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چکیده
یکی از کارآمدترین حوزههای تأثیرگذار بر نظام آموزشی و تعلیم جوامت شیعی ،بهرهمندی از «آموزه انتظار »،
بهعنوان یکی از آموزههای اعتقادی و اصل بنیادین است که میتواند بر هدایت و رشد جامعه علمی تأثیرگذار

باشد .ازجمله کارکردهای اخالقی آموزه انتظار در فضای تعلیم و تعلم ،سه مؤلفه شناختی ،گرایشی و کارکردی،
عقلمداری ،محبت و عدالتمحوری است .با توجه به این که از طرفی این عناصر سه گانه در متن ظهور و

انتظار مطلوب نهفته و از سویی نظامهای آموزشی مترقی و متعالی ،وامدار این سه حوزه مهم اخالقیاند؛ تحلیل
کارکردهای این سه مؤلفه بهعنوان اهداف تعلیمی و آموزشی میتواند نظام آموزشی را پویا ،توانمند و
تربیتمحور و اهداف جامعه اسالمی را در مقام علم و عمل محقق کند .در این مقاله سعی شده است مبتنی بر
روش توصیفی-تحلیلی و با الگوگیری از وضعیت مطلوب نظام آموزشی حکومت مهدوی ،وضعیت موجود نظام
آموزشی ،در بهترین نحو سامان یابد و متناسب با اهداف هریک از حوزههای شناختی ،گرایشی و کارکردی،
بیشترین استفاده و همخوانی با جامعه هدف رقم خورد .مهمترین دستاورد چنین بازنگری ،محقق کردن

هدف متعالی تزکیه و تربیت االهی است که نتیجه نهایی آن ،سعادت و قرب االهی است.
واژگان کلیدی :اخالق اسالمی ،آموزه انتظار ،تعلیم و تعلم ،کارکردهای اخالقی ،عقالنیت ،محبت ،عدالت.
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نظریاند که بهعنوان پایه و اساس

نظامهای آموزشی در جهان ،وامدار نگرشها و بنیانهای


نظامهای علمی و تربیتی است .در کشور ما بهعنوان نظام اسالمی و

محرک و جهت دهنده

شیعی ،یکی از آموزههای مهم و بنیادین ،باور به مهدویت و وجود آموزه انتظار است که بر ابعاد
زندگی فردی و اجتماعی افراد ،تأثیر بسزایی دارد .این تأثیرگذاری در حیطههای مختلم قابل

حیطههای تأثیرگذار بر این مقوله« ،فضای تعلیم و تعلم» است.

مهمترین

ارزیابی است .یکی از

همانطور که در نظام اسالمی ،فضای تعلیم و تعلم باید از آموزههای مهدویت متأثر باشد؛ فراهم
کردن بسترهای الزم برای ظهور امام زمان؟جع؟ باید جزء اهداف اصلی تعلیم و تربیت اسالمی

به حساب آید (گروهی از نویسندگان :1391 ،ص .)162مسئله تعلیم و تعلم آنقدر حائز اهمیت
است که یکی از مهمترین رسالتهای پیامبران و اولیای االهی نیز پرداختن به این امر ،به
منظور تزکیه و تربیت نفوس قلمداد شده است .در واقت در نظام آموزش اسالمی ،دانش باید

ابزاری برای رسیدن به رشد و در نهایت قرب االهی باشد (جوادیآملی :1388 ،ج ،7ص)101؛
َ ََ ُ َ َ
همانطور که حضرت موسی؟ع؟ از حضرت خضر؟ع؟ این درخواست را داشتند< :ه ْل أت ِبعك على

َ
ً
ْ
َ
ُ
أ ْن ُت َعل َمن مما عل ْم َت ُرشدأ> آیا من تبعیت [و خدمت] تو کنم تا از علم ّ
لدنی خود مرا بیاموزى؟
ِ ِ ِ ِ
(کهم )66 :مفسران می گویند از تعبیر «رشدا» چنین استفاده میشود که علم ،هدف نیست ،بلکه
براى راه یافتن به مقصود و رسیدن به خیر و صالح میباشد .لذا چنین علمی ارزشمند است؛
علمی که فرد را به تقوا و خیر و صالح برساند (مکارم شیرازی :1374 ،ج ،12ص .)487بنابراین،

باید گفت علم شرط الزم مسیر بندگی است ،ولی شرط کافی نیست .لذا دانش زمانی نتیجه
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تاهلل جوادی آملی در این زمینه
یدهد که با تزکیه همراه باشد (قرائتی :1388 ،ج ،1ص .)205آی 
م 
میفرماید:


بهدنبال آن تهذیب روح است .در ساختار جامعه
در شرایط کنونی نیاز مبرم به تربیت اخالق و 

مدنی بسیاری از امور باید فراهم آید که در رأس همه آنها تهذیب روح است .روح مهذب و نفس

مزکی آن قدرت را دارد که کمبودها را ترمیم کند .اگر روح تهذیب نشود ،نهتنها انسان از امکانات

بهدنبال داشته
بهره خوب نمیبرد ،بلکه ممکن است امکانات بیشتر ،نتیجه سوء بیشتری را 
(جوادیآملی،

باشد .انسان مهذب جهان را پاکیزه نگه میدارد و انسان آلوده ،آن را آلوده می کند

 :1387ص.)143

سیاست گذاریهای آموزشی باید در جهت تأمین این هدف مهم ،برنامهریزی

همینرو ،همه

از

شود .بدون تردید ،نقش معلمان و استادان بر موفق بودن این سیاستها مؤثر خواهد بود؛ چرا

که آنها در نقش الگو مسئول گستره شخصیت و اخالق فراگیران هستند (هاشمی:1390،

یفرمایند:
ص .)85امام علی؟ع؟ در این زمینه م 

یدهد ،باید پیش از آن که به تعلیم دیگران
ی که خود را در مقام پیشوایی مردم قرار م 
کس 

آن که با گفتارش تربیت کند ،با کردارش باید
بپردازد به تعلیم خویش بپردازد و پیش از 

تربیت کند؛ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند ،به احترام و تعظیم سزاوارتر و
ستهتر است از 
شای 
آن که دیگران را ادب آموزد (نهجالبالغه ،خطبه ،73ص.)480

