي از اين قبيل است. به نظرم 

معلـم بايـد جرئت 
«نمي دانم»  گفتـن 
را داشته باشد و از 
خجالت  بابـت  اين 

نكشد
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دهند؟ يا مثًال چند وقت يك بار نياز به تغيير دارد؟
مدت نمي توان برايش تعيين كرد. ما در هر زمان و مكان 
ــي ديديم كه مناسب تر است و  ــي و از هر جا روش و از هر كس
ــت و ما را زودتر به هدفمان  ــازگارتر اس با اهدافي كه داريم س
مي رساند، از همان شيوه ها استفاده مي كنيم. مثًال دوستي به 
من مي گفت من اخالص را اين طور به بچه ها آموزش مي دهم، 
كه هر عدد ضرب در صفر مساوي صفر است. حاال اگر اخالص 
ــود، اگر  ــرب در يك خود عدد مي ش ــا يك بود، هر عدد ض م
ــد، كار دو برابر مي شود. اين يك  ضريب اخالص ما دو برابر ش
ــيوه اي است كه وقتي من مي شنوم مي توانم از آن استفاده  ش

كنم.
 در ايـن ميان نقـش دانش آموز چيسـت؟ آيا تغييرات 
دانش آموزان، در تعيين شـيوة تدريس دخيل اسـت؟ آيا 
دانش آمـوز امـروز با ده سـال پيش يكي اسـت يا اين كه 
تغييـرات ايجاب كند كه معلم روش تدريس خود را تغيير 

دهد. 
ــتر به دنبال دانستن فلسفه و  بله، دانش آموزان امروز بيش
حكمت احكام هستند و به آساني مطلبي را نمي پذيرند و البته 
اين حسن است؛ البته نه در حد افراطي آن. دانش آموزان نقش 
اساسي در آموزش دارند و يك پاية شيوه هاي فعال درگير كردن 

دانش آموز است.
 اگر دانش آموزي پاسـخ شـما را نپذيرفت، مثًال فلسفة 
يكي از احكام را نپذيرفت، شـما چه عكس العملي نشان 

مي دهيد و در قبالش چه رفتاري اتخاذ مي كنيد؟
من سعي مي كنم از راه ديگري وارد شوم، ممكن است در 
ــته باشند،  به وجود آمدن يك پديده عوامل مختلفي نقش داش
ــم، نه پاسخ بايد صحيح باشد،  ــراغ پاسخ غلط باش نه اين كه س
ولي مثًال اگر بپرسند چرا افرادي نماز اقامه نمي كنند، اين يك 
جواب ندارد و مي تواند عوامل متعدد داشته باشد. در اين موارد 
كه نپذيرند سعي مي كنم با روش ديگري، با استفاده از علم و يا 
مثال ديگر آن مطلب را بيان كنم ولي اگر تالش خودم را كردم 
و نشد مي گويم كه من از حل اين مطلب عاجزم و سعي مي كنم 
با آن برخورد غلطي نداشته باشم و با گشاده رويي مي گويم توان 

من همين مقدار بوده است.

اين ها نبايد اهداف كالس ديني باشد.
 كمي بيشتر درخصوص روش تدريس صحبت كنيم. آيا 
از ابتـدا كه آغـاز به  كار كرديد تا امروز يـك روش را پي 

گرفتيد، يا اين كه روش تدريس شما عوض شده است؟
اوايل كار، بيشتر به صورت سخنراني بود. كمتر توجه داشتم 
به اين كه سؤال و جواب مطرح شود. نظرخواهي به عمل آمده و 
دانش آموزان فكر كنند. بعدها فهميدم كه اين شيوه ناقص است 
و مخاطب بايد فّعال باشد و بخشي از كالس برعهدة دانش آموزان 
است و در حقيقت آن ها محور هستند. مثال زدن در تدريس كار 
را خيلي آسان مي كند. شهيد مطهري و حجت االسالم قرائتي از 
ــتفاده كردند. استفاده از  جمله افرادي بودند كه از اين روش اس
مثال يك راه ميان بر آموزشي است. استفاده از مثال، استناد به 
ــات و يا رفتار معصومين و نيز مجال دادن به دانش آموز براي  آي
فكر و پاسخ؛  اين ها شيوه هايي بود كه بعدها از آن ها در تدريس 

استفاده كردم.
 ممكن است اين روش تدريس را در قالب يك مثال بيان 

كنيد؟
فرض كنيد كه در باب صفات ثبوتية كتاب ديني و زندگي 
۱ بنده مي نويسم، آيا خدا متفكر است؟ بعضي مي گويند بله،  
ــت؟ بعضي  ــم آيا خدا متكّبر اس بعضي مي گويند نه، مي نويس
ــد  ــم آيا خدا راش ــد بله بعضي مي گويند نه، مي پرس مي گوين
ــند راشد به چه  ــت يا نه؟ گاهي بچه ها مي پرس و يا ناجي اس
ــط دارند. يا  ــت غل ــت؟ يا از معناي ناجي گاهي برداش معناس
ــت فكر مي كنند براي خدا هم خوب نيست  چون تكبر بد اس
ــت كه خدا  ــت پس خوب اس ــا وقتي براي تفكر خوب اس و ي
هم متفكر باشد. وقتي سركالس سؤال مي شود و معموًال يك 
ــر وجود دارد و ما از همين  ــت نمي آيد. اختالف نظ نظر به دس
ــم،  ــم. از بچه ها دليل مي پرس ــتفاده مي كني ــر اس اختالف نظ
ــاورد. با اين  ــري بايد براي حرفش دليل بي ــس با هر نظ هرك
ــي كه پاسخ  ــود، در نهايت كس روش دانش آموز درگير مي ش
درست دهد نسبت به درس تعلق خاطر بيشتري پيدا مي كند 
و كسي كه اشتباهًا جواب داده است حساس مي شود كه بداند 
ــتباه جواب داده و مطلب درست چيست. اين روش  چرا به اش
احساس نياز را ايجاد مي كند و خداشناسي هم زيربناي تمام 
معارف اسالمي است و ما به فراگيري آن نياز داريم. لذا ايجاد 
ــيت نسبت به آن اهميت دارد و  ــاس نياز و ايجاد حساس احس

درس را با جذابيت به پيش مي برد.
 من از گفته هاي شـما متوجه شدم كه دانش آموزان در 
فرايند يادگيري نيز نقش دارند. حال بفرماييد چه مؤلفه اي 
ايجـاب مي كند كه معلمـان روش تدريس خـود را تغيير 

موفق،  معلـم  يك 
كالس را متعلق به 
دانش آموزان  همه 
او  هنـر  مي دانـد. 
كـه  اسـت  ايـن 
ن  ا ز مـو نش آ ا د
منفعـل و از نظـر 
را  ضعيف  درسـي 

فعال كند
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 منظورتان از برخورد غلط، رفتار تند است؟
ــه، چون گاهي دانش آموز مي گويد ما مي خواهيم دربارة  بل
ــما فكر نكنيد ما كافر شديم يا مشكل  ــؤال كنيم، اما ش خدا س
ــما راحت باشد من  پيدا كرديم. من به آن ها مي گويم خيال ش
ديد منفي ندارم شما سؤالتان را راحت بيان كنيد. فكر مي كنم 
ــان مي دهد الاقل بعضي از اين افراد تجربه تلخي  اين حرف نش
ــت كه ما به دليل سؤال كردن  ــته اند. برخورد غلط اين اس داش
ــهيد  ــقوط ايمان متهم كنيم. به قول ش ــي را به كفر و س كس
مطهري شك گذرگاه خوبي است ولي توقف گاه خوبي نيست. 
سؤال دانش آموز هم گواه اين است كه او مي خواهد از پل شك 

عبور كند و به يقين برسد.
 شـما چه كتاب هايي مطالعه كرده ايد؟ اصًال اهل مطالعه 

هستيد؟
ــم. در دوران  ــاب مطالعه كرده ام و مطالعه مي كن بنده كت
دانشجويي بيشتر مطالعه داشتم، گاهي اوقات از اول صبح تا آخر 
ــب يك كتاب را (مثًال از شهيد مطهري) تمام مي كردم. اآلن  ش
متأسفانه فرصت براي مطالعه خيلي كم است ولي عالقه شايد 
بيشتر از گذشته باشد. بنده  غالب كتاب هاي شهيد مطهري را 
ــرده ام. به كتاب هاي آيت اهللا جوادي آملي عالقه دارم  مطالعه ك
ــتحكم و متقن است. بعضي  و مطالعه مي كنم چون خيلي مس
كتاب هاي امام، استاد مصباح يزدي و عالمه طباطبايي را مطالعه 
ــالمي  كرده ام. نود درصد مطالعاتم روي كتاب هاي  ديني و اس

بوده است.
 اين مطالعات چه قدر بر روي محتواي تدريس شـما اثر 

گذاشته و آيا تأثيري داشته است؟
خيلي تأثير داشته است. فرض كنيد زماني كه معلم نبودم 
كتابي از شهيد مطهري مطالعه كرده ام. گاهي بعد از پانزده سال 
ــجويي سؤالي مي كند كه مي بينم مي توان از  دانش آموز يا دانش
همان كتاب به مسئله جواب داد. گاهي مطلبي در كتاب آمده 
كه كليد آن مطلب دانستن يك مطلب تفسيري است يا دانستن 
يك مطلب فلسفي است. هرچه قدر، اطالعات ما بيشتر باشد كار 
آسان تر مي باشد. مي توان با اين اطالعات صغري و كبري چيد و 

به صورت يك قياس منطقي درآورد و به نتيجه رسيد.
 آيا خود ارزيابي داريد؟

من به شوخي به دانش آموزان مي گويم من هر بار از كالس 
بيرون مي روم فيلم كالسم را مي بينم و آن ها تعجب مي كنند، 
يعني چه! ؟ مي گويم من در كالس فيلم برداري مي كنم و فيلم 
آنچه شنيدم، گفتم و انجام دادم را در كالس مي بينم. اين خود 
ارزيابي است. اگر اشتباهي داشته باشم، يا در جايي دچار افراط 
شده باشم جلسة بعد، ضمن عذرخواهي آن را تصحيح مي كنم.

� اشتباه به چه معنا؟
ــي سؤالي كرده و مي شد به  مثًال گاهي مبالغه كرده ام، كس
ــخ داد ولي من چهار دقيقه  ــؤال با يك دقيقه خوب پاس اين س
صحبت كرده ام، در حالي كه لزومي نداشته است. يا كسي رفتار 
اشتباهي داشته است و من بيش از حد آن رفتار را تقبيح كرده ام، 
ــم. از اين رو  ــت را رعايت مي كن ــه اغلب اوقات گذش در حالي ك
وقتي بررسي مي كنم مي بينم لزومي نداشته است، عذرخواهي 
می  كنم. گاهي در درس موردي نياز به تكميل داشته و يا حرفي 
زدم كه بعداً احتمال دادم برداشت ديگري از آن شده است، آن 

موارد را توضيح داده ام.
 بازخورد كالس هايتان را چه طور مي گيريد؟

گاهي مستقيم نظرخواهي مي كنم. يا به صورت شفاهي يا 
كتبي. نيازي به نوشتن اسم نيست و به ترتيب هم نمي گيرم تا 
افراد آزادانه اظهارنظر كنند. دانش آموزان هم غالبًا نظرات دقيقي 
ــن، انتقادات و پيشنهادها را بيان مي كنند. گاهي  دارند؛ محاس
هم نظرشان را با واسطه منتقل مي كنند، مثًال از طريق اوليا به 

مدرسه يا خودم نظرشان را منتقل مي كنند.
 شـما اهـداف آموزشـي را مسـائلي از قبيـل رشـد 
صداقت گويي، ايجاد احساس مسئوليت و... عنوان كرديد. 

درخصوص اين نوع مسائل چه طور بازخورد مي گيريد؟
ــه امتحاني  ــي نمرة برگ ــت كه گاه ــًال پيش آمده اس مث
دانش آموزي را سهواً نيم نمره بيشتر داده ام، دانش آموز مي آيد 
و مي گويد نيم نمره اشتباه داديد. من غالبًا تحسينش مي كنم و 
نيم نمره را به خاطر صداقتش به او مي دهم. يعني هدف برآورده 

شده است.
ــي فردي صادقانه مي گويد مطلبي را نفهميدم، يا بعد  گاه
ــم آيا سؤال حل شد مي گويند نه. اين جا  از توضيحاتم مي پرس
ــم اهللا مي گويد و  ــي دانش آموز بس ــينش مي كنم. يا وقت تحس
ــين مي كنم  درس را آغاز مي كند و نظم خوبي دارد، او را تحس
ــت. صداقت ها، رفاقت ها،  و مي گويم هدف از كالس همين هاس
گذشت هاست، وقتي در كالس گذشت مي بينم آن را تحسين 

مي كنم.
ــركت كرديد تشكر مي كنم و  از اين كه در اين گفت وگو ش

براي شما آرزوي موفقيت روزافزون دارم.

معلم موفق بايد 
بتواند سـؤاالت 
واكنش هـاي  و 
را  دانش آموزان 
كند  پيش بيني 
و به آن ها پاسخ 
دهد و به نظرات 
دانش آمـوزان، 
تـا آن جـا كـه 
ميسـر  و  مفيد 
اسـت، بها دهد 
انتقـادات  از  و 

استقبال كند

منظورتان از برخورد غلط، رفتار تند است؟
آ

مع
بت
و
د
پي
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اشاره
شورای علم و دين دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی 
نشسـت های متعـددی جهت «بررسـی رابطة علـم و دين و 
داللت های آن در برنامه درسی» برگزار کرده است. اين شورا 
در آخرين نشسـت خود ميزبان حجت االسـالم و المسلمين 
دکتر ديبا مديرگروه تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
و دبير علمی همايش «علم و دين و برنامه ريزی درسی» که در 
ارديبهشت ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد، بود. در اين نشست دکتر 
اعتصامی، رئيس بخش علوم انسانی دفتر برنامه ريزی و تأليف 
کتاب  های درسـی ابتدا از تاريخچة شـورای علم و دين دفتر 
برنامه ريزی و تالش شورا برای ارائة راهکارهای عملياتی طرح 
رابطة علم و دين و کتاب های درسی سخن گفتند سپس دکتر 
ديبا دربارة اهداف همايش و سرفصل های مهمی که بايد در آن 
مورد بررسی و بحث قرار گيرد صحبت کردند. در ادامه حضار 
نظرات و پيشنهادهای خود را درباره اهداف، سرفصل های قابل 
طرح در همايش و چگونگی غنا بخشـيدن به آن بيان کردند. 
در ايـن گزارش خالصه ای از مباحث طرح شـده و جمع بندی 

نهايی تقديم می شود.

گزارش نشست مشترك شوراى علم و دين دفتر تأليف كتاب هاى درسى
 با مدير گروه تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى پيرامون يك همايش علمى 

رابطة علم و دينرابطة علم و دين و برنامه  ريزى درسى و برنامه  ريزى درسى

ــی و  ــش و برنامه ريزی آموزش ــازمان پژوه ــت س ــه هم ب
ــته به دفتر تبليغات  ــگاه علوم و فرهنگ اسالمی وابس پژوهش
اسالمی حوزة علميه قم مقرر شده است همايشی تحت عنوان 
ــی در  ــم و دين و داللت های آن در برنامه ريزی درس رابطة عل
ــت پيش  ــود. الزم به ذکر اس ــت ماه ۱۳۹۱ برگزار ش ارديبهش
ــی در ارديبهشت سال جاری در همين خصوص برگزار  همايش
شده است. در اين نشست مشترک ابتدا از سوی دکتر ديبا طرح 
ــد که: موضوع مورد بحث در همايش عبارت است از «نظرية  ش
ــالمی در باب علم و دين و داللت های آن برای تدوين متون  اس
درسی مدارس» (با تأکيد بر دورة متوسطه) در اين همايش دو 
ــدت ارزيابی و وضعيت  ــت. اول در افق کوتاه م هدف مطرح اس
فعلی متون درسی از باب رابطة علم و دين و طراحی  اقداماتی 
که به صورت فوريتی بايد به انجام برسد. دوم ارزيابی و استفاده 

ــم و دين و اقدام  ــئلة رابطة عل از نظريه های قابل تأمل در مس
ــت آوردن گزاره های کاربردی  ــتفاده از آن ها برای به دس به اس
جهت تصحيح يا تدوين متون درسی. از جمله سرفصل هايی که 
شورای سياست گذاری همايش جهت طرح در همايش مدنظر 

قرار داده اند می توان به موارد زير اشاره کرد:
ــدی نظرات مختلف در زمينة رابطة علم و دين  -صورت بن

رويکردهای اسالمی و غيراسالمی
- شاخصه های نظرية قابل دفاع در زمينة رابطة علم و دين

- بررسی لوازم نظريات مختلف در زمينة علم و دين مرتبط 
با تهية محتوای متون درسی

ــی، غايی در عرصة علم و حوزة  - تمايزات موضوعی، روش
ــا و مفاهيم دينی در  ــردن آموزه ه ــوازم آن در وارد ک ــن و ل دي

محتوای درسی
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برگزاری دوره هايی 
برای معلمان جهت 
آشنايی و همراهی 
بـا مباحـث نظری 
رابطة علـم و دين 
ناشـی  تغييرات  و 
برنامـة  در  آن  از 
ضـروری  درسـی 

است

ــی در صورت رابطة علم و دين و برنامه  ريزى درسى ــنجی ميزان آمادگی کادر آموزش - امکان س
تحول متون درسی براساس آموزه های دينی

ــا و مفاهيم دينی  ــی چگونگی طرح آموزه ه - روش شناس
متعارض با علم (تعارض ظاهری) در محتوای درسی

ــی امتزاج و ارتباط گيری آموزه ها و مفاهيم  - آسيب شناس
دينی و حوزه های دانش (تعارض، تالئم و...)

- ارائة الگوهای عينی در مورد به کارگيری آموزه های دينی 
و محتوای درسی (علوم انسانی، تجربی و رياضی)

ــم دينی در متون  ــنجی ورود آموزه ها و مفاهي - امکان س
درسی فيزيک، شيمی، زيست شناسی، رياضی، هندسه و مواد 

مرتبط
- مشکل قرائت ها و تفاسير مختلف از دين و آموزه های آن 

در ورود مفاهيم دينی در متون درسی
- رويکردهای مطرح در اسالمی سازی متون و نقد آن ها

- بررسی الگوهای راهبردی فرايند علمی- اجرايی
ــی براساس نظرية مختار در رابطة  - اصالح محتوای درس

علم و دين
ــالمی  ــی انتقادی تالش های صورت گرفته در اس - بررس

کردن کتاب های درسی آموزش و پرورش.
در ادامه، حضار نظرات و پيشنهادهای خود را ارائه کردند. 

اهم اين نظرات عبارت بودند از:
ــودن برپايی  ــت و پربرکت ب ــر اهمي ــد ب ــن تأکي ۱- ضم
ــی اين چنين، متکی بر تأمل و برنامه ريزی دقيق و  همايش هاي

ــد که مرور بر مطالعات برنامه ريزی درسی در  مفصل، اشاره ش
ساير کشورها که در آن برای ارائة تفسير منتخب خود از ماهيت 
ــه کرده اند، مفيد خواهد بود.  ــم و دين، تجاربی عملياتی ارائ عل
ــورهايی نظير اياالت متحده  هرچند که مبانی ايدئولوژيک کش
ــيار دور از مبانی اسالمی ماست اما بررسی تطبيقی تجارب  بس

ايشان می تواند بسيار آموزنده باشد.
۲- نکته ای که معموًال از آن غفلت شده است، گريزناپذيری 
ــرح جدی و آگاهانه، بحث رابطة علم و دين در تدوين برنامه  ط
و کتاب درسی است. در پشت هر متن علمی يک نگاه و فلسفة 
ــب وجود دارد. آگاهانة يا ناخودآگاه متون درسی و  علم متناس
ــی حاوی ارائة تفسير ويژة خود از ماهيت علم  برنامه های درس
ــياری از کشورهای ديگر (هرچند  ــفة آن هستند. در بس و فلس
دارای مبانی باطل نظری) متوجه اين فلسفة پنهان شده اند و در 
تدوين متن های درسی سعی در ارائة مبانی هرچند غلط خود به 
صورت آگاهانه دارند. لذا در جمهوری اسالمی و در نظام آموزش 
ــی از  و پرورش نيز گريزی از پرداختن آگاهانه به متن های درس

جنبة فلسفه و ماهيت علمی ای که ارائه می نمايد نيست.
۳- با توجه به طرح مسئلة علم و دين از نظر نظريه پردازان 
برجستة حوزه و دانشگاه به نظر می رسد در حال حاضر می توان 
ــا تکيه بر  ــاب عبور کرد و ب ــث نظری در اين ب ــرح مباح از ط
مجموعه ای از نظرات طرح شده که توسط استادانی نظير عالمه 
جوادی آملی و عالمه شهيد مطهری و امثالهم، به سمت بررسی 
داللت های عملياتی اين نظريه ها به ويژه در امر تدوين کتاب های 

درسی رفت.
۴- در بررسی رابطة علم و دين با متن های درسی بايد الزامًا 
ــی نيز توجه کرد. آسيب های  ــاير عناصر برنامه ريزی درس به س
موجود از اين رابطه در ساير عناصر برنامة درسی به غير از کتاب 
ــی مانند اهداف، رويکردها و نظام ارزش يابی بايد مالحظه  درس
ــی بيش از آن که متکی  ــود. به طور مثال، برنامه ريزی درس ش
ــد، بر دوش معلمانی که مهم ترين نقش را  ــی باش بر متن درس
ــوزان دارند، تکيه دارد. لذا برگزاری  در تربيت و تعليم دانش آم
ــنايی و همراهی با مباحث  ــی برای معلمان جهت آش دوره هاي
نظری رابطة علم و دين و تغييرات ناشی از آن در برنامة درسی 

ضروری است.
ــيار مهم است که برای ارائة راهکارهای عملياتی به  ۵- بس
ــابقة اين کار در فرهنگ و تمدن اسالمی اشاره شود. تمدن  س
ــان  ــانی از نتايج خيره کننده و درخش ــالمی کارنامة درخش اس
ارتباط علم و دين دارد. طرح اين مباحث و تبيين و تبليغ آن که 
پيش از اين نيز اين نگاه درست و رويکرد نظری منجر به نتايج 
ــان پيشرفت علمی و عملی تمدن اسالمی شده  مفيد و درخش
است، می تواند از محورهای جدی و قابل طرح در همايش باشد.

۶- با آسيب شناسی وضع موجود در تمدن جديد و مسائلی 

مـورد  موضـوع 
همايش  در  بحث 
از  اسـت  عبارت 
اسـالمی  «نظرية 
و  علـم  بـاب  در 
دين و داللت های 
آن بـرای تدوين 
درسـی  متـون 
مدارس (با تأکيد 
بر دوره متوسطه) 
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ــيد که بسياری از  که پيش آمده می توان به اين جمع بندی رس
جنبه های نادرست رابطة علم و دين  (نظير آن که عده ای به کلی 
ــوند و علم و دين را دو  منکر هرگونه ارتباط ميان اين دو می ش
ــی از نگاه غلط غرب  مقولة کامًال جدا از يکديگر می دانند)، ناش
ــت. به نظر می رسد شيوة برخورد  ــال اخير اس در چند صد س
ــمندان و برنامه ريزان با اين مقوله بايد همزمان سلبی و  انديش
ايجابی باشد. يعنی از يک سو با هجمة فرهنگی گسترده  در عين 
ــم در  ــال بی پاية غرب و ترويج نوعی علم زدگی و سکوالريس ح
ــوی  ــود و از س حوزة تعليم و تعلم، مقابلة تبيينی و ترويجی ش
ــی از داللت های رابطة  ــة نمونه های عمل ــر همزمان با ارائ ديگ
صحيح علم و دين به تدوين متون درسی پرداخته شود. يعنی 
نمی توان تبيين مبانی غلطی را که ترويج می شود به بهانة نبودن 

نمونه های ايجابی به تأخير انداخت.
۷- از جمله سرفصل هايی که می توان در اين همايش طرح 
ــرايط و ويژگی های معلمانی است که بايد  کرد بحث دربارة ش
ــد. اين که معلم علوم تجربی يا  ــن روند اصالحی را پياده کنن اي
معلم علوم انسانی چه قدر بايد از فلسفة علم بداند يا چه قدر بايد 
دربارة مسائل مطرح در رابطة علم و دين اطالعات داشته باشد يا 
چه مهارت های عملی را بايد فراگيرد، از مهم ترين سرفصل های 

همايش محسوب می شود.
۸- مخاطبان اصلی اين همايش برنامه ريزان و نويسندگان 
متون درسی هستند. لذا اگر قرار است همايش نتايج کاربردی 
ــًا بايد نمونه های  ــد الزام ــته باش و ملموس برای مخاطبان داش
ــنواره  ای از طرح  ــود. به طور مثال برپايی جش عملياتی ارائه ش
ــه رابطة علم و دين  ــة معلمانی که با عنايت ب ــای نمون درس ه
ــده باشد، می تواند به اين جنبة عملياتی کمک کند.  تدوين ش
برگزاری کارگاه هايی با شرکت نويسندگان، انديشمندان حوزة 
ــز از جمله راهکارهای  ــان برای تدوين متون ني نظری و معلم
ملموس کردن نتايج همايش و کاربردی سازی آن است. برپايی 
ــندگان متن های درسی برای  مسابقه ای ميان معلمان و نويس
ــة آثار برگزيده در  ــة درس يا نمونة متن کتاب و ارائ ارائة نمون
نمايشگاهی جنب همايش، ضمن فراهم آوردن امکان استفاده 
ــور و نشاطی مؤثر به همايش  از نظرات فرهنگيان کارآزموده ش
می دهد و زمينه را برای بهره برداری بيشتر از آن فراهم می سازد.

اشاره
دورة آموزش ضمن خدمت «بررسي كليات ارزش يابي و تحليل 
محتواي درس دين و زندگي» با هدف آموزش شـيوة صحيح 
طراحي سؤاالت استاندارد و هم سو با اهداف كتاب درسي، با 
حضور برگزيدگان و سرگروه هاي معارف اسالمي سراسر كشور 

در مركز تربيت معلم نسيبة تهران برگزار شد.

گزارشي از دورة آموزش ضمن خدمت با موضوع 
«شيوة ارزش يابي درس دين و زندگي»

امتحان دين و  زندگي ...!

آزمون هاي نهايي به جاي كنكور سراسري
تغيير شيوة پذيرش ورود به دانشگاه ها و مالك قرارگرفتن 
ــال، انگيزة اصلي از برگزاري اين دورة  نتايج آزمون هاي پايان س
ــال هاي آينده، ورود دانش آموزان  ــي بوده است. طي س آموزش
ــاي متمركز در  ــزاري آزمون ه ــق برگ ــگاه ها از طري ــه دانش ب
ــا كه امتحانات  ــورت مي گيرد. به اين معن ــرورش ص آموزش وپ
ــد و جاي گزين  ــورت نهايي برگزار خواهد ش ــال به ص پايان س
ــد تا نگاه ها به  ــيت اين نكته، باعث ش ــود. حساس كنكور مي ش
ــؤاالت امتحاني معطوف شود. به ويژه اين كه  استانداردسازي س
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ــت. لذا آموزش وپرورش تصميم  سؤاالت امتحاني تشريحي اس
ــتان هاي كشور،  ــؤاالت نهايي در اس گرفت كه براي طراحان س

يك دورة آموزشي برگزار كند.
به همين منظور نمايندگان دروس مختلف از جمله درس 
ــتان ها دعوت شدند. اين نمايندگان، كه با  دين و زندگي از اس
ــان استان ها برگزيده شدند، در دورة متمركز  انتخاب كارشناس
ــركت كردند، در اين دوره دو نوع كالس  چگونگي ارزش يابي ش

برگزار شد.
ــد كه موضوع  ــي ش اول، كليات ارزش يابي و امتحان بررس
ــة دوم، امتحان و  ــت. در مرحل ــترك بين همة دروس اس مش
ــر درس به طور خاص مدنظر قرار گرفت كه از  ارزش يابي در ه

جملة آن ها درس دين و زندگي بوده است. 
ــار روزه به كليات ارزش يابي تحت  ــن دورة چه دو روز از اي
ــت؟ ارزش يابي از محتوا به چه  ــن عنوان كه ارزش يابي چيس اي
معناست؟ چرا ارزش يابي مي كنيم؟ و... اختصاص يافت، مّدرس 
ــي و ارزش يابي بودند  اين كالس، متخصصين برنامه ريزي درس
ــي درخصوص ارزش يابي از  ــده به بيان مباحث و دو روز باقي مان
اين درس توسط مؤلفين كتاب درسي دين و زندگي اختصاص 

يافت.
ــؤاالت استاندارد آشنا  در اين كالس ها معلمان با نمونه س
ــه نفره معلمان  ــدند. به اين ترتيب كه در گروه هاي دو يا س ش
ــپس  ــؤال طراحي مي كردند، س از كتاب هاي دين و زندگي س
ــناس و مؤلف كتاب مورد  سؤاالت توسط جمع معلمان، كارش
ارزيابي قرار مي گرفت. سؤاالت مناسب تأييد و تثبيت مي شد و 
ــؤاالت مشكل دار به نقد گذاشته مي شد و معايب و نواقصش  س
مطرح مي گرديد. از جمله سؤاالت استانداردي كه در اين دوره 
مطرح شد، ليست سؤاالتي است كه در شماره هاي گذشته مجلة 
رشد معارف اسالمي چاپ شده و در اختيار دبيران گرامي قرار 

گرفته است.

گره هاي اصلي در طراحي سؤال
دكتر اعتصامي يكي از مؤلفين كتاب دين و زندگي و مدرس 
اين دورة آموزشي درخصوص گره هاي كلي كه در طراحي سؤال 

غالب معلمان ديده مي شود، اظهار داشت: 
ــاختار و فعاليت هاي  «كتاب درس دين و زندگي داراي س
ــت، لذا معلمان در نحوة ارزش يابي و طرح سؤاالت،  خاصي اس
به خصوص ارزش يابي آيات مشكل داشتند. به طور مثال برخي 

ضوع
ن و 
ه از

حت 
 چه 
رس
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اص 

شنا 
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ــت كه از يك آية  ــب در كنكور اين گونه اس ــؤاالت نامناس از س
ــه كلمة اول را مطرح مي كنند و سپس  موجود در كتاب دو، س
ــت. در نتيجه  ــه مقصود آيه چيس ــند ك از دانش آموز مي پرس
دانش آموز بايد كل آيه را به خاطر بسپارد تا بتواند پاسخ سؤال را 
بدهد، در حالي كه كتاب و آموزش وپرورش از او نخواسته كه كل 
آيه را حفظ كند. لذا دانش آموز نمي تواند به سؤال پاسخ دهد يا 
ــي و صرفًا به جهت كنكور آيه را حفظ  بايد بدون هدف آموزش
كند. مثًال اگر سؤال شود «حديث از كيست» اين قضيه مدنظر 
ــت، چون الزم مي شد كه بچه ها همة حديث ها را از اين  ما نيس
جهت حفظ كنند. حتي اگر بپرسند «يك حديث از امام باقر(ع) 
دربارة فالن موضوع بنويسيد»، ما اين را هم نمي خواهيم، چون 
دانش آموز ناچار مي شود تمام احاديث كتاب را حفظ كند. شيوة 
ــت كه حديث را بدهند و دربارة آن سؤال كنند.  صحيح اين اس
ــزي فرمودند؟»  ــند «چرا امام صادق(ع) چنين چي مثًال بپرس
ــخ اين سؤال چه خواهد  ــاس بيان امام صادق(ع) پاس يا «براس
ــام احاديث را به خاطر  ــد تم بود؟...» تا دانش آموز مجبور نباش

بسپارد.
ــؤال از متن كتاب،  ــوص طرح س ــر اعتصامي درخص دكت
ــان كرد: «طراحي سؤال از متن نبايد به گونه اي باشد  خاطرنش
ــود. مثًال گاهي  ــه دانش آموز مجبور به حفظ كلمات متن ش ك
ــؤاالت را اين گونه مي دهند كه متني از يك بند يا  در كنكور س
ــؤاالت طراحي  ــود و با تغيير كلمة يك متن س خط داده مي ش
ــود. با اين روش دانش آموز مجبور است عبارات كتاب يا  مي ش
ــنهاد ما در اين دوره  حداقل عبارت هاي مهم را حفظ كند. پيش
اين است كه در سؤاالت امتحان نهايي دانش آموزان را به نوشتن 
مفهوم عادت دهيم و سؤال به گونه اي نباشد كه عبارات كتاب 

را حفظ كنند.

نحوة دسترسي به نتايج اين دورة آموزشي
ــؤال هاي  دفتر تأليف و برنامه ريزي مدنظر دارد تا نتيجة س
ــده در اين دوره را دسته بندي كند و در سايت گروه  طراحي ش
قرار دهد. سپس براي استفاده به استان اعالم نمايد تا به صورت 
ــتفاده قرار گيرد و هنگام طراحي سؤال  ــؤال مورد اس ذخيرة س
ــي متناسب  ــؤاالت با اهداف كتاب درس در امتحانات نهايي، س
باشد. اين سؤاالت تا پايان سال تحصيلي ۹۰-۸۹ بر روي سايت 
گروه ديني قرار خواهد گرفت و عالقه مندان مي توانند به آدرس 

http://dini-dept.talif.sch.ir مراجعه نمايند.

تغيير شيوة پذيرش 
ورود به دانشگاه ها 
و مالك قرارگرفتن 
آزمون هاي  نتايـج 
انگيزة  سال،  پايان 
اصلـي از برگزاري 
آموزشي  دورة  اين 

بوده است
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إنَّا أنزلناُه قرآنًا عربيًا لعّلكم تعقلون. سورة يوسف/ آية ۲
اين قرآن مجيد را به زبان عربي (فصيح) فرستاديم تا شايد 

شما درك كنيد. (بينديشيد.)

اشاره 
مقالة پيش رو، تجربة موفق يك معلم خالق درس عربي است 
كه به قلم خود او نوشته شده تا در اختيار شما همكاران عزيز 
قرار گيرد. مجله در همين جا آمادگي خود را جهت درج ايده ها 
و روش هـاي انگيزه بخشـي و مؤثر در آمـوزش درس عربي و 
هم چنين طرح نقدها و تحليل هاي مرتبط با كتاب هاي درسي 

عربي اعالم   مي دارد.

مقدمه 
زبان عربي زبان كتاب جاودان الهي و ميراث پربهاي اسالمي، 
ــترك همة مسلمانان جهان است. هم چنين جمعيت  وجه مش
انبوهي از خاورميانه تا شمال آفريقا و مرزهاي جنوب شرق آسيا 
با اين زبان گفت وگو مي كنند و گسترش وسائل ارتباط جمعي 
ــت و مطبوعات متعدد،  ــبكه هاي ماهواره اي، اينترن هم چون ش
ــترة زبان عربي مي افزايد و اهميت فراگيري و  روزبه روز بر گس
ــد. اين ضرورت براي  ــتفاده از اين زبان را صدچندان مي كن اس
فارسي زبانان كه از يك طرف، دلدادگان معارف ديني و نيازمند 
به استفاده از منابع اصيل آن هستند و از طرف ديگر زبان  آنان 
ــترك، اين  ــراوان دارد و ادبيات مش ــا زبان عربي آميختگي ف ب
ــت،  ــتگاه را تقويت مي كند، از درجة باالتري برخوردار اس خاس
ــاي عربي، به ويژه  ــًا ارتباط و پيوند همه جانبه با محيط ه ضمن
كشورهاي مجاور، موجب مي شود كه زمينة فراگيري و آموزش 

چگونه با استفاده از نرم افزارهاى آموزشى
بهبود يادگيرى دانش آموزان 

در درس عربى دورة متوسطه را تجربه كردم؟

يك تجربة آموزشى

زبان عربي در كشور ما، بيش از پيش رونق يابد.
من به عنوان يك دبير، پس از سال ها تجربه در تدريس زبان 
ــطه، متوجه شدم كه تعدادي از دانش آموزان،  عربي دورة متوس
پيشرفت مناسبي در يادگيري زبان عربي ندارند در حالي كه زبان 
عربي زبان دين ماست و بايد بيش تر مورد توجه نظام آموزشي 
ــوزان را در  ــي كه مي توانند دانش آم ــرار بگيرد و از روش هاي ق
فراگيري اين درس بهتر ياري كنند، پشتيباني كند. من تالش 
كردم تا با استفاده از روشي مناسب به پيشرفت دانش آموزان در 

يادگيري درس عربي كمك كنم.

هدف و ضرورت انتخاب روش 
طبق «اصل توازن و تعادل» برنامة درسي ملي: «برنامه هاي 
ــز از افراط و  ــادل و پرهي ــي بايد به رعايت تع ــي و تربيت درس
ــط، در بهره گيري از روش ها و ابزارهاي مختلف و متفاوت  تفري
ــد.»  ــي، توليد، اجرا و ارزش يابي برنامه ها پاي بند باش در طراح
ــاركت و تعامل» همين برنامه:  و هم چنين براساس «اصل مش
«فرايند برنامه ريزي درسي و تربيتي بايد زمينه مشاركت مؤثر 
خانواد ه ها، معلمان، مربيان و نهادهاي فرهنگي، علمي، تربيتي، 
ــگاه ها، حوزه هاي  ــي و اجتماعي، به ويژه دانش اقتصادي، سياس
علميه و رسانه ها را در طراحي، توليد، اجرا و ارزش يابي برنامه ها 
فراهم نمايد». با استفاده از نرم افزارهاي آموزشي و درگير شدن 
ــي از امكانات  ــان و معلمان و بخش دانش آموزان، خانواده هايش
بيرون از محيط هاي آموزشي، گام مؤثري در اجراي اصول ذكر 

شده برنامه درسي ملي نيز برداشته مي شود.
ــاد انگيزه و  ــي و براي ايج ــة ملي درس ــتاي برنام در راس
ــي چالش ها و رفع  ــوزان و بررس ــتعداد دانش آم ــكوفايي اس ش
مشكالت آموزشي در صدد برآمدم براي حل مشكالت يادگيري 
درس عربي از راهكارهايي كه به نظرم مؤثر مي آمد استفاده كنم 
ــوزان از كاهش عالقه و افت  ــا ايجاد انگيزه در بين دانش آم و ب
تحصيلي آنان جلوگيري نمايم. به عقيدة من اگر ميل و رغبت 
در بين دانش آموزان افزايش يابد از اتالف هزينه هاي آموزشي و 

اضطراب دانش آموزان جلوگيري مي شود.

شرح وضع موجود و تشخيص مسئله 
ــتان دخترانة دولتي حضرت  ــن دبير درس عربي دبيرس م
ــت،  ــده اس ــية منطقة ۵ واقع ش ــه در حاش ــرم(ص)، ك نبي اك
ــكلي كه قبًال در تدريس اين درس داشتم انگيزه  ــتم. مش هس
نداشتن دانش آموزان براي يادگيري درس عربي بود. ابتدا علل 
ــت وجو كردم و در پرسش از  بي عالقگي به درس عربي را جس
ــه ۸۵٪ آن ها چون فقط قواعد را  ــدم ك دانش آموزان، متوجه ش

هايده عظيم اوغلى
دبير عربى دبيرستان دخترانة نبي اكرم (ص) تهران
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حفظ مي كنند اگر سؤال مفهومي باشد نمي توانند پاسخ دهند و 
همين براي آن ها مشكل ساز بود. حدود ۱۵٪ بقية دانش آموزان 
هم علت مشكل درسي را زياد بودن حجم مطالب كتاب درسي 
مي دانستند و چون وقت درس عربي ثابت بود و تغيير نمي كرد، 

در اين خصوص اقدامي امكان پذير نبود.

