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تحوّل به طور ماهوی به درون و بیرون مربوط می شود. 
اگر به یکی از این دو تأکید کنیم ولی دیگری را از یاد 
مشکل  با  پرورش  و  آموزش  تحوّل  مدیریت  در  ببریم 
خیلی  مشکالت  این  است  ممکن  می شویم.  مواجه 
از  قبل  تحوّل  بود.  خواهد  اثرگذار  ولی  نباشد  مرئی 
بروز و ظهور بیرونی یک امر نفسانی و اخالقی است.

نداشته  باور  بنیادین  تحوّل  سند  مفاد  به  کسی  اگر 
تحوّلی  کارهای  بی تردید  می افتد؟  اتّفاقی  چه  باشد 
نیست،  آماده  درون  چون  رفت.  نخواهد  پیش 
است. نگرفته  شکل  هنوز  تحول  به  نسبت  باورعمیق 
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 مقدمه 

 در مسیر تحول 
معناي لغوي تحول به معني دگرگون  شــدن، عوض شــدن اســت. در یك 
مفهوم عاقه، تحول به معني خود شدن، رشد کردن، غني شدن و متبلور ساختن 

توانایي هایي به وسیلة تجربه و تدبیر مي باشد.
تحــول عالوه بر موجودیت های فردیـ  جمعــی آدمی، عرصه های مختلف 
حیات گروهی و فعالیت های وابســته بــه آن را دربرمی گیرد. این فراگیری در 
ســازمان و نظام های آموزشی و تربیتی جلوه و بروزی متفاوت و برجسته دارد 
به گونه ای که آثار خود را در حوزه های سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت و 
اجرا نشــان می دهد. از رهگذر این تحول همه جانبه می توان دستیابی به اهداف 

قصد شده سازمانی را تدارک نمود.
باید در نظر داشت که تحول اساسی بنیادین در سازمان ها، و به طور خاص در 
ســازمان هاي آموزشي در گرو دریافت و ادراک صحیح و تن دادن به شرایط و 
ملزومات آن اســت و بدین معنا با شناخت مناسب حدود و ثغور آن، الگوریتم 
گام ها و مراحل مربوط به آن اجرایی و عملیاتی می گردد. داشتن اندیشه تحولی 
در یك سازمان آموزشي باید با باورهای قلبی و انگیزشی گره خورده تا رفتارها 
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و پیامدهــای قابل قبول را نتیجه دهد و کمك کند تا تالش فردی و گروهی به 
سمت کمال و برطرف کردن نقص ها و پر کردن خألها و عرضة تازه های مفید 

و به کارگیری روش های مؤثر باشد.
تحّول در هر نظام آموزشــی به طــور ماهوی به درون و بیــرون آن مربوط 
می شود. بر این اساس، باید ابتدا درون و اندیشه سرمایه های انسانی آن متحّول 
شود و سپس در بیرون دگرگونی اساسی صورت پذیرد. وجه بیرونی تحول در 
آموزش وپرورش متأثر از عوامــل و منابع مؤثری از قبیل: برخورداری از طرح 
تحّول منســجم و قابل دسترس، مدیریت تحّولی، ســاختار تشکیالتی تحّولی، 
اقتصاد تحّولی و منابع انسانی تحّولی است؛ توجه به شرایط خاص جامعه امروز 
ما وجه بیرونی تغییر در آموزش وپرورش بســیار اثرگذارتر از عامل درونی آن 
است. به نظر می رسد بدون تغییر در عوامل اثرگذار بیرونی امکان تغییر کلیدی 

در این نهاد اگر نگوییم ناممکن بلکه بسیار دشوار است.
باید در نظر داشــت آموزش وپرورش در دنیای پرشتاب امروزی برای اثربخشی 
خود ناگزیر است کارکردهای نوینی را متناسب با روح زمانه برای خویش برگزیند. 
گزینش و دستیابی به کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش وپرورش است. 
تحول در آموزش وپرورش نیازمند نواندیشی هایی درباز تعریف آرمان ها، اهداف، 
نتایج و دستاوردهای آن است که این مهم از طریق استقرار یك نظام فلسفی دقیق 
علمی مبتنی بر فلســفه تعلیم وتربیت اسالمی و آموزه های فلسفه صدرایی کشور 
امکان پذیر می شود. از این رو در نظام آموزشی، پویایی نظام می تواند از یك سو، از 
تغییــر و اصالح و نوآوری آغاز و با تأثیر بر ارتقای نظام به نقطه غایی خود یعنی 
تحول در نظام آموزشی ختم شود و از سوی دیگر، می تواند با تحول رویکردهای 
نظری و بازتعریف آرمان ها و دستاوردهای نظام آموزشی، منجر به تغییر، اصالح و 

نوآوری شود تا بدان وسیله ارتقاء نظام آموزشی حاصل آید.
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یکی از محورهای اساســی تحول در نظام تعلیم وتربیت، منابع انسانی آن است 
که باید دارای روح انقالبی باشــند. با توجه به نقش تحولی معلم در برنامه درسی، 
باید برای ایجاد هرگونه تغییری، ابتدا الزم است معلمان ارزش این تغییر را بپذیرند 
و چگونگی اجرای نقش خــود را در آن بیاموزند. باید توانمندی معلمان امروز با 
معلمان دیروز تفاوت داشــته باشــد. توجه به تربیت معلم خردورز و پرسشگر از 
عمده ترین ضرورت ها در تعلیم وتربیت است. تربیت معلم مناسب مستلزم داشتن 
استادان خردورز و پژوهشگر در مراکز تربیت معلم است. الزم است معلمانی جذب 
آموزش وپرورش شــوند که یك سر و گردن از دیگران باالتر باشند. خردمندترین 
و آگاه ترین فرزندان وطن باید جذب آموزش وپرورش شــوند. بنابراین باید چراغ 
به دست به دنبال معلمان تحول گرا و تغییرپذیر بود. معلمانی می توانند تحول آفرین 

باشند که نقاد و پرسشگر و انتقادپذیر باشند.
از دیگر محورهای تحول داشــتن نگاه کالن، نقشه جامع و برنامه ریزی و عمل 
براســاس آن است. الزمه این کار، شناخت وضع موجود و خصوصاً نقاط ضعف 
آن؛ ترسیم وضع مطلوب و سیاست گذاری و برنامه ریزی برای دست یابی به وضع 
مطلوب اســت؛ در این میان باید به این نکته نیز توجه کــرد که در این تحول به 
دنبال نتیجه هســتیم وباید به نتیجه کارها توجه جدی شود. در این راه الزم است 
تمامی مردم و تمامی دســتگاه های دولتی و غیردولتی خود را در برابر نظام تربیت 
و آموزش جامعه مسئول بدانند و در راستای بهبود آن فعالیت کنند. همچنین برای 
تحول در نظام تربیت و آموزش باید به اســناد باالدستی مانند سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش و وجوه چهارگانه تحول و داللت های کاربردی آن ها از منظر این 
اســناد توجه کرد و براساس آن ها برنامه ریزی ها صورت پذیرد. نکته حائز اهمیت 
دیگر آن است که به تحول در نظام تربیت و آموزش باید نگاه بلندمدت داشت و در 
این راه، به راهبرد نگران فرهنگی نیاز داریم که بادید راهبردی و بلندمدت به حوزه 
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فرهنگ و تربیت و آموزش نگاه کنند. برای رشــد نظام تربیت و آموزش باید نوع 
نگاه به آن از مصرف کننده به تولیدکننده تغییر کند. باید توجه کرد که هزینه های آن 
ذخیره هایی برای آینده کشور است و این نظام به رغم دیربازده بودنش حیاتی است 

و باید همه جانبه در آن سرمایه گذاری کرد.
محور دیگر تحول، کتاب های درسی و برنامه آموزشی در نظام تربیت و آموزش 
کشور است. از آنجایی که سند برنامه درسی و الگوهای هدف گذاری آن چتر فلسفی 
ماست، الزم است با توجه به این سند، بخش قابل توجهی از محتوای کتاب های 
درسی به اندیشــه های علمی و ملی اختصاص یابد و تقاضاهای خرده فرهنگ ها 
و قوم های ایرانی و نیازهای آن ها محتوای کتاب های درســی را تشکیل دهد. در 
حال حاضر کتاب ها و محتوای آموزشی به عنوان یك سند حاکمیتی در نظر گرفته 
می شــود و در تهیه و تدوین آن الزم است خانواده ها، معلمان و مدیران باتجربه 
نیز مشارکت داده شوند. مشارکت مردمی جزو جدایی ناپذیر در نظام های توسعه  
یافته است. اگر مردم و معلمان و مدیران در ساماندهی نظام آموزشی شرکت فعال 

داشته باشند بسیاری از مسائل آن به خودی خود حل می شود.
از دیگر محورهای تحول، ســرمایه گذاری بــر تحول در روش های آموزش 
و تربیت در مدرســه اســت. بخش اعظم فعالیت های ســرمایه گذاری و مالی، 
مداخله ای، ارتقای کیفیت، و خدمات رســانی باید بر مدرســه و دانش آموزان 
متمرکز شــوند. مدارس باید با به خدمت گیری تدریجی کارکنان شایســته و 
کیفی، بودجه مناســب و کافی، حمایت های مالی و فعالیت های درخور علمی 
نشــأت گرفته از کانون های مطالعاتی درون و بیرون نظام آموزشــی، متناسب 
بادانــش جهانی تغییر کننــد. تغییر مثبت مدارس، پیامــد تربیت دانش آموزانی 

شایسته و با مهارت را در پی خواهد داشت. 
در زمینــه تربیت و آمــوزش و تحول آن، یادگیری از دیگــران و تجربیات 
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صاحبان علم و اهل قلم  کشــور می تواند کمك بسیار خوبی باشد از این رو در 
این مجموعه اهتمام به گردآوری تجربیات و دیدگاه های اندیشــمندان عرصه 
تعلیم وتربیت پرداخته شده است تا به کم آن بتوان گام هایی هرچند کوچك در 

مسیر تغییر و تحوالت کالن برداریم.
آنچه می خوانید دفتر اول از بخش مقاالت و گفتارهای مجله رشــد معارف 
اســالمی است، دفتر انتشارات و فناوري آموزشي بنا دارد ضمن ارائه مقاالت و 
گفت و گو در قامت و قالب مستقل، ضمن ترویج مدون اندیشه ها و آرای تربیتی 

و آموزشی؛ معلمان کشور را بر خوان آن بخواند و بنشاند.
امیدواریم این اثر گامی هرچند کوچك در مسیر تحول بشمار آید و ما را در 

ادای رسالت اشاعه و ترویج اندیشه های تحولی موفق کند.

مدیر مسئول مجالت رشد      
       محمد ابراهيم محمدی
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وجوه چهارگانه و داللت هاي كاربردي طرح تحول و...

 وجوه چهارگانــه و داللت های كاربردی طــرح تحول، جايگاه 
تحولي معلم در پیاده سازي آن ها 

حسن ملکی1
 وجوه تحول 

1. وجه درونی تحّول:
تحّول به طور ماهوی به درون و بیرون مربوط می شــود. اگر به یکی از این 
دو تأکید کنیم ولی دیگری را از یاد ببریم در مدیریت تحّول آموزش و پرورش 
با مشکل مواجه می شــویم. ممکن است این مشکالت خیلی مرئی نباشد ولی 
اثرگــذار خواهد بود. تحــّول قبل از بروز و ظهور بیرونی یك امر نفســانی و 
اخالقی اســت. انبیای عظام در هدایت انسان ها اّول تالش برای بیداری فطرت 
آن ها را داشــتند. بر این اساس، باید ابتدا درون انسان متحّول شود و سپس در 
بیرون دگرگونی اساســی صورت پذیرد. طرز تلّقی، روحیه، باور و نگرش های 
آدمی اســت که به عملکرد انســان جهت می دهد. قرآن هم همین حقیقت را 
تأیید می کند. یعنی در آموزه های قرآنی، تغییرات خود فرد است که زمینه برای 
تغییرات، چه مثبت و چه منفی بزرگتر بوجود می آورد. باید توجه داشت که اگر 
کسی به مفاد سند تحّول بنیادین باور نداشته باشد چه اتّفاقی می افتد؟ بی تردید 
1. معاون وزیرآموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، استاد تمام دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(
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واكاوي تحول در برنامه درسي

کارهای تحّولی پیش نخواهد رفت. چون درون آماده نیســت، باورعمیق نسبت 
به تحول هنوز شــکل نگرفته است.  مطرح شده است »برنامه درسی ملی خیلی 
بســته است«؛ واقعًا منظور چیست؟ اگر منظور از بسته بودن آن است که برنامه 
درسی ملی براساس فلســفه تربیت اسالمی یك هندسه برای خود دارد سخن 
درستی است. از این بابت این سند حدود و ثغور دارد. ولی اگر منظور این باشد 
که این سند در مقابل واقعیت ها انعطاف ندارد حرف قابل تأملی است، زیرا که 
این چنین نیست. برنامه درسی ملی در مقابل واقعیّت های آموزشی خاضع است 
ولی تســلیم هر واقعیّتی هم نیســت. هدف از ذکر این مثال، هشدار این مسئله 
است که هنوز خودمان دربارة اسناد تحولی نگرش یکسان نداریم. در این حالت 
باید ذکر شود که ابتدا باید از این جهت به یك تکلیف قطعی برسیم. در حوزه 
ستادي وزارت آموزش وپرورش باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که: 
برای همراهی و همدلی یکپارچه درخصوص ســند تحول چه باید کرد؟ پاسخ 

داشتن برنامه است.

2. وجه بیرونی تحّول: 
وجــه بیرونــی تحول متأثر از عوامــل و منابع مؤثر در طرح تحّول اســت، 
مواردی از قبیل: طرح تحّول منسجم و قابل دسترس، مدیریّت تحّولی، ساختار 
تشــکیالتی تحّولی، اقتصاد تحّولی و امثال این ها مؤلّفه های وجه بیرونی تحّول 
را نشــان می دهند. درست است که درون مهم است ولی از عوامل بیرونی نباید 
غافل ماند. ما در کنار خــود، طرح تحّول را به عنوان »مبانی« در اختیار داریم، 
همه نیز آن را مطالعه کرده ایم ولی این مبنا با یك سری طرح های عملیاتی و یا 
به تعبیري »الگوهای ربط« باید تکمیل شوند. به عبارت دیگر در بُعد نرم افزاری 
تحّول، عالوه بر اصل ســند که مبنای ماست، باید نقشه عمل جهت سامان دهی 
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به »بناها« را داشته باشیم. این یك امر بیرونی است. تصّور کنید که ما همه چیز 
داشته باشــیم ولی مدیران تّحولی نداشته باشیم، چه اتفاقی می افتد؟ مدیر یك 
ســازمان تا به تحّول حقیقی تمایلی نداشــته باشد هیچ اتفاقی نمی افتد. لذا این 
پرسش قابل طرح اســت که آیا در اوضاع کنونی، مدیران تحول گرای پای کار 

داریم؟ چند نفر داریم؟ در چه سطوحی کار می کنند؟
شّکی نیست که مدیران محترم مؤثری در سطح آموزش وپرورش وجود دارد 
لکن آیا وضع به گونه ای است که بتوان به آن امید بست؟ راهکارهای عملیاتی 
ما در این خصوص چگونه است؟ با چه روش هایی می توانیم به مدیران تحّولی 
بیفزائیم؟ آیا الزم است ساختار تشکیالتی کنوني را تغییر دهیم. آیا قادر خواهیم 
بود با ســاختار معیوب قهر و از پژوهش به تحول برسیم؟ ساختاری که اخیراً 
ابالغ شده با تحّول قهر است و تا آشتی نکند تحّولی به وقوع نخواهد پیوست. 
الزم اســت  ساختار ابالغ شده را در یك طرف و انتظارات تحّولی را در طرف 
دیگر قرار داده شــود تا مشــخص شود آیا این دو باهم ســازگارند؟ آیا با این 
ساختار می توان به تحّول رسید؟ لذا بر توّجه و اصالح ساختار تأکید دارم و در 
این مســیر توجه همزمان به درون و بیــرون به صورت توأمان کمك مي کند تا 

تحول در مسیر خود پیش برود.

3. وجه حمایتی: 
طرح تحّول و اجرای آن حامی و همراه می خواهد. سازمان های ذیربط اگر به 
یاری ســازمان آموزش وپرورش نیایند وحمایت نکنند، تنها خواهیم ماند. ما در 
تاریخ آموزش وپرورش این تنهایی و عدم حمایت را چندین بار تجربه کرده ایم. 
فراموش نکنیم که شــاخه کاردانش در زمان خود یك اقدام تحّولی بود ولی به 
دلیل حمایت نشــدن به تدریج از مسیر اصلی خارج شد. اکنون ما در حقیقت 
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کاردانش نداریم. کاردانش همان فنی وحرفه ای اســت که نامش متفاوت است. 
چرا این تغییر ماهیت اتفاق افتاد؟ چون کاردانش از جهت حمایتی رها شــد و 
از ســوی سازمان ها و کارفرمایان و نهادهای مرتبط کمك نشد. اکنون به چیزي 
تبدیل شــده است که جز »فنی وحرفه ای ثانی« نام دیگری بر آن نمی توان نهاد. 
اگر طرح های تحّولی ما چــه در بخش های فنی و مهارتی و چه در بخش های 
نظری و علوم انســانی مورد توجه و حمایت اساسی قرار نگیرند همان اتّفاقات 
رخ خواهد داد. فراموش نکنیم که تغییر واقعیت ها نیازمند انسجام عوامل تغییر 

است.

4. وجه علمی: 
تحّول، ریشه در مبانی فلسفی و فکری ما دارد و فلسفه تربیت اسالمی مبناي 
عمل ما می باشد. باید از آن صیانت کرده و آن را عملیاتی کنیم. فراموش نکنیم 
که نقشه های عملیاتی ما به کمك اصول و روش های علمی و متناسب با ادبیات 
هر مکانی که در آن کار می کنیم باید تدوین شــود. می توانیم از جامعه شناســی 
تحّول، روان شناسی تحّولی، سیاست گذاری تحّول، تربیت تحّولی و امثال این ها 
حرف بزنیم. این ها علوم مختلف هســتند که بر نقشــه تحّول اثرگذار خواهند 
بود. باید ببینیم که از کدام شاخه های علمی می توانیم مدد بگیریم تا کار تحّول 
ما به ســطحی نگری دچار نشود؟ اگر قصد داریم کار عمیق انجام دهیم باید از 
رشته ها و گرایش هاي مختلف علوم تربیتی و علوم انسانی یاری بگیریم. از کار 
خودم در ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی مثال بزنم. آیا ما می توانیم 
بدون استفاده از اصول و روش های برنامه ریزی درسی راهنماهای برنامه درسی 
تحّولی تدوین کنیم؟ راهنماهای ما بوســتان فطرت الهی هســتند ولی با اصول 

علمی نیز مورد حمایت قرار می گیرند. 
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در زمینه تحول در راهنماهاي برنامه درســي در ســال هاي اخیر در سازمان 
پژوهش و برنامه ریزي آموزشــي انجام شده است. کمیته هایي در این زمینه در 
ســازمان تشکیل شدند و فلسفة تربیت و تعلیم تدوین و ارائه شد. این مرحله از 
تدوین برنامه درسي، »مرحلة توصیف« است. مي دانید که اگر در تعلیم وتربیت 
توصیف درســتي نداشته باشــیم و بخواهیم قدم به مرحلة تجویز بگذاریم، در 

حقیقت قدم به منطقة ممنوعه گذاشته ایم. 
مرحلة دوم، مرحلة »تجویز« اســت. در این مرحله اســنادي تولید شدند. از 
جمله برنامة درســي ملي آموزش وپرورش ســند تحول بنیادي که اسناد بسیار 
ارزشمندي مي باشد. وقتي سند برنامة درسي ملي را مطالعه مي کنید، عمدتًا بار 
تجویزي دارد. در این اســناد، توصیف کم مشاهده مي شود، بلکه مي گوید این 
کار را بکنید مطلوب اســت و آن کار را نکنید بهتر است. یعني بایدها و نبایدها 

در سند تحول و سند برنامة درسي ملي موج مي زنند.
اما کارهاي ارزشمند مرحلة اول و مرحلة دوم باید در مرحلة سوم یعني تولید 
و تدوین الگوي برنامة درسي ادامه پیدا مي کرد که احساس مي کنم متوقف شده 
اســت. این خأل بزرگي است که در مســیر تولید سازمان پژوهش وجود دارد. 
البته شنیده ام که در دفتر هماهنگي و در شوراي برنامه ریزي تالش هایي در این 
زمینه مي شود، ولي به عنوان یك کارشناس و به عنوان فردي که سال ها در اینجا 
کار کــرده ام، عرض مي کنم اگر این حلقه تکمیل نشــود، آن توصیف و تجویز 
)مرحله هاي اول و دوم( به کتاب هاي درســي وصل نمي شوند و اگر هم اتصال 
ایجاد شــود، اتصالي کامل و رضایت بخش نخواهد بود. بنابراین الزم است این 

حلقه شناسایي و خأل نرم افزاري موجود پر شود.
باید »الگوي برنامة درسي« تولید و تدوین شود به عبارت دیگر نقش و جایگاه 

معلم در آن لحاظ شود. زیرا »معلم« یکي از عناصر آن الگو به حساب مي آید.
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 محورهای بحث 
چــه چیزي نقش معلم در این دیدگاه را الزامي مي کند؟ اگر نظریه هاي علوم 
انساني و نظریه هاي علوم تربیتي و به دنبال آن برنامه هاي درسي را بررسي کنید، 
با تنوعي از نظریه ها مواجه مي شوید و تکثري را در برنامه هاي درسي مي بینید. 
اگر بپرســید : علت تنوع و تکثر در نظریه هاي برنامة درســي و در نظریه هاي 
تعلیم وتربیت چیســت؟ علت به ریشــه هاي متفاوت نظریه هــا و تئوري ها باز 
مي گردد. کافي اســت در این مورد نظریه ها را بشــکافید تا برسید به ریشة هر 
نظریه، آن وقت دلیل تنوع و تکثر را خواهید یافت؛ زیرا ریشــه ها گوناگو ن اند. 

ریشه هاي فلسفي گوناگون سبب خلق نظریه هاي متفاوت مي شوند. 
در کتاب »نظریه هاي برنامة درسي« که آقاي دکترمهرمحمدي ترجمه کرده اند، 
هفت نظریة تجویزي مطرح شده و در هر نظریه نقش معلم آمده است. بنابراین 

براي هفت نظریه تجویزي، هفت الگو براي معلم مشاهده مي کنید. 
هر یك از این نظریه ها مبناي فلســفي متفاوت دارند. نگاه به انســان مشابه 
نیســت. اگر با درک این حقیقت، دل به یکــي از این ایدئولوژي ها بدهیم، کار 
ما عقالني و علمي نیســت. ما باید پس از مبنا کاوي، نظریه اي را انتخاب کنیم. 
مبناکاوي علمي ســبب مي شود، انسان هوشیاري علمي پیدا کند و بدین ترتیب 

دنبال هر نظریه اي نرود.
اگر مبناي فلســفي ایده آلیسم را انتخاب کنید. به مدل خاص آن دربارة معلم 
مي رســید. اگر به برنامه درسي مبتني بر انســان گرایي یا رئالیسم رجوع کنید، 
هر یك از دیدگاه خاصي دربارة معلم ســخن گفته اند. با توجه به این نکته که 
مبناي اعتقادي ما با این نظریه ها و گرایش ها فرق دارد، حق داریم دربارة معلم 
و دربارة برنامة درســي حرف دیگري بزنیم. مــا از نظر علمي و منطقي اجازة 
چنین کاري داریم. زیرا این هم پارادایمي اســت که در کنار پارادایم هاي دیگر 
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قرار مي گیرد. حداقل انتظار از ما این اســت، حتي اگر نگوییم پارادایم ما برتر 
و درست تر است.

پــس ما باید دربارة فطرت گرایي معنوي و نقش معلم در این دیدگاه و دیگر 
عناصر مربوط بحث کنیم. 

محور دوم به ماهیت و ساختار فطرت مربوط مي شود.
در محور سوم این بحث لحاظ مي شود که بین فطرت، تربیت و برنامة درسي 

چه نسبتي مي توان برقرار کرد.
محور چهارم این پرســش اســت که: ویژگي هاي بارز دیدگاه فطرت گرایي 

توحیدي در برنامة درسي چیست؟
محــور پنجم دربارة معلم تأملي دارد. چه مالحظاتي در تربیت و آماده کردن 
معلم باید در نظر بگیریم تا او با این برنامه مؤانســت پیدا کند؟ اگر معلم برنامة 
درســي مبتني بر فطرت را تدریس کند، ولي با این بحث آشتي مفهومي نکرده 

باشد، چگونه ممکن است چنین کاري را انجام دهد؟
اگر معلم از نظر اعتقادي آن را باور نداشــته باشد، نباید از وي انتظار داشته 

باشیم برنامة درسي را تدریس و یا خوب تدریس کند.

 فطرت چیست؟ 
فطرت یعني سرشــت خاص انسان. نه مالئکه و نه هیچ موجودي دیگري در 
عالم، این سرشــت انســاني )فطرت( را ندارد. فطرت یا سرشت خاص انسان 
عبارت است از: »مجموعه استعدادهاي عالي فطري.« خداوند متعال این سرشت 
را به انسان داده و براساس آن، مجموعه اي از امکانات را در وجود انسان آفرید؟ 
و مجموعه اي از قوا یا قابلیت ها را در وجود انسان تعبیه کرده است که در وجود 

موجودات دیگر چه دون انسان و چه فوق انسان مثاًل مالئکه ـ قرار نداده است.
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شــما مي توانید فطرت را مترادف خلقت بدانید، فطرت خلقت خاص انسان 
اســت. واژه هاي دیگــري مثل صبغه یا حنیف هم در قــرآن کریم داریم که با 
فطــرت هم معنا هســتند. »صبغه اهلل« یعني رنگ خدا. رنــگ خدا یعني همان 
فطرت انسان. خداوند با خلقت انسان به وي رنگ الهي زد، بدین ترتیب سرشت 
انسان، رنگ الهي )صبغئ الهي( دارد. »حنیف« یعني راست گرا، یعني آنچه که در 
صراط مستقیم قرار دارد. پس کسي که در مسیر فطرت قرار بگیرد، مي تواند در 
صراط مستقیم حرکت کند. در غیر این صورت از صراط مستقیم زاویه مي گیرد 

که کم یا زیاد آن به حد زاویه گیري وي بستگي دارد.

 فطرت و تربیت 
رابطة فطرت با تربیت چیســت؟ فطرت، اســتعداد اســت. یعني چه فطرت 
اســتعداد است؟ اگر بذري را در زمین مي کارید، بذر آمادگي  دارد سمبل شود. 
زیرا بالقوه ســمبل است، ولي بالفعل بذر اســت. گرایش هاي فطري انسان هم 
مانند ســمبل است. در وجود انسان بذرهایي کاشته شده است که ما اسمش را 
فطرت مي گذاریم. یعني فطرت استعداد است و هر استعدادي براي بار آمدن به 
مربي نیاز دارد. هر اســتعدادي به تربیت نیاز دارد. لذا فطرت در مقام استعداد، 
براي رشد آمادگي دارد. اگر اســتعدادهاي انساني به مرحلة فعلیت برسند، در 
زندگي انسان اتفاق هاي زیادي مي افتند و بدین ترتیب، انسان انسان مي شود. این 
اقدام با تربیت ممکن مي شود که به عهدة تعلیم وتربیت و برنامة درسي است. 

 رابطة برنامه درسي با فطرت 
فطرت نظام و ســاختار دارد. خداي متعال به سرشــت انسان، نظام هندسي 
بخشــیده و آن را مهندسي کرده اســت. آناني که دربارة رابطة برنامة درسي با 
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فطرت مي اندیشند، باید به این سه وجه بیندیشند نه یك وجه:
یك بعد فطرت گرایش هاســت. شهید مطهري به این گرایش ها، »گرایش هاي 
مقدس« مي گوید. چرا گرایش هاي مقدس؟ زیرا این گرایش ها زیر مجموعة یك 
گرایش  مادرانه مي باشــند. »توحید«؛ به نام عشق به کمال و به نام تنفر از نقص. 
تمام گرایش هاي موجود در انسانـ  گرایش هاي فرعي ـ فرزندان گرایش  اصلي اند 

و آن، رو به سوي خدا داشتن است.
بعد دوم فطرت، توانایي هاست و بعد یا وجه سوم آن، بینش ها و شناخت هاست.
اگر بخواهیم برنامة درسي را به فطرت متصل کنیم، باید به این شکل هندسي 
سه وجهي متصل شود، نه به یکي از ابعاد آن گرایش ها بسیار با اهمیت هستند.
گرایش ها خیلي اساســي اند ولي فقط گرایش ها ســازندة فطرت نیســتند. تیم 
برنامه ریزي درســي باید تحلیل عمیقي از فطرت داشته باشند. و بدانند فطرت 
چیســت. آثار زیادي در زمینه فطرت اســت. از جمله کتاب »فطرت در قرآن« 
آیت اهلل جوادي آملي در دســترس است. البته شــهید مطهري در کتاب فطرت 
خود زیاد وارد این بحث نشده اند، اما آیت اهلل جوادي آملي به نظام هندسي که 
توضیح داده شــد، ورود خوبي دارند. لذا برنامة درسي فطرت گرایي توحیدي، 
یعني آن گونه برنامة درسي که در این سه وجه )گرایش ها، توانایي ها و بینش ها( 
ریشــه دارد. ایجاد ارتباط بین فطرت و برنامة درسي کار آساني نیست. از نظر 
مفهومي کار دشواري است. از نظر علمي قدم اول در این زمینه ، شناخت عمیق 

و همه جانبة فطرت است. 

 ضرورت پرورش فطرت 
ممکن اســت این ســؤال مطرح شــود: »به پرورش فطرت چه نیازي داریم 
تــا خود را براي پــرورش آن به زحمت بیندازیم؟« خوب اســت از میان این 
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همــه نظریه، یکــي را انتخاب کنیم که به دیدگاه ما نزدیك تر اســت. پرورش 
فطرت به چند دلیل الزم است. اگر پرورش فطرت معطل بماند و برنامة درسي 
فطرت پرور را تولید، تدوین و اجرا نکنیم: به جمهوري اسالمي ایران؛ بدهکاري 

علمي و بدهکاري نرم افزاري داریم.
یکي از ضرورت هاي پرورش فطرت به »اصالت هاي انســاني« باز مي گردد، 
زیــرا اصالت هاي انســاني بدون لحــاظ فطرت، معنا و مفهوم ندارد. شــما از 

ارزش هاي انساني موجود، آگاهي دارید و اصالت هاي انساني را مي شناسید.
آیا اصالت هاي انســاني با انسان شناسي جان الک، فیلسوف انگلیسي قابل دفاع 
است؟وي براي وجود انسان، سرشت و فطرتي قائل نیست و ذهن انسان و روان 
انسان را لوح سفیدي مي داند. آیا با لوح سفید مي شود ارزش هاي انساني ساخت؟ 
با لوح سفید مي شود اصالت هاي انســاني درست کرد؟ عدالت، انسانیت،  وفاي 
به عهد و دیگر ارزش هاي انســاني بدون توجه به فطرت مفهوم و معنایي ندارد. 
زیرا در انسان باید خمیر مایة این چیزها و این قابلیت ها وجود داشته باشد تا به 

فعلیت برسد و در بیرون، بروز و ظهور رفتاري از آن دیده شود.
ضرورت دوم در پرورش فطرت، با تســخیر جهان و هستي ارتباط مي یابد. 
در قــرآن کریم آیــات متعددي وجود دارند که براســاس آن ها، خداوند کریم 
یعني خالق انســان مي فرماید: »و سخر لکلم...«: به تسخیر شما در آوردیم آنچه 
را در آســمان ها و آنچه را در زمین است. بدین ترتیب انسان را به تالش براي 
تســخیر کائنات تشویق مي کند. چرا باید این کار بشــود؟ آیا براي زنده شدن 
خوي استکباري در انسان است؟ آیا تسخیر کائنات در غرب با این هدف دنبال 
مي شود. آیا کائنات باید تسخیر شود تا مستکبرتر شویم؟ بدیهي است که چنین 

معنایي از آیات قرآن مستفاد نمي شود.
شما کائنات را مسخر خود کنید تا امکانات شما براي افزایش کماالت فردي و 
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اجتماعي تان بیشتر شود تا خودتان را بسازید. عمران و آباداني را گسترش دهید 
و اما چگونه؟ بدون پرورش قــواي فطري امکان ندارد. در صورت بي توجهي 
به قواي فطري و گرایش هاي الهي خوي اســتکباري در وجود انســان بیشتر و 
بیشتر مي شــود. زیرا از فطرت و از گرایش هاي الهي زاویه گرفته است. انسان 
قابلیت،  فکر و اراده دارد و هر چیز را بخواهد به تســخیر خودش در مي آورد. 
اما جهت این تسخیر چیست؟ آیا جهت آن ربوبي است؟ آیا جهت آن را فطرت 
الهي انســان رقم زده  اســت؟ یا جهت آن را غرایز و شهوات تعیین کرده اند؟ 
پس ضرورت دوم براي پرورش فطرت، آماده شــدن انسان براي تسخیر جهان 
است، ولي نمي تواند طبیعت را به نفع کماالت خویش استعمار کند. زیرا انسان،  
اســتعمارگر در بُعد مثبت آن است. اســتعمار واژة قرآني به معني طلب آباداني 

کردن است. ولي مستکبران به این واژه معناي منفي داده اند. 
ضرورت سوم براي پرورش فطرت، تحقق تمدن اسالمي است که البته مي توان 
آن را حاصل دو ضرورت اول و دوم تلقي کرد. دورنمایي براي آیندة کشور ایران 

با عنوان »تمدن اسالمي ـ ایراني« در نظر گرفته شده است.
گاهي هم از آن به »تمدن نوین اسالمي« تعبیر مي کنند. این تمدن اسالمي باید چطور 
و به وســیلة چه کساني ساخته شود؟ معماران تمدن اسالمي، انسان هایي هستند که 
فطرتشان شکوفا شده باشد. انساني که فطرتش زیر آوار غرایز و شهوات مدفون شود، 
تمــدن را از جاي دیگري قرض مي گیرد. مثاًل مي گوید تمدن غربي کفایت مي کند: 
انســاني که در مسیر فطرت قرار گرفته و پرورش یافته است، هرگز به تمدن چنین 
نگاهي ندارد. بنابراین فطرت انسان از طریق تربیت رشد مي کند. البته تربیت اعم از 

برنامة  درسي است. 
برنامة درســي جزئي از مقولة تربیت به حساب مي آید. تربیت مي تواند زمینة 
رشــد فطریات انســاني را فراهم کند. لذا نقشــة تربیت باید هماهنگ با نقشة 
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فطرت ریخته شــود. راه اصلي نظام آموزشي ما این راه است. برنامة تربیتي ما 
باید هماهنگ با برنامه اي باشــد که خداوند متعال در فطرت قرار داده است. در 
این زمینه برنامه باید کار کرد. اگر خأل نرم افزاري موجود پر شــود، کار عظیمي 
صورت مي گیرد. سند تحول بنیادي و سند برنامة درسي ملي کاري بي سابقه در 
آموزش وپرورش اســت. باید قدر آن ها را دانست و منصفانه برخورد کرد، ولي 
این راه باید اســتمرار یابد. یك برنامة خوب نیمه تمام، کمتر کارگشاست، باید 
تکمیل شود. تدوین الگوي برنامة درسي مبتني بر فطرت گرایي توحیدي،  آن را 

تکمیل و تمام مي کند.

 ويژگي هاي برنامة درسي فطرت گرايي توحیدي 
آنچه که اســمش را برنامة درســي فطرت گرایي توحیدي مي گذاریم، چند 

ویژگي  و مختصات خاص خود را دارد.
فطرت در مرکز این مدل قرار دارد. معنایش آن اســت که همة عناصر برنامة 
درسي بالواســطه و مستقیم باید به فطرت وصل شــوند. هدف، محتوا، نقش 
معلــم، نقش متربي و محیط. البته غیر از این ها عناصر دیگري نیز مي شــود به 
آن ها اضافه کرد. نمي خواهم بحث را دربارة عناصر بســته نگه دارم. الزم است 
این مدل را کــه فطرت در مرکز قرار گرفته با دیگر نظریه هاي برنامة درســي 
مقایسه کنید. اگر بخواهید تفاوت دیدگاه انسان گرا را در برنامة درسي با دیدگاه 

فطرت گرایي مقایسه کنید، باید مرکزیت را عوض کنید.
در دیدگاه انســان گرا، مرکزیت اوالً  بُعد روان شناســي دارد، نه بُعد الهي و نه 
بُعد ماورایي. شما در میان نظریه هاي متداول، نظریه اي پیدا نمي کنید که به ماورا 
متصل شــده باشد؛ همه زمیني اند. به عبارت  دیگر همه سکوالرند. اصالً  با دین 

و خدا کاري ندارند. 
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برخــي از افراد خیال مي کنند که در دیدگاه ماوراي فردي، به ماوراي طبیعت 
نزدیك مي شوند، که این برداشت درست نیست. این دیدگاه هم انسان گراست. 
تمام این دیدگاه ها در یك چیز مشترک اند: مبناي همة آن ها روان شناسي است. 
اگر در دیدگاه ماوراي فردي سخن از کائنات مطرح است، همان طبیعت است 
و نه ماوراي طبیعي. اگر در آنجا ســخن از اســتعال به میان مي آید، یعني رابطة 
فرد را با طبیعت وســعت ببخشیم تا مرکزیت این دیدگاه، یعني تفکر شهودي، 
قوت بیشــتري بیابد. لــذا در این دیدگاه تفکر شــهودي مرکزیت دارد. اگر با 
نگاه موضوعي دیســیپلیني بخواهید این مرکزیت را اسم گذاري کنید، »ساختار 

رشته اي علم« نامیده مي شود.
در کتاب نظریه هاي برنامه درســي میلر نباید هســتة مرکزي دیدگاه را رها 
کــرد و نادیده گرفت. اولیــن دیدگاه، دیدگاه رفتــاري و آخرین آن ها دیدگاه 
ماوراي فردي اســت؛ یعني یك پیوستار است. هر دیدگاه مرکزیت متفاوتي در 
مقایسه با دیدگاه دیگر دارد و در پرتو همان مرکزیت اهداف آن نوشته مي شود. 
چرا هدف ها متفاوت هســتند؟ نقش معلم چرا متفاوت اســت؟ زیرا ریشه ها 

گوناگون اند.
شــما که دارید دربارة فطرت انســان کار مي کنید، کار شما في نفسه مقدس 
است. هیچ نظریه اي خادم فطرت نیست. این نظریه ها، هر کدام خادم یك وجه 
کوچکي از رفتارهاي انســاني اند. دیدگاه رشدگرا یا دیدگاه فرایند هر کدام یك 
وجهي را بررسي مي کنند، لذا در دیدگاه فطرت گرایي توحیدي به این دلیل که 
افراد در پرتو نور فطرت کار مي کنند، کارشــان مقدس است. باید قدر این کار 

را دانست.
اجازه بفرمایید در ســند برنامة درسي ملي دربارة عنصر محتوا دو سه جمله 
گفته اند. البته از برنامة درسي ملي نباید بیش از این انتظار داشت. نمي تواند مثل 
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الگو به ما خط بدهد. اما آنجا وارد شده اند که به نظرم لزومي هم نداشت. با این 
حال، ورودشان خیلي مبهم است. براي مثال، ذکر شده است: محتوا باید مبتني 
بر ارزش هاي فرهنگي. دیني و... باشــد. حرف درستي است، اما از پیرامون آن 
باید ده ها کار انجام شــود تا به مرحلة عملیاتي برســد. به این دلیل است که بر 
پرکردن خأل نرم افزاري تأکید مي کنــم؛ یعني تولید همان الگویي که دربارة آن 
صحبت شد و االن آن الگو را نداریم. لذا در وضعیت حاضر، برنامة درسي ملي 
قابلیت اتصال به کتاب درســي را ندارد. با آنکه زحمت کشــیده اند و هنوز هم 
دارند کارهایــي مي کنند. کار باید ادامه پیدا کند و از طریق روش هاي عملیاتي 
کردن عناصر برنامة درســي به الگو برسد؛ مهم است بدانیم؛ محتواي مبتني بر 
فطرت چه ویژگي هایي دارد تا در مقابل اصول غربي ها راســت قامت بایستیم و 
حرف هاي کلي نزنیم. بگوییم شما این اصول را مطرح مي کنید، ما فطرت گرایان 
این اصول را داریم. شــما این روش ها را دارید، روش  ما چنین است. زیرا در 
بازار علم کاالي بیّن و عینیت یافته مشتري دارد و نه هر کاالیي و نه حرف کلي.

 ويژگي ها و نقش  معلم در برنامة درسي فطرت گراي توحیدي 
در ایــن زمینه بر پنج محور تأکید دارم، البته مي توان آن را به شــش و هفت 

محور نیز افزایش داد:

1. اخالق و نگرش معلمي
رابطة اخالق با برنامة درســي فطرت گرایي توحیدي، رابطة ذاتي است، رابطة 
متني است و نه رابطة حاشــیه اي. براي مثال گاهي مي گوییم، فالن استاد شیمي 
اســتاد خیلي خوبي است و خیلي هم اخالقي اســت. گاهي هم طوري حرف 
مي زنیم که اگر استاد اخالق مدار هم نباشد، اشکالي ندارد، زیرا استاد شیمي است. 
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ولي از نظر اصول اگر معلم اخالقي نباشــد، معلم فطرت نیست. بنده براین 
نکته تأکید دارم. اگر سجایاي اخالقي در وجود معلم به رفتار تبدیل نشده باشد، 
آن معلم نمي تواند داعي نداي فطرت و گرایش هاي فطرت باشد. مراقب باشیم 

که بحث اخالق را بحث حاشیه اي ندانیم و کسي اخالق را به حاشیه نبرد. 
مثال قرآني بزنم. خداي متعال انســان را آفریده و بناست انسان تربیت شود. 
قرآن و کتاب هاي پیامبران دیگر را فرستاده است. کساني که باید این کتاب ها را 
تبلیغ کنند، چرا معصوم اند؟ ائمة اطهار چرا معصوم اند؟ نایبان ائمه  )ع( چرا باید 
نزدیك به معصومیت باشــند؟ این حکمت به این نکته بازمي گردد که اگر کسي 
بخواهد انسان داراي فطرت را رشد بدهد، باید در وجودش ارزش هاي اخالقي 
دروني شــده باشند. خیلي از هدف هایي که در اسناد آموزش وپرورش آمده اند، 
بُعد اخالقي دارند. لذا براي اخالق و نگرش معلمي اقتضا دارد که ارتباطي بین 
اخالق و معلم وجود داشته باشــد. برخي از موارد ابعاد اخالقي: تصفیة نفس، 

نیت خالص، محاسبة دائمي، و از گفتن »نمي دانم« نترسیدن است.
معلمــي که وحشــت دارد بگویــد »نمي دانم«، از خودش هم مي ترســد و 
نمي تواند معلم فطرت باشــد. زیــرا فطرت به ما مي گوید، نگران نباشــید که 
بگویید »نمي دانم«! بــزرگان ما مي گفتند: »نمي دانــم«. مرحوم عالمه طباطبایي 
مي فرمود: »نمي دانم. بروم مطالعه کنم به شــما جواب مي دهم.« ممکن اســت 
بفرمایید: معلمي با این مشخصات را از کجا بیاوریم؟! من نمي دانم از کجا باید 
بیاوریم، ولي باید »چنین معلمي« باشــد. هر قدر معلم به این ویژگي نزدیك تر 
باشد، قابلیت تدریس بیشتري نسبت به دیگران دارد. باید چنین معلماني را در 
دانشــگاه فرهنگیان و جاهاي مناسب دیگر تربیت کرد. ممکن است شما روي 
ده ها محدودیت انگشــت بگذارید که بنده اطــالع دارم، ولي حقیقت موضوع 
قابل انکار نیســت. معلم فطرت گرا باید متوکل باشد و به دستورات الهي عمل 
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کند. معلم )مربي( در مقابــل متربي باید چگونه عمل کند؟ در رأس وظایفش، 
تکریــم قرار دارد. عنایت بفرمایید که رابطة تکریم متربي از طرف مربي )معلم( 
مثل رابطة آب اســت با درخت )در مثل مناقشــه نیســت(. اگر به درخت آب 
ندهید، درخت رشد نمي کند. اگر کودک را تکریم نکنید، فطرتش رشد نمي کند. 
تکریــم، کرامت ذاتي دارد. نباید کــودک را تحقیر کرد. معلم باید یادگیرنده را 
تکریم کند. معلم باید امانت دار باشد و احساس کند، کودک امانتي است که به 
او ســپرده اند. این نگرش اخالقي در برنامة درســي چطور مي تواند بروز کند؟ 

برخي از موارد آن به شرح زیر است:
ـ رعایت حق مالکيت فکري: معلم دارد برنامة درســي را تدریس مي کند و 
از مطلبي اســتفاده مي کند. باید به این اصل وفــادار بماند که اگر مطلب از 

دیگري است، بدان اشاره کند.
ـ نگرش مثبت به تجارب مفيد دیگران: تأکید بر فطرت، هرگز به معني تشویق 
به کم توجهي به تجارب بین المللي نیست. در تدوین برنامة درسي، نه گرفتار 
تحجر شویم و نه گرفتار اباحي گري. باید مراقب این دو خطر باشیم. تحجر 
یعنــي حال که به فطرت گرایي توحیدي بــاور داریم، دیگر لزومي ندارد به 
نظریه هاي گوناگون مطرح در دنیــا رجوع کنیم و همه را باید دور بریزیم. 
این کار نه عقالني اســت و نه دیني. استفاده از این تجارب اشکالي ندارد، 
ولي باید حواسمان جمع باشد که از آنان نقشة راه را نگیریم. نقشة راه باید 
مال خودمان باشد. در ساختن بنا طبق نقشة راه مي شود از مصالح گوناگون 
شــرق و غرب بهره برد. خیلي رفتارهاي خوب دارند، اما اینکه هر مورد را 

کجا قرار بدهیم، به کارشناسي هوشیارانه نیازمندیم.
ـ ارزش گــذاري بر محتواهاي مدلل: این بعد بــه اخالق معلمي بازمي گردد. 
معلــم باید محتواي مدلل را محترم بشــمارد. نقطة مقابــل محتواي مدلل 
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چیســت؟ محتواي غیرمدلل یا به اصطالح متداول محتواي آبکي! معلم باید 
قدر محتواي مدلل را بداند و محتواي غیرمدلل را نفي کند.

معلم متناسب با فطرت،  معلمي حساس به موارد زیر است: 
ـ احترام گذاشتن ویژه به مقدسات: برخي از موارد جزئي هستند، ولي اهمیت 
دارند. معلمي دارد تدریس مي کند، اســم اهلل، اســم پیامبر)ص( یا اسم امام 
مي آیــد. باید چه کار کند؟ بــا قرآني که جلویش قــرار دارد، باید چگونه 
برخورد کند؟ کار کوچکي است ولي تأثیر مهم دارد. آیا معلمي که با فطرت 

سر و کار دارد، مي تواند نسبت به مقدسات بي اعتنا باشد؟ نمي تواند.
ـ نگرش توحيدي بــه محتواي درس: زیرا این موضوع به تولید علم دیني و 
تولید علم بومي باز مي گردد که محل تولید آن دانشگاه است. خوش بختانه 
کارهایي انجام شــده اند. آموزش وپرورش نمي تواند مولد علم دیني باشد و 
کار دانشگاه ها و حوزه هاي علمیه است. کار آموزش وپرورش استفاده از این 
تولیدات اســت و باید آن ها را به زبان کتاب درسي براي فهم دانش آموزان 

در بیاورد.
در هر حال مســئلة مهمي است، و اي بســا در آموزش وپرورش هم افرادي 

حضور داشته باشند که بتوانند تولیدگر علم دیني باشند.

2. دانش معلمي 
ـ خودشناسي: اولین دانش معلم خودشناسي است. باید امکانات، محدودیت ها 
و رســالت حرفة معلمي خود را بشناســد و از خودش بپرســد: آیا دانش 
تخصصــي دارم؟ من کــه مي خواهم دینــي و قرآن تدریــس کنم، دانش 
تخصصي ام چه مقدار اســت؟ قبل از اینکه دیگران در این مورد بپرســند،  
خودش باید این سؤال را با خودش در میان بگذارد و جوابش را پیدا کند.
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ـ شناخت خداوند و داشتن اطالعات دیني: همة ما خداشناسیم. هر مسلماني 
خداشناس است. ولي معلم باید خداشــناس تر باشد. اطالعات دیني معلم 
باید خیلي بیشتر از مثالً  کارمند یك اداره باشد. زیرا ضعیف بودن اطالعات 
دیني کارمند به کســان دیگر لطمه نمي زند، ولي اگر معلم در خداشناسي و 
دین ضعف اطالعات داشــته باشــد، چگونه مي تواند به پرسش دانش آموز 
پاســخ بدهد؟ اگر نتواند جواب بدهد یا جواب غلط بدهد، مي دانید که چه 

حاصلي دارد؟

معلم دربارة متربي باید از دانش هاي معلم زیر برخوردار باشد: 
الف( فطرت شناسي: کسي که براي معلمي آماده مي شود، در درس هاي دورة 
معلمي، باید فطرت تا حدي برایش هضم و جذب شــده باشد تا به کنه آن پي 
ببرد. وقتي هم که معلم کودکي شــده است، بداند که به تعبیر امام علي )ع( این 
کودک: »و یحســُب تزعم انَك جرم َصغیر وفیَك انطوي العالُم االکبر.« یعني: تو 
خیال مي کني که جرم کوچکي هستي، درحالي که عالم اکبر در وجودت در هم 
تنیده شده اســت. معلم باید »عالم اکبر« را مشاهده کند، نه اینکه خیال کند در 
برابرش جرم کوچکي قرار دارد. پس الزم اســت معلم فطرت نگر و درون نگر 

باشد.
لذا در تربیت معلم باید براساس این دیدگاه، فطرت شناسي  را ارتقا ببخشیم.

ب( روان شناسي متربي: معلم باید از روان شناسي متربي آگاه باشد. نمي توان 
روان شناسي را نفي کرد. در روان شناسي نظریه هاي متعددي قابل استفاده هستند 
و روان شناســي رشد و روان شناسي تربیتي به معلم مي گویند: کودک یا نوجوان 
در چه سطحي از رشد قرار دارد. پس ضلع دوم دانش معلم، روان شناسي متربي 

است.
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ج( مسئله شناسي متربي: مسئله شناسي چیست؟ همة ما زماني دانش آموز و 
دانشــجو بوده ایم یا فرزند دانش آموز و دانشجو داریم. باید این نکته را بپذیریم 
که در زندگي امروز، با مســائل مختلف مواجه هســتیم و فرزند ما هم از این 
مســائل تأثیر مي پذیرد و خواسته و ناخواسته در رفتار، گفتار و منش وي بروز 

و ظهور مي باید. 
اولین کسي که باید متوجه شود که این یادگیرنده یا این گروه از یادگیرندگان 
چه مسئله اي دارند، و چه مشکلي در کارشان هست که نمي گذارد خوب تربیت 

شوند، معلم است.
اما به معلم باید چطور آموزش بدهیم که مسئله شناسي بشود؟ آیا باید مشاوره 
بداند؟ چه باید کرد تا معلم مسئله بین و مسئله شناس شود؟ معلم فقط »راه بلد« 
نیست، بلکه وي باید موانعي را بشناسد که »راه بندان« مي کنند. پس باید گیري 

را که مانع حرکت کودک مي شود، بشناسد. 
نباید نســبت به موضوع مهم بي اعتنا باشــیم. نمي دانم چه چیزي به معلم یاد 

بدهیم، ولي مي دانم که باید از چنین دانشي بهره مند شود.
د( دانش برنامة درســي: معلم باید از ماهیت برنامة درســي به خوبي آگاه 
باشــد و به عبارت دیگر، از چیستي برنامه درسی کاماًل سر دربیاورد. یعنی باید 
اصول و فروع مبنا، هدف، محتوا، روش تدریس، روش ارزشیابی و امثال دیگر 
که نامش را »ماهیت برنامه درســی« می گذارم، بفهمد. این ها جزو دانش معلمی 

است. 
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 روابط چهارگانه در برنامه درسی ملی 
علی ذوعلم1

 مقدمه 
»رابطه« یکی از مفاهیم اساســی ســند برنامه درســی ملی است. در الگوی 
هدف گذاری برنامه های درســی و تربیتی، عرصه های چهارگانه رابطه با خود، 
رابطه با خدا، رابطه با خلق خدا و رابطه با خلقت عرصه هایی هســتند که پنج 
عنصر تفکر و تعقل، ایمان و باور، علم و معرفت، و عمل و اخالق در بستر این 
رابطه ها شکل می گیرند و ارتقا می یابند. هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی، 
»تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش آموزان« اســت، 
به گونه ای که بتوانند »موقعیت« خود را نســبت به خود، خدا، دیگر انسان ها و 
نظام خلقت، به درستی درک کنند و توانایی دستیابی به شایستگی های پایه را به 
دست آورند. درواقع، محصول آموزش وپرورش، دانش آموزانی است که »رابطه« 
خــود را در چهار عرصه پیش گفته به درســتی درک و تنظیم کنند. این »رابطه« 
چیست و از چه اهمیتی برخوردار است؟ رابطه های چهارگانه چه نسبتی با هم 
دارند و در میدان عمل ـ در ســطح مدرسه ـ چگونه باید سامان یابند تا اهداف 
مطلوب محقق شــود؟ در این مجال، قصد تبیین اجمالی این مفهوم را داریم و 

1. استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
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سطوح، الیه ها و مصداق های آن را به اختصار توضیح می دهیم.

 وجود انسان عین رابطه است 
انســان به عنوان یکی از مخلوقات خدای متعال، در اصل هستی خود دارای 
وجود مســتقل نیســت، بلکه وجودش ـ همچون همه مخلوقات ـ وجودی 
اســت مرتبط با مشــیت و اراده الهی. یعنی بدون برخورداری از فیض دائمی 
خداوند که هســتی انســان را تأمین می کند، نمی تواند موجود باشد.1 به تعبیر 
اســتاد مطهری، »وجود معلول عین ارتباط به علت است« . بنابراین، انسان در 
هســتی خود قائم به »رابطه« با خداســت. به همین ترتیب، در هویت یابی و 
ویژگی های اکتســابی هم، نوع رابطه او با خدا جهت دهنده و شــکل دهنده به 
جایگاه اوســت. از منظر مبانی تربیتی اسالم، دستیابی انسان به معرفت خدای 
متعال و ایمان او به خدا و نیز عمل در راه خداســت که موجب رشــد انسان 

می گردد.
تنها کسانی از خسران و انحطاط مصون اند که به ایمان به خدا و عمل صالح 
دست یافته باشند )ر.ک: سوره عصر(. سایر ارتباطات انسان، اگر در پرتو رابطه 
با خدا شکل گیرد و سامان یابد، در تعالی و رشد تربیتی او نقش مثبت دارد، ولی 
 اگر رابطه انســان با خدا را تضعیف یا تخریب کند، نقش منفی خواهد داشت.
بــر این اســاس، »رابطه با خدا« محــور رابطه با خود، رابطه بــا خلق و رابطه 
با خلقت اســت؛ عــالوه بر اینکــه رابطه با خــدا، خود یکــی از رابطه های 
چهارگانــه هم می باشــد. فهم عمیــق و درک روشــن این رابطه هــا مقدمه 
الزم بــرای دســتیابی به اهداف درســی و تربیتــی در مدرسه هاســت. البته 
 قبــل از هر چیــز باید بــه اهمیت »رابطــه« در زندگی انســان اشــاره کرد.
 رابطه در زندگی ما صرف نظر از اینکه همه مخلوقات عالم وجودشــان وجود 

1. مطهری، 13۸3، ج1: ۵0؛ مصباح، 13۷0: 390
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»ربطی« اســت و نه مســتقل، اما در همین عالم طبیعت هــم، وجود ما از آغاز 
پیدایش نطفه تا تولد و پس از آن تا امروز، همواره از رابطه و روابط بهره برده 
اســت: رابطه با مادر و استفاده از شــیر او و مراقبت های وی، رابطه با طبیعت 
و بهره بــرداری از هوا و آب و ســایر مواد مورد نیاز بــرای ادامه حیات، رابطه 
بــا پدر و مادر و اعضــای خانواده در یادگیری مفاهیــم و روش های زندگی، 
رابطه با هم ساالن و دوســتان، رابطه با جامعه محلی و ملی، رابطه با دستگاه ها 
و ســازمان های عمومی و دولتی و خدماتی، رابطه با جهان، رابطه با گذشــته و 
پیشینیان در عرصه علم و فرهنگ و... و فراتر از همه، رابطه با خدا برای رسیدن 
بــه نور هدایت او و آرامش معنوی و دسترســی به نعمت های مادی و معنوی 

او... .
آیــا می توانیم یك لحظه بدون ایــن رابطه ها به زندگی خــود ادامه دهیم؟! 
بنابراین، در متن زندگی ما »رابطه« اصل اساسی است که بدون آن تصور حیات 
مقدور نیســت. هم در سطح حقایق ماورای طبیعی و هم در سطح واقعیت های 
عینی و ملمــوس حیات دنیوی ما، این رابطه و روابط اســت که زندگی ما را 
رقم می زند. ما محصول مجموعه ای از رابطه های وجودی، زیســتی، اجتماعی، 
فرهنگی، عاطفی، مادی و معنوی هســتیم که به گونــه ای گریزناپذیر ما را در 

برگرفته است.
این روابط دو گونه اند: گونه ای از این روابط اســت که اصل آن غیراکتسابی، 
غیرارادی و تکوینی اســت و گونه دیگــر از این روابط، تابع اراده و انتخاب و 
تصمیم گیری ماســت. اینکه ما بدون پدر و مادر متولد نمی شویم، بدون آب و 
غذا و هوا نمی توانیم زندگی کنیم، در یك نظام فرهنگی و سیاســی و اجتماعی 
و اقتصــادی قرار داریم و خودبه خود با آن ها رابطه داریم و فراتر از این، اینکه 
حیــات و مرگ ما بــه اراده الهی رقم می خورد... گونه ای از روابط اســت که 
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خواه ناخواه در اصل آن، ما ناگزیر از آن هستیم؛ اگرچه در چگونگی این روابط، 
باز هم اراده و انتخاب ما عمومًا نقش دارد. اما گونه دوم روابط ما، روابطی است 
که در اصل و در چگونگی آن، انتخاب و اراده ما تعیین کننده است: اینکه با چه 
کسانی دوســت باشیم، چه شغلی انتخاب کنیم، نسبت به خودمان و با دیگران 
چه رفتاری داشته باشیم، از تجربه های گذشتگان چقدر و چگونه استفاده کنیم، 
از دســتاوردهای بشــری و جهانی چگونه بهره برداری کنیم و با خدای متعال 
چقدر و چگونه رابطه داشته باشــیم رابطه هایی هستند که انتخاب و آگاهی ما 

آن ها را رقم می زنند.

 رابطه های چهارگانه 
در یك تقســیم بندی کالن، من )یعنی هر فردی( یا با خودم ارتباط دارم یا با 
غیرخــودم. غیر خود من، یا خدای من )یعنی خالق هســتی، که واجب الوجود 
است و از همه مخلوقات برتر و باالتر( است و یا مخلوقات او هستند. مخلوقات 
خدای متعال که »غیر من« هستند، یا مثل من هستند و یا نه. آن ها که مثل من اند، 
خلــق خدایند و آن ها که غیــر من اند و مثل من هم نیســتند، خلقت خدایند. 
بنابراین، براســاس حصر عقلی و سبر و تقســیم منطقی، همه هستی نسبت به 
»من« در این چهار عرصه قرار می گیرد: خود )من(، خدا، خلق، خلقت. بنابراین، 
رابطه های هر فردی در این چهار عرصه قرار می گیرد و اهداف تربیتی هم باید 

در همین عرصه ها تعریف و تبیین شوند.

