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شماره 32

تربیت اسالمی  ،ضرورت فراموش شده دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر سید محمد باقر رکني
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تاریخ دریافت :آبان 1391
تاریخ پذیرش :خرداد ماه 1392
چکیده
علیرغم گذشت سه دهه از انقالب فرهنگي ،در مورد مفاهیمي چون «اسالمي کردن
دانشگاهها» و «دانشگاه اسالمي» به نظر مي رسد هنوز اجماع نظر متقن و مدوني بین
سیاست گذاران و متولیان فرهنگ عمومي به ویژه حوزه تعلیم و تربیت کشورمان بوجود
نیامده است .برآیند برداشتهای متفاوت از «اسالم» و «دانشگاه اسالمي» منجر به ابهام و
معطل ماندن موضوع اسالمي شدن دانشگاهها در عمل شده است .همچنین اسالمي کردن
دانشگاه بدون توجه به اسالمي شدن مدارس که معلول «تربیت اسالمي» از دوره پیش
دبستاني تا پایان دبیرستان مي باشد ،بحثي ناقص به نظر ميآید .این نوشتار دو موضوع
برداشتهای ناصحیح از مفهوم اسالمي کردن دانشگاهها و همچنین عدم توجه به
«حوزههای مختلف تربیت اسالمي» در مراکز آموزشي به ویژه دانشگاهها را نقد و بررسي
نموده است .شیوه تحقیق این مقاله به صورت توصیفي -تحلیلي و استفاده از روش
استنادی (کتابخانهای) ميباشد.
کلمات کلیدی
تعلیم و تربیت ،تربیت اسالمي ،دانشگاه اسالمي ،اسالمي کردن دانشگاه ها

 1عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي شیراز
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مقدمه
سه دهه از انقالب فرهنگي به عنوان یکي از نتایج انقالب اسالمي ميگذرد اما به
دلیل برداشت های متفاوت و اختالف سالئق در عرصه نظر و عمل ،متأسفانه بحث اسالمي
کردن دانشگاهها و نهادینه شدن «دانشگاه اسالمي» آن هم در جامعهای که مذهب نقش
مهمي در آن داشته و دارد ،با چالشهای بسیاری روبرو کرده است.
نداشتن یک باور اطمینان بخش در عملي کردن مفهوم حقیقي دانشگاه اسالمي و به
تبع آن وظائف و رسالتهای تأثیرگذار آن ،همواره بستری را برای افراط و تفریط و نهایت ًا
سردرگمي در تجربههای کاربردی و اجرایي متولیان امر و مخاطبین آنها که همان قشر
جوان ،بالنده و آتیهساز این مملکت ميباشد را فراهم آورده است.
در این نوشتار سعي شده است با نگاهي به تاریخچه نظام تعلیم و تربیت در دو قرن
اخیر ،به معضالت ساختاری آموزشي و تربیتي دوران بسیار مهم اما مغفول پیش دبستاني
تا دانشگاهي ،نگاهي مجدد داشته باشیم .چرا که همان ضعفهای اساسي مربوط به دوران
مدرسه ،در محیط بزرگتر دانشگاه مجال بیشتری برای بروز خود پیدا ميکنند 2.این مقاله
تالش ميکند ریشه سردرگمي یا تغافل و تجاهل نسبت به مقوله «دانشگاه اسالمي» را،
ابهام در مفهوم «تربیت اسالمي» به ویژه از دوران قبل از دانشگاه تا سطوح باالتر و
برداشتهای متفاوت از اسالمي کردن دانشگاهها جتسجو نماید.در این تحقیق ضمن باز
تعریفي از تربیت اسالمي وتشریح حوزههای سهگانه آن ،و ضمن نقد وبررسي جایگاه تربیت

اسالمي در وضعیت کنوني مراکز آموزشي خصوص ًا دانشگاهها در پایان هم پیشنهادهایي ارایه
گردیده است.

