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كتاب انديشه

ماهیت و آینده فلسفه
کتاب «ماهیت و آینده
فلسفه» اثر مایکل دامت
از سوی انتشارات دانشگاه
کلمبیا منتشر شده است.
به گزارش مهر ،دامت در
این اثر به بررسی ارتباط فلسفه
با حوزههایی چون علوم ،دین و
اخالق پرداخته است.
دامت از فالسفه برجسته
معاصر است و سابقه
سالیان متمادی تدریس در
دانشگاههای امریکا ،آفریقا،
آسیا و اروپا به غنای آثار او
میافزاید.
او در این اثر به رابطه فلسفه
با زبان و معنا میپردازد و
دیدگاه خود را درباره تحقیق
و بررسی ذهن ،زبان و اندیشه
ارائه میکند.

دريچه

نثر كهن
«راي» گفت «برهمن»
را :شنودم داستان دوستان
موافق و مثل برادران هم
پشت ،اكنون اگر دست دهد
بازگوي مثل دشمني كه بدو
فريفته نشايد گشت اگرچه
كمال مالطفت و تضرع و
تواضع در ميان آرد و ظاهر
را هرچه آراستهتر به خالف
باطن بنمايد و دقايق تمويه
(نيرنگسازي) و لطايف تعميه
(كور كردن) ،اندر آن به كار
برد.
برهمن گفت :خردمند به
سخن دشمن التفات نكند،
هرچند از دشمن دانا تلطف
و تودد (دوستي) بيش بيند،
در بدگماني و خويشتن
نگاهداشتن ،احتياط زيادت
كند و دامن ازو بهتر درچيند،
چه اگر غفلتي برزد (بورزد)
و زخمگاهي خالي گذارد ،هر
آينه كمين دشمن گشاده
گردد و پس از فوات فرصت،
تدارك پشيماني دست نگيرد...

عليرضا رحماني

ض�رورت ارائ�ه م�دل تربيت�ي اسلام در
چيس�ت؟ اص ً
ال صحب�ت از چيزي ب�ه عنوان
نظريه تربيتي كه مختص اسلام باشد درست
است؟
ضرورت صحبت از مدل تربيتي اس�لام در همين
نكته عيان ميش��ود كه وجود انديشه تربيت اسالمي
توس��ط برخي نظريه پردازان از اصل زيرسؤال است
چه رس��د به تحقق نظام تربيت��ي آن .بهعنوان نمونه
يكي از نظريهپردازان تربيتي در همايش��ي كه چند
سال پيش برگزار شد بيان كرد كه اگر نظريه تربيتي
اسالم موجود است بگوييد .اين نوعي استفهام انكاري
اس��ت به معناي آن كه چنين چي��زي نداريم و قيد
اس�لامي به دنبال تربيت حشو و بيمعنا است .براي
روشن ش��دن موضوع بايد به ريش��ه تعليم و تربيت
برگرديم .اين نكته را مدنظر داشته باشيد كه تعليم و
تربيت لفظ درستي نيست .چون تربيت همان تعليم
اس��ت .اگر تعليم را آن قدر تكرار كني كه چيزي جز
شخصيت متربيشود معناي تربيت ميدهد .پس اگر
تعليم نباش��د تربيتي در كار نيست .ريشه واژه تعليم
را نيز بايد در علم جست .اختالف از همين نقطه آغاز
ميش��ود؛ از تعريف علم .اگر علم را دستاورد بشري
بدانيم كه همين چيزي است كه جهان سكوالر بهتر
از ما به آن رس��يده و با س��رعت خوبي هم در حال
پيشرفت است .در اين صورت تعليم و تربيت اسالمي
معنايي ندارد و بايد دنبال��هرو نظريهپردازان اروپايي
و امريكايي مانند روس��و ،ديوئي ،پياژه و ...باشيم .اما
اگر علم را دستاورد وحياني بدانيم ،بايد آن را دوباره
تعريف كنيم .اس�لام ميگويد :العل��م نور يفذفه اهلل
في قلب من يش��اء» .اين عل��م كه در اين جا تعريف
ميشود ،كجاست؟
آيا طبق گفته تنها خدا به افرادي كه خود انتخاب
ميكند آن را ميدهد و يا هركس��ي ميتواند شامل
نزول آن نور و آن علم باش��د .در قرآن ميگويد« :انا
نح��ن نزلن��ا الذكر» :خ��دا علم را نازل كرده اس��ت؛
تنها بايد ش��رايط را فراهم كرد تا شامل «من يشاء»
شود .مسئله اين است كه افرادي كه شبهه ميكنند
ميگويند حداقل  1400س��ال از اس�لام و  30سال
از انقالب اس�لامي گذشته اس��ت .پس چرا تاكنون
علم اس�لامي محقق نشده است؟ ادعاي ما اين است
كه توانس��تهايم پاس��خ آن را بدهيم و در كتاب هم
آوردهايم.
تفاوت ما ب��ا غرب در س��نتهاي ظاهري مانند
نماز و حجاب نيس��ت بلكه در اص��ل تعريف علم و
انسانس��ازي و افق نظ��ام تعليم و تربي��ت با غرب
اختالف داريم.
اشاره كرديد جواب ش�بههاي كه در مورد
وجود نظريه تربيتي اسلام بيان ميكنند در
اصل تعريف علم نهفته است .تفاوت اسالم و
غرب در تعري�ف علم و به طور كلي در نظريه
تربيتي چيست؟
امروزه دانشها و دس��تاوردهاي بشري به صورت
فعل��ي را علم نام گذاش��تهاند .تف��اوت از همين جا
عيان ميشود .اس�لام به اينها نام دانش و تخصص