جمع آوري اطالعات (شواهد 1)
از  ــي  عرب درس  ــه  ب ــنجش گرايي  س ــة  مقال ــة  مطالع
ــان۱ مرا به فكر انداخت كه اين  ــتان خراس آموزش وپرورش اس
مسئله فقط به دانش آموزان من محدود نيست. اين مقاله اذعان 
ــي دانش آموزان  ــان مي دهد كه درصد قبول مي كرد: «آمار نش
ــتان خراسان در درس عربي بسيار پايين  شهرهاي مختلف اس
است»، كه خود نشان دهندة كاهش گرايش به اين درس است. 
ــفانه امروز نيز  ــة ديگري۲ آمده بود: «متأس ــن در مقال هم چني
ــئلة آميختگي زبان فارسي به مفردات بي شمار عربي باعث  مس
گرديده تا عده اي تصور كنند كه اعراب زبان خود را به ايرانيان 
ــت دبيران عربي براي دانش آموزان  تحميل كرده اند كه الزم اس
ــتي آن را بشكافند و وظيفة دبيران عربي است كه براي  نادرس
ــان زنده و پويا را  ــدي دانش آموزان ويژگي هاي يك زب عالقه من

بازگو نمايند تا در گذر تاريخ و حوادث پايدار بماند.»
به هر حال براي حل اين مسئله، روش هايي را كه از ديگر 
همكارانم شنيده بودم به كار مي بستم، از جمله استفاده از كتب 
آموزشي و آزمون هاي متعدد و در هر ماه يك امتحان گرفتن اما 
به نتيجة مطلوبي كه در نظرم بود نمي رسيدم. ميانگين و درصد 

قبولي در امتحان ترم اول به قرار ذيل بود:
معـدل دوم رياضـي ۱۶ و درصد قبولـي ۹۸٪، معدل دوم 

تجربـي ۱۳/۷۳، درصـد قبولي ۷۶٪، معدل دوم انسـاني 
۱۲/۷۱، درصد قبولي ٪۸۵

انتخاب راه حل جديد
ــاي جديدي  ــم راهكاره ــاري تصميم گرفت ــال ج در س
ــال هاي قبل و  ــود. در س ــئله حل ش را به كار ببرم تا اين مس
ــر از فعاليت هاي  ــي كمت ــرم اول در برنامة درس ــن ت همچني
الكترونيكي استفاده كرده بودم و از بعضي معلمين مي شنيدم 
ــت.  ــه كارهاي الكترونيكي نيس ــه در درس عربي لزومي ب ك
ــي و كمك آموزشي استفاده  ــتر از كتب درس براي همين بيش
ــي از درس  ــي دي آموزش ــيوة جديد س ــا در ش ــردم ام می ک
ــا نرم افزارهاي ــواي الكترونيكي ب ــتفاده از محت ــا اس عربي ب

از  و  ــودم  نم ــه  تهي  swich ، photoshop ، builder  
ــه درس عربي را از  ــتم كه قواعد يا ترجم دانش آموزان خواس
ــه نمايند و به همين منظور ۴ نمره  محتواي الكترونيكي تهي
ــن كار نمره كامل مي گرفت تا  ــي قرار دادم كه بهتري كار عمل
ــتر از كارهاي عملي استفاده  ــويق شوند بيش دانش آموزان تش
كنند و همچنين از قسمت سايت مدرسه در نيمة دوم بيشتر 
ــتفاده كردم. همچنين فيلمي در مورد «مدرسة خانة من»  اس
ــتفاده از نرم افزار  ــوزان و كالس درس با اس ــورد دانش آم در م
«prrmire pro» تهيه نمودم و دانش آموزان از ديدن تصاوير 
خود در كليپ بسيار خوشحال شدند. همچنين اظهار رضايت 
ــن كارهاي الكترونيكي مربوط به درس رايانه  مي كردند كه اي
ــت و معلميني هم كه رشتة آن ها رايانه نيست مي توانند  نيس
ــي دي  ــام دهند و نمونة كارهاي س ــاي الكترونيكي انج كاره
ــازمان آموزش وپرورش  ــي و كليپ هاي آموزشي را به س درس
ــن از دانش آموزاني كه  ــودم. همچني ــال نم ــهر تهران ارس ش
ــتند خواستم  ــتفاده از نرم افزارها را به طور كامل نمي دانس اس
ــواردي را كه مي دانند، مانند پاورپوينت و مديا پلير و... تهيه  م
ــودم و دانش آموزان در  ــد. همچنين كارهاي مربوط به خ كنن
ــد. ارائة مطالب از طريق  ــه نمايش داده مي ش ــايت مدرس س
ــي براي دانش آموزان بسيار جذاب و قابل  نرم افزارهاي آموزش
توجه بود و در ايجاد انگيزه و ارتباط با مطالب درسي در آن ها 

مؤثر بود و اظهار رضايت مي كردند.

جمع آوري اطالعات (شواهد 2)
ــي ملي تأكيد مي كند كه با استفاده از فناوري  برنامة درس
ــخت افزارها و نرم افزارهايي است كه از  ــي، كه شامل س آموزش
آموزش و يادگيري مؤثر پشتيباني مي نمايد، مي توان يادگيري 

در دانش آموزان را به شكل محسوس و مؤثري افزايش داد.

زبان عربـي زبان 
جـاودان  كتـاب 
ميـراث  و  الهـي 
اسـالمي  پربهاي 
وجه مشترك همة 
جهان  مسلمانان 
هم چنين  اسـت. 
جمعيـت انبوهي 
از خاورميانـه تـا 
شـمال آفريقـا و 
جنوب  مرزهـاي 
شرق آسيا با اين 
گفت وگـو  زبـان 

مي كنند
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گـردآوري اطالعات: در پايان سـال تحصيلي و مقايسـة 
ميانگيـن و درصد قبولي ترم اول با تـرم دوم، به افزايش 
نسبي نمرات ترم دوم دانش آموزان كالس هايي كه با آن ها 
تدريس داشـتم پي بـردم كه درصد قبولـي به صددرصد 

رسيده بود. ميانگين و درصد نمرات به شرح ذيل است: 
معـدل دوم رياضي ۱۶/۱۴ (درصد قبولي ۱۰۰٪)؛ معدل دوم 
تجربـي ۱۵/۱۳ (درصـد قبولي ۱۰۰٪)؛ معدل دوم انسـاني 

۱۳/۲۹ (درصد قبولي ٪۱۰۰)

ارزش يابي و نتيجه گيري 
ــتفاده از  ــوز روش اس ــال تحصيلي كه هن ــداي س در ابت
نرم افزارهاي آموزشي براي بهبود كيفيت يادگيري دانش آموزان 
ــتند و  ــب نداش ــه كار نبرده بودم، دانش آموزان انگيزة مناس را ب
تالشي براي يادگيري درس عربي از خود نشان نمي دادند ولي 
ــده از نرم افزارهاي  به تدريج كه با نمونه هايي از كارهاي ارائه ش
ــي آشنا شدند، با پذيرش انجام موارد مشابهي براي ارائة  آموزش
مطالب درس عربي، شور و نشاطي در كالس به وجود آمد و هر 
ــتند  يك از دانش آموزان با توجه به امكاناتي كه در اختيار داش
به ساختن و ارائة مطالب درسي از طريق نرم افزارهاي آموزشي 
ــان با  ــد پاورپوينت و... پرداختند. به اين ترتيب هم خودش مانن
ــتر درگير و مأنوس شدند و هم با كارهاي  ــي بيش مطالب درس
ــنا شدند و تعامل و مشاركت  ــده هم كالسي هايشان آش ارائه ش
ــي پيدا كردند. همچنين  ــتر و بهتري با مطالب درس عرب بيش
ــني را  با نرم افزارهايي كه تكنولوژي صدا و تصويرهاي انيميش
ــي آورد و روح تازه اي را به  ــي به تحرك درم در كتاب هاي درس
كالس هاي درس مي بخشد آشنا شدند. نرم افزارهاي كامپيوتري 
وقتي جالب و بديع طراحي شوند مي توانند به صورت آموزشي 

كارآمد و برانگيزنده باشند.
در نتيجه دانش آموزاني كه براي خواندن و يادگيري درس 
عربي هيچ انگيزه و تالشي نداشتند و نمراتشان در حد مطلوبي 
ــر آن در كالس به  ــراي فهم مطالب آن و براي ارائة بهت نبود ب
تعامل و همكاري پرداختند و به تبع آن در ارزش يابي ها هم بهتر 

و بيش تر درخشيدند.

پي نوشت
ــنجش  گرايش دانش آموزان به  ــتان خراسان، س ۱. وبگاه آموزش وپرورش اس

درس عربي.
۲. خبرنامة گروه آموزشي عربي متوسطة استان گلستان.

اشاره 
مقالة پيش رو، نقدي بر دو سـؤال درس عربي عمومي كنكور 
سال ۱۳۸۹ است كه توسط يكي از دبيران باتجربه و نكته سنج 
به دفتر مجله ارسال شده است. نقد نامبرده بعد از تأييد گروه 

عربي دفتر تأليف كتب درسي منتشر مي گردد.*

چكيده
نويسندة اين مقاله بر آن است كه با تطبيق دو سؤال كنكور 
ــا وجود دارد، يك نكتة قواعدي (مفعول  و تناقضي كه در آن ه
ــوم را مورد بررسي قرار دهد و با  ــال س مطلق  نيابي) از عربي س
ارائة شواهد از كتب معتبر نحوي، پيچيدگي و ابهام اين نكته را 
ــاره به دوگانگي و عدم تطابق بعضي  يادآوري نمايد و ضمن اش
از سؤاالت كنكور با سرفصل هاي كتب درسي، با پيشنهادي در 
خور، اين تناقضات را به طراحان سؤاالت كنكور و مؤلفين كتب 

درسي متذكر شود.

ــؤاالت كنكور، دوگانگي   كليدواژه ها : نقد كتب عربي، تناقض س
كنكور و كتب درسي، مفعول مطلق نيابي.

مقدمه 
با توجه به اين كه در مقدمة همة كتب درسي عربي توصية 
اكيد شده است كه دبيران فقط به موارد و قواعدي بسنده كنند 
ــيه اي و  ــت و از پرداختن به موارد حاش ــه در كتاب آمده اس ك
ــازمان سنجش،  خارج از محدودة كتاب بپرهيزند و از طرفي س
دانش آموزان را از رفتن به كالس هاي كنكور يا استفاده از كتب 
كمك درسي مؤسسات آموزشي منع مي كند و كتاب هاي درسي 
را مكفي و جامع مي داند؛ ولي با نگاهي به سؤاالت كنكور متوجه 
ــؤال مي برد، گويي  ــتيم كه اين توصيه ها را زير س تناقض هس
ــتند خودشان به اين  ــاني كه طراحان سؤاالت كنكور هس كس
موارد توجه نمي كنند يا قصدشان اين است كه دبير و دانش آموز 
ــراغ جزئيات و حواشي  را وادار كنند تا عالوه بر قواعد كتاب س
ــن امر كامًال منافي آيين نامة دفتر  ــروري هم بروند كه اي غيرض

سؤاالت مبهم؟!
رحمان فالحي مقدم 

دبير ادبيات عرب شهرستان هاي كهگيلويه و بويراحمد
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ــت. از آنجايي كه دانش آموزان در  ــي اس برنامه ريزي كتب درس
زبان هاي خارجي به صورت پايه اي مشكل دارند و در رشته هاي 
غيرعلوم انساني، عربي يك درس عمومي است، طرح سؤاالتي 
خارج از محدودة كتاب هاي درسي باعث مي شود كه اين نقاط 
ــتر شود و ابهام و سردرگمي مضاعفي در پي داشته  ضعف بيش
ــد. حال تكليف دبيران عربي چيست؟ آيا با اين وقت كمي  باش
كه دارند، مي توانند وارد جزئيات شوند يا نه، و از طرفي تكليف 
دانش آموزان چيست؟ با نگاهي به سؤاالت كنكور عربي متوجه 
ــؤاالت كنكور در كتاب درسي  ــويم كه بعضي از نكات س مي ش
ذكر نشده يا به صورت مبهم و گنگ آمده است و چون دبيران 
ــد لذا همة ضرر و زيان متوجه  ــيوة آموزش واحدي ندارن نيز ش
دانش آموزان مي شود كه الزم است اين دوگانگي و تناقض مورد 
ــئولين مربوطه قرار گيرد. در اين مقاله به يكي از اين  توجه مس

تناقضات مي پردازيم: 

سـؤال ۲۳ ـ (رياضي و فنـي ۹۰-۸۹): عين ما فيه تأكيد 
علي وقوع الفعل: 

(مركز انتشارات سازمان سنجش، ۱۳۸۹: ۲۲۹)
۱. ابتمسْت امي في وجهي ابتسامًا ففرحُت من ذلك!

۲. انعقد مجلس آخر لتكريم المجتهدات ايضًا!
۳. يهتمُّ الطالب بمطالعئ دروسه ليال و نهارا!

۴. مارايت في الساحه اال جماعتيِن نشيطتيِن!
در كدام گزينه مفعول مطلق تأكيدي آمده است؟

گزينة صحيح: ۱
دليل درست بودن گزينة يك: تأكيد كردن فعل به وسيلة 
ــود كه فقط در اين گزينه  مفعول مطلق تأكيدي حاصل مي ش

وجود دارد.
دليل رد كردن گزينة دو: ايضا مفعول مطلق؛ ولي نه براي تأكيد 

(چون فعلي از آن در جمله ذكر نشده است)
گزينة سه و چهار هم كه هيچ گونه تأكيدي از نوع مفعول 

مطلق ندارند (همان، ص ۲۳۲).
نتيجه اي كه از اين سؤال گرفته مي شود: اگر عامل (فعل) 

محذوف باشد، معمول (مصدر) نمي تواند تأكيد را برساند.

سؤال ۲۳. (زبان هاي خارجي): عين ما ليس فيه تأكيد علي 

وقوع الفعل: 
(مركز انتشارات سازمان سنجش، ۱۳۸۹: ۲۵۹)

۱. تريد النجاح في حياتك بينما التريُد ان تدفع له ثمنًا!
۲. سبحاَن اهللا ال شريَك له فردا صمدا!

۳. ألم أنصحكم باستخدام العقل، انه هبئ من اهللا، حقًا!
۴. فصبراً في مجال الموت فانه يرانا عن قريب!

در كدام گزينه مفعول مطلق تأكيدي نيامده است؟
گزينة صحيح: ۱

ــا در نظر گرفتن معناي  ــت بودن گزينة يك: ب دليل درس
ــي در حالي كه  ــت را در زندگي خود مي خواه ــه (موفقي جمل
ــاختاري در  نمي خواهي قيمت آن را بپردازي) هيچ كلمه يا س
ــد؛ اما در سه گزينة  آن نمي يابيم كه براي تأكيد فعل آمده باش
ديگر مفعول مطلق وجود دارد كه تأكيد را براي فعل مي رساند: 

سبحان اهللا، حقًا، صبراً.
نتيجه اي كه از اين سؤال به دست مي آيد: مصدر مي تواند 

بدون حضور عامل (فعل) هم تأكيد را برساند.
ــته هاي تجربي و رياضي و  در كتاب هاي درسي عربي رش
انساني بيان شده كه گاهي عامل مفعول مطلق (فعل) در جمله 
نمي آيد و مصدر منصوب به تنهايي (بدون فعل) در جمله ذكر 
مي شود؛ اما تصريح نشده كه اين نوع مفعول مطلق را جز ء كدام 
دسته از انواع مفعول مطلق محسوب كنيم، (تأكيدي يا نوعي) 
يا اين كه جز ء هيچ كدام نيست و همان مفعول مطلق خالي از 
قيد (نوعي يا تأكيدي) باشد. دبيران هم نظرات مختلفي دارند؛ 
ــدون صفت يا مضافٌ اليه  ــته از مصادر را اگر ب گروهي اين دس
باشند، تأكيدي و همراه با صفت يا مضافٌ  اليه را نوعي به حساب 

مي آورند: مثًال:
شكراً: مفعول مطلق تأكيدي/ـ  شكراً جزيًال: مفعول مطلق 
ــول مطلق نيابي (بدون قيد)  ــي/ و بعضي هم هر دو را مفع نوع

مي گويند.
ــؤال كنكور ۸۹ توجه نماييم اين نقيضه را هم  اگر به دو س
به وضوح مي بينيم كه در سؤال گروه رياضي، مصدر به شرطي 

براي تأكيد است كه حتمًا فعل آن در جمله باشد!
ــده و  ــؤال گروه زبان هاي خارجي عكس آن عمل ش ولي در س
ــاب  مصدر بدون عامل (فعل) را مفعول مطلق تأكيدي به حس
ــؤال فوق همديگر را نقض مي كنند مگر  ــت! كه دو س آورده اس

نقـدي بر دو سـؤال درس عربي عمومي كنكور سـال 1389 
رشته هاي رياضي و فني و زبان هاي خارجي

سنجش،  سـازمان 
دانش آمـوزان را از 
رفتن به كالس هاي 
كنكور يا استفاده از 
كمك درسـي  كتب 
آموزشي  مؤسسات 
و  مي كنـد  منـع 
درسـي  كتاب هاي 
را مكفـي و جامـع 
مي دانـد؛ ولـي بـا 
نگاهي به سـؤاالت 
متوجـه  كنكـور 

تناقض هستيم
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ــتثنا باشد كه در هيچ كتاب نحوي به آن اشاره  اين كه ايضًا اس
نشده است. براي توضيح موارد فوق استناد مي نماييم به: شرح 

ابن عقيل برالفية ابن مالك: 
و في سواه لدليل متسع  و حذف عامل المؤكد امتنع  

ــت اما حذف  حذف عامل مفعول مطلق تأكيدي جايز نيس
ــرگاه قرينه اي بر  ــت، ه ــدر نوعي و عددي جايز اس عامل مص

محذوف (حاليه، مقاليه) داللت كند.
جناب شارح مي فرمايند: 

المصدر المؤكد اليجوز حذف عامله النه َمسوٌق لتقرير عامله 
و تقويته و الحذف مناٍف لذلك: حذف عامل مصدر تأكيدي جايز 
نيست زيرا غرض اصلي از بيان مصدر تأكيدي، تثبيت و تقويت 
نمودن معناي عامل است و بدون شك حذف عامل با اين انگيزه 
سازش نداشته است. اما حذف عامل مصدر نوعي و عددي (جوازاً 

و وجوبًا) جايز است هرگاه قرينه اي بر محذوف داللت كند.
ــر ابن مالك ضربًا را در مثال  بدرالدين معروف به ابن ناظم و پس
ضربـًا زيدًا مفعول مطلق تأكيدي مي داند، اما ابن عقيل نظر او 
ــد و طبق نظر ابن مالك، مي گويد كه در مثال فوق  را رد مي كن
اساسًا تأكيدي شكل نگرفته بلكه مصدر مزبور در مكان فعل امر 
ــه و همان گونه كه اضرب  زيدًا بيانگر تأكيد  اضرب قرار گرفت
نيست به همين ترتيب ضربًا هم نمي تواند براي تأكيد باشد زيرا 
مصدر در اين گونه موارد در واقع قائم مقام و جانشين عامل شده 

و عوض از عامل محذوف است.
و اما غيرالمؤكد فيحذف عامله للداللئ عليه: جوازاً و وجوبا.

ــت هرگاه  ــذف عامل مصدر نوعي و عددي جايز اس اما ح
قرينه اي بر محذوف داللت نمايد: 

َسيَر زيٍد: به مانند حركت نمودن و رفتن زيد حركت كردم 
ــيده: اي َسير سرَت؟ چگونه و  ــخ كسي كه از شما پرس در پاس
ــير  به كدامين نوع، حركت كردي؟ بنابراين در مثال مزبور (س
زيٍد) عامل مصدر نوعي (سرُت) حذف شده و قرينه بر محذوف، 

پرسش خود سؤال كننده (سرَت) است.
ــده در الفيه شايد نتواند تصريحًا به  البته مبحث مطرح ش
موضوع مورد بحث ما كمك كند ولي مي توان نتيجه گرفت كه 
ــد و بدون عامل  عامل در نوعي و عددي مي تواند محذوف باش
هم مي توان آن مصادر را نوعي يا عددي محسوب كرد؛ ولي اگر 
مفعول مطلق تأكيدي فعلش حذف شد ديگر نمي تواند تأكيدي 

باشد.
ــالي است مؤسسات آموزشي و  با توجه به اين كه چند س
كتاب هاي كنكوري، دانش آموزان فراواني را به سمت خود جذب 
ــا حتي به چاپ دهم يا  ــد و گاهي بعضي از اين كتاب ه كرده ان
ــند، بعضي از اين كتاب ها تناقض گويي هايي  بيشتر هم مي رس

ــياه، اين  ــارات تخته س ــد؛ مثالًً كتاب گوياي عربي از انتش دارن
ــمار  ــادر منصوب بدون فعل را مفعول مطلق تأكيدي به ش مص

آورده است. (شرفي، ۱۳۸۸:  ۱۷۳).
ــاره كرده، فوت و فن عربي  كتاب ديگري كه به اين موضوع اش
است كه اين مصادر بدون فعل را به صورت تأكيدي بيان كرده 

است. انتم مجتهدون حقًا (برغمدي، ۱۳۸۷: ۱۶۰).
بعضي ديگر از كتاب هاي كمك آموزشي هم به صورت گذرا 
اين مصادر بدون فعل را مفعول مطلق نيابي به حساب آورده اند 
ــردرگمي  ــن چندگانگي و نظرات متفاوت چيزي جز س كه اي

دانش آموزان را در پي ندارد.
و اما تكليف ما دبيران و دانش آموزان چيست؟ آيا الزم است 
ــه  اختالف نظر نحويون (كوفيون و بصريون و...) كه براي هميش
حل نشده باقي مانده وارد دورة دبيرستان شود و همچنان باعث 
ــود؟ آيا  ــي دانش آموزان از درس عربي ش ــردرگمي و دلزدگ س
طراحان سؤاالت كنكور به اين نكته توجه كرده اند كه سؤاالت 

بايد در حد محتوا و محدودة كتب درسي باشد؟
به عنوان يك دبير عربي و عضوي از اين مجموعة آموزشي 

پيشنهاد مي دهم: 
۱. در مبحث مفعول مطلق اين نقيصه برطرف گردد و يك 
ــطر به قواعد كتاب اضافه شود كه مثًال اگر عامل حذف شود  س
مصدر، مفعول مطلق است اما نه براي تأكيد (طبق سؤال گروه 

رياضي).
۲. اگر هم مي تواند براي تأكيد يا نوع باشد ذكر شود (طبق 

سؤال گروه زبان هاي خارجي).
ــؤاالت كنكور عنايت فرمايند سؤاالت را در  ۳. طراحان س

حد محتواي كتب درسي و بدون ابهام و ايهام طراحي نمايند.

پي نوشت
ــندة محترم را كامًال  ــي، نقد نويس * گروه عربي دفتر تأليف كتاب هاي درس
مستدل و منطقي مي داند. ضمن اعالم مراتب تقدير گروه از ايشان، پيشنهاد 
مي شود همكاران عزيز، نقدها، پيشنهادها و سؤاالت خود را در اين خصوص از 
طريق مجلة رشد معارف و يا وبگاه مجالت رشد دفتر كمك آموزشي و وبگاه 

دفتر تأليف، با كارشناسان گروه درسي عربي در ميان بگذارند.

منابع
۱. برغمدي، محمد، فوت و فن عربي، اول، تهران، كتاب خيلي سبز، ۱۳۸۷

۲. سازمان سنجش، مجموعة پرسش ها و پاسخ هاي تشريحي درس عربي در 
آزمون هاي ۱۳۸۴-۱۳۸۹، چاپ اول، مركز انتشارات سازمان سنجش/ ۱۳۸۹

۳. شرفي، محمد، كتاب گوياي عربي، پنجم، تهران، تخته سياه، ۱۳۸۸
۴. محي الدين عبدالحميد، محمد، شرح ابن عقيل، علي حسيني، چاپ اول، 

قم، ناصر خسرو، ۱۳۸۵
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اشاره 
در بخش مسـابقة مجله، تعـدادي از پرسـش هاي اعتقادي 
و اخالقي متداول در بين دانش آموزان شناسـايي شـده و به 
منظور تحقيق و پاسخ گويي در اختيار شما دبيران عزيز قرار 
گرفته اسـت. هدف از طرح سؤاالت، ايجاد آمادگي براي ارائة 
جواب هاي منطقي و مستدل از سوي دبيران گرامي بوده است. 

خالصة برخي از پاسخ هاي رسيده به شرح زير می باشند: 

سـؤال: اگر دانش آمـوز بگويد به نظر مي رسـد كه احكام 
اسالم بسيار سخت و خشك است، براي پاسخ به او از چه 

راهي بايد وارد شويم و روي چه نكاتي تكيه كنيم؟
جواب: اكثر دانش آموزان ما در مورد احكام و مقررات اسالم 
مطالعة كافي ندارند و بايد بدانند كه احكام و مقررات دين مبين 
ــخت و خشك نيست بلكه آسان و جذاب نيز  اسالم نه تنها س
ــاهد مثال  ــت. براي تفهيم اين موضوع به دانش آموزان، ش هس
ــم و كتبي را معرفي كنيم و از زندگي پيامبر اكرم(ص) و  بياوري
ائمة اطهار(ع)، نمونه هايي را ذكر و روي شاهد مثال تكيه كنيم. 
در اين گفت وگو، بيشتر شنونده باشيم و روش احترام و محبت 
ــفة احكام را برای آنان بيان كنيم؛ چرا  را در پيش گيريم و فلس
كه اگر دانش آموزان به فلسفة احكام پي ببرند، مجذوب احكام و 

مقررات اسالمي خواهند شد. 
مهين هنربخش، دبيرستان عفاف ناحية ۲ زنجان
محمد نقي آقاميري، دبيرستان فرهنگ روستاي حصار شهرستان خدابنده 

سـؤال: اگر دانش آموزان بپرسند كه در بسياري از جوامع 
اسـالمي، با اين كه حجاب واجب است، يك حكم اجباري 
نيسـت؛ اما در ايران حجاب اجباري اسـت، پاسـخ شما 

چيست؟

جواب: حجاب و پوشش اسالمي، از احكام ضروري اسالم است 
و هيچ مسلماني نمي تواند در آن ترديد كند؛ زيرا قرآن كريم به 
آن تصريح نموده است. از اين رو، فقهاي شيعه و سني، به اتفاق 

به وجوب آن فتوا داده اند.
آيات: ۳۳ و ۵۹، سورة احزاب و ۳۱ سورة نور، بيانگر وجوب 
حجاب و اثبات ادعاي فوق هستند (براي توضيح بيشتر بايد به 

تفسير مراجعه كنند).
ــالمت رواني زن، ۲. آرامش  آثار حجاب عبارت اند از: ۱. س
روحي مرد، ۳. افزايش امنيت اجتماعي زنان، ۴. استحكام پيوند 
خانواده، ۵. افزايش بهره وري شغلي و مشاركت اجتماعي، ۶. باال 

بردن ارزش و احترام زن 
از طرف ديگر، الگو و معيار ما در آموزه هاي اصيل اسالمي، 
قرآن و احاديث بزرگان ديني است نه ديگر بالد و جوامع اسالمي 
ــالمي» را يدك مي كشند ولي در عمل  حاضر كه صرفًا نام «اس

از آن خبري نيست.
هنگام حضور در فعاليت هاي اجتماعي، به منظور تضمين 
ــالمت جامعه و توجه به نقش واالي زنان در اسالم، حريمي  س
ــخصيت جنسي زنان و سالمت معنوي و  براي درامان بودن ش
امنيت رواني جامعه، در نظر گرفته مي شود. يعني حضور زنان در 
جامعه بايد با پوشش اسالمي همراه باشد و اين امر اختصاص به 
زنان نيز ندارد. اين امر عالوه بر اين كه يك حكم اسالمي در نظر 
گرفته مي شود، يك قانون نيز هست كه الزم است براي رعايت 

نظم در جامعه، توسط شهروندان جامعه رعايت شود.
مهين هنربخش، شهرستان زنجان، دبيرستان عفاف
محمد نقي آقاميري، از استان زنجان، شهرستان خدابنده، دبيرستان فرهنگ

پاسخ خانم اعظم فرخي برفه از شهرستان كرج به پرسش 
حجاب نيز دريافت شد. از ايشان سپاسگزاريم.

پاسخ هاى شما
 به پرسش هاى ما

مسا بقه
پرسش هاى دانش آموزى

اگـر دانش آموزی بپرسـد: «مقصـود از واليت 
مطلقة فقيه چيست و چه تفاوتی با حکومت های 

ديگر دارد؟»
چه پاسـخي می دهيم؟ بيان سـاده ای که برای 

دانش آموز قابل فهم باشد، کدام است؟
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اشاره
يادگيری موثـر از برايند نظر و عمل به وجود می آيد. چنانچه 
فـردی يک متن علمی يا آموزشـی را مطالعـه کند و فرصت 
تمرين و عمل آن را در صحنة واقعی زندگی به دسـت نياورد، 
يادگيری مفيد شـکل نمی گيرد. يکـی از اين فرصت ها برای 
يادگيـری مناسـب، پرداختن بـه فعاليت های ذهنی اسـت. 
تمرين های متون درسـی که از سـوی طراحان برنامة درسی 
و تأليف کتـاب منطق پيش بينی گرديده، برای سـامان دهی 
بهتر و مطلوب تر فعاليت های ذهنی اسـت. فعاليت ذهنی در 
خأل اتفاق نمی افتد، بلکه شرايط موجود و محيط آموزشی در 
کم و کيف فعاليت های يادگيری بسيار تأثيرگذار است. نکتة 
نخست، انگيزه و عالقه ای است که همکاران محترم نسبت به 
انجام و پی گيری اين تمرين ها از خود نشان می دهند. ميزان 
عالقه و فعاليت  يادگيرنده عمدتًا به برداشت و نگرش معلم از 
فرصت های يادگيری بسـتگی دارد. لذا انتظار می رود دبيران 
محترم درس منطق به اين موضوع حساس باشند و با انگيزة 
الزم پرداختن به تمرين ها از سـوی دانش آموزان را پی گيری 
نماينـد. نکتة دوم چگونگی ارتبـاط و پيوند تمرين ها با متن 
درس اسـت . بدون ترديد تمرين درس هـا در حقيقت ادامة 
متون درسی است که برای فعال سازی يادگيرنده در نظر گرفته 
شده است. چنانچه با طراحی آموزشی و راهبردهای تدريس 
متناسـب با درس منطق، بين متـن درس و تمرين تلفيق و 
يک پارچگی الزم صورت گيرد محيط يادگيری و محتوای 
آموزشی غنی تر خواهد شد. لذا در ادامه، قسمت 
دوم و پايانـی نحوة پاسـخ دهی به تمرينات 
و فعاليت هـای دروس، برای اسـتفادة 
دبيران گرامی درس منطق، تنظيم 

و چاپ شده است.

پاسخ هاى منطقى!

فخرى ملكى
كارشناس گروه فلسفه دفتر تأليف كتاب هاى درسى

نحوة پاسخ دهى به تمرينات كتاب 
منطق سال سوم متوسطه

قسمت دوم و پايانى

درس هشتم
ذكر نمونه براي تضاد: 

۱. هر ايراني آسيايي است. (+) ← هيچ ايراني آسيايي نيست. 
(-)

۲.ـ  هر انساني شاعر است(-) ← هيچ انساني شاعر نيست (-)
ــت (-) ← هيچ مثلثي مربع  ـ هر مثلثي مربع اس  

نيست (+)
ــچ كبوتري  ــت (-) → هي ــت اس ــر كبوتري دوزيس ۳. ه

دوزيست نيست (+)
ـ هر كتابي جذاب است (-) → هيچ كتابي جذاب    .۴

نيست. (-)
ــبي  ــت. (+) → هيچ اس ــبي علف خوار اس ـ هر اس  

علف خوار نيست. (-)

ذكر نمونه براي تناقض:
۱. هر انسان متفكر است. (+) ← بعضي از انسان ها متفكر 

نيستند. (-)
۲. هيچ معدني معدن فلز نيست. (-) ← بعضي از معادن، 

معدن فلزند. (+)
ــت. (-) → بعضي فيلم ها جذاب  ــر فيلمي جذاب اس ۳. ه

نيستند. (+)
۴. هر كبوتري پرنده است. (+) → بعضي كبوترها 

پرنده نيستند. (-)

اشاره
يادگيری موثـر از برايند نظر و عمل به وجود می آيد. چنانچه 
فـردی يک متن علمی يا آموزشـی را مطالعـه کند و فرصت 
تمرين و عمل آن را در صحنة واقعی زندگی به دسـت نياورد، 
يادگيری مفيد شـکل نمی گيرد. يکـی از اين فرصت ها برای 
يادگيـری مناسـب، پرداختن بـه فعاليت های ذهنی اسـت. 
تمرين های متون درسـی که از سـوی طراحان برنامة درسی 
و تأليف کتـاب منطق پيش بينی گرديده، برای سـامان دهی 
بهتر و مطلوب تر فعاليت های ذهنی اسـت. فعاليت ذهنی در 
خأل اتفاق نمی افتد، بلکه شرايط موجود و محيط آموزشی در 
است. نکتة  تأثيرگذار بسيار يادگيری کم و کيف فعاليت های
نخست، انگيزه و عالقه ای است که همکاران محترم نسبت به 
خود نشان میدهند. ميزان تمرينها از اين پی گيری و انجام
عالقه و فعاليت  يادگيرنده عمدتًا به برداشت و نگرش معلم از 
می رود دبيران يادگيریبسـتگی دارد. لذا انتظار فرصت های
محترم درس منطق به اين موضوع حساس باشند و با انگيزة 
الزم پرداختن به تمرين ها از سـوی دانش آموزان را پی گيری 
نماينـد. نکتة دوم چگونگی ارتبـاط و پيوند تمرين ها با متن 
درس اسـت . بدون ترديد تمرين درس هـا در حقيقت ادامة 
متون درسی است که برای فعالسازی يادگيرنده در نظر گرفته 
شده است. چنانچه با طراحی آموزشی و راهبردهای تدريس 
متناسـب با درس منطق، بين متـن درس و تمرين تلفيق و 
يک پارچگی الزم صورت گيرد محيط يادگيری و محتوای 
آموزشی غنی تر خواهد شد. لذا در ادامه، قسمت 
دوم و پايانـی نحوة پاسـخ دهی به تمرينات 
و فعاليت هـای دروس، برای اسـتفادة 

دبيران گرامی درس منطق، تنظيم دبير
چاپشده است.و چ و

درس هشتم
ذكر نمونه برايتضاد: 

هر ايراني آسيايي است. (+) ← هيچ ايراني آسيايي نيستت.  .۱
(-)

ـ هر انساني شاعر است(-) ← هيچ انساني شاعر نيست (-) .← ۲
ــت (-) ← هيچ مثلثي مربع  ـ هر مثلثي مربع اس  

نيست (+)
ــچ كبوتري  → هي ــت (-) ــت اس ــر كبوتري دوزيس →. ه ۳

دوزيست نيست (+)
ـ هر كتابي جذاب است (-) → هيچ كتابي جذاب    .→ ۴

نيست. (-)
ــبي  ــت. (+) → هيچ اس ــبي علف خوار اس ـ هر اس  →

علف خوار نيست. (-)

ذكر نمونه براي تناقض:
←. هر انسان متفكر است. (+) ← بعضي از انسان ها متفكر  ۱

نيستند. (-)
← بعضي از معادن،ن،  ←. هيچ معدني معدن فلز نيست. (-) ۲

فلزند. (+) معدن
ــت. (-) → بعضي فيلم ها ج جذاب  ــر فيلمي جذاب اس →. ه ۳

نيستند. (+)
→. هر كبوتري پرنده است. (+) → بعضي كبوتربوترها  ۴

پرنده نيستند. (-)
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ذكر نمونه براي تداخل: 
هر الف ب است.    

بعضي الف ب است.
ــيايي  آس ــي  ايران ــر  ه  .۱
ــت. (+) ← بعضي ايراني ها  اس

آسيايي اند. (+)
ــي  ايران ــر  ه ـ    .۲
ــت. (-) ← بعضي  ــي اس تهران

ايراني ها تهراني اند. (+)
ــي  ــر مربع ـ ه  
سه ضلعي است. (-) ← بعضي 

مربع ها سه ضلعي اند. (-)
حيواني  ــر  ه ـ    .۳
ــي  ــت. (-) → بعض ــت اس دوزيس

حيوانات دوزيست اند. (+)
ــه بعدي  ــمي س ـ هر جس  
ــه  ــم ها س ــت. (+) → بعضي جس اس

بعدي اند. (+)
ــت. (-) →  ــاني پرنده اس ــر انس ۴. ه

بعضي انسان ها پرنده اند. (+)

هيچ الف ب نيست.    
بعضي الف ب نيست.

۱. هيچ انساني پرنده نيست. (+) ← بعضي انسان ها 
پرنده نيستند. (+)

ــت. (-) ← بعضي  ــلمان نيس ــچ اروپايي مس ـ هي   .۲
اروپايي ها مسلمان نيستند. (+)

ــت. (-) ← بعضي  ــه ضلعي نيس ـ هيچ مثلثي س  
مثلث ها سه ضلعي نيستند. (-)

ــت. (-) → بعضي  ــكلي چهارضلعي نيس ـ هيچ ش   .۳
شكل ها چهارضلعي  نيستند . (+)

ـ هيچ مستطيلي پنج ضلعي نيست. (+) → بعضي   
مستطيل ها پنج ضلعي نيستند. (+)

ــي  ــت. (-) → بعض ــره دار نيس ــتانداري مه ــچ پس ۴. هي
پستانداران مهره دار نيستند . (-)

در تقابل تداخل، از صدق قضية كليه، صدق قضية جزئيه 
ــد قضية جزئيه  ــود؛ اما اگر قضية كليه كاذب باش نتيجه مي ش
ــد (بستگي به  ــت صادق يا كاذب باش متداخل با آن ممكن اس
مادة آن دارد) و از كذب قضية جزئيه، كذب قضية كليه نتيجه 
ــود؛ اما اگر قضية جزئيه صادق باشد، قضية كليه ممكن  مي ش

است صادق يا كاذب باشد (بستگي به مادة آن دارد).

ذكر نمونه براي تحت تضاد:
ـ بعضي از مثلث ها قائمه هستند (+) ← بعضي از    .۱

مثلث ها قائمه نيستند (+)
ـ بعضي از مثلث ها سه ضلعي هستند (+) ← بعضي   

از مثلث ها سه ضلعي نيستند. (-)
ــتند (-) ← بعضي از  ــه ضلعي نيس ۲. بعضي مثلث ها س

مثلث ها سه ضلعي هستند. (+)
ـ بعضي انسان ها نويسنده نيستند. (+) → بعضي از   .۳

انسان ها نويسنده هستند. (+)
ــكل نيستند (-) → بعضي از  ـ بعضي از دايره ها ش  

دايره ها شكل هستند. (+)
ــي كبوترها پرنده اند. (+) → بعضي كبوترها پرنده  ۴. بعض

نيستند. (-)
در تقابل تحت تضاد كذب دو قضيه با هم محال است (اگر 
قضية اصل كاذب باشد قضية متقابل آن حتمًا صادق است)، اما 
صدق دو قضيه با هم ممكن است، (اگر قضية اصل صادق باشد، 
قضية متقابل آن ممكن است صادق يا كاذب باشد، بستگي به 

مادة قضيه دارد.)

تكميل: 
عكس مستوياصل

ــا جيوه ۱. هر جيوه اي فلز است. ــي از فلزه ۱. بعض
است.

ــفيدها ۲. بعضي از انسان ها سفيدند. س از  ــي  بعض  .۲
انسان اند.

ــه اي گياه ۳. هيچ گياهي جاودانه نيست. ــچ جاودان ۳. هي
نيست.

ــنده  ۴. بعضي از آدميان نويس
نيستند.

۴. عكس الزم الصدق ندارد.

تمرين ۱
۱. بعضي از كتاب ها خواندني نيستند.

۲. هيچ يك از معادن، معدن فلز نيستند.
۳. هيچ يك از مردم، دانا نيستند.

۴. بعضي از مؤمنان گناهكارند.
۵. هيچ پرنده اي تخم گذار نيست.

