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تربیت دینی نوجوان
از توهم علم تا علم حقیقی

ویژه نامة آموزش عربی )شمارة 3( 
نقد و بررسی سؤاالت درس دین و زندگی )خرداد 91( 

شبکه های شیعی  در اینترنت



ابوعبداهلل محمد بن محمد بن النعمان، ملقب به »ش��یخ مفید«، معروف به 
»ابن معلم«، یکی از اکابر فقها و متکلمین شیعه در سده چهارم و پنجم هجری، 
در یازدهم ذیقعده و در سالروز میالد حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( 
در سال 336 قمری، تقریبًا هفت سال پس از شروع غیبت کبری، در منطقه سویقه 
از توابع عکبری در شمال بغداد دیده به جهان گشود. وی پس از پشت سر گذاردِن 
بیش از هفتاد سال از عمر با برکت خود در راه تبیین مباحث اسالمی، سرانجام در 
سوم رمضان المبارک سال 413 وفات کرد. و بعد از اینکه سیدمرتضی)ره( بر جسد 
مطهرش نماز گزارد در خانه اش به خاک سپرده شد و بعد از چند سال پیکر پاکش 

را کنار مرقد حضرت امام موسی کاظم )ع( انتقال دادند. 
ش��یخ مفید)ره( در رش��ته های مختلف تالش فراوان به خرج داد و نزدیک 
به دویس��ت اثر که می توان گفت دائرئ المعارفی از تش��یع را در خود دارند، تألیف 
کرد. نجاشی که یکی از شاگردان بزرگ مکتب اوست، یکصد و هفتاد جلد کتاب 
از تألیفات ش��یخ را ذکر کرده اس��ت و به طور کلی، آثار وی را در سه دسته فقه، 
علوم قرآنی و علم کالم و عقاید طبقه بندی کرده است. از جمله کتاب های مهم 
ایشان عبارت است از: المقنعه )یک دوره کامل فقه(، االعالم )شرح احکام مورد 
اتفاق ش��یعه(، المسائل الصاغانیه )رد اتهامات بر شیعه(، األمالی )حاوی احادیثی 
از معصومین در دویس��ت مبحث(، اإلرشاد )تاریخ ائمه(، اإلفصاح )فلسفه امامت 

و رهبری(، النکت االعتقادیه )اصول دین(، اصول فقه، العیون و المحاِسن و... .
ش��یخ مفید اولین فقیهی است که به نظام والیت فقیه در کتب فقهی خود 
به وی��ژه کتاب )مقنع��ه(، به عنوان یک نظام الهی تصری��ح فرموده و تمام تالش 
خ��ود را برای تحکیم مبانی و مبادی این نظام الهی به کار برده اس��ت.  وی از 
روحیات معنوی خاصی برخوردار بود و خش��وع و فروتنی فراوان داشت به طوری 

که نوشته اند.
 در مجلس شاگردش )سیدمرتضی( حاضر می شد و با این که سید می خواست 
استاد خود را به جای خویش بنشاند، ولی استاد نمی پذیرفت و از سید می خواست 
که درسش را ادامه دهد و از سخنانش لذت می برد و برای این که از مقام علمی او 
تجلیل کند، با این که خود رهبر شیعیان بود، همچو شاگرد در محضر او می نشست؛ 
زیرا معتقد بود انسان باید از نعمت ها و امکاناتی که خدای بزرگ برای او فراهم 

آورده، بیشترین استفاده را بکند.
 وی بسیار نماز می خواند و روزه می گرفت و هزاران صدقه می داد. لباس خشن 

بر تن می کرد. ظاهری الغراندام، میان قامت و گندمگون داشت.

 جز اندکی از ش��ب را نمی خوابید. س��پس برمی خاست و به نماز می ایستاد، یا 
مطالعه می کرد، یا مشغول تالوت قرآن می گشت.

 او انسان وارسته ای بود که سرای دل را به نور تقوا و تهذیب نفس روشن کرده 
ب��ود. یاد خدا آرام بخ��ش روح و روان او و معارف اهل بیت زینت بخش نهانخانه 
وجودش گش��ته بود. وی عالم عاملی بود که س��خنان و آثار اخالقی ارزنده اش، 
دارویی ش��فابخش برای ره پویان راه وارس��تگی به حس��اب می آمد، اما قبل از 
اینه��ا عمق جان را به زینت ورع، تزکیه و اخ��الق آرایش داده بود به طوری که 
عالمان شیعه و سنی معتقد بودند وی از لحاظ اخالقی سرآمد اقران و هم عصران 
خویش بوده اس��ت. به همین دلیل آثار اخالقی وی تأثیر بسیاری در روح و روان 
دانش پژوهان گذاش��ته و سخنان کیمیاگونه اش اثری ژرف و الهی برای پیرایش 

قلوب پاک انسان ها بوده است.

برترین امتیاز و باالترین دلیل بر کمال فراوان ش��یخ و رس��یدن وی به قله 
تکامل و تهذیب نفس، نامه ها و توقیعاتی اس��ت که این عالم ربانی شایس��تگی 
دریاف��ت آن ها را پیدا کرد. نامه هایی که ب��ه افتخار وی از طرف قائم آل محمد 
صلي اهلل علیه و آله حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف نگاشته شده 

است. 

مستدرک الوسایل/ ج 2/ باب 8 حدیث 8
 کتاب دین و زندگی سال اول



•   قابل توجه نويسندگان و مترجمان•   
•   مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با موضوعات و محتوای اين مجله مرتبط باشد و  قباًل در جاي ديگري چاپ نشده باشد.

• 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. 
•   مقاله يك خط در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود.

• مقاله ها مي توانند با نرم افزار ورد و بر روي لوح فشرده)cd( يا فالپي و يا از طريق پيام نگار مجله ارسال شوند. 
• نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول شود.

• محل قراردادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود. 
• مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطر تنظيم شود.

• كلمات حاوي مفاهيم  نمايه )كليد واژه ها( از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.
• مقاله  بايد داراي تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد. 

• معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.
• مجله در رد،  قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.

• در صورت رد مقاله نويسنده مي تواند تمايل خود را برای قرار گرفتن در وبالگ http://roshdmag.ir/weblog/maarefeslami اعالم نمايد. 
• آراي مندرج در مقاالت ضرورتًا مبين رأي و نظر مسئوالن مجله نيست.

• مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.

•     مدیر مسئول: محمد ناصری   
•     سردبیر: دكتر محمد مهدي اعتصامي
•     مدیر داخلی: اعظم فخر
•     هیئت تحریریه:
پرويز آزادی، دکتر عادل اشکبوس، مريم جزايري
دکتر فضل اهلل خالقيان، فاطمه سلگي
ياسين شکرانی، شهربانو شکيبافر، ناصرنادري
•     ویراستار: دکتر حسين داوودی 
•       طراح گرافیك: آرش صادقيان
•       طراح جلد: عليرضا پوراکبری
•       نشانی دفتر مجله: تهران، ايرانشهر شمالی، پالك266 ، 
صندوق پستی 6585/ 15875 

•     تلفن: 9 ـ 88831161 ـ 021)داخلی 367-374(
•       نمابر: ٨٨٣٠١٤78 

   www.roshdmag.ir :وبگاه     •
   maarefeslami@roshdmag.ir :پیام نگار     •

•       تلفن پیام گیر نشریات رشد: 88301482
•     کد مدیر مسئول:  102 

•       کد دفتر مجله: 113  
•       کد مشترکین: 114

•     تلفن امور مشتركین: 77336655 و 77336656ـ  021
•       شمارگان: 8000 نسخه

•     چاپ: شركت افست )سهامی عام(
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ــوم و چهارم از  ــی تا ماه های س ــال تحصيل از آغاز س
ــرگروه های آموزشی و بسياری  سال تحصيلی، معمواًل س
ــزی و تأليف و نيز  ــران با گروه دينی دفتر برنامه ري از دبي
ــائل  ــا اين جانب تماس های مکرری دارند و پيرامون مس ب
مربوط به کتاب درسی نظرات خود را طرح می کنند و به 

مشورت می پردازند . 
ــيار مطلوب است و نشانة  اصل اين اقدام و ارتباط، بس
ــی ميان آن ها و  ــاط علم ــور و نش فعال بودن دبيران و ش
ــب اطالعات دربارة مسائل جديد است. البته وقتی به  کس
ــتر  محتوای اين ارتباط ها نظر می کنيم، می بينيم که بيش
ــت و دبيران  ــائل مربوط به کنکور اس آن ها نکته ها و مس
محترم می خواهند نظر مؤلفان را در آن موارد بدانند تا از 

سردرگمی دانش آموزان جلوگيری  کنند. 
آنان می بينند که در کتاب های تست، که قبل از شروع 
سال تحصيلی چاپ و منتشر شده اند، به سؤال های مشابه 
پاسخ های متفاوت داده اند. همچنين آنان تجربه کرده اند 
ــری در برخی  ــؤال های آزمون سراس ــه نظر طراحان س ک
موارد با نظر ذکر شده در کتاب درسی يا در راهنمای معلم 

يکسان نبوده است . 
اين وضعيت گويای آن است که بخش قابل مالحظه ای 
از تدريس دبيران در ساية آزمون سراسری انجام می گيرد و 
دغدغه های دبيران در وهلة اول معطوف به مسائل کنکور 
است. البته دبيران ناگزير به چنين وضعی هستند و آن ها 
حق دارند کاری کنند که دانش آموزان آنان در کنکور کمتر 
ــتباه شوند و نمره ای را که در خور آن اند، دريافت  دچار اش
نمايند. اما چنين وضعيتی، سبب از دست رفتن فرصت ها 

برای طرح مسائل محتوايی و سؤال های فکری دانش آموزان 
و آموزش عميق محتوای کتاب درسی می گردد و تدريس 

را از هدف اصلی خود دور می کند . 
ــت؟ چگونه می توان اين  راه حل اين مشکل کدام اس
ــِع آن دغدغة اصلی دبير در  ــيب را از بين برد تا به َتَب آس
ــخ گويی به  کالس تعميق تفکر دينی دانش آموزان و پاس
مسائل جديدی باشد که هر روز در جامعه طرح می شود و 

در شبکه های اينترنتی به آن ها دامن می زنند؟ 
ــات دينی و قرآن در  ــر هدف اصلی از درس تعليم اگ
ــه معارف دينی و  ــبت ب مدارس، ايجاد بينش صحيح نس
ــدن اين ايمان در  ــت ايمان به آن معارف و جاری ش تقوي
ــوان به اين هدف  ــت، از کدام راه می ت ــة زندگی اس صحن
ــيد؟ ما در اينجا چند گزينة پيش رو را طرح می کنيم  رس
ــما دبيران می خواهيم در اين باره اظهارنظر کنيد تا  و از ش
جمع بندی اين نظرات در اختيار مراجع ذی ربط قرار بگيرد 

و بهترين تصميم گرفته شود : 
الف( در آزمون سراسری از بخش پيام آيات و مباحث 
ــود و آزمونی معتدل و به نسبت  ــؤال داده نش پيچيده س
آسان برگزار شود. زيرا اين روش هم سبب خواندن کتاب 
ــود و هم به دلزدگی و تنفر دانش آموزان از  ــی می ش درس

درس دينی نمی انجامد . 
ــری باشد، اما  ب( درس دينی و قرآن در آزمون سراس
ــبه شود. به اين صورت  نمرة آن به صورت حدنصاب محاس
ــب چهل درصد  ــه مثاًل هر دانش آموزی که توانايی کس ک
ــته باشد حق انتخاب رشته را  نمره در درس دينی را داش
ــت آورد. اين روش سبب می شود که امکان رسيدن  به دس
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به حد نصاب برای بيشتر دانش آموزان فراهم شود، آزمون 
ــيت خود را از دست بدهد و سختی شرايط  دينی حساس

فعلی برطرف گردد . 
ــری حذف  ــرآن از آزمون سراس ــی و ق ج( درس دين
ــوم و چهارم  ــال های دوم و س ــود ولی آزمون نهايی س ش
ــبب می شود که  ــود. اين روش س به جای آن قرار داده ش
دانش آموزان خود را فقط برای يک آزمون تشريحی آماده 
ــد. اين  ــت نيز بی نياز خواهند ش کنند و از کتاب های تس
روش در راستای حذف کنکور است و می تواند مرحلة اول 
آن با حذف کنکور درس دينی آغاز شود و سپس به ساير 

درس ها تعميم يابد 
ــری باشد و آزمون آن  د( درس دينی در آزمون سراس
ــاير دروس برگزار شود، اما به اين صورت که  هم مانند س
هدف طراحان سؤال، سخت کردن آزمون اين درس نباشد 
ــی و دفتر برنامه ريزی  و مواردی را که مؤلفين کتاب درس
ــوة آموزش اين درس بر آن ها تأکيد کرده اند، کاماًل  در نح
مراعات شود؛ يعنی آزمونی باشد که جنبة آسان گيری آن 

بر سخت گيری اش ترجيح داده شود . 
ــت اين ايراد مطرح شود که اگر درسی در  ممکن اس
ــود و اکثر دانش آموزان  ــان تلقی ش ــری آس آزمون سراس
بتوانند از آن نمرة بااليی بگيرند، آن درس حساسيت خود 
را در باال بردن رتبة دانش آموزان از دست می دهد و ديگر 
برای خواندن اين درس جديت چندانی به خرج نخواهند 
ــت که چنين حالتی برای  ــخ به اين ايراد آن اس داد. پاس
درس دينی مطلوب است و سبب می شود که دانش آموزان 
ــن درس نيازی به کالس کنکور و گرفتن کتاب های  در اي
متعدد تست نداشته باشند و درس حالت جذاب تری پيدا 

نمايد . 
ــری  ــن حالت، اين درس هم جزء آزمون سراس در اي
است و هم سبب می شود که نيازی به موشکافی های زياد 
روی جمله های کتاب نباشد و دانش آموزان در طول سال 
تحصيلی فرصت بيشتری به دست آورند تا سؤال های خود 

را با دبير مطرح کنند و جواب الزم را بگيرند . 
ــيد که در اينجا  ــن پنج گزينه به نظر اين جانب رس اي
ــما عزيزان گزينه های بهتری داشته  ــد. شايد ش مطرح ش
باشيد. خواهشمند است هم دربارة اين گزينه ها اظهارنظر 

کنيد و هم گزينة پيشنهادی خود را ارائه فرمائيد . 
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 از خودتان و فعالیت هایتان بگویید.
ــاله، دانش آموخته سطح   كتايون )زهرا( آزادي، 47 س
ــتم و در حال حاضر در مدرسة راهنمايي ناحية  3 حوزه هس
4 شيراز به خدمت مشغولم. در ماه رمضان سال 66به عنوان 
ــال 67  ــتم و در س ــتان مهاباد فعاليت داش مبّلغ در شهرس
ــئوليت واحد خواهران سازمان تبليغات اسالمي منطقة  مس
ــال 70 در  ــده گرفتم و به لطف خدا از س ــور را به عه 2 كش
زمينه هاي گوناگوني چون اعزام مبّلغ به دانشگاه ها و خارج از 
كشور و گروه هاي مختلف فرهنگي و سريال هاي صداوسيما 
ــتم و پس از پنج سال تدريس، به طور رسمي به  فعاليت داش
خدمت آموزش وپرورش درآمدم. در سال 74 ازدواج كردم و 
در شيراز ساکن شدم. هم زمان با خدمت در آموزش وپرورش، 
ــنندج به عنوان مبّلغ  ــگاه های صنعتي اصفهان و س به دانش
اعزام شدم. مدتي نيز در دانشگاه علوم پزشكي شيراز مدرس 

امور فرهنگي در خوابگاه بودم.

مريم جزايري
دبیر دبیرستان ناحیه 1 شهر ري

 چ�را در آموزش وپ�رورش؟ تربیت برایتان مهم 
بود؟! آیا از ابتدا تدریس دیني را انتخاب كردید؟

 بله و اين انتخاب را بسيار شايسته و از افتخارات خود 
مي دانم و عميقًا به اينكه معلمي شغل انبياست اعتقاد دارم. 
البته مشروط به اينكه به درستي انجام شود و نتايج درخشان 
داشته باشد. انگيزة من شايد به  دوران نوجواني ام برمي گردد. 
ــتاني آيه شريفة:  زماني كه يك روحاني در كالس هاي تابس
رلى أمرى...« را تالوت كرد: من  ــَرْح لى َصْدرى َو يسِّ »َربِّ اْش
آرزو مي كردم زماني برسد كه من هم بتوانم مانند او آيات را 

حفظ باشم و بخوانم و مدرس قرآن باشم.

 مشوق دیگری هم داشتید؟ چه کسی و چگونه؟
ــغل و تدريس ديني در من   بله، دو نفر در انتخاب ش
ــران در قم كه  ــيج خواه ــئول وقِت بس مؤثر بودند: يكي مس
نامشان خاطرم نيست اما هميشه دعاگوي ايشان هستم. وي 
ــش به قدري  از جهات معنوي خيلي تأثيرگذار بود و تدريس
ــت كه ما حتي روزهاي جمعه و زير بارش برف  جّذابيت داش
و با وجود سرما با اشتياق در كالس ايشان حاضر مي شديم. 
ــه اتفاقًا عربي  ــرب زبان، ك ــيعة ع ديگري هم يک خانم ش

گفت وگو با كتايون )زهرا( آزادي، دبير پيام هاي آسماني ناحية 4 شيراز
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تصاوير: آرشيو



ــهداي مفقوداالثر  ــرش جزو ش هم تدريس مي كرد و همس
ــن دو نوبت صبح و ظهر  ــان بي دوران دفاع مقدس بود. ايش
ــه، كه بايد با فاصله در مدرسه حاضر مي شديم. ما را  مدرس
ــه بمانيم و وقت كمتري براي  ــويق مي كرد كه در مدرس تش
نهار صرف كنيم تا به نماز جماعت برسيم. صبح هاي جمعه 
زمستان كنار يك بخاري عالءالدين براي ما كتاب مي خواند 
ــت الگوي ما بود. در سال  ــيار مناسبي كه داش و با رفتار بس
ــان دبير ديني ما بود. ايشان ضمن رعايت  اول راهنمايي ايش
ــش، لباس هاي شاد و متنوع مي پوشيد؛ به طوري  كامل پوش
ــيار تأثير مثبت مي گذاشت و ما آرزو  كه بر دانش آموزان بس
ــري و باطني  ــی با ويژگي هاي ظاه ــم روزي معلم مي كردي
ايشان، شويم. در واقع اين ها لطف خدا بود كه سر راه من قرار 
داده شد و با وجود اعتراضاتي كه گاه از طرف خانواده به دليل 
ــغلة زياد يا دير به منزل آمدن به من مي شد، توانستم از  مش

اين الگوها استفاده كنم.

 از تجارب تان با دختران نوجوان دورة راهنمایي 
بگویید. با چه شیوه ای با آن ها روبه رو شویم؟

ــيت دوران نوجواني بايد نوع رابطة   با توجه به حساس
ــود كه برايشان جذاب باشد و  ما با آنان به گونه اي تنظيم ش
ــوب شود. چون مخاطبان ما در  ارتباطي شادي  آفرين محس
ــادند و به مسائل عاطفي عالقه نشان  اين سن، خودشان ش
ــود به هنگام ورود به  ــد. معلم حتي با نحوة رفتار خ مي دهن
ــه بچه ها و... مي تواند  ــالم كردن، نوع نگاه ب كالس، نحوة س
ــه با  ــاد محبت و جلب نظر كند و حتي در حياط مدرس ايج
دانش آموزاني كه شاگرد كالس او نيستند، رابطه برقرار سازد 

و آنان را با رفتار مناسب به سوي خود جذب كند.

 این رابط�ه را در فضاي كالس چگونه از طریق 
درس دیني ایجاد مي كنید؟

ــم اهلل الرحمن الرحيم« بر روي تخته  ــتن »بس  با نوش
ــط خوبي ندارم، اما  ــود. با اينكه من خ اين رابطه آغاز مي ش
ــار ورودي را رعايت مي كنم؛ به طوري كه اگر  ــًا اين رفت حتم
ــان تذكر مي دهند. گاهي با نوشتن يك  ــود خودش غفلت ش
ــش از بچه ها يا خواندن  ــام اخالقي، يا حديث يا يك پرس پي
يك شعر، چه در ايام عزاداري  و چه در جشن ها و اعياد، اين 
ارتباط را برقرار مي كنم و اين خيلي مهم است؛ چون بچه ها 
دوست دارند معلم شان به روز باشد و اين شامل پوشش و تنوع 
رنگ در مورد دبيران ديني هم مي شود. به قول حجت االسالم 
قرائتي، مگر بچه ها چه گناهي كرده اند كه چندين ساعت ما 

را با لباس تيره تحمل كنند؟

 از تجربه هاتان بگویید. از بهترین هایش!
  اتفاقًا سال گذشته، كه مي خواستم درس اول پيام هاي 
آسمان پاية اول را تدريس كنم و با توجه به محتواي درس، 
كه دربارة حضور خداوند و ناظربودن او بر عالم است، تصميم 
گرفتم از بچه ها امتحان بگيرم. بچه ها تعجب كردند كه روز 
ــدون درس خواندن چگونه مي توان امتحان داد! گفتم  اول ب
آنچه از هديه هاي آسمان ـ سال گذشته ـ ياد گرفتيد كافي 
ــر به نظر مي آمدند،  ــت و بعد از دانش آموزاني كه زرنگ ت اس
ــؤاالتي را طراحي كنند.  ــان س ــتم با كمك حافظه ش خواس
ــؤال را انتخاب كردم و در نصف  ــؤال ها سه س از ميان آن  س
ــكل يك پاكت درآورديم.  ــتيم و برگه را به ش برگة A4 نوش
ــه ـ كه جا دارد به خاطر  البته به كمك معاون و مدير مدرس
ــان همين جا از آنان تشكر كنم ـ  همكاري هاي هميشگي ش
ــاز كردن آن ها  ــا را طوري منگنه كرديم كه بدون ب پاكت ه
ــخ دادن به آن امكان پذير نبود.  ــؤال و پاس ــي به س دسترس
ــؤال پيش آمد كه اين  ــي براي مدير و معاون هم اين س  حت
چه  جور امتحاني است! و من گفتم شيوة تدريس درس اول 
ــت. بعد از بچه ها خواستم هر كدام به تنهايي  من همين اس
ــتند و دوست داشتند به سؤال ها  و البته هر جايي كه خواس
ــؤاالت اين بود كه به  ــرط پاسخ دادن به س جواب بدهند. ش
ــي آن ها را نبيند.  ــت را باز كنند كه كس ــي بروند و پاك جاي
ــت دقيقه وقت دادم. در اين مدت عده اي مطلب  حدود بيس
را فهميدند و از كالس 35 نفري حدود 20 نفر، بدون توجه 
به اصل مطلب، پاكت را در محل هاي دل خواه خودشان مثل 
حياط خلوت مدرسه، زير پله ها و... باز كردند و جواب دادند! 
ــت جايي پيدا  اما 15 نفر بقيه گفتند چون خدا همه جا هس
نكرده اند كه بتوانند پاكت سؤال را باز كنند. اين تجربه بسيار 
ــب و آموزنده بود، و می توان از اين طريق  مفهوم واقعي  جال
»اََلم َيعَلم بَِانَّ اهلَل َيري« را به بچه ها تفهيم كرد و اينكه در هر 
لحظه مورد مشاهدة خدا هستيم و نبايد از آن غفلت كنيم. 
ــروع كردم و بچه ها اين درس را به  با اين مقدمه درس را ش
ــورت عيني و ملموس به خوبي درك كردند. اين روش را،  ص
حتي در سطح باالتر مثل دانشگاه، در حلقه هاي دانشجويي 

به كار بردم و تجربه كردم كه خيلي مورد توجه قرار گرفت.

 از بهترین خاطرات خود نیز بگویید.
ــتانداري طرحي به نام حجاب و عفاف در   از طرف اس
ــطح ادارات شيراز به شكل كارگاهي اجرا شد كه بنده هم  س
ــئوالن  همكاري مي كردم. پس از پايان كارگاه خانمي از مس
همان اداره مرا صدا زد و گفت كه شاگرد سابق من بوده است. 
يا خانمي، كه در انجمن معارف از اعضاي اصلي انجمن بود، 
در جلسة رسمي اعالم كرد كه شاگرد من بوده و در عملكرد 
خودش همان نكاتي را به كار بسته كه در كالس درس از من 
شنيده است. براي من جاي مباهات بود كه ثمرة آن نصايح، 
كه همه از لطف خدا بود، عملكرد فعلي اين بزرگواران است. 
مسلمًا براي همة معلمان مشاهدة افرادي كه در سمت هاي 

بچه ها دوس�ت 
دارن���د معلم شان 
ب�ه روز باش�د و این 
ش���امل پوش�ش 
در  رن�گ  تن�وع  و 
دیني  دبیران  مورد 
ه�م مي ش�ود. ب�ه 
قول حجت االس�الم 
قرائتي، مگر بچه ها 
چه گناهي كرده اند 
كه چندین س�اعت 
ما را ب�ا لباس تیره 

تحمل كنند؟
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مختلف فعاليت مؤثري دارند و قباًل شاگردشان بوده اند بسيار 
ــت. من حتي دانش آموزي داشتم كه مكرر تخلف  جالب اس
ــتادند. او يك بار  ــرد و دائم دبيران او را به دفتر مي فرس مي ك
ــركالس نوشابه خورد و من با كظم غيظ به جاي برخورد  س
ــدم و بعد كه كمي آرام شدم، به  تند با او، از كالس خارج ش
كالس برگشتم. در اين فاصلة كوتاه خروج من از كالس، خود 
دانش آموزان به او اعتراض كرده بودند، اما همين كه من او را 
به دفتر نفرستادم باعث شد درس بزرگي بگيرد. سال ها بعد 
ــة تلفن ديدم و او هنوز از رفتارش خجل بود، اما  او را در باج
به دليل امنيت و اعتمادي كه از جانب من نسبت به خودش 
احساس مي كرد، با هم ديداري صميمي داشتيم و در او تأثير 

مثبت گذاشته بود.

  كم�ي هم از كتاب  پیام هاي آس�مان بگویید و 
اینكه تغییر كتاب را چگونه ارزیابي مي كنید؟

ــه جرئت مي گويم يكي از آرزوهاي معلمان ديني دورة   ب
راهنمايي همين تغيير بود! حتي در همايش ها انتظار دبيران براي 
تغيير مطرح مي شد. شخصاً از اينكه در اين برهه قرار دارم خدا 
را سپاس مي گويم. حتي به كساني كه قصد بازنشستگي داشتند 
ــال آن را تدريس كنند.  توصيه كردم قبل از آن حداقل يك س
ــته اي نيز هستند كه در مدارس غيرانتفاعي  همكاران بازنشس
ــتاق تدريس اين كتاب و گذراندن دورة  خدمت مي كنند و مش
آموزشي روش تدريس آن هستند. البته اين به معني اين نيست 
ــكالي ندارد. اما جنبه هاي مثبت كتاب، مثل  كه كتاب هيچ اش
جذابيت محتوا، كاربردي بودن مطالب و رواني متن بسيار بهتر از 
قبل است و اشكاالت آن هم، طّي اجراي آزمايشي و بعد از يكي 
دو سال، ان شاءاهلل برطرف خواهد شد. در حال حاضر، اين كتاب 
براي بچه ها درس زندگي محسوب مي شود؛ مشروط به اينكه آن 
را با شيوه هاي مفيد و همراه با ابتكار تدريس كنند. دختر خودم، 
ــال دوم راهنمايي است و گاهي با دوستانش به كالس  كه امس
ــت كه محتواي به اين زيبايي چرا توسط  من مي آمد، گله داش
دبيِر خودشان اين گونه تدريس نمي شود. در 
واقع بچه ها به درس عالقه نشان 
مي دهند؛ اگر دبير هم هنر خود 
را به كار بگيرد و براي تدريس 
آن از روش های جذاب استفاده 
كند. چون هدف آموزشي كتاب 
با حفظ كردن تأمين نمي شود 
ــي دروس بر مبناي  و طراح
ــوس  ــي و ملم درك عين
ــده و  ــم ش ــا تنظي بچه ه
قراردادن بخش هايي مثل 
»الهي« و دعاها، كه قباًل 

جايشان در كتاب خالي بود، زمينة بروز استعداد بچه ها را فراهم 
كرده است.

 نظرت�ان درب�ارة مجلة رش�د آم�وزش معارف 
اسالمي چیست؟ چقدر با آن آشنا هستید؟

 تقريبًا از ابتداي شروع به كار مجله، آن را دنبال كرده ام 
و مجموعة نسبتًا كاملي از آن را در اختيار دارم. البته به دليل 
فعاليت هاي فرهنگي متعددي كه داشته ام، مجبورم گاهي آن 
را با ساير مجالت مقايسه كنم و به نظر مي رسد كه در بعضي 
ــبت به آن ها جذابيت كمتري دارد؛ حتي از نظر  زمينه ها نس
شكل ظاهري. البته در بسياري از موارد محتواي مجله بسيار 
ــت، اما فكر مي كنم استفاده از كاغذ كاهي، سياه و  عالي اس
سفيد بودن مجله و استفادة كمتر مجله از تصاوير همكاران 

تاحدودي آن  را از جايگاه واقعي اش دور كرده است.

 چه پیشنهادي براي بهبود كار مجله دارید؟
ــالمی در  ــق به دبيران ديني و معارف اس  مجله متعل
ــفه و عربي است. پس بهتر  حوزة تدريس دروس ديني، فلس
ــاس  ــان را در آن ببينند و حضور خود را احس ــت خودش اس
ــورت درج خاطرات و تجربه های آن ها  كنند؛ هر چند به ص
باشد. مي توان دبيراني كه در تدريس ديني نمونه شده اند يا 
با مجله همكاري داشته اند يا به هر دليلي با آن مرتبط بوده و 
موفقيتي كسب كرده اند، از طريق گزارش کوتاه يا گفت وگوی 
ــئله  يک صفحه ای در مجله، به ديگران معرفي كرد. اين مس
ــيار جذاب و شيرين است؛ به خصوص وقتي  براي دبيران بس
در نظر بگيريم مجله اي كه عكس ما در آن چاپ شده است، 
بعدها ارزش معنوي و فرهنگي بيشتري پيدا مي كند و شايد 
ــل به صورت يك منبع و مأخذ مورد استناد قرار  تا چند نس

مي گيرد.
ــنهاد دوم آن است كه در پايان هر سال از محتواي  پيش
چهار شمارة مجلة معارف، آزمون علمي به عمل آيد و براي 
همكاران برتر، جوايزي از جمله اشتراك رايگان اين مجله در 

نظر گرفته شود.
ــنهاد ديگر اينكه گاهي مقاالت به طرح شيوه هايي  پيش
پرداخته اند كه نمي توان به صورت كامل در متن با آن ها آشنا 
ــت براي آن ها سي دي آموزشي مناسب تهيه  شد و بهتر اس
ــرايط كنونيـ  كه  ــان تر از ش ــود و آس و به مجله ضميمه ش
ــختي به دست همكار مي رسدـ  حتي به نشاني منزل  به س

همكاران فرستاد.

 براي تدریس بهتر همكاران، چه نیازهایي را در 
اولویت مي بینید؟

ــتند: 1. محتوا،   دبيران در دو بخش نيازمند ياري هس
ــخ گويي به  ــس. همة همكاران معمواًل در پاس 2. روش تدري
سؤاالت دانش آموزان با كمبود وقت روبه رو هستند. بنابراين 
چه خوب است كه ماهي يك بار حداقل كالس هاي ديني به 

پای�ان ه�ر  در 
محت�واي  از  س�ال 
چهار ش�مارة مجلة 
مع��ارف، آزم��ون 
علمي به عمل آید و 
براي همكاران برتر، 
جوای�زي از جمل�ه 
اشتراك رایگان این 
مجله در نظر گرفته 

شود
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ــود. دبيران  ــالن اجتماعات برگزار ش صورت همايش و در س
ديني در آنجا صرفًا براي پاسخ گويي به سؤاالت دانش آموزان 
حضور يابند. اين روش را خود من بارها اجرا كرده ام و تجربة 
ــاي دانش آموزان تماس  ــي از آن دارم؛ به طوري كه اولي خوب
ــكر مي كردند. چون بچه ها  مي گرفتند و اظهار رضايت و تش
پاسخ سؤاالتشان را بالفاصله در منزل مطرح مي كردند و در 
ــه و ميزان  خالل آن اوليا در جريان فعاليت فرهنگي مدرس

تأثير آن در فرزندشان قرار مي گرفتند.

