
به کارگیری الگوی ساخت گرا

در راستای بازیافت پاسخ های فطرت درباره ی حجاب

)مبتنی بر مبانی فلسفی عالمه جوادی آملی(

مهدیه السادات  مستقیمی*

چكیده  
الگوی ساخت گرا، از الگوهای نوین یادگیری است و برای تنظیم ساختار اطالعات 
پراکنده ی ذهنی فرد و یافتن پاسخ توسط خود او به کار می رود، ولی می توان بر اساس 
نگرش های بنیادینی که در حوزه های معرفتی وجود دارد، کاربرد این الگو را توسعه 
داد و آن را برای بازیافت مشهودات فطری هم به کار گرفت. در این مقاله با تأکید 
و  الگوی ساخت گرا  درباره ی هویت  تحلیلی  نخست  آملی  مبانی عالمه جوادی  بر 
مشابهت آن با روش سقراطی ارائه شده و آن گاه با بیان کم و کیف فطری بودن حکم 
حجاب با تکیه بر دیدگاه های این اندیشمند، پیشنهاد راهبردی توسعه در کاربست 
این الگو در راستای یافتن پاسخ های فطرت درباره ی حجاب ارائه شده است. در این 
تحقیق، بر اساس مبانی فلسفی نشان داده شده است که چگونه طی مجموعه سؤاالتی 
که به مقتضای این الگو به سبک روش سقراطی در سه گام قابل طرح است، به فرد 
متربی می توان کمک نمود تا بتواند حکم فطرت و حکمت آن را درباره ی حجاب در 
مشهودات فطری خود بازیافت نماید. با به کارگیری این الگو که مبانی فلسفی و مزایای 
مهم و اصول ویژه ای دارد، فرد متّربی به مشهودات فطری خود بازگشته و حجاب را نه 
به عنوان مانعی برای پوشاندن زیبایی بلکه به مثابه راهی برای رسیدن به زیبایی مطلق 

و کشش های فطری وجودی بر می گزیند. 

واژگان کلیدی
الگو، ساخت گرا، تربیت، فطرت، شهود، حجاب.

∗- عضو هيئت علمی دانشگاه قم



220

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
92

ن 
ستا

زم
 / 

62
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

 مقدمهسا

بنيادی ترين  بر  که  آنجا  از  اسالمی  حکمت  و  عرفان  معرفتی  هويت 

معرفت های بشری مبتنی است و به نحوی روشمند به مباحث پرداخته است، 

اين توانايی را دارد که تا سرشاخه های مسائل چند بعدی و پيچيده ی غير 

مرتبط با مباحث فلسفی محض نظير تبيين  انتخاب الگوهای کاربردی تربيتی 

در حوزه ی حجاب و عفاف  امتداد يابد.

عالمه جوادی آملی در اين باره می فرمايند: »فلسفه ی مطلق توليت نگرش 

انگيزه هاي  و  علمي  انديشه هاي  تمام  و  دارد،  عهده  به  را  جهان  به  جامع 

عملي در بستر جهان بيني شکل مي گيرد و هيچ دانشي اعم از عقلي يا نقلي 

نيست مگر آنکه مرتبط با جهان بينی است« )جوادی آملی، 1389: 169(. مسئله ی 

الگوهای کاربردی تعليم و تربيت از »مسائل چند تباری« است. از اواسط 

توجه  بيشتر  مسائل  بودن  تباری  به چند  کنون،  تا  بيستم  قرن  دوم  نيمه ی 

می شود و معرفت متافيزيکی به جهت بسط و گستره و روشی که دارد حاکم 

بر همه ی معارف است. به همين جهت مبانی فلسفی عرفانی و بخش های 

زير ساختی انديشه ی دينی اسالمی می تواند در جهت گيری، ساختار و بستر 

تولد پديده ای چند تباری نظير تبيين و انتخاب الگوهای کاربردی تربيتی در 

حوزه ی حجاب و عفاف مؤثر باشد. ديني شدن فلسفه ی الگوهای روشی 

تعليم و تربيت نيز مبتنی بر ديني بودن فلسفه ی آن است. هر چند که فلسفه ی 

مطلق و اصل جهان بيني، با تعبد دينی به دست نمی آيد )جوادی آملی، 1388: 

.)107
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هندسه ی  يک  گزينش  و  جهان بينی  بخش  در  کلی  اصيل  نگرش های 

معرفتی در مباحث فطرت، در استنباط و تنسيق، تبيين و شکل گيری بسياری 

از نظريات و آراء تأثيرگذار است و تکيه بر روی مبانی قويم هستی شناسی 

و معرفت شناسی عرفانی و فلسفی و استخراج استلزامات آنها تا عرصه ی 

تربيت و تا سرشاخه شيوه ها و الگوهای کاربردی مربوط به مسئله ی حجاب 

می تواند از توانمندی های فلسفه و عرفان محسوب شود )مهم ترين محورهای 

بهره برداری از اين ظرفيت ها عبارت از تحکيم آراء و زيرساخت نظريات 

مربوط به حجاب و سنجش صحت و سقم و امکان تحليل مقايسه ای آنها 

در اين باره است(. 

ظرفيت های وسيع مباحث فطرت برای تبيين بسياري از مسائل عينی در 

عرصه های سياسی، فرهنگی و اجتماعی حيرت انگيز است و می توان از اين 

ظرفيت برای تبيين مسئله ی چند تباری حجاب و ترويج آن استفاده نمود. در 

اين مقاله سعی شده است نخست تحليلی درباره ی هويت الگوی ساخت گرا 

و مشابهت آن با روش سقراطی بيان شود و آن گاه با اين پيش فرض که 

حکم حجاب فطری است، با ايجاد توسعه در کاربست اين الگو از دايره ی 

معلومات حصولی به مشهودات فطری، به مقتضای الگوی ساخت گرا مدلی 

از مجموعه سؤاالتی که به روش سقراطی می تواند به انسان کمک کند تا 

بتواند حکم فطرت و حکمت آن را در زمينه ی حجاب دريابند ارائه شود.

1- تبیینی از هویت الگوی ساخت گرا

الگوی ساخت گرايی يکی از الگوهای مشهور در حوزه ی يادگيری است. 
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منظور از ساخت، ساختاری است که انسان با تفکر خود به آن می رسد و به سا

وسيله ی آن شبکه ی درهم تنيده ی مفهومی خويش را سامان می بخشد. در 

ساخت گرايی، قوای ادراکی انسان اعم از عقل عملی و عقل نظری بايد فعال 

شود و خود انسان به پاسخ مسئله دست يابد، ولی در غرب و مکاتب تربيتی 

غربی چون به پايگاهی نظير فطرت و مشهودات فطری اصالت نمی دهند، 

الگوی ساخت گرايی را بيشتر در فرضيه سازی و حل تمرين و فعاليت های 

ذهنی برای رسيدن به پاسخ مسئله به کار می برند.

ساخت گرايي ريشه ی عميقي در فلسفه ی آموزش و پرورش دارد. سقراط 

و پيروان او مانند ويکو به ساخت گرايي توجه داشتند و در جريان آموزش هاي 

خود پيوسته با ارائه ی مسائل و سؤاالت در پي آن بودند که ديگران را به تحليل و 

تفکر وا دارند. طرفداران ساخت گرايي معتقدند که انسان مي تواند هر چيزي را 
 بياموزد به شرط آنکه بتواند آنها را در ذهن خود معنادار سازد. روسو، جان ديوي1

و برونر2 و پياژه3 نيز در اين باره نظرياتي داشتند. در اين الگو متربيان سعی 

می کنند موقعيتی را فراهم کنند تا فراگيران خودشان به حل مسئله و دانش 

برسند. در اين الگو متربيان بايد به سطح خاصي از تحليل، ترکيب، کاربرد و 

ارزشيابي از حيطه ي شناختي دست يابند. مجموعه ي اطالعات و مفاهيمي 

که درباره ي يک موضوع خاص در ذهن فرد وجود دارد، ساخت ذهنی او را 

از موضوع مورد نظر تشکيل مي دهد )بهمئي، 1389: 176(.

1- Dewey.j
2- Beuner
3- Diaget
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اين الگوها عبارت اند از مدل هايي که سعی می کنند ذهن انسان بتواند در 

بين مفاهيم پيچيده و پراکنده، ساختاری را برای فهم و حل مسئله پيدا کنند. 

