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نشســت نقــد کتــاب "آرای دانشــمندان مســلمان در تعلیــم و
تربیــت و مبانــی آن ،جلــد ششــم ،امــام خمینــی(ره)" بــا
حضــور نویســنده و ناقــدان ایــن کتــاب بــه همــت پژوهشــگاه
حــوزه و دانشــگاه و بــه صــورت مجــازی در تاریــخ  8دی 1399
برگزار شد.
در نشســت نقــد کتــاب "آرای دانشــمندان مســلمان در تعلیــم
و تربیــت و مبانــی آن ،جلــد ششــم ،امــام خمینــی(ره)" کــه
توســط پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه برگــزار شــد ،حجــت
الســام و المســلمین محمــد بهشــتی عضــو هیــأت علمــی
پژوهشــگاه حوزه و دانشــگاه و نویســندهی کتــاب توضیحاتی
را در خصــوص فرآینــد نــگارش و فصــول نظــام یافتــهی
کتــاب توضیحاتــی ارائــه کــرد و ســپس دکتــر حســن ملکــی
بهعنــوان منتقــد بــه تحلیــل و بررســی کتــاب پرداخــت.
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در شــروع نشســت دبیــر جلســه دربــاره کتــاب مذکــور بیــان کــرد :کتــاب
آرای تربیتــی امــام خمینــی (ره) آخریــن جلــد از ســری کتــاب آرای
دانشــمندان مســلمان در تعلیــم و تربیــت اســت .یعنــی  6جلــد آرای
دانشــمندان مســلمان در تعلیــم و تربیــت چــاپ شــده و ایــن کتــاب کــه
اآلن جلســه نقــدش برگــزار میشــود جلــد ششــم اســت .جلــد اول،
جلــد دوم و جلــد چهــارم بــه صــورت مشــترک بــا حــاج آقــای بهشــتی،
آقــای ابوجعفــری و آقــای دکتــر فقیهــی نوشــته شــده ،جلــد ســوم توســط
آقــای بهــروز رفیعــی نوشــته شــده و جلــد پنجــم کــه مربــوط بــه فیــض
کاشــانی اســت و نیــز جلــد ششــم ،توســط حــاج آقــای بهشــتی بــه صــورت
انفــرادی نوشــته شــده اســت.
وی افــزود :از ایــن شــش جلــد کتــاب ،یــک جلــد کتــاب درســی بــا
عنــوان "مربیــان بــزرگ مســلمان" هــم اســتخراج شــده اســت 18 .نفــر
از متفکــران انتخــاب شــده و آرایشــان بــه صــورت گزیــده در کتــاب
"مربیــان بــزرگ مســلمان" آمــده و توســط آقــای بهــروز رفیعــی تألیــف
و تلخیــص شــده اســت ،کــه انشــاءالله بعــد از ایــن جلســه نقــد کتــاب
"مربیــان بــزرگ مســلمان" هــم تــا آخــر ســال برگــزار خواهــد شــد.
دبیــر نشســت ادامــه داد :هــدف از نقــد ایــن کتابهــا و هــدف ایــن
جلســات بررســی و آشــنا شــدن دوســتان بــا نقــاط قــوت و ضعــف کتــاب و
درسآمــوزی از ایــن نقــاط قــوت و ضعــف بــرای پیشــبرد تحقیقــات بعــدی
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اســت .بنابرایــن هــدف بیشــتر درسآمــوزی اســت بــه منظــور اینکــه
بتوانیــم کارهــای بعــدی کــه ارائــه میدهیــم ،بهتــر ،غنیتــر و مفیدتــر
باشــد.
وی در ادامــه بیــان کــرد :در نقــد چنــد مطلــب مــد نظــر مــا اســت .یعنــی
ً
در ایــن جلســات نقــد میخواهیــم ببینیــم کــه اوال آیــا اهــداف کلــی کــه
در تألیــف کتــاب مــد نظــر بــوده اســت بــرآورده شــده یــا نــه و آیــا کتــاب
ســاختاربندی مناســبی داشــته اســت و آیــا در کتــاب از روششناســی
مناســب اســتفاده شــده اســت یــا نــه؟ بــه گونـهای کــه برداشـتهایی کــه
در کتــاب ارائــه میشــود از اعتبــار و اتقــان کافــی برخــوردار باشــد و بشــود
اینهــا را بهعنــوان آرای تربیتــی بــه امــام یــا دیگــر متفکرانــی کــه مــورد
بحــث اســت نســبت داد.
