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  نگرشی تربیتی به جایگاه حکمت و دانش در دنیاي معاصر
  *رقین بکارکب یحب

  چكيده
طبيعـت   يمـاورا  بـا  كه دانشي مقدس بود، شدمي علوم ةهم مت كه شاملكا حيفلسفه ، گذشته اندور در

تـا  ، شـد  تـر رنـگ رفته اين نگاه قدسي كمرفته، و گسترش علوم تجربيِ جديد پيوند داشت. اما با استقالل
 ،شـود مـي  تبـادر علم و دانش به ذهـن م  ز ميان رفت. آنچه امروزه از واژةكلي اه در دوران متأخر بهكنيا

براي منـافع دنيـوي   توان بر طبيعت تسلط يافت و از آن مي آنها بااي از اصول و قوانيني است كه مجموعه
وراي  و نبايد در پي چيزي به طبيعت نيست ايهيچ نگاه رمزگونه، نگرشي چنين اساسكرد. بربرداري بهره

 يفيروش توص اب را ورارد. اين نوشتار مسائل مذبي دگوارپيامدهاي ناتربيتي  آن بود. چنين نگرشي از نظر
متربيان خود با  كردنآشنا ، در وضع يادشده، رانظام تربيتي ما  ةفيوظ پس از آن كند؛بررسي مي، يليتحلـ 

  .داندميمقابله با آن  يهاو راه، مدهاايپ، اين نگرش پنهان
  .تربيت و تعليم، ستقد، علم و دانش، : حكمتهاكليدواژه
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 دمهمق

ن آ یمجـامع علمـ   بیشـتر بـر   یستیویتیه نگرش پوزک زدهدنیایی است علم، میبرمیسره در آن بهک ییایدن
اعتـراض   ياریبسـ ، راننـد مـی  ساختن علوم سـخن ینینظران از ده برخی صاحبکم است. هنگامی کحا
ه کـ  یسـت یویتیه پوزن نگـا یهم يا در ورایاما آ؛ نندک یاسیو س کیدئولوژیخواهند علم را امیه ک دنکنمی

ن و یـ ه از ورود دکـ  یاسـت ی؟ سنیسـت  یاسـت یو س يدئولوژیا، داندی میو تجرب ینیزم يامر فقط علم را
  واهمه دارد؟!، علم ۀاخالق به عرص

ـ ، شـود ظاهر تـدریس نمـی  ه بهکرد کیاد » ۀ درسی پنهانبرنام«عنوان  باتوان می ن امریاز ا  ياثـر  یول
ماننـد ابـزاري   ، یو اخالقـ  ینـ ید ۀعلـم بـدون پشـتوان   ، دیتردار دارد. بیکشۀ درسی آشتر از برنامیار بیبس

 ۀگـاه فاجعـ  تـاریخ هـیچ   .شـاند کتوانـد جهـانی را بـه نـابودي     می هکاست  يادر دست دیوانه كخطرنا
 یقـرب الهـ   ۀلیتوانـد وسـ  می هک یرد. علمکحلبچه و سردشت را فراموش نخواهد ، یکازاکنا، مایروشیه

ه از آن کـ اسـت   یرتانِ انسـان صـورت  یسدر دست دیو، ار گرفته شودکرفاه حال بشر به برايد یباشد و با
 يایـ ه علـم در دن کـ ن نوشتار بـر آن اسـت   ینند. اکمی استفاده مقاصد شیطانی خویش و علیه بشر جهت

آن را  كه موجبـات هـال  کـ بل، نجات بشر نشـده  تنها سببنه، از معناي قدسی خویشمعاصر با انحراف 
چشـم   بشـر  يبهتر بـرا  ياندهیتوان آمی، نگرش به علم با ایجاد دگرگونی دربنابراین،  ورده است.فراهم آ
  .دار آن باشدتنها پرچم، معاصر يایران در دنیا یاسالم يجمهور ردکعا توان ادمی هک يامر داشت.