مراد ما از استفاده ی ابزاری از اين الگو اين است که با به کارگيري اين الگوها 

به داليلي  بنا  از فطرت خود را که  بتواند مفاهيم شهودی برخاسته  انسان 

مشاهده نمي کند و يا در گرد و غبار ابهام مي بيند، با وضوح و قوت مشاهده 

نمايد.

2- مشابهت  الگوی ساخت گرا با روش سقراطی

الگوی ساخت گرا از جهات فراوانی نظير روش سقراطی است. عالمه 

که  دارند  نظريه ای  سقراطی  روش  متدولوژی  بنيادهای  درباره ی  جوادی 

ايشان  باشد.  آن  استلزامات  و  اين روش  کننده ی شالوده ی  تبيين  می تواند 

معتقدند روش سقراطی هم می تواند در آزمون های حصولی به عنوان يک 

الگوی يادگيری و بازآموزی قلمداد شود و هم می تواند به عنوان يک ابزار 

بازيافت مشاهدات نفسانی و فطری در حيطه ی علوم حضوری به کار آيد. 

اگر ما نتوانيم کارکردهای چند بعدی اين الگو را بپذيريم هرگز نخواهيم 

توانست در تربيت دينی مبتنی بر فطرت و بر اساس مشاهدات فطری از اين 

روش و الگو بهره بگيريم.  عالمه جوادی نظريه ی دقيق خويش را درباره ی 

روش کار سقراط به صورت مختصر و مفيد در اين عبارت بيان فرموده اند:   

»کار سقراط بر اساس تعليم و تعلم تجربي بود که با آزمون حضوري از 

طريق مشاهدات نفساني و يا با آزمون هاي حصولي انجام مي شد« )جوادی 

آملی، 1384: 187(؛ برای مثال »سقراط در پاسخ سؤالی درباره ی تعداد زوايای 
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مثلث به اين روش عمل می نمود:سا

نمي دانيم  ما  گفت:  و  نمود  ترسيم  مثلث  مانند  هندسي  شکل  يک  او 

زواياي اين مثلث، مساوي با دو قائمه است يا نه. آن گاه خطي را از يکي از 

رئوس مثلث به موازات ضلع مقابل رسم کرده و از اين طريق مقدار زواياي 

مثلث را که مساوي دو قائمه است ثابت نمود و بدين ترتيب با وقوع تعليم 

استفاده ی  برای  )همان(.  کرد«  اثبات  را  مجهول  به  بردن  پي  امکان  تعلم  و 

ابزاری از الگوی ساخت گرا ممکن است نظريه ی افالطون را تداعی نمايد و 

به نظر برسد که بازيافت مشهودات فطری فقط مبتنی بر پذيرش زيرساخت 

فلسفی ای است که اين نظريه را پذيرفته باشد. ولکن حق آن است که برخی 

از مبانی حکمی و عرفانی در نظريات مالصدرا و ابن عربی نيز می توانند 

بازيافت مشهودات فطری را توجيه کنند.  

»افالطون قائل به اين است که ارواح قبل از ابدان به جميع معارف، علم 

و آگاهي داشته وليکن به هنگام تعلق روح به بدن اين معارف را فراموش 

کرده اند؛ بنابراين، تالش علمي انسان ها براي کسب مجهوالت نيست بلکه 

است.  فراموش شده  که  است  قبلي  علوم  يادآوري  و  تذکر  براي  کوشش 

پاسخ افالطون در واقع براي دفع آن منفصله مورد ادعاي مستشکل است که 

مي گويد، هر شي ء يا معلوم است يا مجهول؛ زيرا افالطون معتقد است که هر 

شي ء يا معلوم و يا مجهول است و هر معلومي يا منسّي و يا مذکور است« 

)جوادی آملی، 1384: 188(.
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»مثالي را که افالطون براي حرکت هاي علمي انسان بر اساس تذکر و 

يادآوري بيان مي کند مثال بنده ی فراري است که مولي پس از شناسايي مکان 

و محل فرار، او را به نيکي شناخته و درمي يابد که اين همان بنده ی سابق 

اوست که فرار کرده است. فخر رازي معتقد است مسئله ی شناخت از آن 

اسراري است که حّل آن مقدور هيچ کس نيست، زيرا علي رغم وجود اين 

اشکال هم به مجهول ابتدايي علم پيدا مي کنيم و هم امر منسّي و فراموش 

شده را به ذهن باز مي گردانيم.

صدرالمتألّهين مي گويد: تمام اين شبهات از آن جهت است که هستي 

درست شناخته نشده است؛ اگر هستي درست شناخته شود روشن مي گردد 

که علم نيز به نحوه ی هستي ارجاع داده مي شود، و چون هستي داراي مراتب 

تشکيکي است علم نيز داراي مراتب تشکيکي است، بر اين اساس معلوم 

و مجهول دو امر جداي از يکديگر که قابل تفکيک از هم باشند نيستند، 

بلکه همان شيئي که در حد و مرتبه اي ضعيف معلوم است در مرتبه ی قوي 

مجهول است. بدين ترتيب، با استحاله تفکيک معلوم از مجهول، راه تحليل 

فخر رازي و اشکال او منسّد مي گردد؛ زيرا انسان در طلِب شناخِت مرتبه ی 

باالتِر همان چيزي برمي آيد که آن را در مرتبه ی نازله مي شناسد« )جوادی 

آملی، 1384: 190(.

فطرت دل و فطرت عقل انسان از آن حيث که فاعل شناساست به نحوی 

مفطور گرديده که اگر بتواند اطالعات پراکنده و مغشوش و واردات غلط و 

متشتط ذهنی خود را نظام مند کنند وجود او خود به خود به صورتی فعال به 
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حل مسئله می پردازد. سا

دای�ره ی  در  س�اخت گرایی  الگ�وی  به کارگی�ری  انحص�ار  نق�د   -3
یادگیری های حصولی

ــي چهار  ــي و پرورش ــاخت گرايي در الگوهاي جديد آموزش الگوي س

مرحله ي اساسي دارد:

الف � کاوش: جست وجوي راه هايي براي تالش فعال متربيان از طريق 

منابع اطالعاتي براي کسب داشته ها و ديدگاه هايی جديد؛ 

ب � تشریح: مباحثه براي مفصل تر نمودن يافته هاي خود؛

ج � گسترش: فراهم آوردن زمينه ی گسترش فعاليت هاي ذهني،  حرکتي 

و مهارتي فراگيران؛

)بهمئي، 1389: 180و  ايجاد شده  به سؤاالت  پاسخ گويي  ارزشیابي:   � د 

.)181

چنان که مالحظه می شود از اين الگو در فلسفه های آموزش و پرورش 

فقط در راستای يادگيری درسی و ذهنی و در علوم حصولی استفاده می شود. 

جای استفاده ی ابزاری از صورت اصالح شده ی اين گونه الگوها بسيار خالی 

است. »شناخت با ابزارها و راه هايی که دارد، دارای مراحل و مراتبی است. 

مراحل و مراتب شناخت بر اساس مبانی مختلفی که در مورد شناخت وجود 

دارد متفاوت و متغاير است« )جوادی آملی، 1378: 291(. »آنها که معرفت را در 

محور حس و تجربه معتبر می دانند برای معرفت مراحلی را ذکر می کنند. 

- مشاهده؛
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- فرض های مختلفی که در مورد اشيای مشاهده شده به نام فرضيه در 

ذهن ايجاد می شود. با ارائه ی يک فرضيه مشخص مرحله ی دوم شناحت 

پايان می پذيرد؛

- بازگشت مجدد به طبيعت و آزمون فرضيه؛ 

- بازگشت مجدد به ذهن.

اگر در مرحله ی سوم، فرضيه با آزمون مطابقت داشته باشد، آنچه که در 

مرحله ی چهارم به دست می آيد به عنوان قانون قطعی و يا قانون موقت باقی 

می ماند، همگی اين مراحل چهارگانه در جهت سير افقی است. ذهن در نزد 

اين عده تفاوتی با طبيعت خارجی ندارد و فعاليت های ذهنی نيز خاصيتی 

خارج از خاصيت های امور مادی و طبيعی ندارد، آنها روان و جان آدميان و 

عواطف و احساساتشان را همانند ديگر اشيای طبيعی از طريق همان مراحل 

چهارگانه مورد بررسی و تحقيق قرار می دهند و در واقع اين گروه، درون 

انسان را نيز همانند موجود طبيعی برون شناسند و سير از بيرون به درون و 

از درون به بيرون را سيری يکسان تلقی می کنند« )جوادی آملی، 1379: 322(.