 -1امام خمیني ( ره) نیز در همین زمینه تأکید داشتند که :اصالح دانشگاه زماني آسان است که فرزندانمان را از دوره دانش
آموزی زیر نظر بگیریم ،که اگر فرزندانمان در کودکي درست تربیت شدند ،دانشگاه زحمتش کمتر مي شود( .امام خمیني،1379 ،
ج  ،19ص )222
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تربیت اسالمي
از آنجا که مکاتب مختلف تربیتي تعاریف مشخصي از هستي ،انسان ،ارزشهای اخالقي
و مراحل شناخت ارائه کردهاند ،طبیعتاً مکتب اسالم نیز یا بن مایههای عمیقتر فکری و
فلسفي خود در حوزه های هستي شناختي ،انسان شناختي و ارزش شناختي ،ادله متقني
برای بیان و اثبات در حوزه عملي زندگي انسانها دارد که یکي از حوزه های بسیار حائز
اهمیت در شکلدهي رفتار فردی و اجتماعي افراد ،قلمرو تعلیم و تربیت ميباشد.
اسالم از سه زاویه وارد موضوع تربیت شده و به اظهار نظر پرداخته است .در مباني و
اهداف تربیتي ،به صورت توصیفي دیدگاههای خود را بیان داشته که بر اساس آن باید
فلسفه تربیتي اسالم یا کالم خاص تدوین شود .در اصول و روشهای تربیتي نیز به بیانات
انشایي ،به این عرصه وارد شده که باید تدوین فقه تربیتي و اخالق تربیتي مورد توجه قرار
گیرد( .اعرافي ،1388 ،ج ،1ص  )105همان نکتهای که تا کنون و به صورت جدی به آن
اهتمام نشده است.
با توجه به تعاریف متعدد از واژگان تربیت ،تربیت اسالمي  ،ضروری است که ابتدا
منظور خود را از تربیت اسالمي بیان کرده تا به ادامه بحث کمک بیشتری نماید.
یکي از نویسندگان حوزه تعلیم و تربیت معتقد است :تربیت اسالمي به معنای شکوفا
ساختن ،به فعلیت رساندن و یا پرورش دادن هماهنگ جمیع استعدادهای آدمي در کلیه
ابعاد و جوانب شخصیتي وی یعني جسماني ،عقالني ،اجتماعي ،عاطفي و اخالقي -دیني
در جهتي الهي و اسالمي است( .علوی ،1386 ،ص)124
تعریف دیگری از تربیت اسالمي نیز مؤید همین مطلب است؛ رفع موانع و ایجاد
مقتضیات برای آن که استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود( .دلشاد
تهراني ،1376 ،ص)35
یکي از پژوهندگان صاحب نظر در عرصه تعلیم و تربیت کشورمان نیز مراد از تربیت
اسالمي را شناخت خدا به عنوان رب یگانه انسان و جهان و برگزیدن او به عنوان رب
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خویش و تن دادن به ربوبیت او و تن زدن از ربوبیت غیر ميداند که عناصر اصلي این
تربیت اسالمي شامل شناخت ،انتخاب و عمل ميباشد( .باقری ،1386 ،ج ،1ص )61
با آگاهي از مفاهیم فوق ميتوان گفت که هدف کلي در نظام تربیت اسالمي ،کمال
انساني است و همه انبیای الهي و معلمان راستین و در رأس آنها رسول گرامي اسالم (ص)
به دنبال آن بودهاند که انسان را به تسخیر قلههای رفیع کمال قادر سازند( .پژوهشکده
حوزه و دانشگاه ،1384 ،ص  )113چرا که هدف نهایي تربیت انسان ،همان عبودیت و
بندگي مطلق و خالصانه نسبت به درگاه خدای متعال ميباشد .به تعبیری دیگر ،هدف
اصلي تربیت در اسالم آشتي نمودن با فطرت خدادادی از طریق تربیت عقالني و اخالقي و
ارشادی ميباشد( .نیکزاد ،1381 ،ص )152
نویسنده کتاب فلسفه تربیت نیز در تعریف جامعتری اینگونه بیان مي کند :تربیت از
دیدگاه اسالم ،عبارت است از :فراهم کردن زمینهها و عوامل رشد و تکامل همه جانبه
انسان و هدایت مسیر تکاملي او به سوی وجود کامل مطلق با برنامهای منظم و سنجیده
مبتني بر اصول و محتوای از پیش تعیین شده .بنابراین ،تربیت فرایندی مداوم و پیوسته
است که در تمام مراحل زندگي انسان مؤثر است( .ابراهیمزاده ،1382 ،ص)278
بنابراین ما هم معتقدیم تربیت اسالمي ،پرورش و تربیت صحیح جسم و جان
متربیان به صورت همه جانبه و مستمر در بستر جهان بیني اسالمي است که تضمین
کننده سعادت مندی در زندگي دنیا و آخرت افراد ميباشد.
حال که با تعریف ،اهداف غایي و اهداف کاربردی تربیت اسالمي آشنا شدیم،
شایسته است که ابعاد و حوزههای مختلف این نوع تربیت نیز تبیین شود.
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حوزههای تربیت اسالمي
برای سهولت بررسي زوایای تربیت اسالمي مطالب خود را به صورت اجمال در سه
بعد :عقلي ،حسي و عملي و با زیرمجموعههای هر کدام بیان کردهایم.
جدول شماره -1حوزه های تربیت اسالمي
تربیت اسالمي
حوزه عقلي

حوزه حسي

حوزه عملي

ادراک

فطرت

اخالق

شناخت

احساسات

رفتار

تفکر

امیال

تجربههای ایماني

بینش

هیجانات

التزامات عملي

نقادی

انگیزش

تعظیم شعائر

ارزیابي

محبت و عشق

 -1حوزه عقلي
یکي از ویژگي های اساسي تربیت اسالمي مهم تلقي کردن عقل و نقش آن در
پرورش شخصیت افراد است( .شریعتمداری ،1388 ،ص  )236کنجکاوی و پرسشگری
برای یافتن پاسخي به مجهوالت ذهني ،شناخت،فراشناخت ،نقادی و ارزیابي مباني فکری
مکاتب مختلف و نهایتاً طرد یا انتخاب خطمشي زندگي ،برنامه ریزی ،یادگیری و یاددهي ،
کسب دانش  ،تقویت روحیه تحقیق و پژوهشگری ،نوآوری و خالقیتهای علمي همگي در
حوزه ادراکات بشری و خردورزی تربیت اسالمي قرار ميگیرند.
امام صادق (ع) اهمیت و نقش عقل در زندگي افراد را اینگونه بیان ميفرمایند:
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پایه شخصیت انسان عقل است .و هوش و فهم و حافظه و دانش از عقل سرچشمه
مي گیرد .عقل ،انسان را کامل کند و رهنما و بینا کننده و کلید کار اوست و چون عقلش
به نور خدایي مؤید باشد و حافظ و متذکر و باهوش و فهمیده باشد و از اینرو بداند چگونه
و چر ا و کجاست و خیرخواه و بدخواه خود را بشناسد و چون آن را شناخت روش زندگي و
پیوست و جدا شده خویش بشناسد و در یگانگي خدا و اعتراف به فرمانش مخلص شود و
چون چنین کند ،از دست رفته را جبران کرده بر آینده مسلط گردد و بداند در چه
وضعیتي است و برای چه در اینجاست و از کجا آمده و به کجا ميرود .اینها همه از تأیید
عقل است( .کلیني ،1348 ،ج ،1ص )29
از فحوای کالم امام صادق (ع) مراحل مختلف شناخت انسان نسبت به خودش،
خدای متعال و نهایت ًا آگاهي یافتن از فلسفه زندگي ،کامالً مشخص ميشود.
روزها فکر من این است و همه شب سخنم