 چه توصیه اي به همكاران و دبیران دیني دارید؟
ــه هر چيزي  ــه كنند و بدانند ك ــا مي توانند مطالع  ت
تدريس مي كنند، بايد اول براي خودشان جاافتاده و مستدل 
ــيوه هاي مختلف مطالعه را بيازمايند. الزم نيست  ــد. ش باش
ــؤاالت را  صدها كتاب را بخوانند يا فكر كنند جواب همة س
ــند بلكه بخش هاي مورد نياز مخاطبان خود را  بايد بلد باش
مورد مطالعه و بررسي قرار دهند و در اين خصوص احساس 
وظيفه كنند. بيشتر پيگير مسائل روز باشند. اآلن مسئوليت 
خطير معلمي ايجاب مي كند كه دبير ديني وارد فعاليت هاي 
ديني شود و حضور مؤثر داشته باشد. بايد به شكرانة نعمت 
ــس ديني تجهيز كند؛  ــير تدري هدايت الهي خود را در مس
ــد و با  ــد بتواند عامل تحول باش ــوري كه هرجا وارد ش به ط
ــت و جاذبه ايجاد كند نه دافعه، و بداند كه   رفتارش محبوبي
ــته رفتن فقط رفع تكليف است. الزمة  آهسته آمدن و آهس
تدريس صحيح دين، داشتن سعة صدر همراه با تالش است و 
اينكه خود را از آفات شيطان مصون نداند. جذابيت دبير ديني 
بايد از ظاهر و پوشش او گرفته تا عملكرد و رفتارهايش ديده 
شود. حتي يك لبخند گاهي يك دانش آموز بي تفاوت و احيانًا 

منحرف را به دبير ديني جذب و هدايت مي كند.

 چه توصیه اي به دانش آموزان خودتان مي كنید؟
ــند و پرسشگري آنان از طريق معلم   اينكه دائم بپرس
ــويق قرار گيرد. معلم اگر پاسخ سؤالي را نمي داند،  مورد تش

ــت  ــخ بگويد؛ چون قرار نيس صادقانه اعتراف كند و بعداً پاس
ــنهاد مي كنم براي تشويق  ــد. پيش معلم همه چيز را بلد باش
ــش، روشي را كه به كار  دانش آموزان به مطالعه و ايجاد پرس
ــه  ــرده ام و نتيجة خوبي هم گرفته ام پياده كنند: در مدرس ب
نمايشگاه كتابي برپا شد و مجموعة كتاب هايي حاوي جمالت 
و نكات قرآني با بيش از 49 موضوع و به قيمت هر جلد كتاب 
ــد. از بچه هاي كالس خواستم  به مبلغ 300 تومان عرضه ش
هر كس يك جلد براي خودش بخرد )يعني حدود 35 عنوان 
ــتم هر كدام بعد از  از 49 عنوان موجود( و بعد از آنان خواس
خواندن كتاب خود، آن را به دوستان هم كالس امانت دهند 
و به اين ترتيب با پرداخت فقط 300 تومان آن ها بيش از 30 
كتاب ديگر را هم مطالعه كردند، كه در واقع رسيدن به نوعي 

مطالعة جمعي بدون داشتن هزينة سنگين بود.

 در پایان هر مطلبي را كه دوست دارید، به این 
گفت وگو اضافه كنید.

 الحمدهلل رب العالمين- همين مصاحبه لطف خدا بود. 
نظرات بنده قطعًا نظر تعداد زيادي از دبيران و همكاران من 
ــاگردان خود را  ــت. به اين اميد كه هم خودمان و هم ش اس
براي ظهور امام عصر)عج( آماده كنيم. وجود همكاران دلسوز 
ــده است كه  و حمايت هاي آن ها در دهه هاي اخير باعث ش
افرادي تربيت شوند كه در مقدرات مملكت تأثيرگذار باشند. 
ــا نيز تالش كنيم راه آنان را ادامه دهيم تا باقيات صالحات  م
ــد كه خداوند توفيق تربيت آنان را به ما عطا  ــلي باش ما نس

كرده است.
از شما و همكاران و كاركنان مجله نيز بسيار سپاسگزارم 
كه فرصت بيان اين مطالب را، كه طرح آن ها ضروري به نظر 
مي رسيد، به بنده داديد. توفيق بيشترتان را از خداوند متعال 

مسئلت دارم.

چه خ����وب 
ماه�ي  ك�ه  اس�ت 
حداقل  ب���ار  یك  
كالس ه���اي دیني 
به صورت همای��ش 
و در سالن اجتماعات 
برگ�زار شود. دبیران 
دین�ي در آنجا صرفًا 
پاس�خ گویي  ب�راي 
س�����ؤاالت  ب�ه 
دانش آم�وزان حضور 
یابن�د. ای�ن روش را 
خ�ود من بارها اجرا 
كرده ام و تجربة خوبي 
از آن دارم؛ به ط�وري 
ك�ه اولی������اي 
دانش آم���وزان 
تم�اس مي گرفتن�د 
و اظه�ار رضای�ت و 

تشكر مي كردند
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از 
    ت�������ا  
علم حقیقی!

در آمدي بر
نظریة اسالمي رابطة علم و دین

با تأكید بر دیدگاه
عالمه حسن زادة آملي

حسن جعفريان
پژوهشگر تعليم و تربيت اسالمي 

اشاره
كارشناس�ان س�ازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش�ي 
در هش�تمین نشس�ت»رابطة علم و دی�ن و تأثیر آن بر 
برنامه ری�زي درس�ي«، كه طي دو جلس�ه در م�رداد و 
شهریور 1390 برگزار شد. میزبان حسن جعفریان بودند. 
ت�الش ب�راي شناس�ایي و تبیین رهیافت هاي اساس�ي 
»نظریة اس�المي رابطة علم و دین« با تأكید برمجموعة 
آثار عالمة ذوالفنون، آیت اهلل حس�ن حس�ن زادة آملي 
و با محوریت اثر وزین رس�الة رابطة علم و دین وش�رح 
آن، دغدغة اصلي این تحقیق بوده اس�ت. متن پیش رو، 
خالصة س�خنراني و پرس�ش و پاسخ هاس�ت كه بعد از 
بازنویس�ي و تنظیم، از س�وي كار گروه علم و دین دفتر 
برنامه ریزي و تألیف كتب درس�ي، در اختیار مجله قرار 

داده شده است. 

 کلیدواژه: رابطة علم و دين، حسن زاده آملی، علم، توهم 

مقدمه
منابع تحقیق و رویكرد آن

يكي از عوامل برانگيختگي بنده براي تحقيق و تبيين 
ــوص رابطة علم و دين،  ــن زاده در خص ديدگاه عالمه حس
ــرده-  ــتقل- هرچند مختصر و فش ــالة مس وجود يك رس
دربارة موضوع، به قلم تواناي خود استاد بوده است. تدوين 
ــال 1375 برمي گردد؛ يعني زماني  اين رسالة وزين به س
ــني درمقام رياست پژوهشگاه  كه آقاي دكتر مهدي گلش
ــاني هشت پرسش اساسي  مطالعات فرهنگي و علوم انس
ــمي براي استاد  دربارة رابطة علم و دين را طي نامه اي رس
ارسال كردند. پاسخ هاي مجمل اما عميق ايشان در دوازده 
صفحه و تحت عنوان رسالة علم و دين دركتاب گران سنگ 

هزار و يك كلمه )جلد3، كلمة 350( منتشر شده است1.
ــرح تفصيلي اين رساله به قلم شاگرد فاضل  ضمنًا ش
ايشان، جناب حجت االسالم صمدي آملي در 1387 چاپ 
و منتشر شد كه در اين تحقيق از آن استفاده شده است. از 
ويژگي هاي شرح رساله اين است كه شارح محترم به ساير 
ــت2. البته ايشان به  ــتناد كرده اس آثار عالمه مراجعه و اس
اين مقدار اكتفا نكرده و در شرح اين رساله از ميراث غني  8

13
92

ار 
 به

،3
ارة

شم
 ،2

ة5
دور

 



ــالمي و در صدر اين آثار از اسفار- اثر  حكمت و عرفان اس
ماندگار جناب صدرالمتألهين- بهره برده است. 

ــن ويژگي ها، آنچه براي  ــر من در ميان همة اي به نظ
ــالة علم و دين امتياز و برتري محسوب  ــرح رس كتاب ش
ــواهد و مؤيدات قرآني اين  ــتخراج برخي ش ــود، اس مي ش
ــريف  الميزان است. بر همين اساس،  پاسخ ها از تفسير ش
ــارح ارجمند براي افزايش ظرفيت  ــايد بتوان تالش ش ش
ــن زاده به وحي الهي در  استنادپذيري ديدگاه عالمه حس
جهت توليد دانش  قرآن بنيان و نظريه پردازي و نوانديشي 
ــالمي ارزيابي كرد. بر اين اساس، اگر از اين پژوهش با  اس
ــالمي رابطة علم و دين ياد كنيم،  نام درآمدي برنظرية اس

گزاف نخواهد بود. 
ــق وجود  ــن تحقي ــرد اي ــه رويك ــت ك ــي اس گفتن
شناسانه است3. به همين جهت خصلت تجريدي و انتزاعي 
دارد ونظرية عالمه را از ساير نمونه ها كاماًل متمايز مي كند. 
ــرب4 به دليل  ــات علم و دين در غ ــوي ديگر، مطالع از س
ــي و انضمامي  ــان، غالبًا تجرب ــرد پديدار شناسانه ش رويك
هستند5. به عبارت ديگر، آن ها علم و دين را اموري تاريخي 
و عصري قلمداد مي كنند كه جدا از زمان و مكان واقعيت 
ندارند. ظاهراً اين تلقي در ذائقة پژوهشي آكادميست هاي 
ــش هاي چهارم و پنجم6  ــت! البته پرس ما هم گواراتر اس
تحقيق نيز از همين ويژگي برخوردارند و بيشتر شبيه به 
مسئله7 هستند؛ با اين حال به دليل اين كه در تكون نظرية 
عالمه تأثير گذار نبوده اند، گزارش ما در قيد اين دو پرسش 
نيست. ضمنًا وجود تفاوت هاي عميق را در تعريف و تلقي 
انديشمندان از حقيقت علم و دين نبايد از نظر دور داشت.

الگوي مختار در رابطة علم و دین
ــالمي رابطة علم  ــن زاده از نظرية اس ــر حس در تقري
ــت بلكه از  ــا از تعارض)تضاد( خبري نيس ــن، نه تنه و دي
ــتقالل(8 هم حرفي به ميان نمي آيد. ايشان در  توازي )اس
ــطح به تعاضد و همكاري اين دو مي انديشند و در  يك س
سطحي برتر به اتحاد حقيقی آن ها اعتقاد دارند كه از آن به 
»عينيت«9علم با دين تعبير مي شود. از همين روي، بنده 
معتقدم كه اين ديدگاه بي نظير است و افق هاي تازه اي را 
ــايد. از منظر اين تحقيق، بين  پيش روي محققان مي گش
ــت؛ به  ــتقيم برقرار اس علم آموزي و دينداري ارتباط مس
عبارت ديگر، اين دو مالزم يكديگرند. بر اين اساس، مدعاي 

اصلي اين نظريه را در يك جمله اين چنين مي توان بيان 
كرد: »عالم واقعي، دين دار و دين دار واقعي، عالم است.«

گزارش نظریه
فصل اول: از توهم علم تا علم حقیقي!

ــف وجود دارد.  ــواًل براي »علم« حدود هفده تعري اص
ــن زاده در اين كتاب اخذ مي كنند  تعريفي كه عالمه حس
ــد،  ــف مي دانن ــن تعاري ــن و محكم تري و آن را جامع تري
عبارت است از: »علم، معرفت واقعي به مصنف كتاب نظام 
هستي و كلمات وجودي آن به قدر طاقت بشري است.« در 

ادامه، تعريفي هم از دين حق ارائه مي دهند.

تفكر منطقي و علم حصولي
در اينجا، دربارة علم حقيقي بحث مي كنيم، ابتدا اين 
ــت،  ــلبي كه علم حقيقي چه نيس موضوع را به صورت س
ــت،  ــم و بعد، آن را به صورت ايجابي، كه چه هس مي گويي
ــري يا علم  ــم حقيقي، معرفت فك ــي مي كنيم. عل بررس
ــت و  ــت؛ يعني معلوم آن، »ماهيت10« نيس حصولي نيس
ــطة )حجاب( حس و فكر تحصيل نمي شود. عالمه  به واس
ــرزنش مي كنند اما از قضا  ــن زاده علم حصولي را س حس
ــوزي را ترويج مي كنند و دغدغة  در همين كتاب، علم آم
ــيرة علمي  ــياري دربارة آن دارند؛ از همين روي در س بس

ايشان، شاهد پشتكار فراواني هستيم.
در اينجا اين پرسش مطرح مي شود كه سرزنش علم 
ــوند. كما  حصولي با ترويج علم آموزي چگونه جمع  مي ش
اينكه از ابن سينا نيز شاهد مي آورند كه علم منطق معرفت 
ــد اگر به همين علم  ــرزنش مي كند و مي گوي فكري را س
حصولي اكتفا شود، انسان به حقيقت نمي رسد. در ادامه، 
تعبيري هم از جناب صدرالمتألهين در اسفار نقل مي كنند: 
»وصول به حقيقت ممكن نمي شود اال به مكاشفات باطنيه 
ــزرگان از  ــريه«؛ در حالي كه خود اين ب ــاهدات س و مش
برجستگان حوز ة تفكر منطقي و فلسفي به حساب مي آيند.

به هر حال، مي بينيم كه اين پارادوكس ظاهري خيلي 
ــوند؛ به اين  دوام پيدا نمي كند و اين دو با هم جمع مي ش
ــطح  ــه تحصيل علم حصولي، چه در س ــب كه عالم ترتي
ــگاهي، را به منزلة علت اعدادي براي  حوزوي و چه دانش
وصول به علم حقيقي توصيه مي كنند؛ يعني علوم رسمي، 
ــي، پزشكي، نجوم، فيزيك،  اعم از زمين شناسي، مهندس
ــام معرفت  ــيمي، رياضي وحتي فقه و اصول كه از اقس ش
ــتند، به نردباني تشبيه مي شوند كه انسان جز  فكري هس

علوم رس�مي، 
اعم از زمین شناسي، 
پزشكي،  مهندسي، 
فی�زیك،  نج��وم، 
ش�یمي، ریاض�ي و 
حتي فق�ه و اصول 
كه از اقسام معرفت 
هس�تند،  فك��ري 
تش�بیه  نردباني  به 
انسان  كه  مي شوند 
ج�ز با ب�اال رفتن از 
پله هاي آن به مقصد 

نمي رسد
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با باالرفتن از پله هاي آن به مقصد نمي رسد. يعني برآلت 
قرار گرفتن اين علوم براي رسيدن به حقايق هستي، تأكيد 

شده است.
ــاورد علوم  ــت، نهايت ره ــي مي توان گف ــور كل  به ط
رسمي، آشنايي انسان با الفاظ و اصطالحاتي در محدودة 
ــطة آن ها معاني خاصي را ادراك  ــت كه به واس ذهن هاس
ــزاري(، بر بعضي از  ــد و از طريق اين معاني آلي)اب مي كن
مقاصد غائي خود دست مي يابد. به عبارت ديگر، غايت علم 
حصولي ادراك ظواهر اشيا و قدرت تصرف11 در آنهاست. 
ــتري برخوردار  بنابراين، اگر صاحب اين علم از تعبد بيش
باشد، علمش را براي خدمت به خلق خدا به كار مي گيرد 
ــر اين صورت، از آن در جهت تأمين مقاصد مادي  و در غي
و منافع دنيوي استفاده مي كند. سپس به جماعتي اشاره 
مي كنند كه قصد داشتند خود را از زحمت تفكر و تحصيل 
ــير را دور بزنند اما  علم راحت كنند و-به قول ما- اين مس

سرانجام به وادي انحراف افتادند؛ مانند متصوفه12.
 ناگفته نماند كه از نظر عالمه حسن زاده، طي كردن 
اين پله ها براي نفوس مستكفي، يعني انسان هاي مستعد و 
عادي، الزم است اما براي نفوس مكتفي، مانند اولياي الهي، 
ــت؛ زيرا علم حقيقي در  اين ميزان تحصيل هم نياز نيس
اصل تحققش، نيازي به معرفت فكري ندارد. اين در حالي 
است كه استاد ايشان، عالمه طباطبايي)ره( در تفسير آيات 
ــورة مباركة مائده، راه كسب معرفت و كشف واقع را در  س
انحصار تفكر منطقي مي دانند13. به نظر مي آيد كه اين با 
ــان كه معرفت حقيقی را منحصر به علم  ديدگاه شاگردش
حضوري مي دانند، جمع نمي شود و زاويه پيدا مي كند؛ در 
حالي كه با تحليل دقيق تر و تعميق مطلب به اين نتيجه 
ــيد كه اين دو كاماًل هم سو و هماهنگ اند و با  خواهيم رس

يكديگر جمع مي شوند. 
يادم هست حتي در جايي كه آية كريمة: »واتَُّقوا اهلل و 
ُيَعلُِّمُكُم اهلل« )بقره،282(، بر تقواي الهي براي كسب علم 
و معرفت تأكيد دارد، عالمه طباطبايي)ره( از تقوا به مثابه 
راه دوم و ميانبر ياد نمي كنند. ايشان در تحليل رابطة تقوا 
با معرفت حصولي اعتقاد دارند از آنجا كه معرفت حصولي 
ــت و تفكر  ــمي ميوه و فرزند تفكر منطقي اس و علوم رس
منطقي، فعل دستگاه عقل است و از طرف ديگر، عقل نيز 
از شئون فطرت انساني است، لذا تقوا موجب شفاف سازي 
و آفت زدايي فطرت آدمي مي شود؛ يعني آن را براي تفكر 
ــة آن، به ثمر  ــر آماده مي كند كه نتيج ــي صحيح ت منطق

ــيرين تري به نام علم است. بر اين اساس،  رسيدن ميوة ش
تقوا و تزكيه راه مستقلي محسوب نمي شود14 بلكه ممد و 

زمينه ساز تفكر منطقي و فطري است15.
اين را هم اضافه كنم كه عالمه طباطبايي)ره( در جايي 
ــريف  الميزان، نقل به مضمون فرموده اند كه  ــير ش از تفس
آياتي داريم مشعر به  نوعي- يا بهتر بگويم، به درجه اي- از 
ــم كه از طريق تقوا و تزكيه براي نفوس مكتفي اولياي  عل
خدا به دست مي آيد و از آن به»علم موهبتي« تعبير شده 
است16. ايشان اين آيات را با نظرشان در ذيل سورة مباركة 
ــر انحصار معرفت صحيح به تفكر منطقي،  مائده، مبني ب
در تعارض نمي بينند؛ بدين نحو كه اصل اينكه چيزي به 
نام تزكيه و تقوا خاستگاه علم موهبتي و معرفت شهودي 
ــت، منطقي و برهان پذير است؛ لذا مي بينيد كه تفكر  اس

منطقي در اينجا هم تعطيل بردار نيست. 

حقیقت علم و معرفت شهودي
عالمه حسن زاده معرفت شهودي يا علم حضوري را كه 
مساوق با وجود است، علم حقيقي مي دانند. از اين علم به 
دارايي تعبير مي شود و صفت مقابل آن، فقر و ناداري است؛ 
در حالي كه صفت مقابل علم حصولي، جهل و ناداني است. 
البته از نظر روايات و حكمت متعاليه، حقيقت علم، وجود 
نوري17 و فعليت)صورت( مجرد از ماده)قوه(18 است كه از 
ــهودي و علم فكري نيست؛  اين جهت فرقي ميان علم ش
يعني علم حصولي با اينكه به ماهيت اشيا تعلق مي گيرد، 
همانند علم حضوري، وجودي نوري و مجرد خواهد بود19.

م������ه  عال
حس�ن زاده معرفت 
ش�هودي ی�ا علوم 
ك�ه  را  حض�وري 
مس�اوق ب�ا وج�ود 
حقیقي  علم  است، 
ای�ن   از  مي دانن�د. 
علم به دارایي تعبیر 
و صف�ت  مي ش�ود 
مقاب�ل آن، فق�ر و 

ناداري است
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ــا همة اين اوصاف، علم حصولي هيچ تالزم منطقي   ب
با هدايت و اصابت به حقيقت ندارد؛ به اين معنا كه ممكن 
ــوف باشد ولي به  ــمند و فقيه يا فيلس ــت كسي دانش اس
ــود و موحد نباشد. همچنان كه در  حقيقت رهنمون نش
ــت: »َأَضلَّهُ  اهلُل َعلی  ِعْلم « )الجاثيه/23(. بر  قرآن آمده اس
ــتند كه از اين علم برخوردار نيستند  عكس، كساني هس
ولي به هدايت و حقيقت نائل مي شوند. در ادامه مي فرمايد 
ــت كه  ــعه و ترقي فكري اس كه نهايت علم حصولي، توس
ــعة وجودي و  ــت ولي آنچه موجب س ــعة بيروني اس توس
ــتكمال نفس و به تعبير قرآن »انشراح صدر« مي شود،  اس

علم حضوري است. 
علمي را كه بدون واسطه و حجاب حس و فكر محقق 
مي شود )مانند علم انسان دربارة حاالت غم و شادي خود 
ــوري مي نامند. به  ــارة حب و بغض خود( علم حض يا درب
ــيئي نسبت به خودش دارد؛  تعبير ديگر، علمي كه هر ش
ــناخته  ــنده و ش ــي بين ُمدِرك و ُمدَرك، بين شناس يعن
ــود. اين آگاهي ها بدون واسطه  شونده، اتحاد برقرار مي ش
در نزد انسان حاضرند. بديهي است كه منشأ اختالف اين 
ــطح يا دو مرتبة آگاهي در انسان، اختالف در معلوم  دو س
هر يك از آن هاست؛ بدين معنا كه معلوم درعلم حصولي، 
ــت؛ در حالي كه در علم حضوري، »وجود«  »ماهيات« اس

است20.
ــن زاده درمقام تعريف  ــاس، عالمه حس  بر همين اس
علم با انتخاب واژة »يافتن« نكتة بسيار لطيفي را گوشزد 
ــان به يافتن فعليتهاي21وجودي نوري  كرده اند: »... و انس
استكمال مي يابد و ترقي وجودي پيدا مي كند« به همين 

ــعر فردوسي كه بسيار  ــان دربارة اين مصرع ش دليل ايش
ــاده ولي پرمعناست: »توانا بود هركه دانا بود« معتقدند  س
ــه دارا به علم  ــت بلك كه منظور دانا به علم حصولي نيس
ــت لذا مي فرمايد: »توانا بود هر كه دارا بود«.  حضوري اس
سپس مي گويند اين فعليت هاي وجودي همان صور علمي 

هستند كه در سه سطح قابل تحليل اند: 
در سطح اول كه ناظر به معرفت فكري است، هر فردي 
وقتي چيزي را مي آموزد، با آن به اتحاد مي رسد اما خيلي 
ــت؛ زيرا خاستگاه علم حصولي انسان،  رقيق و الصاقي اس
ــات يا وهميات انسان است كه نفس )ُمدِرك( از  محسوس
آن ها قوي تر است. بنابراين نفس در اينجا ُمبدع يا مخترع 
آن صورت هاي علمي است كه از آن ها به »معلوم بالذات« 

تعبير مي شود. 
ــت كه اين معرفت، معرفت  ــطح دوم زماني اس اما س
ــد؛ صورت علمي آن- معلوم بالذات- وقتي  ــهودي باش ش
ــاد حقيقي يا به اندكاك  ــا نفس برخورد مي كند، به اتح ب
مي رسد22كه تعبير قرآني آن »خلت«23 است. اينجا نفس 
ــت. به عبارت  ــت بلكه َمظهر آن اس ُمظهر اين معلوم نيس
ديگر در اتحاد اندكاكي، حقيقت علم و عالم پس 
از اشتداد جوهري نفس ناطقة انساني، در 
ــده و يك حقيقت  ــر ُمندك ش يكديگ
ــبيه اين نوع اتحاد در  مي شوند24. ش
امور مادي هم وجود دارد. براي روشن 
ــن اتحاد را به  ــدن بحث، معمواًل اي ش
اتحاد بين آكل و مأكول يا غذا و مغتذي 
تشبيه مي كنند25؛ مثاًل غذا بعد از آنكه 
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ــان به استحاله مي رود وتبديل به  در دستگاه گوارش انس
ــود، جزئي از اعضاي بدن انسان مي شود يعني  خون مي ش
ــده است؛ به طوري كه  بين اين دو اتحاد حقيقي برقرار ش

غذا و بدن يك حقيقت را تشكيل مي دهند. 
پرسش بسيار مهم در اينجا اين است كه اگر به راستي 
بين َنفس و ُمدَركات وي اتحاد حقيقي برقرار است و نفس 
ــاي علمي آن هرگز از هم جدايي ندارند، پس  و اندوخته ه
ــيان« آدمي را چگونه مي توان توجيه  مسئلة »سهو و نس
ــايد تصورتان اين باشد كه يافته هاي روان شناسي  كرد. ش
ــئله را  مرتبط با يادگيري و حافظه، قدرت تحليل اين مس
داشته باشند اما از آنجا كه اين پژوهش ها عمدتًا معطوف به 
مادي بودن حافظه اند، پاسخ هاي ناقص و احيانًا مخدوش 
را ارائه مي كنند26فلذا به نظر مي رسد جواب تفصيلي اين 
اِشكال را بايد در كتاب هاي ِحكمي، چون اسفار مالصدرا، 

جستجوكرد.
يادآوري مي شود كه يكي از ثمرات تربيتي اتحاد عالم 
ــت؛ به اين ترتيب  ــئلة »صيرورت« اس و معلوم، درك مس
كه نحوة »شدن و گرديدن« متعلمان، نسبت مستقيمي 
ــان دارد. تحول  ــات( آن ــورات و تصديقات)معلوم ــا تص ب
ــت كه چيزي را  ــان علم حصولي به همين اندازه اس عالم
ــتند، اكنون مي دانند اما تحول عاِلم به علم  قباًل نمي دانس
ــه دم در حال صيرورت  ــت كه دم ب حضوري اين گونه اس
ــه اقتضاي  ــت؛ چرا ك ــد كردن اس ــدن و رش و قوي تر ش
ــهودي آن است كه تمامي خوانده ها و نوشته ها  معرفت ش
و فهميده ها، يك پارچه خود انسان بشوند و انسان به مقام 
ــي حقيقت آن ها نائل گردد. بنابراين، معلومات ما به  داراي
ــعة وجودي ما را در پي  ــان از حقيقت، توس ميزان حظش
ــراح صدر«  ــت كه قرآن كريم از آن به »انش خواهند داش

تعبير مي كند.
ــذر اين بحث مي توان به ارزش علم و عالم نيز  از رهگ
ــه ارزش علم عاِلم به مقدار ارزش  پي برد؛ بدين ترتيب ك
معلوم او خواهد بود اما از آنجا كه محدودة علم هر عالمي 
به ميزان سعة وجودي او بستگي دارد، ارزش هر علمي به 
اندازة ظرفيت و قابليت وجودي عاِلم بدان علم خواهد بود. 
ــه اندازة معلوم وي-  ــك ب براي مثال، ارزش علم يك پزش
بدن انسان- نيست، بلكه به قدر طاقت خويش است؛ زيرا 
ــان ميلياردها اسرار و رموز ديگر  ممكن است در بدن انس
ــد كه پزشك به آن ها نرسيده باشد. طبق اين نظريه،  باش
ــك از علوم- خصوصًا علوم فكري-  به طور كلي در هيچ ي

ــيد؛ فلذا  ارزش علم عاِلم به پاي قدر معلومش نخواهد رس
ــتعداد وجودي آن هاست.  ــه علم افراد به ميزان اس هميش
به همين دليل است كه حكماي اسالمي در تعريف علم، 

بر»طاقت بشري« تأكيد داشته اند27.
ــد، آمادة دريافت تصوير  برپاية مقدماتي كه عرض ش
روشن تري از اين حقيقت قرآني مي شويم كه انسان تا در 
ــب آن جهان را طي  ــت، بايد مراحل و مرات اين جهان اس
ــت انساني كه چشم حقيقت بينش  كند28 فلذا محال اس
در اين جهان باز نشده، در آن جهان باز شود: »َو من كان 
فى هذه اَْعمٰي َفهو فى اآلخرِئ  اَْعمٰي و أَضلُّ سبياًل« )اسراء 
72(. بر خالف اعتقاد رايج در ميان عوام مؤمنين كه خيال 
مي كنند با انجام دادن يك سري عبادات و مناسك ظاهري 
ــير استكمالي نفس در اين جهان، مي توانند به  و بدون س

جوار قرب الهي راه يابند!
  

علم الهي در مقام تكوین و تشریع 
ــاس اين نظريه، علم الهي به هيچ گروه يا كتاب   براس
ــير- وابسته و  يا علم خاصي- حتي علم اخالق، فقه و تفس
منحصر نيست بلكه تا وقتي كه »معلوم« در علوم حوزوي 
»حد«29 است، علم الهي محقق نمي شود؛ يعني علم فكري 
ــاظ آيات و  ــا كه محدود به حد الف ــر حق بين، تا آنج غي
روايات است، علم الهي نيست بلكه به تعبير صاحبان علم 
حقيقي30، حجاب هاي غليظ و اوهام باطل اند كه در اينجا 
تعبير به توهم علم يا پندار دانش  شده است31. در مقابل، 
چنانچه »معلوم« در رشته هاي دانشگاهي - اعم از پزشكي، 
فني و علوم پايه- »حق«32 باشد، آن علم، علم الهي است؛ 
براي نمونه چنانچه علم يك طبيب، محدود به حد خاصي 
به نام بدن نبود و حق و وجود ساري وجاري در بدن را نيز 
مشاهده كرد، علمش الهي خواهد بود. از همين رو عالمه 

حسن زاده مي فرمايد: »حد را بردار، حق را بگذار«.
از ديدگاه حكمت متعاليه و اين نظريه، علم بما هو علم 
ــت؛ نه تنها در ساحت تكوين بلكه  )علم حقيقي( الهي اس
در ساحت تشريع نيز اين گونه است. از قرائن بر مي آيد كه 
ــريع، مقام »تعليم الهي « باشد؛  منظور عالمه از مقام تش
ــت. بنده از  ــان الهي اس چه اينكه مطلق تعليم از نگاه ايش
ــرده ام33 كه  ــا عنوان »توحيد معلم« ياد ك اين حقيقت ب
بحث تفصيلي آن از حوصلة اين جلسه خارج است؛ با اين 
ــورت اجمال عرض مي كنم كه عبارات قرآني از  حال به ص

اقتض�����اي 
ش�هودي  معرف�ت 
آن است كه تمامي 
خوانده ها و نوشته ها 
و ف����همیده ه�ا، 
خود  یك پارچ���ه 
و  بش�وند  انس�ان 
مق�ام  ب�ه  انس�ان 
دارای���ي حقیقت 
گ�ردد.  نائل  آن ه�ا 
بنابرای�ن، معلومات 
ما به میزان حظشان 
از حقیقت، توس�عة 
وج�ود م�ا را در پي 
خواهند داش�ت كه 
ق�رآن كری�م از آن 
به »انش�راح صدر« 

تعبیر مي كند
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قبيل: »َعلََّمُكُم اهلل« و »ُيَعلُِّمُكُم اهلل« متضمن همين معنا 
هستند34.