امروزه نیز طرفداران رویکرد منشپروری معتقدند:
اخالقی شدن فراگیران مستلزم آن است که مراکز علمی ،فضایل اخالقی را در آنها
پرورش دهند و پرورش فضایل نیازمند الگوهای اخالقی نیکوست و بههمین دلیل ،یکی

از روشهای اساسی تربیت اخالقی ،ارائه الگوهای اخالقی است؛ بدین معنا که همه

ویژگیهای مطلوب اخالقی

دستاندرکاران مدرسه ،بهخصوص معلمان و مربیان ،باید از

برخوردار باشند ).) Josephy & Efron, 2005: p.525

همانطور که فنسترماخر معتقد است اگر معلم بخواهد در زمینه ترویج فضیلتهای اخالقی و

عقالنی موفق باشد ،ضروری است در باالترین سطح از نظر منش باشد ( Fenstermacher,

 .)2001: p. 639-653در نظام آموزش اسالمی ،کاملترین الگوها رسول اکرم؟لص؟ و ائمه
طبیعتا داشتن الگوی کامل و تالش برای تعمیق ارتباط با این الگو ،ما را به نتیجه مطلوب

بهعنوان آخرین ذخیره االهی و کاملترین الگو در همه
نزدیک می کند .حضرت مهدی؟جع؟ 
ابعاد ،قابل عرضه به همه جهانیان است .در نظام اسالمی ،متصدیان امر آموزش با تأسی از این

الگوی جهانی و بهره گیری از آموزهای مهدوی ،میتوانند در تحقق اهداف متعالی این نظام
کوشا باشند؛ اما متأسفانه تحلیل وضعیت موجود نظام آموزشی ،حاکی از آن است که مقوله

انتظار و بهرهمندی از این آموزه ،کمتر مورد توجه بوده و این ضعم و فقدان ،در تمامی مقاطت

کارکردهای اخالقی آموزه انتظار با تأ کید بر دو حوزه تعلیم و تعلم

معصوم؟مهع؟ هستند که با تأسی از سیره علمی ایشان میتوان رهنمودهای الزم را کسب کرد.
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آموزشی ،محسوس و قابل مشاهده است .یافتهها و تحقیقات نشان میدهند تقریبا بین  12تا 18

سال از زندگی یک فرد ایرانی اعم از دختر و پسر ،در نظام آموزشی سپری میشود؛ یعنی با
شاخص متوسط عمر یک فرد ایرانی(هفتاد سال) ،حدود  %25عمر مفید در نظام آموزشی سپری

می گردد؛ حال آن که وضعیت فعلی گویای آن است که از ظرفیت موجود ،چندان استفاده نشده و


نت کننده نبوده است (سرمدی و همکاران،
در برخی از موارد ،اقدامات صورت گرفته ،کافی و قا 

 :1392ص .)54در حالی که اگر متصدیان و متولیان امر آموزش ،بهویژه مربیان ،معلمان و
مدرسان از ظرفیت موجود بهره کافی را ببرند ،میتوانند اهداف مهم آموزشی و تربیتی را در ابعاد
مختلم بینشی ،گرایشی و رفتاری دنبال کنند و از این طریق زمینههای شکل گیری معرفت،
گرایش و درنهایت رفتارهای اخالقی همخوان با جامعه ظهور را فراهم کنند .از همین روست که

نظام آموزشی در نظام اسالمی ،در بخشهای مختلم باید در جهت تقویت رویکرد مهدیباوری

و مهدییاوری ،بازمهندسی شده تا درنتیجه ،شاهد خروجیهای متناسب و مطلوب از این نظام

باشیم.

توجه به این مسئله ،از زوایای مختلفی مورد توجه محققان بوده است که برای نمونه میتوان

به این مقاالت توجه داد :مقاله «راهبردهای ارتقای معرفت مهدوی در نظام آموزشی» ،از

حسنعلی سعدی و علیرضا کاظمی در سال  :1390در این مقاله سعی شده نقش نظام آموزشی در

فرایند انتقال معرفت و محبت امام زمان؟جع؟ مورد بررسی قرار بگیرد و با آسیبشناسی در این
زمینه ،راهبردهایی برای ارتقای این دو عنصر پیشنهاد گردد .از اینرو ،محور اصلی مقاله ،توجه

ظرفیتهای نهادی

گیریهای راهبردی و

بعد گرایشی و عاطفی است .مقاله«بررسی جهت
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آموزش و پرورش کشور در ترویج فرهنگ انتظار و ایجاد جامعه زمینهساز با تأ کید بر مبانی

مهدوی و رویکردهای زمینهساز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»؛ از کامیار قهرمانیفرد و

همکاران در سال  :1391مؤلفان در این مقاله برآن هستند که با استفاده از روش کیفی ،ضمن

آسیبشناسی وضعیت موجود نظام آموزشی ،به این دو سؤال پاسخ بدهند :اول،


گیریهای کالن ساختاری و برنامهای نهاد آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ انتظار و


جهت
ایجاد جامعه زمینهساز چیست؛ دوم ،شاخصهای کیفی مبتنی بر راهکارهای عملی توسعه و
ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در مدارس و نظام آموزشی کشور کدام است .امتیاز مقاله در

شناسایی آسیبها و ارائه راه کار برای عملیاتی کردن فرهنگ مهدوی است .مقاله«نقش معلم در

زمینهسازی ظهور و تحقق جامعه مهدوی» ،از محمدرضا سرمدی و همکاران در سال:1392
مؤلفان در این مقاله با استفاده از روش کیفی -توصیفی و مصاحبه با صاحبنظران حوزه تعلیم و
تربیت ،درصدد اهمیت نقش و جایگاه معلم در زمینهسازی ظهور هستند .لذا بیشترین تمرکز

آنها بر معلمان است تا متعلمان .مقاله «زمینهسازی آموزشی -پرورشی برای ظهور


مهدی؟جع؟» ،از کاظم عظیمی در سال  :1395نویسنده در این مقاله بیان می کند که مهمترین
وظیفه دانشمندان شیعه ،زمینهسازی آموزشی و پرورشی است؛ چرا که این موضوع زیربنای دیگر