دارد مث ً
ال بايد بخشهاي گوناگون حكومتي و
حتي مردمي درگير ش�وند و پا به عرصه عمل
كتاب «نظريه تربيتي اسالم» اثر استاد مرتضي
گذارند .آيا الزامات اين بحث كه در جلد دوم
زاهدي از ابتدا قرار بود دو جلدي باشد كه جلد اول
آمده در كتاب ديده شده است؟
آن در سال  1385توسط مؤسسه فرهنگي صابره
البته كه ديده ش��ده اس��ت .اما ابتدا بايد تعريف
به چاپ رسيد .مدتي پيش خبردار شديم جلد دوم
خود را از نظام دقيق كنيم .نظام ،به دو معني است
نيز در شرف چاپ قرار گرفته و اين بهانهاي براي
نظام در معني اول ارائه طراحي و سامانه برنامهريزي
مصاحبه با استاد شد.
يا مدل و الگوي اجرايي است .اما نظام درمعني دوم
اين مصاحبه گذري است به طرح بحث تعليم و
مديريتي ابزاري و ش��كلاجرايي آن است .در كتاب
تربيت اسالمي و كاوشي است بر نظريه ارائه شده از
«نظام تربيتي اسالم» گفته ميشود كه اگر بخواهيم
سوي استاد زاهدي.
نظريه تربيتي اس�لام را محقق كنيم بايد اين مدل
پيشنهادي در نظام تربيتي را پياده كنيم .اما اينكه
فالن س��ازمان و فالن مديريت كدام كار را به عهده
و تخصص.
جامعه اسالمي را برپا ميكند ،از جنس علم است.
بگي��رد و آن يكي كدام كار ديگر را در تعريف نظام
س��وم و باالخره« :فريضه عادل��ه» .يعني هر نوع
همانگون��ه كه در ابتدا اش��اره ش��د ،لفظ علم در با مفه��وم اول نميآيد .بح��ث در مفهوم دوم نظام
علمي كه به عدل منتج ش��ود و عدالت گستر باشد .اس�لام به دو معني بكار رفته است ،يكي به معناي در مديريت اجرايي مطرح ميش��ود به مدل سامان
هرگونه قوانين و قواعدي كه ساماندهي آن براساس دانش و تخص��ص و دوم به مفهوم اصليترين كليد يافتهاي گفته ميشود كه بتوان با آن صورت اجرايي
عدالت و حركت وجهت و حقايق هستي باشد« .و ما واژه وحيان��ي در تعلي��م و تربيت
را عينيت بخش��يد .مثال خوبي
خالهن فهو فضل» .يعني غير از اين سه شاخه بقيه اس�لامي به مفهوم نور و بصيرت.
وجود دارد .ژان ژاك روس��و در
يكياز
دانشها فضل اس��ت يعني تخص��ص در امور جاري احادي��ث مث��ل «الفق��ه الفضل
كتاب خود ك��ه براي جلب نظر
و ابزاري اس��ت و علم نيست .از ديد اسالم ،علم نور العلوم» يا «عل��م التوحيد افضل
عموم ،آن را به صورت داستاني
ويژگيهاي
و بصيرت و روش��نبيني و حقيقت شناسي است نه العلوم» و همين حديث كه مورد
نوشته ،شخصيتي به نام «اميل»
علومايناست
بحث قرار گرف��ت منظور از علم،
اطالعات.
را مح��ور ق��رار داده اس��ت .او
ميدهد.
واقع
در
و
اس��ت
تخصص
و
دانش
گونه
هر
و
فقه
و
اجتهاد
اسالم،
فكري
سامانه
در
اميل را از كودكي و خردس��الي
Science
دان��ش،
اين
ب��ه
انگليس��ي
زب��ان
در
كهيقينآور
ميگوين��د ،منظور از عل��م در تمام عل��وم ازجمله دانش ديگ��ر نيز نوعي تخصص اس��ت مانند دانش هم��ان فضل اس��ت .ول��ي آنگاه
ب��ه جوان��ي شايس��ته و تربيت
بودهوبهحقيقت
فلس��فه علم و تاريخ علم نيز ،مفهوم دانش اس��ت و پزش��كي و تج��ارت و ...البته بايد خاطرنش��ان كرد كه مفهوم وحيان��ي آن را مطرح
شده بدل ميس��ازد .او در مدل
علم به معناي نور بصيرت نيس��ت زي��را علم با اين كه تخصص نيز در اس�لام ارزشمند است اما مقام و ميفرمايند ،منظور ايش��ان نور و
تربيتي خود به س��عي متربي و
هستيمتصل
بصيرت است.
مفهوم يعني نور و بصي��رت از كليد واژههاي اصلي مفهوم آن با علم تفاوت دارد.
نيز به تفاوته��اي فردي توجه
باشند،آنچنان
در جوام�ع دانش�گاهي
ما در كت��اب اول و دوم به ط��ور مفصل توضيح
بيشتري نش��ان ميدهد .سپس
تعليم و تربيت اسالمي است.
رسول اهلل (ص) روزي در مسجد با گروهي برخورد دادهايم كه علم  12شاخصه دارد .علم يك دستگاه برخ�ي مراجع به علوم جديد
تحت تأثير مدل او مديريتهاي
كهآياتهستي