ــز از عالمه  ــه نكته اي نغ ــما را ب ــه ش ــا توج  در اينج
ــبحان است  طباطبايي)ره( جلب مي كنم: »اين خداي س
ــر« نيز به او داد  ــر، »فك كه عالوه بر دادن »حس« به بش
ــازد و به  تا با آن حس، مواد خام و با اين فكر، قضايايي بس
كمال برسد؛ البته به آن مقداري كه برايش مقدر شده كه 
علوم فكري جاري در تكوينيات يا به عبارتي علوم نظري 
ــت: »وَجعَل لُكم  ــب كند35و در اين باب فرموده اس را كس

الّسْمَع واأَلبصاَر واألفِئدئ َلَعلَُّكم َتْشُكرون« )نحل، 78(36
ــه ادعاهاي  ــن نكته تأكيد كنم ك ــم بر اي الزم مي دان
ــام ثبوت و نفس االمر  ــروح در اين نظريه، تنها در مق مط
ــت از رويكرد وجود  ــق با واقع اند؛ لهذا غفل صادق و مطاب
شناسانه اين تحقيق به موضوع علم، منشأ سوء تفاهم در 

تحليل علم الهي و مانع فهم آن خواهد بود.

جمع بندي و پیشنهاد
ــن زاده در اين قسمت اين  خالصة ديدگاه عالمه حس
ــت كه علم به حقيقت هيچ موجودي از ناحية معرفت  اس
ــر  ــگاه ميس ــمي در حوزه و دانش فكري و تحصيالت رس
نمي شود، بلكه فقط با علم شهودي مي توان به حقيقت اشيا 
رسيد. به تعبير ديگر، علوم بشري كه مولود تفكر منطقي 
است، تنها به مثابه نردبان و علت اِعدادي علم حقيقي است 
و به بيان شيواي حكمت متعاليه »علوم بذر مشاهدات اند«.

ــاس، مي توان مؤلف كتاب يا معلم كالس را  بر اين اس
به باغباني تشبيه كرد كه مي خواهد اين بذر را شكوفا كند؛ 
ــيرين مشاهده تبديل  بذري كه اقتضا مي كند به ميوة ش
ــود. باغبان معمواًل دو كار انجام مي دهد كه يكي سلبي  ش
ــود را هرس  ــي. يك بار زوائد موج ــت و ديگري ايجاب اس
مي كند و بار ديگر كود و آب را فراهم مي كند37. بنابراين، 
دانشگاه هاي38 ما نيز در گام اول موظف اند علم مدرن را از 
عاليق ايدئولوژيك و متافيزيك39 عمدتًا پنهان آن پااليش 
ــخور  ــاعدت حوزه، آن را از آبش كنند.40 در گام دوم با مس
ــيراب كنند؛ يعني همچنان كه  ــة اسالمي س زالل انديش
ــت، در مقام توصيف پديده هاي طبيعي و  ــده اس گفته ش
ــاني و آموزش علوم تجربي41به علل فاعلي و غايي نيز  انس

توجه شود. 

پی نوشت 

1. بازگشت همة پاسخ ها  به پاسخ سؤال اول تحقيق است. 
2. از قبيل: دروس معرفت نفس، اتحاد عاقل و معقول، انسان و قرآن 

و....
3.معطوف به مبادی هستی شناسی علم و معرفت و مساوقت حقيقت 

علم با وجود نوری در حکمت متعاليه.
ــيحيت بوده است و مطالعات آن تبار  4. رابطة علم و دين دغدغة مس
ــابقه نيست. بر اين اساس،  ــالم بی س غربی دارد؛ هرچند در جهان اس
توجه انديشمندان کشور ما به اين حوزه، به پيروی انقالب اسالمی و 

مواجهة آن با تمدن غرب بر می گردد. 
5. اقتضای اين رويکرد، توجه به علل عرضی- شرايط مادی و اعدادی- 
به وجودآورندة يک پديده است؛ همچنان که در فلسفه گفته می شود: 
ــبوق بمادئ و مدئ«؛ يعنی هر پديده ای در چارچوب  »کل حادث مس

زمان خاص و مکان خاص واقع می شود. 
6. پرسش چهارم: در گذشته زمينه های پيدايش تعارض بين اين دو 
چه بوده است؟ پرسش پنجم: نقش دين در رونق گرفتن علم در تمدن 

درخشان اسالمی و در غرب بوده است؟
 )problem( 7. به نظر می رسد که منشأ اهميت بيش از اندازة مسأله
ــؤال )question( در تعليم و تربيت مدرن  ناتوانی فلسفة  به جای س
غرب در پاسخ گويی به سؤاالت بنيادين و متافيزيکی انسان است. ريشة 
اين عجز را بايد در نگاه مادی و تاريخی آن ها به جهان هستی و نفی 
ــت که اين موضوع  ــت و جو کرد. بديهی اس حقايق ثابت در عالم  جس
ــاخه های  ــله محوری« در برخی ش ــد با ضرورت رويکرد »مس را نباي
ــگاه حکومتی- خلط کرد؛ يعنی همان  ــالمی مانند فقه- با ن علوم اس
رويکردی که استاد شهيد مطهری درمقام پاسخ گويی به نيازهای زمانه 

و مقتضيات روز دنبال می کردند. 
ــا عنوان»نظرية دو زبانی« ياد  ــيحيت ب 8. از اين ديدگاه در کالم مس
می شود که نقد و بررسی آن و ساير مدل ها در جای خودش ضروری 

است. 
ــن  ــت )نک: حس ــا در بعضی ديگر، قابل ادغام اس ــی از آن ه 9. بعض

حسن زاده آملی، مآثر آثار، ج2(.
ــت  ــان در مواجهه با موجودات، دو مفهوم مغاير برداش 10. ذهن انس
ــتی« يا وجود.  ــت و ديگری»هس ــتی« يا ماهي می کند؛ يکی»چيس
ــی بودن، برای  ــالمی، اصالت به معنای حقيقی و عين ــفة اس در فلس

»وجود«اثبات می شود. 
ــمان، به اهداف و  ــی تصرف در موجودات زمين وآس ــر با نوع 11. بش
ــد)نک: ترجمة فارسی الميزان، ج5، ص  آرزو هايش در زندگی می رس
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506( البته اين موضوع نبايد با تصرف گرايی استيال طلبانه علم مدرن 
خلط شود.

ــدت گله  ــفار از جهلة صوفيه به ش ــد در مقدمة اس ــاب آخون 12.جن
می کنند و از آن ها به منزلة جماعتی نفهم که چشمشان از ديدن اسرار 

حکمت ناتوان است، ياد می کنند. 
13. نک: ترجمة فارسی الميزان، ج5، صص 414تا 418.

14. نك: ترجمة فارسي الميزان، ج 5 صص 436 تا 438 و صص 509.
15. بازگشت تمام منطق هاي امروزي- مانند فازي- به منطق صوري 
است كه چيزي خارج از فطرت انساني نيست؛ البته در »صورت « و نه 

در »مواد« كه بحث ديگري است. 
16.نك: ترجمة فارسي الميزان، جلد 5 ص 441 و 442

ــه به »حديث عنوان  ــي از امام صادق)ع( دارد ك ــاره به روايت 17. اش
ــت: »ليس العلم بالتعليم انما هو نور يقع في قلب  بصري« معروف اس
من أراد اهلل تبارك و تعالي آن يهديه....؛ علم به تعلم نيست، بلكه علم 
نوري است كه خداوند آن را در قلب هر كس كه بخواهد هدايتش كند، 
ــوار، تهران: دارالكتب  ــي، بحاراالن قرار مي دهد...« )محمد تقي مجلس

االسالميه، ج1، ص 224(.
18. ناظر به عبارت مرحوم آخوند در اسفار است: »العلم هو كل وجود 
صوري مجرد عن المادئ يادآوري مي كنم كه در فلسفة اسالمي، براهين 
ــن حسن زاده  ــود )نك: حس متعددي در اثبات تجرد علم اقامه مي ش

آملي، دروس معرفت نفس، درس هاي 46 و 47(. 
ــخن رهبري انقالب را كه مي فرمايد: »نور بودن علم  19. بنده اين س
ــئون دانشگاه اسالمي، يكي همين  ــد و از جمله ش بايد مورد نظر باش
ــان مي دانم )در جمع  ــت«، دليل بر فرزانگي و حتي شجاعت ايش اس

استادان و دانشجويان دانشگاه امام صادق)ع(، 1384/10/29
20. نك: سيد محمد حسين طباطبايي، نهايئ الحكمه، مرحله يازدهم. 

21. »فعل« در اينجا مقابل»قوه« و استعداد محض است. 
ــتر نك: داوود صمدي آملي، شرح رسالة رابطة  22. براي توضيح بيش
علم و دين، صص 162 و 163؛ به نقل از دروس اتحاد عاقل و معقول، 

درس 10، ص 172.
23. ناظر به مقام حضرت ابراهيم )ع(- خليل اهلل - است )نك:  مرتضي 
ــرح  ــنايي با قرآن، ج7، ص156؛ داوود صمدي آملي، ش مطهري، آش

رسالة رابطة علم و دين، ص 136 تا 167. 
ــالمي به شمار  ــفة تربيت اس 24. اين موضوع يكي از بنيان هاي فلس

مي آيد. متن گزارش به يكي از داللت هاي تربيتي آن اشعار دارد.
25.اين اتحاد را به حل شدن دانه هاي شكر در آن نيز تشبيه كرده اند؛ 
ليكن به نظر من، مثال غذا و مغتذي به مقصود ما نزديك تر است )نك: 

مرتضي مطهري، آشنايي با قرآن، ج 7، ص 155(.
26. عارض شدن نسيان و فراموشي را ناشي از اختالالت مخصوص در 
دستگاه مغز )تغييرات در مادة عصبي( مي دانند )نك: مرتضي مطهري، 

مجموعه آثار، ج 6، صص 134 تا 142(.
ــفئ   ــفار مي فرمايد: »ان الفلس ــه، جناب آخوند در اس ــراي نمون 27. ب
ــانيئ بمعرفئ حقائق الموجودات علي ما هي  ــتكمال النفس اإلنس اس

عليها... بقدر الوسع اإلنساني... علي حسب الطاقئ  البشريئ...«.
ــاي اين حقيقت  ــگاه امام خميني به تماش ــد كه از ن ــم آم 28. دريغ
ننشينيم؛ ظاهراً اين گونه ديده اند و نوشته اند: »ميزان در بينايي عالم 
ــت... گمان نكنند علماي مفاهيم و  آخرت، بينايي قلب ]در دنيا[ اس
دانشمندان اصطالحات و عبارات و حافظين كتب و مسفورات كه اهل 

علم باهلل و يوم االخرئ  هستند. )نك: امام خميني، چهل حديث 24(.
29. منظور از حد، همان خلق است و محدود، مخلوق است.

ــخيص عالمان حقيقي از  ــدگاه قرآن كريم، ميزان براي تش 30. از دي
ــي اهلل من عباده  ــت: »انما يخش ــيت از حق تعالي اس عالم نماها، خش

العلماء« )فاطر، 26(
31. امام خميني از جايگاه يك عالم حقيقي، نكات بسيار تأمل برانگيزي 
ــده اند كه به اعتقاد من، حيات بخش جامعة  را در اين زمينه متذكر ش
ــند: »اگر مقصد انسان در  ــور ماست؛ همانجا كه مي نويس علمي كش
ــب علوم، وصول به حق تعالي و تحقق به اسماء و صفات و تخلق  كس
ــد، هر يك از ادراكات انساني دركاتي شود براي او و  به اخالق اهلل نباش
حجاب هاي ظلماني گردد كه قلبش را تاريك و چشم بصيرتش را كور 
مي كند... اگر كسي داراي علوم رسميه شده و از اين امور خالي است، 
بداند كه حظي از علم ندارد، بلكه از اصحاب جهالت و ضاللت است.« 

)نك: امام خميني، چهل حديث، حديث 24(.
32. مساوق وجود و ثابت و باقي است.

ــفة آموزش )با نگاهي  ــن جعفريان، معرفت الهي و فلس 33. نك: حس
به تفسيرالميزان(، تهران، مركز تربيت مربي ديني مشكات، 1389.

ــده، 4: »و ٰما َعّلْمُتْم ِمَن  ــاَن ما َلْم َيْعلم«؛ مائ 34. علق، 5: »َعلَّمَ اإلنس
وَنُهنَّ ِمّما َعلََّمُكُم اهلل...«؛ بقره، 282: »... َو ْلَيْكُتْب  الَجوارح ُمَكلِِّبيَن ُتَعلمِّ
َبْيَنُكَم كاِتٌب بِالعدِل... و اتَّقُوا اهلل َو ُيَعلُِّمُكُم اهلُل و اهلُل بِكلِّ شيٍء َعليم«.

35. نك: ترجمة فارسي الميزان، جلد 5، ص 507
36. نك: ترجمة فارسي الميزان، ج 12، صص 451 و 452.

ــه از رذائل و دفع موانع؛  ــه تعبير رايج علماي اخالق، اول تخلي 37. ب
سپس تحليه به فضايل و كسب عوامل.

38. شايد كمتر كسي منكر اين واقعيت باشد كه خاستگاه دانشگاه هاي 
ــكوالر و  ــت و مأموريت بازتوليد علم س ما، فرهنگ و تمدن غرب اس
به دنبال آن مدرنيته را در ساير كشورها برعهده دارند. البته اين تلقي 
ــت كه  ــت، حرف ديگري اس ــگاه يك نهاد ذاتًا غيرديني اس كه دانش
طرفداراني هم در بين جريان اسالم گرايان سنتي دارد ليكن هيچ گاه 
ديدگاه رسمي جمهوري اسالمي نبوده است. پيشنهاد مي كنم بيانات 
ــوع انقالب فرهنگي را مرور كنيد.  ــام خميني در اولين روزهاي وق ام

)نك: صحيفة  امام، ج 12، صص 248 و 249(.
39. متافيزيك ماترياليستي و ايدئولوژي هاي ليبراليستي و اومانيستي 

و سكوالريستي  حاكم بر علم جديد.
ــتان  ــران تحت تأثير هايدگر و دوس ــه برخي متفك ــان ك 40. آن چن
فرهنگستان علوم اسالميـ  البته با مبادي ديگرـ  تصور مي كنند، اين 
اقدام امكان پذير بوده و هميشه مستلزم توليد گزاره هاي جديد علمي 
ــير از غير يك پارچه كه  ــت. به عبارت ديگر، هرگونه تلقي و تفس نيس
با فرض همبستگي ذاتي عناصر معرفتي )فرهنگي( مدرنيته آميخته 

باشد، مخدوش به نظر مي رسد.
ــالمي  ــي بنده با موضوع الگوي اس 41. گزارش مكتوب كارگاه آموزش
ــيده  ــوان »آموزش حكت بنيان« به چاپ رس ــوزش علوم، تحت عن آم
است )نك: فصلنامة رشد آموزش معارف اسالمي، شمارة 83، زمستان 

.)1390
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فلسفه براي كودكان
از مفروضه هاي موهوم
تا واقعیت هاي موجود

زينت واعظ شهرستاني
دانشجوي كارشناسي ارشد رشته فلسفه،

دانشگاه آزاد خوراسگان

اشاره 
مقال�ة حاضر براي معرفي »آموزش فلس�فه ب�ه كودكان« 
است. هدف نویس�نده از این مقاله، نگاه بومي به موضوع 
آموزش فلس�فه به كودكان اس�ت كه البت�ه چنین كاري 
صورت نگرفته اس�ت. آنچه تحت عنوان آموزش فلس�فه 
ب�ه ك�ودكان در غرب در حال اجراس�ت، آم�وزش تفكر، 
ب�ا محوریت تفكر تجربي و تفكر انتقادي اس�ت كه بخش 

كوچكي از تفكر محسوب مي شود.
از این رو جا دارد كه این موضوع در چارچوب تفكر اسالمي 
مورد نقد و بررسي جدي قرار گیرد و سپس به آموزش آن 

اقدام شود. 
رشد معارف اسالمی

چكیده
حافظ�ة تاریخ بش�ر، ن�ام س�قراط را به همراه پرس�ش و 
پرسشگري ثبت كرده است. پرسش هاي پي درپي سقراط 
تا بنی�ان باورهاي اف�راد ادامه مي یاف�ت، آرامش خیالي 

دانایان را برهم مي زد، ذهنش�ان را برمي آش�فت و آنان را 
به تأمل وامي داش�ت. او در تمام اوق�ات زندگي خود یك 
فیلسوف بود؛ چه در حال بذله گویي، چه در خدمت سربازي 
و چه در هنگامي كه جام زهر را نوشید. از همین رو با نظر 
به اهمیت تفكر فلس�في و نقش مهارت ها، اعم از انتقادي 
ق، در بهبود فضاي فكري جامعة انساني و با توجه به  و خالاّ
ضرورت تسریع در این فرایند به منظور استفادة بهینه از 
منابع انس�اني و در واقع از جامعة انس�اني، بهتر آن است 
ك�ه آموزش دادن را از كودكي آغاز كنیم تا بزرگ س�االني 
آموزش دیده داشته باشیم. در این مسیر، حركت هایي در 
جهت آموزش دادن فلس�فه به كودكان انجام شده است؛ 
جنبشي كه تحت عنوان »فلسفه براي كودكان« در حدود 
نیم قرن اس�ت كار خویش را در سراسر جهان آغاز كرده 

است.

 كلیدواژه ها: فلسفه، فلسفه براي كودكان، تفلسف، تفكر 
15انتقادي، تفكر فلسفي، تفكر خالق
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مقدمه
ــه مي روند، و در  ــت كه كودكان ما به مدرس سال هاس
بسياري از دروس نابغه مي شوند، اما گاه جزئي ترين مسئلة 
ــان به فاجعه و معضلي بزرگ  خانوادگي و اجتماعي برايش
تبديل مي گردد. اينان ستاره هاي تك بعدي و بدبخت هاي 
زمان اند كه در بسياري از دروس مدرسه، نمراتشان بيست 

است اما قدرت تجزيه و تحليلي در آنان نيست.
ــفابخش اين  ــخة ش ــر زماني بود كه به دنبال نس دي
ــودكان،  با نام اختصاري فبك  ــفه براي ك  درد بوديم. فلس
(Philosophy for children, (p4c)) به منزلة جديدترين 
رويكرد و به عبارت ديگر داروي درمان اين درد چند سالي 
ــت كه به ميدان نظام تعليم و تربيت كشور وارد شده  اس

است، اما چه خوش گفت حضرت موالنا: 

هرچه كردند از عالج و از دوا
گشت رنج افزون و حاجت ناروا

اين شعر در واقع نقد »حال« نظام تعليم و تربيت، در 
ــت. در واقع، روش ها و اصول فلسفه  مقابل اين رويكرد اس
ــي وارداتي از جهان غرب  براي كودكان به صورت جنبش

در گوشه و كنار كشور ما 
به اجرا درمي آيد؛ در 

ــه هنوز  حالي ك

تعريف مشخص و الگوي بومي و مدوني براي آن ارائه نشده 
است و بسياري از متوليان بدون در نظر گرفتن آسيب هاي 
جدي آموزش، بدون بومي سازي، داستان ها و كتب غربي 
ــروان اين جنبش را سرلوحة كار خود قرار مي دهند.  پيش
اين در واقع درد دل بسياري از مربيان فلسفه براي كودكان 
ــت. ما بعضًا به راه گم كردگاني شبيه هستيم  در ايران اس
كه دن  كيشوت وار قبل از »بال درآوردن« به پرواز درآمده 
ــه و  ــناخت راه« به راه افتاده ايم و بدون نقش و قبل از »ش
ــير را به غلط پيموده و راه را باخته ايم. در  طرح قبلي مس
ــتي فلسفه را براي كودكان شرح  مقالة حاضر، ابتدا چيس
مي دهيم، سپس روش هاي اجراي آن را در كالس بررسي 

مي كنيم.

چیستي فلسفه در برنامة فلسفه براي كودكان
ــود،  ــفه براي كودكان« صحبت مي ش وقتي از »فلس
ــوي فلسفه به معني كالسيك آن  ناخودآگاه اذهان به س
ــوند كه اين  رهنمون مي گردد و همگان متفق القول مي ش
ــله  ــت. نوراك و هوس نوعي ضد و نقيض گويي بيش نيس
ــد: »آيا نبايد كودكي  ــاره مي گوين )1387: 245( در اين ب
ــيار دور از يكديگر تلقي كرد؟ ما از سويي  ــفه را بس و فلس
ــق به بازي،  ــروكار داريم كه عش ــا دوره اي از زندگي س ب
ــود، از سويي ديگر  ــامل مي ش خيال بافي و ناپختگي را ش
دانشي را موردنظر قرار مي دهيم كه بسيار خشك و جدي 
است و برحسب مفـــاهيم انتزاعي و اساس انديشه مدارش 
امكان معرفي مي يابد. آيا به واقع اين دو سمت وسو را نبايد 

متمايز و مغاير با يكديگر دانست؟«
ــفه  بعضي از افراد گمان مي كنند كه منظور ما از فلس
ــفي بزرگ ساالن براي  ــاده كردن مفاهيم فلس در اينجا س
ــت و مي گويند: از آنجا كه نمي توانيم مطالب  كودكان اس
فلسفي دانشگاهي را به بچه ها آموزش دهيم، با ساده كردن 
مفاهيم، امر  آموزش به كودكان ممكن مي شود. آن ها براي 
مثال، كتاب »دنياي سوفي« را مطرح مي كنند. اين تعبير 
ــتباه است، زيرا فلسفه براي  از معناي فلسفه در اينجا اش
ــدة كالسيك  ــاده ش كودكان هدفش آموزش مفاهيم س

فلسفي نيست )ناجي، 1389: 4(.
ــفه براي  ــا و مفهوم »فلس ــدن معن ــن ش براي روش
ــم. در دورة  ــفه باز گردي ــه آغازگر فلس ــودكان« بايد ب ك
ــفه به معناي مطالعة متون به جا مانده از  ــقراطي، فلس س
ــقراط كسي است كه در  ــوفان قبلي نيست، بلكه س فيلس 16
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ــودكان و بزرگ ترها و به طور كلي با مردم  بازار مكاره با ك
ــيند. هدف سقراط اين است كه  عادي به گفت وگو مي نش
با گفت وگويي كه با افراد دارد، آرايشان را استخراج كند و 
به آن ها اجازه بدهد كه نظراتشان را بيان كنند. همچنين 
ــه آراي او را نقد كنند. در  ــاند ك به بقية افراد ياري مي رس
اين تضارب آرا، حقيقت از ذهن و زبان افراد بيرون مي آيد. 
ــت كه مردم را مجبور كند تا  ــقراط به دنبال اين نيس س

نظرات او را بپذيرند )قائدي، 1383: 79(.
بنابر اين در اينجا پرسش خوب، درست بيان كردن و 
تأمل كردن، همگي مورد تأكيدند. گفت وگوی پرسش مدار 
سقراط، هم سبب به وجود آمدن سؤال مي شود و هم افراد 
را وادار به تحقيق مي كند، تا افراد به دنبال كشف حقيقت 
ــش مي برد، همان معنايي  ــقراط پي بروند. اين معنا كه س
است كه واژة فلسفه در عبارت فلسفه براي كودكان دارد. 
مربي كودكان را وادار مي كند كه سؤال هاي خود را مطرح 
ــراغ  ــد و الگويي براي كودكان ايجاد مي كند كه به س كنن

يافتن پاسخ پرسش هايشان بروند )ناجي، 1389: 4(.
ــراي كودكان«  ــفه ب حبيبي در تبيين معناي »فلس
ــي علمي است  چنين مي گويد: »اين عنوان مبّين كوشش
جهت يافتن راه حل عملي براي اينكه ذهن كودكان فلسفي 
پرورش يابد. كودكان از همان ايام عادت مي كنند با مسائل 
ــش مواجه  ــت وجو و پرس اطراف خود با كنجكاوي و جس
ــوند. اين هدف، بسيار  گردند و با اين روحيه بزرگ مي ش
بزرگ و متعالي است؛ چه، كودكان در فطرت الهي خويش 
بر نعمت عقل آفريده شده اند. چنان كه استعدادهاي بسيار 
ــت كه در تربيت كودكان به  ديگر نيز دارند و مهم اين اس
ــتعدادها و از جمله به استعداد خردورزي و چون  همة اس
ــرورش آن اهتمام الزم صورت  ــود و براي پ و چرا توجه ش

 گيرد« )حبيبي، 1388: 333(.
»متيو ليپمن« بنيان گذار جنبش فلسفه براي كودكان 
در اين باره مي گويد: »درست همان طور كه رشته اي به نام 
فلسفه وجود دارد، فلسفه اي هم براي كودكان وجود دارد 
ــفه براي كودكان« ناميده مي شود، تالشي  اما آنچه »فلس
براي بسط فلسفه است؛ با اين هدف كه بتوان آن را همانند 
ــي است كه  ــفه، آموزش نوعي آموزش به كار برد. اين فلس
ــتن ذهن كودك به كوشش  ــفه براي واداش در آن از فلس
ــخ گويي به نياز و اشتياقي كه به معنا دارد،  در جهت پاس

بهره گيري مي شود« )ليپمن، 1388: 155(.

فلسفة آكادميك، پارادايم »فلسفه كودك« نيست، بلكه 
برعكس تا اندازه اي انتقادي است به آن. متيو ليپمن، فلسفة 
ــته ها در يك گورستان و  آكادميك را با حفظ كردن نوش
حفظ كردن مجموعه اي از نام ها و تاريخ ها مقايسه مي كند: 
»وقتي من از فلسفه در مدارس حمايت مي كنم، قصد ندارم 
دربارة فلسفة آكادميك سّنتي كه در دوره هاي كارشناسي 
ــگاه ها تدريس مي شود صحبت  ــد و دكتري در دانش ارش
ــده  ــفه اي باز طراحي ش ــم. من مي خواهم دربارة فلس  كن
(Redesigned) و باز توليد شده (Reconstruced) صحبت 
كنم؛ فلسفه اي كه براي كودكان در دسترس، قابل پذيرش 
ــة تربيتي كه اين  ــد. به عالوه، آن نظري و هوس انگيز باش
ــود موضوع باز  ــد، بايد به اندازة خ ــوع را ارائه مي كن موض

طراحي شود )ليپمن، 1991، ص 262(.
در اين برنامه به تقويت چهار نوع تفكر، كه هم در زندگي 
ــخصي، هم اجتماعي و هم از لحاظ علمي به آن ها نياز  ش
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است، توجه مي شود. اين تفكرها عبارت اند از: تفكر خاّلق، 
ــادي، تفكر جمعي و تفكر غم خواري يا مراقبتي  تفكر انتق
(Caring thinking). كندوكاو و تحقيق انتقادي بر تأمل و 
تعمق استوار است، بر موازيني چون دقت و سازگاري تأكيد 
ــان يك متخصص يا خبره(  ــر تحليلي را )به س دارد و تفك
ــد، اما جنبة خالق به توانايي فني و تخيل  پرورش مي ده
جسورانه )به سان يك هنرمند( اهميت مي دهد و سومين 
جنبه، يعني تفكر مراقبتي، باالبردن قدرت درك ارزش ها را 
)به سان پدر يا مادري دلسوز و مراقب( كانون كار خود قرار 
مي دهد. دقت و مراقبت در مورد اينكه چه مسائلي اهميت 
دارند، در تفكر خاّلق يا تفكر انتقادي جايگاه ويژه اي دارند. 
بنابراين معلماني كه اين سه شكل تفكر را ترويج مي دهند، 
مي توانند موجب رشد قوة قضاوت و داوري شاگردان شوند 

)ناجي، 1387: 15(.

اهداف برنامة فلسفه براي كودكان 
ــفه براي كودكان، هدف هاي روشني دارد؛ ذهن  فلس
ــن كار را از طريق چالش ها،  ــه عمل مي كند و اي را وادار ب
ــاختاري انجام مي دهد. اين برنامه  تفكر اصولي و تعامل س
در عين حال ضرورت هاي اجتماعي نيز دارد و آن آموزش 
ــت. اين برنامه در  ــاالرانه اس فرايند تصميم گيري مردم س
پرورش مشاركت و پرورش خودآگاهي فرد سهمي قطعي 
ــه كودكان اصالح  ــفه ب دارد. در واقع، هدف آموزش فلس
ــت؛ به گونه اي  ــي كودكان اس ــي و تربيت وضعيت آموزش
ــدي كنوني به روش  ــري درس ها از روش تقلي ــه فراگي ك
ــود كه در صورت اجراي  ــادي و انتقادي دگرگون ش اجته
ــت مي يابد كه نه  ــت آن، كودك به توانايي هايي دس درس
ــرفت تحصيلي او، بلكه در كل جريان زندگي  تنها در پيش
اجتماعي اش تأثيرگذار خواهد شد. در اينجا، فهرست وار به 
برخي از شاخص ترين فايده هاي آموزش فلسفه به كودكان 

اشاره مي كنيم.
ــاد حّس خودباوري و باال بردن اعتماد به نفس  1. ايج

در كودك؛
2. عالقه مندي به درس و معلم؛

ــاد به مفيد بودن درس ها و ايجاد انگيزه براي  3. اعتق
يادگيري؛

4. بروز استعدادهاي پنهان و شكوفايي آن؛
5. درك و يادگيري بهتر آموخته ها؛ 

6. قدرت مقابله با مشكالت؛

7. قدرت نقادي و پرورش خالقيت؛
8. كشف كمبودهاي معنوي كودك؛

9. بروز پرسش هاي پنهان كودك؛
10. عادت به تفكر فردي و گروهي؛

11. تقويت روحية همكاري؛
12. ايجاد رقابت سالم و دوستانه؛
13. استفاده از باورهاي ديگران؛

14. ايجاد مسئوليت پذيري؛
15. داشتن انعطاف پذيري در زندگي آينده؛

16. مقابله با شست وشوي مغزي و تبليغات سوء؛
17. ارتقاي سطح داوري در كودك از طريق استفاده 

از مالك ها و معيارها؛
18. ايجاد روحية خودتصحيح گري در كودكان؛
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شخصي، هم در زندگي اجتماعي و هم از لحاظ علمي به 
آن ها نياز است، توجه مي شود.

ــد از: تفكر خالق، تفكر انتقادي،  اين تفكرها عبارت ان
ــئوالنه. ما نه تنها به فلسفه براي  تفكر جمعي و تفكر مس
ــطوح  ــفه براي همة س ــودكان نيازمنديم بلكه به فلس ك
ــي نياز داريم. طبيعي است منظور از فلسفه، تنها  آموزش
ــت، بلكه طرح  ــفه به صورت خاص آن نيس آموزش فلس
برنامة روشمندي است كه به اقتضاي امكانات سني افراد 
بتواند ذهن آنان را به فعاليت براي درك منطق ستيزي ها، 
ــخ يابي ها و پرسشگري و فهم پذيري  منطق گريزي ها، پاس
ــد روزي كه بدانيم كودكاني داريم كه حتي  وادارد. به امي

خود نمي دانستيم تا چه اندازه فيلسوف اند!
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نتیجه گیري
تنبلي فكر، مهم ترين عامل سهل انگاری، ابداع ستيزي، 
ــواري، اباطيل و  ــئوليت گريزي، پخته خ تكرارگرايي، مس
ــان و كارگردانان فرهنگي  ــياري از محقق عوام فريبي بس
ــطحي بودن و بي خبري از چند و  جامعة ما شده است. س
چون هر موضوع، شايد براي كساني باارزش باشد لكن قرآن 
كريم پس از ذكر نمونه هايي از مواردي كه اعم از مادي و 
ــت مورد دقت و تأمل واقع شوند، اينگونه  معنوي مي بايس
رون2«  افراد را با عباراتي چون »أَفاٰلَتْعِقلون1« و »أَفاٰل َتَتَفكَّ
ــوال قرار مي دهد. در مقابل اهل تفكر  ــرزنش و س مورد س
روْن4«   ــا عباراتي چون »َلَعلَُّكم َتْعِقلوْن3« و »لُِقْوٍم َيَتَفكَّ را ب
ــاب قرار مي دهد، چراكه  و »لعلکم تتفکرون5« مورد خط
ــتن  ــام آدمي با تعقل و چون و چرا براي دانس ارتقاي مق
صورت مي گيرد. در واقع، يكي از مؤثرترين عوامل ارتقاي 

معنوي انسان، نردبان خردورزي است.
البته ممكن است گفته شود كه آموزش وپرورش كشور 
ــت كه در بسياري از  ما از جمله آموزش وپرورش هايي اس
ــود كه نظام  ــه گرفته ش ــت و نتيج ــرور اس دروس نابغه پ
ــي ما هيچ ايرادي ندارد، اما اگر نيك بنگريم، تنها  آموزش
ــور ما تمرين داده مي شود، مهارت حل  مهارتي كه در كش
ــت. به همين دليل، براي دانشجوي  تمرين رياضي و... اس
ــتة رياضي يا... مدال  نابغه اي كه در المپياد جهاني در رش
مي آورد، كوچك ترين مسائل اجتماعي و خانوادگي ممكن 
است به معضلي بزرگ تبديل شود. متأسفانه يكي از داليل 
اين وضع ناشي از بيگانه بودن ما با انديشيدن و بيگانه بودن 
آموزش ما با انديشه آموزي و تقويت صفت تأمل و دقت در 
ــيت آنان در تشخيص  كودكان و جوانان و پرورش حساس

خطا و ثواب و منطق گرايي است.
فلسفه براي كودكان نخستين قدم و بنيادي ترين اقدام 
براي رهايي تدريجي از تنبلي فكر و نجات از سهل انگاري 
ــت كه در همة ابعاد فرهنگي و اجتماعي ما  روزافزوني اس
رخنه كرده است. آموزش فلسفه به كودكان، تالش مي كند 
ــل« ارتباط دادن  ــردي »تجزيه و تحلي ــاي كارب مهارت ه
مطالب و امور با كودكان را به ايشان آموزش دهد و حتي 
در برخي موارد آن ها را از دورة پيش دبستاني آماده سازد. 
19در اين برنامه، به تقويت چهار نوع تفكر، كه هم در زندگي 
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چکیده
یکی از نکات بس�یار اساسی و مهم در فرایند آموزش، 
داش�تن برداشت صحیح از مفهوم تعلیم و تربیت است 
ک�ه در حقیقت برای تمامی مجری�ان آموزش و پرورش 
امری ضروری محس�وب می ش�ود. تربی�ت، که یکی از 
مؤلاّفه های اصلی فرهنگ و تمدن بشری است، همواره با 
دین1 پیوندی انکارناپذیر داشته است. یکی از جنبه های 
تربیت انسان، توجه به پرورش بعد معنوی یا تربیت دینی 
اوست. وقتی تربیت براساس دین بنا شود و با اعتقاد و 
اخالق مذهبی هم ریشه گردد، می تواند تربیتی جامع و 
کامل ش�ود و چنین تربیت کننده ای می تواند جامعه را 
به سوی کماالت انسانی س�وق دهد و افراد جامعه را از 
هالک ش�دن و فرو رفتن در انحرافات اخالقی و فس�اد 
اجتماعی نج�ات دهد و جامعه ای را ب�ه وجود آورد که 

الگوی بشریاّت و جوامع دیگر قرار گیرد.