4- توس�عه ی کارب�ری الگ�وی س�اخت گرا از دایره ی عل�م حصولی به 
دایره ی مشهودات فطری 

مباني فلسفي اي که فطرت و ابعاد آن  را تعيين مي نمايد و بر روی نظريات 

مربوط به نفس تأثيرگذار است مي تواند استفاده از ابزار الگوي اصالح شده ی 

ساخت گرايي را به عنوان يکي از الگوهاي يادگيری معرفي نمايد. البته وقتی 

اين الگو درباره ی مشهودات فطری و بازيافت ادراکات درونی به کار می رود 
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شايسته تر است که به نام الگوهای يادآوری ناميده شوند.سا

»الگوي ساخت گرايي« که هماهنگ با »روش سقراطي« است، هر چند از 

الگوهای نوين يادگيری می باشد، اما پيشينه ای تاريخی دارد. درباره ي سقراط 

نقل مي شود که پدرش »مجسمه ساز« و مادرش »ماما« بود. وی مي گفت من 

در روش فلسفي خود تابع مادرم هستم، يعني سعي مي کنم با فراهم نمودن 

زمينه هايي عقل ها را بزايانم نه  آنکه مجسمه اي را بسازم.

مسلم است وقتي انسان خودش با رجوع به فطرت خود و فطرت دل به 

زايش مي رسد، فرزند متولد شده اش روح دارد، ولي وقتي مجسمه اي ساخته 

می شود آن مجسمه فاقد روح است. به تعبير ديگر »فطرت« انساني وسعتي 

عظيم دارد و گنجينه اي بي بديل است که پاسخ بسياري از سؤاالت در آن 

وجود دارد و بسياري از دانش ها با چالش در درون آن به دست مي آيد.

مکتب تربيتي اي که اصالت را به فطرت داده و در شيوه ها و روش هاي 

باشد، مي تواند  داشته  به سمت شکوفايي فطرت  را  اصلي  خود سوگيري 

مدافع خوبي براي به کارگيری الگوي اصالح شده ی ساخت گرا و کاربرد آن 

در تربيت شهودگراي فطري باشد.

هسته ي کانوني به کارگيری ابزاری اين الگو اين است که از فطرت انسان 

به  انسان  بازگشت  براي  انگيزش و تحريکي  اين مطلب  سؤال مي شود و 

با مشهودات فطري اوست.  فطرت و چشم گشودن او براي ديدار مجدد 

بيدار کردن فطرت و  براي  نيز  قرآن  در  چنانچه مشاهده مي شود خداوند 

به عنوان مثال مي فرمايد:  پاسخ گويي او چنين سؤاالتي را طرح مي نمايد؛ 
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»أفرأیتم ما تمنون... أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون« )واقعه: 58 و 59(؛ »أفرأیتم ما 

تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون« )واقعه: 63 و 64(. 

5- مبانی فلسفی به کارگیری الگوی ساخت گرا در بازیافت پاسخ های 
فطرت

الگوی  به کارگيری  معرفتی  مبانی  برخی  بر  مروری  نگاهی  ادامه  در 

ساخت گرا در بازيافت مشهودات فطری می شود. مهم ترين زيرساخت ها و 

مباني و به تعبير ديگر برخی از پايه هاي فکري که سبب مي شود به کارگيری 

اين الگوها بعد از تعديل و تصحيح آنها کارآمد باشد،  عبارت از موارد زير 

است: 

الفـ  در معرفت شناسی فلسفی ثابت می شود که فطرت مي تواند حقايق 

عيني را مشاهده کند؛ »معرفت فطرت از درون توسط علم شهودي حاصل 

مي شود« )جوادي آملي، 1378: 54(

بـ  در شاخه ی معرفت شناسی دينی که از انشعابات فلسفه است، ثابت 

شده که فطرت از منابع مهم معرفت دينی است )هر چند در فقه در کنار منابع 

استنباط احکام شريعت قرار نمی گيرد و فقط برخی از معاصرين از فطرت 

سليم به اين عنوان ياد نموده اند(. 

ج ـ در تاريخ فلسفه بحث شکاف بين عمل و نظر که در تاريخ فلسفه ی 

يونان به آکراسيا معرف بود، همواره مورد توجه فيلسوفان قرار گرفته و در 

روان شناسی فلسفی به آن به صورت خاص پرداخته می شود. اين شکاف 

بين مشهودات فطری و عمل به آن نيز وجود دارد. تعبير فطرت محجوبه در 
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نامه های عرفانی امام )( و فطرت ثانويه در آثار مالصدرا اشاراتی به اين سا

نکته دارد. گاهی پيش فرض ها، مغالطات، دانش های نوين و پندارهای پيشين 

سبب می شوند که فطرت متذکر برخی از مشهودات خود نباشد، اگر برای 

فطرت، فضايی پيش آيد که بتواند اطالعات را در يک ساختار نظام بخشد و 

برخی از استلزامات مشهود فطری خود را بپذيرد به سهولت به هدف تربيتی 

مورد نظر دست می يابد.

د ـ برخی از سؤاالتی که از فطرت به صورت روش سقراطی به انجام 

می رسد، می تواند فرشته ی عقل فطری را بنوازد و با دست نامرئی فطرت دل 

را بيدار سازد، زيرا »واقعيت جهان هر طوری که هست می تواند رخ نشان 

داده و در مهمان سرای دل تجلی کند و صحنه ی دل، نيز توان آن را دارد که 

ديو وهم را بترساند و فرشته ی عقل را بنوازد« )جوادی آملی، 1379: 36(.

هـ ـ در فلسفه ی اخالق نه تنها از حکم اخالقی درونی نسبت به خير و 

شر بلکه سخن از چرايی الزام به مقتضيات وجدان و احکام اخالقی درونی به 

ميان می آيد. فلسفه ی اخالق برآمده از خاستگاه قرآن نه تنها معتقد است که 

انسان بسياری حقايق را در موطن فطرت شهود نموده است »فألهمها فجورها 

و تقواها« )شمس: 8(، بلکه به الزام به مقتضيات آنها نيز تعهد سپرده است و 

يادآوری قرآن از آيه ی 172 سوره ی اعراف ميثاق مبتنی بر معرفت شهودی، 

شاهد صدقی بر اين ادعاست )همان:292( و لذا انسان با يادآوری شهودی 

بودن امر حجاب، الزام به پای بندی آن را  نيز در می يابد.

وـ شناخت شهودی در قرآن از قبيل شناخت مرآتی است )همان: 295(. 
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اگر فطرت نسبت به خارج همچون آينه باشد که حقايق خارجی را منعکس 

کند به همين جهت از آنجا که انسان ها شئونات ذومراتبی دارند، هر انسانی 

به صورت  را  بيشتری  می تواند حقايق  گيرد  قرار  باالتری  درجه ی  هر  در 

شهودی از عالم خارج دريافت کند. 

6- بررسی  کم وکیف فطری بودن حكم حجاب

ساخت گرا  الگوی  ويژه  به  يادگيری  الگوهای  اساس  بر  باشد  بنا  اگر 

حرکت کرد، در مرحله ی نخست بايد به فطری بودن مسئله ی حجاب اذعان 

نمود. آيا حجاب يک حکم فطری است؟ اين سؤالی است که پاسخ آن بسيار 

تأمل برانگيز و ره گشاست. 

حجاب به عنوان يک حکم شرعي و چه بسا به عنوان يک حکم اخالقي، 

 امري است که با فطرت و شهود فطري انسان سازگار است. هر چند که 

جزئيات و محدوده ی آن مشهود فطرت واقع نشود »فطرت« ملَهم به فجور 

و تقواست و فجور و تقوا را از هم بازشناخته و به تقوا متمايل و از فجور 

گريزان است. چنان که به تفصيل ذيل اين آيات و چگونگي داللت آنها بر 

گرايش فطري انسان به دين، بحث شده است )جوادی آملی، 1384: 150(. 