 اصالح و ارتقای رابطه ها، رسالت اصلی تربیتی ما 
توجه به این حقیقت، نخستین گام در فرآیند تربیتی است که متناسب با سطح 
رشد فکری و ذهنی و دانشی دانش آموزان باید در آنان شکل گیرد. توجه به این 
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حقیقت، »نیاز« ما را به غیر خودمان و پیوندهای طبیعی و اجتماعی ما را با دیگران 
 آشکار می ســازد و زمینه تربیت اجتماعی و مسئولیت پذیری را فراهم می کند.
شــاید بتوان گفت، مهم ترین رسالت نظام تربیتی، زمینه سازی برای ایجاد رابطه 
فعال و معقول و منطقی براســاس شــناخت و بصیرت عمیــق و باور به نظام 
معیــار۴ و التزام به موازین حق و عدل بین متربیان با همه مقوالت و عرصه های 
پیرامونی آنان است. این مقوالت و عرصه ها شامل همه حقایق و واقعیات عینی 
و اثرگذاری می شود که اصل تعامل با آن ها اجتناب ناپذیر است، ولی چگونگی 
این تعامل و رابطه اســت که سرنوشــت فردی و اجتماعی و حتی سرنوشت 
تاریخی و سرنوشــت ابدی متربیان را رقــم می زند. کارکرد واقعی نظام تربیتی 
اثربخش همین اســت که بتواند با آموزش وپرورش امــروز، فردای متربیان را 
فردایی متعالی، ســالم و پاک بسازد و آنان را در دستیابی به پیشرفت همه جانبه 
مادی و معنوی، فردی و اجتماعی، در ســاحات مختلف زیستی، بدنی، معنوی، 
اخالقی، دینی، معیشــتی، علمی، سیاســی، هنری و... براساس عناصر پنج گانه 
عقل، ایمان، علم، عمل و اخالق، توانمند ســازد. ایــن توانمندی، در مواجهه 
صحیح و فعال در برابر حقایق پیرامونی امروز و در آینده نسل نوجوان و جوان 
ماست. لذا برنامه های درســی و تربیتی و دست اندرکاران امر تربیت باید خود 
را پاســخ گوی تنظیم، تعدیل، تصحیح و تعمیق ایــن روابط بدانند؛ رابطه های 

چهارگانه ای که در مصادیق زیر تفسیر می شوند و تفصیل می یابند:
رابطه با خود، رابطه با خانواده خود، رابطه با جامعه قومی و محلی و منطقه ای 
خود، رابطه با جامعه ملــی خود )ملت و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم(، 
رابطه با هم کیشــان خود )رابطه با امت اســالمی( رابطه با جهان خود )جامعه 
جهانی که با آن انواع ارتباط را داریم: دوســتی، دشمنی، همکاری، رقابت و...( 
رابطه با محیط زیســت خود )محیط زیست طبیعی یا به تعبیر دقیق تر، خلقت 
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زیســت محیطی و عناصر و عواملی که در حیات و رشــد مادی ما ایفای نقش 
می کنــد(، رابطه با دانش ها، علــوم و فناوری زمان خود )که عامل پیشــرفت 
مادی و صنعتی و اقتصادی اســت(، رابطه با حقایق غیرمادی که در سرنوشت 
مــا تأثیرگذارند )عالم مــاورای طبیعت که عوامل معنوی زندگی ما را شــکل 
می دهند(، رابطه با انسان های برگزیده و الگوهای ارزشمندی که پیشوا و پیشتاز 
تربیت و عقالنیت و انسانیت اند )پیامبران الهی و ائمه  معصومین علیهم السالم(، 
و فراتر و برتر از همه این رابطه ها، رابطه با خدای متعال که آفریننده ماســت و 
مــا در حقیقِت حیات و موجودیت خــود، لحظه به لحظه از عنایت و فیض او 
برخورداریم و همه نعمت ها و مواهب هســتی از آن اوســت و بازگشت ما به 
سوی اوست و رابطه با دین او که برنامه زندگی ما باید باشد و نسخه پیشرفت 

و تعالی ما و دستیابی به »حیات طیبه« است که هدف نهایی تربیت است.
شــناخت روشن، صریح و مبتنی بر استدالل، برگرفته از دو منبع عقل و نقل 
دربــاره این ارتباط ها و ویژگی ها و مختصات آن، گام نخســت برای توفیق در 
تحول و اصالح نظام تربیتی و پیاده ســازی اســناد تحولی در آموزش وپرورش 
اســت ... ارزش انســان، برآیند نوع رابطه ها همان گونه که از منظر تکوینی و 
هستی شناسی، انسان در رابطه تکوینی با خدای متعال تعریف می شود و وجود 
او چیزی جز »ربط« نیست، از منظر تشریعی و ارزش شناسی انسان، نیز منزلت 
و ارزش برآیند نوع رابطه ای اســت که انسان با خدا ـ یا به طور مستقیم و یا از 

ـ برقرار می سازد ... . طریق رابطه با خود، خلق و خلقت 
اوالً وجود دو نیروی برجسته عقل و اراده در انسان، مجال انتخاب نوع رابطه 
او را با عرصه های چهارگانه فوق در اختیار او قرار می دهد و ثانیًا چگونگی این 

رابطه هاست که ارزش انسان را رقم می زند:
انســانی که به ظرفیت ها و فرصت های وجودی خود، آگاهی دارد و از آن ها 
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بهترین بهره برداری را می کند، با سایر انسان ها، برحسب جایگاهشان، رابطه ای 
صحیح دارد و وظایف اخالقی و انســانی خود را نسبت به آنان انجام می دهد، 
در مورد طبیعت به انصاف و اعتدال رفتار می کند و نســبت به محیط زیست و 
منابع طبیعی و مواهب خدادادی احساس مسئولیت می کند. فراتر از همه، خدای 
متعــال را در زندگی خود حاضر و ناظر می داند و بر او توکل می کند و رعایت 
دستورات و احکام الهی را بر همه امور مقدم می دارد و رابطه معنوی و عمیق با 
خدای متعال دارد و با پرستش حقیقی خدا روح و جان خود را آرامش و قوت 
می بخشد. چنین انسانی »تربیت یافته« و ارزشمند تلقی می شود و در برابر آن، کسی 
کــه رابطه خود را با عرصه های چهارگانه، نه به گونه ای منطقی و صحیح، بلکه 
بدون نظام و معیار درست و براساس خواسته های مقطعی و بدون منطق تعریف 
می کند، به انحطاط و سقوط تربیتی گرفتار می شود. می توان گفت هدف تربیت 
 چیزی نیست جز توانمندی برای »اصالح و ارتقای رابطه های چهارگانه انسان«.
رابطه های چهارگانه هنگامی می توانند در ارتقای تربیت انسان و تکوین و تعالی 
هویت او به طور صحیح نقش داشته باشند که ذیل اصول جامعیت، یکپارچگی 
و تعادل و توازن تنظیم شــده باشــند. در نگاه تربیت اسالمی، اگرچه ارتباط با 
خدای متعال محور و مدار ســایر رابطه هاســت، ولی این رابطه هرگز ارتباط با 
خلق یا ارتباط با خود و خلقت را کمرنگ و کم اهمیت نمی سازد؛ همان گونه که 
اهمیت ارتباط با خود یا با خلق و خلقت، نباید ارتباط با خدا را تحت الشــعاع 
قــرار دهد. البته تعریفی که از ارتباط  با خدا در اســالم ارائه می شــود، نه تنها 
منافاتی با ســایر رابطه ها ندارد، بلکــه موجب تعمیق، تقویت و تنظیم آن ها نیز 
می شود. سیر تکاملی تربیت انسان، هنگامی تحقق می یابد که در راستای تعالی 
هویت خویش، از الیه ها و ســطوح ظاهری هویت عبور کند و بتواند به هویت 
تألّهی و توحیدی هرچه بیشــتر نزدیك شــود و این در گرو محور قرار دادن 
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رابطــه با خدا در همه ارتباطات و رفتارهای خود در همه عرصه هاســت: »قل 
ان صالتی و نســکی و محیای و مماتی هلل رب العالمین، ال شریك له و بذلك 
امــرت«: بگو همانا نماز من و عبادت و حج و قربانی من و زندگی و مرگ من 
از آن پروردگار جهانیان است که او را شریکی نیست و بدین )اعتماد و عمل( 

مأمور شده ام.
از این منظر، ارتباط صحیح، مسئوالنه و مبتنی بر انگیزه الهی در هر سه عرصه 
خود، خلق و خلقت، هنگامی که آن عرصه، آیت و قدرت الهی تلقی شود، در 
حقیقت عین ارتباط با خدای متعال است. دستیابی به چنین سطحی از »هویت«، 
در فرآیند دوسویه تربیتی و موقعیت های مختلفی که بستر آزمون های الهی برای 
انسان هاست، حاصل خواهد شــد و توانمندسازی مربیان برای حرکت در این 

مسیر، مسئولیت اصلی مربیان و معلمان است.
بنابراین، توجه کردن و توجه دادن به این حقیقت، گام مهمی در رســیدن به 
هدف اساســی تربیت اســت. وظیفه ما ایجاد عادت های صحیحـ  قبل از زمان 
بلوغ دانش آموزان ـ و ایجاد نگرش صحیح و انگیزه قوی در دانش آموزان برای 
تصمیم گیری های منطقی و عقالنی ـ در برابر تصمیم های احساسی و هوس آلود 
ـ در تنظیــم این رابطه ها و تقویت اراده آنان برای مدیریت رابطه های چهارگانه 

است.
برای اینکه بتوانیم وظیفه خود را به درستی انجام دهیم، باید نسبت به سطوح 

و الیه های این ارتباط ها شناخت و تحلیل روشنی داشته باشیم.

1. رابطه با خود
خودشناسی، خودیابی، خودپایی و خودپاالیی مهم ترین وظایفی هستند که من 
نسبت به خودم دارم و البته این وظایف بدون کمك و هدایت الهی قابل انجام 

1. انعام/ 162 و 163
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نیســت. بنابراین، تنظیم رابطه من با خود باید براساس مالک ها و شاخص هایی 
باشد که به اصلی ترین و سرنوشت سازترین رابطه انسان ـ یعنی رابطه با خدا ـ 

آسیب وارد نکند و در راستای تقویت و رشد این رابطه قرار داشته باشد.
»خودشناســی« گام نخســت اســت. ایجاد زمینه برای دســتیابی متربیان به 
خودشناسی، اصلی ترین رسالت تربیتی ماست. »معرفت نفس« در فرآیند تربیت 
و تعالی انسان ها نقش اساسی دارد و به همین علت در منابع دینی بر آن بسیار 

تأکید شده است.
خودشناســی مقدمه خداشناسی است: »من عرف نفسه فقد عرف ربه«. کسی 
که خود را بشناسد، خدا را می شناسد و خودشناسی مفیدترین دانستنی هاست، 
چرا که بدون شــناخت عمیق ظرفیت های خویشتن نمی توان به بهره برداری از 

فرصت ها و ظرفیت های بیرون از خود دست یافت.
در خودشناســی هم باید به شــناخت کلیت انســان پرداخت و هم شناخت 
خصوصیات و ویژگی های خاص خود. شناخت موقعیت خویش، زمان و جهان 
زیســت خود، پیشینه تاریخی و ریشــه های هویتی و نیز بسترهای عینی رشد 
و شــکوفایی توانمندی های خویشــتن. الیه ها و سطوح رابطه با خود براساس 
شناختی است که انسان از خود و توانایی ها و ظرفیت هایش به دست می آورد.

وظایف من در رابطه با خود
ـ خودم را بشناسم: شناخت توانایی ها، ظرفیت ها، پیشینه خانوادگی و قومی 

و ملی، موقعیت و شرایط و نقش خودم در سرنوشت خودم.
ـ خودم را حفظ كنم و مراقب خودم باشم: از نظر بهداشتی، ایمنی، اجتماعی، 

فکری، اعتقادی، اخالقی، جسمی، روحی، سیاسی، اقتصادی و معیشتی.
ـ خودم را رشــد دهم و توانمند ســازم: رشــد فکری، ایمانی، جسمی 
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)ورزشی(، اخالقی، علمی، مهارتی، سیاسی و اجتماعی.
ـ خودم را مدیریت كنم: شناخت منافع و مصالح خودم، اولویت های مورد 
نیازم، پیشگیری از ضایع شدن فرصت هایم و تنظیم رابطه های خودم با دیگران.
ـ آینده خودم را بسازم: پیش بینی موقعیت های آینده، فرصت ها و تهدیدها، 

توجه به آینده دنیوی و اخروی و...

2. رابطه با خدا
ویژگی متمایزکننده تربیت اسالمی با تربیت سکوالر این است که در تربیت 
اسالمی، »توحید« اساســی ترین و محوری ترین غایت تربیت به شمار می رود، 
که اساس دعوت همه انبیای الهی بوده است: »قولوا ال اله اال اهلل تفلحوا«. ایمان 
و اعتقاد عمیق و راســتین به توحید، موجب فالح و رشد و پیشرفت همه جانبه 
انسان هاســت. انســان تربیت یافته مکتب توحید، خدای متعال را مبدأ هستی و 
غایت آن می داند، خود را جز در برابر خدا مســئول و پاســخ گو نمی بیند، همه 
نعمت ها و ارزش ها و امکانات و فرصت های خود را ـ و همه هستی را ـ از آن 
خدا و از ســوی خدا می داند، حرکت به سوی خدا را تنها راه حق و تنها مسیر 
تکامل بخش می داند، شــریعت و فرمان الهی را تنها برنامه پیشــرفت و فالح و 
ســعادت می شمارد، خدا را تنها تکیه گاه و یاور قابل اعتماد برای خود می بیند، 
... و او را همه جا حاضر و ناظر می نگرد و در نظام هســتی هیچ منبع و منشــأ 
قدرتی را جز خدا به رســمیت نمی شناسد. از همین رو، با تمام وجود و از بن 
جان می گوید: »ان صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل رب العالمین ال شریك 
له و بذلك امرت ...«1: همانا نماز و عبادت و ســبك زندگی و شیوه مردن من 
از آن خدای عالمیان اســت که هیچ شریکی ندارد و من به این )راه پرافتخار و 

سعادت آفرین( مأمور شده ام.

1. انعام/ 162
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این نگرش، که ناشــی از عقالنیت و خردورزی فطری آدمی است، موجب 
ایمان و عشــق عمیق بــه خدای متعال می گردد و در رفتــار و خلقیات و نوع 
مواجهه انســان با هســتی بازتاب می یابد و تفکر توحیدی، اخالق توحیدی، 
معرفــت و دانش توحیدی و رفتار توحیدی را در زندگی فردی و اجتماعی او 

رقم می زند.
رابطه من با خدای متعال از طریق تفکر و معرفت و درون نگری و به فعلیت 
رساندن فطرت درونی مقدور است: »و یتفکرون فی خلق السماوات و االرض 
ربنا ما خلقت هذا باطال ...«1. در خلقت آســمان ها و زمین می اندیشند و )اذعان 
می کنند که( پروردگارا! هرگز این نظام هســتی )شــگفت و شگرف( را باطل 

نیافریدی«!
اول الدین معرفته: نخســتین گام دین، معرفت و شناخت عمیق خدای متعال 

است )نهج البالغه/ خطبه نخست(.
ـ خداوند مرا آفریده است تا به جانشینی و خالفت او، یعنی خداگونگی، دست یابم.

ـ خداوند روزی رسان و پرورش دهنده حقیقی من است.
ـ خداوند راه کمال و ســعادت و پیشرفت نامتناهی را پیش روی من قرار داده 

است.
ـ خداوند مرا ارزش داده و تکریم کرده و برای زندگی جاودان آفریده است.

ـ خداوند عالم طبیعت را در اختیار من قرار داده و زندگی مادی را بستری برای 
رشد من ساخته است.

ـ خداوند بــرای هدایت من دو راهنمای درونی )عقل( و بیرونی )انبیا و اولیا( 
قرار داده است.

ـ خداوند به من عقل و اراده ـ قدرت تشــخیص و انتخاب و عمل ـ عطا کرده 
است.

1. آل عمران/ 191
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ـ خداوند ابزار شناخت حسی، عقلی و قلبی به من داده است.
ـ خداوند مرا مسئول و پاســخگوی چگونه بهره برداری کردن از نعمت هایش 

ساخته است.
ـ خداوند در پیمودن مسیر حق و تحقق نظام توحیدی مرا یاری می کند و هرگز 

مرا تنها رها نمی کند.
ـ خداوند همه هستی را برای من قرار می دهد، اگر من برای »او« باشم.

ـ خداوند عشق فروزان خود و لذت پرستش خود را در اختیار من نهاده است.
ـ خداوند بهشت زیبا و گسترده خود را برای من آماده کرده است.

ـ خداوند خود بر باورها و رفتارها و اندیشــه های من در همه ابعاد و ســطوح 
نظر دارد و نظارت می کند.

ـ و باالخره: خداوند ارتباط مرا با خود، خلق خود و خلقت خود مدیریت کرده 
و سامان داده است که اگر رابطه من با خدا رابطه ای شایسته و صحیح باشد، 

رابطه مرا با دیگران اصالح می کند.
»من اصلح ما بینه و بین اهلل اصلح اهلل ما بینه و بین الناس«1.

تأمل در صفات و اسمای گسترده الهی ما را به این نتیجه می رساند که رابطه 
انســان با خدای متعال ابعاد گســترده و عمیقی دارد که حقیقتًا قابل شمارش 
نیست. اگرچه استاد محمدتقی جعفری، در شرح نهج البالغه، به عنوان نمونه، ده 

مورد از انواع رابطه انسان با خدا را برشمرده و توضیح داده است.

 اهمیت و محوريت رابطه با خدا 
اگرچــه از جهت تقدم زمانی، رابطه با خود نقطه آغاز تربیت اســت، اما از 
حیث رتبه ای و ارزشــی، »رابطه با خدا« پشــتوانه و خاستگاه اصالح و ارتقای 
سایر رابطه هاست. حتی رابطه با خداست که تکیه گاه اصالح رابطه با خود قرار 

1. نهج البالغه/ حکمت ۸9
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می گیرد و مِن انســان را به وجود مطلــق و بی نهایت خدای متعال گره می زند 
و به آن معنای جدید و عمیقی می بخشــد. مِن بریده از خدا، به تدریج برکه ای 
آلوده و متعفن می شــود که برای خودم نیز قابل تحمل نیست. ولی مِن پیوسته 
و مرتبط با خدای متعال، به اقیانوسی بی کران و مواج و با شکوه منتهی خواهد 

شد که از مالئك هم برتر می گردد.
رابطه با خدای متعال، سایر رابطه های من را نیز رنگ و بوی دیگری می دهد 

و همه را در فرآیند رابطه با خدا بازتعریف می کند. در این صورت:
- رابطه من با من، به رابطه من با یك پدیده ارزشمند و متعالی به نام »خلیفةاهلل« 
تغییر می کند و »من« دیگر تنها از آن خودم نیستم و مالك حقیقی خودم شناخته 
نمی شوم، بلکه خود »من« نیز امانتی هستم در اختیار خودم، که باید با خودم 
آنچنان تعامل داشــته باشم که خدا خواسته و فرمان داده است. لذا نمی توانم 
نسبت به خودم بی اعتنا باشم و خودم را دست کم بگیرم! باید برحسب فرمان 
الهی نسبت به جسم، جان، فکر، روح، رفتار، دانش، سرنوشت و زندگی خود 
 احساس مسئولیت کنم و بر طبق نسخه شفابخش احکام الهی رفتار نمایم. من
 نمی توانم هرچه خواســتم انجام دهم، چرا که در مورد خودم، هم در برابر 
خدای متعال باید پاسخ گو باشم. البته بدیهی است که علت و انگیزه این امر، 

دستیابی خود من به کمال و سعادت است.
ـ رابطه با خلق خدا ـ یعنی دیگر انســان ها ـ به رابطــه با آفریده های الهی و 
پدیده های ارزشمندی به نام انسان های مخلوق خدا تبدیل می شود که هرکدام 
از آنان جلوه قدرت خدای متعال و برخوردار از ظرفیت خداگونگی اند. مادر 
و پدر را باید احترام و به آنان خدمت کنم، چون خدا آنان را محترم ســاخته 
است. معلم، همسایه، همشهری، هموطن، دوست، همکار و ... همه برحسب 
ارزشــی که خدای متعال برای آنان قائل شــده، برای من هم محترم شمرده 
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می شــوند و من نســبت به همه آنان وظایفی دارم که با پشتوانه رابطه با خدا 
نمی توان از آن شانه خالی کرد!

به ویــژه در عرصه تعلیم وتربیت، نگاه من معلم و مربی به دانش آموز، نگاه به 
جوانه های در حال رشــدی اســت که به عنوان امانت الهی به من سپرده شده و 
فراتر از یك شــغل اقتصادی، تربیت این جوانه ها به عنوان یك بار مسئولیت از 
سوی خدای متعال به من عطا شده و این فرصت، در استمرار مجاهدت تربیتی 
انبیای الهی تعریف می شود و نگاه مِن دانش آموز به معلم و مربی، نگاه به کسی 
است که حق پدری و مادری بر من پیدا کرده است و فراتر از آن، شأن معلمی 

او، مرا برده خود ساخته است: »من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا.«
حتی وظیفه ای که نسبت به دشمنان دارم، در این چارچوب تعریف می شود. 
اوالً تنها کســانی را دشــمن می شناســم که با راه حق و پیمودن مسیر کمال و 
پیشــرفت و تعالی انســان ها مخالفت می ورزند و بر ســر پیمودن راه انسانیت 
مانع تراشــی می کنند و راه خدا را می بندند، یعنی راه کمال انســان ها را ســد 
می کننــد. بنابراین، تفاوت ها و اختالفات قومی، زبانی، مذهبی، صنفی و حزبی 
هرگز موجب دشــمنی بین انسان ها نخواهد شد و ریشــه نزاع های قبیله ای و 
قومی و ملی خشــك می شــود و در پرتو اصل قرار گرفتن رابطه با خدا، مسیر 

صلح و آبادانی و پیشرفت برای همه اقوام و ملل فراهم می شود.
ثانیًا، مبارزه با دشــمنان و جهاد علیه آنان در حدود عدالت و رعایت قواعد 
انســانی و الهی تعریف می شود، چرا که خدای متعال اجازه نمی دهد با دشمن 
هرگونه که خواســتم و به هر شیوه و با هر ابزاری که او علیه من و جامعه من 
اســتفاده کرده اســت، مقابله کنم. البته هرگز زیر بار ظلم نمی روم، ولی هرگز 
هم نباید ظالم باشــم، زیرا رابطه من با دشمن هم در ذیل رابطه با خدای متعال 
و تحت فرمان او تحدید و تعیین می شــود. لذا مقابله به مثل در برابر دشمن نیز 
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در چارچوب نگرش و تربیت توحیدی، تابع قواعدی اســت که همه جا جایز 
شمرده نمی شود.

ثالثًا، مواجهه و مقابله با دشــمن در عرصه نظامی تا جایی است که او تجاوز 
و تعدی می کند و هرگاه تهدید نظامی او برطرف شــود، جامعه اسالمی مقابله 
نظامی را متوقف می کند؛ گرچه در برابر مقابله سیاسی و فرهنگی او هرگز دچار 
غفلت نمی شود و همواره آمادگی و مجاهدت خود را حفظ می کند. به هر حال، 
در تربیت توحیدی، نوع رابطه با خلق خدا ـ دوست و دشمن، خودی و بیگانه، 

رقیب و رفیق، ... ـ در ذیل رابطه با خدا شکل می گیرد.
ـ رابطه من با خلقت به رابطه ای منطقی و حتی عاطفی تبدیل می شــود، چرا 
که من، خلقت زیســت محیطی را مخلوق خدا می دانم و امانت او در اختیار من 
اســت. در این نگرش، طبیعت، نه پدیده ای خودبه خود و رها شــده و مملوک 
انسان است که هرگونه خواست از آن استفاده کند، بلکه بخشی از خلقت الهی 

و نشانه قدرت و عظمت و حکمت خدای متعال است. از این منظر:
برگ درختان سبز در نظر هوشيار           هر ورقش دفتری است معرفت كردگار

و معلوم اســت که من، یك برگ را هم ـ که دفتر معرفت خدای متعال است 
ـ بی جهت و بدون استفاده منطقی و معقول، از درخت نمی چینم و آن را ضایع 

نمی کنم.
نتیجه اینکه »رابطه با خدا« محور و اساس سایر رابطه های »من« با خود، خلق 

و خلقت خواهد بود و در پرتو این محوریت، تربیت توحیدی تحقق می یابد.

 رابطه خاص »من« با خدای متعال 
اگرچه همه روابط یك انسان موحد در اصل باید براساس رابطه با خدا شکل 
بگیرد، اما نوع رابطه خاص با خدای متعال در عبودیت او تعریف می شود: »من 
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بنده خدایم و هویت متعالی من در بندگی خدای متعال تکوین و تعالی می یابد«. 
اگر در تعریف تربیت، »تکوین و تعالی هویت« غایت تربیت است،1۸ در تربیت 
توحیــدی، مصداق هویت تعالی یافته، عبودیت خدای متعال اســت. لذا پیامبر 
اعظــم)ص( که برترین مخلوق و تربیت یافته ترین انســان ها در عالم هســتی 
اســت، پیش از پیامبری، به بندگی خدا توصیف می شــود: »اشــهد ان محمداً 
عبده و رســوله«. و برترین شــاگرد و جانشــین او یعنی علی بن ابی طالب)ع(، 
 بــه بندگی خدا افتخــار می کنــد: »الهی! کفی بی عــزاً ان اکون لــك عبداً«.
حقیقت بندگی خدا، نه خواری و پســتی و ضعف انسان، که موجب سربلندی 
و قــدرت و عزت اوســت. چرا که اوالً انســان را از بندگــی غیرخدا، یعنی 
 عوامــل درونی پرســتش غیرخدا، از قبیــل هوا، هوس و شــهوات و عوامل
بیرونی از قبیل طاغوت ها، ابرقدرت ها و ســلطه گرها باز می دارد و مانع قربانی 
شدن من به پای باطل و طاغوت می گردد. ثانیًا، منشأ قدرت و حرکت به سوی 
خداگونگی و قرب الی ا هلل می شــود: »العبودیــه جوهره کنه ها الربوبیه«: بندگی 

خدا حقیقتی است که ریشه و عمق آن ربوبیت و خدایی کردن است.
عبودیت مستلزم سه مقوله است: معرفت، محبت و اطاعت.

شــناخت خدای متعال که از طریق تفکر و تأمل در آثار و اســماء و صفات 
او حاصل می شــود و از طریق نظر و نگرش عمیــق در آفاق و انفس می توان 
بدان دست یافت، مبدأ رابطه من با خدای متعال است. عشق به خدای متعال و 
دوستی و محبت او بر اثر همین معرفت حاصل می شود و زمینه طاعت آگاهانه 
و عاشــقانه را فراهم می ســازد. اطاعت از خدای مهربان، پیروی من از کســی 
است که از همه جهانیان نسبت به من مهربان تر و نیکوکارتر است. این اطاعت، 
اطاعتی از سر شــوق و آگاهی و ایمان است. این سه مقوله، البته در هم افزایی 
و تأثیر متقابل، رشــد و عمق می یابند و مســیر پیشرفت حقیقی و دائمی من را 
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هموار می سازند. دستیابی به معرفت عمیق تر، مشروط به عبادت و بندگی زیباتر 
و عارفانه تر اســت و همین، زمینه معرفــت عمیق تر را در مرتبه ای باالتر فراهم 

می کند: »واعبد ربك حتی یأتیك الیقین«1.
در این راستا، اطاعت از خدای متعال رنگ عبودیت به خود می گیرد و در مسیر 
تعالی همه جانبه انسان و قرب الی اهلل و دستیابی به مراتبی عالی از حیات طیبه، 
نقش بی بدیلی دارد. اما این اطاعت صرفًا به عرصه های فردی و جزئی محدود 
نمی شود، بلکه اطاعت در نظام سازی و برنامه ریزی، در قالب التزام به ارزش های 
الهی در این عرصه های کالن تحقق می یابد. در عرصه تربیت، شناخت و التزام 
به چارچوب های مطلوب تربیتی از منظر خدای متعال، مهم ترین مصداق اطاعت 
من از خدای متعال اســت. سامان دهی و تربیت براساس معیارهای الهی و باور 
به وحی به عنوان منبع معرفتی مطلق، بیکران، بدون خطا، کارآمد و راهگشــا، از 
لوازم اطاعت از خدا و از عوامل رابطه درســت بین من و خدای متعال اســت؛ 
 ارزش هایی که در برنامه های درسی و تربیتی ما باید جایگاه محوری داشته باشند.
رابطه من با دین از همین جا و براســاس همین نگرش و باور توحیدی، رابطه 
من با دین باید تبیین شود. دانش آموز یا دانشجوی ما چه نگرشی نسبت به این 
رابطه باید داشــته باشد؟ دین به عنوان ره آورد وحی الهی، چه نقشی در زندگی 
ما ایفا می کند؟ دین به چه درد امروز و فردای »من« می خورد؟ چه نوع رابطه ای 
بین من و دین باید برقرار باشــد تا به حیات طیبه، پیشرفت همه جانبه، زندگی 
موفق و بتوانم دســت یابم؟ پرسش های مهمی است که به خصوص امروز برای 
جوان و نوجوان ما مطرح است؛ در دنیایی که همه ابزارهای مدرن و روش های 
جذاب به کار گرفته می شوند تا جوان ما را از ایمان دینی و حقایق دینی و حتی 

نمادهای دینی جدا کنند.
در اینجا به دو نکته مهم در این باره بسنده می شود:

1. حجر/ 99
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نکته نخســت اینکه امروزه تلقی نوجوان و جوان ما از دین، تلقی صحیح و 
تامی نیست. بر اثر تبلیغات ضددینی است که در بنیان های آموزشی و فرهنگی 
جامعه ما از دوران مشروطه به بعد رواج یافت و روشنفکری غرب گرای وابسته 
به اســتعمار، تالش کرد دیــن را مطلقًا افیون توده ها معرفــی کند و نیز بر اثر 
کژروی هــا و کج اندیشــی هایی که به نام دین در برخــی الیه های جامعه ما از 
دیرباز وجود داشته و نوعی تحجر و جمود را به نام دین القا می کرده  است )و 
امروز هم متأسفانه همین آســیب ها در معرفت دینی کم و بیش مشهود است( 
و بــه خاطر خلط بین »دیــن« و »معرفت دینی« در بســیاری از اذهان و تلقی 
جدایــی یا تعارض بین عقل و دین یا بین علــم و دین، امروزه دین به صورت 
کلی در ذهن بســیاری از جوانان و نوجوانان به صورت امری منفی، بازدارنده، 
عامل عقب ماندگی، مانع رشد و توسعه ترسیم شده است! پس باید این ذهنیت 

اصالح شود.
تبیین دین به عنوان »نقشه پیشرفت همه جانبه انسان« و روشنگری درباره دین 
حق و تفاوت جوهری بین اســالم ناب محمدی)ص( با اسالم آمریکایی ـ در 
هر دو چهره اســالم سکوالریستی و اسالم متحجرانه ـ و ایجاد بصیرت نسبت 
به بنیان های عقالنی و منطقی اسالم می تواند رابطه بین دانش آموز و دانشجوی 

ما را با دین به رابطه ای مثبت تبدیل کند.
نکته دوم اینکه در نظام تربیتی و برنامه درسی ما، درباره دین، بیش از هر چیز 
بــه »ایمان دینی« و تقویت و تعمیق آن باید پرداخت و هرگز نباید به معلومات 
دینی بســنده کرد. تقویت و تعمیق ایمان دینی زالل و عمیق و جهت دهنده به 
زندگی دانش آموز و دانشــجو، تنها از راه درس دینی و کالس معارف اسالمی 
تحقق نمی یابد. همه برنامه درسی به معنای جامع آن باید خود را در این زمینه 
مکلف بداند. به ویژه رفتارها و نوع مواجهه مربیان و معلمان و اســتادان در این 
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زمینه بســیار مهم است. برنامه های خاص پرورشی و بخش رسمی غیرکالسی 
از برنامه درسی، بستر این هدف است. ایمان عمیق مبتنی بر تفکر و عقالنیت و 
قرار گرفتن متربیان در فرآیندی تربیتی که رشددهنده ایمان باشد، به طور جدی 

باید در برنامه های درسی و تربیتی ما لحاظ شوند.

 رابطه با خلق خدا 
در آثار و نوشــته های متفکرانی که درباره روابط چهارگانه بحث کرده اند، به 
جای تعبیــر »خلق خدا«، »دیگران« یا »مردم« یا »هم نوعان« به کار رفته اســت. 
اما نخســتین بار در مبانی برنامه درســی ملی، »خلق خدا« به جای سایر تعابیر 
به کار گرفته شــد. این تعبیر از دقت بیشتری برخوردار است. زیرا اوالً مردم یا 
هم نوعان را خلق خدا می داند، یعنی نســبتی بین آنــان و خدای متعال برقرار 
می کند که تلویحًا تابع بودن رابطه با مردم و دیگران را نســبت به رابطه با خدا 
بیان می کند. ثانیًا در تعبیر »خلق خدا« نوعی انس و آشنایی من با دیگران نهفته 
اســت، برخالف تعبیر »دیگران« که القاکننده نوعی جدایی است، یا تعبیر مردم 
و هم نوعان که تعبیری خنثاســت. عالوه بر اینکه در عبارت مصباح الشریعه که 

اشاره به تعامالت چهارگانه دارد، همین تعبیر »خلق« به کار رفته است.
»خلق خدا« طیف هــای متنوعی را در برمی گیرد که نوع رابطه من با هرکدام 
براســاس منطق توحیدی متفاوت خواهد بود. در اصل، خلق خدا انســان هایی 
هســتند همچون من که از نظر کرامت و حقوق و ظرفیــــت های فطری با من 
برابرند. خلق خدا همه »بنی آدم «اند که با وجود تفاوت های ظاهری در شــکل، 
قیافه، رنگ، چهره، و یا تفاوت های قومی، مذهبی، ملی و جغرافیایی یا تفاوت 
جنســیتی و صنفی و همــه از کرامت الهی و ذاتــی برخوردارند: »و لقد کرمنا 
بنی آدم«1. رابطه طبیعی من با خلق خدا براساس نیکی و حسن ظن و هم زیستی 

1. اسرا/ ۷0
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عادالنه و انســانی شــکل می گیرد و هیچ کدام از شــاخص های هویتی رایج و 
دنیوی و مادی نمی تواند این رابطه را خدشــه دار کند، مگر اینکه انســان هایی 
به مقابله با حق و عدالت و منطق انســانی و رسالت معنوی و الهی برخیزند و 
بخواهند در برابر حق صف آرایــی کنند. در این صورت، رابطه من با آن ها، به 
رابطه ای دفاعی و مقابله ای تبدیل می شــود. البته رابطه با هم کیشانـ  کسانی که 
در صف عبودیت و اطاعت الهی قرار گرفته اند ـ براســاس ارزش های افزوده 
انسانی و معنوی که به دست آورده اند، رابطه ویژه ای مبتنی بر گذشت، تواضع، 
ایثار و همدلی عمیق خواهد بود. بنابراین، معیار رابطه من با خلق خدا براساس 

چگونگی مواجهه آنان با ارزش های الهی و انسانی است:
 گروهی که از ارزش های الهی و انســانی برخوردارند، دفاع از حق، ایمان و 

جهاد در راه خدا را بر مبنای معرفت و عقالنیت برگزیده اند.
 گروهی که این گونه نیستند ولی به جامعه من و ارزش های الهی من هجوم 
نمی آورند و با آن به مقابلــه بر نمی خیزند و موجودیت جامعه مرا تحدید 

و تهدید نمی کنند.
 گروهی که حق را انکار می کنند، در برابر حق می ایســتند و با آن به مقابله 

برمی خیزند، که »دشمن« تلقی می شوند.

در یــك نگاه کلی، تنها این مرزبندی اســت که نــوع رابطه من با خلق خدا 
را رقــم می زند. با گروه اول هم گرایی مطلق و همدلــی و همیاری و فراتر از 
آن، با ایثار و گذشــت و فداکاری، با گروه دوم هم زیســتی انســانی براساس 
خدمــت به آنــان و نیکی و رابطه انســانی، و با گروه ســوم، مقابله برای دفع 
شــر آنان و دفاع از کیان دینــی و اجتماعی و ملی خود. البتــه مقابله با گروه 
سوم، براساس شریعت اســالمی، در چارچوب روش ها، تدابیر و مصالحی که 
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ولی جامعه و رهبری امت تشــخیص می دهد، تعیین می شود. رهبری که واجد 
صالحیت های امامت امت اســت و براســاس دانش و آگاهی و تقوا و عدالت 
و در مســیر حفظ کیان جامعه اســالمی در این عرصه تصمیــم می گیرد و نه 
براساس رقابت های مادی یا گرایش های محافظه کارانه و سازش با دشمنان امت 
اســالمی. در این میان، رابطه من با مظلومان و محرومان و مستضعفان و کسانی 
که تحت ســتم قرار گرفته اند )از میان گروه دوم( رابطه ای است براساس دفاع 
از آنان و کمك به مبارزات و ایســتادگی آنان در برابر باطل و ســتم و براساس 
اصلــی که امام امیرالمؤمنین)ع( در نهج البالغــه بیان می کند، باید در برابر ظالم 
 خصومــت ورزید و به مظلوم ـ هر که و هر کجا باشــد ـ کمك و یاری کرد.

رابطه من با خلق خدا، در برخی مصادیق آن، رابطه ای خاص است:
 رابطه با امام و ولی جامعه که باید رابطه ای خیرخواهانه و مسئوالنه باشد.

 رابطه با معلم و مربی و هر کسی که نقشی در تربیت و رشد من داشته، که 
رابطه ای احترام آمیز و از سر تقدیر و تشکر و تواضع است.

 رابطه با همســایگان که بــاز هم رابطه ای خاص اســت؛ خدمت و تعامل 
دوستانه و گذشت و تحمل در برابر اذیت های احتمالی آنان.

 رابطه با دوســتان که براساس صدق و وفا و همیاری و مراقبت متقابل برای 
منحرف نشــدن به سمت باطل و پشــتیبانی متقابل مادی و معنوی تعریف 

می شود.
 رابطه با همکاران که براساس عدالت و انصاف و دوستی و مدارا و گذشت 

و همکاری برقرار می شود.
 رابطه با آحاد انســان ها که براســاس خیرخواهی، دعوت بــه خیر، امر به 

معروف و نهی از منکر و تالش برای کمك به آنان شکل می گیرد.
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رابطه من با خانواده نیز دارای ویژگی های خاصی است:
 رابطه با مادر و پدر که عاطفی ترین و متعهدانه ترین رابطه انســان مسلمان 

تربیت شده با سایر انسان هاست.
 رابطه با همســر که براساس تعهد متقابل، وظایف و حقوق ترسیم شده در 
شریعت اســالمی و توأم با وفاداری، احترام، محبت و عشق پاک نسبت به 

یکدیگر است.
 رابطه با فرزندان که براســاس وظیفه ای است که من نسبت به آنان دارم و 
آنــان را هدیه های الهی و امانت های خداوند می دانم و باید به عنوان وظیفه، 
شــرایط مناسب زیســت مادی و تربیت معنوی و اخالقی و علمی آنان را 

فراهم سازم.
 رابطه با برادران، خواهران و ســایر منســوبان که براســاس پیوند مستمر 
خانوادگی و مهرورزی و دوســتی با آنان در قالــب »صله ارحام« تعریف 

می شود.
دربــاره رابطه من با »خلق خدا« ســه عرصه مهم دیگــر وجود دارد که باید 

بدان ها پرداخت.

 رابطه با جوامع پیشین بشری 
نخست رابطه ای است که من در راستای رابطه با خلق خدا، با جوامع پیشین 
بشری برقرار می کنم و دانش »تاریخ« زمینه ساز این رابطه است. پیشینیان من که 
آن ها هم خلق خدا بودند، چه جوامعی که مســیری صحیح و استوار و عقالنی 
داشتند و چه جوامعی که مسیری ظالمانه و تبهکارانه را طی کردند، هر دو برای 

امروز ما نقش دارند و چه بسا وظایفی برای ما رقم بزنند.
عبرت آموزی از سرگذشت و سرنوشت پیشینیان، به ویژه تاریخ معاصر ایران، 
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درس آمــوزی از تجربه های تاریخی، ادامه دادن راه جوامعی که در مســیر حق 
بودند، اســتمرار سنت ها و آداب صحیح، پرهیز از ســنت های غلط و جاهلی 
و مقابلــه فرهنگی و تربیتی با رســوبات فرهنگی آنان، تقدیر و بزرگداشــت 
چهره های تابناک و خدوم و اثرگذار در تعالی و پیشرفت جامعه زمان خودشان 
و معرفی الگوهای شایســته پیروی به نســل امروز و فردا و پیروی من از این 
الگوهای شایسته، نوع رابطه من را با پیشینیان رقم می زند. دانش تاریخ در متون 

و برنامه های درسی باید بتواند این رابطه را مدیریت و بهینه سازی کند.

 رابطه با جامعه جهانی 
دوم رابطه ای اســت که من امروز با »خلق خدا« در قالب جامعه جهانی باید 
داشته باشــم. اگرچه جامعه جهانی را می توان در ســه گروه پیش گفته، یعنی 
طرفداران و مدافعان راه حق، جوامع بی طرف و دشــمنان، دسته بندی کرد، ولی 

توضیح بیشتری در این زمینه الزم است.
جهان امروز ما دو ویژگی برجســته دارد؛ یکی پیشــرفت های روزافزون و 
خیره کننــده در ابعاد علمــی و فناوری و صنعتی، و دیگــری انحطاط و افول 
عمیق ارزش های معنوی و اخالقی و فرو غلتیدن در ابتذال اخالقی و سیاســی، 
ســلطه گری و ظلم و تجــاوز به حقوق دیگــران با تکیه بر همــان صنایع و 
پیشرفت های مادی و اقتصادی که در عرصه نظامی گری و بسط سلطه نامشروع 

ابرقدرت ها بیشترین نقش را ایفا می کند.
وضعیت کنونی جهان به علت غلبه و سیطره اومانیسم و لیبرالیسم، یعنی مبنا 
قرار گرفتن خواست ها و تمایالت مادی بشر به جای ارزش های آسمانی و الهی 
و بسنده کردن انسان امروز به عقل ابزاری دنیامدار و دوری جستن از آموزه های 
وحیانی و الهی، بحران های فزاینده ای را برای خلق خدا در روزگار ما رقم زده 



56

واكاوي تحول در برنامه درسي

و به اســتقرار نظام سلطه و استبداد بین المللی و ارتکاب فجیع ترین جنایات در 
ابعاد گسترده، آن هم با ریاکاری رسانه ای و مهندسی ذهن جوامع بشری، منجر 

شده است، که شرح آن خارج از حوصله این نوشته است.
رابطــه من با جهان امروز با چنین وضعیتی چگونه باید باشــد؟ این یکی از 
مهم ترین چالش های امروز تعلیم وتربیت ماســت. فرزندانمان را چگونه تربیت 
کنیم که رابطه ای منطقی و مفید با جهان امروز و جامعه جهانی داشــته باشند و 
بتوانند از این معرکه جان ســالم به در برند. تربیت توحیدی و اساس قرار دادن 
»رابطه با خدا« در سایر ارتباطات انسانی، راهبردهای اساسی نوع رابطه با وضع 

کنونی جامعه جهانی را ترسیم می کند.
 نخستین راهبرد، شناخت عمیق و صحیح غرب امروز است. باید نسبت به 
غرب امروز شــناخت عمیقی برای فرزندان ما حاصل شــود تا رابطه خود 
را براساس نگرش و معرفت رقم بزنند. واقعًا غرب امروز چه ویژگی هایی 
دارد؟ دانش آموزان و نســل جوان امروز ما چه نگرشــی نســبت به غرب 
دارنــد؟ آیا ماهیت غرب را شــناخته اند، یا تنها به دســتاوردهای علمی و 
فنــاوری و قدرت اقتصادی غرب، آن هم نه ریشــه ها و عوامل آن، توجه 
دارند؟ اســتاد محمدتقی جعفری)ره( مبانی اصلی غرب امروز را در موارد 

زیر خالصه می کند:
 تلقی زندگی دنیوی به عنوان آخرین منزلگاه بشر؛

 اصالت آزادی و بی بند و باری مشروط به نبود مزاحمت برای دیگران؛
 اصالت قدرت و سوءاســتفاده از برخی ارزش ها برای بسط سلطه و قدرت 

خود؛
 اصالت لذت و توجیه آن با ابزار به ظاهر علمی؛

 اصالت منفعت و تعریف انسانی با عنصر منفعت طلبی؛
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 روش ماکیاولی در فرهنگ سیاسی؛
 رواج پراگماتیسم و عمل گرایی بدون تفسیر صحیح از آن؛

 محدود کردن شناخت های علمی و غفلت از اخالق و حکمت و عرفان؛
 فقدان سیستم فلسفی اصیل و عمیق؛

 و باالخره روی آوردن به هنرهــای مبتذل و فاصله گرفتن هنر از اخالق و 
حقیقت.

شــکل گیری چنین شــناختی و به گونه ای مســتند به منابع و اظهارنظرهای 
غرب شناســان و غرب پژوهان مســتقل از نگرش های لیبرالیســتی و وابسته به 
غرب، رسالت مهمی اســت که در تبیین رابطه با جهان امروز باید در برنامه و 

متون درسی ما جایی داشته باشد.
 دومین راهبرد، مقابله جــدی و تقویت روحیه مبارزه عمیق و همه جانبه با 
نظام سلطه غربی است که امروز و آینده بشریت را تهدید می کند. البته این 
نظام با استفاده از همه ابزارهای زر و زور و تزویر بر آن است که خلق خدا 
را در تمامیت معنای خود به زنجیره های قدرت خود وابسته کند و تنها راه 
ممکن برای انسان ها را راهی معرفی کند که خود آن را می خواهد! اما تربیت 
توحیدی و اصول برگرفته از رابطه انسان با خدای متعالـ  که نپذیرفتن نظام 
ســلطه و کفر به طاغوت از ارکان اصلی آن اســت ـ اجازه نمی دهد فرد یا 
جامعه مســلمان واقعی، این تحمیل را تحمل کند. این راهبرد اساسی هنوز 
در برنامه های درسی و تربیتی ما جایگاه اصیل و روشنی پیدا نکرده است.

 ســومین راهبرد، مواجهه همه جانبه، فکورانه و هوشمندانه با پیشرفت های 
علمی و فناوری غرب است. علم امروز را نه می توان انکار کرد و نه می توان 
به کناری نهاد؛ به خصوص در علوم پایه و فناوری ها و نوآوری های صنعتی 
غرب، باید حداکثر تالش را برای پیشرفت مبذول داشت. نقد و طرد غرب 
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فرهنگی و فکری، و مبارزه ســخت با غرب سلطه گر، هرگز مانع دستیابی 
و اســتفاده حداکثری از دانش غربی ها ـ آنجایی که با معیارهای ارزشی ما 
تعارض ندارد ـ نمی گردد! جامعه اســالمی و پیشتاز ایران امروز، با استفاده 
از همه ظرفیت خود، رشــد علمی را یك هدف اساسی قرار داده و در نظام 
برنامه ریزی درســی خــود باید این راهبرد را تبییــن و در جوانان آن را به 
یك باور تبدیل کند. قطعًا ما می توانیم به توســعه و رشد علمی خود شتاب 
بیشــتری بدهیم و رســالت دینی ما حکم می کند در این مســیر مجاهدت 

مضاعف داشته باشیم.
 اما در مورد علوم انســانی غرب، راهبرد ما نقد و ارزیابی آن و تالش برای 
تحول در علوم انسانی با تکیه بر مبانی قرآنی و توحیدی است. علوم انسانی 
امروز غرب بر مبنای تعریف دنیوی محدود و نادرســت از انسان بنا نهاده 
شــده و عالوه بر آن، در مســیر توسعه سلطه غرب و تزویر علمی، با خلق 
خدا به کار گرفته شده است. این راهبرد در مواجهه با علوم انسانی هنوز در 

برنامه های درسی تبلور تام نیافته است.
 راهبــرد دیگری که در رابطه من با جامعه جهانی باید بدان توجه داد، دفاع 
صریــح و جانانه از مظلومان عالم و تالش برای شــکل دهی به جبهه ضد 
سلطه در سطح جهانی است. نگرش و مسئولیت توحیدی ما ایجاب می کند 
که تربیت توحیدی را در عرصه رابطه با جهان امروز تبلور بخشــیم و این 
بــدون تالش برای دفاع از عدالت و آزادی و اســتقالل و رهایی خلق های 
در بند نظام ســلطه ممکن نیست! بنابراین، دفاع از آرمان فلسطین، دفاع از 
حق مردم ساالری برای ملت های مظلوم، دفاع از مستضعفان در هر گوشه از 
عالم ـ در حد توان و قدرت ما ـ رسالتی است الهی که حاصل رابطه من با 

خدای متعال و تعهد و التزام ایمانی من در برابر اوست.
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نتیجه اینکه برنامه های تربیتی و درســی باید برای رابطه من با جهان امروز، 
براســاس راهبردهای پنج گانه فوق، آموزه ها و مهارت های مؤثری را پیش بینی 
کنند و تحول در نظام برنامه درســی و تربیتی بر این اســاس باید مورد توجه 

قرار گیرد.

 رابطه با حاكمیت 
ســومین عرصه مهم در رابطه من با خلق خدا، رابطه من با حاکمیت اســت. 
حاکمیت به عنوان نماد اراده و خواســت جامعه و نهــاد مدیریت کننده جامعه 
من، نقش اساســی در سرنوشت ما دارد و بنابراین، نوع رابطه من با حاکمیت، 
پرسشــی است که در نظام تربیتی و برنامه درســی باید بدان پرداخته شود. آیا 
برنامه درسی و تربیتی می تواند این رابطه را نادیده بگیرد و اصاًل بدان نپردازد؟ 
آیا باید به تربیت مهره های بی اختیار و ناآگاه و صرفًا تابع حاکمیت بپردازد؟ یا 
باید به بستری برای رشد مطالبات و انتظارات از حاکمیت، بدون پذیرش وظیفه 
و مســئولیت، تبدیل شود؟ در اینجا ســخن از حاکمیت امروز جامعه ماست؛ 
نظام مردم ســاالری دینی برآمده از انقالب اسالمی مردم ایران در سال 13۵۷ به 
رهبری امام خمینی)ره( و تبلور یافته در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، با 
گذشت چهار دهه از تأسیس آن، با وجود همه کاستی ها و خألها، امروز توانسته 
است به پایدارترین نظام دموکراتیك در سطح منطقه و مقتدرترین نظام سیاسی، 
 دینی و مردمی تبدیل شــود که با کشورهای به اصطالح پیشرفته مقایسه  شود.
برای دستیابی دانش آموزانمان به نوعی از رابطه تعالی بخش و منطقی با حاکمیت، 
به عنــوان یکی از مصادیق مهم ارتباط با خلــق خدا، که در ذیل اصول و مبانی 

توحیدی تعریف می شود، راهبردهای زیر را می توان مطرح کرد:
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راهبرد اول: شناخت و تحلیل صحیح و عمیق نسبت به رویداد انقالب اسالمی 
13۵۷ که منشــأ تحولی مثبت، عظیم و تاریخی نه فقط در کشور ما، 
بلکه در سطح جهان اسالم و فراتر از آن در سطح مناسبات بین المللی 
شــد و خط سیر ما را از انحطاط سیاسی و فرهنگی به مسیر اقتدار و 
عزت ملی و اسالمی تغییر داد. انقالب اسالمی مبدأ خودآگاهی عمیق 
ملت ما و ســرآغاز خودباوری ملی و هویت یابی اسالمی ما بود، اما 
امروز تالش های زیادی برای تضعیف رابطه جوانان و نســل فردا با 
انقالب اسالمی در جریان است و متأسفانه عملکرد مدیریتی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی متصدیان اجرایی کشور نیز به پای انقالب نوشته 
می شود که برنامه درسی ما نسبت به آن چندان حساس و فعال نیست 
و تالش برای بصیرت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان ما به حد کافی 

پاسخ گوی نیازها و خألها نبوده است.

راهبرد دوم: شناخت دقیق »نظام جمهوری اسالمی« به عنوان یك نظام مردم ساالر، 
منطقی، کارآمد و مترقی از نظر سیاســی و پیشــرو در سطح جهان 
است. نظام جمهوری اســالمی که در متن قانون اساسی آن متبلور 
اســت و از دســتاوردهای مهم انقالب اسالمی است، چارچوبی را 
برای حاکمیت تعریف کرده است که در عین ابتنا بر منطق عقالنیت 
سیاسی و ارزش ها و مبانی اسالمی، کاماًل مردمی است و زمینه ظهور 
اســتعدادهای برتر و خالق را در عرصه سیاســت فراهم می سازد. 
آشــنایی متربیان با این چارچوب و منطق آن و اذعان به کارآمدی و 
جامعیت و منطقی بودن این نظام برای ارائه نگرش صحیح و ایجاد 
تعلق خاطر و پیوند عاطفی و عملی با حاکمیت، نقش اساسی دارد.
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راهبرد سوم: ترســیم وظایف و مســئولیت های دولت ها و تبیین شاخص های 
دولت خوب و حکمرانی طراز اســالم و انقالب اســالمی. دولت 
اســالمی به معنای دولتی مردم گرا، خدمت گزار، باتدبیر و توانمند، 
راستگو و راست کردار، شایسته ساالر، با تقوا و عدالت محور، تبلور 
عینی حاکمیت اســت و چیزی است که برای هر نوجوان و جوان 
ایرانی جذاب و قابل قبول اســت. اما اینکه چنین دولتی در بســتر 
نظام اســالمی چگونه می تواند شــکل بگیرد، به تحلیل و تأمل نیاز 
دارد. تفکیك عملکرد دولت ها از اصل نظام، یعنی چارچوب مبانی 
و ارزش های متبلور در قانون اساســی و برآمده از انقالب اسالمی، 
خود امر بســیار مهمی اســت و اینکه مشــارکت در امور جامعه و 
نظارت مردم بر دولت ها و مطالبه از دولت مردان برای ایفای درست 
وظایف خود و... وظیفه اقشــار و آحاد جامعه اســت و نوجوان و 
جوان ما هم باید در این راســتا حضور داشــته باشد، نکات مهمی 

هستند که در تبیین رابطه با حاکمیت باید مورد توجه باشند.

راهبرد چهارم: اصالح نگرش و ایجاد تلقی صحیح از »جامعه اسالمی« برای متربیان 
و ویژگی های آن و راهکارهای رسیدن به آن، به ویژه مشخص شدن 
نقــش فرهنگ و اخالق و تربیت جامعه و تأثیر رفتارهای ما در این 
زمینه، و این نکته مهم که تا دولت، اسالمی نشود، جامعه هم به طور 

کامل اسالمی نمی شود.

راهبرد پنجم: ترســیم افق آینده جامعه ما به عنوان پیشتاز و مؤثر در شکل دهی 
به »تمدن نوین اســالمی« و تبیین ایــن افق به عنوان آرمان و هدفی 
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قابل دستیابی در برابر تمدن کنونی غرب و ایجاد حس مسئولیت و 
مشارکت در این راستا می باشد.

امروز غرب توانسته است تمدن خود را به عنوان تنها راه پیشرفت و مسیر رشد 
جوامع بشــری در اذهان جوانان جا بینــدازد، حال آنکه بحران ها و چالش های 
تمدن غربی، به خصوص در یکی دو دهه اخیر، در عرصه عمل خود را نشــان 
داده و بنا به باور اســالمی ما، جز نقشــه راهی که در اســالم ناب برای سامان 
یافتن جامعه بشری ارائه شده، راهی برای نجات وجود ندارد: االسالم یعلو و ال 
یعلی علیه، اســالم برتری دارد و هیچ مکتبی بر آن برتری ندارد. این یك شعار 
نیست، بلکه بر حقایق نظری و علمی و تجربی متکی است که دو منبع عقل و 
نقل بر آن گواه اند. متربیان ما رابطه خود را با حاکمیت با این چشــم انداز باید 
ترسیم و تنظیم کنند و تعمیق این آرمان در ذهن و دل دانش آموزان ـ در عرصه 
 رابطه با دیگران با رویکرد آینده نگرـ  وظیفه برنامه های درســی  تربیتی ماست.
بــرای تحقق این راهبردها، باید متناســب با ظرفیت ها و خألها، به بررســی و 
تدوین راهکارها و طراحی مســیرهایی پرداخت که به گونه ای علمی و با تکیه 
بر پژوهش ها و اســتفاده از تجربه های موفق، دســت یافتنی هستند. طبعًا همه 
راهکارها نمی تواند برای همه مناطق و محیط های آموزشــی تجویز شود. البته 
درک عمیق راهبردها توســط مدیران و مربیان و معلمان و مشــارکت آنان، و 
حتی مشارکت خود دانش آموزان به خصوص در دوره متوسطه، و نیز مشارکت 
مســئوالن فرهنگی و اجتماعی و سیاسی منطقه و محیط آموزشی در رسیدن به 
راهکارهای تعمیق رابطه منطقی و مطلــوب بین دانش آموزان و حاکمیت باید 

مدنظر باشد.
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 رابطه با خلقت 
منظور از خلقت همه پدیده های هســتی و مخلوقات الهی، جز انسان هاست. 
رابطه من با خلقت، رابطه ای است که در متن نظام هستی و عالم واقع، بین هر 
انسانی با حقایق و مخلوقات جهان برقرار است. در یك نگاه علمی، خلقت را 
می توان به دو بخش تقسیم کرد: خلقت مشهود و ملموس )یعنی عالم طبیعت( 
که زیســتگاه انسان در حیات دنیوی اســت و خلقت غیرمشهود و نامحسوس 
)یعنی عالم ماورای طبیعت( کــه اگرچه در زندگی عینی کنونی ما بدون نقش 

نیست، ولی از دیده ها پوشیده است و نمی توان آن را دید.
غالبًا این ارتباط به »ارتباط با طبیعت« محدود شــده و بسیاری از متفکران نیز 
این ارتباط را با همین تعبیر مدنظر قرار داده اند. اگرچه ارتباط با طبیعت بســیار 
مهم اســت، ولی اوالً نباید ارتباط با خلقت را به طبیعت محدود دانست و ثانیًا 
تعبیــر طبیعت برای این ارتباط در صورت عدم توجه به مخلوق بودن طبیعت، 
موجب نوعی نگرش سکوالریستی به عالم طبیعت خواهد شد که باید به شدت 

از آن احتراز کرد.
در اینجــا رابطه با خلقت را در هر دو بخــش طبیعت و ماورای طبیعت در 

برنامه های درسی و تربیتی، به اجمال تبیین می کنیم:

 رابطه با طبیعت )خلقت طبیعی( 
طبیعت، یعنی جهان محســوس و مشــهودی که مــا در آن زندگی می کنیم، 
زیستگاه انسان است و نیازهای طبیعی ما را برای ادامه حیات تأمین می کند. این 
زیستگاه از منظر توحیدی مخلوق خدای متعال، آیت و نشانه قدرت و حکمت 

و لطف او، نعمت الهی برای انسان ها و امانتی در اختیار آن ها است.
نخســتین رابطه ای که من با طبیعت دارم، و در برنامه های درسی و تربیتی باید 
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این نگرش متبلور باشد، اصالح نگرش مادی و سکوالر به طبیعت است: در نگاه 
سکوالر، طبیعت پدیده ای بریده از مبدأ فاعلی و فاقد علت غایی؛ پدیده ای بدون 
آغاز و انجام هدفمند و مشخص است. اما در نگاه توحیدی، طبیعت با همه مظاهر 

شگفت انگیز و متنوع و قانونمندی دقیق حاکم بر آن، چهار وجه دارد:
اواًل مخلوق خدای متعال اســت و خالق حکیم آن را آفریده است، لذا مبدأ 
فاعلی آن همواره مورد توجه اســت. ثانيًا، نشانه قدرت و حکمت الهی است، 
لذا برای معرفت خدای متعال به آن ارجاع داده می شود و تأمل و تفکر در این 
آیات، به عنوان آیات آفاقی، مدنظر خواهد بود. ثالثًا نعمت الهی اســت، لذا در 
برابر آن باید شاکر خدای متعال بود و از آن به عنوان نعمت بهره برد و باالخره 
امانت الهی اســت. بنابراین، انسان ها در قبال بهره برداری از آن مسئولیت دارند 

و باید پاسخ گوی کیفیت بهره برداری از آن باشند.
دو وجه نخســت از چهــار وجه فوق، نوع مواجهه نظــری و علمی ما را با 
طبیعت رقم می زنــد و دو وجه دیگر، نوع مواجهه عملی و عینی ما را هدایت 
و مدیریــت می کند: در مواجهه علمی و نظری با طبیعت و در مرحله کشــف 
حقایق آن و دســتیابی بــه قانونمندی حاکم بر آن، که علــوم طبیعی و تجربی 
محصول آن اســت، هر پژوهشــگر موحد کار خود را فهم و تفســیر طبیعت 
به عنــوان فعل خدا می داند و در مقام یك محقق علــوم طبیعی، در فرآیند کار 
علمی خود به فاعل حکیم و خالق قادر متعال توجه دارد. همین امر، در فرآیند 
یاددهی و یادگیری این علم نیز خود را نشان می دهد و این گونه رابطه علمی با 
طبیعت است که مسیر تعالی انسان و قرب الی اهلل را زمینه سازی می کند. غفلت 
از این حقیقت یکی از مهم ترین عوامل ســکوالر شدن علم است. در صورتی 
که رویکرد برنامه های درسی ما، به خصوص در عرصه تجربی و طبیعی، چنین 
نگاهی توحیدی باشــد که این علوم را در بستر نگرش به مبدأ و غایت هستی 
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بنگرد، چنین فهمی از طبیعت، همواره اســالمی اســت. در نظام آموزشــی و 
 تربیتی هم، این نگرش و فهم ماســت که محور اســالمی شدن نظام آموزشی 

خواهد بود1.
امــا در مواجهه عینــی و عملی با طبیعت و بهره بــرداری از آن، در صورتی 
کــه به عنوان خلقت الهــی با آن مواجه شــویم و این طبیعــت را »نعمت« و 
»امانــت« الهی بدانیم، همه آفــات و بحران هایی که امــروزه تمدن جدید در 
مورد محیط زیســت و عوامل حیاتی طبیعت ایجاد کرده اســت، منتفی خواهد 
 شــد. رابطه انســان با گیاهان و حیوانات و آب و هوا و همــه  ذخایر طبیعی، 
تحت تأثیر نگرش توحیدی، رابطه ای مســئوالنه و منطقی خواهد شد و از ظلم، 
اســراف، تبذیر، تضییع منابع طبیعی و بهره برداری های غیرمنطقی دور خواهد 

بود2.
همچنین، کار و تالش و مجاهدت برای استحصال منابع طبیعت و بهره برداری 
از امکانات و مواد طبیعی برای سامان دادن به معیشت خود و جامعه، آنگاه که 
با نعمت دیدن این مواهب توأم باشد و در راستای خدمت به خلق خدا یا برای 
تأمین معاش خود و رســیدن به رزق حالل صورت پذیرد، خودبه خود حالت 
ذکر و شــکر را در »من« ایجاد می کند و بدین ترتیب به امری مقدس و متعالی 
تبدیل می شــود و در مراتب باالتر، زمینه قرب الی اهلل و دستیابی به حیات طیبه 
را فراهــم می کند. این نوع رابطه با خلقت طبیعــی، انگیز ه ها و مبانی اقتصاد و 
فرهنگ اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد و مقوله کار و تالش و معیشــت و 
اقتصاد را ـ در ســطح خرد و کالن ـ برخالف دیدگاه های رایج در علم اقتصاد 
مــدرن، از یك مقوله مــادی صرف، به مقوله ای معنوی ارتقا می بخشــد و در 
ساحت تربیت اقتصادی و معیشتی، نگرش و انگیزه متربیان را متحول می سازد.
در مواجهــه عملی با خلقت طبیعی، نــوع فناوری ها و اولویت های آن و نیز 

1. جوادي آملي، 13۸6: 1۴۵ و 13۵
2. جوادي آملي، 1391: بخش هاي ۴ و ۵
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اهدافی که از فناوری های خالقانه بشــر دنبال می شود، تحت تأثیر همین نگرش 
تفاوت خواهد کرد و در جهت دهی به مســیر تمدن بشــری بین جامعه ای که 
نگرش آن به مواهب طبیعی خدادادی نگرش توحیدی باشد، با نگرش سکوالر، 

شکاف آشکاری وجود خواهد داشت.

  رابطه با عالم ماورای طبیعت )خلقت متافیزيکی( 
براســاس نص آیات قرآن کریم و معارف ضروری و قطعی در هستی شناسی 
اســالمی، فراتر از عالم طبیعت، حقایق و عوالم دیگــری وجود دارند که همه، 
مخلوق باری تعالی هستند و عرصه های گسترده ای از این عوالم، با زندگی عینی 
انســان ها مرتبط اند و لذا ارتباط »من« با این بخش از خلقت، باید مورد توجه و 
بهره برداری مثبت در راســتای تعالی و رشد »من« قرار گیرد. البته اعتقاد به نقش 
این حقایق و موجودات در مسیر زندگی انسان ها، به هیچ وجه با »توحید« منافات 
ندارد، چرا که تأثیرگذاری این موجودات تماماً در ذیل اراده باری تعالی و به اذن 
خدای متعال و در چارچوب ســنن حاکم بر هستیـ  که خدای متعال اراده کرده 
است ـ تعریف و تعیین می شود. همان گونه که تأثیرگذاری عوامل خلقت طبیعی 
مــورد اذعان و بهره برداری قرار می گیرد و هرگز تلقی شــرک از آن نمی شــود. 
همان طوری که در بخش »رابطه با خدا« مطرح شد، ما معتقدیم هیچ موجودی در 
این عالم، چه طبیعت و چه ماورای طبیعت، هیچ نقش ذاتی و مستقلی در هستی 
نــدارد، مگر به اذن و اراده الهی. و این همان توحید افعالی اســت که در عرصه 

»رابطه با خدا« بیش از هر چیز نیاز به فهم دقیق و باور عمیق دارد.
موجودات ماورای طبیعی از قبیل مالئکه و یا حقایق ماورای طبیعت از قبیل 
توسل و زیارت، اموری هســتند واقعی، غیرمشهود و اثرگذار در مسیر زندگی 
انســان، که در »رابطه با خلقت« باید مورد توجه قــرار گیرند و در برنامه های 
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درســی و تربیتی، در حد نیاز و ظرفیت شــناختی و ذهنی دانش آموزان، تبیین 
شــود. البته در برنامه های پرورشی غالبًا از این ظرفیت ها استفاده می شود، ولی 
این رابطه در برنامه های درســی و متون آموزشــی به تبیین و تحلیل روشن و 

صحیحی نیاز دارد.