که چرا غافل از احوال دل خویشتنم؟

از کجا آمدهام ،آمدنم بهر چه بود؟

به کجا ميروم آخر ننمایي وطنم؟

عقل به عنوان رسول باطني منبعي برای شناخت ،ادراک ،تفکر و کسب دانش است.
همان ویژگي اساسي تفکیک کننده انسان از سایر مخلوقات که وی را شایسته خلیفه الهي
نموده است .پس بدون دلیل نیست که خدای متعال نعمت عقل را از نخستین آفریدههای
روحاني و جدا شده از نور خویش ،توصیف نموده است( .الحراني ،1343 ،ص )422
امام کاظم (ع) در شرح حدیث مفصلي راجع به عقل از قول امام علي (ع) به یکي از
اصحاب خود ميفرمایند:
ای هشام ،امیرالمؤمنین بارها ميفرمود ،با چیزی خدا پرستش نشده که بهتر از عقل
باشد( .همان ،ص  )409و در بخش دیگر حدیث معروف اوصاف عقل ،ميفرمایند:
ای هشام ،خداوند پیامبران و رسوالن را برای تعقل راجع به خود مبعوث کرد .هر کس
که شناخت بیشتری دارد پذیراتر است و آن که از عقل بیشتری برخوردار است از امر خدا

65

آگاهتر ميباشد و آن که عقلش کامل تر است درجه او در دنیا و آخرت واالتر است( .همان،
صص )406-407
مرحوم استاد مطهری در ذیل شرح قسمتي از همین حدیث بر لزوم توأم بودن عقل و
علم مي گوید ،امام فرمود :ولي به عقل تنها هم نباید اکتفا کرد ،عقل را باید با علم توأم
کرد .چون عقل یک حالت غریزی و طبیعي دارد که هرکسي دارد ولي علم ،عقل را تربیت
ميکند ،عقل باید با علم پرورش پیدا کند .در نهج البالغه و هم در حدیث ،از عقل و علم
این جور تعبیر شده که گاهي به علم گفتهاند «عقل مسموع» و به عقل گفتهاند «علم
مطبوع» یعن ي به عقل ،علم اطالق شده و به علم ،عقل ،با این تفاوت که یکي را گفتهاند
«مطبوع» یعني فطری و دیگری را «مسموع» یعني اکتسابي .و روی این نکته خیلي تاکید
شده است که عقل مسموع و علم سمعي و اکتسابي آن دقت مفید است که علم و عقل
مطبوع و آن علم فطری به کار بیفتد( .مطهری ،1387 ،ص )191
بحث در حوزه عقالني تربیت اسالمي را با کالم رسای امیرالمؤمنین (ع) در تبیین
رابطه بین عقل و ایمان یا شناخت و بندگي و اهمیت آگاهي در ادای وظیفه انساني که
همان تعبد محض در برابر ذات باریتعالي است به پایان ميبریم:
«اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به و کمال التصدیق به توحیده و کمال
توحیده االخالص له و کمال االخالص له ،نفي الصفات عنه »
سرآغاز دین خداشناسي است و کمال شناخت خدا ،باور داشتن او و کمال باور داشتن
خدا ،شهادت به یگانگي اوست و کمال توحید اخالص و کمال اخالص ،خدا را از صفات
مخلوقات جدا کردن است( .دشتي ،محمد؛ محمدی ،سیدکاظم؛  ،1380ص )2
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 -2حوزه حسي
امیال ،خواستهها ،عالیق ،عواطف ،انگیزشها واحساسات متعدد مانند :حس زیبایي
دوستي ،کمال خواهي ،عشق ،نفرت و ابراز محبت به خود ،دیگران ،هستي و هستي بخش
که از وجدان ،ضمیر ناخودآگاه ،فطرت و باطن انسان ناشي ميشوند ،کششهای دروني،
تمیز بین احساسات معنوی از غیر معنوی ،احساس آرامش و آسودگي وجدان یا بالعکس
تشویش و نگراني از اندیشه و کردار خود و دیگران ،احساس سبکي و امنیت خاطر از
ال در حوزه حسي تربیت اسالمي قابل مطالعه ميباشد.
نزدیکي با خالق کائنات ،ک ً
جنبه عاطفي انسان جدای از جنبه شناختي وی به حساب نميآید ،بلکه برعکس
جنبه عاطفي راهي است به سوی شناسایي( .شمشیری ،1385 ،ص  )148فطرت اصل و
ریشه وجود انساني است و اساس هستي او را تشکیل ميدهد .فطرت از منظر عرفان
اسالمي همان است که به دل ،قلب ،روح ،نفس ناطق ه و یا عقل کلي تعبیر شده که شناخت و
معرفت آن نیز از راه شهود و علم حضوری ممکن ميشود( .همان ،صص )214-215