  تعريف و معناي حكمت
جایگـاه   اجمـال بـه   ت داردرورضـ ، جایگاه حکمت و دانش در دنیاي معاصـر دربارة بحث  آغازپیش از 

ایـن بخـش   بنابراین، . کنیم را ترسیم اشتا از این رهگذر بتوانیم موقعیت کنونی، بررسی شودتاریخی آن 
  کنیم:می مت آغازکرا با تعاریف حکماي مسلمان از ح

 (شـرح  »الوجـود بذاتـه اسـت   همان واجـب ، معرفت وجود حق است و وجود حق، حکمت«: نديک
  .) 115 ص، 1414، لسفیهالفالمصطلحات

  .(همان) »حکمت همان تشبه به اله است به حسب طاقت بشر« :فارابی
اي که وقوف بر آن بـراي انسـان   اندازهبه ق تمام اشیایحکمت عبارت است از وقوف بر حقا« :سیناابن

 حکمت عبارت است از استکمال نفـس انسـانی  «)؛ همچنین 160ص، 2ج، ق1414، صلیبا( »ممکن است
  .)30ص، ق1400، سینا(ابن» اندازة طاقت بشريواسطه تصور امور و تصدیق به حقایق نظري و عملی بهبه
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حکمت عبـارت اسـت از معرفـت ذات حـق     «، نی بیان کرده است؛ ازجملهگوناگوتعاریف ملّا صدرا 
 شــرح( ...»معرفــت نفــس و قــوا و مراتــب آن و صــفات و افعــال او،  وجــود و معرفــت و مرتبــۀ ،اول

  .)116 ص، ق1414، الفلسفیه المصطلحات
بـا  ، اسـتکمال نفـس انسـانیه    حکمت تعریف شده است بـه «نویسد: می نیز حکیم سبزواري سرانجام

و غایـت حکمـت   «). 57ص، 1383، سـبزواري ( »قدر طاقـت بشـریه  به، علماً و عمالً ق به اخالق اهللاتخل
ه و نـه در مـاد  ، در صـورت و فعلیـت   یم عینـ مشابه عـالَ ، یعقل یعالَم، نظریه است گردیدن نفس ناطقه

  .)58 ص، (همان »ظلمت
ایـن   درواقـع ترجمـۀ  ، شـود مـی  دهیز دیسلف ن يماکالم حکو در  گفته است سبزواريآنچه حکیم 
این تعریـف کـه در   ». یالحکمۀُ صیرورةُ االنسانِ عالَماً عقلیاً مضاهیاً للْعالَمِ العین«است که:  تعریف مشهور

 ییـا مکتـب اخالقـ    از مکتـب فیثاغوریـان   ی برگرفتهگویا تعریف، شودیدیده م صدرااملّو  یبفاراکلمات 
روشـن  به ایـن تعـاریف    یبا توجه کل .که همان استکمال نفس باشد در جهت علم و عمل است رواقیان

توانسـت  یکـه مـ   یعلم و عمل. البتـه عملـ   ؛توجه بوده است کانونشود که از فلسفه دو هدف عمده یم
  .)6 ص، 1379، سجادي( باشد همان تهذیب نفس است یۀ الهنظر فالسفمد

نـزد فیلسـوفانی   » الحکمۀ االلهیـۀ «در اصطالح » حکمت«که مراد از  شودآشکار میبنابرآنچه گذشت 
وجـود   همـه در بایـد  بلکه ، نه فقط در ذهن حقیقتی است که، و حکماي متأخر مسلمان سهروردي مانند
  .)48ص، 1ج، 1389، لیمن نصر وحاصل شود ( انسان