عالمه جوادي آملي درباره ي وسعت دايره ي شهود فطري و هم خواني 

آن با تمامي مضامين ديني مي فرمايند: »شهود فطري و گرايش روحي انسان 

نه فقط توحيد ذات اقدس خداي سبحان است، بلکه همه ي خطوط کلي 

اين  در  جامعي  تعبيرهاي  ديني  منابع  در  لذا  است؛  دين  اصيل  معارف  و 

زمينه وجود دارد، هدف بعثت پيامبران الهي نيز شکوفا کردن فطرت ديني 
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انسان هاست« )جوادي آملي، 1376: 277(. ممکن است کسی مدعی شود که سا

حکم حجاب از خطوط کلی و معارف اصيل دين نيست، ولی بايد گفت 

اديان الهی و پيامبران آسمانی همگی بر حکم حجاب اتفاق دارند هر چند در 

محدوده ی آن اختالف نظر است. حجاب از اصول جهان بينی نيست ولی از 

استلزامات و نتايج برخی از اين حقايق جهان بينی می باشد.

در هر حال، اگر با توجه به اختالف نظراتي که درباره ي مقوله ي فطرت 

وجود دارد چنانچه به مسئله ي حجاب و فطري بودن آن دقت شود مي توان 

براي آن اين چند احتمال را مفروض نمود:

الف ـ اصل حجاب و محدوده ي آن از مشهودات فطري است.

مشهودات  با  سازگار  و  آن همخوان  محدوده ي  و  اصل حجاب  ـ  ب 

فطري است.

جـ  اصل حجاب از مشهودات فطري است ولي محدوده ي آن در دايره ي 

شهود فطري نيست.

ولي  است،  فطري  مشهودات  با  و سازگار  اصل حجاب همخوان  ـ  د 

محدوده ي آن همخوان و سازگار با مشهودات فطري نيست.

هــ  اصل حجاب و محدوده ي آن هيچ کدام از مشهودات فطري نيست.

با  سازگار  و  همخوان  کدام  هيچ  آن  محدوده ي  و  اصل حجاب  ـ  و   

مشهودات فطري نيست.

ادعاي مقاله اين است که آنچه در نص قرآن با صراحت بيان شده و 

مسئله ي  که  است  اين  هم عقيده اند  آن  درباره ي  ديني  انديشمندان  همه ي 
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حجاب نظير ساير فرامين شرعي،  مسئله اي است که همخوان و سازگار با 

فطرت و فرامين آن است. هر چند نمی توان ادعا کرد که اين حکم مشهود 

همگانی فطرت هاست. البته مبانی حجاب و خاستگاه آن به عنوان لزوم لفظ 

برخی از حريم های بين زن و مرد برای هر فطرت سليمی آشکار می شود، 

ولی جزئيات مربوط به حکم حجاب و محدوده ی آن برای هر فطرتی روشن 

تصريح  آيه  اين  در  فطرت  و  دين  اين هماني  به  قرآن  نمی گردد. چنانچه 

أَْقیُِّم  یُن ال َّتِي فََطَر النَّاَس َعَلیأَْها اَل تَبأِْدیَل لَِخلأِْق اهلل ذلَِک الدِّ َرَة اهلل ال مي فرمايد: »فِطأْ

آيين  متوّجه  را  خود  روی  »پس  30(؛  )روم:  َلُمونَ«  یَعأْ اَل  النَّاِس  ثََر  أَکأْ لِکنَّ  َو 

خالص پروردگار کن! اين فطرتی است که خداوند، انسان ها را بر آن آفريده؛ 

اکثر مردم  الهی نيست؛ اين است آيين استوار؛ ولی  دگرگونی در آفرينش 

نمی دانند«! 

 شايد خالصه ترين پاسخ براي اينکه کدام يک از مفروضات شش گانه ي 

فوق صحيح است اين باشد که اوالً »بايدها و نبايدهای اخالقی و حقوقی 

و فقهی، فطری هستند. مالک فطری بودن در آنها به اين است که با شهوت 

و غضب و عقل او هماهنگ باشد و در جايی که محور اراده و تصميم و 

عزم و اخالص است، تعادل آنها را حفظ کرده و رسيدن به هدف را برای او 

تسهيل کند و اگر بايدها و نبايدها از اموری باشند که با نظام داخلی انسان 

و ساختار درونی او هماهنگ نباشند و تعادل قوای او را بر هم بزنند و بين 

شهوت و عقل يا غضب و عقل اختالف رخ دهد و يا مانع نظام غايی انسان 

باشد و نگذارد انسان به هدف نايل شود، فطری وی نخواهد بود« )همان:32(؛ 
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بر سا انساني  هر  و  دارد  متفاوتي  مراتب  انسان ها  در  فطرت  شکوفايي  ثانياً، 

حسب ميزان و مرتبه ي بهره وري از شکوفايي فطرت،  دايره ي شهود فطري 

او وسيع تر يا ضيق تر مي شود.

دايره ي شهود فطري از اوليات و بديهيات شروع مي شود و ممکن است 

تا آنجا برسد که آيت اهلل شاه آبادي مدعي آن است؛ يعني حتي جزئيات فروع 

دين نيز در دايره ي شهود فطري او قرار گيرد.

عالمه جوادي آملي در اين باره مي فرمايند: »حقايق فطري يعني  درجات 

عيني وجود مشهود و مراتب خارجي هستي معلوم،  عين ذات آدمي و متن 

روح آگاه وي است و هر روح مجردي،  به اندازه ي تجرد خاص خويش آن 

حقايق عيني را بالفطره داراست و از اين رهگذر مستوي الخلقه خواهد بود« 

)جوادي آملي، 1379: 59(.

نتيجه ي اين سخن اين خواهد بود که هر کس به قدر استواء در خلقت 

و فطرت و به ميزان خلوص و تجرد، حقايق فطري را شهود مي کند و مسلمًا 

حکم محدوده ي حجاب که از جزئيات مسئله ي حجاب است در آئينه ي 

فطرت هر کسي ظاهر نمي شود، ولی افراد معمولی که می توانند مفهوم حسن 

حيا و حسن اعتدال بين قوا و قبح افراط در شهوت را بفهمند با ربط دادن 

مفهوم حجاب به اين مفاهيم مشهود فطرتشان از باب ربط مفهوم با مصداق 

يا ربط مقدمه و ذی المقدمه قائل به درک درونی حسن حجاب خواهند بود.

نبايد فقط سعی در  بنابراين تربيتی که بخواهد مبتنی بر فطرت باشد، 

پيشاپيش راه پر پيچ و خم استدالل نمود و شخص متربی را از کوه راه های 
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علم حصولی به سوی مقصود ببرد، بلکه بايد مخاطب فرصت دهد که در 

محيطی مناسب به درون خويش سر بزند و برخی از حقايق را از درون 

دريابد.

)ابن  بردارد  را در  بودن آن  معنای وجودی  نوعی  بودن حجاب  فطری 

منظور، 1416 : 248 و 249(. در تربيت فطرت گرا، فطرت را به عنوان همان بينش 

شهودی انسان به هستی محض و گرايش و کشش آگاهانه او به کماالت و 

پرستش خاضعانه ی او نسبت به حضرت آفريدگار در نظر می گيرند )جوادی 

آملی، 1384: 34(.

 در تربيت مبتنی بر فطرت به مشهودات فطری اصالت می دهند و شهود 

در معناي لغوي نيز به معني حضور و مشاهده و معاينه است )قرشي، 1387: 

112(. شهود در اصطالح نيز به معناي رؤيت حق به حق است )ابن عربي، 

.)1383

ــای حجاب از  ــوزه ی ترويج الگوه ــي رايج در ح ــره ی تربيت دين پيک

ــطحي بودن و زودگذري، برداشت هاي غلط از مفاهيم  ــيب هايي نظير س آس

ــتا، دوري از روش هاي تزريقي و  ديني،  احتراز از روش هاي منفعالنه و ايس

تلفيقي محض و ناديده گرفتن نيروهاي جمال دوستي و زيباپرستي و نيروي 

عشق و ... رنج می برد.

اگر کاربست الگوهاي کاربردي نوين در تربيت ديني بتواند،  هم سو با 

فطرت بوده و انگيزش هاي عاطفي ايجاد کرده و در عمق عواطف رسوخ 

نمايد، از اين آسيب ها در امان می مانند. مخاطب الگوهاي يادگيري و تربيتي 
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حجاب اگر به هويت ديني به معناي خاص کلمه دست نيافته باشد ولي هنوز سا

پاکي هاي فطري اي به اقتضاي سن و عوامل ديگر در او وجود داشته باشد، بر 

اساس برخي از روش هاي تربيتي فطرت گرا با عالقه مندي مي تواند حجاب 

را قبول کند. بنابراين هدف در تربيت شهودگراي فطري اين است که فطرت 

انساني شکوفا  شود. 

