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کید بر دو حوزه تعلیم و تعل    مکارکردهای اخالقی آموزه انتظار با تأ
کریروح 1واردهیزاهلل شا

 

2زهرا عواطفی
 

 چکیده
، «آموزه انتظار »مندی از های تأثیرگذار بر نظام آموزشی و تعلیم جوامت شیعی، بهرهیکی از کارآمدترین حوزه

تواند بر هدایت و رشد جامعه علمی تأثیرگذار های اعتقادی و اصل بنیادین است که میعنوان یکی از آموزهبه
ی آموزه انتظار در فضای تعلیم و تعلم، سه مؤلفه شناختی، گرایشی و کارکردی، باشد. ازجمله کارکردهای اخالق

گانه در متن ظهور و که از طرفی این عناصر سهمحوری است. با توجه به اینمداری، محبت و عدالتعقل
اند؛ تحلیل  های آموزشی مترقی و متعالی، وامدار این سه حوزه مهم اخالقیانتظار مطلوب نهفته و از سویی نظام

تواند نظام آموزشی را پویا، توانمند و عنوان اهداف تعلیمی و آموزشی میکارکردهای این سه مؤلفه به
محور و اهداف جامعه اسالمی را در مقام علم و عمل محقق کند. در این مقاله سعی شده است مبتنی بر تربیت

وزشی حکومت مهدوی، وضعیت موجود نظام تحلیلی و با الگوگیری از وضعیت مطلوب نظام آم-روش توصیفی
های شناختی، گرایشی و کارکردی، آموزشی، در بهترین نحو سامان یابد و متناسب با اهداف هریک از حوزه

ترین دستاورد چنین بازنگری، محقق کردن ترین استفاده و همخوانی با جامعه هدف رقم خورد. مهمبیش
 ه نتیجه نهایی آن، سعادت و قرب االهی است.    هدف متعالی تزکیه و تربیت االهی است ک

 اخالق اسالمی، آموزه انتظار، تعلیم و تعلم، کارکردهای اخالقی، عقالنیت، محبت، عدالت. واژگان کلیدی:
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   Shaker.r@ut.ac.ir  شناسی و معارف اسالمی پردیس فارابی دانشگاه تهران.. دانشیار گروه شیعه1
   Avatefi95@gmail.com  )نویسنده مسئول( یسالمدکتری دانشگاه معارف ا آموختهدانش. 2
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 بیان مسئله 
عنوان پایه و اساس اند که بههای نظریها و بنیانهای آموزشی در جهان، وامدار نگرشنظام

عنوان نظام اسالمی و های علمی و تربیتی است. در کشور ما بهنظامدهنده محرک و جهت 
های مهم و بنیادین، باور به مهدویت و وجود آموزه انتظار است که بر ابعاد شیعی، یکی از آموزه

های مختلم قابل زندگی فردی و اجتماعی افراد، تأثیر بسزایی دارد. این تأثیرگذاری در حیطه
است. « فضای تعلیم و تعلم»های تأثیرگذار بر این مقوله، ترین حیطهمهمارزیابی است. یکی از 

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

قدر حائز اهمیت (. مسئله تعلیم و تعلم آن162: ص1391ی از نویسندگان، به حساب آید )گروه
نیز پرداختن به این امر، به  های پیامبران و اولیای االهیترین رسالتاست که یکی از مهم

منظور تزکیه و تربیت نفوس قلمداد شده است. در واقت در نظام آموزش اسالمی، دانش باید 
(؛ 101، ص7: ج1388آملی، و در نهایت قرب االهی باشد )جوادیابزاری برای رسیدن به رشد 

ُعَك َعلى>طور که حضرت موسی؟ع؟ از حضرت خضر؟ع؟ این درخواست را داشتند: همان ب ِ
ت  َ
  َهْل أ َ

دًأ< ْ ْمت َ ُرش  ا ُعل ِ َ َمن ِ ِمم  َعل ِ ن ْ ت ُ
اموزى؟ یت ]و خدمت[ تو کنم تا از علم لدّنی خود مرا بیا من تبعیآأ َ

ست، بلکه یشود که علم، هدف ن ن استفاده مییچن« رشدا»ر یاز تعب گویند( مفسران می66)کهم: 
باشد. لذا چنین علمی ارزشمند است؛  ر و صالح مییدن به خیافتن به مقصود و رسی براى راه 

بنابراین، (. 487، ص12: ج1374علمی که فرد را به تقوا و خیر و صالح برساند )مکارم شیرازی، 
جه ینت یست. لذا دانش زمانین یشرط کاف یلم شرط الزم مسیر بندگی است، ولباید گفت ع

در این زمینه  یآمل یاهلل جوادتیآ(. 205، ص1: ج1388ه همراه باشد )قرائتی، یدهد که با تزکیم
 فرماید:می

ب روح است. در ساختار جامعه یدنبال آن تهذت اخالق و بهیاز مبرم به تربین یط کنونیدر شرا
ب روح است. روح مهذب و نفس یها تهذد که در رأس همه آنید فراهم آیاز امور با یاریبس یمدن
گر روح تهذیآن قدرت را دارد که کمبودها را ترم یمزک تنها انسان از امکانات ب نشود، نهیم کند. ا

ته دنبال داشرا به یتر  شیجه سوء بیتر، نت  شیبرد، بلکه ممکن است امکانات بیبهره خوب نم
ک آملی، کند )جوادییدارد و انسان آلوده، آن را آلوده میزه نگه میباشد. انسان مهذب جهان را پا



علم
م و ت
تعلی
وزه 
و ح
بر د
کید 
با تأ
ظار 
ه انت
آموز
قی 
خال
ی ا
دها
کارکر

 
 

 

7 

 (.143: ص1387
ریزی های آموزشی باید در جهت تأمین این هدف مهم، برنامهگذاریهمه سیاسترو، از همین

ر خواهد بود؛ چرا ها مؤثبدون تردید، نقش معلمان و استادان بر موفق بودن این سیاست شود.
گیران اخالق و شخصیت گستره در نقش الگو مسئول هاکه آن : 1390هستند )هاشمی، فرا
 :ندیفرمایدر این زمینه م امام علی؟ع؟ (.85ص