آیهاهلل جوادی آملي معتقدند :فطرت چیزی جز ذات و سرشت بشر نميباشد ذاتي که
خلقت انسان بر مبنای آن است و عنصر عشق از صفات فطرت انسان به شمار ميآید.
فطرتي که ماهیتي مادی نداشته بلکه اساساً از جنس وجود است و بسیط ميباشد( .همان،
صص  )147-148فلذا عشق به عنوان بنیادیترین عاطفه انسان ،نه تنها بیگانه از شناخت
و آگاهي نميباشد بلکه فراتر از آن ،وسیلهای برای نیل به معرفت و شناسایي به حساب
ميآید( .همان ،ص )148
حتي از اندیشمندان متأخر غربي -ماکس شلر فیلسوف آلماني -نیز معتقد است که
ریشۀ اخالق را بایستي در «عواطف پیشیني» جستجو کرد  ...این عواطف پیشیني به نوبه
خود منجر به شناخت و درک ارزشهای اخالقي و در نتیجه رفتار اخالقي ميشوند...
مطابق نظریه شلر شناخت ارزشي و به تبع آن اراده اخالقي ،توسط عقل انساني بدست
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نمي آید بلکه زمینه اصلي این نوع درک و رفتار را بایستي در شهود ارزشها ،جستجو کرد.
در واقع این شناختي است که ضمن احساس و عاطفه ،به خصوص عاطفه عشق و نفرت و
مراتب شدت و ضعف آنها حاصل ميشود .وی معتقد است کسي که خود را به اداراکات و
اندیشههای عقالني محدود کند نسبت به شناخت ارزشهای اخالقي مطلقاً کور و ناتوان
است( .همان ،صص )167-168
نویسنده کتاب تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان با طرح این سؤال که چرا عواطف
و احساسات در شناسایيهای اجتماعي و انساني تأثیر بیشتری دارند؟ نهایتاً به این نتیجه
مي رسد که چون عشق به عنوان مهمترین بخش بعد عاطفي انسان منجر به شناخت در
ساحت امور روحاني و معنوی ميشود ،لذا عشق الزمه تربیت اجتماعي صحیح و عمیق
ميباشد( .همان ،صص )152-154
 -3حوزه عملي
این بعد از تربیت اسالمي شامل ویژگيهای رفتاری ،اخالقي و بروز عیني تجربیات
دیني در قالب التزامهای عملي به مباني فرامین الهي ميباشد .اهتمام به فضایلي مانند:
راستگویي ،درستکاری ،وفای به عهد ،رعایت حقوق خود و دیگران ،انجام صحیح فرائض
دیني ،کمک به مستمندان و از طرفي پرهیز از رذائل اخالقي همچون :بخل ،حسد ،ریا و
تضییع حقوق الناس و تکرار گناهان و به تعبیر علمای اخالق ،ترک محرمات و انجام
واجبات ،نمونههایي از خصوصیات حوزه عملي تربیت اسالمي ميباشد.
چون هدف و غایت اصلي ،تعبد متربي در برابر دستورهای خداوند است پس صرف
شناخت و تحریک عواطف و هیجانات کافي نیست .به عبارت دیگر بعد شناختي و عاطفي،
مقدمهای برای رسیدن به بعد رفتاری تربیت دیني است( .ابوطالبي ،1388 ،ص )94
در حقیقت نتیجه کاربردی شناخت عقالني و تجربیات باطني افراد ،در حوزه عملي
تربیت اسالمي قابل بررسي و ارزیابي ميباشد .اینکه آیا ادراکات ذهني و خواستههای
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درو ني صرفاً در حد محفوظات سطحي و تخلیه امیال عاطفي و ابراز احساسات ميباشد ،یا
این که به صورت یک باور عمیق قلبي و به تبع آن ملکه شدن منشهای رفتاری تبدیل
شده است؟ به عبارت دیگر آیا توحید لساني توانسته است به توحید افعالي منجر شود یا خیر؟