: ك.بانـک اطالعـاتی (ر  ، رهیـ پـائولو فر ر یـ تعببه، عنایی برتر از فلسفه دارد و حکیمحکمت م، بنابراین
 ؛فرسـا صـرف کـرده باشـد    ست که عمري را در راه حفظ مفاهیم ثقیل و جانی) ن61ص، 1387، پورشارع
. نظـر بـه همـین    نشـاند ظهـور ب  ۀکسی است که آنچه آموخته اسـت در عمـل نیـز بـه منصـ      حکیم بلکه
توان بنـا بـر پیشـنهاد    می را» حکمت«معتقد است که  ایزوتسوو ظهور علم در عمل است که  بودنيمعنو

 .)3ص، 1389، نامید (ایزوتسو )Theosophy ( »تألّه«، هانري کربن
  نویسد:می بارهدر این نصر

نظري از آن طور به اساس حکمتی باشد کهدانستند که زندگی او بررا کسی می» حکیم«در جامعۀ اسالمی 
ـیمن تواند با هوشمندي دربارة مفاهیم ذهنی بحث و مباحثه کند (نه کسی که فقط می؛ آگاه است ، نصر و ل

که فلسفه امري اسـت   دهدنکته را گواهی میمسلمان این  نمایزندگی و آثار حک...  .)46 ص، 1ج، 1389
 جدا نیست کـه مـآالً   نهایت هرگز از تهذیب نفس و آن قداستسازد و در می که ذهن و نفس را متحول

  .)49 ص، (همان ۀ معنی حکمت در متون اسالمی استالزم
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 م:یبـر مـی  انیـ فلسـفه بـه پا  با بیان دیدگاه دو فیلسوف معروف قرون وسطاي غرب دربـارة   این بخش را
 سـازد مـی  شبیه خداوندبه  او را کند ومی خداوند راهنماییسوي فلسفه انسان را بهکه بود  برآن بوئتیوس

ت در نظـر  الوهیـ  اي علـم دربـارة  معنـ اولی را بـه  ۀنیز فلسف توماس آکویناس .)137ص، 1386، ایلخانی(
، شـود مـی  که مالحظهچنان .)439 ص، همان( دانستمی اولی را شناخت خداوند گرفت و غایت فلسفۀ

ف یوجـه جـامع تعـار   ، رو؛ ازایـن نقـل شـد  مسـلمان   یمانبا تعاریفی است که از حک همسواین تعاریف 
  شدن انجامد.خداگونه، سرانجامه به شناخت خداوند و کاست  یتیمال و معنوکدن به یرس، شدهیاد

  فلسفه در دوران جديد
شناختی بسیار دور شده و بیشتر به مباحث دانیم فلسفۀ غرب در دوران جدید از مباحث وجوده میکچنان

اسـت؛ امـا در    کانـت  ویـژه پـس از  به، غرب ۀچیره در فلسف ةت. این امر شیوشناختی پرداخته اسمعرفت
اي گونهو... وضع بهمدرنیسم ، پستپراگماتیسم، سیسمکمار، هاي متأخرتري چون اگزیستانسیالیسمفلسفه

 بسیار مشکل است. شـاید بـه  ، گیردها را دربرعی که بتواند همۀ فلسفهدیگر است. امروزه یافتن وجه جام
، هـاي متـأخر  رو در فلسـفه ایـن از؛ فقط بتوان یک شباهت خانوادگی میـان آنهـا یافـت   ، ن ویتگنشتاینبیا

اشـاره بـه تاخـت و تـاز     ، رود. شـاید در ایـن مجـال   موجود میان فلسفه و حکمـت از میـان مـی    ترادف
  باشد.براي اثبات این ادعا کافی ، معنا پنداشتن آنهاي منطقی به مابعدالطبیعه و بیپوزیتیویست

  مالك علم، پذيريكاربرد
کسـی بـود کـه    «نـد. حکـیم   علوم زمان خود آگـاه بود  ۀکه به هم شدمی حکیم گفته روزگاري به کسانی