شاخهها ،همچون سیاست ،فرهنگ و اقتصاد است .ایشان با به کارگیری روش استداللی ،بیان

میتوان در محتوای کتابها از آن
می کند که معارف مهدوی ،بهترین دادههایی هستند که 

استفاده کرد .همچنین عنوان می کند که با بهره گیری از تکنولوژی و جدیدترین شیوههای

آموزشی و فنآوری اطالعات ،میتوان گامی مؤثر در نشر معارف مهدوی برداشت .بیشترین
توجه نویسنده ،بر بعد سختافزاری است .کتاب « کارکردهای اجتماعی اعتقاد به مهدویت» ،از

محمود ملکی راد ،منتشر شده در سال  :1397نویسنده در فصل سوم این کتاب در کنار توجه به
کارکردهای اعتقاد مهدویت در نهاد خانواده به کارکردهای این آموزه در نهاد تعلیم و تربیت نیز

پرداخته که بیشترین تمرکز مؤلم ،بر دو حوزه شناختی و گرایشی ناظر است.
.1کارکرد «عقل مداری» در نظام تعلیم و تعلم

واژه «عقل» مصدر (عقل-یعقل) کلمها ی است عربی (مصطفوی :1430 ،ج ،8ص )236که

بستن و گره زدن را آوردهاند .بنابراین ،از این جنبه که عقل انسانی ،صاحبش را از افتادن در

گفتهاند (ابنمنظور :1414 ،ج ،11ص 459-458و

یدهد؛ به آن «عقل»
ورطه هالکت نجات م 

صلیبا :1381 ،ص .)472برخی دیگر از لغویان ،عقل را« ،ادراک و فهمیدن حقیقی و تام»

ی کنند؛ مثال وقتی
یدانند (موسوی :1410 ،ج ،1ص .)139برخی نیز از عقل به قوه ادراک یاد م 
م 
یشود «عقل الغالم»؛ بدان معناست که نوجوان قوه درک و تشخیص پیدا کرد
گفته م 

(ابنحمدون :1996 ،ج ،3ص .)235زاجر (بازدارنده) (عسکری :1400 ،ص)75؛ نگهدار و


کارکردهای اخالقی آموزه انتظار با تأ کید بر دو حوزه تعلیم و تعلم

اهل لغت ،معانی متعددی از آن استنباط کردهاند .برخی از لغویان ذیل ماده «عقل» امساک،
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نگهدارنده (راغب اصفهانی :1412 ،ص)578؛ از دیگر معانی این واژه هستند .میتوان اذعان
کرد تعریفی که آموزههای دینی از عقل دارند ،به ریشه لغوی عقل بازمی گردد؛ یعنی نیرویی که

هم جنبههای ادراکی ،هم تحریکی و هم رفتاری شخص را در جهت بندگی و کسب سعادت
اخروی سامان میبخشد؛ همانطور که در روایت آمده است« :أن العقل ما عبد به الرمحن و

اکتسب به اجلنان؛ عقل چیزی است که بهوسیله آن ،خدا پرستش شود و بهشتها بهدست آید»
َْ َ ي
(مازندرانی :1382 ،ص .)192نیز در روایت دیگر آمده استَ «:يا َع يل ْال َع ْق يل َما ي
اکت ِس َب ْت ِب ِه
اجلنة
ِ
َو يطل َب به ر َضا َ
الر ْ َ
یشود و رضای
محن :ای علی! عقل چیزی است که با آن بهشت تحصیل م 
ِ ِِ ِ

یآید» (مجلسی :1403 ،ج ،74ص .)59عقل زمانی میتواند بهشت و
خدای رحمان به دست م 

رضای خدای متعال را به دست بیاورد که قدرت ادراک تمیز حق از باطل را داشته باشد و بتواند
َ
َ ً
َ
انسان را از باطل حفظ  کند .رسول اکرم؟لص؟ در این زمینه میفرمایندَ « :ما ک َس َب أ َح ٌد ش ْيئا
َ
َْ َ َ
َ ي
ْ
أفضل ِم ْن َعقل َ َْي ِد ِيه ِإَل يه ًدى أ ْو َي ير د يه َع ْن َر ًدى؛ هید احدى چیزى را بافضیلتتر از عقلی که
او را بهسوی خوبی هدایت می کند و از بدى برمی گرداند ،کسب نکرده است» (ابن معن:2001 ،
تعقلمحوری ،اندیشیدن و کسب

ص .)41بنابراین ،یکی از وظایم مهم نظام آموزشی ،ترویج
معرفت است .قرآن کریم برای تعقل و اندیشهورزی انسان اهمیت ویژهای قائل است و آن را

اساس انسانیت و زیرساز تربیت انسانی و معنوی و معیار ثواب و عقاب دانسته است .از همینرو

قرآن ،در برخی از آیات ،افراد را به تعقل ،تفکر و اندیشیدن دعوت می کند .بر این اساس ،در نظام
تعلیم و تربیت اسالمی ،تربیت عقالنی و پرورش قوه تفکر و اندیشه از مبانی اصلی تربیت به شمار

میآید (بهشتی :1386 ،ص .)123با وجود این ،توانایی عقل در دریافت حقایق هستی ،مطلق
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نیست؛ زیرا برخی از حقایق جهان برای عقل دست نایافتنی هستند (باقری :1392 ،ص.)155
ْ ي َ ََ َ
ً
ي
َ
َ
َْ ي
َْ ي َ
لِل َالذي ْ َ
اْن َس َر ِت اْل ْو َصاف َع ْن ک ْن ِه َم ْعرِف ِت ِه َو َر َد َع ْت َعظ َم يت يه ال يعقول فل ْم َِت ْد َم َساغا
«اْل ْمد ِ ِ
َي
َ ي َ
ِإَل يبل ِوغ غ َاي ِة َملكو ِته :ستایش خداوندی را سزاست که تمامی صفتها از بیان حقیقت ذاتش

درمانده و بزرگی او عقلها را طرد کرده است؛ چنان که [عقل] برای رسیدن به نهایت ملکوتش
(نهجالبالغه ،خطبه  ،155ص .)762بههمین دلیل ،خدای متعال از باب قاعده