گران یم دیکه به تعلش از آنید پیدهد، بایمردم قرار م ییشوایکه خود را در مقام پیکس
ت کند، با کردارش باید یکه با گفتارش تربآنش از یش بپردازد و پیم خویبپردازد به تعل

م سزاوارتر و یم دهد و ادب کند، به احترام و تعظیکس که خود را تعل  را آنیت کند؛ ز یترب
 (. 480، ص73البالغه، خطبهرا ادب آموزد )نهج  گرانیکه دتر است از آنستهیشا

 پروری معتقدند: امروزه نیز طرفداران رویکرد منش 
کز علمی، فضایل اخالقی را در آناخالقی شد گیران مستلزم آن است که مرا ها ن فرا

همین دلیل، یکی پرورش دهند و پرورش فضایل نیازمند الگوهای اخالقی نیکوست و به
های اساسی تربیت اخالقی، ارائه الگوهای اخالقی است؛ بدین معنا که همه از روش
های مطلوب اخالقی ان، باید از ویژگیخصوص معلمان و مربیاندرکاران مدرسه، بهدست

 (. (Josephy & Efron, 2005: p.525 برخوردار باشند 
گر معلم بخواهد در زم معتقد فنسترماخر  طور کههمان و  یاخالق یهایلتفض یجترو ینهاست ا
 ,Fenstermacher) سطح از نظر منش باشد یندر باالترضروری است موفق باشد،  یعقالن

2001: p. 639-653.) کرم؟لص؟ و ائمه ترین الگودر نظام آموزش اسالمی، کامل ها رسول ا
توان رهنمودهای الزم را کسب کرد. معصوم؟مهع؟ هستند که با تأسی از سیره علمی ایشان می

طبیعتا داشتن الگوی کامل و تالش برای تعمیق ارتباط با این الگو، ما را به نتیجه مطلوب 
ترین الگو در همه عنوان آخرین ذخیره االهی و کامل بهکند. حضرت مهدی؟جع؟نزدیک می

متصدیان امر آموزش با تأسی از این ابعاد، قابل عرضه به همه جهانیان است. در نظام اسالمی، 
توانند در تحقق اهداف متعالی این نظام گیری از آموزهای مهدوی، میالگوی جهانی و بهره

کی از آن است که کوشا باشند؛ اما متأسفانه تحلیل وضع مقوله یت موجود نظام آموزشی، حا
تر مورد توجه بوده و این ضعم و فقدان، در تمامی مقاطت   مندی از این آموزه، کمانتظار و بهره
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 18تا  12تقریبا  بین دهند ها و تحقیقات نشان میآموزشی، محسوس و قابل مشاهده است. یافته
شود؛ یعنی با ختر و پسر، در نظام آموزشی سپری میسال از زندگی یک فرد ایرانی اعم از د

% عمر مفید در نظام آموزشی سپری 25شاخص متوسط عمر یک فرد ایرانی)هفتاد سال(، حدود 
که وضعیت فعلی گویای آن است که از ظرفیت موجود، چندان استفاده نشده و گردد؛ حال آنمی

کننده نبوده است )سرمدی و همکاران، نتگرفته، کافی و قادر برخی از موارد، اقدامات صورت
گر متصدیان و متولیان امر آموزش، بهدر حالی(. 54: ص1392 ویژه مربیان، معلمان و که ا

توانند اهداف مهم آموزشی و تربیتی را در ابعاد کافی را ببرند، می  مدرسان از ظرفیت موجود بهره
گیری معرفت، های شکلن طریق زمینهمختلم بینشی، گرایشی و رفتاری دنبال کنند و از ای

روست که  گرایش و درنهایت رفتارهای اخالقی همخوان با جامعه ظهور را فراهم کنند. از همین
باوری های مختلم باید در جهت تقویت رویکرد مهدینظام آموزشی در نظام اسالمی، در بخش

ناسب و مطلوب از این نظام های متیاوری، بازمهندسی شده تا درنتیجه، شاهد خروجیو مهدی
 باشیم. 

توان توجه به این مسئله، از زوایای مختلفی مورد توجه محققان بوده است که برای نمونه می
، از «راهبردهای ارتقای معرفت مهدوی در نظام آموزشی»به این مقاالت توجه داد: مقاله 

ده نقش نظام آموزشی در : در این مقاله سعی ش1390علی سعدی و علیرضا کاظمی در سال حسن
شناسی در این فرایند انتقال معرفت و محبت امام زمان؟جع؟ مورد بررسی قرار بگیرد و با آسیب

رو، محور اصلی مقاله، توجه زمینه، راهبردهایی برای ارتقای این دو عنصر پیشنهاد گردد. از این
های نهادی ظرفیتهای راهبردی و گیریبررسی جهت»بعد گرایشی و عاطفی است. مقاله

کید بر مبانی آموزش و پرورش کشور در ترویج فرهنگ انتظار و ایجاد جامعه زمینه ساز با تأ
فرد و ؛ از کامیار قهرمانی«ساز سند تحول بنیادین آموزش و پرورشمهدوی و رویکردهای زمینه

کیفی، ضمن  : مؤلفان در این مقاله برآن هستند که با استفاده از روش1391همکاران در سال 
شناسی وضعیت موجود نظام آموزشی، به این دو سؤال پاسخ بدهند: اول، آسیب
ای نهاد آموزش و پرورش در توسعه فرهنگ انتظار و های کالن ساختاری و برنامهگیریجهت

های کیفی مبتنی بر راهکارهای عملی توسعه و ساز چیست؛ دوم، شاخصایجاد جامعه زمینه
ت و انتظار در مدارس و نظام آموزشی کشور کدام است. امتیاز مقاله در ترویج فرهنگ مهدوی
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نقش معلم در »کار برای عملیاتی کردن فرهنگ مهدوی است. مقالهها و ارائه راهآسیب  شناسایی
: 1392، از محمدرضا سرمدی و همکاران در سال«سازی ظهور و تحقق جامعه مهدویزمینه