کـه در تـوان   طبیعی [فیزیک] و علم الهی تـا حـدي    ،شروط و قوانین برهان را بشناسد و به علم ریاضی
  .)119 ص ،ق1414، الفلسفیه المصطلحات (شرح »دست یابد، انسان است

شـود  رهـان نامیـده مـی   اي که بطبیب و بر صاحب حجت قطعیه ،معال ،بر فیلسوف«همچنین حکیم 
و او کسی است که آنچه را که [علم بدان] ممکن است و آنچه را کـه بایـد عمـل شـود      گشتاطالق می

  .)495 ص، 2ج، ق1414، صلیبا» (داندمی
اعتبـار خـود را از    يامـروز چنـین امـر   ، بـود  اگر روزگاري سخن از آموختن علم براي علم و عمـل 

دیـدگاه کـاربرد و اسـتفاده نگریسـته     چیـز از  دنیایی است کـه در آن همـه  ، دست داده است. دنیاي امروز
شـود. ایـن    گرنه بایـد فرامـوش  و ؛محترم است، باشد سودمندید و بتواند در عمل آنچه به کار آ، دشومی

 فیلسـوف ، ویلیـام جیمـز   !نگرنـد با چنین بـاوري مـی  ه دین نیز رود که حتی بجا پیش میبدان نگرش تا
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هـم متمـایز   را از  خـوب و سـودمند  ، بر اساس مبناي پراگماتیستی خود درسـت ، ییاکیپراگماتیست آمر
عکس. وي همین دیـدگاه را  داند که نتایج خوب و سودمند دارد و بهمی اي را درستداند. او اندیشهنمی

 و بـه زنـدگانی معنـا   ، است که این بـاور بـه انسـان نیـرو     برآنبرد و کار مینیز به به خداوندایمان  دربارة
  .)236 ص، ب1387، زاده(نقیببخشد می

علـم   ناگفته پیداست که وضـع  ،شودمی ستهینگر ياانگارانهاربردکین از چنین منظر در دنیایی که به د
بـراي اعمـال    تبدیل شده اسـت کـه از آن   هاروزه علم به ابزاري در دست حکومتخواهد بود. امچگونه 

 هکـ  منـان ؤجویند. این سخن منسوب به امیرمد کشیدن ملل ضعیف بهره میبن قدرت و نفوذ خود و به
ومن لم یجـده صـیل   من وجده صالَ به ، علم سلطانٌال: «کنندبسیار به آن استناد می م انقالبظرهبر مع

قـدرت  ، است. اگر روزگـاري  کامل نمود یافتهطور به هزامرو )60ص، 1376، شهريريمحمدي (، »علیه
امروزه این مالك جاي خود را به علـم داده اسـت و   ، بر قوم دیگر بود یق قومنظامی مالك برتري و تفو

انـد و  غالـب ، ه علـم دارنـد  کـ سانی کشده است. علم  گسیختۀفقط بخشی از قدرت افسارقدرت نظامی 
  مغلوب. ه ندارندکسانی ک

بـه اهـداف    یاباز آن بـراي دسـتی  ، بار جهـانی اسـت  کتن قدرت در دسـت اسـ  یه اک هامروز ،متأسفانه
بیشـتر بـه شـوخی    ، علم ضاعی سخن گفتن از تقدس و معنوي بودن. در چنین اوکندمی استفاده یطانیش

  نزدیک است تا واقعیت.
ي و عملـی.  شـد: نظـر  می تقسیم گونهدو  هعلوم بود و ب همهشامل ، گذشتگانحکمت یا فلسفه نزد 
و علـم طبیعـی   ، که همـان علـم اوسـط    علم ریاضی، است یکه همان علم اعل فلسفۀ نظري بر علم الهی

 امـا امـروزه مشـاهده    .)160ص، 2ج، ق1414، صلیبا( پذیر بودبخش، است[فیزیک] که همان علم اسفل 
که اسـباب سـلطه   ؛ چراعلم اعلی شده است، طبیعیات یا فیزیک؛ کنیم که جاي اینها عوض شده استمی