تمرين ۲
۱. مثال است. 

۲. تضاد (+)
ــاد. در تداخل تخت تضاد نمي توان از  ۳. تداخل تحت تض
صدق يكي، صدق يا كذب ديگري را نتيجه گرفت. در اين مثال 

ذكر نمونه براي تد
هر الف ب است  
بعضي الف ب است.
ــ ايران ــر  ه  .۱
ــت. (+) ← بع اس

آسيايي اند. (+)
ـ   .۲

ــت. ( ــي اس تهران
ايراني ها تهراني اند
ـ  
سه ضلعي است. (

مربع ها سه ضلعي اند
ـ   .۳

ــت. (- ــت اس دوزيس
حيوانات دوزيست اند. (
ــمي ـ هر جس  
جس ــت. (+) → بعضي اس

بعدي اند. (+)
ــاني پرنده اس انس ــر ۴. ه

بعضي انسان ها پرنده اند. (+)

هيچ الف ب نيست.    
بعضي الف ب نيست.

←. هيچ انساني پرنده نيست. (+) ← بع ۱
پرنده نيستند. (+)

ــت. ( ــلمان نيس ــچ اروپايي مس ـ هي   .۲
اروپايي ها مسلمان نيستند. (+)

ــت. ( ــه ضلعي نيس ـ هيچ مثلثي س  
( ) تند ن ضل ه ثلثها
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كاذب است.
۴. تداخل، (+)

ــاد. در تداخل تحت تضاد نمي توان از  ۵. تداخل تحت تض
ــذب ديگري را نتيجه گرفت، اما در اين  صدق يكي صدق يا ك

مثال صادق است.

تمرين ۳
۱. بعضي از گردها، گردو هستند.

۲. ندارد.
۳. هيچ غيردرختي نخل نيست.

۴. ندارد.
۵. بعضي قائمه ها، مثلث غيرمتساوي االضالع اند.

۶. هيچ «الف، ب» نيست.

تمرين ۴

نوع رابطهقضية دومقضية اول
تداخل۱۸
تناقض۲۵
تداخل۳۱
تناقض۴۲
تداخل۴۷
عكس مستوي۵۳
ــل تحت ۶۴ تداخ

تضاد
تداخل۶۶
تناقض۶۹

درس نهم
ذكر نمونه: 

۱. هر انساني حيوان است.
۲. هر حيواني نامي است.

نتيجه: هر انساني نامي است.

تمرين: 
بـ  تمثيل الفـ  استقراي تام   
دـ  تمثيل جـ  تمثيل   

وـ  استقراي ناقص هــ  استقراي ناقص   
حـ  استقراي ناقص زـ  تمثيل   

طـ  استقراي ناقص

درس دهم 
مهارت: 

ــم.  ۱. مقدمة اول: من مي خواهم به اهداف بزرگ خود برس
(صغري)

ــي كه مي خواهد به اهداف بزرگ خود  مقدمة دوم: هر كس
برسد، پشتكارش را زياد مي كند. (كبري)

نتيجه: پس من پيشتكارم را زياد مي كنم.
۲. مقدمة اول: ملت ما برايمان به خدا تكيه كرد. (صغري)

ــه خدا تكيه كرد، بر  ــي كه بر ايمان ب مقدمة دوم: هر كس
دشمنان خود پيروز شد. (كبري)

نتيجه: پس ملت ما بر دشمنان خود پيروز شد.
تفكر: 

ـ در برهان خلف، بنا را بر اين مي گذاريم كه مقدمات كامًال 
درست است اما نتيجه را قبول نداريم. 

ــت مي دانيم، پس بايد نقيض آن را  ـ چون نتيجه را نادرس
(به طور موقت) درست فرض كنيم.

ــي از مقدمات قرار  ــه را به جاي يك ــپس نقيض نتيج ـ س
مي دهيم تا قياس شكل اول به دست آيد.

ــت آمده با يكي از دو مقدمه اي كه در ابتدا  ـ نتيجة به دس
پذيرفته بوديم در تناقض است.

ــن، نقيض نتيجه كه به طور موقت پذيرفته بوديم،  ـ بنابراي
نادرست است.

ـ پس اصل نتيجه درست است.

تمرين: 
ــكل اول پديد  ــردن كبري، گرچه ش ــون با عكس ك ۱. چ

مي آيد اما شرايط انتاج شكل اول وجود ندارد.
صغري: هيچ الف، ب نيست.   صغري: هيچ الف، ب نيست.

ــت.  ــت. ← كبري: بعضي ب، ج اس ــري: هر ج، ب اس كب
(عكس مستوي كبري)

نتيجه: هيچ الف، ج نيست.   عقيم؛ زيرا شرايط انتاج شكل 
اول را ندارد.

۲. از راه برهان خلف: 
ـ بعضي الف، ب نيست.

ـ هر ج، ب است. 
نتيجه: بعضي الف، ج نيست.

ـ هر الف، ج است. (نقيض نتيجه را به عنوان فرض جديد 
در نظر مي گيريم)

ـ هر الف، ب است. (سطر ۲ و ۳، قياس شكل اول تشكيل 
مي دهند كه نتيجة آن هر الف، ب است؛ مي باشد).

ـ هر الف، ب است و بعضي الف، ب نيست. (سطر ۴ و سطر 
۱ متناقض هستند.)

ــود به تناقض  ــت (چون با فرض خ ــي الف، ج نيس ـ بعض



21

139
يز0

، پاي
رة1
شما

 ،24
ورة

 د

رسيديم، نقيض فرض = نتيجه)
۳. اين قياس ضرب هفتم از شكل اول قياس اقتراني است 
ــرايط انتاج را دارد، منتج است و چون  و به دليل اين كه همة ش
شكل اول از جهت انتاج روشن ترين و معتبرترين شكل قياس 

اقتراني است، نيازي به اثبات ندارد.
۴. در تمرين شمارة ۳، چون قياس شكل اول است، صحت 
ــت و نيازي به اثبات ندارد اما در تمرين شمارة  انتاج بديهي اس
ــكل دوم است، صحت انتاج آن بديهي نيست  ۲ چون قياس ش
ــتي و اعتبار آن را بايد اثبات نمود كه از راه برهان خلف  و درس

ثابت شد.
۵. براي اثبات ۶ ضرب منتج شكل سوم از دو روش مي توان 

استفاده كرد: 
ـ عكس مستوي صغري (در صورتي كه كبري كلي باشد و 

صغري سالبة جزئيه نباشد.)
ـ برهان خلف: نقيض نتيجه به جاي كبري

۵-۱
ـ هر ب، الف است. (صغري)

ـ هر ب، ج است. (كبري)
 بعضي الف، ج است. (نتيجه)

ـ حل: (از طريق قاعدة عكس مستوي)
ـ بعضي الف، ب است. (عكس مستوي صغري)

ـ هر ب، ج است.
 بعضي الف، ج است. (نتيجه)

۵-۲
ـ هر ب، الف است. (صغري)
ـ هيچ ب، ج نيست. (كبري)

 بعضي الف، ج نيست. (نتيجه)
ـ حل: (از طريق قاعدة عكس مستوي)

ـ بعضي الف، ب است. (عكس مستوي صغري)
ـ هيچ ب، ج نيست.

 بعضي الف، ج نيست. (نتيجه)
۵-۳

ـ هر ب، الف است.
ـ بعضي ب، ج است.

 بعضي الف، ج است. (نتيجه)
ـ حل: (از طريق برهان خلف)

ـ هر ب، الف است.
ـ هيچ الف، ج نيست. (نقيض نتيجة به جاي كبري)

ــت. (با كبري تناقض دارد، پس كاذب   هيچ ب، ج نيس
است.)

۵-۴
ـ هر ب، الف است.

ـ بعضي ب، ج نيست.

 بعضي الف، ج نيست. (نتيجه)
ـ حل: (از طريق برهان خلف)

ـ هر ب، الف است.
ـ هر الف، ج است. (نقيض نتيجة به جاي كبري)

هر ب، ج است. (متناقض با كبري)
۵-۵

ـ بعضي ب، الف است.
ـ هر ب، ج است.

 بعضي الف، ج است. (نتيجه)
ـ حل: (از طريق قاعدة عكس مستوي)

ـ بعضي الف، ب است. (عكس مستوي صغري)
ـ هر ب، ج است.

بعضي الف، ج است. (نتيجه)
 ۵-۶

ـ بعضي ب، الف است.
ـ هيچ ب، ج نيست.

 بعضي الف، ج نيست. (نتيجه)
ـ حل: (از طريق قاعدة عكس مستوي)

ـ بعضي الف، ب است. (عكس مستوي صغري)
ـ هيچ ب، ج نيست.

بعضي الف، ج نيست. (نتيجه)
۶. جدول

ـ جيوه فلز است./ اول
ـ هوا جسم است./ هر جسمي داراي وزن است.

ـ هيچ آسيايي، آلماني نيست./ اول
ـ بعضي جسماني ها، نويسنده اند./ چهارم

ـ هر ب، ل است./ اول
ـ بعضي الف، ج است./ اول

ـ هر الف، ب است./ سوم
ـ هر الف، ب است، هيچ ج، ب نيست.

 .۷
حل: (از طريق قاعدة عكس مستوي)

۱. هيچ غير الف ب نيست. (صغرا)
۲. هر ج ب است. (كبرا)

هيچ غير الف ج نيست. (نتيجه)
۳. هيچ ب غير الف نيست. (عكس مستوي ۱)

۴. هيچ ج غير الف نيست. (قياس شكل اول از ۲ به عنوان 
صغرا و ۳ به عنوان كبرا)

۵. هيچ غير الف ج نيست. (عكس مستوي ۴)
. ۸

الف) 
۳. عكس نقيض (۲)

۴. عكس مستوي (۳)

۶. براي اثبات ۶ ضرب منتج شكل سوم از دو روش مي توان  ۵
استفاده كرد: 

ـ عكس مستوي صغري (در صورتي كه كبري كلي باشد و 
صغري سالبة جزئيه نباشد.)

ـ برهان خلف: نقيض نتيجه به جاي كبري
۵-۱

ـ هر ب، الف است. (صغري)
ـ هر ب، ج است. (كبري)

 بعضي الف، ج است. (نتيجه)
ـ حل: (از طريق قاعدة عكس مستوي)

ـ بعضي الف، ب است. (عكس مستوي صغري)
ـ هر ب، ج است.

 بعضي الف، ج است. (نتيجه)
۵-۲

ـ هر ب، الف است. (صغري)
ـ هيچ ب، ج نيست. (كبري)

 بعضي الف، ج نيست. (نتيجه)
مستوي) قاعدة عكس ـ حل: (از طريق

ـ بعضي الف، ب است. (عكس مستوي صغري)
ـ هيچ ب، ج نيست.

 بعضي الف، ج نيست. (نتيجه)
۵-۳

ـ هر ب، الف است.
ـ بعضي ب، ج است.

 بعضي الف، ج است. (نتيجه)
ـ حل: (از طريق برهان خلف)

ـ هر ب، الف است.
ـ هيچ الف، ج نيست. (نقيض نتيجة به جاي كبري)

ــت. (با كبري تناقض دارد، پس كاذب   هيچ ب، ج نيس
است.)

۵-۴
ـ هر ب، الف است.

ـ بعضي ب، ج نيست.

ري ز ) ل
ـ بعضي الف،

ـ هر ب، ج اس
ببعضي الف

۵-۶
ـ بعضي ب، ال
ب، ج ـ هيچ

 بعضي الف
ـ حل: (از طري
ـ بعضي الف،
ـ هيچ ب، ج

ببعضي الف
۶. جدول

ـ جيوه فلز اس
ـ هوا جسم اس
ـ هيچ آسيايي
ـ بعضي جسم
ـ هر ب، ل اس
ـ بعضي الف،
ـ هر الف، ب
ـ هر الف، ب

 .۷
حل: (از طريق
۱. هيچ غير ال

۲. هر ج ب اس
ههيچ غير ال
۳. هيچ ب غي

۴. هيچ ج غير
۳صغرا و ۳ به عنوان
۵. هيچ غير ال

. ۸
الف) 

۳. عكس نقيض
۴. عكس مست
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۵. قياس بين ۱ و ۴
۶. عكس مستوي (۵)

۷. تداخل (۶)
ب) 

۳. عكس نقيض (۱)
۴. عكس نقيض (۲)

۵. عكس مستوي (۴)
۶. قياس بين ۳ و ۵

ج)
۲. عكس نقيض (۱)

۳. عكس مستوي (۱)
۴. عكس مستوي (۲)

۵. قياس بين ۳ و ۴
۶. عكس نقيض (۵)

درس يازدهم 
تمرين٭ :

استدالل نفر دوم به ترتيب عبارت است از: 
استدالل شمارة ۱: اگر رنگ كاله من و كاله نفر اول هر دو 

قرمز بود، نفر سوم نمي گفت نمي دانم، لكن او گفت نمي دانم.
ــت  ــن و كاله نفر اول هر دو قرمز نيس ــس رنگ كاله م پ
(قياسي است استثنايي و نتيجه اش تا اين جا اين است كه كاله 

نفر اول و دوم قرمز نيست).
استدالل شمارة ۲: اكنون كه رنگ كاله من و رنگ كاله نفر 
اول هر دو قرمز نيست يا هر دو سفيد است يا يكي سفيد است 

و ديگري قرمز.
ــت (زيرا مي بينم كه كاله نفر اول  ــفيد نيس لكن هر دو س

قرمز است).
پس يكي سفيد است و ديگري قرمز است.

استدالل شمارة ۳: از طرفي يا كاله من سفيد است و كاله نفر 
اول قرمز است يا كاله نفر اول سفيد است و كاله من قرمز است.

لكن كاله نفر اول قرمز است.
پس كاله من سفيد است.

استدالل هاي نفر اول: 
استدالل شمارة ۱: مانند استدالل شمارة ۱ نفر دوم است.

ــتدالل شمارة ۲: اكنون كه هر دو قرمز نيست يا هر دو  اس
سفيد است يا يكي سفيد است و ديگري قرمز لكن هر دو سفيد 
نيست؛ زيرا اگر هر دو سفيد بود نفر دوم نمي توانست كشف كند 
كه كاله خودش سفيد است پس يكي سفيد است و يكي قرمز.
استدالل شمارة ۳: اكنون كه يكي سفيد است و يكي قرمز 
يا كاله من سفيد است و كاله نفر دوم قرمز و يا كاله من قرمز 

است و كاله نفر دوم سفيد است.
لكن كاله نفر دوم سفيد است.

پس كاله من قرمز است.
درس دوازدهم 

تقويت مهارت: 
۱. تجربه

۲. شنيده هاي مكرر
۳. تجربه
۴. توهم

۵. مورد قبول تقريبًا همة مردم و جوامع 
۶. احساس

۷. تجربه
۸. بديهي 

۹. شنيده هاي مكرر
۱۰. مورد قبول تقريبًا همة مردم و جوامع 

۱۱. توهم
۱۲. توهم

۱۳. شنيده هاي مكرر
تمرين: 

مقدمه اول: هر مربعي داراي چهار ضلع مساوي است.
ــم كنيم دو مثلث پيدا  ــة دوم: اگر قطر مربعي را رس مقدم
ــود كه دو ضلع هر يك از دو مثلث را چهار ضلع مربع و  مي ش

ضلع سوم را قطر مربع تشكيل مي دهد.
ــم كنيم دو مثلث پيدا  ــه: پس اگر قطر مربعي را رس نتيج

مي شود كه سه ضلعشان با هم مساوي است.
ــم كنيم دو مثلث پيدا  ــه اول: اگر قطر مربعي را رس مقدم

مي شود كه سه ضلعشان با هم مساوي است.
مقدمه دوم: اگر دو مثلث سه ضلعشان با هم مساوي باشند، 

آن دو مثلث با هم برابرند.
ــم كنيم، دو مثلث پيدا  نتيجه: پس اگر قطر مربعي را رس

مي شود كه آن دو مثلث با هم برابرند.
تمرين: 

الف) برهاني
ب) جدلي
ج) برهاني 
هـ) جدلي

درس سيزدهم 
۱. مغالطة تركيب

۲. مغالطة وضع تالي
۳. مغالطة ايهام انعكاس
۴. مغالطة ايهام انعكاس

پي نوشت
ــالمي، جلد اول، بخش منطق،  ٭ به کتاب كليات علوم اس

درس سيزدهم، از متفكر شهيد استاد مطهري مراجعه نماييد.



23

139
يز0

، پاي
رة1
شما

 ،24
ورة

 د

برگزيدگان اولين دوره المپياد تخصصي معارف اسالمي
دبيرستان هاي علوم و معارف اسالمي شهيد مطهري (ره)

دبيرستان هاي برتردبيرستاننام و نام خانوادگيرتبهپايه

اول

رتبه اولدخترانه يزدفاطمه صمدي شاه آبادي۱
دخترانه يزد

دخترانه يزدانسيه رشيدي۲
رتبه دوم

پسرانه تهران ۱ پسرانه تهرانحسين غالمي۳

رتبه سوم
دخترانه شيراز

پسرانه تهرانمحمدعلي قاسمي۴

پسرانه شهركردمحمد احمدي۵

دوم

رتبه اولپسرانه تهرانمهدي حسن زاده۱
دخترانه شيراز

دخترانه تهرانرقيه فالحيان۲
رتبه دوم

پسرانه تهران ۱ دخترانه تهرانفاطمه رحماني۳
رتبه سوم

دخترانه تهران
پسرانه تهرانمحمد مهدي رامخو۴

پسرانه خرم آبادمحمد احمدي۵

سوم

رتبه اولدخترانه تهرانفاطمه اله ياري فومني۱
دخترانه تهران

دخترانه تهرانزينب كريمي۲
رتبه دوم

دخترانه يزد دخترانه يزدمليحه يعقوبي۳
رتبه سوم
پسرانه يزد

دخترانه تهرانمطهره حاجي عباسي۴
دخترانه تهرانزهرا اشرفي۵

ــالمي كه از سال ۱۳۶۴ تأسيس  ــته علوم و معارف اس رش
گرديده در سال هاي اخير با اقبال مسئولين فرهنگي و آموزشي 
كشور مواجه شده است و در حال طي مسير توسعة كّمي خود 

مي باشد.
ــي كه از  ــات بحّق ــود و توقع ــرايط موج ــه ش ــا توجه ب ب
ــته وجود دارد، متوليان رشته علوم و  دانش آموختگان اين رش
معارف اسالمي مي بايست جهت ارتقاي سطح علمي مدارس و 

دانش آموزان اين رشته اقدامات مؤثري را انجام دهند.
ــه عالي شهيد  ــطه مدرس به همين منظور آموزش متوس
ــت، در روز ۱۲  ــس رشته معارف اسالمي اس مطهري كه مؤس
ــهادت استاد شهيد  ــالروز ش ــت ۱۳۹۰ همزمان با س ارديبهش
مطهري و هفته بزرگداشت مقام واالي معلم، نسبت به طراحي 
ــالمي» در بين  ــزاري اولين «المپياد تخصصي معارف اس و برگ

مدارس شهيد مطهري سراسر كشور اقدام كرد.
اين المپياد به منظور دستيابي به اهداف ذيل برگزار شد: 

۱. ارتقا ء سطح علمي دانش آموزان رشته؛
۲. ايجاد زمينة توّجه و اهميت نسبت به دروس تخصصي 

رشته معارف اسالمي؛
۳. ايجاد انگيزه در دانش آموزان براي فراگيري بهتر دروس 

تخصصي؛
۴. سنجش توانايي علمي دانش آموزان و مدارس؛

۵. ايجاد انگيزه در دبيران دروس تخصصي؛
ــتعدادهاي خاص موجود در  ــازي شناخت اس ۶. زمينه س

دبيرستان ها؛
۷. هماهنگ سازي شيوه هاي تدريس دروس تخصصي.

در اين المپياد كه دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم در آن 
ــتند، از ۵ درس تخصصي رشته علوم و معارف هر  شركت داش
پايه، آزمون به عمل آمد كه با استقبال بسيار خوب دانش آموزان 
ــد. طراحان و  ــه گردي ــالمي مواج ــارف اس ــتة علوم و مع رش
ــا برنامه ريزي دقيق و  ــدگان اين المپياد اميدوارند ب برگزاركنن
ــد، المپياد معارف  ــتمري كه انجام خواهد ش پيگيري هاي مس
اسالمي در سال هاي آينده به عنوان يكي از «المپيادهاي علمي 
كشور» هرچه پربارتر و با حضور بيشتر دانش آموزان برگزار شود.

منبع: آموزش متوسطة مدرسة عالي شهيد مطهري

گزارش برگزاري
 اولين المپياد تخصصي
 معارف اسالمي
 مدارس شهيد مطهري
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اشاره
رشـتة علوم و معارف اسـالمی به عنوان يکی از رشـته های 
نظری متوسطه اسـت که با وجود گذر سال ها از تأسيس آن، 
تأليف کتب تخصصی اش به داليل متعدد به تأخير افتاده است. 
کتاب احکام پاية دوم رشـتة معارف اولين کتابی است که در 
دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی آموزش و پرورش 
تهيـه گرديد و در اختيار دانش آموزان رشـته قرار گرفت. به 
اين مناسـبت با حجت  االسالم شـريک، مؤلف کتاب احکام، 

گفت وگويی داشتيم که از نظرتان می گذرد.

نورالدين شريك از نگاه خودش
ــتم، متولد ۱۳۵۲ شهرری. پس از  ــريک هس ...نورالدين ش
ــتة رياضی فيزيک در دبيرستان البرز،  پايان تحصيالت در رش
ــتة فقه و مبانی حقوق  ــری در رش ــرکت در کنکور سراس با ش
ــالمی در دانشگاه امام صادق(ص) پذيرفته شدم، همزمان با  اس
دروس دانشگاهی دروس حوزوی را نيز گذراندم و پس از هفت 
ــال تحصيل، به تدوين پايان نامة کارشناسی ارشد با موضوع  س
«بررسی مفهوم امر به معروف و نهی از منکر» اشتغال داشتم. از 
ابتدای دانشجويی به تدريس در مدارس و مساجد پرداختم و در 
چند سال اخير نيز به تأليف مقاله و کتاب در موضوعات مختلف 

و نيز به امر تبليغ دينی اشتغال داشته و دارم.

سابقة تأليف كتاب احكام
 در مـورد کتاب احـکام، آيا پيش از ايـن در آموزش و 
پرورش سـابقة تأليف و تدريس داشته اسـت؟ در بيرون 
از آمـوزش و پرورش چه طـور؟ آيا الگوی خاصی برای کار 

داشتيد؟
ــکام، تأليف  ــاب آموزش اح ــتة معارف، کت قبًال در رش
ــد. در خارج از آموزش و  ــالم فال ح زاده تدريس می ش حجه  االس
ــن کتاب در زمينة تدريس احکام به  پرورش نيز همين طور. اي
روش آسان برای نوجوانان تقريبًا کتابی منحصر به فرد است. تا 
اين که دفتر برنامه ريزی و تأليف آموزش و پرورش، ارتقای سطح 
ــی  کتاب و تدوين کتابی جديد را با ضوابط و معيارهای آموزش
در دستور کار قرار داد و دستورالعملی را نيز برای تدوين کتاب 
معين نمود. حتی سرفصل ها نيز مشخص شد و تأليف آن به اين 

جانب واگذار گرديد. 
بنده چون قبًال در باب احکام و تدريس آن کار کرده بودم 
يادداشت های بسياری در اختيار داشتم و مباحث تقريبًا از قبل 
ــواری های اين درس از نزديک  ــوی ديگر با دش آماده بود. از س
ــتم و آن ها را در اين  ــنا بودم و راه حل هايی برای آن ها داش آش
کتاب به کار گرفتم. مسير نسبتًا همواری در پيش بود و به رغم 
ــکالت جانبی، در مجموع کار قابل قبولی ارائه شد. هرچند  مش
ــتمان آن چنان که بايد باز نبود و بايد در چارچوب برنامه و  دس
ضوابط خاص پيش می رفتيم. من، در اين تأليف تقريبًا مطابق 
الگوی تجربی خودم پيش رفتم، يعنی آميختن احکام با فلسفة 
ــيار مورد اقبال نسل جديد است. البته مهم ترين  احکام كه بس
الگوی بنده در تأليف، کتاب، قرآن کريم بود که در بيان احکام، 

آن را با اخالق و اعتقادات درهم می آميزد.

گفت وگو با 
حجت االسالم نورالدين شريك، 

نويسندة كتاب احكام پاية دوم 
رشتة علوم و معارف اسالمى

مژدة كتاب جديد!
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مزيت هاي كتاب جديد
 کتابـی کـه تأليـف کرديد چـه مزيت هايی نسـبت به 

کتاب های مشابه آموزش احکام دارد و چه تفاوت هايی؟
ــدارس کار حقيقتًا  ــی احکام برای م  تأليف کتاب درس
ــئله گويی  ــورت مس ــکام به ص ــس اح ــت. تدري ــواری اس دش
ــازد. لذا  ــکل می س ــت و يادگيری آن را مش ــته کننده اس خس
به کارگيری روش های فعال و درگير ساختن دانش آموز با بحث و 
نيز ايجاد عالقه  به چنين مباحثی، کامًال ضروری است. براساس 
ــل جوان (و الهام از روش قرآن)، آميخته  تجربه و ارتباط با نس
ــفة آن و طرح سؤاالت روز جوانان پيرامون  کردن احکام با فلس
آن را بهترين راه حل ديدم. اين راه حل خوش بختانه مورد اقبال 

مسئولين قرار گرفت و کتاب به اين منوال تأليف شد. 
ــبی (با  ــن کتاب برای هر موضوع، آيه يا روايت مناس در اي
ــت به طوري كه موضوع هم  ــواس خاص) انتخاب شده اس وس
ــرآن و روايات ائمة  ــی دارد و هم با ق ــی و آمادگ ــة آموزش جنب
ــای پرداختن به  ــاط دارد. در ابتدای درس به ج ــار(ع) ارتب اطه
ــرعی، آن موضوع از ديد عقلی و نقلی  ــئله و حکم ش بيان مس
تشريح شده و پاسخ برخی سؤاالت و شبهات مبتال به نيز مطرح 
ــخ گويی به تمام سؤاالت  ــت. اين کتاب درصدد پاس گرديده اس
ــت و حالت خودآموز ندارد، بلکه دانش آموز به کمک دبير  نيس
ــاعات درسی بايد پاسخ سؤاالت  اين درس و فعاليت خارج از س
خود را پيدا نمايد. در بيان مسائل شرعی نيز چارچوب رساله را 
تا حدی شکسته ايم و دانش آموز را درگير اصطالحات و عبارات 
ــائل را آسان و سليس و گزينشی مطرح  خاص نکرده ايم و مس
نموده  ايم، زيرا هدف، آسان سازی آموزش و انتقال مفاهيم مورد 
ــن کتاب می تواند الگوی خوبی  ــت. فکر می کنم اي نياز بوده اس
برای کتاب های آموزش احکام باشد، البته به تکميل و اضافات 

نياز دارد و اميدوارم اين مهم در آينده صورت گيرد.

انتظارات دبيران
 آيـا با دبيران احکام اين رشـته ارتباط داشـتيد؟ آن ها 

چه انتظاراتی از کتاب و چه پيشـنهادهايی به جناب عالی 
داشتند؟

ــور  ــنجی هايی که با دبيران مدارس کش  از طريق نظرس
صورت گرفته است، از پيشنهادهای اصالحی و نظرات آن ها مطلع 
شده ام .هم چنين، برخی از دبيران در جلسات بازنگری و نظارت 
حضور يافته و اظهارنظر کرده اند. در مجموع با کتاب برخورد بسيار 

خوبی داشته اند و استقبال خوبی صورت گرفته است. 
برخی دبيران خواستار درج توضيحات بيش تري در کتاب 
ــده اند تا موجب سهولت در تدريس شود و آنان را از مراجعه  ش
غيرضروری به مراجع بي نياز كند، که تا حدی برآورده شد. ولی 
ــود دارد و به نظرم اين  ــًال محدوديت هايی در اين زمينه وج فع
خواسته بايد در کتاب راهنمای معلم برطرف گردد نه در کتاب 
دانش  آموز. دبيران و سازمان نيز بايد به آموزش دبيران و کتاب 
معلم توجه بيشتری معطوف دارند. البته تأمين برخی نظرات نيز 
از حيطة اختيارات بنده خارج بود و بايد در شورای برنامه ريزی 

کتاب های درسی مطرح و تصميم گيری گردد.

سخن آخر
  اگر مطلب خاصی در پايان باقی مانده است بفرماييد.

ــن فرصت را در  ــد معارف که اي ــما و از مجلة رش  از ش
ــی را در زمينة کتاب جديد  ــتيد تا اطالعات ــار بنده گذاش اختي
احکام به اطالع دبيران رشتة معارف برسانم، تشکر می کنم. البته 
ــود و به فرصتی مفصل تر  ــق مطلب در اين مجال ادا نمی ش ح
ــاعات  ــئولين را به کافی نبودن س نياز دارد. در پايان توجه مس
تدريس دروس معارف خصوصًا در دبيرستان جلب می کنم؛ زيرا 
ــؤاالت و شبهات مواجه هستند  دانش آموزان ما با انبوهی از س
ــش، نبايد اين فرصت  و مترصد يافتن زمانی برای بحث و پرس
ــل جوان ما مهم تر از  ــا دريغ کنيم. علم دين برای نس را از آن ه
ــت ولی در برنامه ريزی آموزشی قضيه  ــيمی اس رياضيات و ش
به عکس است. واقعيت اين است که اين مقدار از ساعت درسی 
جهت معارف به هيچ وجه پاسخ گوی نسل تشنة معارف نيست و 

قبل از دير شدن بايد چاره ای انديشيد.

الگوی  مهم ترين 
بنـده در تأليـف 
قـرآن  کتـاب، 
کريم بـود که در 
بيان احـکام، آن 
و  اخـالق  بـا  را 
اعتقـادات درهم 

می آميزد
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اشاره
با پيروزى انقالب اسـالمى، الگـوى نظام حكومتى 
اسـالم در پرتو اصل واليت فقيه در عرصة نظام هاى 
سياسى جهانى عملى شد كه نشانة كاملى از استقالل، 
آزادى و پويايى اين دين نسـبت به سـاير مكاتب و 
نظامات سياسى محسوب مى گردد. ظرافت موضوع 
واليـت فقيه از سـويى و هجوم فكـرى و فرهنگى 
بيگانگان براى ايجاد ترديد و تزلزل در آن از سـوى 
ديگر، سبب طرح پرسش ها و شبهاتى در اين زمينه 
گرديده و ضرورت روشنگرى در اين عرصه را نمايان 

ساخته است.
نوشـتار حاضر كه برگرفته از كتـاب «واليت فقيه» 
آيت اهللا جوادى آملى اسـت، دربردارندة پاسخ هاى 
حكيمانه  ايشان به برخى شبهات مطرح شده دربارة 

واليت فقيه است كه به شرح زير تقديم مى شود:

 اگر واليت فقيه، امرى مسلم و قطعى است، چرا در 
روايات به صراحت نيامده است؟

 اوًال امامان معصوم (عليه السالم) بيشتر به آنچه در اعصارشان 
ــان  ــرايط که خوِد ايش محل ابتال بود، می پرداختند و در آن ش
ــوط  ــدند موردی برای بحث مبس ــموم می ش ــول و يا مس مقت
ــت. ثانيًا دليل نقلی معتبر بر  ــون واليت فقيه وجود نداش پيرام
ــود دارد؛ گرچه دربارة آن بحث  ــت فقيه به مقدار الزم وج والي
ــائر مسائل مورد ابتالی  ــترده و دامنه دار، همانند س فقهی گس
ــت متأخران نرسيده است. ثالثًا در مورد  روزانه نشده يا به دس
قضای فقيه تصريحاتی وارد شده است و از قضای فقيه، واليت 
ــا در هر عصری،  ــود؛ چرا که الزمة قض ــن می ش فقيه نيز روش

تشکيل حکومت و واليت است.
از فقهای اسالم کسی نيست که دربارة سمت قضای فقيه 
ــد. نزاع متخاصمان امروز با  ــرايط اختالف داشته باش جامع الش

قسمت اول

تنظيم: ياسين شكرانى

پاسخ هاى حكيمانة آيت اهللا 
جوادى آملى به شبهات مطرح 

شده دربارة «واليت فقيه»

پاسخ  به شبهات



27

139
يز0

، پاي
رة1
شما

 ،24
ورة

 د

ــته فرق دارد. هم اکنون از عمق دريا  نزاع های متخاصمان گذش
ــت. نزاع  ــا باالی فضا زمينة نزاع متخاصمان و داوری و قضاس ت
ــورهای متعدد و مجاور نيز به گونه ای است که  ميان مردم کش
ــی و  در تحقق قضا و اجرای آن، چاره ای جز کار قوی کارشناس
وجود متخصصان زبده و دانشگاه های علمی و حقوقی و مجريان 
و کارگزاران و بودجه و زندان و... نيست، که به خواست خدا در 
آينده توضيح بيشتری در اين باره داده می شود (به بخش پايانی 

اين نوشتار مراجعه شود).
ــمت قضای فقيه،  بنابراين، وجود تصريحاتی در زمينة س
برای اثبات سمت واليت فقيه کافی است و نياز به تصريح مجدد 
ــت عنايت شود که اصل ضرورت حکومت،  ندارد. البته الزم اس
مورد ادراک عقل و پذيرش عملی عقالست و چون برهان عقلی 
ــود؛ زيرا عقل  ــرعی نيز خواهد ب ــت، ش بر ضرورت آن قائم اس
ــمار می آيد و نيازی به  ــرع به ش برهانی، يکی از منابع معتبر ش
دليل جداگانة نقلی ندارد و چون بنای عقال بر آن است و شارع 
ــواهد نقلی آن را  مقدس نيز آن را رد نکرده، بلکه با برخی از ش

امضا فرموده، پس شرعی خواهد بود.
 غير فقيه مى تواند حاكم اسـالمى باشد و مسائل 

دينى و فقهى را از فقها و مراجع عصر بگيرد؟
 مسئول هر مؤسسة فرهنگی، اقتصادی، سياسی، نظامی و... 
ــه ويژگی داشته باشد. يکی آن که در همان رشته ای که  بايد س
مؤسسه برای آن هدف تشکيل شده است کارشناس و متخصص 
ــی اداره کند. ديگر آن که بايد امين  ــد تا بتواند آن را به خوب باش
ــته باشد و  ــوم اين که توانايی مديريت عملی را داش ــد و س باش
ــت که در همه جای جهان به آن  ــن و واضح اس اين، امری روش
ــوری، عالوه بر داشتن شايستگی  عمل می کنند. حاکم هر کش
ــد که به قانون ادارة آن کشور  در صفات عملی، بايد کسی باش
ــد گردد و به  ــد، به آن متعه ــته باش آگاهی دقيق و کامل داش
ــد. به طور طبيعی، حاکم کشور اسالمی نيز  اجرای آن قادر باش
ــالمی و آگاه به معارف و احکام دين باشد تا  بايد کارشناس اس
ــاس رهنمودهای اسالم اداره کند. چنين  ــور را براس بتواند کش
ــخصی، همان فقيه جامع الشرايط است که با داليل سه گانة  ش
عقلی محض، دليل تلفيقی از عقل و نقل و اجمالی از دليل نقلی، 

واليت او قابل اثبات است.
ــؤال اين است که آيا می شود شخص غير فقيه و  اکنون س
غير آشنا به مسائل دينی، حکومت اسالمی را به دست گيرد و 

احکام فقهی و مسائل اسالمی را از فقيه اَعلم زمان فرا بگيرد؟
ــخص حاکم،  ــرض دارد؛ يکی آن که ش ــئله دو ف اين مس
ــرا بگيرد که در  ــرايط ف ــائل دينی را از فقيه جامع ش الزامًا مس
ــرايط است و  اين صورت، واليت و حکومت از آِن فقيه جامع ش
ــت و چنين چيزی حتی  ــخص مزبور فقط مجری احکام اس ش

ــت که رهبر می تواند بخشی از  ــی نيز آمده اس در قانون اساس
اختيارات خود را به شخصی واگذار کند (اصل يکصد و دهم). در 
اين فرض، شخص حاکم، منصوِب از طرف فقيه جامع الشرايط 
است نه آن که خود به طور مستقل حکومت نمايد. اما فرض ديگر 
ــت که شخص حاکم، ملزم به دريافت نظر فقيه و اجرای  آن اس
آن نباشد، بلکه هر زمان که صالح دانست و هر موردی که ميل 
داشت، چنين کاری را انجام بدهد. در اين فرض، هيچ تضمينی 
وجود ندارد که حکومت به صورت اسالمی اداره شود و چه بسا که 
با گذشت زمان، شخص حاکم که قدرت و قوای مسلح و ارتش 
را در دست دارد، حکومت را به حکومتی غيردينی تبديل کند.

ــت که حکومت فقيه  در اينجا بايد به اين نکته توجه داش
جامع الشرايط، واجد همة مزايای حکومت غيرفقيه، از کارشناسی 

و تخصص و غير آن است.
 در قرآن كريم، وظيفة عالمان دينى هدايت معنوى 
مردم معين شـده اسـت و اگر آنـان وظيفة رهبرى 
سياسى را نيز مى داشتند بايد در قرآن مطرح مى شد.

