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اش��اره: در نوش��تار پیش��ین به لزوم توجه ب��ه قلب به 
عن��وان مح��ور آم��وزش پرداختی��م و از آس��یب های 
آموزش ذهن محور، که مبنای غیر اس��امی نهادهای 
رس��می آموزش��ی و پرورش��ی کش��ور ش��ده اس��ت، 
ب��ه اختصار س��خن گفتی��م و ب��ر ل��زوم کیفیت گرایی 
ب��ه ج��ای کمیت گرای��ی در آم��وزش عل��وم و ب��ه ویژه 
مع��ارف دین��ی تأکی��د ورزیدی��م. در ای��ن مقال��ه ب��ه 
جایگاه عم��ل و نیت در فراگیری دان��ش می پردازیم.



جایگاه دانش در رفتار
ش��اید این پرس��ش در ذهن ش��ما هم نقش بسته 
باش��د که چگونه می توانیم تأثیر آنچ��ه را که خود 
ف��را می گیریم و یا به دیگران آموزش می  دهیم، در 

رفتارو موضع گیری های خویش ببینیم؟
پاس��خ  چنین پرسش��ی مهم که نش��ان از دغدغۀ 
تربیت��ی دارد در عنص��ر »عم��ل ب��ه دان��ش« و در 
آموزه های قرآنی و س��خنان پیش��وایان دین بر آن 
تأکید شده اس��ت یافت می شود. در متون اصیل 
اس��امی، پیش��وایان دین ب��ه پی��روی از فرهنگ 

ق��رآن کریم بر پیوس��تگی عل��م و عمل 
پ��ای فش��رده اند؛ پیامیر عظیم الش��أن 
مرب��ی  بزرگ تری��ن  ک��ه  اس��ام6، 
انسان ها است، دربارۀ عمل به دانسته ها 
و تبدی��ل آنها به دارای��ی در وجود آدمی 
ِه  چنین هش��دار می دهند: »َنُع��وُذ ِباللَّ
ِذی ُیَضادُّ  ِمْن ِعْلٍم اَل َیْنَف��ُع َو ُهَو اْلِعْلُم الَّ
نَّ َقِلیَل اْلِعْلِم 

َ
ْخَاِص َو اْعَلْم أ اْلَعَمَل ِباْلِ

نَّ ِعْلَم َساَعٍة ُیْلِزُم َصاِحَبُه 
َ
َیْحَتاُج ِإَلی َکِثیِر اْلَعَمِل ِل

اْس��ِتْعَماَلُه ُط��وَل ُعُمِرِه؛1 به خدا پن��اه می بریم از 
دانش��ی که س��ودی ندارد، و آن دانش��ی است که 
با عم��ِل همراه ب��ا اخاص ش��خص، ناس��ازگار و 
در تض��اد اس��ت. و بدان که دان��ش اندك به عمل 
بسیار نیازمند است؛ زیرا کسی که ساعتی دانش 
فراگرفت تا زنده است باید آن را به کار بندد و بر پایۀ 

آن عمل کند«.
ما مس��لمانان در آغ��از تاوت قرآن کری��م برای در 
امان ماندن از وسوس��ه های شیطان با ذکر »اعوذ 

بالله من الشیطان الرجیم« به خدا پناه می بریم، 
اما رس��ول اکرم6 در این س��خن نه از شیطان 
رانده ش��ده، بلکه از دانش بی عمل، که ضررهای 
جبران ناپذی��ری ب��ه صاحب��ش وارد می کن��د، به 
خ��دا پناه می برند. این س��خن به این معنا اس��ت 
که حض��رت رس��ول6 خطر دان��ش بی عمل 
را همس��ان با خطر ش��یطان می دانند و این خود 

بهترین گواه بر جایگاه عمل به دانسته ها است.

هشدار از دانش بی عمل
اهمیت موضوع »عمل به دانش« هنگامی روشن 
می ش��ود که معلمان و مربی��ان تربیتی 
بخواهن��د معارف��ی را به دان��ش آموزان 
انتقال دهند؛ زیرا در صورت کوتاهی در 
انج��ام آنچه که خود ب��ه دیگران آموزش 
می دهند مورد این خطاب توبیخی خدا 
ُمُروَن 

ْ
َتأ

َ
قرار می گیرند که می فرمای��د: »أ

ْنُتْم 
َ
ْنُفَس��ُکْم َو أ

َ
��اَس ِباْلِبرِّ َو َتْنَس��ْوَن أ النَّ

َفا َتْعِقُل��ون؛2  آیا مردم 
َ
َتْتُل��وَن اْلِکتاَب أ

را ب��ه نیک��ی فرمان می دهی��د و خ��ود را فراموش 
می کنید، با اینکه شما کتاب ]خدا[ را می خوانید؟ 
آیا ]هیچ [ نمی اندیش��ید؟« و ب��ا این نکوهش تند 
قرآنی روبه رو می ش��وند که می فرماید: »َکُبَر َمْقتًا 
ْن َتُقوُلوا ما ال َتْفَعُلون؛3 نزد خدا س��خت 

َ
ِه أ ِعْنَد اللَّ

ناپسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید«. 
مراد خداوند از بیان چنین هشدارهایی آن نیست 
که ما به دنبال دانش  نباشیم و یا به دیگران آموزش 
ندهیم، بلکه منظور آن اس��ت که اگر می خواهیم 
بذر دانش در زمین ذهن و ضمیر مخاطب بنشیند 

اهمیت موضوع »عمل 12
ب��ه دان��ش« هنگامی 
که  می ش��ود  روش��ن 
مربی��ان  و  معلم��ان 
بخواهن��د  تربیت��ی 
معارف��ی را ب��ه دانش 

آموزان انتقال دهند؛



باید آن را با عمل بیاراییم؛ زیرا اندیش��مندی که به دانش خود جامۀ 
عمل نپوش��د در ش��مار نادانان جای خواهد گرفت: »َکَف��ی ِباْلَعاِلِم 
ْن ُیَناِفَی ِعْلُمُه َعَمَله ؛4 دلیل جهالت دانش��مند، این است که 

َ
َجْهًا أ

به دانش خود عمل نکند«.