... درآمـده اسـت. آنچـه در    به ابزاري براي فیزیک و شـیمی و ریاضیات نیز ، آوردمی بر طبیعت را فراهم
به شدیدترین حمـالت  معناي حکمیِ آن است که در دوران متأخر فلسفه به، در حاشیه مانده، اوضاع این

ها در حل معضـالت کنـونی بشـر    سیالیستاگزیستان، ندمعنا دانها آن را بیدچار شده است. پوزیتیویست
  خوانند.میها »مطلق«ر و در بند یها آن را اسمدرنند و پستپندامیناتوانش 

 علـم از آن یـاد   دانش است و بدیهی است کـه آنچـه در مقـام   تاز میدان است علم و آنچه امروز یکه
  نویسد:می لیوتارروست که همینبا خود قدرت و تسلط را به ارمغان آورد. ازشود چیزي است که می

طـور  همـان ، هم خواهند جنگید هاي ملی بر سر کنترل اطالعات بادولت، توان تصور کرد که در آیندهمی
ـ  ، که در گذشته بر سر کنترل قلمرو روي کـار ارزان و  و پس از آن بر سر کنترل دستیابی به مواد خـام و نی
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ـنعتی و تجـاري   سو به سـو از یک، ۀ جدیدجنگیدند. زمینه و عرصاستثمار آنها می و از ، ي راهبردهـاي ص
  ).64 ص، 1380، شود (لیوتاردیگر به روي راهبردهاي سیاسی و نظامی گشوده می سوي

نـد  دامی و چه کسی، گیرد که دانش چیستمی چه کسی تصمیم« اند:ئلهدانش و قدرت دو وجه یک مس
، دانـش بـیش از همـه    ئلۀمسـ ، عصـر کـامپیوتر  گیري اسـت؟ اکنـون در   که در چه موردي نیاز به تصمیم

  .)70ص، (همان »اي مربوط به حکومت (دولت) استئلهمس
ـ    ایـم رو شـده روبهموضوع انشا با آن عنوان به بارها، ما در مدارس ۀموضوع معروفی که معموالً هم

 گذشـته  همچـون ه کـ سـت  ین يازین هبراي طرح ندارد. امروز جایگاهیدیگر ـ   علم بهتر است یا ثروت؟
علمـی   یعنـی  ؛ان آن دو جمع شده اسـت یم یمعقول گونۀرا امروز به یم؛ زینیاز دو شق را برگز یکیحتماً 

  بهتر است که ثروت بیاورد!
وسـویی  اند که به هـر سـمت  ل شدهیها تبدمندان به ابزارهایی در دست حکومتامروزه دانش و دانش
 ي دارد کـه بـه نقـل چنـد مـورد آنهـا      سخنان سودمند تارلیو یابند. در اینجا نیزمی که آنان بخواهند سوق

 ؛ت به سـمت رهـایی و آزادي  تربیت نخبگانی قادر به هدایت مل دیگر، هدف از انتقال دانش«پردازیم: می
در  هـاي خـود  قادر بـه ایفـاي نقـش   ، قبولاي قابلگونهکنانی براي نظام است که بهبلکه خلق بازی؛ نیست

  .)146 ص، (همان »نیاز نهادهاي آن [نظام] باشندوردمناصب عملیِ(پراگماتیک) م
بهبود تـوان اجرایـی و    ۀو بایست که اساساً امر بسیار ضرور، دانش نه شیفتگیبیشتر میل به ثروت بود، 
بـر اتحـاد آن بـا علـم      تکنولوژي و سـود  میان» وارهاندام«حمیل کرد. پیوند تحقق تولید را بر تکنولوژي ت

پـذیري) بـراي دانـش معاصـر     ۀ عمومی قابل اجرا (اجراحضور روحی ۀواسطبه قطفمقدم بود. تکنولوژي 
  .)139 ص، (همان یافتاهمیت 