 کلیدواژه ها: نوجوان، معنويت، تربيت، دين.

مفهوم تربیت دینی
ــت؛  ــی از جايگاه وااليی برخوردار اس ــم و تربيت دين تعلي
چراکه نيل به اين مقصد به هر طريق درستی که صورت گيرد، 
چه در مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمّيه از رهگذر معّلمان 
و استادان و چه در مجالس و محافل مذهبی، ادامة رسالت انبيا 
در دوران مدرنيسم است. دوران حاضر بيش از هر زمان ديگری 
شاهد تشنگی دل های پاک در سطوح گوناگون سنی، تحصيلی 

و اجتماعی برای شنيدن حقايق آسمانی است.
ــدف پيامبران  ــرورش دينی را ه ــرآن کريم آموزش و پ ق
می شمارد و می فرمايد: »لقد مّن اهلل علی المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسواًل من أنفسهم يتلوا عليهم آياته و يزّکيهم و يعّلمهم الکتاب 
ــالل مبين« )آل عمران،  ــئ و إن کانوا من قبل لفی ض و الحکم
ــت که در بين  ــدا بر اهل ايمان مّنت گذاش ــی : خ 164( ؛ يعن
ــان برانگيخت که بر آن ها آيات خدا را  ــولی از خودش آن ها رس
تالوت کند و نفوسشان را از هر نقص و آاليش پاک گرداند و به 
آن ها احکام شريعت و حقايق حکمت بياموزد؛ هر چند پيش تر 

گمراهی آن ها آشکار بود.« )ساجدی، 1386(.
تربيت دينی به منزلة يک ترکيب می تواند بر دو معنا داللت 
ــوب به دين است؛ يعنی تربيتی که  کند. الف( تربيتی که منس
محتوای خود را از دين می گيرد. در مقابل تربيتی که محتوای 

هاجر بهادران
کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
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خود را از غير دين مثاًل از تجربه و عقل و علم بشری می گيرد. 
ــی تربيتی که در خدمت  ــت؛ يعن ب( تربيتی که برای دين اس
ــد يا  ــت، خواه محتوای آن از دين برگرفته باش اهداف دين اس
ــانی که در اين زمينه سخنی گفته يا  ــد. البّته بيشتر کس نباش
ــته اند، تربيت دينی را به معنای دوم به کار برده اند  مطلبی نوش

)داوودی، 1388(.
ــاس قوانين و دستوراتی  به عبارت ديگر، اين تربيت بر اس
صورت می پذيرد که به پيامبر وحی می شود و هدف آن، رشد و 

تعالی انسان هاست )تصديقی، 1388(.
در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران نيز سعی 
ــت که تربيت دانش آموزان ماهّيت دينی داشته باشد  بر آن اس
)باقری، 1386، ج2: 283(. به اين معنا که کودکان و نوجوانان 
را با وظايف و شرايع آشنا سازد، مبانی اعتقادی را در آن ها رشد 
ــرع بارآورد و فطرت  دهد، آن ها را پايبند به اصول و عامل به ش
ــانی آنان را بارور سازد )احمدی، 1384(. همچنين  الهی و انس
ــه ای ازفرايند تعليم و  ــت دينی اصطالحًا به مفهوم جنب »تربي
ــناختی، عاطفی  و عملی مترّبی  تربيت ناظر به پرورش ابعاد ش
ــت  و به عبارت ديگر، رشد و  از لحاظ التزام  به دينی معين اس
تقويت عقايد دينی، حاالت  و عواطف مذهبی و تقّيد به مناسک 
ــخصيتی متدّين در نظر دارد«  ــی را برای تحقق ش و آداب دين

)کيومرثی، 1386(.

ضرورت تربیت دینی
ــام نمای فرهنگ،  ــور، آينة تم ــوزش و پرورش هر کش آم
ــاخص  ــور تلّقی می گردد و ش ارزش ها و ميراث تربيتی آن کش
ــتة يک نظام تعليم و تربيت، ميزان دستيابی به  عمده و برجس
آرمان های بلند و اهداف متعالی فرهنگ خويش است. بنابراين، 
هدف عالی و غايی نظام آموزش و پرورش يک کشور قبل از هر 
ــان هايی است که در شکل دهی و تحّقق بخشی  چيز تربيت انس
ــارکتی فّعال و خاّلق داشته باشند )کريمی،  به اين اهداف، مش

.)256-257 :1388
ــی واقفيم و بر  ــت و ضرورت تربيت دين ــه ما به اهمّي هم
ــود را بر مدار دين و  ــن باوريم که اگر افراد جامعه زندگی خ اي
ــالمت و سعادت جامعه در همه ابعاد  خداباوری معنا کنند، س
ــود  ــادی و فرهنگی تضمين می ش ــی، اجتماعی، اقتص سياس

)کريمی، 1380: 61(.
ــت و ضرورت تربيت دينی آن  ــيار مهم در اهمّي »نکتة بس
است که اگر رشد و تقويت حّس دينی و اخالقی را از جامعه ای 
حذف کنيم، جامعة انسانی به جامعة حيوانی تبديل خواهد شد 
ــانی، عواطف و فضايل  و در چنين وضعی ملکات اخالقی و انس
ــد رفت و رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی  واال از ميان خواه
به سوی هرج و مرج و تزلزل حرکت خواهد کرد« )سعادتمند، 

.)41 :1384

جای�گاه دوره نوجوان�ی در بین عوام�ل مؤثر در تربیت 
دینی

عوامل متعددی بر تربيت دينی تأثير می گذارند؛ از جمله: 
ــيطانی؛  1- عوامل فوق طبيعی : امدادهای الهی، اخالل های ش
ــنی،  ــته های ارثی، دوره س 2- عوامل درونی: فطرت الهی، داش
سير در آفاق و انفس، تفّکر و تدّبر و تعّقل و استدالل؛ 3- عوامل 
ــانی: خانه، مدرسه، دوستان و  ــامل الف. محيط انس بيرونی ش
ــاالن، وسايل ارتباط جمعی، مؤسسات فرهنگی و محيط  هم س

کار ب. محيط طبيعی.
ــد، يکی از عوامل مؤثر در تربيت  همان طور که مالحظه ش
ــنی انسان،  ــت. از بين کلية دوره های س ــنی اس دينی دورة س
دورة نوجوانی و جوانی، به دليل ويژگی ها و شرايط خاّص خود 
می تواند آبستن آسيب ها و بحران های متعّددی در نزد نوجوانان 
و جوانان باشد. بحران هايی که فکر و ذهن نوجوان و جوان را به 
خود مشغول می کند و باعث تقويت، تضعيف و تغيير گرايش ها و 
اعتقادات او می گردد. بحران هايی مانند بحران کنجکاوی، شّک 
ــی، گرايش به الگوپذيری از الگوهای واقعی  و ترديدهای مذهب
ــت. ظهور و  ــا غيرواقعی، از مهم ترين بحران های اين دوره اس ي
ــان دهندة اهمّيت  بروز اين بحران ها در نزد نوجوان و جوان نش
فوق العاده اين دوره و نقش حّساس مرّبيان )والدين و معّلمان( 
ــت )همت بناری،  در فرايند تربيت دينی جوانان و نوجوانان اس

.)1380

آسیب پذیری دوره نوجوانی 
ــری، که نتيجة حق طلبی و  ــی از روحّيات پرارزش بش يک
ــت. اين  ــود، »دين گرايی« اس ــوب می ش فضيلت خواهی محس
ــّدت فّعال می شود و رشد می کند و  روحّيه در آغاز جوانی به ش
اگر به آن بها داده نشود، سرکوب و منحرف خواهد شد. فطرت 
ــاس دين خواهی و خداجويی است و به  ــان بر اس و خلقت انس
ــری در جوانی به اوج رشد و شکوفايی  همراه ديگر نيروهای بش

خود می رسد. 
ــاط جوانی نبايد به خود باختگی  ــاس نوگرايی و نش احس
فرهنگی سوق داده شود بلکه بايد در کنار شور و نشاط، هوّيت 
ــدود و حريم  ــظ کند و پا را از ح ــی خود را حف ــی و فرهنگ مل
ارزش های اخالقی فراتر نگذارد )جعفری نيا، 1389: 145-146(.

در اين دوره، گرايش عميقی نسبت به مذهب و انجام اعمال 
مذهبی در فرد ايجاد و تقويت می شود. نوجوان و جوان در اين 
ــواس و دقت  مرحله تمايل دارد که اعمال مذهبی خود را با وس
ــترين  ــتری انجام دهد؛ به طوری که در بعضی مواقع بيش بيش
ــن دوره به اعمال  ــد. نوجوان در اي ــختی ها را تحمل می کن س
مذهبی به ديدة يک ارزش می نگرد؛ ارزشی که در نحوة پندار، 

گفتار و کردار او بسيار تأثير دارد. 
يکی از ويژگی های نوجوان و جوان در اين دورة سّنی، ظهور 
و شّدت يافتن کنجکاوی در اوست. نوجوان و جوان در اين دوره 
عالقة زيادی به کنجکاوی نسبت به پيرامون خود و اّتفاقاتی که 
ــا چراهای فراوانی مواجه  ــراف او می افتد، دارد. نوجوان ب در اط

یکی از روحیاّات 
پرارزش بش�ری، که 
نتیج�ة حق طلبی و 
فضی�لت خواه��ی 
محس�وب می شود، 
است.  »دین گرایی« 
ای�ن روحیاّه در آغاز 
جوان�ی ب�ه ش�داّت 
فعاّال می شود و رشد 
می کن�د و اگ�ر ب�ه 
آن بها داده نش�ود، 
س�رکوب و منحرف 

خواهد شد
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می شود. از اين رو می کوشد در خصوص مسائل و اّتفاقات محيط 
ــی را با اطرافيان مطرح  ــؤاالت متعدد و متنوع پيرامون خود س
ــؤاالت و کنجکاوی های نوجوان و جوان در  کند. از مهم ترين س
ــت که مذهب پاسخ گوی آنهاست. غريزة  اين دوره، مواردی اس
کنجکاوی نوجوان و گرايش عميق او به مذهب و اعمال مذهبی 
ــؤاالت گوناگونی را نسبت به دين و معارف دينی در ذهن او  س
پديد می آورد. سؤاالتی که ندادن جواب منطقی و قانع کننده به 
ــود فرد به مشکالت جسمی و روحی فراوانی  آن ها باعث می ش

دچار گردد.
با توّجه به آنچه گفته شد، نقش عوامل غيرشخصی، نظير 
خانواده، نظام آموزشی، دوستان و هم ساالن و محيط اجتماعی، 
ــکار و حّساس  ــی و فرهنگی بيش از پيش آش اقتصادی، سياس
ــه ای را فراهم آورند  ــده بتوانند زمين می گردد. اگر عوامل يادش
ــت، راجع به مسائل  که نوجوان به دور از هرگونه ترس و وحش
دينی و مذهبی فکر کند و سؤاالت متفاوت و متعددی را که به 
ذهنش می رسد با اطرافيان مطرح کند و اطرافيان نيز متناسب 
با موقعّيت و شرايط زمانی و مکانی او جواب های منطقی و قابل 
ــؤاالت او بدهند، اين کنجکاوی نوجوان زمينه ساز  قبولی به س
ــد و توسعة احساسات و گرايش های مذهبی او خواهد شد.  رش
ولی اگر زمينه ها و شرايط شکوفايی غريزة کنجکاوی در او فراهم 
ــؤاالت گوناگون مذهبی خود را مطرح کند  نگردد و او نتواند س
يا شکايات خود را ابراز نمايد، بايد به موفقيت در جريان تربيت 

دينی نوجوان شک و ترديد کرد )اعتباريان، 1381(.
يکی ديگر از ويژگی های نوجوانان و جوانان در اين مرحلة 
سّنی »پيدايش شّک و ترديدهای مذهبی « است. شک و ترديد 
ــّک و ترديد نسبت به  ــبت به اعتقادات شخصی خويش، ش نس
ــناخت خود نسبت به خدا، شک و ترديد نسبت به  معارف و ش
ــبت به پيامبران و...از مهم ترين شک های  دانش و علم خود نس
ــت. دليل اصلی اين  مذهبی اين دوره نزد نوجوانان و جوانان اس
شک و ترديدها اين است که نوجوان می خواهد نسبت به صّحت 
و سقم آن ها اعتقاد و اطمينان پيدا کند. نوجوان در اين دوره از 
زندگی خود می خواهد نسبت به دستاوردهای دورة قبلی خود 
)کودکی( با دليل و برهان برخورد کند و آن ها را از طريق عقل 

و منطق بپذيرد.
جوان در اين دوره می خواهد به درک اين نکته نائل گردد 
که آيا اعتقادات و معارف دوران کودکی او نسبت به خدا و پيامبر 
و ...متناسب با عقل و منطق است يا خير. هدف نوجوان و جوان 
از اين کنجکاوی، افزايش علم و معرفت خود نسبت به اعتقادات 
ــان رفتارها و عملکردهای  ــتفاده از آن ها در جري مذهبی و اس
مذهبی است. سوانسون و هيل )1993( در اين باره خاطر نشان 
نموده اند که آگاهی نوجوان از شناخت های اخالقی خود شرط 
ــی و الزم استفاده از استدالل اخالقی در جريان عملکرد  اساس

اخالقی اوست )اعتباريان، 1381(.
نوجوان در اين دورة سنی نمی تواند شک خود را به راحتی 
با ديگران مطرح کند؛ زيرا پيش بينی می کند که ممکن است به 
او نسبت کفر و بی دينی بدهند. مشکالت دينی از همين جا آغاز 

ــوند؛ زيرا نوجوان يا جوان شناخت کاملی از مسائل دينی  می ش
ــد. لذا برای برطرف کردن  ــت خود را قانع کن ندارد و قادر نيس
سؤاالت شرعی خود ممکن است به افراد ناصالح، افراطی و کجرو 
و بی اطالع رجوع کند، در اين صورت ممکن است او از المذهبی 
و بی بندوباری و بی خدايی سر در آورد و روح پاک و بی آاليش او 
به انحرافات اخالقی و حتی به انحرافات دينی دچار شود« ) به 

نقل از اکبری، 1387: 348-349(.
با توجه به همين کنجکاوی ها و شکّيات مذهبی نوجوانان 
ــان، يکی از مهم ترين وظايف والدين و متصديان تربيتی  و جوان
نمود پيدا می کند و آن اين است که والدين به نوجوان وشکّيات 
ــعی کنند با او برخورد صحيح و  او به ديدة احترام بنگرند و س
شايسته داشته باشند. والدين و مرّبيان بايد توجه داشته باشند 
که هر فردی، اعم از نوجوان يا جوان، ارزش های معين و منحصر 
ــار او را تحت تأثير  ــات و رفت ــه فردی دارد که افکار و احساس ب
قرار می دهند. فالنگان می گويد: »پس نياز است که والدين اين 
ــند و بکوشند با تقويت آن ها نوجوان و جوان  ارزش ها را بشناس

خود را در مسير صحيح و سازنده هدايت کنند«.

غ��ری����زة 
ی  و کنج���ک���ا
ن��وج�����وان و 
گرایش عمی��ق او 
به مذه�ب و اعمال 
مذهبی، س��ؤاالت 
را  گون�اگون����ی 
نس�بت ب�ه دین و 
در  دین�ی  مع�ارف 
پدید  او  ذه����ن 
س�ؤاالتی  می آورد. 
ک��ه ن�����دادن 
و  منطق�ی  ج�واب 
به  قانع کنن����ده 
آن ها باعث می شود 
فرد به مش��کالت 
جس�می و روح�ی 
فراوانی دچار گردد
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يکی ديگر از مهم ترين وظايف والدين و مربيان در اين دوره 
ــی با سؤاالت و  ــت که به دور از هرگونه برخورد احساس اين اس
شکيات مذهبی نوجوانان و جوانان، شرايط و زمينه های مساعد 
محيطی را فراهم سازند تا آن ها بتوانند در پناه آن برای سؤاالت 
ــکّيات خود پاسخ منطقی و مناسب دريافت کنند. اگر اين  و ش
شرايط و زمينه ها فراهم نگردند و نوجوان از ترس انگ التقاط و 
بی دينی نتواند شکيات مذهبی خود را ابراز کند، ممکن است بر 
شکيات مذهبی خود باقی بماند و همين باقی ماندن بر شکيات 
ــد )اعتباريان،  ــيب پذير می کن مذهبی تربيت دينی وی را آس

.)1381
ــخصی )فردی(  ــادئی )1374( نيز مهم ترين عوامل ش س
تأثيرگذار بر آسيب پذيری تربيت دينی نوجوانان را اين گونه بيان 
می کند: 1. ناآگاهی يا اّطالعات ناکافی نسبت به اهميت و نقش 
ــت نسبت به دين، 3.  دين در زندگی، 2. وجود تصورات نادرس
شّک و ترديد نسبت به مبانی و اصول دين، 4. سستی و تنبلی 
ــات مذهبی و دينی، 5.  ــبت به افزايش اّطالع خود نوجوان نس
ــتانی  فقدان روحيه مقاومت و يا ضعف اراده در برخورد با دوس
ــخر می گيرند، 6. بی اطالعی نسبت  که افراد مذهبی را به تمس
به فرهنگ غنی اسالم و گرايش به فرهنگ غرب که اين خود، 

گرايش های دينی را کم رنگ می کند )سادئی، 1374(.

ــی قابل طرح  نوجوانی و ويژگی های آن از زمينه های اساس
ــی و تربيتی مدارس است. نوجوانی اّيام  در فعاليت های آموزش
بيدار شدن عواطف و شکفته شدن احساسات است. نوجوان، به 
ــمی  لحاظ عاطفی بالغ، به لحاظ تجربی محدود، به لحاظ جس
ــت. او  ــد و از جهت فرهنگی تحت تأثير محيط اس در حال رش
ــد؛ در حالی که چنين  ــاس می کند همه چيز را می فهم احس
نيست. هم بزرگ است و هم کوچک ؛ هم بار کودکی بر دوش 
ــنگينی بار بزرگ سالی را حس می کند. او در رؤيا و  دارد  هم س
تخّيل زندگی می کند اما با واقعّيت نيز، روبه رو است )جعفری و 

صحبت لو، 1388(.
ــی نيز تمايل نوجوان به زيبايی های  از نظر قلبی و احساس
ــداق کالم پيامبر)ص( واقع  ــود و مص معنوی برانگيخته می ش
می شود که فرمودند: »آن ها قلبی فضيلت پذيرتر و دلی رقيق تر 
ــاس تر دارند. خداوند مرا به پيامبری برانگيخت تا مردم  و حس
ــارت دهم و از عذابش بترسانم. جوانان و  را به رحمت الهی بش
نوجوانان سخنانم را پذيرفتند و با من پيمان محبت بستند ولی 
ــرباز زدند و به مخالفتم برخاستند« )شرفی،  پيران از دعوتم س

.)328-329 :1386
از بعد عاطفی، نوجوانی دورة طوفان و فشار و تنش عاطفی 
است. خوشبختی ها، پيروزی ها، شکست ها و ناکامی ها از عواطف 
و احساسات نوجوان سرچشمه می گيرند. عمده ترين خصايص 
ــامل اين موارد  ــار اجتماعی نوجوان، به لحاظ اجتماعی ش رفت
ــت و به افراد مهم و مورد ستايش عالقه  است: قهرمان پرور اس
ــتقالل خانوادگی دارد، عالقه مند به پذيرش  دارد، تمايل به اس
مسئولّيت است، عالقه مند به دستيابی به مقام و منزلت بين ساير 
هم ساالنش است، به برخی عقايد انتقاد دارد. خصايص عقالنی 
اين دوره نيز عبارت اند از: ظهور آرمان های عالی، پيگيری اهداف 
ــخصی و اجتماعی، رشد قّوة تميز تشخيص، عالقه مندی به  ش
ــفی، درگيری ذهنی پيوسته با مسائل  ــائل اخالقی و فلس مس
گوناگون، تخيلی بودن، ظهور استعدادهای خاّص هنری، ظهور 
رغبت های شغلی و گسترش دامنة تجارب. همچنين، نوجوانان 
به تدريج تفّکر انضمامی خود را به تفّکر صوری و انتزاعی تبديل 
می کنند و از مرحلة هوش عملی وارد هوش نظری می شوند )به 

نقل از جعفری و صحبت لو، 1388(.
ــت به  ــل تعليم و تربيت که نهضت بازگش ــی از عوام برخ
طبيعت را به وجود آوردند، مانند روسو، معتقدند که »در مرحلة 
15 تا 20 سالگی عالقه های مذهبی بر نوجوانان غلبه دارند «. بلر 
ــان غربی، می نويسند: نوجوان مايل  و جونز، دو تن از روانشناس
ــت از نظر معرفت و شناخت خأل موجود در زندگی اش را پر  اس
کند، لذا يک فلسفة ارضاکننده يا يک دسته عقايد متقن از نظر 
روانی به او امنيت و آرامش فکری می دهد. شواهد موجود نشان 
ــائل مربوط به مذهب و احيانًا  می دهد که در دوره نوجوانی مس
ــی به اوج  تغيير دادن آن و همچنين فعالّيت های اصلی سياس

قدرت می رسد. 
ــتانلی هال، روان شناس آمريکايی، معتقد است که بين  اس
بحران و جهش ناگهانی احساسات مذهبی ارتباط وجود دارد. او 

ن  ن���ا ا جو نو
�ر  به تدری���ج تفکاّ
را  خ�ود  انضمام�ی 
�ر ص�وری  تفکاّ ب�ه 
و انتزاع�ی تبدی�ل 
می کنند و از مرحلة 
ه�وش عمل�ی وارد 
هوش نظری می شوند
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ــات مذهبی را در 15 و 16 سالگی می داند  حداکثر اين احساس
ــا گرايش به طرف دين و مذهب  ــت که نوجوانان ب و معتقد اس
ــم و ناراحتی های خود را تخفيف دهند. پياژه  می خواهند تالط
ــی، می گويد: مسائل، اکثر اوقات در  روان شناس معروف سويس
دورة نوجوانی ارزش واقعی پيدا می کنند و در نظام های زندگی 
ــت: يک نوجوان بدون زمينة  ادغام می شوند. اودلوم معتقد اس
مذهبی و دينی شبيه به کشتی بدون ُسّکان است. گرايش های 
اخالقی در يک نوجوان در کنار استعداد منفی گرايی و چرخش 
برای روی آوردن به سوی ضدارزش ها وجود او را تحت تأثير قرار 
ــته گرايش موجب  ــخ نوجوان به هر يک از دو دس می هد و پاس

تقويت آن و تضعيف ديگری می شود )شرفی، 1386(.
جوانان آگاه و با فرهنگ، آرامش روح را در زندگی آميخته 
ــه معنويت و خداجويی می يابند و زندگی منهای خدا را تکرار  ب
ــروی ريشه  بی روح لحظه ها و هفته ها می دانند. نوجوان بايد س
دوانده در اعماق تاريخ و در فرهنِگ ريشه دار »خويشتن« باشد، 
ــگان«. دوران نوجوانی دوره ای  نه گياه هرزه ای در مزبلة »بيگان
مملّو از کنجکاوی و ميل به تفّکر دربارة رموز موفقيت و کسب 
ــبک گرفتن امر و  ــت. بی اهمّيتی به حّق خدا و س ــعادت اس س
ــکر نعمت های الهی، ترک  ــی الهی، اعراض از ياد او، ترک ش نه
مجالست با علما، هم نشينی با اهل بطالت و غفلت و لهو و لعب، 
ــب درجات معنوی و فيوضات حقيقی است  همه از موانع کس

)جعفری نيا، 1389: 146-147(.
ــکل گيری هوّيت است. در اين  به عالوه، نوجوانی دوران ش
دوران، نوجوان می کوشد بين »خود درونی « و »دنيای بيرونی «، 
خويش مرزی قائل شود. اريکسون )1986( اين دوران را دوران 
ــت که اريکسون  ــت. بحران هويت واژه ای اس بحرانی ناميده اس
ــی که جامعه از او  ــف »ناتوانی نوجوان در قبول نقش برای وص
انتظار دارد« به کار برده است. جّدی ترين بحرانی که شخص با 
آن مواجه می شود، در خالل شکل گيری هويت رخ می دهد. اين 
ــه موّفق نبودن در رويارويی  ــت ک بحران به آن جهت جّدی اس
ــيار دارد. شخصی که هوّيتی شکل گرفته  با آن، پيامدهای بس
ندارد، طی دوران زندگی بزرگ سالی اش با مشکالت پرشماری 
ــون تأکيد می کند که برای هر فرد  ــد. اريکس رويارو خواهد ش
ــت روی دهد و اين امر منحصر به دوره  امکان دارد بحران هوي
نوجوانی يا جوانی نيست. اگر دورانی که نوجوان به دنبال هويت 
ــت به  ــاس مفيد بودن اس خود و هدفمند کردن زندگی و احس
درستی سپری شود و نوجوان در کسب هويتی سالم توفيق يابد، 
ــد و اگر  ــاس هدفمند بودن زندگی، در او ايجاد خواهد ش احس
نتواند هويتی سالم را درخود شکل دهد، به احساس تنهايی و از 
خود بيگانگی دچار می شود و اين ناشی از شکست او در تعيين 

نقش اجتماعی خويش است.
ــکل گيری هويت در  دين، به منزلة عامل اجتماعی، در ش
ــت  ــون هش طول دورة نوجوانی تأثير قابل توجهی دارد. اريکس
ــن مرحله از اين  ــد مطرح می کند که پنجمي مرحله برای رش
مراحل با عنوان »هويت جويی در مقابل سردرگمی « مربوط به 
ــت مرحلة زندگی  ــت، اما وی در تمامی هش دوران نوجوانی اس

ــود. مذهب، به اعتقاد وی در  خود، نقش مذهب را يادآور می ش
گسترة تحول تاريخ بشر، مهم ترين عامل پاسخ گويی به نيازهای 

اساسی، يعنی امنيت خاطر آدمی است.
ــوژی مذهبی ثابت و  ــی که جهان بينی و ايدئول در جوامع
عميقی تغذيه کنندة احساس امنيت درونی افراد است، همگان 
گرايش پايداری به زندگی و اميد به آينده دارند و برای رشد دادن 
ساير جنبه های شخصّيت خود و حّل ديگر تعارضات می کوشند. 
در جوامعی که اعضای آن ها احساس امنيت خويش را از طريق 
مذهب کسب نمی کنند، به اجبار در جست و جوی منبع ديگر 
برمی آيند و چون منابع ديگر سطحی و بدون عمق اند، نه تنها از 
ــوند بلکه به موجودی حيران و سرگردان  اين طريق اغنا نمی ش

تبديل می گردند.
اريکسون مذهب را در تحّول موفقّيت آميز شخصّيت مؤّثر 
ــالمی که در هر مرحله از زندگی از  ــيوه های س می داند؛ زيرا ش
فرهنگ ها نشئت می گيرند، با تأثيرپذيری از مذاهب امکان دارد. 
ــهيل می کنند  به اعتقاد وی آيين های مذهبی اين تحّول را تس

)نجفی، 1384: 40-41 (.

نقش دین در حلاّ بحران هویاّت
ــی و تفريطی، نقش ها و  ــا قطع نظر از رويکردهای افراط ب
ــکل  ــای مثبت اديان در حّل بحران های هوّيت به ش کارکرده

زيرند: 
1. پاسخ گویی و حلاّ مشکل

ــه ای آن و  ــران از راه حّل ريش ــن در حل بح ــرد دي کارک
پاسخ گويی به پرسش و مشکالت است.

2. تشویق به استفادة سودمند از اندیشه
دين در بسياری از مشکالت انسانی و بحران های هوّيتی، با 
قواعد کّلی وعمومی به بهره گيری از عقل و انديشه و معرفت و 
تجربة بشری توصيه  شود و مسئولّيت يافتن راهکارهای عملی را 

به خود انسان واگذار می کند. 
3. جایگزین سازی و مقاومت بخشی

ــود دارد و  ــارض در آدمی وج ــران و تع ــی که بح هنگام
ــخ گويی به نياز يا حّل مشکلی ممکن نيست، ايمان دينی  پاس
و مفاهيم وابسته به آن می تواند جلوی فرسودگی و سرگردانی 
ــد تا بحران  ــتواری ببخش ــجاعت و اس را بگيرد و به او اراده، ش
هوّيت در او فروکش کند. مفاهيم دينی مانند صبر، توّکل و رضا 
نشان دهندة اين محور مهم در سالمت روانی و مهار بحران های 

روحی است )جعفری نيا، 1389: 149-150(.

مهم تری�ن دالیل گرایش نوجوان�ان و جوانان به تربیت 
دینی

1. نیاز به خلوت
ــاز به فرصتی برای  ــان در خالل فعالّيت های خود، ني انس
خلوت با خويشتن دارد تا »خود« را بيابد، توان جديدی کسب 
ــتری به زندگی بپردازد. عبادت به  ــاط و شور بيش کند و با نش
»نياز خلوت« انسان جهت می بخشد. چنين خلوت روح بخشی 

نوجوان����ی 
دوران ش�کل گیری 
در  اس�ت.  هویاّ�ت 
نوجوان  این دوران، 
می کوش���د بی�ن 
و  درون�ی «  »خ�ود 
»دنی�ای بیرون�ی «، 
خویش م�رزی قائل 

شود
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است که به ساير بخش های زندگی انسان، نيرو و انگيزه می دهد 
)شرفی، 1386(.

2. نیاز به ارتباط با جهان هستی
انسان، به ويژه جوان عالقه مند است نسبت خويش و جهان 
هستی را بداند. احساس همدلی با جهان بيرون از وجود آدمی، 
ــاس غربت و  ــان را ارضا می کند. در غير اين صورت، احس انس
ــی با جهان و  ــاس همنواي ــارد. احس تنهايی، درونش را می فش
احساس عبودّيت در پيشگاه خداوند، همچون داربست محکمی 
ــم حفظ و برقرار  ــادل او را در برابر دنيای پرتالط ــت که تع اس

می کند )شيرزاد، 1386(.