ناگفته نماند که چون در جهانبیني توحیدی ،انسان ماهیتي چند وجهي و پیچیده
دارد ،لذا انسانیت انسان در ترکیب وهمسازی ساحت جسم،ساحت ذهن وساحت روح
وروان با یکدیگر است که ماهیت واقعي خویش را باز مي یابد .بنابراین سه حوزه تربیت
اسالمي به صورت یک مجموعه پیوسته و غیرمجزا قابل مطالعه ميباشد.
جایگاه تربیت اسالمي در نظام تعلیم وتربیت کنوني
سؤال این است که بعد از سه دهه از استقرار نظام بدیع جمهوری اسالمي ،آیا ساختار
آموزش و پرورش و به تبع آن آموزش عالي کشورمان توانسته است در جهت نهادینه
ساختن حوزههای مختلف تربیت اسالمي به مفهوم واقعي آن ،انجام وظیفه نماید؟ آیا
تربیت فعلي متربیان ما به ویژه در دانشگاهها ،حد مطلوب رسالتها و اهداف تربیت
اسالمي را برآورده ميسازد؟ در بحث اسالمي کردن دانشگاههاکه مورد تاکید امام خمیني
(ره) و پس از آن مقام معظم رهبری بوده آیا در راستای دغدغه این بزرگواران ،اقدام
مطلوب و مناسبي در شأن جمهوری اسالمي صورت گرفته است؟
بدون تعارف جواب این پرسشها منفي است .رهبر فرزانه انقالب چند سال قبل در
دیدار با رؤسای دانشگاهها صراحتاً اشاره کردند :در جمهوری اسالمي ،با وعدههایي که
اسالم و خود این نظام به مردم داده و با آیندهای که ما و شما دانشوران و دانشمندان و
افراد صاحب نظر جامعه ترسیم کردهاید ،دانشگاه کشور ما بایستي وضعي خیلي بهتر از
این داشته باشد( .آیهاهلل خامنهای، 1377 ،ص )100
واقعیت این است که در ایران بعد از انقالب علیرغم تمایل شدید و اساسي به بازگشت
به فرهنگ اصیل و غني ایراني -اسالمي و همچنین اصرار بر تمایز از نظامهای حاکم بر
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جهان ،این گرایش در حد شعار و آرمان یا به تعبیر صحیحتر آرزو باقي مانده است .گرچه
از آغاز انقالب تالشهای متعددی برای تحقق تربیت حقیقي و در جهت معنویتگرایي
برداشته شده است ،اما ضمن آن که هیچکدام از آنها به یک نظریه منسجم و جامع منجر
نشدهاند ،به عالوه غالباً به مقوله تربیت و معنویت گرایي با همان کلیشهها و چارچوبهای
رایج در تعلیم و تربیت مدرن [غربي] مواجه شده اند .در حقیقت عینک اندیشمندان و
محققین ایراني و حتي مسلمانان غیرایراني برای نگریستن به تربیت اصیل عوض نشده
بلکه به صورت خواسته یا ناخواسته ،سعي در تطابق آموزههای تربیتي اسالم با
چارچوبهای تعلیم و تربیت غرب داشتهاند و در نهایت نیز به همان اصول ،روشها و
منطقي رسیده اند که بر تعلیم و تربیت غرب حاکم است( .شمشیری ،همان ،ص )133
یعني همین وضعیتي که فعالً در فضای مراکز تعلیم و تربیت جامعه ما جریان دارد.
به تبع خالء نبود نظریه های تربیتي منسجم و متأثر از فرهنگ ایراني ،اسالمي ،تعلیم و
تربیت در عرصه عمل نیز وضع چندان روشن و مستحکمي ندارد .به همین دلیل علیرغم
دغدغه معنویت گرایي و اهتمام به تربیت به مفهوم واقعي [تربیت اسالمي] ،این مقوله
همچنان در پرده ای از ابهام قرار گرفته و این ابهام روز به روز نیز بیشتر ميشود.
(شمشیری ،همان) این واقعیت حکایت از سردرگمي نظام آموزش و پرورش ایران دارد.
علیرغم دغدغههای تربیت و معنویت گرایي ،دیدگاهها و الگوهای حاکم بر این نظام ،شدید ًا
متأثر از فرهنگ غرب سرمایه داری و یا حتي بعض ًا تعلیم و تربیت کمونیستي است( .همان،
ص  )134طبیعتاً دین مبین اسالم و نظام جمهوری اسالمي ،توانمندیهای فوقالعاده
ارزشمند نظری و عملي برای تدوین یک ساختار و سازمان کارآمد در عرصه تعلیم و تربیت
داشته و دارد ،اما این که چرا تاکنون این خواسته کامالً ضروری جامه عمل نپوشیده
ميتواند ریشه در برداشتهای ناصواب و غیرمعقول از مفهوم «اسالم» و «تربیت اسالمي»
داشته باشد .البته منظور ما این نیست که هیچ اقدامي تاکنون صورت نگرفته ،اما در حد
برآوردن انتظارهای یک جامعه مذهبي و متناسب با سازوکار حکومت دیني نميباشد .به
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عنوان مثال تدوین سند برنامه درسي ملي و نقشه جامع علمي کشور بعد از گذشت سه
دهه از انقالب فرهنگي هرچند گام اولیه ،الزم و حائز اهمیتي بوده وچشم انداز مطلوبي را
برای آینده علمي و فرهنگي کشورمان ترسیم مي کند ،اما تجربه ناموفق انجام طرحهای