 اهداف كلی در عرصه های چهارگانه 
اکنون که رابطه های چهارگانه هویت ســاز تا حدودی تبیین شــدند، باید به 
نقــش عناصر پنج گانه اهداف کلی که در برنامه درســی ملی مطرح شــده نیز 
اشــاره ای داشته باشــیم. درواقع باید در هر یك از این رابطه ها جایگاه و وزن 
هر یك از عناصر پنج گانه تبیین شــود. تعقل و تفکر و اندیشــه ورزی، ایمان و 
باور، علم و معرفت و بصیــرت، عمل و تالش و مجاهدت، و باالخره اخالق 
و ملکات نفســانی، پنج عنصر اهداف کلی اند که هرکدام از آن ها در اصالح و 
ارتقای رابطه های چهارگانه نقش اساسی دارند. نقطه آغاز، »تأمل و تعقل درباره 
خویشــتن« اســت. تا وقتی متربی به تفکر در خویشــتن نپردازد و به دریافت 
درونی و عمیق از جایگاه و ارزش و کرامت انســانی خود نرسد، هیچ زمینه ای 

برای تربیت حقیقی و رشدیافتگی برای وی ایجاد نمی شود.
رسالت تربیتی برنامه های درسی، زمینه سازی برای این نقطه کانونی است. بدیهی 
است که روش ها، زبان، قالب ها و ابزارهای رسیدن متربی به این خودآگاهی عمیق 
انسانی، برای دوره ها و پایه های تحصیلی متفاوت است و متناسب با رشد ذهنی و 
روانی متربی، طراحی و اجرا می شود. ولی مهم این است که برنامه ریزان و مربیان 

و معلمان به اهمیت این هدف پی برده و بدان اهتمام داشته باشند.
تعقل و تفکر درباره خود، زمینه ایمان به خود را فراهم می کند: ایمان به خود 
یعنی باور به ظرفیت ها، توانمندی ها و منزلت برتر انسان در نظام هستی و اینکه 
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»من می توانم«. هم زمان ایمان به خدای متعال مبتنی بر تفکر و تعقل درباره نظام 
هستی و مبدأ حیات بخش آن نیز در متربی شکل می گیرد. تعقل و تفکر و ایمان 
و باور نســبت به خود و خداـ  که اصیل ترین و پایدارترین ارتباط انسان هاست 
ـ زمینه سامان یابی و ارتقای سایر رابطه ها و تحقق سایر عناصر پنج گانه خواهد 

شد و »الگوی مفهومی اهداف« کامل می شود.
علــم و عمل و اخالق، براســاس تعقل و ایمان ـ یعنــی دو عنصر اصلی و 
مرکزی الگوی اهداف ـ تعریف می شوند که در هر یك از عرصه های چهارگانه 
روابط، مصداق خاصی می یابند. »علم« در عرصه رابطه با خود، یعنی شــناخت 
نسبت به ظرفیت ها، محدودیت ها و توانمندی های خود از نظر مادی و معنوی 
و شــناخت مراتب و سطوح »هویت« خویش »علم« در عرصه ارتباط با خدای 
متعال، یعنی شــناخت صفات و افعال خــدا و دین خدا و اولیای الهی و کتاب 
آســمانی و »علم« در عرصه ارتباط با خلق، یعنی شناخت انسان های مرتبط با 
خود و سپس شــناخت جامعه پیرامونی خود و جامعه جهانی و... و »علم« در 
عرصه ارتباط با خلقت، یعنی شناخت طبیعت به عنوان نزدیك ترین خلقت الهی 
به انسان و بســتر تالش و شکوفایی مادی و معنوی، و سپس شناخت ماورای 

طبیعت و حقایق غیرمادی.
بــه همیــن ترتیب، عمــل و اخــالق در هــر یــك از این چهــار عرصه 
مصــداق و معنــای خاص خــود را می یابد کــه البته توضیــح تفصیلی آن در 
 جــداول اهــداف )برنامه درســی ملی، نگاشــت چهارم( بیان شــده اســت.
بدین ترتیب، در ساحت های شش گانه سند تحول در بستر رابطه های چهارگانه، 
به گونه ای جامع و درهم تنیده و یکپارچه، بر مبنای عناصر پنج گانه تحقق می یابد. 
باید گفت، ساحت های شش گانه بیان دیگری است از رابطه های چهارگانه که در 

کلیت یکدیگر را تأیید و کامل می کنند.
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 نسبت بین عرصه ها و ساحت ها 
در مبانی نظری تحول، از ســاحت های شش گانه تربیت سخن به میان آمده 

است. این ساحت ها عبارت اند از:
1. اعتقادی، عبادی و اخالقی

2. اجتماعی و سیاسی
3. زیستی و بدنی 

۴. زیبایی شناختی و هنری
۵. اقتصادی و حرفه ای

6. علمی و فناورانه
در عین حال، تصریح شده که »تقسیم بندی های متفاوتی از ساحت های وجودی 
انســان به عمل آمده اســت که هیچ یــك جامع و مانع نیســتند، زیرا این گونه 
تقســیم بندی ها اعتباری و نسبی اند و آنچه واقعیت دارد، وحدت و یکپارچگی 

وجود آدمی است« )ص 1۵9، پاورقی(.

  

عرصه های چهارگانة رابطه ها

رابطه با خود

رابطه با خدا

رابطه با خلق خدا

رابطه با خلقت

ساحت هاي شش گانة تربيت

ساحت تربیت  زیستي و بدني

ساحت تربیت زیبایي شناختي و هنري

ساحت تربیت اعتقادي، عبادي و اخالقي

ساحت تربیت اجتماعي و سیاسي
ساحت تربیت اقتصادي و حرفه اي

ساحت تربیت علمي و فناوري

البته در متن مبانی نظری، هیچ استدالل یا تبیینی برای چرایی این تقسیم بندی 
مطرح نشــده اســت. اما در برنامه درسی ملیـ  براســاس داللت های برگرفته 
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از مبانــی نظری برنامه درســیـ  عرصه های چهارگانه ارتبــاط آدمی در مبانی 
انسان شناختی مطرح شده که این تقسیم بندی قیاسی و حقیقی است که می تواند 
مبنای محکمی برای عرصه های تربیت قرار گیرد. در عین حال، در متن ســند 
برنامه درســی ملی، مصداق ساحت های شش گانه و عرصه های چهارگانه یکی 
دانســته شــده اند، بدین معنی که این دو تعبیر بیان کننده یك واقعیت هستند و 
آن هم قلمرو اهداف تربیتی اســت که باید محقق شود. اما نکته مهم، »اهداف« 
است؛ یعنی نقطه مطلوبی که باید در هر ساحت یا عرصه ای بدان دست یافت، 
در جدول اهداف برنامه  درســی ملی، ســاحت ها و عرصه ها در کنار هم قرار 
گرفته و بدیل هم فرض شده اند. بنابراین، اهداف پنج گانه باید در ساحت ها هم 

مورد مالحظه قرار گیرند.
البته تبلور و تحقق اهداف در برنامه درســی ملــی در نهایت در حوزه های 
یادگیــری رخ می دهد. چه تعبیر ســاحت ها را در مبانی نظری تحول مبنا قرار 
دهیــم و چه تعبیر عرصه ها را در برنامه درســی ملی، بــه هر حال حوزه های 
یادگیری اســت که بستر اجرایی شدن این مفاهیم است و حوزه های یادگیری، 
هم ســاحت های شــش گانه را و هم عرصه های رابطه های چهارگانه را به طور 
کامل پوشــش می دهد، اما این اهداف پنج گانه اســت که در بســتر حوزه های 
یادگیری باید مورد توجه قرار  گیرد و مبنا قرار دادن ســاحت های شش گانه به 
هیچ وجــه نباید موجب عدول یا غفلت از اهداف پنج گانه مصوب و مصرح در 

برنامه درسی ملی شود. 

 رسالت حوزه های يادگیری 
حوزه هــای یادگیری درواقــع بخش ها و بلوک های یك نقشــه یکپارچه و 
منســجم هستند که کلیت آن باید بتواند بستر و ظرف انتقال محتواهای مناسب 
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را به متربیان فراهم کنــد. البته هرکدام از حوزه های یادگیری یازده گانه با یکی 
از رابطه های چهارگانه یا عناصر پنج گانه )و ســاحت های شــش گانه( تناسب 
بیشــتری دارند، اما مهم این اســت که هیچ کدام از آن ها نســبت به هیچ یك از 

رابطه ها نباید بی تفاوت و بدون نقش باشد.
نکته مهمی که کارشناســان و معلمان و مربیان باید آن را مورد تأمل و توجه 
قرار دهند، این است که همه بلوک های 20گانه هدف گذاری )خانه های جدول 
عناصــر و عرصه ها( به یك اندازه برابر )از نظر زمان و مفاهیم اصلی و چگالی 
محتوا و...( در همه حوزه های یادگیری حضور ندارند، بلکه گرانیگاه محتوایی 
هر یك از حوزه هــای یادگیری را یك یا چند بلــوک از الگوی هدف گذاری 
تشــکیل می دهد، ولی سایر بلوک ها هم بنابر اصل جامعیت و یکپارچگی و نیز 
با رعایت اصل توازن و تعادل در آن حوزه یادگیری رعایت شــده اند. درواقع، 
این گونه نیســت که هر حوزه یادگیری ظرف مناسبی برای همه بلوک ها به طور 
مســاوی و برابر باشد، بلکه متناســب با هر حوزه یادگیری، باید سهم بلوک ها 
بــه آن اختصاص یابد، طوری که در کلیت برنامه درســی هر دوره و هر پایه، 
براساس شایستگی های پیش بینی شــده برای آن، همه بلوک های 20گانه، یعنی 

همه عناصر پنج گانه و رابطه های چهارگانه، لحاظ شده باشند.
برای مثال، حوزه یادگیری قرآن و معارف، تناســب بیشتری با »رابطه با خدا« 
دارد، اما هرگز در مورد ســه رابطه دیگر بدون وظیفه و نقش نیســت. از قضا 
همین حــوزه یادگیری باید عهده دار تبیین رابطه هــای چهارگانه و اصل بودن 
رابطه با خدا ـ در سه رابطه دیگر ـ باشد. یا حوزه یادگیری آداب و مهارت های 
زندگی، با »رابطه با خلق« تناســب بیشتری دارد ولی در همین حوزه یادگیری 

نوع تعامل انسان با خود و خلقت هم باید مورد توجه باشد.
تعیین ریز رســالت های هر حوزه یادگیری کار مهمی است که با بررسی ها و 
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مطالعات علمی و کارشناســی و پر شدن جداول الگوی اهداف انجام می شود و 
البتــه تراکم تجربه ها و بازخوردگیــری از مجریان، آن را اصالح و کامل می کند. 
اینکــه چه مفهوم یا مفاهیمی در هر یك از رابطه هــای چهارگانه در یك حوزه 
یادگیری می تواند و یا باید برجسته شود، به تصمیم و توافق کارشناسی مبتنی بر 
تجربه ها و مطالعات تخصصی نیاز دارد و با هوشــمندی و خالقیت و با رعایت 
توازن و جامعیت و ســایر اصولی که در اصول حاکم بر برنامه ریزی درســی و 

تربیتی در متن برنامه درسی ملی آمده است، می تواند به خوبی انجام پذیرد.

 رسالت محیط های يادگیری 
محیط یادگیری صرفًا به کالس و مدرســه محدود نمی شــود. به ویژه امروزه 
که تا حدود زیادی دیوارهای کالس و مدرســه برداشــته شده و متربیان ما با 
محیط یادگیری گسترده و وسیعی مواجه اند، استفاده از همه فضاهای فرهنگی، 
تربیتی، اجتماعی در راســتای ارتقای رابطه های چهارگانه، البته الزم و ضروری 
اســت، ولی در عین حال محیط مدرســه کانون اصلی یادگیری برای متربیان 
است. »مدرســه« به عنوان نهادی تربیتی، فرهنگی و آموزشی، نقش اساسی در 
شکل دهی به تربیت و زمینه ســازی تکوین و ارتقای هویت دانش آموزان دارد 
و با وجود تحوالت فرهنگــی و ارتباطی، هنوز هم نقش منحصربه فردی دارد. 
هر »مدرســه«ای که با رویکرد مســئوالنه و تحول گرا رسالت خود را ایفا کند، 
صرف نظر از مدیریت های باالدستی خود و با وجود موانع پویایی که بوروکراسی 
حاکم بر تعلیم وتربیت تحمیل می کند، می تواند قوی ترین تأثیرگذاری تربیتی را 
داشته باشد. لذا توجه »مدرسه« به الگوی اهداف و این رابطه ها و جامعیت آن و 
نیز الیه ها و سطوح مطرح شده، جدای از تصمیمات و برنامه های فرامدرسه ای، 
اساســی ترین نقش را در تحقق مطلوب اهداف داراست. بنابراین، »مدرسه« از 
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اصلی ترین مخاطبان سند برنامه درسی ملی است.
جدای از نقش »مدرســه«، هر کالس درســی می تواند خود نقش موثری در 
تحقق اهداف داشته باشد. هر معلم و مربی در تعامل با متربیان خود، هم در قالب 
رسمی مقرر در وظایف آموزشی و تربیتی، ـ و مهم تر از آن ـ فراتر از قالب ها، 
بــا نوع رفتــار و گفتار و نگرش خود، در تحقق اهداف نقش اساســی خواهد 
داشــت. این موقعیت برای معلمان و مربیان فکور و مؤمن و مسئولیت شناس، 

یك فرصت الهی، و رسالتی ملی و انقالبی تلقی می شود.
خالصه آنکه برنامه درسی ملی به عنوان یکی از اسناد تحولی آموزش وپرورش، 
براســاس داللت های برگرفته از مبانی نظری تحول بنیادین و نگرش اسالمی به 
حقیقت هستی انسان و نیز مالک ارزش و هویت او، کلیدواژه »رابطه« را مفهوم 
محــوری اهداف قرار داده و با تبیین رابطه های چهارگانه انســان با خود، خدا، 
خلــق و خلقت، تحقق اهداف تربیتی را در این عرصه ها دانســته اســت. البته 
پیشــینه این مفهوم و توجه به رابطه های چهارگانه، از آثار متفکران اسالمی، از 
قبیل اســتاد عالمه محمدتقی جعفری و شهید آیت اهلل محمدباقر صدر برگرفته 
شده و در برخی اسناد علمی پشتیبان سند تحول بنیادین نیز بدان پرداخته شده 
است.  فهم عمیق این مفهوم و نقش کلیدی آن در جهت دهی و امکان سنجش 
و رصد کیفیت تربیت، ایجاب می کند که به تأمل و بررســی این مفهوم پرداخته 
شود. تالش نویسنده این بوده که در این سازمان، در حد حوصله مخاطبان، این 
مفهوم تبیین و تشــریح شود؛ اگرچه در پژوهش های بعدی در مورد عرصه های 
چهارگانه تأمالت عمیق تری صورت پذیرفته و پیشنهادهای علمی برای تکمیل 

رابطه های چهارگانه ارائه شده است.
از درگاه الهی توفیق دســت اندرکاران آموزش وپرورش را برای تبیین هرچه 
عمیق تر مبانی و مفاهیم تربیتی اسالم و گفتمان سازی تربیت مطلوب و تحول و 
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تعالی نظام تربیتی جامعه طلب می کنم و برای مربیان و معلمان گرانقدر آرزوی 
 سربلندی و توفیق در ایفای رسالت دینی، ملی و انقالبی تربیت نسل آینده را دارم.

 پیوست 
 »ارتباطات چهارگانه در متون مقدم و آثار انديشمندان متأخر« 

بخشــی از اثر پژوهشی به عنوان: »فرهنگ ناب اســالمی؛ مبانی و الگوهای 
مفهومی« که در پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی تحقیق و تدوین شده 
است. به تبیین پیشینه ارتباطات چهارگانه در آثار و دیدگاه های متفکران اسالمی 

پرداخته است، نقل می شود. 

 ارتباطات چهارگانه در متون متقدم 
به نظر می رســد مأخذ اصلــی ایده روابط چهارگانه، اســتنباط آن از تحلیل 
عقالنی و نظری تعامالت انســان ها و اصطیاد آن از مجموعه معارف اســالمی 
بوده اســت، وگرنه نّص صریح از منبع نقلی معتبری در این باره به دست نیامده 
اســت. تنها منبعی کــه در آن ارتباطات چهارگانه به نوعی ذکر شــده، کتاب 
»مصباح الشــریعه و مفتاح الحقیقه« اســت که به امام جعفر صادق)ع( منسوب 
است، ولی محققان تصریح کرده اند که لفظ و عبارات این کتاب از آن حضرت 
نیســت، بلکه این کتاب مجموعه ای ارزشمند از معارف و آداب است که یکی 
از بزرگان برجسته شیعه، در تقابل مؤلفان مذاهب دیگر، با اقتباس از کلمات و 
بیانــات اهل بیت)ع( تألیف و تدویــن کرده و نه از لحاظ لفظ و عبارت، که از 
نظر معنی و حقیقت، به آن حضرت نســبت داده است1. عبارت مصباح الشریعه 
این است: »و اصول المعامالت تقع علی اربعه اوجه: معامله اهلل تعالی، و معامله 
النفــس، و معامله الخلق و معامله الدنیا ...«2. پایه های تعامل انســان ها بر چهار 

1. مصطفوي، 1363: 3
2. همان، ص ۴۵۵
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وجه اســتوار است: تعامل با خدای متعال، تعامل با خود، تعامل با خلق خدا و 
تعامل با دنیا و زندگی مادی و معنوی.

ممکن اســت اصل ایده تعامالت و ارتباطــات چهارگانه از این متن برگرفته 
شــده باشد که عدم انتساب قطعی مصباح الشریعه به معصوم)ع( مانع ذکر شده 
باشــد، ولی در آثار و نوشته های هیچ یك از اندیشمندانی که این ایده را مطرح 

کرده اند، استناد به متن مصباح الشریعه مالحظه نمی شود.
البته در متن عبارت مصباح الشریعه از نظر عبارت و داللت مناقشه هایی وجود 
دارد که حتی اگر از نظر ســند نیز روایت معصوم شمرده می شد، هم مناقشات 
داللتی و هم عدم دلیل بر حجیت خبر واحد در مباحث معرفتی، مانع اســتدالل 

می شد.
در عین حال، این متن، به عنــوان مؤید برای اصل ایده ارتباطات و تعامالت 
چهارگانه، قابل اســتناد اســت، اما موجب آن نمی شود که ارتباطات چهارگانه 
مذکور، توقیفی و منصوص شــمرده شــود، به گونه ای که نتوان در آن دخل و 

تصرف کرد.
از همیــن رو، بیان صاحب نظران و بزرگانی که ارتباطات چهارگانه را مطرح 
کرده انــد، با بیان این متن تفاوت های آشــکاری دارد. تعبیــر » ارتباط با خلق« 
تا این اواخر که در متن اســناد تربیتی و در مطالعات پشــتیبان اسناد تحول در 
آموزش وپرورش مطرح شد، در متون پیشین دیده نمی شود و سخن از » ارتباط 
بــا دیگران« یا » ارتباط با مردم« اســت. نیز تعبیر »ارتباط بــا دنیا« با »ارتباط با 
طبیعت« یا » ارتباط با خلقت«، که این تعبیر نیز در بیان استاد جوادی آملی مورد 

تأکید قرار گرفته است، کاماًل متفاوت است.
مطلب دیگری که باید بــدان توجه کرد، عدم التزام محققان و صاحب نظران 
علوم اسالمی به ظواهر آیات و روایات در این زمینه هاست، که اگرچه در محتوا 
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و تبیین مباحث، منابع نقلی را مورد اســتناد قــرار می داده اند، ولی در این گونه 
موارد که به گونه ای ســامان دهی و تبویب و ترتیب محتوای معارف اســت، به 
اجتهاد می پرداخته اند. برای مثــال، در بیان اصول دین، اگرچه ایمان به مالئکه 
در آیات متعددی از قرآن کریم الزم شــمرده شده است، ولی در اقوال مشهور 
متکلمان، اعتقاد به مالئکه در کنار توحید و معاد و نبوت مطرح نشده است. یا 
متکلمان شیعه اصل امامت را از اصول دین شمرده اند و عمومًا اصل عدل را نیز 

مطرح کرده اند و به هیچ نصی درباره تعداد اصول دین استناد نکرده اند.
همین کــه مضامین و داللت های منابع نقلی ـ عالوه بر عقل ـ اصول دین را 
مطرح کرده و بدان تمســك و استناد کرده اند، کفایت می کرده است. آنچه برای 
این بزرگواران مهم بوده، توجه به هدف ســامان دهی مطالب و کارامد بودن آن 

در عرصه آموزش و تربیت جامعه در راستای باورهای دینی بوده است.
به نظر می رســد تبیین چهاروجهی ارتباطات انســان از متون کهن آغاز شده 
اســت. امام محمد غزالی )۵0۵ ـ ۴۵0( در »کیمیای ســعادت« ساختار کتاب 
خود را بر این مبنا نهاده اســت. او کیمیای ســعادت را »شرح اخالط« حقایقی 
می داند که گوهر آدمی را از پســتی و انحطاط نجات می دهد و به ســعادت و 
کمال می رســاند. تقریر او درباره این چهار وجه، به دو بخش معرفت تقســیم 
می شود. از دیدگاه او، عنوان مسلمانی در چهار معرفت است: شناخت حقیقت 
خود، حقیقت خــدای خود، حقیقت دنیا و حقیقت آخــرت. همچنین، ارکان 
مسلمانی در چهار معاملت است که هریك از این ارکان در ده اصل تبیین شده 
 اســت و بخش اصلی کتاب کیمیای ســعادت را توضیح همین اصول تشکیل 

داده است.
تعبیر مشابه »ارکان معاملت« با تعبیر »اصول المعامالت«، که در مصباح الشریعه 
بــه کار رفته اســت، این حدس را تقویــت می کند که مؤلف مصباح الشــریعه 

1. غزالي، سال؟: 2-۴
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تحت تأثیر ادبیات رایج در میان مؤلفان ســایر مذاهب به ارتباطات چهاروجهی 
پرداخته باشد1.

تقریــر دیگری کــه روابــط چهارگانه را بــا تفاوتی اندک تبییــن می کند، 
بیان صدرالمتألهین شــیرازی در اســفار اربعه است. او اســاس تبیین حکمت 
متعالیه را که شــرح تکامل علمی و عینی انســان است، در سفرهای چهارگانه 

قرار می دهد و این سفرها را بر سه مقوله نفس، حق و خلق بنا می نهد.
 »و اعلــم ان للســالک من العرفــاء و االولیاء اســفاراً اربعه: احدها الســفر 
مــن الخلق الــی الحق، و ثانیها الســفر بالحق فی الحق، و الســفر الثالث یقابل 
االول النه من الحق الی الخلق بالحــق، و الرابع یقابل الثانی من وجه النه بالحق 

فی الخلق«2.
تقســیم معارف مســلمانی در چهــار معرفت خود، خدا، دنیــا و آخرت، با 
تقســیم صدرالمتألهین شــیرازی که مبنای اســفار اربعه را در سه مقوله نفس 
)خــود(، حق )خدای متعــال( و خلق قرار می دهد، شــباهت و قرابت فراوان 
دارد. درواقع، غزالی آنچه را مالصدرا به عنوان »َخلق« تعبیر کرده اســت، در دو 
بخش دنیا و آخرت بیان کرده، ولی خود و خدای خود در هر دو تقســیم بندی 
مشــترک اســت. البته مالصدرا هم مراحل کمالی انسان را در چهار سفر تبیین 
می کند که در هر چهار ســفر، سخن از نوع رابطه انسان با حق و با خلق است 
و تعالی وجودی انســان که حاصل این سفرهای چهارگانه است. در اینجا دو 
مفهوم اساسی »رابطه« و »حرکت« نقش محوری خود را در تبیین مراحل کمالی 

انسان نشان می دهد.

 ارتباطات چهارگانه در آثار انديشمندان متأخر 
برخی از متفکران و عالمان معاصــر، ارتباطات چهارگانه را به تفصیل مورد 

1. مصطفوي، 1363: 3
2. صدرالمتألهین، بي تا: 13
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بررســی و تأمل قــرار داده اند. البته هیچ یك از آنان منشــأ و منبــع این تبیین 
چهاروجهی را ذکر نکرده است، اما بعید است ارتکازات ذهنی ناشی از انس با 

متون پیش گفته، دخالتی در این تبیین ها نداشته باشد.
در این میان، استاد فقید عالمه محمدتقی جعفری پیش از دیگران و با تفصیل 
و تأکید بیشــتری به این ارتباطات پرداخته است. ایشان هم در شرح مثنوی و 
هم در شــرح نهج البالغه، به ارتباطات چهارگانه توجه نشان داده و به ویژه در 
شرح نهج البالغه، ذیل شرح خطبه 1۴9، به تفصیل در این باره بحث کرده است.
استاد جعفری)ره( ارتباطات چهارگانه را به عنوان چارچوب بررسی »ثابت ها« 
)حقایق و اموری که در گذر زمان هرگز دچار تغییر نمی شــود( مطرح کرده و 
این ارتباطات را »ارتباط انســان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان 

با جهان هستی و ارتباط انسان با هم نوعان خود« دانسته است1. 
از منظر ایشــان، هریك از این ارتباطات به دو قســم عمده تقسیم می شوند: 
ارتباطات چهارگانه آنچنان که هســت و ارتباطات انسان آنچنان که باید باشد. 
مهم ترین نیازهای انســان در این چارچوب می تواند بررسی شود و حرکت و 
تالش انســان برای اصالح و تعالی می تواند با مقایســه وضع موجود و وضع 

مطلوب شکل گیرد.
در فلسفه دین، که از آثار متأخر مرحوم عالمه جعفری است ، همین ارتباطات 
و دقیقًا با تعابیر قبلی مطرح شده و به ثمر رساندن شخصیت انسانی در حرکت 
به سوی ابدیت در قلمرو ارتباطات چهارگانه به عنوان غایت )کمال دین( تلقی 

شده است2.
هدف اساســی دین، ســامان دادن و بهینه سازی و تکمیل و اصالح و ارتقای 
ارتباط انســان با خود، خدا، جهان هستی و هم نوعان خود در دو عرصه »علمی 

و معرفتی« و »رفتاری و عملی« است.

1. جعفري، سال ؟، 2۴۷
2. همان، ص 136
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استاد فقید عالمه جعفری)ره( نخســتین کسی است که در میان اندیشمندان 
اســالمی معاصر، ارتباطات چهارگانه را به تفصیل مطرح کرد و آن را به عنوان 
چارچــوب مفهومی و نظری ضرورت دین، مبنای تحلیل های خود در فلســفه 
دین قرار داد. تبیین مکرر ارتباطات چهارگانه انســان در آثار گوناگون مرحوم 
استاد جعفری و اشــارات فراوان ایشان به این مطلب، نشان می دهد این بحث 
در نظر وی بســیار حائز اهمیت بوده و ایشان این مبنا را برای تفهیم چارچوب 
و رسالت اسالم کارســاز می دانسته است. جالب است که تعبیر ایشان در همه 
جا یکســان است و در همه موارد به صورت »ارتباط انسان با خویشتن، با خدا، 

با جهان هستی و با هم نوع خود« به کار رفته است1.
ایشان جهان هستی را اعم از »طبیعت« می دانسته که در ارتباط انسان نقش ایفا 
می کند. اگرچه ارتباط انســان با طبیعت مشهود و ملموس است، ولی ارتباط با 
عالم ملکوت و جهان فرشتگان نیز از شمول ارتباط انسان خارج نیست. ایشان 
به جای تعبیر دیگران یا جامعه، واژه »هم نوع خود« را به کار برده اســت که از 
بار عاطفی بیشتری برخوردار است. اما استاد عالمه مصباح یزدی، سال ها بعد، 
براساس این چارچوب، تالش علمی تازه ای را برای تبیین این روابط و استفاده 
از آن در بررســی ساحات تربیت مبذول داشــت. ایشان در مورد تربیت انسان 
در مباحث فلسفه تعلیم وتربیت اســالمی، هنگامی که به بحث ساحات تربیت 
می رســد، با ارائه چند دیدگاه متفاوت که برخی قیاســی و منطقی اند و برخی 
دیگر اســتقرایی، می گوید: »توجه به انواع روابط انســان، تقسیم نسبتًا جامعی 
است، زیرا این روابط یا مستقیمًا به خود شخص مربوط می شود یا غیر او اما او 
آنچه به غیر خودش مربوط اســت، یا در ارتباط با انسان های دیگر است یا در 
ارتباط با دیگر موجودات عالم طبیعت اعم از جمادات، حیوانات و گیاهان و یا 

در ارتباط با ماورای طبیعت و در رأس آن خدای متعال«.

1. همان، ص 119
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این دیدگاهی اســت که پیش از آن در نخســتین نگاشت برنامه  درسی ملی 
به عنــوان عرصه های تربیت مطرح شــده بود؛ البته با همــان ادبیات و واژگان 
پیشین. تدوین کنندگان برنامه درسی ملی با طرح عرصه های چهارگانه رابطه با 
خــود، رابطه با خدا، رابطه با خلق و رابطه با خلقت، تقریر دقیق تری را درباره 
روابــط چهارگانه ارائه کرده بودند. البته با تصریح به این نکته که این روابط در 
ذیل و ظل رابطه با خدا تعریف می شود، چرا که نوع رابطه انسان با خدا، هم در 
عرصه تکوین و هم در عرصه تشریع، کاماًل با سه ارتباط دیگر متفاوت است و 
در وضع مطلوب، حاکم بر آن ها تعریف می شود. فرد و جامعه مطلوب اسالمی، 
فرد و جامعه ای است که ارتباط با خود، خلق و خلقت را در ذیل رابطه با خدا 
تعریف و تحدید می کند، نه اینکه این ارتباطات را هم عرض یکدیگر تلقی کند.
به هر حال، تالش اســتاد مصباح بر این اســت که با اســتفاده از چارچوب 
مفهومی روابط چهارگانه، ساحات تربیت را در یك تقسیم بندی منطقی و قیاسی 
که جامع و مانع باشــد، تبیین کند که البته تالش ارزنده و مفیدی اســت. برای 
تعیین ســاحت های تربیت، این منطق در برابر تبیین های نارســایی که در مورد 
ساحات تربیت به گونه ای استقرایی انجام گرفته است، از مبانی محکم و متکی 
بر نگرش توحیدی و اســالمی برخوردار است. در عین حال، این ابهام در این 
تبیین وجود دارد که خدای متعال در ضمن ماورای طبیعت قرار گرفته اســت 
و نه به عنوان یك ســاحت مســتقل و خاص. نه در تبیین هــای قبلی و نه در 
چارچوب مفهومی برنامه درسی ملی این اشکال وجود نداشت که رابطه با خدا 
در ذیل رابطه با ماورای طبیعت تعریف شود و چه بسا چنین ایهامی برای تالش 

در جهت فراهم شدن چارچوب تقسیم قیاسی شکل گرفته است.
اما براســاس چارچوب مفهومی برنامه درســی ملــی در بحث »عرصه های 
تربیت«، قیاســی بودن رابطه های چهارگانه بدین بیان تقریر می شــود که رابطه 
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انسان یا با خویشتن است یا غیر خویش. غیر خویشتن انسان، یا از جنس انسان 
اســت ـ که »خلق« خدا هســتند ـ یا غیر آن. غیر آن یا آفریده های الهی اند، که 
به عنوان خلقت از آن ها یاد می شود و یا آفریننده هستی که خدای متعال است؛ 
البته با این تأکید و توضیح که خویشتن انسان و خلق خدا نیز در مخلوق بودن 

با »خلقت« مشترک و مشابه اند.
اما نسبت خدای متعال با طبیعت و ماورای طبیعت، از این حیث که در رأس 
هســتی و خالق و حاکم و مدبر آنان است، تفاوتی نخواهد داشت: »و هو الذی 

فی السماء اله و فی االرض اله ...«1.
اســتاد فرزانه آیت اهلل جوادی آملی در »مفاتیح الحیات« که با هدایت و اشراف 
ایشان منتشر شده، به گونه دیگری به ارتباطات انسان پرداخته است. این ارتباطات 
که از چینش و سازمان دهی محتوای این اثر به دست می آید، عبارت اند از: تعامل 
انسان با خود، تعامل انسان با هم نوعان، تعامل مردم و نظام اسالمی، تعامل انسان 
با حیوان و تعامل انسان با خلقت زیست محیطی2. البته از منظر تألیف کنندگان این 
اثر، ارتباط انســان با خدا از موضوع بحث این کتاب بیرون اســت و اثر بابرکت 
مرحوم حاج شــیخ عباس قمی )ره( ـ مفاتیح الجنان ـ عهده دار تبیین آن قلمداد 

شده است3.
اگر تعامل مردم و نظام اســالمی را از ســنخ همان تعامل با هم نوعان بدانیم 
که به خاطر اهمیت آن به طور مســتقل مورد بحث قرار گرفته و تعامل انســان 
با حیوان و تعامل انســان با خلقت زیست محیطی را ذیل تعامل انسان با جهان 
هســتی تلقی کنیم، همان ارتباطات چهارگانه، اما به بیان متفاوت و به گونه ای 
دیگر، در منظر اســتاد جوادی آملی هم مشاهده می شود. البته از دیدگاه ایشان 
همه تعامالت انســان که ارکان تمدن جامعه انسانی را شکل می دهند، در ذیل 
سفر چهارم از اسفار اربعه، بنا به تبیین مرحوم صدرالمتألهین در حکمت متعالیه 

1. زخرف/ ۸۴
2. جوادي آملي، 1391: ۵-33

3. همان، ص 3۷
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تحلیل می شود1. بنابراین، می توان با بررسی ارکان و اضالع اسفار اربعه، وجوه 
تعامل انســان را استنباط و اصطیاد کرد. صدرالمتألهین خود، خدا و خلق را سه 
ضلع تعامل انســان می داند که با عنصر حرکت و جهت گیری های متفاوت آن، 
اسفار اربعه را می سازند و تقریر او از وجوه سه گانه تعامل انسان، از این طریق 

به دست می آید.
در مجموع، تبیین چهاروجهی ارتباطات انسان با تالش های علمی و تأمالت 
و تدقیقاتی که در طول ده ها سال به تدریج مبذول شده است، به این بیان ختم 
می شــود که بستر حرکت و تالش علمی و عملی انسان و زمینه تعالی و کمال 
او در چهار ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقت قابل تبیین و تحلیل اســت. در 
این تقریر، واژه »خلقت« جایگزین طبیعت شــده است تا هم خلقت غیرطبیعی 
را شــامل شــود و هم بر مخلوق بودن طبیعت تأکید ورزد و حاکی از نگرش 

توحیدی و الهی مبنی بر عدم استقالل طبیعت و سنت ها و تحوالت آن باشد.
همچنیــن، واژه »خلق« به جــای »جامعه« یا »دیگران« قرار گرفته اســت تا 
اوالً نشــانگر مخلوق بودن انسان ها باشــد و ثانیًا همه انسان های دیگر را در بر 
بگیرد و ثالثًا نوعی قرابت و هم ریشگی بین انسان ها تداعی شود، چرا که تعبیر 
»دیگــران«، حاوی نوعی نگاه غریب انگاری و فاصله افکنانه بین خود و ســایر 
انسان هاست. رابطه انســان با خلق، رابطه آفریده های الهی با یکدیگر است که 
همه از مبدأ هســتی بخش و هدایتگر واحدی سرچشــمه می گیرند و نه رابطه 
انســان با موجوداتی که اگرچه شــبیه او و از نوع او هستند، ولی »دیگری« و 

»بیگانه« تلقی می شوند!
درواقــع، تأمل در این ارتباطات چهارگانه و تــالش برای اصالح، تعمیق و 
ارتقای آن، که در ظل و ذیل ارتباط با خدای متعال انجام می شــود، در فرآیند 
رشــد و حرکت انسان بسیار راهگشــا و اثربخش خواهد بود و تبیین و تحلیل 

1. همان، ص ۴2
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عرصه ها و ساحات تربیتی انســان در این چارچوب، دستاورد فکری و علمی 
بزرگی است که در دانش تعلیم و تربیت، نگرش توحیدی را در جوهره اندیشه 

تربیتی جامعه و نظام تعلیم وتربیت تأمین و تضمین می کند.
در عین حال، راه برای تأمالت و تدقیقات بیشتر بسته نیست و گرچه الگوی 
مفهومی چهاروجهی در ارتباطات انســان، الگویی قیاسی و جامع و مانع است، 
ولــی می تواند با حفظ این ویژگی به الگوی مفهومی کارآمدتر و راهگشــاتری 

تبدیل شود.
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جايگاه فلسفه در برنامه هاي درسي

 جايگاه فلسفه در برنامه هاي درسي 
محمد مهدی اعتصامی1

 مقدمه 
جســت وجوي حقیقت یکي از مهم ترین گرایش هایي اســت که خداوند در 
فطرت انسان قرار داده و کششي به سوي  آن ها در وجود آدمي به ودیعت نهاده 
است.2 این گرایش، مبدأ اصلي پیدایش علوم و توسعه و گسترش آن ها در طول 
تاریخ بوده است. جوامع و نظامات اجتماعي اي که زمینة رشد و شکوفایي این 
گرایش را بهتر فراهم مي کنند و بستر حرکت به سوي کشف حقیقت را هموار 
مي ســازند، چشــمه هاي علم و حکمت در میان آنان مي جوشد و دروازه هاي 
معرفت بر روي آنان گشــوده مي شود. از آن جا که ســعادت و کمال انسان ها 
مشروط به شــکوفایي حقیقت طلبي و رشد معرفت است، یکي از رسالت هاي 
مهم انبیاي الهي و به خصوص پیامبر گرامي اســالم، احیاي خردورزي در میان 
جوامع بوده اســت.3 قرآن کریم بــه صورت هاي گوناگون مــردم را به تعقل 
دانش آموختن دعوت کرده و از زندگي جاهالنه تحذیر داده اســت.  از این رو 
تربیت عقالني از مهم ترین ابعاد تربیت در نظام اســالمي اســت که داراي سه 
مرحله است. دو مرحله از این مراحل عمومي است و هر عضو این کشور باید 

1. دکترای فلسفه و مدیر گروه فلسفه و منطق دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی
2. فطرت، استاد شهید مطهری

3. نهج البالغه، خطبة اول
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از آن بهره مند شود. یك مرحله نیز تخصصي است و به تربیت افراد خاصي نیاز 
دارد. با توجه به اینکه این برنامه مربوط به آموزش وپرورش است. مراحل اول 
و دوم شامل همة دانش آموزان در همة دوره ها مي شود و مرحلة سوم به رشته اي 

خاص مربوط مي گردد. این مراحل عبارت اند از:

1. رشد عقالنیت و تفكر
رشــد قوة عقل و مهارت بهره مندي از اســتدالل و منطــق و تصمیم گیري 
براســاس خرد و اندیشــه هدف بنیادي و عمومي آموزش وپرورش اســت و 
اختصاص به درسي خاص ندارد بلکه مجموعة برنامه هاي درسي باید در تحقق 
آن مشــارکت کنند. موفقیت در دیگر ابعاد تربیتي، منوط به موفقیت در این بُعد 
اســت.1 بنابراین ضروري اســت که از ابتداي ورود دانش آموزان به مدرسه در 
دورة ابتدایي تا پایان آموزش در دورة متوســطه پي گیري شــود. این هدف در 
چارچوب و ســاختار درس خاصي نمي گنجد و باید، به عنوان یك هدف کلي 
و بنیادین، در تمام درس ها و برنامه هاي تربیتي دنبال شــود و این برنامه ها در 
رســیدن به این هدف کمك کنند و محتوا و روش ها را به گونه اي تنظیم نمایند 
کــه این هدف محقق گردد. رشــد عقالنیت و تفکر باعث به فعلیت رســیدن 

توانایي هاي زیر است:2
1. توانایي در ارزیابي و قدرت داوري

2. توانایي نقد نظرات و پذیرش سخن دیگران براساس دلیل
3. توانایي دیدن نتایج و لوازم و عواقب کار )عاقبت اندیشي(

4. تصمیم گیري براساس تدبر و دوراندیشي
5. آزادي از عادات و تلقینات نابه جا

6. توانایي در حفظ استدالل در تصمیم گیري و دنباله رو دیگران نبودن

1. تعلیم وتربیت در اسالم، استاد شهید مطهري
2. برگرفته از سخنان امام موسي کاظم )ع( به هشام بن حکم است، که در کتاب اصول کافي، ج اول، ص 1۴ 

و در تحف العقول، ص 3۸۴ آمده است.
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7. تأثیرناپذیري از قضاوت دیگران و توانایي عمل براساس تشخیص خود
8. داشتن روحیة سپاس گزاري از دیگران در ازاي دریافت چیزي از آن ها

9. توانایي بر کنترل خواسته ها و امیال
10. استقامت و پایداري بر حق

11. پذیرش و اطاعت از دستور خدا
12. تنظیم زندگي براساس نیازها و ضرورت ها و دوري از اتالف وقت و عمر 

براي امور غیرضروري
13. ترجیــح هدف هاي بلنــد و عالي بر هدف هاي کوچــك و حقیر )ترجیح 

هدف هاي اخروي بر دنیوي(
14. درک ضرورت پرستش خداوند
15. داشتن غیرت و حّمیت در دین

16. جواب دادن به سؤال براساس اندیشه و تأمل
17. اظهارنظر مفید و نافع براي همگان
18. توانایي حل مسائل از طریق تفکر

19. باال رفتن آرامش روحي و اعتمادبه نفس
20. تقویت روحیة نقادي از خود و اصالح اشتباهات

21. توجــه بــه معیارهــا و مالک هــا و دوري از هیجان و شــتاب زدگي در 
تصمیم گیري ها

22. داشتن روحیة انصاف علمي و تسلیم بودن در برابر حقیقت

2. داشتن تفكر فلسفي
این مرحله از تفکر دربارة سؤاالت بنیادیني است که براي هر انسان صاحب 
فکر و اندیشمندي که به جهان و خود، نگاه جدي داشته باشد، مطرح مي شود: 
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جهاني که من در آن زندگي مي کنم، چگونه جهاني است؟ آغاز و انجامي دارد؟ 
از کجا آمده ایم؟ به کجا مي رویم؟ چه هدف و غایتي در پیش داریم؟ و...

امیرالمؤمنین علي )ع( دربارة کســي که در این باره بیندیشند و پاسخ صحیح 
را دریابــد، مي فرماید: »َرِحــمَ اهللُ اْمَرأ َعلَِم مِن أیَن و في أیــَن و اِلي أیَن. خدا 
رحمت کند کســي را که بداند از کجا آمده اســت، در کجا قرار دارد و به کجا 
مي رود.« تفکر در این ســؤال ها و به دســت آوردن پاسخ درست آن ها براي هر 
انســاني ضروري اســت، زیرا برنامة زندگي هر فرد وقتي بر پایه هاي استوار و 
محکم بنا مي شــود که به پاســخ صحیح و شایسته اي براي این سؤاالت رسیده 
باشــد. براي اینکه دانش آموزان ما به ســوي زندگي مطلوب راهنماي شوند و 
هدف هاي متعالي و معقول را براي خود برگزینند و براي آن برنامه ریزي نمایند، 
برنامه هاي درســي باید به گونه اي طراحي شــوند که آنــان را دعوت به تفکر 
دربارة این ســؤاالت کنند و براي رسیدن به پاسخ هاي درست مدد نمایند. ثمرة 

اندیشه ورزي فلسفي و توجه معقول به پایه ها و بنیان هاي هستي آن است که:
- فرد مي تواند به اصول و مفروضاتي که زیرســاخت تفکر اســت برسد و 
تفکرات و اندیشــه هاي خود را با آن اصول ارزیابي کند و در افکار و اندیشه ها 

کم تر دچار تناقض و تضاد شود.
- داراي ذهنــي خالق و پویا مي شــود و در مواجهه با پرســش هاي نوبه نو 
توانایي بازگشت به داده هاي ذهني خود را دارد و مي تواند با پرداخت آن داده ها 

پاسخ  پرسش ها را بیابد یا راه رسیدن به پاسخ ها را به دست آورد.
- در تصمیم گیري هاي کلي زندگي که نقشــة راه او را براي آینده اي طوالني 

رقم مي زند، خردمندانه عمل مي کند.
- نگاه او به حوادث و رخدادهاي پیرامون عمیق تر مي شود، توانایي مشاهدة 
جنبه هــاي مختلــف آن رخدادها را به دســت مي آورد و از ســطحي نگري و 
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ظاهراندیشي دوري مي کند.
- توانایي نقادي افکار و اندیشه هاي دیگر را به دست مي آورد و از دنباله روي 

بدون تعقل جریانات و نحله هاي اجتماعي دوري مي کند.
- از ســعة صدر و توانایي تحمل باالیي برخوردار مي شود و مي تواند سره را 

از ناسره بازشناسد و از افکار درست دیگران بهره  ببرد.
- مي توانــد مفروضات و مباني اي را که زیرســاخت یــك جریان فکري یا 

فرهنگي است، بشناسد.
- جنبة خالقانة تفکر او رشــد مي یابد و مي تواند پس از بازشناســي و نقد 
مفروضات پنهان در پشت یك فکر، مفروضات مناسب تر و محکم تري پیش نهاد 

کند.
- مي تواند اعتبار افکار و اندیشه هاي خود را برحسب شواهد مناسب و کافي 

مورد ارزیابي قرار دهد.
خالصه این که رشد تفکر فلسفي سبب مي شود انسان توانایي تشخیص حق 
از باطل، درســت از نادرســت و خوب از بد را به طور نســبي به دست آورد و 
به جــاي پیروي از احساســات و عواطف و غرایز، خــردورزي و عقالنیت را 

راهنماي خود قرار دهد.

3. آموزش فلسفه
مرحلة ســوم، تعلیم فلسفه، به عنوان یك درس تخصصي است. هدف اصلي 
تعلیم فلســفه در دورة متوسطه، فراهم آوردن زمینة آشنایي دانش آموزان تعلیم 
فلســفه در دورة متوسطه، فراهم آوردن زمینة آشــنایي دانش آموزان با مباحث 
تخصصي فلســفي است تا چنان چه خود را مستعد این دانش بیابند راه حکمت 
پیش گیرند و متخصص این رشته شوند. عالوه بر این، میان حکمت و دین داري 
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وجه اشتراک اساسي وجود دارد. حکمت و فلسفه در ذات خود، تفکر اصیل و 
استوار است، به طوري که پندار و وهم در آن راه ندارد.1 دین داري نیز با گذشت 
از تعلقات جاهالنه، اصل قرار دادن حقیقت، تکیه بر خردورزي و تعقل، اصالت 
دادن به باطن و متکي ســاختن ظاهر بر باطن میسر است. امیرالمؤمنین علي)ع( 
از کســاني که بــدون بصیرت از حامالن حق تبعیــت مي کنند و در برخورد با 
نخستین شبهه در مي مانند، انتقاد مي کند و به تفکر دعوت مي نماید.2 حق تعالي 
در آیة ۵0 سورة انعام، با استفهام انکاري بر نامساوي بودن جاهل و عالم، تأکید 
کرده و فرموده اســت: »ُقل هل یســتوي االعمي و البصیر افال تتفکرون« و این 
چنیــن اهل تحقیق و بصیرت را ارج نهاده و جاهالن را نکوهش کرده اســت. 
دیني که بر محور عقالنیت و بر مدار خردورزي مي گردد، روشــن اســت که 
با گسترش تفکر فلسفي و زنده شــدن فطرت ثانویة انسان ها پذیرش بیشتري 
مي یابــد و دل ها و قلب هاي فزون تري را تســخیر مي کند. تاریخ تفکر و تمدن 

اسالمي نیز حاکي از همین امر است.
تأکید امیر مؤمنان و ســایر ائمة اطهار )علیهم السالم( بر عقل و انتقاد صریح 
از ایمان جاهالنه و مبارزه با تحجر و بیان آموزه هاي بســیار بلند حکمي دربارة 
خداي تعالي، جهان و انسان، زمینه ساز رشد تفکر عقلي و فلسفي و ظهور فلسفة 
بزرگي چون فارابي، ابن ســینا، ســهروردي، خواجه نصیر، میرداماد و مالصدرا 
شــد، که همگي خود را شــاگردان کوچکي در مدرسة رسول خدا و اهل بیت 
گرامي ایشان )صلوات اهلل علیهم( مي شــمردند. بر این مبنا، در دنیاي امروز که 
معنویت هاي غیرالهي و منحرف از یك سو و سکوالریسم و اباحي گري از سوي 
دیگر، دین داري اصیل و الهي را مورد هجوم قرار داده  اند و مردم و به خصوص 
نسل جوان را در همة کشــورها، با بهره گیري از روش هاي تبلیغي مغالطه آمیز، 
به ســوي خود فرامي خوانند رشد عقالنیت و تفکر فلسفي حقیقت یاب، حقًا به 

1. عالمه طباطبایي، اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد اول، مقالة اول.
2. نهج البالغه، صبحي صالح، کالم 1۴۷ )خطاب به کمیل بن زیاد(
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پیروزي حق بر باطل و گســترش دینداري اصیل کمك خواهد کرد؛ راهي که 
بزرگان چون استاد شــهید مطهري پیمودند و جامعة اسالمي ما سال هاست که 
از ثمرات آن بهره  مي برد. نیز مي دانیم که منطق و فلســفه از مآثر مهم فرهنگ و 
تمدن اسالمي، به خصوص در حوزة ایراني آن به شمار مي رود. به همین جهت 
تجربة گران قدر فلســفه در عالم اسالم و سرزمین ایران از مؤلفه هاي هویتي و 
شایستگي هاي ماســت. التفات به سوابق فرهنگي و گذشتة علمي در شناسایي 
فرهنگ هر قوم و ملت، ضرورتي انکارناپذیر اســت و سرزمین ما از دیرباز به 
حکمت و معرفت عنایت ویژه داشته است. چنان که افالطون در آثار خود بارها 
ایرانیان باســتان را به صفات نیك ستوده و ارسطو در کتاب »دربارة فلسفه« که 

تنها قطعاتي از آن باقي است بر اهتمام ایرانیان به حکمت اشاره کرده است. 
هم چنین شیخ اشراق و حاجي سبزواري، از حکماي خسرواني و فهلویون به 
عظمت و نیکي یاد کرده اند. ایرانیان پس از اسالم نیز، هم چنان که شهید مطهري 
در کتاب »خدمات متقابل ایران و اسالم« به تفصیل بدان پرداخته است. افتخار 
بیش ترین خدمات فرهنگي به دین و عالم اســالم را در میان قاطبة مســلمانان 
دیگر ســرزمین ها آثار حکما و علماي ایران را تعلیم مي دادند و بر آن ها شرح 
و حاشــیه مي نوشتند. همین اندازه کافي است بگوییم که فیلسوفان بزرگ عالم 
اســالم جز آنان که در اندلس مي زیســتند عمومًا ایراني بوده اند. زبان و ادبیات 
فارســي نیز سرشار از معاني حکمي و معارف عقلي است. افزون بر این یافتن 
معادل هاي مناســب و زبان دقیق براي بیان معاني جدید فلسفي نیز بدون توجه 
به ســوابق کلمات و اصطالحات در ســنت اسالمي ممکن نیست. پیداست که 
آموزش وپرورش کشور ما نمي تواند نسبت به این امر، یعني آموختن و گسترش 
فلســفه به ویژه فلسفة اسالمي بي اعتنا باشــد، زیرا: فلسفه و منطق از مؤلفه هاي 
مهم هویت ملي و مآثر فرهنگي و اســالمي ماست. اکنون نیز که تمدن و علوم 
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و فناوري جدید غرب جهان گیر شــده و در تمام شئون زندگي فردي و حوزة 
عمومي ما مؤثر افتاده است و مسلمانان بر آن اند تا با کسب و اخذ این علوم و 
فناوري، خود به تولید علم و اختراع و نوآوري دســت یازند، تذکر و توجه به 
این نکته الزم اســت که وصول به این مقصود جز با نظر به بنیادهاي فرهنگي 
و فلســفي این تمدن ممکن نیست و اساســًا با شناسایي این بنیادها و ورود به 
مرحلة تولید تفکر به جاي مصرف افکار دیگران اســت که مي توان بر بنیادهاي 
تمــدن جدید غالب آمد و طرحي نــو در انداخت. علوم جدید، که آموزش آن 
وظیفة نهادهاي آموزشــي کشــور اســت، در بن و بنیاد خود قائم و وابسته به 

جستارهاي فلسفي و برخوردار از مباني فلسفي ویژة خویش است.
دانشــمندان بزرگ در قرن هفدهم که دورة  جوانــي تاریخ و فرهنگ جدید 
بود، هم چون گالیله، دکارت، نیوتن و الیب نیتز، خود فیلسوف بودند. در دورة 
پختگي و کمال، یعني در قرن بیســتم نیز نیلزبور1 و َهیزنبرگ2 به طریق فلسفي 
مي اندیشــدند، بنابراین رسوخ در مباني فلســفي علوم جدید، اعم از طبیعي و 
انســاني و نیز توجه به فلســفة تطبیقي و گفت وگــوي فرهنگي به منزلة امري 
میان فرهنگي3، ضرورتي آشکار و روشن است. با توجه به دالیل فوق، آموزش 

فلسفه در دورة متوسطه ضروري است.

1. Niels Bohr
2. Heisenberg
3. intercultural
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 هويت تحول پذير آدمي و نقش آموزه های فلســفه صدرايی در 
فرايند تربیت و يادگیری او 

جميله علم الهدی1
 مقدمه 

از ســال 1390 تا 139۵ به مدت ۵ ســال، به عنوان عضو کمیسیون »شورای 
عالی انقالب فرهنگی«، به کمك ۸0 نفر از استادان دانشگاه و دانشجویان دوره 
دکتری روی موضوع رشد انسان در فضای تعلیم وتربیت اسالمی کار کردیم که 
مبتنی بر حکمت متعالیــه صدرایی همراه با تأّمالت قرآنی بود که اکنون کتاب 
»نظریه اســالمی رشــد« مراحل پایانی چاپ را طی می کند و تا یك ماه آینده 
وارد بازار کتاب می شود. ویرایش این کتاب حدود دو سال زمان برد. در فصل 
چهارم کتاب که به حدود 2000 صفحه می رســد، تمام نظریه های روان شناسی 
در زمینه رشــد را مطالعه و مبانی نظری آن ها را بررســی کرده ایم و بعد وارد 
بحث های رشد در اندیشه اسالمی شده ایم. همچنان مأموریت هاي  آستان قدس 
رضوي نیز، با عنوان »تربیت دینی« تشــکیل دادیم. آن پژوهشــگاه یك برنامه 
تحول را با کمك دکتر باقری از دانشــگاه فردوسی مشهد، تدوین کرده است و 
متناســب با این برنامه، تحول در مدارس امام رضا)ع( را اجرا می کند که اکنون 

1. دانشیار فلسفه تعلیم وتربیت و رئیس پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی
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در مرحله پیش دبستانی است. همچنین هفت برنامه پژوهشی با کمك آقای دکتر 
تهرانچی آماده کردیم. اما در اولین اثری تألیفي ام »سکوالریســم تربیتی« دربارة 
چگونگي استفاده از نظریه مالصدرا براي تقابل با سکوالریسم تربیتي نوشته ام. 
در کتاب سکوالریسم تربیتی، بنده به این جریان تا قبل از انقالب اسالمی سال 
13۵۷ نظر داشتم. اما بعد از پیروزی انقالب اسالمی که امسال در چهلمین سال 
وقوع آن قرار داریم، سکوالریســم نه تنها ادامه پیدا کرد، بلکه پیچیده تر هم شد. 
یعنی انقالب اسالمی سبب حذف تفکر سکوالریسم نشده است. می توان گفت: 
این یکی از ویژگی های انقالب اسالمی است که همراه با رشد خودش، رقبایش 
نیز مجبور می شــوند پیچیده تر عمل کنند. یکی از جاهایی که به نظر می رســد 
سکوالریسم خیلی پیچیده عمل می کند، هم در مدارس و هم در دانشگاه ها، در 
بحث تربیت دینی و در تقابل با تربیت دینی است. لذا می خواهم درباره داشتن 
یا نداشــتن تربیت دینی صحبت کنم و اینکه اگر قرار است تربیت دینی داشته 
باشــیم، باید چگونه باشــد. می دانیم که در حال حاضر تربیت دینی به معنای 
واقعی که همه مــا را راضی و خاطرجمع کند، نداریم. آثار و چیزهایی از دین 
در تربیت وارد شده اند، ولی مبانی تربیت، تربیت دینی نیستند و اشکال هایی در 
کار داریم. یکی از اشکال های موجود که در مجامع علمی داخل و خارج کشور 

خیلی موضوع بحث قرار می گیرد، بحث رابطه »علم و دین« است.

 رابطه »علم و دین« این موضوع، بحث روز در مجامع علمی و رسانه ای است 
کــه: آیا می توان بین علم و دین رابطه ای برقرار کرد؟ بنده هم دچار پس لرزه این 
بحث ها در برخی از محافل و میزگردها شــده ام. امــا می دانید که تعلیم وتربیت 
موضوعی بســیار تخصصی و حرفه  ای است. درباره تعلیم وتربیت نیز مثل سایر 
علوم این ســؤال مطرح اســت که: آیا علم تعلیم وتربیت می تواند اسالمی شود؟ 
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اگر علم تعلیم وتربیت اسالمی نشود، آیا عمل تعلیم وتربیت اسالمی امکان تحقق 
خارجی دارد؟ اگر ممکن باشــد، آیا قابلیت تعمیم دارد یا ندارد؟ خو شبختانه ما 
در عمل تعلیم وتربیت اســالمی ســابقه خوبی داریم. از قبل از انقالب  اسالمی، 
جریان های تعلیم وتربیت اســالمی در مدارســی مثل مدارس اسالمی، مدارس 
عابدزاده و مدرسه علوی شروع شده بودند. ما این جریان ها را در اثری که منتشر 
کرده ایم، آورده ایم که در حقیقت در مقابل جریان ســکوالر قرار داشــت. با این 
حال، نقص بزرگ جریان تعلیم وتربیت اسالمی این بود که تجربیات انباشته آن، به 
یك گزارش عملی تبدیل نشد و آن جریان به صورت پرشور استمرار نیافت. در 
سال گذشته ما در آستان قدس رضوی، کنفرانسی برگزار کردیم. در این کنفرانس 
تجربه های برتر مطرح شــدند. در کنار کنفرانس، پَنل تخصصی هم داشــتیم که 
از آن اســتقبال خوبی هم کردند. این موضوع آن قدر اهمیت دارد که پژوهشگاه 
آموزش وپرورش به ســراغ این تجربه های ارزشمند برود و آن ها را به علم تبدیل 
کند. در شــورای عالی انقالب فرهنگی هم  صحبت هایی شــد که دنبال این کار 
برویم، ولی پشتوانه مالی کافی نبود. برای مثال، تاریخچه رشته مدیریت و خیلی 
از رشــته های دیگر، نشان می دهد که تجربه های خود را به علم تبدیل کردند؛ از 
تجربه به سمت علم حرکت کردند. متأسفانه در ایران در روش شناسی های علمی 
از این نوع حرکت ها ســراغ نداریم. یعنی نه تجربه نگاری می کنیم و نه از تجربه، 
گزارش علمی تدوین می کنیم. در پژوهشــگاه یك جریان اقدام پژوهی راه افتاد، 
ولی ســرانجام متوقف شد. به نظر مي آید ما به نهضت روش شناسی نیاز داریم تا 
تبدیل تجربه به علم را پی بگیرد؛ حتی تجربه مدیران ارشــد را. در هر صورت 
اگر بخواهیم علم تعلیم و تربیت دینی داشته باشیم، این یك راه است که باید آن 
را بپیماییم. از مالصدرا می توان همین نکته را یادگرفت که باید از تجربه علم را 

آموخت. راه دوم، راهی است که از مبانی شروع می شود.



98

واكاوي تحول در برنامه درسي

 فلسفه ها؛ اصالت ماهیتی اند جز فلسفه صدرايی 
تمــام فلســفه ها اصالت ماهیت اند؛ چه فلســفه های ماقبــل صدرایی و چه 
فلسفه های معاصر. یعنی تمام فلسفه هایی که ذیل فلسفه صدرایی نیامده باشند، 
اصالــت ماهیتی اند و اصل را بر مقوله می گذارند نه بر هســتی. لذا دچار همان 
نقص هایی هستند که مالصدرا به آن ها حمله کرده است. اتفاقًا در این فلسفه ها 
در تبیین مبانی اســالمی دچار مشکل می شویم. از مهم ترین مشکالتی که دچار 
می شــویم، این اســت که با داشــتن مقوله های مجزا، نمی توانید برای خداوند 
جایگاهــی بیابید؛ زیرا خداونــد جزو هیچ مقوله ای نیســت. وقتی مقوله های 
بسته ای داشته باشید، جایی برای انسان هم نمی ماند. زیرا انسان موجودی فوق 

مقوله است. انسان موجودی آزاد و به شدت متحرک و متحول است.
بنابرایــن به نظر می رســد علم مدرن و فناوری مدرن متکی بر فلســفه های 
اصالــت ماهیتی اند و درواقع در جایی که بخواهید براســاس مبنایی به تربیت 
دینی برســید، راه گریزی ندارید، مگر اینکه به فلسفه اصالت وجود پناه ببرید 
و به فلســفه حکمت متعالیه تمّسك جویید. البته برخی تفکر ارتدوکسی دارند 
و می گوینــد. بدون بهره گیری از فلســفه می توان از قرآن به هدف رســید که 
نگرش های ارتدوکســی به معنای »حسبنا کتاب اهلل« است و راهی برای اجتهاد 
و حتــی والیت باقی نمی گذارد. ما باید بپذیریم که در تنگناهای انســانی باید 
یکی از این پارادایم های فلســفی را انتخاب کنیم و هر کسی بگوید که می تواند 
از فلســفه فرار کند، حتمًا در دایره فلســفه حرکت می کند. ما فرشــته نیستیم، 
ما انســانیم. و انسان اســیر آداب و رسوم، اســیر ذهنیت ها و اسیر زبان است. 
اســیر مقوله های ذهنی و اســیر تجربیات است. آنانی که فکر می کنند از فلسفه 
گریزان اند. احتمال دارد، درگیر فلســفه تحلیلی یا فلسفه زبان یا درگیر فلسفه 
اگزیستاســیالیم شده باشند. نمی توان از فلســفه فرار کرد. در غیر این صورت 
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ادعای معصومیت کرده ایم. یعنی می گویند: ما اشتباه نمی کنیم. می توانیم قرآن را 
با خواندن بفهمیم و احتمال خطا هم نداریم. این مقام مخصوص ائمه اطهار)ع( 
اســت. ضرورت والیت به این دلیل اســت که ما گرفتار تنگناها می شــویم و 
اگر این طور نبود، نیازی به والیت نداشــتیم. زیرا خودمان می توانستیم آنچه را 

پروردگار در کتاب آورده است، بفهمیم و عمل کنیم.

 حکمت متعالیه 
به هر حال، در میان این همه فلسفه، فلسفه ای که به نظر می رسد تا حاال موفق 
بوده، یعنی فلســفه حکمت متعالیه، برای ما مطرح است. البته می توان موفقیت 
این فلســفه را در کار شــارحان و آموزه های آن دریافت. این ادعایی است که 
سال ها روی آن ایستاده ام و االن نیز مبانی همین ادعا را در رأس نظریه رشد قرار 
داده ایم. یادآور می شوم که حکمت متعالیه در مقابل فلسفه های اسالمی نیست، 
بلکه نقطه کمال آن هاســت؛ فلسفه ابن سیناست که رسیده به فلسفه مالصدرا. 
فلســفه مالصدرا هم در خودش نمانــده، بلکه عالمــه طباطبایی )رضوان اهلل 
تعالی علیه( زاویه های جدیدی را در آن گشــوده است و االن با عالمه مصباح 
یزدی و عالمــه جوادی آملی نیز زوایای جدیدی از فلســفه صدرایی دارد باز 
می شود. از همه مهم تر، امام خمینی )ره( بخش های جدیدی از فلسفه صدرایی 
را باز کرده اســت. این نکته را به خوبی می توان در تقریرات و تدریس هایی که 
مرحوم امام )ره( از فلسفه مالصدرا داشتند، پیدا کرد. من توفیق داشتم که هنگام 

تدوین نظریه رشد از دیدگاه های امام راحل بهره هاي شایاني گرفته شد.