3. نیاز به تبیین غایت زندگی
ــند و اين  ــه »چرايی زندگی« می انديش ــان همواره ب جوان
ــی« از »چرايی  ــاور دارند که »چگونگی زندگ ــت را نيز ب واقعي
ــر قرآنی، خداوند آدمی  ــی« برمی خيزد. در برخی از تعابي زندگ
ــود آن را  ــودبخش فرا می خواند که س را به معامله و تجارتی س
ــت که  ــت. بر مبنای همين رويکرد قرآنی اس تضمين کرده اس
جوان به جای عقب نشينی از زندگی و نظاره گر رويدادها بودن، 

به حضور فّعال در زندگی دعوت می شود )شيرزاد، 1386(.

4. نیاز به بینش جدید
ــا و جديد به  ــن به بينش پوي ــت يافت ــان در پِی دس جوان
ــد. از جمله  ــتيابی به آن تالش می کنن ــد و برای دس زندگی ان
ــوان به وجود  ــل ج ــی که چنين تحّولی را در بينش نس عوامل
ــاس رضايت از  ــا خدا، نيايش با او و احس ــی آورد، راز و نياز ب م
ــت. دورکيم معتقد است مؤمنی که با  همدلی با قادر متعال اس
خدا راز و نياز می کند، نه تنها به حقايق جديدی دست می يابد 
بلکه خود را قدرتمند احساس می کند . او در درون خود نيروی 
بيشتری احساس می کند و توانايی بيشتری در غلبه بر سختی ها 
و مشکالت دارد. به نظر او عملکرد تسکينی دين، به ويژه در اّيام 
ــيار است. امام علی )ع( می فرمايند:  نوميدی، دارای اهمّيت بس
ــانه های افراد با ايمان آن است که خدا در نظرشان  »يکی از نش
بزرگ و عظيم و آنچه غير خداست، در نظرشان کوچک و حقير 

است«.

5. نیاز به خویشتن داری
ــکالت زندگی، به خصوص مشکالت  بردباری و تحّمل مش
ــی از اين دوران از ويژگی های مهم اخالقی است و توجه به  ناش
ــيار مؤّثر باشد.  خدا و توصيه های دينی در اين باره می تواند بس
ــت ها و تمايالتش به شهوت  آدمی بايد مراقبت نمايد تا خواس
مبّدل نشود. مرّبی می تواند از طريق پرورش گرايش های دينی، 
همچون اعتقاد و عشق به خداوند و نيز احترام و لزوم تبعيت از 

احکام الهی، متربی را از انجام دادن اعمال زشت بازدارد. 
ــان  ــتن داری چنين می گويد: »انس »کانت« دربارة خويش
بايد ياد بگيرد که از آنچه بر او حرام است دوری جويد. تحّمل، 

ــه کردن و خو کردن به آن است. برای آنکه  عبارت از صبر پيش
بتوان عادتی را کنار گذارد، شجاعت و آمادگی روحی الزم است. 
ــو« معتقد است شهوات زاييدة ارادة خداوند، و فی نفسه  »روس
ــرد و نوع کمک می کند، اما جوان  ــت؛ زيرا به حفظ ف خوب اس
ــود. به نظر او برای مبارزه  ــّلط ش بايد ياد بگيرد که بر خود مس
ــد بلکه سرکوبی  ــهوات تنها از راه عقل نمی توان موّفق ش با ش
تمايالت بايد به مدد تمايالت صورت پذيرد. وی در کتاب اميل 
می نويسد: »آنچه از دست  آفريدگار جهان خارج می شود خوب 
است اّما چون به دست بشر می رسد از مسير طبيعی خود خارج 

می شود و راه ناصواب می پيمايد )شيرزاد، 1386(.

پیشگیری از مشکالت مذهبی نوجوانان
برای کاستن از مشکالت مذهبی نوجوانان و جوانان، اوليای 
ــه بايد با هم تالش کنند؛ زيرا فعاليت هر يک  خانواده و مدرس
ــود. بر اين اساس و برای  بدون همکاری ديگری کم ثمر می ش
کم کردن ميزان مشکالت، توّجه به موارد زير توصيه می شود: 

1. نقش روابط والدين در خانواده: نظر به اينکه رشد فرزند 
ــد، تربيت صورت  ــود و همگام با رش ــروع می ش در خانواده ش
ــير بهترين الگوی او بزرگ ترهای خانواده  می گيرد، در اين مس
ــتند. چنانچه والدين رفتارهای منطقی، صحيح، سنجيده  هس
ــند  ــته باش ــاس عاطفه و محّبت با يکديگر، داش و علمی، براس

سرمشق خوبی برای فرزندان خواهند بود.
ــنين  2. نقش وجود تکيه گاه مطمئن: نوجوانان در اين س
ــد و قوی نياز دارند تا بتوانند در هنگام بروز  به تکيه گاه نيرومن
ــد و به اّتکای آن  ــه آن پناه ببرند و از او کمک بگيرن ــوادث ب ح
ــه اين تکيه گاه و پناهگاه،  ــن زندگی کنند. چنانچ آرام و مطمئ
ــتان، سياستمداران و حّتی بزرگان دينی  والدين، مرّبيان، دوس
باشند، با حذف اين گونه افراد يا سقوط آن ها نوجوان نيز سقوط 
ــا کردن اين موضوع که تنها تکيه گاه  خواهد کرد. بنابراين، الق
ــت مانع از آن می شود که نوجوان خود را  قوی، خداوند قادر اس
ــش  ــاس کند و بر ميزان اعتماد به نفس در زندگی ضعيف احس
افزوده می شود. با به وجود آمدن اعتماد به نفس قوی در نوجوان 
يا جوان وی در مصيبت ها، حوادث ناگوار و حّتی هنگام رسيدن 
ــه چهارراه و بزرگراه زندگی بهتر می تواند مقاومت کند و قادر  ب

است تصميمات مناسبی بگيرد.
3. نقش مربيان مدرسه: مربيان در مدرسه نقش مهّمی در 
تثبيت اعتقادات مذهبی صحيح و جهت دهی نوجوانان و جوانان 
در پيروی از اصول مذهبی و اخالقّيات پسنديده ايفا می کنند.

ــی- مذهبی بايد بر اساس انس و الفت، دوستی و  روابط آموزش
محّبت، اطالع و آگاهی و استدالل منطقی صورت گيرد. عقايد 
ــی بايد منظم، هدف دار، هماهنگ و هدايت کننده و قابل  مذهب
اجرا عرضه شود تا زمينه را برای اختالف، تضاد و درگيری فراهم 

نسازد. 
ــتان نوجوان نيز نقش مهّمی در  ــتان: دوس 4. نقش دوس
شکل گيری رفتار اجتماعی او دارند؛ زيرا تجربه نشان داده است 

که بر اثر هم نشينی های اشتباه، فرد سقوط می کند. 

چنانچه والدین 
رفتاره�ای منطقی، 
صحی��ح، سنجیده 
براس�اس  علمی،  و 
عاطف�ه و محباّت با 
یکدیگر، داش���ته 
باش���ند سرمشق 
خوبی برای فرزندان 

خواهند بود
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5. نقش تعديل در تالش های مذهبی: اسالم همچنان که 
ــمرد، در  ــة امور زندگی رعايت حّد اعتدال را جايز می ش در هم
ــنديده   ــورد به جای آوردن امور مذهبی نيز حد اعتدال را پس م

می داند و هرگونه افراط در آن را خطرناک ارزيابی می کند.
ــردن اوقات فراغت: فراغت زياد باعث تباهی  6. نقش پر ک
ــود. در برنامه ريزی برای پر کردن اوقات نوجوان  ــاد می ش و فس
ــد پرداخت. برنامه ريزی  ــائل بيهوده و زاي و جوان نبايد به مس
ــد که رشد جسمی، اجتماعی، عاطفی و دينی  بايد طوری باش

نوجوانان و جوانان را تأمين کند. 
7. نقش توبه: اسالم راه بازگشت را برای همة متخلفان باز 
گذاشته است. به گونه ای که انسان ها در هر لحظه ای که از کار 
بد خود مطلع شوند، می توانند آن را به طور جدی ترک کنند و 
خداوند هم بخشندة بدی هاست. ا زنظر روان شناسی، جوانی که 
ــتباهی مرتکب می شود، آثاری از خاطرات تربيتی در ضمير  اش
ــی می ماند. لذا بايد فرد با تصميم و ارادة جدی آن ها را از  او باق
اثر بيندازد و به فراموشی بسپارد تا بتوانند آمادة پذيرش صفات 
ــود. در دورة کودکی ممکن است انسان به دليل  ــنديده ش پس
تشخيص ندادن و نداشتن رشد عقلی مرتکب اشتباهاتی شود 
اّما هنگامی که به شکوفايی عقل می رسيم و تشخيص خوب و 
بد برای ما روشن می شود، بايد از کارهای بد و عوارض سوء آن ها 

بپرهيزيم )اکبری، 1387: 358-360(.

پی نوشت 
ــامل  ــن در معنای عام که بعضًا ش ــواردی لفظ دي ــر در م ــه حاض 1. در مقال
آيين ها)ی غيروحيانی( هم می شود و همچنين شامل همة اديان به کار رفته 
ــبِت کارکرِد منفی به دين داده شده است، مراد  ــت. بنابراين چنانچه نس اس

نويسنده، اديان تحريف شده و آيين های غيروحيانی بوده است. 
دفتر مجله
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نوجوان در عرصه های مختلف زندگی: ويژگی ها، نيازها، واکنش ها و هيجانات؛ 

هويت و... .چاپ هشتم، قم؛ انتشارات دانش و سالمت، 1389. 
8. داوودی، م؛ تأمل�ی در معنای تربیت دینی و نس�بت آن با مفاهیم 
نزدیک، همايش تربيت دينی در جامعة اسالمی معاصر، قم، مؤسسة آموزشی 

و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1388.
ــاپ دوم، قم،  ــاجدی، ا؛ دین گریزی چرا؟ دین گرایی چه س�ان؟ چ 9. س

انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1386.
10. سادئی، ع؛ آسیب شناسی و آسیب پذیری دینی و مذهبی نسل نو، 
خالصه مقاالت ششمين مجمع علمی جايگاه تربيت، تهران، معاونت پژوهشی 

وزارت آموزش و پرورش، 1374.
11. سعادتمند، ز؛ دوازده رهنمود تربیتی برای اولیا و مربیان، چاپ دوم، 

اصفهان، انتشارات قاصد سحر، 1384.
ــارات منادی  ــرفی، م؛ دنیای نوج�وان، چاپ دوازدهم، تهران، انتش 12. ش

تربيت، 1386. 
13. شيرزاد، ف؛ روان شناسی تربیت دینی کودک و نوجوان، چاپ اول، 

تهران، انتشارات عابد، 1386. 
14. کريمی، ع؛ دین دهی یا دین یابی! تربیت اسالمی )ويژه آسيب شناسی 

تربيت دينی(، تهران، مرکز مطالعات اسالمی، تابستان، 1380.
15. کريمی، ع؛ تعلیم و تربیت به کجا می رود؟ از ناکجا به هر کجا، چاپ 

سوم، تهران، انتشارات عابد، 1388.
ــی، غ؛ مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت آن با تعلیمات  16. کيومرث

دینی، چاپ اول، تهران، انتشارات مدرسه، 1386.
17. نجفی. م؛ نقش دین در حل بحران هویت نوجوانان، ماهنامة رشد 

معلم 8، 1384. 
18. همت بناری، ع؛ نگاهی به عوامل آسیب زای تربیت دینی نوجوانان 
ــی تربيت  ــالمی6 )ويژة آسيب شناس و جوانان، مجموعه مقاالت تربيت اس

دينی(، چاپ اول، تهران؛ تربيت اسالمی، 1380.

روابط آموزشی 
- مذهب�ی بای�د بر 
اساس انس و الفت، 
محباّت،  و  دوس�تی 
اط�الع و آگاه�ی و 
اس�تدالل منطق�ی 
صورت گیرد. عقاید 
باید منظم،  مذهبی 
هماهنگ  هدف دار، 
و  هدایت کنن�ده  و 
قاب�ل اج�را عرضه 
ش�ود تا زمین�ه را 
برای اختالف، تضاد 
و درگی�ری فراه�م 

نسازد
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پرورش توان خداشناسی با یک فعالیت ساده
برای کودکان

فرناز حوله كيان
دانشجوی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

چکیده
یکی از اهداف دورة ابتدایی، پرورش ذهن خالق و سازندة 
دانش آموزان است. کتاب دینی یا هدیه های آسمان هم به 
همین منظور )پرورش خداشناسی در کودکان( تهیه شده 
اس�ت. در عین حال، با توجه به تجربه ای که در این مقاله 
توضیح داده ش�ده اس�ت، هیچ چیز به اندازة فعالیت های 

مجسم و پویا در این مورد تأثیرگذار نیست.

ــی، کم توان ذهنی، خالقيت،  ــی، ابتداي  کلیدواژه ها: خداشناس
تربيت دينی

مقدمه
ــازندة دانش آموزان می توان از  ــراي پرورش ذهن خالق و س ب
روش های مختلفی استفاده کرد ولی از آنجا که دانش آموزان کالس 
ــتند، بايد به کارها و  من کودکان کم توان ذهنی دورة ابتدايی هس
فعاليت های ساده اکتفا کرد و نبايد از آن ها بيش از توانشان انتظار 

داشت.

طرح مسئله
ــی در  ــه فعاليت هايی که من برای پرورش خداشناس از جمل
دانش آموزان انجام می دهم اين است که هر روز روی تابلوی کالس 
جمله ای می نويسم. اين جمله برای همة معلمان آشناست )به نام 

خدا( ولی من هر بار از جمالت متنوعی استفاده می کنم.

روش کار و گزارش تجربه
ــنا  ــال من، به عنوان معلم کالس، برای آش در روزهای اول س
ــاختن دانش آموزان با اين روش جمله ای را متناسب با درس يا  س
مناسبت خاص آن روز انتخاب می کردم و پای تابلو می نوشتم.  برای 
مثال به نام خدای زنگ مدرسه، به نام خدای برگ های رنگی، به نام 
خدای سوز پاييز، به نام خدای دوستدار پاکيزگی، به نام شمارندة 
ــپس از دانش آموزان  ــعر زندگی و... س ــرايندة ش بی انتها، به نام س
ــتم که آن جمله را )که با خط خوش روی تخته نوشته  می خواس
بودم( به صورت خوش نويسی )شبيه خط من روی تابلو( در باالی 
ــان رونويسی کنند. بعد از گذشت چند ماه آن ها با الگو  دفترهايش
گرفتن از اين جمالت توانستند خودشان عبارت های جديدی برای 
»به نام خدا« بسازند و جالب اينکه به صورت غيرمستقيم و حتی 

ــارة من اين عبارات را به مناسبت ها و اتفاقات روز مربوط  بدون اش
می کردند. مثاًل در زمان بيماری آنفلوآنزا يکی از دانش آموزان گفته 
ــفا دهندة سرماخوردگی« و در يک روز سرد  بود: »به نام خدای ش
زمستانی يکی ديگر گفته بود »به نام خدای سرما« و ديگری »به 
ــل از عيد می گفتند »به نام  ــرف« و يا در روزهای قب ــام خدای ب ن
خدای شيرينی های خوش مزه«، »به نام خدای آجيل های رنگی«، 
ــدای روزهای نزديک عيد«. همين امروز هم تعدادی از  »به نام خ
ــه )سوار بر سرويس( درختان شکوفه کرده  آن ها که در راه مدرس
را ديده بودند )بعد از تعطيالت نوروز(، تا وارد کالس شدند گفتند 
ــکوفه های صورتی« )به کار بردن اين روش برای  »به نام خدای ش
دانش آموزان کم توان ذهنی در پاية دوم است که توانايی ساختن 
ــردن کلمات را به  ــده يا مرتب ک ــيلة کلمات داده ش جمله به وس

صورت مستقل ندارند«.

موانع و محدودیت ها
ــت. آن ها اعتقاد  ــن فعاليت مورد انتقاد بعضی همکاران اس اي
ــزرگ خدا در حد چند  ــاده مفهوم ب دارند که با اين جمله های س
ــود ولی به نظر من اگر  ــیء و اتفاق عادی زندگی کوچک می ش ش
تفکر واگرای يک دانش آموز )چه کم توان ذهنی باشد و چه عادی( 
در حد ديدن همة جزئيات اطرافش و همة رويدادهای زندگی اش 
بزرگ شود، خود به خود خدا هم در ديد کوچک او بی انتها خواهد 

شد.

نتیجه گیری
يکی از کارهای ساده و عملی جهت پرورش خالقيت و تربيت 
ــتفاده از »به نام خداهای متنوع و  ــی دانش آموزان ابتدايی اس دين
جالب توجه است، متناسب با مناسبت و اتفاقات روز؛ فعاليتی که 
ــی برای خداشناسی بيشتر  برای همة دانش آموزان جذاب و روش

دانش آموزان در دورة ابتدايی است.

پيشنهادها
1. خوب است همة معلمان اين روش را در آغاز هر روز به کار 
ــی نيز از به نام خداهای متنوع تری  برند و در آغاز کتاب های درس

متناسب با وقايع مهم آن سال استفاده کنند. 
ــا می تواند  ــتن »به نام خداهای متنوع« در درس انش 2. نوش

روش خالقی برای شکوفا کردن ذهن دانش آموزان باشد.

منبع 
ــمانی، پاية دوم،  ــاب روش تدريس کتاب هديه های آس ــتی آزاد از کت برداش

27انتشارات آموزش و پرورش، 1388.
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ــعديه از محبين حضرت امير)ع( بود.  ُحرئ بِنت حليمه الس
ــت دار اميرالمؤمنين)ع( که زبانش  ــی از زنان مجاهد و دوس يک
ــتمگر زمان خود )َحجاج بن  ــلطان س کلمة حق را در مقابل س
ــه او گفت: »خداوند تو را  ــف ثقفی( بيان می کرد. َحجاج ب يوس
ــا آورد. در مورد تو گفته  اند که علی را از ُخلفای قبلی برتر  اينج
ــی که نقل کرده دروغ گفته است؛  می دانی.« حره گفت: »کس

زيرا من او را از همه برتر می دانم.«
حجاج گفت: »بر چه کسی به غير از آن ها؟«

ــليمان،  ــر آدم، نوح، لوط، ابراهيم، داود، س ــره گفت: »ب ح
عيسی)ع( و موسیـ  عليهم السالم.«

حجاج گفت: »وای بر تو اگر دليلی برای حرف هايت نياوری. 
در اين صورت گردنت را می زنم.«

ــن خداوند عّز و جّل او را  ــره گفت: من برتری ندادم، لک ح
برتری داده است. در قرآن آمده: ) و عصی آدم رّبه فغوی( يعنی: 
ــم کرد و در حق  ــد و راه گ ــر پروردگار خويش عاصی ش آدم ب
ــت )و کان سعيکم مشکورا( يعنی از کوشش  علی)ع( گفته اس

آنان سپاسگزاری شده است.«
حجاج گفت: »آفرين بر تو! به چه  چيز او را بر نوح و لوط 

برتری دادی؟«
ــيلة  ــره گفت: »خداوند او را بر آن دو برتری داد و به وس ح
ــوح و زن لوط را می آورد  ــش: خداوند بر کافران، َمَثل زن ن قول
ــر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو  ــه ه ک
ــتند از زنان خود دفع عذاب کنند  خيانت کردند و آن ها نتوانس
ــد. در حالی که علی)ع(  ــد: با ديگران در آتش درآيي و گفته ش
ِگل و سرشتش در سدرئ المنتهی بود و همسرش، دخت پيامبر 
ــادمان می شود و بر خشم  اکرم)ص(، که خداوند با رضايت او ش

او خشم می گيرد.«
ــنت ای حره! بگو چگونه علی)ع( را بر  حجاج گفت: »احس

ابراهيم برتری دادی؟«
گفت: »خداوند با قولش او را برتری داد؛ زمانی که ابراهيم 
ــور مردگان را زنده  ــان بده که چط گفت: پروردگارا، به من نش
ــان)ع( فرمود: اگر پرده ها کنار رود، يقين  می کنی؟ و اميرمؤمن
ــت که َاَحدی قبل از  ــود. اين کلمه ای اس و باور من زياد نمی ش

علی)ع( و بعد از او نگفته است.«

حجاج گفت: »در چه چيز علی را بر موسی، کليم اهلل، برتری 
دادی؟«

ــهر  ــان و نگران از ش حره گفت: »خداوند می فرمايد: ]ترس
ــب را در رختخواب رسول  ــد[. در حالی که علی)ع( ش خارج ش

خدا)ص( گذراند و نترسيد.«
ــر داود و  ــه چيزی او را ب ــنت! در چ ــاج گفت: »احس حج

سليمان برتری دادی؟«
ــا قولش برتری داد:  ــد او را بر آن دو ب ــره گفت: »خداون ح
ــا تو را خليفة روی زمين گردانيديم، در ميان مردم  )ای داود م
ــن و از پی هوای نفس َمرو که تو را از راه خدا  ــه حق داوری ک ب

منحرف سازد(.«
حجاج گفت: »داوری او در چه چيز بود؟ 

ــتان و ديگری  حره گفت: »دربارة دو مرد، مردی که تاکس
گوسفند داشت. گوسفندان او تاکستان را چريدند. پس نزد داود 
به داوری رفتند. او گفت  گوسفندان فروخته می شود و بهای آن 
در مقابل تاکستان خرج می شود، تا آنکه به حالت اول بازگردد. 
ــير گوسفندان گرفته می شود. و  فرزندش به او گفت: نه پدر، ش
ــيوة داوری( را به سليمان آموختيم. در  قول خداوند تعالی )ش
حالی که موالی ما علی)ع( می فرمايند: از آنچه باالی عرش است 
ــت از من بپرسيد. بپرسيد از من قبل از  و از آنچه زير عرش اس

اينکه مرا از دست دهيد.«
حجاج گفت: »ای حره، در چه چيز او را بر سليمان برتری 

دادی؟«
گفت: »سليمان با خدای خود راز و نياز کرد و عرضه داشت 
خدايا به من ببخش پادشاهی ای که بعد از من کسی را سزاوار 
نباشد. در حالی که امام حق و پيشوای ما علی)ع( می فرمايد: ای 

دنيا تو را سه طالقه کردم. که هيچ نيازی به تو ندارم.«
ــی بن مريم)ع(  ــاج گفت: »در چه چيزی او را بر عيس حج

برتری دادی؟«
حره گفت: »و آن گاه که خدا به عيسی گفت: آيا تو به مردم 
گفتی که مرا و مادرم را )سوای اهلل( به خدايی بگيريد، گفت تو را 
به پاکی ياد می  کنم، سزا نيست مرا که چيزی گويم که شايستة 
ــم، اگر من چنين گفته بودم تو خود می دانستی؛ زيرا  آن نباش
ــی و من از آنچه در ذات  ــه آنچه در ضمير من می گذرد، داناي ب
توست، بی خبرم. زيرا تو داناترين کسان به غيب هستی و من به 
آنان جز آنچه تو فرمانم داده بودی، نگفتم، و عيسی)ع( داوری 

را به روز قيامت موکول کرد.
ــدند،  در حالی که علی)ع( چون نصريه مدعی خدايی او ش

آن ها را کشت و جزای ايشان را به روز قيامت موکول نکرد.«
حجاج گفت: »احسنت حرئ، خوب پاسخ دادی. اگر چنين 
نبود، گردنت را می زدم.« سپس به او هدايايی داد و به نيکی با 

او رفتار کرد.

منبع 
محالتي, ذبيح اهلل, رياحين الشريعئ, ج 4: 144- 145

گردآورنده: مهدی حاتمی
دبير علوم اجتماعی منطقة 7 تهران
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 زبان 

 پیوند آوایی معنایی واژگان روح، ریح، ریحان

 قصص قصیره

دورة جدید، شمارة 3، بهار 1392
به کوشش دکتر عادل اشکبوس

َتَعلَّموا العربیئ فإنَّها َکالُم اهلِل الاّذى ُیَکلُِّم ِبِه َخلَقُه

حضرتامامصادق)علیهالسالم(



عادل اشکبوس
کارشناس مسئول گروه عربی دفتر
برنامه ریزی و تألیف کتب درسی

چکیده
زب�ان یکی از مهم تری�ن و زیباتری�ن جلوه هاي خلقت 
بشر اس�ت. زبان های مختلف دارای ویژگی های خاصی 
هس�تند که هر ی�ک را از دیگری متمایز می س�ازد. در 
عی�ن حال برخی را در یک خانواده قرار می دهد دربارة 
پیدایش زبان نظریات متفاوتی ابراز ش�ده است. برخی 
زبان را توقیفی می دانند و برخی آن را نیاز بشر می دانند 
و ب�ر ای�ن باورند که زبان به تدریج ط�ی اعصار و قرون 

شکل گرفته است.

 کلیدواژه ها: زبان، ارتباط، لغت، اشاره، مصّوت، صامت.

زبان وسيله برای بيان عواطف، مقاصد و افکار آدمی است. 
ــر از آغاز خلقت، نياز به سخن گفتن را احساس کرده است.  بش
بشر اّولّيه ـ در مقايسه با انسان امروزی ـ از ذخيرة لغت اندکی 
ــرکات بدنی و ايما و  ــوده و برای ايجاد ارتباط از ح ــوردار ب برخ
اشاره نيز بهره می گرفته است. کاری که حّتی امروزه نيز انجام 
ــت که از اين مخارج  می گيرد اّما از نظر علمی زبان اصواتی اس

توليد می شود:
»حلق، زبان، لب و دندان«.

ــان، لب و دندان بيرون  ــة صداهايی که از حلق، زب مجموع
می آيند، دو گروه اند.

.)Vowels( »و »مصّوت ها )consonants( »صامت ها«
تعداد صامت ها در زبان های مختلف فرق می کند. مثاًل در 
ــی 23  ــی 24 صامت و 20 مصّوت، در زبان فارس زبان انگليس
ــت و 6 مصّوت  ــّوت و در زبان عربی 27 صام ــت و 6 مص صام

وجود دارد.

صامت ها و مصواّت ها در زبان عربی
صامت ها

أ، ب، ث، ج، ح، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، 
ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ه

مصواّت ها
ی مصّوت های کوتاه    ُو،ـ  ــای بلند  ا،ـ  مصّوت ه

ـِــُـ ـَـ ـ
ــا و مصّوت های زبان، مختّص يک گروه  بعضی از صامت ه

و قوم است.
تلّفظ بعضی حروف برای برخی مّلت ها دشوار است؛ زيرا در 

زباِن آن ها چنين تلفظ هايی نيست.
ــد و آلمانی ها و  ــرف »ل« ندارن ــال، ژاپنی ها ح ــرای مث ب
فرانسوی ها حرف »ر« را »غ« تلّفظ می کنند. انگليسی ها حرف 
ــذف يا خيلی ضعيف ادا  ــه و پايان آن ح ــط کلم »ر« را در وس
ــپانيايی ها حرف »ر« با تفخيم و درشت  می کنند. در عوض، اس
ــان حرف »ق« را »گ« تلّفظ  ادا می نمايند. ترک های آذربايج
ــه »ک« تبديل  ــتانبولی حرف »خ« ب ــد. در ترکی اس می کنن
ــردد. در ُکردی مجموع دو حرف »ْنْک« در کلماتی مانند  می گ
ــبيه تلّفظ long در انگليسی به  »ماْنْگ: ماه«، »َدْنْگ: صدا« ش

صورت »تودماغی« ادا می شود.
ــامی و آريايی رايج بوده  ــرف »ک« قباًل در زبان های س ح
ــدارد )فّروخ،  ــان عربی فصيح وجود ن ــروزه در زب ــت ولی ام اس

تاريخ األدب العربی، ج1: 23(.
ــروف پ، چ، ژ، گ و »V« وجود  ــان عربی فصيح ح در زب

ندارد.
ــة معاصر صدای  حرف j در آلمانی صدای »ی«، در فرانس

»ج« و در اسپانيايی صدای »خ« دارد.
ــه صدای »ش«، در انگليسی اغلب »چ«، در  ch در فرانس
آلمانی »ش« يا »خ« و در بعضی زبان ها صدای »ک« می دهد.

عموم زبان های جهان را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
1- زبان های از بين رفته: زبان هايی که ديگر کسی به آن ها 
ــی سپرده شده اند، مانند فينيقی و  تکّلم نمی کند و به فراموش
ــان را به انگليسی و فرانسه  برخی زبان های آفريقايی که جايش

داده اند و سومری و عيالمی.
2- زبان های ترک شده و مهجور: زبان هايی که گويندگانشان 
ــا را ترک کرده اند و به زبان های ديگر تلّکم می کنند اّما در  آن ه
کتاب ها و معابد محفوظ مانده اند؛ مانند التين، پهلوی آذری )در 

آذربايجان(، ساْنْسکريت )زبان قديم هند(.
ــتند که امروزه اقوامی به  3- زبان های زنده: زبان هايی هس
آن ها تلّکم می کنند؛ و مثل عربی، فارسی و انگليسی. همة اين 

زبان ها دارای گويش های فرعی و عاميانه نيز هستند.
نظریاّات مختلف دربارة پیدایش زبان

در مورد پيدايش زبان دو نظرّية عمده وجود دارد:
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1- عّده ای عقيده دارند که زبان را خداوند به آدمی آموزش 
داده است و به اين آيه استناد می کنند:

ــماَء ُکلَّها - همة اسم ها را به آدم آموخت- / )َعلََّم آَدَم اأَلْس
ــت يعنی از  ــد: زبان »توقيفی« اس ــره، 31( و می گوين )2( البق
طرف خدا يکباره و در يک زمان آموخته شده است. زبان شناس 
ــت )الرافعی،  معروف »ابن فارس«، طرف دار اين نظرّيه بوده اس

تاريخ آداب العرب: 49(.
ــماء« نظر  ــير کلمة »اس ــت که در تفس اّما واقيعت اين اس
ــيار کهن، در اوايل  ــت. طبق روايات بس ــّران متفاوت اس مفس
ــر يک زبان داشته اند و مقصود همديگر را  خلقت همة افراد بش

می فهميده اند.
ــده ای نيز اعتقاد دارند زبان ابتدا از اصوات و صداهای  2- ع
ــاده شروع شد؛ مثل تقليد از صداهای حيوانات و پديده های  س
طبيعی و سپس با پيشرفت تمّدن کم کم بر تعداد واژه ها افزوده 

شد )درويش، تاريخ األدب العربی فی...: 14(.
ــر  ــين را در نظر بگيريد. پس برای مثال، خانواده ای غارنش
خانواده موقع برخاستن از خواب، سرش به سقف غار می خورد و 
صدايی شبيه »آخ« می گويد. فردای آن روز پدر خانواده هنگام 
بيدار شدِن پسرش، صدای »آخ« را بلند می گويد و پسر مراقب 
می شود. سپس اين واژه در شرايط مشابه نيز استفاده می شود و 
به تدريج بشر درمی يابد که با بعضی اصواِت قراردادی می تواند 

راحت تر زندگی کند.
ــد: »بعضی  ــرد و می گوي ــده را می پذي ــيوطی اين عقي س
معتقدند اصل زبان ها اصواتی مانند صدای باد، غّرش رعد، ُشرُشر 
آب، قارقار کالغ و شيهة اسب بوده است و سپس از اين اصوات 
ــر من روا و مقبول  ــا به وجود آمده اند. اين عقيده به نظ زبان ه

است« )السيوطی، المزهر، ج1: 14(.