زیربنایي در جامعه ما ثابت کرده که تحقق عملي این برنامه ها و محک خوردن نقاط
ضعف و قو ت آنها در مرحله اجرا با حرکتهای بطئي برخي از متولیان ذیربط  ،چندان
امیدوار کننده به نظر نمي رسد .برگردیم به موضوع قبلي که همان برداشتهای مختلف و
سلیقهای از مفاهیم تربیت اسالمي و اسالمي کردن دانشگاهها ميباشد .امام خمیني (ره)
در همان ایام رخداد انقالب فرهنگي در واکنش به برداشتهای سوء از مفهوم اسالمي
کردن دانشگاه تاکید داشتند :ما که ميگوییم دانشگاه باید  ...تغییرات بنیادی داشته باشد
و اسالمي باشد ،نه این است که فقط علوم اسالمي را در آنجا تدریس کنند .نه این که
علوم دو قسمند...یکي اسالمي و یکي غیر اسالمي ...ما ميگوئیم که جوانها ما مربي به
تربیت اسالمي نیستند .آنهایي که تحصیل ميکنند ،برای این است که یک ورقهای به
دست بیاورند و بروند و سربار ملت بشوند ...معلمین مدارس ما ،معلمین اسالمي به حسب
نوع نیست و تربیت در کنار تعلیم نبوده است .و لهذا آن چیزی که از دانشگاههای ما
بیرون آمده است ،یک انسان متعهد ،یک شخصي که برای مملکت خودش دلسوز باشد و
تمام نظرش به این نباشد که منافع خودش را به دست بیاورد ،ما نداریم  ...ما نميخواهیم
بگوئیم ما علوم جدید را نميخواهیم .ما نميخواهیم بگوئیم که علوم دو قسم است که
بعضي مناقشه ميکنند .عمد ًا یا از روی جهالت .ما ميخواهیم بگوئیم دانشگاههای ما
اخالق اسالمي ندارد .دانشگاه تربیت اسالمي ندارد( .امام خمیني ،همان ،ج  ،12ص )249
حدود دو دهه بعد ،آیه اهلل خامنه ای نیز سوء برداشتها از مفهوم اسالمي کردن
دانشگاه را از زاویه دیگر و بصورت گستردهتری مدنظر قرار دادهاند که متأسفانه تاکنون به
نحو شایسته ای به آن پرداخته نشده است .ایشان تصریح کرده اند که :ببینید ،من یک
وقتي راجع به مسئله اسالمي کردن دانشگاهها صحبت کردم ،بعضي که این را کوچک
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دیدند ،آن معنای وسیع و عمیق اسالمي کردن را ندیدند ،سراغ بعضي از ظواهر کم اهمیت
در دانشگاهها رفتند! عده ای هم از آن طرف ،به هوو جنجال روی آوردند که اسالمي کردن
دانشگاه ها ،یعني فرار مغزها ،یعني اختناق و این حرفها!  ...در حالي که اسالمي کردن
دانشگاه ها یک معنای عمیق و وسیع و جامعي دارد و به اعتقاد من ،از نان شب برای
دانشگاهها واجب تر است .اگر بخواهید دانشگاه علمي هم بشود ،باید اسالمي بشود ،از
شاخصههای اسالمي شدن ،علمي شدن وعمیق شدن است ،خودباور بودن استاد و دانشجو
است ،اتکا به نفس داشتن استاد و دانشجو است .همه مسئله این نیست که حاال یکي با
آستین کو تاه بیاید ،یکي با چهار تا موی پیدا بیاید! مسایل اسالمي کردن که این نیست!
البته یکي از خصوصیات دانشگاه اسالمي این است که تدین در آن وجه غالب است ،چون
جامعه ما جامعه اسالمي است و تدین در آن ،وجه غالب است ...اسالمي بودن دانشگاه،
یعني دانشگاهي که بتواند علم را در خود بجوشاند ،همچنان که اسالم ،یک روز در بین
مردم این حالت را بوجود آورد ،در حالي که با علم ،هیچ رابطهای نداشتند! اسالم برای
علم ،عزت و شرف اصیل قائل است ،نه شرف ابرازی ،و علم را نور ميداند .خوب اگر
اسالمي شد این تفکر در دانشگاه خواهد آمد ...اسالمي بودن ،یعني ایستادگي بر اصول و
پایه های مستحکمي که زیر پای اندیشه و فکر انسان وجود دارد ،و بر اساس آن ،بناکردن،
پیش رفتن ،جوشیدن و زائیدن .این ،اسالمي کردن است .دانشگاه اسالمي ،دانشگاهي
شکوفا و پرنشاط است ،دانشگاهي است که در آن ،علم عزیز است! عالم عزیز است ،استاد
کرامت دارد و دانشجویي عبادت است ...البته عرض کردیم که یک بعد آن هم تدین است،
یعني مظاهر فساد و فسق در آنها وجود نداشته باشد( ...آیه اهلل خامنهای ،همان،صص
 ) 116-114و درسخنان دیگری مفهوم تدین در دانشگاهها را این گونه تبیین کرده اند
که :دین به معنای تدی ن،یعني پایبندی به احکام اسالمي،قبول،اذعان و تسلیم .روایت هم
دارد ،قرآن هم همین است«:ان الدین عنداهلل االسالم».اسالم یعني چه؟«من اسلم وجهه
هلل» یعني چه؟ یعني صورتت را تسلیم خدا کن .این ،دین است .مظهرش در مورد احکام
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شرعي ،همین است دیگر .آیا دانشگاههای ما این گونهاند؟ (خامنهای،1369،
)www.khamenei.ir