نیت درست در آموزش و دانش اندوزی 
گاهی در مقایس��ۀ تطبیقی روش آموزشی اسام و غرب این پرسش 
مطرح می ش��ود که در اس��ام چه راهبرد وی��ژه ای در زمینۀ آموزش 

وجود دارد که در مکاتب غربی دیده نمی شود؟
اگر نگاه تربیتی اس��ام به مقولۀ آموزش، که در چند نوشتار پیشین 
بازگو شد، مورد توجه جدی قرار گیرد و جایگاه عمل در فرایند آموزش 
به درس��تی درک شود پاسخ روشنی برای پرسش باال خواهیم یافت. 
بی گمان راهبرد ویژۀ آموزش در مکتب اسام که آن را از مکاتب غربی 
متمایز و ممت��از می کند عنصری به نام »نیت و قصد« اس��ت. توجه 
دقیق به نگاه تربیتی اس��ام در آموزش س��بب می شود به اهمیت و 
ارزش »نی��ت و قصد« در تعلیم و تربیت اس��امی پ��ی ببریم و از این 
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وی��ژۀ  راهب��رد  بی گم��ان 
آموزش در مکتب اس��الم 
ک��ه آن را از مکاتب غربی 
می کن��د  ممت��از  و  متمای��ز 
و  »نیت  ن��ام  ب��ه  عنصری 
دقیق  توجه  است.  قصد« 
به نگاه تربیتی اس��الم در 
به  می شود  سبب  آموزش 
اهمی��ت و ارزش »نی��ت و 
قصد« در تعلی��م و تربیت 

اسالمی پی ببریم



رهگذر در متون تربیتی رسمی خود، که به عنصر 
نیت و نقش تربیتی آن بی توجه بوده ایم، بازنگری 

کنیم.
اهمی��ت نیت ن��ه در آم��وزش ک��ه در آموختن نیز 
جایگاه��ی کلی��دی دارد و در احادی��ث تربیت��ی 
معصومان: به این نکتۀ مهم اشاره شده است. 
ب��رای نمونه، حضرت امام صادق7 در س��خنی 
ْن 

َ
ُموا َما ِش��ْئُتْم أ حکمت آم��وز می فرماین��د: »َتَعلَّ

نَّ 
َ
ی َتْعَمُلوا ِبِه ِل ُه ِباْلِعْلِم َحتَّ َتْعَمُلوا َفَلْن َیْنَفَعُکُم اللَّ

َواَیة؛5  ُتُهُم الرِّ َفَهاُء ِهمَّ َعاَیُة َو السُّ ُتُهُم الرِّ اْلُعَلَماَء ِهمَّ
آنچ��ه را می خواهی��د عمل کنی��د فرابگیرید؛ زیرا 
خداون��د از دانش، ج��ز از راه عمل ک��ردن به آن، 
س��ودی به شما نمی رساند. و همواره دانشمندان 
راس��تین در فک��ر عم��ل ک��ردن ب��ه دانش ان��د، و 
دانش��مندنمایان ن��ادان در فک��ر فراگی��ری و نقل 
دانش «. ششمین امام شیعیان در این بیان شریف 
با اش��اره به عنصر قصد و نی��ت در دانش اندوزی، 
نیت عمل به دانسته ها پیش از فراگیری دانش را 
گوش��زد می کنند. فراتر از این،  در این روایت واژۀ 
»علما« به کس��انی اطاق شده اس��ت که در فکر 
عمل به دانسته های خود هستند و دانشمندانی 
که چنی��ن دغدغه ای ندارن��د نادانان��ی در لباس 

دانایان اند.
از این رو، با بررسی منابع و مراکز تربیتی موجود در 
کشور آشکارا می توان بی توجهی به نیت و انگیزه 
را در آم��وزش مش��اهده کرد؛ ام��ری که نتیجۀ آن 
فراگیری ذهنی دانس��ته ها و نق��ش آفرین نبودن 

دانسته ها در رفتارهای دانش آموزان است.

کوتاه سخن آنکه پیامبر گرامی اسام6 دربارۀ 
جایگاه نی��ت در آموزش و آموخت��ن می فرمایند: 
»اَل َتْطُلُب��وا اْلِعْلَم ِلُتَباُهوا ِبِه اْلُعَلَم��اَء َو اَل ِلُتَماُروا ِبِه 
��َفَهاَء َو اَل ِلُتَراُءوا ِبِه ِفی اْلَمَجاِلِس َو اَل ِلَتْصِرُفوا  السُّ
��َراُؤِس َفَمْن َفَعَل َذِلَك َکاَن  اِس ِإَلْیُکْم ِللتَّ ُوُجوَه النَّ
ًة َعَلْیِه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َو َلِکْن  اِر َو َکاَن ِعْلُمُه ُحجَّ ِفی النَّ
ُموه ؛6 دانش را برای فخر و مباهات به  ُموُه َو َعلِّ َتَعلَّ
دانشمندان و مجادله با نادانان و برای خودنمایی 
در مجال��س و ب��رای جل��ب توجه مردم ک��ه بر آنها 
ریاس��ت داشته باش��ید، فرانگیرید؛ زیرا کسی که 
چنین کند، روز قیامت در آتش است و دانشش بر 
ضد او حّجت خواهد بود. اما دانش را ]برای عمل[ 

فراگیرید و آن را به دیگران بیاموزید«.
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