ميكنند كه گرد مردي جمع ش��دهاند و او را عالمه  12مرحلهاي دارد كه اگر اين دانشها و تخصصها ب�ه خاط�ر رابط�ه خاص�ي
عظيم��ي در اروپ��ا و امري��كا
مينامند .گويا او علم انساب يعني اينكه هر فردي وارد اين دس��تگاه ش��وند و طبق آئيننامه و ضابطه ك�ه بي�ن انس�ان و طبيع�ت
رامتجليكنند.
ش��كل ميگيرد كه نظام تعليم
اين دس��تگاه با آنها رفتار ش��ود ايجاد ميكنن�د موضع منفي
و تربي��ت را از كالسمداري به
از چ��ه طايفهاي اس��ت را خوب
دراينجانظرپوپر
خروج��ي آن علم به معني نور و ميگيرند .آنها اين دانشها را
سمت دانشآموزمحوري اصالح
ميدانس��ته .رسول خدا در اينجا
تفاوتماباغرب
ذات ًا داراي مشكل ميدانند و
بصيرت و هدايت خواهد بود.
رد ميشود .او
ميكنند.
تعريفي از علم ارائه ميدهند كه
آي�ا منظ�ور از دان�ش و آنه�ا را كن�ار ميگذارن�د .از
توضيح�ي راج�ع ب�ه 12
راهگشاست .ميفرمايند« :العلم
هاي
ت
سن
در
ابطالپذيريرا
اطالعاتي كه وارد دس�تگاه اين دي�د دانشهاي به وجود
مرحل�هاي ك�ه ن�ام بردي�د
ثالثه :آيه محكمه ،س��نه قائمه،
ظاهريمانند
 12مرحل�هاي بايد بش�وند ،آم�ده از مبناي دكارتي و ...با
طرحميكندو
ارائه دهيد .در ضمن چگونه
فريضه عادله» و ادامه ميدهند:
دقيق� ًا هم�ان دان�ش و دانش به وجود آمده از مبناي
ميتوان اثبات كرد كه همين
«و ما خأل هن فهو فضل».
حجاب
و
نماز
ميگويدعلمتا
اطالع�ات امروزي اس�ت يا اسالمي متفاوت ميشوند .آيا
 12مرحله براي نظام تربيتي
يعن��ي علم س��ه ويژگي دارد.
نيستبلكهدر
عينك خاصي است كه نظام اين ايجاد مشكل نميكند؟
اسلامي وجود دارد و اينها
زمانيعلماست
ويژگي اول :آناست كه يقين آور
ح��رف اي��ن اف��راد از لح��اظ
آفرين�ش را ط�ور ديگ�ري
جامع هستند؟
بوده و به حقيقت هستي متصل
علم
تعريف
اصل
كهخالفشثابت
تف��اوت در منش��أتوليد دانش يا
ميبيند؟
با مطالعه جامع و غور در آيات
باشند ،آنچنان كه آيات هستي را
وانسانسازيو
هرگونه دانشي كه باطل نباشد كار ب��رد آن ي��ا تعريف آن حرف
و روايات طي بيست سال به اين
متجلي كنند ..در اينجا نظر پوپر
نشود.
ميتوان��د وارد دس��تگاه تربيتي درستي است اما مدل خاصي كه
 12اصل ي��ا معيار يا ش��اخص
رد ميش��ود .او ابطال پذيري را
افقنظامتعليم
اسالم شود؛ اما دانشهايي مانند چگونگ��ي بهرهمندي از اين علوم
رس��يدهايم .مث�ل ً
ش
ا ب��راي پي 
طرح ميكن��د و ميگويد علم تا
وتربيتباغرب
قمار چون باطل هس��تند ،اساساً را از ديدگاه اس�لام ارائه كن��د ،تحويل ندادهاند .اما زمينه تحقيق ،تمام تفس��يرالميزان خالصه ش��ده
زماني علم است كه خالفش ثابت
مردودند.
مدل كشف شده از قرآن با شرايط حاضر نيز تطابق اس��ت .تمام آيات مربوط به خلقت انسان استخراج
نشود .اما در حديث مييابيم كه
اختالفداريم
اي�ن تعريف�ي ك�ه از علم خوبي دارد .شرايطي كه ايجاب نميكند علوم جديد ش��ده و تمام روايات مربوطه بررسي شدهاند .دليل
ترديد و شكاكيت به علم حقيقي
ارائ�ه دادي�د ،ش�ايد مورد كه با تالش بشر طي ساليان دراز به دستآمدهاند ،جامعيت اي��ن 12مرحله منطق تقس��يمبندي اين
يعني علم اس�لامي راهي ندارد،
ترديد قرار گيرد .مث ً
ال حديث بهكلي كنار گذاشته شوند.
مراحل است كه نشان ميدهد چيزي خارج از اينها
اما در دانش و تخصص راه دارد.
دوم« :سنه قائمه» يعني ،مهنـــدسي فرهنگ ،ديگ�ري داريم كه «العلم علمان؛ علم االبدان
به كتاب ش�ما برگردي�م ،زماني كه صحبت نميتواند باشد.
مهنـدس��ي نظام و آداب و قوانين از معاني «سنه» و علم االديان» .در اينجا علم پزش�كي و علم از نظام تربيتي ميش�ود در واق�ع بايد تفكر
تلفن گروه انديشه88761257 :
هس��تند .يعني س��نتي كه نظام فرهنگي اس�لام و دين هر كدام علم دانسته شدهاند و نه دانش سيستمي حاكم باش�د .اين يكسري الزامات

