بر ر سی معیا ر اصلی تربیت انسان ،در سیره امیر المومنین ( علیه السالم) و صاحب نظران تربیت در غرب
زهرا موسوی اصفهانی

ازنخستین روزهای خلقت انسان تا امروز اهمیت تربیت برای اکثریت انسانها روشن بوده است و با تمام
اختالفات عقیدتی وفرهنگی به این جایگاه فکری رسیدهاند که موضوع تربیت انسان اصلی ترین مسئله
بشریت است وباگذشت زمان ،تالش برای رسیدن به بهترین و کامل ترین مبنا ومعیارومیزان تربیتی و
درست ترین هدف غایی انسان بیشترشده است ولیکن درکنار این کوشش ،غفلت بشر ازاصل هدف آفرینش
وشناخت جامع وکامل ابعاد وجودی انسان ،باعث سرگردانی او گشته و باعث شده اهداف و مبانی و اصول
تربیتی دراعصار مختلف متغیر ودرعین حال همراه با کمبود و نقص ،باشد .اما آیا انسان امروزی میداند
که قبل از اینکه او به فکر و تالش برای تربیت وهدف گذاری برای جنس بشر باشد پروردگار با
هدفی مشخص واصول تربیتی کامل که همه ابعاد وجودی انسان را دربرگیرد آدم را خلق کرد و
قبل از خلقت ،هدف آفرینش انسان را تبیین کرد؟ وازهمه مهمتر آیا خداوند میزانی برای کمال
انسان وتربیت جنس بشر ارائه داده است؟
دراین مقاله سعی براین است که با بررسی اجمالی مبانی تربیت وبحث درموردمهمترین اصل تربیت که
شناخت ابعاد وجودی انسان است،درمورد تالش انسان وبهخصوص دنیای غرب ،درراستای تبیین مبنا
واصول تربیت و تغافل آن دراین مسیر از میزان و اصل تام انسانیت که خداوند به صراحت او را به عنوان
خلیفه خود برزمین عرضه کرده وپیامبرخاتم (صلی اهلل علیه وآله)به تایید پروردگارعالم اورا نفس خویش و
وصی به حق خود و خلیفه الهی معرفی نموده است ،بپردازد .وباتوجه به این موضوع که امیرالمومنین (علیه
السالم) ،انسان کاملی است که قرآن کریم ،بسیاری ازآیات خودرابه توصیف ذات پاک ایشان اختصاص داده
و او را نمونه کمال و مرجعی برای تربیت و هدایت کل بشر قرارداده است ،برسد .کسیکه خود ،مظهرتام
کمال وجمال ومظاهر تربیت اخالقی واجتماعی وسیاسی و..است.و مبنای تمام اصول تربیتی است و تبیین
این ادعا درسیره عملی و نظری ایشان چون خورشید آشکاراست.کسیکه وجودش ،خود ،میزان ،برای تمام
اصول وابعاد تربیتی بشراست .دراین مجال به گوشه ای ازاین عظمت الهی نیزمی پردازیم.