 ظرفیت فلسفه صدرائی 
به دلیل ظرفیت فلسفه صدرایي که می توان براساس آن، جبهه مقاومت تربیت 
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دینی را در مقابل تربیت سکوالر طراحی کرد؛ نه فقط در تربیت دینی، بلکه در 
علم دینی و نه فقط در علوم انســانی دینی، بلکه در علوم پایه دینی مي توان از 

آن بهره برد.

 تلقین تعارض بین علم و دين 
نکته اول این است که دارند به ما تلقین می کنند، علم را نمی توان دینی کرد و 
تعلیم وتربیت به عنوان علم را خیلی سخت می شود، دینی کرد. در حقیقت با این 
تلقین ها درصددند، به تفاوت ها و تعارض های بین علم و دین دامن بزنند. گروه هایی 
 هستند که به تفاوت و تعارض بین علم و دین پرداخته اند؛ از جمله »پوزیتیویست ها.«
فلســفه های پوزیتیویست  ســعی دارند، علم را چیزی متفاوت از ارزش تلقی 
کنند. گروه دوم، »ارتدوکس های دینی«اند که معموالً علم را امری بشری و دین 
را امر الهی معرفی می کنند و امر بشــری و امر الهی را غیرقابل جمع می دانند. 
گروه سوم اگزیستا نسیالیســت ها و ایده آلیست هایند که در دفاع از انسان، علم 
را مادی می دانند. این ســه گروه موفق شــده اند رابطه بین علم و دین را به هم 
زده و تخریب کنند. البته این موارد مربوط می شــود به اوایل قرن بیســتم. ولی 
در وضعیت کنونی، درباره رابطه علم و دین، دیدگاه های بســیار پیشــرفته ای 
وجود دارند. متأســفانه ما در این زمینه ها همیشه از نظر زمانی اختالف حرکت 
داریــم. برای مثال در مورد زن، غرب دارد خانواده گرا می شــود، ولی ما داریم 
خانواده گریز می شــویم. فیمنیســت های ما خانواده گریز می شوند، زیرا به روز 

نیستند.
درباره علم نیز همین طور است. به این دلیل که اطالعات ما به روز نیست، فکر 
می کنیــم علم و دین تعارض دارند. بحث های تعارض علم و دین به اوایل قرن 
بیستم مربوط می شوند. االن اگر به بزرگ ترین فیزیك دان ها رجوع کنید، متوجه 
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می شــوید کالمیون مسیحی اند. در آستان قدس آقای رئیسی درخواست کرد تا 
براســاس سیره حضرت رضا )ع(، طرحی تهیه شود تا براساس آن گفت وگوی 
بین ادیان را بنیان گذاري شــود. طبق ســیره کالمی حضرت رضا)ع( این طرح 
تهیه شــد. وقتی به ادیان دیگر رســیدیم، ۴0 نفر از کالمیونی را معرفی کردند 
کــه از فیزیك دانان بزرگ جهان امــروز بودند. کالم ما در ایران با فیزیك قدیم 
همراه اســت و با فیزیك جدید همراه نیســت. موضوع گفت وگو با این افراد 
تعلیم وتربیت بود. و این گفت وگــو همچنان ادامه دارد، زیرا حرف های ما ـ به 
دلیــل حرف های جدی که مطرح کردیم ـ جذاب بودند. گرچه ما در میان خود 
به ضعف های موجود اقرار می کنیم، ولی در گفت وگو با مســیحیان دست برتر 
را داریم. )بنده به پژوهشــگاه آموزش وپرورش پیشــنهاد می کنم، در این زمینه 
گفت وگوهای بین المللی تــدارک ببیند.( البته در حوزه کالم ما عقب مانده ایم، 
در حالی که در مســیحیت کالم با استفاده از دانش تخصصی علم فیزیك خیلی 

جلو رفته است.

 مشتركات علم و دين 
آیا تعارضی بين علم و دین وجود دارد یا ندارد؟

یکــی از دالیلی که می گویم این تعارض وجود ندارد، آن اســت که به نظر 
می رســد علم نیز متأثر از ارزش هاست. این نکته را فلسفه علم و جامعه شناسی 
علــم ثابت کرده انــد و نیاز به توضیح اضافی ندارد. بعید می دانم که شــما هم 
شــك داشته باشید که علم متأثر از ارزش ها و سلیقه های محققان جامعه علمی 
نیســت. بنابراین هم دین و هم علم متأثر از ارزش ها هستند. اگر گفته می شود 
دین با تخیالتی همراه اســت، علم هم با تخیالت همراه است. همان طور که در 
علم مرتب  مدل ســازی می شــود و با این مدل ها چیزها فهم و تبیین می شوند، 



102

واكاوي تحول در برنامه درسي

در دین هم امکان دارد از اســتعاره هایی استفاده کنید. البته با یادآوری اینکه: آیا 
این استعاره ها دور از حقیقت اند؛ مانند ادیان هندی؟ یا مانند استعاره های قرآنی 
یا اســتعاره های موجود در نهج البالغه اند که متکی بر حقیقت اند و استعاره های 
غیرحقیقی نیســتند؟ مقاله های خیلی زیادی منتشر شــده اند که موضوع آن ها 
مشــترکات علم و دین اســت. البته در این مقاله ها بیشتر روی کالم یهودی و 

مسیحی تمرکز کرده اند.

 علم هم مثل دين، جهان بینی دارد 
نکته مهم دیگر اینکه علم همواره به جهان بینی متکی است و دروغ بزرگ، دور 
دانستن علم از جهان بینی است. بخش اعظم دین نیز متکی بر جهان بینی است. 
توحید را جهان بینی دین می دانیم که تمام بخش های دیگر بر آن سوارند. استاد 
شــهید مرتضی مطهری در سخنانش به این مورد بســیار توجه می کرد، ولی با 
بی اعتنایی مواجه می شــد. زمانی که در خارج از کشــور مطرح شد، در داخل 
نیــز بر آن تمرکز کردند که: علم مبتنی بر جهان بینی اســت؛ همان طور که دین 
هم مبتنی بر جهان بینی اســت. با این تمایز که اصل دین، جهان بینی است. البته 
جهان بینی این دو متفاوت اســت: جهان بینی علم، جهان بینی سیستمی است و 
سیستم های هوشمند خودکار دارند که آخرین پیشرفت های جهان بینی علمی را 
جهت می دهند. این گزاره را توسعه می دهند که عالم پر از سیستم های هوشمند 
خودکار اســت و انسان نیز سرشار از سیســتم های هوشمند خودکار است. لذا 
عبارت سیستم های هوشمند، خودکار یا زوج، مفهومی است که کل جهان بینی 
علم را در بر می گیرد و همه علم بر این گزاره اســتوار است. به عبارت دیگر، 
»اســتعاره ماشین« استعاره ای است که علم به عنوان اصل آن را پذیرفته است و 

با آن جهان را می فهمد.



103

هويت تحول پذير آدمي و نقش  آموزه هاي فلسفه صدرايي

 استعاره انسان در برابر استعاره ماشین 
در حکمت متعالیه اســتعاره ای که می توان با آن جهان را فهمید، »انسان« است. 
اصطالح »انسان کبیر« را شنیده ایم و این روایت را از موال علی )ع( خوانده ایم که: 
»عالم، انسان کبیر است و انسان، عالم صغیر!«. اگر به همین آموزه امیرالمؤمنین)ع( 
توجه کنیم، استعاره دین، »انسان« می شود، اما استعاره علم، »ماشین« است؛ تفاوت 
 بر َســِر دو استعاره اســت و با این دو اســتعاره، جهان قابلیت فهم پیدا می کند.
بدین ترتیب، اگر با جهان بینی علمی بخواهید، تربیت علمی را محقق کنید، مرتب 
از سیســتم و سازوکار می گویید. در کتاب ها مرتب به این سیستم برمی گردید. به 
نظر می رسد آن نقطه ســکوالری که باید زده شود، سیستم و سازوکار است. در 
مقاله ای با   »بازتعریف عقل« گفته ام، سکوالریسم بسیار پیچیده عمل می کند، به این 
دلیل است که انسان مذهبی هم وقتی می خواهد، این را بفهمد از استعاره سیستم و 
سازوکار بهره می گیرد.سیستم های هوشمند و خودکار جایی برای انسان به عنوان 
موجود مختار باقی نمی گذارند و از آن مهم تر، جایی برای خداوند قائل نمی شوند. 

اکوسیستم هوشمند ما جایی برای خداوند نمی گذارد.
اینجاست که می توانیم به نقد طبیعت گرایی بپردازیم. طبیعت گرایی که علم بر آن 
سوار شده، طبیعت گرایی مدرن است، اما طبیعت گرایی که در دوران پیش مدرن وجود 
داشت، سکوالر نبود. هیچ کس به اندازه دین اسالم طبیعت گرا نیست و هیچ کس به 
اندازه ادیان شرقی و تفکر شرقی، طبیعت گرا نیست. طبیعت شرقی، طبیعت حکیمانه 
اســت و طبیعتی است که با استعاره انسان قابلیت تحقق پیدا می کند. طبیعتی است 
کــه ولی زمان و ولی عصــر)ع( دارد. این طبیعت تحت مدیریت ولی قرار دارد. لذا 
این مفهوم با درک سیســتم علم جدید هیچ سازگاری ندارد. در علم جدید، سیستم 
هوشمندی داریم که به ولی عصر نیازی ندارد. به انسان کبیر و به خداوند نیاز ندارد، 

زیرا هوشمندانه حرکت می کند. جریان خودکاری است که دارد به پیش می رود.
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 نفوذ سکوالريسم و اليه های عمیق فلسفه 
سکوالریســم در الیه های عمیق فلســفی،  و در علم تعلیم وتربیت و در علوم 
انسانی به شدت نفوذ دارد لذا در این عرصه  از استعاره ای به وفور استفاده می شود 
که با تفکر اسالمی تعارض جدی دارد. اما در تفکر دینی که آن را با استعاره انسان 
می فهمیم، طبیعت هوش، ذهن و ایمان دارد، به تســبیح خداوند می پردازد: »سبح 
هلل ما فی السماوات و االرض« و واکنش دارد: »اذا زلزلت االرض زلزالها ...«، خبر 
و گزارش می دهد و نظارت می کند. بنابراین اگر بخواهیم با جهان بینی اســالمی 
از طبیعــت تعریفی ارائه بدهیم، کاماًل متفاوت اســت. یا اگر بخواهیم طبیعت را 
به دانش آموز معرفی کنیم نیز متفاوت خواهد بود. چطور می شــود در کالســی 
ســوره »اذا زلزلت« درس داد و در کالس زمین شناسی، زمین را به عنوان صاحب 
سیستمی از سیستم کیهانی معرفی کرد. بنابراین مالحظه می کنید که سکوالریسم 
در متن تربیت مدارس و در تفکر ما مذهبیون رواج دارد و با این تفکر نمی توان 
تربیت دینی واقعی را معرفی کرد و رواج داد؛ مگر اینکه با اجزا و عناصر فلسفه ای 

که سکوالر است و عمیقاً نفوذ کرده اند، مبارزه کنیم.
ســاختارگرایی را در کتاب خــود به عنوان »اصالت ماهیت« به شــدت نقد 
کرده ام. در اصالت ســاختار، اصالت ماهیت ســنتی را دوبــاره زنده کرده ایم و 
در جایی که نتوانســته ایم تبیین های دقیق تر ارائه دهیم، ساختارها را به رسمیت 
شــناخته ایم و به آن ها اصالت داده ایم. برای مثال، نتوانسته ایم ادامه نفس انسانی 
را در جامعــه تعریف کنیم، لذا همه را مقوله ای دیده ایم و انســان ها را افرادی 
 دیده ایم که به محدوده جسمشــان منحصر می شوند تمام وجودشان در همین 
محدوده جسم اســت. به این علت که نتوانســته ایم با تبیین هایی تداوم انسان 
را در زندگی اجتماعی نشــان دهیم، به اصالت ســاختار پنــاه برده ایم. اصالت 
ســاختارها پدیده های ذهنی اند، همان طور که ماهیات پدیده های ذهنی و مبتنی 
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بر ساخت وسازهای انسانی اند. این ها فرضیه هایی هستند که کمك می کنند بهتر 
بفهمیم. اما آن قدر به آن ها اصالت بخشــیده ایم که االن فکر می کنیم موجودات 
واقعی انــد. برای مثال، از ســازمان، تصور موجود واقعــی داریم، در حالی که 
سازمان مبتنی بر قراردادهایی است که ما برای آن تعریف کرده ایم. وجود واقعی 

نیست، بلکه یك توافق همگانی است.

 استعاره های جايگزين 
به نظر می رســد، یکی از آموزه های فلسفه صدرایی که می تواند با این جنبه 
مقابله کند، نقد فلســفه ســاختارگرایی به معنای یك قرارداد اســت و به دلیل 
قراردادی بودن، اعتباری اســت. در مقابــل آن، وجودهای واقعی و عینی قرار 
دارند که از آن ها به عنوان »انســان « یا »نفس انســان« یاد می کنیم. در اینجا دو 
مفهوم فلســفی را که در حوزه تعلیم وتربیت وارد شــده اند و در تفکر تربیتی 
عموم اســتادان و کارکنــان حوزه تعلیم وتربیت وجود دارنــد و در ذهن معلم 
شکل می گیرند و منتقل می شوند، تبیین مي کنم؛ یکی مفهوم سازوکار و استعاره 
سیستم است و دیگری فلسفه اصالت ساختار یا ساختارگرایی است که می شود 
از طریق فلســفه صدرایی، به آن ها انتقاد کرد و می توانیم جایگزین هم بکنیم. 
در مورد اســتعاره سیستم ما با استفاده از آموزه های دینی و آموزه های حکمت 
متعالیــه و آموزه های عرفانی، دو اســتعاره جایگزین خواهیم داشــت که یکی 
»انسان« اســت و دیگری »آفتاب.« استعاره ای که عرفا و حکمت متعالیه خیلی 
از آن اســتفاده می کند، استعاره نور و آفتاب است که درجاتی و تشکیکی دارد 
و از آن در استعاره گفت وگویی می توان استفاده کرد. در مقابل استعاره ساختار 
هم پیشــنهاد می کنم، مــا از »نفس اجتماعی« حرف بزنیم که در مقابل نفســی 
است که به شــخص نسبت می دهیم. نفسی اســت که در جامعه جریان دارد. 
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مشــابه آن را می توان در بحث والیت و نفس ولی عصر )عج( نشــان دهیم که 
همه جهان در او به وحدت می رســد. در مقامات پایین تر از نفس های بزرگ و 
برگزیده، مثل امام  خمینی )ره( می توانیم یادآور شویم که تمام تعارض ها در او 
به وحدت می رسند و لذا می تواند وحدت و حرکت به وجود آورد و جامعه را 
به پیش ببرد. در موقعیت های مدیریتی و پایین تر ممکن اســت ما به نفس های 
برگزیده نرســیم، ولی امکان اشــتراک نفسانی داشته باشــیم که بازمدلی را که 
پیشــنهاد می کنم، از آن به جای مدل های کارخانه ای و ســازمانی استفاده کنیم، 
مدل خانواده اســت. در خانواده  نفس ها چنان به هم نزدیك می شوند و در هم 
ادغام می شــوند که گویی یك نفس مشترک شکل می گیرد. در خانواده بین پدر 
و مادر و فرزندان چنان ارتباطات عاطفی قوی می شود که گویی یك نفر است 

که دارد حرکت می کند. چنین وضعیتی را می توان در جامعه هم پدید  آورد.
بــه نظر می رســد به جای ضوابط و قواعدی که ســاختارهای ســازمانی و 
کارخانــه ای بر آن اســتوارند، می توانیم عواطف اجتماعــی را مطرح کنیم که 
نمونه های مثبت آن را مثل »انقالب اسالمی« و نمونه منفی آن را مانند »داعش« 
داریــم و در آن ها جهان های عاطفی شــکل می گیرنــد و تعهداتی را به وجود 

می آورند که می تواند به راه انحراف یا به راه درست برود. 
مباني فلسفي ذکر شده مبتني بر فلسفة متعالیه مالصدرا است که شامل نظرات 
و اصول نظري صدرالمتألهین مي شود. ضمن اینکه از آراي نوصدرایان، به ویژه 
آیت اهلل جوادي آملي، استفاده شده است. اما موضوع فقط به بحث هاي فلسفي 
منحصر نشــده است. بخش عمدة این کار با روش شناسي خاصي که در تفسیر 
قرآن مورد استفاده بوده، تطبیق دارد که به بازخواني آیات قرآني منجر شد. لذا 
بخشــي از بحث باز مي گردد به مفهوم »شــاکله« در قرآن. این بحث دو بخش 

دارد؛ 1. تأمالت فلسفي؛ 2. تأمالت قرآني.
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در بخشي از تأمالت قرآني از تفســیر المیزان و تفسیر تسنیم استفاده کردم. 
قســمت دیگر نیز حاصل کار روي مفهوم شناســي اســت. به این ترتیب، در 
این بخش شــده اســت و از فلسفه آغاز مي شــود  و به تعلیم وتربیت مي رسد. 
با این یادآوري که بحث هاي تربیتي مطرح  شــده، هیچ یك تقریبًا به صدراییان 
و نوصدراییان نســبت داده نمي شــوند. هیچ یك آراي تربیتي آنان نیست، بلکه 
داللت هاي تربیتي است که از اصول فلسفي آنان استخراج شده است، در اینجا 
ضمن ارائه آراي تربیتي فیلســوفان مســلمان، رهنمودهاي مستخرج از اصول 

فلسفه متعالیه و بازخواني آیات قرآن مطرح مي شود.

 بحث اصلي 
اینجا از دو اصل مهم استفاده کرده ام که عبارت اند از: اصل وحدت تشکیکیة 

وجود و اصل مناسبات علم با وجود.
این دو اصل از اصول فلســفة صدرایي هســتند. در اصل وحدت تشکیکیة 
وجود، اعتبار احتمال صدرایي است که موجودات چیزهاي متکثري در کنار هم 
نیســتند، بلکه آن ها در وحدتي به هم پیوسته اند که آن وحدت تکثر را تعریف 
مي کند. آن وحدت از جنس وحدتي نیست که تکثر در آن از بین برود، بلکه به 
یك وجود واحد ارجاع داده مي شــود که نگاه نمادین یا آیه اي قرآن را مي توان 
براســاس آن فهمید. یعني تمام اشیا نمادهایي از یك حقیقت بنیادین حکیم به 
نام حضرت واجب الوجودند. بنابراین، اشیا با یکدیگر روابط بسیار بسیار عمیق 
و پیچیده اي دارند. روابط آن ها به هیچ وجه در روابط اجتماعي یا روابط زیستي 
منحصر و خالصه نمي شود، بلکه وجودي است. چند ماه پیش، در پژوهشکدة 
مطالعات بنیادین علم و فناوري در دانشگاه شهید بهشتي که دوره اي برگزار شد 
با موضوع »کیهان شناســي و الهیات« در پوستر مدرسة تابستاني تصویري آمده 
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بود که نشــان مي داد، اگر عقربه ها روي هم بیفتند، حیات در کل عالم به وجود 
مي آید و اگر این دو عقربه کمتر از میکروني با هم فاصله بگیرند، هرگز هیچ چیز 
نخواهیم داشت. به عبارت  دیگر، مبحثي که دارد مطرح مي شود، مبحث تنظیم 
ضریب اســت. در بحث تنظیم ضریب یا کوانتومي بحث مي شــود که یا  تمام 
محاسبات ریاضي دقیقًا اتفاق مي افتد تا کل عالم و حیات به وجود بیاید یا اصاًل 
هیچ چیز به وجود نمي آید. تقریبًا براساس تفکر صدرایي هم، براي هر رابطه اي 
کــه بتوانیم تصور بکنیم، باید میلیاردها رابطه شــکل بگیرد تا رابطة مورد نظر 
ایجاد شود. غیر از این باشد، به وجود آمدن این رابطه ممکن نیست. هر چیزي 
به همه چیز مربوط اســت. هر رویدادي به همة رویدادهاي عالم مربوط است. 

یعني همه چیز بسیار تنظیم شده و دقیق است.

 علیت از ابن سینا تا مالصدرا 
براســاس نظریة وحدت تشــکیکي، روابط موجودات با همدیگر و روابط 
انســان ها با همدیگر همه روابطي از جنس روابط وجودي هستند و ذیل نسبت 
خاصي بین موجودات با خداوند شــکل مي گیرند. خیلي خالصه اش این است 
که مبحث علیت تا زمان ابن ســینا شامل یك ســه ضلعي علت، معلول و رابطه 
علي مي شد. اما ابن سینا آمد و گفت: در علیت هاي وجودي، علت و رابطة عّلي 
معنادارند، ولي معلول معنادار نیست. صدرالمتألهین که آمد، رابطة دوگانة علت 
و رابطــة عّلي را از بین برد و گفت: رابطة عّلي و معلول رابطة واقعي نیســت، 
بلکه آنچه هست، »علت« است. تعبیر معروفي بعد از مالصدرا رایج شد که: »ال 
اله ااّل اهلل یعني المؤثرئ فــي الوجود ااّل اهلل«. به عبارت دیگر، اگر از مالصدرا 
بپرســید »در جهان چیســت؟« مي گوید: در جهان جز حضرت واجب الوجود 
هیچ نیســت. اگر بپرســید که دیگر موجودات این ها چیستند چواب مي دهد: 
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این ها نمادها و شــئونات حق تعالي به حســاب مي آیند. براساس این دیدگاه، 
نگاه آیه اي در ســورة فصلت و بســیاري از آیات دیگر مطرح مي شود. نسبت 
هر موجود فقیري با غني محض، نســبتي است از جنس ربطي. اصطالحًا به آن 
»هویت ربطي« مي گویند. یعني غیر از »رابطه« چیز دیگري نیســت. به عبارت 
دیگر، مــا غیر از ربط به حضرت باري تعالي، هیــچ هویت دیگري را نباید به 
صورت مستقل براي خودمان قائل شــویم. مالحظه مي کنید که من دارم روي 
کلمة »مســتقل« خیلي تمرکز مي کنم. زیرا این کلمه در بحث ما خیلي اهمیت 
دارد. شــما اگر »وابســتگي« را بین موجوات با حضرت حــق در نظر بگیرید، 
بعد مي شــود دربارة تکثر موجودات، سخن گفت. اگر به »استقالل« تکیه کنید، 
نمي توان چیزي گفت. در یك کالم، چیزي ماســوااهلل، یعني غیر مربوط به اهلل، 

وجود ندارد. نسبت ما با خداوند نسبت ربطي است.

 نسبت اشیا با خداوند وجودي است 
بر این اساس، در عالم هستی، همة اشیا نسبت هایي با خداوند دارند که نسبت 
وجودي است. ولي نکتة مهم این است: خدایي که خالق اشیاست، خالق روابط 
بین اشــیا هم هســت. به عبارت دیگر، اگر به تصویرهاي شماتیکي که معموالً 
در ســازمان ملل در زمینة صلح طراحي مي شود نگاه کنید، موجودات مستقلي 
را تصویر مي کند که دســت به هم داده اند و از ارتباط بین آن ها حرف مي زند. 
گویا این موجودات مستقل با هم به وجود آمده اند؛ با هم هستند؛ مثل دانه هاي 
بارانــي که از عالم ماورایي به این عالم ریخته باشــند. حال آنکه درواقع چنین 
نیســت. این موجودات از هم استقالل ندارند و به شدت به هم مرتبط اند و در 
محدودة هر یك، مرز یکي به مرز دیگري وصل شــده است. به عبارت دیگر، 
شــبکه اي بسیار توپُر اســت و هیچ جاي خالي و خألیي ندارد. خأل نه تنها در 
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عالم وجود ندارد، بلکه در انســان هم وجود ندارد. مي گوید »اهلل الصمد« بیشتر 
چنین مفهومي دارد که »عالم جاي خالي ندارد« همه چیز به شــدت توپُر است. 
ولــي اگر از جهت موجود یا مخلوق نگاه کنید، غیر از یك مجموعة تهي، چیز 
دیگري نیست. زیرا استقاللي است. اگر با مالحظة »حّي قیّوم« نگاه کنید، کاماًل 
عالم توپُر است و هیچ نقطة خأل نداریم. به عبارت اُخري، مرز وجود هر کسي 
بالفاصله از مرز وجود بعدي شــروع مي شود و این مرزها نقطة خالي ندارند و 
به شــدت توپُرند. پس ارتباط هایي وجود دارد با اولین »رابطة اضافة اشــراقي« 
است که از طرف حق تعالي موجود مي شود؛ همان رابطة هر شخص با خداوند 
که مخلوق یا بنده با روزي خور اوســت. این رابطه یك سویه است، زیرا رابطة 
اشــراقیه است و بین آن شخص و تمام اشــیاي دیگري که در جهان هست و 
افراد دیگري که در جهان هســتند، باز نسبت هاي دیگري برقرار است، مگر در 
موارد اندک؛ مثل نسبت ازدواج که بعداً برقرار مي شود. با این حال، ما در نسبت 
اشیا با خداوند و نسبت اشیا با یکدیگر مي توانیم تفاوت هایي را مشاهده کنیم؛ 
الف. اشیا نســبت به هم از استقالل نسبي برخوردارند؛ اگرچه بین اشیا هیچ 

خألیي وجود ندارد. 
ب. اما اشــیا نسبت به خداوند هیچ گونه استقاللي ندارند و این نسبت کاماًل 

برقرار است.

پس تا اینجا در بحث هویت مي توانیم عرض کنیم:
بنا بر اصل تشــخص در فلسفة تعلیم وتربیت، هر کســي که متولد مي شود، 
فردي متشخص با نسبت هاي بسیار معین و تعریف شده است. توجه بفرمایید، 
کودکي که به دنیا مي آید، براي او نســبت هاي پیشیني ردیف و تعریف شده اند؛ 
نســبت کودک با پدرش، با والدینش، با والدین والدینش، با اجدادش، با اقوام 
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و خویشــانش، با جامعه اش، با محیطش، با خورشید، با ستارگان و... و مهم تر 
از همه نســبتش با خداوند، و تمام نسبت ها ذیل نسبت کودک با خداوند شکل 

مي گیرند.
اتفاق بعدي این است که کودک برحسب آگاهي و دانشي که کسب مي کند، 
قدرت اختیاري که کســب مي کند و ظرفیت ها و اســتعدادي که دارد، به مرور 
این نســبت ها را تغییر مي دهد، زیرا بر این نسبت ها تأثیر مي گذارد؛ یعني برخي 
نسبت ها را تقویت مي کند، برخي را توسعه و برخي را احتماالً کاهش مي دهد. 
همین طور امکان دارد که با وقوع رویدادهایي در طبیعت، این نســبت ها تغییر 
کننــد. پس اصلي که در بحث هویت حتمًا باید در نظر بگیریم، این اســت که 
هویت شامل نسبت پیشیني )پیش از تولد( است. این نسبت صرفًا شامل نسبت 
ما با خداوند نمي شود؛ اگرچه این نسبت رکن اصلي و اساسي شمرده مي شود، 
ولي شــامل بسیاري از نســبت هاي اجتماعي و نسبت هاي زیستي نیز مي شود. 
امیدوارم مطلب روشن شده باشد. گرچه خالصه گویي بنده ممکن است سبب 

ابهام هایي شود. 
نتیجه این است: هویت بر نسبت وجودي استوار است که این نسبت وجودي 
ما قبل از تولد شــکل گرفته است و هستة اصلي آن نسبت ما با خداوند است، 
ولي بقیة نسبت هاي انساني و نسبت هاي زیستي هم قبل از تولد شکل گرفته و 

موجودند. ما در خأل به دنیا نمي آییم، ما در زمینه اي از روابط متولد مي شویم.
نکتة بعدي این اســت که به محض تولد، تغییري در روابط به وجود مي آید. 
این تغییر ابتدا اندک اســت، زیرا تولد هر بچه در خانواده ســبب ایجاد روابط 
عاطفي متفاوت در خانواده مي شود. براي مثال کودک، خواهر یکي، برادر یکي، 
نوه یکي، بــرادرزاده یکي، فرزند یکي و یا... مي شــود. به فرض، فرزندي در 
خانواده اي متولد  شود، فوراً خواهرشوهر و خواهرزن تعریف جدیدي مي یابند، 
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زیرا به موجود دیگري عشــق مي ورزند که جدید است. ممکن است این رابطة 
جدید در جامعه اي که به پیونــد و روابط خانگي اهمیت مي دهد، گرم تر و در 

غیر این صورت ضعیف تر باشد.
پس عرض اول من این شد که هویت بر مناسبت هاي وجودي استوار است. 
این نسبت وجودي قبل از تولد وجود داشته و خودش شامل نسبت هاي زیستي 

و نسبت هاي متنوعي است. با تولد بچه اتفاق هاي جدیدتري نیز مي افتد:
اول بچــه به عنوان یك موجود نیازهاي زیســتي دارد. بنابراین، نســبت هاي 
زیستي را تغییر مي دهد. براســاس تغییر نسبت هاي زیستي، نسبت هاي انساني 
تعریف مي شــود. یعني اگر بچه مادر داشــته باشد، نسبت انساني وي با نسبت 
زیســتي اش همراه شده است. ولي اگر بچه مادر نداشته باشد، نسبت زیستي او 
ســبب مي شود سعي کند با کسي دیگر که از او نگهداري مي کند، این رابطه را 
برقــرار کند. به عبارت دیگر، نیازهاي مربوط بــه بقا که در همة موجودات از 
جمله در انســان هم وجود دارد، شامل ادراکاتي مي شود که آن ادراکات رابطة 

انساني را به شدت تحت تأثیر قرار مي دهند.

 ادراكات اعتباري؛ شاهکار عالمه طباطبايي 
شــاهکار عالمه طباطبایي در این زمینه ادراکات اعتباري اســت که در بحث 
هویت خیلي کمك کننده اســت. البته در تمام بحث هاي هویت مفهوم ادراکات 
اعتباري ایشان بسیار مدد مي رساند، زیرا ادراکات اعتباري بر مفهوم بقا استوارند 

و به همین دلیل، چرخشي اساسي در فلسفة اسالمي به حساب مي آیند.
تا قبــل از عالمه طباطبایي، همه چیز روي معرفت اســتوار بود. تمام روابط 
انساني و بحث هاي انسان شناسي روي محور انسان ناطق مي گردید و با تحولي 
که عالمه  ایجاد کرد، خود حیوان بودن این حیوان  )انســان( را مورد توجه قرار 
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داد که توجه به نیازهاي زیستي است. به این دلیل، بحث هاي زیادي دربارة بقا 
در بقیة مسائل مثل فهم و شعور انسان و ارتباطات اجتماعي وي دخالت مي کند. 
اگر نیاز زیســتي کودک او را وادار مي کند به کساني که این نیاز را رفع مي کنند 
تعلق خاطر پیدا کند، پس او به کســاني که این نیاز زیســتي را رفع نمي کنند یا 
ممکن اســت عمل خالف آن انجام دهند، تعلق خاطر نخواهد داشت و نسبت 
به آن ها نفرت خواهد داشــت. عبارتي که من در این باره اســتفاده کردم، چنین 

است: »عوامل هستي زا و عوامل هستي زدا.«
به این علت که انســان موجود است و به هر آنچه به وجود او کمك و آن را 
تقویت کند، تعلق خاطر مي یابد و او را دوست مي دارد و به او گرایش مي یابد. 
هرچه هســتي او را تهدید کند، نســبت به او نفرت پیدا مي کند و از او گریزان 
مي شــود. این حالت نه به این دلیل پیدا مي شود که وي انسان است، بلکه چون 
موجود اســت این حالــت را پیدا مي کند و به علت داشــتن ادراک و متفاوت 
بودن ادراکش از ادراک ســایر موجودات، به راحتي قادر است اشیا و اشخاص 
را بــه خوب و بد طبقه بندي کند. بنابراین، کودک در همان آغاز تولد شــروع 
به طبقه بندي خوب ها و بدها مي کند و این طبقه بندي براســاس نیاز زیســتي 
انســان شــکل مي گیرد. نیاز زیســتي او نیاز طبیعت گرایي نیست که فکر کنید 
سبب سقوط در فلسفة طبیعت گرایي مي شود. در تفکر وحدت گراي مالصدرا، 
نیازهاي زیســتي مرتبه ای از نیازهاي انسان اند، زیرا »صورت جسمیه« یکي از 
صورت هاي نفس انسان است. لذا مي بینید، این افراد براساس ادراکات اولیه اي 
که از قبل هســتي بخش و هستي زدا پیدا مي کنند ، دست به تغییر روابط مي زنند. 
یعني برخي از روابط را توسعه بخشیده یا تقویت کرده و برخي از روابط را کم 
مي کنند. البته محیط هم نسبت به او بي تفاوت نیست، بلکه او را هدایت مي کند 

و جهت مي دهد.
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 اصل مناسبت علم با وجود 
بنابرایــن، اصل دیگر، اصل مناســبت علم با وجود اســت. در نظریة صدرا، 
هر چیزي که چیز باشــد، یعني وجود داشته باشد، به درجه اي که وجود دارد، 
علم دارد و هر درجه اي که وجود او تقویت شــود، علم او تقویت مي شــود. و 
برعکس، به هر میزان که علم شــخص تقویت شود، وجودش تقویت مي شود. 
در سلســله مراتب وجود که شــبکة پیچیدة موجودات را به هم وصل مي کند، 
اشیا براساس دانستن تقســیم مي شوند. لطفًا دقت کنید که در این فلسفه ما دو 
دسته »اشیاي ذي شعور« و »اشیاي بي شــعور« نداریم. در این فلسفه کل جهان 
با شعور تلقي مي شــود. همة عالم با شعور است، ولي درجات متفاوت دارند. 
هیچ شــيء بي شعوري نداریم؛ خالف آنچه ممکن است در دیدگاه علم گرایانه 
یا طبیعت گرایي یا دیدگاه هاي مدرن باشــد که اشــیا را به دو دستة با شعور و 
بي شعور تقســیم مي کنند و معموالً تنها موجود با شعور انسان معرفي مي شود. 
اما در فلســفة صدرایي همة موجودات »هســتند« و به این علت که »هستند« با 
شــعورند. البته آیات زیادي از قرآن کریم داریم که به ذي شعور بودن سراسري 

عالم گواهي مي دهد و بر آن تأکید مي کنند.

 رابطة انسان و طبیعت، رابطة دو ذي شعور 
این مورد لوازمي دارد؛ از جمله اینکه نباید نسبت انسان با عالم نسبت تسخیر 
یا نســبت ابزاري باشد. این عالم اشخاصي اند. به عبارت دیگر، به این سبب که 
شعور دارند، شخصي اند نه شیئي. لذا مرز بین شخص و شيء برداشته مي شود. 
طبیعت شــيء نیست که در اختیار انسان قرار بگیرد. انسان حق ندارد به انسان 
نگاه بیروني و عیني و شیئي داشته باشد. طبیعت یك شخص و شخص محترمي 

است.
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 رابطة تفاهمي؛ رابطة انسان و طبیعت 
رابطة انســان و طبیعت رابطة تفاهمي و تفهمي است. باید یکدیگر را درک 
کنند. به عبارت دیگر، طبیعت نسبت به انسان ـ به ویژه در دیدگاه قرآني ـ فهم 

و ادراکي دارد، همان طور که انسان نسبت به طبیعت ادراک دارد.
کافي است به سورة زلزال رجوع کنید. در این سوره به صراحت بیان مي شود 
که زمین گزارش از کار شــما را مي دهد. چه کســي توانایي گزارش دارد؟ آیا 
شــما مي توانید از عملکرد یك دانشمند هســته اي گزارش بدهید؟ نه! زیرا به 
دانش و عملکرد وي اشــراف ندارید. کسي قادر به گزارش از کاري است که 
بدان اشراف و احاطه داشته باشد. پس باید از دیدگاه قرآني درباره زمین نتیجه 
بگیریم که زمین خیلي عالم و دانا و خیلي عاقل اســت. از همه چیز خبر دارد. 
پــس مي تواند خبر بدهد و حتي قادر اســت خبر بدهد که چه چیز حق و چه 

چیز باطل است؟

 تغییر روش تحقیق 
از آنجا که رابطة انســان و طبیعت رابطة دو شــخص یا رابطة بین اشخاص 
به حســاب مي آید، روش تحقیق هم از روش تحقیــق تبیین به روش تحقیق 
تفهمي تبدیل مي شود. تقسیمي که بین محیط اجتماعي و محیط طبیعي مي کنیم، 
رنگ مي بازد و در این دیدگاه قابل تقســیم نیست. در این صورت، اگر نسبت 
انســان با اشیا عوض شود و بین آن ها ـ  انسان و محیط طبیعي ـ احترام متقابل 
برقرار شود، گرچه امکان دارد در جایي به انسان هایي به سبب انسانیت احترام 
بگذارد، ولي براســاس این اصل مجبور مي شــود به سبب وجود طبیعي شان به 
آن ها احترام کند و درواقع انقالبي در روابط انسان با سایر موجودات به وجود 
مي آید. بسیاري از آموزه هاي دین مانند احسان، نیکوکاري، انفاق، صدقات و... 



116

واكاوي تحول در برنامه درسي

به چنین نگاهي باز مي گردند؛ یعني باید نســبت به دیگران احترام باالتري براي 
خود قائل شد.

هویتي که اینجا از آن بحث مي شــود، به شــدت معطوف احترام به دیگران 
اســت، بیش از آنچه به خود احترام مي گذارید. در قرآن نیز آیات زیادي هست 
که براي انسان بما هو انسان احترام ویژه اي قائل نمي شود. به این دلیل، به انسان 
خطاب مي کند که تو از آب گندیده اي، از گل خشك شده اي، و خودپسندي هاي 
موجود نزد ما، از اسرائیلیاتي ناشي مي شود که در فرهنگ مسلمانان نفوذ کرده و 
سبب شده است که انسان خود را اشرف مخلوقات بداند. اما قرآن آن خردگرایي 
را که در ذات نگرش خودستایانة انسان وجود دارد، از وي سلب مي کند که تو 
به ما هو انسان چیزي نیستي، مگر اینکه بني آدم شوي. آن وقت تکریم مي شوي: 
»لقد کّرمنا بني آدم...« اگر در زمره عبادالرحمان قرار بگیري یا پیامبر شــوي یا 
ولي خدا، یا صدیق یا شهید یا مؤمن یا متقي، در قرآن تکریم مي شوي. در غیر 
این صورت آســمان، زمین، کوه و... را با انسان مقایسه مي کنند و نشان مي دهد 
که ما خیلي ناتوان تر از آنیم که فکر مي کنیم. اگر انســان خود را در این وضع 
هم ببیند، آن وقت متوجه مي شــود احترام به طبیعت، به عنوان شخص شخیص 
و محترم و نه به عنوان بانك، نه به عنوان خزانة انرژي و نه چیزي که الزم است 
تسخیر شود، چقدر اهمیت مي یابد و چقدر بجاست. بنده آیاتي را هم استخراج 
کــرده ام که طبیعت را نه به عنوان مادر ـ که انســان ها مي گویند ـ بلکه باالتر از 
مادر و به عنوان معلم، معرفي مي کنند. لذا باید از طبیعت درس فرا بگیریم. حال 
باید از طبیعت عبور کنیم و وارد اجتماع شــویم. بحث ما بیشتر در این قسمت 

باید متمرکز شود.
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 انسان و اجتماع 
اشخاص از این نظر که چقدر به هستي من کمك یا آن را از من دور مي کنند، 
دو دسته مي شوند. همین جاست که خوب ها و بدها و ارزش ها شکل مي گیرند.
ارزش ها پیشــین و آگاهي هاي فطري اند که به فردا داده مي شوند. نوع روابط 
هستي بخشي که بین انسان ها شکل مي گیرد، در آن ها تعلق خاطري ایجاد مي کند. 
ما ناگزیریم در یك طبقه بندي خوب یا بد با دیگران ارتباط برقرار سازیم. زیرا 
برخــي از چیزها ما را تخریب و برخــي از چیزها ما را تقویت مي کنند. همین 

است که ما را ناگزیر از ایجاد روابط براساس خوب ها و بدها مي کند.

 شاكله در بحث هويت 
بحثــي که بــا عنایت به آیات قرآن با مفهوم هویت مطرح شــد، بیشــتر بر 
»شــاکله« تأکید دارد. این شــاکله بنیاد ثابتي دارد که شامل نسبت هایي مي شود 
که به صورت پیشــینی شــکل گرفته اند. ولي در بحث اصلي جامعه شناسي که 
آیا هویت امري ثابت اســت یا امر متغیر، باید گفت به نظر مي رســد براساس 
اصل جوهري فلسفة صدرالمتألهین، هویت حتمًا در حال تغییر است. این تغییر 
هم تغییر عارضي و تصادفي نیســت، حتمًا تغییراتي بنیادین و جوهري است. 
صدرالمتألهین در بخش تجســم اعمال مي گوید: صورت یا شــاکلة هر کسي 
اعمال و دانش هاي اوســت. هر کسي براســاس دانش هایي که دارد و اعمالي 
که مي کند )عمل به مفهوم قرآني و نه به مفهوم رفتار و روان شناســي، عمل در 
مفهوم قرآني شامل دانش، گرایش و رفتار است( صورت یا شاکله پیدا مي کند. 
همچنین، در بخش تجســم اعمال مي گوید، آنچه هر فرد در ابتداي تولد دارد، 
خمیرمایه اي اســت و آنچه در انتهاي زندگي دنیوي، در مرگ )که تولد دیگر، 
تولد دوباره، تولد واقعي به جایش به کار گرفته مي شود( کسب مي کند، صورت 
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واقعي این شخص است. شــاید در عالم دیگري که عالم برزخي )عالم مثالي( 
است، آن صورت شکل بگیرد. 

 انسان سه درجه اي 
هم عالم، هم اشیا و هم به ویژه انسان سه درجه دارند؛

اول: یك درجه صورت جســماني است، یعني همین صورتي که تحت قوانین 
این دنیاســت و به شدت مســئله اي طبیعي اســت. اصطالحًا به آن »بدن 

ضخیم«، »بدن مادي« مي گویند.
دوم: صورت دیگر »بدن لطیف« اســت که مثالي است و در جهان سه درجه اي 
قرار دارد. که شــامل جهان مادي، جهان مثالــي و جهان عقلي یا مجرد در 
جهان مثالي که فیلسوفان اسالمي به آن جهان مجرد ناقص مي گویند، هرچیز 
به اندازه اي حفظ مي شود، ولي در آن مادیت و جرم نیست. تنها موردي که 
با بدن مادي متفاوت اســت، بدون جرم بودن آن است. احتماالً همه خواب 
امــوات را دیده ایم. آن چیزي که در خواب )رویــا( از اموات مي بینیم، آن 
صورت مثالي یا بزرخي اســت که جرم ندارد. تجربه هاي مختلفي، به ویژه 
افراد در رویاهاي صادقه، دارند. افرادي که تهذیب نفس کرده اند، نیازي به 
رویا ندارند. در بیداري هم توان مشاهدة صورت برزخي را دارند. یا بعضي 
افرادي که به ُکما مي روند، گزارش کرده اند صورت برزخي را دیده اند. پس 
صورت برزخي در نداشــتن جرم با صورت مادي متفاوت است. اما »مجّرد 

تام« یا »روح« اصاًل صورت و شکل و اندازه ندارد.

 تجسم اعمال در نظر مالصدرا 
در تصویري که مالصدرا از تجســم اعمال مي ســازد، این صورت برزخي 
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توســط اعمال ما ساخته مي شــود. چرا؟ به این دلیل که ادراکاتي را که مي کنیم 
بــه صورت ملکه در خودمان نگاه مي داریم. صورت واقعي ما همان اســت که 
تصویر مي شــود. بنابراین، شاکلة انسان مجموعه اي است از ملکاتي که فرد در 
خود دارد. فیلســوفان معاصر ملکات را دو دســته کرده اند: ملکات اخالقي و 

ملکات معرفتي.
برخــي از ملکات مثل نیکوکاري یا دروغ گویي از جنس اخالقي اند و برخي 
از ملکات مثل تیزهوشــي در زمرة ملکات معرفتي قــرار مي گیرند. اجتهاد هم 
ملکة معرفتي اســت. اجتهاد چیزي نیست که به شــخص داده شود، بلکه فرد 
باید ســال ها زحمت بکشــد تا ملکة اجتهاد در وي به وجود آید. ملکة اجتهاد 
درس دادني نیســت، بلکه مبناي شکل گیري ملکه بر ممارست استوار است، بر 
خودآگاهي استوار است و اتفاقي نیست یا مثل تغییرات اندام نیست که بگویید 
آن قدر از اندامي اســتفاده مي کنیم تا تغییر شکل پیدا کند. تغییر شکل در ملکه، 

با خودآگاهي و به شکل ارادي صورت مي گیرد.

 تغییر در ملکات، هدف تعلیم وتربیت 
آنچه در تعلیم وتربیت به عنوان هدف دنبال مي شــود، تغییر در رفتار نیست، 
تغییر در ملکات اســت کــه در تقابل با تعلیم وتربیت مــدرن قرار مي گیرد. به 
عبارت دیگر، هدف از تعلیم وتربیت شــکل گیري هویتي است که بنیاد آن پیش 
از تولد فرد گذاشــته شده اســت که راه به پدر و نیاکانش مي برد. ممکن است 
بچة اجداد ناپاک یا اجداد پاک و فاضل داشته باشد. نمي گویم قابل تغییر نیست، 
بلکه قابل تغییر اســت، زیرا ما به حرکت جوهــري معتقدیم. لذا مي تواند بنیاد 
هویتش را دگرگون کند. لذا آنچه را در پایان عمرش به حساب مي آورند، همان 

چیزي است که در طول زندگي اش تغییر داده است.
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 حركت جوهري؛ حركت سینوسي 
نکتة مهم در حرکت جوهري این اســت که این حرکت سینوسي است و نه 
خطي. به همین علت، اخالق فرد نیز نوســان دارد. هر فرد در طول زندگي در 
حرکت جوهري مي تواند به ســمت تقویت وجــود یا تضعیف وجود حرکت 
کند. درهر حال، جوهر فرد عوض مي شود و ظاهر یا رفتارش عوض نمي شود. 
گرچــه در اندازه گیري فقط رفتار را مي بینیــم، زیرا ما به بنیاد و باطن همدیگر 
هیچ راهي نداریم. ما ظاهر همدیگر را درک مي کنیم. ظاهر ما رفتار ماســت. اما 

ظاهر دو تأثیر دارد:
اول؛ شاخص باطن است. براي مثال، اگر کسي رفتاري مقید به دین دارد، شما 
با درصد باالیي مي توانید بگویید او به دین اعتقاد دارد و متدین است. یعني 
با رفتار اوســت که شما درباره اش داوري مي کنید، زیرا نمي توانید از طریق 

دیگري ایمانش را اندازه بگیرید.
دوم؛ تأثیر تقویت کننده در ایمان دارد. حال چرا و از چه راهي؟ با شــکل گیري 

ملکات است.
اســتمرار رفتار سبب شکل گیري ملکات مي شود. به کسي که یك بار صادق 
باشد نمي گویند تو صادقي! اگر مکرر در رفتار و گفتار و کردارش صدق نشان 
دهد و صادق باشــد آن  وقت به او صادق مي گویند. همین طور دربارة کسي که 
کاذب اســت. یك یا دو بار دروغ گفتن نشان از کذاب بودن فرد ندارد. تکرار 
دروغ گویي اســت کــه از وي فردي کذاب و کاذب مي ســازد.البته وقتي تأثیر 
تقویت کننده دارد که رفتار آگاهانه و با اراده باشــد. اگر کســي اتفاقي راست 
مي گوید، وي از صدیقین نیســت. کودکان را که عادت به راستگویي دارند، در 
گــرو صدیقین قرار نمي دهیم، زیرا بــا آگاهي و اراده این کار را نمي کنند. پس 
اگر کسي همیشه راســت بگوید، آگاهانه راست بگوید و ارادي راست بگوید 
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که راستگویي به صورت ملکه در او تجلي یابد، این فرد در زمرة صدیقین قرار 
مي گیرد. حضرت صدیقة طاهره)س( از این زمره است. در تمام مراحل زندگي، 

آگاهانه و با اراده، صادق بود.نتیجة سخن: رفتار دو تأثیر دارد:
الف. در شــکل گیري ملکات. یعني باطن را تقویت مي کند. ایمان و دانش را 

تقویت مي کند.
ب. شاخصي است براي ایجاد ارتباط بین افراد در زندگي اجتماعي.

مــا ناگزیر از ارتباط با یکدیگریم. براي ایجاد ارتباط، ضرورت دارد همدیگر 
را بشناســیم. راه شناسایي جز شناخت رفتار نیســت. براساس رفتار است که 
روابط افراد با هم افزایش یا کاهش مي یابد. بنابراین، تغییر رفتار براي ما هدفي 
واسطه اي اما بسیار مهم است. یعني همه باید تغییر رفتار داشته باشند. حتمًا باید 
فراگیر باشــد. با این تغییر رفتار، امیدوار است در انتها تغییري در جوهر آدم ها 
ایجاد شود. »هویت آن جوهري است در فرد که به ملکات فاضله مزین شود.« 

بدین ترتیب مي گوییم هویت فرد شکل گرفته است.

 آدم مطلوب دين؛ عاقل و مختار 
مــن در کتابم بر خردمنــدي و اراده تأکید کرده ام و آن هــا را از تعالیم دین و 
نظر مالصدرا دربارة علم و وجود اســتخراج کرده ام. لذا براساس این مباني، آدم 
مطلوبي که در تربیت اسالمي دنبال آنیم، فردي عاقل و مختار است. بین عقل و 
شــناخت تفاوت وجود دارد. یکي از کارهاي عقل تنظیم هیجانات و احساسات 
است. عقل قدرت تصمیم گیري دارد. اراده بخشي از عقل و خرد است. به همین 
دلیــل بر الگویي تأکید مي شــود که:  »الگوي فرد طبیعــي را در برابر الگوي فرد 
خردمند ربط قرار دهد«. فلســفه هاي موجود به ویژه فلسفة طبیعت گرایي که بر 
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نیازهاي زیســتي تأکید مي کنند، بر الگوي فرد طبیعي انگشــت مي گذارند. فرد 
طبیعي نیازهاي خاصي دارد که باید آن ها را برآورده کند. ولي الگوي فرد خردمند 
را باید در اسالم دنبال کنیم. فرد خردمند حتماً مختار است. خردمند کسي است 
که قادر به تنظیم هیجانات اســت و براساس تنظیم هیجانات به تنظیم ارتباطات 
مي پردازد. براســاس تنظیم هیجانات و احساسات و ارتباطات و شناختي که پیدا 
مي کند هم قادر به تقویت ارتباط خود با خداوند مي شود. به همین دلیل مي گویند 
عقل آن چیزي اســت که خداوند را عبادت مي کند. یعني مجموعه اي از اصول و 
ضوابط نیست که به عبادت خدا مي پردازد، بلکه نوعي قوا از جنس استعداد است. 
اســتعداد تصمیم گیري در موقعیت هاي بسیار خطرناکي که تقوا تدارک مي بیند. 
آیــات زیادي در قرآن با این مفهوم وجود دارند که ایمان آوردن کافي نیســت. 
خداوند در آیة اول ســورة عنکبوت مي فرماید: آیا شــما را دچار بال نمي کنم و 
گرفتار فتنه نمي شوید؟ یعني شما ایمان آورندگان را هم در بال گرفتار مي کنم، زیرا 
اصل بر آزمون اســت. پس اگر بچه قرآن خوان شــد، بگوییم دیگر کافي است و 
باید خیال ما جمع باشد؟ خیر! ظاهراً ما آدم هاي مسلمان و معتقدیم ولي مداوم در 
گرفتاري هاي متعدد آزمایش مي شویم. حتي حدیث داریم که خداوند مؤمنان را 
هر سال دچار بالي سختي مي کند. ممکن است برخي از بالها و فتنه ها اجتماعي 
و برخي نیز شــخصي باشند. این وضعیت نشان مي دهد، خردمند کسي است که 
در چنین آزمون هاي سختي تصمیم هاي درستي بگیرد. خرد داراي سه گانة رفتار، 
هیجان و شناخت، به اضافة قدرت تصمیم گیري براي عمل، است. ما چنین آدمي 
مي خواهیم. ممکن اســت به این آدم اندکي از شــناخت هاي اسالمي را بدهیم 
تا براســاس خردمندي و شــناختي که دارد، در هر زمینه تصمیم خاصي بگیرد. 
فضاي تربیتي باید حــاوي موقعیت هاي خطرناک، موقعیت هاي مصلحت خیز و 

موقعیت هاي سؤال برانگیز باشد تا قدرت تصمیم گیري در فرد رشد کند.
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 آموزش دوجنسیتي و تك جنسیتي 
اگر قصد شما این باشد که فرد عفیف بار بیاید، باید در موقعیت هاي خطرناک 
اما کنترل شــده قرار بگیرد. نمي توان گفت من به فرد مورد نظر شناخت کافي 
مي دهم، بعد هم محیط اطراف وي را محدود مي کنم تا دختر، محجبه یا پســر، 
نجیب بشود. بلکه او حتمًا باید در موقعیت هاي خطرناک قرار بگیرد تا واکسینه 
شود. به نظر مي رسد خانواده هاي مذهبي این کار را به شکل خیلي خوب انجام 
مي دهند. یعني به صورت کنترل شده و تحت نظارت پدر یا مادر، دختر یا پسر 
را در ارتبــاط با جنس مخالــف و کوچك تر یا بزرگ تر قرار مي دهند و در این 
ارتباط هدایتش مي کنند. این نوع آموزش و شــناخت مثل واکسیناسیون است 
تا به بیماري خطرناکي مبتال نشــود. اگر همه چیز را دوجنســیتي و جدا بکنیم، 
احتمال مي دهم ملکة عفت رشد نکند. به همین دلیل، در مورد عفاف و حجاب 
معتقدم باید خیلي پیچیده تر عمل شود. آنچه بدان عمل مي شود، به نظر مي رسد 
زیاد کارشناسانه نباشــد. ما نمونه هاي خوبي را در میان خانواده هاي متدین که 
التــزام دیني دارند، مشــاهده مي کنیم. آن ها قادرند بچه هــای خود را عفیف و 
نجیــب تربیت کنند و احتماالً بچه هاي خود را در موقعیت هاي خاص هم قرار 
مي دهند. اگر روي این موضوع کار پژوهشــي شــود و از آن اصول و ضوابطي 

استخراج گردد، براي کار آموزشي ما مفید است.

 هويت ملي، هويت تاريخي است 
در بحــث هویت، هویت ملي، هویت جنســي و هویــت جهاني را مي توان 
مطرح کرد. با توجه به پیشیني بودن نسبت ها، حتمًا هویت در تاریخ ریشه دارد. 
هرگز نمي توان به ملت ایران گفت ملتي مستقل باش، در حالي که به او تاریخي 
را ارائــه مي دهید کــه ضعف و ناتواني را القا مي کند. بــه عبارت دیگر، درس 
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جامعه شناســي از درس تاریخ جدا نیست. اگر خانواده اي مي خواهد به بچه اش 
دربــارة خانواده، درس خــوب بدهد، حتمًا باید دربــارة موقعیت غرورآفرین 
اجدادش اطالعاتي را در اختیارش بگذارد. امکان ندارد بچه اي را از شــئونات 
اخالقي و عفاف خانواده اش بي اطالع بگذارید و او را از آن جدا کنید تا درست 

تربیت شود!
اگــر مي خواهیم بچه های مــا، جوانان ما، شــهرونداني ایراني با هویت ملي 
خوب تربیت شوند، باید تاریخ ملي خوبي را به آن ها یادآوري کنیم. تصور من 
این اســت که ما در نقل هاي تاریخي به دلیل ظلم و ستمي که بر مردم رفته، از 
برخي از وجوه ملي خود غفلت کرده ایم. البته باید به نســل آینده دربارة ستم و 
استعمار گزارشــي بدهیم تا بار دیگر گرفتار ستم و استعمار نشوند. ولي دقت 
کنید که گزارش باید متعادل باشــد، زیرا در همین کشــور افتخارهاي تاریخی 
بســیاري خلق شد. باید این افتخارات را به رخ بکشــیم. براي مثال، اجداد ما 
عمومــًا عفیف بودند. کمترین درجة ابتذال اخالقي در میان ملت ایران گزارش 
شــده است. براي رشد هویت ملي، بچه ها و شــهروندان به شناخت از هویت 

غرورآفرین گذشتگان این سرزمین نیاز دارند.

 خانوادة اصیل كدام خانواده است 
خانواده هایي که از سلسلة اجداد خوبي برخوردارند، مثل سادات، آیندگانشان 
هــم عمومًا خوب بار مي آیند. زیرا ســادات به فرزندان خود نوعي از تکریم و 
احترام را منتقل مي کنند و به آن ها متذکر مي شــوند که تو با پیامبر)ص(  نسبت 
داري و قوم و خویش پیامبر خدا )ص( هســتي. لــذا فرزندان این خانواده ها، 
از برخــي اعمال ناصوابي که فرزندان خانواده هایي مرتکب مي شــوند اجتناب 
مي ورزنــد. این نــوع تربیت را در برخي از خانواده هــاي علما یا تجار مقید و 
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معتقد شــاهدیم. به همین دلیل، امیرالمؤمنین علی)ع( در نهج البالغه بر خاندان 
اصیل تأکید مي کند. دربارة ازدواج یادآوري مي کند که با خاندان اصیل ازدواج 
کنید. در دادن مســئولیت هم بر اصالت خاندان انگشــت می گذارد. منظور از 
خاندان اصیل، خاندان ثروتمند نیست. به خاندان ریشه دار و با اصالت فرهنگي 
خانــدان اصیل مي گویند. یادآوري کنم، اختالف طبقاتي که در دوره اي بســیار 
مطرح بود و هنوز هم ریشه هاي آن باقي مانده است، به نظر نمي رسد در حوزة 
فرهنگ چندان مطرح باشــد! یعني نمي توان اختالف طبقاتي در حوزة فرهنگي 
را نفي کرد. یعني کســي که پدرش معلم است، با کسي که بابایش معلم نیست، 
تفاوت دارد، زیرا خزانة فرهنگي اش متفاوت است. به همین صورت، کسي که 
اجدادش همه معلم بوده اند، از نظر فرهنگي با دیگران تفاوت هایي دارد. ما نباید 
دیدگاه هاي مارکسیستي حزب توده را همچنان مبنا قرار بدهیم. آنچه که به نظر 
مي رسد درست مي گویند و اسالم هم بر آن تأیید مي کند، اختالف طبقاتي ناشي 
از ثروت اســت. ولي اختالف طبقاتي مبتني بــر علم، ایمان و تقوا را نمي توان 
انکار کرد. این همان بحثي اســت که گفتیم هویت با نسبت هاي پیشیني شکل 
مي گیــرد. پس باید این ســرمایة خانوادگي را حفظ و در بچه ها تقویت کنیم و 
توسعه بدهیم. شاید از نگاه تســاوي گرایانه یا عدالت محور، آموزش وپرورش 
موظف باشد در خانواده هایي که از نظر سطح فرهنگي مرتبة پایین تر قرار دارند، 
با صرف هزینه، رشد فرهنگي ایجاد کند؛ البته نه اینکه به بهانة مساوات توي سر 

کساني بزنیم که از رشد فرهنگي با درجة باالتري برخوردارند.

 ُحسن شهرت، شاخص خانواده هاي اصیل 
به نظر مي رسد، برخي از استانداردهاي جمع گرایانه اي که در آموزش وپرورش 
دولتي ما هست، به ضرر افرادي عمل مي کند که برتري هاي فرهنگي دارند! در 
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حالي که باید به نفع کساني باشد که از مزیت برتري فرهنگي برخوردار نیستند، 
اما به ضرر دیگران نیز نباشــد. یادآور شــوم که مزیــت فرهنگي خانواده ها به 
مدارک ربطي ندارد، بلکه این خانواده ها از بعد اخالقي ُحســِن شهرت دارند. 
یعني »ُحســن شهرت« یکي از شاخص هاي خانواده هاي اصیل فرهنگي است. 
معموالً مردم هنگام مشکالت بین خود، آن ها را به عنوان حکم مي پذیرند. امکان 
دارد خانواده هاي اصیل و داراي حســن شهرت براي تحصیل فرزندانشان هم 

سرمایه گذاري کنند.

 هويت تاريخي است 
هویت از نظر تاریخي هم به گذشــته و هم به  آینده مربوط مي شــود. هویت 
کودک هم به گذشتة تاریخي مربوط است و هم به سرمایه هاي اجتماعي که در 
آینده بدان اضافه مي شوند. این کودک بزرگ مي شود و ازدواج مي کند. خانوادة 
همســرش در آیندة وي نقش دارند. اگر خانوادة همسرش معتاد، چاقوکش و 
قاتل باشد، کل ســرمایة این خانواده را دچار آشوب مي کند، ولي اگر خانوادة 
همســرش افراد اصیل و ریشه دار و داراي ُحسن شهرت باشند، قطعي است که 
ســرمایة اجتماعي این خانواده افزایش مي یابد. پس هویت به گذشــته و آینده 
مربوط مي شــود. بــراي مثال عرض مي کنم، خانوادة فقیــري فرزندي دارد که 
پزشــکي با حسن شهرت مي شود. قطعي است بر سرمایة اجتماعي این خانواده 
اضافه مي شود. بدین ترتیب، هویت جریاني است که در طول تاریخ تداوم دارد.