انسان در اين رويکرد تربيتي همچون غنچه اي است که هدف آن شکوفا 

شدن بر اساس مدل آفرينش خويش است. بنابراين مهم ترين اصول حاکم 

بر چنين تربيتي عبارت از اصل فکر و عمل خود متربي و اصل کرامت و 

اصل اصالت فطرت و اصولي از اين قبيل خواهد بود. مسلم است که شيوه ها 

و روش هاي تربيتي نيز در چنين تربيتي بيشتر از قبيل شيوه ها و روش  هايي 

است که به فطرت و فطريات اصالت مي دهند و بيشتر از آنکه در صدد انتقال 

معلومات و تحميل مطالبي از خارج بر انسان باشند، توانايي آن  را داشته 

باشند که زمينه  را چنان فراهم کنند که انسان از درون خويش و با اراده و 

انتخاب آزاد و با نگرش عميق به خويشتن خويش بازگردد و مطابق عمل 

به مقتضيات دين فطري خويش، فطرت خود را شکوفا نمايد. شهود فطري، 

عبارت از دريافت بي واسطه ي حقيقت در عالم خارج است، دريافتي که به 

بنابراين  به وجود مي آيد.  او  براي  انسان  اقتضاي نحوه ي وجود و خلقت 

دايره ي شهود فطري، شهود عقلي و شهود قلبي را فرا مي گيرد.



237

13
92

ن 
ستا

زم
 / 

62
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

سا
              به کارگیری الگوی ساخت گرا در راستای بازیافت پاسخ های فطرت درباره ی حجاب

7- کاربست الگوی ساخت گرا به مثابه ابزاری برای یادآوری مشهودات 
فطری

بدين  فطری  مشهودات  يادآوری  در  ساخت گرا  الگوی  ابزار  کاربست 

معناست؛ همان گونه که تنظيم برخی سؤاالتی که با نظم منطقی و بر اساس 

ساخت های منطقی ذهن تنظيم شد انسان را به سوی يافتن پاسخ پيش می برد. 

اگر بتوان با تأسی و الهام گيری از الگوی ساخت گرا به روش سقراطی سؤاالتی 

را که نفس انسان را به سوی يافتن مشهودات فطری اش هدايت نمايد و به 

تعبير ديگر انسان را به خودش بازگرداند، می توان گفت که در کاربری الگوی 

ساخت گرا توسعه ای ايجاد شده است.

مشهودات فطرت برخی از مشهودات انسانی را تشکيل می دهد. در اينجا 

مراد ما از شهود نقطه ی مقابل فکر و استدالل است، زيرا در فکر و استدالل 

حرکت از معلوم به مجهول و از مجهول به معلوم به وجود می آيد، ولی در 

شهود همانند علم حضوری، معلوم ناگهان و بی واسطه در ذهن پديدار می گردد.

از ديدگاه حکمت و عرفان اسالمی، معلومات شهودی معلومات ناب 

و مبنای تمامی معلومات حصولی نيز همين معلومات شهودی است. فرق 

بايد وساطت  در علم حصولی  که  است  اين  در  علم شهودی و حصولی 

علم  در  ولی  پيمود،  را  استدالل  و خم  پيچ  پر  راه  و  معلومه  صورت های 

حضوری انسان با متن واقع و حقيقت مرتبط می شود و آن را در می يابد. 

مراد از شهود در اين مقاله،  دريافتي است که در مقابل دريافت هايي که راه پر 

پيچ و خم استدالل و برهان را طي مي کنند و از طريق صور حصولي حاصل 

رابطه ي حضوري  نوعي  برون  با جهان  درون و  رابطه ي فطرت  مي شوند. 
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است نه حصولي. »مشاهده در امور محسوس به حس است؛ »أشهدوا إذا سا

تبایعتم« )بقره: 282( و در امور علمي به مشاهده ی عقلي تحّقق مي يابد که 

همان اقامه ی برهان است؛ چنان که در امور کشف و شهودي به مشاهده ی 

قلبي و عيني محّقق مي شود؛ »کتاب مرقوم  یشهده المقّربون«؛ به عبارت ديگر، 

مشاهده ی هر چيزي متناسب با همان چيز است« )جوادی آملی، 1388: ج3،  ص 

.)136

سهروردی برای نخستين بار معنای شهود را توسعه بخشيد و شهود را هم 

در معنای علم حضوری و هم به معنای شهود حسی و هم به معنای شهود 

عقلی و هم شهود قلبی اطالق نمود )يزدان پناه، 1391: 24 و 43(. شهود احساس 

و تجربه به يک معنا اطالق شده اند؛ توضيح اينکه گاهی شهود به تجربه ی 

حسی اطالق می شود و اين يعنی تجربه ی حسی ما به نحو شهودی است. از 

اين رو رابطه ی ما با خارج حضوری و شهودی است نه حصولی. 

در اطالق پنجم، شهود به معنای »شهود روحی« است که حالت اندماجی 

دارد و آن را در عرفان باالتر از »شهود قلبی« تلقی می کند )ابن عربی، 1984: 46(.  

8- مزای�ا و اص�ول حاک�م بر کاربس�ت الگ�وی س�اخت گرا در تربیت 
حوزه ی حجاب

اگر راهنمايی يک فرد به سوی مشهودات فطری وی باشد و وی بر آن 

اساس و بر اساس يک شناخت رشد يافته به سوی انتخاب و عمل نسبت 

به امری همت ورزد، اين انتخاب عمل پايدارتر و رشد يافته تر خواهد بود، 

زيرا »ايمانی که مبتنی بر شناخت وهمی و يا خيالی باشد، هرگز از ثبات 



239

13
92

ن 
ستا

زم
 / 

62
ره 

شما
 / 

هم
زد

شان
ل 

سا
              به کارگیری الگوی ساخت گرا در راستای بازیافت پاسخ های فطرت درباره ی حجاب

برخوردار نيست و با تغيير شناخت وهمی و خيالی که در معرض زوال است 

دگرگون می گردد. آن کس که با يک تشبيه و يا حتی تلقين، به امری ايمان 

می آورد با تشبيه و يا تلقينی ديگر ايمان خود را از دست می دهد« )جوادی 

آملی، 1378: 284(.

و  تئوری  آموزش های  فقط يک سری  متربی  به شخص  که  در فرضی 

حجمی از اطالعات مربوط به مزايای حجاب منتقل می شود، سرمايه ی وجودی 

هنگفتی برای التزام به فريضه ی حجاب در شخص ايجاد نخواهد شد. 

اگر فردی در اثر راهنمايی به علم يقينی حصولی دست يابد، باز هم امکان 

شکاف بين علم و عمل وجود دارد. زيرا اگر معرفت مفهومی، معرفت عقلی 

باشد متکی به برهان قطعی و مطابق با موازين منطقی بوده و قطعيت هم 

داشته باشد، باز هم به اندازه ی شهود نمی تواند عمل مطابق را تضمين کند 

)با تقويت عقل و ايمان عقلی زمينه ی مناسب برای شهود کلی و ايمان برتر 

از آن فراهم می آيد(.

اگر برای تعليم و تربيت در حوزه ی فرهنگ پذير نمودن جامعه در زمينه ی 

مشهودات  فراگير  تا شخص  شود،  تأکيد  مشهودات حضوری  بر  حجاب 

فطری خود را بازيابی کند، به يکی از راه های درونی معرفت دست يافته 

است. »اين معرفت در کنار و عرض راه درونی عقل نبوده بلکه در طول راه 

عقل و تأمين کننده ی مبانی معارف عقالنی است« )همان(. معرفت و آگاهي و 

بينش فطري و نيز گرايش هاي عملي انسان تحميلي نيست، بلکه در نهاد او 

تعبيه شده است و به عبارت ديگر ثابت و پايدار است، گرچه ممکن است 
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تضعيف شود. سا

در تربيت مبتني بر فطرت و شهودگرايی فطری مي توان اصول ديگري را 

حدس زد که همگي بر اساس مباني فلسفي و عرفاني قابل بيان اند و همه ی 

آنها می توانند در راه ترويج و گسترش مسئله ی حجاب به کار گرفته شوند. 

برخی از اين اصول عبارت اند از: اصل بازيافت و بازخوانی ادراکات دروني،  

اصل تقويت ادراکات دروني، اصل يادگيري معنوي، اصل خودشناسي، اصل 

دينی، اصل اصالت مشهودات فطري، اصل  بودن فطرت در معرفت  منبع 

اصل  فطری،  جمال گرايی  اصل  فطرت،  عموميت  اصل  فطرت،  مصونيت 

کمال گرايی فطری. 