نظران حوزه تعلیم و توصیفی و مصاحبه با صاحب -ه از روش کیفیمؤلفان در این مقاله با استفاد
ترین تمرکز   سازی ظهور هستند. لذا بیشتربیت، درصدد اهمیت نقش و جایگاه معلم در زمینه

پرورشی برای ظهور  -سازی آموزشیزمینه»ها بر معلمان است تا متعلمان. مقاله آن
ترین کند که مهمیسنده در این مقاله بیان می: نو1395، از کاظم عظیمی در سال «مهدی؟جع؟

سازی آموزشی و پرورشی است؛ چرا که این موضوع زیربنای دیگر وظیفه دانشمندان شیعه، زمینه
کارگیری روش استداللی، بیان ها، همچون سیاست، فرهنگ و اقتصاد است. ایشان با بهشاخه
ها از آن توان در محتوای کتابمی هایی هستند کهکند که معارف مهدوی، بهترین دادهمی

های گیری از تکنولوژی و جدیدترین شیوهکند که با بهرهاستفاده کرد. همچنین عنوان می
ترین   توان گامی مؤثر در نشر معارف مهدوی برداشت. بیشآوری اطالعات، میآموزشی و فن

، از «اعتقاد به مهدویتکارکردهای اجتماعی »افزاری است. کتاب توجه نویسنده، بر بعد سخت
: نویسنده در فصل سوم این کتاب در کنار توجه به 1397محمود ملکی راد، منتشر شده در سال 

کارکردهای اعتقاد مهدویت در نهاد خانواده به کارکردهای این آموزه در نهاد تعلیم و تربیت نیز 
 ظر است.ترین تمرکز مؤلم، بر دو حوزه شناختی و گرایشی نا  پرداخته که بیش

 در نظام تعلیم و تعلم« عقل مداری».کارکرد 1
( که 236، ص8: ج1430، ی)مصطفو یاست عرب یاعقل( کلمهی-مصدر )عقل« عقل»واژه 

امساک، « عقل»ل ماده یاز لغویان ذ یاند. برخاز آن استنباط کرده یمتعدد یاهل لغت، معان
، صاحبش را از افتادن در یکه عقل انسانن جنبه ین، از ایاند. بنابرابستن و گره زدن را آورده
و  459-458، ص11: ج1414منظور، اند )ابنگفته« عقل»دهد؛ به آن یورطه هالکت نجات م

« و تام یقیدن حقیادراک و فهم»گر از لغویان، عقل را، ید ی(. برخ472: ص1381صلیبا، 
 یکنند؛ مثال وقتیاد می ز از عقل به قوه ادراکین یبرخ (.139، ص1: ج1410دانند )موسوی، یم

دا کرد یص پی؛ بدان معناست که نوجوان قوه درک و تشخ«عقل الغالم»شود یگفته م
(؛ نگهدار و 75: ص1400، ی(. زاجر )بازدارنده( )عسکر235، ص3: ج1996حمدون، )ابن
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توان اذعان ن واژه هستند. مییا یگر معانی(؛ از د578: ص1412نگهدارنده )راغب اصفهانی، 
گردد؛ یعنی نیرویی که های دینی از عقل دارند، به ریشه لغوی عقل بازمید تعریفی که آموزهکر

کی، هم تحریکی و هم رفتاری شخص را در جهت بندگی و کسب سعادت هم جنبه های ادرا
و   ما عبد به الرمحن  أن العقل» ت آمده است:یطور که در روابخشد؛ هماناخروی سامان می
« دست آیدها بهوسیله آن، خدا پرستش شود و بهشت؛ عقل چیزی است که بهناکتسب به اجلنا

ةي   اْلَعْقلي   َيا َعِلي :»گر آمده استیت دی(. نیز در روا192: ص1382، ی)مازندران ن َ ِسَبْت ِبِه اجْلَ کتي َما ا
مْحَن: ِلَب ِبِه رَِضا الر َ  یو رضاشود یل میاست که با آن بهشت تحص یزیچ ! عقلیعل یا َو طي

تواند بهشت و (. عقل زمانی می59، ص74: ج1403)مجلسی، « دیآیرحمان به دست م یخدا
رضای خدای متعال را به دست بیاورد که قدرت ادراک تمیز حق از باطل را داشته باشد و بتواند 

کرم؟لص؟ در این زمینه میانسان را از باطل حفظ  َحٌد   َما َکَسَب »فرمایند: کند. رسول ا
َ
َشْيئًا أ

ْفَضَل 
َ
هي َعْن َرًدى؛  َعْقل    ِمْن   أ د ي ْو َيري

َ
ًدى أ ِديِه ِإََل هي تر از عقلی که   زى را بافضیلتید احدى چیه ََيْ

: 2001)ابن معن، « کسب نکرده است ،گرداندکند و از بدى برمیت مییسوی خوبی هدااو را به
محوری، اندیشیدن و کسب تعقل (. بنابراین، یکی از وظایم مهم نظام آموزشی، ترویج41ص

ای قائل است و آن را ورزی انسان اهمیت ویژهقرآن کریم برای تعقل و اندیشهمعرفت است. 
رو اساس انسانیت و زیرساز تربیت انسانی و معنوی و معیار ثواب و عقاب دانسته است. از همین

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

(. با وجود این، توانایی عقل در دریافت حقایق هستی، مطلق 123: ص1386آید )بهشتی، می
(. 155: ص1392ند )باقری، نایافتنی هستنیست؛ زیرا برخی از حقایق جهان برای عقل دست 

َسَرِت » ِذي اْْنَ
ْمدي لِِل َِ ال َ ْوَصافي   اْْلَ

َ
وَل   اْْل قي هي اْلعي ْنِه َمْعرَِفِتِه َو َرَدَعْت َعَظَمتي ْد َمَساغًا   َعْن کي َفَلْم ََتِ