 هويت در جغرافیا 
آیا جغرافیا در هویت بخشــي مؤثر اســت؟ مي دانیم هویت در خانواده، در 
محله، در شــهر، در وطن و در جهان شــکل مي پذیرد. چرا به این مورد اشاره 
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مي کنم؟ زیرا گفتیم که یك چیز با همه چیز مرتبط مي شود. یك رویداد با تمام 
رویدادهاي عالم ارتباط مي یابد. این جهان را دست یك حکیم اداره و مدیریت 
مي کند. ما معتقد به خداوند حکیمي هســتیم که همواره حاضر و ناظر است و 
»ُکّل یومٍ في شــأن« در تمام عالم، هر لحظه مؤثر است. خدای مسیحی، خدای 
یهودی نیست. خدای اســالم هر لحظه تدبیر و خلق مي کند. این خداي خالق 
در هــر لحظه حکیمانه کل عالم را اداره مي کند. هیچ برگي از درختي نمي افتد، 
مگر اینکه طبق برنامة خداوند این اتفاق صورت بگیرد: »و ما تســقط من ورقٍئ 

اال یعلمها« و »و ال رطب و ال یابس اال في کتاب مبین«.
اگــر آیات قرآن را بــاور کرده ایم و اعتقاد داریم، بایــد بپذیریم که جهان به 
شــدت تحت حکمت الهــي قرار دارد و تحت همین حکمت اداره مي شــود. 
روابط ملي ما تحت تأثیر روابط خانوادگي ماســت. روابط خانوادگي تحت تأثیر 
روابط محلي ماســت و این ها تأثیر شدید بر هم دارند. فقط این نیست که اگر 
خانواده اي سیاســي باشــد و در مرکز قدرتي قرار بگیرد، تأثیر مي گذارد، بلکه 
روابط خانوادگي ما بر هم مؤثر اســت. نمي شــود انکار کرد. در جامعه اي که 
روابط خانوادگي قوت دارد، تأثیر آن بر روابط محلي و ملي بیشــتر اســت و 
در جامعــه اي که احزاب قدرت دارند، به همان اندازه در روابط اثر مي گذارند. 
مي دانید، در ایران تاکنون احزاب چندان قوي نبودند، ولي خاندان هاي سیاســي 
پرنفوذ و قدرتمندي داشــته ایم که مؤثر بوده اند و جهت مي دادند. توجه کنید، 
تا مدتي بچه تحت تأثیر جهت گیري اجتماعي و سیاســي پدرش است و ممکن 
اســت این معادله تغییر کند و بچه به مرحله اي برســد کــه روي پدرش تأثیر 
بگــذارد. در جامعه اي کــه خانواده پایگاه قدرتمنــدي دارد، بر همه چیز تأثیر 
مي گذارد. یك بار از من پرســیدند، ایران چند قرن تحت تأثیر و سلطة حاکمان 

عرب و ترک و مغول بود، ولي »زبان فارسي« تداوم یافت، مي داني چرا؟
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جایي مثل فرهنگســرا یا فرهنگســتان هم براي حمایت از زبان فارسي نبود. 
پس چرا زبان فارسي استمرار یافت؟ گفتند: فقط به دلیل استحکام خانواده این 
زبان تداوم یافت. در حالي که با نفوذ و اســتقرار اعراب در شمال آفریقا، زبان 
مردم این منطقه تبدیل به عربي شــد. انگلیسي ها هر جا رفتند، زبان انگلیسي را 
حاکم کردند. انگلیســي ها با وجود تالش زیاد، نتوانستند زبان فارسي را تغییر 

دهند. به دلیل اینکه قدرت خانواده همیشه در ایران زیاد بوده است.
نقل اســت برنامه اي که در جاهاي دیگر پروســه اي بود، در ایران به صورت 
پروژه دنبال مي شــود تا خانوادة ایراني متالشي شود. ظاهراً تا حدي موفق هم 
بوده انــد. افزایش آمار طــالق مي تواند یکي از دالیل آن باشــد. در این زمینه 
گزارشــي مفصل براي مسئوالن کشــور تهیه شده اســت که در آن شواهد و 
مســتندهاي زیادي ارائه کرده اند. اما آنچه به گذشــته و اکنون مربوط مي شود؛ 
حفــظ زبــان، حفظ خلقیات، و حفظ آداب و رســوم ما به دلیل اســتحکام و 
ریشــه دار بودن نظام خانواده بوده است. البته این ســخن ما تأیید تمام ابعاد و 
زوایاي آن نیســت، بلکه نظام خانواده در ایران با درصد باالیي عالي است. اگر 
یك نقطة تمایز بین تربیت اســالمي و تربیت مدرن یا فلسفة مدرن وجود دارد، 
این است که در مدرنیسم اصالت با فرد است و وضع فرد باید در تعلیم وتربیت 
موضوع بحث باشد، ولي در اسالم اصالت با خانواده است. در تربیت اسالمي، 
فرد فرد شــاگردان مخاطب نیســتند، بلکه خانواده ها مخاطب هستند. به همین 
دلیل، تکوین هویت حاصل تعامل تربیت رسمي و غیر رسمي است. لذا تکوین 
یا تقویت هویت در فرد دانش آموز حاصل تعامل مدرسه و خانواده است. چرا 
رســمي و غیر رســمي مي گویم؟ زیرا خانواده ممکن است با مدرسه ارتباطي 
نداشــته باشد، ولي تحت تأثیر رســانه هاي ارتباط جمعي قرار  گیرد. تحت تأثیر 
بازار پوشــاک و تحت تأثیر بازار کاالهاي فرهنگي هست. خانواده از این منابع 
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تأثیــر مي پذیرد و در همین حال تصفیه )فیلترینــگ( را خانواده انجام مي دهد. 
یعني ذهن بزرگ ترها از این نوع بازارها تأثیر مي پذیرد و از این طریق فردي را 
که شــما در مدرسه دارید آموزش مي دهید تا هویت او تقویت شود، تحت تأثیر 

قرار مي دهد.
بُعد دیگر این است که مدرسه تنها با فرد دانش آموزي ارتباط دارد که دیشب 
تلویزیون نگاه مي کرد و دیروز با برادرش صحبت مي کرد. شــما نمي توانید بر 
این فرد تأثیر بگذارید. هویت این فرد تحت تأثیر خانوادة اوست. در حالي که در 
زمان کمي در مدرسه حضور دارد. درست است که بچه هایي افتخار مي کنند در 
فالن مدرسه درس خوانده یا بچه هاي مدرسه اي کلوني تشکیل داده اند. قدرت 
مدرسه است که توانسته اســت تا این قدر با بچه هاي مدرسه همراه باشد. این 
بچه ها هم از خانواده هاي طبقة خاصي اند که به چنین مدرسه هایي مي روند و به 

این ترتیب، این خانواده ها هم گاهي با هم ارتباط برقرار مي کنند.
لذا نباید انتظار داشته باشید هویت دانش آموز تحت تأثیر کتاب و مدرسه قرار 
بگیرد، مگر اینکه شــما قباًل با خانواده تعاملي داشــته باشید. زیرا خود خانواده 
در حوزة فرهنگي عمل فیلترینگ را انجام مي دهد. پس نباید متوقع باشید وقتي 
به دانش آموزي گفتید عروســك باربي با خودت نیاور، او این کار را بکند یا به 
این عروسك بي عالقه شود! یا اگر بگویید فالن لباس را نپوش و از فالن کیف 
اســتفاده نکن، او این کار را بکند! مگر اینکه خانوادة دانش آموز نســبت به این 
مسائل موضع داشــته باشند و البته تعامل شما در مدرسه با خانواده در این راه 

تأثیر خود را خواهد گذاشت.
چند مقوله اي که ارکان اصلي تربیت خانواده اند، یکي اعتقادات، امور دینی و 
عرفاني اســت. دیگري هم موضوع هویتي است. شما به جاي روبه رو شدن با 
بچه ها در امر آموزش و تربیت، باید با والدین بچه و اعضاي خانوادة دانش آموز 
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صحبت کنید. باید با هم ســاالن وي صحبت کنید. بیشــتر از اینکه بخواهید به 
صورت مستقیم هویت را به وي منتقل کنید، باید توجه داشت که در فضاهایي 
کــه براي بچه ایجاد مي کنیم و او را در آن ها قرار مي دهیم، این هویت را منتقل 
مي کنیم. اگر خانواده متدین باشــد، یا در جمع هاي متدین حضور مستمر داشته 
باشــد، هویت دیني اش شکل مي گیرد. در این صورت، لزومي به تذکر مستقیم 
ندارد. در برنامه ریزي آموزشــي، اگر در بحث هویــت و تربیتي که مربوط به 
هویت مي شــود، اصالت را به خانواده بدهیم و آموزش را هم از طریق خانواده 

به صورت غیرمستقیم انجام بدهیم، تأثیرگذارتر است.
همچنین براي تقویت هویت کتاب خاصي کافي نیست. ما به پوشاک فرد، به 
ویژه به ارتباطات فرد باید توجه داشــته باشیم. بدون لحاظ کردن ارتباطات این 

فرد، انتظار تقویت هویت مورد نظر در فرد برآورده نمي شود.
آموزش کالمي بیشــتر به شناخت معطوف است. یعني شناختي به دانش آموز 

مي دهیم، در حالي که تقویت هویت را به همراه ندارد. 
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 علوم تجربی و خداباوری 
مهدی گلشنی1

در برنامه درســی ملی و ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش روی پنج عنصر 
»تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق« تأکید خاصی شــده است. چگونه می توان در 
آموزش به آن ها بیشتر توجه کرد؟ یعنی مثاًل آموزش به پرورش تعقل منجر شود، 
یا با آن به ایمان قوی تر برسیم، و به همان صورت در مورد علم و عمل و اخالق؟ 
اگر بخواهیم این ها را به زور در ذهن دانش آموزان تزریق کنیم، اثر نمی گذارد، 
ولی اگر عالمانه باشد، اثر می گذارد. شما می خواهید نقش اخالق را نشان دهید. 
آیا علم بدون اخالق می شــود یا نه؟ معموالً در مدرســه ها فقط بحث تقلب را 
مطــرح می کنند،  ولی ارزش ها فقط در تقلب کردن یا نکردن نیســت. می توان 
گفت این  ها ارزش هایی هستند که یك تئوری را ثمربخش تر می کنند، ماندگارتر 
می کنند، یا غیره. اما در مورد موضوع ایمان، معموالً مثالی که می زنند، این است 
که می گویند فرق علوم با مثاًل موضوع »خداباوری« این است که در خداباوری 
شــما به خدا ایمان داریــد، اما در علم دیگر موضوع ایمان مطرح نیســت. اما 
این گونه نیســت. از نظر اینشتین، در علوم هم شــما با ایمان قبول می کنید که 
می توانیــد طبیعت را بفهمید. به قول گالیلــه، با ایمان قبول می کنید که می توان 

1. استاد تمام فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی
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طبیعت را با زبان ریاضی توصیف کرد. هم اینشتین و هم پالنك می گویند، این 
ایده که ما می توانیم طبیعت را بفهمیم، از ادیان گرفته شــده است. بنابراین، در 
علم هم ایمان هست. همســر دیراک نقل می کند که زیبایی ریاضی یك نظریه 
برای شــوهرش موضوعی ایمانی بود. یعنی اگر احساس می کرد زشت است، 

قبول نمی کرد. می خواهم بگویم، در علم هم ایمان وارد می شود.
از طرف دیگر، ممکن اســت ادعا شود در دین، بدون اثبات مطالب را قبول 
می کنید، اما در علم با اثبات می پذیرید. اما شــما می توانید روشنگری کنید که 
اثبات در علم، آن طور که فکر می کنید، به این ســادگی نیســت. این مرزی که 
می کشــند و می گویند این علم اســت  و این دین، این گونه نیست. آن هایی که 
در جهان اسالم علم داشتند، کار علمی شان را یك وظیفه دینی می دانستند؛ مثل 
نمــاز و روزه، اما با ابزار خودش. ببینید، جرج ســارتن در کتاب تاریخ علمش 
که به فارسی هم ترجمه شده است، می گوید: اگر می خواهید علت رشد تمدن 
اســالمی را بفهمید، باید به نقش محوری قرآن توجه کنید که بر مطالعه طبیعت 
تأکیــد دارد. بنابراین، ما پیام های دین را هم درســت نگرفته ایم که منتقل کنیم. 
دیــن از ما می خواهد برویم و از راه هــای خودش طبیعت را مطالعه کنیم. البته 
بعضی مطالب روشنگرانه باید در کتاب ها مطرح شوند. اگر دانش آموز با این ها 
آشــنا شــود، به این راحتی گول نمی خورد و منصفانه قضاوت می کند. نکات 
خوب اســت از طریق تاریخ علم، آن هم بــه صورت هر ده صفحه یك ورق، 
درکتاب های درســی گنجانده شــود. اندرزهایی که بزرگان علم داده اند، خیلی 

می تواند مؤثر باشد.
اگر این نصایح باشد، دانش آموزان بردبارتر، با اندیشه تر و عمیق تر بار می آیند. 
اشــاره به این نکات مهم خیلــی اهمیت دارد و در دراز مــدت اثر می گذارد. 
دانش آموزان نکات جزئی را فراموش می کنند. هر کسی دبیرستان را ادامه دهد 
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یا ادامه ندهد، به دالیل دینی و غیردینی با نجوم ســروکار خواهد داشت. یعنی 
حداقــل اطالعاتی را در زمینه هیئت و نجوم الزم دارد. باید به آن چیزهایی که 
دانش آموزان برای زندگی الزم دارند، اولویت داده شود و آن چیزهایی که برای 
دانشــگاه و دوره های باالتر است، در سال های آخر روی آن ها تأکید شود. یك 
مجموعه اطالعات کلی هم هست که الزم است همه بدانند و این در محیط ما 

فراهم نیست.
باید دربارة چیزهایی که الزم است آموزش داده شود مطالعه عمیقی صورت 
گیرد و بعد سراغ اجرای آن ها بروند. برخی از کارهایی که اکنون انجام می گیرد 
و انتخاب هایی که انجام می شــود، کورکورانه انــد. از این رو، هرچه برنامه ها را 
عوض کننــد و کتاب را عوض کنند، اثرگذار نیســت. وقتی ما دوره فلســفه 
علم را در دانشــگاه شــریف راه انداختیم، ده نفر را با امتحان آزاد در هر سال 
می پذیرفتیم. اول هم این رشــته جزو کنکور نبود. باورتان می شــود که از این 
10 نفر ۸ نفر از مهندســی بودند و فقط دو نفر از علوم پایه یا علوم انســانی؟ 
چون ما امتحان کلی می گرفتیم، مهم نبود از چه رشته ای می آیند. االن هم که از 
طریق کنکور می آیند، غالب آن ها از شاخه های مهندسی هستند. اگر نقش علوم 
پایه برای خانواده ها و دانش آموزان تیزهوش روشن شود، قضیه فرق می کند و 

دانش آموزان دقیق تر رشته های خودشان را انتخاب می کنند.
نکته مهمی که شــاید برای یك قرن فراموش شــد، این بود که فکر می کردند 
فیزیك و ســایر علوم طبیعی هیچ ربطی به فلســفه ندارند. بنده از سال 1961 تا 
19۷0 میالدی در دانشــگاه برکلی آمریکا بودم؛ )حدود ۵0 ســال پیش(. در آن 
سال ها در کالس های فیزیك اصاًل نمی شد از فلسفه صحبت کرد. کتاب »تحلیلی 
از دیدگاه های فلســفی فیزیك دانان معاصر« اشاره شده است که امروز این قضیه 
تغییر کرده اســت. چرا؟ برای اینکه فهمیدند در علــوم بعضی اصول حکم فرما 
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هستند و علم بدون اصول نمی شود. این را هم فهمیدند که بر مبنای تعداد معینی 
آزمایش نمی توانید یك تئوری قطعی بسازید. بر مبنای تعداد مشخصی آزمایش، 
ده ها تئوری می توانید بســازید که همه آن ها به طور مســاوی این آزمایش ها را 
توضیح دهند، ولی در اصول مفروض تفاوت دارند. این آزمایش های بعدی است 

که ممکن است بعضی از این نظریه ها را از رده خارج کند.
االن ما نظریه کوانتومی رایج را داریم که می گوید در سطح اتمی فقط شانس 
حاکم اســت. الکترون دلش خواست از این طرف می آید، دلش نخواست از آن 
طرف می رود. تئوری کوانتومی عّلــی بوهم را هم داریم که علیت را مفروض 
می گیرد. هر دوی این ها به طور مســاوی تمام آزمایش ها را توضیح می دهند. از 
اولی هایزنبرگ و بور و از دومی اینشــتین و دوبروی و بعداً دیراک و دیگران 

حمایت کردند.
این ها چیزهایی هستند که جزو فیزیك اند. فکر می کنند فیزیك از این چیزها 
فارغ اســت. در کتاب جدیدم با عنوان »علم و شبه علم«. در می یابید آن چیزی 
که اســمش را فیزیك می گذارید، فیزیك خالص نیست. االن آقای روولی، که 
یکی از نظریه پردازان گرانش حلقوی اســت، می گوید الزم است فیزیك دانان 
به  عنوان بخشــی از فیزیك، فلسفه نیز بدانند. اگر می خواهید یك تئوری را رد 
کنید آیا با استدالل آن را رد می کنید یا نه؟ یك مثال خیلی ساده می زنم. برخی 
از فیزیك دانان مثبت گرا گفتند ما در حوزه اتمی نتوانستیم علت وقوع قضایا را 
بفهمیم. پس علیت در این حوزه وجود ندارد. همان وقت یك فیلســوف غربی 
این سؤال را مطرح کرد که آیا نیافتن علت، دلیل بر نبودن علت است؟ با زمان 
می توان علت را هم یافت. بعد هم عده زیادی پیرو او شــدند. به عالوه، معلوم 
شد که در علوم، همواره سؤاالت جدید مطرح است که علم نمی تواند از آن ها 
فارغ باشــد و نمی تواند به همه آن ها جواب بدهد. پس چیزی متمم الزم است 
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و حاال بیشتر از گذشته روشن شده است که آن فلسفه است.
امروزه وضعیت در غرب خیلی تغییر کرده اســت، اما مشکلی که در کشور 
ما وجود دارد، این است که برخی جریانات که در غرب اتفاق افتاده اند، مطلقًا 
یا به کشور ما منتقل نشده اند و یا ناقص منتقل شده اند. یك کیهان شناس درجه 
اول مثل  جورج الیس می گوید، کیهان شناســان نمی دانند که دارند مفروضات 
متافیزیکی را در نظریاتشان وارد می کنند. براي مثال این قانون که اکنون برقرار 
اســت 1013 میلیون سال پیش هم همین طور بوده اســت، قابل اثبات تجربی 
نیســت. ثابت کنید چرا این قانون برای گذشته و حال برقرار است. چرا روند 
نمی توانسته در گذشته متفاوت بوده باشد! االن این چیزها را فهمیده اند. بنابراین، 
اکنون بعضی دانشــگاه ها مثل »آکســفورد« در رشته »فیزیك و فلسفه« لیسانس 
دارند که نصف درس های این رشته فیزیکی و نصف دیگر فلسفی اند. یعنی در 
غرب به کلی قضایا فرق کرده است. شما دانشگاه های آکسفورد و »کمبریج« را 
نگاه کنید. همین هشت ســال پیش یك گروه ائتالفی بین کمبریج و آکسفورد 
در کیهان شناسی و ذرات بنیادی، متشکل از فیزیك دان، ریاضی دان، فیلسوف و 

دانشمند علوم شناختی، تشکیل دادند.

اینشتين، روولي، اليس، ویتن و بسياري دیگر فيزیک آميخته با فلسفه را علوم 
پایه می دانند؟

پاسخ سؤاالت اصلی فیزیك را صرفًا از تجربه نمی توانید بگیرید. یك سؤال 
ساده مطرح می کنم: گالیله فرض کرد که کتاب طبیعت به زبان ریاضیات نوشته 
شده است. آیا می توانید ثابت کنید واقعًا هیچ چیزی در طبیعت نیست که با زبان 
ریاضی قابل بیان نباشد. شما می توانید به عنوان امری ایمانی این را بپذیرید، ولی 

نمی توانید ثابت کنید. بنایراین، معلوم شد قضیه به این سادگی نیست.
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نقل شده است كه آقاي پروفســور عبدالسالم گفته بود من اميدم در شرق  
فقط به ایران است. 

وقتی ایشان به ایران آمد، خواست من ایشان را پیش عالمه محمد تقی جعفری 
و برخی از علمای حوزه ببرم. بحثی که او در آنجا داشــت، خیلی او را شکفته 
کرده بود. عالمه جعفری از او پرســید نظر شــما دربــارة »اصل عدم قطعیت« 
چیســت؛ یعنی بحث فیزیك و فلســفه را با او مطرح کردند. آقای پروفســور 
عبدالسالم در مقدمه ای که بر کتابی نوشت، متذکر شد آن رفتاری که از علمای 
ایران دیدم، در بقیه جهان اســالم ندیدم. ایشان برخی از علمای حوزه را دیدند 

که روحیه ای کاماًل علمی داشتند.
آیــت اهلل جوادی آملی می فرماید ما یك زمانــی کالم خداوند را داریم، یك 
زمانی فعل خدا را. کالم خدا را  که همان قرآن اســت، مفســر تفســیر می کند 
و یــك کار دینی می کند. فعل خدا همین جهانی اســت که خلق کرده اســت؛ 
یعنــی مثاًل موریس مترلینگ که زندگی مورچه ها را بررســی می کند، تفســیر 
فعــل خدا را می کند. مــن فکر می کنم اگر دبیران علــوم پایه ما وقتی تدریس 
می کنند این احســاس را داشته باشــند که دارند یك کار دینی انجام می دهند، 
خیلــی فرق می کنــد؛ هم برای دانش آمــوز، هم معلم، هم نویســنده. چگونه 
 می توان به آنجا رســید که آن ها احســاس کنند یك کار دینی انجام می دهند؟ 
من در کتاب های خود »از علم ســکوالر تا علم دینی« و »قرآن و علوم طبیعت« 
مفصل  نوشــته ام. اگر شما به کالم بزرگان جهان اسالم امثال البتانی، ابن هیثم و 
خیام نگاه کنید، آن ها کار علمی خود را عبادت می دانستند. همان طور که نماز، 
روزه و حج عبادت هســتند، یك عبادت هم مطالعه صنع الهی اســت؛ البته با 
ابزار خودش که تجربه و نظریه پردازی باشــد. تلقی آن ها از مطالعه طبیعت این 
بود. در غرب هم همین طور بود. در قرون وســطا و بعد در علم جدید، بویل، 
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نیوتن، الیب نیتس، کپلر و بســیاری دیگر، کار علمی خود را عبادت خدا تلقی 
می کردنــد. من جمالت آن ها را هم در کتاب هایم نقل کرده ام. االن هم در زمان 
ما آقای فرانسیس کالینز که رئیس پروژه ژنوم انسانی بود )که بزرگ ترین پروژه 
علمی دنیا بوده است(، صاف و صریح می گوید کار علمی اش را عبادت خداوند 
می داند با ابزار خودش. آموزش و پرورش باید معلمان خود را طوری تربیت کند 

که آنان واقعًا این مفاهیم را دریافت کنند.
بخشی از عبادت به معنی درست آن یعنی فهمیدن عظمت عالم. معنی درست 
عبادت همین است. وقتی خداوند خود می فرماید: »قل  سیروا فی االرض فانظروا 
کیف بدا الخلق«: در زمین بگردید و بنگرید که خدا جهان را چگونه خلق کرده 
است، منظورش چیست؟ تأمل کنید، یعنی امری عقالنی انجام دهید. چرا؟ برای 
اینکه از عظمت عالم شــگفت زده شویم. وقتی ارشمیدس به خزینه  رفت و دید 
سبك می شود، هیجان زده از آب بیرون پرید و آن حرف مشهورش را زد. من با 
یکی از این فیزیك دانان خیلی مشهور روسی در مورد یکی از کتاب هایم مکاتبه 
داشــتم. او در جواب من )که در آن کتابم آمده اســت( نوشته بود، هرتز وقتی 
امواج الکترومغناطیسی را که ماکسول پیش بینی کرده بود، در آزمایشگاه کشف 

کرد، گفت: خدایا دارم ذرات تو را می بینم.
در اســالم خیلی صریح گفته شده است که منظور بخشــی از عبادت، فهم 
عظمت عالم و فهم آثار صنع  الهی اســت. برداشت علما هم همین بوده است. 
پل دیویس را نگاه کنید. پل دیویس از معروف ترین فیزیك دانان امروزی اســت 
و بیشــتر کتاب هایش هم به زبان های گوناگون دنیا ترجمه شده اند. او می گوید 
تلقی علمای مســلمان و مســیحی این بود که کارشــان عبادت است. االن هم 
موحدین در جهان اسالم، مسیحیت و یهودیت همین حرف ها را می زنند و کار 

علمی شان را عبادت تلقی می کنند.
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توصيه مي كنم   به دبيران درس های علوم پایه  قرآن بخوانند. 
علتش این اســت که من فکر می کنم پیام های اصلی دین اسالم در محیط ما 
منعکس نشــده اند. قرآن خیلی روی تفکــر و تعقل در عالم خلقت تأکید دارد. 
ما کجا این کار را کرده ایم؟ من اوایل انقالب در کنفرانســی در پاکســتان بودم 
که آقای ضیاء الحق، رئیس جمهور فقید پاکســتان، ترتیب داده بود؛ کنفرانسی با 
عنوان: »علم در سیاســت اسالمی«. در این کنفرانس بعد از سخنرانی ها، خانمی 
بلند شــد و گفت اگر واقعًا این قدر قرآن روی مطالعه طبیعت اصرار دارد، پس 
چرا ما مســلمانان این  قدر عقب مانده هســتیم؟ من بالفاصله بلند شدم و گفتم: 
دلیلش خیلی واضح اســت. برای اینکه ما دستور قرآن را اجرا نمی کنیم. قرآن 
می گوید قل ســیروا فی االرض فانظروا کیف بدا الخلق،  آیا ما رفتیم دنبال اینکه 
خلقت عالم چگونه شکل گرفته است، یا االن غربی ها این کار را می کنند؟ البته 
در دوران تمدن اســالمی دنبال این مطالب بودنــد. اما ما پیام قرآن را فراموش 
کرده ایم. من می گویم بعضی نکات مهم را که قرآن روی آن ها خیلی تأکید دارد، 
به جامعه ما و به نسل امروزی منتقل نمی شود. قرآن بخوانند تا حداقل به گوش 

آن ها بخورد که پیام اصلی قرآن و دین چیست.؟
براي اینکه در تألیف کتاب هاي درســي بیشــتر از قرآن و آموزه هاي اسالمي 

استفاده شود:
اواًل باید در متون آورده شــود که هدف از کسب علم از نظر قرآن فهم عالم 
خلقت است و  دانشمندان خداباور چه می خواستند بکنند. برای مثال، ذکر کنید 
که مثاًل ابوریحان بیرونی وقتی وضعیت مطالعه اش از طبیعت را ذکر می کند، به 
این آیه قرآن متوســل می شود: و یتفکرون فی  خلق السموات و االرض ربنا ما 
خلقــت هذا باطال )خدایا وقتی خوب تأمل می کنم و عمق را می بینم، این ها را 
به عبث نیافریدی(. یا نیوتــن را در نظر بگیرید. نیوتن وقتی کتاب اصولش را 
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نوشــت، در نامه ای به اسقف بنتلی نوشت که هدفم از نوشتن این کتاب جلب 
نظر انسان ها به عظمت صنع الهی بوده است.

اگر بعضی از این نکته ها و نظرات در حواشی کتاب های درسی بیاید، می تواند 
مؤثر باشــد. برای نمونه، آقای اوهانیان کتابی در فیزیك عمومی نوشته و در آن 
ابتکاری به خرج داده است. او کتاب را به روال فیزیك معمولی نوشته است، اما 
در بین فصل های اصلی کتاب، چند فصل خاصی برای نخبگان گنجانده است. 
مثاًل فصلی باز کرده اســت که در آن نسبیت چه می گوید، یا هندسه چه نقشی 
دارد و غیره. شــما می توانید در بین کتاب هایتان از بزرگان علم، چه از غرب و 
چه از شــرق، و در مورد کار آن ها مطالبی بیاورید. اینکه  الیب نیتس منظورش 
از مطالعه طبیعت چه بود؟  ایشــان جمالت خیلــی زیبایی دارد. این ها آدم های 
معتقدی بودند و  برداشــت آن ها از مطالعه طبیعت برداشتی عامیانه نبود، بلکه 

برداشتی عمیق بود.
این قــدر که در قرآن آیات دربارة تفکر و تعقل آمــده، در هیچ  کتابی نیامده 
است. ولی عده ای مثاًل دنبال این هستند که اشعه x را هم از قرآن بیرون بکشند. 
اصاًل این برنامه دین نیســت. به همین جهت است که شیخ محمد عبده خیلی 
صاف و صریح می گوید: اگر قرار باشــد مــا همه چیز را از متون دینی بگیریم، 
پس عقل ما کاًل عاطل است. به نظرم به مصداق »واتوا البیوت من ابوابها«1، اگر 

از راه درست وارد شوید، اثرگذار است.
من وارد کردن مستقیم علم دینی در دبیرستان را، با آنکه خودم در این زمینه 
کتاب دارم، صالح نمی  دانم. اما علم دینی را به  طور غیرمســتقیم می توان وارد 
کرد. مثاًل وقتی شــما می خواهید اصول را انتخاب کنید، آیا می آیید اصل علیت 
را قبول می کنید یا اصل شــانس را؟ به  طور اتوماتیك این اصول اســت که اثر 
می گذارد در اینکه نگرش شــما دینی باشد یا نباشد. من موافق ورود مستقیم به 

1. بقره/ 1۸9
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این حوزه ها نیســتم. اگر به طور مستقیم وارد این حوزه ها بشوند، همه گروه ها 
وارد می شــوند که چرا نظر ما نیامده اســت. چون در ایران همه مدعی اند که 
صاحب نظرنــد و همه مدعی اند که در مــورد علم دینی نظریه دارند. اینجا تازه 
اختالفات راه می افتد. به نظر من ریشــه مشــترک بین خیلی از آن ها را به نحو 
ظریــف می توانند بیاورند. در مورد علوم طبیعت یك عده اصول مشــترک بین 
یهودیت، مســیحیت و اسالم وجود دارد. سال 199۸ میالدی در سخنراني ام در 
برکلی قرار بود یك یهودی فیزیك دان متخصص »پدیده  های بحرانی«2 به عنوان 
منتقد ســخن بگوید. او عضو انجمن سلطنتی انگلیس هم بود. وقتی سخنرانی 
من، که در آن نظر اســالم دربارة علم می گفتم تمام شد، او گفت هیچ اختالف 
نظری با من ندارد. سخنراني دیگرم در دانشگاه کمبریج در سال 2009 میالدی. 
آقای پروفســور پوکینگهورن که فیزیك دان معروفی است، گفت ما مشترکات 
خیلــی زیادی داریم. بنابرایــن، در این چیزهایی که به علم مربوط می شــود، 
خوش بختانه ما اختالف نظر نداریم. ما این قدر چیزهای مشــترک با دانشمندان 
غربی موحد داریم که اصاًل با هم مشــکلی نداریم. اگر مسائل به صورت خیلی 
عام مطرح شود، اثر می گذارد، بدون اینکه به اختالف نظر این گروه یا آن گروه 

منجر شود.

الزم است نوعي نگرش صحيح در باب علم ترویج شود؟
در این مورد با بزرگان موحد غربی اختالف عمده ای نداریم.

امــا در زمینه فلســفه علم بارها بــه حوزویان گفته ام که بایــد علوم روز را 
بیشــتر فرا بگیرند. حتی بیســت ســال پیش من به مقام معظم رهبری پیشنهاد 
دادم پنج درصد از حوزویان بیایند و دکترای فیزیك یا دکترای زیست شناســی 
یا ســایر علوم را کسب کنند. آن  ها تا بر علوم مســلط نباشند، مسائل علوم را 
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حس نمی کنند و اظهار نظرهای متقنی نمی توانند داشته باشند. باید علوم را یاد 
بگیرنــد، آن وقت می فهمند چقدر راحت می توانند جواب شــبهات را بدهند. 
تجربه غرب چه بوده است؟ بگذارید مثالی بزنم. بهترین جواب ها به هاوکینگ 
و داوکینز را چه کســانی داده اند؟ یکی از بزرگ ترین کیهان شناسان زمان آقایان 
پروفسور الیس داده و پروفسور دیوید آلبرت در دانشگاه کلمبیا داده اند. آدم های 
تراز اول در علم جواب داده اند. چون آن ها در فیزیك تخصص دارند، با طرف 
مقابلشان زبان مشــترک دارند و زبان همدیگر را می فهمند. آن ها می فهمند که 
طرف مقابل دارد یك فلســفه ای را به جای فیزیك می گذارد. اگر زبان مشترک 
نداشته باشید، نمی توانید آن ها را قانع کنید که بفهمند چیزی را که می گویند از 

فیزیك برنمی آید، بلکه از مفروضات فلسفی آن ها می آید.
متخصصان علوم تجربی الزم اســت با فلسفه آشنا باشند. البته در فلسفه علم 
یك مکتب نداریم؛ مکاتب گوناگونی داریم، و به همان صورت هم در فلســفه. 
من نمی گویم فقط مکتب خاصی از فلسفه، مثاًل مالصدرا و ال غیر. تفکر فلسفی 
در اسالم خیلی غنی است. بنابراین، متخصصان علوم تجربی می توانند چیزهای 
مناســب را برگیرند و به کار ببرند. هیچ مشــکلی ندارد و مشــکلی هم پیش 
نمی آید. وقتی آثار امثال الیس و آن هایی را که هم در فیزیك ســرآمد هستند و 
هم با فلسفه آشنا هستند می بینم، غبطه می خورم که چرا در ایران چنین نیست. 
آن  ها گاهی ســخنانی می گویند که گویی یك مسلمان این حرف ها را می زند. 
واقعًا محیط غرب خیلی تغییر کرده اســت. دست هایی هستند که نمی خواهند 
تحــوالت مثبت غرب به محیط ما منتقل شــوند و مایل اند محیط ما همین طور 

عامی بماند.
مجله »nature« که برای شــما سندیت دارد، می گوید این مدل که االن برای 
ســنجش هیئت علمی دارید، براساس تعداد مقاله و جای مقاله درست نیست. 
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این به اســتناد »nature ۲۰۱۸« اســت. می گویند شــما می خواهید بگویید ما 
مقاله چاپ نکنیم؟ چه کســی گفته اســت ما مقاله چاپ نکنیم. ما می گوییم به 
دانشجوی نخبه فرصت دهید یك کار نوآورانه انجام دهد و آن گاه مقاله بنویسد 
کــه اقاًل بگویند این فرمول یا این نظریه از ایران آمده یا در جهت رفع نیازهای 

کشور است.
فیزیك دانی مثــل هاوکینگ احتماالً در جامعه یا خانواده ای متولد شــده که 
موحد بوده اســت. ولی این شخص موحد، وقتی از دنیا می رود، احتماالً ملحد 
از دنیا می رود. آیا می توان گفت این موحد با مطالعه فیزیك ملحد شده است؟
هاوکینگ زمانی که هنوز در حال تحصیل بود، در دهه 60 بیماری اش شروع شد. 
همان وقت با جورج الیس و پنروز کار می کرد. شیاما هم استاد راهنمای او بود. او 
از اول ملحد نبود. همســر اول هاوکینگ در این زمینه کتابی نوشته است. خانمش 
می گوید، من تمام فداکاری ها را کردم، اما او فقط با تکبر برخورد می کرد. ســؤال 
من این است که چرا دو تا فیزیك دان دیگر که با او بودند، ملحد نشدند؟ شما االن 
بهترین و قوی ترین استدالل ها را در جهت خداباوری  از الیس می بینید که با هاوکینگ 
کتاب »Scale Structure of Space- Time The Large« را نوشــت و همه قبولش 

دارند.
جورج الیس جزو پنج کیهان شــناس تراز اول دنیاست. در جشن تولدی که 
برایــش گرفتند، 1۸برنده جایزه نوبل شــرکت کردند. آن هــا با فیزیك جواب 

می  دهند.
شما با مطالعة کتاب »خداباوری و دانشمندان معاصر غربی« بنده درمي یابید که 
جواب من به شبهات ملحدان، جوابی فیزیکی است و از زبان خود فیزیك دانان 
غربــی با آن ها صحبت می کنم. با اســتفاده از زیر بنای فلســفی و به زبان خود 

فیزیك می توان به او پاسخ داد.
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پنروز که بزرگ  ترین ریاضی دان زمان ماســت و بسیار عمیق  تر از هاوکینگ 
است و جایزه فیلدز را در ریاضیات دریافت کرده است، به یك یك حرف های 
هاوکینگ پاســخ می دهد. هاوکینگ می گوید قانونی که ما داشتیم جهان را خلق 
کرد. یك ریاضی دان انگلیســی به او می گوید آیا قانــون جاذبه حرکت را راه 
می اندازد یا قانون جاذبه صرفًا بیان می کند که حرکت چگونه انجام می شــود؟ 
هاوکینگ می گوید از خأل کوانتومی جهان به وجود آمده اســت. آن کســی که 
نظریه میدان کوانتومی را خوانده باشــد، می داند که خأل کوانتومی خأل محض 
نیســت، بلکه یك میدان کوانتومی در کار است. لذا از هاوکینگ می  پرسند خود 
این میدان کوانتومی از کجا آمده اســت؟  وقتی هاوکینگ می گوید ما میلیون ها 
جهان داریم که جهان ما جزو آن هاســت، از وی ســؤال می کنند چرا ما از این 
میلیون ها جهان اطالع نداریم؟ مگر معیار علم مشاهد ه پذیری نیست؟ می خواهم 
بگویم بحث های خیلی جدی با وی کرده اند. هاوکینگ خیلی ســطحی است. 
خانمش در آن کتاب خیلی زیبا توضیح می دهد که چگونه تکبر بر اندیشــه اش 

مستولی بود.
یك بار در یك سخنرانی از شما شنیدم که فرمودید مقاالتی که در جهان سوم 
می خواهیم چاپ کنیم »سرکاری« هستند. همین عنوان را استفاده کردید. آیا به 
این معنی اســت که ما را سرکار می گذارند مقاله تولید کنیم و خود آن ها دنبال 

چیزهای کاربردی می روند؟
غربي ها   به رفــع نیازهای کاربردی جامعه شــان و همچنین نوآوری در علم 
اهمیت می  دهند، اما ما دنبال هیچ کدام از این دو مهم نیســتیم. عوامل غرب در 
محیط ما در بعضی جاها حساس هستند و این معیارها را رایج کرده اند، و البته 

این معیارها علم کشور را به عقب می رانند.
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بخش سوم

تحول در روش هاي 
آموزش و تربیت
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تربيت رام كننده يا رهاكننده؟

 تربیت رام كننده يا رها كننده؟ 
 شناخت متغیرهای مداخله گر در تربیت دينی

عبدالعظيم كریمی1
 آموزش های »قلبی« در برابر آموزش های »قالبی« 

عنوان و بهانه بحث، یافته های »تیمز« و »پرلز« به ویژه پرلز از نگاهی متفاوت 
اســت؛ چون بهانه و مقصد اصلی بحث ما »خوانــدن«  و نقش عوامل مؤثر بر 
تقویت خواندن و لذت بردن دانش آموزان از خواندن  اســت. مطالعه جنبه های 
غیردرسی و غیراجباری که به جای تکالیف رسمی، بیشتر شامل رفتارها، افکار 
و احوال در بســتر واقعیت های طبیعی، کنش هــای ارتجالی و رغبت های قلبی 
می شــود. ما می خواهیم آن پس زمینه ها و الیه های نادیده این بخش را به بهانه 
یافته هــای تیمز و پرلز و البته با اندکی مداخله های شــخصی و برداشــت های 
شــهودی بازخوانی کنیم.از این حیث شاید بحث بسیار متضاد و متفاوتی باشد. 
با تأکید بر این نکته که اغلب آنچه بیان می شــود، مغایر با بحث های کالسیك 
و گزارش هایی اســت که معموالً در مجامع رســمی ارائه می دهیم. از دیدگاه 
من آموزش »غیررســمی«، »خیلی اصیل«  است! حرف های »غیرجدی« را خیلی 
»جــدی« تلقی می کنم، و امور به ظاهر پیــش  پاافتاده و نامرئی را خیلی مهم و 

1. دانشیار رشته روانشناسی دانشگاه تهران و عضو هیات علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت
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مؤثر می دانم. حرفه و رســالت ما اهل قلم در نشــریات رشد از جنس دیگری 
اســت؛ یعنی رسمی و جدی نیســت. اما همین من آن را جدی گرفتم و چون 
کار اهل قلم در حاشــیه است، شــانس وارد شدن در متن زندگی دانش آموزان 
را دارد. اما اگر در متن درس بود، به حاشــیه می رفت.هر آموزشــی که رسمی 
بشــود و در متن قرار گیرد از اصالت تهی و از کانون توجه فرار می کند! چون 
به عادت و رســم و وظیفه و اجبار تبدیل می شود. هرچه که عادت شود، ذهن 
را زندان می کند و عادت بزرگ ترین مانع تفکر و خالقیت اســت. برای همین 
پیامبــران آمده اند تا دین قلبی را از عادت به در آورند. فرمود: »انی بعثت لرفض 
العادات«: من برای برهم زدن عادات برانگیخته شــدم. لذا اگر آموزش دین هم 
رسمی و نمره ای شود، از معنای قلبی تهی می شود. به راستی چرا  قرآن فرمود: 
»الاکراه فی الدین«؟ چون دین قلبی اســت و امور قلبی با اکراه سازگار نیست. 
پیامبر اکرم )ص( آمد که دین قلبی را از دام »دین قالبی« نجات دهد. ما نیز باید 
»آموزش های قلبی« را از دام »آموزش های قالبی« رها ســازیم. من فکر می کنم 
حوزه فعالیت های مجالت کمك آموزشــي رشد شما باید به این سمت کشیده 

شود.

 آگاهی از يادگیری های ناآگاهانه دانش آموزان 
دومین محور بحث ما درباره »یادگیری های ناهشیار« است؛ یادگیری هایی که 
گرچه پنهان و غیر مســتقیم اند اما اثری آشکار و مستقیم بر زندگی ما دارد. در 
واقع، مؤثرترین آموزش ها، غیرمستقیم ترین آن هاست و ناآگاهانه ترین یادگیری، 
آگاهی بخش ترین یادگیری اســت! توضیح خواهم داد که چگونه مجالت رشد 
و مطالعات غیردرسی نقش مهمی در یادگیری های ناآگاهانه دانش آموزان دارد. 
اغلــب ما آنچه را کــه آگاهانه یاد می گیریم، درونی نمی کنیــم. اما آنچه راکه  
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ناخودآگاه یاد می گیریم، در عمق وجودمان رســوب می کند بی آنکه بدانیم که 
می دانیم! آگاهی نهادینه شــده، یعنی دانشــی که ما از آن برخورداریم، اما بدان 
آگاه نیستیم. مثاًل هر قدر مهارت ما در رانندگی بیشتر باشد، آگاهی ما در هنگام 
رانندگی کمتر است. تا آنجا که هنگام رانندگی در رانندگی خود فانی می شویم 
و آن گاه راننده حقیقی، ماهر و کاملی هستیم. پس آگاهی یعنی خروج از معرفت 

آگاهانه:
تا تو آگاهی رمز هيچ چيزت فاش نيست    وین معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست1

تا زمانی که ما از آگاهی خود آگاه هستیم، از آگاهی برخوردار نیستیم.  این آگاهی 
آگاهانه، خود غفلت ناآگاهانه است. آگاهی زمانی در ما نهادینه می شود که با نهاد 
ما یگانه شود و یگانگی بدون آگاهی است. تربیت نیز چنین است! فرزندان ما نه 
 آنچه را که به زبان می آوریم بلکه آنچه را که از بیان آن خودداری می کنیم، می شنوند!
آن ها نه از گفتار لفظی ما، و نه از کردار نمایشــی ما، بلکه از احوال وجودی و 
باور قلبی ما پیروی می کنند! آن ها نه آنچه که می خواهیم باشــند، بلکه به آنچه 
به راستی هستیم، گرایش می یابند! مؤثرترین ارتباط، ناخودگاه ترین ارتباط است؛ 

یعنی ارتباط  از »ناخود« به ناخودآگاه!
می رود از سينه ها در سينه ها                     از ره پنهان صالح و كينه ها2

من در اینجا مایلم به نظریه ژاک رانسیر اشاره کنم. او کتابی با عنوان »استادان 
یــا معلمان نادان« دارد که همین پارادوکــس ارتباط ناخودآگاه به ناخودآگاه را 
مطرح می کند. ژاک رانســیر مورخ و فیلسوفی اســت که به زباله یابی در بستر 
الشــه های تاریخی دست زده است، تا نشان دهد چگونه گفتمان های رسمی و 
به قول فوکو »گفتمان عصری«، مانع آشــکار شدن کنش های حقیقی در تاریخ 
می شــود. این گفتمان ها در عمق زباله دانی های تاریخی محبوس شده اند و باید 
از نو کشف شــوند. مثل این زباله گردها و نان نمکی ها که در سطل های زباله 

1. غزل حافظ شماره 71
2. دفتر دوم مثنوی بیت 1421
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می گردند تا چیز به درد بخوری پیدا کنند، او هم در آرشــیوهای تاریخی دنبال 
ایــن زباله های ناب بود. او اصاًل آرشــیوگرد بود، منتها آرشــیوگرد زباله یاب. 
اتفاقــًا همین زباله هــای تاریخی جریان های اصلی تاریخی را ســاخته اند و ما 
در گفتمان های مســلط زمان خودمان آن ها را دفن کرده ایم، نادیده گرفته ایم و 
خودمحوری خودمان را مطرح کرده ایم؛ یعنی آن جنبه های ناخودآگاهی که در 

آگاهی ما شکل می گیرند.

 يادگیری »ارتجالی« در برابر يادگیری »اكتسابی« 
اصطــالح »یادگیری ارتجالــی« از نظام ژان پیاژه وام گرفته اســت. یادگیری 
ارتجالی به معنای یادگیری خودانگیخته و درون زاست که هدف آن در خود آن 
است؛ پس بی هدف است! مثل »بازی«1 و نه »گیم«2. بازی فعالیتی خودجوش، 
ذاتی، لذت بخش و فاعلی است، اما گیم یك برنامه از پیش تعیین شده و قاعده مند 
اســت که دیگران برای کودک طرح ریزی می کنند. بچه های ما امروز غالبًا گیم 
می کنند، بازی نمی کنند. بازی یك کشــف ارتجالی است و اگر ما بتوانیم همه 
آموزش هــا را به بازی تبدیل کنیم، حتــی جدی تری تکالیف را به بازی ـ و نه 
گیم ـ تبدیل کنیم، آن وقــت می بینیم که یادگیری امری درونی، خودانگیخته و 
لذت  بخش می شــود که هدف آن در خود آن اســت. اما به محض آن که شما 
هدف می گذارید، می شــود گیم. در بازی، هدف در خود آن اســت. هرگاه ما 
بخواهیــم از طریق بازی به بچه ها ریاضی یاد بدهیم از حلقه یادگیری ارتجالی 
خارج شده ایم، و بازی را به گیم  تبدیل کرده ایم؛ چون هدف تعیین کرده ایم. اما 

یادگیری ارتجالی درست نقطه مقابل »یادگیری اکتسابی« است. 
ارتجالی به این معناســت که از همه این اغــراض و امراض بیرونی به دور 

است:

1. Play
2. Game
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حق همی خواهد كه تو زاهد شوی         از غرض بگذری و شاهد شوی1
اگر یادگیری بدون هدف از پیش تعیین شده باشد، خاصیتی خالقانه می یابد. 
هیچ آموزش و هیچ فعالیتی به درون راه نمی یابد، مگر آنکه از هدف گذاری های 
بیرونی آزد باشــد و فقط با نیاز درونی و رغبت قلبی برانگیخته شود. بازی تنها 

کنش و فعالیتی است که این ویژگی را دارد.

 آموزش های »قلبی« در بـرابر آموزش های »عقلی« 
چهارمیــن محور بحث ما تمایز و تخالف دو نوع برنامه ریزی درســی برای 
دانش آموزان اســت: یکی برنامه ریزی درســی از جنــس درک و فهم ذهنی و 

دیگری از جنس عشق و مهر قلبی!
 Curriculum based on« ســال ها پیش در ژاپن کتابی چاپ شــد با عنوان
Head Knowledge vs Curriculum based on Heart Knowledge« کــه 

خاســتگاه دو نوع آموزش را برمال کرد. برنامه ریــزی مبتنی بر مغز و ذهن که 
مربوط به شناخت و »مغز2« است و به »هوشبهر« معروف است، همان »آی کیو«3 
و یك برنامه ریزی درســی مبتنی بر قلب و دل که بر پایه عواطف، انگیزش ها، 
عشــق و مهر است، و یا »شــور بهر«۴. ما همواره بر این تصوریم که خالقیت 
و نبــوغ از جنس ذهن و هوش منطقی و عقل اســت. اما گویــا راه را وارونه 
می رویم. از همین رو به نتیجه نمی رســیم. جایگاه نبوغ نه در مغز که در قلب 
اســت. فرانچسکوی قدیس گفته بود: نبوغ از جنس مهر است تا از جنس ذهن 
و امیلی شــارتیه در کتاب »مربیان بزرگ« اثر ژان شاتو ترجمه دکتر غالم حسین 
شکوهی گفته بود: آدمی هر قدر »بخواهد« باهوش است. این خواستن از جنس 
عالقه، عاطفه و عشــق اســت )همان چیزی که امروزه به آن EQ می گویند(. 
یعنی نیروی خواســتن اســت که موجب توانستن می شود و خواستن از جنس 

1 . دفتر ششم مثنوی بیت 2872
2. Mind
3. IQ
4. EQ
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 عشق اســت! ببینید تا چه اندازه »Emotional Conscious« می تواند به جای 
»Intelligence Conscious« عمل کند و بعد یادگیری »ذهن گســتر« در برابر 
یادگیری »ذهن اندوز« مداخله کند. متأســفانه تعلیم  و تربیت ما بیشــتر در پی 
پُرکردن ظرف اســت به جای گستردن ظرف! اما هدف آموزش باید بسط ذهن 

باشد، نه پر کردن ذهن.
مجالت رشــد و دفتر انتشــارات و فناوري آموزشی به نظر من بهترین بستر 
برای تحقق این هدف اند، مشــروط به آنکه رســمی و جدی نشــود و کاماًل 
ارتجالی، آزاد و ســیال باشــد. در این صورت به ذهن گســتری دانش آموزان 
کمك می کنند، برخالف کتاب های درســی که به پرکــردن آن کمك می کنند.
ظرف مهم تر از مظروف اســت. فرمود: »اَلَذی َخَلق َفَســوی.« آنکه خلق کرد 
و گسترش داد. َفَســوی به معنای ظرفیت سازی و تسویه و توسعه دادن است. 
مســتعد کردن و پذیرا ساختن ظرف وجود برای هدایت و تربیت. اصاًل مالک 
رشد انسان ها بســط وجودی آن هاست، نه تراکم موجودی شــان! فرمود: »أَلَْم 
نَْشــَرْح لَك َصْدَرک.«؛ خداوند بر رسول اکرم )ص( منت می گذارد و می گوید 
که آیا به تو وجودی گســترده نداده ایــم؟ نمی گوید به تو این همه معلومات و 
مدرک نداده ایم به تو»PHD« یا »ISI« نداده ایم؟! پس اصل بر بسط بینش است، 

نه حجم معلومات و نه اندوزش دانش. بحث بر سر افق دید است.

 مرواريدهايی از پرلز 
نخستین مطالعه پرلز در سال 2001 با نام مرواریدهایي از پرلز1 آغاز شد و نتایج 
آن هم سال بعد انتشار یافت. در یکی از اجالس های پرلز مقاله ای از طرف یکی 

از کشورهای عضو در تحلیل نتایج پرلز منتشر شد. 
در ایــن مقاله مقصود از مروارید یك مفهوم نمادیــن ناپیدا، نامرئی و پنهان 

1. Pearls of PIRLS
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است و راز استفاده از واژه مروارید که با واژه پرلز1 هم قافیه است، چیز دیگری 
اســت. راز این واژه در همین ناپیدایی و پنهانی آن است: چون گرچه مروارید 
از آب و در آب اســت اما از آب و در آب نیست! یعنی این نویسنده یافته هایی 
را از پرلز اســتخراج کــرده بود که در ظاهر ربطی به پرلز نداشــتند، اما گوهر 
اصلــی یافته های پرلز بودند. من هم با اقتبــاس از این عنوان جالب می خواهم 
یافته هایی از تیمز و پرلز را بازخوانی کنم که شــما در هیچ یك از گزارش های 
رسمی، عینی و علمی آن نمی خوانید. اما اتفاقًا اصلی ترین یافته ها در همان پس 
زمینه های نامرئی، ناملموس و نامعمول نهفته اســت. آموزش و تربیت نیز باید 
چنین حالتی داشته باشد. کار صدف در دریا نیز همین است که چیزی را از آب 

درست می کند که در آب نیست، اما از آب است!
كوزه چشم حریصان پُر نشد                  تا صدف قانع نشد پر ُدر نشد2

ما نیز همچون صدف باید یك قطره از »دانش« را بگیریم و با پردازش درونی 
آن را بــه »بینش« تبدیل کنیم. در حالی که ما بعضًا یك اقیانوس از اطالعات را 
می گیریــم و بدون پردازش تحویل دیگران می دهیم: از داده به ســتانده، بدون 
هیــچ مداخله پردازنده! صــدف یك قطره آب را می گیــرد ـ همان آبی که ما 
می خوریــم ـ بعد از آن ُدر و گوهر  درســت می کند. هدف اصلی آموزش نیز 
باید چنین باشد. یادگیرنده چیزی را یاد بگیرد که در ظاهر ربطی به آنچه به او 
یاد داده اند ندارد و این یعنی خالقیت، نوزایی و نوپردازی.می گویند پادشــاهی 
به تاج مروارید خود خیلی عشــق می ورزید و خیلی دوســت داشت بداند که 
مروارید چگونه درســت می شــود. از درباریانش پرســید: این مروارید به این 
زیبایی از کجا می آید؟ گفتند: از آب اقیانوس درست می شود. گفت: آن آب را 
بیاورید تا من هم از آن مروارید برگیرم. گفتند: در آب نیســت و شــما قادر به 
دیدن آن نیســتید. گفت: پس چگونه حاصل می شود؟ گفتند: موجودی است به 

1. PIRLS

2. دفتر اول مثنوي بیت 21 
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نام صدف، قطره ایــی از آب را می بلعد اما آنگاه آن را با ترکیبات درونی خود، 
مثاًل پردازش می کند و می شــود مروارید. یعنی در ظاهر  چیزی نیست که مثاًل 
یافته هاي گزارش جهانــی مرکز بین المللی مطالعات تیمز و پرلز بگوید در این 
کشــور عامل اصلی پیشــرفت، فالن موضوع بوده است. شما باید بروید نه تنها 
تحلیل ثانوی، بلکه پردازش بومی کنید تا آن عامل پنهان را به طور غیرمســتقیم 
و غیرقابل مشــاهده کشــف کنید. بهانه بحث ما در مــورد »نگاهی متفاوت به 
یافته هــای پرلز« در این مقاله بود. از ســال 2001 تا امروز، این مقاله مرا خیلی 
به فکر واداشــت که واقعًا باید از ظاهر داده ها به باطن، از صورت گزارش ها به 
معنای درونــی، از نقش و نگار بیرونی به تارنماهای درونی برویم تا بدانیم آن 
عامل و یا عوامل چیســت. به قول اگزوپریکه گفت: آنچه اصل اســت از دیده 
پنهان است. ممکن است در محوطه یك باغ بگردید و از خود سؤال کنید: اصل 
همه این درخت ها و ســبزه ها و گل ها کجاســت؟ آن گاه متوجه می شوید آنچه 
اصل است، از دیده پنهان است؛ یعنی ریشه! که زیر خاک است و ناپیدا. اما همه 

آنچه پیداست، از ناپیدا شکل گرفته است.
اصل این شاخه ها ناپیداست و بنیاد و مادر شاخه، که ریشه است پنهان است. 
اتفاقًا اگر این ریشه را آشکار کنی، نابود می شود و باید زیر خاک پنهان و مخفی 

باشد. راز این بحث در همین نکته است. 
ما اگر خواهان تربیــت دینی و اخالقی هســتیم و می خواهیم دانش آموزان 
بــه آنچه آموزش می بینند، ایمان قلبــی بیاورند باید آن ها را از معرض آموزش 
دور کنیم. اگر می خواهیم آنچه را که فطرتًا دارند کشــف کنند، باید از راهبرد 
کشف به جای کسب استفاده کنیم. در غیر این صورت، همه آموزش های قلبی 
ما به یادگیری های قالبی فروکاســته می شود. من سال ها پیش در جمع معلمان 
دینی در مــورد راه های پرورش حس دینی مطرح کــردم که بزرگ ترین مانع 
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فهــم قلبی کودکان از دین، فهم ذهنی آن ها از دین اســت! و مخوف ترین مانع 
»دین یابِی« بچه ها »دینی کردِن« بچه هاست. اگر می خواهید بچه ها دینی شوند از 
دینی کردن آن ها پرهیز کنید! همچنان که برای شــکفتن نباید غنچه را شکوفاند! 
 زیرا بزرگ ترین مانع شــکفتن غنچه از درون، شکوفاندن غنچه از بیرون است. 
بیاییم برای آنکه دین بچه ها محفوظ شــود، بچه هــا را دینی نکنیم. برای اینکه 
امر دینی امر قلبی، ارتجالی و خودانگیخته اســت. اما وقتی به عادت، رســم و 
آموزش مدرســه ای، به پاداش و تنبیه تبدیلش می کنید، نابودش می کنید. وقتی 
بحث را باز کردم، یکی از مربیان که اتفاقًا خیلی هم معترض بود گفت: من تازه 
فهمیدم چه بالیی سر بچه ها آوردم. گفتم: چطور؟ گفت: من 10 سال است که 
معلم دینی ام. البته مداح اهل بیت هم هستم. گاهی به مناسبت ایام سوگواری و 
یا زمانی که حال و احوالی باشــد در کالس درسم ده دقیقه مانده به آخر زنگ، 
نوحه می خوانم که بچه ها تغییر حال معنوی بدهند و به  قول معروف از تئوری 

به عمل برسند.
پرسیدم: حاال مشکل چیست؟ گفت: یك بار داشتم نوحه می خواندم، در اثنای 
مداحی وقتی چشم هایم را باز کردم دیدم که بچه ها از اغماض و بی توجهی من 
سوءاســتفاده می کنند و باهم صحبت و بازی و شلوغ کاری می کنند. فقط یکی  
دو نفر را دیدم که گوش می دهند و اشــکی هم می ریزند. با عصبانیت و تهدید 
به بچه ها گفتم از این به بعد هر موقع من نوحه می خوانم همه باید گریه کنند! 
دیــدم آن بچه هایی که گریه می کردند، با این ســخن تهدیدآمیز و اجباری من 
گفتنــد: آقا ما دیگر گریه مان نمی آید! چرا؟ چون وقتی کنشــی قلبی از حالت 
خودانگیخته و ارتجالی  به یك وظیفه و رفتار اجباری تبدیل می شود، از ریشه 
نابود می شــود. در واقع، هر کنش عاطفی اگر از بیرون تقویت شــود، تضعیف 
می شــود! ما سال هاســت که با افتخار به چنین روش های آسیب زایی مشغول 



156

واكاوي تحول در برنامه درسي

هستیم. ناخواسته ایمان قلبی کودکان را به ایمان قالبی و نمره ای تقلیل می دهیم، 
بی آنکه از عمق این فاجعه تربیتی آگاه باشیم.

بی خبر بودند از حال درون                             استعيذاهلل مما یفترون1
دریچه قلب اتومات باز می شود و اگر آن را به زور بازکنیم، کاماًل بسته می شود!  
مثاًل هیچ پدر یا مادری نمی تواند به فرزند خود بگوید اگر مرا دوســت داشــته 
باشــی، جایزه ات می دهم و یا برعکس بگوید، اگر مرا دوست نداشته باشی تو را 
تنبیه می کنم! هردو سازوکار )تشویق و تنبیه( در این نوع حیطه ها تخریب کننده 
و تضعیف کننده آن چیزی هستند که می خواهیم افزایش یابد. پس ما از دو طرف 
در حکم خرابکار ناهوشــیار و ناخواســته عمل می کنیم و می پنداریم که تقویت 
می کنیم. االن در تعلیم  و تربیت کار ما این اســت که کنش های فطری و قلبی را، 
با شــیوه های تصنعی و تقلیدی، و با فن و ترفند، رسمی و درسی می کنیم. برای 
همین اســت که بعضاً روز به  روز نســبت به »حس دینی«، پسرفت و نسبت به 
»معلومات دینی« پیشــرفت می کنیم. اما آن ها که ظاهری و عینی نگرند، می گویند 
ماشــاءاهلل چقدر ما در تربیت دینی پیشرفت کرده ایم. آن ها می بینند که شکر خدا 
آمار مناسك و ظواهر دینی باال رفته است؛ الحمدهلل این قدر کتاب، جزوه، مراسم 
و مشارکت کننده های دینی داشته ایم. به به و چه چه می کنند برای آنکه صورت را 
به جای سیرت، ظاهر را به جای باطن و حفظ مطالب دینی را در برابر حس قلبی 
جایگزین کرده اند.آبش زیاد اســت، اما توی این آب مروارید نیست! در آموزش 

هم به همین ظواهر دلخوشیم و از باطن امر غافل!
مرواریدهای پرلز به این معناســت که آن مروارید در آب ناپیدا است. ویژگی 
مروارید این اســت که در آب نیست و شما باید پردازش و کشف کنید، نه اینکه 
بســازید و کسب کنید. حال ما چگونه از آن الیه سطحی و قالبی به عوامل پنهان 

قلبی برسیم؟

1 . دفتر اول مثنوی بیت 105
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تعلیم وتربیــت یك مخابره غیرکالمی، نامرئی و پنهان اســت. به محض اینکه 
شما آشکارش کردید، نابود می شود. به محض اینکه برنامه ریزی بیرونی می کنید، 
برنامه یابی از درون را تعطیل می کنید. به محض اینکه تصمیم می گیرید که با همه 
اهتمام و اراده تربیت کنید، جریان طبیعی تربیت را متوقف می کنید. به همین دلیل 
دفتر انتشــارات و فناوری آموزشی قدری از این آفت ها به دور است و می تواند 
بســتری طبیعی برای  آموزش طبیعی از طریق امور غیررسمی باشد . به خصوص 
در مجالت رشــد که با الیه های غیررســمی، ارتجالی، خودانگیخته و رغبت زا 
طرف است؛ نه مثل کتاب های رسمی، درسی، نمره ای و تکلیفی که البته در جای 
خــودش  ارزش خودش را دارد. البتــه  ما مخالف درس و کتاب و تکالیف  آن 
نیستیم. اما مخالف تربیت کنندگان هســتم! پیش تر عرض کردم که باید تفکیك 
قائل شــویم. ما یك »دانش قلبی«1 و یك »دانش مغزی«2 داریم. دانش مغزی ما 
کتاب های درسی است، اما دانش قلبی همان آموزش هایی است که در سینه است 
و نه درسی! در سینه نبود هر آنچه درسی بود! چون بچه ها قلبی انتخاب می کنند. 
در سینه نرود آنچه که درسی است و آنچه که در سینه هست هم درسی نمی شود. 

این بحث مهمی است.

 يافته های قابل استنباط، اما غیرقابل  مشاهده از تیمز و پرلز 
ما در روش تحقیق چندین متغیر داریم: یك »متغیر مستقل« داریم که محرک 
و اثرگذار یا درونداد اســت. یك »متغیر وابســته« داریم که پاســخ، اثرپذیر و 
برونداد اســت. یك »متغیر کنترل« داریم که نمی گذاریم اثر بگذارد و اثرش را 
حذف می کنیم. یك متغیر  مســتقل ثانوی یا تعدیل کننده هم داریم که متغیری 
کمکی اســت و اثر متغیر مستقل را هم زمان )با هم پراشی یا کواریانس( تشدید 
می کند. اما متغیری هم داریم که خیلی مهم، اما ناپیدا و پنهان است و منظور من 

1. Heart Knowledge
2. Knowledge Head
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پرداختن به نقش پنهان اما تعیین کننده این متغیر اســت. اسم این متغیر، »متغیر 
مداخله گر« است.