راهی نیابد»
لطم ،ابزار معرفتی دیگری ،همچون وجود مبارک ائمه و اولیای االهی را در اختیار بشر قرار داد تا

آنان در حد امکان انسانها را نسبت به خطاها و اشتباهات هشدار دهند و در مصون نگه داشتن

آنان سعی داشته باشند .از اینرو است که مهمترین اهداف آموزش و پرورش مردم به دست

پیامبران ،تکامل عقالنی آنها بوده است (جوادیآملی :1390 ،ص.)173

وظیفه مهم استادان و معلمان نیز هدایت گری است .آنها باید ضمن این که زمینه معرفت

صحیح را برای فراگیران فراهم می کنند ،تالش کنند قدرت نقد و ارزیابی و در نهایت تولید علم را

در فراگیران بهوجود بیاورند و در عینحال ،اساس و پایه تمامی برنامههای آموزشی ،باید

بهصورت «تربیت محور » دنبال گردد .متأسفانه سالهای بسیاری است که در نظام آموزشی ما

گونهای که در اکثر مراکز علمی ،سرفصلها و محتوای
متنمحور » است؛ به 
تدریس بهصورت « 
درسی از پیش تعیینشده است و در اختیار استادان و معلمان قرار داده میشود و آنها ملزم

هستند طبق سرفصلهای مصوب برنامه درسی خود را پیش ببرند .در این حالت منفعالنه عمل
میشود .نه برنامهریزی برای کشم استعدادها و تقویت فراگیران صورت می گیرد و نه زمان


محدود ،چنین توجهی را به استادان اجازه خواهد داد .همچنین در این ساختار قدیمی ،تا حد

فراوانی فرصت تبادل افکار و اطالعات از دانشجویان و استادان سلب خواهد شد؛ چون از یک
طرف استاد ناچار است خود را به ارائه همان سرفصلها مقید کند و از طرفی دانشجو قاعدتا

همان محتوا را دریافت می کند و این رویه در سالهای متوالی تکرار میشود ،بی آن که برای

حضور فعالتر فراگیران و حتی خود استادان و معلمان تالشی صورت گیرد .در این بین ما دیگر

شاهد رشد و خیزش علمی نخواهیم بود و یا دست کم این رشد و خیزش علمی بهندرت اتفاق

خواهد افتاد.

آنچه در نظام آموزش فعلی مرسوم است ،این که فراگیران را به این نکته
بهنظر میرسد 


درحالی که این مرتبه اول توسعه و نشاط علمی است .بدیهی است که فراگیران نباید در همین


مرحله متوقم شوند ،بلکه باید سازکارهایی معرفی شوند که عالوه بر حفظ محفوظات ،زمینه

تولیدات علمی فراگیران فراهم شود و این ،مسئلهای است که مقام معظم رهبری بارها بر آن

تأ کید داشتهاند .یکی از عوامل مهمی که میتواند به آماده شدن چنین زمینههایی کمک کند و

دست استادان و معلمان را در انتخاب روشها باز نگه دارد ،بازنگری ساختار آموزشی منسوخ

بههمین میزان و کیفیت ،با اندکی تغییر و تحول به کار
شده و قدیمی است که سالهای سال 

کارکردهای اخالقی آموزه انتظار با تأ کید بر دو حوزه تعلیم و تعلم

آنها باید تنها در فکر جمت آوری دادهها و اطالعات و نگهبانی از آنها باشند؛
دادهایم که 
عادت 

11

خود ادامه داده است .بدون شک ،توجه به آموزههای وحیانی و سیره علمی معصومان؟ع؟،

بهویژه تصویری که آنان از شرایط علمی دوران ظهور ترسیم می کنند ،در این زمینه میتواند

َ
ْ
َ َ َ َ يَ َ َ َ ي ََ ي َ يي
وس ال ِع َب ِاد
راهگشا باشد؛ چنان که که امام
باقر؟ع؟ فرمودندِ «:إذا قام ق ِاِئنا وضع الِل يده عَل ر ء ِ
َ
َ َ
َ
َف َج َم َع َِبا يع يق َ ي
وَل ْم َو ک َمل ْت ِب ِه أ ْحَل يم يهم :وقتی قائم ما قیام کند ،خداوند ،دست او را بر سر
ِ
عقلهایشان به کمال میرسد»

میدهد و از این طریق عقل آنان را جمت می کند و
بندگان قرار 

استعارهای از عنایت و مالطفت

( کلینی :1407 ،ج ،1ص .)25تعبیر «دست گذاشتن بر سر مردم»
خاص حضرت است که کاربست آن بر نظام آموزشی ما بسیار تأثیرگذار خواهد بود .در واقت ،گویا

شکوفایی عقل افراد در گرو چنین برخورد کریمانه و دوستانهای است .همچنین منظور از «جمت

گونهای که هید گونه اختالف و تشتت آرایی
عقول» رسیدن به توافق و اجماع همگانی است؛ به 
در بین مردم جامعه وجود نداشته باشد (صدر :1384 ،ص .)460بدونشک در حال حاضر

جامعه به این مرحله از رشد و شناخت نرسیده است و انتظار توافق حداکثری از آن غیرممکن

یتوان بسترهای الزم را فراهم کرد که ضمن مدیریت افکار ،آنها را در مسیر
بهنظر میرسد؛ اما م 

یکی شدن و توافق جمعی هدایت کرد.