وی افــزود :اهــداف دیگــری کــه از نقــد کتابهــا بــه دنبــال آنهــا
هســتیم ایــن اســت کــه آیــا موضوعــی کــه بــه آن پرداختــه شــده بــه
صــورت کامــل بررســی شــده اســت یــا نــه؟ آیــا مطالــب زائــد در کتــاب
ً
وجــود دارد یــا مطالــب کامــا مرتبــط بــا موضــوع بحــث اســت؟ آیــا از همه
منابــع معتبــر و قابــل اســتفاده در ایــن کتــاب اســتفاده شــده اســت یــا نــه؟
آیــا ادبیــات و اصطالحــات تعلیــم و تربیــت بــه صــورت صحیــح در کتــاب
اســتفاده شــده یــا نــه؟ و در پایــان آیــا قلــم ،قلم روان و اســتانداردی هســت
یــا نــه؟ بــه طــور کلــی مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه آیــا کتابهــای
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مــا کاســتیهایی داشــتهاند یــا نداشــتهاند .اگــر کاســتی نداشــتهاند و
کامــل بودهانــد کــه فبهــا و اگــر کاســتی داشــتهاند؛ در مراحــل بعــدی از
ایــن کاســتیها کــم شــود و بــر غنــای اثــر افــزوده شــود.
توضیحات حجتاالسالم و المسلمین بهشتی
درباره کتاب
در ادامــه نشســت حجــت الســام و المســلمین محمــد بهشــتی عضــو
هیــأت علمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و نویســندهی کتــاب بیــان
کــرد :نقــد کتــاب بــدون تعــارف یــک فرصــت اســت .مــن معتقــدم کــه
از ایــن فرصــت بایــد اســتفاده شــود و ایــن فرصــت بایــد مغتنــم شــمرده
شــود .البتــه بــه شــرطی کــه نقــادی ،عالمانــه ،دقیــق ،مســتند ،منصفانــه
و پیشبرنــده باشــد و از آنچــه کــه گفتــه میشــود قدمــی بــه پیــش بــرود.
محمــد بهشــتی افــزود :کتــاب "آرای تربیتــی امــام خمینــی" از یــک
مقدمــه و شــش فصــل نظــام یافتــه اســت .در مقدمــه کتــاب بــه دو
موضــوع اساســی پرداختــه شــده کــه یکــی ضــرورت پژوهــش و دیگــری
بازشناســی شــخصیت امــام خمینــی اســت .قســمت ضــرورت پژوهــش از
چنــد جهــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،یکــی از جهــت اینکــه خاســتگاه
آرای تربیتــی امــام خمینــی منبعــث از قــرآن و ســنت اســت و ایــن یکــی
از ویژگیهــا اســت .ایشــان بــا اســتناد بــه آیــات شــریفه قــرآن و روایــات،
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آرای تربیتــی خودشــان و اگــر بهتــر بخواهیــم بگوییــم نظــام تربیتــی
خودشــان را اســتخراج و بیــان فرمودهانــد.
وی ادامــه داد :مســئلهی دوم ،مســئله ضــرورت اثبــات شــخصیت ویژهی
ایشــان اســت .حضــرت امــام خمینــی ره هــم جامعیــت در شــخصیت
داشــتند و هــم جامعیــت در علــوم ،ایــن دو مســئله باعــث شــد کــه مــا بــه
ایــن کتــاب روی بیاوریــم و آرای ایشــان را بنویســیم .فــرق بیــن جامعیــت
در شــخصیت و جامعیــت در علــوم در کتــاب آمــده اســت.
عضــو هیــأت علمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه خاطــر نشــان کــرد:
مســئلهی ســوم ،دیــدگاه ویــژهی امــام خمینــی ره بهعنــوان کســی اســت
کــه  10ســال رهبــر انقــاب بودهانــد و هم ـهی شــئون و ابعــاد اجتمــاع
را در نظــر داشــتهاند .مســئلهی دیگــر ،جامعهنگــری امــام و ایــن اســت
کــه انســان را بــه صــورت یــک منظومــه و مجموعــه نــگاه میکنــد و
مســئلهی دیگــر آرای تربیتــی حضــرت امــام ره بــر اســاس فطرتمــداری
و نــگاه تمدنــی اســت.
نویســنده کتــاب "آرای دانشــمندان مســلمان در تعلیــم و تربیــت و مبانــی
آن ،جلــد ششــم ،امــام خمینــی(ره)" اظهــار داشــت :ضــرورت پژوهــش
براســاس ایــن مســائل بــرای مــا اثبــات و تبییــن شــد و مــا ایــن کتــاب را
نوشــتیم.