گزیده هایی از گفته های پیشینان دربارة پیدایش زبان
ــاکر)1( به نقل از ابن عّباس)2( گفته است که:  1- ابن عس
»آدم)ع( در بهشت زبان عربی داشت و هنگامی که در برابر خدا 
ــی کرد، به زبان ُسريانی سخن گفت و وقتی توبه کرد،  سرکش

خداوند عربی را به او باز گرداند«)السيوطي، المزهر(.
ــن گويد: »اّولين زبانی  ــک بن حبيب نيز چني 2- عبدالمل
ــد، عربی بود که با گذشت زمان  ــت بر آدم نازل ش که در بهش
ــريانی شد که به سرزمين »ُسوری« يا  دگرگون و تبديل به ُس
»ُسريانه« منسوب است و اين زبان شبيه عربی است اّما متحّول 

شده است«)3(.
3- ابن عساکر در سندی که از »اََنس بن مالک«)4( روايت 
ــق را در باِبل گرد آورد و  ــرده چنين می گويد: »خداوند خالي ک
ــدند تا بفهمند چرا در آنجا گرد هم آمده اند. ناگاه  آنان جمع ش
کسی ندا در داد: هر کسی مغرب را سمت راست خود و مشرق 
ــخن  ــمت چپ خود قرار دهد و آهنگ بيت الحرام کند، س را س
ــمان از آِن اوست. در اين هنگام »َيعُرب بن َقحطان بن  اهل آس
ــت و او نخستين کسی بود که به »عربی مبين«  هود« برخاس
سخن گفت. منادی همچنان می گفت: هر کس چنان و چنان 

کند فالن سخن از آن اوست. تا اينکه به 72 زبان تبديل شدند 
ــد و آن سرزمين، »باِبل«  ــد و زبان ها آشفته ش و صدا قطع ش
يعنی »آشفته« ناميده شد« )اَفَترقوا َعَلی آْثنيِن َو َسبعيَن ِلسانًا 

َيْت باِبُل...( وُت و َتَبْلَبَلِت األلُسُن َفُسمَّ و انَقَطَع الصَّ
ــاب )5( »طبقاُت  ــالم ُجَمحی« در کت ــد بن س 4- »محّم
الّشعراء« به نقل از »يونس بن حبيب« گفته است: اّولين کسی 
ــماعيل بن ابراهيم)ع( بوده  ــخن گفته، اس که به زبان عربی س
ــيار  ــت. تناقض در نظرّيات علماء دربارة پيدايش زبان ها بس اس

است.
- »الحافظ عمادالّدين بن کثير« در تاريخ خود چنين گويد: 
ــماعيل بن ابراهيم« منسوب اند و  »می گويند همة عرب به »اس
ــماعيل اقوام عاد، َثمود، َطسم، َجديس،  عرب عاربه پيش از اس
ــی جز  ــم، ُجرُهم، َعماليق و مّلت های ديگر بوده اند که کس ُأَمي

خداوند آن ها را نمی شناسد« )السيوطی، المزهر، 32-30(.
بسياری علمای ديگر نيز زبان و قوم عرب را به »اسماعيل 
ــاّلم می گويد: نخستين  ــبت می دهند. ابن س بن ابراهيم« نس
ــی که به عربی سخن گفت و زبان پدرش را فراموش کرد،  کس

اسماعيل)ع( بود.

پی نوشت 

1- »ابن عساکر« نام چند تن از نويسندگان مشهور است که مشهورترين آنان 
موّرخ و مؤّلف قرن 12 ميالدی و متوّلد دمشق است.

ــث در قرن 7  ــرعموی پيامبر)ص( راوی حدي ــن عّباس« پس ــداهلل ب 2- »عب
ميالدی )اّول هجری( است که در جنگ صّفين همراه حضرت علی)ع( بود.

3- الفيروزآبادی/ القاموس المحيط/ سوری: بر وزن طوبی، مکانی در عراق، در 
شهرهای ُسريانی ها.

4- »اََنس بن مالک« صحابی پيامبر)ص( بود که بيست سال در خدمت ايشان 
بود. وی راوی حديث است.

5- »محّمد بن سالم جمحی« اديب ناقد مشهور قرن 9 ميالدی، متوّلد بصره 
و متوّفای بغداد است. کتاب »طبقات الشعرا«ی او اّولين کتاب نقد شعر عرب 

از نظر تاريخی و فّنی است.

منابع 

1- درويش )محّمدحسن(/ تاريخ األدب العربی فی الجاهلّيه و صدر االسالم
2- الرافعی، مصطفی صادق/ تاريخ آداب العرب

3- السيوطی، عبدالرحمن جالل الدين/ الُمزِهر فی علوم اللغه و أنواعها.
4- فّروخ، عمر/ تاريخ األدب العربی/ الجزء األّول

معتقدن�د  ع�ده ای 
»توقیف�ی«  زب�ان 
است یعنی از طرف 
خ�دا یکب�اره و در 
یک زم�ان آموخته 

شده است
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همت بیگي
كارشناس ارشد ادبیات عرب
و دبیر معارف اسالمي شهرستان دامغان

پیوند آوایی معنایی واژگان

> <
از منظر اشتقاق

چكیده
ای�ن مقاله، ب�ا ارائة معناي لغ�وي و اصطالح�ي »روح« و 
ارتباط آن با دیگر مش�تقات در زبان عربي و ضمن اشاره 
به نمونه هایي از كاربرد آن، به بیان مفهوم و مصداق آن در 
قرآن كریم و نهج البالغه پرداخته است. ریشه یابي معنایي 
برخي واژگان و بررسي سیر تطور و تغییر معنایي آن ها در 
طول زمان و همچنین توجه به معاني اولیه و بنیادي آن ها 
نقش به سزایي در ارائة ترجمة صحیح و درك و فهم متون 
دارد. لذا در این نوشتار تالش بر آن است كه واژة »روح« و 
برخي از مشتقات و مترادفات آن از منظر آوایي و معنایي 
مورد بررسي و تحقیق قرار گیرد و پیوستگي معنایي اي كه 

بین آن ها نهفته است روشن گردد.

 كلیدواژه ها: ارتباط آوايي، معناشناسي، اشتقاق، روح، ريح، ريحان

مقدمه
معناشناس�ي، دانش بررس�ي و مطالعة معاني در زبان هاي 
انس�اني اس�ت. به طور كلي به بررس�ي ارتباط میان واژه و 
معنا، معناشناسي گفته مي شود و در زبان انگلیسي، نام هاي 
 »semantics« متع�ددي دارد كه مش�هورترین آن ه�ا واژة
اس�ت. اما در زبان عربي برخي آن را »علم الدالله«  و برخي 

»عل�م المعني« مي نامند )مخت�ار عم�ر، 1385: 19( دانش 
معناشناسي، به ویژه در تفسیر موضوعي قرآن، نقش فراواني 
ایف�ا مي كند. زیرا این امكان را ب�راي ما فراهم مي كند كه 
روابط معنایي مفاهیم مختلف قرآني را به شیوه اي روشمند، 
اس�تخراج نماییم. فهم درس�ت معناي ی�ك واژه نیازمند 
اس�تفاده از روش هاي گوناگون معني شناس�ي اس�ت تا به 
واسطة آن، عالوه بر یافتن روابط میان واحدهاي معنایي، به 

توصیف دقیقي از این روابط نیز دست بیابیم. 
ــت و  ــي، خود زبان اس ــق در معني شناس ــة تحقي زمين
ــدي از مجموعه اي  ــي از طريق زبان و با بهره من معني شناس
ــت و آنچه  ــه دنبال درك معني اس ــا و روش ها ب از ديدگاه ه
معناشناسي به دنبال آن است، بررسي شرايط توليد و دريافت 
معنا در گفتمان است )شعيري، 1381: 37(. يكي از بخش هاي 
ــي (semantics) است كه از  دانش زبان شناسي، معناشناس
ــانه و فعل (semaino) يعني  نام يوناني (sema) يعني نش
معني دادن گرفته شده است. معناشناسي در حقيقت مطالعة 

محتواي زبان است )فضيلت، 1385: 62(.
ــه دار و ذاتي و  ــت ريش ــظ و معنا پيوندي اس ــد لف پيون
ــان هم پيدايش  ــايد طرفداران اين نظريه خودش طبيعي. ش
زبان را براساس تقليد از اصوات موجود در طبيعت به حساب 
مي آورند. برخي هم به وجود پيوند ضروري ميان لفظ و معنا، 

پیون�د لف�ظ و 
معنا پیوندي اس�ت 
ریش�ه دار و ذات�ي 
ش�اید  طبیع�ي.  و 
ای�ن  طرف�داران 
نظریه خودشان هم 
را  زب�ان  پیدای�ش 
از  تقلید  براس�اس 
اص�وات موجود در 
به حس�اب  طبیعت 
برخ�ي  مي آورن�د. 
هم ب�ه وجود پیوند 
ض�روري میان لفظ 
و معنا، شبیه پیوند 
الزام�ي بین آتش و 
دود اعتقاد داشتند
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ــتند. برخي  ــبيه پيوند الزامي بين آتش و دود اعتقاد داش ش
ديگر معتقد بودند كه پيوند بين لفظ و معنا،  تنها يك پيوند 
تصادفي است، اما مطابق با ارادة خداوند )مختار عمر، 1385: 
ــان گويند: »پيوند بين لفظ و معنا  ــي از زبان پژوه 26(. برخ
صرفًا از طريق قرارداد اجتماعي به وجود آمده است )باطني، 

.)134 :1363
ــر واژه داراي يك صورت آوايي و يك محتواي معنايي  ه
ــت كه  ــر واژه در حكم ظرفي اس ــخن، ه ــت. به ديگر س اس
ــت. با اين همه نمي توان يك  مظروف، محتوا و معناي آن اس
واژه را به تنهايي و مستقل از اجزاي ديگر زبان، كامل دانست 
ــانه هاي زباني در ارتباط با  ــي كرد. زيرا همة اين نش و بررس
يكديگر و در كل نظم زبان است كه مي توانند نقش خود را در 
ايجاد تفاهم  ايفا نمايند )باقري، 1371: 218(. لفظ و معني 
به تنهايي معيارسنجش نيستند، بلكه اين پيوستگي و ارتباط 

آن هاست كه ارزش سخن و كالم، سخنوران را باال مي برد.
برخي از زبان شناسان، تغيير معنا از طريق كسب معاني 
جديد كلمه را به درختي تشبيه مي كنند كه شاخه هاي تازه 
مي روياند. اين شاخه ها نيز به نوبة خود شاخه هاي كوچك تري 
ــاخه هاي قديمي را پنهان  ــاخه هاي تازه، ش را مي رويانند. ش
ــگي  ــا را از بين مي برند، اما اين امر هميش ــد و آن ه مي كنن
نيست. بسياري از معاني پيشين براي قرن ها، برخالف رشد 
ــوند و منتشر  ــكوفا مي ش معاني جديد و بعدي همچنان ش

مي گردند )مختارعمر، 1385: 190(.
شناخت واژه ها و مفردات از جمله مقدمات مهم در فهم 
متون ادبي و تفسير به شمار مي رود. هركس بخواهد از درك 
و فهم متون و تفسير بهره مند شود و به شگفتي هاي آن مطلع 
ــود، زيرا در برخي از واژگان  ــنا ش گردد بايد با الفاظ آن آش
معاني عميقي نهفته است كه بدون آگاهي از آن ها دسترسي 
ــناخت واژه ها  بر محتوا و معاني آن ها ممكن نخواهد بود. ش
ــي دقيقي در مورد  ــت كه اگر بررس تا آنجا داراي اهميت اس
ــود، ممكن است به درك ناصواب و غيرصحيح  معني آن نش

آن منجر شود.
ــه واژة »روح« به  ــت ك ــده اس در اين پژوهش تالش ش
ــي قرار گيرد. اين واژه  ــتقات آن مورد بررس همراه ديگر مش
يكي از واژه هاي پررمز و رازي است كه در حوزة انسان شناسي 
مورد بررسي قرار گرفته است و فيلسوفان، متكلمان، عارفان، 
ــت آن نظراتي ابراز  ــان در بيان حقيق ــان و لغوي روان شناس
ــتراكات در كاربرد اين واژه در  ــته اند. با وجود پاره اي اش داش
ــده است. اين  ــير متفاوتي از روح ارائه ش اديان و علوم، تفاس
ــان به كار  ــي يك س واژه در زبان هاي عربي و عبري با گويش
رفته است و در آيات تورات، انجيل و قرآن نيز با همين لفظ 

آمده و منشأ تفسيرهاي مختلفي شده است. در زبان انگليسي 
ــتفاده  الفاظي چون، Ghost، Spirit و Soul براي روح اس
ــوم نزديك به ديگري ولي در عين  ــود كه هر يك مفه مي ش

حال متفاوتي را القا مي كنند.
ــت كه  ــراي جلوگيري از خلط در مفاهيم، بهتر آن اس ب
ــدة روح در هر نظام، با تعابير خاص همان نظام  مطالعة پدي
فكري مورد بررسي قرار گيرد. هدف اصلي اين نوشتار، ارائة 
ــيم بندي روح و  ــوم، مصداق و تقس ــن از مفه تصويري روش
مشتقات آن است. براي دست يابي به تحليلي متقن از روح، 
الزم است از پيشينة معنايي اين واژه در زبان عربي و عبري و 

كتب آسماني پيشين نيز ياري جوييم.

تحول معناشناختي واژة »روح«
ــرح كاربرد روح دچار  ــير قرآن در ش ــياري از تفاس بس
ــنگري، ابهام آفريني  ــه جاي روش ــده و ب پراكندگي آرا ء ش
كرده اند. در اين ميان هرجا از حيات و آثار آن نشاني هست، 
اين نشان، نشانگر وجود مرتبه اي از روح است. روح موجود در 
فرشتگان، انسان ها، حيوانات و نباتات همگي از افاضات روح 

مطلق است )طباطبايي، ج 12، ص 217، 1372(.
ــن واژه، لغويان نظرات گوناگوني ابراز  در بيان معناي اي
داشته اند. ابن فارس گويد: واژة »روح« داراي يك معناي اصلي 
ــتردگي است )ابن فارس،  ــت و آن وسعت، انبساط و گس اس
1404، ريشة روح(، روح در اصل همان »ريح« است و حرف 
»يا« در كلمة ريح در اصل واو بوده، و به سبب كسرة ماقبلش 
به »يا« تبديل شده، روح انسان مشتق از »ريح« است گفته 
ــَس. و أَراَح القوُم: يعني  ــاُن، أي إذا تنَف ــود: أراَح أإلنس مي ش
َدَخُلوا في الرِّيح )رك: همان(. لغت پژوهان ديگر چون خليل 
ــن احمد، ازهري، جوهري و ابن دريد صرفًا به ذكر معاني و  ب
مصاديق اين ماده پرداخته و در مقام تعيين معناي اصلي اين 

باب نبوده اند.
ــت  آياتي داللت دارد بر اين كه روح مرتبه اي از وجود اس
ــه عنوان روح  ــان يافته، از اين رو ب ــان جري كه در پيكر انس
ــت اين آيات عبارت اند از: »نفخت فيه  ــده اس نفخه اي ياد ش
ــجده/  من روحي« )الحجر/ 29(، »نفخ فيه من روحه« )الس
ــا« )االنبياء/ 91(. ُروح به معني  9(، »فنفخنا فيها من روحن
َنَفس يعني چيزي كه انسان به واسطة آن زنده است و در تمام 
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ــم جريان دارد آمده است. غالبًا معني روح يعني چيزي  جس
كه در كالبد انسان باشد و زنده بودن او مربوط به آن است.

ــت: »الروح:  ــل ابن احمد در معجم العين آورده اس خلي
النفس التي يحيي بها البدن، يقال خرجت روحه اي نفُسه« 
)العين ذيل مادة روح(. در برخي از آيات به معني وحي آمده 
ــوري/ 52(، يكي  ــت: »اوحينا اليك روحا من امرنا« )الش اس
ــزَل به روح األمين«  ــت: »ن ديگر از معاني روح، جبرئيل اس
)الشعراء/ 193(. در آية ذيل خداوند حضرت عيسي را روحي 
ــت: »انما المسيح عيسي بن مريم  از جانب خود دانسته اس
رسول اهلل و كلمتِه القاها الي مريم و روح منه« )النساء/ 171(. 
ــت كه انسان  ــميه »وحي« به روح از آن جهت اس وجه تس

به وسيلة وحي الهي زنده است و زندگي مي كند. 
برخي از شارحان تورات گفته اند: كلمة »ُروح« در عبري 
به معناي هواي متحرك است و باد و َنَفس از موارد كاربرد آن 
است1.  نيز گفته اند: »روح« در عبري از فعلي كه به معناي 
َتَنُفس و دميدن است اشتقاق يافته است. گاهي به »وزيدن 
ــده است. معادل يوناني واژة  باد« و گاهي به »باد« ترجمه ش
روح »pneuma« »نيوما« است كه از فعل »نيو« به معناي 

»َنَفس« كشيدن يا دميدن مشتق شده است2.
ــد از »َرْوح« به  ــن واژه عبارت ان ــتقات اي ــي از مش برخ
ــادي، و خوشحالي، آسايش و استراحت، رحمت و  معني »ش
ــي« )زبيدي، 1966، ذيل مادة روح(. خداوند در قرآن  مهربان
كريم آن را به معني »رحمت« آورده اند: »ال تيأسوا من َروح 
اهلِل« )يوسف، 87(. امام علي)ع(، آن را با همين معنا آورده اند: 
ــْم ِمْن َمْكِر اهللِ.« و از  ــُهْم ِمْن َرْوِح اهللِ َو َلْم ُيؤِمْنُه »َلْم ُيْؤِيْس
ــازد  مهرباني او نوميد نكند و از عذاب ناگهاني خدا ايمن نس

)نهج البالغه، 1379: 642(.
ــنَّ ِلشّر هذه األمِئ ِمْن َرْوِح اهللِ.«، و بر بدترين  »َو ال َتيأَس

افراد اين امت از رحمت خدا نوميد مباشيد )همان: 720(.
»باَشْروا ُروَح اليقين« )همان: 660(. واژة »ریح« از همان 
ماده به معني »باد و نسيمي كه بين آسمان و زمين باشد )ابن 
منظور، 1405، ذيل مادة روح(. وجه تسمية آن اين است كه 
ــادي را همراه خود دارد و  ــايش و آرامش و ش با وزيدنش آس
ــتق شده است. امام علي)ع( واژة  به اين دليل از »ُروح« مش
»ريح« را با همين معنا آورده اند: »َيِميُلوَن َمَع ُكلِّ ِريِح؛ »َعطُر 

ريُحئ«، بوي آن خوش و عطرآگين است )همان: 724(.
ــده است، به معني  ــتق ش واژة »ریحان« از »روح« مش
ــد، فرزند نيك و صالح، رزق و  ــبو كه با نشاط باش گياه خوش

ــالل )زبيدي، 1966، مادة روح(. »ريحانه« در كالم  روزي ح
امام علي)ع( با همين معنا آمده است: »أمَّا َبُنو َمْخُزوٍم َفَرْيَحاَنُئ 
ُقَرْيِش.«، اما بنو مخزوم گل خوش بوي قريش اند )نهج البالغه: 

.)652
واژة »راحئ« از همين اصل به معني آسايش و آرامش، 
كف دست )طريحي، 1367، مادة روح(، در نهج البالغه آمده 
است: »أعِيَن َمْن َغِنَي عنها بالّراحِئ«، آن كس كه خود را از آن 
بي نياز انگاشت در آسايش است )همان: 716(. واژة »مراح« 
از مشتقات آن به معني خوابگاه و استراحتگاه حيوانات؛ واژة 
»ُمراح« در نهج البالغه، به معني »آغل« آورده اند: »َو ما كاَن 
ــبانگاه  ــاِئِمها.«، و آن گروه از چهار پايان ش ِمُن ُمراحِها و س
ــان برمي گردند )همان: 366(. »راح« از مترادفات  به آغلش
ــاده روح(. ِمْرَوحئ از  ــراب )زبيدي، 1966، م آن به معني ش
ــزاري كه هوا را به جريان درمي آورد.  همين ماده به معني اب
»َمْرَوَح�ئ« نيز از مترادفات آن به معناي بيابان و جايي كه 

محل وزش باد است )جوهري، 1368، ماده روح(.
ــك معناي اصلي براي كلمه روح و ديگر  اگر بخواهيم ي
كلمات وابسته به آن بيابيم، به نظر مي رسد با توجه به اينكه 
ــيم  ــت و ريح به معناي نس اصل همة اين كلمات »ريح« اس
هواست، بايد بگوييم قدرمشترك معاني اين كلمه و مشتقات 
ــت كه  ــت. روح نيز حاصل يك امري اس آن »جری�ان« اس
جريان مي يابد. گاهي در جريان مادي به كار مي رود و گاه در 
ــتقات اين كلمه،  جريان معنوي. با دّقت در موارد كاربرد مش
ــت كه  ــايان ذكر اس همين معنا مورد تأييد قرار مي گيرد. ش
»َروح« مصدر و »ُروح« اسم مصدر است مانند َغسل و ُغسل. 

پس ُروح حاصل جريان است.
ــندة كتاب  ــوي، نويس ــن مصطف ــق معاصر، حس محق
»التحقيق في كلمات القرآن الكريم« به اظهار نظر در معناي 
اصلي اين كلمات پرداخته است. وي پس از نقل اقوال لغويون 
ــد في هذه الماده، هو  ــد: »التحقيق اّن االصل الواح مي نويس
ــي يگانه معناي اصلي اين  ــور و جريان امر لطيف« يعن الظه
ــان، جريان  ــت. ايش ماده، جريان امري لطيف و ظهور آن اس
رحمت، جريان وحي، ظهور مظاهر قدسي، تجلي فيض حق 
ــعت را از آثار  ــحت و وس را از مصاديق روح مي داند. وي ُفس

ظهور و جريان دانسته است )مصطفوي، 1416 ه(.
نتیجه گیري

از آنچه گذشت نتيجه مي گيريم كه واژگان »ُروح، َروح، 
ريحان، ريح، راحئ، ُمراح، راح، ِمْرَوحئ« همگي از يك اصل اند، 
اشتراك معنايي آن ها، »جريان« است. اين ارتباط معنايي به 

صورت ذيل قابل تأمل و بررسي است: 
ــت و  ــزاد و هم خانوادة »ريح« اس ــة »روح« هم 1. كلم
ــت. »روح« نامي براي  مركزيت معنا در آن دو »جريان« اس
ــت، ولي »ريح« )نسيم، باد( نامي  ــوس اس يك امر غيرمحس

ریح ب�ه معناي 
نسیم هواست، باید 
بگوییم قدرمشترك 
معان�ي ای�ن كلم�ه 
آن  مش���تقات  و 
»جریان« است. روح 
نیز حاصل یك امري 
اس�ت ك�ه جری�ان 
مي یاب�د. گاه�ي در 
جریان م�ادي به كار 
در  گاه  و  م�ي رود 

جریان معنوي. 
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ــت. درك ما از اين  ــوس و معّين اس براي يك جريان محس
جريان محسوس )ريح( مي تواند مقدمه اي باشد براي درك ما 
از چند و چون آن معناي نامحسوس كه روح ناميده مي شود. 
ــت.  ــت ناديدني اس ــيم« و »باد«ي كه در طبيعت هس »نس
ــت. اما هر ذي روحي  ــان ناديدني اس همان گونه كه روح انس
وزش نسيم بيابان را بر پوست خود مي تواند حس كند و در 
طبيعت پديده هايي وجود دارد، مانند آب، سنگ، خورشيد،  
ــان  ماه و غير آن ها كه مي توان آن ها را ديد و به ديگران نش
داد. اما »ريح« )باد( اين پديدة بي قرار كه حتي براي لحظه اي 
ــانه اي مي شود براي درك  ــيد، نش نمي توان آن را به بند كش

نسبي ما از رازآميزترين امر باطني يعني »روح«.
2. يكي ديگر از ويژگي هاي مهم »ريح« به نقل از قرآن 
ــت، يعني  ــودن و بارور كردن گياهان اس ــتن نم كريم، آبس
ــْلنا الّرياَح َلَواِقَح« )حجر:  ــيدن به آن ها »َو أْرَس زندگي بخش
22(، »َفَأرَسْلنا إليها ُروَحنا« )مريم: 17( و معناي اصلي روح 

نيز جان بخشيدن به موجودات است.
3. ريح در صبحگاهان، بسي خوشايند و باطراوت مي وزد 
ــااًل به همين جهت، واژة »ريح« به معناي مهرباني و  و احتم
ــيم كه عطر و بوي بوته هاي  ــت. يعني نس لطف هم بوده اس
پراكنده بيابان را به همراه دارد شامة آدمي را نيز برمي انگيزد.
4. ارتباط معنايي واژة »ريحانئ« با ديگر مشتقات، حاكي 
از آن است كه واژة »ريحانئ« به معني گل خوش بو آمده است 
و گياهان خوش بو نشاط آور و باطراوت هستند و بوي خوش 
در آن ها جریان دارد. »ريحانئ« به معني فرزند نيكو و صالح 
آورده اند، شايد به اعتبار اين باشد كه فرزندان نيكو ماية خير و 
بركت و عامل شادي و نشاط والدين هستند و شادي و نشاط 

در آن ها جریان دارد.
5. هم در قرآن و هم در تورات و انجيل از روح به عنوان 
ــأ حيات است نام برده شده است، حياتي  موجودي كه منش
كه ابتدايي ترين مرحلة آن در گياهان و حيوانات و باالترين و 
پاكيزه ترين مرتبة آن در فرشتگان و به ويژه در فرشته وحي 

است تا جايي كه »روح القدس« نام گرفته است.

پی نوشت 

ــماره 6،  ــه 17 پاورقي ش ــن، باب 6، آي ــفر تكوي ــاب مقدس، س 1. رك: كت
دارالمشرق، بيروت، 1989 م.

ــارس، منيس عبدالنور و  ــارف الكتابيئ، صموئيل حبيب، فايز ف 2. دايرئ المع
جوزيف صابر، ج 4، ص 144 و 141، ماده روح، قاهره، 1990 م.

منابع 

1. قرآن كريم
2. ابن دريد، ابوبكر محمدبن الحسن؛ جمهرئ اللغئ، حيدرآباد، )1345 قمري(

3. ابن عباد، صاحب،؛ المحیط في اللغئ، ط 1، بيروت )1994 م( 
4. ابن فارس، احمد؛ مقاییس اللغئ، تحقيق و ضبط؛ عبدالسالم محمد هارون، 

قم، مكتب األعالم االسالمي، )1404 قمري(

5. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدين محمدبن مكرم؛ لسان العرب، قم، نشر 
أدب الحوزئ، )1405 قمري(

ــر الثقافئ  6. أنيس، ابراهيم، و ديگران؛ المعجم الوس�یط، ط 3، مكتب نش
االسالميئ، )1408 قمري(

ــارات اميركبير،  ــي، محمدرضا؛ زبان و زبان شناس�ي، تهران، انتش 7. باطن
)1363 قمري(

8. باقري، مهري؛ مقدمات زبان شناس�ي، تهران، دانشگاه پيام نور، )1371 
قمري(

9. پالمر، فرانك؛ نگاهي تازه به معني شناسي، ترجمة كورش صفوي، چاپ 
اول، تهران، نشر مركز، )1366 قمري(

ــماعيل بن حماد، تاج صحاح و صحاح العربیئ، تحقيق؛  10. الجوهري، اس
احمد عبدالغفور عطار، ط 1، دارالعلم للماليين، )1368 قمري(

ــيدغالمرضا  ــن محمد؛ مفردات، ترجمة س ــين ب 11. راغب اصفهاني، حس
خسروي حسيني، تهران، مرتضوي، )1361 قمري(

ــورات دارمكتبئ  ــدي، مرتضي، ، تاج العروس، ط 1، بيروت، منش 12. الزبي
الحيائ )1966 م(

13. شعيري، حميدرضا، مباني معناشناسي نوین، تهران، انتشارات سمت، 
)1381 قمري(

ــارم، قم،  ــين، تفس�یرالمیزان، چاپ چه ــي، سيدمحمدحس 14. طباطباي
دارالكتب االسالميئ، )1362 قمري(

15. الطريحي، الشيخ فخرالدين، مجمع البحرین، ط 2، مكتب نشر الثقافئ 
االسالميئ، )1367 قمري(

ــق؛ عبداهلل درويش،  ــدي، خليل ابن احمد، معجم العین، تحقي 16. الفراهي
بغداد، )1967 م(

17. فضيلت، محمود، معناشناس�ي و معاني در زبان و ادبیات، انتشارات 
دانشگاه رازي، )1385 قمري(

ــن محمدبن يعقوب، القاموس المحیط، بيروت،  18. فيروزآبادي، مجدالدي
مؤسسئ الرسالئ، )1407 قمري(

ــّي المقري، المصباح المنیر، دارالهجره،  19. فيومي، احمدبن محمدبن عل
)1405 قمري(

20. قرشي، سيد علّي اكبر، قاموس القرآن، چاپ هفتم، دارالكتب االسالميئ، 
)1375 قمري(

ــين سّيدي، مشهد،  21. مختارعمر، أحمد، معناشناس�ي، ترجمة سّيدحس
دانشگاه فردوسي، )1385 قمري(

ــن، التحقیق في كلمات قرآن، تهران، بنگاه ترجمه و  22. مصطفوي، حس
نشر كتاب، )1360 قمري(

 هم در قرآن و هم 
در ت�ورات و انجی�ل از 
روح به عنوان موجودي 
كه منش�أ حیات است 
نام برده ش�ده اس�ت، 
حیاتي كه ابتدایي ترین 
مرحلة آن در گیاهان و 
حیوان�ات و باالترین و 
پاكیزه تری�ن مرتبة آن 
در فرش�تگان و به ویژه 
در فرشته وحي است تا 
جایي كه »روح القدس« 

نام گرفته است

35

13
92

ار 
 به

،3
ارة

شم
 ،2

ة5
دور

 



الملك الحائر
كان أحد الملوك القدماء سمينا كثيُر الشحم و اللحم 
يعانىاألمرين من زيادئ وزنه فجمع الحكماء لكى يجدوا له 
حال لمشكلته و يخففوا عنه قليال من شحمه و لحمه. لكن 

لم يستطيعوا أن يعملوا للملك شىء. 
فجاء رجل عاقل لبيب متطبب. 

فقال له الملك عالجنى و لك الغني. 
قال: أصلح اهلل الملك أنا طبيب منجم دعنى حتي أنظر 

الليلئ فى طالعك ألري أى دواء يوافقه.  
فلما أصبح قال: أيها الملك األمان.  

فلما أمنه قال: رأيت طالعك يدل علي أنه لم يبق من 
ــهر واحد فإن إخترت عالجتك و إن أردت  عمرك غير ش
التأكد من صدق كالمى فاحبسني عندك، فإن كان لقولى 

حقيقئ فخل عنى، و إال فاقتص منى. 
ــه... ثم أحتجب الملك عن الناس وخاله وحده  فحبس
مغتما... فكلما انسلخ يوم إزداد هما و غما حتي هزل وخف 
لحمه و مضي لذلك ثمان و عشرون يوما و أخرجه... فقال 

ماتري؟
فقال المتطبب: أعز اهلل الملك أنا أهون علي اهلل من أن 
أعلم الغيب، و اهلل إنى ال أعلم عمرى فكيف أعلم عمرك!! و 

لكن لم يكن عندى دواء إال الغم فلم أقدر أجلب إليك الغم 
إال بهذه الحيلئ فإن الغم يذيب الشحم.  

فأجازه الملك علي ذلك و أحسن إليه غايئ اإلحسان و 
ذاق الملك حالوئ الفرح بعد مرارئ الغم.

ذكاء القاضى
روى أن عضد الدولئ بعث القاضى أبابكر الباقالنى فى 
ــالئ إلي ملك الروم، فلما وصل إلي مدينته عرف ملك  رس
الروم خبره و مكانته من العلم، ففكر الملك فى أمره و علم 
ــه إذا دخل عليه لن يعمل كما يعمل رعيته بأن يدخلوا  أن

علي الملك و هم ركوع بين يدى الملك. 
ــأن يوضع أمام الملك باب صغير اليمكن ألى  ففكر ب
شخص أن يدخل منه اال إذا كان راكعا ليدخل القاضى منه 

راكعا أمام الملك. 
فلما وصل القاضى إلي عند الملك و رأي الباب الصغير 

فطن بهذه الحيلئ. 
عندها أدار القاضى ظهره للباب و حني ظهره و دخل 
ــتقبل الملك  ــى إلي خلفه، و قد أس من الباب و هو يمش
بدبره حتي صار بين يديه ثم رفع رأسه و أدار وجهه حينئذ 

للملك، فعلم الملك من فطنته و هابه.