8-1- به کارگیری  الگوی ساخت گرا در چرایی تمایل به عرضه ی زیبایی

مطابق اين الگو بايد به فراگير کمک کرد تا گرايش ها و مفاهيم متفرق 

وجودی اش را در يک ساختار تنظيم کرد تا خود به نتيجه برسد: 

در روش سقراطی ـ چنان که پياده شد ـ در فضای عاطفی و مناسب که 

فرد بتواند با رجعت به درون خويش پاسخ سؤاالت را دريابد، بايد فطرت و 

جهان درون او را خطاب قرار داده و از او پرسيد: »چرا شما به حجاب ملتزم 

نبوده و زيبايی های خودت را در معرض تماشای نامحرمان می گذاری؟« 

فراگير در صورتی که صادق باشد و بتواند با درون نگری ژرفی علت 

حقيقی بی حجابی و بدحجابی خود را بيان کند، داليل خود را که مشهود 

فطرت اوست به اين نحو بيان خواهد نمود: 
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الف – من زيبايی را دوست دارم.    

 ب- من زيبايی خودم را دوست دارم. 

ج – من دوست دارم زيبايی های خود را برای دوست داشته شدن بيشتر بنمايانم. 

الف- ديگران مثل من زيبايی را دوست دارند. ب- ديگران زيبايی من را دوست دارند. 

ج – ديدن اين زيبايی ها و نماياندن اين زيبايی ها، لذت آور و سرور آفرين است. 

الف – من لذت را دوست دارم. ب- من لذت آفرينی را دوست دارم. 

ج– با ديده شدن زيبايی من به هيچ فردی ظلم نمی شود. 

الف- با ديده شدن زيبايی من به جامعه ظلم نمی شود. 

ب – با ديده شدن زيبايی من به من ظلم نمی شود. 

در اينجا فراگير با دو دسته ی اصلی از گزاره ها مواجه است: 

الف ـ گزاره هايی که مستند آنها شهودی فطری است.

ب ـ گزاره هايی که مستند آنها تجربی – استداللی است. 

از آنجا که بحث ما مربوط به کاربرد اين  الگو در مشهودات فطری است، 

به هيچ يک از گزاره هايی که پرسشگر را از طريق تجربه و استدالل و جهان 

برون به حجاب ترغيب کرده يا از آن باز می دارند، پرداخته نمی شود، بلکه 

فقط به آن دسته از گزاره هايی که مربوط به مشهودات فطری است، عنايت 

نموده و در آنها تأمل می کنيم. به جهت ضيق مقام بحث فقط به گزاره های 

مربوط به مقوالت فطری جمال گرايی، زيبا دوستی، خود دوستی و دوست 

زير  به صورت  گزاره ها  اين  می شود،  تکيه  داشته شدن،  و دوست  داشتن 

گزارش می شوند: 

تجربی - استداللی

تجربی – استداللی 
)همراه با خطا در مقدمات تجربه و  استدالل(

مشهود به شهود فطری 

مشهود به شهود فطری 
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الف- من زيبايی را دوست دارم. ب – من زيبايی خود را دوست دارم. سا

ج – من خودم را دوست دارم . د – من دوست داشته شدن خودم را از سوی ديگران دوست دارم. 

ـ. من دوست دارم زيبايی های خود را برای دوست داشته شدن بيشتر بنمايانم.  ه

دريافت  فطری  شهود  به  که  گرايش هايی  و  مفاهيم  اصيل ترين  پس 

می شوند، و جايگاه عظيمی برای لغزش در رفتارهای مربوط به حجاب را به 

وجود می آورند عبارت اند از: »گرايش به جمال، گرايش به خويش، گرايش 

به عشق ورزی،گرايش به معشوق واقع شدن و دوست داشته شدن«. 

تأمل در اين گرايش ها نشان می دهد که هيچ يک از اين اميال و جاذبه ها 

فی نفسه منفی نيستند، زيرا خداوند با جعل تکوينی و ذاتی، آنها را در وجود 

انسان به وديعه نهاده است و همچنين هيچ يک از آنها در اختيار انسان نيست. 

بنابراين اصلی ترين راه تربيت اين است که انسان با اين گرايش ها برخورد 

نظام  آنها را جهت دهد و در يک  بايد  بلکه  ننمايد.  نفی  را  آنها  نکرده و 

شناختی بين اين مشهودات درونی فطری نوعی سازوارگی ايجاد کند و آنها 

را در راه رسيدن به جمال مطلق و کمال مطلق به کار گيرد.

در اين مجال توجه به نکته ی ذيل ضروری است:

در جوامعی که اليه های فرهنگی و پارادوکس سنت و مدرنيته متنوع است، 

تعداد اين گزاره ها افزايش پيدا کرده و با مفاهيم ديگر در قالب گزاره های 

ديگر روبه رو خواهد شد. برخی از اين گزاره ها عبارت از موارد زير است:

الف- دين من، مرا از گرايش فطری من نهی می کند، ولی من چرايی اين 

آموزه ی دينی را نمی فهمم.

جمال گرایی فطری، 
خویشتن خواهی فطری، 

عشق طلبی فطری
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ب- پدر و مادر من را از اين گرايش فطری نهی می کنند، ولی برای من 

دليل قانع کننده ای نمی آورند.

ج- برخی از آشنايان و افراد جامعه من را از اين گرايش فطری نهی 

می کنند ولی اين نهی با کشش های درونی من مقابله می کند.

طرز  علی رغم  جامعه  افراد  و  آشنايان  بين  از  نامحرمان  از  برخی  د- 

تفکرشان ناخودآگاه به طرف من جذب می شوند.

هـ- نظام سياسی من را از اين گرايش فطری منع می کند، ولی  بايد مرا 

برای اين اجبار توجيه کند. 

چنان که مشاهده می شود، برای آنکه به فرد کمک کرد که بتواند در يک 

نظام شناختی سازوار بيانديشد يا در يک نظام گرايشی سازوار احساس کند، 

می توان از اين روش سقراطی که الگويی مشابه الگوی ساخت گرايی است، 

کمک گرفت.  

 مبانی فلسفی تأیید پاسخ فطرت به چرایی تمایل به عرضه ی زیبایی

عالمه جوادی ضمن نقل قول آيت اهلل شاه آبادی می فرمايد: »حاج  شيخ 

محمد علي، مشهور به شاه آبادي )( در کتاب شريف االنسان و الفطرة در 

هک  بحث آيه ی فطرت، راجع به اقامه ی وجه عقل به سوي دين »فأقم وجأْ

للّدین« )يونس: 105( چنين مي گويد: اگر به فطرت رجوع کنيم مي يابيم که 

فطرت عاشق کمال مطلق است، به طوري که اگر به همه ی حقايق کيهاني 

آگاه شود و احتمال وجود اکمل از آنها در او منقدح گردد، آن را نيز آرزو 

مي کند و با اين تحليل، اموري چند روشن مي شود؛ اول، هيچ کدام از حقايق 
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مقيد و محدود، معشوق واقعي فطرت نيست، چون مناط معشوق بودن آن سا

است که عاشق با رسيدن به وي آرام گيرد و از او نگذرد، در حالي که به هر 

کدام از آنها برسد، از وي مي گذرد و مطلوب کامل تري را طلب مي کند. دوم، 

حدي براي عشق فطري نيست، چون به هر مرتبه کمال که نايل شد، اَجمل از 

او را مي خواهد، و به هر کاملي که رسيد کامل تر از او را در صورت احتمال 

مي طلبد. سوم، خستگي و فتور براي فطرت نيست، گرچه همه ی راه ها را طي 

کرده باشد و به همه ی خطرها تن داده باشد.

بپرس و بگو:  از فطرت خويش  امور،  اين  از روشن شدن  آن گاه پس 

تَُک من الکمال  َعمأْ »تو از من چه مي خواهي؟ يا ذاتي و يا حقيقتي؛ »کلَّما أطأْ

َقیأْتَُک شراب الجمال فما شبعت وما سقیت فما ترید منّي«؛ سپس گوش کن  وأسأْ

ت والجمال  که فطرت با لسان الهام اين چنين مي گويد: »إنّي عاشٌق للکمال البَحأْ

الِصرأْف«؛ »من خواهان کمال محض و جمال صرف هستم« و چون عشق به 

کمال مطلق بالفعل در هر انساني هست، به طوري که در فطرِت مطلق خواهي 

نيز از  انسان ها يکسان اند؛ چه سعادتمند و چه شقاوتمند، و عشق  همه ی 

اوصاف اضافي است )يعني حقيقتي ذات اضافه( معشوق مي خواهد و همان 

طور که طبق فطرْت عاشق کمال مطلق هستي، پس بدان و حکم کن که 

بالفعل بدون  بالفعل موجود است؛ زيرا عشق  معشوق، يعني کمال مطلق، 

معشوق بالفعل نخواهد بود، چنان که موالي ما )( فرموده است: »عميت 

عيٌن التراک« و نيز فرموده است: »بک عرفتک وأنت دللأْتني علیک1« )جوادی 

1- رشحات البحار؛ االنسان والفطرة، ص37 ـ 35. 
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آملی، 1384: 303(.