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حجتاالســام و المســلمین بهشــتی افــزود :بازشناســی شــخصیت
امــام نیــز در مقدم ـ ه آمــده و بــه  7بحــث مهــم در بازشناســی شــخصیت
امــام اشــاره شــده اســت کــه ایــن  7بحــث مهــم عبارتنــد از جامعیــت
شــخصیت ،قلــهی ایمــان و خلــوص ،برجســتگی عرفانــی و اخالقــی،
فقاهــت و اجتهــاد ،فراســت و سیاســت ،صالبــت و قاطعیــت و ســبک
زندگــی .در قســمت ســبک زندگــی منــش و روش امــام خمینــی (ره)
تبییــن شــده اســت.
نویســنده کتــاب بیــان کــرد :در مقدمــه ایــن دو بحــث اساســی بیــان شــده
و بعــد اصــل کتــاب از اینجاســت کــه آرای تربیتــی امــام در شــش فصــل
تنظیــم شــده اســت .در اینجــا الگــوی پژوهــش مــا براســاس ســاحتهای
تربیــت اســت .اولیــن فصــل ،کلیــات مفهومشناســی و ادبیــات پژوهــش
اســت کــه در ایــن فصــل راجــع بــه مفهــوم تربیــت ،تزکیــه ،تهذیــب،
ماهیــت تربیــت ،رویکردهــای موجــود در تربیــت ،رویکــرد امــام و ...بحــث
شــده اســت .در کتــاب آمــده کــه معنــای از نظــر امــام بــا دیگــران متفــاوت
ً
اســت .ایشــان تقریبــا همانــی را میگویــد کــه شــیخ اشــراق میفرمایــد.
ایشــان ربانــی شــدن انســان را تربیــت میداننــد.
حجــت االســام و المســلمین بهشــتی دربــارهی محتــوای فصــول بعــدی
کتــاب عنــوان کــرد :فصــل دوم دربــارهی تربیــت اعتقــادی و عبــادی
اســت .در ایــن فصــل دربــارهی مباحثــی نظیــر حــدود ،مفاهیــم ،قلمــرو،
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پیشــینه و ضــرورت و اهمیــت تربیــت اعتقــادی و عبــادی بحــث شــده
اســت .فصــل دوم یــک مقــدار از فصــول دیگــر مفصلتــر اســت .فصــل
ســوم دربــارهی تربیــت اخالقــی و عرفانــی اســت کــه در ایــن بحــث هــم
همــان مباحــث مقدماتــی و همــان بحثهــای مبانــی ،اهــداف ،اصــول
و روشهــای خــاص ایــن نــوع تربیــت بحــث شــده اســت .فصــل بعــدی،
تربیــت اجتماعــی و سیاســی اســت کــه در ایــن فصــل هــم بــه حــدود،
مفاهیــم و ســایر مباحــث پرداختــه شــده اســت.
وی افــزود :پنجمیــن فصــل ایــن کتــاب ،تربیــت علمــی ،عقلــی و فناوری
اســت کــه در ایــن زمینــه نیــز دربــارهی حــدود ،مفاهیــم ،قلمــرو ،پیشــینه
و ضــرورت و همینطــور دربــارهی مبانــی ،اهــداف ،اصــول و روشهــای
تربیــت بحــث شــده اســت .فصــل آخــر کتــاب ،تربیــت زیباییشــناختی
و هنــری اســت .در ایــن فصــل نیــز بــه حــدود تربیــت زیباییشــناختی،
تعاریــف ،مفاهیــم ،پیشــینه و امثــال آن پرداختهشــده و ســپس بــه
مبانــی ،اهــداف ،اصــول و روشهــای تربیــت زیباییشــناختی و هنــری
اشــاره شــده اســت.
حجــت االســام و المســلمین بهشــتی خاطــر نشــان کــرد :در کل حــدود
 5ســاحت از ســاحتهای تربیــت در ایــن کتــاب آمــده و بــه دلیــل اینکــه
کتــاب بیــش از ایــن حجیــم نشــود از ســاحتهای دیگــر صرفنظــر
کردهایــم .ایــن کتــاب بــه صــورت مشــترک توســط پژوهشــگاه حــوزه و
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دانشــگاه ،صمــت و مؤسســه تنظیــم آثــار و نشــر حضــرت امــام بــه چــاپ
میرســد .در واقــع یــک طــرح بیرونــی اســت و از طریــق ایــن ســه جــا
منتشــر شــده اســت.
وی دربــاره نوآوریهــای کتــاب نیــز گفــت :نخســت اینکــه آرای تربیتــی
امــام خمینــی مســتند بــه کتابهــای اصلــی اســت کــه ایشــان نوشــتهاند.
مــا از صحیفــه امــام هــم اســتفاده کردهایــم ولــی تکیــه مــا بیشــتر بــر
کتابهایــی اســت کــه خــود ایشــان نوشــتهاند .دومیــن نــوآوری ایــن
اســت کــه آرای تربیتــی امــام خمینــی نظاممنــد اســت و پراکنــده نیســت.