از نظر محقق ایــن متغیر اتفاقًا خیلی نقش دارد، اما فعاًل از دید محقق پنهان 
است و نمی خواهد آن را در میدان محاسبه بیاورد؛ گرچه می داند که این متغیر 
اثری  تعیین کننده دارد. مثاًل من اگر بخواهم تأثیر تشویق بر پیشرفت تحصیلی 
را بسنجم، می دانم که تشویق روی یادگیری اثر می گذارد، اما واقعًا فقط تشویق 
روی یادگیری اثر گذاشــته اســت؟ خیر؛ هوش، انگیزه، پشتکار، دقت، اراده و 
هزار چیز دیگر هم اثر گذشــته است، ولی فعاًل مدنظر من متغیر دستکاری شده  
تشــویق اســت. با  این حال من باید بدانم که فقط تشویق نیست، پس آن متغیر 
مداخله گر کجاســت؟ می گویند این متغیر، قابل استنباط است، اما قابل مشاهده 
نیســت. آنچه اصل است از دیده پنهان است. ریشــه پنهان است، اما شاخه را 
می ســازد. حال اگر بگویید ریشه اصل است، پس ببینیم چیست و خاک برداری 
کنید، درخت خشــك و نابود می شود. ریشــه باید پنهان باشد. من می خواهم 
همین را بگویم. مرواریدهای پرلز یعنی مروارید باید در آب پنهان باشــد. اگر 
رسمی، آشکار و کمي اش کنید خراب می شود. برای چه وقتی بذر را می کاریم 
روی آن خاک می ریزیم؟ می پرســیم برای چه دفنش می کنیم؟ می گوید: دفنش 
می کنم که آشکار شود،  پنهانش می کنم که بارز شود، زیر خاکش می کنم که رو 
بیاید. می خواهم بگویم که این کار را نکنید. بگذاریم زیر خاک باشــد و اتفاقًا 
چون پنهان اســت اثــر دارد. متغیر مداخله گر ناپیدا، اما مؤثر اســت: چو اصل 
معالجت شــود، فرع به شود. این از کیمیای سعادت امام محمد غزالی است که 

داستان خیلی زیبایی دارد.
اگر کسی افسرده است، یا اضطراب و پرخاشگری دارد سراغ عالئم و نشانه ها 
نروید. پرخاشگری یك نشانه است. سراغ عالمت نروید، بروید سراغ منبع. مثاًل 
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ناخــن  جویدن نوجوان یك عالمت اســت. جویدن ناخــن مربوط به تنیدگی 
درون اوســت، فقط روی ناخن کار نکنید. بلکه به درون او راه یابید. اما برخی 
مــدام می روند روی ناخن کار می کنند تا عماًل آن عالئم را از بین ببرند. توصیه 
می کننــد که مثاًل با همراه کردن یك محــرک دردناک، فرایند یادگیری اجتنابی 
را ایجاد کنند، بعد محرک خوشــایند و ناخوشایند، یادگیری انزجاری و از این 
حرف ها و تکنیك های روان شناسی زرد بازاری. می گویم بروید روی ریشه کار 

کنید، زیرا اگر تنیدگی روان را حل کنید، جویدن ناخن خوب می شود.
می گویند ُسلیوان، روان پزشك بزرگ، در سردر مطبش نوشته بود: روان پزشك 
اطفال. والدینی که بچه شان مشکل داشت آن ها را به مطب او می بردند. کسی که 
برای اولین بار به مطب او می رفت، می دید که در سالن انتظار فقط پدر و مادرها 
و بزرگ سال ها نشسته اند و هیچ بچه ای آنجا نیست. خیلی تعجب می کرد. تابلو 
را می دید که نوشته روان پزشك اطفال. از خانم منشی هم که می پرسید: آیا این 
دکتر روان پزشك اطفال اســت؟ او تأیید می کرد. از مراجعه کننده  ای می پرسید: 
مشکل شما چیست؟ او می گفت: من خودم مشکلی ندارم، برای بچه ام آمده ام. 
فرد تازه  وارد می پرسید: پس بچه ات کجاست؟ جواب می شنید: بار اولتان است 

آمده اید؟! وقتی داخل رفتید، می فهمید.
نوبتش که می شــد، وقتی پدر و مادر می خواســتند با بچه وارد شوند، دکتر 
می گفت: بچــه را بیرون بگذارید و خودتان تشــریف بیاوریــد. می آمدند تو 
و مشــکل کودک را می گفتند که مثاًل مشــکل ناخن  جویــدن دارد. دکتر هم 
بررســی و یادداشــت می کرد و ســپس به پدر و مادر می گفت مثاًل 10 جلسه 
بــرای درمان تشــریف بیاورید. 10 جلســه پــدر و مادر را درمــان می کرد، 
ناخن جویــدن بچه خوب می شــد! چرا؟ چــون می گفت: اختــالل بچه یك 
 »واکنش«1 اســت،  اما شما »کنِش«2 مختل دارید. تا زمانی که »کنِش مختل« حل 

1. Reaction
2. Action
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نشــود، »واکنِش اختاللی« حل نمی شود. آن ری اکشــن است، اکشن شما باید 
اصاًلح شود. کیمیای سعادت در مورد »چو اصل را معالجت کردم فرع به شد« 
داستانی دارد که همین نکته را می گوید: روزگاری انگشت دست راست فرزند 
پادشاهی درد می کرد.  هر چه دوا و درمان می کرد، خوب نمی شد. آن موقع هم 
گیاه پزشکی بود، مثل االن نبود که دارو بدهند. یکی می گفت روغن فالن، یکی 
می گفــت دم کرده بهمان. ولی همه این درمانگری هــا جز دردافزایی خاصیتی 
نداشــت؛ چون به ریشه نمی پرداختند و دائم عالمت را دستکاری می کردند. به 

قول مولوی:
هر چه كردند از عالج و از دوا                گشت رنج افزون و حاجت ناروا
گفت هر دارو كه ایشان كرده اند             آن عمارت نيست ویران كرده اند1
پادشاه  بســیار برافروخته و ناراحت شد و گفت چگونه نمی توانید انگشت 
فرزنــد مرا درمان کنیــد؟! گفتند ما درمانده ایم، ولی حکیمی هســت در یونان 
به اســم جالینوس. آن زمان هم که امکانات نبود، باید ســفر زمینی می رفتند و 
مشــکالت زیادی تحمل می کردند. باالخره رفتند، به آنجا رسیدند و عالئم را 
گفتند. جالینوس نســخه داد. آن ها هم از شوق فراوان نسخه را ندیدند و به راه 
افتادند که بیایند زودتر مشکل را حل کنند. رسیدند به دربار و بستر بیمار. نسخه 
را باز کردند و در کمال شگفتی دیدند چیزی نوشته که ربطی به بیماری ندارد. 
گفتند: اگر این را به پادشاه بدهیم، سر ما بر دار رفته است. پادشاه پرسید: آخر 
چه نوشــته است؟ گفتند: نوشته که فالن چیز را با فالن چیز با هم ترکیب کنید 
و به کتف چپ بیمار بمالید، ولی ما گفته بودیم انگشــت دســت راستش درد 

می کند!
دوباره رفتند پیش جالینوس و گفتند انگشــت دســت راســت مشکل دارد. 
جالینوس گفت: همان کنید که گفتم. آمدند و دارو و درمان را طبق دســتور بر 

1. دفتر اول مثنوی ابیات 51 و 104
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کتف چپ بیمار گذاشتند. بیمار به یکباره برخاست و گفت: با من چه کردید؟ 
درد فروکاســت! به جالینوس پیغام فرســتادند که چرا کتف چپ؟ گفت: آنچه 
اصل اســت معالجت کردم، درد به شد. چرا؟ چون ریشه عصب دست راست 
از کتف دســت چپ  می گذرد. آن زمان جالینوس براساس دریافت شهودی و 
نه ردیابی علمی، به این اســتنباط رسیده بود. ما می دانیم که وقتی نیم کره چپ 
مغز مان مشــکل پیدا می کند، ســمت راســت  بدن ما فلج می شود. او آن موقع 
فهمیده بود که ریشــه کجاســت. حال چه این افسانه باشــد یا واقعیت، فرقی 
نمی کند، مسئله »ریشه یابی« به جای »معلول یابی« است؟ تأثیر کار شما در دفتر 
انتشارات و فناوري آموزشی چنین چیزی است. بحث من این است که مجالت 
رشد مداخله گر پنهان اند. اتفاقًا نباید هم آشکار باشند و نباید ما بیاییم دستکاری 
و رسمی شان کنیم. بگذاریم کار خودشــان را بکنند. هر قدر رسمی شان کنید، 
تهی ترشــان کرده اید. نکند که بگوییم حاال چون این مجالت خیلی تأثیر دارند، 
پس بیاییم به عنوان یك برنامه آموزشی رسمی و جدی آن را وارد مدارس کنیم 
و نمره و جایزه هم به آن بدهیم. اینکه دوباره همان درس و تکلیف، مشــق و 
اجبار می شــود. آقا این مجالت رشد را این قدر رسمی نکنید. مدام دستکاری 
نکنید که اگر اثر دارد، حاال بیاییم برنامه ریزی رسمی اش کنیم و برای آن کارنامه 
هــم بگذاریم. بازی را به »گیم« تبدیل نکنیم. بگذارید این مطالب غیر درســی 
همچنان غیررســمی، غیرجدی و غیر آموزشــی باقی بمانند و فقط جنبه بازی 
داشته باشند. ببینید چرا بازی با خاک روی کودک بیشترین تأثیر را دارد؟ چون 

خاک بازی برنامه، قانون و هدف ندارد، برای همین خیلی مؤثر است.
پیامبر ما فرمود:»خاک بهار کودکان اســت.« چرا؟ االن سؤال کنیم، می گویند: 
معلوم اســت. آن زمان که گیم نت و پلی استیشــن نبوده است، در آن بیابان های 
عربســتان خاک بــوده. پیامبر )ص( هــم چه بگوید؟! ولی جالب اینجاســت 
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کــه االن در قرن معاصر، بــا همه این فضاهای مجازی، دنیــای الکترونیکی و 
اســباب بازی های دیجیتالی، از پیاژه هم سؤال کرده اند، همین را گفته است. به 
پیاژه گفتند: شــما که می گویید بازی جدی ترین فعالیت دنیای کودکی است و 
فعالیت های بزرگ ســالی چیزی جز بازیابی بازی های کودک نیســت وجدیت 
بزرگ ســال به قول نیچه همان چیزی اســت که در بازی داشته است، بهترین 

اسباب بازی برای کودک چیست؟
این ســؤال را از پیاژه قرن بیســتمی می پرســند. او می گویــد: خاک و گل! 
می پرسند: چرا خاک و ِگل؟ می گوید: چون منعطف ترین شیء در عالم خلقت 
ِگل اســت و ِگل به کودک اجازه مداخله می دهد، اما اسباب بازی ساخته شده، 
دخالت را از او می گیرد و خود اســباب بازی در او دخالت می کند. اسباب بازی 
بچه را شــکل می دهد، اما بچه خاک را شکل می دهد. اگر بچه دو سه  ماهه را 
هم در خاک بگذارید، همین طور که می غلتد، با دســت  و پایش خاک را شکل 
می دهد. این بازی اســت. اما وقتی یك بسته یا پکیج بازی دست بچه می دهید 
که از قبل طراحی شده است و بچه باید متناسب با آن طراحی خودش را تنظیم 
کند، گیم اســت و این  ضد کنش وری آزاد  بازی اســت. گیم بزرگ ترین مانع 
در مقابل بازی است. به همین دلیل گفته اند که خاک بهترین اسباب بازی است 
چون خاک بی شــکل ترین شیء در خلقت اســت که همه چیز از خاک شکل 
می گیرد! کودک با هر ذهنیت و توانی می تواند آن را شکل بدهد و دخالت کند. 
دخالت یعنی آموزش و آموزش یعنی دخالت. آموختن یعنی ســاختن. کودک 
خاک را می ســازد و بهار کودک، خاک اســت. این تعبیر پیامبر)ص( به راستی 

شگفت انگیز است.
بــه یاد دارم در یکی از ایــن اجالس های تیمز و پرلز، هنگام اســتراحت و 
پذیرایی بین نشســت های اجالس، بحث های حاشــیه ای و گفت وگوهای بین 
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فردی بین نمایندگان کشورها در جریان بود. پشت میزی نشسته بودیم و خانم 
کهن سالی که استاد بازنشسته دانشگاه بود، از من پرسید: از کدام کشور هستید و 
رشته شما چیست؟ گفتم: رشته من روان شناسی است. گفت: چه جالب! رشته 
من هم روان شناســی است و اتفاقًا روي »رشد زودرس کودک«1 در چند کشور 
مختلف کار می کنم. بعد نظریه های فلســفی و روان شناختی کودک مطرح شد 
و گفت از آن زمانی که ژان ژاک روســو نظریه »کودک مداری«2 را پیش کشید، 
واقعًا دید بشر عوض شــد و یك انقالب کپرنیکی در نگاه ما نسبت به کودک 

به وجود آمد. 
یعنی به جای اینکه کودک را متناســب با ذهن خودمان آموزش بدهیم، باید 
ذهنمان را متناسب با کودک تغییر بدهیم؛ از این حرف هایی که اخیراً زیاد باب 

شده و ژان پیاژه هم در نظریه خود به آن مشهور است.
گفتم بگذار ببینم نظرش در مورد این حدیث که حدیث پیامبر)ص( چیست؟ 
ولی گفتم: یکی از متفکران ما 1۴00 سال پیش جمله ای دارد و عجیب است که 
در تاریخ از آن غفلت شده است. پرسید: چیست؟ گفتم شما نظریه کودک مداری 
روســو گفتید، یکی از متفکران ما می گوید: »َمن کاَن ِعنَدُه َصبِیٌّ َفلیتَصاَب لَُه.« 
هرگاه در نزد شــما کودکی هست شــما عین کودک شوید، نه اینکه کودک را 
عین خود کنید. این همان انقالب کپرنیکی روســو اســت که 1۴00 سال قبل 
گفته شــده، اما کســی توجه نکرده! اول باور نمی کرد و می گفت امکان ندارد. 
حقیقتًا به وجد آمده بود و می گفت بی نظیر است. حال اگر ما این حدیث را در 
جمع خودمان بگوییم، کمتر به شــگفتی می افتند چون به عمق معنای آن توجه 
نمی کنند که در چه زمانی، چه برداشــتی از دنیای کودک وجود داشته است. اما 
او با کمال شــگفتی و ذوق به دنبال کاغذ یادداشــت بود که آن را بنویسید. در 
کیفش گشــت، کاغذ یادداشت پیدا نکرد. دستمال کاغذی روی میز را به من داد 

1. Early Childhood Development
2. Child Centered
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و گفت: لطفًا متن جمله ای که نقل کردید، برایم بنویســید. پرسید: اسم گوینده 
سخن چیست؟ گفتم: حقیقتش او پیامبر ما، حضرت محمد )ص( است. گفت: 
شــما مطمئنید این را 1۴00 سال پیش گفته است؟  گفتم: چیز تعجب برانگیزتر 

بگویم، فقط گفته نیست، عمل هم می کرده است.
گفتم: در مراســم نماز و عبــادت، طفلینــی روی دوش پیامبر )ص( بازی 
می کردند. هنگام ســجده که جدی ترین رکن نماز است، آن هم نماز جماعت 
با مسئولیت همگانی مســجد و نه نماز شخصی، سجده اش را طوالنی می کند. 
بعد از پایان  نماز، مردم می پرســند یا رســول اهلل چه شد که در آن رکعت دوم 
نماز هنگام ســجده خیلی معطل کردید. پاســخ می دهد که چون طفلی روی 
دوشــم بود، صبر کردم پایین بیاید! به راستی کدام پیشرو روان شناس کودک را 
می شناسید که عماًل این چنین کودک مدار باشد، نه فقط در ذهن و گفتار که در 

عمل و کردار؟
متأسفانه ما با دلسوزی های بی مورد بازي ها و آموزش را دستکاری و رسمی 

می کنیم و سوار بر نیاز فطری کودک به خواسته های غیر فطری دامن می زنیم.

 مرگ »يادگیری« در بستر »ياددهی« 
آنجا که کتاب های درســی پایان می گیرد، درس های واقعی آغاز می شــوند؛ 
آن جا کــه یاددهی قالبی پایــان می یابــد، یادگیری قلبی آغاز می شــود. پس 
 شــاید بتوان گفت: با مرگ آمــوزش بیرونی، آموزش درونــی جان می گیرد!
چندی پیــش در ماهنامه فیلم دیــدم یکی از هنرمندان خاطــره ای از یکی از 
کارگردانــان نقل کرده بود. گفته بود: هر وقت می خواســتیم یك ســکانس یا 
صحنه فیلم برداری را شــروع کنیم، ایشان می گفت بچه ها آماده: »با مرگ هنر، 

هنر را آغاز می کنیم«!
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حاال با اجازه شــما من هــم می خواهم بگویم: با مــرگ یادگیری، یادگیری 
را شــروع می کنیم؛ با مــرگ آموزش، آموزش را شــروع می کنیــم؛ با مرگ 
 تعلیم وتربیت، تعلیم وتربیت را آغاز می کنیم؛ با مرگ درس، درس را آغاز می کنیم!
 من مخالف آموزش نیســتم، بلکــه مخالف برخی آموزش دهندگان هســتم! 
من مخالف تربیت نیســتم، بلکه با برخی تربیت کنندگان مخالف هســتم، من 
 مخالف تشــویق و تنبیه نیستم با برخی تشــویق ها و تنبیه های وارونه مخالفم.
 به قول سهراب سپهری: واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. با اقتباس 
از سخن گدار و سروده ســهراب می توان گفت: آموزش وپرورش زمانی آغاز 
می شــود که پایان یابد، و باید گفت آموزش و پرورش با انقالب صنعتی آغاز 
شــد و با بازگشت به فطرت الهی و طبیعت پایان می یابد. چون تعلیم و تربیت 
واقعی چیزی جز بازیابی و شکوفایی فطرت الهی انسان نیست. از زمانی که ما 
تعلیم و تربیت را از ساحت هنر و فطرت به صنعت و فن تقلیل دادیم، از دایره 

تعلیم و تربیت خارج شدیم.
هایدگر تلویحًا گفته اســت که پایان فلســفه، آغاز تفکر است. او می گوید: 
فلسفه، معرفت را صورت بندی می کند و نمی گذارد ما فکر کنیم. به ما می گویند 
این اســت و ما حفظ می کنیم. ســخنش به این معنی اســت که وقتی فلســفه 
پایان پیدا کند، تازه آغاز تفکر اســت. برای همین اســت که نیچه افالطون را 
بزرگ ترین دشــمن تفکــر می داند. او می گویــد: قبل از افالطــون، متفکران 
نافیلســوِف پیشافلسفه ای مثل پارامیندوس وجود داشتند که معرفتشان وجودی 
بود و نه موجودی. آن ها صورت بندی نمی کردند، زیستشــان عین شــناخت و 
شناختشان عین زیستشــان بود. اما  افالطون آمد معرفت را صورت بندی کرد. 
البته می دانید که خصوصیت نیچه ویرانگری به قصد سازندگی است، لذا منظور 

تحقیر افالطون نیست بلکه بازیابی مجدد اوست.



166

واكاوي تحول در برنامه درسي

 تفکر باید امری ارتجالی و خود انگیخته باشــد. وقتی معرفت را از دیگری 
کسب می کنی و دیگری بر ای تو اثبات می کند تا  حفظ کنی، این دیگر معرفت 
و تفکر شــما نیســت. برای همین است که اندیشــه آموزی مانع اندیشه ورزی 
می شــود. این جمله  منسوب به شــهید مطهری و یا یکی از بزرگان است که: 
»من ستایشــگر معلمی هستم که نه اندیشه، بلکه اندیشیدن را به من آموخت.« 
اما آموزش اندیشه مانع تولید اندیشه می شود. آموزش به این سبك بزرگ ترین 
مانع آموزش اســت و هیچ چیز مضرتر از این نیست که ما آموزش را آموزشی 
کنیم! یعنی چه؟ به تعبیر رابیندو: »نخســتین اصل در آموزش این است که هیچ 

چیزی قابل آموزش نیست«، این خود جمله است:

 The first principle of true teaching is that nothing can be taught. The

teacher is not an instructor or task-master. He is a helper and a guide

حال ممکن اســت شــما پارادوکسی احســاس کنید. چون خودش می گوید: 
»نخســتین اصل در آموزش ...«، پس آموزش را به رســمیت شناخته است. ما 
مخالف آموزش نیســتیم، بلکه نخستین اصل در آموزش این است که هیچ چیز 

قابل آموزش نیست.
ما که معتقدیم دین امری فطری و درونی اســت، آن را آموزشــی کرده ایم و 
غرب به اصطالح غیر دینی و ماتریالیســت، نه تنها این کار را نمی کند که اتفاقًا 
برعکس می گوید: امور درونی را باید کشــف کرد و نه آنکه کســب کرد! گویا 
مفاهیم  اســالمی دارد از غرب طلوع می کند! بــه جای آنکه ما این تعالیم ناب 

اسالم را به غرب صادر کنیم، آن ها حقایق ما را به ما گوشزد می کنند! عجبا!
به نام: »ارزش ها غیرقابل آموزش اند« منتشــر شــده است1. که نشان مي دهد: 

1. Values Can not be Taught 



167

تربيت رام كننده يا رهاكننده؟

چون ارزش های دینی، ذاتی و درونی  اند، شــما نباید آموزش بدهید. ارزش ها 
کشف شدنی اند، نه کسب شدنی. ما حتی در اسناد باالدستی آموزش و پرورش 
دچار خطای فاحش دیدگاهی شــده ایم و به تقلید از »روان شناسی رفتارگرایی« 
می نویســیم: درونی ســازی ارزش های دینــی. اصاًل این تعبیر درونی ســازی 
می دانیــد یعنی چه؟ یعنی امــری بیرونی را باید بــه درون راه بدهید و هضم 
کنیــد. آنکه دین را درونی می کند، نمی داند که اصاًل ذات دین درونی و فطری 
 اســت و به درونی ســازی نیازی نیســت. مگر شــما دین را بیرونی می دانید؟
یك مارکسیســت بی دین باید بگوید درونی ســازی دین، نه ما که بر اساس آیه 
30 ســوره روم دین را امــری درونی و فطری می دانیم. تــو که می گویی دین 
امری فطری است، چرا می گویی درونی سازی؟ اگر بنویسیم درونی سازی انگیزه 
کنجکاوی، همه به ما می خندند. مضحك است، طنز سیاه است. این حرف های 
ما طنز تلخ اســت. مگر کســی دین را درونی می کند؟! دین درونی هست. آیا 
چیزی که در درون است، باز هم باید از بیرون وارد کرد؟ آیا وقتی یك چاه در 
درونش آب اســت، هیچ آدم عاقلی از آب بیرون آن را پر می کند؟ یا بر عکس 

آن را حفر می کند تا آب کشف شود؟ 
به قول مولوی:

بر نوشته هيچ بنویسد كسی                          یا نهاله كارد اندر مغرسی1؟
پس چرا دین را بیرونی می دانید و می خواهید به جای اســتخراج از فطرت، 
آن را به ذهن منتقل کنید تا درونی شــود؟ این واژگان را از همین روان شناسی 
زرد گرفته اید. آن ها خودشــان دیگر به این مفاهیم اعتقاد ندارند. برگشــته اند 
و نظریه های ســازاگرایی و اکتشــافی را در آموزش مطرح کرده اند. آن وقت ما 
تازه داریم همان مســیر رفته و بازگشته آن ها را از نو طی می کنیم! آن ها اگر با 
پشــیمانی و توبه از تونل ســیاه درآمده اند، ما داریم می رویم داخل این تونل! 

1. دفتر پنجم مثنوی بیت 1961
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خیلی هم با افتخار!
امــا راه یادگیــری از نایادگیــری می گذرد، یعنــی تا آنچــه را طوطی وار 
آموخته ایم کنار نزنیم، نمی توانیم به یادگیری معنی دار برســیم. پس نخســتین 
 مســئله در آمــوزش، یاددهی نیســت، بلکه نایاددهی اســت، به قــول تافلر 
»Unlearning«. من اگر بخواهم مصداق واالتر آن را بگویم، همان  تزکیه خود 
ماســت. »نایادگیری برای یادگیری«1 که به یادگیری2 منجر می شــود. اول باید 
ذهن را از آنچه که هســت تهی کنی تا به قول پیامبر اکرم: »اللهم ارنی االشــیاء 
کما هی« این یعنــی واقعیت را آن گونه که می خواهیــم نباید بفهمیم، آن گونه 
که بــه ما می آموزند هم نباید بفهمیم؛ آن گونه که هســت بایــد بفهمیم. برای 
فهمیدن آن گونه که هســت باید ذهنیت و آموزش هــای قبلی را کنار بگذاریم. 

ذهن شرطی شده مانع یادگیری ما می شود. 
تافلر می گوید: شهروند هزاره سوم کسی نیست که خوب چیزی یاد می گیرد. 
کسی اســت که خوب بداند که چه چیزهایی را یاد نگیرد. اغلب افسردگی ها، 
اضطراب ها، کینه ها و حســادت ها از طریق یادگیــری رخ می دهند که ما باید 
نایادگیری کنیم. کار روان درمانی همین نایادگیری اســت. یعنی چه کار کنیم تا 
این منطق عوض شــود. با این حال آیا کسی می تواند نایادگیری کند؟ یادگیری  
راحت است، نایادگیری سخت اســت. وقتی پول را در قلك می اندازید آسان 
اســت، اما بــرای درآوردن پول از قلك باید آن را بشــکنید. باید فنا شــود تا 
نایادگیری رخ دهد: بی فنا نتوان به ُکنه معنی اشــیا رسید. پس نایادگیری خیلی 
ســخت است. تزکیه جان اســت و تزکیه جان فنای جان است. تربیت نکردن 
خیلی سخت تر از تربیت کردن است. ســودمندترین نوع یادگیری »نایادگیری« 
اســت. موالنا می گویــد: »از کجا جوییم علم؟ از ترک علــم.« قدرت آموزش 
 در ضعف آن اســت. این از پائولو فریره اســت. او در کنگره شــمالـ   جنوب

1. Unlearn to Relearn
2. Learning
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اغلــب صاحب نظران و آموزش دهندگان جهان جمع  بودند. باالی تریبون رفت 
و گفت: »دوستان ...« آنجا چه کسانی بودند؟ گفت: »من مایلم سخنم را با یك 
جمله پارادوکسیکال شروع کنم.« افزود: »قدرت آموزش در ضعف آن است.«

 با این حرف همهمه و غوغایی در اجالس ایجاد کرد. 
چرا خداوند نوزاد انسان را در لحظه تولد ضعیف ترین نوزاد خلق کرده است، 
درصورتی کــه کرم خاکی که تقریبا ضعیف ترین ارگانیســم را دارد، قوی ترین 
نوزاد را دارد؟ هر قدر نوزاد ضعیف تر، آن رده تکاملی قوی تر و برعکس. شما 
ببینید، نوزاد کرم یك گره ســفالی در گردنش دارد در حد یك سیناپس ارتباط 
عصبی که ظرف ســه ثانیه با محیط ســازگار می شــود. یك جوجه که از تخم 
درمی آید، ســه روزه، یك بچه گربه سه ماهه، یك بچه شــامپانزه سه ساله و بچه 
انسان 16 ساله. چرا؟ چون هرچه رده تکاملی قوی تر است نوزاد، ضعیف تر به 
دنیا می آید. این پارادوکس جالبی است. اینجاست که باید اذعان کرد که قدرت 

تربیت در ضعف آن است!
ســعدی هم حکایت جالبی را نقل می کنــد که ترجمان بین قدرت و ضعف 
است و نشان می دهد که هرچه ضعیف تر، قوی تر است. او می گوید: دو درویش 
خراســانی مالزم صحبت یکدیگر ســفر کردندی. یکی ضعیف بود که هر بدو 
شــب افطار کردی و دیگر قوی که روزی سه بار خوردی. اتفاقًا بر در شهری 
به تهمت جاسوســی گرفتار آمدند هر دو را بــه خانه ای کردند و در به گل بر 
آوردند. بعد از دو هفته معلوم شد که بی گناه اند. در گشادند، قوی را دیدند مرده 
و ضعیف جان به سالمت برده. مردم درین عجب ماندند. حکیمی گفت: خالف 
این عجب بودی. آن یکی زیاده خوار بوده است طاقت بی نوایی نیاورد به سختی 
هالک شد وین دگر خویشتن دار بوده است، الجرم بر عادت خویش صبر کرد و 
به سالمت بماند.سعدی یك رمان 300 صفحه ای را در سه خط به شما می گوید 
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و اجازه می دهد بقیه اش را کشف و خلق کنید. سطور سفیدش سیاه تر از سطور 
سیاه است. آنچه که نگفته است، گویاتر از گفته هایش است. آنچه را که به قصد 
پنهان می کند، با عظمت و هنر پنهان می کند تا مخاطب خودش کشــف و خلق 
کند. این را می گویند اعجاز کالم و خوانش متن که به مخاطب توهین نمی کند 
که بیاید نتیجه را بگوید. بچه ما وقتی قصه می خواند از او می پرسیم: خب، چه 
نتیجــه ای گرفته ای؟ به او می گوییم بگو نتیجــه گرفتم که از این به بعد حرف 
پدر و مادرم را گوش کنم. می گویند کســی پیش شخصی  رفت و گفت: یك 
استخاره کن. گفت: باشد نیت کن. گفت: حاج آقا نیتش را هم خودت بکن! من 

به شما ایمان دارم و نیازی به نیت من نیست!
ما گاهی اوقات همین کار را می کنیم. به جای بچه ها نیت می کنیم و به جای 
بچه هــا نتیجه  می گیریم. تو چه کاره ای؟ بگذار بچــه نتیجه بگیرد. »نه ما اینجا 

مربی هستیم، بچه باید مطابق نظر ما بفهمد و این نتیجه را بگیرد.«
خداوند به آن عظمت به انسان اجازه می دهد با ریسك هزاران خطا و خطر، 
خودش کشــف کند. اما ما اجازه نمی دهیم. قدرِت تربیت در ضعف آن است، 

قدرت آموزش در ضعف آن است:
اندرین ره سوی پستی ارتقاست1                           بس زیادت ها درون نقص هاست
ژان پیاژه نیز نکته تناقض آلودی دارد که می گوید: هرگاه چیزی را به کودک 
آموزش می دهید مانع می شــوید تا خود آن را شخصًا کشف کند. ما بزرگ ترین 
مانع گذاران رشــد کودک هســتیم، چون دائم آموزش می دهیم. این عین جمله 

پیاژه است که می گوید:
When you teach a child something, you take away forever his 

chance of discovering it for himself

پیاژه نگفته شانس یادگیری، گفته شانس کشف کردن را از کودک می گیرید. 
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»دیس کاور« یعنی شــما »کاور« را برمی دارید و آشــکار می شــود. دین فطری 
اســت، کشــفش کن، آموزش ندهید. آخر جمله هم جالب اســت، می گوید: 
»بــرای خودش«، ولی ما چه می گوییم؟ می گوییــم: برای معلمش،  برای پدر و 
مادرش. بچه های ما درس  خواندن را برای خودشان نمی دانند. می پرسید: برای 
چه درس می خوانی؟ می گوید پدرم گفته اســت. می پرســی: برای چه تکلیف 
می نویســی؟ می گوید: معلم گفته اســت. به نظر من ایــن جمله از پیاژه هم از 
کائنات اســت. بنابراین می گوید: یادگیری امری اکتشافی است، آن وقت ما دین 
فطری را اکتســابی کرده ایم با این بالیی که سر آن آورده ایم. آموزش ارزش ها 
نیز باید اکتشافی و خالقانه باشــد و نه اکتسابی و مقلدانه! خالقیت زمانی رخ 
می دهد که ما از داده هــا، اطالعات و معلومات فراتر برویم و آن ها را پردازش 
کنیــم. پیامبر )ص( می فرماید: مثل المؤمن کمثل النحَلئ؛ إن أکلت أکلت طیبا ، 
و إن وضعت وضعت طیبا، و إن وقعت علی عود نخر لم تکســره: مثل مؤمن، 

مثل زنبورعسل است...
 چــرا در آموزش وپرورش خالقیت نداریم؟ چــون ما مورچه ای می آموزیم 
و نه زنبــوری. مورچه انــدوزش می کند، اما زنبور پــردازش می کند. مورچه 
تراکم اندوزشــی است، اما زنبور تحول پردازشــی. زنبور کیمیاگری می کند و 
آموزش وپرورش یعنی کیمیاگری داده ها و آموزه ها و اینکه من چگونه مواد خام 
را با بینش، مداخله و معرفت خودم پردازش کنم که حتی با آن چه که معلم من 
گفته است، مغایر شود. در حالی که امروزه ما می گوییم داده با ستانده باید برابر 
باشــد تا یادگیری رخ دهد. پس نمره شــما  بیست است. چرا؟ چون ماشاءاهلل 
عین همان چیزهایی که به شــما منتقل کرده ام، به رسم امانت بدون هیچ گونه 
خالقیت به من پس داده ای! هر چه معلم گفته، ماشاءاهلل عین ضبط صوت تکرار 

کرده است. اینکه شد فلش مموری!
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اما زنبورعسل چه کار می کند؟  شهدها را از منابع مختلف می گیرد، اما چیزی 
که تولید می کند اصاًل آن ها نیســت. این همــان مروارید پروری در آِب بدون 
مروارید اســت و ربطی هم به آب ندارد؛ اگرچه از آب اســت. شهید مطهری 
)ره( در کتاب »تعلیم  و تربیت در اســالم« همین علم مورچه ای و زنبور عسلی 
را مطرح می کند و مثال جالبی هم می زند. داستان در مورد پسر رمالی است که 
می خواهد جانشین پدر شود. آن قالب را یاد گرفته است، ولی اصل را نمی داند. 
شهید مطهری خیلی جالب درباره روح علمی حرف می زند. می گوید: دانشمند 
کســی است که روح علمی داشته باشــد، نه مطالب علمی.  از کرلینجر هم که 
می پرسند علم چیست، تعریف نمی دهد. می گوید علم کاری است که دانشمند 
می کند. نه انطباق ذهن با واقعیت یا تعاریف مشابه. علم کاری است که دانشمند 
با روح، روان و سیالی وجودی اش می کند. ما نمی توانیم علم را از روح بگیریم، 
مثل وقتی اســت که ماهی را از آب بگیرید. وقتی ماهی را از اقیانوس می گیرید 
و روی تخته می گذارید، دیگر ماهی نیست، جنازه ماهی است. ما جنازه علم را 
داریم، روح علم در روح دانشمند است. برای همین است که کرلینجر می گوید: 
علم غیر قابل تعریف اســت، چون کاری اســت که دانشمند می کند. حال اگر 
توانستید آن کار را کشــف کنید. آن کار جزو ذات دانشمند است؛ روح، روان 
و سیالی بودن غیر قابل تهدید و تعریف او. حال از این منظر، یادگیری حقیقی 
زمانــی رخ می دهد که یادگیرنده از مطالب دریافت  شــده چیزی فراتر از آن ها 
را بــاز تولید و به عنوان ارزش  افــزوده ارائه کند. ما در یادگیری ارزش  افزوده 
نداریم. استاد بعضًا ارزش  افزوده ای ندارد و دانشجو هم که از اول نداشته است. 

ولی زنبور ارزش  افزوده دارد. 
ر«ِ: هیچ دانشــی به  مثابه تفکر نیســت.  مــوالی متقیان فرمود: »اَلِعْلَم َکالتََّفُکّ
آن وقت تفکر چیســت؟ تفکر یعنــی مجهول یابی و نــه معلوم یابی. در منطق 
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مالهادی سبزواری می خوانیم که تفکر ترتیب دادن امور معلوم برای رسیدن به 
مجهول است. پس غایت تفکر رسیدن به مجهولی تازه برای تفکر دوباره است 
و نه پاســخی معلوم برای خاموشی تفکر. معنای عمیق »ذهن گستری به جای 
ذهن اندوزی«  همین اســت. یعنی با مجهول آموزی اســت که  ذهن گسترش 
پیدا می کند. با معلوم، آموزش اتفاقًا مســدود می شود. به قول جان دیویی: طرح 
مســئله موجب حیات فکراست، اما  حل مســئله موجب مرگ فکر است. او 
می گوید وظیفه معلم ســر کالس طرح مسئله و نه حل مسئله است. حل مسئله 
موجب ایســت فکری می شود. عصب شناســان دریافته اند که وقتی مسئله در 
حال طرح اســت، کورتکس مغز فعال اســت. اما وقتی حل می شود کورتکس 
مغز تعطیل می شــود! وقتی بچه دارد مســئله را حل می کند، آن موقع نورون ها 
با سرعت بیشــتری در ارتباط اند، سیناپس ها فعال اند و هزاران کنش عصبی در 
اوج فعالیت رخ می دهد. این نشــان می دهد که تفکر منشأ دانش است. »اَلِعْلَم 
ِر« چیســت؟ تفکر همان مجهول اســت، پس هیچ دانشی مثل مجهول  َکالتََّفُکّ

نیست. گفت هر چه بیشتر بدانی کمتر می دانی.
 آیا اینشتین بیشتر می دانست یا ما؟ اتفاقًا ندانسته های اینشتین خیلی بیشتر از 
ماست. گســتره ندانسته های اینشتین بیش از دانسته های اوست. او چون خیلی 
می داند هیچ نمی داند. اگر بپرســند یك عقب مانده بیشــتر مجهول دارد یا یك 
دانشمند، مسلم است که می گوییم یك دانشمند. چون نسبت دانش و مجهوالت 
مثل شــعاع و قطر دایره است. جناب آقای دکتر محمدیان در یکی از نشست ها 
سخنرانی می کردند، نکته خیلی ظریف، باریك و تازه ای را مطرح کردند. گفتند: 
ِبّ زِْدنِی ِعْلًما« را »خدایا علم من را زیاد کن« ترجمه کرده اند،  غالبًا این دعای »َرّ
ِبّ زِْد  ولی این غلط اســت. ایشــان می گفت در آن صورت باید می گفــت »َرّ
ِعْلًما«، ولی می گوید: »زِْدنِی«. یعنی مرا به واســطه علم زیاد کن. علم ابزار بسط 
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ماست؛ ابزار است و نه هدف. فرمود مرا به واسطه علم زیاد کن. علم در فلش 
مموری که زیادتر از همه اســت. اینکه ما گفتیم ذهن گســتری باید جایگزین 
ذهن اندوزی شود همین اســت. مجالت رشد ذهن گستری می کنند، کتاب های 
درســی ذهن اندوزی. البته آن هم خوب است. باالخره این لیوان باید پر شود، 
ولی هنر این است که این لیوان چقدر گسترده شود. خود پیاژه می گوید: هوش 
یعنی ظرفیت1؛ ظرفیت دانستن و نه خود دانستن. یعنی اینکه من چقدر می توانم 
بدانــم، اگر هیچ نمی دانم و آن عظمت من اســت. عظمت انســان ها به تراکم 
دانش آن ها نیست، به خواهش دانستگی شــان است. »أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَرَک.« 
برای همین است که می گوید: به تو سینه ای گشوده دادیم. مالک خداوند برای 
گزینــش بندگان؛ معلومــات و معدل، »ISI« و »PHD« نبوده اســت.  می گوید 
چقدر وجودت عظیم اســت. رســول اکرم)ص( حدیث شگفت انگیزی دارند 
کــه می فرماید: »الُخلُق ِوعاُء الّدین«: یعنی خلق ظرف دین اســت. من اگر آدم 
تنگ نظری باشم، هزار حدیث خلق گشوده هم که از پیامبر بخوانم، باز هم دینم 

تنگ نظرانه است. به جای حافظ، به داعش تبدیل می شوم.
»خوانش حافظی« و »خوانش داعشــی« از اسالم بسیار تفاوت دارند. حافظ 
گســترده  دل بود، برای همین قرآن را گسترده می فهمید. داعش هم حافظ قرآن 
اســت؛ بعضًا خیلی بهتر از ما. ولــی می دانید که آن ها قبل از آنکه »َفَســوی« 
بشــوند به اصطالح »َفَهدی« شــدند و این هدایت عین گمراهی اســت. چون 
خلقشــان تنگ، بسته و تاریك اســت، دین را تنگ و تاریك دیده اند. لذا این 
حدیــث »الُخلُق ِوعاُء الّدین« خیلی حرف بزرگی اســت. می گوید اول ُخلقت 
را گشــاده کن، بعد دینت گشــوده می شود. خلقت تنگ باشــد، گشوده ترین 
دیــن را هــم تنگ نظرانــه می بینی. شــما اگــر کل آب اقیانــوس را بریزید 
 توی  این لیوان پالســتیکی، آن وقت اقیانوس همین لیوان کوچك می شــود.

1. Capacity
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درباره وارونگی های تیمز و پرلز بگویم که چرا کشوری معلم آموزش می دهد و 
نتیجه وارونه می گیرد و کشور دیگری با همان آموزش نتیجه مثبت می گیرد. چرا 
در کشــوری مثل ژاپن، نگرش دانش آموزان به درس ریاضی و علوم پایین ترین 
است اما عملکرد دانش آموزان در همان درس ها باالترین است؟ یعنی چه؟ چرا 
در تیمز 201۵ باالترین رضایتمندی شــغلی از آن معلمان ایران اســت، اما در 
ژاپن بر عکس اســت؟ چرا باالترین ساعات آموزشی متعلق به آفریقای جنوبی 
است )1200 ساعت در سال( اما پایین ترین عملکرد را در تیمز دارد و کمترین 
ســاعات آموزشی در کشور لیتوانی است )حدود 600 ساعت(، اما عملکرد آن 
باالتر است؟  یا چرا در کشــوری مثل هنگ کنگ، مفاهیم ریاضی )عدد، وزن، 
جرم و حجم( را دو سال دیرتر از ما آموزش می دهند، اما از نظر عملکرد از ما 
جلوترند. در حالی که در کشــور ما، با دو سال زودرسی عملکرد پایین است؟ 
چرا آن تأخیر موجب تســریع می شود و این تســریع موجب تأخیر؟ چرا در 
برخی کشورها مثل کره جنوبی، رابطه تراکم کالس و پیشرفت تحصیلی مثبت 
است اما در کشــورهای اروپایی منفی؟ و ده ها پرسش پرچالش و وارونه نمای 
دیگر که به راستی شگفت انگیز است و نگاه خطی، کّمی و سطحی ما را به سوی 

نگاه غیر خطی، چند الیه چند ساحتی و پیچیده سوق می دهد.
حــال با توجه به نتایج یا یافته هاي ثانویه پرلز مي توان گفت نخســتین اصل 
در آموزش، طرح مســئله و گشودن افق ها برای اندیشه ورزی آزاد و آزاد شدن 
از اندیشه ها و آموخته های توهمی است. اصل بر گشودگی  است و نه بستگی!  
اصل بر کاســتن بالنده اســت و نه افزودن کاهنــده! بزرگ ترین زندان، حصار 
پاسخ هاســت؛ زیرا گشودگی و آزاداندیشــی در پرتو پرسشگری است.از این 
جهت، آموزش خالق به جای حل مســئله به طرح مسئله می پردازد و به جای 
قانع کردن، پرســش گری را ترویج می کند تا دانش آموز دانش را خود شــخصًا 
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بنا کند و نه آنکه از ما کســب کند. این زمانی اســت که گفتمان مسئله مداری 
جایگزین پاسخ مداری در کل نظام آموزشی رایج شود. 

زیرا هدف آموزش نیز چیزی جز ســاختن نیســت. اما ما متأسفانه آن را به 
آموختن تقلیل داده ایم. به همین خاطر اســت که یکی از فیلســوفان بزرگ به 
نام کوالکوفسکی در کتاب »پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است« می گوید: »معلم 
نه بذر می پاشد و نه محصول بر می دارد، بلکه فقط باید خاک را زیر و رو کند 
و شــخم بزند تا هرکس بذر وجود خود را بیابد و بارور ســازد.« درواقع، کار 
معلم و آموزش واقعی شــخم زدن ذهن است، نه پر کردن ذهن! اساسًا یکی از 
معانی  تزکیه در مفاهیم دینی نیز همین شــخم زدن است تا وجود آدمی لحظه 
به لحظه نو شــود و از نو بازیابی و بازآفرینی شود. این همان تعلیمی است که 
پیامد طبیعی تزکیه است و رابطه تقوا و تزکیه با تعلیم وتربیت از همین جا برقرار 
می شــود. در قرآن آمده است: »ان تتقوا اهلل یجعل لکم فرقانا.« یعنی چه؟ چقدر 
شــگفت  انگیز است! می فرماید: همین که تقوا پیشه کنید و مزکی و پاک شوید، 
صاحب نور و تشــخیص درست می شوید. این گونه نیست که اول  پاک بشویم 
و بعــد برویم تعلیــم ببینم. نه، بلکه همین تقوا خــودش موجب بینش نورانی 
می شود. همه بدبختی ها، تاربینی ها و کژبینی های بشر از این است که می خواهد 
با عینك ســیاه جهان را شــفاف ببیند! نمی شود! اول دیده پاک کن، آن گاه دیده 
به ســوی پاک کن! در غیر این صورت، هرچه بیاموزی سیاهی است و تاریکی 

همان سواد )سیاهی( و نه بیاض )سفیدی(.
در آیه ای که ذکر شد، راز بزرگی نهفته است که کمتر به آن توجه شده است. 
می فرماید: اگر تقوا داشته باشید، خداوند به شما بینش می دهد، نه آنکه از دانش 
خود به بینش برسید! خیلی جالب است! یعنی دانش حقیقی از جانب خدا بر ما 
وارد می شود و نه از جانب خودمان و افراد دیگر. چون دانش ما بشری است و 
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دانش بشر، بشرانگارانه است. یعنی همه چیز را با معیار خود می فهمد.
اگر ما با ذهن بســته به ســراغ دانش برویم، علم ما به جهل و غفلت تبدیل 
می شود: »ان تتقوا اهلل.« نمی گوید وقتی تقوا پیشه کردید، بعد بروید دنبال دانش. 
می گوید همین که پاک شدید، او برای شما آن را قرار می دهد؛ فارغ از منیّت شما 
و ســاحت ادراک محدود شما: »یجعل لکم  فرقانا.« و این خیلی عظمت است 
که دانش و بینش ما از خدا باشــد و نه از خودمان!  اگرچه خودمان نیز مخلوق 
و نشانه خدا هستیم. دانش ما محدود است، چون ما همه چیز را خودخواهانه، 
خودمحورانــه و خودانگارانه درک می کنیم. به  اصطالح مردم شناســان، نگاه ما 
به اشیا، جهان و خدا، مبتال به ســندرم انسان وارانگارانه است، اما تقوا موجب 
می شــود که این سندرم درمان شود و ما واقعیت را همان گونه که هست ببینیم 
و نــه آن گونه که می فهمیم!  اگر خود میان بینی و خودخواهی را کنار بگذاریم، 
آن گاه دانش حقیقی سراغمان می آید. تا زمانی که ما خود را  محور قرار بدهیم، 
دانِش حقیقی به  دســت نمی آید؛ چون رنگ مــا را به خود می گیرد. معرفت و 
شناختی که از دیگری به دست می آید و ریشه در درون ما ندارد، دانش و آگاهی 

نیست، غفلت و توهم است. 
به قول بیدل دهلوی:

معرفت كز اصطالح ما و من جوشيده است       غفلت است اما تو آگاهی توهم كرده ای!
اول باید بدانیم مســئله ما چیست، آن گاه به دنبال راه حل برویم. در اوهام و 
تاریکی کجا می رویم و هدفمان را چگونه می یابیم؟ اول باید از آن چه به اشتباه 
ذهن خود را پر کرده ایم خالی شویم! اما در حقیقت چه کسی می تواند خودش 
را از ذهنیت ها و آموخته های شــرطی شده و رسوب یافته خالی کند؟ اول باید 
پیش فرض های نادرســت را کنار بزنیم تا مفروضات درست امکان حضور پیدا 
کنند. بدون تخلیه این پیش فرض ها، هر فرضی  و هر نظریه و اندیشــه ای رنگ 



178

واكاوي تحول در برنامه درسي

آن پیش فــرض را می گیرد و موجب گمراهی و توهم ادراکی در تشــخیص و 
حل مسئله می شود. پس آموزش واقعی باید به چنین پیامدی بینجامد. این پاک 

شدگی حادثه عظیمی است.
اما محورهای بحث ما گفتنی نیست، بلکه به اتفاق کشف کردنی است.

 آن چه اینجا گفته نمی شود، گفتنی تر و شنیدنی تر است.
 آن چه اینجا بیان می شــود بی ارزش اســت، مگر آنکــه مخاطب خود بدان 

ارزش دهد.
 آن چه اینجا پنهان می شــود و شــما در خود کشف می کنید، ارزش فهمیدن 
دارد. پس ما اینجا ناگزیر آن چه را که مهم است حذف می کنیم تا شما خود 

آن را کشف کنید.
 حقیقت در واژه ها نیست: »الذین یؤمنون بالغیب«!

 این پنهان، یك ایهام است. هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد: ما باید به 
غایب دست یابیم تا حاضر را کشف کنیم!

 ما باید اختفا کنیم تا اکتشاف رخ دهد.

و حاال چند پرسش:
 چگونــه می توان آزادی از یادگیری را برای »یادگیری آزاد« در دانش آموزان 

فراهم کرد؟
 چگونه می توان از »دام یادگیری« اجبــاری به »بام یادگیری« اختیاری ارتقا 

یافت؟
 چگونــه می توان یادگیری»دگرانگیخته« را به یادگیری »خودانگیخته« تبدیل 

کرد؟
 چگونه می توان »فرآیند« یادگیری را از»فرآورده«های یادگیری آزاد کرد؟
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 چگونه می توان ذهن را از مدرســه ای شــدن و مدرســه را از»ذهنی شدن« 
رهایی داد؟

 چگونه می توان از »تربیت رام کننده« به »تربیت رها کننده« راه یافت؟
 چگونه می توان فرآیند »اندیشه ورزی« را جایگزین فرآورده »اندیشه آموزی« 

کرد؟
 چگونه می توان هدف یادگیری را از هرگونه هدف گذاری آزاد کرد؟

 چگونه می توان انگیزه درونی یادگیری را از تمامی انگیزه های بیرونی نجات 
داد؟

 چگونه می توان آموزش»بینش ورزانه« را جایگزین آموزش »دانش اندوزانه« 
کرد؟

پاسخ همه این پرسش ها در یك عبارت نهفته است:
»رهاکــردن آمــوزش از آموزش!« همین کاری که مجالت رشــد می کنند تا 
خوانــدن و دانســتن بی چشمداشــت نمره، مدرک و رســمیت جــان بگیرد 
و مخاطبــان مجله باید با رغبت شــخصی، نه اجبار مدرســه ای، به خواندن و 
دانســتن ترغیب شــوند. این رســالت مجالت رشد در این مســیر پرپیچ و 
خم اســت. اما چگونــه؟ در آغاز ما باید یك خندق عمیــق و عریض بین دو 
 نوع رویکرد حفر کنیم تا فاصله این دو، روز به روز بیشــتر احســاس شــود.

یکی: رویکرد برون زا، اکتسابی، اقتباسی و عاریه ای )تدسیه( در آموزش.
و دیگری: رویکرد درون زا، اکتشافی، ارتجالی و فطری )تزکیه(.

ایــن دو رویکرد در حدیث معروف امــام علی )ع( خیلی بهتر و گویاتر بیان 
شــده اند: »العلم علمان: مطبوع و مســموع«: یکی علم درونی، کشفی، فطری و 
طبیعی و دیگری علم بیرونی، اســتماعی و اکتســابی. یکی  رویکرد فرایندی 
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)درونی( : علم طبعی ـ تحقیقی و یکی فرآورده بیرونی: علم استماعی ـ تقلیدی
برای همین اســت که آموزه های ما میرانده اند؛ چون تقلیدی و اکتسابی اند و 
نــه تحقیقی و ابتکاری! پس با این وصف، یاددهی، مرگ یادگیری اســت! این 
مــرگ یادگیری هم ایهام دارد: هم خوب اســت و هم بد. خوب اســت که ما 
یادگیری هایمان را بمیرانیم تا از آن چه به غلط و ناقص شــناختیم آزاد شــویم. 
گفت: تا از شــناخته  ای نمیری به شناخته ها زنده نمی شوی! ما اگر بدانیم که تا 
چه اندازه دچار توهم هســتیم، خودمان از توهم خودمان خواهیم گریخت. اما 

خوش بختانه غفلت نمی گذارد که به این حقیقت عریان آگاه شویم:
استن این عالم ای جان غفلت است     هوشياری این جهان را آفت است  !1

واقعــًا اگر از پیامدهای وارونه کار خود آگاه شــویم، دیــو از کارهای ما به 
وحشت می افتد! به قول حافظ:

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک     دیو بگریزد از آن قوم كه قرآن خوانند
سعدی می فرماید: »او را چو می پــــــروری می ُکشی«؛ چرا؟ چون متناسب 
بــا فهم و َوهم خودمان پرورشــش می دهیــم. ما با نگاه تونلــی خود از افق 
تعلیم وتربیت فطری دور شــده ایم و با چراغ  محدود و افق بســته خود کودک 
را تربیت می کنیم. این کار بســیار خطرناکی است که وجود وسیع کودک را به 
آن چه مطلوب خودمان اســت، محدود می کنیــم. برای تقریب ذهن مثالی بزنم 
تا مقصود روشــن تر شــود. ببینید، نگاه ما به کــودک و در کل تعلیم وتربیت، 
نگاهی برش زده، گزینش شــده، محدود شــده به زمان، مکان، سلیقه، مد زمانه 
و هنجارهای تبلیغ شــده و معیارهای تحمیل شده است و آنگاه خیال می کنیم 
این همان هدف و غایت تربیت اســت. یعنی همان نگاه تونلی که داخل تونل 
زمــان و مکان و دید محدود خود هســتیم و فکر می کنیم همه جهان و اهداف 
آن در این تونل است. اما اگر محدودیت ها برداشته شوند، درخواهیم یافت که 

1. دفتر اول مثنوی بیت2066
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جهان فراتر از ســاخت ادراکی ماســت. ما برای حل مسائل تربیتی راه حل های 
تونلی می دهیم. یعنی مســئله را در محدوده نگاه عصری و هنجار شــده خود 
حــل می کنیم و بعداً متوجه می شــویم که این راه حــل به ظاهر خوب، صدها 
 پیامد خطرنــاک دارد که چون فعاًل در تونل هســتیم، عواقب آن را نمی بینیم.
در کمپین مائو تســه دونگ در دهه 19۵0 در چین با تشخیص نادرست، برای 
مسئله کمبود منابع غذایی راه حلی داد که به طور موقت خوب و کارساز شد، اما 
بعد از دو ســه سال راه حل او نتیجه عکس داد. طبق گفته فرانك دیکاتر، مورخ 
و نویسنده کتاب »قحطی بزرگ مائو«، سیاست یك گام بزرگ به جلو ـ که از آن 
به عنوان »فجیع ترین کشتار جمعی تمام دوران« یاد شده ـ روی هم رفته موجب 
مرگ ۴۵ میلیون نفر شــد. مرگ ومیر ناشی از قحطی به وجود آمده توسط یك 

انسان بود، اما میلیون   ها نفر مورد آزار قرار گرفتند و کشته شدند.
در سال 19۵۸، مائو که نه اکولوژیست یا بوم شناس بود و نه کشاورز، پشه ها، 
مگس ها، موش ها و گنجشــك ها را به عنوان »آفت«هایی شناسایی کرد که باید 
ریشــه کن می   شدند. او مدعی شد گنجشك درختی اروپایی ـ آسیایی باید کشته 
شــود، زیرا دانه های گیاهی را می خورد. بنابراین توده های مردم چین را بسیج 
کــرد تا پرندگان را از بیــن ببرند. مردم النه های پرنــدگان را نابود می کردند، 
تخم   هایشــان را می شکستند و جوجه هایشان را می کشتند. بعدها کشف شد که 
گنجشــك مقدار قابل توجهی از حشــرات را نیز می خورد، نه فقط دانه را. در 
نتیجه بازده محصول برنج به طرز چشــمگیری پایین آمد. کشــتن پرندگان در 
تعادل زیســت محیطی خلل ایجاد کرد و موجب شد که حشرات محصول خوار 

مانند ملخ تکثیر پیدا کنند.
این ماجرا دقیقًا نقد حال ما در روش های ناشــیانه در تعلیم وتربیت است که 
با نگاه تونلی، بدون توجه به جوانب افقی و عواقب بیرونی دســت به اقدامات 
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پیش پایی در حد دیدن نوک بینی می زنیم و بعد مشــاهده می شــود که درست 
برعکس هدف خود حرکت کرده ایم و به ضد آن چه می خواســتیم، رســیدیم! 
علت این اســت که ما با چراغ الهی، نور دینــی و بینش ایمانی که یك آگاهی 
کیهانی و فرا انســانی است، به مســائل نمی نگریم. بلکه با دید محدود انسانی، 
آن هم در محدوده انگاره های شــخصی و سلیقه ای، به مسائل می پردازیم. این 
درست مانند نور چراغ های خودرو در جاده تاریك است که کمك می کند فقط 
محدوده کوچکی را ببینیم و از بقیه فضای هستی و جهان بی کران غافل بمانیم 
و فکر کنیم که دنیا همین چیزهایی اســت که پیش روی ما اســت و آن چه را 
نمی توان دید، وجود خارجی ندارد! باور کنید ما بچه هایمان را این گونه می بینیم 
و از سایر ابعاد وجودی آن ها غافل می شویم، چون فقط با دید چراغ خودروی 

خود حرکت می کنیم.
من  هر از چندی به روســتایمان ســری می زنم؛ روستایی که دور از شهر و 
پشــت کوه است. غالبًا شــب ها به آنجا می روم. در جایی میان ده و شهر که نه 
شهر پیداست و نه ده و حالت دره مانند دارد، در آن میانه شب، ساعت َده یازده 
شب، خودرویم را کنار جاده پارک می کنم و یا چراغ خاموش چند دقیقه مکث 
می کنم. خیلی وحشتناک است. چون در دل تاریکی می ایستی، انگار رفتی کره 
مــاه و آنجا فرود آمده ای! صدای آن جا مثل کائنات خیلی مبهم و در عین حال 
وهم آمیز اســت. حقیقتًا سکوت کائنات اســت! انگار ستاره ها کف دست شما 
هســتند. اول که چراغ خودرو را خاموش می کنی، ظلمات مطلق اســت. بعد 
آرام آرام کوه ها مثل آدم هایی که َشــبه ناک هستند، پدیدار می شوند و شهابی از 
وســط آسمان می گذرد و بعد بوته ها مشخص می شوند. واقعًا دیدنی است. در 
این لحظه می فهمی این سخن رسول اکرم )ص( را که فرمود: »اگر نبود رسالت 

زمینی ام، این قدر به آسمان نگاه می کردم تا کالبد تهی کنم.«
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حاال مراد از این ماجرا چیســت؟ می خواهم بگویم، ما وقتی در جاده تاریك 
با چراغ محدود خود حرکت می کنیم  و این نور چراغ  فقط محدوده خاصی را 
نشان می دهد، متوجه نیستیم که این روشنایی انتخاب شده مانع دیدن کل صحنه 
و دنیای بی انتهای اطرافمان می شود. یعنی نور گزینش شده موجب می شود که 
ما ســایر جاها را که با نور طبیعی مهتاب می دیدیــم، االن نبینیم. پس این نور 
خودرو، نور مهتاب را می کشد و محو می کند. ما وقتی کودک را با ذهنیت محدود 
خود تربیت می کنیم، همانند نور چراغ خودروی شخصی خودمان است که فقط 
آنجایی را می بینیم که با قصد و انتخاب خود حرکت می کنیم. دقیقًا تربیت فرزند 
و آموزش های ما به دانش آموزان این گونه است. یعنی ما با ذهنیت خود کودک را 
جهت و شکل می دهیم و او را از سایر آموزش ها، فضاها و امکاناتی که فطرت و 
 طبیعت به او داده است، محرومش می کنیم. در نهایت هم او را این گونه می کشیم.
شما وقتی چراغ دانایی خودتان را روشن می کنید، فقط جاده خودتان را می بینید. 
اگر چراغتان را خاموش کنید، چراغ هستی روشن می شود: »ان تتقوا اهلل« یعنی 
همین که از منیت و خودمحوری خارج شوی، نور الهی را می بینی که بی نهایت 
است. من وقتی دانایی خودم را محور قرار می دهم، جاده را با نور محدود خود 
روشن کرده ام و فقط سی چهل متر آن طرف تر را می بینم. ولی در حقیقت هیچ 
جای دیگر را  نمی بینم، چون این منیّت من می بیند. حال وقتی چراغ را خاموش 
 می کنم، نور جهانی در کائنات همه جا منعکس می شود و همه جا را روشن می کند.
همین اســت که من وقتی بچه را تربیت می کنم، متناســب با چراغ جاده خودم 
تربیت می کنم. بگذار چراغ خاموش شود تا بچه بفهمد که چقدر وسعت دارد. 
شــما او را به سلیقه و ســبك خود برش داده اید. او را با ذهنیت شخصی و ُمد 

زمانه تربیت کرده اید و نه مد فطرت و خداگونه!
بلکه باید ســاختارها و ارکان بینش ما تغییر کند. البته که این تغییر به سادگی 
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قابل اجرا نیســت و کلی هزینه دارد. درواقع، ما بــه همین روش خود عادت 
کرده ایم و نیازمند ادامه آن هســتیم. اگر عوض شود خودمان به خطر می افتیم و 

هیچ کس راضی نیست که به خطر بیفتد.
بدبختی دیگر این اســت که ما دائم در پی افــزودن، تعلیم دادن و یاد دادن 
به بچه ها هســتیم و اجازه نمی دهیم قدری آن ها خودشــان را  در خودشــان 
بیابنــد. این قدر ســرب و آهن به پر و بال ذهن آن ها وصــل می کنیم که دیگر 
قادر به حرکت روان و ســیال و خالق نیستند. شما این خودرو های پاکستانی 
را دیده ایــد؟! در اینجا خبری از بدنه اصلی خودرو و موتور نیســت. همه اش 
تزئینات است! همه اش جنگول و پنگول و خرمهره و نعل اسب و شکل و رنگ 
و ظــرف و ظروف و ... تا آنجا کــه دیگر خود خودرو در نقاب خودرو معلوم 
نیست. این خودرو است یا سر در مسافرخانه مش قنبر در خیابان ناصرخسرو!
ما هم همیــن کار را با بچه ها می کنیم. این قدر به این بچه ها دانش انباشــته  
وصل می کنیم که دانش فطری آن ها کور بشــود و موتور بسوزانند. همه اش هم 
به ظاهر می رســیم، یعنی موتور تعطیل اســت. من ابتدای صحبتم گفتم اینجا ما 
نمي خواهیم که مشــکلی را حل کنیم، آمده ایم که مشکلی را از پیش پای خود 
برداریم. ممکن اســت نبینیم و حتی آن را به عنوان دارو تلقی کنیم و بگوییم که 
این دارو نیســت، این زهر است! به قول مولوی: هر دارو که ایشان کرده اند، آن 

عمارت نیز ویران کرده اند!
با این وضعی که پیش می رویــم، آن چه را که داریم و از قبل پس انداز کرده 
بودیم هم از دست می دهیم. یعنی به نام درمان، او را  بیمار می کنیم و این حادثه 
بســیار وحشتناکی اســت که از فرط عادی بودن و تکرار، از دیده ما گریزان و 
نامحســوس شده اســت. ما باید برگردیم به اصل و وصل بشویم به اصل! اما 

اصل چیست؟
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البته گفتنی اســت که فرق است بین ارســال و نزول! در نزول آیات آویخته 
از آســمان به زمین است و نه انداخته! یعنی باید از این آویزه برای باال رفتن به 
اصل آنکه عرش است بهره برد و نه روی زمین ماند. طناب را از باال نمی اندازند 
پایین، بلکه می آویزند پایین که با آن برویم باال. نه با آن بازی کنیم و روی زمین 

سرگرم شویم. این نکته خیلی مهم است: »واعتصموا بحبل اهلل«!
آموزش ها باید برای صعود مخاطبان چنین روندی داشــته باشند. فقط برای 
حفظ کردن، دانســتن و انبار کردن )همان نگه داشــتن طناب( نباشــند، بلکه 
وســیله ای برای ارتقای وجود و توســعه منش و عمق بینش باشند. حاال بیاییم 
نگاهی به رسالت خود و نقش مجالت رشد با این هدف ذکر شده داشته باشیم. 
برای این رسالت بزرگ من چند راهکار نایاب در قالب چند پرسش ناباب ارائه 
می دهم، برای اینکه از دل این پرســش ها راه رشــد مجالت رشد را بیابیم. به 
این پرســش ها بیندیشیم. نیازی نیست پاسخ بدهیم، بلکه پرسش بهانه ای برای 
توسعه ذهن است و نه پر کردن ذهن. و پاسخ برای ساختن است و نه اندوختن! 

و حاال چند نوع از این پرسش های پرپیچش و پرچالش: 

چگونه می توان آزادی از یادگيری را برای یادگيری آزاد فراهم كرد؟
 این یکی از نقش های مجالت رشد است. بچه های ما می خواهند از یادگیری 
آزاد شــوند، چون یادگیری اجباری در مدرسه به اندازه کافی هست. مجله 
رشــد روزنه ای است که بچه را از یادگیری مدرســه ای آزاد می کند. برای 
یادگیری آزاد! آزاد از انگیزه های بیرونی، مادی و سطحی که فرایند یادگیری 

را به کاالی مادی تقلیل می دهد. 