8-2- ب�ه کارگی�ری الگ�وی س�اخت گرا در کاف�ی بودن می�زان لذت ناش�ی از 
عرضه ی زیبایی

در گام بعد بايد از متربی سؤال شود که »آيا شما با اين ميزان از بهره وری 

از جمال و زيبايی و کمال و لذت حاصل از بی حجابی و بدحجابی قانع 

می شوی؟ يا آنکه احساس می کنی وجود تو به هر ميزان از جمال و زيبايی 

و لذت مادی برسد باز هم باالتر از آن را طلب می کند؟« در اينجا اگر فراگير 

صادق باشد، در فطرت خود نيازی به بی کرانگی هستی می بيند. او برای پاسخ  

به اين سؤال به وجدان و درون خود رجوع خواهد کرد و مشهودات فطری 

خود را بازيافت نموده و با شهود فطری در خواهد يافت که به دنبال جمال 

و کمال و حسن و لذت نامحدود است.

مبانی در  از  تبيين برخی  با  بايد  به روش سقراطی مربی  در گام دوم، 

فضايی عاطفی با تأکيد بر روش های اکتشافی فضايی را ايجاد کند که فراگير 

به خويشتن خويش باز گردد و بتواند در فضايی عارفانه آوای فطرت خود 

را که هماهنگ با جان و جهان است بشنود و باز بيند. 

به کارگيری  در  است.  زيبايی  به  تربيت عشق  »هدف  سقراط می گويد: 

مدل ساخت گرايی بر اساس مشهودات فطری در حوزه ی حجاب نمی توان 

حس جمال گرايی را ناديده گرفت و بايد همين گرايش فطری را در خدمت 

تربيت دينی در حوزه ی حجاب و عفاف قرار داد. هنر مربی حجاب در اينجا 

ارائه ی  با آفرينش زيبايی و از طريق روش سقراطی به  بايد اين باشد که 
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پيام تربيتی خود بپردازد. وی بايد بداند بدون ايجاد جذبه و جاذبه نمی توان سا

حجاب را به عنوان يک رفتار برخاسته از فطرت در وجود فراگير نهادينه 

ساخت. مربی اگر بتواند با ارائه ی مقوله ی زيبايی شناسی و هماهنگی دو 

قطب پويا و ثابت جهان بيرون و درون ارتباطی برقرار کند توانسته است در 

راستای تربيت فطرت گرا گامی بردارد«.

مبانی فلس��فی تأیید پاس��خ فطرت درباره ی کافی بودن میزان لذت ناش��ی از 
عرضه ی زیبایی

محورهای زير برخی از مبانی فلسفی مرتبط را بيان می کند: 

الف ـ عشق حقيقتی است که در تمامی موجودات ساری و جاری است 

)ابن سينا، 140: 373 و397(. 

ب ـ عشق عين وجود و وجود عين عشق و هر دو عين کمال و جمال 

و حسن و زيبايی است. 

ج ـ هيچ حرکتی واقع نشود جز برای او و وصول به او. هيچ قدمی 

برداشته نمی شود جز برای رسيدن به کمال مطلق )موسوی خمينی، 1388: 155(. 

ايشان در جای ديگر می فرمايند: »در تمام حرکات و سکنات و زحمات و 

جديت های طاقت فرسا که هر يک از افراد اين نوع )يعنی نوع انسان( در 

هر رشته ای دارند و )بدان( مشغول اند، عشق به کمال آنها را واداشته است« 

)همان: 156(.

د ـ هر کس به صورت شهودی و فطری عشق به کمال مطلق و جمال 

مطلق دست می يابد. بنابراين »هر کس هر عملی را انجام می دهد برای اين 
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است که آن را يک چيز خوب و يک کمال می داند« )موسوی خمينی، ج12، 

ص224(.

هــ  عمومی بودن احکام فطرت در جمال گرايی، خويشتن دوستی و عشق 

خواهی و غفلت ايشان از اين توافق و وحدت عمومی. حضرت امام)( در 

اين باره می فرمايند: »از امور معجبه آن است که با اينکه در فطريات احدی، 

اختالف ندارد، از صدر عالم گرفته تا آخر آن ولی نوعاً مردم غافل اند از اينکه 

با هم متفق اند و خود گمان اختالف می نمايند، مگر آنکه به آنها تنبه داده شود. 

آن وقت می فهمند موافق بودند« )موسوی خمينی، 1388: 155(.

8-3- به کارگیری الگوی ساخت گرا در چیستی زیبایی 

حضوری  آزمون  يک  به  سقراطی  روش  با  بايد  فراگير  سوم،  گام  در 

تأثير عوامل مزاحم  از  او در يک محيط خالی  از فطرت  فراخوان شود و 

بيرونی و درونی استيضاحی لطيف به انجام رسد. استنطاق فراگير درباره ی 

مفهوم زيبايی و متنبه نمودن وی درباره ی وسعت قلمرو مفهوم زيبايی و 

مصاديق آن هسته ی کانونی اين بخش از اين الگوی ساخت گراست.

فراگير حجاب وقتی بر مشهودات فطری خود در اين نوع زمينه ها متنبه 

می شود، آن گاه به همان روش سقراطی و الگوی ساخت گرا بايد گام به گام 

او را به حقيقت نزديک تر نمود.

مفهوم زيبايی چيست؟ آيا گستره ی مفهوم زيبايی فراتر از زيبايی مادی 

نيست؟ آيا انديشه ی زيبا، زيبايی نيست؟ آيا هنر زيبا، زيبايی نيست؟ آيا 

اخالق نيکو زيبايی نيست؟ آيا رفتار زيبا، زيبايی نيست؟ آيا پندار نيکو زيبايی 
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نيست؟ آيا گفتار نيکو زيبايی نيست؟ سا

انسان با رجوع به درون خويش در می يابد که آنچه مشهود و محبوب 

اوست، زيبايی صرف است و زيبايی ظاهر و نماياندن آن تنها مرتبه ای نازل 

از حس زيبا دوستی و عالقه ی او به تظاهر به زيبايی را ارضا می نمايد. اگر 

فراگير بتواند با اين سؤال ساختار زيبايی و مؤلفه های مفهومی آن را در بين 

مشهودات فطرت خويش بازيابی کند، اين حقيقت در ذهن او شکل خواهد 

گرفت که زيبايی های بسيار برتر از زيبايی صورت و اندام وجود دارد. وقتی 

او بتواند در فطرت خود عالقه مندی اش را به زيبايی معنوی بازيافت کند، 

آن گاه زيبايی معنوی را به حکم فطرت از باالترين اقسام زيبايی برخواهد 

شمرد.

عالمه جوادی آملی در اين باره می فرمايند: »زن موظف است و يا مي تواند 

عقل و انديشه ی انساني خويش را در ظرافت عاطفه و زيبايي گفتار و رفتار و 

کيفيّت محاوره و مناظره و نحوه ی برخورد و حکايت و نظاير آن ارائه دهد، 

چنان که مرد موظف است و مي تواند هنر خود را در انديشه ی انساني و تفّکر 

عقالني خويش متجّلي سازد.

ترغيب به جمال و تشويق به کار جميل در زبان قرآن و عترت مشهود 

است، چنان که خداوند ضمن برشمردن منافع اقتصادي دامداري، به بهره برداري 

از جمال آن اشاره کرده و مي فرمايد: »ولکم فیها جمال حین تریحون وحین 

تسرحون« )نحل: 6(؛ »براي شما زيبايي است در کيفيت بازگشت شبانگاهي 

گوسفندان از چراگاه و نيز در نحوه ی رها کردن آنها در بامداد به سوي چراگاه«.
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دعاي سحر را زن و مرد با هم مي خوانند و جمالي را که در سحرها 

مسئلت مي کنند همان جمال عقلي است.