یکی از اقداماتی که میتوان در این زمینه انجام داد ،آسیبشناسی رهزنهای این مسئله

ینگری و عقل گریزی عامل مخربی است که نهتنها اندیشه مهدویت و
است .روشن است سطح 

می کند و مردم را از توجه به مفاهیم و اهداف ارجمند
انتظار را از محتوای اصیل و سازنده آن تهی 
یدهد
یدارد ،بلکه اندیشه مذکور را در تمامی امور بهسوی کژاندیشی و انحراف سوق م 
آن باز م 

(قبادی :1389 ،ص)44؛ انحرافاتی چون غلو ،خرافه گرایی و پیشگویی .چهبسا کسانی که پا در
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این مسیر غلط می گذارند و درگیر چنین اشتباهاتی میشوند ،حقیقتا دوستدار حضرت باشند؛ ولی
از آنجا که این دوست داشتن با معرفت و شناخت همراه نیست ،نتایجی رقم خواهد زد که

نهتنها موجب شادی دل حضرت نمیشود ،بلکه موجبرنجشخاطر ایشان خواهد شد .امام

َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
اْل َت َعب يد َعل غ ْير ِفقه ک ِح َمار الط ي
اح َون ِة َي يد ي
علی؟ع؟ در این زمینه میفرماید « :ي
ور َو َل َي ْب َر ح؛
ِ
ِ
ِ
یبرد»
ی گردد و راه به جایی نم 
متعبد بدون فهم [عمیق] مانند خر آسیاست که به دور خود م 
(مفید :1413 ،ص .)245تقلید و پیروی کورکورانه بهشدت در آموزههای دینی نهی شده است .اگر

نداری حاکم شود ،شأن هدایتی دین که باید بر بصیرت مبتنی باشد و
این تقلید بر دین و دی 

شأن دینداری اهل ایمان که باید بر پیروی آ گاهانه و عاقالنه مبتنی باشد؛ بهشدت آسیب
یبیند (دلشاد تهرانی :1382 ،ص .)38لذا نظام تربیت مهدوی باید بر پایه شناخت صحیح
م 
استوار گردد؛ چرا که در این نظام ،اصل بر اصالح بنیادین امور و تغییر و تحول واقعی و درونی

انسانهاست .برهمین اساس ،به اثرگذاری تعلیم و تربیت نگاهی خاص میشود .تعلیم و تربیت

مهدوی ،دانشگاه انسانسازی و فرهنگنامه رشد و کمال است و با هدف تأثیرگذاری و
ژرفابخشی ،قلوب و اذهان را شکوفا می کند و تا رسیدن به مقصود نهایی و مشاهده تأثیرگذاری و

نقشآفرینی واقعی ،از فعالیت باز نمیایستد و تا اصالح و تکمیل رفتارها پیش میرود (کارگر،


 :1389ص.)138-137

.2کارکرد« محبت» در نظام تعلیم و تعلم

یکی دیگر از مؤلفههای مهم تأثیرگذار بر نظامهای آموزشی« ،بعد عاطفی» است .این مسئله

در کارایی و اثر بخشی نظامهای آموزشی برای تحقق اهداف از پیش تعیینشده بسیار مهم و

ضروری است .شهید صدر معتقد است:

ن که اسالم به میزان زیادی به
یرغم ای 
اسالم ،با مشرب عقلی صرف موافق نیست .عل 

یدهد ،به این مسئله اذعان دارد که قوه عقالنی ،هر مقدار که
عقل و تدبر اهمیت م 
یتواند جان آدمی را سیراب کند و تمام ساحتهای بشری
پذیرنده و عمیق هم باشد ،نم 

را در برگیرد .به همین جهت عبادات ،برقائمه عقل و حس توأمان تعبیه شده است
(علینیا خطیر :1390 ،ص.)81


اکرم؟لص؟ فرمودند:

فتنهانگیز ،برادران دینی
یهای 
به واسطه مهدی ماست که مردمان پس از نابودی زشت 

یکدیگر خواهند شد (مجلسی :1403 ،ج ،93ص.)51

در روایت دیگری از امام باقر؟ع؟ آمده است:

َ
ْي َ َ َ ي َ َ َ َ ي ي َ
ََْ ي ي َ َ ََ
َ َ َْ
اج َت يه فَل َ َْي َن يعه؛
يس أ ِخ ِيه فيأخذ ح
ک
َل
ِإذا ق َام القا ِ يئ َج َاء ِت اْلز ايلة و أَت الر جل ِإ
ِ
ِ

کارکردهای اخالقی آموزه انتظار با تأ کید بر دو حوزه تعلیم و تعلم

ینرو میتوان چنین هدفی را براساس آموزه انتظار و مسئله مهدویت در نظام آموزشی تفسیر
از ا 
گونهای که رسول
به 
کرد؛ چرا که مقوله محبت ،یکی از گوهرهای ُپریاب جامعه مهدوی است؛ 
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یشود و فرد از جیب برادر دینی خود
وقتی قائم ظهور کند ،دوستی و صمیمیت فراگیر م 

یشود (مفید :1413 ،ص.)24
یدارد و او مانت نم 
به قدر نیازشان بر م 

در این روایت ،الفت و دوستی بهوضوح قابل مشاهده است .البته در دنیای کنونی که هرکس

یزند ،پذیرش چنین رفتارهایی به سختی قابل هضم و باور است.
از احقاق حقوق خود دم م 
َ
ََ َ َ
کردهاندَ « :
اْل ْه ِدی ال ِذی َو َع َد ي
الس ََل يم َع ََل ْ َ
الِل عز َو جل

برخی از دعاها نیز به این مطلب اشاره
ِ
َ
ي
ْ َ
ْي َ َ
ِب ِه اْل َم َم أ ْن َْي َم َع ِب ِه الك ِل َم َو َيل َم ِب ِه الش َعث؛ سالم بر مهدی که خداوند وعده داده است به
وسیله او همبستگی را به وجود آورد و پراکندگی را برطرف کند» (مجلسی :1403 ،ج ،99ص.)101
در سایهسار حکومت ایشان ،تشتت و پراکندگی از بین خواهد رفت و انسجام اجتماعی پدید
خواهد آمد (ملکیراد :1397 ،ص .)199این نکته حائز اهمیت است که در روایات ،یکی از موانت

ظهور و بهره گیری از آخرین ذخیره االهی اختالف و عدم انسجام مردم دانسته شده است؛

ن که امام صادق؟ع؟ در این رابطه میفرمایند:
چنا 


َ
َ َي ْ
َ َ َ ي ي َ َ َ َْ َ ْ َ ْي ْ ي َ َ ي َ َ َ َ َ َ
ات أ ْو َهل َك ِِف أ ِي َواد َسل َك فقل يت َو َما
أن يكون ذ ِلك و ل يست ِدر ِ الفلك حّت يقال م
َ ي ْي ْ ََ َ ْ َ ي
الش َيع ِة َب ْي َ يَم؛ چگونه ممکن است آن امر االهی االن واقت
ْاس ِتد َار ة الفل ِك فقال اخ ِتَلف ِ
شود ،درحالی که هنوز فلک برنگشته است؟! پرسیدند :منظور از برگشتن فلک چیست؟