چگونه می توان از دام یادگيری اجباری به بام یادگيری اختياری ارتقا یافت؟



186

واكاوي تحول در برنامه درسي

 کارکرد اصلی مجالت رشــد این اســت که ذهن گســتری کنند و نه ذهن 
اندوزی. هدف باید توســعه ظرفیت ادراکی و وسعت بخشیدن به افق دید 
برای خویش گســتری باشد و نه کسب اطالعات و پر کردن ظرف ذهن از 
دانش حفظی. به قول هوارد گارنر، مدرســه ذهن را مدرسه ای می کند، اما 
مطالعات غیردرسی ذهن را از دام یادگیری محصول مدار به سمت یادگیری 
شــوق مدار و فرایند محور سوق می دهد. ما باید به این سمت وسو حرکت 
کنیم تا دانش آموزان از ســوگیری های محدود آزاد شــوند و به سوی سپهر 

بی کران فطرت سوق یابند.

چگونه می توان یادگيری دگرانگيخته را به یادگيری خودانگيخته تبدیل كرد؟
 یعنی دانش آموز نه به برحســب نمره و رتبه، بلکه برحســب عالقه و ُعلقه 
شــخصی مجالت را بخواند. اگر چنین تأثیری بر مخاطب داشتید، موفقید. 
این خودش هفتاد من مثنوی است که ما بین این انگیزه های کشنده بیرونی 
با انگیزه های حیات بخش درونی تفاوت قائل شویم. مجالت رشد می توانند 
احیاگــر انگیزه هــای درونی در کــودکان و نوجوانانی باشــند که به دلیل 
فشارهای مدرسه ای و اجبارهای درسی شوق مطالعه و خودآموزی در آن ها 

کم رنگ شده است.

چگونه می تــوان یادگيری را از فرآورده های یادگيــری به فرآیند یادگيری 
تبدیل كرد؟

 چون درس مدرسه پروژه است، اما مجالت کمك آموزشی پُروسه اند، یعنی 
هیچ مبدأ و مقصدی ندارند که مثاًل از کجا شــروع کنیم؟ این فصل اول یا 
دوم و ثلث اول و ... نمره دارد و ... فرآیند اســت. اما  کتاب درسی پروژه 
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است. هدف آموزش پرکردن ذهن از معلومات نیست، بلکه شعله ور ساختن 
ذهن برای کشف و خلق است.

چگونه می توان ذهن را از مدرســه ای شدن و مدرسه را از ذهنی شدن آزاد 
كرد؟

 این هــا همه نیازمند تحولی بزرگ در روش ها و نگرش هاســت و با حرف 
و نوشــته چیزی تغییر نمی کند. این ها انقالب می خواهند؛ واقعًا انقالِب در 
نگرش ها و نگرش در انقالب. توجه داشته باشید، پشت بند این گفته ها ده ها 
پژوهش، ســند، یافته و مقاله علمی و روان شناختی است و فراتر از آن، وام 

گرفته از آموزه های دینی و عرفانی هستند.

چگونه می توان از تربيت رام كننده به تربيت رهاكننده دست یافت؟
 ما غالبًا بچه هایمان را رام می کنیم. اما آن کیســت که بتواند رها کند؟ رها به 
معنی ولنگاری نیســت، بلکه به معنای استقالل، خودکفایی و خودگستری 
است. به معنای آزاده پروری است که به قول ساالر آزادگان، امام حسین)ع(، 
نخستین پله دین داری است. الاقل پله نخست را در تربیت درست برداریم. 
اما آیا ما خودمان واجد این خصلت هســتیم؟ ما باید نخست خودمان آزاده 
و خالق باشــیم که دیگران را به این فضیلت ها سوق دهیم. ما باید به جای 
رام کردن کودکان، آن ها را آزاده بار بیاوریم و این کار آســانی نیست. آنکه 
خودش در غل و زنجیر گرفتار اســت، چگونه می تواند زنجیر از دست و 

پای دیگری خارج کند؟
 تعریف رایج از تربیت کالســیك که همه هم آن را تکرار می کنند و به عنوان 
محکم ترین تعریف هاســت، به نظر من مستبدترین نوع تعریف از تربیت است 
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که ما حتی در اســناد باالدســتی، بدون توجه به بافت و ســاخت آن و فقط از 
روی تقلیــد از روان شناســی غربی، آن هم رفتارگرایی، رونویســی کرده ایم و 
خیلــی هم بدان افتخار می کنیم! حال آنکه آن ها خودشــان از این تونل تاریك 
مدت هاســت خارج شــده اند و پشت سرشــان را هم نگاه نمی کنند. برخی از 
متولیان تعلیم وتربیت ما افتخار دارنــد می روند داخل تونلی که غرب از ورود 

مجدد به آن توبه کرده است.
 شــما اگر به متون برخی از اسناد باالدستی بنگرید، خواهید دید که بسیاری 
از تعریف هــا و دیدگاه های مطرح شــده که ظاهراً با القاب و الفاظ اســالمی 
تزئین شده اند، پیش فرض های روان شناسی غربی هستند. اینکه گفته اند: »تربیت 
عبارت اســت از فراهم سازی و بسترسازی مناسب برای به شکوفایی درآوردن 
استعدادها در جهت کمال مطلوب!« سرتاسر این تعریف و تك تك واژگان آن، 
نه تنها ربطی به تربیت ندارد، بلکه خودش علیه تربیت است. شما ببینید در این 

تعریف به ظاهر مترقیانه چقدر افکار مرتجعانه  لم داده است!
اوالً در سند گفته شده است فراهم سازی و بسترسازی مناسب! می دانید یعنی 
چه؟ یعنی ما بزرگ ســاالن یا معلمان و مربیان بر اســاس فهم، درک، عالقه و  
همان نگاه تونلی خود بســتر متناسبی )مناســب هم معلوم است، یعنی مناسب 
افکار و نگاه من( برای رشد کودک فراهم کنیم. مثل این است که ما جریان آبی 
را که از کوهســار جاری شــده، برایش از قبل بر اساس مسیرهایی که خودمان 
می خواهیم، بهره برداری کنیم و زمین خودمان را آبیاری کنیم، کانال کشــی کنیم 
و نگذاریم جریان آب به مســیر طبیعی )فطری( خود برود. آیا این خودخواهی 
نیست؟ این اســتبداد نیست؟ این خیانت  نیست؟ ما چه حقی داریم کودک را 
بر اســاس تشــخیص ناقص خود جهت بدهیم و او را از مسیر فطری به مسیر 
خواســته خود هدایت کنیم؟ ما باید بستریابی کنیم و نه بسترسازی! شما برای 
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بچه ات کانال می سازی در حالی که باید بر اساس طبیعت و فطرت او کانال یابی 
کنی نه کانال سازی!

زمینه سازی خیانت نخست است. یعنی بچه من باید مطابق با آن چه ساخته ام، 
رشــد کند. این اســت که شــهید مطهری در کتاب »تعلیم وتربیت در اسالم« 
می گوید: فرق است بین صنعت و تربیت. در صنعت شما می سازید و در تربیت 
او می ســازد. در صنعت شما بر اساس ذهن خودتان مسیر می سازید، در تربیت 

تو باید متناسب با مسیر او همراه باشی.
پیامبــر )ص( فرمود: »من کان عنده صبــی فلیتصاب له«: یعنی هنگامی که با 
کودک هستید، شما باید وارد جهان کودک شوید و نه آنکه کودک را تابع خود 
کنید. تو باید تابع کودک شوی و تو باید خودت را در تراز، زبان و نیاز او قرار 
بدهی. این دیدگاه به راســتی انقالبی کوپرنیکی در جهان تعلیم وتربیت است که 
اگر غربی ها 1۴00 سال پیش این را گفته بودند، همواره به آن افتخار می کردند. 
اما متأســفانه چون ما به آن عادت کرده ایم، قدر و منزلت آن را نمی دانیم و در 
حد یك گفته برای نقل محافل دینی از آن اســتفاده می کنیم، بی آنکه تحولی در 
دیدگاه خود از کودک و تربیت  ایجاد کنیم. چقدر قرآن زیبا فرموده است: »قل 
کل یعمل علی شــاکلته فربکم أعلم بمن هو أهدی ســبیال )األسراء: آیه ۸۴(«: 
بگو هر کس بر حال و هوا و ســاختار نفســانی خود عمل می کند )زیرا منشأ 
اعمال اقتضای مزاج یا ملکات اســت(. هر کس برحســب شاکله، شخصیت، 
ساختار روانی و بدنی خود عمل می کند. قرآن انسان را این گونه اختیار و عزت 
می دهد و موالی متقیان انسان را آزاد خطاب کرده است: »ایها الناس ان آدم لم 
یلد سیدا و ال امه و ان الناس کلهم احرار«: ای مـــــردم، هیچ یك از آدمیان آقا 
یا برده دیگری زاده نشــده اند، بلکه تمامی انسان ها به طور یکســــــــان، آزاد 
به دنیــــا آمده اند و کسی را بر دیگری امتیـــــــازی نیست. امام علـی )علیه 
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الســـالم( خطاب به دنیا در تعبیرهای بســــــــیار زیبـایی می گوید: »الیـك 
یا دنیا فحبلك علی غاربك.« یعنی دنیا مرا رها کن و برو گم شــو! »قد انسللت 
مــن مخالبك و افلت من حبائلك«: من در برابر تو آزادم. تو چنگال هایت را به 
طرف من انداختی؛ ولی من خود را از چنگال های تو رها کردم. تو دام های خود 
را در راه من گســتردی، ولی من خود را از این دام ها نجات دادم. من آزادم و 
در مقابل این فلك و آن چه در زیر قبّه این فلك اســت، خود را اسیر و ذلیل و 

زبون هیچ موجودی نمی کنم.
 برده یعنی چی؟ ای کاش ما بنده فیزیکی دیگران بودیم. ما برده عادت خود 
هستیم. قرآن می فرماید: دیدی آن کس را که نفس خود را معبود خود ساخته؟ 
»أفرأیت من اتخذ الهه هواه1«: آیا دیدی آن کســی را که هوای نفس خودش را 
معبود خویش قرار داده اســت؟ آن کس که نفس خود را معبود قرار داد، یعنی 
چــی؟ یعنی خود را بت کرد. ما دو نوع بــت داریم: بت بیرونی و بت درونی. 

بت درونی خیلی خطرناک تر از بت بیرونی است ؛ بردگی نرم، بردگی سخت!
دوم اینکه گفته شده است: به شــکوفایی درآوردن استعدادها! این هم از آن 
حرف های اســتبدادی است. آیا ما باید اســتعدادهای کودک را بشکوفانیم؟ آیا 
نمی دانیم که شکوفاندن غنچه مانع شکفتن غنچه می شود؟ در آخر هم گفته ایم 

در جهت کمال مطلوب! مطلوب هم یعنی آن چه فعاًل می طلبیم! عجب!

1. الجاثیه/ 23
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 ضرورت تجديدنظر در شیوه های تبلیغ 
امام موسی صدر1

 مقدمه 
»بســم  اهلل  الرحمن  الرحیم. الرحمن. علم القرآن. خلق االنسان. علمه البیان. 
الشمس و القمر بحســبان. و النجم و الشجر یسجدان. و السماء رفعها و وضع 

المیزان. اال تطغوا فی المیزان1«.
بنده ســرباز از جنگ برگشته ام. یعنی محل کار ما را خداوند متعال در جایی 
قرار داده که سینه به ســینه در مقابل دشمن هســتیم. کاماًل تلخی کوتاهی کردن 
را حس می کنیم. ضربت های شــکننده و خردکننده دشمنان اسالم را از نزدیك 
لمس می کنیم. یعنی، بنا به اصطالح جنگی، در خط مقدم آتش هستم. خب، اگر 
ســربازی را که از جبهه برگشته مورد تکریم و احترام قرار دهند، کار نابه جایی 

نیست. 

 نظم و انضباط از نظر قرآن 
آیه ای را که در ابتدای ســخنانم از »سوره الرحمن« قرائت کردم، مورد توجه 
قرار می دهم: »و الســماء رفعها و وضع المیــزان.« از این آیه چه چیزی به نظر 

1. روحانی عالم و مجتهد شیعه و موسس مجلس اعالی شیعیان لبنان
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آقایان می رســد؟ خداوند در مقام بیان نعمت های خود، پس از ذکر چند نمونه، 
می فرماید که »آســمان را برافراشــت.« بعد می فرماید:»و ترازو گذاشت.« خدا 
آسمان را برافراشت و ترازو گذاشت خداوند کجا ترازو گذاشت؟ این ترازویی 
که خدا گذاشــته، آن گاه که آســمان را برافراشته، کجاســت؟ منظور از »وضع 
المیزان« این اســت که جهانی که خدا خلق کرده و آســمانی که برافراشــته، 
براساســی منظم،  دقیق و حساب شده بوده است. یعنی خدا این جهان آفرینش 
را براساس حسابی دقیق، که با ترازو سنجیده شده،  خلق کرده است. عالم منظم 
است. به خصوص که قبل از آن به آیه »الشمس و القمر بحسبان« نیز اشاره شده 
اســت. یعنی خورشید و ماه پدیده هایی حساب شده هستند. منظور آن است که 
در این آیه اعالن شده است که ایها الناس، این عالم بزرگی که ما در آن زندگی 
می کنیم، با نهایت دقت و نظم و انضباط برقرار شده است. یعنی نظم و انضباط 
بر جهان حکومت می کند.خب، چرا خدا این حرف را به ما می زند؟ »اال تطغوا 

فی المیزان.«
برای اینکه ما هم اگر بخواهیم فرزند این دنیا باشیم، اگر بخواهیم زنده باشیم، 
اگر بخواهیم فعالیت و تالشمان به ثمر برسد و اگر دوستدار خلودیم، باید منظم 
کار کنیم. بلبشــو و بی نظمی، جز فنا در این دنیــا، نتیجه ای ندارد، زیرا دنیایی 
است که همه چیزش منظم است. ما هم اگر منظم باشیم، به ثمر می رسیم. و اگر 
بخواهیم به ثمر برســیم و از عمرمان نتیجه بگیریم، باید منظم باشیم. این اصل 
به ما یاد می دهد که همه چیزمــان، در زندگی داخلی مان،  در زندگی مالی مان، 
در وضع درس خواندنمان، در وضع جواب  نامه، در نوشتن  هایمان در معاشرت 
با دوســتانمان، در روش تحصیلی و روحانی مان، در روش تبلیغاتیمان و در هر 
چیزی که در اداره آن سهیم هســتیم،  باید منظم باشیم. اگر منظم نباشیم، نابود 
و بی اثر خواهیم شــد؛ درست مانند کسی که در شهری با هوای استوایی و گرم 
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بخواهد لباس پشمی به تن کند و برای گرما آماده نباشد، یا کسی که در زمستان 
بخواهد لباســی نازک بپوشد، یا کسی که برخالف جریان آب بخواهد شنا کند. 
چنین آدمی البته نمی تواند موفق شود. دنیا براساس حق و عدل و انضباط و نظم 
اســتوار است. اگر کسی بخواهد بی نظمی کند، در این دنیا به نتیجه نمی رسد و 

هیچ تردیدی در آن نیست.
این مطلب از آیات بســیاری استنباط می شــود. اینکه جهان آفرینش جهانی 
منظم است، هر چیزی به مقدار است، »و ماننزله اال بقدر معلوم«. و »و انبتنا فیها 
من کل شــیء موزون« بارها در قرآن تکرار شده است، و آقایان بهتر می دانند. 
شــاید ده ها آیه به خصوص این موضوع را به انسان تذکر می دهند که این عالم 
منظم است، دقیق است، حســاب دارد؛ بادش، هوایش، آفتابش، بارانش، موج 
دریایش، بادهای موســمی اش، شب و روزش، کوتاه و بلند شدن روز و شبش، 
همه و همه روی حساب اســت. ای انسان، تو هم اگر می خواهی موفق شوی 
و اگر می خواهی در این جهان از عمرت بهره ببری و به نتیجه برســی، باید با 
جهان آفرینش هماهنگ باشــی و منظم شوی. این سخِن قرآن است. حال اگر 
کسی گفته اســت که بی نظمی بهتر از نظم است،  به نظر بنده خالف آن چیزی 

است که ما از قرآن می فهمیم. 

 دنیای امروز دنیای تشکیالت است 
روزگاری، در صدها ســال پیش از این، همه چیز در دنیا به صورت فردی بود. 
دولتش دیکتاتوری بود، اســتبداد بود،  فردی بود؛ تجارتش براســاس معامالت 
فــردی بود؛ یك نفر یــك نفر  تاجر بودند؛ دخل و خرجــش را هر کس خود 
تنظیم می کرد؛ همه چیز در دنیا صورت فردی داشــت: زراعتش،  تجارتش، درس 
خواندنش، دولتش، سیاســتش، روزنامه اش و همه چیز به شــکل فردی بود. در 
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آن زمــان، اگر ما، یعنی قوای دینی و راهنمایان اخالقی بشــر، به صورت فردی 
فعالیت می کردیم، تا حدودی معقول و موجه بود. عیبی نداشت. برای اینکه ما هم 

هماهنگ با همه بودیم. یکی در مقابل یکی. آن ها تنها بودند،  ما هم تنها بودیم.
اما امروز همه چیز به صورت دســـته جمعی و ســازمان یافته درآمده اســت: 
دولت ها تشــــکل ها و سازمان ها دارند؛ تجارت به صورت شرکت های وسیع 
و محیرالعقول درآمده اســت؛ تبلیغات مؤسسات وسیعی دارد؛ مطبوعات مشی 
واحد اتخــاذ کرده اند؛ سیاســتمداران احزاب را به وجــود آورده اند؛ فالحت 
و کشــاورزی مکانیزه شده و در قالب شــرکت ها درآمده است. در این دنیای 
ســازمانی،  اگر ما باز بخواهیم تك روی کنیم، به نظر من نهایت سادگی است. ما 
اگر امروز عمِل دسته جمعی نداشته باشیم کالهمان پس معرکه است که هست! 
برای اینکه همه چیز منظم و تشکیالتی و سازمانی است. شما جایی نشان دهید 
که تنها پیش بروند،  بی سازمان راه بروند، بی تشکیالت پیش بروند،  یا تك روی 
کنند. نمی توانید پیدا کنید. بنابراین اســتنباط این اســت، پس نمی شود بی نظم 
زندگی کرد. اینکه جامعه امروز همه چیزش مؤسســاتی، سازمانی و تشکیالتی 
است و اگر ما بخواهیم بی سازمان و بی تشکیالت فعالیت کنیم،  موفق نخواهیم 
شــد. حاال اگر این دو مطلب را پذیرفتید که چه بهتر. اگر هم نپذیرفتید،  به ۵0 
ســال پیش تا حاال می ماند که همه مان ُخرد شدیم،  له شدیم، قوایمان تلف شد، 
هــر کس به راه خودش رفت، هر کس با دیگری تضارب و تزاحم داشــت و 
مشکالت بی شــماری پیش آمد. نتیجه هم این شد که دیگران هزاران فرسنگ 
از ما پیش افتاده و رفته اند، اما ما هنوز همین جا هســتیم و باز هم می مانیم. میل 
خودتان اســت. می خواهید بپذیرید،  نمی خواهید هم نپذیرید. این ها دو مقدمه 

کوتاه بنده بود. 
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 مشاهدات من از نظم و تشکیالت ديگران 
لبنانی که بنده در آن هســتم، یکی از پایگاه های مسیحیت و بلکه بزرگ ترین 
پایگاه مســیحیت غربی در خاورمیانه است. چون آقایان می دانند که مسیحیت 
در آغاز دچار یك شــکاف بزرگ شــد: مســیحیت غربی که تابع پاپ بود، و 
مســیحیت شرقی که از آن جدا شــد و اُرتودوکس نامیده شد. مسیحیان غربی 
تابع پاپ را تصور نفرمایید که یك فرقه هســتند. کلمــه »کاتولیك« به معنای 
مجموعه اســت، نه یك فرقه معین. فرق بسیار متعددی هستند که همه در زیر 
لوای واتیکان و پاپ زندگی می کنند. این ها یك شاخه اند. شاخه دوم، مسیحیان 
شــرقی یا »ارتودوکس« ها هســتند. ارتودوکس ها مرکزیت جهانی ندارند. تابع 
پطرک های خودشان هستند. هر منطقه وسیعی یك پطرک و، به تعبیر صحیح تر، 
 یــك پَْطِریْرک یا، به تعبیر عربی قدیم مــا، که در مباحثات حضرت رضا)ع( و 
حضرت جواد)ع( می خوانیم، بَْطریق دارد. بنابراین، هر منطقه ارتودوکس نشین 
یك پطرک دارد. رئیس هم ندارند. منتها ســنت بر این جاری شــده است که 
پطرک استانبول، که امروز »آسیناغوراس« نام دارد، پطرک مسکونی نامیده شود. 
یعنی اولین مقام ارتودوکســی دنیا، که بر سایر پطرک ها رهبری ادبی و اخالقی 
دارد، نه اینکه مثل پاپ پیشوای دینی شان باشد. پاپ پیشوای دینی کاتولیك های 

دنیاست.
لبنان اســت که مرکــز فعالیت کاتولیك ها،  یعنی پیروان پــاپ در خاورمیانه 
است؛ چه فرقه روم کاتولیك، چه فرقه مارونی و چه فرقه ارمن کاتولیك و چه 
فرقه ســریان کاتولیك. چهار فرقه طرفدار و پیرو پاپ در لبنان فعالیت می کنند. 
بنابراین، بنده مشــاهداتی از کار مســیحیان دارم. از طرف دیگر، سفری نیز به 
فرنگ رفته ام. واتیکان را دیده ام، در جلســه تاج گذاری پاپ شــرکت کرده ام، 
و لذا از تشــکیالت و مؤسســات کاتولیکی جهان هم تا حــدودی از نزدیك 
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مطلع شــده ام. دیگر آنکه سفری نیز به آفریقای شــمالی و قاهره داشته ام و از 
مؤسســات اهل تســنن نیز تا حدودی اطالع پیدا کرده ام. ارتباط زیادی هم به 
واســطه لبنانی های مقیم آفریقا با آفریقای ســیاه دارم. لذا از فعالیت  مسلمان ها 
در آفریقا کمی مطلعم. در بعضی از کنگره های اســالمی جهان شرکت کرده ام 
و با مســلمانان دنیا و رهبران دینی آن ها هم کمی آشنا هستم. یعنی می خواهم 
تصویری اجمالی و خالصه ای از فعالیت های مسیحیان برای آقایان ترسیم کنم.

 
 فعالیت های تبلیغی مسیحیان 

اما مســیحیان: این مردمی که دینشــان دین رهبانیت است، آن هم »رهبانیئ 
ابتدعوها« به قول قرآن »ما کتبناهــا علیهم«۵ رهبانیت تارک دنیا! این ها چطور 
این قدر منظم شــده اند؟ در مجله ای به نام »الیف« که یك شماره اش مخصوص 
تشکیالت کاتولیکی دنیا بود، خواندم که سازمان کاتولیك های دنیا آن قدر منظم 
اســت که تمام احزاب دنیا، حتی احزاب سّری و زیرزمینی روسیه را پشت سر 
نهاده است. شما تصور کنید که با حکومت پلیسی که در روسیه است، اگر یك 
حزب ســری ضد دولتی بخواهد در آنجــا فعالیت کند،  چه مقدار باید منظم و 
دقیق باشد. این مجله می گوید تشکیالت کاتولیکی دنیا از احزاب سری دنیا هم 
منظم تر و مجهزتر است. این مردم تارک دنیا چنین تشکیالتی دارند. حاال ببینیم 

که چگونه کار می کنند.
تشکیالت این ها چند رشته فعالیت دارد: یك رشته، رشته کلیساهایشان است. 
به قول خودشان )مسیحیان عرب(، مؤسساتی که رعایت ابرشیه می کنند؛ یعنی 
منطقه ای دارند که اســم مردم را رعیت می گذارند و اســم کشیش یا مطران یا 
پطرک را راعی رعیت، یعنی شــبان این گوســفندان. راعی ابریشه همان راعی 
منطقه اســت. این فرقه را »راعویه« می نامند. یعنی فرقه ای که کلیساها را اداره 
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می کند، نماز می گزارد،  تشریفات عقد و ازدواج انجام می دهد و مراسم مذهبی 
را در »وفیــات« که عرب ها به آن »جنات« می گویند، به جای می آورد. بنابراین، 
کشیش ها و اداره کنندگان کلیساها یك دسته اند. دسته دیگر متولیان دیرهایی در 
مســیحیت هستند که از نظام کلیساها استقالل دارند. این دیرها خود مؤسسات 
مستقلی هستند که ابتدا منفصل از واتیکان پدید آمدند، اما باالخره به آن ملحق 
شــدند. این دیرها خود چند دســته اند. در درجــه اول و از همه آن ها مهم تر، 

»ژزوئیت ها« یا »یسوعی ها« هستند.
کتاب »المنجد« می گوید: »اآلباء الیسوعیین«. این یسوعی ها همان ژزوئیت ها 
هستند. این ها فرقه بزرگی هستند. رئیس یسوعی های دنیا را پاپ سیاه می نامند. 
این ها در حقیقت حکام واتیکان هســتند. می گویند پاپ ســلطنت می کند و نه 
حکومت، یعنی حکومت واقعی به دست ژزوئیت ها یا یسوعی هاست. یسوعی ها 
هســتند که اداره امور واتیکان را در دنیا برعهده دارند. البته دیرهای دیگری هم 
هستند: مثل دیر »فرانسیسکن« و دیر »دومنیکن«. در لبنان دیری است به نام دیر 
»عبرین«، و نیز دیری هســت که »کسلیك« نامیده می شود. این ها انواع دیرهایی 
هستندکه استقالل دارند. دیِر جدیدی را هم به وجود آورده اند که دیر »کارگری« 

نام دارد. 

 وظايف كلیسا 
این تشــکیالت بســیار مقتدر کلیســا، در اداره امورِ مذهبی مردم به قدری 
دقیق اســت که اگر در دهی از دهات تنها یك خانواده مســیحی حضور داشته 
باشــد،  روز یکشنبه کشــیش مخصوصی به آنجا می رود تا مراسم اقامه نماز را 
انجام دهد. در لبنان  دهی هســت که مرکز شــیعیان است و »جبع« نام دارد. یا 
به قول خود لبنانی ها »جباع«. همان جایی که »جبعی جبعی« می خوانیم. ده مهمی 
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است. همه ساکنان آن شیعه هســتند و منطقه پیرامون آن هم شیعه نشین است. 
در این ده یك خانواده، تنها یك خانواده مسیحی وجود دارد. تنها یك خانواده، 
شــامل پدر و مادر و دو سه تا بچه، مسیحی هستند. این ده کلیسایی دارد. آقای 

کشیش روزهای یکشنبه می آید. در کلیسا اقامه نماز می کند و باز برمی گردد.
ده دیگری هســت به نام »روم« که نصف جمعیت آن مسیحی است و نصف 
دیگر آن شیعه، البته آن نیمه ای که مسیحی است، جمعیت چندانی ندارد. یعنی 
سکنه آن چند نفری بیشتر نیســتند. شاید مجموعًا به هشتاد نفر نرسند. این ده 
یك مدرسه دارد. روزهای یکشنبه کشیشی برای تعلیم امور دینی محصلین به ده 
روم می آید. درس خود را می دهد و باز برمی گردد. یعنی شما در تمام نقاط دنیا، 
یك مسیحی که کلیسا از او غافل شده باشد و به او نرسد و روز یکشنبه امکان 
نماز را برایش فراهم نکند. اصاًل نمی یابید. حاال شــما تمام کاتولیك های دنیا را 
تصــور بکنید که بالغ بر ۵00 میلیون نفر هســتند. اینکه این ۵00 میلیون نفر را 
این ها چطور باید کنترل کنند، خدا می داند )خوانندگان توجه دارند که این آمار 
برای ۵۵ سال پیش اســت(. خب، در مقابل این ها ما هستیم که وسط افتاده ایم 
و شــده ایم مثل گوشت قربانی. دهاتی داریم که مسیحی ها در آن تبلیغ می کنند؛ 
دهاتــی داریم که بهایی ها در آن تبلیغ می کنند؛ و همین طور الی آخر. این وضع 
کلیســاهای مسیحی است. البته،  غالبًا مدارسی هم وجود دارند که تابع کلیساها 
هســتند. این ها نظیر همان مال های قدیم ما هســتند که در هر دهی به صورت 
مدرسه تأسیس شده اند. کشیش ها این مدارس را اداره و در آن تدریس می کنند.

 سازمان  وسیع ديرها 
قســمت دوم که بسیار عجیب است، مسئله دیرهاســت. یسوعی ها را برای 
شما مثال می زنم. این یســوعی ها اول در اثر کوتاهی هایی که کلیسا طی قرون 



199

ضرورت تجديدنظر در شيوه هاي تبليغ

وسطا نســبت به امور دینی، مذهبی و علمی کرد، شــکل گرفتند. لوتری آمد، 
پروتســتان ها آمدند و از کاتولیك ها منفصل شــدند. جوانانــی بودند که به نام 
یســوعی متشکل شدند و یك سلسله کارهایی شروع کردند. آمدند و دیدند که 
روحانیت از مردم دور شــده، به صورت اشــرافی درآمده،  به صنف معینی بدل 
گشته و از مردم فاصله گرفته اســت. ایشان برای اینکه به مردم نزدیك شوند، 
آمدند و مؤسساتی درست کردند که در حقیقت صبغه فرهنگی داشت. دانشگاه 
تأسیس کردند، مدرسه درســت کردند و کشیش هایی تربیت کردند که غیر از 
کشــیش بودن، وکیل عدلیه هم هســتند، مهندس، طبیب، معلم، استاد دانشگاه، 
فیزیك دان و شیمی دان هم هستند و هکذا. تمایز این ها با مردم عادی فقط یك 
یقه ســفید است و اال لباسشان عینًا لباس عادی اســت. کارشان هم اداره امور 

بیمارستان ها، دانشگاه ها، مدارس حرفه ای،  داراالیتام ها و درمانگاه هاست.
طبیبی هســت در نهایت دقت و مهارت،  در عین حال کشــیش هم هست. 
اگر برای شــما عرض کنم که روبرت کخ، کاشف میکروب سل، کشیش بوده 
اســت، تعجب نکنید. اگر عرض بکنم که بســیاری از کاشفین نظریات جدید 
کشیش بوده اند، تعجب نکنید. یکی از این ها همین کشیش بلژیکی لومتر است 
که اصل توســعه عالم را کشــف کرد؛ که عالم دائمًا گسترده تر می شود. همین 
نظریه ای که با آیه کریمه »و الســماء بنیناها باید و انا لموسعون«6 منطبق است. 
یعنی عالم در حال توســعه اســت. این نظریه ای که در قرآن به آن اشاره شده 
است،  توسط یك کشیش بلژیکی به نام لومتر طرح شد. با اینکه کشیش است، 
امــا اطالعات کیهانی او به قدری زیاد اســت که نظریاتش مــورد اقتباس همه 
دانشمندان است. یعنی شما در میان طبقه کشیش ها می توانید طبیب های خوب، 
مخترع های بنام، فیزیك دان های خیلی مهم، شــیمی دان های خیلی مهم، وکالی 
عدلیه معروف و ریاضی دانان برجسته بیابید. بنده در بیروت دوستی دارم که در 
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سلسله سخنرانی هایی که اخیراً درباره اسالم و مسیحیت در لبنان انجام می شود، 
شرکت می کرد. نامش اب فرانســوا دوپریالتور است. »اب« یعنی کشیش. این 
مرد، اســتاد فیزیك و بزرگ ترین فیزیك دان در خاورمیانه اســت. کشیش هم 
هست. اتفاقًا لباسش هم لباس کشیشی است. مرد بسیار عالمی است و در عین 

حال کشیش هم هست.
این ها با این اوصاف چه کار کردند؟ آمدند و مجاری امور را به دست گرفتند. 
همان مجاری االموری که براســاس اخبار و احادیث ما باید به دســت »العلما ء 
باهلل« باشد. این ها مجاری امور را به دست گرفتند: مهندس، طبیب، وکیل عدلیه، 
ریاضی دان، فیزیك دان و ... آن وقت خدا می داند که این ها در مؤسساتشــان چه 
می کنند. تصور نکنید که صریحًا تبلیغ مسیحیت می کنند. هرگز، بلکه با علم، با 
اخالق و با روش مردم داری، مردم را جذب می کنند. به هر حال، کشیشانی که 
عرض کردم، مجموعه ای از خبرگان و متخصصینی هســتند که در همه رشته ها 
دستی دارند و اداره امور دانشگاه ها را برعهده دارند. این گونه مؤسسات این قدر 
به کلیســا خدمت کرده اند را »پاپ ســیاه« می نامند، و در حقیقت این ها قدرت 
واتیکان را در دســت دارند. این ها در دنیا متجاوز از چند هزار دانشگاه دارند. 
یك مؤسسه دینی مسیحی چند هزار دانشگاه دارد. چند هزار بیمارستان دارند. 
چند ده هزار مدرســه و درمانگاه و داراالیتام و مدرســه حرفه ای و مؤسسات 
مشــاوره ای و روضئ االطفال و مهدکودک و ســالن های ورزشی و سالن های 
ســخنرانی و، هزار برابر این، مؤسســات اجتماعی دارند ... این ها طبق آماری 
که خودشــان دارند، 300 میلیون نفر از مردم دنیا را باسواد کرده اند. آقا هر چه 
باشد، 300 میلیون نفر آدم بی ســوادی که باسواد شده اند، تحت تأثیر این ها قرار 
می گیرند. البته، همه شان هم مسیحی نشدند، اما بسیاریشان شدند. این مؤسسه 
تنها یك دیر از دیرهای مسیحیان، به نام دیر یسوعی هاست. و هکذا سایر دیرها 
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... اضف الی ذلك دیرهای فرانسیســکن و دومنیکن و عبرین و کسلیك و هزار 
جور دیر دیگر که استقالل داخلی و مالی خود را حفظ کرده اند و در عین حال، 

از ارتباطی هرمی با واتیکان برخوردارند. کار مسیحی ها این گونه است.
آن وقت خــدا می داند که چطور دارند در این دنیــا رخنه می کنند و همه جا 
را می گیرنــد. در خودِ لبنان دیری هســت به نام »عبریــن«، دیری کوچك که 
در میان بیابان قرار دارد و کشــیش تربیت می کنــد. رفته رفته و در اثر فعالیت 
کشیش ها،  مدرسه  هایی تأسیس شده اســت. تنها دیر عبرین اکنون ۸2 مدرسه 
دارد. دیر دیگری هســت به نام کسلیك که تازگی دانشگاهی هم تأسیس کرده 
است و دانشکده ای به نام »تشــریع« یعنی قانون گذاری،  ایجاد کرده است. این 
دانشــکده در شــهری به نام »جونیه« در نزدیکی بیروت واقع اســت و از بنده 
نیز دعوت کرده است تا تشــریع اسالمی را در آن درس بدهم. این ها نوع کار 

آن هاست. آن وقت می خواهید اثر عملشان چطور باشد؟

 برای پیشرفت دين حق بايد تالش كرد 
حق مطلق، خودبه خود و بدون تــالش، پیش نمی رود. پیغمبر )ص( در این 
دعــا می فرماید که: »اللهم ان تهلك هــذه العصابئ فلن تعبد بعد.« یعنی خدایا، 
اگر این دســته کشته شوند، کسی دیگر عبادتت را بجا نمی آورد. عجب! معلوم 
می شــود که اگر مردانی، فداکارانی و اصحابی برای دین خدا تالش نکنند، خدا 
عبادت نخواهد شــد. دیگر از عبادت خدا کــه ما چیزی بر حق تر نداریم. پس 
اینکه دل ببندیم که دین ما حق اســت،  مذهب ما حق اســت و خودبه خود راه 
خودش را باز می کند، به نظر بنده درســت نیســت. خیر. اگر ما تالش نکنیم، 
همیــن دین حق و همین مذهب حق، آن طور که الزم اســت پیش نمی رود یا 
کمتر پیش می رود. ایــن آقایان،  همین دین را، همین روش های ترک دنیایی و 
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غیرطبیعی و ناهماهنگ با ذات انسانی شــان را، با تبلیغات،  به شدت در اعماق 
قلب های مردم نشانده اند. 1۴ کشیش برای تبلیغ به کشور اوگاندا رفتند. اوگاندا 
یکی از کشــورهای آفریقایی اســت که آقایان حتمًا اســمش را شنیده اند. 1۴ 
کشــیش به آنجا رفتند و بومیان آفریقایی آن ها را خوردند. شــما خیال می کنید 
که از هدفشــان دست کشیدند؟ خیر. چهارده زن تارک دنیا و دختران راهبه را 
به جای آن ها فرســتادند و مشغول تبلیغات شدند. اما اگر فداکاری نمی کردند، 
نمی توانستند بروند. آن ها رفتند و تبلیغ کردند. االن عده مسیحیان اوگاندا نسبت 
به ۵0 سال پیش 100 برابر شده است. جنوب سودان را ببینید،  و ببینید که از سه 
سال پیش که کشــیش ها را بیرون کردند،  چه حوادثی در آنجا پیش آمده است 
که باالخره هم ممکن است خدای نکرده به جدایی جنوب سودان از شمال آن 

منجر شود.
ماســینیون، مستشرق بزرگ فرانسوی را که روح اسالمی دارد، می شناسید، و 
حتمًا شــنیده اید که در یکی از مجامع پاریس اعالم کرده که اسالم دینی خدایی 
اســت. او کتابی به نام »سالنامه دنیای اســالم« دارد که در سال 19۵۴ به چاپ 
رسیده است. ماسینیون در این کتاب می نویسد که طی سال 19۵۴ شش میلیون 
نفر در آفریقای ســیاه مسلمان شدند، اما با تبلیغات مسیحی ها و تالش هایی که 

به عمل آوردند، یك میلیون نفر از سیاهان نیز مسیحی شدند.
البته این طبیعی است. ســیاه های بت پرست و سیاه های توتمیست و طرفدار 
درخت و روباه، بعد از اینکه مستقل شدند، دیدند که دینشان در عمل پاسخگو 
نیست. لذا به فکر دین های آسمانی و جهانی افتادند. یهودیت که دینی عنصری 
]نژادپرســتانه[ است و کســی را نمی پذیرد،  مگر از راه بهایی ها، چون بهایی ها 
دست یهودی ها هستند، فراموش نکنید، بنابراین، متوجه شدند که یا به مسیحیت 
یا به اســالم باید متوسل شوند. آن ها دیدند که اسالم دینی است پاک که سابقه 
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استعمار و غارتگری ندارد. از طرف دیگر، عقاید اسالمی روشن و واضح است. 
یك خدا دارد، نه ســه تا، و عقایدش پیچیده نیســت. پس اوالً دینی است که 
سابقه اســتعمار ندارد، ثانیًا پیچیدگی و مشکلی در اعتقادات ندارد، ثالثًا احکام 
عملی و ســهلی دارد. این است که به اســالم روی آوردند. شش میلیون نفر در 

سال 19۵۴ مسلمان شدند.
بــه دلیل نبودن تبلیغ و مبلغ اســالمی، نتیجه این شــد کــه آمدند و آبروی 
اسالم را بردند. گفتند ببینید این مســلمان ها چقدر عقب افتاده اند. ببینید چقدر 
در کشورهایشــان کودتا رخ می دهد. ببینید چقدر کثیف اند. ببینید چقدر سطح 
علمشــان پایین اســت. ببینید که در تمام این مدت، حتــی یك جایزه نوبل را 
هم مســلمان ها نبردند. چون مسیحیان تمدن اروپایی را با تمدن مسیحی خلط 
می کنند. در حالی که تمدن اروپایی هیچ ربطی به مســیحیت ندارد. تا وقتی که 
کلیســا در اروپا قدرت داشــت، این تمدن جدید نبود. تمدن جدید، علی رغم 
مســیحیت در اروپا به وجود آمد، و اصاًل تمدنی وثنی است نه تمدن مسیحی. 
به هــر حال، گفتند که تمدن داریم و چنین و چنان ... بعد هم به واســطه همین 
دیرهایی که عرض کردم، وارد عمل شــدند. بچه مریض آفریقایی را وقتی یك 
مؤسســه سالم می کند آقا، بی سواد را که باســواد می کند و بعد هم به دانشگاه 
می فرستد، بی پول را که پول دار می کند، بی تربیت را که تربیت  می کند، می دانید 

چه عاطفه ای نسبت به این پدران تربیت کننده در او ایجاد می شود؟
ســنگال کشــوری آفریقایی اســت که 99/۵ درصد مردم آن مسلمان و 0/۵ 
درصد آن مســیحی اند. با این حال، رئیس جمهور این کشور مسیحی است که 
ســینگور نام دارد. ســینگور یك بچه مســلمان و اتفاقًا یك بچه آخوند است. 
مســیحی ها او را زیر بال و پر گرفتند و به مدرســه فرســتادند تا باسواد شد. 
بعد هم او را به اروپا فرســتادند تا اســتاد عظیم دانشگاه شد. وی االن یکی از 
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فرهنگیان و باســوادهای بزرگ دنیاست که مســیحیان و مسلمانان سنگال در 
مقابل مقام علمی او تعظیم می کنند. اخیراً هم رئیس جمهورش کردند. پس مردم 
را به واســطه ســعی در بهبود وضع دنیایی آن ها جذب می کنند. این هم داستان 
دیرها. آن داستان  کلیســاها بود که مالحظه فرمودید که در هیچ نقطه دنیا یك 
مســیحی نیست که بدون رهبری دینی باشد و اگر تنها یك خانواده مسیحی در 
دهی باشد، وضع کلیسایش مرتب و وضع کشیشش مرتب است. این هم وضع 
دیرهایشان، مؤسسات فرهنگی شان، دانشگاه هایشان، بیمارستان هایشان و دیگر 
سازمان های عجیب وغریبشان که واقعًا شگفت آور است. این ها یك ذره از کار 

مسیحی هاست.

 اما وضع ما 
ما شــیعیان مرتضی علی، ما مردمی که اســالم خدا را با طاهرترین مذهبش 

معتقد و پیرویم،  ما وضعمان چگونه است؟ تشکیالتمان چگونه است؟ 
چند تا شیعه در دنیا هست؟

چند تا روحانی شیعه در دنیا وجود دارد؟
چند تا روحانی در ایران هست؟

مقدار تحصیالتشان چقدر است؟ و ده ها سؤال دیگر ...
صالحیت روحانیونی که در مناطق کار می کنند، چقدر اســت؟ ارتباطشان با هم 
چگونه است؟ اگر یکیشان مریض و گرفتار شد، به چه وسیله ای می شود به او کمك 
کرد؟ من خیلی معذرت می خواهم که این مطالب را در حضور شما عرض می کنم. 
اصاًل این حرف ها چیست؟ آقایان، ما کجا می خواهیم زندگی کنیم؟ در کدام دنیا؟ 
نتیجه اش هم می دانید چیســت؟ این است که نه تنها مسیحیان از ما می برند، نه تنها 
یهودی هــا از ما می برند،  ما هم در خواب خوش فرو رفته ایم که آقا ابداً! شــیعیان 
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مرتضی علی مگر ممکن اســت برگردند؟ بله آقا. بنده دیده ام شیعه مسیحی شده، 
دیده ام شیعه وهابی شده،  به حقانیت خودمان اعتماد داریم. کجا تمام شد آقا! مگر 
می شود بی تبلیغ و بدون سازمان دهی پیش رفت؟ اقاًل ما همان قسمت مساجدمان 
را منظم کنیم. تبلیغاتمان را منظم کنیم. در دعوتمان هماهنگی به وجود بیاوریم. پای 
این منبر می روم یك چیز می شنوم، پای آن منبر چیزی دیگر. اصاًل متناقض! اصاًل 
نامربوط! این منبری یك چیز می گوید و آن یکی چیزی دیگر. من چطور می توان با 

این تبلیغات متناقض ایمانم را بارور کنم و رشد دهم؟ 
ما اصاًل خواب هستیم. این کارهایی که حاال می خواهیم بکنیم، باید ۵0 سال 
پیش، بلکه 1۵0 سال پیش، شروع می کردیم. امیدوارم که به سرعت پیش برویم. 
چون در خطاب آقایان شــنیدم، امتیاز روحانیت شــیعه این است که وابستگی 
بــه جایی ندارد و هر قــدر بخواهد، می تواند تکاپو کند. کاشــکی آنان بودند. 
حقیرترین و بی مایه ترین مذاهب دارند فرزندانمان را از دست ما خارج می کنند. 
بنده مشاهده کردم که تبلیغات بهایی ها شدیداً نظم و وسعت دارد؛ با هیئت های 
نه نفری، ســفرهای تشویقی و این جور بازی ها. باید در مقابل این ها آماده شد. 
اگر فرزند این دنیا هســتیم، دنیایی که »و السماء رفعها و وضع المیزان« دنیایی 
که همه چیزش منظم اســت، اگر منظم نباشــیم،  محکوم به مرگیم و فرزند این 
دنیا نیســتیم. در عصری که همه چیزش به صورت مؤسســه درآمده است، باید 
خودمان را ســازمان دهیم و منظم کنیم. این از مؤسســات مسیحی ها. همه ما 
مسئولیم. همه ما باید برای چنین هدفی همکاری کنیم. کار را منظم کنیم. مناطق 
را تقسیم کنیم. احصا و آمار دقیقی از دهاتمان، از اوضاع شهرها و مناطقمان، از 
روحانیونی که در آنجا هستند، از اینکه چقدر پیش یا عقب رفته اند، تهیه کنیم. 
البته ما حاال انتظار نداریم که مؤسســاتی شکل بگیرند، مدارسی به وجود بیایند، 
درمانگاه هایی به وجود بیایند، بیمارستان هایی به وجود بیایند و مدارس حرفه ای 
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به وجود بیایند. اگر این ها هم بشــود که چه بهتر، امیدوارم که بشود، ولی اولین 
قدم هماهنگی در دعوت اســت. ما هنوز این هماهنگی را در یك شهر و حتی 
در یك مجلس نداریم. ســه تا منبری باالی منبــر می روند، هر کدام یك جور 
حرف می زنند. یکی از این طرف می رود، دیگری خالف آن می رود. این ها کی 

باید عالج شوند؟ چه وقت؟
حاال، اگر چنین ســازمان دهی ای به وجود آمد، اگر چنین هماهنگی ای درست 
شــد، اگر چنین روش صحیحی اتخاذ شــد، آن وقت کار ما خیلی خوب پیش 
خواهد رفت. برای اینکه کمی هم در آخر ســخنم، با حلوای پسین و ملح اول، 
به قول نظامی، دهانتان را شــیرین کرده باشم، عرض می کنم که اگر به طور منظم 

و سازمان یافته کار کنیم، خیلی زودتر و بهتر می توانیم جلو برویم ...

 دين ما دين زندگی است 
بهترین شــیوه دعوت  الی اهلل، یعنی دعوت مردم به ســوی خدا، سبکی است 
که ما داریم. از بنده دعوت کردند در مؤسســه ای در لبنان به نام »دیرالمخلص« 
ســخنرانی کنم. دوتا مؤسســه در کنار هم هســتند: یك متعلق به راهبان است 
و دیگــری متعلق به راهبات. این طرف کشــیش می پروراننــد و حوزه علمیه 
آن هاســت، آن طرف هم دختــران تارک دنیا می پروراننــد. در راه که از صور 
به سوی دیرالمخلص می رفتم، معاون مطران دیر هم سفر بنده بود. در راه به بنده 
گفــت که این جوان ها دنیا را ترک نموده و خودشــان را از لذات دنیا محروم 
کرده اند. دنیا هم امروز خیلی فریبنده شده است. این است که اگر بتوانی این ها 
را در این جهاد و فداکاری شــان تشویق و تقدیر کنی، کار خوبی است. عرض 
می کنــم تا آقایان را دل خــوش کنم که روش تبلیغاتــی و حقایق علمی ای که 
ما داریم،  بســیار بســیار جلوتر، عمیق تر و مؤثرتر از حقایق علمی ای است که 
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دیگران دارند. در این صحبتی کــه کردم، بعد از مدتی،  رئیس دیر به مدیر کل 
تبلیغات لبنان که او هم مســیحی است، گفته بود: آن روحانیتی که سید موسی 
ظرف یك ســاعت در محیط دیر ما پراکند، بیش از روحانیتی بود که در مدت 

شش سال ما به این ها داده ایم.
این یك حقیقت اســت که مربوط به آن دین مطهری است که می گوید: اگر 
زراعت کنی، عبادت و سجود خداست؛ اگر با زنت حسن معامله کنی، عبادت 
و ســجود است؛ اگر در بازار تجارت کنی، عبادت و سجود است؛ آن دینی که 
می خواهد همیشه در همه جا و همه وضع انسان به یاد خدا باشد و هیچ چیز را 
با ذکر خدا و یاد او منافی نمی داند. آخر در مقابل این دین، مســیحی ها هستند 

که اصاًل عبادت را جز در کلیسا و جز در شرایطی خاص ممکن نمی دانند.
کشــیش نوظهوری هست به نام فیالردو شــارمان که او هم از علمای بزرگ 
است. این کشیش آمد و عنوان نمود که عبادت تنها این نیست که در شب عید 
کریسمس و والدت مسیح آن خمیر مخصوص را با آن آب مخصوص مخلوط 
کنید و بخورید. گفته اســت که شما حتی اگر ســنگی را بردارید و جاده ای را 
صاف کنید، این عبادت اســت. وقتی وی این حرف را زد، کتاب هایش تحریم 
و تــا مدت ها خوانده نشــدند. رنگ کفر حاال تازه آهسته آهســته دارد از روی 
فیالردو شارمان کشیش زدوده می شود. این در حالی است که 1300 سال پیش 
پیغمبــر ما به ابوذر می گوید: حتی در خــواب و خوراک قصد قربت کن. دین 
ما اصاًل برای زندگی اســت. دین ما در کارخانه، در مدرسه، در بیمارستان، در 
زمین کشاورزی، در بازار و در همه جا،  همراه ماست. این دین است که می تواند 

زندگی کند. حتی عبادات ما چنین سمت وسویی دارند.
مال شخصی اتریشــی به نام محمد اسد که سی چهل سال پیش مسلمان شده 
و فعاًل در شــهر »طنجه« درکشور مغرب ساکن است. بسیار مرد خوبی است و 
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حرف های خیلی خوب دارد. او می گوید: در عبادت های اسالمی، از قبیل نماز 
و حج، سعی شده است هر دو جنبه دنیا و آخرت، و جسم و روح، با هم توأم 
شــوند. وی مثاًل می گوید که ممکن بود در مورد نماز به ما بگویند: همین طور 
تکیه دهید و توجه قلبی تان به خدا باشــد، اما نگفته اند. به جای آن، در حالی که 
قلبت پیش خداســت، رکوع می کنی، ســجود می کنی، تکبیــر می گویی و ذکر 
می گویــی. یعنی هم بدنت کار می کند و هم قلب و روحت کار می کنند. قلبت 
متوجه خداســت، اما، هم زمان با آن، اعمالی از تو صادر می شود، تا عادت کنی 
که حتی در حین عمل خارجی هم متوجه خدا باشی. تا بتوانی در بازار هم که 
هستی، متوجه خدا باشــی. تا بتوانی در حین کشاورزی هم متوجه خدا باشی. 
مقصود آن اســت که دین ما دین زندگی است. دین ما دین سالمتی و صلح و 
صفاست. اگر بتوانیم از نظر شکل و از نظر سازمان دهی، وضع خودمان را مرتب 

کنیم، هزارها هزار امید است. 
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 كاال و تأثیر آن در انتقال فرهنگ به عنوان يك ظرفیت تبلیغی 
سهيل اسعد1

 مقدمه 
اصــل تبلیغ، انتقال پیام اســت و در روش تبلیغ ســنتی، انتقال پیام همراه با 
ســخنرانی و خطابه بوده، اما این روش زمانی مؤثر واقع می شود که مبلغ بتواند 
کالم را به خوبی منتقل کند. طبیعتًا انتقال پیام از طریق خطابه برای برخی افراد 
مشــکلی ندارد، اما با وســعت جمعیت و نقاط زندگی بشر، انتقال پیام با کالم 
سخت خواهد بود. در کشورهایی که جمعیت زیادی دارند، هر مبلغ برای تبلیغ 
باید تمام  وقت و انرژی خود را صرف تبلیغ لســانی و ســفر به مناطق مختلف 
کند. اگر تبلیغ را به عنوان یك فرایند وسیع نگاه کنیم، می توانیم به وسیلة صنعت 
و بــا تولید کاالهای خاصی، کار تبلیغــی انجام بدهیم و عماًل ادیان تا حدودی 
این کار را شروع کرده اند تا به وسیلة کاالها، مسائل ایدئولوژیك را منتقل کنند. 
بنابراین در روند تبلیغی مطلوب، انتقال پیام به هر نحو ممکن اســت، مراکز و 
سازمان ها در این فرایند تمام ابزارهایی را که از لحاظ علمی، فناوری، صنعتی، 
ورزشــی و هنری در اختیار دارند، به عنوان ابزار تبلیغی به کار می گیرند تا پیام 
مورد نظر در ابعاد مختلف منتقل شود؛ چرا که اصل، تحقق هدف و انتقال پیام 

1. اندیشمند و مبلغ آرژانتینی
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است و به هر نحو ممکن می توان این کار را انجام داد. 

 * كاال يا محتوای تبلیغی بايد امروزی و ملموس باشد. 
یکی از اشــکاالت وارد بر روش ســنتی تبلیغ این اســت که ما نتوانسته ایم 
دیــن را برای افراد جامعه ملموس جلوه دهیم، در حالی که پروتســتان ها، تمام 
کشیش های امروزی خودشان را مقدس می دانند و همة آن ها را صاحب کرامات 
معرفی می کنند. آن ها در بحث هنر و کرامات شخصیت های دینی و مذهبی شان 
و نیــز بحث کاالهای مذهبی مقدس، مســائل ملموســی را به وجود آورده اند. 
آن ها هیچ وقت کتابی راجع  به شخصیت های مقدس تاریخی نمی نویسند، بلکه 
بیماری را به کلیســا می آورند و شخصیت  مقدسی را هم می آورند که او را شفا 
می دهد. هزاران کانال تلویزیونی هم این صحنه را پخش می کنند و با این روش 
دین را به صورت ملموس به مردم معرفی می کنند. در این فرایند کاالها می توانند 
پــل ارتباطی با ایدئولــوژی، فرهنگ، تمدن، فکر و جهان بینی باشــند. یکی از 
برنامه های غرب برای جذب، خلق شــخصیت های جذاب برای جوانان است 
که در کنار آن شــخصیت ، کاالهای مربوط به آن شــخصیت را تولید می کنند. 
مثاًل خواننده ای را با شــلوار و عینك و کاله خاصی مطرح می کنند و ســپس 
شرکت هایی در چین، آمریکا و دیگر کشورها کاله ها، عینك ها و شلوارهای آن 
خواننده را تولید می کنند. شــرکت های مزبور در ادامة این روند تبلیغی، کافه ای 
به نام »هاردراک1« تأســیس کردند. هر کشوری حق دارد یك هاردراک داشته 
باشــد و لذا زنجیره ای از هاردراک در اکثر پایتخت های جهان تأســیس شد و 
لباس ها و پوشش و مسائل دیگر متعلق به این شخصیت های مشهور را در آن ها 

به فروش می رسانند.

1. Hard Rock
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 * تأثیر كاال روی احساسات 
پروژة اصلی پروتســتان ها در کل دنیا، دفاع از اســرائیل اســت. آن ها تاریخ 
مســیحیت را به ســمت زمین مقدس و بیت لحم و محل تولد حضرت عیسی 
می برند تا با این روش به حقانیت اســرائیل و جایگاه آن و اهمیت دوســتی با 
یهودیان برســند. در این راستا این ها مســتقیمًا از اسرائیل دفاع نمی کنند، بلکه 
کاالهای مذهبی مخصوص اســرائیل تولید کرده اند و در کل کلیســاهای دنیا 
به عنــوان ارتباط با خدا پخش می کنند. مثــاًل آب را تحت عنوان آب مقدس، یا 
تربتی را تحت عنوان تربت میعادگاه حضرت عیســی )ع( از اسرائیل می آورند، 
در ایــن فرایند کانال های ماهواره ای برای ترویج چنین کاالهایی ایجاد کرده اند 
و کشــیش های آن ها دائمًا توصیه می کنند: آبی را بخورید که پاهای عیسی در 
آن بوده اســت، آبی که بنی اسرائیل را شفا داد. شبکه های ماهواره ای مخصوص 
فــروش این کاالها ایجاد کرده اند که  خیلی هم جواب می دهد؛ چرا که دین را 
ملموس کرده اند. براین اساس کاالهایی را تولید می کنند که احساس را تحریك 
می کند. آمریکایی ها از کاالهایی اســتفاده می کنند که روی احساسات اثرگذار 
اســت، چرا که احساســات عامل تغییر و تحول در فرهنگ و آداب و رســوم 

هستند.
در کشــور ایــران فرصت های زیادی در این زمینه وجــود دارند که از آن ها 
استفاده نشده اســت. ترکیه به عنوان یك کشور اسالمی که از لحاظ جغرافیایی 
شبیه یا نزدیك ایران است، توانسته مدل لباسی را برای خانم ها و تا حدی آقایان 
پخش کند و تمامی زنان مســلمان در جهان عــرب و غیرعرب مانند اندونزی 
به دنبال لباس ترکیه ای هســتند که نمونه ای موفــق از تولید و صادرات کاالی 

محلی یك کشور است.
یکــی از روش های انتقال فرهنــگ،  انتقال زبان یك ملت اســت و ترک ها 
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به خوبی از این موضوع اســتفاده کرده اند. مثاًل دانشجویانی را به کشورهای دنیا 
می فرســتند، و آن ها در ضمن تحصیل، مرکزی ترکی تأسیس می کنند که در آن 
مسائل مربوط به ترکیه مانند زبان،  فرهنگ، موسیقی، غذا و ... را عرضه می کنند.

 * ارتباط مسقیم كاال با مسائل فکری و تبلیغی 
در کشورهای غربی، مراکز و سازمان های تبلیغی کار خود را با مسائل جذاب 
شــروع می کنند تا در پایان به مســائلی منتهی شوند که هدف اصلی آن ها بوده 
است. مثاًل ابتدا آب و تربت  اسرائیل را می آورند و در انتها کاالیی تولید می کنند 
که با پرچم اســرائیل همراه باشــد. در نهایت هم مخاطب به تقدس یا اهمیت 
اســرائیل خواهد رسید. شــخص وقتی به آب مقدس و تربت  اسرائیل متعلق 
شد، مجبور می شود اسرائیلی بشود و در نهایت عاشق اسرائیل خواهد شد. لذا 

دوست دارد مانند آن ها فکر و زندگی کند.
در ایــن راســتا هندوئیزم هــم از روش کاال برای جــذب مخاطب و تبلیغ 
هندوئیزم اســتفاده می کند. در حال حاضر لباس، عطر، سنگ، موسیقی هندی، 
کتاب های مربوط به مدیتیشــن،  یوگا، بخور و عود در فروشــگاه های کاالهای 
هندی عرضه می شوند که این فروشگاه ها در تمام دنیا معروف هستند. در اروپا، 
آمریکا، اســترالیا و کانادا این فروشــگاه ها وجود دارند و اجناس مرغوبی هم 
عرضه می کنند. حتی گاهی ســود هم نمی برند و فقط می خواهند این کاالها را 
پخش کنند! مخاطب درکی صحیح از اهداف پشت پردة عرضة این محصوالت 
ندارد و غربی ها هم خیلی عاشق مسائل شرقی و شرقیات هستند. موضوع غالب 
در دنیای غرب موضوع »ســالمتی« است. در این راستا هندی ها رستوران های 
مخصوص گیاه خواران ایجاد کرده اند تا محصوالت خود را به  فروش برسانند. 
آن هــا این کار را بدون هیچ تبلیــغ تلویزیونی یا تبلیغ در جراید انجام می دهند 
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و فقط فروشــگاه احداث می کنند. اما آن قدر تعداد این فروشــگاه ها زیاد است 
که خود به تبلیغ بدل می شــود و بسیار موفق عمل کرده اند.مصری ها هم همین 
حالت را دارند. فروشــگاه های عرضة کاالهای مربوط به تاریخ مصر، در تمام 
دنیا معروف اند. بنده این فروشــگاه ها را در آمریکای التین،  لبنان، کره و دیگر 
کشــورها دیده ام. در این مراکز تجاری، هند به معنای هند باســتانی و نه هند 
امروزی و مصر هم به معنای تاریخ تمدن معرفی می شوند. در ایران تقابلی بین 
اســالم و تاریخ باستان ایران وجود دارد و لذا مســائل مربوط به تاریخ باستان 
ایران برجسته ســازی نشده اند. در حالی که مصری ها این کار را انجام داده اند و 
موفق هم عمل کرده اند. البته مسائلی در جهان اسالم شروع شده اند. مثاًل بعد از 
شــهادت عماد مغنیه کاله ایشان بسیار مشهور شد و حتی در ایران هم شناخته 

شد. این یعنی ما هم قدرت این کار را داریم.

 * تأثیر كاالها بر سبك زندگی 
در بحث صنعت این پرســش در مورد ارتباط انسان با اشیا وجود دارد که آیا 
انسان بر اشیا مؤثر است یا اشیا بر انسان مؤثر هستند؟ به عبارت دیگر، آیا انسان 

بر صنعت حاکمیت دارد یا صنعت بر انسان حاکم است؟
ظاهراً به غیر از افراد متفکر، نخبگان و کسانی که اهل ارزش ها و مبانی فکری 
هســتند، صنعت بر عموم مردم حاکمیت دارد. یعنی مردم عوام محکوم صنعت 
و فناوری هستند و صنعت و فناوری می تواند فرهنگ یك کشور را تغییر بدهد 
و این اثر کاال بر فرهنگ اســت. روش امریکا این است که امریکا در تسلط بر 
اذهان مردم از روش صنعتی و تولید کاال زیاد اســتفاده می کند، ملتی را مجبور 
به اســتفاده از کاالیی می کنند که ایــن کاال در طول زمان و به صورت تدریجی 
در تغییر فرهنگ مردم اثرگذار خواهد بود و آن ها از این روش خیلی اســتفاده 
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می کند. در برخی کشــورها و مناطق هم خیلی موفق بوده اند. مثاًل در آمریکای 
التین دیگر موسیقی محلی شنیده نمی شود. در سینما، قهوه خانه و دیگر مراکز، 
فقط موســیقی آمریکایی شــنیده می شــود. مردم هم پس از مقاومت ابتدایی 
آرام آرام انس پیدا کردند و حتی به مدافع موســیقی آمریکایی تبدیل شــده اند. 
ایاالت متحده روی کاالهای هنری و مســائل مربوط به هنر، خیلی کار می کند، 
چرا که با عواطف و احساسات ارتباط مستقیم دارد و در موضوعات فرهنگی، 
احساســات و عواطف مقدم بر عقل است. ما مسلمان ها در خطابه هایمان دائمًا 
بر عقل تکیه داریم و می خواهیم با اســتفاده از عقل، فرهنگ را دگرگون کنیم؛ 
در حالی که این ها با احساســات و عواطف سروکار دارند و کاالها این قدرت 

را دارند.