ً
دو چیــز دارد ،اوال اینکــه نظاممنــد اســت و در قالــب ســاختار روز ارائــه
ً
شــده و دومــا بــا تحلیــل ارائــه شــده اســت.
بهشــتی افــزود :نــوآوری ســوم ایــن اســت کــه مــا در کتــاب الگــوی
ســاحتها را دنبــال کردهایــم .ایــن کار را بــه دلیــل کاربــردی بــودن و
بــه دلیــل عملــی بــودن آن انجــام دادیــم تــا مســائل تربیتــی را بیشــتر
عملیاتــی و کاربــردی کنــد.
نقد کتاب توسط دکتر حسن ملکی
در ادامـهی نشســت دکتــر حســن ملکــی معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش
ً
و رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی بیــان کــرد :انصافــا
کارهــای علمــی حجــت االســام و المســلمین بهشــتی همیشــه مــورد
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اســتفاده بــوده و بنــده هــم ماننــد ســایر عالقهمنــدان بــه حــوزهی تعلیــم
و تربیــت از آثــار و اندیشـهی ایشــان همیشــه بهــره بــردهام .از پژوهشــگاه
محتــرم حــوزه و دانشــگاه هــم تشــکر و قدردانــی میکنــم کــه ایــن
امــکان را فراهــم فرمودنــد تــا بنــده مــروری بــر یکــی از آثــار تربیتــی ایــن
اندیشــمند داشــته باشــم.
حســن ملکــی افــزود :بنــده ابتــدا نظــر خــود را راجــع بــه ابعــاد قــوت و
مثبــت ایــن اثــر علمــی فاخــر را عــرض میکنــم و بعــد پیشــنهادهایی
کــه در جهــت بازبینــی و بازنگــری محتــوای ایــن کتــاب دارم را عــرض
خواهــم کــرد .در ابتــدا ایــن مطلــب را عــرض کنــم کــه نظــام اســامی کــه
ً
براســاس برنامههــای تولیــدی بنــا میشــود ،اوال و بالــذات هــدف تربیتــی
ً
دارد و ثانیــا و بالعــرض اهــداف دیگــری دارد .یعنــی اگــر در یــک نظــام
اســامی هــدف سیاســی ،هــدف اقتصــادی و هدفهــای دیگــر مطــرح
اســت ،اینهــا همهشــان هدفهــای واســطهای هســتند بــرای تحقــق
یــک غایــت و هــدف متعالیتــر بــه نــام تربیــت و هدایــت انســانها .یعنــی
اگــر یــک نظــام اســامی در تربیــت انســانها بــه مشــکل بخــورد ولــو در
ســایر ابعــاد توفیقاتــی بــه دســت بیــاورد بایــد یــک عالمــت ســوالی مطــرح
کــرد و دنبــال پاســخ بــود.
ً
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی ادامــه داد :قاعدتــا در
ایــن نظــام اســامی بایــد بعــد تربیتــی و اخالقــی زمامــدار و ســایر ابعــاد
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اندیشــهای حضــرت امــام رضــوان تعالــی علیــه بهعنــوان بنیانگــذار
نظــام بپردازیــم؛ كمــی اینكــه مــا ایــن معنــا را در اثــری کــه آقــای بهشــتی
تدویــن فرمودنــد بــه خوبــی مشــاهده میکنیــم.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :نکتــهی دوم مقدماتــی دیگــر
اســت کــه قصــد مــا نقــد اندیشــه امــام خمینــی رضــوان تعالــی علیــه
نیســت ،بلکــه نقــد مــا نقــد کتابــی اســت کــه دربــاره اندیشــه تربیتــی
ایشــان نوشــته شــده اســت .یعنــی مــا ناقــد یــک اثــر علمــی هســتیم
ً
کــه دربــاره امــام نــگارش یافتــه اســت .طبیعتــا اندیشــهی مطهــر آن
بزرگــوار اندیشـهای اســت کــه مــا هــر قــدر توفیــق تبعیــت داشــته باشــیم
میتوانیــم قدمهــای مؤثــری در مســیر کســب کماالتمــان برداریــم.