ــته روشن شد که رهبری سياسی، جزئی از   از مباحث گذش
ــت و اين  ــالم) اس وظايف پيامبران و امامان معصوم(عليهم الس
مطلب را آيات و روايات به خوبی روشن کرده است. قرآن کريم، 
ــا و اوليا رفته اند و  ــن را روندة راهی می داند که انبي عالمان دي
ــائل دينی در قرآن  ــه همين دليل، نيازی به تصريح همة مس ب
نيست. خداوند به همة مسلمانان و به طريق اولی به عالمان دين 
ــيره و روش و رفتار رسول اکرم(ص) را اسوه و  می فرمايد که س
ــول اهللا ُاسوئ حسنئ  الگوی خود قرار دهند: لقد کان لکم فی رس
(احزاب، ۲۱) و همگان را به تأسی از ابراهيم خليل(عليه السالم) 
و پيامبران الهی در ظلم ستيزی و شرک زدايی دعوت می کند: قد 
کانت لکم ُاسوئ حسنئ فی ابراهيم والذين معه اذا قالوا لقومهم اّنا 

برا ء منکم (ممتحنه، ۴).
ــياری از امور را قرآن کريم به سنت و روايات  بنابراين، بس
محول کرده است و الزم نيست که خودش تصريح کند و ثانيًا 
با دستور پيروی از پيامبران و با روشن ساختن سيرة سياسی ـ 
ــکيل  ــده داری وظيفة اجرای دين و تش ــان و عه ــی آن اجتماع
حکومت، قهراً وظيفه و رسالت عالمان دين نيز روشن می شود و 
در اثبات  واليت فقيه نيز روشن شد که عقل حکم می کند که 
اجرای احکام دين، بايد استمرار داشته باشد و مختص به زمان 
حضرت پيامبر(ص) و حضرت اميرالمؤمنين (عليه السالم) نباشد 
و اگرچه «اولی األمر» در آية کريمة أطيعوا اهللا و أطيعو الرسول 
و أولی األمر منکم (نسا: ۵۹) ظاهِر در معصومين (عليهم السالم) 
ــتند، ولی در عصر غيبت  ــت و آنان، اولی االمر باالصالئ هس اس
ــالم)، طبق رهنمود عقل و نيز به دستور خود  معصوم (عليه الس
ــالم)، نائبان ايشان اولی االمر هستند، اما  معصومين (عليهم الس

بـر قضـای فقيه 
تصريحاتـی وارد 
و  اسـت  شـده 
از قضـای فقيـه، 
نيز  فقيه  واليـت 
می شود؛  روشـن 
چرا که الزمة قضا 
در هـر عصـری، 
حکومت  تشکيل 

و واليت است
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ــر بالتبع» نه «اُولی األمر باالصاله» و همان گونه که در  «اُولی األم
ــياری از کارها را  عصر حضور و ظهور معصوم، نائبان خاص، بس
ــرت خود معصوم شرط نبود، در عصر  ــتند و مباش به عهده داش

غيبت نيز نائبان عام، ادارة امور را به دست دارند.
البته نائبان عام و منصوبان امامان معصوم(عليهم السالم) در 
ــتند که سه  ــئلة رهبری و حکومت، عالمان و فقيهانی هس مس
شرط فقاهت، عدالت، و تدبير و مديريت نظام ا سالمی را داشته 
باشند وگرنه برخی از عالمان و فقيهان، فقط برای مباحث علمی 
ــتند. فقيه عادلی برای  ــب هس و تدريس و اقامة جماعت مناس
رهبری منصوب است که اوًال از بينش سياسی مطلوب برخوردار 
باشد و ثانيًا فن مديريت را بداند زيرا مديريت، تنها علم نيست 
ــتعدادی خاص است که همگان آن را ندارند و به  بلکه فن و اس
همين دليل بود که حضرت پيامبر(ص) و حضرت اميرالمؤمنين 
(عليه السالم) به ابوذر(رض) کارهای مديريتی نمی دادند؛ چون 
او توانايی اين امر را نداشت (کتاب الخراج، ص ۹). فقيهانی که 
بينش سياسی ـ اجتماعی و توانايی مديريت نداشته باشند، فقط 

برای قضا و مرجعيت منصوب می شوند نه برای رهبری.
ــی نصوص فراوانی که وظيفة عالمان دينی را  تذکر: بررس
تعديِل اقتصاد، رفع ظلم از گرسنگان، جلوگيری از شکمبارگی 
ظالمان، و... می داند؛ مانند و ما أخذ اهللا علی العلما ء ان اليقاّروا 
ــَغب مظلوم (نهج البالغه، خطبة ۳)، لزوم  علی کظئ ظالم و الَس

دخالت و بلکه تشکيل حکومت آنان را روشن می کند.
 وارد شـدن عالمـان و فقيهان در امر سياسـت و 
حكومت، سبب مى شـود كه نتوانند وظيفة هدايت 

علمى و معنوى مردم را انجام دهند.
ــالم)  ــرايط، به َتَبع امامان معصوم (عليهم الس  فقيه جامع الش
ــاخص آن ها، وظيفة تبيين  وظائفی را برعهده دارد که بارز و ش
احکام، تعليل احکام، حمايت از سالمت و صالبت و متانت احکام 
ــبهات و نقدها و اجرای احکام است و برای  ــخ دادن به ش با پاس
ــق اين اهداف، عده ای را برای تبيين احکام، عده ای را برای  تحق
تعليل، برخی را برای حمايت و برخی ديگر را برای اجرای احکام 
دينی معين می کند و الزم نيست که خود، به صورت مستقيم در 
همة امور وارد شود؛ ولی زعامت و مديريت و تدبير ُکل را شخصًا 
ــغول  ــت که همة عالمان دين مش برعهده دارد. اين چنين نيس
کارهای اجرايی بشوند و کار هدايت علمی و معنوی امت اسالمی 
تعطيل بماند. وجود مبارک پيغمبر(ص) آن گونه که ابن هشام در 
سيره اش نقل کرده، پس از فتح مکه به دو نفر، دو ِسَمت جداگانه 
ــَمت سياسی ـ  ــَمت فرهنگی داد و به ديگری ِس داد؛ به يکی ِس
ــوزش و پرورش کرد و  ــی و به اصطالح، يکی را وزير آم اجتماع

ديگری را وزير کشور (سيرة ابن هشام، ج۴، ص ۱۴۳).
ــان وارد بخش های  ــة فقيهان و عالم ــن، هرگز هم بنابراي

ــوند؛ برخی وارد بخش قضايی می شوند، برخی  اجرايی نمی ش
ــش اجرايی و بعضی در امور فرهنگی و علمی و تربيتی  وارد بخ
به انجام وظيفه می پردازند و ضرورت هم ندارد که امور اجرايی 
را عالمان و فقيهان به نحو مباشرت برعهده بگيرند، بلکه تصدی 
افراد متدين و امين و آشنا به کار کافی است؛ چه اين که در زمان 
تصدی معصومين (عليهم السالم) نيز اين گونه بوده است؛ يعنی 
نه کار تعليم کتاب و حکمت و تزکيه نفوس تعطيل می شد و نه 

مباشرت کارهای اجرايی برعهدة خود آنان بود.
 برخى از روايات داللت دارد بر اين كه هر حكومتى 
پيش از ظهور امام زمان(عج) تشكيل شود محكوم به 
شكست است. با توجه به اين روايات، حكومت دينى 
و نظام واليت فقيـه در عصر غيبت، ناموفق خواهد 

بود و مرضّى معصومين (عليهم السالم) نيست.
ــالم) نقل شده که فرمودند: ما خرج   از امام صادق (عليه الس
ــا أحداً ليدفع ظلمًا أو  ــرج مّنا أهل البيت الی قيام قائمن واليخ
ــش حقًا اّال اصطلمته البليئ و کان قيامه زيادئ فی مکروهنا  ينع
و شيعتنا (رياض السالکين، ج ۱، ص ۱۸۸)؛ يعنی خارج نشد و 
ــود از ما اهل بيت پيش از قيام قائم ما کسی برای  خارج نمی ش
دفع ظلمی يا گرفتن حقی، مگر آن که به مصيبت و بليه دچار 
می شود و قيام او سبب زياد شدن مکروه و رنج ما و شيعيان ما 

می گردد.
اين فرمايش، در سند صحيفة سجاديه آمده است. متوکل بن 
ــجاديه می گويد: يحيی بن زيد بن علی،  هارون، راوی صحيفة س
ــالم) را مالقات کردم درحالی که  نوة امام زين العابدين (عليه الس
متوجه خراسان بود. به او سالم کردم و او از حال پسرعموهايش 
ــيد و خصوصًا از عمويش امام باقر(عليه السالم)  در مدينه پرس
سؤال مؤکد کرد. من او را از حال ايشان باخبر کردم و حزن آنان 
را بر پدرش زيدبن علی (عليه السالم) به او گفتم. يحيی بن زيد 
ــالم)، نظرش اين  گفت: عمويم محمدبن علی الباقر (عليهما الس
بود که پدرم زيد، خروج نکند؛ آيا تو پسرعمويم، جعفربن محمد 
(عليهما السالم) را مالقات کردی؟ گفتم: بله. گفت: آيا شنيدی 
که دربارة من چيزی بگويد؟ گفتم: بله. گفت: چه چيزی دربارة 
ــرار يحيی گفتم: از  ــتم بگويم ولی به اص من گفت؟ ميل نداش
ايشان شنيدم که دربارة تو می گفت تو نيز مانند پدرت مقتول 

و مصلوب می شوی.
متوکل می گويد: يحيی بن زيد پس از شنيدن خبر کشته 
ــام زين العابدين  ــجاديه را که به امالی ام ــدنش، صحيفة س ش
ــن داد و گفت: تا  ــدرش، زيد بود به م ــط پ ــالم) و خ (عليه الس
ــر عمويم،  ــپس به دو پس زمان مردنم آن را محافظت کن و س
ــن بن حسن بن علی  ــر عبداهللا بن حس محمد و ابراهيم، دو پس
ــالم) بده که آنان، دو قائم اند پس از من در اين امر  (عليهما الس

بايـد  اينجـا  در 
نکتـه  ايـن  بـه 
که  داشـت  توجه 
فقيـه  حکومـت 
جامع الشـرايط، 
واجد همة مزايای 
حکومت غيرفقيه، 
و  کارشناسـی  از 
تخصص و غير آن 

است
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(نگه داری صحيفه).
متوکل می گويد: پس از قتل يحيی بن زيد، به نزد امام صادق 
(عليه السالم) رفتم و گفت وگويم را با يحيی خدمت ايشان عرض 
کردم. ايشان گريه کردند و حزنشان نسبت به يحيی بن زيد زياد 
شد و فرمودند: خدا رحمت کند پسر عمويم را و ملحق کند او 

را به آبا و اجدادش... آن گاه فرمودند: «ما خرج و اليخرج...».
ــتفاده می شود  ــابه آن اس آن چه از اين روايت و روايات مش
اين است که اگر کسی پيش از قيام قائم(عج) قيام کند و داعية 
ــد و مردم را به خود دعوت کند، محکوم به  ــته باش امامت داش
ــی که به خود دعوت می کند و داعية  ــت است. تنها کس شکس
ــارک حضرت بقيئ اهللا  ــود، وجود مب ــت دارد و موفق می ش امام
ــالم اهللا عليه) است. عالوه بر اين، اگر کسی قيام کند و امت  (س
را به خود دعوت نکند و داعية امامت نداشته باشد، بلکه جامعة 
ــالمی را به امام زمان(عج) دعوت کند، ولی شرايط قيامش  اس

مهيا نباشد، آن نيز محکوم به شکست است.
اما اگر کسی مردم را به امام زمان دعوت کند ـ خواه خود، 
ــد مانند حضرت حسين بن علی (عليهما السالم)  امام زمان باش
ــوی ديگر، حضور الحاضر و قيام الحجئ  ــد ـ و از س و خواه نباش
بوجود الناصر (نهج البالغه، خطبة ۳) باشد؛ يعنی شرايط قيامش 
ــود،  ــهيد بش ــت حتی ش ــد، چنين قائدی ممکن اس مهيا باش
ــد؛ مانند جريان  ــرفت می کن ــی دين، با قيام و اقدام او پيش ول
ــهدا ء (عليهم السالم) که آن حضرت شهيد شدند ولی  سيدالش
ــهادت، منافاتی با ضرورت قيام ندارد.  ــد. ش دين خدا حفظ ش
وجود مبارک امام سجاد (عليه السالم) در دروازة شام، در پاسخ 
ــد؟ فرمود  ــی پيروز ش آن مرد که گفت: «من غلب؟»؛ چه کس
ــوئ َفأّذن ثم  ــن غلب، و دخل وقُت الصل ــم م «اذا آردَت أن تعل
ــار، ج ۴۵، ص ۱۷۷، ح ۲۷): اگر بخواهی بدانی که  ــم» (بح أق
ــد وقت نماز، اذان و اقامه بگو تا ببينی نام  ــی پيروز ش چه کس
ــی را بر زبان جاری می کنی. ما رفتيم اين نام پيامبر و  چه کس
بلکه اصل اسالم را زنده کرديم و برگشتيم. بنابراين، شهادت و 
ــت رهبر دينی نيست و شکست ظاهری،  اسارت، نشانة شکس
ــد؛ بلکه به تعبير قرآن  ــتی يک قيام نمی تواند باش دليل نادرس

کريم، اِحدی الُحسنيين است.
ــود که به طور مطلق  ــر فرض کنيم که روايتی يافت ش اگ
ــرد، محکوم به  ــی در دوران غيبت صورت بگي ــد هر قيام بگوي
ــت، اين روايت چون مخالف با خطوط  ــت و نادرست اس شکس
ــالم) است،  ــنت قطعيه معصومين(عليهم الس اصلی قرآن و س
مردود و غيرقابل پذيرش است؛ زيرا اين همه آيات و رواياتی که 
ما در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و احيای کلمة دين و 
اقامة حدود الهی داريم و اين ها مخصوص زمان خاصی نيست، 
ــان می دهد که جلوگيری از احيای دين، سخنی نادرست و  نش

قابل پذيرش نيست. اگر در عصر غيبت، حکومت دينی نباشد، 
ــراد ناصالح بر مردم  ــت قوانين غيردينی و اف الزمه اش حاکمي
مسلمان است که هيچ گاه خداوند و رسول اکرم(ص) به چنين 

چيزی راضی نيستند.
اکنون بايد ببينيم وضع انقالب اسالمی و حکومت اسالمی 
ــالمی يا مقام معظم  ــت؛ آيا بنيان گذار جمهوری اس چگونه اس
ــرايط  رهبری، مردم را به خود دعوت کرده اند يا می کنند، يا ش
حکومت مهيا نبوده و نيست؟ انقالب اسالمی، مردم را به امامت 
ولی عصر(عج) دعوت کرد و می کند و هيچ کس از خود داعيه ای 
ــر دو می گويند: ما امت  ــت و ندارد؛ نه امام و نه مأموم. ه نداش
ولی عصر(عليه السالم) هستيم و  آن حضرت، امام ماست. اکنون، 
ــالم) زنده است؛  حوزه های علميه به برکت ولی عصر (عليه الس
خود کشور نيز به برکت ايشان زنده است و هر تالش و کوشش 
ــان  ــور صورت می گيرد، از يمن وجود ايش ــی در اين کش مثبت
است و امت اسالمی، بی صبرانه منتظر است که با ظهور مبارک 
ايشان، پرچم نظام اسالمی را به دست با کفايت ايشان بسپارد.

 وظيفـة فقيهان در عصـر غيبت، فقـط «افتا» و 
«قضا»ست نه حاكميت.

ــت که فقيه جامع الشرايط، مرجع   ۱. «اِفتا» معنايش اين اس
ــَمت را دين به او داده است که او به جای  ــت و اين ِس مردم اس
امام معصوم(سالم اهللا عليه) بنشيند. فقيه جامع الشرايط نه تنها 
ــائلی که تاکنون طرح شده و به صورت کتاب های فقهی  در مس
ــائلی که  ــت، بلکه مس ــد جواهر درآمده جواب گوس ــج مانن رائ
ــته، احکامی که مربوط به فضا و دريا و کشتی ها و  سابقه نداش
ــت و قبًال سابقه نداشته است؛ مثل  زيردريايی ها و نظام آن هاس
ــت؟ کيفيت استقبال و نماز و روزه  اين که قبلة آن ها چگونه اس
و معامالت آن ها چگونه است؟  وضعيت انواع و اقسام ماهی های 
دريا چگونه است؟ اگر فلس های ماهی های فلس دار خود به خود 
ــت؟ نماز و وضو و ديگر احکام، در کرات  بريزند، حکمش چيس
آسمانی چگونه بايد صورت بگيرد؟ شئون و شقوق بانک داری و 
ــتيرانی و فروش خون و پيوند اعضا از حیّ به حّی، از  بيمه و کش
ــکافی، و  ميت به حی، از زن به مرد، از مرد به زن، و...، کالبدش
ده ها و بلکه صدها مسئلة جديد و مستحدثة ديگر چگونه اند؟ آيا 
کار بر روی اين امور، به کارشناسی، تخصص، دانشگاه، وزارتخانه 
و بودجه و تشکيالت نياز ندارد؟ آيا فقيه جامع الشرايط که ِسَمت 
افتا نيز دارد بدون تشکيالت اجتماعی می تواند به تنهايی به اين 

امور بپردازد و دربارة همة آن ها رأی صادر کند؟
ــی گفت ما قبول داريم که فقيه جامع شرايط،  ۲. اگر کس
ــمت قضا را در عصر غيبت دارد و از سوی خداوند به صورت  س
مع الواسطه به جای ولی عصر(عج) به منازعات رسيدگی می کند 

همان گونـه که در 
عصر ظهور و حضور 
نائبـان  معصـوم، 
از  بسـياری  خاص 
کارهـا را به عهده 
داشتند و مباشرت 
شرط  معصوم  خود 
عصـر  در  نبـود، 
غيبـت نيـز نائبان 
عـام، ادارة امور را 

به دست دارند

         ادامة در صفحه 64
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گزارش: ياسمن محمودى

اشاره
در همايشـی با حضور دبيران درسـی دين و زندگی مدارس 
منطقة يک آموزش و پرورش شهر تهران، مؤلف محترم کتاب، 
دکتر محمدمهدی اعتصامی به بررسی آخرين اصالحات انجام 
گرفته در کتاب دين و زندگی سال دوم دبيرستان پرداختند. 
گـزارش ايـن همايش همراه بـا ذکر چند نمونه از پرسـش و 

پاسخ هاي مطرح شده در آن، در ادامه آمده است:

كتاب دين و زندگى(2) در يك نگاه
ــه بخش  ــانزده درس و در س کتاب دين و زندگی(۲) با ش
ــامل دو درس خداشناسی  ــت. بخش اول ش ــده اس تنظيم ش
ــت. با مطالعة اين بخش از طريق شناخت  ــی اس و جهان شناس
ــوم و چهارم به  ــان به وجود خداوند پی می بريم. درس س جه
بحث انسان شناسی پرداخته است. درس پنجم تا نهم به بحث 
معادشناسی مربوط می شود. بخش دوم کتاب يعنی درس دهم، 
ــث اخالق را توضيح می دهد. اين درس درخصوص پايداری  بح
در امر تصميم گيری است. درس های بعد در بخش سوم جنبة 
ــن موارد به  ــن توضيح که بعضی از اي ــزی دارند، با اي برنامه ري

مباحث اخالقی مربوط می شوند.
ــال قبل شامل  البته ناگفته نماند، برنامه ريزی در کتاب س
سه بخش ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با ديگران بود. 
ــه قسمت تنظيم شده  يعنی کل برنامه های دين بر پاية اين س
بود. ازجمله تفاوت های کتاب امسال با کتاب سال های قبل اين 
ــت که، کتاب حاضر به پنج بخش، ارتباط با خدا، ارتباط با  اس
خود، ارتباط با خانواده، ارتباط با جامعه و ارتباط با خلقت تقسيم 

شده است.
ــن و زندگی(۲) تغييرات  ــر اعتصامی، مؤلف کتاب دي دکت
عمدة کتاب حاضر را اين گونه بيان کرد: «تفاوت عمدة اين کتاب 
با کتاب قبلی، در بخش تدبر در آيات است که جزو برنامه های 
ــت. اين بحث را در برنامة  ــورای عالی اس ــی و مصوبات ش درس
درسی سال اول درسی قرار داديم. فعاليت کالسی بايد پيرامون 
ــمتی به  ــد. بنابراين، به جز قرائت و معنا، قس تدبر در آيات باش
نام تدبر در آيات اضافه شد. البته تدبر در آيات با معارف حالت 
ــی دارد، يعنی هر فعاليت تدبری را که انجام می دهيم به  تلفيق
ــت. به همين دليل  مباحث معارفی داخل آن درس مرتبط اس
برای بحث تدبر در امتحان سؤال خاصی جدای از معارف نداريم. 
ــت هم، به بحث تدبر و هم به بحث  ــؤال ممکن اس يعنی در س
معارف اشاره شود. به طور مثال يک آيه را می آوريم که چگونه 
می توان از اين آيه بر وجود معاد استدالل کرد. به بيان ديگر اين 
ــتدالل های معاد را بيان می کند؟ بنابراين، با  آيه کدام يک از اس
اين که تدبر جزو اصلی اين برنامه است، سؤال جدا ندارد. پس به 

ياد داشته باشيد که در امتحان سؤاالت تدبری را کجا بياوريد.
در سؤاالت شفاهی، که به قرائت مربوط می شود، درک معنا 
ــخصی دارد. بقية سؤاالت هم معارفی هستند که  نيز نمرة مش
سؤاالت تدبری هم در آن، گنجانده شده است. تغيير ديگر کتاب 
به درس آخر، يعنی درس شانزدهم (ياری از نماز و روزه) مربوط 
می شود. اين بحث هم جزو مصوبات ما بوده است که بايد نماز 
ــه قرار دهيم. در کتاب قديم نماز در پاية اول در دو  را در دو پاي
ــده بود. از اين رو که نمی توانستيم به محتوا اضافه  درس ارائه ش

گزارشى از همايش توجيهى
 آخرين اصالحات 
كتاب دين و زندگى (2) ـ 
منطقة يك آموزش وپرورش 
شهر تهران

آخرين تغييرات 
يك كتاب درسي

ازجمله تفاوت های 
کتـاب امسـال با 
کتـاب سـال های 
که  است  اين  قبل 
به  حاضـر  کتـاب 
پنج بخش، ارتباط 
با خـدا، ارتباط با 
با  ارتبـاط  خـود، 
ارتباط  خانـواده، 
با جامعه و ارتباط 
با خلقت تقسـيم 

شده است
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کنيم، يکی از درس های نماز پاية اول را با تغييری در پاية دوم 
انتقال داديم، هم چنين يکی از درس های پاية دوم به کتاب اول 
ــی که از کتاب پاية اول به پاية  ــد. ناگفته نماند درس منتقل ش
ــوزش روزه در همين پايه تلفيق  ــده با درس آم دوم منتقل ش

شده است.
اين دو نکته، تغيير عمده و اصلی کتاب اند، مابقی تغييرات 
ــت که در هر درس اعمال شده به آن ها اشاره خواهم  جزئی اس

کرد.» 
ــت اين بود که  ــؤاالت مطرح شده در اين نشس يکی از س
چرا دو بحث خداشناسی و جهان شناسی يعنی دو درس با هم 
ــخ تشريح کرد: «زيرا ما  ــت که دکتر اعتصامی در پاس آمده اس
می خواهيم از طريق برهان نظم به وجود حکمت در جهان پی 

ببريم.
برهان نظم که در حال حاضر از آن ياد می کنيم. در اصطالح 
قرآنی يا در اصطالح فرهنگ اسالمی تحت عنوان برهان اتقان 

ــده و کمتر با عنوان برهان  ــع يا برهان حکمت نام برده ش صن
نظم آمده است، به اين علت  که ما در برهان نظم به وجود يک 
ــم. با اين برهان  ــعور و تدبير در خلقت پی می بري حکمت با ش
ــم؛ تنها می فهميم يک موجود  واجب الوجود را اثبات نمی کني
ــه خود او واجب الوجود  ــعور جهان را اداره می کند اما اين ک باش
ــت يا مخلوق موجود ديگری است به برهان ديگری نيازمند  اس
است. بنابراين حکما و متکلمين ما گفته اند که برهان حکمت 
برای اثبات صفات خداست نه اثبات وجود خدا و چون از طريق 
ــناخت ويژگی های جهان به اين موضوع پی می بريم، برهان  ش

جهان شناسی و برهان خداشناسی را با هم آورديم.»
در ادامة اين نشست مؤلف کتاب خاطرنشان کرد: «تغييرات 
انجام شده در درس ها جزئی است، اما تغييرات اعمال شده در هر 

درس را برای تفهيم بيشتر برای معلمين بازگو می کنم.»

درس اول
ــم يا برهان  ــه در درس برهان نظ ــت ک نکتة مهم اين اس
ــاند  حکمت به کليدی ترين محوری که ما را به حکمت می رس
توجه کنيم و آن را به نحو مطلوب به دانش آموزان آموزش دهيم 
و آن بحث غايت مندی است، يعنی محور اصلی برهان حکمت، 
بحث غايت است و فعل حکيمانه يعنی فعلی که به غايت معين 

و مطلوب منجر شود.
يک مجموعه را به نحوی مرتب يا تنظيم کنيم که به يک 
غايت معقول منجر شود. به بيان ديگر، تنظيم افعال به گونه ای 
ــد که در آخر به يک غايت معقول برسد. «عبث» در آيه ای  باش
ــْبُتْم اَنَّما َخَلْقناکم  که خداوند در بحث معاد می فرمايد: «اََفَحِس
ــت. با تفکر در ساختار وجودی  َعَبثًا» در مقابل غايت مندی اس
ــودات عالم خلقت می بينيم که  ــودات و با نگرش به موج موج
ــتند. يعنی اجزا به يک  ــاختاری هدفمند هس همگی دارای س
ــزای بدن ما به گونه ای  ــوند. به طور مثال اج هدف منجر می ش
ــان منجر می شوند.  ــد و حيات انس ــده اند که به رش تنظيم ش
بنابراين، محور اصلی ای که بايد برای دانش آموزان تبيين کنيم، 
ــت. البته به اين موضوع نيز توجه داشته  بحث غايت مندی اس
ــرآن کريم در موارد  ــيد که بحث غايت در اصطالح و در ق باش
ــت. يعنی وقتی خدا می فرمايد ما  ــده اس زيادی با حق يکی ش
جهان را به حق آفريديم و به باطل نيافريديم، به معنای داشتن 

هدف است.
حق چهار کاربرد دارد: خوب و َحَسن بودن، واقعيت داشتن، 
راست بودن و هدفمند بودن. وقتی اين کلمه برای فعل و خلقت 
به کار برود به معنی هدفمندی است. از اين رو آيه ای که در درس 
ماواِت َو األرَض بِاْلَحّق» يعنی خداوند آسمان و  آمده «َخَلَق السَّ
زمين را به باطل و بيهوده نيافريده است و غايت مند است و اگر 
ــانه ای بر حکمت خداوند است. به  به جهان نگاه کنيم آيه و نش
همين دليل در ادامه می فرمايد: «اِنَّ فی ذِلَک َآلَيًئ لِْلٌمؤمنيَن» 
يعنی ما غايت مندی را در جهان می بينيم و می فهميم که اين 
غايت مندی از جانب خدا است. درنتيجه اين آيه نشانه ای است 

برای آفرينندة آن که خداوند است.
ــت که ممکن  نکتة دوم که بايد به آن توجه کنيم، اين اس
ــت دانش آموز بگويد بحث شما خداشناسی است و نبايد از  اس
آيات قرآن استفاده کرد، بلکه قبل از اين که آيات قرآن را بررسی 
کنيم بايد نبوت را اثبات کنيم. در کل بايد بگوييم که استفاده 

تفاوت عمدة اين 
کتاب  بـا  کتـاب 
بخش  در  قبلـی، 
آيـات  در  تدبـر 
جزو  کـه  اسـت 
برنامه های درسی 
و مصوبات شورای 

عالی است
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ــت. يعنی  ــتفادة تعبدی از آيات نيس از آيات قرآن، به معنی اس
نمی خواهيم بگوييم چون قرآن گفته است، خدا را بپرستيم. بلکه 
صرفاً می خواهيم استداللی را که قرآن به کار برده و يک استدالل 
ــرح آن ها به چند هدف  ــت مطرح کنيم و بگوييم با ط عقلی اس
می رسيم: اوًال يک استدالل عقلی را آموخته ايم، ثانياً در آيات قرآن 
نيز تدبر کرده ايم و ثالثاً دريافته ايم که قرآن کريم رويکرد عقالنی 
ــود و دربارة اصول دين  ــتدالل وارد بحث می ش دارد، يعنی با اس

(معاد و نبوت و خداشناسی) استدالل و منطق دارد.

شده در آيات درس آمده است.
در کتاب بعضی از بحث ها و اصطالحات علمی در کادرهای 
آبی رنگی بيان شده که صرفًا برای طرح در کالس است و سؤال 
ــتفاده شده است تا  امتحانی ندارد. از اين کادرهای آبی رنگ اس
ــث را فقط در کالس مطرح کند، چرا که معلم  معلم اين مباح
برای تبيين درس به بيان اين موضوعات نيازمند است. در اين 
ــت و بيانگر اين که  ــث اصلی «نظام واحد جهانی» اس درس بح
ــت، که برای  ــان اس ــان نظام واحدی دارد و مانند بدن انس جه

تفهيم بيشتر، ابتدا از آيه استفاده کرده ايم.

تغييرات مربوط به آيات
ــات قرآنی داريم که  ــبت به آي ــن درس دو تغيير نس در اي
ــی اين که «ما َتری فی  ــت. يک مربوط به يک پارچگی جهان اس
َخْلِق الرَّْحماِن ِمْن َتفاوٍت». تفاوت از کلمة «فوت» گرفته شده 
ــدن است. يعنی شما در اين  که به معنی فاصله افتادن، دور ش
جهان آفرينش، هيچ جدايی و فاصله ای مشاهده نمی کنيد، به 

بيانی ديگر همه چيز به هم پيوسته است.
بنابراين نظام واحد جهانی وقتی معنا دارد که ۱. فطور نداشته 
باشد، ۲. تفاوت نداشته باشد و اين ها داللت بر يک پارچگی دارند. 
در اين بحث اگر فيلمی در مورد کهکشان داشته باشيم و بتوانيم 
آن را برای دانش آموزان نمايش دهيم، کاربرد زيادی دارد و توجه 
دانش آموز به اين دو موضوع بيشتر می شود و تصور يک پارچگی 

برای او ملموس و روشن خواهد شد.
ــت دانش آموز مطرح کند که ما گاهی  در اين جا ممکن اس
می بينيم در جهان خلل وجود دارد، مثًال: می بينيم شهاب سنگ ها 
به جو زمين می خورند و حوادثی رخ می دهد. در اين مواقع چه 
بايد در جواب بگوييم؟ در پاسخ بايد ابتدا از مثال های پيرامون 
ــتفاده کنيم، سپس جّو جهانی را مطرح کنيم. به طور  خود اس
ــد:  ــی بپرس مثال برگ درختان در پائيز می ريزد، حال اگر کس
چرا برگ هايی که آفريده شده اند می ريزند؟ کاش اين ها از بين 
ــمندان در اين خصوص می گويند اگر برگ ها  نمی رفتند. دانش
نريزند و اگر زنجيرة حيات و مرگ نباشد، تکامل، رشد و بالندگی 
در كرة زمين از بين مي رود. بنابراين ريختن برگ ها نشان دهندة 
عامل وحدت و هماهنگي و پيوستگي است. همة حوادث عالم 
ــان را دارند ولي ممكن است علم و دانش ما  نظم خاص خودش
ــد. شهاب سنگ براساس نظمي كه دارد بايد  ناقص و اندك باش
وارد جّو شود. يعني ابتدا متالشي گردد، سپس در جّو به گرد و 
خاك تبديل شود و بعد ذره ذره زمين را بپوشاند و چه بسا مواد 

موجود در شهاب سنگ به نفع زمين باشد.
ميليون ها سال پيش حوادثی اّتفاق افتاده و نسل جانوران 
ــتخراج نفت از  و گياهان زيادی از بين رفته اند و ما اكنون با اس

درس دوم
هدف اصلی ما در درس دوم اين است که دانش آموز متوجه 
شود کل مجموعة خلقت برای چيست و با توجه به عنوان درس 
ــتی)، کل مجموعة خلقت را کاروانی بداند که به  (با کاروان هس
ــوی يک سرمنزل درحرکت است. سؤال اين است: سرمنزل،  س
ــت؟ ارتباط اين درس  غايت و هدف کل مجموعة خلقت چيس
ــتدالل کرديم  ــت که در درس اول اس با درس قبلی در اين اس
اين جهان غايت مند است، يعنی مخلوقات جهان دارای غايت اند 
ــان می دهد که غايت کل خلقت  ــن درس (درس دوم)، نش و اي

چيست؟
ــتانة درس معاد پيش می برد.  درواقع اين درس ما را تا آس
ــت و معاد هم مختص به انسان  معاد مربوط به آيندة جهان اس
ــت بلکه مربوط به نظام خلقت است، يعنی بازگشت نظام  نيس
خلقت به سمت خداست. اين درس ما را به اين موضوع نزديک 
می کند و نشان می دهد که جهان يک مجموعة به هم پيوسته 

است، نه مجموعه ای جدا از هم.
«اگر يک ذره را برگيری از جای

فرو ريزد همه عالم سراپای»
ــت که خدا هيچ ذره ای را در نظام  معنای اين بيت اين اس
خلقت بيهوده نيافريده و قطعًا برعهدة آن نقشی گذاشته است. از 
اين رو کل مجموعة خلقت يک پارچه است. در اين صورت هدف 

کلی اين مجموعه چيست؟
ــؤال بزرگ، که از سوی خالق جهان گفته  پاسخ به اين س

درس هـای  از  يکـی 
را  اول  پايـة  نمـاز 
بـا تغييـری در پاية 
دوم انتقـال داديـم، 
از  يکـی  هم چنيـن 
درس های پاية دوم به 
کتاب اول منتقل شد
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متالشي  شدن چندين ميليون سال پيش آن گياهان و جانوران 
بهره مند مي شويم. يعني خداوند پيش بيني كرده است كه بعدها 

نسل بشر بسياري از نيازهاي خود را از اين طريق تأمين كند.

درس سوم
ــت. در انسان شناسي نكتة  ــوم، انسان شناسي اس درس س
ــت و در كتاب توضيح داده نشده، بحث  اصلي اي كه مدنظر اس
ــت. البته كلمة فطرت اختصاص به انسان ندارد. زيرا  فطرت اس
فطرت به معني خلقت است و هر موجودي خلقت ويژه اي دارد، 
اما چون بحث ما دربارة انسان است، اين كلمه را در مورد انسان 
ــالمي خلقت انسان به گونه اي  به كار مي بريم. از نظر معارف اس
ــان را با  ــت يعني خداوند انس ــت كه داراي فطرت الهي اس اس
ويژگي استعداد رفتن به سوي خود آفريده، يعني استعداد كمال 
ــت، به طوري كه استعداد خير و  ــان قرار داده اس در وجود انس

نيكي دارد و استعداد شر ندارد.
به تعبير شهيد مطهري خداوند انسان را دو قطبي نيافريده 

پيامبر دروني كه بايد به آن زياد تأكيد شود، عقل است. جهان 
امروز به گونه اي است كه ما نمي توانيم دائمًا به دنبال دانش آموز 
ــيم و همه جا مراقبت كنيم كه به سمت نفس  يا فرزندمان باش
اماره نرود. كنترل بيروني بسيار مشكل است به همين دليل بايد 
كنترل دروني را قوي تر كنيم. بنابراين آنچه مي تواند انسان را به 
صالح و رستگاري برساند عقل است. انسان به كمك عقل عملي 
همواره عاقبت عمل خود را مي بيند، در حالي كه با عقل نظري 

دانش ها را كسب مي كند.
ــه دنبال عقل برود.  ــا نبايد فقط به دانش آموز بگوييم ك م
بي شك اگر فضيلت هاي عقل را براي دانش آموز بيان كنيم، اوًال 
متوجه مي شود كه اسالم به عقل اهميت مي دهد و دين برپاية 
ــردن مزاياي عقل،  ــت، ثانيًا با بازگو ك ــل و تفكر و تعقل اس عق

عالقه اش به آن نمايان مي شود.

درس چهارم
ــت.  درس چهارم به بحث «اثبات تجرد روح» پرداخته اس
ــت و  ــوري كه در كتاب هاي ديني ما آمده اس ــان، همان ط انس
دانش آموز فرامي گيرد، از نظر وجود داراي مراتب دوگانه است، 
ــت.  يكي معنوي و ديگري مادي و بين اين دو تفاوت هايي هس
ــم كمالي دارد، روح نيز  دانش آموز بايد بداند همان طور كه جس
ــت. البته دليل اثبات تجرد روح در هر سن و  نيازمند كمال اس

مقطعي همواره مشكل است.
در مورد خواب ها، عقل حكم مي كند كه بايد مربوط به روح 
ــند، چه رؤياي صادقه و چه غيرصادقه. اما از طريق رؤياي  باش
ــرد روح را اثبات كرد، زيرا اين خواب يعني  صادقه مي توان تّج
ــرد به زمان آينده مي رود و از واقعه اي خبر مي دهد كه بعدها  ف
اتفاق مي افتد و مردم هم عمومًا در زندگي رؤياي صادقه را درك 
كرده اند. وقتي خواب آينده را مي بينيم توسط جسم نيست زيرا 
ــان در همين زمان است و نمي شود جسم در دو زمان  بدن انس

باشد، پس عاملي است كه آينده را ديده و آن جسم نيست.
ــت كه  ــان برنامه ريزي اي اس ــا در اين درس ها، هم گام ه
ــن، بايد آن را در  ــتيم. يعني بعد از آموخت ــا به دنبال آن هس م
زندگي به برنامه تبديل كنيم تا اجرا شود، بايد در اين زمينه ها 
دانش آموزان را به برنامه ريزي ديني تشويق نمود، وگرنه زندگي 
ــت، هر چند  ــود كه جزو دين نيس آن ها با برنامه هايي پر مي ش
ــند، اما ديني  ــت آن  برنامه ها به ظاهرخوب هم باش ممكن اس

نخواهند بود.
ــديم همة جهان به سمت خدا  ــوم متوجه ش در درس س
ــت.  ــان هم موجودي از موجودات اين جهان اس ــي رود و انس م
ــان به سوي خدا با رفتن  حال مي خواهيم بدانيم چرا رفتن انس
ــمت خدا متفاوت است. براي دانستن اين  موجودات ديگر به س

است، قطب شيطاني و قطب الهي، به طوري كه بخشي از وجود 
ما شيطاني باشد و بخشي ديگر الهي و بخش شيطاني با بخش 
الهي مبارزه كند و يكي پيروز شود. شهيد مطهري مي گويد كه 
ــان را خداوند تك سرشتي آفريده نه دو سرشتي (سرشت  انس

خوب، سرشت بد). 
ــر، اختيار، فطرت  ــاني، عقل و تفك ــا اين جا كرامت انس م
ــه اين ها  ــا را داريم ك ــش به فضيلت ه ــناس و گراي خداوندش
ــرمايه هاي بيروني هم پيامبران  سرمايه هاي دروني هستند. س
ــتند. اما دو عامل سقوط داريم، يكي دروني كه همان  الهي هس

نفس اماره است و ديگري عامل بيروني كه شيطان است.
ــاخت به اين كه عوامل  بنابراين بايد دانش آموز را متوجه س
ــتر از عوامل سقوط است.  ــان بسيار بيش هدايت در وجود انس
ــت. در اين جا بايد  ــتگاري اس ــل كژي كمتر از عوامل رس عوام
ــد كه ما هم پيامبر دروني داريم و هم پيامبر بيروني.  يادآور ش

در بحـث نظـام واحد 
جهاني، اگر فيلمی در 
مورد کهکشان داشته 
باشـيم و بتوانيـم آن 
را بـرای دانش آموزان 
کاربرد  دهيم،  نمايش 
زيـادی دارد و توجـه 
دانش آمـوز بـه ايـن 
بيشـتر  موضـوع  دو 
تصـور  و  می شـود 
بـرای  يک پارچگـی 
او ملمـوس و روشـن 

خواهد شد
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ــيم. با اين شناخت درمي يابيم كه  ــان را بشناس تفاوت بايد انس
انسان موجودي است كه هم اهل خير است و هم اهل گناه و هر 
كدام از اين دو حالت رفتنش را به سوي خدا متفاوت مي سازد. 
يعني تفاوت  رفتن ها ناشي از بحث انسان شناسي است. پس بايد 

رفتن يعني معاد را بررسي كنيم.

درس پنجم
درخصوص اين درس چند نكته را عرض مي كنم: نكتة اول 
ــت. بنابراين، بحث  ــه دورة جديد دورة القاي بي هدفي اس اين ك
ــود كه هدف داري در  ــاد بايد در اين دوره به نحوي بيان ش مع
ــاس كند،  ــي را تقويت كند. به طوري كه دانش آموز احس زندگ

خلقت او با مرگ، پايان نمي پذيرد و از بين نمي رود.
ــاس كنند بعد از مرگ حساب و كتابي  ــان ها اگر احس انس
ــاس پوچي در وجودشان ايجاد  در كار نيست، ناخودآگاه احس
مي شود. يكي از بزرگ ترين مهارت هاي دين القاي اين است كه 
ــفانه پاسخي غلط  نمي گذارد حس پوچي به وجود بيايد. متأس
براي اين موضوع وجود دارد و آن «تناسخ» است و در اين دورة 
جديد آن را گسترش مي دهند. تناسخ پاسخ به اين نياز پوچي 
ــت كه مي گويد انسان ها با مرگ از بين نمي روند، نسبت به  اس
بدي شان احساس حسرت نخواهند كرد، زيرا فكر مي كنند كه 
ــخ خود را اصالح کند، که  ــان باألخره در مرحله اي از تناس انس

پاسخ غلطی است.
اين كه انسان بداند، فقط يك بار به دنيا مي آيد، براي اين كه 
به سمت كار نيك برود، انگيزه بسيار زياد است اما اگر بداند كه 
چندبار به دنيا مي آيد و در آخرين مرحله خود را اصالح مي كند، 
حس بي تفاوتي پيدا مي كند. براي افراد نوجوان و جوان هم اين 

نظرية غلط جاذبه دارد.
بايد نسبت به اين نظرية غلط، دانش آموز را به لحاظ روحي 
تقويت كنيم تا نسبت به آن بي اعتماد شود، به طوري كه با خود 
بگويد اگر تناسخ حقيقت نداشت و زندگي دوباره اتفاق نيفتاد، 

فرصت را از دست داده و كاري از دستم برنخواهد آمد.
ــتدالل هاي معاد است. يكي استدالل حكمت  نكتة دوم، اس
ــت و هر دو استدالل را قرآن به كار  ــتدالل عدل اس و ديگري اس
برده است. قرآن كريم نفرموده است چون من مي گويم، پس معاد 
را بپذيريد. البته معاد را اگر قرآن بفرمايد ما مي پذيريم چون به 
توحيد و نبوت معتقديم و اين موضوع يك استدالل عقالني است 
نه تعبدي. هيچ بحثي در اسالم نيست كه استدالل نداشته باشد.