 * رابطة صنعت گردشگری و تبلیغ كاال 
یکی از کشــورهایی که باید به عنوان هدف گردشگری مردم در جهان غرب 
باشــد، ایران است، ولی شرایط این طور نیست. از جمله کشورهایی که سفر به 
آن  ها در غرب مد شــده است، مصر، مراکش و ترکیه هستند. در اروپا، کانادا و 
استرالیا جذاب ترین محل های گردشــگری مصر، مراکش و ترکیه هستند، چرا 
که آن ها عاشق مســائل رازگونه اند؛ یعنی مسائلی که هم شرقی، هم باستانی و 
هم اسرارآمیزند را دوست دارند. ضمن اینکه کشورهای مزبور زیبا هستند. مثاًل 
مراکش در ســاحل دریای مدیترانه اســت و مردمش به نشست و برخاست با 
مردم غرب عادت دارند. آن ها شــهرهای قدیمی دارند که هنوز به همان قدمت 

مانده و آن ها را به صورت جذابی درآورده اند.
در مورد غذا هم همین طور اســت. رستوران های هندی، ترکیه ای و چینی در 
تمام دنیا حضور دارند. اما بنده در لبنان هر چقدر گشتم که یك رستوران ایرانی 
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پیدا کنم، موفق نشــدم، شــاید هم بوده و من ندیدم. ما با خودمان فکر می کنیم 
که اگر بخواهیم یك رستوران ایرانی تأسیس کنیم، آیا مخاطبی داریم؟ اما آن ها 
به این مســائل فکــر نمی کنند وکار را انجام می دهد؛ چــرا که در یك رویکرد 
فرهنگی باید کار را انجام داد تا روزی برســد که مثاًل غذایی ایرانی در کل دنیا 
مشهور شود. االن اسرائیل »فالفل« را به خودش اختصاص داده است و در تمام 
پایتخت های دنیا فالفل را به عنوان یك غذای اسرائیلی می شناسند. در همه جای 
دنیا غذاهای ترکیه ای پیدا می شــوند. همین طور هندی و چینی و این سه کشور 

خیلی روی غذا کار کرده اند.
ایــران هم غذاهای بســیار خوش مزه ای دارد. بنده به عنوان یك مســلمان از 
کشــور آرژانتین عرض می کنم که ما مســلمانان آرژانتین خیلی به انتظار روز 
عید می ماندیم تا ســفارت ایــران ما را دعوت کند و با غذاهــای ایرانی از ما 
پذیرایی کند. غذاهای ایرانی برای ما بســیار خوش مزه و مزة جدید آن ها برای 
ما جالب بود. آن زمان ســن من خیلی کم بود. یادم هســت که حلوای ایرانی 
را خیلی دوست داشــتم، چرا که حلوا یك غذای ایرانی است و جای دیگری 
آن را ندارند. یا پســته و رطب ایرانی برایمان بســیار جالــب بود. باید از این 
فرصت ها اســتفاده کرد. کشــورهای دیگر غذاهای بسیار ساده تری دارند،  ولی 
داستان خاصی برای آن ها درست می کنند. مثل فالفل که یك غذای بسیار ساده 
اســت. اما در کل دنیا فالفل را می شناســند. رستوران جایی است که شما فقط 
در آن غــذا می خورید،  اما یك فرایند تبلیغیـ  تدریجی دارد. بعدها رســتوران 
را به نام کشور شما می شناسند. کشــورهای دنیا ابتدا رستورانی ایجاد می کنند 
و بعد از مدتی گروه نوازندگی موســیقی خودشــان را به آنجا می فرستند. بعد 
توسط مجالت، تبلیغات گردشگری می کنند و به تدریج جلو می روند و حرکت 
فرهنگــی را کامل می کنند. ایران در این زمینه ها کار نکرده اســت و مردم دنیا 
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نمی دانند که ایران مکان مناسبی برای گردش است. تمام کشورها مشغول تبلیغ 
در این زمینه هستند، اما ایران خیلی کم رنگ وارد این عرصه شده است.

 * كاال به عنوان يك ظرفیت تبلیغی 
کشورها برای نفوذ فرهنگی در جهان از بازاریابی کاالها با رویکرد بین المللی 
اســتفاده کرده اند. مثاًل در اروپا بعد از غرق  شــدن در ماتریالیسم و مادی گری، 
امواج جدیدی پیش آمد که مردم غرب قصد بازگشــت به تاریخ را داشــتند. 
به این ترتیب فلســفه، عرفان و مکاتب سنتی و ادیان شــرقی مانند هندوئیزم 
دوباره احیا شدند که برای اروپایی ها لذت خاصی دارد. در اسپانیا حرکت هایی 
برای بازگشــت به دوران اندلس به عنوان بهترین نمونة تمدنی اسپانیا در طول 
تاریخ آغاز شــده اســت. مثاًل گردشــگری اندلس را خیلی برجسته کردند و 
شــمایل شهرهایی مانند قرطبه، گرانادا، ماالگا و منطقة اندلسیا را که در جنوب 
اسپانیاســت، به وسیلة هتل ها و رســتوران ها به گونه ای طراحی کردند که ابعاد 
تاریخی آن ها را نشــان می دهد. فروشگاه های فروش سوغاتی برای گردشگران 
نوشــته هایی به زبان عربی اندلس و عباراتی مانند »الغالب اال اهلل« را می فروشند. 
ایران می تواند به خوبی از این فرصت اســتفاده کند، چرا که در بعد بین المللی،  
تاریخ و تمدن ایران بســیار محبوب است و نمونه هایی از افراد، شخصیت ها و 
حکومت ها وجود دارند که می تواننــد محصوالت زیادی را در این فضا تولید 

کنند.

 * هفت نکتة روان شناسی تبلیغ برای خريد كاال 
معموالً علت اصلی خرید کاال توسط انسان،  تحریك احساسات است. یعنی 
خیلی کم پیش می آید که کســی با منطق و به واســطة تفکر و عقل، کاالیی را 
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بخرد. لذا محرک ما در خرید احساسات است. این احساسات یا داخلی هستند 
و یا همراه با لذت های جســمی. ســازمان ها در تبلیغــات از هفت نکته که در 

تحریك احساسات خریدار مؤثر هستند، استفاده می کنند:
الف( محــرک اول برای خرید یك کاال حالت رغبت ها و امیال اســت؛ یعنی 

کاالهایی که به شما قول لذت های شهوانی را می دهند.
ب( محرک دوم حالت عرفانی یا ماورایی اســت. یکــی از ابعاد درونی روان 
انسان این است که به مسائل مرموز و متافیزیکی عالقه دارد. مسائل مجهول 

یا محجوب تحت عنوان بعد عرفانی مطرح می  شوند.
ج( محرک سوم روش زنگ خطر است، یعنی کاالیی تولید می کنند که مسائلی 
را که برای انســان تهدید تلقی می شود، رفع می کند. مثاًل از بیماری ها برای 
فروش دارو اســتفاده می کنند. آن بیماری را به عنوان تهدیدی جدی مطرح 
می کنند و تبلیغات زیادی می کنند که این بیماری بســیار کشنده و در حال 
گسترش است. بعد وارد بحث دارو و درمان می شوند، یا از روش روز آخر 
فروش اســتفاده می کنند. مثاًل دربارة کاالی نامرغوبی دائمًا می گویند: امروز 
یا فردا روز آخر فروش اســت و این را تکرار می کنند و لذا شــما احساس 
خطر و نیاز شدید می کنید که االن آن کاال را بخرید. این روش همان روش 

زنگ خطر است.
د( محرک چهارم شخصیت، اعتبار و نفوذ اجتماعی است. اکثر انسان ها حاضر 
هستند که به خاطر وجهه و منزلت اجتماعی شان پول خرج کنند. مثاًل خیال 
می کنند که ســاعت سوئیســی دارای کالس اجتماعی است. در این روش 

کاالهای کاماًل لوکس تبلیغ می شوند.
هـ( محرک پنجم قدرت و سلطه است. انسان ها معموالً به دنبال قدرت و سلطه 
هستند و شرکت ها برای فروش کاالها خیلی از این مفهوم استفاده می کنند. 
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یعنی تلقین می کنند که این کاال به شــما ســلطه و قدرت می دهد و شــما 
ابرقدرت می شوید. در فروش ویتامین ها و تغذیه و همچنین در مسائل مالی 

از این روش تبلیغی استفاده می شود.
و( محرک ششــم امنیت اســت. یعنی کاالیی را می خریم که خیال ما را راحت 
می کند و به ما آرامش و ســکون می دهد. مانند کاالهایی که خألهای امنیتی 

و اضطراب ما را حذف می کنند و به ما امنیت روانی و جسمی می دهند.
ز( محــرک هفتم مربوط به کاالهای ممنوعه اســت کــه قاعدة »کل محجوب 
مرغوب« اســتفاده می کننــد. کاالیی که در هر جایی یافت نمی شــود و یا 
خیلی حالت خاصی دارد و خرید آن طبیعی نیست و ما به وسیلة فروش آن 
می توانیم وارد آن حریم ممنوعیت شویم. مثل مواد مخدر که عالوه بر لذت 

کاذب، حالت ممنوعیت را هم دارد.

 * كاركرد هنر ناب ايرانی اسالمی در بی اثر كردن تحريم ها 
کارهای صنایع دستی ایران، مانند مینیاتور، خیلی کم تبلیغ شده اند، در حالی که 

کارهای بسیار زیبایی  هستند. 
در مقایسه با کشــورهای مختلف جهان، هنر ایرانی هنر بسیار عجیبی است. 
محصوالتی که در بازار اصفهان وجود دارند، اگر با یك راهبرد تبلیغاتی خوب 
در دنیــا مطرح شــوند، غوغا خواهند کرد؛ همان طور که فــرش ایران در بازار 
بین المللی معروف است و خیلی هم گران فروخته می شود و در این زمینه حتی 
تحریم ها بی اثر هســتند. یك نکته اینکه حمام سنتی و خزینه در ایران مسئله ای 
اســت که برای اروپاییان بسیار جذاب است؛ چرا که آن ها چنین چیزی ندارند. 
بعد از چند قرن خودشان چیزی شبیه به حمام سنتی ایران ایجاد کرده اند که در 
کنار سالن های ورزشی و پرورش اندام و به صورت مستقل ایجاد شد و امروزه 
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در مجالت تمام شــرکت های هواپیمایی اروپا همیشــه چند تبلیغ از این نوع 
حمام ها وجود دارد. این در حالی است که وقتی مردم در اروپا آب نداشتند، در 
اندلس حمام وجود داشت. امروزه این حمام ها در اروپا و ترکیه وجود دارند و 

به جاذبه های گردشگری تبدیل شده اند.

 * افزايش هزينة تمام شده برای تولیدكننده 
مشکل جدی دیگر این است که امکانات و تسهیالت در اختیار تولیدکنندگان 
داخلی قرار نمی گیرد و در نتیجه قیمت تمام شــدة کاالهای تولید داخل، بیشتر 
از کاالی مشــابه خارجی است. مثاًل قیمت تمام شده یك میز یا صندلی داخلی 
بیشتر از مشابه خارجی آن می شود. چرا که در این کشورها، وقتی به تولیدکننده 
سفارش تولید داده می شــود، ابتدا مقداری از وجه را به عنوان پیش پرداخت به 
او می پردازند. ســپس به او تسهیالت ارزان قیمت، مانند تسهیالت صفر درصد، 
می دهند تا توان تولید داشته باشد. این تولیدکننده با وجود نقدینگی، کاال را در 

زمان کمی تولید می کند و تحویل مشتری می دهد. 
امــا در ایران تولیــد به این صورت نیســت. متأســفانه وقتــی کارفرما یا 
سفارش دهنده که دولت است، سفارش کاالیی، مانند یك کمپرسور را می دهد، 
خبری از پیش پرداخت نیســت و تسهیالت هم در بهترین شرایط، برای صنعت 
1۷ درصد و در حوزة کشــاورزی 1۴ درصد است. تولیدکننده شروع به تولید 
می کند و به دلیل فقدان نقدینگی تولید زمانبر می شــود و اگر تولید مطابق میل 
بود، کاال را بدون پرداخت وجه آن تحویل می گیرند و گاهی هم تا چند ســال 

پرداخت پول طول می کشد. 
آقای دکتر عباس علی آبادی که در شــرکت »مپنا« با ما جلسه داشت، گفت: 
ما می توانیم تمام نیازهای پارس جنوبی را تأمین کنیم. متأســفانه با وجود اینکه 
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چندیــن هزار میلیارد تومان کار کرده ایــم،  طلب ما را نمی دهند، در حالی که ما 
بــرای ابزار و تجهیزات و نیروها هزینه کرده ایم. هر چقدر تولید بیشــتر زمانبر 
باشد، به هزینة آن اضافه می شود. از طرف دیگر، وقتی پرداخت پول تولیدکننده 
به تأخیر بیفتد، دیگر نمی تواند ادامه بدهد. اینکه یك ســال بعد از تحویل کاال 
پول آن را بپردازیم، برای تولیدکننده خیلی پرهزینه اســت، و در کشــورهای 

خارجی از این اتفاقات رخ نمی دهد.

 * نبود رقابت بین تولیدكنندگان و پايین بودن كیفیت تولیدات داخلی 
کیفیت تولید خودرو در کشــور ایران پایین است و در رابطه با ارتقای آن دو 
نظر وجود دارد: برخی می گویند ما راه را باز کنیم تا خودروهای خارجی وارد 
کشور شوند و تولیدکنندگان ما با تولیدکنندگان خارج از کشور رقابت کنند. اما 
برخی می گویند ما شرایط رقابت را در داخل کشور به وجود بیاوریم. یعنی تعدد 
صنعــت به وجود بیاید تا صنایع داخلی با هم رقابت کنند. این حرف درســت 
اســت، زیرا شرایط داخلی با شرایط خارج از کشــور یکسان نیست و قدرت 
رقابت نخواهیم داشــت. ماشــین های خارجی هر چقدر هم که گران تر باشند، 
نسبت به خودرو تولید داخل شرایط یکسانی ندارند. اگر رقابت در داخل کشور 
وجود داشته باشد، روی کیفیت اثر می گذارد که در تولید، موضوع مهمی است.

* نیازسنجی جامعه و هدف گذاری دو مؤلفة تولید
در بحث تولید، مهم ترین چیزی که مغفول واقع شــده، نیازشناســی جامعه 
نسبت به کاالســت. یعنی ما باید چه کاالیی را تولید کنیم که نیاز واقعی امروز 
مردم باشــد؟ متأسفانه تولید ما هدف گذاری نشــده و هدفمند نیست. مثاًل در 
کاالیی مانند صندلی، باید در نظر داشته باشیم که کودکان،  سالمندان و جوانان، 
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هر کدام به نوعی از صندلی نیاز دارند. یا در خودرو باید نیاز جوانان یا خودرو 
مورد پسند بانوان را هم در نظر بگیریم، و لذا در تولید باید نیازسنجی کنیم.

 * خام فروشی مهم ترين مانع برای تقويت تولید ملی 
ما در بحث تولید داخلی هر کشــوری دوست دارد تولیدات صنایع باالدست 
را خریداری کند، و شما که صنایع باالدست پتروشیمی را می توانید تولید کنید، 
پس آن را به صنایع پایین دســت بدهید. یعنی خوراک پتروشیمی را پتروشیمی 
بعدی بدهید و همین طور زنجیره را کامل کنید تا اوالً کاالی شــما خام فروشی 
نشــود و ارزش افزودة بیشتری پیدا کند و ثانیًا ضریب اشتغال باال رود و باعث 
رونق اقتصادی شــود. چرا که این محصوالت پتروشیمی، به انواع محصوالت 
تبدیل می شــوند. باعث رونق خرید و فروش و رونق اقتصادی می شــوند. در 
بحث تولید ملی، باید کاالیی که در صنعت باالدســتی تولید می شــود، صنایع 
پایین دست آن هم تا انتها ایجاد شود، تا محصولی را که مجبوریم از جای دیگر 

وارد کنیم، خودمان تولید کنیم.

 * قاچاق كاال، ضربه به اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی 
در حــال حاضر قاچاق به اقتصاد مقاومتــی ضربه می زند و منظور از قاچاق 
کانتینرهای آن چنانی است. مقام معظم رهبری فرمودند: من گفتم کاالی قاچاق 
را هر جا گرفتید، آتش بزنیــد، اما این کار را نکردند. وقتی کاالی قاچاق وارد 
کشور شد، حتی اگر آن را به طور مجانی به جایی بدهید، تأثیر خودش را دارد. 
چرا که اگر این کاال قاچاق نباشد، از کاالی داخلی استفاده خواهد شد. متأسفانه 
سیاســت گذاران، توجیه می کنند که این اسراف اســت؛ در حالی که قاچاق به 
اشــتغال ضربه می زند. در بحث قاچاق مشــکل ما جدی اســت و این امر از 



222

واكاوي تحول در برنامه درسي

ناحیة مردم نیست. چه تعداد از مردم به خارج از کشور و شرکت های خارجی 
دسترسی دارند که از آن ها خرید کنند؟ برخي از واردکنندگان ما افرادی هستند 
که اجناس خارجی را وارد می کنند. کســانی که اجناس خارجی وارد می کنند، 
افرادی هســتند که هــم از طریق واردات و هم از طریــق قاچاق کاال و هم از 
توزیع آن ها به منافع زیادی می رسند. باید تعرفه های واردات را باال برد و تعرفة 
صادرات را پایین آورد و همچنین باید زمینه برای ایجاد ارزش افزوده در داخل 
فراهم شــود و فضا را باید مهیا کنیم. مخصوصًا باید شهرک های صنعتی ایجاد 

شوند. البته بخشی از نظام شهرک های صنعتی، نظام سرمایه داری است.

 * نقش اسالم و پیوست فرهنگی در اقتصاد و تأسیس شهرک های صنعتی 
شــهرک  های صنعتی فاصلة زیــادی از محل زندگی و شــهرها دارند و لذا 
افرادی که در این شهرک ها کار می کنند، عمدتًا برای مدتی از خانوادة خود دور 
می مانند. مثاًل دو هفته ســرکار هســتند و دو هفته به خانوادة خود برمی گردند. 
ایــن فاصلة مکانی هم باعث تفاوت های فرهنگــی و هم باعث دوری افراد از 
خانواده می شــود و در این مدت تعامل بین مرد با سایر اعضای خانواده اعم از 
زن و فرزند کاهش می یابد. اینجا مبانی ارزشــی خانواده در نظر گرفته نشده اند 
و انحرافــات و بداخالقی ها و ناهنجاری های اجتماعی پدید می آیند. زیرا نظام 
ســرمایه داری، اعتقادی به اخالق، خانــواده و نقش فرد در جامعه  نظر ندارد و 
فقط به فعال شدن صنعت و سود فکر می کند. نظام سرمایه داری معتقد است که 
برای یك ریال سرمایه گذاری باید سه ریال سود به دست بیاورد. اما ما می گوییم 
صنعت ما باید پیوســت اخالقی، دینی و اجتماعی داشــته باشــد و این ها باید 
دیده شــوند. حضرت آقا فرمودند: »فرهنگ هویت یك ملت است. ارزش های 
فرهنگــی، روح و معنای حقیقی یك ملت اســت و همه چیز مترتب بر فرهنگ 
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اســت. فرهنگ حاشــیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشــیه و ذیل سیاست نیست. 
اقتصاد و سیاست، حاشیه و ذیل فرهنگ اند؛ باید توجه کرد. گاهی اوقات انسان 
در یك کاری وارد می شــود و یك کار اقتصادی انجام می دهد، لوازم و تبعات 
فرهنگــی آن را توجه ندارد. بله، کار، کار اقتصادی بزرگی اســت، منتها بر آن 
مترتب می شــود لوازمی و تبعاتی که برای کشــور ضرر دارد؛ فرهنگ این گونه 
است. باید در همة مسائل آن نکتة فرهنگی را در نظر داشت و نگذاریم که این 

از یاد برود«1.
ما در رابطه با پیوســت فرهنگی در بخش هــای صنعتی، ایجاد کتابخانه و یا 
مســجد را به عنوان پیوســت فرهنگی ارائه کرده ایم و این فهم ما از پیوســت 
فرهنگی مورد نظر حضرت آقا در صنعت بود. پیوســت فرهنگی صنعت، یعنی 
اینکه صنایع ما چقدر حیطة پیرامونی خودشــان را تحت شعاع حوزة اخالق و 
رفتارهای اجتماعــی، فرهنگی و دینی قرار داده اند و افرادی که در این صنعت 
کار می کننــد، چقدر تأثیرگذارند. اگر فهم ما از پیوســت فرهنگی صنعت، در 
حد ایجاد مســجد و کتابخانه باشد، فهم ما از اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی و 
حمایت از کاالی ایرانی هــم در همین حد خواهد بود که: »آیا این کاال ایرانی 
هســت یا خیر؟« ما باید به ســمتی برویم که اراده ها و ذائقه ها را تغییر بدهیم. 
وقتــی مطالبات عمومی و گفتمان غالب این باشــد، کارفرما و مراکز تولید هم 
برای این داستان، فکری می کنند و به دنبال کیفیت سازی می روند. تمام شاخص 
اســتفاده از کاالی ایرانی این است که اوالً قیمت کاال چقدر است و دوم اینکه 
چه امکانات و گزینه هایی دارد. یعنی کســی که مثاًل خودروی ایرانی می خرد، 
آیا به دلیل قیمتش آن را می خرد، و یا کسی که خودرو خارجی می خرد، به دلیل 
امکاناتش آن را انتخاب می کند؟ این ها شاخص خرید ما هستند. کسی که پول 
ندارد، به دنبال خودرو ارزان قیمت با هر کیفیتی اســت،  اما کســی که پول دارد 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 1392/09/19
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به دنبال خودرویی است که امکانات و یا کیفیت بیشتر داشته باشد. اگر ما به این 
دو مورد توجه داشته باشیم موفق خواهیم بود.

 سخن پايانی 
کاالیی که در داخل تولید و وارد زندگی مردم می شــود، باید شــاخص هایی 
داشته باشــد که شخص بتواند تا مدتی از آن اســتفاده کند. این بخش را باید 
صنعت انجام بدهد و ما هم باید به این سمت برویم که از کاالی داخلی استفاده 
کنیــم و این باید به یك فرهنگ تبدیل شــود. اگرچه امروزه وضعیت تولید در 
کشور بهتر شــده اســت، اما تا زمانی که خرید جنس ایرانی، به ارزش تبدیل 
نشــود، اســتفاده از تولید داخل به صورت غالب امکان پذیر نیست و این اراده 

باقی خواهد ماند.
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 روش مواجهة استاد شهید مطهری)ره( با مسائل جديد 
حسين سوزنچی1
بحث ما روش مواجهة شــهید مطهری با مســائل جدید است. در اینجا سه 

موضوع قابل طرح است:
ماهیت تفکر و شخصیت شهید مطهری چگونه بود؟

شهید مطهری چگونه مسائل جدید را می دید؟
شهید مطهری با چه روالی به حل مسائل جدید اقدام می کرد؟

 موضوع اول 
شهید مطهري در کتاب اسالم و مقتضیات، جلد یك، صفحة یازده مي گوید: 
»برای روشــنفکران مســلمان2 در عصر ما، که از نظر کیفیت زبده ترین طبقات 
اجتماعی می باشــند و از نظر کمیت خوش بختانه قشــر قابل توجهی به شمار 

1 . عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم
2. اصطالح روشنفکر در ادبیات شهید مطهری، با دو معنا بحث شده است. اینجا با نگاه کاماًل خوش بینانه آمده، 
همچنین در چند جای دیگر، از جمله در کتاب ده گفتار، آنجا که راجع به ســازمان روحانیت بحث می کند و 
می گوید مراجعهی که می خواهند روشنفکرانه مسائل را بررسی کنند با این مشکالت مواجه بودند، یعنی بارش 
را آنجا هم مثبت می بینند. دو سه جا هست که روشنفکری را به معنی روشنفکرمآبی و ادا درآوردن می آورد. در 
اســالم و متقضیات می گوید روشنفکری ـ روشنفکری معتزلی. لّب مسئلة روشنفکری در ادبیات شهید مطهری 
دغدغة مســائل جدید را داشتن اســت. شهید مطهری در جمله ای که من خواندم می خواهد بگوید آن دغدغة 
مسائل جدید زمانی دغدغة درستی خواهد بود که بیاید روی اسالم شناسی عمیق سوار شود و گرنه می شود به 
قول خودش روشنفکری ... یا روشنفکری معتزلی یا روشنفکری سالطین عرب که مثاًل روزه را حرام کردند. 

این سه مورد روشنفکری را ایشان به معنی مذموم به کار برده است.
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می روند، مهم ترین مسئلة اجتماعی، اسالم و مقتضیات زمان است، دو ضرورت 
فوری، مســئولیت سنگین و رسالت دشــوار بر دوش این طبقه می گذارد: یکی 
ضرورت شــناخت صحیح اسالم واقعی و دیگری ضرورت شناخت شرایط و 
مقتضیات زمان و تفکیك واقعیات ناشــی از تکامل علم و صنعت از پدیده های 

انحرافی و عوامل فساد و سقوط.«
در پاســخ به این سؤال که شخصیت شــهید مطهری چگونه بود؟ باید گفت 
شهید مطهری به یك معنا روشــنفکر اسالم َشناس یا به تعبیر بهتر اسالم شناس 
متعهد بود. منظور از اسالم شناسی، واضح است، اما کلمة متعهد از دو حیث مد 
نظر است: یکی اینکه در مقابل برخی از اسالم شناسان سنتی که در برابر مسائل 
زندگی انســان ها و تحوالت جامعه، احساس تعهد و مسئولیت نمی کنند و فقط 
به کار خود مشــغول اند و به تعبیر شهید مطهری »کارشان فقط استهالک سهم 

امام است«3.
یك حیث دیگر در مقابل مستشــرقین و اتباع آن ها در کشــورهای اسالمی 
است؛ یعنی پژوهشگرانی که هیچ تعهدی نسبت به اندیشه های اسالمی احساس 
نمی کنند و اسالم شناســی را به منظور یك مطالعة قوم شناسی انجام می دهند، نه 
یك دین حق که حقیقتی را برای انسان به ارمغان آورده است. در مقابل این دو 
طیف، اسالم شــناس متعهد قرار دارد که دو مؤلفة اصلی اش این است که )اول( 
اسالم را چون حقیقت است قبول کرده و )دوم( خود را در قبال اسالم )معرفی 
صحیح و دفاع از اسالم و تبلیغ صحیح آن( مسئول می بیند. اینکه می گویم اسالم 
را چون حقیقت است قبول کرده دو بخش دارد، یکی درک عقلی از اسالم، دوم 

تفکیك اسالم از سنت های رایج.
بحث اول )که اسالم را چون حقیقت بود قبول کرده( به نظرم خیلی سنگین تر، 
شــدیدتر و مهم تر از بحث دوم اســت. مگر ما فکر می کنیم »اســالم« حقیقت 
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نیســت که قبولش کردیم؟ مسئله این است که ملتزم به لوازم این حرف بمانیم 
یعنی واقعًا از اسالم دفاع کنیم نه از سنت های رایج، یعنی نه از هرچه که به اسم 
اســالم وجود دارد؛ و واقعًا اســالم را یك درک معقول بدانیم. مهم ترین سخن 
شهید مطهری در آنجاست که آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی عقیده را مطرح 
می کند. ایشــان در کتاب پیرامون جمهوري اســالمي خود می گوید من از پیدا 
شدن کسانی که علیه اسالم حرف می زنند ناراحت که نمی شوم هیچ، خوشحال 
هم می شــوم. چون این ها موجب می شوند اسالم ضربات محکمی بخورد و در 
نتیجه صیقلی  تر شود. جملة سنگینی است که حاال در شرایط سیاسی فعلی و در 
برابر حمالت این طیف روزنامه ها، )مثاًل فصل نامة مهرنامه که نشــریة جدیدی 
اســت( آیا واقعًا مــا می گوییم عیب ندارد، بگویند، حملــه کنند؟ یا اینکه اگر 

بتوانیم جلوی این ها را بگیریم چاپ نشود چقدر خوشحال می شویم؟
مثال دیگر در مباحث فلســفی بحث معاد جسمانی است. فالسفه گفتند معاد 
جسمانی را باید بفهمیم نه اینکه چون خدا و پیغمبر گفته اند دیگر برای فهمش 
تالش نکنیم. از اول ابن ســینا با مسئلة معاد جسمانی، که چطور می شود این را 
حل کرد درگیر شــده و معتقد است که براســاس مبانی عقلی خود، نه تنها این 
مســئله قابل اثبات نیســت، بلکه محال اســت و چون محال است فقط از این 
جهت که صادق مصدق سخنی را بیان کرده، می پذیریم که سخن او حتمًا مفاد 
صحیحی داد. یعنی می دانیم پیامبر خدا مطلب درستی گفته اما قطعًا این مفهومی 

که شما از آن فهمیدید نادرست است.
این آن قبول اســالم به عنوان حقیقت است. غالبًا ما در مقابل این گونه مسائل 
می گوییم سخن قرآن است و دیگر چه نیازی به این بحث هاست؟ به تعبیر شهید 
مطهری در مقدمة جلد پنجم اصول فلســفه، قــرآن گفته که بفهمیم یا نفهمیم؟ 
ایــن معارف عمیق الهی آمده که ما بفهمیم و بپذیریم یا نفهمیم و بپذیریم؟ این 
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حرف خیلی سنگین اســت، یعنی اگر شما نفهمیدی حقیقتًا پذیرش برای شما 
حاصل نشده و توهمش حاصل شده است. معاد جسمانی را که می گوییم هنوز 
برخی حریم می گیرند اما به شــما می گویم خدا دست دارد، همه تان می گویید 
نه، خدا دســت ندارد؛ خدا راه می رود، نه راه نمی رود؛ ولی قرآن می گوید »جإ 
ربك و الملك صفا صفا« می گوید: »یداهلل فوق ایدیهم«. درســت است؟ یداهلل 
یعنی دســت خدا، جإ یعنی آمد. »یأتی ربك أو بعــض آیات ربك« اصاًل این 
»بعض آیات« وقتی با »أو« در کنار »ربك« می آید، یعنی واقعًا »یأتی ربك«؛ دیگر 
نمی توانــی بگویی این یأتی ربك یعنی یأتی آیــات ربك، حاال این یأتی ربك 
یعنی چه؟ شــما همه می گویید یأتی ربك قطعًا آمدن نیست، آمدن مکانی؛ پس 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟
ما در بحث تلقی جسمانی از خدا چون یقین عقلی به بطالنش داریم، درنگ 
می کنیم؛ اما وقتی می گویند معاد جســمانی به این معنای اولیه ممکن نیســت، 
چون افراد کار عقلی نکرده اند و به همان تلقی ظاهری بســنده می کنند، فالسفه 
را تکفیر می کنند؛ آن وقت، مکتب تفکیك پیدا می شود و می گوید عقل فلسفی 
نمی رســد! مگر ما غیر از عقل فلسفی عقل دیگری داریم؟ عقلی که می خواهد 
تعقــل کند حقیقت مطلب را بفهمــد و می گوید اگر واقعًا مفهوم عرفی از معاد 
جســمانی محال بود، این را نمی پذیرم. بحث معاد جسمانی از این زاویه شبیه 
بحث دســت خداست، خدا نمی تواند دست داشته باشد. نمی گویم پیامبر)ص( 
دروغ گفته است، بلکه صادق مصدق گفته و آن را می پذیرم، اما نه به این معنا 
که شــما می گویید؛ و اینکه هنوز معنای صحیح آن را نفهمیده ام دلیل نمی شود 

که همین فهم عرفی که غلط بودنش را عقاًل اثبات کرده ام بپذیرم.
گفتیم مطلب دوم در بحث اینکه اســالم را چون حقیقت اســت قبول کرده، 
تفکیك اسالم از ســنت های رایج بود. اینجا مثال می زنم از مسائل عملی. یك 



229

روش مواجهة استاد شهيد مطهري)ره( با مسائل جديد

چیزهایی در اســالم اهم اســت، اما برای ما چیزهای دیگری اهم است، چون 
ما بیش از آنکه اســالم را به عنوان حقیقت قبول کرده باشــیم، از زاویة آداب و 
رســومی که با آن ها خو گرفته ایم، قبول کرده ایم. مثاًل اگر بشــنوید یك جوان 
حزب اللهــی به کــوه رفته و با افــرادی آنچنانی رقصیده اســت، باز هم او را 
حزب اللهی می دانید؟ می گویید نه قطعًا دیگر او حزب اللهی نیست. حاال اگر او 
غیبت کند او را حزب اللهی می دانید؟ غالبًا می دانند. یعنی غیبت کردن را موجب 
خروج از حزب اللهی بودن نمی دانند در حالی که الغبه الشد من الزنا، الزنا اشد 
من الرقص! ببینید کدام مؤلفه در ذهن ما مهم اســت. کتاب پاسخ های استاد به 
مســئلة حجاب را بخوانید، این فضا را بهتر درک کنید. طرف حمله می کند به 
شهید مطهری و می گوید تو چرا با چادر مخالفت می کنی، چرا می گویی وجه و 
کّفین آزاد است، چرا این ها را می گویی، و شهید مطهری به او حمله می کند که 
شما حقیقت را مخفی می کنید از ترس این مشکالت؟ اتفاقًا حقیقت را نگفته اید 
که این مشکالت در جامعه پیدا شده است. یا در حماسة حسینی با اینکه شهید 
مطهری جداً طرفدار عزاداری اســت، تأییدهایی که شهید مطهری در عزاداری 
دارد تأییدات جدی اســت که باید عزاداری باشــد، با آن  همه تأیید ایشان در 
مقابل تحریفات می ایستد، آن قدر می ایستد که شخصی در روضه ای که می رود 
حال پیدا نمی کند، چرا؟ چون خیلی جدی با تحریفات درگیر شــده است. البته 
یك مقدار هم تقصیر دوســتان ماســت که فقط خالصة آثــار را می خوانند که 
در آنجا روضه های شــهید مطهری حذف شده و مقداری دغدغة جلوگیری از 
تحریفات بر دغدغة اصلی عزاداری غلبه کرده است. اما به هر حال، سنت های 
رایج میان ما خیلی انحراف دارد. شما چون دانشجو هستید زیاد وفارد فضایش 
نشــده اید، اگر روحانی بشوید و منبر بروید و بعد از منبر شما یك مداح روضة 
دروغ بخواند چه می کنید؟ شــهید مطهری می گویــد علما وظیفه دارند نهی از 
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منکر کنند؛ اما وقتی رفتی در گود قرار گرفتی خیلی ســنگین است که کسی را 
آنجا مذمت کنی. من چند وقت باال منبر گفتم فالن ادبیات غلط است. دقیقًا بعد 
از منبر من مداح رفت با همان ادبیات روضه خواند! شــما وقتی درگیر مطلب 
شوید می فهمید کار ساده ای نیست که شهید مطهری راحت حمله می کند، یعنی 
در عین اینکه عزاداری را حفظ می کند سنت های غلط عزاداری را نفی می کند.
این مدل فکر شــهید مطهری اســت. دارد این طور راجع به اسالم می اندیشد. 
درک عقلی از اسالم داشتن، مؤلفه های مهمش داشتن شجاعت و جسارت است. 
یعنی به شجاعت و جسارت نیاز دارد. شجاعت موجب می شود بحث آزادی فکر 
مطرح شود و هر کس بخواهد شبهه کند متفکر شجاع از آن نمی ترسد. از بیان 
حقایق خجالت نمی کشــد. نمونة بارزش بحث تعدد زوجات و ازدواج موقت 
در کتاب نظام حقوق زن در اسالم است. آقای هاشمی گلپایگانی می گفت اگر 
توانستید یك خانم را راجع به تعدد زوجات قانع کنید! نه اینکه زن دوم بگیرید. 
خانم های ما هم در این بحث مخالفت می کنند و می دانیم حریفشان نمی شویم. 
همین االن در مجلس شورای خودمان در مخالفت با تعدد زوجات چقدر دنبال 
الیحه اش هستند، یعنی در این فضا که مذهبی هایش شدیداً مخالف اند می روید 
تا دفاع کنید و بگویید تعدد زوجات بهترین کار اســت و ازدواج موقت راهکار 
اصلی اســت. گفتن این ها خیلی جســارت می خواهد، این جسارت مهم تر از 
مقابل غرب زده ها ایستادن است. یکبار در مقابل غرب زده حرف می زنی، یك بار 
به مذهبی ها می گویی نه شــما هم سنت های رایج را کنار بگذارید. همه اش به 
این برمی گردد که ته دلت قبول کرده باشــی که اســالم حقیقت اســت. ما ته 
دلمان قبول نمی کنیم. می گوییم حاال اگر این کار نشود شاید مشکل پیش نیاید. 
مقاالت مجله ها و ســخنرانی روشــنفکران آخر استداللشان این است: درست 
اســت اســالم این را گفته، ولی... در حالی که اگر اسالم حقیقت است، و دین 
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خاتم این را گفته، دیگر این ولی ها وجهی ندارد.
محور دوم اینکه خودش را در قبال اســالم و معرفی صحیح اســالم مسئول 
می دید، در کتاب اسالم و مقتضیات زمان، این حدیث را نقل کرده و شرح داده 
که: »اذا ظهرت البدع فعلی العالم أن یظهر علمه واال فعلیه لعنه اهلل« اگر خداوند 
گفته فعلیه لعنه اهلل، یعنی اگر این عالم حقیقت را می داند و اظهار نمی کند، علیه 
لعنه اهلل. اگر عالم شدی و اظهار نکردی، لعنت خدا بر توست و اگر یادتان باشد 
ایشــان این حدیث را شرح می دهد و می گوید این ها به تعبیر ما انسان نیستند، 
ملعون اند. چقدر سنگین اســت، خیلی از علما ملعون اند. مضمون حدیث این 
است و باید آن را باور و درک کرد. در این فضاست که ایشان داد می زند چرا ما 
مصلح کم داریم؟ در ده گفتار می گوید: »چرا با وجود فریضة امر به معروف و 
نهی از منکر در اسالم و داشتن شخصیت های مبّرز در سایر فرایض اسالمی مثل 
علم و جهاد، مصلح بسیار کم داشته ایم«. این همان دغدغه است که مصلح باید 
اســالم را درست معرفی کند. با این جمله در جای دیگر کتاب ده گفتار، که از 
کوبنده ترین جمله های شهید مطهری است: »آن هایی که در منبرها شنیده اید که 
می گونید امام زمان بیاید یك مشت شیعه را نجات دهد، یك مشت شیعه دروغ 
اســت، یك مشت شیعه که قالتاق ترین مردم دنیا هستند، امام زمان حامی این ها 
نیست. او مصلح کل عالم است ... فعاًل الزم نیست دنبال این باشیم تا کسی را 
که مســلمان نیست، مسلمان کنیم. البته منتهای آرزو این است ولی آن چیزی که 
در درجة اول الزم اســت این است که االن مسلمان ها، نمازخوان ها روزه گیرها 
و زیارت روها و حج روها فکر دینی خود را که به حال نیم مرده در آمده اســت 
زنده کنیم ... باید اعتراف کنیم حقیقت اســالم در مغز و روح ما موجود نیست 
بلکه این فکر اغلب در مغزهای ما به صورت مســخ شده موجود است: توحید 
ما، نبوت ما، امامت و والیت ما، معاد ما، همة دســتورات اســالمی مثل صبر و 
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زهد و تقوا و توکل در ذهن ما مسخ شده است. به جرئت می گویم عیر از چهار 
تا مســئلة فروع، آن هم در عبادات و چندتایی هــم در معامالت، از این ها که 

بگذریم، دیگر فکر درستی دربارة دین نداریم.«
این جمالت خیلی ســنگین است. واقعًا غیر از شهید مطهری هر کس این ها 
را می گفت، تکفیرش کرده بودیم. ایشان می گوید همه  چیز غلط و دارای مبنای 
غلط اســت. حاال وظیفه داریم و باید اصــالح کنیم ولو اینکه انواع فحش ها را 
بخوریم و شــما می بینید شــهید مطهری در زمان خودش نه در بین حوزوی ها 
طرفدار چندانی داشت نه بین دانشگاهی ها. االن داریم از شهید مطهری حمایت 

می کنیم.
ببینیــد حوزوی ها دربارة مســئلة حجابش چه جنجالــی راه انداختند. هنوز 
بعضی حوزوی ها هستند که از شــهید مطهری به دلیل تألیف »مسئلة حجاب« 
و »حماســة حسینی« اش بدشان می آید. در دانشگاه هم به قول آقای دکتر حداد 
عادل وقتی شــریعتی صحبت می کرد حسینة ارشاد پر می شد. حداقل 300 نفر 
حاضر می شدند. آقای مطهری که می رفت صحبت کند بیست تا سی نفر می ماند.
وقتی جمعیت 20 نفری حاضران، ســی نفر شــوند دیگر نمی توانید صحبت 
کنید. خیلی اخالص و تقوا می خواهد. مالک شــهید مطهری برای طرح مسائل 
آنچنان کــه در مقدمة »عدل الهی« می گوید این اســت: »مالک من نیاز واقعی 
جامعه اســت«. حاال من این ها را اضافه می کنم »نه شــهرت و با کالس بودن«. 
مثال بارز این موضوع آن است که شهید مطهری داستان راستان را بعد از اصول 
فلسفه نوشت، در مقدمة داستان راستان می گوید به من می گفتند تویی که اصول 
فلســفه نوشتی نباید داستان راســتان را بنویسی. مقدمه اش خیلی مقدمة مهم و 
اســتراتژیکی است. یعنی شهید مطهری دارد یکی از ابعاد شخصیت خودش را 

آنجا بروز می دهد. مالک نیاز جامعه است ولو کالس کار من پایین بیاید.
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اینکه آقا فرمود آقای مصباح جای شــهید مطهری است من فکر می کنم این 
حیثش مدنظر است. خود ایشان در سخنرانی امسال گفت هیچ کس جای شهید 
مطهری نیامده اســت، در حالی که خودشان گفته بود آقای مصباح جای آقای 
مطهری اســت چون آقای مصباح به لحاظ فلســفی شخصی است که طرفدار 
دارد، مقبولیت دارد، تا حدی که کســی مثل آقای کدیور به من می گفت کاش 
آقای مصباح در فلسفه می ماند، اما آقای مصباح احساس کرد االن باید وارد گود 
بشود، انواع فحش ها را هم تحمل کرد چون خودش را در قبال معرفی صحیح 
اســالم مسئول می دید. در کتب شهید مطهری مالک نیاز واقعی جامعه است نه 
پسند جامعه. کتاب آزادی معنوی مقارن سال های ۴9- ۴۸ است که اوج حضور 
شــریعتی در حسینیة ارشاد است و در جامعه ای که شریعتی اسالم اجتماعی را 
مطرح می کند، فضای مارکسیســتی حاکم اســت، پسند جامعه از اسالم، اسالم 
اجتماعی را می خواهد، شهید مطهری اصرار دارد بگوید آزادی معنوی عالوه بر 
آزادی اجتماعی؛ هجرت و جهاد هم معنوی دارد و هم اجتماعی؛ بحث عبادت 
و دعا را مطرح می کند؛ یعنی وقتی همه می گویند اسالم مسائل اجتماعی است. 
ایشان می گوید نه، اسالم فقط مسائل اجتماعی نیست مسائل معنوی اش مهم تر 

از مسائل اجتماعی است، هر چند جامعه این ها را نمی پسندید.
مســئلة دیگر این بود که ایشان به آنچه همه به آن می پرداختند نمی پرداخت، 
آنجایی که کســی به آن نمی پرداخت وارد می شــد. در پاسخ به مسئلة حجاب 
می گوید کاش یکی از صدها تن که کارشــان استهالک سهم امام است می آمد 
یکی از این ده ها وظیفه ای را که من بر دوش گرفتم برمی داشــت که من مجبور 

نشوم در همة عرصه ها وارد بشوم.
نمونة بارز دیگرش در بحث انقالب اسالمی است. ایشان می آید تهدیدهای 
انقالب را مطرح می کند تا می رســد به اســتقالل و می گوید استقالل سیاسی، 
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استقالل اقتصادی و سپس می رود سراغ استقالل فرهنگی، همین تعبیری که آقا 
می گوید تهاجم فرهنگی، آقا کی می گوید در دهة هفتاد شــهید مطهری؛ وقتی 
که هنوز انقالب به ثمر نرســیده یا همان روزهای اول انقالب است. ایشان در 
ســخنرانی هایش زیاد به استقالل سیاسی و اقتصادی نمی پردازد، در صورتی که 
آن موقع دغدغة اصلی اســتقالل سیاسی و اقتصادی بود و تمام نظام درگیر آن 
مسائل بود. نمی گوید این مهم نیست، می گوید همه درگیری آن را دارند، آنجا 
که خالی مانده من باید پررنگش کنم. این ها با شــهرت طلبی مخالف اســت با 

پسند جامعه مخالف است.
یــا اینکه بــا التقاطیون درگیر می شــود، بــدون هیچ مالحظــه ای حتی با 
هم مســلکی ها یا بهتر است بگوییم با هم جبهه ای ها. وقتی دغدغه اش این است 
که نیاز واقعی جامعه را مطرح کند، مالحظة هیچ را نمی کند. شــهید مطهری با 
بازرگان رفیق صمیمی اســت. بازرگان پای شهید مطهری را به انجمن مهندسی 
باز می کند ولی همین شــهید مطهری کتاب راه طی شــده بازرگان را در همان 
جلســات نقد می کند. به آن ها برمی خورد. می گویند نویســنده اش نیست چرا 
نقد می کنی می گوید کتاب که منتشــر شد خودش هم نباشد مهم نیست، رفیق 
هستند ام می گوید اینجا اسالم را دارد اشتباه معرفی می کند، من کوتاه نمی آیم. 
یا مقدمه علل گرایش به مادیگری، تحت عنوان ماتریالیسم در ایران مرز را جدا 
می کند. زمانی که همه می گفتند فعاًل دشــمن مشترک شاه است. مجاهدین هم 
با شــاه می جنگیدند، حزب اللهی ها هم با شاه می جنگیدند، همه می گفتند این ها 

هم جبهه ای ما هستند، شهید مطهری می گفت هم جبهه ای نداریم.
این نکتة مهمی اســت که معیار وحدت و هم جبهه ای بودن چیست؟ همین 
شــهید مطهری در مقدمة امامت و رهبری، وحدت شــیعه و ســنی را مطرح 
می کند. اگر آرمان مشــترک شــد ما هم جبهه ای داریم، ســعی می کنیم دعوا را 
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نیفتد، اما اگر آرمان مشــترک نشد ولو اقدامات مشترک باشد ما مرزمان را جدا 
می کنیم، با مارکسیســت های اسالمی آرمان مشترک نبود، اگرچه اقدام مشترک 

بود، سرنگونی شاه.

 موضوع دوم 
شــهید مطهري مسائل جدید را می دید و با مسائل سنتی هم برخورد می کرد. 

در مسائل جدید، شهید مطهری دارای مؤلفه های خیلی بارز است:
یك مؤلفه تفکیك پیشــرفت زمان از انحطاط آن اســت. این یکی از سخنان 
ســنگین شهید مطهری است. دعوای ما با دوستان غرب شناس سر همین مسئله 
است که زمانه یك حیثیات پیشرفتی دارد، یك حیثیات انحطاطی، به طوری که 
نه کاماًل بد و نه کاماًل خوب است. اگر کسی به »مدرنیته« قائل است، یعنی همه 
چیز نو خوب اســت مرتکب یك اشتباه بنیادی شده است و اگر هم کسی قائل 
است که همه  چیز غرب بد است باز هم دچار اشتباه استراتژیك شده است. هم 
آن هایی که می گویند همه اش بد اســت و هم آن ها که می گویند همه اش خوب 
است خواســته اند خود را از هر مواجهه ای راحت کنند و عماًل در برابر غرب 

تسلیم شده اند.
من در نقدی که به آقای نصیری نوشــتم گفتــم اتفاقًا این هایی که می گویند 
همه اش بد اســت بیشتر غرب زده می شــوند تا آن هایی که مثل شهید مطهری 
تفکیك می کنند. این ها چون می گویند همه اش بد است، دیگر نمی توانیم خوب 
و بــد را جدا کنیم فعاًل چاره ای جز اکل میته نیســت، همــه اش را می گیرمی، 
حاال این حیوان مرده گوســفند باشــد یا گربه، مرده است، دیگر فرق نمی کند. 
ولی وقتی گفتی حیوانات یك عده حالل گوشــت اند و یك عده حرام گوشت. 
حالل گوشت هایش هم خیلی کم پیدا می شــود و می دانید، البته تفکیك خیلی 
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سخت اســت، این را مفصاًل در اســالم و مقتضیات خواندید و در مواجهات 
شهید مطهری یك مبناست.

مطلب دیگر تفکیك حق و باطل در هر مسئله است، یعنی جملة حضرت امیر 
که باطل محض نداریم، حق محض هم نداریم خیلی مهم اســت. حق محض 
نداریم پس علی کیست؟ باطل محض هم نداریم پس معاویه ایست؟ این سخن 
را خود علی می گوید و خیلی ســنگین است. یعنی توجه کن علی را لباس های 
باطل می پوشــانند تا مردم را علیه او برانگیزانند. معاویه به حق هایی متمســك 
می شود که مردم را دور خودش جمع می کند، فکر نکن این مسئله فقط دربارة 
خوارج مشــکل پیدا می شود، نه. همیشــه حق و باطل در هم آمیخته اند و سپاه 

حق و باطل کاماًل از هم جدا نشده اند.
ایــن مطلب خودش چند نکتة کاربــردی دارد. یکی اینکه هر باطلی در عالم 
پیدا می شــود. از حقی استفاده می کند. هر باطلی را که می خواهی بکوبی توجه 
کن به ابعاد حقی که در آن آمیخته است. شهید مطهری علل گرایش به مادیگری 
را می نویســد و می گوید سنگر قهرمانی را ما از دست دادیم، یعنی این باطل ها 
روی سنگر قهرمانی سوار شدند و چون روی آن سوار شدند خیلی مشتری پیدا 
کردند، می گوید خشونت های کلیسا موجب شد دین در نزد مردم بد جلوه کند.
دوم استفاده از نقاط قوت برای رفع نقاط ضعف. باطل محض در عالم نداریم، 
هر چه می رســد آمیخته است. مهم ترین روش برای ضربه زدن به باطل، استفاده 
از نقاط قوت اســت. جایی که شیهد مطهری خوب از این بحث استفاده کرده 
در رهبری نسل جوان اســت، می گوید: وضعیت جوانان چگونه است، از نظر 
خودشــان مجسمة هوش و آرمان خواهی و علم جویی و آزادی خواهی هستند، 
از نظر دیگران خام و مغرور و شهوت پرســت و فاســق، اما واقعًا چگونه اند؟ 
ایشان نشان می دهد که چگونه تمام نقاط ضعفشان ناشی از انحراف در یك حق 
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اســت. فکر کردید خیلی شکاک اند، این ها دنبال حقیقت اند. چون شما حقیقت 
را عرضه نکردید و مارکسیســت ها مدل فکری عرضه کردند آن ها مارکسیست 
می شــوند. می گویید آن ها همه چیز را به هم می ریزنــد و آرمان خواه اند. چون 
آرمان را عرضه نکرده اید، این ها دنبال این هســتند که به وضع موجود بســنده 
نکنند. همه ضعف های نســل جوان را نشان می دهند پس نقطة قوت آن ها چه 
بوده و چرا دچار انحراف شده اند؟ تمام انحرافات انسانی ناشی از این است که 
یك نقطة قوت دچار انحراف می شود و عالجش این است که آن نقطة قوت را 

در همان مسئله نشان دهند تا شخص منحرف برگردد.
شــهید مطهری در انســان کامل نیز خیلی زیبا از این روش استفاه می کند و 
می گوید قدرت می خواهی؟ البته قدرت خوب است اما اوالً فقط قدرت خوب 
نیست و ثانیًا قدرت هم اینکه تو می گویی نیست. محبت می خواهی البته محبت 
خوب اســت اما فقط محبت خوب نیست و محبت حقیقی هم این نیست. این 
مدل فکری شــهید مطهری اســت. ما وقتی با آن ها مواجه می شویم می گوییم 
مارکسیســت ها دنبال عدالت اند و عدالت چیز خیلی خوبی اســت اما عدالت 
این نیســت و فقط هم عدالت نیســت. این مدل خیلی زیبایی است، این است 
که طرف جرئت می کند و می گوید من از پیدایش مخالف ناراحت نمی شــوم، 
خوشــحال می شوم چون نشــان می دهم هر حرفی طرف می زند، قوی ترش را 

اسالم دارد.
خالصه باطل محض نداریم. باید ببینیم چه دیدگاهی چه کســانی را جذب 
کرده اســت و باید یك دیدگاه شناسی داشته باشیم و یك مخاطب شناسی. برای 
رهبری نســل جوان این یك ضرورت اســت. ببینیم مخاطب چه ویژگی هایی 
دارد و دیدگاهی که او را جذب کرده چه ویژگی هایی. مثاًل آن ها مارکسیســم 
را به صورت یك ایدئولوژی ارائه کرده اند ولی، نیامده ایم اســالم را به صورت 
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ایدئولــوژی ارائه کنیم، همچنین جایگاه تفکرش را و اینکه اســالم چه ویژگی 
مثبتی دارد؟ و آیا جوان ها دچار شــبهه اند یا دغدغة حقیقت جویی دارند؟ دچار 

کفرند یا آرمان خواه اند؟ ولنگارند یا آزادی خوا ه اند؟
ســوم پذیرش اشتباهات گذشتگان و هم مســلکان از طرفی و توجه به ابعاد 
مثبت در ســخن مخالفان از طرف دیگر اســت. مثاًل موضعی که در بحث زن 
می  گیرد جالب اســت. در کتاب حماســة حسینی به مناســبتی وارد این بحث 
می شود که اسالم درخصوص زن به دنبال انسان گران بهاست. ما غالبًا به گونه ای 
بحث می کنیم که زن در گذشــته حرمت داشت و امروز فقط مورد نگاه ابزاری 

قرار می گیرد؛ گویی در گذشته زن مطلقًا خوب و اکنون مطلقًا بد است.
اما شــهید مطهری انصاف را رعایت می کند. می گوید زن در گذشــته شئی 
گران بهاست، نه انســان گران بها، یعنی بپذیریم گذشتگان ما خیلی ابعاد انسانی 
زن را نادیده گرفتند ولو هم مســلك خودمان بودند و خیلی از کارهایشان هم 
خوب بوده اســت. غربی ها به وضع ســنتی ما حمله می کنند و می گویند شما 
با زن چنین و چنان کردید و شــهید مطهــری می گوید بله یك کارهایی کردند 
برخی اش هم غلط بوده ولی الاقل زن را گران بها می دانستند، امروزه هم برخی 
ابعاد انســانی زن مورد توجه واقع شــده، اما به نحوی که او را به انسان بی بها 

تبدیل کرده است.
شــهید مطهری هم اشــتباهات و هم محاســن مخالفان را می گوید. راسل 
معروف ترین فیلسوب ملحد و طبیعتًا از دشمنان درجة اول شهید مطهری است. 
شــهید مطهری در کتاب مسئلة شناخت، یك جا مطلبی از راسل نقل می کند و 
می گوید این معارف تجربی ارزش علمی دارند نه ارزش نظری و چنان از راسل 

تعریف و تمجید می کند انسان فکر می کند از مریدان راسل است.
ممکن اســت اعتراض کنیم که راســل کافر اســت چــرا این قدر تحویلش 
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می گیری؟ پاســخ این است که راسل دشمن من اســت اما نکتة خوبی گفته و 
حق و حکمــت را از دهان کافر می گیرد، چنان کــه در فریضة علم گفته بود. 
در ســیرة نبوی می گوید این عربی ها بــه متدلوژی توجه کردند و آن را خوب 
ارزیابی می کند، بعد می گوید ســیرة عملی در اسالم نیز منطقی شبیه متدلوژی 

غربی هاست.
ثمرة این مواجهه آن است که مخاطب می گوید شهید مطهری شخص منصفی 
اســت و می شود به حرفش گوش داد، زیرا نمی خواهد حرف خودش را به من 

تحمیل کند. او نمی خواهد از هر چیزی دفاع کند و دنبال حقیقت است.

 موضوع سوم 
شــهید مطهری با چه روالی به حل مسائل جدید اقدام می کرد؟ این را از دو 
زاویه می توان بررســی کرد: یکی در قبال موضوعی که پیش می آمد، یکی هم 
مخاطبی که در جامعه دچار مشــکل شــده اســت. منظور من این است که آن 
مصلح بودنش یك بار از حیث اندیشه هاســت و یك بار در اصالح اجتماعی و 
اینکه جامعه را چگونه درست کنیم؟ اگر افراد دچار مشکل فکری شدند چگونه 
حلش کنیم، این یك روال فکری شهید مطهری است و یك بار جدای از مشکل 

فکری افراد اصاًل ما جامعه و مخاطبان را را چگونه اصالح کنیم؟
الف. از حیث اندیشه ها، باید گفت چرا کسی دچار شبهه می شود، زیرا دچار 
تعارض شــده است. مثاًل می گوید اگر اسالم طرفدار مرد نیست، چرا ارث مرد 
را دو برابر قرار داده اســت؟ اســالم گفته زن و مرد مساوی اند اما ارث مرد دو 
برابر اســت. این دو را ناسازگار می بیند و می گوید این درست نیست. اگر حق 

و حقیقت این گونه است چرا فالن حکم اسالم آن گونه است؟
اساسًا وقتی شما با یك تعارض مواجه می شوی، در مواجهة با تعارض منطقًا 
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یکی از این دوتاســت: یا یکی از طرفین باطل اســت یا تعارض ظاهری است 
)یعنی به ظاهر می بینی این طرف و آن طرف ناســازگار اســت، اما در بررسی 
عمیق تعارضی نمی ماند(. مثاًل یك بار حکم به بطالن می دهند و می گویند ارث 
زن نصف مرد اســت، اما اسالم می گوید زن و مرد مساوی اند، پس دروغ گفته، 
این یك مدل بررسی مسائل است، یك مدل هم این است که تعارض را ظاهری 
می داند و ارهکار »جمع هر دو« می دهد: هم حقوق متســاوی را قائل اســت و 
هم ارث زن نصف مرد است. منتها می گوید معنای تساوی این گونه که تو فکر 
می کردی نیســت. این »تشابه« است و معنی »تساوی« این طور است و سپس با 
توضیحاتی که می دهد معلوم می شــود که اگر ارث زن نصف مرد باشد کاماًل با 
تســاوی سازگار است و این تعارض ظاهری است و عمیقًا مفهوم آن را روشن 

می کند، راهکار شهید مطهری غالبًا این چنین بود.
برای رســیدن به این راهکار انسان باید باور کند که اسالم حقیقتی است که 
1۴00 ســال پیش نازل شده و در وحی و نبوت این مطلب قطعی است. باالی 
نود درصد شبهات جامعه یا شبهه در اصل نبوت و یا شبهه در ختم نبوت است، 
چگونه؟ مثاًل یك بی حجاب شبهه اش یا در اصل نبوت است یا در ختم نبوت، 
ربطش این است که اوالً این هایی که در اسالم آمده خود واقعًا گفتة خداست؟ 
نبوت این اســت که واقعًا هر آنچه در دین اســالم آمده ســخن خداست، اگر 
ســخن خدا باشد قطعًا صادق است. یك عده می گویند بله، خدا گفته اما برای 
امروز نگفته، برای 1۴00 سال پیش گفته است و امروز باید خدا سخنان دیگری 
می گفت! این شــبهه مربوط به ختم نبوت اســت. ختم نبوت یعنی آنچه 1۴00 
سال پیش گفته شده االن هم هست. شهید مطهری این دو تا یعنی اصل و ختم 

نبوت را جدی قبول می کند، آن گاه درصدد جمع بین علم و دین بر می آید.9
آقای دکتر سروش یك اشــکالی بر کتاب نظام حقوق زن در اسالم می گیرد 
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و می گوید آقای مطهری آیا واقعًا توانســتی اثبات کنی روال این طوری است یا 
نتوانســتی اثبات کنی، اگر نتوانستی اثبات کنی که کتابت به درد نمی خورد، اگر 
توانســتی اثبات کنی پس پیامبر به درد نمی خورد. یعنی تو با عقل خودت تمام 
مســائل شرعیه را حل کردی. و ایشان )ســروش( معتقد است دفاع عقالنی از 
احکام شــریعت کاماًل کار عبثی است. مثاًل شهید مطهری در کتاب نظام حقوق 
زن در اسالم از بحث های روان شناسی اســتفاده می کند. پس اگر این مسئله با 

روان شناسی اثبات شود چه نیازی به نبوت است؟
جواب این اســت که شهید مطهری اول نبوت و ختم نبوت را پذیرفته است 
و پیشاپیش قبول کرده که حتمًا  طالق دست مرد است و حتمًا ارث زن نصف 
مرد اســت. منتها به شما نشــان می دهد این تعارضی که احساس کردی، یك 
تعارض ظاهری است و توضیح می دهد در حد همین علمی که شما داری، من 
بر این علم مســلط می شــوم با همین علم به تو نشان می دهم تعارضی در کار 
نیســت و با این توضیح علمت را عمیق می کنم. من نیامدم اثبات کنم ارث زن 
نصف مرد اســت، من از اول قبول کردم ارث زن نصف مرد است چون نبوت 
را قبول کردم، ختم نبوت را هم قبول کردم، اما به تو نشــان می دهم اشکاالت 
تو اغلب بی مورد اســت و وارد نیست. شهید مطهری با درک عقلی ای که برای 

خودش جا افتاده است این طور به اشکال گیرنده پاسخ می دهند.
در بحــث علم و دین چــه کار باید بکنیم. یــك روش، روش آقای بازرگان 
اســت که ثمرات و حقایق علــم را در متون دینی جســت وجو می کرد و در 
کتاب هایش مثاًل می گفت اســالم اثبات کرده زمین کروی اســت، طبق این  آیة 
قرآن: »رب المشــارق و المغارب«. سخن این است که اگر فردا اثبات شد یکی 
از این حرف ها غلط است چه کار می کنی چون علوم تجربی متغیر و متحول اند. 
مدل دیگر در بحث علم و دین رویکرد آقای سروش است. دین ربطی به علم 
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نــدارد. زندگی مان با علم می گردد، و دین امر مقدســی برای خلوت و تنهایی 
اســت. باید در عرصه های زندگی و سیاست جدی بود، بدون دخاتلت دین و 

دین باید مقدس بماند.
شــهید مطهری چه کار می کند؟ می رود مبانی اش را درست می کند، آن گاه با 
مبانی وارد علم می شود. یعنی اول مبانی معرفتی را درست می کند، می داند کجا 
چقدر باید از علوم تجربی اســتفاده کند و می داند علوم تجربی مطلق نیستنند و 
کاماًل هم به درد نخور نیســتند و مبانی آن ها را، که عمدتًا مبانی فلسفی است با 

مبانی دین بررسی می کند.
ب. از حیث اصالح اجتماعی، ایشان در این زمینه دو بیان اصلی دارد یکی در 
کتاب ده گفتار )ســخنران سازمان روحانیت( است که می گوید اصالح سازمان 
بر اصالح فرد مقدم اســت و نمونة این نگاه همان تالش امام خمینی )ره( برای 
ایجاد انقالب اسالمی و تغییر حکومت است. مطلب دیگر را در مقدمة داستان 
راســتان گفته که اصالح توده ها بر اصالح ســران جامعه مقدم است و بعداً در 
مقدمة ســیرة نبوی از این ســخن نتیجه گرفته است که باید در جامعه به ایجاد 

موج زنده بپردازیم نه ایجاد موج بزرگ.
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تحوّل به طور ماهوی به درون و بیرون مربوط می شود. 
اگر به یکی از این دو تأکید کنیم ولی دیگری را از یاد 
مشکل  با  پرورش  و  آموزش  تحوّل  مدیریت  در  ببریم 
خیلی  مشکالت  این  است  ممکن  می شویم.  مواجه 
از  قبل  تحوّل  بود.  خواهد  اثرگذار  ولی  نباشد  مرئی 
بروز و ظهور بیرونی یک امر نفسانی و اخالقی است.

نداشته  باور  بنیادین  تحوّل  سند  مفاد  به  کسی  اگر 
تحوّلی  کارهای  بی تردید  می افتد؟  اتّفاقی  چه  باشد 
نیست،  آماده  درون  چون  رفت.  نخواهد  پیش 
است. نگرفته  شکل  هنوز  تحول  به  نسبت  باورعمیق 

کاوی تحّول در برنامه درسی وا 
دفتر نخست