تأمل

 .1تربيت جسم
جسم بايد در اعتدال كامل قرار
گيرد .جس��م بيمار دريافت درست
و خروجي درس��تي ندارد .در اسالم
در مورد «حف��ظ الصفحه» و ابواب
آن روايت زيادي داريم كه مترقيتر
از هر مكتب ديگري است؛ بهداشت
غ��ذا ،بهداش��ت لباس ،بهداش��ت
محيط ،آب ،بدن و دهها عنوان ديگر
بيانگر عظمت و گستره توجه اسالم
به تربيت جسم است.
 .2تربيت ذهن
ذهن ش��امل قوه حافظ ،خيال،
واهمه ،تداعي معاني ،تحليل دادهها
و هوش و ادراكات حس��ي است .در
غرب امثال «مارگارت ميد» كارهاي
زيادي بر روي تربيت ذهن كردهاند
ولي در اس�لام اين مرحله از انعقاد
نطفه ش��روع ميش��ود و ت��ا مرگ
ادامه مييابد و آن چنان گس��ترده
و عميق اس��ت كه برخ��ي از ابواب
آن هنوز در غرب مطرح نشدهاست
ولي متأسفانه كمتر كسي روي اين
استوارات اسالمي كار كردهاست.
 .3تربيت قلب
بحثهاي بس��ياري روي معاني قلب شده
اس��ت و آنچه قطعي و مسلم است نص صريح
قرآن در ذكر ويژگيهاي قلب اس��ت كه قابل
انكار نيس��ت و م��ا آنها را اس��تخراج كرديم تا
بتواني��م قل��ب را در نظام تربيتي اس�لام وارد
كنيم .قلب صورت جامع روح اس��ت .حضرت
امير(ع) ميفرماين��د« :القلب امام البدن كامام
الناس فيهم» .مديريت و رهبري بدن در قلب
ق��رار دارد ،ام��ا در نظام تربي��ت فعلي توجهي
به آن نميش��ود .امام علي(ع) در خطبه 804
نهجالبالغ��ه قلب را از عجيبترين وجوه وجود
انسان معرفي ميكند و داليلي هم ذكر ميكنند
كه «وقتي اميد به قلب راه يابد ،انسان به سمت
طمع ميرود و سپس حرص به سراغش ميآيد
و انس��ان را به هالكت ميان��دازد» در واقع بر