»الّلهّم انّي أسألک من جمالک بأجمله وکّل جمالک جمیل، الّلهّم انّي أسألک 

بجمالک کّله«؛ »خداوندا! از تو مسئلت دارم به حق نيکوترين مراتب زيبائيت 

زيبائيت«  تمامي  به حق  مي خواهم  تو  از  الها!  بار  زيباست،  آن  همه ی  که 

)جوادی آملی، 1388: 258(.

هر کسي با کشش دروني و خداداد خويش، زيبايي را دوست مي دارد، به 

کمال عشق مي ورزد، صاحبان کمال و زيبايي را مي ستايد و در مقابل آنها از 

خود فروتني نشان مي دهد )جوادی آملی، 1388: ج1، ص 18(.

هر چند در روايات آمده است: »زكاة الجمال العفاف« اين درست است 

که جمال براي زنان سرمايه است و بايد، هم بجا مصرف کنند و هم زکات 

آن را که عفاف است مراعات کنند، ليکن جمال حقيقي آنان همان انجذاب 

به سوي جمال مطلق است و بايد در مصرف آن دقت کنند. ذات اقدس اله 

اين سرمايه را براي آن نداده تا انسان در اثر چشم و هم چشمي براي مظاهر 

دنيا و لباس و زيور گريه کند )جوادی آملی، 1388: 208(. 

مبانی فلسفی پاسخ فطرت به چیستی زیبایی

از يک سو می توان حرکت درونی فرد فراگير را برای پاسخ گويی فطرت 

مالحظه کرد. اگر او در پی استدالل عقلی برای بازيابی اين مشهود فطری 

خود نباشد و فقط با مراجعه به دريافت درونی خود و گرايش خويش به 

کمال و جمال نامحدود به اين سؤال پاسخ گويی کند، می توان اين پاسخ را در 
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حيطه ی علم حضوری شناسايی کرد و از آنجا که گرايش مبتنی بر شناخت سا

است، هيچ ميل و محبتی بدون معرفت و شناخت هر چند ناخودآگاه حاصل 

نمی شود. 

اگر فراگير با يافتن گرايش به کمال مطلق و جمال، در درون خويش 

به اين نتيجه برسد که صرف نظر کردن از تجمل و جمال گرايی در حضور 

نامحرم او را در مسير رسيدن به جمال و کمال مطلق ياری می دهد و اين 

استنتاج را از طريق فکر و صورت بندی های مربوط به آن انجام دهد، می توان 

گفت او از انديشه ی حصولی و شهود فطری به صورت تلفيقی و توأم مدد 

گرفته و به شناخت برتری رسيده است. 

اصالت بينش شهودي و تابع بودن گرايش و تعلق دروني را مي توان از 

بيان حضرت استاد، در ذيل آيه ی »و إذ أخذ ربُّک« استفاده نمود که چنين 

فرموده اند: »وکیف یتصور وقوع الّشعور بالحاجة من غیر شعور بالذي یحتاج 

ميسور  دروني  نياز  به  شعور  محض،  غني  به  شهودي  بينش  »بدون  إلیه«؛ 

نيست« )جوادی آملی، 1384: 305(. البته اگر انسان بخواهد می تواند علم شهودی 

خود را تحليل کرده و با تلفيق علم حصولی و شهودی از راه فطرت و عقل 

به  نتايجی فراتر برسد.

اين نوع استدالل که همان علم حصولي و قياس فکري است، در بحث 

عقلي فطرت طرح مي شود، ولي اين راه با بينش فطري فرق دارد، زيرا بينش 

فطري، شهودي دروني است که فوق مرحله ی استدالل از وجود مضاف بر 

از احدالمتالزمين به متالزم ديگر است. اگر  وجود مضاف اليه و پي  بردن 
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انسان بيانديشد که چون من در خودم عشق به کمال محض را مي يابم )با 

علم حضوري( و عشق به کمال امري است اضافي و امر اضافي بدون متعلق 

نخواهد بود، اين علم حصولي است. از تلفيق يک علم حضوري )بعد از 

تبديل آن به حصولي( و يک علم حصولي سره و خالْص، قياسي تشکيل 

نه راه شهودي دل را )جوادی آملی،  پيموده  بدهد، راهي فکري و عقلي را 

.)305  :1384

نتیجه گیری راهبردی

پيکره ی تربيت دينی رايج در حوزه ی ترويج حجاب از آسيب هايی نظير 

ناديده گرفتن کشش های فطری جمال طلبانه رنجور است. 

اين  ساخت گراها  الگوی  نظير  تربيتی  نوين  کاربردی  الگوهای  تحليل 

نتيجه را در پی دارد که می توان باتوجه به مبانی معرفتی و نگرش های عرفانی 

مربوط به مباحث فطرت، کاربست اين الگوها را توسعه داد از آنها برای 

بازيافت مشهودات فطری حوزه ی حجاب استفاده کرد. اين الگو، مدلی است 

که می تواند به ذهن و فطرت انسان ياری دهد تا مفاهيم پراکنده ی مربوط 

به کشش های درونی و مشهودات فطری خود را در رابطه با داليل حجاب 

معرفتی  مبانی  بر  مبتنی  الگو  اين  ابزاری  به کارگيری  نمايد.  بازيابی  گرايی 

ويژه ای است. در اين مدل گام هايی به روش سقراطی برداشته می شود تا فرد 

با حرکت هايی درونی حجاب را نه به صورت تلقينی بلکه با بافتی درونی در 

راستای حس جمال گرايی و کمال گرايی درونی خود بيابد. 
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در همه ی اجزاء مقاله از آراء آيه اهلل جوادی آملی استفاده شده است.سا

منابع
ابن سينا 1410هـ.. رسائل عشق، رساله عشق، قم، بيدار. ×
ابن عربی 1984، رسائل، بيروت، داراالحياء تراث العربی.  ×
ــــــــــ 1383. فرهنگ اصطالحات عرفاني،  سعيدي، گل بابا، شفيعي. ×
ابن منظور، 1416ق.  لسان العرب،   بيروت، دار احياء التراث العربي. ×
بهمئي، ليال 1389. الگوهاي نوين ياددهي و يادگيري )با تأکيد بر دوره ي ابتدايي(،  ×

تهران، آراد کتاب، کهکشان دانش.
جوادی آملی، عبداهلل 1388. ادب فناي مقربان، قم، اسراء. ×
ــــــــــ  1388. اسالم و محيط زيست، قم، اسراء. ×
ــــــــــ 1389. تسنيم، قم، اسراء. ×
ــــــــــ  1383. توحيد در قرآن، قم، اسراء. ×
ــــــــــ 1387. دين شناسي، قم، اسراء. ×
ــــــــــ 1388. زن در آينه جمال و جالل، قم، اسراء. ×
ــــــــــ  1384. فطرت در قرآن، قم، اسراء. ×
ــــــــــ 1379. معرفت شناسي در قرآن، قم، اسراء. ×
ــــــــــ  1389. منزلت عقل در هندسه معرفت ديني، قم، اسراء. ×
ــــــــــ 1376. فطرت در قرآن،  قم، اسراء. ×
بيروت،   × الجوهري،  العالمه  صحاح  تجديد  العلوم،  و  اللغة  في  الصحاح  جوهري،  

دارالخصارة العربیه. 
رشاد، علی اکبر 1385. فلسفه های مضاف، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی. ×
شفيع آبادي، عبداهلل 1387. مقدمات راهنمايي و مشاوره،  تهران، دانشگاه پيام نور. ×
قائمي،  علي 1370.  تهران، اميري. ×
حکمت  × بنياد  تهران،  مالصدرا،  فلسفه  روشی شناسی   .1388 فرامرز  احد  قراملکی، 
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اسالمی صدرا.
قرشي، علي اکبر 1387. قاموس قرآن، تهران، دارالکتب االسالميه. ×
ملکي، حسن 1382. مباني و اصول تربيت،   نيکان کتاب. ×
موسوی خمينی، روح اهلل 1388. چهل حديث، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام  ×

خمينی )ره(.
ــــــــــ  . صحيفه نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی )ره(. ×
يالوم، اردين د. 1390. روان درمانی اگزيستانسيال، ترجمه ی سپيده حبيب، تهران، نی. ×
يزدان پناه، سيد يداهلل 1391. تحقيق و نگارش: دکتر مهدی علی پور، قم، پژوهشگاه  ×

حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها سمت.