رئیــس ســازمان پژوهــش در تحلیــل و نقــد کتــاب بیــان کــرد :بــه نظــر
بنــده ابعــاد قابــل توجــه و مثبــت ایــن اثــر چنــد چیــز اســت .یکــی از آنهــا
ایــن اســت کــه بــه اعتقــاد مــن اندیشــه تربیتــی حضــرت امــام بــه طــرز
مناســبی تدویــن یافتــه و در یــک هندسـهی قابــل دفــاع و قابــل توجهــی
ارائــه شــده اســت ،چــون اندیش ـهی تربیتــی حضــرت امــام در کنــار دو
وجــه فقهــی و سیاســی حضــرت ایشــان قــدری نامعلــوم و تبییــن نشــده
ً
مانــده بــود .یعنــی وقتــی حضــرت امــام نوعــا بــه ذهــن افــراد و حتــی
شــاید تعــدادی از نخبــگان میآمــد ،بیشــتر متوجــه بعــد فقهــی و رهبــری
سیاســی ایشــان میشــدند و کمتــر بــه ایــن پرداختــه شــده بــود کــه
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ایشــان از یــک آرا و اندیشــههای متعالــی تربیتــی و اخالقــی برخــوردار
هســتند و دارای اندیشــه واالی تربیتــی هســتند ولــی مطــرح و تحلیــل
نشــده اســت ،کــه در ایــن اثــر آقــای بهشــتی ایــن اندیشــه را بــه طــرز
زیبایــی برجســته کردهانــد و نشــان دادهانــد کــه بنیانگــذار کبیــر انقــاب
اســامی ایــران از بعــد تربیتــی نیــز صاحبنظــر و اهــل نظــر بودهانــد و
در واقــع میشــود بیــن اندیشــه فردیتــی ایشــان و ســایر صاحبنظرانــی
کــه وجــود دارد تمایــز قائــل شــد .مــن ایــن را بهعنــوان یــک وجــه مثبــت
ایــن اثــر تلقــی میکنــم.
وی افــزود :وجــه برجســته و مبــرز دیگــر ایــن اثــر ایــن اســت کــه ابتــدا
یــک چتــر کلــی از اندیشــه حضــرت امــام را مطــرح کردهانــد و بعــد
اندیشــهی تربیتــی حضــرت امــام را ذیــل آن چتــر کلــی قــرار دادهانــد.
ً
یعنــی اصطالحــا یــک کار قیاســی از جــزء بــه کل انجــام شــده و ایــن
باعــث شــده کــه خواننــده دریافتهــای مناســب و خوبــی از اندیشــه
تربیتــی امــام راحــل بــه دســت بیاورنــد .ایــن ویژگــی قابــل توجهــی اســت.
حســن ملکــی بیــان کــرد :ویژگــی ســوم ایــن اثــر ایــن اســت کــه بعــد
تحقیقــی و تحلیلــی خوبــی دارد .یعنــی از یــک ســو تحقیــق و تألیــف
اســت کــه مســتحضر هســتید تألیفــی قــوی و پایــدار اســت کــه مبتنــی
بــر تحقیــق باشــد و ایــن نشــانگر ایــن اســت کــه آقــای بهشــتی محققانــه
تالیــف کردهانــد و از ســوی دیگــر بعــد تحلیلــی خوبــی دارد کــه ایــن دو
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ً
بعــد باعــث شــده کــه اتقــان و اســتحکام مطالــب انصافــا بــاال باشــد.
همچنیــن مــن انســجام و یکپارچگــی قــویای را در ایــن اثــر میبینیــم.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد :یــک اثــر علمــی یــک ســیرت
دارد و یــک صــورت .صــورت یــک اثــر علمــی همــان انســجام و هندســه
متقــن و قــوی آن اثــر اســت .صــورت زیبــای ایــن اثــر قابــل توجــه اســت و
بایــد شــاکر بــود .بررســی همــه جانبــه هــر یــک از ابعــاد تربیــت هــم قابــل
توجــه بــود کــه الزم اســت ذکــر شــود .در هــر یــک از آن ســاحتهایی کــه
آقــای بهشــتی در بحــث مقدماتــی گفتنــد ســعی شــده تــا بررســی همــه
جانب ـهای بــه عمــل بیایــد .حــاال ممکــن اســت نکاتــی و نواقصــی هــم
ً
باشــد ولــی در یــک نــگاه کلــی و وســیع ،انصافــا در هــر یــک از ایــن ابعــاد
تربیــت ســعی شــده بررســی همــه جانبـهای بــه عمــل بیایــد.
رئیــس ســازمان پژوهــش در ادامــه چنــد نکتــه را پیشــنهاد کــرد .وی
گفــت :نکتــه اول ایــن اســت کــه بــه درســتی اشــاره شــد کــه حضــرت
امــام بــه مقولــه فطــرت الهــی انســان در آثارشــان بهــای زیــادی قائــل
هســتند .یعنــی اگــر از یــک جهتــی بگوییــم کــه آثــار عرفانــی و تربیتــی
ایشــان بــر محوریــت فطــرت تبییــن شــده و تدویــن یافتــه اســت ،تصــور
میکنــم ســخن خــاف واقعــی نباشــد .فطــرت در اندیش ـهی ایشــان بــه
مثابــه خورشــیدی اســت در منظومــه فکــری ایشــان .یعنــی بــا تابــش نــور
فطــرت ،آرا و اندیشــههای تربیتــی و اخالقــی ایشــان منــور میشــود.