افتخار موسوی زاده
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چكیده
بي گمان سخن گفتن از شخصیت قرآني حضرت فاطمه)س( 
كه نزد خداوند، پیامبر)ص( و ائمه � علیهم السالم � جایگاه 
بي بدیلي دارد، بس�یار دشوار اس�ت اما معرفي این بانوي 
بزرگ الهي و دخت شایس�تة رس�ول خدا)ص( توسط آن 
بزرگواران، اندكي از س�ختي كار كاسته است به نظر ما و 
با اس�تناد به آیات الهي و روایات اس�المي وجود حضرت 
صدیقة طاه�ره)س( بیانگر دو امر مهم اس�ت: اول اینكه 
فاطمه)س( بانویي اس�ت كه خداوند پاكیزگ�ي او را اراده 
نموده اس�ت؛ دوم اینكه فاطمه)س( و رهنمودهاي ایشان 
بهتری�ن الگو و نمونه براي زنان اس�ت كه بیش از نیمي از 
جمعیت بني آدم)ع( را تش�كیل مي دهند؛ ش�خصیتي كه 
ابع�اد وج�ودي او كمتر مورد توجه قرار گرفته اس�ت. لذا 
بایسته است این بانوي نمونه با استناد به آیات قرآن كریم 
و روایات وارده از ائمه � علیهم الس�الم  � به نحو احس�ن 
معرفي گردد. از این رو در پژوهش حاضر در آغاز به معرفي 
ش�خصیت فاطمه)س( از منظر قرآني مي پردازیم و سپس 
سیره و گفتار آن حضرت را نسبت به قرآن شرح مي دهیم.

 كلیدواژه ها: قرآن، حضرت فاطمه)س(، شخصيت قرآني، زن

1. زهرا)س( در آیینة قرآن
الف( آیة مباهله

ــران آية 61 فرموده اند:  ــورة آل عم خداوند متعال در س
َك ِفيِه ِمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْواْ َنْدُع  »َفَمْن َحآجَّ
أَْبَناءنَا َوأَْبَناءُكْم َوِنَساءنَا َوِنَساءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل 
َفَنْجَعل َلْعَنَت اهللِ َعَلى اْلَكاِذبِيَن.«: پس هر كسي با تو دربارة 
عيسي)ع( در مقام مجادله برآيد؛ بعد از آنكه به وحي خدا به 
احوال او آگاهي يافتي، بگو: بياييد ما و شما بخوانيم فرزندان، 
ــان و نفوس خود را تا با هم به مباهله برخيزيم )يعني در  زن
حّق يكديگر نفرين كنيم و در دعا و التجا به درگاه خدا اصرار 
نماييم(؛ تا دروغ گويان و كافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار 

سازيم.
در روايات اسالمي، از طرق گوناگون در تفسيرهاي اهل 
ــيعه آمده است كه در سال دهم هجري، گروهي  سّنت و ش
ــاي مسيحي به مدينه آمدند  در حدود 60 تن از علما و رؤس
تا موقعيت خود را در برابر اسالم روشن كنند و نيز با پيامبر 
خدا دربارة اسالم و مسيحيت گفت وگو نمايند. آنان با پيامبر 
خدا)ص( مالقات كردند و به مباحثات طوالني پرداختند، اما 
قانع نشدند. حضرت)ص( هم به فرمان خدا ايشان را دعوت 
به مباهله كرد تا راست گو از دروغ گو جدا گردد. نصاري بدان 

راضي شدند و زمان و مكان را مشخص كردند.
ــاتـ  با نزديك ترين و  ــرـ  بر طبق رواي در آن روز پيامب
ــان خود، به صحنة مباهله آمدند. در اين آية  عزيزترين كس
ــرض مباهله قرار  ــوادة خود را در مع ــريفه كه پيامبر خان ش
مي دهد، تعبيرهاي بسيار شگفتي مي شود! از علي)ع( به نفس 
ــن و حسين، فرزندان پيامبر)ص(  پيامبر)ص( ياد شد، حس
به شمار آمده اند و از فاطمه به عنوان برترين بانو از وابستگان 
ــددي در خانة  ــت. گويي هر چند زنان متع ــده اس تعبير ش

كاوشي در شخصیاّت قرآني
حضرت فاطمه )س(

سیاّده رقیه سیاّدي جربندي
كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
و دبیر دین و زندگي دبیرستان هاي شهرستان نكا
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ــخصيت به نمايندگي  پيامبر)ص( حضور دارند، تنها يك ش
از خانة نبي اكرم )صلي ا. ..عليه وآله( از جنس اناث در صحنه 
ــن و حسين  ــت. از جنس ذكور، پيامبر، علي، حس حاضر اس
حضور يافته اند و اين افراد تركيب ويژه اي را به وجود مي آورند؛ 
به گونه اي كه ترسايان بني نجران را تحت تأثير قرار مي دهد 
و از مباهلة با حضرت منصرف مي شوند و مهتر ايشان فرياد 
مي كشد و مي گويد: اي ياران! از مباهله با اينان بپرهيزيد؛ زيرا 
اگر اين فرد، پيامبر نبود و به حقانيت خود اطمينان نداشت، 

عزيزان خود را نمي آورد.
ــلم، ترمذي،  ــنت چون مس ــي از اهل س ــاي بزرگ علم
ــم و بيهقي همگي نقل كرده اند كه چون اين  ابن منذر، حاك
ــد، پيامبر)ص(، علي، فاطمه، حسن و حسين را  آيه نازل ش
فرخواند و فرمود: اين ها اهل من هستند )السّيوطي، بي تا، ج 
ــي)ره( در ذيل آيه فرموده اند:  2، ص 233(. عالمه طباطباي
ــأن علي، فاطمه و  ــود كه آيه نمي تواند در ش ــكال ش اگر اش
حسنين)عليهم السالم( نازل شده باشد، براي اينكه لفظ جمع 
ــتعمال مي شود كه حداقل سه عدد مصداق داشته  وقتي اس
باشد و كلمة »نساء« بر يك تن »فاطمه)س(« صادق نيست 
و كلمة »ابنائنا« در مورد حسنين)عليهم السالم( كه دو تن اند 
ــود و همچنين استعمال كلمة »انفسنا« بر  استعمال نمي ش
ــخش اين است كه  ــت، پاس يك تن )علي)ع(( صحيح نيس
ــيار بودن نسا و  صدق كالم، موقوف بر متعدد بودن ابنا و بس
ــت؛ زيرا: مقصود نهايي از اين نفرين اين است كه  انفس نيس
يكي از دو طرف با همة نفراتش از صغير و كبير و مرد و زن 

براي هميشه هالك گردد.
ــرين هم اتفاق دارند و روايات هم متفق اند و تاريخ  مفس
هم مؤيد است كه رسول خدا)ص( وقتي براي مباهله حاضر 
ــد، احدي به جز علي، فاطمه و حسنين)عليهم السالم( را  ش
ــي حضور به هم  با خود نياورد. پس، از ناحية آن جناب، كس
ــانيد، مگر دو نفس و دو ابن و يك زن و با آوردن اينان  نرس
رسول خدا)ص( امر پروردگارش را امتثال نمود )الطباطبايي، 
1412 ق، ج 3: 225(. آري، اينكه پيامبر گرامي، فاطمه)س( 
را در اين درگيري اجتماعيـ  اقتصادي به حضور مي خواند و 
او را در چنين مخاطره اي قرار مي دهد، نمونه اي بارز و آشكار 
ــژه ميان فاطمه)س( و  ــخصيت ممتاز و مبين رابطة وي از ش
ــالت است كه قرآن آن را بازگو  جريان فكري و فرهنگي رس

مي كند.

ب( آیة اطعام
ــت:  ــان، حق تعالي فرموده اس ــورة انس در آيات 8-7 س
ُه ُمْسَتِطيًرا ٭ َوُيْطِعُموَن  »ُيوُفوَن بِالنَّْذِر َوَيَخاُفوَن َيْوًما َكاَن َشرُّ
يًنا َوَيِتيًما َوَأِسيًرا.«؛ بندگان نيكو به  ــكِ َعاَم َعَلي ُحبِِّه ِمْس الطَّ
عهد و نذر خود وفا مي كنند و از قهر خدا در روزي كه شّر و 
سختي اش همة اهل محشر را فرا مي گيرد، مي ترسند و هم 
ــتي او )يعني خدا( به فقير، اسير و طفل يتيم طعام  بر دوس

مي دهند. 38
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عالمه طباطبايي)ره( در ذيل آيات فوق از تفسير كشاف 
نقل مي كنند كه ابن عباس گفته است: وقتي حسنين بيمار 
شدند و پيامبر)ص( با عده اي به مالقات آن ها آمدند، برخي 
براي شفاي حسنين به حضرت اميرالمؤمنين پيشنهاد كردند 
تا نذر كند. حضرت علي، فاطمه عليهما السالم و فضة خادمه 
نيز نذر كردند اگر بهبودي كودكان حاصل شود سه روز روزه 
ــالت باقي نماند.  بگيرند. بچه ها بهبودي يافتند و اثري از كس
ــخصي يهودي سه من  بعد از بهبودي، حضرت علي)ع( از ش
ــرا)س( آن را خمير كرد؛ پنج  ــو قرض نمود و حضرت زه ج
قرص نان را به عدد افراد خانه پخت و جلوي آن ها گذاشت. 
در همين بين سائلي وارد شد و سالم كرد و گفت: مرا طعام 
ــما را از مائده هاي بهشتي طعام دهد. افطار  دهيد تا خدا ش
ــز آب چيزي نخوردند و  ــب نيز ج خود را به او دادند. آن ش
ــكم خالي نيت روزه كردند. هنگام افطار روز دوم، اطعام  با ش
ــان آمد و غذا  را جلوي خود قرار دادند. يتيمي بر در سرايش
ــت و غذايشان را به او دادند و چيزي جز آب نخوردند  خواس
و با شكم خالي نيت روزه كردند. در شب سوم اسيري آمد و 
همان عمل انجام شد )آنچه از برخي روايات مشخص مي شود 
اين است كه اسير، كافر بوده؛ چون در مملكت اسالمي، اسير 

مسلمان معنا ندارد(. 
ــن و  ــح روز چهارم حضرت علي)ع( همراه امام حس صب
امام حسين)ع( نزد پيامبر)ص( آمدند. پيامبر بچه ها را كه با 
آن وضعيت ديد فرمود: چقدر بر من دشوار است كه شما را 
اين گونه ببينم. آن گاه با علي)ع( وارد خانة فاطمه)س( شد؛ او 
را در محراب يافت كه از شدت گرسنگي چشمانش گرد شده 
ــد. در همين حال جبرئيل با سورة دهر نازل  بود. ناراحت ش
شد و فرمود: »خدا تو را در داشتن چنين اهل بيتي تهنيت 
ــوره را قرائت كرد.« )القرطبي، 1405 ق،  مي گويد، آن گاه س

ج 9، 6921(.

ج( سورة كوثر
ــا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر. َفَصلِّ  ــِم اهللِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم، إِنَّ »ِبْس
ــانَِئَك ُهَو اأْلَْبَتُر.«؛ به نام خداوند بخشندة  لَِربَِّك َواْنَحْر. ِإنَّ َش
ــيديم پس  ــول گرامي( ما تو را كوثر بخش ــان؛ )اي رس مهرب
ــاز و قرباني )و  ــكرانة آن نعم( براي خدا به نم ــو هم )به ش ت
مناسك حّج( بپرداز. كه محققًا دشمن بدگوي تو )عاص بن 
ــل تو تا قيامت به كثرت و عزت  ــل )و نس وائل( مقطوع النس
باقي( است. در آية كريمة »اّنا اعطيناك الكوثر« فعل ماضي 
ــت و كوثر بر وزن  ــاك« داّل بر تحقق وقوع كوثر اس »اعطين
ــت در بهشت كه  ــت و آن جويي اس َفْوَعل، صيغة مبالغه  اس
جمع چشمه هاي بهشت از آن جاري مي گردد. اَنهار بهشت 
ــت، كوثر خاص رسول خداست. فاطمه  كه در قرآن آمده اس
زهرا)س( آن كوثري است كه همة انهار علوم و معارف از آن 
ــجرة طيبه طوباي واليت  ــت و عالم را اين  ش  كوثر جاري اس

فرا گرفته است )حسن زاده آملي، 1379، 265(.
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فخر رازي اين سوره را از شواهد اعجاز قرآن مي داند كه 
ــّرازي،  1420 ق، ج 30: 316( و  ــت )ال خبر از غيب داده اس
مطابق آمار، امروزه ميليون ها انسان از نسل پيامبر و فرزندان 
ــا وصف زيبايي چون كوثر، بر  ــه زهرايند. قرآن كريم ب فاطم
ــيار و هم  خير است، عطاي او را  فاطمه زهرا)س( كه هم بس
ــود و از ايشان مي خواهد كه نسبت به  به پيامبر يادآور مي ش
ــگزاري كند؛ زيرا زهرا)س( منشأ خير و  چنين نعمتي سپاس
ــت. به همين دليل مفسراني به تبعيت  بركت و بالندگي اس
ــند:  فخر رازي در ذكر يكي از احتماالت معناي آيه مي نويس
كوثر، اوالد پيامبر است )اوالدي كه از نسل فاطمه اند( و اين 
ــوره در پاسخ به شماتت دشمنان آن حضرت نازل شد كه  س
مي گفتند او فرزندي ندارد، لذا معناي آيه اين مي شود: ما به 
تو كسي را داديم كه نسل تو از او در طول زمان باقي مي ماند. 
ــته شده،  اينك نگاه كنيد كه چقدر از فرزندان اهل بيت كش
در حالي كه دانشمندان بسياري از فرزندان آن حضرت جهان 
ــت  ــي نمانده اس را پر كرده اند و از بني اميه در اين دنيا كس

)همان، ص 313(.

2. قرآن در منظر حضرت فاطمه)س(
ــارف اهل بيت)ع( توجه و تأكيد  يكي از ويژگي هاي مع
ــت. در پرتو نگاه به صدها روايت، سيرة  ــبت به قرآن اس نس
ــي و موضع گيري، در گفت وگوها و جدال با مخالفان به  علم
خوبي آشكار مي گردد كه آنان قرآن كريم را محور هدايت و 
منبع اصلي رسالت مي دانسته و آن را مرجع ديني، علمي و 

فقهي و راه و روش علمي قرار مي داده اند.
مهم ترين بخش اين سخنان، در تعظيم و جاللت قرآن 
و كاربردهاي آن در زندگي انسان است. فاطمه زهرا)س( در 
نخستين خطبه اي كه پس از فوت پدر و در دفاع از فدك در 
مسجد پيامبر)ص( مي خواند، به اين نكته يادآور مي شود: »هلل 
فيكم عهد قّدمه اليكم و بقيئ استخلفها عليكم.«؛ خداي را در 
بين شما عهد و پيماني است كه پيش از اين به شما گفته و 
ــت كه براي شما بر جاي مانده است. آري، قرآن  يادگاري اس

بازماندة پيامبر و عهد ميان مردم و خداست.
ــاي ديگري نيز در برخي خطبه هاي حضرت در  تعبيره
ــان مي دهد فاطمه)س( با نگاهي  فضيلت قرآن آمده كه نش
ــم دوخته است. از آن جمله مي فرمايد:  عميق به قرآن چش
»فيه تبيان حجج اهلل المنيره« )بحراني اصفهاني، 1411 هـ 
ــكار خداوند  ، ج 1: 910(؛ قرآن كريم بيانگر حجت هاي آش
ــرام و فضايل تدوين  ــاب،  احكام حالل، ح ــت. در اين كت اس
ــرايع نوشته شده و داليل  يافته، كلمات كافي، مباحات و ش
ــكار است. آن حضرت قرآن را سرچشمة معارف و احكام  آش
الهي مي داند و اگر در سنت مطلبي بيان مي گردد، در تفسير 
ــر آن حضرت،  ــت. از منظ ــل همان احكام قرآن اس و تفصي
ــت، حفظ و فهم به تنهايي مدخليت ندارد، آنچه اصل و  قرائ
اساس است، تلبس مسلمان به لباس دستورات قرآن است. 
ــد،  ــلمان پيرو قرآن باش لذا حضرت مي فرمايد: اگر فرد مس
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ــد و به نجات رهنمون خواهد گرديد  ــعادتمند خواهد ش س
)همان، ص 659(.

3. سیرة قرآني فاطمه)س(
ــر توصيه ها،  تعظيم و اهتمام  فاطمه زهرا)س(، افزون ب
ــم معارف و اخالق، يك  به قرآن، خود در مقام عمل و تجس
ــخصيت قرآني بود. حضرت زهرا)س( از كودكي در خانة  ش
وحي با قرآن مأنوس بود. پدر كه قرآن مي خواند، او مي شنيد 
ــپرد تا جايي كه مي توان گفت،  و گوش جان به قرآن مي س
كسي پس از پيامبر)ص( به اندازة فاطمه)س( به قرآن نزديك 
نبود. او پارة تن پيامبر بود و در منزل وحي زيست مي كرد و 
ــتقيم در اختيار مي گرفت. چه  آموزه هاي وحي را به طور مس
شب هايي كه پدر به شب زنده داري و قرائت قرآن مشغول بود 
و او كه دختري خردسال بود، صداي قرائت پدر را مي شنيد 

و با پدر همراهي مي كرد. 
دختر پيامبر)ص( پس از اينكه با علي)ع( ازدواج كرد، باز 
هم از پدر جدا نبود و همواره پدر را مالقات مي كرد و شاهد 
ــزول وحي بر پيامبر)ص( بود و از خصوصيات آيات، نزول و  ن
تفسير آن مطلع مي گرديد. آنچه مفسران سني و شيعه دربارة 
امام علي)ع( نقل كرده اند كه آيه اي نيست كه نازل شده باشد 
و من ندانم كه كجا و كي آمده؛ در شب نازل شده يا در روز، 
در دشت فرود آمده يا در كوهستان )طباطبايي، 1386 ش، 

ش 4: 86(، دربارة فاطمه)س( نيز صادق است. 
ــي و اظهارنظر ائمة  ــواهد تاريخ بنابراين، با توجه به ش
معصومين)ع( دربارة علم فاطمه و مصحف فاطمه)س( ـ كه 
ــالمي تدوين شده استـ   قرآن نبوده ولي علوم و معارف اس
فاطمه)س( نخستين كسي است كه از نزديك با پيامبر، قرآن 
و معارف وي در ميان زنان آشنايي پيدا كرده است. از اين رو 
در روايت رسيده است كه: »فاطمُئ َبْحُر الّنُبّوئ«: فاطمه)س( 
ــت  ــت. انس فاطمه)س( با قرآن چنان اس ــاي نبّوت اس دري
ــوهرش علي)ع( وصيت مي كند كه  كه هنگام احتضار به ش
ــن قرآن بخوانيد؛ زيرا  ــس از مرگ من تا مي توانيد براي م پ
ــت را در قبر مي گذارند،  ــرگ در آن هنگام كه مي ــس از م پ
ــت؛ آن چنان كه  ــد انس با قرآن اس ــت كه نيازمن زماني اس
ــي دارند )همان(. از نكات قابل تأكيد،  زندگان نيز چنين انس
ــت. آن حضرت،  ــبت به قرآن اس توصيه هاي فاطمه)س( نس
شخصيتي قرآني بود و فرزندان خود حسن، حسين و زينب 
)عليهم السالم( را نيز قرآني تربيت كرد. او حتي خادمة خود 
ــال هاي آخر  فّضه را با قرآن چنان مأنوس كرده بود كه در س
عمرش جز با آيات قرآن سخن نمي گفت )المجلسي، 1404 
ــخنراني هايي كه جنبة  ــا و س ق، ج 43، 86(. و در خطبه ه
احتجاج داشت، باز دربارة قرآن سخن مي گفت. شيخ صدوق 
از زينب، فرزندش، نقل مي كند كه او در خطبة خود، دربارة 
ــرح داد و  ــام و موقعيت قرآن را ش ــخن گفت و مق قرآن س
ويژگي هاي آن را بازگو كرد )القمي، بي تا، 248( همة اين ها 

ــرآن رابطه اي قوي  ــان مي دهد كه ميان فاطمه)س( و ق نش
وجود داشته است.

نتیجه 
نتایج حاصل از پژوهش حاضر به شرح زیرند: 

1. بهترين روش شناخت حضرت صديقة طاهره، فاطمه 
زهرا)س(، كه مردم از معرفت ايشان محروم اند، تحليل ثقلين 
ــنت معصومين)ع( است. از اين طريق  يعني قرآن كريم و س
مي توان به شناختي اجمالي از آن حقيقت الهي دست يافت.

ــت كه طلوع و غروب عمر  ــخصيتي اس ــخن از ش 2. س
ظاهري شان مقارن با آغاز و انجام نزول وحي الهي بر پيامبر 
ــارة تن پيامبر)ص( بود بلكه  ــت. نه تنها پ اكرم)ص( بوده اس
رشحه اي از حقيقت نبوي و پاره اي از نورمحمدي در وجودش 

جريان داشت.
3. آيات مباهله، هل أتي و به خصوص سورة كوثر، سيماي 
ــان مي دهد و از مقام و منزلت كوثر  نوراني آن حضرت را نش
قرآن حكايت دارد؛ همان مظلومه اي كه به صراحت در كالم 

پيامبر)ص( اصل درخت رسالت معرفي شده است.
4. تحليل زندگي بانوي بزرگ، حضرت زهرا)س(، نشان 
ــت كه در ايمان و عقيده،  مي دهد كه فاطمه)س( بانويي اس
ــار و كردار در  ــه وظايف واجب و رفت ــه، عمل ب فكر و انديش
ــرآن كريم الهام  ــخور ق حوزه هاي فردي و اجتماعي، از آبش
ــي كوتاه خويش، به  ــر زندگان گرفته و اين الهام را در سراس

منصة ظهور رسانده است.
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نرگس حاتمی

مقدمه
درس دين و زندگی يکی از درس هايی است که آموختن 
ــوز تأثير می گذارد و رفتار و  ــه و اعتقاد دانش آم آن بر انديش
عمل او را شکل می دهد. بنابراين آنچه در اين فرآيند آموزش 
و يادگيری و ارزشيابی بايد به گونه ای انجام گيرد که اين تأثير 
ــازد. بديهی است روش تدريسی که  را عميق تر و پايدارتر س
توأم با به کار گيری انديشه و تفکر دانش آموز باشد نه حفظ 

عبارات کتاب، ثمرة مطلوب تری خواهد داشت.
ــر از مؤلفه هايی که  ــر روش تدريس، يکی ديگ عالوه ب
بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله ارزشيابی درس هايی مانند 
دين و زندگی است. با توجه به گسترده بودن دايره مفاهيمی 
ــيابی،  که در درس های دين و زندگی وجود دارد، بايد ارزش
ــد که ميزان فهم  ــًا در امتحان نهايی به گونه ای باش خصوص
دانش آموز را از محتوای آموزشی، اندازه گيری کند و بر حفظ 
ــؤال  عبارت های کتاب کمتر تکيه نمايد. از طريق طراحی س
ــب ما می توانيم  انتظار داشته باشيم که دانش آموزان  مناس
ــوند و آموزه های آن را  ــه درس دين و زندگی عالقه مند ش ب
ــن که پس از امتحان آنچه را  ــی به کار گيرند، نه اي در زندگ

فراگرفته اند به فراموشی بسپارند.

ــنده با اقرار به مشکل بودن طرح سؤال آزمونی که  نويس
ــکر از همکاران محترمی  ــته باشد و با تش هيچ نقصی نداش
ــون نهايی دين و زندگی  در خرداد  ــه اين خطير را در آزم ک
ــتند، برای بهبود ارزشيابی در  ماه سال 1391 بر عهده داش
ــال های آينده، نکاتی را در مورد بعضی از سؤاالت امتحان  س

نهايی خرداد 91 يادآوری می نمايد.

نقد و بررسی  تعدادی از سؤاالت امتحان نهایی دین 
و زندگی سوم متوسطه خرداد91:

با اذعان به مطلوب بودن اغلب سؤاالت، ايرادهايی را که 
در تعدادی از آن ها به چشم می خورد بيان می کنيم.

1. بس�ته و مح�دود بودن بارم س�ؤاالت، ب�ا توجه به 
گس�ترده بودن عباراتی که می تواند حامل یک معنا 

و پیام باشد.
برای نمونه می توان به سؤاالت زير اشاره کرد. 

سؤال 7: »اولين و معتبرترين منبع برای فهم آيات الهی 
ــت.« برای جای خالی در اين سؤال عالوه بر گفتار  .... و.... اس
ــنت پيامبر« را نوشت  و رفتار پيامبر)ص( می توان فقط »س

نقد و بررسی
سؤاالت درس دین و زندگی
)خرداد 91(
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ــت و به يک جای  ــخی کاماًل صحيح اس که پاس
خالی نياز دارد. حتی سنت معصومين نيز ملحق 
به سنت پيامبر است و صحيح است؛ هرچند در 
ــمت کتاب که سؤال از آن طراحی شده،  آن قس

نيامده است.
سؤال 21: »کدام باورهای مشترک، زمينه 
ساز وحدت بين مسلمانان است؟«  در پاسخ نامه 
برای جواب اين سؤال چهار مورد)قرآن، پيامبر، 
معاد و توحيد( در نظر گرفته شده بود. حال اگر 
دانش آموزی »اعتقاد به امام زمان)عج( يا »قبلة 
ــترک بنويسد،  ــترک« را به عنوان باور مش مش
ــت اّما به دليل  ــخ غلطی به سؤال نداده اس پاس
ــخ نامه نيامده بود، مصححان نمره  اينکه در پاس

کسر می کردند.
س�ؤال 26: »چه نوع معاشرت هايی برای 
ــل از ازدواج نتيجه بخش  ــر قب ــناخت همس ش
ــيار خوبی است؛  ــت؟ چرا؟« اين سؤال بس نيس
ــيع تری از  ــخ نامه دايرة وس ــرطی که پاس به ش

ــت را برای آن منظور کند. به عنوان مثال  ــخ های درس پاس
ــرت هايی که بدون اطالع  ــد: »معاش اگر دانش آموزی بنويس
ــخ صحيحی است؛ زيرا  ــد.«، اين نيز پاس و اجازة والدين باش
ــرت های پنهانی برخاسته از هوس رانی است و موجب  معاش
شناخت صحيح نمی شود و در شرع مقدس اسالم حرام است. 

2. تأکی�د بر محفوظات و بی توجهی به معنا و مفهوم 
برخی مطالب.

 برخی سؤاالت دانش آموز را به حفظ عين عبارت کتاب 
ــه درک معنای آن توجه کرده  ــوق می دهند؛ بدون آنکه ب س
باشند. از آنجا که هدف از طرح سؤال )صحيح-غلط( ارزيابی 
ميزان شناخت و فهم دانش آموز است،  طراحی اين سؤاالت 
بايد بسيار دقيق باشد تا قدرت فهم دانش آموز سنجيده شود. 
در طراحی استاندارد اين گونه سؤاالت اواًل بايد يک موضوع 
ــود. دوم اينکه مفهوم و معنای  ــه عنوان )ص-غ( مطرح ش ب
عبارت مورد سنجش قرار گيرد، نه حفظ عبارت کتاب. از سه 
ــده در امتحان نهايی، دو سؤال آن  سؤال )ص-غ( طراحی ش

دارای اشکال است:
سؤال 5 )ص- غ(: »عمر طوالنی امام زمان)عج( امری 
غيرعادی و غيرعقلی نيست و با قدرت الهی عملی می شود«. 
در اين سؤال دو مطلب متضاد در يک سؤال به يکديگر عطف 
ــده اند که يکی درست و ديگری غلط است. طوالنی بودن  ش
ــت ولی غير عقلی  ــام عصر)عج( امری غير عادی اس عمر ام
نيست و با قدرت الهی امکان پذير است. حال اگر دانش آموزی 
ــودن عمر آن  ــمت اول جمله، که طوالنی ب ــا توجه به قس ب
حضرت را غير عادی نمی داند، بنويسد »جمله غلط است« و 

ديگری، به اعتبار اين که طوالنی بودن عمر آن 
حضرت غيرعقلی نيست و با قدرت الهی عملی 
می شود بنويسد جمله صحيح است، آيا اشتباهی 
ــت؟  چگونه می توانيم قضاوت  مرتکب شده اس
ــت داده يا پاسخ نادرست؟  کنيم که پاسخ درس
بنابراين، به دليل اينکه در اين سؤال يک مطلب 
ــح و يک مطلب غلط، هم زمان با هم مورد  صحي

سؤال قرار گرفته، سؤال معتبری نيست. 
ــر، به  ــان منتظ س�ؤال 6 )ص-غ(: »انس
ــه« می گويد و به اميد  ــای ناهنجار »ن واقعيت ه
ــد«. معنای اين  ــان تالش می کن فردای درخش
عبارت درست است ولی از نظر بارم تصحيح، اين 
عبارت، عبارت نادرست محسوب شده بود و هيچ 
اصالحيه ای برای حوزه های تصحيح هم ارسال 
نشد. سؤال اين است که به چه دليل اين عبارت 
ــی از حوزه های تصحيح  ــت؟ من در يک غلط اس
ــاهد بودم که مصححان  اوراق امتحان نهايی ش
ــتی اين جمله،  ــرای بيان علت نادرس محترم ب
ــتی می شدند. يکی  ــفانه مرتکب چه توجيهات نادرس متأس
ــة »موجود« پس از  ــت به دليل اينکه در کتاب  کلم می گف
»واقعيت های ناهنجار«، ذکر شده ولی در اين عبارت نيامده، 
ــه دليل اينکه در  ــت. ديگری می گفت ب پس جمله غلط اس
کتاب به جای »انسان منتظر«، »جامعة منتظر« آمده، معنای 

عبارت غلط است و... .