هـا و  تکنیسـین ، قـدرت اسـت. دانشـمندان   ، رتنها هدف معتب، امروز در گفتمان ِحامیانِ مالی پژوهش
  .)140ص، ن(هما شوندمی بلکه براي اثبات مستدلِ قدرت خریداري، ابزار نه براي یافتن حقیقت

کـه کسـب و تحصـیل     این اصل قدیم در کنار دیگر کاالها درآمده است. کاالییشکل امروزه علم به 
ر حـال  د، ناپـذیر اسـت  تربیـت افـراد جـدایی   ویا حتی از تعلـیم ، وتربیت یا پرورش اذهاناز تعلیم، دانش

کننـدگان  و مصـرف  کننـدگان نیز خواهد شـد. رابطـۀ عرضـه   تر از این منسوخ شدن است و حتی منسوخ
همان شکلی را به خـود بگیـرد    نزدیک استحال حاضر در، کنندمی دانش با دانشی که عرضه و مصرف

کنند بـه خـود   می کنندگان کاال با کاالیی که تولید و مصرفاز این رابطه تولیدکنندگان و مصرف که پیش
  .)63ص، (همان شود و خواهد شدمی فروش تولید برايگرفته بود... دانش 

در نقـد  ، علم در دنیـاي معاصـر اسـت    جایگاه نیز که از منتقدان، شناس امریکاییجامعه، نیل پستمن
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هـا را  آرمـان تکنـوکرات  ، ایـن برنامـه  «نویسد: آموزشی آن می ۀمریکا و محتواي برنامتربیت اوتعلیمنظام 
بـا  ، هسـتند  اه خـاص هـد و دیـدگ  کـه فاقـد تع  ـ    هـایی و نـه انسـان  ، سازد؛ پرورش افـرادي برآورده می

  ).288ص، 1385، پستمن» (ابل عرضه در بازار عرضه و تقاضاهاي فراوان قمهارت
را بـا بررسـی   ، چیسـت مریکـا  تربیـت در ا وایـن پرسـش کـه اهـداف تعلـیم     ي هایکی از پاسخوي 

آنـان  و بـه   کنـد رس خواندن و مدرسـه رفـتن تشـویق مـی    آموزان را به دهاي تلویزیونی که دانشبرنامه
هـاي  شـغل و پسـت   آوردندسـت بـه  آنان را در، کند که درس خواندن و فراگرفتن دانشگونه القا میاین

ایـن  ، زیرا به این هـدف  ؛گرددمی هدفی خالصههدف تقریباً در بی«داند که این می، دهدخوب یاري می
هاي اقتصـادي  و رقابتخواهیم توانست در مبارزه تربیت وگردد که ما به کمک تعلیممی مطلب نیز اضافه

از ایـن  «افزاید: . وي در ادامه می)271ص، (همان »ل باقی بمانیمها همچنان در مقام اوها و آلمانیبا ژاپنی
بلکـه  ، نـگ نیسـت  فره، گردد که آنچه در ایاالت متحـده جریـان دارد  ۀ تلویزیونی چنین استنباط میبرنام

  .)272 و 271، ص (همان »صرفاً اقتصاد است
(بـراي مطالعـۀ بیشـتر     گفـت می گرایانه سخنو اخالق سود از سودگرایی جرمی بنتاموزگاري اگر ر

  علم نیز صادق است: بارةاین امر در هامروز ،)189ـ190 ، ص1381هالینگ دیل،ر.ك: 
دولـت یـا نهادهـاي آمـوزش عـالی      ، گـرا دانشجویان تخصصکه (آشکارا یا تلویحاً)  یپرسشاکنون 

اسـت. در بسـترِ   » اي دارد؟چـه فایـده  «بلکـه  ، نیسـت » ادق) اسـت؟ (ص یا حقیقیآ«دیگر  کنندمی مطرح
 و در بسـتر رشـد قـدرت   » ل فروش اسـت؟ آیا قاب« پرسش معادل است بااین  بیشتر، تجاري شدنِ دانش