فرمود« :اختالف شیعیان با یکدیگر » (مجلسی :1403 ،ج ،52ص.)228

اینرو جامعه منتظر باید تمام تالش خود را به منظور همگرایی و وفاق جمعی به کار برد .با
از 

حضور ایشان ،همه رذایل اخالقی ،همچون کشمکشها ،کینهها و حسادتها از بین خواهد رفت

(مجلسی :1403 ،ج ،52ص )383با توجه به این حجم از روایات در زمینه اصل محبت،
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میتوان گفت ،مربیان ،معلمان و استادان میتوانند با تکیه بر این اصل ،زمینههای یادگیری و


نهترین
کمهزی 
تربیت را به راحتی تسهیل کنند .در واقت میتوان گفت ،یکی از کارسازترین ابزارها و 
دلهای دیگران ،برخورد همراه با محبت و مالطفت است .رفتار
راههای ممکن برای نفوذ در 


همراه لطم و نرمی را «رفق» و صفت مقابل آن را «عنم» گویند که عبارت است از عمل همراه با

تندی و خشونت (مصطفوی :1430 ،ج ،1ص.)197

دلهای مردم تأثیر شگرفی دارد
رفق و مدارا از اصول مهم اخالق اجتماعی است که بر پیوند 

(حسینی :1392 ،ص .)300این صفت ،حاکی از نوعی صمیمیت ،محبت و احترام است .قرآن

َ
ی کند <ف ِبما
دلهای مردم را مدارا و مالیمت ایشان بیان م 
کریم دلیل اصلی نفوذ پیامبر؟لص؟ در 
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ْ َْ
رحم ٍة ِمن ألل ِه ِلبت لهم و لو كبت فظا علبظ ألقل ِت لاتقضوأ ِمن حو ِلك>؛ پس به موجب رحمت
االهی ،در برابر مؤمنان ،نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی ،از اطراف تو ،پراکنده
(آلعمران .)159 :این مسئله برای معلمان و استادان از این لحاظ اهمیت دارد که
میشدند 

آنها بهعنوان رهبر در کالس ،با گسترهای از فراگیران روبهرو هستند .مثال حضور برخی از

نها نیاز
فراگیران پر شر و شور ،نقاد و شلوغ در کالس ،به همزیستی سازگارانه معلم و استاد با آ 

دارد .اگر میزان تحمل معلم یا استاد آنقدر کم باشد که نتواند وجود چنین فراگیرانی را در کالس

یشود .همچنین معلمان و استادان باید در
روبهرو م 

تحمل کند ،با مشکالت عدیده دیگری

فرایند آموزش ،پرسش و پاسخ ،ارزیابی و امتحانات ،نقد و انتقادات فراگیران ،این روحیه را داشته

باشند که واکنشهای مختلم از سوی متعلمان را بپذیرند .امام علی؟ع؟ در این زمینه
ْ
ْ ْ
ْ
(ابنشعبه حرانی :1404 ،ص« .)83رفق
یفرمایدَ « :ر أ يس ال ِعل ِم الر ِفق؛ اصل دانش ،مدارا است» 
م 
(لیثیواسطی :1376 ،ص .)334لذا ضروری است که

و مدارا از خصلتهای خردمندان است»
استادان در کسب و پرورش این صفت تالش کنند .البته ضرورت این رفق و مدارا و محبت کردن

یحد و اندازه نیست ،طوری که فراگیران را جری کرده و به سوء استفاده آنها از این موقعیت
ب 
منجر بشود .در متون اسالمی و سیره اهل بیت؟مهع؟ بر رفق و مدارا سفارش شده ،اما حدود و ثغور
َ ْيْ َ َ َ ْ َ َ
ان الر ِف يق أ ْر ف َق
یفرمایند« :و ار فق ما ک
آن نیز مشخص و روشن است؛ چنان که امیرمؤمنان؟ع؟ م 
َ يْ َْ َ َ
َ
َ
َْ
الشدة؛ در آنجا که نرمی و مدارا باید ،نرمی و مدارا کن و در
َو اعتز ِ ْم ِب ِ
الشد ِة ِح َني َل تغ ِِن عنك ِإ َل ِ
(نهجالبالغه ،نامه  ،46ص .)421مدارا

آنجا که جز درشتی تو را به کار نیاید ،درشتی نماى»

ص.)53

آنچه از رفق و مدارا مهمتر است ،نتیجه این صفت اخالقی است که عبارت است از

َ َ ٌ ي ْ َ َْ َ َ َ ي ْ ي ْي ي
وجب اْلحبة :حسن اْلل ِق
همانطور که امام علی؟ع؟ 

شکل گیری محبت؛
میفرماید« :ثَلث ي ِ
ْ
َ ي
َو يح ْس ين الر ِف ِق َو الت َواض يع؛ سه چیز موجب جلب محبت میشود :اخالق نیک ،مالطفت نیکو و
َْ ي ْ
اْل َح َبة ِ ِِبث ِل
تواضت» (لیثیواسطی :1376 ،ص .)212نیز از آن حضرت آمده استَ « :ما ْاس يت ْج ِل َب ِت
ْي ي
ْ
َ َ
السخ ِاء َو الر ِف ِق َو يح ْس ِن اْللق؛ هید چیز مانند سخاوت ،رفق و حسنخلق ،محبت را جلب

کارکردهای اخالقی آموزه انتظار با تأ کید بر دو حوزه تعلیم و تعلم

کردن وقتی معقول و مقبول است که افراط و تفریط در آن راه نیابد (جوادیآملی :1388 ،ج،2
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(تمیمیآمدی :1410 ،ص .)689تا زمانی که فراگیران نسبت به استاد و معلم خود

نمی کند»

یتوانبهایجاد رابطهمؤثر کهفراهم کنندهبستر مناسب
احساس دوستی و اطمینان نکنند ،نم 
براییادگیری وتربیتاست،امیدوار بود (مطلبیفرد و همکاران :1390 ،ص .)71در واقت رفتار

صمیمانه و همراه با محبت ،فراگیران را خویشتندار بار خواهد آورد .توضیح این که اغلب فراگیران

به پاس این رفتار محترمانه و محبتآمیز معلم و استاد خود ،تالش خواهند کرد در برابر ایشان،
خود را متعهدتر نشان بدهند و کاری نکنند که موجب ناراحتی ایشان و در نهایت بینظمی کالس

گردند (راگ :1384 ،ص .)49هنگامی که فراگیر احساس کند استاد او را میشناسدوبااورابطه

تریبهاستادوخواستههایاواحساسخواهدکرد.