ذهن در تعريف
اسالم هستها و
نيستها را
ارائه ميدهد
و عقل بايدها و
نبايدها را.
ذهن ارزيابي
ميكند
و عقل
ارزشگذاري

مباني تربيتي اسالم
خالف تصور در روايات قلب رهبر وجود اس��ت
نه ذهن.
 .4تربيت عقل
در مفه��وم عرب��ي از تربيت ب��ر روي ذهن
و پرورش آن بس��يار كار ش��ده اما از تعريف و
برش��مردن ويژگيه��ا و تربيت عق��ل خبري
نيس��ت؛ چ��ون در آنج��ا عقل مت��رادف ذهن
بهكار رفته اس��ت در قرآن و روايات سنگينتر
از بح��ث عقل وجود ن��دارد .در ق��رآن به قوم
لوط خطاب ميش��ود« :شما آگاهي داشتيد»،
«ولكنهم قوم تجهلون» :ولي جهالت ورزيدي.
ذهن در تعريف اس�لام ،هستها و نيستها را
ارائه ميدهد و عق��ل بايدها و نبايدها را .ذهن

ارزيابي ميكند و عقل ارزشگذاري (ارزشيابي).
عقل اصول ثابت انساني كه هر موضوعي با آن
ارزشيابي ميش��ود را در خود جاي داده است.
ذهن براس��اس خواص پنجگانه عمل ميكند.
اما عقل براساس تمايل به حقيقت .اص ً
ال ريشه
واژه عق��ل« ،عقال» به معناي كنترل و هدايت
است.
عقل در تعريف اسالمي تمركز وجودش در
قلب است و اين دو به هم وابسته هستند.
 .5تربيت تفكر
ب��ه دومعنا اس��ت؛ تربيت تفك��ر در ذهن و
تربيت تفكر در عقل.
عمليات ذهني و عقلي را تفكر مينامند .در

زمينه تربيت تفكر در ذهن كار بسيار شده در
حالي كه هنوز هم جاي كار دارد .اما در خصوص
تربي��ت تفكر عقلي در آموزش و پرورش كاري
نشده است و حتي در دانشگاه هم اين قسمت
مهم ناديده گرفته ميشود .تربيت تفكر در عقل
تعالي دهنده تمدن ماست و از كودكي بايد بر
روي آن كار ك��رد و عق��ل را وادار ب��ه عمل و
ارزش گذاري كرد.
 .6تربيت عاطفه
عاطفه در اس�لام با احساس متفاوت است
ولي امروزه به معناي واحد به كار ميرود .عاطفه
عكسالعمل عقل در برابر ادراكات عقلي است.
اين يعني محبت و عاطفه عقلي غير از عاطفه

احساسي است .احساس عكسالعمل
بيولوژيكي يا فيزيولوژيكي است ولي
عاطف��ه روش ادراكات عالي عقالني
كه در قلب پديد ميآيد.
 .7قويت اراده
كه منشأ سعي ،كنترل ،پيگيري،
پرهيز ،صبر و تقويت است.
 .8تهذيب آگاهي
دانشهاي��ي كه ميخواهند ب��ه اين نظام
عرضه ش��وند اوالً بايد هدف خير داشته و ثانياً
اس�لامي باش��ند تا بتوانند ب��ه بصيرت منجر
شوند.
 .9تهذيب فضاي تعليم
اگر خان��واده يا جامعه يا مدرس��ه آلوده به
انحرافات و رفتارهاي خطرناك باش��ند امكان
توليد بصيرت وجود ندارد.
 .10تهذيب معلم يا عالم
 .11تهذيب متربي با متعلم
اه��داف وحاالت متربي بايد س��الم و پاك
باشند .و باالخره
 .12عمل به علم
پرهي��ز از جهالت بعد از علم كه خود بحث
گس��تردهاي است و نظريه جهل و تقوي پيش
ميآيد.