تأکید ما بر برداشت ناصواب از اسالمي کردن دانشگاهها به این دلیل است که تا تلقي
صحیح و دقیقي از این موضوع و همچنین تربیت اسالمي -آنچنان که گفته شد  -بوجود
نیاید ،شناخت همه جانبه قوتها و کاستيها و نهایت ًا تحقق و ایجاد دانشگاه اسالمي میسر
نمي شود .با توجه به تاریخچه نامیمون نظام تعلیم و تربیت کشورمان در دو قرن اخیر و
علیرغم تالش های صورت پذیرفته در عصر جمهوری اسالمي ،متأسفانه مراکز آموزشي و
پرورشي ما به ویژه مدارس و دانشگاهها در سه حوزه اصلي تربیت اسالمي با مشکالت
متعدد و در برخي موارد رو به افزایشي روبرو ميباشند.
در موارد مرتبط با حوزه عقلي ،ضمن عدم تناسب فارغالتحصیالن دانشگاهي با
نیازهای واقعي جامعه و افزایش وجهه اجتماعي افراد با یدک کشیدن عناوین و تحصیالت
عالیه ،به شدت تب مدرکگرایي دامنگیر اقشار مختلف جامعه شده است .این معضل
مدرک گرایي منجر به فداشدن کیفیت آموزش بجای کمیت آموزشي شده و به تبع آن
روحیه پژوهشگری و نوآوری علمي روز به روز در محاق غفلت فرو ميرود.
وقتي تکیه بر محفوظات ذهني به جای خالقیت علمي ،راحتطلبي آموزشي به جای
روحیه کنجکاوی ،تتبع و تالش پژوهشي و وقتي بجای برخورد با مصادیق «فساد
آموزشي» (رکني،1386،ص  )25از قبیل انواع سرقت علمي ،3شاهد اغماضي آزاردهنده
و بدون هیچ گونه توجیه علمي ،عقالیي و حتي اخالقي و شرعي در برخي مراکز آموزشي
کشور ميباشیم ،وقتي که اکثر مدیران مدارس تالش زیادی برای وارد آوردن فشار مضاعف
و غیرمنطقي بر ذهن ،روح و جسم دانشآموزان -این امانتهای الهي که ميبایست به
صورت طبیعي و در فرصت مناسب ،مراحل رشد و بالندگي خود را طي کنند -تدارک
 -1برای آشنایي بیشتر با انواع سرقت علمي در دانشگاهها و تبعات منفي اجتماعي آن ،ر.ک :.ماهنامه خردنامه همشهری،
()1386؛ مجموعه مقاالت ،ش ،37صص70-106
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ميبینند تا صرفاً آمار قبوليهای آنها در مقاطع باالتر و نهایت ًا کنکور سراسری بیشتر نشان
داده شوند ،وقتي که موارد متعددی از لو رفتن سؤاالت و تقلب در امتحانات ورودی
تیزهوشان به مقطع مدارس راهنمایي تا آزمون دستیاری (امتحان تخصصي پزشکان) در
اخبار رسمي کشور منتشر مي شود و وقتي زد و بندهای جهتدار و غیرعلمي در پذیرش
برخي دانشجویان دکتری که به نوعي تولیدکنندگان فکری فردای جامعه ميباشند و
بسیاری از موارد مشابه دیگر مرتباً در حال تکرار ميباشد؛ همه این نابسامانیها نشاندهنده
تنزل آشکار جایگاه عقل و اندیشه و کسب علم و معرفت در تربیت اسالمي ميباشد .در
چنین وضعیت نامطلوبي کسب علم برای خدا که سهل است ،حتي کسب علم برای علم
نیز که روزگاری مسبب خیلي از ترقیات دانش بشری در مغرب زمین بوده هم مفهوم خود
را از دست داده است .به عبارت دیگر رسالت و وظیفه اصلي کسب «علم» که در منابع
دیني ما از آن به عنوان «نور» یاد شده کامالً نادیده گرفته شده است.
در حوزه حسي تربیت اسالمي ،در مقاطعي از سه دهه اخیر مراکز آموزشي به ویژه
دانشگاهها فراز و نشیبهای مختلفي داشتهاند .به عنوان مثال در دهه اول ميتوان به
مواردی مانند تالش برای تخصص توأم با تعهد و یا عالقمندی روزافزون برای کسب دروس
و معارف دیني توسط برخي دانشجویان که ميتوان از ثمرات انقالب فرهنگي برشمرد،
اشاره نمود.
در دهه سوم نیز ميتوان به گسترش و تنوع برنامههایي از قبیل :طرح والیت ،اردوهای
جهادی دانشجویي  ،ضیافت اندیشه وهمچنین اقبال بیشتر دانشجویان نسبت به مراسم
معنوی اعتکاف اشاره کرد که عمده این برنامهها در تقویت و همافزایي ابعاد مختلف تربیت
اسالمي مؤثر بودهاند.
در حوزه عملي که به نوعي برآیند و معیار نتیجهگیری برای تأثیرگذاری حوزههای
عقلي و حسي در تربیت اسالمي مي باشد ،به صورت کلي با اهداف غایي و میاني یک
تربیت صحیح اسالمي فاصله زیاد تری قابل مشاهده است .به عبارت دیگر فضای عمومي
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حاکم بر مراکز آموزشي -از پیش دبستاني تا دانشگاه -به گونهای نیست که یک محصل یا
دانشجو با ورود به مدرسه یا دانشگاه احساس کند که در یک محیط شاداب و پرنشاط
علمي توأم با متانت رفتاری و محسوس بودن فضای معنوی اسالمي قدم گذاشته
است.بعنوان یک تجربه شخصي بنده مکرر ًا از گروههای مختلف دانشجویي این سؤال را
پرسیدهام که آیا شما در محیط درسي خود احساس کردهاید که در یک دانشگاه اسالمي
یا محیطي که شما را به تفکر دیني رهنمون سازد یا به عبارتي شما را با ابعاد مختلف
تربیت اسالمي مواجه مي سازد ،مشغول تحصیل ميباشید یا نه؟ و پاسخ آنها اکثراً منفي
بوده است .بدون هرگونه پیش داوری و صرفاً بر اساس مشاهدات متعدد ،متأسفانه فضای
دانشگاهها به گونهایست که دانشجویان مذهبي که در خانوادههای متدین تربیت شده و با
همان ویژگيهای رفتاری وارد دانشگاه مي شوند ،به تدریج و در سنوات تحصیلي باالتر از
تعدادشان کاسته مي شود و دانشجویان کمتر مذهبي یا بدون تعلقات دیني  ،بسته به
شرایط اکثراً جذب گروههای همفکر خود ميشوند و به ندرت مشاهده مي شود که کسي
دچار تغییر و تحول اعتقادی و رفتاری شده و رنگ و بوی دیني به خود بگیرند.
یعني فضای کلي دانشگاهها ضمن اینکه در نشان دادن مفاهیم واقعي حوزههای
عقلي،حسي و عملي تربیت اسالمي به مخاطبان خود خصوصاً دانشجویان جدیدالورود
ناتوان بوده،بلکه اکثراً موجبات بي توجهي قاطبه دانشگاهیان به ویژه دانشجویان را نسبت
به مباني تربیت اسالمي نیز فراهم کرده است.
و این همه در حالیست که طبق تعریف شورای عالي انقالب فرهنگي ،دانشگاه اسالمي