وِته: وِغ َغاَيِة َمَلكي لي ها از بیان حقیقت ذاتش  ستایش خداوندی را سزاست که تمامی صفت ِإََل بي
برای رسیدن به نهایت ملکوتش ]عقل[ که  چنان ؛ها را طرد کرده است انده و بزرگی او عقلدرم
همین دلیل، خدای متعال از باب قاعده (. به762، ص155البالغه، خطبه )نهج« نیابدراهی 

لطم، ابزار معرفتی دیگری، همچون وجود مبارک ائمه و اولیای االهی را در اختیار بشر قرار داد تا 
ها و اشتباهات هشدار دهند و در مصون نگه داشتن ها را نسبت به خطان در حد امکان انسانآنا
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ترین اهداف آموزش و پرورش مردم به دست رو است که مهم  آنان سعی داشته باشند. از این
 (. 173: ص1390آملی، ها بوده است )جوادیپیامبران، تکامل عقالنی آن

معرفت   که زمینهها باید ضمن اینگری است. آننیز هدایت وظیفه مهم استادان و معلمان 
گیران فراهم می کنند، تالش کنند قدرت نقد و ارزیابی و در نهایت تولید علم را صحیح را برای فرا

گیران به های آموزشی، باید حال، اساس و پایه تمامی برنامهوجود بیاورند و در عیندر فرا
که در نظام آموزشی ما   های بسیاری استگردد. متأسفانه سال دنبال« محور   تربیت»صورت به

کز علمی، سرفصلای که گونهاست؛ به« محور متن»صورت تدریس به کثر مرا ها و محتوای در ا
ها ملزم شود و آنشده است و در اختیار استادان و معلمان قرار داده میدرسی از پیش تعیین
درسی خود را پیش ببرند. در این حالت منفعالنه عمل های مصوب برنامه هستند طبق سرفصل

گیران صورت میشود. نه برنامهمی گیرد و نه زمان ریزی برای کشم استعدادها و تقویت فرا
محدود، چنین توجهی را به استادان اجازه خواهد داد. همچنین در این ساختار قدیمی، تا حد 

  ویان و استادان سلب خواهد شد؛ چون از یکفراوانی فرصت تبادل افکار و اطالعات از دانشج
ها مقید کند و از طرفی دانشجو قاعدتا طرف استاد ناچار است خود را به ارائه همان سرفصل

که برای   آنشود، بی های متوالی تکرار میکند و این رویه در سالهمان محتوا را دریافت می
گیران و حتی خود استادان و معل  حضور فعال مان تالشی صورت گیرد. در این بین ما دیگر تر فرا

ندرت اتفاق کم این رشد و خیزش علمی بهشاهد رشد و خیزش علمی نخواهیم بود و یا دست
 خواهد افتاد.

گیران را به این نکته رسد آننظر میبه  چه در نظام آموزش فعلی مرسوم است، این که فرا
ها باشند؛ ها و اطالعات و نگهبانی از آنت آوری دادهجمها باید تنها در فکر ایم که آنعادت داده
گیران نباید در همین درحالی که این مرتبه اول توسعه و نشاط علمی است. بدیهی است که فرا

بر حفظ محفوظات، زمینه   مرحله متوقم شوند، بلکه باید سازکارهایی معرفی شوند که عالوه
گیران فراهم شود و این، م ای است که مقام معظم رهبری بارها بر آن سئلهتولیدات علمی فرا

کید داشته هایی کمک کند و تواند به آماده شدن چنین زمینهعوامل مهمی که مییکی از اند. تأ
  ها باز نگه دارد، بازنگری ساختار آموزشی منسوخرا در انتخاب روشدست استادان و معلمان 

کار زان و کیفیت، با اندکی تغییر و تحول بههمین میهای سال بهکه سال  شده و قدیمی است
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های وحیانی و سیره علمی معصومان؟ع؟، خود ادامه داده است. بدون شک، توجه به آموزه
تواند کنند، در این زمینه میویژه تصویری که آنان از شرایط علمی دوران ظهور ترسیم میبه

وِس اْلِعَباِد  ِإَذا:»فرمودندر؟ع؟ امام باقکه که راهگشا باشد؛ چنان ءي َنا َوَضَع الِلي َيَدهي َعََل ري َقاَم َقاِِئي
م هي ْحََلمي

َ
ْم َو َکَمَلْت ِبِه أ وََلي قي ا عي وقتی قائم ما قیام کند، خداوند، دست او را بر سر  :َفَجَمَع ِِبَ

« رسدهایشان به کمال میکند و عقلدهد و از این طریق عقل آنان را جمت میبندگان قرار می
ای از عنایت و مالطفت استعاره« دست گذاشتن بر سر مردم»(. تعبیر 25، ص1: ج1407کلینی، )

خاص حضرت است که کاربست آن بر نظام آموزشی ما بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در واقت، گویا 
جمت »ای است. همچنین منظور از شکوفایی عقل افراد در گرو چنین برخورد کریمانه و دوستانه

گونه اختالف و تشتت آرایی ای که هیدگونهرسیدن به توافق و اجماع همگانی است؛ به« عقول
در حال حاضر  شک(. بدون460: ص1384در بین مردم جامعه وجود نداشته باشد )صدر، 

کثری از آن غیرممکن  جامعه به این مرحله از رشد و شناخت نرسیده است و انتظار توافق حدا
ها را در مسیر توان بسترهای الزم را فراهم کرد که ضمن مدیریت افکار، آنیرسد؛ اما منظر میبه

 یکی شدن و توافق جمعی هدایت کرد. 
های این مسئله شناسی رهزنتوان در این زمینه انجام داد، آسیبیکی از اقداماتی که می

ت و یدوشه مهیتنها انداست که نه یعامل مخرب یزیگرو عقل ینگریروشن است سطحاست. 
م و اهداف ارجمند یکند و مردم را از توجه به مفاهمی یل و سازنده آن تهیاص یانتظار را از محتوا

دهد یو انحراف سوق م یشیکژاند یسودارد، بلکه اندیشه مذکور را در تمامی امور بهیآن باز م
که پا در  یسانبسا ک. چهییشگویو  پ ییگرا(؛ انحرافاتی چون غلو، خرافه44: ص1389)قبادی، 