با توجه به سیره امیرالمومنین (علیه السالم) که براساس عمق و احاطه الهی نسبت به انسان شناسی است و بعضی از
کتب مربوط به آراء صاحب نظران در حوزه تربیت در غرب که اکثرا براساس علوم تجربی و مادی است ومقایسه آراء معلوم
می شود روش تربیتی برپایه والیت الهی به دلیل نوع دیدگاه انسان شناسی اش به روش تربیتی درغرب ارجحیت دارد.
با توجه به اینکه اساس تربیت ،شناخت انسان و هدف آن کمال اوست ،ثابت می گردد ،نگاه الهی به تربیت ،باعث کمال
انسان می شود و اگر در آراء تربیتی ،معیار اصلی ،که شناخت انسان است ،از دیدگاه الهی مورد توجه قرار نگیرد ،باعث
نقصان در تمام ابعاد وجودی انسان می گردد.
انسان ازدیدگاه امیرالمومنین (علیه السالم)
نگرش ایشان به انسان کامال منطبق با نگرش قرآن کریم دراین مورداست ،برخی از سخنان امام(علیهالسّالم) داللت بر
سرشت و فطرت خوب انسان دارد؛دراین سخنان انسان شریفترین آفریده خداوندمعرفی شدهاست؛ موجودیاست که
خداوند ازروح خود دراو دمید و به او دستگاه ادراک و شناخت داد.ایشان در موردابعاد مختلف وجود انسان میفرماید:
آنگاه خدای سبحان ،از زمین درشتناک و از زمین هموار و نرم و از آنجا که زمین شیرین بود و از آنجا که شورهزار بود
خاکی برگرفت و به آب بشست تا یکدست و خالص گردید پس نمناکش ساخت تا چسبنده شد و از آن پیکری ساخت
دارای اندامها و اعضا و مفاصل ،و خشکش نمود تا خود را بگرفت چونان سفالینه و تا مدتی معین و زمانی مشخص سختش
گردانید.آنگاه از روح خود در آن بدمید .آن پیکر گلین که جان یافته بود ،از جای برخاست که انسانی شده بود با ذهنی
که در کارها به جوالنش درآورد ،و با اندیشهای که به آن در کارها تصرف کند ،و عضوهایی که چون ابزارهایی به کارشان
گیرد ،و نیروی شناختی که میان حق و باطل فرق نهد ،و طعمها و بویها و رنگها و چیزها را دریابد .معجونی سرشته از
رنگهای گوناگون ،برخی همانند یکدیگر و برخی مخالف و ضدّ یکدیگر ،چون گرمی و سردی ،تری ،خشکی و اندوه و
شادمانی(.نهج البالغه )1،افزون بر نشانههای فوق،امام(علیهالسّالم) درباره وجود فطرت الهی در سرشت آدمیان سخن
میگوید ،فطرتی که انسان را خداشناس و خداجو معرفی میکند .برای نمونه در خطبه  109نهج البالغه میفرمایند :
برترین چیزی که توسل جویندگان به خدای سبحان بدان توسل میجویند ،ایمان به او و به پیامبر(صلی اهلل علیه وآله)
اوست و جهاد است در راه او ،زیرا جهاد رکن اعالی اسالم است و کلمه توحید است که در فطرت هر انسانی است.
ن هُوَ أَهْدَى سَبِیلًا" بگو  :هر کس بر پایه خلق و خوى خویش و عادتهاى
"قُلْ کُلٌّّ یَعْمَلُ عَلَى شَا ِکلَتِهِ فَ َربُّکُمْ أَعْلَمُ بِ َم ْ
اکتسابى خود عمل مىکند  ،پس پروردگارتان به کسى که راه یافتهتر است داناتر است  «.اسراء»84-
در مقاله در کناربررسی دیدگاه امیرالمومنین علیه السالم ،دیدگاه چندی از روانشناسان وصاحب نظران در غرب هم مطرح
وبررسی شد که دراینجا مجال نیست.

در نگاه حضرت امیرالمومنین(علیه السالم) برخالف باور پیروان اصالت جامعه ،روان شناسان رفتارگرا ،انسان و
حتى تمام موجودات با سرشت و طبیعت خاصى آفریده شده اند که این سرشت اوالً :مقتضاى آفرینش انسان
است و اکتسابى نیست ،ثانیاً :همه افراد بشر با هرنژاد ،رنگ و زبان از این سرشت برخوردارند ،ثالثاً :این طبیعت
شدت و ضعف مى پذیرد ،اما تبدیل و تحویل در آن راه ندارد(.بهرامی)1379،
با درنظر گرفتن کالم امیرالمومنین (علیه السالم) به عنوان یک میزان ،باید به این نکته اذعان داشت که یک
انسان نمی تواند مسائل متافیزیکی را که خداوند در وجودش به صورت فطری نهادینه کرده است ،انکار کند مگر
با انحراف جریانهای ذهنی هدفدار،وتوجیه عملگرایان در انکار متافیزیک،بنابراین حتی اگر نکاتی در این جریانهای
تربیتی مفید وموثر در تربیت درست انسان باشد ولی به جهت انحرافات در هدف غایی واصلی که کمال انسان از
نظر روح و جسم است مطمئنا به نتیجه مطلوب نمی رسد چنانکه تاریخ این موضوع را آشکارا تایید می کند.

به روش کتابخانه ای و با استفاده از بررسی مفهوم واژگان در عرف لغت شناسی و عرف مصطلح درآثار
اسالمی وغربی است.واز روش توصیفی مبتنی بر تحلیل متن نیز استفاده شده است.این بررسی بنا به موضوع
وسواالت خوداز روش توصیفی برتحلیل متن بهره می گیرد.تحلیل متن از جمله روشهایی است که برای
پاسخ به سواالت توصیفی از آن استفاده می شود.

با توجه به دیدگاه امیرالمومنین(علیه السالم) ،انسان فطرتی خدا جو دارد وبه دنبال خوبیهاست و بدیها را نمی-
پسندد ولی درعین حال درروح وجسم خود ،بصورت بالقوه ویا گاهی بالفعل ،خصوصیاتی داردکه اورا به چالش می
کشد زیرا با فطرت پاکش درتعارضند ودراینجا نقش مربیان الهی وغیرالهی بر تعالی انسان آشکار میگردد که
باتوجه به آنچه درخارج وجودانسان وجود دارد و بر رشد او تاثیرگذاراست و آنچه از رذایل وخوبیها در وجودش
آمیخته است ،راه فطری خودرا که کمال گرایی وپیشرفت همسان روح وجسم انسان هم در دنیا و هم درآخرت
است را بهدست آورد.
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