ــت و با  ــرآن كريم تأكيد دارد كه معاد بحثي عقالني اس ق
ــود آن را پذيرفت. مهم ترين استدالل معاد در  ــتدالل مي ش اس

ــت. برهان حكمت اثبات معاد براي كل  مرتبة اول، حكمت اس
ــان دهندة اين است كه جهان خلقت عبث  خلقت است كه نش
ــت. اما برهان عدل مخصوص انسان هاست، چنان كه وقتي  نيس
مي گوييم در اين دنيا حق به حق دار نمي رسد، پس معادي بايد 

باشد كه حقوق مردم در آن جا ادا شود.
ــد معارف اسالمي در  ــردبير مجلة رش دكتر اعتصامي، س
خاتمه به دبيران دينی توصيه كرد از مطالعة مجلة رشد آموزش 
ــالمی غافل نشوند، چرا كه نكات ذكر شده در آن به  معارف اس
تدريس آن ها بسيار كمك مي كند. هم چنين اظهار داشت كتاب 
ــتيبان آن هاست و با مراجعه به اين  راهنماي معلم همواره پش
كتاب ابهام هاي موجود در كتاب رفع مي شود و نكتة آخر مؤلف 
كتاب دين و زندگي (۲) اين بود كه در كالس حتمًا قرائت قرآن 
داشته باشند و با كنترل وقت، يك چهارم زمان را به قرائت در 

كالس اختصاص دهند.

بخشي از سـؤاالت و اشـكاالت مطرح شده توسط 
معلمان 

براي حكيم بودن خداوند، توضيحات زياد اسـت اما براي 
عدل خدا محتواي كتاب فاقد اسـتدالل است، يا به بياني 

ديگر اين مبحث ثابت نشده است.
ــدا را قطعي بداند.  ــوز بايد عادل بودن خ پاسـخ: دانش آم
ــادل بودن يا صفت عدل  ــروردگار يكي از صفاتي كه دارد، ع پ
است. البته در سال اول در بحث صفات ثبوتيه و سلبيه گفتيم 
ــد، ناقص است و  ــته باش كه اگر خداوند صفات كمالي را نداش
نمي تواند خدا باشد. در كل بايد بگويم عدل جزو صفات كماليه 
ــتن آن براي خدا نقص است به همين دليل خدا  ــت و نداش اس

داراي اين صفت است.
دانش آمـوزان بارها مطرح كرده اند كه در كتاب براي تمام 
بحث ها آياتي مرتبط با آن  بحث آمده اما براي بحث واليت 

آيه اي بيان نشده است.
پاسخ: درست است. البته آيه درخصوص واليت داريم كه 
ــراي دانش آموزان  ــت اما طرح آن ب مربوط به امامت به امر اس
بسيار مشكل است. همچنين داستان و سرگذشت در اين باره 
ــد آن ها را به جاي آيه ذكر كرد، مانند داستان  داريم كه نمي ش
ــان (حضرت خضر) با  ــي و حضرت خضر كه ايش حضرت موس
ــانيد كه مورد سؤال  واليت معنوي خود كارهايي را به انجام رس

حضرت موسي قرار مي گرفت.

اگـر  بي شـك 
ي  فضيلت هـا
عقـل را بـراي 
ز  مـو نش آ ا د
اوًال  كنيم،  بيان 
مي شود  متوجه 
به  اسـالم  كـه 
اهميـت  عقـل 
مي دهـد و دين 
برپايـة عقـل و 
تفكـر و تعقـل 
اسـت، ثانيـًا با 
كـردن  بازگـو 
مزايـاي عقـل، 
عالقه اش به آن 
نمايان مي شود
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هندسة معرفت دينى
بررسى رابطة علم و دين 

در آثار آيت اهللا جوادى آملى

اشاره
مهم ترين سبب اهميت داشتن بحث رابطة علم و دين، خصوصًا 
در جامعة ما، اين اسـت که دين اسـالم ادعای ادارة شـئون 
مختلف زندگی حتی شـئون اخالقی و رفتارهای اجتماعی را 
داراسـت. تا زمانی که علم و دين در يک فضای واحد به  ثمر 
بنشينند، ناسازگاری و تعارضی نيست اما وقتی چنين ادعای 
واحـدی را بـا دو مبنای مختلف مطرح کننـد به طور طبيعی 

تعارضات و ناسازگاری هايی به وجود می آيد.
ديـدگاه آيت اهللا جوادی آملی درخصـوص رابطة علم و دين با 
توجه به آنچه که در دو کتاب «منزلت عقل در هندسة معرفت 
دينی» و «شريعت در آينة معرفت» آمده توسط حجت االسالم 
دکتر حسين سوزنچی در قالب سخنرانی ارايه گرديده است 

که به شرح زير تقديم می شود: 
نکتة اول؛ توضيح علم در مقام کشف واقع است. نکتة دوم؛ 
توضيح علم در مقام ارائة گزارش از واقعيت است که بيش از هر 
چيز متأثر از فلسفة علم و فضای حاکم بر آن است و لزومًا هم 

علمی نيست.
ــخ علم و به  ــی در تاري ــارم به بحث هاي ــوم و چه نکتة س
ــه يابی انحراف علوم جديد و علت وقوع تعارض بين علم و  ريش
دين در غرب مسيحی می پردازد که اوًال معلول تحريفات کتاب 

مقدس و ثانيًا تنزل شديد فلسفه در دوران جديد است.
ــود، راهکار  ــی، برای حل تعارض موج ــة پنجم و پايان نکت
تصحيح نگرش هم به «علم» و هم به «دين» را ارائه می دهند.

۱- علم بماهو علم، اسالمی و غيراسالمی ندارد بلکه از آن 
جهت که کشف واقع و بيان حقيقت است، تمامًا اسالمی است. 
ــت مخلوق خداست و هرچه  چون همة اموری که در عالم هس
ــرح داده شده است.  ــرح داده شود، مخلوق خدا و فعل او ش ش
بنابراين همان طورکه بررسی قول خدا (قرآن و حديث) مقدس 
ــانی هم، که  ــت، علوم مختلف، اعم از تجربی، طبيعی و انس اس

بررسی فعل خداست، مقدس است.
ــر کافر و ملحدی هم به  ــه تعبير آيت اهللا جوادی آملی، اگ ب
بررسی فعل خدا بپردازد می تواند سخنش معتبر باشد. چنان که 
اگر به بررسی جهات ادبی قرآن بپردازد، نمی توان گفت چون کافر 
ــت. اگر قرار بود کافر قرآن را نفهمد  است پس غلط فهميده اس
اين همه خطاب قرآن به کافران وجود نداشت. البته فرد مسلمان 
ممکن است به معارفی از قرآن دست يابد که کافر  دست نيابد،  اما 
آن مقدار که می فهمد لزوماً علمش خطا نيست. در مورد شناخت 

عالم؛ طبيعت و انسان هم لزوماً علمش خطا نيست.
ــفة علم قرار می گيرد و هر فلسفة  ۲- هر علمی تحت فلس

حجت االسالم دكتر حسين سوزنچي
عضو  هيئت علمى دانشگاه امام صادق(ع)

اشاره
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علمی، تحت فلسفة مطلق واقع می شود. فلسفة مطلق لزومًا الهی 
يا الحادی است و معتقدان آن ها از اين دوحالت خارج نيستند يا 
مؤمن اند و يا کافر. در تفکر دينی کسی که در وجود خدا شک 
ــی که موضع الادری  کند ذيل تفکر الحادی قرار می گيرد. کس
(نمی دانم) در مورد خدا بگيرد، موضعش را در جهان شناسی اش 
ــفه اش محدود به يقينيات غيرخدا  وارد نمی کند. بنابراين، فلس

می شود، فلسفه اش جدای از خداست.
فلسفة علم هم ّحد واسط بين آن فلسفة مطلق و علم است. 
ــفة علم، روش شناخت عالم است.  يکی از مباحث مهم در فلس
مثًال از قرن هجدهم جريانی به نام پوزيتيويسم آغاز می شود و در 
قرن بيستم سيطره می يابد و مدعی است که تنها روش شناخت 
عالم روش حّسی و تجربی است و هرچه به غير اين روش اثبات 
ــود کذب است و وجود ندارد. اين روش را فلسفة علم توصيه  ش
می کند و وقتی اين روش بر علمی حاکم شود ناخودآگاه آن علم 

که ثمرة اين روش است اين ادعا را خواهد کرد.
۳- ريشة انحراف علوم جديد [تجربی] ابتدا در تحريف دين 
ــيحيت است. جمالتی در کتاب مقدس موجود است که از  مس
خدا يا نبی خدا نيست؛ اما به او نسبت داده شده است. تأثير اين 
تحريفات باعث انحرافاتی هم در حوزة نظر و هم در عمل شد. در 
فضای نظری بين کشفيات دانشمندان تجربی و مطالب کتاب 
مقدس ناسازگاری مشاهده شد و برای رفع ناسازگاری تا زمانی 
ــا بود به محکوم کردن دانشمندان  ــت کليس که قدرت در دس
توسط کليسا و ممانعت از پيشرفت علوم منجر می شد. هنگامی 
ــار زد، چراکه  ــد علم به تدريج دين را کن ــا ضعيف ش که کليس
ــی و گزاره های دينی وجود  ــن گزاره های علم قابليت جمع بي
ــت. بنابراين ميان علم و دين در ادبيات مسيحيت و غرب  نداش
همواره تعارض بوده است، منتها در قرون وسطا به نفع دين و در 

دوران جديد به نفع علم تمام شد.
ــت  ــل آيت اهللا جوادی آملی دربارة تاريخ علم اين اس تحلي
که در دورة رنسانس بسياری از کشيشان و اسقف ها خواسته يا 
ــته باعث جدايی علم و دين از يکديگر شدند. چراکه در  ناخواس
اين دوره گزاره های دينی، ارزش علمی ندارند و اين گزاره ها در 
مقام بيان واقع نيستند، بلکه برای ساختن انسان متعالی و تحول 
در وجود انسان اند. بنابراين، دين و علم را از هم جدا کردند. به 
تعبير ايشان علم و دين نمی توانند کاری به کار يکديگر نداشته 
ــند، چنان که در عمل هم اثبات شد و علوم جديد اقدام به  باش

تخريب دين کرد و آن را ناشی از جهل و خرافه و... دانست.
ــن را الاقل در  ــن معامله می توانند دي ــتند با اي آنان پنداش
ــاص، برای خود محفوظ نگه دارند. ما کاری نه به  محدوده ای خ
ــت داريم نه کاری به علم داريم، ما يک کار ديگری داريم؛  سياس
غافل از اين که رقيبان قدرتمند به اين مقدار عقب  نشينی کفايت 
نمی کنند. در عرصة سياست، کشيشيان در تأييد تاراج غارتگران، 
سياست را بيگانه و جدای از دين دانستند. ليکن سياستمداران 
ــتثمار  ــيلة خوبی برای تحميق مردم و اس چون دين آنان را وس
ــلطه يافتند، آن را در خدمت منافع خود به اسارت  ملل تحت س
گرفتند... کشيشان دين را از علم جدا کردند و قلمرو علم و دين را 
بيگانه با يکديگر خواستند. ليکن علوم حسی و فرضيه های علمی، 
ــارة دين بی رحمانه به داوری پرداخت و به خرافی بودن دين  درب
ــرد و ادعا کرد هرچه  ــا ذهنی بودن و عينی نبودن آن حکم ک ي
ــت وجود ندارد [يا به طور خاص هرچه نمی بينم  ــی اس غيرحّس
ــتوانه، علم جديد را الحادی می کند.  ــت]. اين فلسفه و پش نيس
پس خود علم الحادی نيست بلکه نگرش آن عالم و قرائتی که از 
اين علم می دهد الحادی است. وقتی عالم تجربی جهان مادی را 
می شناسد و پيش فرض او اين است که جهان همين است و بس، 

تحليل های او در اين سطح متوقف می شود.
آيت اهللا جوادی تذکر می دهند که علم در مقام کشف واقع 
می تواند خالص باشد اما آنچه رخ داد اين است که علم با فلسفة 
علم و فلسفة مطلق در هم تنيده مطرح می گردد و البته تحت 
ــود. بنابراين مشکل علوم جديد در خود  عنوان علم ارائه می ش
علوم نيست بلکه در فضای حاکم بر اين علوم است که بخشی از 
حقيقت را می گيرند و بخشی از آن را انکار می کنند يا سکوت 

می کنند که باز هم نتيجه اش همان انکار است.
ــالت دينی  ــد جم ــا می کنن ــت ها ادع ــی پوزيتيويس وقت
ــای دينی را از  ــت، جمله ه ــت و نمی گويند غلط اس بی معناس
ــيار تندتر  ــارج می کنند و با اين کار موضع بس ــوزة بحث خ ح
ــالت را غلط  ــود که اين جم ــينيان خ ــنگين تری از پيش و س
ــتند می گيرند. چون وقتی جمله ای بی معنا شد اصًال  می دانس

دربارة آن نبايد فکر يا بحث کرد.
ــای رفع عيب و نقص حاکم  ــالمی کردن علوم به معن «اس
بر علوم تجربی رايج است و اين که علوم طبيعی را هماهنگ و 
سازگار با ديگر منابع معرفتی ببينيم نه آن که اساس علوم رايج 
را ويران کنيم و محتوای کامًال جديدی را در شاخه های مختلف 

علمی، تحت فلسفة مطلق واقع می شود. فلسفة مطلق لزومًا الهی 
يا الحادی است و معتقدان آن ها از اين دوحالت خارج نيستند يا 
که در وجود خدا شک  کسی مؤمن اند و يا کافر. در تفکر دينی
ــی که موضع الادری  کند ذيل تفکر الحادی قرار می گيرد. کس
اش ا ش ا ا ش ض گ ا خ ( ان (ن

تخريب دين کرد و آن را ناشی از جهل و خرافه و... دانست.
ــن را الاقل در  ــن معامله می توانند دي ــتند با اي آنان پنداش
ــاص، برای خود محفوظ نگه دارند. ما کاری نه به  محدوده ای خ
ــت داريم نه کاری به علم داريم، ما يک کار ديگری داريم؛  سياس
ت کفا ن نش عق قدا ن ا ه ند ت قد ان ق نکه ا از غافل

تعارض  وقوع  علت 
بيـن علم و دين در 
غرب مسيحی، اوًال 
کتـاب  تحريفـات 
مقدس و ثانيًا تنزل 
در  فلسـفه  شديد 
دوران جديد است
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علوم انتظار بکشيم.»
ــی در عوض کردن فضای محدود و  بنابراين دغدغة اساس
تنگ نظرانه حاکم بر علوم جديد است؛ نه ويران کردن علوم و از 
نو بنا کردن علوم اسالمی. يعنی استفاده از ساير منابع معرفتی 
برای کشف ساحت های مختلف واقعيت و البته همة واقعيت و نه 
محدود شدن به استفاده از يک منبع معرفتی (شناخت حسی) 

برای کشف بخش محدودی از واقعيت (جهان مادی).
اين در حالی است که دين اسالم از ابتدا با توصية به رشد 
علم توأم بوده است و چنان که آقای ويل دورانت در کتاب تاريخ 
ــالمی را  تمدن، به عصر علم و عصر ايمان می پردازد؛ تمدن اس
ــکوفايی عصر علم، شکوفايی عصر  تمدنی می داند که در آن ش
ايمان هم بوده است و انحطاط دورة ايمان و انحطاط علم به طور 

همزمان بوده است.
ــت  ــث دين و پذيرش عصمت انبيا بازگش ــن مهم به بح اي
ــخن خدا و بيان  ــخن پيامبر(ص) و ائمه(ع) س می کند. وقتی س
ــخنی در  ــت، کذب در آن راه ندارد. بنابراين، اگر س حقيقت اس
ــده است، مسيحی معتقد می شود که  کتاب مقدس تحريف ش
پيامبران تحت  تأثير ذهنيت های قومی خودشان حرف می زدند و 
فرهنگ جامعه بر ذهنيت آن ها حاکم بوده است و آن چه در مقام 
واقع می گويند با توجه به سطح علمی هزار سال پيش است. پس 
گزاره های علمی دين جّدی گرفته نشدند. البته منظور گزاره های 

تجربی نيست بلکه کشف واقع و جنبة فلسفی آن است.
اما هنگامی که قائل به عصمت هستيم گزاره های دينی را 
در بحث های علمی جدی می گيريم و آن را از سيستم تفکرمان 

حذف نمی  کنيم.
۴- مشکل دوم علوم غربی به تنزل شديد فلسفه در دوران 
ــردد که به تعبير ويل  ــطا به بعد ) برمی گ ــد (از قرون وس جدي
دورانت فلسفه که زمانی مادر علوم بود امروزه خادم علوم شده 
ــترده بود و رابطة بين علوم را  ــفه بر همة علوم گس است. فلس
تعريف و جايگاه هر علمی را در حوزة معرفت مشخص می کرد. 
ــفه، علوم شديداً  ــرفت علوم و ضعف فلس در دورة جديد با پيش
تخصصی شدند. بنابراين نتايج و داده های علمی در ارتباط با هم 
ــکل نمی گيرند و فلسفه ای هم نيست که اين مديريت کالن  ش

را انجام دهد. 
ــا را در عرض هم می بينند، در حالی  علوم جديد، پديده ه
ــوند باعث تعالی انسان  که اگر پديده ها به مثابة «آيه» ديده ش

خواهند شد.
ــت اهللا جوادی آ ملی در تصحيح نگاه به علم و  ۵- راهکار آي
ــن بايد بدانيم که عقل و تجربه  ــت. در نگاه به دي دين هر دوس
هم چون حجت خدا هستند داخل دين هستند. همان طور که 
ــنت، اجماع و عقل. اجماع که  ــن چهار منبع دارد: کتاب، س دي
ــت به سنت دارد و کتاب و سنت هم نقل است. پس دو  بازگش
ــت: عقل و نقل. عقل همان تجربه، فلسفه و  ــتر نيس چيز بيش
ــهود است؛ يعنی علوم تجربی، فلسفی و عرفانی است و نقل  ش

هم قول معصوم است.
نظر به اين که عقل و تجربه هم داخل دين است در صورت 
ــارض در درون دين رخ می دهد.  ــل و دين تع ــارض بين عق تع
چنان که ممکن است فقيهی در بررسی های خود به دو حديث 
ــم اصول فقه، باب  ــارض برخورد کند. يکی از باب های مه متع
ــارض چه بايد کرد. مثًال اين که  ــت که در صورت تع تعارض اس
ــا «الی رّبها  ــار» [۱۰۳:انعام] ب ــُه األبص ــة «الُتدِرک چه طور آي
ــود بايد تحليل عميق عقلی  ناظره»[۲۳ : قيامت] جمع می ش
ــای نقلی امکان  ــور که در گزاره ه ــام دهيم.  پس همان ط انج
ــی و نقلی هم امکان تعارض  ــت، در گزاره های عقل تعارض هس

وجود دارد و باز اين اختالف در درون نيست.
از طرفی ظّنی بودن علوم تجربی به دينی بودن آن لطمه ای 
نمی زند. چنان که ظنی بودن بسياری از مسائل فقهی به دينی 
بودن آن ها ضربه ای نمی زند. چراکه در حد تالش انسانی و فکر 

انسان مطلبی بررسی می شود و ظنی به دست می آ يد.
ــت،  ــت اهللا جوادی  آملی مطالب را آن جايی که ظنی اس آي
ــت،  ــی و آنجا که مطلب قطعی اس ــه دين را ظن ــتنادش ب اس

استنادش را به دين قطعی می دانند.
ــت. اما چون  ــول دين قطعی و فروع دين محل ظن اس اص
ظنی است نمی شود آن ها را کنار گذاشت. در بسياری از موارد ما 
بر اساس ظنيات عمل می کنيم و مشکلی هم به وجود نمی آيد. 
نهايت آن که علم تجربی بايد حّد خودش را بشناسد و آن جايی 
که بايد از فلسفه تغذيه کند اين کار را بکند و حوزه های معرفتی 

فوق خودش را هم انکار نکند.
روش تجربی، يک حوزة معرفتی است، حوزه های معرفتی 
ــود دارد و  ــهودی و معرفت وحيانی هم وج ــی، معرفت ش عقل
نبايدانکار شوند. به تعبير آقای جوادی  آملی نه «حسبنا نقل» و 

نه «حسبنا عقل» بايد هر دو را جدی گرفت.

علوم انتظار بکشيم.»
ــی در عوض کردن فضای محدود و  بنابراين دغدغة اساس
جديد است؛ نه ويران کردن علوم و از  بر علوم تنگ نظرانه حاکم
نو بنا کردن علوم اسالمی. يعنی استفاده از ساير منابع معرفتی 

ن اق ة ال اق لف خ ا ا کشف ا

علـم،  بماهـو  علـم 
اسالمی و غيراسالمی 
آن  از  بلکـه  نـدارد 
جهت که کشف واقع 
در بيان حقيقت است، 
تمامًا اسـالمی است. 
چون همـة اموری که 
در عالم هست مخلوق 
هرچـه  و  خداسـت 
شـود،  داده  شـرح 
مخلوق خدا و فعل او 
شرح داده شده است
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 خدا در كجاست؟
نقل است که يکی پيش صادق [عليه السالم] آمد و گفت: 

«خدای را به من نمای.»
گفت: «آخر نشنيده ای که موسی را گفتند: َلْن َترانی۱؟»

ــه يکی فرياد  ــت ک ــت: «آری، اما اين ملت۲ محمد اس گف
می کند که رأی َقلبی َرّبی.۳ و ديگری نعره می زند که َلْم اَعُبُدوا 

َرّبًا َلْم اََرُه.»۴
ــرو ُبرد. باز  ــه انداختند. آب او را ف ــتند و در دجل او را ببس

برانداخت. گفت: «يابن رسول اهللا، الغياث!۵ الغياث!»
صادق [عليه السالم] گفت: «ای آب، فرو َبَرش!»

فرو ُبرد؛ باز برآورد.
گفت: «يابن رسول اهللا، الغياث! الغياث!»

صادق [عليه السالم] دگر بار گفت: «ای آب، فرو َبَرش!»
هم چنين فرو می ُبرد و برمی آورد ـ چندين کّرت.۶ چون اميد 
از خاليق به يکبارگی منقطع گردانيد، اين نوبت گفت: «يا الهی، 

الغياث! الغياث!»
صادق [عليه السالم] گفت: «او را برآريد!»

برآوردند و ساعتی بگذاشتند تا باِز قرار آمد.
پس گفتند: «خدای را ديدی؟»

ــت در غير می زدم در حجاب می بودم. چون  گفت: «تا دس

بکّلی پناه بدو بردم و مضطر۷ شدم، روزنه ای در درون دلم گشاده 
شد. آنجا فرو نگرستم. آنچه می ُجستم بديدم. و تا اضطرار نبود 

آن نبود ـ که اَمَّْن ُيجيُب المضطر اِذا َدعاُه.»۸
ــادق می گفتی، کاذب  ــالم] گفت: «تا ص صادق [عليه الس
بودی. اکنون روزنه را نگاه دار که جهان خدای، عزّ و جل، بدانجا 
ــت يا در  ــت. و هرکه گويد که خدای، عزّ وجل، بر چيزس فروس

چيزست و از چيزست، او کافر ُبَود.»
 فريدالدين عطار نيشابوری، تذکره االوليا، ص ۱۶

پی نوشت
ــی از خداوند تمّنای ديدار کرد.  ــورة اعراف (موس ــی از آية ۱۴۳، س ۱. بخش

خداوند فرمود: هرگز مرا نخواهی ديد.)
۲. ملت: مذهب

۳. دلم خداوند را ديد.
۴. خدايی را که نبينم نپرستم. [اين حديث از امام علی عليه السالم نقل است.]

۵. الغياث: فرياد!
۶. کّرت: دفعه، بار
۷. مضطر: درمانده

ــی از آية ۶۲، سورة نمل (ای آن که درمانده را چون بخواندش پاسخ  ۸. بخش
می دهد.)

اشاره 
عطار نيشـابوري، شـاعر و عارف ايراني قرن ششـم و هفتم، 
صاحب كتاب تذكرئ االولياءسـت. اين كتاب شامل سرگذشت 
نود و شش نفر از اولياء و مشايخ با ذكر مقامات و مناقب و مكارم 

اخالقي و نصايح و مواعظ و سخنان حكمت آميز آنان است.
شـيوة نگارش اين اثر، سـاده و دل انگيـز و در مقدمة احوال 
مشايخ، همراه با شيوة نثر موزون و مسّجع مي باشد. آنچه در 
زير مي خوانيد گزيده اي از آن اسـت كه به مناسبت شهادت 
امام محمدباقر عليه السـالم و امام صادق عليه السالم تقديم 

مي شود.

گزيده اي از
 حكايات تذكرئ االولياء عطار نيشابوري

در كربال گم كرده ام



39

139
يز0

، پاي
رة1
شما

 ،24
ورة

 د

انتخاب: ناصر نادری

 حسين و قبيلة او را در كربال گم كرده ام
ــد که ُکنيت۱ او ابوعبداهللا۲ بود و او را باقر خواندندی.  گوين
ــارات. و او را کراماِت  مخصوص بود به دقايق علوم و لطايف اش

مشهود است به آيات باهر۳ و براهيم زاهر.۴
ــير اين آيت که َفَمْن َيْکُفْر بِالّطاغوت و  و می آورند در تفس
ــت: «بازدارندة تو از مطالعة حق طاغوت  ُيوِمْن بِاهللا۵ِ، فرموده اس
ــت. بنگر تا به چه محجوبی؟ بدان حجاب از وی بازمانده ای.  اس
به ترِک آن حجاب بگوی که به کشف ابدی برسی، و محجوب 

ممنوع باشد و ممنوعی۶ نبايد که دعوی قربت کند.»
ــيدند که: «او شب  ــت که از يکی از خواّص او پرس نقل اس

چون می گذراَند؟»

گفت: «چون شب لختی۷ برود و او از اوراد فارغ شود، به آواز 
ــيدی! شب درآمد و واليِت تصّرِف مملوک  بلند گويد: الهی و س
به سر آمد۸ و ستارگان ظاهر شدند و خاليق نجفتند و صورت۹ 
ــت های۱۰  مردمان بياراميد و مردم از دِر خاليق رميدند و بايس
خود بنهفتند و به نوم۱۱، درها فرو بستند و پاسبانان برگماشتند 

و آن ها که بديشان حاجتی داشتند فرو گذاشتند.۱۲
ــت.۱۳  بار خدايا! تو زنده ای و پاينده ای. غنودن بر تو روا نيس
و آن که تو را بدين صفت نداند، هيچ نعمت را ُمقِّر نيست. تو آن 

خداوندی که َردِّ سائل بازنداری.
بار خدايا! چون مرگ و گور و حساب را ياد کنم، چگونه از 
دنيا بهره ای پس از تو۱۴ خواهم؟ از آن که تو را می خوانم [برای] 
ــاِب  ــی در حاِل حس ــی در حاِل مرِگ بی برگ۱۵، و عيش راحت
ــتی. تا شبی او را کسی  بی عقاب۱۶ ـ اين می گفتنی و می گريس

گفت: «يا سيدی۱۷! چند گويی۱۸؟»
گفت: «ای دوست! يعقوب را يک يوسف گم شد، چنان۱۹ 

بگريست، عليه السالم، که چشم هايش سفيد شد.۲۰
من ده کس از اجداد خود، يعنی حسين و قبيلة او را در کربال 

گم کرده ام ـ کم از آن که۲۱ در فراق ايشان ديده ها سفيد کنم؟»
� فريدالدين عطار نيشابوری، تذکره االوليا، ص ۸۱۹

پی نوشت
۱. ُکنيت: نامی که در اول آن ابو يا ابی [پدر] و اُّم [مادر] و ابن [پسر] يا بنت 

[دختر] باشد.
۲. ُکنيت امام محمدباقر عليه السالم، ابوجعفر است و ابوعبداهللا به امام صادق 

(عليه السالم) اطالق شده است.
۳. باهر: روشن

۴. زاهر: درخشان
۵. بخشی از آيه ۲۵۶، سورة بقره (پس هرکس به طاغوت کفر ورزد و به خدا 

ايمان آورد [چنگ در رشتة استواری زده است].)
۶. ممنوعی: آن که بازداشته شده است.

۷. لختی: لحظه ای، اندکی.
۸. يعنی فرمان روايی و تسلط پادشاهان پايان گرفت.

۹. صورت: هيأت، شکل.
۱۰. بايست ها: ضرورت ها، نيازها.

۱۱. به نوم: به قصد خواب.
۱۲. فروگذاشتن: از دست نهادن.

ــت از آيه ۲۵۵، سورة بقره (آيئ الکرسی: اهللا الاله اال  ۱۳. درواقع، ترجمه ای اس
هو الحی القيوم ال تأخذه سنٌئ و النوم.)

۱۴. ُيّقر: معترف
۱۵. پس از تو: به جز تو.

۱۶. بی برگ: بی نوا
۱۷. بی عقاب: بدون جزا

۱۸. يا سيدی: ای آقای من.
۱۹. درست تر: البته، چندان است.
۲۰. سفيد شدن چشم: کور شدن.

۲۱. کم از آن که: دست کم.

عکس : اعظم الريجانی
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پرويز آزادي د
دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث

اشاره 
از پرسش و پاسـخ هاي دانش آموزان به خصوص در رشتة 
علوم و معارف اسـالمي، يكي هم، پرسش از نسبت آيات 
الهي با روايات معصومين(ع) اسـت. مقالة پيش رو، ضمن 
بررسـي منابع و اقوال مختلف، ديدگاه مفسر بزرگ قرآن 
عالمه سيدمحمدحسين طباطبايي را به منزلة نظرية مختار 
مورد توجه قرار مي دهد. مطالعة اين مقاله به دبيران درس 
ديني، به ويژه درس تفسير و علوم قرآني پيشنهاد مي شود: 

نقد و بررسي جايگاه روايات
 در تفسير قرآن

تفسير مأثور

مفهوم و پيدايش
ــود  ــدة از چيزي گفته مي ش ــه باقي مان ــر» در لغت ب «اث
ــتعمال روات به تناسب  ــان العرب، ج ۴، ص ۶-۵) و در اس (لس
ــم يا موضوع، همان بقاياي اقوال و افعال منقوله از پيامبر و  حك
سلف صالح است و با معناي لغوي تفاوتي ندارد. (مدير شانه چي، 
ــتين، اصطالح  ــده هاي نخس ص ۲۷-۲۶) در فرهنگ روايي س
ــته و افزون بر احاديث مروي از  «اثر» مفهوم اعم از حديث داش
پيامبر اسالم روايت حاكي از گفتار و كردار صحابه و تابعان را نيز 

انی
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شامل مي شده است. گفتني است كه در عصر اتباع تابعان، افزون 
بر حديث نبوي، گفتار و كردار صحابه و تابعان (البته برجستگان 
ــنت  ــز به صورت نقل از فرد يا نقِل جمعي همانند س ــان) ني آن
نبوي موضوعيت يافت و در تعاليم ديني مورد توجه قرار گرفت. 
در دهه هاي مياني سدة دوم قمري اصطالحي كه شاخص علم 
پيشينيان بوده اصطالح «اثر» است. (پاكتچي، ج ۹، ص ۱۱۴)

ــت كه در قرآن، سنت و كالم  ــير مأثور آن چيزي اس تفس
ــت.  ــت تبيين مراد خداوند در كتابش آمده اس صحابه در جه
تفسير مأثور در قرآن همانند «... ُاْحلَّْت َلُكْم َبِهيَمُئ األْنَعاِم إّال َما 
ــير اين آيه در خود قرآن  ُيْتَلي َعَلْيُكْم ...»(مائده: ۱) كه در تفس
ُم َو َلْحُم اْلِخْنِريِر...» (مائده:  آمده است «ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُئ َوالدَّ
۳) و در سنت، همانند قول پيامبر دربارة اين آيه كه «الَِّذيَن اَمُنوا 
َوَلْم َيْلِبُسوا إِيَماَنُهْم ِبُظْلٍم اُوَلِئَك َلُهُم األْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن.» (انعام: 
ــرك به خداوند است  ۸۲) كه فرموده اند اين ظلم منحصر در ش
ــْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم». (لقمان: ۱۳) در پذيرفتن اين دو  «... ِإنَّ الشِّ
قسم هيچ گونه شكي وجود ندارد، چون مورد اول از قول خداوند 
است كه به منظور خود از ديگران آگاه تر است و راست ترين قول 
ــت و ديگري سنت پيامبر كه بهترين  همان قول كتاب خداس
ــت و وظيفة او بيان و شرح است و ما  هدايت، هدايت پيامبر اس

بر عصمت و توفيق او يقين داريم. (زرقاني، ج ۲، ص ۱۰۰۱۱)
ــير  ــرآن، حديث قطعي مهم ترين منبع در تفس ــس از ق پ
ــي رأي و نظر ظّني  ــاب مي آيد و در مقابل حديث قطع به حس
نمي توان ارائه كرد؛ چرا كه رأي وقتي پذيرفته است كه با حديث 
ــد. هم چنين حديث وقتي پذيرفته  قطعي تعارض نداشته باش
است كه با رأي قطعي (برهان عقلي) در تعارض نباشد. بديهي 
است تعارض ميان برهان عقلي و نقل قطعي نيز غيرقابل تصّور 
ــنت نيز ذهبي  ــت. (جوادي آملي، فصل ۴) در ميان اهل س اس
دومين منبع تفسير را قول صحابه دانسته و قول آنان را همانند 
قول پيامبر قلمداد كرده است؛ چرا كه به اعتقاد او، آنان تفسير 
ــر آموخته اند و چيزي از خود نمي گويند. (بحراني، ج  را از پيامب
ــت به اعتقاد شيخين (بخاري  ۲، ص ۲۹۳) حاكم نيز گفته اس
ــير صحابه اي كه وحي و تنزيل را ديده اند مسند  و مسلم) تفس
است. (حاكم نيشابوري، ج۲، ص ۲۵۸) چرا كه صحابه وحي را 
ديده اند و اسباب نزول را به خوبي درك كرده اند و برايشان نقاب 
از چهرة معاني قرآن برداشته شده است و با داشتن ذاتي پاك و 
دلي زالل و داشتن شأن و مقام در فصاحت و بالغت مي توانند 
ــي را درك نمايند. ولي دربارة تابعين  مقصود صحيح وحي اله
ــي آن را مأثور مي دانند،  ــان علما اختالف وجود دارد و برخ مي
زيرا غالبًا آنان را جز ء صحابه مي دانند و برخي گفته اند تفاسير 
آنان از تفسير به رأي است. (زرقاني، ج ۲، ص ۱۲) اين رأي به 

ُحجيت تفسير صحابه در ميان علماي شيعه مورد مناقشة فراوان 
است. خصوصًا مرحوم عالمه طباطبايي در مقدمة تفسيرالميزان 

اين باور را مورد نقد جدي قرار مي دهد و آن را رد مي كند.
ــف كتاب هاي  ــالم به تألي ــرن دوم هجري علماي اس از ق
تفسيري روايي همت كردند. البته با تذكر اين نكته كه اين گونه 
ــيرهاي اوليه به ما نرسيده است. اگرچه خود اين حركت،  تفس
سنگ بناي تفسير روايي را بنيان نهاد و پاية اصلي تفسير قرآن 
ــيرهاي  ــش ها زمينه براي تفس گرديد. بر اثر اين تالش و كوش
ــد و در تار و پود كتاب هاي تفسير به جاي مانده  بعدي آماده ش

هنوز هويدا و پيداست. (گلدزيهر، ص ۹۹)
ــالم تفاوت روشني  ــد طي سه قرن اولية اس به نظر مي رس
ميان تفسير، تأويل و معنا (وقتي در عناوين كتاب ها يا در آثار 
ــيري مورد استفاده واقع مي شود) وجود نداشته است. بعد  تفس
ــناخته شد. به اين نحو كه تأويل  ــير از تأويل بازش از مدتي تفس
نتيجة تحقيق و جست وجو دانسته شد و تفسير به آثار بازمانده 
از پيامبر و اصحابش اطالق گرديد. تفاوت اسالمي ميان تفسير 
بالمأثور يا روايي و تفسير بالرأي يا درايي نشان دهندة يك تنش 
(EI۲A. .ــت ــلمين در آن زمان اس جاري در ميان جامعة مس

RippinTAFSIR)

مراحل تفسير قرآن
ــه و عامه را  ــلمانان اعم از امامي ــير در ميان مس علم تفس
ــه مرحله، كه تفاوت هاي اندكي نيز با هم دارند،  مي توان به س

تقسيم كرد: 
ــر در نزد عامه و  ــير قرآن با روايات پيامب مرحلة اول تفس
ــود و در نقل  روايات پيامبر و اهل بيت در نزد اماميه آغاز مي ش
ــعود،  احاديث پيامبر برخي از صحابه از قبيل ابن عباس، ابن مس
ــعيد خدري شهرت يافته بودند. علماي  جابربن عبداهللا و ابوس
اماميه براساس حديث ثقلين كه در منابع اماميه و عامه متواتر 
ــيري اهل بيت اجتهاد آنان  ــت معتقد بودند كه اقوال تفس اس
نيست و آن را از پيامبر اكرم(ص) اخذ كرده اند به همين جهت 
ــاب اهل بيت احاديث  ــت. اصح احاديث آنان حجيت يافته اس
فراواني از آنان در تفسير نقل كرده اند كه نقل اين مقدار حديث 
براي اصحاب پيامبر به دليل كوتاه بودن عمر پيامبر غيرممكن 

بوده است.
ــيري كه در اين مرحله نگارش يافته عبارت اند  كتب تفس
ــير أبان بن تغلب بن رباح از اصحاب  از: تفسير ابن عباس، تفس
امام صادق(ع)، تفسير ابن أورمه از اصحاب امام هادي(ع)، تفسير 
ــير  ــباط از أصحاب إمام رضا و أبي جعفر جواد(ع)، تفس ابن أس
سعيدبن جبير، تفسير ابن محبوب الزراد از أصحاب إمام كاظم و 

پس از قرآن، حديث 
مهم تريـن  قطعـي 
تفسـير  در  منبـع 
مي آيـد  به حسـاب 
حديث  مقابـل  در  و 
قطعـي، رأي و نظـر 
ارائه  نمي توان  ظّني 
كرد هم چنين حديث 
وقتي پذيرفته است 
كـه بـا رأي قطعـي 
(برهـان عقلـي) در 
نباشـد.  تعـارض 
بديهي است تعارض 
عقلي  برهـان  ميان 
و نقـل قطعـي نيـز 
غيرقابل تصّور است



اماميـه  علمـاي 
حديـث  براسـاس 
ثقلين كه در منابع 
عامـه  و  اماميـه 
متواتر است معتقد 
بودنـد كـه اقـوال 
بيت  اهل  تفسيري 
اجتهاد آنان نيست 
پيامبـر  از  را  آن  و 
اخـذ  اكـرم(ص) 
همين  بـه  كرده اند 
جهت احاديث آنان 
جنبة حجيت يافته 

است
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رضا و جواد(ع)، تفسير علي بن مهزيار دورقي أهوازي، از أصحاب 
ــدي، تفسير محمدبن  ــير س إمام رضا و جواد و هادي(ع)، تفس
ــير أبي بصير يحيي بن أبي قاسم أسدي از  ــائب كلبي، تفس س
ــير أبي جارود زيادبن منذر  أصحاب امام باقر و صادق(ع)، تفس
همداني از أصحاب علي بن حسين و محمدبن علي باقر و جعفر 
صادق(ع) و تفسير أبي حمزة ثمالي از أصحاب علي بن حسين 
ــي و جعفربن محمد و كاظم(ع). (بحراني، ج ۱،  و محمدبن عل

ص ۱۴-۱۷)
ــنت نيز مي توان به اين آثار اشاره  در ميان تفاسير اهل س
كرد: تفسير سفيان بن عيينه، وكيع بن جراج، شعبئ بن حجاج، 
يزيدبن هارون، عبدالرزاق، آدم بن ابي اياس، اسحاق بن راهويه، 
ــيبه، علي بن   ــد، ابي بكر بن ابي ش ــاده، عبدبن حمي روح بن عب
ابي طلحه، بخاري و ديگران بعد از اين ها ابن جرير طبري كتاب 
مشهور خود را تأليف كرد كه از بزرگ ترين تفاسير است و سپس 
ابن ابي حاتم، ابن ماجه، حاكم، ابن مردويه، ابن حبان و غيرهم به 

تدوين تفسير پرداختند.
ــير جز آن چه كه مستند به صحابه، تابعين و  در اين تفاس
ــز ابن جرير كه او به نقد  ــت وجود ندارد و ج تابعين تابعين اس
ــتنباط را آورده  ــوال پرداخته و اعراب و اس ــرح و تعديل اق و ج
است ديگران مطلبي از خود نياورده اند. (زرقاني، ج ۲، ص ۲۲) 
ــنت در كنار احاديث پيامبر نظريات صحابه  در تفاسير اهل س
ــده است. عالوه بر آن، تعداد  و تابعين با عنوان اثر گردآوري ش
زيادي اسرائيليات در آن ها وجود دارد كه ضعيف و متناقض اند.