 یقتا  دوستدار حضرت باشند؛ ولیشوند، حقگذارند و درگیر چنین اشتباهاتی میاین مسیر غلط می
رقم خواهد زد که  یجیست، نتاین دوست داشتن با معرفت و شناخت همراه نیجا که ااز آن
موجبرنجش یدل حضرت نم یتنها موجب شادنه بلکه شود، امام  خواهدشد.ایشانخاطر

وري َو ََل َيْبَرح؛» فرماید:علی؟ع؟ در این زمینه می وَنِة َيدي احي دي َعَل َغْيرِ ِفْقه  َکِحَمارِ الط َ َتَعب ِ  اْْلي

« بردینم ییگردد و راه به جایاست که به دور خود میق[ مانند خر آسیمتعبد بدون فهم ]عم
گر  ینه ینید یهاهشدت در آموزکورکورانه به یروید و پی(. تقل245: ص1413)مفید،  شده است. ا

کم شود، شأن هدا یدارنین و دید بر دین تقلیا باشد و  یرت مبتنید بر بصین که باید یتیحا
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گاهانه و عاقالنه مبتنی باشد؛ به یروید بر پیمان که بایاهل ا یدارنیشأن د ب یشدت آسآ
پایه شناخت صحیح  نظام تربیت مهدوی باید بر لذا (. 38: ص1382ند )دلشاد تهرانی، یبیم

استوار گردد؛ چرا که در این نظام، اصل بر اصالح بنیادین امور و تغییر و تحول واقعی و درونی 
شود. تعلیم و تربیت هاست. برهمین اساس، به اثرگذاری تعلیم و تربیت نگاهی خاص میانسان

گذاری و نامه رشد و کمال است و با هدف تأثیرسازی و فرهنگمهدوی، دانشگاه انسان
کند و تا رسیدن به مقصود نهایی و مشاهده تأثیرگذاری و ژرفابخشی، قلوب و اذهان را شکوفا می

رود )کارگر، ایستد و تا  اصالح و تکمیل رفتارها پیش میآفرینی واقعی، از فعالیت باز نمینقش
 (. 138-137: ص1389

 در نظام تعلیم و تعلم« محبت» .کارکرد2
است. این مسئله « بعد عاطفی»های آموزشی، های مهم تأثیرگذار بر نظامیکی دیگر از مؤلفه

شده بسیار مهم و های آموزشی برای تحقق اهداف از پیش تعییندر کارایی و اثر بخشی نظام
 د صدر معتقد است: یشهضروری است. 

به  یادیزان ز یکه اسالم به منیرغم ایست. علیصرف موافق ن یاسالم، با مشرب عقل
، هر مقدار که ین مسئله اذعان دارد که قوه عقالنیدهد، به ایت میقل و تدبر اهمع
 یبشر یهاراب کند و تمام ساحتیرا س یتواند جان آدمیق هم باشد، نمیرنده و عمیپذ

ه شده است ین جهت عبادات، برقائمه عقل و حس توأمان تعبیرد. به همیرا در برگ
 (. 81: ص1390نیا خطیر، )علی

توان چنین هدفی را براساس آموزه انتظار و مسئله مهدویت در نظام آموزشی تفسیر رو مییناز ا
رسول  ای کهگونهبه کرد؛ چرا که مقوله محبت، یکی از گوهرهای ُپریاب جامعه مهدوی است؛

کر  فرمودند: م؟لص؟ا
 ینیز، برادران دیانگفتنه یهایزشت یماست که مردمان پس از نابود یبه واسطه مهد

 . (51، ص93ج :1403، ی)مجلس گر خواهند شدیکدی
 آمده است: در روایت دیگری از  امام باقر؟ع؟

ي   ِإَذا َقاَم   ئِ ه؛  اْلَقا َنعي ذي َحاَجَتهي َفََل ََيْ خي
ْ
ِخيِه َفَيأ

َ
لي ِإََل ِکيِس أ جي ََت الر َ

َ
اَيَلةي َو أ َز  َجاَءِت اْْلي
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گیمیو صم یقائم ظهور کند، دوست یوقت خود  ینیب برادر دیشود و فرد از جیمر یت فرا
  .(24ص :1413د، ی)مف شودیدارد و او مانت نمیازشان بر میبه قدر ن

که هرکس  یکنون یایدر دن. البته است مشاهدهوضوح قابل به یت، الفت و دوستین روایدر ا
ت. قابل هضم و باور اس یبه سخت یین رفتارهایرش چنیپذ ،زندیاز احقاق حقوق خود دم م

ََل »اند: کردهن مطلب اشاره یز به ایندعاها از  یبرخ ْهدِ  َعََل   مي الس َ ذِ  ِی اْْلَ
   یال َ

َوَعَد الِلي َعز َ َو َجل َ
َعث م َ ِبِه الش َ َمَع ِبِه اْلَكِلَم َو َيلي ْن ََيْ

َ
َمَم أ

ي
که خداوند وعده داده است به  یسالم بر مهد ؛ِبِه اْْل
کندگ به وجودرا  یله او همبستگیوس  .(101، ص99: ج1403مجلسی، « )را برطرف کند یآورد و پرا

کندگی از بین خواهد رفت و انسجام اجتماعی پدید سار حکومت ایشان، در سایه تشتت و پرا
این نکته حائز اهمیت است که در روایات، یکی از موانت  (.199: ص1397راد، خواهد آمد )ملکی
و عدم انسجام مردم دانسته شده است؛ اختالف هی گیری از آخرین ذخیره االظهور و بهره

 :فرمایندکه امام صادق؟ع؟ در این رابطه مینچنا
ن َ 
َ
وني   أ ْلتي َو َما   َو َلْ   َذِلَك   َيكي ي ِ َواد  َسَلَك َفقي

َ
ْو َهَلَك ِِف أ

َ
َقاَل َماَت أ ْلكي َحّت َ يي َيْسَتِدرِ اْلفي

ْلِك َفَقاَل اْخِتََل  ماْسِتَداَرةي اْلفي ي ََ يَعِة َبْي ِ هی االن واقت چگونه ممکن است آن امر اال ؛ في الش 
منظور از برگشتن فلک چیست؟  :پرسیدند ؟!که هنوز فلک برنگشته استشود، درحالی