عالوه بر اهتمام به اصول عمومي دانشگاهها،دانشگاهي است که در آن اوالً:بینش توحیدی
بر تمام شئون دانشگاه وتفکر دانشگاهیان حاکمیت داشته و علم آموزی به منزله عبادت
تلقي مي شود.ثانیاً :محیطي سرشار از معنویت و مکارم اخالق جهت رشد وتعالي فردی و
تربیت صحیح و تزکیه نفس مي باشد .و ثالثاً  :در این دانشگاه افراد در پرتو معارف اسالمي
ضمن احساس تعهد و مسئولیت نسبت به رشد و تعالي جامعه ،در تحقق اهداف و
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ارزشهای اسالمي مشا رکت مي جویند(.دبیرخانه شورای عالي انقالب فرهنگي،1377،
مصوبه)433
ناگفته نماند که وجود این وضعیت متناقض در مراکز دانشگاهي ،نتیجه منطقي
وضعیت نابسامان حوزه عمومي تعلیم و تربیت جامعه مي باشد  .همان گونه که شرح داده
شد  ،ابعاد مختلف تربیت اسالمي در مدارس ما آنچنان که مي بایست به صورت باور
عملي معلمین،متعلمین و برنامه های آموزش و پرورش در نیامده است.از طرفي فارغ
التحصیالن همین مدارس ،ورودیهای محیطي به نام دانشگاه هستند که عالوه بر تفاوتهای
اساسي آن با مدارس از قبیل:گستردگي وتنوع فضای آموزشي ،آزادتربودن روابط
ومعاشرتهای اجتماعي ،استقالل طلبي دانشجویان با توجه به مقتضیات دوره جواني؛ لذا
این دانشجویان عمالً مشاهده مي کنندکه بنیان های تربیت اسالمي به مراتب گسسته تر و
ضعیفتر از مدارس مي باشد.چرا که دانشگاههای ما به لحاظ ویژگیهای خاص خود بیش از
مدارس،تحت تاثیر تفکرات غیربومي و اومانیستي قرار دارند .برای مثال ،فضای غالب بر
متون درسي و برخي اساتید رشته های علوم تربیتي به شدت متاثر از همان اندیشه های
سکوالریستي غرب مي باشد.بعداً همین اساتید قرار است که معلمین مدارس،مربیان مراکز
تربیت معلم و متخصصین حوزه های مختلف آموزش و پرورش را به جامعه تحویل دهند.و
مجدد ًا همین گروه از دانش آموختگان دانشگاهها به طور مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه
ریزی فضای آموزشي مراکز پیش دبستاني تا مراحل باالتر نقش آفریني مي کنند وقس
علیهذا .عالوه براین مسائل ،به نظر مي رسد که دانشگاههای ما بیش از آنکه بتوانند بر
مناسبات اجتماعي ،فرهنگي و سیاسي جامعه خود تاثیر بگذارند،برعکس تاثیر مي
پذیرند.که خود این موضوع نیز بر خالف ماهیت پویایي و زایندگي مراکز علمي یک جامعه
رو به توسعه مي باشد.
بنابراین بدلیل روابط متقابل و بهم پیوستگي اجزاء یک جامعه نسبت به یکدیگر،تکرار
چرخه معیوب نظام تعلیم وتربیتي ما و بازتولید خروجیهایي که از مباني تربیتي اسالم
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حقیقي روز به روز فاصله بیشتری مي گیرند؛ یک رابطه دیالکتیکي ومنطقي به نظر
ميرسد .مگر اینکه زنجیره های این چرخه معیوب بصورت اساسي متحول شود.
بحث و نتیجهگیری:
در یک نگاه کلي مراکز آموزشي و پرورشي ما اعم از پیش دبستاني تا دانشگاهها با
آنچه که مي بایست مطلوب یک جامعه دیني باشد ،تناسب چنداني ندارند .هر چند که
عمده مشکالت نرمافزاری و سختافزاری حوزه تعلیم و تربیت فعلي ناشي از شکلگیری
آن بر مبنای تفکرات اومانیستي و سکوالریستي غربي دو قرن پیش تاکنون ميباشد ،اما در
دوران جمهوری اسالمي نیز که طلیعهدار نظام مستقل فکری مبتني بر جهانبیني
توحیدی در عرصه حکومتداری و اداره جامعه در همه زمینهها ميباشد ،آنطور که باید
در حوزه تعلیم و تربیت اقدامات اساسي صورت نگرفته است .در بررسي تحوالت اجتماعي
و تاریخي و تأثیرگذاری فرهنگي ،سه دهه عمر زیادی نیست و چون ما هنوز در آغاز راه
هستیم ،قضاوت کلي چندان معقول به نظر نميرسد ؛ اما نکته مهم اینجاست که با همین
شرایط و امکانات موجود نیز به نظر مي رسد برخي اقدامات الزم انجام نگرفته است .
تدوین سند برنامه درسي ملي و نقشه جامع علمي کشور -هرچند با تأخیر -گامهای
ضروری و بسیار مهمي در بعد نظری موضوع مورد بحث ميباشد .اما جدیت الزم در عملي
کردن همین مباني  ،با حرکت کند و بطني مراکز سیاستگذار مانند :شورای عالي انقالب
فرهنگي یا تأثیرپذیری مدیریتهای کالن عرصه تعلیم وتربیت از جمله وزارتخانه های
آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از
جریانات سیاسي و یا سطحي نگری  ،شعارزدگي و دور شدن از رسالت اصلي این مراکز که
پرورش و آموزش صحیح نسل امروز و آینده این مملکت را بر عهده دارند ،میسر نخواهد
شد .بعد از گذشت سي سال از انقالب فرهنگي هنوز در برخي بدیهات نظری مانند:
چگونگي اسالمي کردن دانشگاه ها ،تربیت اسالمي یا امکان وامتناع علوم دیني  ،اجماع نظر
متقني بین برخي صاحبنظران و دستگاههای اجرایي صورت نگرفته و این ناهماهنگي و
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تناقضات ساختاری که متأسفانه جز اتالف سرمایه های ملي این مملکت خاصیت دیگری
در برندارد؛ بیشتر تحت تأثیر فضای روزمرگي یا بهره برداری گروههای سیاسي ،مشمول
مرور زمان ميشود.
نکته دیگر تأکید بر بُعد پرورش یا تزکیه و بعد پرداختن به مسئله آموزش و تعلیم
ميباشد که ميبایست در اولویت برنامههای مدیران مدارس و دانشگاهها باشد .پر واضح
است که اگر حوزههای مختلف تربیت اسالمي ،از حالت فضیلت های فراموش شده به
ضرورتهای اساسي تبدیل بشود و به طور صحیح و همزمان مورد توجه قرار بگیرند ،این
قبیل مسایل نیز خود به خود حل خواهد شد .ما معتقدیم که با همدلي مضاعف و عزم
استوار همه دست اندرکاران ذیربط ،رفع مشکالت عرصه تعلیم وتربیت کشورمان چندان
دور از انتظار نمي باشد.
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