دوستانهایبرقرار کردهاست،تعهدبیش


آنهاباچنیناستادی احساس همدلی بیشتری می کنند و قضاوتهای مثبتتری درباره آنها

خواهند داشت .به تجربه ثابت شده است اگر این ارتباط صمیمی شکل بگیرد ،فراگیر اگر به

درس هم عالقهای نداشته باشد ،برای جلب رضایت معلم و استاد و برآورده  کردن خواستههای

ایشان ،خود را ملزم میبیند برای فراگیری آن درس مشتاقانه رفتار کند .در واقت حس مهربانی
ّ
معلم و استاد باعث انگیزه در فراگیر خواهد شد (هاوگن :1388 ،ص .)217-215آنچه مسلم
ّ
است ،این که افراط در محبت خطرساز است؛ واال محبت بجا و مناسب ،عامل مهمی است که
معلم و استاد میتوانند برای دستیابی به اهداف تدریس ،زمینه حقپذیری و هدایت فراگیران از

آن بهره ببرند (امیدوار :1383 ،ص .)60در اصل ،یادگیری بدون عشق و محبت ،نوعی انحراف

یبرد (میلر :1380 ،ص.)100
تؤام با خودآزاری ،یا دیگرآزاری است که هر کسی از آن رنج م 

امروزه یکی از مؤلفههای موفقیت مربیان ،معلمان و استادان ،توانمندی در برقراری ارتباط
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شههای تربیتی»
صمیمی و عاطفی با فراگیران است .مایر در این زمینه در کتاب «تاریخ اندی 
می گوید:

ساختمانها باعث ارتقای علمی میشوند و نه وسایل موجود در دانشگاه و [مراکز

نه

علمی] .نه شهرت میتواند تأثیر ماندگاری بر تمدن بر جای گذارد و نه تألیفات
دانشگاهی به اجرای چنین کاری قادر است .عظمت علمی چنین نهادی بر محبتی
است که استادان و معلمان نسبت به فراگیران روا میدارند .بیتردید در تعلیم و تربیت و

همچنین تدریس میتوان از آثار ارزشمند محبت در برقراری رابطه با دانشجویان بهره

گرفت و با ابزار محبت و زبان حکمتآمیز آنان را جذب کرد (مایر :1374 ،ص.)562

بنابراین ،وقتی اصل محبت در فضای تعلیم و تعلم آنقدر حائز اهمیت است ،اجرای صحیح

آن نیز مستلزم برنامهریزی است .یکی از اقداماتی که میتوان در این زمینه انجام داد،

بهرهمندی از آموزههای سراسر پرمهر مهدوی در نظام آموزشی است ،البته با این که توجه به

مسئله عواطم و احساسات بسیار حائز اهمیت است؛ باید مراقب رهزنها و آسیبهای آن نیز

بود .شوراندن احساسات بدون پشتوانه معرفتی ،به ماهیت آموزهها آسیب میزند (قبادی،

 :1389ص .)8برای دستیابی به اهداف مورد نظر در نظام دینی ،باید میان این دو عنصر،
تعادل و توازن برقرار باشد .عدم تعادل و توازن میان کارکردها وضعیت ناهنجار و آشفتگی را

ی کند که در آن شرایط ،عاطفه و احساس فراوانی تولید میشود ،بدون این که باورها و
ایجاد م 
اعتقادات ارزشی انتقال یابند (همان ،ص.)13

عدالتمحوری» در نظام تعلیم و تعلم

.3کارکرد «

اجرای قسط و عدل ،اساس کار تمامی انبیا و اولیای االهی بوده است( 1حدید)25 :؛ ّاما از این

مقوله در دوران حکومت مهدوی بهعنوان رکن اساسی و شاخص جامعه ظهور یاد میشود؛

گونهای که مردم مالحظه خواهند کرد که عدالت در معنای واقعی خود در تمام ارکان حکومت
به 

2
(نهجالبالغه ،خطبه  ،138ص .)196اهمیت و قطعیت عدالت در دولت

در حال اجراست

مهدوی ،بارها از زبان ائمه معصوم؟مهع؟ مورد توجه قرار گرفته و آن بزرگواران تحقق عدالت را در

یفرماید«:بهخداقسم!عدالترادر
همانطور که امام صادق؟ع؟ م 

دولت مهدوی نوید دادهاند.

 :1379ص)297؛ اما بهجرأت میتوان گفت عدالت مفهوم گمشده جوامت کنونی است .با این که
داعیهداران حقوق بشر ،مرتب از عدالت دم میزنند ،در صحنه عمل ،هید اثری از آن

مکاتب و

__________________________________

َ
ْ
َ َُ َ َ
َ َ ْ
َ َْ ْ َ َ ُ ْ
ََ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ َْ
وم ألب ُاس ِتال ِق ْس ِظ.> ...
ات و ألمبزأن ِلبق
ات و أت َزلبا معه ُم أل ِكب
< .1لقد أرشلبا رشلبا ِتالب ِيب ِ
َ ُ َ َ َ ُ
الس َیر ِة.» ...
 ...« .2ف ُیرِ یكم کیف عدل ِ
َ
ُ
َ ُ َ َ َ
ُ ُ
َ
َ
ُ
اهَّلل ل َیدخلن َعلی ِهم َعدل ُه َجوف ُب ُیو ِت ِهم ک َما َیدخل ال َح ُر َو القر ».
« .3أ َما َو ِ
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می کند»( 3نعمانی،
چنان که سرما و گرما به درون خانهها نفوذ  

خانههای مردم خواهد برد؛ آن


17

هویدا نیست .این بیعدالتی و ظلم در فضاهای آموزشی نیز نفوذ کرده و به اشکال مختلم در
چشمانداز بسیاری از