اين روايات را تابعين در مرحلة اول تاريخ تفسير نقل كرده 
و گردآورندگان روايات تفسيري نيز آن ها را نقل كرده اند، بدون 
اين كه كوچك ترين تصفيه اي در آن ها انجام دهند. آثار تفسيري 
ــت و به ذكر  ــرائيليات به طور نسبي مبراس ــيعه از وجود اس ش
ــت. (بحراني، ج ۱، ص ۱۴-۱۷)  احاديث اهل بيت پرداخته اس

تابعين را در تفسير به سه طبقه مي توان تقسيم كرد: 
۱. اهل مكه، چون اصحاب ابن عباس بوده اند، از جمله: مجاهد، 

عطا ء ، عكرمه، سعيدبن جبير و طاووس.
ــالم، ابوالعاليه، محمدبن  ۲. اهل مدينه، از جمله زيدبن اس

كعب قرظي.
ــروق بن اجدع، قتادئ بن دعامئ،  ۳. اهل عراق، از جمله: مس
ــلم خراساني، مرئ  ــن بصري، عطا ء بن ابي مس ــعيد حس ابوس

الهمذاني الكوفي.
در ميان تابعان، اهل مكه آگاه ترين مردم به تفسير بوده اند. 
(زرقاني، ج ۲، ص ۱۷-۱۶) در اين ميان با وجود اين كه برخي، 
ــير را قبول دارند ولي به آن اشكاالتي نيز  اقوال تابعين در تفس

وارد است: 
ــالت را  ــوت را درك نكرده و انوار رس ــن دوران نب ۱. تابعي
نديده اند و بيشتر آن چه را كه در تفسير گفته اند از روي ظن و 

گمان است و نه قول پيامبر.
ــث صحيح يافت  ــان حدي ــه ندرت در ميان احاديثش ۲. ب

مي شود.
ــرائيليات و خرافاتي است كه از طرف  و ۳. احاديث آنان اس
زنادقه و تازه مسلمان شده هاي اهل كتاب با حسن نيت يا سو ء 

نيت وارد شده بود. (همان، ص ۱۸)
ــت از مرحلة تدوين و گردآوري. در  مرحلة دوم عبارت اس
اين مرحله آن چه از پيامبر و اهل بيت راجع به تفسير نقل شده 
ــري در اواخر قرن  ــد، همانند اثر ابن جرير طب بود گردآوري ش
سوم و اوائل قرن چهارم، فرات بن ابراهيم در قرن سوم، أبي نصر 
محمدبن مسعود عياشي سمرقندي در أواخر قرن سوم هجري، 
ــوم و أوائل قرن چهارم  ــن إبراهيم قمي در أواخر قرن س علي ب
هجري، و محمدبن إبراهيم نعماني در أوائل قرن چهارم هجري، 
ــي بن بابويه قمي (م ۳۲۹ ق)،  ــير علي بن حسين بن موس تفس
تفسير صدوق محمدبن علي بن حسين بن بابويه قمي (م ۳۸۱ 
ــير ابن وليد محمدبن  ــير ابن عقده (م ۳۳۳ ق) و تفس ق)، تفس
حسن بن أحمد بن وليد (م ۳۴۳ ق). (بحراني، ج ۱، ص ۱۴-۱۷)

ــير ابن  جرير طبري با نام  ــير ذكر شده تفس در ميان تفاس
جامع البيان في تفسيرالقرآن ارزنده ترين تفسير مأثور است كه از 
جمله ويژگي هاي آن ذكر اقوال صحابه و تابعين به همراه ثبت 
كامل سلسلة سند آن هاست. طبري به مقايسه و انتخاب آن ها 
پرداخته و بسياري از احكام را از آن ها استنباط كرده و برخي از 
وجوه اعراب را كه معنا را روشن تر مي كند، ذكر كرده است. جز 
آن كه گاهي از روي اعتماد به اين كه مردم سلسله راويان حديث 
را مي شناسند از دقت نظر در مورد برخي از احاديث چشم پوشي 
مي كند و احاديث را نقل مي كند، بدون اين كه راجع به نادرستي 

يا ضعف آن ها تذكري بدهد.
نزديك به تفسير طبري و چه بسا در برخي زمينه ها باالتر از 
آن، تفسير ابن كثير است. از مزاياي تفسير وي دقت نظر در اسناد 
ــادگي عبارات و روشني مطالب است. به پيروي از  حديث و س
همين شيوه، سيوطي نيز تفسير ارزشمند خودش «الدرالمنثور 
في  التفسير بالمأثور» را تأليف كرده است. وي در اين كتاب به 
احاديث مأثور تكيه كرده است و در نتيجه تفسير او به تفكرات 

اسالمي بسيار نزديك تر است. (صبحي صالح، ص ۴۲۱-۴۲۲)
روال بر اين بوده كه در كتب تفسيري روايي سند را بياورند 
ــذف مي نمودند، آن هم به  ــند آن را ح ولي در برخي موارد س
جهت اختصار و نداشتن تطويل كالم، كه باعث مي شد به علت 
ــي به سمت تفسير نرود. (سيوطي، ج  طوالني بودن مطلب كس
۱، ص ۲) حذف سند و استناد آن به راوي سبب شد صحيح با 
سقيم درآميزد و مخاطب همه را صحيح فرض كند. در حالي كه 
ــده زياد بود. به  ــرائيليات و روايات تحريف ش در ميان آن ها اس
همين سبب روايات در معرض جرح و تعديل و طعن قرار گرفت. 



پيامبر  بيان  حجّيت 
اكـرم و اهـل بيـت 
م  لسـال عليهم ا
خـود بايـد از قرآن 
شـود.  اسـتخراج 
چگونـه  بنابرايـن 
متصـّور اسـت كـه 
حجّيت داللت قرآن 
ايشـان  بيـان  بـه 
متوقف باشـد، بلكه 
اصـل  اثبـات  در 
رسالت و امامت بايد 
بـه دامن قـرآن كه 
سـند نبوت اسـت، 

چنگ زد
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(زرقاني، ج ۲، ص ۲۴-۲۵)
ــروع مي شود كه در  ــوم تقريبًا در قرن پنجم ش مرحلة س
اين مرحله علم تفسير رشد حقيقي خود را مي يابد و از مرحلة 
ــر مي رود و وارد مرحلة اجتهاد  ــل روايت و گردآوري آن فرات نق
ــاري از قبيل واحدي در قرن  ــود. همانند آث و رأي و نظر مي ش
پنجم هجري، زمخشري در پنجم و ششم هجري و فخرالدين 
ــم هجري، از علماي عامه. و از علماي شيعة  رازي در قرن شش
ــيدرضي در «حقائق التأويل» در قرن چهارم و پنجم هجري،  س
ــيخ الطائفة طوسي در قرن پنجم هجري در تفسيرالتبيان.  و ش
مي توان گفت عقل در اين مرحله وارد تفسير قرآن شد و تاكنون 

نيز ادامه دارد. (بحراني، ج ۱، ص ۱۴-۱۷)
ــيع بار ديگر رواج يافت  ــير مأثور در ميان علماي تش تفس
ــلكي در علماي  ــود كه در اوايل قرن يازدهم مس ــي ب و آن وقت
شيعه ظهور كرد كه از مسلك حنبلي و ظاهري قشري تر بود و 
ــلك ظاهر قرآن را حجت  بعدها نام اخباري گري يافت. اين مس
ــت و استناد به آيات قرآن را تنها در سايه روايات اهل  مي دانس
ــرآن در خطاب به پيامبر و  ــت تجويز مي كرد و معتقد بود ق بي
ــده و ديگران نمي توانند آن را بفهمند مگر  اهل بيت او نازل ش
اين كه از اهل بيت تفسيري دربارة آيه رسيده باشد. تفسيرهاي 
ــير ديگري  البرهان و نورالثقلين نتيجة اين گرايش بود و تفاس
همانند صافي، آصفي، كنزالدقائق و الجواهر الثمين كه با عنوان 
اجتهادي نوشته شده بودند نيز از اين شيوه تأثير پذيرفته بود. 
اين گرايش تنها شيوة تفسير را اين روش مي دانست و ديگران 
ــازي، صص ۱۱۲-۱۱۴) در اين  ــه مبارزه دعوت مي كرد. (اي را ب
شيوة تفسير، سند روايات را غالبًا حذف مي نمودند و قول فيض 
كاشاني در اين زمينه قابل توجه است كه گفته است احاديث را 
حال به الفاظ، متون، معاني يا مضمون نقل كرده و قائل را نگفته 
ــت و آن حديث پيامبر است. (فيض  چون حديث همه يكي اس

كاشاني، ج ۱، ص ۲)
ــير شيعه آمده  ــيري اهل بيت را، كه در تفاس روايات تفس
است به دو دسته مي توان تقسيم كرد: ۱. وجود صبغة واليي در 
روايات تفسيري اهل بيت كه در تفاسيري همچون نورالثقلين 
و البرهان و نيز فصل هايي از جوامع روايي شيعه همچون كافي 
ــده است. ۲. روايات تفسيري اهل بيت در آن جا كه  منعكس ش
آيات قرآن را نازل به شئون و ستايش ائمه يا نكوهش دشمنان 

مي داند، از دو قاعدة بطن آيات و َجْري بهره مي گيرند.
ــت كه با قواعد  ــود از بطن آيات، الية دروني آيات اس مقص
ــت. با اين حال، با معناي  ــي نيس ــي، قابل دسترس زبان شناس
ظاهري آيات مرتبط بوده و هر دو معنا همزمان اراده شده است. 
مراد از جري سريان مفهوم عام آيات در هر زمان دربارة مصاديق 
بارز خارجي است. (نصيري، ص ۷۴) تفاسير روايي به دو دسته 
ــير روايي محض كه نويسندگان آن ها  ــيم مي شوند: تفاس تقس

صرفًا رواياتي را كه به گونه اي با آيات قرآن ارتباط داشته است 
در ذيل آيات ذكر كرده اند و خود در فهم و تبيين معناي آيات 
اجتهادي نداشته و رأيي ابراز نكرده اند. دوم تفاسير اجتهادي كه 
ــكار شدن معاني آيات، بيش از هر چيز  مؤلف در آن ها براي آش
ــيده از پيامبر و امامان معصوم و صحابه و تابعين  از روايات رس

استفاده كرده است. (بابايي، صص ۲۵-۲۴)

نقد تفسير روايي
ــيري برخي  ــات فراوان در روايات تفس ــا توجه به اختالف ب
معتقدند كه هيچ گونه تفسير روايي در مورد قرآن پيدا نمي شود. 
از سوي ديگر صحابة فراواني دربارة قرآن داراي تفسير هستند، 
ــد و از طرف ديگر گاهي  ــا يكديگر در تعارض ان ــه اغلب ب اگرچ
ــير  ــوال گوناگون و متعارضي به يكي از صحابه در مورد تفس اق
ــبت داده شده است. با اين وجود، مي توان  قرآن و قواعد آن نس
ــير متعارض را يافت و بين آن ها سازش  نمونه هايي از اين تفاس
ايجاد كرد و گفت كه اين سخنان تا حدودي از حق برخوردارند. 

(گلدزيهر، ص ۹۷)
ابن كثير در رد روايات تفسيري گفته است بيشترين روايات 
ــلمان از اهل  ــان از زنادقة يهود، فارس و مس ــيري به راوي تفس
ــتر روايات تفسيري  كتاب بازمي گردد. برخي نيز گفته اند بيش
ــتان هاي پيامبران با اقوامشان و مربوط به كتاب ها و  دربارة داس
ــان است و در تاريخ غير آن ها مثل اصحاب كهف، ارم  معجزاتش
ــحر بابل، امور غيبي مثل عالئم قيامت و حوادث  ذات المعاد، س
قبل و بعد از آن و بيشتر آن خرافات و افترائات است كه برخي 

روات و صحابه آن را تصديق كرده اند. (زرقاني، ج ۲، ص ۱۲)
ــير قرآن ضروري به  ــت ديگر وجود روايات در تفس از جه
ــود دارد كه جز با اثر  ــرا در قرآن مواردي وج ــد. زي نظر مي رس
تفسير نمي شود، مانند تشريعي كه در قرآن به صورت كلي آمده 
ــت (مثل نماز). موارد  ــرايط و احكام نيافته اس و تفصيلي در ش
ــي كه تخصيص نيافته و همچنين موارد مطلقي كه قيدي  عام
نيافته اند، يا عناوين خاصي كه مربوط به تكليف شرعي است يا 
منحصر در عبادت است و مفهوم عام آن مراد نيست،  مثل زكات 
كه معني نمو آن منظور نيست يا موارد تكليف شرعي كه قرآن 
ــاره نكرده  و جزئيات آن را ذكر  ــه تمامي ابعاد و زواياي آن  اش ب
ــت و بيان ناسخ از منسوخ و احكام قرآن. (معرفت، ج  نكرده اس

۱، صص ۱۸۷-۱۸۲)
ــيري چهار ديدگاه  ــور كلي در مواجهه با روايات تفس به ط

اصلي وجود دارد: 
ــتين  ۱. اصالت قرآن و نفي حجيت حديث: اين ديدگاه نخس
ــط  ــد و در زمان معاصر توس ــوي خليفه دوم مطرح ش بار از س
سيداحمدخان (۱۸۱۷-۱۹۹۷م) ادامه يافت. وي عالوه بر انكار 
مضمون برخي روايات در نسبت روايت ها به پيامبر تشكيك كرد 
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ــاد كه جز در متواتر لفظي  ــروطي نه و براي پذيرش روايات ش
يافت نمي شود و قبول آن به انكار سنت ختم مي شود.

۲. اصالت حديث و حجيت نداشتن ظواهر قرآن: اين ديدگاه 
ــبت داد. آنان كوشيدند فهم قرآن را  را به اخباريان مي توان نس
ــي  از غيرمعصوم منتفي جلوه دهند، كه نتيجه اش اصالت بخش
به حديث است. داليل اين قول از اين قرار است: اوًال استناد به 
اخبار منع از تفسير به رأي و اين كه فهم قرآن از عقول بشر برتر 
ــخ در آيات قرآني كه سبب  ــت و ثانيًا وجود تخصيص و نس اس

اجمال آن مي گردد. (مهريزي، صص ۱۴-۲)
ــيده از پيامبر  ــاس روايات رس به تبع اين قول برخي براس
ــير جز باخبر صحيح درست نيست، همانند  معتقد شدند تفس
طبرسي و طوسي كه معتقدند خبر صحيحي از ائمه و از پيامبر 
رسيده است كه تفسير جز با خبر صحيح و نص آشكار صحيح 
ــي، ج ۱، ص ۵) اينان  ــت. (طبرسي، ج ۱، ص ۳۹ و طوس نيس
ــت كه به كنه معاني آيات قرآن  ــي نيس معتقدند در توان كس
ــاص و عام، مطلق و  ــابه، خ پي ببرد. چون در قرآن كريم متش
ــود دارد و عقل ناقص  ــد، نص و ظاهر، و ظاهر و باطن وج مقي
بشري نمي تواند به غايت معاني آيات پي ببرد و هيچ چيزي به 
ــان ها از تفسير دورتر نيست، همان طور كه در روايات  عقل انس
ــيدن به مقصود خداوند نياز به دليل و  ــده است و رس گفته ش
ــرعي دارد كه در دسترس ما نيست بنابراين، تفسير  حجت ش
قرآن به احاديِث رسيده و اعتماد نداشتن به عقل در اين زمينه 
واجب است. اين قولي است كه سيدهاشم بحراني و سيوطي در 

تفاسيرشان گفته اند. (فيض كاشاني، صص ۱۰-۹)
ــير جز با  در مقابل برخي نيز معتقدند احاديث منع از تفس
روايت، خاص آيات مجمل و متشابه است و نه مطلق آيات. دليل 
آن را هم اين گونه ذكر كرده اند كه خداوند كساني را مدح كرده 
ــت كه در آيات قرآن تدبر مي نمايند «... الذين يستنبطونه  اس
منهم...» (نسا ء : ۸۳) و كساني را مذمت كرده كه تدبر در قرآن 
ــرك مي نمايند «افال يتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها.»  را ت
ــت.  ــنجش احاديث نيز خود قرآن اس (محمد: ۲۴) و معيار س

(حسيني، ج ۱، ص ۱۰)
۳. اصالت قرآن و حديث: حاصل اين قول جمع ميان آيات و 
اخبار گوناگون است و طرفداران آن معتقدند برخي از آيات جز 
با حديث قابل فهم نيست و از سوي ديگر آيات قرآن با حديث 
ــي از آيات خود را متشابه  ــخ مي شود. قران از يك سو بخش نس
مي داند و از سوي ديگر برخي از روايت ها مسلمانان را از تفسير 
به رأي پرهيز مي دهند و نيز فهم قرآن را دور از دسترس عقل 
مي دانند و آنان را با حديث ثقلين و مانند آن به قرآن و عترت 
ــتاوردي دارد.  ــاع مي دهند. جمع ميان اين ادله چنين دس ارج

(مهريزي، صص ۱۴-۲)

البته در اين روند هشدارهايي نيز رسيده است، از اين قبيل 
ــه چيز است كه اصل و  ــده كه س كه از احمدبن حنبل نقل ش
ــير كه در شرح اين قول،  ــي ندارد: مغازي، مالحم و تفس اساس
وي گفته است منظور اين است كه اكثر روايات تفسيري سند 
صحيح متصل ندارند. (بحراني، ج ۲، ص ۲۹۲) ذهبي نيز، اولين 
ــير قرآن را استفاده از قول پيامبر دانسته ولي در  منبع در تفس
عين حال گوشزد كرده است كه از ضعيف آن بايد پرهيز كرد. 

(زركشي، ج ۲، ص ۲۹۲)
۴. اصالت قرآن و حجيت حديث: بارزترين فردي كه اين رأي 
ــبت داد عالمه طباطبائي است. ايشان قرآن  را مي توان به او نس
را مستقًال قابل فهم و درك مي داند و در تفسيرالميزان و كتاب 
قرآن در اسالم بر آن تأكيد ورزيده است. اين نظريه بر دو ركن 
ــت: يكي اين كه قرآن به صورت مستقل قابل فهم و  استوار اس
تفسير است و از اين جهت وابسته و نيازمند به حديث نيست و 
ديگر اين كه حديث حجيت دارد و در كنار قرآن در دين شناسي 

جايگاهي قابل توجه دارد. (مهريزي، صص ۱۴-۲)
برخي گفته اند در تفهيم مرادات قرآن به بيان تنها پيغمبر 
ــت گرامي اش بايد رجوع  ــرم يا به بيان آن حضرت و اهل بي اك
كرد، ولي اين سخن قابل قبول نيست. زيرا حجيت بيان پيامبر 
اكرم و اهل بيت عليهم السالم خود بايد از قرآن استخراج شود. 
ــت كه حجيت داللت قرآن به بيان  بنابراين چگونه متصور اس
ايشان متوقف باشد، بلكه در اثبات اصل رسالت و امامت بايد به 
دامن قرآن كه سند نبوت است چنگ زد. (طباطبايي، قرآن در 

اسالم، ص ۳۲-۳۱)
مرحوم عالمه براي اين مدعا چند دليل مي آورد: 

الف) نور و تبيان بودن قرآن: چگونه مي توان تصور كرد كتابي 
كه خود را هدايت و نور و تبيان براي هر چيز معرفي كرده است 
ــد و از غير خود روشنايي  به هدايتگري غير از خود نيازمند باش
گيرد و با غير خود آشكار گردد. خداوند قرآن را نور و تبيان براي 
هر چيز قرار داد. پس چگونه با روشني غيرخود روشن گردد و 
چگونه از هدايت غير خود بهره برد و چگونه با حقيقت ديگري 

آشكار شود.
ب) تدبر در قرآن: آياتي كه تمامي مردم را به تعقل در قرآن و 
تدبر در آن فرامي خواند داللت روشن دارد كه معارف قرآن از راه 
بحث و تدبر قابل دست يابي است و اختالف ميان آيات با اين تدبر 
از ميان مي رود. اين آيه در مقام تحدي است و بر اين اساس، معنا 
ندارد كه فهم آيات را به صحابه و تابعان و حتي پيامبر ارجاع دهد؛ 
ــت كه  زيرا آنچه را روايت بيان مي كند يا مطابق ظاهر قرآن اس
پس از تدبر و فهم در قرآن به دست مي آيد يا آن كه با ظاهر قرآن 
سازگار نيست كه در اين صورت با تحدي سازگار نيست و حجت 

تمام نمي گردد. (طباطبايي، الميزان، ج ۳، ص ۸۴)

روال بر اين بوده كه 
در كتـب تفسـيري 
روايي سند را بياورند 
ولـي در برخي موارد 
سـند آن را حـذف 
هم  آن  مي نمودنـد، 
به جهـت اختصار و 
نداشتن تطويل كالم، 
كه باعث مي شـد به 
بودن  طوالنـي  علت 
بـه  كسـي  مطلـب 

سمت تفسير نرود
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ــاي متواتري كه از  ــالوه بر آن كه روايت ه ج) اخبـار عرض: ع
پيامبر رسيده و مضمون آن ها تمسك به قرآن و عرضة اخبار بر 
كتاب خداست، معنايي ندارد جز آن كه تمام منقوالت پيامبر را 
ــتفاده كرد و اگر فهم قرآن بر تبيين پيامبر  از قرآن مي توان اس

متوقف باشد، دوري آشكار خواهد بود. (همان)
د) فصاحـت و بالغت قرآن: در بين تمام آيات قرآن كه چند 
ــت كه اغالق و تعقيد در مفهوم داشته  ــت آيه اي نيس هزار اس
ــرگردان شود.  ــد، به گونه اي كه ذهن آدمي در معنايش س باش
چگونه چنين باشد، در حالي كه قرآن فصيح ترين سخن است 
ــت، بلكه  ــخن از اغالق و تعقيد اس ــرط فصاحت دوري س و ش
آياتي كه در شمار متشابهات قرآن است، مانند آيات منسوخ از 
جهت مفهوم در نهايت وضوح است و تشابه همانا در مراد است. 

(همان، ج ۲، ص ۹)
ه) تفسـير قرآن به قرآن در روايات: عالوه بر آن كه بسياري 
ــمل بر استدالل به آيه اي ديگر و  از روايات تفسيري ائمه متش
استشهاد به معنايي بر معناي ديگر است و اين به آن جهت است 
كه معنا را مخاطب مي تواند بفهمد و ذهن او قادر بر درك آن به 
ــتقل است؛ چرا كه به شيوة متداول وارد شده است.  صورت مس

(همان، ج ۳، ص ۸۷)
ــالوه بر آن   و) داللـت احاديـث بـر فهم پذيـري قـرآن: ع
روايت هايي به صورت مطابقي بر مفهوم بودن كتاب خدا داللت 
ــن از ابولبيد بحراني از امام باقر  دارد، چنان كه در كتاب محاس
نقل شده است، هر آن  كس كه گمان برد كتاب خدا مبهم است 
هالك شده و ديگران را به هالكت كشاند و به همين مضمون در 
محاسن و احتجاج از امام باقر رسيده است كه هرگاه براي شما 

حديث گفتم دربارة آن از قرآن بپرسيد. (همان)
ــاختار لفظي بر مراد گوينده  بنابر قول چهارم در داللت س
در آيات قرآن، خود قرآن كفايت مي كند، گرچه در برخي آيات 
ــخن ديگر، تعيين دقيق  ــد از آيات ديگر كمك گرفت. به س باي
ــت.  مراد گوينده و مصاديق آن تنها با خود آيات امكان پذير اس
(مهريزي، صص ۱۶-۲۱) همان طور كه عالمه طباطبايي چنين 
فرموده است: هر آن كس كه در تمامي آيات قرآن از اول تا آخر 
ــت كه  بنگرد، ترديد نخواهد كرد كه در ميان قرآن آيه اي نيس
ــرادش را بازگو نكند، بلكه هر آيه اي بر مدلولي داللت  معنا و م
ــت كه سخن شناس در آن ترديد نكند  دارد. گاه يك مدلول اس
ــود. در ميان اين  ــتباه ش ــت كه با هم اش و گاه چند مدلول اس
ــت و آن  مدلول ها مراد واقعي وجود دارد و اّال داللت معنا نداش
معنا كه مراد خداوند است از اصول مسلم قرآن در باب توحيد، 
ــازگار است و  ــت، بلكه با آن س نبوت، معاد و احكام بيرون نيس
همان اصول مسلم مراد واقعي را از ميان معاني گوناگون آشكار 
ــير  ــازد. پس در قرآن برخي از آن برخي ديگرش را تفس مي س

ــي ديگرش به آن  ــت كه بعض ــد و برخي از آن اصلي اس مي كن
رجوع مي كند. (طباطبايي، الميزان، ج ۳، ص ۲۲)
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عالمـه طباطبايـي 
چنين فرموده است: 
هـر آن كـس كه در 
تمامي آيـات قرآن 
از اول تا آخر بنگرد، 
كرد  نخواهد  ترديد 
قرآن  ميـان  در  كه 
آيـه اي نيسـت كه 
معنـا و مـرادش را 
بازگـو نكنـد، بلكه 
هر آيه اي بر مدلولي 

داللت دارد
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اشاره
مقالة حاضر در تبيين درس شـانزدهم كتاب دين و زندگي 
پاية اول با عنوان «كار، گوهر زندگي» مورد استفادة دبيران 
گرامي خواهد بود. به اميد آن كه در سال «جهاد اقتصادي» 
اهتمام به كار و افتخار به كارگري در نزد دانش آموزان عزيز 

به يك ارزش انساني و الهي تبديل شود.

مليحه مظفري
مربى پرورشى دبيرستان نمونه دولتى 
آيت اهللا ميالنى تكاب مازندران

كار در آموزه هاي ديني
خدا هم كارگر است!

حق تعالٰى منشأ كار و كارگرى است
امام خمينى (قدس سّره)

ری
 نظ

ين
 : ام

س
عک
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مقدمه 
اگر با يك نگاه كلي و اجمالي نظام آفرينش را بررسي كنيم 
درمي يابيم كه خداوند جهان را براساس حركت و كار قرار داده 
ــير تكاملي موجودات را بر اين پايه استوار فرموده است. از  و س
ــك و بزرگ اگر از  ــيد، هر يك از موجودات كوچ ذره تا خورش
ــتند در حد و مقدار خويش به گوشه اي از  فعاليت و كار باز ايس
اين نظام بزرگ لطمه مي زنند و در مسير تكاملي خود نيز وقفه 
ايجاد مي كنند. به بيان امام خميني(ره) «حق تعالي مبدأ كار و 

كارگري است.»
ــت و در چنين صحنة  ــي از اين جهان اس ــان نيز جزئ انس
ــت كه  ــالش نبايد بيكار بماند زيرا دور از خرد و انصاف اس پرت
موجودي از فعليت ها و حركت هاي ديگر موجودات بهره بگيرد 
ــز مي دانيم كه  ــد و ني ــربار ديگران باش و خود بهره ندهد و س
ــرفت هاي معنوي و مادي با حركت و كار و  ــت يابي به پيش دس
كوشش امكان پذير است و آن كه تن به كار نمي دهد و از رنج كار 

مي پرهيزد خود را از رسيدن به كمال باز مي دارد.
ــالم كه قوانينش بر بناي محكم و ريشه دار  ديانت پاك اس
ــت و مقرراتش با خواسته ها و كشش هاي  ــده اس فطرت بنا ش
ــه كار ارج مي دهد و  ــت دارد، ب ــان مطابق فطري و نهادي انس
ــفارش  برخالف برخي اديان پيروان خود را به كار و فعاليت س

مي نمايد و گوشه گيري و رهبانيت را ناروا مي شمارد.

تعريف كار 
از نظر لغوي كار به معناي فعل و عمل و كردار انسان است 
و در اصطالح، كار فعاليتي است نسبتًا دائمي كه به توليد كاال يا 
خدمات مي انجامد و به آن دستمزدي تعلق مي گيرد. در انديشة 
حضرت علي(ع) مي توان به صورت استنباطي كار را چنين بيان 

نمود: 
ــان ها براي  ــش انس ــالش و كوش ــت از ت ــارت اس كار عب
ــرت در دوران زندگي و در دنياي  ــة آخ ــردن زاد و توش آماده ك
مادي: فعليكم بالجد و االجتهاد، و التأّهب، و االستعداد، و التّزود 
ــما باد به تالش و كوشش، آمادگي  في منزل الزاد۱؛ يعني: بر ش

و آماده شدن و جمع آوري زاد و توشة آخرت در دوران زندگي.

ارزش و اهميت كار 
ــعادت جوامع  ــرفت و س يكي از معيارهاي مهم براي پيش
ــكل، نوع و كيفيت كار و فعاليت است. در برخي از  توجه به ش
جوامع بين َاشكال كار يدي و فكري تمايزاتي وجود داشته است. 
كارهاي يدي و فيزيكي فاقد ارزش بوده و معموًال اين فعاليت ها 
و كارها به اقشار پايين جامعه واگذار مي شده است. براي مثال، 
در شهرهاي يونان باستان و در اروپاي قرن وسطا چنين چيزي 
وجود داشته است،  در حالي كه در برخي از جوامع و اديان الهي 
و آسماني عمومًا به كار و فعاليت و به ويژه كارهاي فيزيكي توجه 
فراوان مي شده است. پيامبران الهي خود بر كار و فعاليت تأكيد 

داشته و خود به آن مي پرداختند.۲
در زمينة احترام و بزرگداشت كار و تالش مفيد و سودمند 
ــول (ص) صرفًا به تمجيد و تعريف نپرداخته است،  حضرت رس
ــد كه از كار ورم كرده و پينه بسته است  بلكه دستي را مي بوس

و مي فرمايد: 
«اين دستي است كه خدا و پيامبرش آن را دوست دارند.»۳ 
و نيز  مي فرمايد: «خداوند بندة با ايمان پيشه ور را دوست دارد و 

هيچ يك از شما غذايي گواراتر از دسترنج خود نخورده است.»۴
ــار (ع) هر كدام به  ــالم (ص) ائمة اطه ــالوه بر پيامبر اس ع
ــول اسالم، اميرالمؤمنين  كار و فعاليت مي پرداختند. پس از رس
ــر خويش  ــس متواضع تر بود. در امور خانه به همس (ع) از هرك
كمك مي كرد و شخصًا به كار و تالش در مزرعه مي پرداخت. آن 
حضرت با كلنگ زمين را مي كند و آن را شيار و آبياري مي كرد و 
بارهاي هستة خرما را روي شانه مي گذاشت و به صحرا مي برد و 
بر زمين مي فشاند و اگر دانه اي از آن بر زمين مي افتاد خم مي شد 

و آن را بر مي داشت و مي فرمود امروز هسته است و فردا خرما.۵
ــالت  ــرت علي (ع) در طول عمر خويش، عالوه بر رس حض
ــاي زراعت و باغباني مي پرداخت و  زمامداري و امامت به كاره
درآمد آن را صرف فقرا و يتيمان و اقشار پايين جامعه مي نمود. 
ــت چنين  ــوب به آن حضرت اس ــعري كه منس ــان در ش ايش
مي فرمايند: «كشيدن سنگ هاي گران از قّله هاي كوه، نزد من 
از منت ديگران كشيدن محبوب تر است. مردم به من مي گويند، 
ــت كه انسان  ــت و حال آن كه عيب آن اس كار براي تو عيب اس

دست سؤال نزد مردم دراز كند.»۶
در انديشه و مرام امام علي (ع) كار از تقدس و احترام خاص 

عـالوه بـر پيامبـر 
اسـالم (ص) ائمـة 
كدام  هر  اطهار(ع) 
بـه كار و فعاليـت 
پس  مي پرداختند. 
اسـالم،  از رسـول 
منيـن  لمؤ ا مير ا
هركـس  از  (ع) 
متواضع تـر بود. در 
امور خانه به همسر 
كمـك  خويـش 
مي كـرد و شـخصًا 
بـه كار و تالش در 
مزرعه مي پرداخت

كليدواژه ها: كار، زندگی، تقرب به خدا
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برخوردار است. از همين رو مقرر داشت كه برتري بعضي از مردم 
بر برخي ديگر صرفًا براساس كار و فعاليت باشد، نه برحَسب و 
نسب موروثي و امتيازات قبيله اي و عشيره اي، چنان كه گفت: 
ــت كه انجام مي دهد» و در  «پاداش هركس در قبال كاري اس
ــخت گرفت كه معروف شد به اين كه علي ياور  اين باره چنان س
ــي است كه كار مي كند و دشمن آن كسي است كه به  هر كس

گدايي مي پردازد.۷

وسيلة تقرب به خداوند
ــالم به كار و كارگر ارزش بسيار وااليي داده، به گونه اي  اس
كه كار كردن را از بزرگ ترين عبادت ها و وسيله اي براي تقرب 
به پروردگار شمرده است. در اسالم كارگر، شهيد زنده و كارگري 
شغل انبياست و از راه كسب و كار مي توان به بهشت برين رسيد. 
ــت  قرآن مجيد كاركردن را با ارزش مي داند و مي فرمايد: «نيس
براي انسان، مگر بازتاب عمل و واكنش كارش. سپس، به پاداش 

كامل تري خواهيد رسيد» (نجم، ۴۰ و ۴۱).
ــايي صفاتي هستند كه در  ــوي ديگر بيكاري و تن آس از س
ادبيات ديني، با نفرت و نكوهش از آن ها ياد شده است. در اسالم 
ــتور واجب ديني است. در روايتي از پيامبر گرامي  كار يك دس
ــت: «تالش در جهت كسب روزي حالل، بر هر  اسالم آمده اس

زن و مرد مسلمان واجب است».۸
از نظر اسالم همة مسلمانان بايد به كار و حرفه اي اشتغال 
داشته باشند. انساني كه كار نمي كند و تنها به عبادت و پرستش 
خداوند بسنده مي كند، دعايش از سوي خداوند پذيرفته نيست. 
از امام صادق (ع) روايت است كه آن حضرت از علي ابن العزيز 
ــلم چه كار مي كند؟ گفت: فدايت شوم!  ــيد: «عمرابن مس پرس
كسب و كار را رها كرده به عبادت روي آورده است. فرمود: واي 
بر او! مگر نمي داند دعاي بدون كار و كوشش پذيرفته نمي شود.»

ــاس آموزه هاي ديني عمل شود و كار  اگر در جامعه اي براس
ــتگاري و وسيلة تقرب به پروردگار دانسته  ارزش يابد و ماية رس
شود، فرهنگ كار تقويت خواهد شد و البته برآيند چنين انديشه اي 

ابتكار، خالقيت و رشد و توسعه به معناي عام خواهد بود.
قرآن كريم براي بهره برداري از زمين و نعمت هاي الهي به 
ــي و حيات مادي و معنوي توصيه  ــالش و فعاليت براي زندگ ت
مي كند و مي فرمايد: «و لقد مّكناكم في االرض و جعلناكم فيها 
معايش قليًال ما تشكرون»۹ و به تحقيق شما را در زمين قدرت 
ــما در آن، وسايل معيشت نهاديم اما چه  عمل داديم و براي ش

كم سپاس گزاري مي كنيد. و در جاي ديگر مي فرمايد: «واالرض 
ــي و انبتنا فيها من كل شي موزون و  مددنها و القينا فيها رواس

جعلنا لكم فيها معايش و من لستم له برازقين»۱۰
ــتردانيديم و در آن كوه هاي استوار افكنديم  و زمين را گس
ــنجيده اي در آن رويانديم و براي شما و هركس  و از هرچيز س
كه شما روزي دهندة او نيستند، در آن وسايل زندگي قرارداديم. 
ــود نقل  ــاب به قوم ثم ــر (ع) خط ــح پيامب ــن از صال هم چني
ــاكم من االرض و استعمركم فيها  مي كند و مي فرمايد: «هو انش
ــما را از زمين پديدآورد و از  ــتغفروه...»۱۱ اوست (خدا) كه ش فاس
شما خواست كه زمين را آباد كنيد؛ پس از او آمرزش بخواهيد و...