  .)150ص، 1380، لیوتار( »آیا کارآمد است؟«
رنـد.  دا یادي خـوب شـود کـه توجیـه اقتصـ    مـی  هـایی صرف امـور و رشـته   هاي کالنمعموالً بودجه

و در معرض دیـد عمـوم    ،هنگام آنها میسرعلوم انسانی و هنر که بازدهی زودهایی مانند رشته، روهمیناز
خـأل  ، زمـان  البتـه مـرور  ماننـد.  می در حاشیه، دق نیاز داربراي تحق فراوان هاي زمانیگاه به بازهو  یستن

است؛ اگر فقـط بـه    آشکار کاملطور به پیامد این امر دهد.می توجهی به این علوم را نیز نشانناشی از بی
وجـوديِ انسـان    گونـاگون ابعـاد   از توجـه شـود و   استنیازهاي آنی و فعلیِ جامعه  ةعلومی که برآورند

کننده تبدیل خواهد شد که جز خـور و خـواب و خشـم و    مصرف انسان به موجودي صرفاً، شودغفلت 
کار خواهد کرد تا زنده بماند و زنـده خواهـد مانـد تـا کـار       ؛شهوت چیزي از زندگی درك نخواهد کرد

تمـدن  ة صرف این دورِ باطل خواهـد شـد. بـراي چنـین انسـانی کـه زاییـد        يحیات و ترتیببدین، کند
از مفهوم تهـی خواهـد بـود. چنـین     ، ن دستیاز ا يمعنا و امور، حقیقت و واقعیت، ماشینی جدید است

ی در ایـن اسـت کـه آنهـا     هـاي صـنعت  تفاوت او بـا ماشـین  تنها  .انسانی به یک ماشین تبدیل شده است
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شـته باشـد.   یی بیشـتري دا توانـا کـه   آیـد کار میبه انسانی بیولوژیکی. در این نظام انسان اند والکترونیکی
اگـر مـالك    زیرال است؛ تأم درخوربسیار ، تربیتوتعلیم ةم در حوزپذیرانه به علپیامد این نگرش کاربرد

تـوان  مـی  نخواهـد بـود.   تربیـت نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا     وتعلیم، پذیري باشدمه چیز کاربردو معیار ه
هـا  ر انساندیگمراتب از استاد کارآیی بیشتري داشته باشند. اگر همچون هایی را طراحی کرد که بهسیستم

بته این کاري اسـت  ال ومات خود به دانشجویان خواهد بود.انتقال معل فقطکار وي ، استاد نیز ماشین باشد
 مراتـب بهتـر از انسـان   که بـه  رایانه داشت آورهاي سرسامتظار برآورده شدن آن را از حافظهتوان انمی که
قِ زدایـی و تفـو  فرایند مشـروعیت « :لیوتار توانند اطالعات را ضبط و منتقل کنند. اینجاست که به بیانمی

دن دانـش  دا. استاد اکنون دیگر براي انتقـال آورندمی درناقوس مرگ استاد را به صدا ، پذیريمعیار کاربرد
  ).154ص، 1380، (لیوتارهاي بانک حافظه نیست مستقر توانمندتر از شبکه

پذیر هاي حافظه تعویضاي که بتوان یادگیري را به زبان رایانه برگرداند و استاد سنتی با بانکتا اندازه
اي هاي حافظـۀ اطالعـات رایانـه   هایی احاله کرد که بانکماشین توان بهتربیت را میورسالت تعلیم، باشد

  ).149ص، هاي هوشمندي مرتبط سازند که در اختیار دانشجویان قرار دارند (همانبه پایانه را
 بـه موجـودات منفعلـی تبـدیل    ، علـم  ۀجاي بازیگران فعال عرصـ ها بهبر اساس چنین نگرشی انسان