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حــاال کــه مــا ایــن ویژگــی را در اثــر تربیتــی و اخالقــی امــام داریــم ،بهتــر
بــود کــه آقــای بهشــتی میآمدنــد مقولـهی فطــرت را در مقایســه بــا ســایر
فالســفهای کــه فطــرت را قبــول دارنــد یــا ویژگیهــای سرشــت انســان را
ً
میپذیرنــد ولــی نــگاه وحیانــی و توحیــدی ندارنــد و صرفــا نــگاه فلســفی
زمینــی دارنــد؛ بررســی میکردنــد .مــن ندیــدم کــه ایــن کار را در ایــن اثــر
علمــی انجــام دهنــد.
ملکــی افــزود :البتــه ایشــان در جایــی فرمودهانــد کــه مولــف محتــرم
بــه آنهایــی کــه قائــل بــه فطــرت نیســتند و بــه لــوح ســفید در ذهــن
و روان انســان اعتقــاد دارنــد توجــه داشــتهاند ،امــا ایــن وجــه قضیــه،
وجــه کاســتی و خــأ اســت .مــن احســاس میکنــم شــما عظمــت
فطرتگرایــی توحیــدی را در کنــار دیــدگاه کانــت و دکارت کــه بــه نوعــی
بــه ویژگیهــای ذاتــی قائــل هســتند ولــی نــگاه توحیــدی ندارنــد مقایســه
نکردهایــد .بــه نظــرم ایــن مقایســه قــوت کار را نشــان خواهــد داد تــا
خواننــدگان اثــر بداننــد وقتــی انســان را زیــر چتــر خداگرایــی تحلیــل
ً
کنیــم ،دامنـهی تحلیــل مــا بــا آن کســانی کــه صرفــا در یــک نــگاه مــادی
بــه ویژگیهــای ذاتــی انســان پرداختهانــد ،متفــاوت میشــود .پیشــنهاد
میکنــم ایــن وجــه از قضیــه در جایــی کــه صــاح باشــد بــه نوعــی بــه آن
مباحــث فطرتشناســی اضافــه شــود.
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دکتــر حســن ملکــی پیشــنهاد دوم خــود را ایــن گونــه مطــرح کــرد:
آقــای بهشــتی تــاش عالمانــهای کردهانــد تــا ابعــاد اساســی تعلیــم و
تربیــت را در ســاحتهای مختلــف بررســی کننــد ولــی بــرای تکمیــل
کارشــان و بــرای اینکــه اندیشــهی تربیتــی حضــرت امــام کاملتــر
بیــان شــود بهتــر بــود بــه ســایر ابعــاد تربیــت ماننــد تربیــت اقتصــادی،
زیســتی ،بدنــی و تربیــت انقالبــی توجــه میشــد .وقتــی رهبــر معظــم
انقــاب بــه انقالبیگــری و انقالبــی بــودن تأکیــد کردنــد ،بنــده روی ایــن
مســئله تأمــل کــردم و بــه نظــرم میرســد مــا بایــد یــک کلیــد واژهی نــو
را وارد عرص ـهی ســاحتها کنیــم و آن هــم تربیــت انقالبــی اســت .اگــر
میگوییــم تربیــت اجتماعــی ،سیاســی ،علمــی و فناورانــه ،میتوانیــم از
یــک بعــد دیگــری از تربیــت بــه نــام تربیــت انقالبــی هــم حــرف بزنیــم.
مــا در تربیــت انقالبــی دنبــال فــردی خواهیــم بــود کــه آن انســان در
مــدار حرکــت خــود نســبت بــه ارزشهــای اصیــل اســامی و ایرانــی و
وضعیــت موجــود حســاس باشــد و رو بــه ســوی آرمانهــا داشــته باشــد
و بــرای دســتیابی بــه آرمانهــا واقعیتهــای موجــود را بررســی کنــد و
هوشــمندانه حرکــت کنــد .مناســبات خــودش را هــم بــا نظــام ارزشهــا
معیــن کنــد و دائــم در حــال پویایــی و حرکــت باشــد.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :مــن پیشــنهاد میکنــم مولــف
محتــرم ،حضــرت آقــای بهشــتی یــک تأملــی بفرماینــد کــه آیــا تربیــت
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انقالبــی را نیــز میتــوان بهعنــوان یــک وجهــی از تربیــت مطــرح کــرد؟
پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه بــه تربیــت اقتصــادی و بدنــی هــم توجــه
کنیــم تــا ایــن کار زیبــا ،کاملتــر شــود .ایــن ارتبــاط پیــدا میکنــد بــا
یکــی از محورهــای مــورد نقــد پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه .بــه اعتقــاد
بنــده اگــر ایــن مــوارد اضافــه شــود ایــن کار علمــی کاملتــر خواهــد شــد.