البته بايد توجه داشت كه خداوند كريم، تمام مقدمات آباد 
ــتغال را، كه از حيطة اختيارات انسان ها  كردن زمين و ايجاد اش
خارج بوده، فراهم آورده است و اين نشان مي دهد همان طوري كه 
تكويناً چنين مقدمات و وسايل را براي فعاليت و كوشش انسان 
ــان ها  جهت معاش و حيات مادي و معنوي و تأمين زندگي انس
ــت تا انسان ها بتوانند  ــر قرار داده اس فراهم آورده و در اختيار بش
ــباب و علل به تكامل برسند و به  ــاية بهره بردن از اين اس در س
اهداف خود نزديك شوند، وظيفة انسان ها نيز هست كه با تالش 
و كوشش فكري و جسمي مقدمات و اسباب تشريعي اين عمل 
را در حيطه و اختيار خود درآورند و آن ها را براي خود و ديگران 
جهت بهره دهي و بهره برداري آماده سازند و بستر را براي رسيدن 
جامعه به يك حيات معقول مادي و معنوي آماده كنند تا همگان 

بتوانند از نعم الهي و داشتن يك زندگي معقول برخوردار شود.
ــاش و زندگي  ــراي مع ــتر ب ــازي بس درخصوص آماده س
انسان ها مي فرمايد: «و ارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء مآء 
ــن۱۲» و بادهای باردار كننده  ــقيناكموه و ما انتم له بخازني فاس
ــما را بدان  ــازل كرديم، پس ش ــمان، آبي ن ــتاديم و از آس فرس
سيراب نموديم و شما خزانه دار آن نيستيد. در جاي ديگر قرآن 
مي فرمايد: «هو الذي جعل لكم االرض ذلوًال فامشوا في مناكبها 
و كلوا من رزقه و اليه النشور»۱۳ او خدايي است كه زمين را براي 
شما هموار قرار داد پس در راه هاي آن حركت كنيد و از روزي 

آن بخوريد و بازگشت شما در قيامت به سوي اوست.
ــه فعاليت، كار، تالش و  ــان ها را ب همة اين آيات الهي انس
ايجاد اشتغال و از بين بردن معضل بيكاري تشويق مي كند. اين 
آيات الهي حركت بخش و نيرودهنده هستند و جامعة ديني با 
داشتن چنين دستورات و توصيه هاي واال، بايد خود را از معضل 
بيكاري برهاند و تمام نيرو و امكانات خود را براي ايجاد اشتغال 

جامعه اي  در  اگـر 
براساس آموزه هاي 
شـود  عمل  ديني 
و كار ارزش يابـد 
و ماية رسـتگاري 
به  تقرب  وسيلة  و 
پروردگار دانسـته 
كار  فرهنگ  شود، 
خواهـد  تقويـت 
شد و البته برآيند 
چنين انديشـه اي 
و  خالقيت  ابتكار، 
رشـد و توسعه به 
معناي عام خواهد 

بود
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و فراهم كردن زمينه هاي زندگي سالم براي ديگران به كار بندد. 
ــياري از كار به منزلة عمل صالح ياد  در آيات و روايات بس
شده و از مقام كارگر ستايش شده است و كارگران نيز به بهشت 
جاويدان بشارت داده شده اند. بنابر رهنمودهاي ديني، مسلمانان 
ــي گيرند: «اّنما ُتفاَضُل  بايد در انجام كار نيك از همديگر پيش
ــبت به هم برتري  ــال؛۱۴ گروه ها از طريق كار نس ــوُم بِاَالْعم الق
مي يابند». اين نگرش و رويكرد مقدس به كار، موجب مي شود 

كه براي آن مرزي تعيين نشود.
ــي و عبادي به كار، انگيزه كار كردن را در انسان  نگاه قدس
تقويت مي كند و مرتبة معنوي و اجتماعي او را باال مي برد. امام 
ــود: «من طلب هذا الرزق من حله ليعود به علي  كاظم(ع) فرم
ــه و عياله كان كالمجاهد في سبيل اهللا»۱۵ كسي كه براي  نفس
ادارة خود و خانواده اش از راه حالل جوياي روزي باشد همچون 

مجاهد در راه خداست.
امام علي (ع) در هشداري، بيكاري و تن پروري را نكوهش 
كرده و فرموده است: «آفئ النجح الكسل»۱۶ آفت و نابود كنندة 
كاميابي و پيروزي (رسيدن به چيزي) سستي و بيكاري است. 
امام باقر (ع) نيز فرمود: «الكسل يضر بالدين و الدنيا»۱۷ كسالت 

ضرر رساننده به دين و دنيا است.
در روايات ديني و معارف بلند اسالمي نه تنها كار و كوشش 
ــده بلكه داراي  ــفارش ش ــالش براي تأمين زندگي دنيا س و ت
ــده است و  ــته ش پيوندي محكم و وثيق با زندگي آخرت دانس
ــان را براي انجام كار و پرهيز از بيكاري و رسيدن به  انگيزة انس
سعادت اخروي چندين برابر كرده است. هم ضريب فعاليت هاي 
فرد را در زندگي اطمينان بخش نموده و هم چرخش حركت او 

را سرعت بخشيده است.
ــد اآلخرئ»۱۸  ــل يفس امير مؤمنان علي (ع) فرمود: «الكس
ــتي و تنبلي آخرت انسان را فاسد مي كند. امام صادق (ع)  سس
نيز فرمود: «ان كان الثواب من اهللا، فالكسل لماذا؟»۱۹ اگر ثواب 

و اجرت از خداوند است، پس سستي و تنبلي چرا؟

سيرة انبيا و اولياي الهي 
ــيرة تمام پيامبران آسماني است. پيامبران  كار و تالش، س
پيش از بعثت به كارهاي سختي همچون شباني، كشاورزي و... 
مي پرداختند. شخصيت و زندگي آنان با كار همراه بود و با تمام 
وجود زحمت ها و تالش هاي طاقت فرساي مردم ضعيف جامعه 
ــد. پيامبران و ائمة معصومين(ع) حتي پس از  را درك مي كردن

رسيدن به مقام نبوت و جانشيني، همواره با كار و تالش مأنوس 
بوده اند. مقام كارگري از ديدگاه معصومين(ع) شأن وااليي دارد. 
از نظر پيامبر گرامي اسالم، منزلت كارگران در رديف انبياست. 
ــت رنج خويش مخارج  ــت: «هركس از دس ــان فرموده اس ايش
ــت در صف پيامبران قرار  ــي خود را تأمين كند روز قيام زندگ
ــت و از عناياتي كه پيامبران بهره مندند، بي نصيب  خواهد گرف

نخواهد ماند.»
پيامبر اكرم (ص) قبل از بعثت، گوسفندچراني مي كرد و با 
مال و سرماية خديجه(س) تجارت مي نمود. حضرت موسي(ع) 
ــم (ع) به كارهاي  ــفندچراني مي نمود. حضرت ابراهي نيز گوس
ــتغال داشت و حضرت ادريس (ع) خياط و  چوپاني و بّنايي اش

حضرت نوح (ع) نجار بوده است.۲۰
ــتن درآمد بيشتر، از درآمد كمتر مطلوب تر است، زيرا  داش
ــنديده اقدام  با مازاد درآمد مي توان به انجام كارهاي نيك و پس
كرد. آدمي بايد با كمك به هم نوعان روح ديگر خواهي را در خود 
ــت تهي دستان و افتادگان را بگيرد. به همين  تقويت کند و دس
منظور، امام علي (ع) در گرماي سوزان حجاز، تعداد زيادي چاه 
ــتاني با هزاران درخت خرما آباد كرد  و قنات احداث كرد. نخلس
ــي از قنات ها و  ــت برد و بعض ــياري را زير كش و زمين هاي بس
زمين هاي آبادي را كه خود احداث کرده و زير كشت برده بود، 

وقف نيازمندان كرد.
ــوز، از حاصل دست رنج خود افراد  همچنين آن امام دل س
ــات داد و آزادي را به آنان  ــارت و بندگي نج ــياري را از اس بس
بازگرداند. بنابراين، با توجه به روش و سيرة ائمه معصومين(ع)، 
ــان و  ــتگاري انس ــنديده و ماية رس ــالش از صفات پس كار و ت

پيشرفت جوامع انساني است.

توصية رسول اكرم(ص)
ــول اكرم كه شديداً دچار فقر شده بود،  يكي از اصحاب رس
به اصرار همسرش خدمت پيغمبر رسيد. اين شخص مي گويد 
من نزد پيغمبر(ص) آمدم و در مجلس ايشان نشستم و منتظر 
بودم كه خلوت شود و فرصتي به دست آيد. ولي قبل از اين كه 
ــه اي گفتند و آن اين  ــن حاجتم را بگويم، پيغمبر اكرم جمل م
بود: «من سألنا اعطيناه و من استغني عنا اغناه اهللا» كسي كه 
ــا چيزي بخواهد به او عنايت مي كنيم، اما اگر خود را از ما  از م
ــد. وي اين جمله را  ــاز بداند خدا واقعًا او را بي نياز مي كن بي ني
كه شنيد، بدون اين كه درخواستي بكند به منزل بازگشت. ولي 

و  قدسـي  نـگاه 
كار،  بـه  عبـادي 
انگيـزه كار كردن 
را در انسان تقويت 
مي كنـد و مرتبـة 
معنوي و اجتماعي 
او را بـاال مي بـرد. 
كاظـم(ع)  امـام 

فرمود:

«كسـي كـه براي 
و  خـود  ادارة 
خانـواده اش از راه 
حالل جوياي روزي 
همچـون  باشـد، 
راه  در  مجاهـد 

خداست.»
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ــرش دوباره  ــر اثر همان فقر و بيچارگي و به توصية همس باز ب
ــان  خدمت پيغمبر آمد. در آن روز هم پيغمبر در بين سخنانش
ــه بار اين  ــه را تكرار فرمودند. وي مي گويد من س همين جمل
ــنيدم فكر  ــوم كه اين جمله را ش كار را تكرار كردم و در روز س
كردم كه اين تصادفي نيست كه پيغمبر در سه نوبت اين جمله 
ــت كه پيغمبر مي خواهد بفرمايد از  ــه من فرمود. معلوم اس را ب
ــود زندگي راه  ــوم با خود گفت معلوم مي ش اين راه نيا. او بار س
ــت. با خودش فكر كرد كه  ــت نيس ديگري دارد و اين راه درس
ــروع كنم ببينم چه مي شود. با خود  حاال كاري را از نقطه اي ش
ــي هم نمي توانم  گفت من هيچ چيزي ندارم، ولي آيا هيزم كش
ــي باألخره االغي، شتري و ريسمان و  بكنم؟ چرا، اما هيزم كش
تيشه اي مي خواهد. در صدد چاره جويي برآمد و اين ابزارها را از 
همسايه ها عاريه گرفت. سپس با هيزم كشي  پولي تهيه كرد و به 
خانه برد و خرج كرد. براي اولين بار نتيجة كار را ديد و لذت آن 
را چشيد. فردا هم اين كار را تكرار كرد. يك مقدار از پول هيزم را 
خرج كرد و يك مقدار را ذخيره نمود. چند روز اين كار را تكرار 
كرد تا به تدريج تيشه و ريسمان را از آن خود كرد و يك حيوان 
هم براي خود خريد و كم كم از همين راه زندگي او تأمين شد. 
يك روز خدمت رسول خدا رسيد. پيغمبر به او فرمودند: «نگفتم 
ــتغني عنا اغناه اهللا؟ اگر تو آن روز  ــألنا اعطيناه و من اس من س
چيزي از من مي خواستي آن را برآورده مي كردم اما تا آخر عمر 
ــاج مي ماندي، ولي توكل به خدا كردي و دنبال كار رفتي،  محت

خدا هم تو را بي نياز كرد.»۲۱

نتيجه گيري 
ــط حاكم بر بازار كار، متأثر از ديدگاه مكتب اقتصادي  رواب
ــت. اعتقادات اسالمي و اخالقيات آن، مسلمانان را به  به كار اس
انجام كار اقتصادي ترغيب مي سازد و انگيزه هاي متعددي را در 

او ايجاد مي كند.
يكي از موضوعاتي كه هميشه مورد تأكيد دين اسالم قرار 
ــش و پرهيز از بطالت و مبنا قراردادن  گرفته، بحث كار و كوش
كار براي شكوفايي استعدادهاي انسان و تربيت اوست و اين امر 
ــنت قابل مشاهده است. اسالم يكي از  هم در قرآن و هم در س
بهترين راه هاي تربيت افراد را كار مي داند و در حديث شريفي 
از نبي اكرم(ص) نقل شده است «النفس ان لم تشغله شغلك» 
ــغول به  ــغول نكني، نفس تو را مش ــت را مش يعني اگر تو نفس

خودش مي كند.۲۲

بنابراين از نظر مبنايي، ما آموزه هاي گران بهايي دربارة كار 
داريم كه متأسفانه مانند بسياري از آموزه هاي ديگر ديني ما در 
ــت و در ميدان عمل كم تر به آن توجه  كتابخانه ها مضبوط اس

مي شود.
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اشاره
بـا توجه به نقش الگويی معلمان و تأثيـر تربيتی آنان به ويژه 
دبيران درس دينی در فرايند تدريس و با عنايت به اين نکته 
که اين درس به زندگی مخاطبان خود جهت می دهد، از معلمان 
و دبيـران دينی و قرآن دورة متوسـطه انتظـار می رود جهت 
تدريس و هدايت دانش آموزان به بهترين وجه از صالحيت های 

سه گانة اخالقی، حرفه ای و علمی برخوردار باشند. 
به منظور آشـنايی بيشـتر دبيران گرامی با ايـن ويژگی ها و 

صالحيت ها، شما را به خواندن اين مطلب دعوت می  کنيم:

ويژگى ها و صالحيت هاى حرفه اى 
معلمان در سـند «راهنماى برنامة 

درسى تعليم و تربيت دينى*»

گروه تعليم و تربيت دينى سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى  

معلمان دينى 
و بازخوانى يك سند!

الف) صالحيت هاى عمومى
ــه آگاهی ها،  ــای عمومی، مجموع ــور از صالحيت ه منظ
ــدان نياز  ــران و معلمان ب ــت که دبي ــا و خصائلی اس مهارت ه
ــازد؛  ــد و آنان را در تدريس و امر تربيت دينی موفق می س دارن
ــازی  ــت و کنترل يادگيری»، «توانايی در غنی س مانند «هداي
ــازنده و مؤثر  ــوای يادگيری»، «توانايی برقراری ارتباط س محت
ــد و ويژگی های  با دانش آموز»، «آگاهی از چگونگی مراحل رش
روان شناختی دانش آموز»، «توانايی در طراحی درس و داشتن 
برنامه در هنگام تدريس»، توانايی استفاده از روش های فعال در 
تدريس»، توانايی برقراری ارتباط با محيط زندگی دانش آموزان 
ــتفاده از فناوری های جديد و  ــا» و «توانايی اس ــن آن ه و والدي

ابزارهای متنوع آموزشی».
ــان صالحيت های عمومی، برخی صالحيت ها  البته در مي
هستند که گرچه هر دبيری بايد بدان برسد اما برای دبير تعليم 
ــت. اين  ــتگی بدان الزم تر اس و تربيت دينی ضروری تر و آراس

صالحيت ها عبارت اند از:

معلـم دينـی نه تنها 
را  تدريـس  بايـد 
شـغل  يک  به عنوان 
رسـمی  وظيفـة  و 
خـود قلمـداد کند، 
بلکـه نقـش خويش 
تربيت  و  هدايـت  را 
بداند  دانش آمـوزان 
و در اين مسير خود 
را تابع هدايت الهی، 
رسـول اکـرم و ائمه 
اطهـار (صلـوات اهللا 
عليهم) به شمار آورد.

1- شناخت انسان
ــه  ــا ک ــن معن بدي
ــان موجودی  بداند انس
ــر  متفک ــت،  خداجوس
است، حقيقت طلب است، 
زيبايی طلب است، کرامت 

ــی دارد، دارای اراده و  ذات
است  عدالت خواه  و  اختيار 
و می  تواند جانشين خدا در 

روی زمين باشد.

2- آگاهـى از چگونگى 
مراحل رشـد كـودك از 

نظر اسالم
و  ــد  رش ــل  اص ــالم  اس
ــودن آن را پذيرفته  مرحله ای ب
ــذارد   می گ ــه  صح آن  ــر  ب و 
ــات  رواي در  ــه  ک ــه  همان گون
ــد  ــده مراحل رش ــف آم مختل
ــه مرحله تقسيم  کودک به س
می شود. امام صادق عليه السالم 
ــال   فرمود: به فرزندت هفت س
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ــم او را با اخالق و آداب  ــال ه آزادی بده تا بازی کند، هفت س
ــال هم او را مالزم و همراه خود قرار  نيک تربيت کن. هفت س
بده. پس اگر فرد صالحی شد به هدف خود رسيده ای؛ واال او را 

به حال خود واگذار.
ــائل  آگاهی از نيازها و عاليق فراگير يکی از مهم ترين مس
ــب او در ابعاد مختلف  ــت يعنی بداند مخاط ــن زمينه اس در اي
ــی) دارای چه  ــی، بدنی، عاطفی و اخالق ــد (عقلی، اجتماع رش
ويژگی هايی است تا فعاليت های خود را براساس آن شکل دهد.

3- عالقه مندى و رضايت خاطر از تدريس
ــغل و  ــی نه تنها بايد تدريس را به عنوان يک ش معلم دين
ــمی خود قلمداد کند، بلکه نقش خويش را هدايت  وظيفة رس
ــير خود را تابع هدايت  و تربيت دانش آموزان بداند و در اين مس
الهی، رسول اکرم و ائمه اطهار (صلوات اهللا عليهم) به شمار آورد.

4- اسوه بودن
ــش از آن که يک آموزش دهنده  معلم در تربيت دينی پي
باشد، بايد اسوه ای باشد که به آن چه توصيه می کند و می گويد، 
عمل نمايد، زيرا کسی می تواند ديگران را تربيت کند که آن چه 

را از شاگرد می خواهد، خود دارا باشد.
ذات نايافته از هستی بخش

کی تواند که بود هستی بخش
ــیء بوده  ــی ء نمی تواند معطی ش به تعبير حکما «فاقد ش
باشد». بايد مراتبی از کمال، زيبايی، خصائل و فضائل معنوی در 

وجود فرد باشد تا بتواند ديگران را بدان دعوت کند.
ــت، پيش از آن که از  تربيت که هدايت به خير و نيکی اس
ــد، با عمل و از طريق عمل  ــق کالم و آموزش مفاهيم باش طري

است. «کونوا دعاه الناس بغير السنتکم۱»
ــنايی خورشيد و ارزشمندی آن، صرفًا با  زيبايی نور و روش
بيان عباراتی در شب تار ميسر نيست؛ بايد صبح شود، خورشيد 
عالم تاب از پس شب تيره طلوع کند و پرتوهای نور آن چشم را 
ــخص زيبايی و ارزش آن را ببيند و حس کند  نوازش دهد تا ش

چه قدر تفاوت است ميان توصيف زيبايی با خود زيبايی!

5- محبت ورزيدن
ــد. زيرا او با  ــی بايد لبريز از محبت باش ــم و مربی دين معل
ــانی کار دارد که بالفطره پاک و زيبا آفريده شده و می تواند  انس
ــت که خداوند  ــی اس ــاک و زيبا بماند. معلم دينی پيرو کس پ

ــول من انفسکم عزيز عليه ما  درباره اش فرمود: لقد جاء کم رس
عنتم حريص عليکم بالمؤمنين رئوف رحيم.» (توبه، ۱۲۸)

6- ناصح و خيرخواه بودن
ــته  ــم دينی بايد رابطة مطلوبی با دانش آموز خود داش معل
ــد تا دانش آموز احساس کند که معلم به او نزديک است و  باش
می تواند با او درد دل کند و مشکالتش را با او در ميان گذارد، 
با او صميمی، صادق، خيرخواه، ناصح، حامی و فريادرس اوست. 
در عين حال نوعی خشيت همراه با احترام نيز بايد در رابطة او 

با دانش آموز حاکم باشد.

7- داشتن سعه صدر و متانت در رفتار
معلم و مربی دينی بايد اهل مدارا و سعة صدر باشد. او بايد 
ــب با سن خود احساسات مختلف  بداند که دانش آموز، متناس
ــاالت مختلفی در او بروز می کند. گاهی تند می رود و  دارد و ح
گاهی کند. گاه پرخاشگر است و گاه انزواطلب و گوشه گير. گاه 
مطيع است و گاه به تندی انتقاد و اعتراض می کند و همه چيز 
را زير سؤال می برد. معلم دينی با مدارا و سعة صدر، دانش آموز 
ــرمنزل مقصود  ــالم به س خود را از بحران ها عبور می دهد و س

می رساند.

8- داشتن كرامت نفس و اقتدار
ــم و مربی دينی بايد دارای کرامت، عزت نفس و اقتدار  معل
ــد. زيرا رفتار با کرامت و مقتدرانة او سبب می شود که نزد  باش
دانش آموز محترم باشد و سخنش بر او تأثير کند. دانش آموزان 
ــتگی ها، رفتار عزتمند  نيز معلم مقتدر را که در مقابل ناشايس

دارد، می پسندند.

9- حفظ آراستگى ظاهر
ــه تمامی معلمان توصيه  ــتگی ظاهر همواره ب اگرچه آراس
ــود، ولی اين ويژگی در تبليغ پيام دين اثربخشی فراوانی  می ش
دارد به گونه ای که رسول اکرم همواره به هنگام حضور در ميان 

مؤمنان خود را می آراست.

10- خلوص نيت و قصد قربت
ــرای همة معلمان  ــودن اين صالحيت ب ــه دارا ب ــا اين ک ب
ــت و انگيزه، تالش و خالقيت آنان را دو چندان  ــمند اس ارزش
می کند، اما برای معلم تعليم و تربيت دينی از ضروريات معلمی 

معلم و مربی دينی 
بايـد اهل مـدارا و 
سـعة صدر باشـد. 
بدانـد  بايـد  او 
دانش آمـوز،  کـه 
سـن  با  متناسـب 
احساسـات  خـود 
و  دارد  مختلـف 
مختلفـی  حـاالت 
می کند.  بروز  او  در 
گاهی تند می رود و 

گاهی کند.
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آ ــم او را با اخالق و ه
را مالزم و همراه خود
ف خود رسيده ای؛ واال

يکی از مهم ترين مسـ
ــب او در ابعاد مخ خاط
ــی) دارای طفی و اخالق
د ويژگی هايی است تا فعاليت های خود را براساس آن شکل

3- عالقه مندى و رضايت خاطر از تدريس
ــغ ــی نه تنها بايد تدريس را به عنوان يک ش معلم دين
ــمی خود قلمداد کند، بلکه نقش خويش را هد وظيفة رس
ــير خود را تابع هد و تربيت دانش آموزان بداند و در اين مس
آ الهی، رسول اکرم و ائمه اطهار (صلوات اهللا عليهم) به شمار

4- اسوه بودن
ــش از آن که يک آموزش ده معلم در تربيت دينی پي
باشد، بايد اسوه ای باشد که به آن چه توصيه می کند و می گ
عمل نمايد، زيرا کسی می تواند ديگران را تربيت کند که آن

را از شاگرد می خواهد، خود دارا باشد.
ذات نايافته از هستی بخش

کی تواند که بود هستی بخش
ــیء ــی ء نمی تواند معطی ش به تعبير حکما «فاقد ش

از کمال، زيبايی، خصائل و فضائل معنوی باشد». بايد مراتبی
وجود فرد باشد تا بتواند ديگران را بدان دعوت کند.

ک ــت، پيش از آن تربيت که هدايت به خير و نيکی اس
ع ــد، با عمل و از طريق ــق کالم و آموزش مفاهيم باش طري

است. «کونوا دعاه الناس بغير السنتکم۱»
ــنايی خورشيد و ارزشمندی آن، صر زيبايی نور و روش
بيان عباراتی در شب تار ميسر نيست؛ بايد صبح شود، خور
عالم تاب از پس شب تيره طلوع کند و پرتوهای نور آن چش
ــخص زيبايی و ارزش آن را ببيند و حس نوازش دهد تا ش

چه قدر تفاوت است ميان توصيف زيبايی با خود زيبايی!

5- محبت ورزيدن
ــد. زير ــی بايد لبريز از محبت باش ــم و مربی دين معل
ــانی کار دارد که بالفطره پاک و زيبا آفريده شده و می انس

ــت که خد ــی اس ــاک و زيبا بماند. معلم دينی پيرو کس پ

ه ــال آزادی بده تا بازی کند، هفت س
ــال هم او ر نيک تربيت کن. هفت س
بده. پس اگر فرد صالحی شد به هدف

به حال خود واگذار.
ي آگاهی از نيازها و عاليق فراگير
بداند مخ ــت يعنی ــن زمينه اس در اي
ــی، بدنی، عاط ــد (عقلی، اجتماع رش
ويژگی هايی است تا فعاليت های خود
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ــوای درس او آميخته با مفاهيمی چون  ــت. دبيری که محت اس
توحيد در عبادت، حسن فاعلی، اخالق حسنه و مانند آن است، 
ــد، در  ــر خود مرتبه ای از اين ويژگی ها را در خود نيافته باش اگ
ــکل  انتقال آن به دانش آموزان و تأثيرگذاری بر آن ها دچار مش

خواهد شد و موفقيت چندانی به دست نخواهد آورد.

ب)صالحيت هاى حرفه اى (تخصصى)
1- آشنايى با تعليم و تربيت اسالمى و مبانى آن

ــی از مفاهيم و معارف  ــة جديد، تلفيق ــا که برنام از آن ج
ــالمی و مباحث تربيتی- اخالقی اسالم است، برای معلمان  اس
دينی آشنايی متناسب با مبانی و مراحل تعليم و تربيت اسالمی 

ضروری می باشد.

2- توانايـى قرائت صحيح و روان قرآن كريم و فهم 
آيات آن

ــم دينی به علت ارتباط تنگاتنگ ميان معارف دينی و  معل
ــات قرآن کريم، بايد قرآن کريم را روان و صحيح بخواند و از  آي
ــای آيات قرآنی برخوردار  ــی خوبی برای درک و فهم معن تواناي

باشد.

3- علوم مربوط به حوزة آموزش
ــالمی و هم چنين تلفيق  ــتردگی علوم اس با توجه به گس
ــه و با عنايت به اولين و  ــای دينی و قرآن در اين برنام کتاب ه
ــی که در آن قرآن کريم و  مهم ترين  اصل حاکم بر برنامه درس
سيره معصومين در تعيين اهداف کلی پايه های تحصيلی، تدوين 
ــانه  ها و اولويت های آموزشی و روش های تعليمی و  محتوا و رس
تربيتی معيار قرار گرفته است، آشنايی معلم با مباحث زير (در 
ــده در کتاب) و چگونگی ارتباط آن ها با  حيطه مفاهيم ارايه ش

يکديگر ضرورت دارد:
قرآن کريم و تفسير

اصول عقايد
فقه و احکام
اخالق عملی

فلسفه و منطق
شبهات و مسائل جديد اقتصادی و فرهنگی

4- علوم و دانش روز
تعليم و تربيت به عنوان علم با تکيه بر تجربه های انسانی 

ــت. اين علم با استفاده از دانش  ــرفت و توسعه اس در حال پيش
ــی به خصوص روان شناسی رشد می تواند در خدمت  روان شناس
ــاير علوم  تعليم و تربيت دينی قرار گيرد. بدون ترديد، مانند س
ــته نيز ديدگاه های مختلفی مطرح است و  ــانی در اين رش انس
ــب با ديدگاه های  ــته از توصيه ها که متناس ــنايی با آن دس آش
ــبب ارتقای کيفی تربيت و  ــت س ــالم اس تعليمی و تربيتی اس
دست يابی به شيوه های مطلوب تر می گردد. از اين رو دبير دينی 
ــد در اين حوزه نيز دانش خود را افزايش دهد و توانايی الزم  باي
را کسب کند. هم چنين آشنايی نسبی با ساير درس های دوره، 
به خصوص دروس تجربی و انسانی به دبير دينی کمک می کند 

که از ظرفيت های دروس ديگر بهره ببرد.
ــعه  ــد روز افزون علوم و توس ــالوه بر اين، با توجه به رش ع
وسايل ارتباط جمعی دبير بايد بتواند از فناوری های جديد برای 

انتقال آسان اطالعات استفاده کند.

5-توانايى به كارگيرى روش هاى ارزش يابى گوناگون 
متناسب با آموزه هاى دينى

ــی در درس دينی  ــت فرايندهای تربيت ــه به اهمي با توج
ــا و تدوين نظام  ــتمر با اين فراينده ــب ارزش يابی مس و تناس
ــی، بايد از توانايی  ــی نوين در اين برنامه، معلمان دين ارزش ياب
ــب با برنامه برخوردار  به کارگيری شيوه های ارزش يابی متناس

باشند.

۶- برای انتخاب دبير تعليم و تربيت دينی دورة متوسطه و 
پيش دانشگاهی، حداقل مدرک کارشناسی و اولويت با گرايش 
کالم و حکمت اسالمی از رشتة الهيات و معارف اسالمی است. 
گرايش های ديگر رشته الهيات و نيز رشتة فلسفه در مرتبة بعد 
قرار دارد. الزم به ذکر است گرايش اديان و عرفان دارای تخصص 
ــد. فارغ التحصيالن  ــرش دبيری دينی نمی باش ــرای پذي الزم ب
حوزه های علميه با مدرک معادل و با همان شرايط نيز می توانند 

برای دبيری انتخاب شوند.
تذکر: استخدام دبير تعليم و تربيت دينی بايد از طريق گزينشی 
ــراز صالحيت های  ــی، مصاحبة علمی و اح ــامل آزمون کتب ش

اخالقی و مهارتی انجام گيرد.

پی نوشت
* سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی/ ۱۳۸۵

۱. امام صادق(ع)، کتاب کافی، ج۲، ص ۷۸.

از آن جا که برنامة 
از  تلفيقی  جديـد، 
مفاهيـم و معـارف 
اسـالمی و مباحث 
اخالقی  تربيتـی- 
اسـالم است، برای 
دينـی  معلمـان 
متناسب  آشـنايی 
با مبانـی و مراحل 
تربيـت  و  تعليـم 
ضـروری  اسـالمی 

می باشد
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اشاره 
تّلقي و برداشـت رايج از مفهوم «عشق»  با جايگاه رفيع آن 
در حكمت اسالمي فاصلة زيادي دارد، به طوري كه تعارض بين 
عقل و عشق از مشـهورات غلط معرفتي و تربيتي اين عصر 
و نسـل به شمار مي آيد كه مع األسف ناآگاهانه از سوي برخي 
مربيـان دامن زده مي شـود. از آن جا كـه برخی از كالس هاي 
درس معموًال مصدر طرح اين دسـت از شـبهات و موضوعات 
معرفتي و انساني هستند و هم چنين مباحث مربوط به ُحّب و 
ايمان در كتاب  درسي دين و زندگي، ارتباط نزديكي با مفهوم 
عشق و پرسـتش دارد، شايسته است مربّيان و دبيران عزيز 
درصدد آشنايي عميق تر و درك تفصيلي از جريان عشق در 
آفرينش برآيند. به همين منظور مقالة پيش رو تنظيم و تقديم 

مي گردد:

چكيده 
اين مقاله به بيان جاري بودن عشق در ميان تمام موجودات 
عالم و اثبات آن براساس نظر مالصدرا مي پردازد. در مقالة حاضر 

سعي شده است، به سؤاالت زير پاسخ داده شود: 
۱. عشق در فلسفه به چه معنايي آمده است؟

ــود دارد و در صورت وجود،  ــق در موجودات وج ۲. آيا عش
علت آن چيست؟

۳. وجود عشق در موجودات چگونه است (مصاديق و موارد 
عشق [عاشق، معشوق] در موجودات)؟

۴. رابطة عقل و عشق چيست (نسبت بين عقل و عشق)؟
به موضوع عشق به طور مفصل در اثر خاصي پرداخته نشده 
ــت، اما برخي آثار در بررسي عشق و عرفان و تفاوت عشق و  اس
عقل مطالبي ذكر كرده اند و بين اين دو انفصال قائل شده اند. در 
حالي كه آثار صدرالمتأّلهين عالوه بر اثبات وجود عشق در همة 

عالم، به اثبات مساوقت عشق و عقل پرداخته است.
ــروح آن ها  چون براي تهية اين اثر همة آثار مالصدرا و ش
در رأس منابع بوده اند، آشنايي اجمالي با اصالت وجود و مكتب 

صدرا ضروري است.

مقدمه 
ــال برتر و عالقة به آن و  ــق كه به معناي طلب هر كم عش
راه وصول به آن است، خير و مطلوب است و در موجودات غير 
ــوق» ناميده مي شود. مجردات نيز كه بري از قوه اند،  مجرد «ش

عشق به ذات و حفظ كماالت موجود دارند.
ــده، بلكه  ــق نه تنها در فطرت همة موجودات قرار داده ش عش
ــت. از آن جا كه هر موجودي  ــاوق با آن اس عين عقالنيت و مس
ميل به برتري دارد، و اين ميل الزمة بقا و رشد و حركت است، 
پس با وجود يافتن موجود، اين عشق به صورت ِجبّلي و فطري 
ــت. از سوي ديگر، در موجودات  ــده اس در نهاد وي قرار داده ش
ــرد، ميل به حفظ اين كمال وجود دارد و خدا نيز كه وجود  مج
مطلق است، به خود و موجودات كه طفيلي وجود اويند، عاشق 
است. با بيان خير و مطلوب بودن عشق، اصالت وجود در ديدگاه 

صدرالمتألهين اصالت عشق است.

سريان عشق 
در جهان هستي

 از  ديدگاه مالصدرا

عقل عاشق!؟

زينب نجفي 
دبير فلسفة دبيرستان هاي شهركرد

كليدواژه ها: عشق، تجلي، اصالت وجود، شوق.
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معناي لغوي عشق
در حقيقت عشق همان محبت است در اعال درجه. يعني 

ميل مفرط و شوق شديد به چيزي را عشق گويند.۱
صدرالمتألهين در بيان عشق و معنايش، آن را عين وجود و 
هر دو را عين حسن و جمال مي داند و مي گويد در همة مراتب 
ــدت و ضعف وجود دارد و اين همان مراتب وجود  ــتي، ش هس
است. هم چنين در تعريف عشق موجودات ممكن به باالتر، آن 
بُئ العالي َمرُكوَزٌئ في ِجِبلَِّئ الّساِفِل.»  را چنين تعبير مي كند: «َمحَّ
ــبت به مرتبة عالي كه در فطرت سافل وجود  يعني محبت نس
ــوي كمال  ــديد به س ــن امر فطري را، همان ُحّب ش دارد. او اي

معرفي مي كند.۲

معناي اصطالحي عشق
ــده در كتب چنين برمي آيد كه تعاريف،  از تعاريف بيان ش

شرح االسمي هستند و از نظر منطقي تعريفي به حد و رسم در 
مورد عشق نيامده است. شايد به اين سبب باشد كه برخي چون 
ــي و درِك حقيقت آن را فطري  ــق را بديه مالصدرا، تصور عش
مي دانند و از طرف ديگر آن را عين وجود برمي شمرند و وجود 
ــت. در نتيجه اين تعاريف، تعاريف به لوازم و  هم حد بردار نيس

آثار است.
ــودات گوناگون  ــق ظهورات گوناگون دارد. و در موج عش
ــش  ــاي گوناگون به خود مي گيرد. گاهي نام جاذبه و كش نام ه
ــد حكيمان اين  ــش  كاري ندارن ــزه) دارد. طبايع جز كش (غري
ــهوت، در جاي  ــق خوانند و گاهي نام اراده و ش ــش را عش كش
ديگر نيز شوق و محبت و باألخره حرارت و قّوت ناميده مي شود.

ِعَباراُتنا َشّتي َو ُحْسُنَك َواحٌد 
َو ُكلٌّ اِلَي َذاَك اْلَجماِل ُيشِيُر۳

سريان عشق از ديدگاه صدرا
يكي از مباحث مورد عالقة صدرا عشق است؛ عشق و شوق 
ــوق حقيقي، يعني ذات حق  به كمال وجودي و وصول به معش
تعالي. او اين بحث را با عنوان «تجلي» چنين بيان مي دارد: همة 
موجودات به طور غريزي و فطري و مطابق ترتيب منظم خاص 
از أدني به اعلي و از نازل ترين حاالت به عالي ترين حاالت، طالب 
و عاشق وصال خير مطلق و نيل به وجود حق متعال هستند و 

خير مطلق هم بر ُعّشاق خود جلوه مي كند.
اما موجودات در پذيرش تجلي و نيل به نور جمال حضرت 
حق تبارك و تعالي متفاوت اند. به تعبير صدرا، معلول اول آينه اي 
است كه صورت شخص مطلوب بدون واسطة آينة ديگر در آن 
ــش را در آن قرار دهد؛  ــي مي كند و نه اين كه خداوند مثال تجل
ــمي قرار مي دهد  همانند آتش كه مثالش يعني گرما را در جس
ــت كه  تا در آن تأثير كند. بلكه خود معلول اول مثل ِمرآتي اس
ــود؛ بدون وساطت آينة  صورت علت اولي در آن منعكس مي ش

ديگر.
اين قبول تجلي حقيقي بدون واسطه، نهايت تقرب به حق 
ــت. اما غير از معلول اول، با وساطت يك آينه غير از  متعال اس
ــود و همين طور  ــة معبر خودش، به جمال حق نايل مي ش آين
موجودات بعدي با وساطت چندين آينه صورت معشوق حقيقي 
ــاهده مي كنند. اگرچه آينه در مراحل نازل تر موجودات  را مش
معلولي بيشتر مي شود، اما همة تجلياتي كه موجودات دريافت 

مي كنند: 
ــوق حقيقي است به آينه ها چون كه  اوًال، تنها تجلي معش
ــده است و زماني در  ــق معشوق حقيقي پوشيده ش آينه با عش

برخـي آثـار در 
و  عشق  بررسي 
تفاوت  و  عرفان 
عقـل  و  عشـق 
ذكـر  مطالبـي 
بين  و  كرده انـد 
ايـن دو انفصال 
قائـل شـده اند. 
آثار  حالي كه  در 
صدرالمتأّلهيـن 
اثـر عـالوه بـر 
وجـود  اثبـات 
عشـق در همـة 
اثبات  بـه  عالم، 
مساوقت عشق و 
عقل پرداخته اند
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ــت و اگر خود آينه مالحظه شود، آينه در كار نيست،  عكس اس
بلكه مرئي است كه ديده مي شود. لذا آينه امري عدمي است و 
ــراي موجودات بعدي تجلي كند. پس تجلي  صورتي ندارد تا ب

تنها به دست شخص واجب تعالي واقع شده است نه آينه.
ــطه هايي كه تجلي را قبول  ثانيًا، تعدد آينه ها و كثرت واس
ــود. در نتيجه  ــد، باعث خفا و كمي ظهور صورت مي ش مي كنن
ــطه صورت واجب را  ــبب مي شود، موجودي كه با چند واس س

درك مي كند، كمتر از اشراق نور آن متأثر شود.
ــت و تجلياتي كه  ــًا، تجلي حضرت رّب الِعّزه واحد اس ثالث
موجودات در مراتب مختلف دريافت مي كنند، همان تجلي علت 
ــت؛ چرا كه غير از او از تأثيري برخوردار نيست و هيچ  اولي اس

چيزي از غير او متأثر نمي شود.
ــيا ترتيب طولي از نظر ُقرب و ُبعد  رابعًا، چون در ميان اش
به واجب تعالي ضروري است، لذا موجودي كه نزديك تر است، 
ــتر از نور تجلي  به طور قوي تر اثر تجلي را قبول مي كند و بيش

حق، نورانيت كسب مي كند.۴
ــكيك و وحدت  مالصدرا طبق مقدمات اصالت وجود، تش
ــبحان براي هر  ــريان را اثبات مي كند. خداوند س وجود، اين س
ــي و طبيعي، كمال  ــي و حس ــودات عقلي و نفس ــك از موج ي
ــته و در نهاد و نهان آن ها، شوق و اشتياق  مخصوص مقرر داش
به آن كمال و هم چنين حركت و تالش براي تكميل آن كمال 
ــيده است. البته عشق محض و مجرد از اشتياق  را تمركز بخش
ــاص دارد كه هم در مقام ذات و هم در  ــه عقول مجّرده اختص ب
مرتبة فعل، مجردند و از تمام جهات به فعليت رسيده  اند و همة 
كماالتي را كه شايستة دارا بودن آن ها هستند، بالفعل واجدند. 
ولي در غير از مفارقات عقليه (موجودات ناقص) كه فاقد برخي 
ــتعداد وجدان آن ها را دارند، يعني از  ــتند ولي اس كماالت هس
ــق و هم شوق  جهتي بالفعل و از جهتي ديگر بالقوه اند، هم عش
ــت. اين  ــوق يا ارادي و يا طبيعي اس هر دو موجودند كه اين ش
ــت.  ــه دليل اختالف درجات هر كدام از موجودات اس تفاوت ب
ــيمه در حركت اند كه اين حركت  ــن موجودات سراس آن گاه اي
به تناسب شوق آن ها متفاوت مي شود. يعني آن هايي كه شوق 
ــان نفساني است و آنان كه شوق طبيعي  ارادي دارند، حركتش

دارند، حركتشان جسماني است.۵
در تعليقة بخشي از َاسفار، مرحوم مال هادي سبزواري چنين 
ــت. يعني هم  ــق اعم از «ما ُيصاِحُب اْلِوجداَن» اس مي آورد: عش
ــود كه فعليت محض هستند و همة  ــامل موجوداتي مي ش ش
ــتند (مانند عشق خدا به ذات  كماالت اليقه را بالفعل دارا هس
ــق عقول به ذواتشان) و هم شامل موجوداتي  خداوند و نيز عش
ــود كه مصاحبت با فقدان برخي كماالت را دارا هستند.  مي ش

ــط عشق، كمال وجود محافظت مي شود و به وسيلة شوق،  توس
كمال مقصود مطالبت مي شود.۶

مالصدرا در اين بخش به بيان جاري بودن عشق به طور اعم 
در همة موجودات پرداخته، منتها شوق را كه طلب كردن كمال 
مفقود است، فقط به عقول غيرمفارقه مربوط مي داند. اين بيان 
را به شكل ديگر چنين آورده است: «َو امَّا اْالشِتياُق و الَميُل َفاِنَّما 
ي ِء حاَل فقداَن اْلَكمال و ِلذِلك كاَن العشُق ساريًا  الِن لِلشَّ ُيحصِّ
وُق غيَر ساٍر في الجميِع َبْل َيْخَتصُّ  في َجميع الموجودات و الشَّ

وُر في َحقِّه اْلَفْقد»۷. ِبما َيَتصَّ
ــوان اصلي در جلد دوم بيان مي كند:  اين موضوع را به عن
ــت در حالي كه اشتياق امري كه  ــوق، طلب امر مفقود اس «ش
ــال و در نتيجه در  ــت و مح ــت، تحصيل حاصل اس حاصل اس

موجودات تامّ الفعليه و خارج از نقص، شوق راه ندارد»۸.