  (.228، ص52: ج1403)مجلسی، « اختالف شیعیان با یکدیگر »فرمود: 
با  .ایی و وفاق جمعی به کار بردهمگربه منظور رو جامعه منتظر باید تمام تالش خود را از این

ها از بین خواهد رفت ها و حسادتها، کینهحضور ایشان، همه رذایل اخالقی، همچون کشمکش
با توجه به این حجم از روایات در زمینه اصل محبت، (383، ص52: ج1403)مجلسی، 

های یادگیری و زمینهتوانند با تکیه بر این اصل، توان گفت، مربیان، معلمان و استادان میمی
ن یترنهیهزن ابزارها و کمییکی از کارسازترتوان گفت، راحتی تسهیل کنند. در واقت می  تربیت را به

 گران، برخورد همراه با محبت و مالطفت است. رفتار یهای دنفوذ در دل یهای ممکن براراه
با  همراه عمل بارت است از گویند که ع «عنم»آن را  مقابل و صفت« رفق»را  ینرم و لطم همراه
  (.197، ص1: ج1430خشونت )مصطفوی،  و یتند

دارد  یر شگرفیمردم تأث یهاوند دلیاست که بر پ یرفق و مدارا از اصول مهم اخالق اجتماع
کی(. ا300: ص1392)حسینی،  ت، محبت و احترام است. قرآن یمیصم یاز نوع ین صفت، حا
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ما کند یان میشان بیمت ایمردم را مدارا و مال یهادل امبر؟لص؟ در ینفوذ پ یل اصلیم دلیکر ب ِ
>ف َ

وأ ِمن ْ َحْوِلك< ض  ُ ق َ ْلت ِ لَات ْ ظ َ أْلق َ لب  ا ع َ ًّ ظ   ت َ ف َ ت َ َلُهْم َو َلْو ُكب ْ ِه ِلب ْ پس به موجب رحمت  ؛َرْحَمة ٍ ِمن َ ألل َ
گر خشن و سنگدل بود ی، در برابر مؤمنان، نرم و مهربان شدیااله کنده ، از اطراف تو، پریو ا ا
ت دارد که ین مسئله برای معلمان و استادان از این لحاظ اهمی(. ا159عمران: )آلشدند یم
گعنوان رهبر در کالس، با گسترهها بهآن از  یرو هستند. مثال حضور برخران روبهیای از فرا
گ ها نیاز نسازگارانه معلم و استاد با آ یستیران پر شر و شور، نقاد و شلوغ در کالس، به همزیفرا

گر میزان تحمل معلم یا استاد آن گیرانی را در کالس یقدر کم باشد که نتواند وجود چندارد. ا ن فرا
د در ین معلمان و استادان بایشود. همچنیرو مروبه یگریده دیتحمل کند، با مشکالت عد

گ یابیند آموزش، پرسش و پاسخ، ارز یفرا ه را داشته یروح نیران، ایو امتحانات، نقد و انتقادات فرا
کنش ن زمینه یمتعلمان را بپذیرند. امام علی؟ع؟ در ا یمختلم از سو یهاباشند که وا

سي »د: یفرمایم
ْ
ِْفق  اْلِعْلمِ   َرأ رفق (. »83: ص1404شعبه حرانی، )ابن« ؛ اصل دانش، مدارا استالر 

ری است که (. لذا ضرو334: ص1376واسطی، )لیثی« خردمندان است یهاو مدارا از خصلت
کردن ن رفق و مدارا و محبتیاستادان در کسب و پرورش این صفت تالش کنند. البته ضرورت ا

گیران را جر یست، طوریحد و اندازه نیب ت ین موقعیها از اکرده و به سوء استفاده آن یکه فرا
دود و ثغور ت؟مهع؟ بر رفق و مدارا سفارش شده، اما حیره اهل بیو س یمنجر بشود. در متون اسالم

ْق »ند: یفرمایرمؤمنان؟ع؟ میکه امآن نیز مشخص و روشن است؛ چنان في ِْفقي   َما َکاَن   َو اْر َفَق   الر  ْر
َ
  أ

ة د َ ِ  الش 
ْغِِن َعْنَك ِإَل َ ِة ِحنَي ََل تي د َ ِ د، نرمی و مدارا کن و در یجا که نرمی و مدارا با در آن؛ َو اْعَتزِْم ِبالش 

 (. مدارا421، ص46البالغه، نامه )نهج« د، درشتی نماىیایرا به کار نجا که جز درشتی تو  آن
، 2: ج1388آملی، ابد )جوادیین راه آن ط در یو تفر افراط که است مقبول و معقول یوقت کردن
 (. 53ص
تر است، نتیجه این صفت اخالقی است که عبارت است از چه از رفق و مدارا مهمآن
وِجْبَ   َثََلٌث »: فرمایدامام علی؟ع؟ می طور کههمانمحبت؛  یریگشکل ِق   يي لي ْسني اْْلي َة: حي َحب َ اْْلَ

عي  َواضي ِْفِق َو الت َ ْسني الر  کو و یک، مالطفت نیشود: اخالق نیز موجب جلب محبت میسه چ ؛َو حي
ْجِلَبِت »نیز از آن حضرت آمده است:  (.212: ص1376واسطی، )لیثی« تواضت ةي   َما اْستي َحب َ ْثِل  اْْلَ ِِبِ

ق لي ْسِن اْْلي ِْفِق َو حي َخاِء َو الر  خلق، محبت را جلب ز مانند سخاوت، رفق و حسنید چیه ؛الس َ



 

 

16 

ال 
س

ست
بی


کم
وی

ماره
/ ش

 
73

ن  
ستا
/ تاب

140
0

 

گ یتا زمان (.689: ص1410آمدی، )تمیمی« کندینم ران نسبت به استاد و معلم خود یکه فرا
کهفراهمایجادتوانبهینان نکنند، نمیو اطم یاحساس دوست مناسبکنندرابطهمؤثر هبستر