حســن ملکــی اظهــار داشــت :ســومین پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه
آیــا بهتــر نیســت در ایــن اثــر علمــی ،اخالقــی و تربیتــی یــک ورودی بــه
نیازهــای اساســی انســان داشــته باشــیم؟ آیــا بهتــر نیســت کــه هدفهای
تربیتــی خودمــان را مبتنــی بــر نیازهــای اصلــی انســان کنیــم؟ البتــه آن
نیازهــای اصیلــی کــه در اندیشــه حضــرت امــام وجــود دارد و بایــد تدویــن
و اســتنباط شــود .مــن در ایــن اثــر ندیــدم کــه بــه انــدازه کافــی بــه ایــن
قضیــه نگریســته شــود .بــه هــر حــال مســائل تربیتــی در ایــن نظریههــای
ً
غربــی نوعــا مبتنــی بــر یــک نیازســنجی اســت .نیازســنجی بــه ایــن معنــا
ً
کــه معمــوال دادههــا و اطالعــات را از واقعیتهــای موجــود بــه دســت
میآورنــد و تحلیــل میکننــد و براســاس آن تحلیــل ،راجــع بــه نیازهــا
ســخن میگوینــد.
رئیــس ســازمان پژوهــش افــزود :مــراد بنــده ،نیازهــای فطــری و نیازهای
اصیــل انســان اســت .نیازهایــی اســت کــه در ایــن الگوهــای نیازســنجی
مرســوم شــکار نمیشــود چــون ابــزاری کــه در نیازســنجیهای مرســوم
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وجــود دارد ،عاجزتــر از آن هســتند کــه بگوینــد و بفهماننــد کــه در وجــود
انســان کــدام نیازهــای اصیــل فطــری وجــود دارد و بعــد محتــوا و روشها
را بــر آن پایــه قــرار دهنــد .مــن کل کتــاب را دو ،ســه بــار مطالعــه کــردم و
ایــن را ضــرورت میبینــم .حــاال در بعضــی جاهــا اشــاره شــده ولــی مــراد
مــن ایــن اســت کــه هندســه دقیقتــر نیازهــای اصیــل فطــری انســان
هــم بیــان شــود.
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بیــان کــرد :چهارمیــن پیشــنهادم ایــن
اســت کــه آیــا بهتــر نیســت یــک آسیبشناســی هــم بــه ایــن کتــاب
اضافــه کنیــم؟ آسیبشناســی بــه ایــن معنــا کــه حــاال مــا اندیشــهی
تربیتــی حضــرت امــام را مطــرح کردیــم و بازنگــری هــم کردیــم و
کاملتــر شــد ،آیــا در ایــن عرصــه بــا آســیبهایی مواجــه نیســتیم؟
ً
طبیعتــا اگــر قــدری نگاهمــان را بــه فراتــر از کتــاب ببریــم و معتقــد بــه
ایــن باشــیم کــه ایــن اندیشــه بایــد ســاری شــود ،شــاید الزم باشــد یــک
نــگاه آسیبشناســانه داشــته باشــیم تــا بررســی شــود آیــا ایــن اندیشــه
عملــی و اجرایــی شــده اســت؟ اگــر اجرایــی نشــده اســت چــه آســیبهایی
وجــود دارد؟ مــا بایــد کمــی واقعگرایانــه ایــن موضــوع را بررســی کنیــم.
مــا اعتقــاد داریــم امامیــن انقــاب اســامی ایــران و ایــن دو اندیش ـهی
مطهــر اگــر خــوب شناســایی و تحلیــل شــوند و تبدیــل بــه برنامــه شــوند،
راه بــرای تمدنســازی اســامی و ایرانــی بــه طریــق اولــی بــاز میشــود.