برهان اول
ــر ارائه مي دهد، چنين  ــي را كه برای اثبات اين ام مقدمات

است: 
ــذ و عدم كه در  ــت و مؤثر و لذي ــه خير اس ــود، هم ۱. وج

مقابلش است، كريه است.
۲. وجود در نفس خود تفاوتي ندارد و نوع بسيط در ذاتش 

است و اختالف آن به تشكيك و شدت و ضعف است.
ــوي خير و وجود، كه كمال است،  ۳. همة موجودات به س
فطرتًا گرايش دارند. همة موجودات به اشّد وجود، كه همه كمال 

واجب است، گرايش دارند.

برهان دوم
۱. حقيقت وجود نامتناهي است و فعليت كامل و تاّم است.

۲. نقص از لوازم معلوليت است و نمي شود معلول با علتش 
در يك رتبة وجودي باشند، چون علت بايد اقدم و اقوٰي باشد.

۳. علت كمال است و معلول نسبت به آن ميل دارد. چون 
ــتري دارد و حقيقت معلول، عين الربط بودن  بهرة وجودي بيش

است.
اگر معلول ها خالي از عشق باشند، هالك مي شوند.

ــٌق لِْلوجودند و معلول بودن  پس هر يك از موجودات عاش
همه اقتضاي اين دارد كه چون معلول جز به علتش دوام ندارد 
و عين الربط است، فطرتًا به باالتر از خود متصل و در پي رسيدن 

به كمال برتر است.
ــير ديده مي شود كه  از طرف ديگر، در حركت عالم اين س

همة طبيعت هاي حسي يكي از اين دو حال را دارند: 
ــتاق براي رسيدن به صورت  ۱. وجـود َكْوني و ماّدي: مش

طبق  مالصـدرا 
اصالت  مقدمات 
وجود، تشكيك 
و وحدت وجود، 
را  سـريان  اين 
اثبـات مي كند. 
خداوند سبحان 
براي هر يك از 
موجودات عقلي 
و نفسي و حسي 
و طبيعي، كمال 
مقرر  مخصوص 
داشته و در نهاد 
و نهـان آن هـا، 
اشتياق  و  شوق 
كمـال  آن  بـه 
هم چنيـن  و 
تالش  و  حركت 
براي تكميل آن 
كمـال را تمركز 

بخشيده است
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جديد و تشخيص استعدادات زماني.
۲. وجود عقلي: واصل به او، چون اّتحاد غايُئ و ِذي الغايئ و 

با مشاهدة واجب، غرق در الهيت او مي شوند.
ــيدن به صورت دارد و صورت  در نتيجه، هيولي شوق رس
به مصوِّر شوق دارد. حس نيز به نفس، نفس به عقل و عقل به 
واجب تعالي بنا بر معلوليت، اشتياق دارد و به سوي مرحلة باالتر 

در حركت اند.۹
ــودات فطرتًا كمال  ــات اين كه همة موج ــدرا پس از اثب ص
ُل  ُم ذاِتِه َو ُمَحصِّ ــت هستند، زيرا «كماُل شي ٍء بما ُهَو َمقوِّ دوس
ُع ِجْنِسِه»، مي گويد۱۰ همه چيز عاشق كمال است:  مادَته َو ُمَنوِّ
ــق دارد كه مي خواهد كمال را به دست  هم هنگام فقدان، عش
آورد، و هم هنگام رسيدن به كمال، زيرا كمال را دوست دارد و 
ــق آن است. اما شوق و ميل هنگام فقدان حاصل مي شود.  عاش
ــت الزم مي داند. هر موجود  ــريان را براي حرك مالصدرا اين س
ــاني به عالي دارد تا كمالي را  ــافل، ميل طبيعي و شوق نفس س
ــوق و عشق در جهت ميل ممكن است.۱۱  كسب كند و اين ش
ــتاي رسيدن به  ــت و در راس اين ميل وجود دارد و بيهوده نيس

كمال است، زيرا: 
الف) به طبيعت موجودات شوق و طلب دارد.

ــت. در نتيجه آن چه كه در  ب) وجود، عبث و بيهوده نيس
طبيعت موجودات است بيهوده نيست. عشق بيهوده نيست.۱۲

عشق، علت َسَريان برپايي نظام است، زيرا برپايي و سياست 
صحيح نظام خلقت و انتظام امور موجودات به اين است كه هر 
موجودي نسبت به ذات خود و كماالت ذات خود، عشق بورزد. 
ــق ذات خود و كماالتش  اگر چنان كه هر موجودي صرفًا عاش
باشد، اين گونه عشق ورزي براي نظام خلقت كار ساز و گره گشا 
ــت و انتظام امور هستي بدان راست نگردد. چنين عشقي،  نيس
ــرج در عالم  ــاد و هرج و م ــالل نظام و َتطرُّق فس ــب اخت موج
مي شود. اّما اين چنين نيست، چون همه دارايِي معلول، از سوي 
ــود و علت، تمام و كمال معلول خود  علتش افاضه و افاده مي ش
اوست؛ پس عشق معلول به كمال ذات خويش عينًا همان عشق 

به علت هستي بخش خود است.
َس اهللا اَنواَرُهم) گفته اند كه محبت خدا  حكماي ُمتأّله (َقدَّ
ــت.  ــاري اس ــة موجوداتـ  حتي جمادات و نباتاتـ  س در هم
ــكون ها در  ــن نظر داده اند كه مبدأ همة حركت ها و س هم چني
اجسام عالي و سافل، آسماني و زميني، همان عشق واحد احد 

است و شوق به معبود صمد.
ــناخت حق تعالي نيست كه  هدف از وجود خلقت، جز ش
ــبت به اين  ــر اين گواه اند. هر موجودي چون نس عقل و نقل ب
مقصد سنجيده شود، درجه اي از درجات قّوت و ضعف را نسبت 

به آن داراست؛ زيرا كه شناخت در طبع همه  جاگير است.
ــبيح او  ــت مگر آن كه تس خداوند مي فرمايد: «چيزي نيس
ــما تسبيح آنان را نمي فهميد» (اسرا ء : ۴۴). پس   گويد، ولي ش
ــب آن چه در  حضرت واجب حق به حكمت كاملة خود برحس
طبع آنان جاي دارد، بر آنان مسلط است؛ نظر به عشق و شوقي 
كه اينان به خير حقيقي و لذت برتر دارند و به مقداري كه ظرف 

وجودشان قابليت گرفتن از چشمة كمال را دارا باشد.
ــقي در طبيعت همه جاي داده  و سبب اين كه چنين عش
شده، اين است كه طلب و حركت وي را به سوي مقصود تأمين 
كند تا دنياي هستي انتظام گيرد و كوشش و طلب حق معبود 
ــا ارده و يا  ــزيـ  خواه كامل يا ناقص، ب ــر چي ــرد. و ه دوام پذي
ــقي ِجبّلي و شوقي غريزي و حركتي ذاتي  بي اراده ـ داراي عش
ــت و آسمان ها و زمين بر اين عشق در حركت  به طلب حق اس
ــير و ثبات جز آفرينندة  ــكون اند و غايت و مقصد از اين س و س
ــوي او نزديك گشتن نيست كه به آنان  ــمان و زمين و به س آس
ــراه. گفتند به فرمان  ــت: «بياييد به فرمان يا به اك ــوده اس فرم

لت: ۱۱)۱۴. آمديم». (ُفصِّ
ــاري َجلَّ ِذكُره  ــودات، خداوند ب حركت دهندة همة موج
ــاري و جاري در سراسر  ــطة عشق خويش كه س ــت به واس اس
ــطة برخي  ــت، ولي برخي از آن ها به واس موجودات و ذّرات اس
ــطة موجودات ديگر به  ــر (يعني برخي از موجودات به واس ديگ
حركت مي آيند). مانند فرمودة او: «پروردگار شما خدايي است 
ــپس به عرش  ــش روز آفريد. س ــمان ها و زمين را در ش كه آس
ــانيد كه با شتاب از پي آن  ــب همي پوش پرداخت. روز را به ش
ــيد و ماه به فرمان وي خدمت دارند. بدانيد كه  مي رود و خورش
ــت خداي يكتا پروردگار  ــت. بزرگ اس آفرينش و فرمان از اوس

همة جهانيان» (اعراف: ۵۴).
ــه جهان بَتماِمه همانند يك پاي كوبنده و بازيگري  بدان ك
ــكل ها و حركات گوناگون اعضاي خود،  ــت كه با اختالف ش اس
برخي با تندي و برخي ديگر با كندي، و پاره اي را با اشارة كوتاه 
و پارة ديگر را با آرامي انجام مي دهد. پس ظاهر آن (جهان) در 
رقص و پاي كوبي است و درون و باطنش در جنبش و حركات 
متفاوت، از رقص و جنبيدن، به حسب حركت طبيعي و نفسي 

و عقلي است.
ــون و مقاصد و ُمراودات  ــت هاي گوناگ او را دواعي و خواس
جوراجور از باال رفتن و پايين آمدن است كه به جهت نزديكي 
ــتين  ــرب به مقصد نهايي و غايت اخير الهي، و مبدأ نخس و تق
ــايي و نيستي ُمّبرا و دور است، در  فعال كه به طور كلي از نارس
موضوع قابل محمدي (ص)، كه بر او و خاندان او برترين درودها 
ــپس  ــپاس ها باد، منتهي و پايان مي پذيرد. س و كامل ترين س

وجود  از  هـدف 
جـز  خلقـت، 
حـق  شـناخت 
تعالي نيست كه 
عقـل و نقـل بر 
هر  گواه اند.  اين 
چون  موجـودي 
نسـبت بـه اين 
سنجيده  مقصد 
درجه اي  شـود، 
از درجـات قّوت 
و ضعف را نسبت 
به آن داراسـت؛ 
زيرا كه شناخت 
همـه   طبـع  در 

جاگير است
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ــپاس ها، در حكم صورت هايي هستند كه پي درپي  درودها و س
بر محل حركت كه در تعريف آن گفته اند، كمال نخستين است 
براي هرچه در مرتبة قّوه است از آن جهت كه بِالقّوه است، وارد 

مي گردند.
همان طور كه بيان شد، مالصدرا با توجه به اصالت وجود و 
ــكيك، قائل به جاري بودن وحدت وجود در جهان در عين  تش
ــت. از آن جا كه وحدت را ُمساِوق وجود و  ــكيكي اس َكَثرات تش
ــم و ادراك مي داند، كلية موجودات جهان  ــاوق عل وجود را مس
ــق هم  را داراي ادراك و مايل به كمال مي داند و در نتيجه عش
در همه جريان دارد، ولي به شّدت و ضعف. پس عشق مساوق 
هستي است و اصالت وجود صدرا اصالت عشق را در پي دارد و  

از اثبات اصالت وجود، عشق را نتيجه مي گيرد.
ــيار دقيق و باريك كه از  ــق دانشي است بس آن سوي عش
درك فردهاي سالم و عاقل بسي دور است. برخي اهل تحقيق 
ــي گفته اند دليل معرفت خداوند براي تازه كار و نوآموز،  و بررس
ــق و ارادت است. زيرا آن دو از شناخت و معرفتي هر  همان عش
ــا برانگيخته و سرچشمه گرفته اند و نسبت آن  چند كم و نارس
ــت به ميوه. سپس  ــبت تخم اس ــاهِد كامِل تام، مانند نس به ش
ــي، همان ذات مقدس  ــوي حق تعال حركت دهندة دل ها به س

اوست۱۵.

عشق ذات واجب تعالي
مطابق اصول فلسفي و مباني حكمت متعاليه، واجب تعالي 
مطلقًا منّزه از معلوليت است و هيچ گونه نقص و كاستي در آن 
ــت.  راه ندارد؛ چون واجب تعالي وجود ِصرف و خير محض اس
ــق به ذات خود، عشق به  بنابراين، برترين موجودات از نظر عش
ــت كه الزمة ذات مقدسش است. اين ذات هرگز از  خيراتي اس

عشق منفك نمي گردد، بلكه عشق عين ذات اقدس اوست۱۶.
اوًال، خير و كمال و محبوب همه است. ثانيًا، ذات حق كل 
ــس ذات حق، محبوب همگان و از  ــت. پ وجود و وجود كل اس
ــق و ُمحّب ذات خود اوست.  جمله خودش بوده و خودش عاش
هم چنين همگان عاشقان و شيفتگان اويند. چون در مقام ذات 
حق جز ذات، شئون ذاتي او چيزي نيست. لذا در آن جا معناي 
ــق و معشوق است. يعني عشق،  ــق، عين صورت ذات عاش عش
عاشق و معشوق متحدند. قبل از تجلي و اشراق به عالم، غيري 
ــوق او باشد و به معناي ديگر، بعد از  وجود ندارد كه حق، معش
ــراق هم غيری وجود حقيقي ندارد كه حق معشوق  تجلي و اش

آن غير باشد۱۷.
ــدت وجود كه همة خلق  ــدرا در اين جا با توجه به وح ص
تجلي و اشراق الهي دارند، خدا را وجود محض و عاشق و عشق 

و معشوق مي داند. لذا مي گويد: «َو ُهَو ُمبَتهٌج بِذاِتِه، البَِغْيِرِه، اِْذ 
اُر...»۱۸. ال غَير و الِ ندَّ و ال شريَك َلُه َو ُهَو العَزيُز الَقهَّ

البته مي گويد ذات حق، معشوق ديگران هم هست. چون 
ــت و  ــتي مطلق اس بنابر مبناي صدرا ذات مقدس حق كه هس
هستي هم مساوق و متحد با عشق است، لذا ذات حق، عشق و 
عاشق و معشوق مطلق است و حق، علت هستي بخش و فاعل 
ــت؛ پس معشوق همة هستي  ــبت به همة هستي اس الهي نس
ــق حق به ذات اقدسش برترين مرتبة  ــت۱۹. ولي مرتبة عش اس
عشق است: «َفُهَو اَْعَظُم األشياِ ء َبْهَجًئ َو َمَحبًَّئ ِلذاِته ...»۲۰. زيرا 
ــدارد، چرا كه  ــتي در او راه ن ــت و هيچ گونه كاس او معلول نيس
ــت و لذا برترين  چنين موجودي خيرمحض و وجود ِصرف اس
موجودات از جهت محبت به ذات خود و خيراتي است كه الزمة 

ذات اوست۲۱.
ــق را عين ذات الهي مي داند، زيرا اگر عشق  صدرا اين عش
را غير از وجود بدانيم، عدم يا نظير مفهوم و ماهيت اعتباري و 
عدمي است و در ذات حق عدم راه ندارد و او وجود مطلق است. 
ــق كه در او موجود است، عين وجود و در نتيجه عين  پس عش

ذات اوست۲۲.
ــق او به  ــق حق به ذات خودش، عش به اين ترتيب در عش
كلية موجودات گنجانده شده است. همان طور كه علم حضرت 
ــش، مشتمل بر علم او به تمامي موجودات  حق به ذات مقدس

است۲۳.
در اين مورد مرحوم الهي قمشـه اي مي گويد: «عشق حضرت 
ــت كه ذات او  ــق به ذات خود اوس حق به خلق، تابع و ِظّل عش
ــت و او هم عين علم به ذات  ــن و ُحسن كّل اس چون ُكّل ُحس
ــه تمام اوصاف  ــت و به علم حضوري به ذات خود، هميش اوس
ــنش بر خود حاضر و به جمال خويش ناظر است. بنابراين  حس
ُحسن اعظم و اَتم، دائم نزدش حاضر است. بعد از روشن شدن 
ــل، لذت و ابتهاج كامل  ــن كام اين معنا مي گوييم: حضور حس
است و آن منشأ عشق كامل، بلكه عين عشق است. شهود حسن 
كامل همان عشق است. پس حق عاشق خود و عشق كامل به 
ذات خود اوست و ِبذاِته، هر چند غيري در بين نباشد، عاشق و 
معشوق است. و چون بالضروره عشق به هر چيز، الزمه اش عشق 
ــت، پس خدا عاشق به آثار و مخلوقات خود اوست؛  به آثار اوس
نه از جهت اثر و مخلوق، بلكه از جهت عشق مؤثر به ذات خود. 
پس حق در عين آن كه مستغني از خلق است، ُمحّب خلق است 
و ُحّبش منشأ ايجاد؛ ليكن اين حب، عين حب به ذات و شئون 

افعالي و آثار ذات مقدسه است»۲۴.
طبق گفتة مرحوم الهي قمشه اي، خدا فاعل بالعشق۲۵ است 
كه ممكن است در الهيات بمعني االخص مورد بحث قرار گيرد. 

از آن جا كه وحدت 
را ُمسـاِوق وجود و 
وجـود را مسـاوق 
ادراك  و  علـم 
كليـة  مي دانـد، 
جهان  موجـودات 
ادراك  داراي  را 
كمال  بـه  مايـل  و 
مي داند و در نتيجه 
عشـق هم در همه 
ولي  دارد،  جريـان 
به شـّدت و ضعف. 
مساوق  عشق  پس 
و  اسـت  هسـتي 
اصالت وجود صدرا 
اصالت عشق را در 

پي دارد
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اين معنا در اسفار چنين آمده: «لو َال العشُق ما ُيوَجُد َسما ٌء و ال 
أرٌض َوَال َبرٌّ و َالَ َبحٌر»۲۶.

ــت و ذات او مصدر  ــود به ذات خود مبتِهج اس واجب الوج
جميع اشياست. پس به مخلوقات، كه از لوازم ذات اويند، مبتهج 
است. خداوند سبحان كه فاعل و غايت بالذات است، به ذات خود 
ــت، محبت بِالّذات دارد و به آثار خود چون  كه كمال مطلق اس
آثار اويند، محبت بِالَعَرض دارد. او در مقام فعل خود مخلوقات 
ــت مي دارد و محبت او در مقام محبت بِالَعَرض است و  را دوس
آية «َفَسْوَف َيأِتي اُهللا بَِقْوٍم ُيِحبُُّهم َو ُيِحبُّوَنُه» (مائده: ۵۴) ناظر 

به محبت خداوند در مقام فعل اوست، نه در متن ذات وي۲۷.
ــفي در آثار اهل حكمت بسيار آمده است  اين عبارات فلس
ــافل ندارد و آن را اراده نمي كند، وگرنه الزم  كه عالي نظر به س
مي آيد عالي به وسيلة سافل به كمال برسد و حال آن كه عالي 
ــافل كه معلول آن است، به  ــافل از خود است، با س كه علت س
ــد. اين عبارات با آن چه كه دربارة محبت و ارادة  كمال نمي رس
ــده است، منافات ندارد. زيرا آن چه  خداوند به مخلوقات بيان ش
ــد، اراده و توجه بِالّذات عالي به  را كه عبارات فوق نفي مي كنن
ــت و به گونه اي كه عالي ذاتًا قصد تحصيل داني را  ــافل اس س
ــته باشد، اما اراده و محبت بِالَعَرض او كه بر سبيل تبعيت  داش

است، مانعي ندارد.
هنگامي كه در پيش ابي سعيد ابي الخير (رحمه اهللا) اين قول 
ــد، گفت: خداوند آن ها را دوست  (ُيِحّبهم َو ُيحبُّونه) خوانده ش
دارد، چون او جز خود را دوست نمي دارد. پس در جهان وجود 
جز او نيست و ما ِسوا صنع اويند، و صانع چون مدح صنع خود 
ــد، در حقيقت مدح نفس خود مي كند. و از اين جا حقيقت  كن
ــكار مي شود كه اگر عشق نبود، آسمان و زمين و  اين گفتار آش

خشكي و دريا ايجاد نمي شد.
ــبحان نسبت به  ــتي خداوند س ــت كه دوس غرض اين اس
خلق، به دوستي او به ذات خود او باز مي گردد. محبوب و مراد 
ــان  ــت، همان گونه كه انس حقيقي خداوند همانا ذات خود اوس
ــت مي دارد، آثار او را نيز دوست مي دارد و  وقتي ديگري را دوس
دوست داشتن آثار او، در حقيقت به معناي دوستي آن دوست 

است و آن چنان كه گفته شده: 
َو َما ُحبُّ الّديار َشَغْفَن َقلِبي
ياِر َو لِكْن ُحبُّ َمْن َسَكَن الدِّ

ــتي خانه ها دلم را به خود مشغول نكرده  يعني هرگز دوس
ــاكن آن  خانه هاست كه قلبم را مشغول  است، بلكه دوستي س

نمود و دوستي خانه ها در اثر دوستي ساكن آن هاست۲۸.
از طرف ديگر، وقتي ما وجود عشق در موجودات را اثبات كرديم، 
او كه خير مطلق و عّلت العلل است، طبق اين كه فاقد شي ُمعطي 

شي ء نيست، پس عاشق است.
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۸. مالصدرا، تفسير سوره مباركه نور، تعليق محمد خواجوي، انتشارات مولي، 
چاپ اول، ۱۳۶۲.

ــن  ــام الجاهلي (عفان و عارف نمايان)، ترجمه محس ــر اصن ۹. مالصدرا، كس
بيدارفر، انتشارات الزهرا ء، چاپ اول، بي تا.

بـه ايـن ترتيب در 
عشـق حق به ذات 
او  عشـق  خودش، 
به كليـة موجودات 
شـده  گنجانـده 
است. همان طور كه 
حق  حضـرت  علم 
مقدسـش،  ذات  به 
مشـتمل بر علم او 
به تمامي موجودات 

است
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 رابطة علم و دين در غرب  محمدعلی رضايی اصفهانی 
.۱۳۸۹  کانون انديشة جوان   تهران 

ــش در مورد دو مفهوم «علم» و «دين»، نسبت ميان  پرس
آن ها و نحوة ارتباطشان با يکديگر، در چند قرن اخير به صورت 
چشم گيری ذهن و انديشة انسان ها را به خود واداشته است و در 
اين ميان، غرب در اين مسئله با چالش هايی جدی روبه رو است.

تعارضات عمده ای که در قرن های شانزده و هفده ميالدی 
ــوم تجربی صورت  ــمندان عل ــيحی و دانش ــان علمای مس مي
ــناختی  ــی بود چون: زمينه های روان ش ــی از عوامل گرفت ناش
ــن دو طرف، تحقير و تکفير  ــو ء ظ (برخوردهای متعصبانه، س
يکديگر)، زمينه های جامعه شناختی (قدرت طلبی عناصر علم و 
ــالم برای بيان نظرها)، زمينه های موجود در  دين، فقدان جو س
کشيشان (عدم آشنايی آن ها با پيشرفت های علوم، برداشت های 
شخصی از دين)، زمينه های موجود در دانشمندان علوم تجربی 
(عدم آشنايی با حقايق دين، قطعی پنداشتن نظريه های علمی و 
اصرار بر تحميل آن به دين)، نارسايی های موجود در حوزه های 
پژوهش علم و دين (عدم تمايز قلمرو علم و دين، راه يابی خرافه 
ــتگاه فلسفی در غرب). اين کتاب به منظور  در دين، ضعف دس
بررسی تعارض علم و دين در غرب، زمينه ها و علل اين تعارض 

را بيان می کند.
مطالعة اين کتاب به دبيران گرامی پيشنهاد می شود.

 حـق با کيسـت (مناظرة مذاهب اسـالمی بـا وهابيت) 
 ابوالفضل بهرام پور  قم  آوای قرآن  چاپ دوم، ۱۳۸۹.

افزايش روزافزون تبليغات وهابيت در کشورهای اسالمی و 
هم چنين در کشور ما و ترويج و تبليغ افکار مرتجعانة اين گروه 
در داخل کشور، لزوم آگاهی از انديشه های اين فرقه و پاسخ به 
ــبهات آنان را دوچندان می کند و خصوصًا آن که محور همة  ش
 اين تبليغات ذهن و فکر دانش آموزان و دانشجويان کشور است 
ــائل دينی،  تا با بهره گيری از اطالعات و دانش کم آنان در مس
بذرهای ترديد و شک را در ذهن و دل آنان جای دهند و آنان را 

نسبت به اصول دين و مکتب خود متزلزل کنند.
کتاب «حق با کيست» که به همت استاد بهرام پور در پنج 
ــبی برای آشنايی با افکار  ــته شده است، کتاب مناس جلد نگاش
ــخ های مناسب به شبهات آنان  عقب ماندة وهابيت و يافتن پاس

است.
در اين کتاب که در قالب مناظرة مذاهب مختلف اسالمی 
ــيعة اثنی عشری گرفته تا شافعی و مالکی و حنفی با يکی  از ش
ــته شده است، سستی انديشه و عقايد  از علمای وهابيت نگاش
ــيم شده است و  وهابيون از نگاه همة اين مذاهب به خوبی ترس
نشان داده شده که اين افکار در بين هيچ يک از مذاهب اسالمی 

جايگاهی ندارد.
ــت  ــی که اين کتاب بدان پرداخته اس ــی از موضوعات برخ

عبارت اند از:
سجده بر مهر، شفاعت، زيارت اهل قبور، آية تطهير، عدالت 

صحابه، غديرخم و...
ــورد انحراف  ــات مفيدی در م ــاب اطالع ــة اين کت مطالع
ــير صحيح و درست تعيين شده در  انديشه های وهابيت از مس
ــمانی و تعاليم پيامبران در اختيار مخاطب می گذارد  کتاب آس
ــازد. از اين  ــيعه آگاه می س و فرد را به صحت و اتقان تعاليم ش
جهت مطالعة اين کتاب براي دبيران و دانش آموزان عزيز مغتنم 

خواهد بود.

ياسين شكرانى
كارشناس گروه تعليم و تربيت دينى
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 درآمدی بـر عرفان حقيقی و عرفان های کاذب  احمد 
حسين شريفی  قم  صهبای يقين.

با توجه به اين که يکی از ويژگی های انسان، حس خداجويی 
ــيدن به اين غايت به دنبال راه و  ــت و برای رس و خداگرايی اس
طريقتی مطمئن است، از اين رو ممکن است با ديدن اولين بيرق 
و علم برافراشته شده به نام معرفت و عرفان، به سوی آن متمايل 

شود و دل در گرو راهی گذارد که پايانی جز تباهی ندارد.
ــه و آئين عرفانی و  ــور ما ده ها فرق ــال حاضر در کش در ح
معنوی خرد و کالن وجود دارد که با سو ء استفاده از اين حس 
ــال فعاليت اند، و با تبليغات  ــری به گونه های مختلف در ح فط
فراوان و به نام ايمان و معنويت، درصددند تا پيروانی را به گرد 
ــی، فرهنگی  ــع کنند و به بهره های اقتصادی، سياس خود جم
ــت تا با شناخت  ــته اس ــت يابند. لذا شايس و اجتماعی آن دس
ــی و دروغين از فرو  ــاخص های عرفان های حقيق ويژگی ها و ش
افتادن خود و ديگران در دام چنين فرقه هايی جلوگيری کنيم.

ــای کاذب» که با هدف  ــاب «عرفان حقيقی و عرفان ه کت
معرفی ويژگی ها و مالک های عرفان حقيقی و بازشناسی آن از 
ساير عرفان های دروغين نگاشته شده است، کتاب سودمندی 

برای شناخت اين عرفان هاست.
فصل اول اين کتاب به کلياتی هم چون معناشناسی، علل 
ــر جديد به معنويت و عرفان، تالش غرب برای  روی آوردن بش
جهت دهی به اين گرايش جهانی و نيز مهم ترين فرقه های جديد 

معنوی فعال در ايران پرداخته است.
در فصل دوم به بررسی شاخصه های عرفان حقيقی پرداخته 
شده است که مواردی همچون قرب الهی، عدم مخالفت با عقل، 
مطابقت با شريعت، هماهنگی با فطرت انسانی و توجه به همة 

ابعاد زندگی انسان ازجملة آن هاست.
ــوم اين کتاب تحت عنوان «مشخصه های عارفان  فصل س

حقيقی» به بررسی ويژگی های عارفان راستين می پردازد.

فصل چهارم و پنجم نيز در مورد شاخصه های عرفان کاذب 
و ويژگی های عارفان دروغين است.

ــنده در فصل پايانی تحت عنوان «سياست مداران و  نويس
معنويت های کاذب» به اهداف قدرتمندان از ترويج معنويت های 

جديد پرداخته است.
مطالعة اين کتاب به دانش آموزان و دبيران محترم توصيه 

می شود.

  جواد امين خندقی  شناخت و بررسی شيطان پرستی 
مشهد  آفتاب توس.

شيطان پرستی يک حرکت مکتبی يا شبه مکتبی است که 
در آن شيطان به عنوان نماد قدرت و حاکميت بر روی زمين و 
ــتش قرار می گيرد.  برترين قدرت در جهان، مورد توجه و پرس
اين جريان، در چند سال اخير با حمايت های معنادار قدرت های 
ــعة قابل توجهی يافته است و در حال  ــد و توس بين المللی رش
حاضر نيز يکی از چالش های پيش روی عرصة فرهنگی کشور 
ــعي دارد که افکار و انديشه های  به شمار می آيد. اين جريان س
خود را از طريق روش های جذابی هم چون موسيقی، فيلم، رمان، 
شعر و... گسترش دهد تا بتواند در بين جوانان به عضوگيری و 

جذب بپردازد.
ــتای آشنا کردن خواننده و به خصوص  کتاب حاضر در راس
ــناخت و نقد  ــی، ش ــل جوان با اين فرقة دروغين، به بررس نس
شيطان پرستی پرداخته است. فلسفة وجودی شيطان، تاريخچة 
ــتی و انواع آن، نمادهای شيطان پرستی و وضعيت  شيطان پرس
شيطان پرستی در ايران از مطالب مهم ارائه شده در اين کتاب اند.
ــوان پژوهش برتر حوزه  ــال ۱۳۸۹ به عن اين کتاب در س
شناخته شد و مورد تقدير قرار گرفت. به دانش آموزان و دبيران 
محترم پيشنهاد مي كنيم كه حتمًا اين كتاب را مطالعه نمايند.
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معرفيسايت ها و مؤسـ
اشاره

اين پايگاه وابسته به مؤسسة فرهنگی جام طهور، مؤسسه ای 
غيردولتی اسـت که درصـدد ارائة معارف دين الهی اسـالم 
در عرصه و حوزه های گوناگون به شـيوه ای جذاب، مستند و 

اصولی است.
يکـی از ويژگی هـای ممتاز و بـارز اين پايگاه اطالع رسـانی، 
آموزشی و پژوهشی، دسته بندی منطقی و طبقه بندی مطالب 
است که با مراجعه به سايت، بخش های گوناگون آن را مشاهده 

خواهيد کرد.
اين سايت در بخش های متنوع فعاليت می کند که عبارت اند 

از:

۱. قرآن و ترجمة
www.tahoorgquran.com

ــای قرآنی، امکان  ــش عالوه بر متن و خط زيب در اين بخ
ــوره، آيه و واژه، همراه با معنا و  ــت وجو و نمايش جز ء ، س جس

صوت ترتيل و قرائت نيز وجود دارد.

۲. دايرئ المعارف
ــامل:  ــت ش ــش، دايرئ المعارف جامع و بزرگی اس اين بخ
ــکام، فرهنگ و علوم  ــی (عقائد، اخالق، اح ــث اصلی دين مباح
انسانی، زندگی نامة شخصيت های اسالمی) با طبقه بندی کامل، 
موضوعی که امکان جست وجوی واژه و موضوع را داراست. اين 
نسخة، عالوه بر زبان فارسی، نسخة انگليسی نيز دارد که برای 
بسياری از پژوهشگران و عالقه مندان به معارف اسالمی خارج از 

کشور نيز سودمند است.

۳. کتابخانه
ــت هزار مطلب  ــده، با بيش از هش مجموعة طبقه بندی ش
مستقل شامل:  کلية کتاب های عالمه طباطبايی، عالمه تهرانی 
ــهيد مطهری همراه با  امکان جست وجوی واژه، موضوع و  و ش
ــنده. اين کتابخانه عالوه بر زبان فارسی، نسخة انگليسی  نويس

طهور، گنجينة    
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شهربانو شکيبافر

ـسات فرهنگى و دينى
    دانش اسالمى

نيز دارد.

۴. َاعالم طهور
ــتمل بر اعالم همانند انبيا، عرفا، ادبا، شعرا،  اين بخش مش
ــمندان، مفسران و متکلمين است که  فالسفه، مورخين، دانش
برای عالقه مندان به سير زندگی و آثار و ويژگی های تاريخی اين 

اشخاص، بخشی بسيار مهم و کاربردی است.

۵. کتاب شناسی
ــير، تاريخ، جغرافيا،  در اين بخش، کتب علوم قرآنی، تفس
ــگ، عرفان و تصوف،  ــر، فقه و اصول، علوم و فرهن ــات، هن ادبي

فلسفه و کالم، عقائد، فرقه ها و اديان را طبقه بندی کرده است.

۶.تفسير
tahoortafsir.com

ــت و تنها قابليت  ــی اس ــير فارس اين بخش از پايگاه، تفس
دسترسی ترتيبی، موضوعی و واژه يابی، به ترجمة تفسيرالميزان 

عالمه طباطبايی را دارد.

۷. کاربران
ــر، امکان بهره وری  ــه با عضويت رايگان کارب اين بخش ک
ــايت های طهور را فراهم می کند، به  ــتفاده از مجموعه س و اس

سؤاالت کار بر در زمينه های مختلف پاسخ می دهد.

۸. پادکست
ــبت های مذهبی  ــری و جالب بنا به مناس اين بخش هن
ــود که  ــة طهور توليد می ش ــط تيم هنری و فنی مؤسس توس
ــژة ايام فاطميه، مبعث، عيد  ــال حاضر چند محتوای وي در ح
ــده  ــايت بارگذاری ش ــعبان و ۲۱ رمضان در س غدير، نيمه ش
ــت. با مراجعه به اين پايگاه مطالب بسيار جالب می شنويد  اس

و می بينيد.

www.tahoor.com

دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي مجله هاي دانش آموزي 
  ( ( به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) ) ::

مجله هاي بزرگ سال عمومي 
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

 (به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومي و تخصصي، براي معلمان، مديران مربيان، مشاوران 
و كاركنــان اجرايي مــدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

 4 ــمارة  ش ــاختمان  شمالي،س ــهر  ايرانش ــان  خياب ــران،  ته نشـاني:   
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاي رشـد توسط دفتر انتشـارات كمك آموزشي 
سـازمان پژوهش  و برنامه ريزي آموزشـي وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيه و منتشـر مي شـوند:

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشـد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)  
رشـد برهان متوسـطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشد مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي  
رشد آموزش تاريخ   رشد آموزش جغرافيا  رشد آموزش زبان  رشد آموزش رياضي  
 رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي   رشد 
آموزش زمين شناسـي  رشـد آموزش فني و حرفه اي  رشـد آموزش پيش دبسـتاني

مجله هاي بزرگسال اختصاصي

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

مجله هاي بزرگسال و دانش آموزي تخصصي
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 هزينة اشتراك يكساله مجالت عمومي (هشت شماره): 96000 ريال
 هزينة اشتراك يكساله مجالت تخصصي (چهار شماره): 60000 ريال

  نشاني: تهران، صنـدوق پستي  امور مشتركين: 16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :وبگاه مجالت رشد  
  اشتراك مجله:                            14ـ 77339713/ 77335110 /   77336656ـ021

 نام مجالت  در خواستي:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاريخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشاني كامل پستي:  
 . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: .  . . . . . . . . . . . . . شهرستان: . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ پرداختي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   در صورتي  كه قبالً مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را ذكر كنيد:
                  

       امضا:

نحوة اشتراك:
حساب  شماره  به  اشتراك  مبلغ  واريز  از  پس  مي توانيد  شما 
39662000 بانك تجارت، شعبة سه راه آزمايش كد 395، در وجه 

شركت افست از دو روش زير، مشترك مجله شويد: 
1.  مراجعه به وبگاه مجالت رشد؛ نشاني:  www.roshdmag.ir و تكميل 

برگة اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزي. 
پست  با  اشتراك  شدة  تكميل  برگ  همراه  به  بانكي  فيش  اصل  ارسال   .2

سفارشي (كپي فيش را نزد خود نگه داريد).

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

جهاد اقتصادي

و حکم می دهد، از او بايد سؤال کرد که آيا در عصر ما، می شود 
ــت فقيه مذکور باشد و حکومت به دست او نباشد؟  قضا به دس
ــدارِی رمه در  ــون، از دام ــکان ندارد و قان ــا بدون قانون ام قض
ــت و از جريان هوايی هواپيماها تا  ــاورزی دش دامنة کوه تا کش
جريان زيردريايی ها در عمق اقيانوس ها را شامل می شود و بايد 
ــکايت ها در زمان حاضر، فقط شکايت  پاسخ گوی آن ها بود. ش
ــئلة پارچه فروشی و خريد و فروش گوسفند  زيد و عمرو در مس
ــت. اگر داعية دين اسالم جهانی بودن آن  و مانند اين امور نيس
است و برای جهانيان پيام دارد و می تواند تا پايان دنيا مشکالت 
جوامع را حل کند، بايد در همة زمينه ها قانون داشته باشد؛ بايد 
ده ها کتاب و قانون داشته باشد؛ بايد مجلس قانون گذاری داشته 
باشد؛ بايد کارشناسانی برای تقنين انتخاب کند و از مشارکت 
ــود فقيه جامع الشرايط سمت  ــد. آيا می ش مردم برخوردار باش
ــته باشد و حکم بکند، ولی آن چه در جامعه توسط  قضا را داش
حکومت پياده می  شود، قوانين شرقی وغربِی غير اسالمی باشد؟ 
آيا درست است که مردم مسلمان براساس قوانين گرفته شده 
از غير مسلمين عمل کنند؟ عمل به قانون طاغوت و تحاکم به 
طاغوت: يريدون أن يتحاکموا الی الطاغوت (سورة نسا، آية ۶۰) 

حرام نيست؟
ــتن  ــمت افتا و قضا برای فقيه، اوًال داش بنابراين، الزمة س
قوانين مدون در همة زمينه هاست که به آموزش و پرورش عالی 
و دانشگاه های متعدد و متخصصين در رشته های گوناگون و قوة 
ــت و ثانيًا تدوين قوانين بدون  مقننه با لوازم عديده اش نياز اس
ــئون  اجرای آن، ارزش عملی ندارد و برای اجرای آن در همة ش
جامعة اسالمی، به قوای انتظامی و تأسيسات و زندان ها و... نياز 
ــمت افتا و قضا برای فقيه در عصر  ــت. از اين رو، پذيرش س اس
غيبت، مستلزم پذيرش حکومت و واليت اوست. ثالثًا چون افتا و 
قضا شامل مسائل عمومی و روابط بين الملل می شود، ناچار بايد 
سفيران، حافظان مصالح و منافع، کارشناسان حقوقی بين الملل 
ــا در داوری های  ــند ت ــالمی باش و...، تحت رهبری حکومت اس
بين المللی، حقوق مسلمين و امت اسالمی محفوظ بماند و همة 

اين ها، در پرتو حکومت اسالمی ميسر است.

ادامة از صفحة ۲۹
پاسخ به شبهات
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