حال مخدوش کردن سالمت نهادهای علمی است و این ،در حالی است که

برنامههای آموزشی ،دستیابی به عدالت آموزشی و موفقیت و پیشرفت در این امر ،آرزوی

مسئوالن دلسوز است .این بیعدالتی گاهی در توزیت امکانات آموزشی و گاهی در تعامل و ارتباط
بین معلم و استاد با فراگیران در حال رخ دادن است .هرچند این دو مورد ،بهشدت برای

دانشآموزان و دانشجویان آزاردهنده است (مننینگ :1392 ،ص)161؛ اما آثار مخرب نوع دوم


میفرماید:
بیشتر و ماندگارتر است .رسول خدا؟لص؟ 
ٌ
َ
ي
ي
َ َ يَ
ي َ
اْللق ِمن الِل ِ َر يجَلنَ :ر يجل َي ِال يس اَل َم َ
أبعد
راء مفا قالوا ِمن َجور صدقهم عل ِيه
ِ
ِ
يَ
الصبيان َل ييوايس َب َ ي
يَم :دورترین مخلوقات از خدا دو کساند :کسی که با
و مع ِل يم ِ ِ
ی کند و معلمی که بین
ینشیند و همه گفتههای جائرانه آنها را تصدیق م 
حاکمان م 
ی کند (محمدیری شهری :1385 ،ج ،9ص.)5
کودکان بیعدالتی م 

گفتنی است مراد از عدالت ،برابری نیست ،بلکه مراد رفتار متناسب با تفاوت افراد است؛

همانطور که بریگهاوس و آنترهالتر 1،عدالت آموزشی را به توزیت منابت و فرصتهای آموزشی
برای برآورده کردن نیازهای متفاوت فراگیران تعریم کردهاند .عدالت در این تعریم ،بهمعنای
برابری نیست .وقتی نیازهای فراگیران متفاوت است ،پس باید منابت متفاوت اختصاص داده

شود .این منابت ،امکانات آموزشی ،برنامه درسی ،استاد ،زمان یادگیری و غیره را شامل میشود

آنچه معلمان و استادان باید بهعنوان
(اسالمیهرندی و همکاران :1397 ،ص .)9از اینرو ،

اخالق حرفهای مورد نظر داشته باشند ،این است که رفتارهای آنان در کالس ،بهشدت در
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معرض قضاوت قرار می گیرد .بنابراین ،باید تمام تالش خود را برای داشتن رفتاری مناسب و بجا
انجام دهند .کوچکترین اشتباه ،کمتوجهی و غفلت کافی است تا دانشآموزان و دانشجویان
شاهد رفتاری متناقض از سوی استاد در کالس باشند .دیدن چنین صحنههایی و تکرار آن ،آنها

را مصمم می کند تا رفتار استاد خود را غیراخالقی و غیرانسانی ارزیابی کنند .آنچه اهمیت این

مسئله را دو چندان می کند ،آسیبهای روحی و روانی است  که از مشاهده چنین صحنههایی در
__________________________________
& Unterhalter (2010).
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1 .Brighouse

درون خود احساس می کنند که نتیجه آن واکنشهای متعددی است .برخی از دانشآموزان و

دانشجویان درصدد انتقام و فریب کاری و عدم پایبندی به قوانین برمیآیند و برخی دیگر در

واکنشی منفعالنه ترجیح میدهند ،سکوت کنند و بپذیرند که این رویه جزو الینفک نظام آموزشی
و رفتار عادی استادان است .دستاورد هر دو واکنش ،ناامیدی ،بیانگیزگی و از دسترفتن حس

تازگی و پویایی یادگیری است .به منظور پیشگیری ،دفت و رفت چنین آسیبهای اخالقی ،الزم
است تدابیری از سوی دولت و متولیان امر آموزش صورت گیرد .درست است که تحقق عینی

عدالت جز با حضور امام معصوم؟ع؟ محقق نخواهد گشت؛ میتوان بسترهای الزم را برای

نهادینه کردن ارزشهای اخالقی همچون عدالت و نزدیک شدن به جامعه مهدوی فراهم کرد.
آموزشهای

معلمان و استادان در این امر خطیر نقش حائز اهمیتی دارند .آنها میتوانند با

مناسب برگرفته از آموزههای مهدوی ،روح آموزش را با این مسائل تلطیم و فاصله ایجاد شده
بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را کم کنند.

کارکردهای اخالقی آموزه انتظار با تأ کید بر دو حوزه تعلیم و تعلم
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نتیجه گیری


پایههای شکل گیری و تعالی و پویایی
نظامهای آموزشی ،به تئوریهای قوی بهعنوان 


نیازمند هستند .در نظام شیعی ،مسئله مهدویت و باورمندی به امام زمان؟جع؟ ،بهویژه مسئله

انتظار چنین توان و ظرفیتی را دارد که بتواند به شکل گیری الگوهای آموزشی و تعلیمی

همهجانبه برای پیشبرد اهداف نظام آموزش اسالمی منجر شود و متعلمان را بهسوی اهداف

متعالی مندرج در معارف دینی سوق دهد .آموزه مهدویت و انتظار در سه حوزه معرفتی-

شناختی ،گرایشی-عاطفی و کنشی -رفتاری ،میتواند به پرورش انسانهای اخالقمداری منجر
آنها ،بهعنوان موهبت االهی ،به ابزار محبت و صمیمیت نیز
شود که ضمن شکوفایی عقلهای 

مسلح شده و با مدیریت و کنترل احساسات و عواطم به مدد عقل ،مسیر عدالت و رفتارهای
اخالقی را در ارتباطات فردی و اجتماعی بپیماید .مراکز و مؤسسات علمی اعم از حوزه ،مدرسه و

بهویژه معلمان و استادان با اهمیت دادن به این مؤلفه سه
دانشگاه و متولیان امر آموزش ،

وجهی و مصادیق متعدد آن ،میتوانند فراگیران را برای زیست اخالقی مهدیپسند آماده کنند.
گونهای که شخصا به
این طرح زمانی موفق خواهد بود که خود در نقش الگویی ظاهر شوند ،به 

می گویند ،ملتزم و متعهد باشند و این رویکرد در رفتار آنها ظهور و بروز داشته باشد.
آنچه 
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