بررسی توجیهات فوق 
ــود،  اگر کلمة »موجود« بعد از »واقعيت های« حذف ش
ــد؛ زيرا اواًل اهل  ــری در معنای عبارت به وجود نمی آي تغيي
زبان به قرينة معنوی، مراد از واقعيتها را واقعيت های موجود 
ــد نه واقعيت های معدوم. دوم اينکه بود و نبود کلمة  می دانن
ــارت صحيح را  ــت که معنای عب »موجود« به گونه ای نيس

دگرگون کند.
ــان  ــه در کتاب به جای»انس ــه اين دليل ک ــر فقط ب اگ
منتظر«، »جامعة منتظر« آمده است جمله را نادرست بدانيم، 
ــتی است؛ زيرا اگر جامعة منتظر  اين نيز توجيه کاماًل نادرس
ــت، افراد آن  ــئوليت يا يک ويژگی بارزی اس دارای يک مس
جامعه نمی توانند آن ويژگی و آن مسئوليت را نداشته باشند. 
بنابراين، اگر جامعه ای »به واقعيت های ناهنجار نه می گويد و 
به اميد فردای درخشان تالش می کند«، اشخاصی که در آن 
جامعه زندگی می کنند نيز بايد چنين باشند تا جامعه منتظر 

با اين ويژگی تحقق خارجی پيدا کند.
 اگر منظور طراح محترم از نادرستی جمله ادّله ای از اين 
ــد، آيا معنايش جز اين نيست که ما دانش آموز را  قبيل باش
ــمت حفظ عين عبارت های کتاب و بدون درک معنای  به س
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ــوزان را از فهم   ــم؟ آيا با اين کار دانش آم ــوق می دهي آن، س
ــؤاالت ما در جهت  ــی محروم نمی کنيم و آيا س و درک معان
ارزشيابی اهداف مؤلفان و محتوای کتاب های درسی است؟ 
ــح را انتخاب کرده درس را  آيا دانش آموزی که گزينة صحي
خوب فهميده است يا دانش آموزی که گزينة غلط را برگزيده؟

 3. نا مناس�ب بودن توزیع نمره در پاس�خ نامه برای 
بخش های مختلف برخی سؤاالت 

سؤال 1: با توجه به عبارت قرآنی:»و لو کان من عند غير 
اهلل لوجدو فيه اختالفًا کثيراً« دليل الهی بودن قرآن چيست؟ 
ــؤال دو نيم نمره در نظر  ــخ اين س ــخ نامه برای پاس پاس
گرفته است: اگر قرآن از نزد غير خدا بود )0/5(، قطعا در آن 

ناسازگاری زيادی می يافتند )0/5(.  
ــؤال دقت کنيم، متوجه می شويم که اواًل  اگر در اين س
مورد سؤال، پيامی از آيه است  نه ترجمة آن. پاسخ باال صرفًا 
ترجمة آيه است و اگر سؤال می شد آيه را ترجمه کنيد، پاسخ 

باال صحيح بود. 
ــره برای عبارت» اگر  ــه در نظر گرفتن 0/5 نم دوم اينک
ــؤال ما  ــدا بود« دليلی ندارد؛ چرا که س ــرآن از نزد غير خ ق
ــت: »دليل الهی بودن قرآن چيست؟« دانش آموزی  اين اس
که می خواهد با توجه به آيه پاسخ اين سؤال را بنويسد، فوراً 
می نويسد: »زيرا در آن اختالف و ناسازگاری وجود ندارد.« و 

لزومی ندارد که عبارت قبل از آن را ترجمه کند. 
از طرف ديگر، خود سؤال که می گويد »دليل الهی بودن 
ــت؟« در واقع عبارئُ اأُلخرای »دليل اينکه قرآن از  قرآن چيس
نزد غير خدا نيست«، است. ضمنًا اهل هر زبانی ايجاز کالم، 
يعنی به کارگيری کلمات کمتر برای بيان رساتر و کامل تر را، 
از شيوايی و بالغت سخن می دانند. مثاًل اگر از ما بپرسند چرا 
فالنی مؤمن نيست؟ در پاسخ می گوييم چون نماز نمی خواند 

و نمی گوييم فالنی مؤمن نيست؛ چون نماز نمی خواند. 
با توجه به نکاتی که بيان شد، اگر از دانش آموزی به دليل 
اينکه عبارت »اگر قرآن از نزد غير خدا بود« را ننوشته است، 
ــر گردد و به دانش آموزی که آن را نوشته، نيم  نيم نمره کس
نمره داده شود، در اين ارزشيابی آيا به درک دانش آموز نمره 
داده ايم يا به محفوظات او؟ کدام يک از اين دو دانش آموز از 

سؤال و پاسخ آن درک درست تری دارند؟   

4. مبهم بودن بعضی از سؤاالت 
سؤال استاندارد بايد دقيقًا مشخص کند که از چه مطلبی 
می پرسد و پرسش شونده را دچار گمراهی نکند. در  طراحی 
ــؤاالت به اين مسئله توجه نشده و سؤال موجب  بعضی از س

گمراهی پاسخ دهنده گرديده است؛ از جمله: 
ــمارة 12: »غيبت امام زمان تا چه زمانی ادامه  سؤال ش
می يابد؟« اين سؤال زمان اتمام غيبت امام را مورد سؤال قرار 

داده است؛ در حالی که پاسخ نامه شرايط ظهور را بيان کرده 
ــت. بسياری از دانش آموزان در پاسخ به اين سؤال نوشته  اس
ــی جز خدا  ــد که زمان اتمام غيبت و ظهور امام را کس بودن
نمی داند و به حديث »کذب الوقاتون« اشاره کرده بودند. آيا 
واقعًا اين دانش آموزان پاسخ سؤال را نمی دانستند؟ آيا فقط 
ــانی  به دليل اين که در کتاب آمده »تا زمانی که جامعة انس
شايستگی درک ظهور و بهره مندی کامل از وجود آن حضرت 
ــدا کند« می توانيم بگوييم اين گروه از دانش آموزان که  را پي
ــخ اشتباه داده اند؟ بهتر بود  عبارت کتاب را ننوشته اند، پاس
ــخ را می خواستيم، سؤال را به اين صورت مطرح  اگر اين پاس
ــرايطی امام ظهور  ــه صورت يا در چه ش ــم: »در چ می کردي
ــت مصحح را باز می گذاشتيم که اگر به  می فرمايد؟« يا دس
مشخص نبودن زمان ظهور هم اشاره شده است، نمره تعلق 

بگيرد. 

پیامدهای طرح سؤاالت مبهم 
دانش آموز به جای تالش برای فهم مطالب کتاب، وقت 

خود را برای حفظ کردن آن صرف می کند.
 ممکن است دانش آموزی که سؤالی را کمتر فهميده از 
فردی که آن را بهتر درک کرده است، نمرة بيشتری بگيرد. 

 اوراق يکنواخت تصحيح نمی شوند و ارزشيابی يکسانی 
ــر کشور به عمل نمی آيد. اين در حالی  از دانش آموزان سراس

است که هدف از امتحان نهايی، ارزشيابی يکسان است.
ــات و احيانًا مغالطه های  ــان اوراق را به توجيه مصحح

ناصواب دچار می کنند.
ــرة کار معلمانی را که برای  تفهيم مفاهيم  درس   ثم
بيش از ديگران متحمل زحمت می شوند، ضايع می کند. اين 
امر در روحية معلم و در فعاليت هايش، تأثير نامطلوب دارد؛ 
چرا که او می پندارد اگر دانش آموزان را به حفظ عبارت های 
ــتری در کارنامة  ــويق می کرد، درصد قبولی بيش کتاب تش

تدريس خود می داشت.

چند پیشنهاد 
ــؤال، بيشتر ميزان فهم و درک دانش آموز   در طرح س
مورد ارزشيابی قرار گيرد و کمترين تأکيد بر حفظيات شود.

ــخ های صحيح را  ــون، همة پاس ــة آزم ــخ نام  در پاس
بنويسند نه فقط يک پاسخ را، و تا حّد ممکن دست مصحح 

باز گذاشته شود.
 در هر سؤال فقط يک موضوع مورد پرسش قرار بگيرد.
 بارم نمره با موضوع مورد سؤال متناسب تنظيم شود.

 جمعی از دبيران با همکاری يکديگر سؤال ها را طراحی 
كنند.
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حسینعلي عرفاني طلب
مدراّس شهرستان سبزوار

علل تبیین و چینش موضوعي آیات قرآن در كتب دین و زندگي دورة دبیرستان

چكیده
پیشرفت علوم بشري، توسعة روش هاي دستیابي به اطالعات، 
تقابل و تهاجم فرهنگي مستشرقان و پاسخ به شبهات آنان 
و همچنین وجود دانش�كده هاي تخصصي قرآني از عواملي 
هس�تند كه در تحول و پیشرفت چینش و تفسیر موضوعي 
آی�ات قرآن در دوران معاصر، از جمله در كتب دین و زندگي 
)در مقابل یادكرد ترتیبي آیات قرآن( نقش مهمي داشته اند.

آث�ار و مزایایي كه بی�ان موضوعي آیات در عرصة اندیش�ة 
دیني ایجاد مي نماید عبارت اند از حل مش�كالت مسلمانان، 
ارائة مفاهیم قرآني به روش علمي و هدفمند، آش�كاركردن 
توانمندي قرآن در عرصه هاي مختلف و به كمال رساندن تدبر 

در قرآن.

ــير موضوعي، پاسخ گويي قرآن، جامعيت،   كلیدواژه ها: تفس
جاودانگي، دين و زندگي

پیشینة تفسیر موضوعي از آغاز تا دوران معاصر
ــير موضوعي شهرت  بدون ترديد آنچه امروزه تحت عنوان تفس
يافته، كشف نظريات قرآني در عرصه هاي مختلف اعتقادي و اجتماعي 
ــير موضوعي  ــير طبري، ج 7: 296(. اين مفهوم از تفس ــت )تفس اس
ــاده تري را در عرصة  ــابقه اي كمتر از دو قرن دارد اما اگر مفهوم س س

تفسير موضوعي مورد عنايت قرار دهيم، اين تاريخچه به صدر اسالم 
و حتي به بيانات پيامبر اكرم)ص( و امامان معصوم)ع( برمي گردد.

ــلمان توان خود  ــمندان مس ــر چندي از انديش در دوران معاص
ــرآن به لحاظ مضموني و  ــه كرده اند كه ق ــرف تبيين اين انديش را ص
ــت و ظاهراً  ــجام و يكپارچگي اس ــاختاري تا حد زيادي داراي انس س
ــته است )خامه گر،   اين ديدگاه نوعي اجماع عمومي را هم در پي داش

.)61-70
ــري چون اهداف و  ــير موضوعي با عنوان هاي ديگ اين نوع تفس
ــوره هاي قرآن، خطوط  مقاصد سوره هاي قرآن، شخصيت شناسي س
ــوره نيز ياد  ــب و ارتباط بين آيات و س ــوره هاي قرآن و تناس كلي س
گرديده و بر اين اساس تفاسير متعددي نيز نوشته شده است. اساس 
اين نگاه در دوران جديد پاسخ گويي به شبهات مستشرقان دربارة قرآن 

كريم بوده است.

علل تحول و بروز تفسیر موضوعي آیات در سدة اخیر
ــير  ــي بروز تفس ــه داليل و زمينه هاي اساس ــد ك به نظر مي رس
موضوعي و چينش آيات قرآن متناسب و براساس موضوع مورد بحث 

در كتب دين و زندگي را بتوان به شرح زير تبيين كرد.

الف( پیشرفت علوم بشري و تخصصي شدن آن ها
ــد  ــاني در دوران اخير رش ــت كه علوم تجربي و انس ــن اس روش
ــت؛ به طوري كه در هر يك از رشته هاي علوم  چشمگيري داشته اس
ــتة كارشناسي ارشد  ــانيـ  كه احيانًا تمام مطالب در حد يك رش انس
نيز نبودهـ  امروزه چندين شاخة تخصصي و در حد دكتري داير شده 

است. كافي است به زيرمجموعة رشتة حقوق اقتصاد توجه شود.
ــت، امروزه يك  ــاًل حقوق معنوي كه تا چندي قبل نبوده اس مث
گرايش تخصصي در دورة كارشناسي ارشد و دكتري محسوب مي شود. 
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ــش هاي جديد و طرح موضوعات را  ــعة علوم، زمينة توسعة پرس توس
فراهم مي كند و بدون ترديد يك مسلمان متفكر با مراجعه به قرآن در 
عرصه اي كه امكان تعامل قرآن با آن وجود دارد مجبور به پاسخ گويي 
ــري، توسعة مسائل و موضوعات را در پي دارد  است. توسعة علوم بش
و طرح موضوعات جديد فراروي قرآن، تفسير موضوعي را بارور كرده 

است )از تقريرات استاد قاضي زاده، 1389(.

ب( توسعة ابزارها و روش هاي دست یابي به اطالعات
ــم، راه يابي به مجموعة قرآن در يك موضوع،  در دوران هاي قدي
ــت، انس و حفظ قرآن و كار مداوم و طوالني نياز داشت اما  به ممارس
ــرآن از قرن 19 تاكنون  ــن معجم هاي موضوعي و لغوي براي ق تدوي
ــد آن را دوران مهجوريت معجم هاي  ــال ها-كه باي ــژه در اين س به وي
غيرالكترونيكي دانستـ  امكان جامع نگري به قرآن، پيدا كردن سريع 
آيات مربوط به يك موضوع و دست يابي به برداشت آراء مختلف دربارة 
ــت. اين نكته نيز بدون ترديد، به رشد تفسير  آن ها را فراهم كرده اس

موضوعي افزوده است و خواهد افزود.

ج( تقابل و تهاجم فرهنگي در عرصه هاي مختلف
امروزه فرهنگ ها و مدل هاي گوناگون زندگي در تقابل با يكديگر 
و در بعضي از موارد در موضع تهاجم نسبت به هم قرار دارند. بنابراين، 
ــد يا در بعضي از  ــة ديني دفاع كن ــر متدين ناچار بايد از انديش متفك
موارد به اصالح نظريه پردازي هاي خود و اصالح برداشت از متون اقدام 
نمايد. در اين بخش، آنچه مهم است نظريه پردازي است و چاره اي جز 
ــب از نظريات قرآني در عرصه هاي  جامع نگري به قرآن و تبيين مناس

چالش برانگيز متصور نيست.
ــد آمده و  ــاي جديد پدي ــاي دني ــه از نوآوري ه ــي ك عرصه هاي
عرصه هايي كه شبهاتي به مجموعة مسائل اسالمي وارد ساخته، زمينة 
ــاس موضوع را فراهم كرده  ــير موضوعي و قرارگرفتن آيات براس تفس

است.

د( مستشرقان و ارائة تحلیل و شیوه هاي قابل نقد
ــي هاي تدريس  ــورهاي غيراسالمي كرس در دانشكده هاي كش
قرآن شناسي با انگيزه ها و اهداف مختلف رواج يافته است و نوعًا انگيزة 
تقابل با قرآن در آن ها دنبال مي گردد. اينان نسل جديدي از رويكرد 
ــرقان در عرصة قرآن شناسي و تأليف درخصوص آن محسوب  مستش
ــان  ــد، باألخره نتيجة كارش ــوند. حال انگيزة اين ها هرچه باش مي ش
ــورد توجه قرار گيرد؛  ــتباهات جّدي و فراوان آن ها بايد م و القاي اش
ــات قرآني و از منظر  ــر و نولدكه كه به موضوع همانند كارهاي بالش
قرآن پرداخته اند. لذا زمينة ترجمه و نقد را بايد فراهم ساخت و جايگاه 

تفسير موضوعي در اين خصوص ضرورتي انكارناپذير است.

ه( دانشكده هاي قرآني در مجموعه حوزه هاي دیني
بخش هاي عمده اي از موضوعات رساله هاي دانشگاهي به مفاهيم 
ــت. تأكيد بر ويژگي نوآوري در  و موضوعات قرآني اختصاص يافته اس
نگارش رساله ها، با توجه به توسعة دانشكده ها، دانشجويان را به طرح 
موضوعات جديد در اين رشته سوق داده كه تفسير موضوعي يكي از 

بهترين ها در اين عرصه است.

ــه اي از عواملي باشد كه به تبيين  ــد مي تواند گوش آنچه بيان ش
آيات قرآن، همراه با ذكر مسائل اعتقادي، اجتماعي و علمي در قالب 
تفسير موضوعي در كتب دين و زندگي دورة دبيرستان انجاميده است.

اهمیت بیان و تفسیر موضوعي آیات و آثار آن
تفسير موضوعي در عرصة انديشه ديني آثار فراوان دارد. در اينجا 

به اجمال به بعضي از آن ها اشاره مي كنيم.
1. حل مشكالت مسلمانان در عصر حاضر از طريق فراهم شدن 

تفسير موضوعي؛
2. ارائة مفاهيم قرآن به صورت روشمند و علمي در عصر حاضر 

به وسيلة تفسير موضوعي؛
3. مشخص كردن آفاق، ابعاد و عرصه هاي قرآن در كرانة تفسير موضوعي؛

ــير موضوعي جهت آشكار ساختن حيات  ــيوة تفس 4. برتري ش
واقعي قرآن، با توجه به زنده بودن اين كتاب آسماني؛

5. بهره گيري بيشتر از توانمندي قرآن )در برابر حوزه هاي مختلف 
علوم انساني، بشري( از طريق تفسير موضوعي؛

بي شك قرآن در عرصة عقيده، بالغت، نحو، تاريخ، قصص، حقوق، 
اقتصاد، سياست، اجتماع، فرهنگ و تمدن گفتني هايي فراوان دارد كه 

به طور مطلوب از طريق تفسير موضوعي روشن مي شود؛
ــير موضوعي، )تفسيرهاي ترتيبي  ــريع از تفس 6. بهره برداري س
ــير را آغاز  ــا افرادي كه تفس ــل، عمر طوالني مي خواهد و چه بس كام
كرده اند، آن را به سرانجام نرساندند. ولي تفسير موضوعي در حد خود 

كامل و محدود و قابل استفاده است(؛
ــاندن تدّبر در قرآن و اطاعت بهتر از امر الهي از  7. به كمال رس

طريق تفسير موضوعي.

نتیجه
ــخ گوي عرصه هاي مختلف حيات انساني انسان  اصواًل قرآن پاس
است و به علوم و مسائلي كه انسان در مسير كمال و هدايت فردي و 

اجتماعي نياز دارد، پرداخته است.
مفسر در تفسير موضوعي قرآن، عالوه بر پيگيري هدف اصلي، كه 
بحث هدايت است، مي تواند از آثار ديگري كه از قرآن برداشت مي شود 
ــد گردد. او مي تواند معارف را بهتر و دقيق تر بفهمد و نكات و  بهره من
رمزها و اشارات قرآن كريم را از گرد هم قرار دادن آيات نزديك به هم 
يا از تأّمالتي كه در يك سوره به طور خاص صورت مي گيرد، به نتيجه 
ــبهات پاسخ دهد. اينجاست كه جامعيت و  ــاند و به سؤاالت و ش برس
جاودانگي قرآن تبلور مي يابد و نيازمندي به چينش و بيان آيات قرآن 

به صورت موضوعي در كتب دين و زندگي نمايان مي گردد.

منابع 
1. محمدجرير طبري، تفسیر طبري.

2. خامه گر، محمد، س�اختار هندس�ي س�وره هاي قرآن. نشرية قرآن و 
حديث، شماره 48، دی ماه 1381

3. قاضي زاده، تفسیر موضوعي، قم، دانشكدة علوم حديث، 1388.
ــيد قطب، تفسیر في ظالل القرآن، مترجم محمدعلي عابدي، مركز  4. س

نشر انقالب، 1362.
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نیم�ه دیگرم، محس�ن عباس�ی ولدی، قم، نش�ر 
جامعئ الزهرا، 1391

يکی از واقعيت های غيرقابل انکار در جامعة ما باال رفتن 
ــت؛ به گونه ای که در برخی از مناطق کشور  آمار طالق اس
به ازای هر چهار ازدواج يک طالق به ثبت رسيده است. در 
اين ميان باال رفتن آمار طالق های عاطفی نگران کننده تر 
ــی اين ازدواج های  ــت. بدون ترديد، يکی از داليل اصل اس
شکست خورده، انتخاب های اشتباه و نسنجيده است که 

نظام عاقالنه و تعريف شده ای بر آن ها حاکم نيست.
ــت تا جوانان قبل از ازدواج با راه  از همين رو الزم اس
و روش های صحيح و عقالنی انتخاب همسر آشنا شوند و 
براساس شناخت دقيق و مبتنی بر آگاهی دست به انتخاب 

زنند.
ــة چهار جلدی »نيمة  مجموع
ــه از برنامة  ــه بر گرفت ديگرم«، ک
»پرسمان خانواده« حجت االسالم 
ــی در راديو معارف  ــن عباس محس
ــت، با هدف تبيين مهارت های  اس

انتخاب همسر تدوين شده است.
ــار جلدی  ــن مجموعة چه اي
ــده است:  در نه بخش گردآوری ش

ــی دربارة مهارت های انتخاب همسر،  1 هفت نکتة اساس
ــر و پاسخ به پرسش های  2 نقش محبت در انتخاب همس

مختلف دربارة جايگاه عقل و احساس در ازدواج.
3 کفويت از ابعاد گوناگون آن، مانند کفويت تحصيلی، 

فرهنگی، مذهبی، اقتصادی.
ــکالت ايجاد شده در خصوص  4 راهکارهای حل مش
ــان در بحث  ــان و خانواده هايش ــاوت طرز نگرش جوان تف

ازدواج.
5 و 6 بحث موانع تسهيل ازدواج و نيز مسائلی مانند 

سن ازدواج، نگرانی از تأخير ازدواج.
در سه بخش پايانی نيز به بحث هايی همچون ازدواج 
دوم، استخاره در ازدواج و راه های خويشتن داری در دوران 

تجرد پرداخته شده است.
ــران و  ــدی به دبي ــن مجموعة چهار جل ــة اي مطالع

دانش آموزان توصيه می شود.

 در زندگی با...
مفاتیح الحیائ، آیت اهلل جوادی آملی، قم، انتشارات 

اسراء، 1391
مفاتيح الحيائ کتابی است که در نمايشگاه کتاب تهران 
ــة اين کتاب از  ــد. فکر اولي ــتقبال فراوانی روبه رو ش با اس
ــال پيش با فرمايش آيت اهلل جوادی آملی  حدود شش س
ــتن  ــه )در مورد بهتر نگه داش ــای نماز جمع در خطبه ه
ــط زندگی، چه در طبيعت و چه در زندگی به عنوان  محي
ــهروند مسلمان( شکل گرفت و سپس با ارائة طرح  يک ش
ــی آن زير نظر آيت اهلل جوادی آملی  تفصيلی، کار پژوهش

آغاز شد.
ــيخ عباس  نام اين کتاب در ابتدا »مفاتيح الجنان« ش
ــندة  ــه با تفاوتی که نويس ــی آورد. البت ــی را به ياد م قم

مفاتيح الحيائ در مقايسة با آن برشمرده است:
ــدا در حد مناجات، دعا  ــان با خ »يک وقت رابطة انس
ــود مفاتيح الجنان. يک وقت شما  ــت، آن می ش و اين هاس
می خواهيد سفر چهارم از اسفار اربعه را بگوييد )يعنی( که 
سفر من الخلق الی الخلق بالحق، که می شود مفاتيح الحيائ. 
ــذرد، ...، با چراغ  ــت از ديد الهی دارد می گ يعنی در خلق
ــر خدا دارد حرکت  ــق دارد حرکت می کند، ...، از منظ ح

می کند.«
ــاب را می توان  ــاس، دغدغة اصلی اين کت ــر اين اس ب
ــاحات مختلف زندگی انسان مسلمان از  تبيين ابعاد و س
ــت؛ يعنی از نگاه روايات اهل بيت  منظر دين اسالم دانس

ــان مسلمان  انس چگونگی حيات 
ــان با  ــج عرصة »تعامل انس در پن
ــان«، »با مردم  خود«، »با هم نوع
ــالمی«، »با حيوانات« و  و نظام اس
»با محيط زيست« به خوبی تشريح 

شده است.
ــه ويژگی هايی که اين  از جمل
اثر را از آثار مشابه متمايز می کند، 

ــری تدوين اين  ــات صحيح و ديگ ــتفاده از رواي ــی اس يک
مجموعه زير نظر فيلسوفی حکيم، مفسری توانا و فقيهی 
برجسته است. مطالعة اين کتاب به دبيران و دانش آموزان 

توصيه می شود. 

یاسین شکرانی
دانشجوی دوره دکتری فلسفه و کالم
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شبکه های شیعی
در اینترنت

شهربانو  شکیبافر 
کارشناس ارشد فلسفه اسالمی و دبیرمنطقة 5 تهران

ماهنامة ره آورد نور، شمارة 8 و شبكه ها 
ــانی جهانی سرعت روزافزونی  گسترش شبکه های اطالع رس
ــت؛ به گونه ای که گفته می شود روزانه صدها پايگاه در  داشته اس

شبکة جهانی اينترنت تأسيس می شوند. 
مسلمانان به نسبت جمعيت خود در اين شبکة جهانی حضور 
فعال و چشمگيری دارند. در اين ميان، شيعيان نيز از سراسر جهان 
با تأسيس پايگاه، معارف حقه و ناب خود را به عالقه مندان عرضه 
ــانی جهانی، که از قم »عاصمة  می کنند. چندين پايگاه اطالع رس
ــيع« پشتيبانی و تغذيه می شوند، هم اکنون در شبکة اينترنت  تش
ــال اندک، نماية مختصری از ده  ــوری فعال دارند. در اين مج حض
سايت فعال در اينترنت را که در قم تأسيس شده اند و انوار تشيع را 
به سراسر گيتی می پراکنند، به اطالع خوانندگان گرامی می رسانيم. 

شبکة »آل البیت- علیهم السالم« 
مؤسس: مرکز جهانی اطالع رسانی آل البيت- عليهم السالم 

www.al-shia.com :نشانی پايگاه
زبان: عربی، فارسی، انگليسی 

شبکة »الموسوعه« 
مؤسس: الموسوعه االسالميه الکومبيوتريه 

www.mawsoah.org :نشانی پايگاه
زبان: عربی و انگليسی 

شبکة »بالغ« 
ــس: مرکز مطالعات و تحقيقات اسالمی )دفتر تبليغات  مؤس

اسالمی حوزة علمية قم( 
 balagh.net :نشانی پايگاه

شبکة »جمکران« 
مؤسس: مرکز رايانة صاحب الزمان )عج( 

 www.jamkaranmosque.org :نشانی پايگاه
زبان: انگليسی و فارسی 

شبکة »حدیث« 
مؤسس: مؤسسة فرهنگی دارالحديث 
www.hasdith.net :نشانی پايگاه

زبان: عربی، فارسی، انگليسی، فرانسوی 
ــی 3. مرکز اطالعات 4.  ــکدة علوم حديث 2. آکادم 1. دانش
ــی( 6.  کتابخانة تخصصی حديث 5. فصلنامة علوم حديث )فارس

نشرية علوم حديث )عربی( 7. نشريات 

مخاطبان ارجمند:
پل ارتباطی دیگر ما و شما با شماره تلفن همراه: 

09199499853
منتظر نظرات و پیشنهادات شما در زمینة بهبود کیفیت محتوای 

مجله و انتقال تجارب حرفه ای تان در هر زمان هستیم.
عدم  صورت  در  تا  می دهد  را  امکان  این  ما  به  شماره  این 

47پاسخگوئی در زمان تماس شما، پیامتان را دریافت نمائیم.
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ــمت، فهرست 185 کتاب حديث   کتب حديث: در اين قس
شيعی به اضافة کتاب نهج البالغه و اصول کافی آمده است. 

ــريات- پرسش و  ــتنی ها- نش  پژوهش های حديثی- دانس
پاسخ 

 کتابخانه : در اين قسمت، چندين مقاله از جمله مقاالت زير 
به زبان انگليسی آمده است: 

1. کماالت امام حسين عليه السالم در احاديث 
2. معنای حديث و سنت 

3. کتاب مصحف فاطمه )س( 
شبکة »دانا فجر« 

مؤسس: مؤسسة اطالع رسانی اسالمی دانا فجر 
ــران اينترنتي  ــتبرد نفوذگ ــانی پايگاه كه اخيراً مورد دس نش
ــات را از بين برده اند اما به  ــي از اطالع )هكرها( قرار گرفته و بخش
همت و كوشش و كوري چشم دشمناني كه مخالف اسالم هستند 

اين شبكه فعاليت خود را بيش از پيش ادامه مي دهد. 
 www.danafajr.net

زبان: عربی 

شبکة »رافد« 
مؤسس: شبکة گسترش اطالعات فرهنگی رافد 

 www.rafed.net :نشانی پايگاه
زبان: عربی و انگليسی )شبكه رافد يكي از بهترين سايت هاي 
ــترده در عرصه مقاالت  ــالمي است كه فعاليت هاي بسيار گس اس
ــالمي، اجتماعي, تربيتي و سياسي  مجالت موضوعات مختلف اس

دارد.( 

شبکة »فقه اسالمی« 
مؤسس: دايرئ المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بيت  

 www.islamicfegh.org :نشانی پايگاه
زبان: فارسی، عربی، انگليسی 

شبکة قبس 
مؤسس: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمينی )ره( 

www.qabas.net :نشانی پايگاه

شبکة »جهانی نور« 
مؤسس: مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسالمی 

نشانی پايگاه ها: 
www.hawzah.net

www.noorsoft.org
www.noornet.net

www.hawzah.net :پايگاه حوزه
مجری: شبکة جهانی نور 

زبان: فارسی 

اگر دانش آموزي از ش�ما بپرس�د: چرا 
اس�الم؛ ارتباط با جنس مخالف را نهي 

كرده است. شما چه پاسخي مي دهید.
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ابوعبداهلل محمد بن محمد بن النعمان، ملقب به »ش��یخ مفید«، معروف به 
»ابن معلم«، یکی از اکابر فقها و متکلمین شیعه در سده چهارم و پنجم هجری، 
در یازدهم ذیقعده و در سالروز میالد حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( 
در سال 336 قمری، تقریبًا هفت سال پس از شروع غیبت کبری، در منطقه سویقه 
از توابع عکبری در شمال بغداد دیده به جهان گشود. وی پس از پشت سر گذاردِن 
بیش از هفتاد سال از عمر با برکت خود در راه تبیین مباحث اسالمی، سرانجام در 
سوم رمضان المبارک سال 413 وفات کرد. و بعد از اینکه سیدمرتضی)ره( بر جسد 
مطهرش نماز گزارد در خانه اش به خاک سپرده شد و بعد از چند سال پیکر پاکش 

را کنار مرقد حضرت امام موسی کاظم )ع( انتقال دادند. 
ش��یخ مفید)ره( در رش��ته های مختلف تالش فراوان به خرج داد و نزدیک 
به دویس��ت اثر که می توان گفت دائرئ المعارفی از تش��یع را در خود دارند، تألیف 
کرد. نجاشی که یکی از شاگردان بزرگ مکتب اوست، یکصد و هفتاد جلد کتاب 
از تألیفات ش��یخ را ذکر کرده اس��ت و به طور کلی، آثار وی را در سه دسته فقه، 
علوم قرآنی و علم کالم و عقاید طبقه بندی کرده است. از جمله کتاب های مهم 
ایشان عبارت است از: المقنعه )یک دوره کامل فقه(، االعالم )شرح احکام مورد 
اتفاق ش��یعه(، المسائل الصاغانیه )رد اتهامات بر شیعه(، األمالی )حاوی احادیثی 
از معصومین در دویس��ت مبحث(، اإلرشاد )تاریخ ائمه(، اإلفصاح )فلسفه امامت 

و رهبری(، النکت االعتقادیه )اصول دین(، اصول فقه، العیون و المحاِسن و... .
ش��یخ مفید اولین فقیهی است که به نظام والیت فقیه در کتب فقهی خود 
به وی��ژه کتاب )مقنع��ه(، به عنوان یک نظام الهی تصری��ح فرموده و تمام تالش 
خ��ود را برای تحکیم مبانی و مبادی این نظام الهی به کار برده اس��ت.  وی از 
روحیات معنوی خاصی برخوردار بود و خش��وع و فروتنی فراوان داشت به طوری 

که نوشته اند.
 در مجلس شاگردش )سیدمرتضی( حاضر می شد و با این که سید می خواست 
استاد خود را به جای خویش بنشاند، ولی استاد نمی پذیرفت و از سید می خواست 
که درسش را ادامه دهد و از سخنانش لذت می برد و برای این که از مقام علمی او 
تجلیل کند، با این که خود رهبر شیعیان بود، همچو شاگرد در محضر او می نشست؛ 
زیرا معتقد بود انسان باید از نعمت ها و امکاناتی که خدای بزرگ برای او فراهم 

آورده، بیشترین استفاده را بکند.
 وی بسیار نماز می خواند و روزه می گرفت و هزاران صدقه می داد. لباس خشن 

بر تن می کرد. ظاهری الغراندام، میان قامت و گندمگون داشت.

 جز اندکی از ش��ب را نمی خوابید. س��پس برمی خاست و به نماز می ایستاد، یا 
مطالعه می کرد، یا مشغول تالوت قرآن می گشت.

 او انسان وارسته ای بود که سرای دل را به نور تقوا و تهذیب نفس روشن کرده 
ب��ود. یاد خدا آرام بخ��ش روح و روان او و معارف اهل بیت زینت بخش نهانخانه 
وجودش گش��ته بود. وی عالم عاملی بود که س��خنان و آثار اخالقی ارزنده اش، 
دارویی ش��فابخش برای ره پویان راه وارس��تگی به حس��اب می آمد، اما قبل از 
اینه��ا عمق جان را به زینت ورع، تزکیه و اخ��الق آرایش داده بود به طوری که 
عالمان شیعه و سنی معتقد بودند وی از لحاظ اخالقی سرآمد اقران و هم عصران 
خویش بوده اس��ت. به همین دلیل آثار اخالقی وی تأثیر بسیاری در روح و روان 
دانش پژوهان گذاش��ته و سخنان کیمیاگونه اش اثری ژرف و الهی برای پیرایش 

قلوب پاک انسان ها بوده است.

برترین امتیاز و باالترین دلیل بر کمال فراوان ش��یخ و رس��یدن وی به قله 
تکامل و تهذیب نفس، نامه ها و توقیعاتی اس��ت که این عالم ربانی شایس��تگی 
دریاف��ت آن ها را پیدا کرد. نامه هایی که ب��ه افتخار وی از طرف قائم آل محمد 
صلي اهلل علیه و آله حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف نگاشته شده 

است. 

مستدرک الوسایل/ ج 2/ باب 8 حدیث 8
 کتاب دین و زندگی سال اول
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