یادگیری برای وتربیتاست، در واقت رفتار  (.71: ص1390فرد و همکاران، بود )مطلبیامیدوار
گیران را خویشتندار بار خواهد آورد. توضیح این گیران صمیمانه و همراه با محبت، فرا که اغلب فرا

کرد در برابر ایشان،  آمیز معلم و استاد خود، تالش خواهندبه پاس این رفتار محترمانه و محبت
نظمی کالس خود را متعهدتر نشان بدهند و کاری نکنند که موجب ناراحتی ایشان و در نهایت بی

گیر احساس کند استاد او را می (.49: ص1384گردند )راگ،  شناسدوبااورابطههنگامی که فرا
تعهدبیشدوستانه است، کرده خواسته  ایبرقرار و استاد کرد.هایتریبه احساسخواهد او

ها تری درباره آنهای مثبتکنند و قضاوتتری می  استادی احساس همدلی بیشهاباچنینآن
گر به  گیر ا گر این ارتباط صمیمی شکل بگیرد، فرا خواهند داشت. به تجربه ثابت شده است ا

های ن خواستهکردای نداشته باشد، برای جلب رضایت معلم و استاد و برآورده درس هم عالقه
گیری آن درس مشتاقانه رفتار کند. در واقت حس مهربانی ایشان، خود را ملزم می بیند برای فرا

گیر خواهد شد )هاوگن،  چه مسّلم (. آن217-215: ص1388معلم و استاد باعث انگیزه در فرا
که است، این که افراط در محبت خطرساز است؛ وااّل محبت بجا و مناسب، عامل مهمی است 

گیران از  تیو هدا یریپذنه حقیزمتوانند برای دستیابی به اهداف تدریس، معلم و استاد می فرا
محبت، نوعی انحراف  عشق و بدوندر اصل، یادگیری (. 60: ص1383امیدوار، آن بهره ببرند )
 (. 100: ص1380برد )میلر، یاز آن رنج م یاست که هر کس یگرآزاریا دی، یتؤام با خودآزار

ارتباط  یدر برقرار یت مربیان، معلمان و استادان، توانمندیموفق یهااز مؤلفه یکیروزه ام
گ یو عاطف یمیصم  «یتیترب یهاشهیاند خیتار »در کتاب در این زمینه  ر یماران است. یبا فرا
 : دیگو یم

کز  دانشگاه در  موجود لیوسا نه و شوند یم یعلم یارتقا عثها بانه ساختمان و ]مرا
 فاتیتأل نه و گذارد یجا بر  تمدن بر  یماندگار ر یتأث تواند یم شهرت نه. علمی[
 یمحبت بر  ینهاد نیچن یعلم عظمت به اجرای چنین کاری قادر است. یدانشگاه
گیران به نسبت و معلمان استادان که است  و تیترب و میتعل در  دیترد یب. دارند یم روا فرا
بهره  انیرابطه با دانشجو یمحبت در برقراراز آثار ارزشمند  توان یم سیتدر  نیهمچن
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 (.562: ص1374)مایر،  کرد جذب را آنان ز یآمگرفت و با ابزار محبت و زبان حکمت
قدر حائز اهمیت است، اجرای صحیح بنابراین، وقتی اصل محبت در فضای تعلیم و تعلم آن

ین زمینه انجام داد، توان در اریزی است. یکی از اقداماتی که میآن نیز مستلزم برنامه
که توجه به با این های سراسر پرمهر مهدوی در نظام آموزشی است، البتهمندی از آموزهبهره

های آن نیز ها و آسیبمسئله عواطم و احساسات بسیار حائز اهمیت است؛ باید مراقب رهزن
)قبادی،زن یم آسیبها ، به ماهیت آموزهیبود. شوراندن احساسات بدون پشتوانه معرفت د

ص1389 ن دو عنصر، یان ایبرای دستیابی به اهداف مورد نظر در نظام دینی، باید م (.8:
ت ناهنجار و آشفتگی را یان کارکردها وضعیتعادل و توازن برقرار باشد. عدم تعادل و توازن م

ا و که باورهشود، بدون ایند مییط، عاطفه و احساس فراوانی تولیکند که در آن شرایجاد میا
  (.13اعتقادات ارزشی انتقال یابند )همان، ص

م« محوریعدالت».کارکرد 3  در نظام تعلیم و تعل 
اّما از این  (؛25د: ی)حد 1اجرای قسط و عدل، اساس کار تمامی انبیا و اولیای االهی بوده است

شود؛ عنوان رکن اساسی و شاخص جامعه ظهور یاد میمقوله در دوران حکومت مهدوی به
ای که مردم مالحظه خواهند کرد که عدالت در معنای واقعی خود در تمام ارکان حکومت گونهبه

ت عدالت در دولت یت و قطعیاهم (.196، ص138البالغه، خطبه )نهج 2در حال اجراست
، بارها از زبان ائمه معصوم؟مهع؟ مورد توجه قرار گرفته و آن بزرگواران تحقق عدالت را در یمهدو

بهخداقسم!عدالترادر:»فرمایدیطور که امام صادق؟ع؟ مهماناند.ی نوید دادهدولت مهدو
آنیهاخانه برد؛ که سرما و گرما به درون خانهچنانمردمخواهد نفوذ )نعمانی،  3«کندمیها
که . با ایناست یکنونجوامت عدالت مفهوم گمشده  توان گفت میجرأت  به (؛ اما297: ص1379

زنند، در صحنه عمل، هید اثری از آن داران حقوق بشر، مرتب از عدالت دم میداعیهمکاتب و 

__________________________________   

ْسِظ... <.1 اْلق ِ اُس ت ِ َ وَم ألب   ق ُ أن َ ِلب َ ز  ات َ َو أْلمب  ا َمَعُهُم أْلِكب  ْلب  ز َ ت ْ
ات ِ َو أ َ ب  ي  ِ اْلب َ ا ت ِ ا ُرُشَلب  ْرَشْلب 

ْد أ َ  .>َلق َ

یُكم  »... .2 ِ   َفُیرِ ُل الس  َف َعد   «.یَرِة... َکی 

َف » .3 ُلُه َجو  ِهم  َعد  ُخَلن َ َعَلی  ُقر   ُبُیوِتِهم    َأَما َو اهَّلِل َلَید  َحر ُ َو ال  ُخُل ال   «.َکَما َید 
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عدالتی و ظلم در فضاهای آموزشی نیز نفوذ کرده و به اشکال مختلم در هویدا نیست. این بی
انداز بسیاری از چشمحال مخدوش کردن سالمت نهادهای علمی است و این، در حالی است که 

، دستیابی به عدالت آموزشی و موفقیت و پیشرفت در این امر، آرزوی های آموزشیبرنامه
عدالتی گاهی در توزیت امکانات آموزشی و گاهی در تعامل و ارتباط این بیمسئوالن دلسوز است. 