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رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی خاطــر نشــان کــرد:
نکتــه پایانــی بنــده ایــن اســت کــه آن فصــل مربــوط بــه تربیــت هنــری و
زیبایــی شــناختی ،نــکات خوبــی دارد ولــی احســاس مــن ایــن اســت کــه
آن فصــل بــه دالیلــی مختلــف ،فصــل الغــری اســت .در شــرایط امــروز
هــر کســی پیامهــای تربیتــی را بــا ابــزار هنــر انتقــال میدهــد؛ موفقتــر
اســت .حتــی اگــر خدایــی ناکــرده یــک نفــر بخواهــد یــک امــر باطلــی را
ارائــه بدهــد ،اگــر هنرمندانــه آن پیــام باطــل را ارائــه بدهــد ،پیــام او نافــذ
میشــود .زیباییشناســی و بعــد هنــری مســئله بســیار مهمــی اســت.
باألخــره شــاید بــه انــدازه ســایر ابعــاد تربیــت نتــوان مطلــب کافــی پیــدا
کــرد.
ً
وی افــزود :مــن اتفاقــا احســاس میکنــم آن روش اســتنباطی کــه
حضــرت آقــای بهشــتی دنبــال میکننــد اینجــا بایــد کارســاز باشــد .بــه
هــر حــال مــا از توصیفهــا بــه یــک هنجارهایــی برســیم ممکــن اســت
در هــر یــک از ابعــاد ،یــک ســری نقطــه ضعــف وجــود داشــته باشــد .بــه
نظــر مــن نقط ـهای اســت کــه قــوه اســتنباط بایــد بیشــتر و قویتــر کار
کنــد؛ شــاید اینجاســت کــه مــا بایــد بــر مبنــای اندیشــه تربیتــی حضــرت
امــام دســت بــه تولیــد روشهــای نــو بزنیــم کــه آن ظرافــت خــاص
خــودش را دارد.
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پاسخ حجتاالسالم بهشتی
به پیشنهادات دکتر ملکی
در ادامــه حجــت االســام و المســلمین بهشــتی دربــاره نقــد و تحلیــل
دکتــر ملکــی از کتــاب "آرای دانشــمندان مســلمان در تعلیــم و تربیــت و
مبانــی آن ،جلــد ششــم ،امــام خمینــی(ره)" بیــان کــرد :مــن یــک جهــان
ســپاس از آقــای دکتــر ملکــی دارم کــه بــه گفتــه خودشــان چنــد بــار
کتــاب را مــرور کردهانــد و نــکات بســیار خوبــی گفتنــد .همــان طــور کــه
فرمودیــد حضــرت امــام یــک فقیــه اســت ولــی امتیــاز امــام ایــن اســت
ً
کــه حتــی در کتابهــای فقهــی هــم از تربیــت ســخن گفتهانــد .مثــا
در کتــاب انــوار الهدایــه کــه خــارج از اصــول اســت نیــز در مــورد عوامــل
ً
تربیــت صحبــت کردهانــد .حــدودا  17عامــل را بیــان کردهانــد کــه برخــی
از آنهــا در ایــن اثــر نیــز آمــده اســت .بنابرایــن حضــرت امــام یــک فقیــه
جامعالشــرایط اســت کــه بــه مســائل تربیتــی هــم توجــه داشــتهاند.
بهشــتی افــزود :دربــارهی نکتــه دومــی کــه فرمودنــد در فطــرت
توحیــدی آســمانی ،یــک مقایســه بــا ذاتگرایــی کانــت و امثــال کانــت
شــود؛ نیــز بگویــم کــه مــا ایــن نکتــه را در کتــاب دیگرمــان کــه تربیــت
زیباییشــناختی از دیــدگاه اســام اســت؛ آوردهایــم .ایــن نقیص ـهای کــه
در ســاحت تربیــت زیباییشــناختی فرمودنــد در آنجــا رعایــت شــده اســت.
حجــت االســام و المســلمین بهشــتی اظهــار داشــت :نکتــه ســوم
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آقــای ملکــی دربــاره تربیــت انقالبــی بــود .تربیــت انقالبــی مســئله بســیار
مهمــی اســت ولــی همانطــور کــه مالحظــه فرمودیــد ،مــا ایــن نکتــه را
در ســاحت تربیــت اجتماعــی سیاســی آوردهایــم.
بهشــتی در پایــان خطــاب بــه ملکــی گفــت :شــما بــه خوبــی فرمودیــد
کــه خــوب اســت بــرای نیازهــای اصیــل فطــری یــک حســابی بــاز شــود.
مــا در اینجــا بــه چنــد مســئله توجــه کردیــم .یکــی نیــاز بــه نیایــش بــود و
دیگــری نیــاز بــه وارســتگی و اجــرای عدالــت بــود .البتــه میتــوان اینهــا
را بهعنــوان فصــل جــدا آورد .مــن اآلن بــه ذهنــم خطــور کــرد کــه در ایــن
زمینــه یــک مقالــه بنویســم تــا نیازهــای اصیــل فطــری در آن بحــث شــود.
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