گیران در حال رخ دادن است. هرچند این دو مورد، به شدت برای بین معلم و استاد با فرا
اما آثار مخرب نوع دوم (؛ 161: ص1392)مننینگ، ردهنده است آموزان و دانشجویان آزادانش
 فرماید: می رسول خدا؟لص؟ تر و ماندگارتر است.  بیش

م عَليِه  َقهي َمراَء مفا قالوا ِمن َجور  َصد َ
اِلسي اَلي ٌل َيي َلِن: َرجي أبعدي اَْللِق ِمن الِلِ  َرجي

م ي ََ وايس َبي بياِن َل يي مي الص ِ َعل ِ که با  یاند: کسمخلوقات از خدا دو کس نیدورتر :و مي
کمان م ن یکه ب یکند و معلمیق میها را تصدجائرانه آن یهاند و همه گفتهینشیحا
  (.5، ص9: ج1385ری شهری، کند )محمدییم یعدالتیکودکان ب

گفتنی است مراد از عدالت، برابری نیست، بلکه مراد رفتار متناسب با تفاوت افراد است؛ 
های آموزشی توزیت منابت و فرصت  عدالت آموزشی را به 1هاوس و آنترهالتر،  ور که  بریگطهمان

گیران تعریم کرده معنای اند. عدالت در این تعریم، بهبرای برآورده کردن نیازهای متفاوت فرا
گیران متفاوت است، پس باید منابت متفاوت اختصاص داده  برابری نیست. وقتی نیازهای فرا

شود ن منابت، امکانات آموزشی، برنامه درسی، استاد، زمان یادگیری و غیره را شامل میشود. ای
 عنوانمعلمان و استادان باید بهچه آنرو، از این. (9: ص1397هرندی و همکاران، )اسالمی

شدت در که رفتارهای آنان در کالس، به  ای مورد نظر داشته باشند، این استاخالق حرفه
گیرد. بنابراین، باید تمام تالش خود را برای داشتن رفتاری مناسب و بجا قرار می معرض قضاوت

آموزان و دانشجویان تا دانش  توجهی و غفلت کافی استترین اشتباه، کمانجام دهند. کوچک
ها هایی و تکرار آن، آنشاهد رفتاری متناقض از سوی استاد در کالس باشند. دیدن چنین صحنه

چه اهمیت این کند تا رفتار استاد خود را غیراخالقی و غیرانسانی ارزیابی کنند. آن را مصمم می
هایی در که از مشاهده چنین صحنههای روحی و روانی است کند، آسیبمسئله را دو چندان می

__________________________________   

1 .Brighouse  & Unterhalter (2010). 
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کنشدرون خود احساس می آموزان و های متعددی است. برخی از دانشکنند که نتیجه آن وا
آیند و برخی دیگر در کاری و عدم پایبندی به قوانین برمیانتقام و فریب دانشجویان درصدد

کنشی منفعالنه ترجیح می بپذیرند که این رویه جزو الینفک نظام آموزشی دهند، سکوت کنند و وا
کنش، ناامیدی، بی رفتن حس   انگیزگی و از دستو رفتار عادی استادان است. دستاورد هر دو وا

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

توان بسترهای الزم را برای عدالت جز با حضور امام معصوم؟ع؟ محقق نخواهد گشت؛ می
ن عدالت و نزدیک شدن به جامعه مهدوی فراهم کرد. های اخالقی همچوکردن ارزش  نهادینه

های توانند با آموزشها میمعلمان و استادان در این امر خطیر نقش حائز اهمیتی دارند. آن
ایجاد شده   های مهدوی، روح آموزش را با این مسائل تلطیم و  فاصلهمناسب برگرفته از آموزه

 د. بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را کم کنن
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 گیری نتیجه 
گیری و تعالی و پویایی های شکلعنوان پایههای قوی بههای آموزشی، به تئورینظام

ویژه مسئله نیازمند هستند. در نظام شیعی، مسئله مهدویت و باورمندی به امام زمان؟جع؟، به
علیمی گیری الگوهای آموزشی و تانتظار چنین توان و ظرفیتی را دارد که بتواند به شکل

سوی اهداف جانبه برای پیشبرد اهداف نظام آموزش اسالمی منجر شود و متعلمان را بههمه
 -متعالی مندرج در معارف دینی سوق دهد. آموزه مهدویت و انتظار در سه حوزه معرفتی

مداری منجر های اخالقتواند به پرورش انسانرفتاری، می -عاطفی و کنشی-شناختی، گرایشی
عنوان موهبت االهی، به ابزار محبت و صمیمیت نیز ها، بههای آنشکوفایی عقل شود که ضمن

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

ویژه معلمان و استادان با اهمیت دادن به این مؤلفه سه امر آموزش، به دانشگاه و متولیان
گیران را برای زیست اخالقی مهدیوجهی و مصادیق متعدد آن، می پسند آماده کنند. توانند فرا

ای که شخصا  به گونهاین طرح زمانی موفق خواهد بود که خود در نقش الگویی ظاهر شوند، به
 ها ظهور و بروز داشته باشد. م و متعهد باشند و این رویکرد در رفتار آنگویند، ملتزچه میآن
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