دهنـد. بـه   مـی  کنند و به هر شکل که بخواهند به آنان جهتمی ریزينامهشوند که دیگران براي آنها برمی
و ، وسـیله انتقـال دانـش   لـم بـه  ارزش مع، حالدراین، ود از تدریس را آموزش بدانیموقتی مقص: «نلر بیان

وسـایل و  صـورت  به یابد. دانش حاکم است و اشخاصمی آموز به محصول این انتقال تنزلارزش دانش
  .)91ص، 1387، (نلر »آیندیممحصوالت در

ش خبـري نیسـت. بـه اعتقـاد     رنظر است و از پرومد، آموزش فقطن نظامی یدانیم در چنمی کهچنان
چگونه باید عمـل  « ةدربار پرسشفقط به ، له است نه هدفیوسدرپی نظام تکنوپولی ه کازآنجایی پستمن

 روزگـاران  ت ازیـ تربوپـردازان تعلـیم  نظریـه  هکدرحالی». چرا باید فرا گرفت؟«نه به ، دهدمی پاسخ» کرد؟
معنـوي و اجتمـاعی برتـري    ، سیاسـی  ۀاند کـه ایـده و اندیشـ   بوده باوربر این  همهم تا دوران معاصر یقد

  ).268ـ267 ص، 1385، پرورش باید فرا گرفته شود (پستمنووجود دارد که با آموزش
ارشناسـان  کبه سخن فالسـفه و   ،اندانیجر نیا یارگردانانِ اصلکه ک یسانک هکل اینجاست کولی مش

  اند.آنان فقط در پی دستیابی به اهداف خویش. کنندمین توجه یتیترب

  آموزش براي شغل و ايفاي نقش در نظام اجتماعي
 ةهـایی اسـت کـه برآورنـد    کننـد دانـش  مـی  گذاريها براي آن سرمایهر آنچه گذشت، آنچه حکومتبناب
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دنبـال  شوند، بهمی هاهایی کسانی نیز که وارد دانشگاهن باشد. در چنین نظامااهداف سیاسی و اقتصادي آن
جا افتاده است. غالبـاً  امالً ک نیز ما ۀساز باشد. این فرهنگ در جامعاصطالح، پولروند که بهمی هاییرشته
گـرایش بـه    بیشـتر  . در علوم انسـانی نیـز  رویندروبه يشتریبا اقبال ب کیو پزش یمهندسنی ـ  ف يهارشته

تـري  شغلی مناسـب  ةاست که آیند ییها، رشتهلت و اقتصاد و درکمدیری، هایی مانند حقوقسمت رشته
اقبـالی و  یـات، تـاریخ و... بـا بـی    ادب، فلسـفه ، هایی چون الهیاتآشکار است که در این میان، رشتهدارند. 

  .رو شوندروبهکجی حتی با دهن
اند و آن را در تعـارض  شدت مخالفم و تربیت با چنین نگرشی بهة تعلیپردازان حوزتردید، نظریهبی
بب بود که مسـ  برآنگرایی مخالف بود و با حرفه هاچینزرابرت ، مثال برايبینند. می تربیتوتعلیم با ذات
گرایـی نـامعقولی   ، سـود اي اسـت ن دانشگاه در برابر فشارهاي حرفـه که محصول تسلیم شد گراییحرفه

هـا  ). همچنـین ایدئالیسـت   414، ص1388انگـارد (گوتـک،   پول را با دانش یکی مـی  است که تحصیل
 زیـرا  ؛اي خـاص نه آموزش محدود براي شغل یا حرفه دانندمی پرورش واقعی را امري همگانیوآموزش

نه وحدت و تعـالی انسـانی. البتـه    ، مهارت در انجام کار و پیشه است دست آوردن، بهآموزيهدف حرفه
ه شـود،  پرورش همگانی مقـدم داشـت  و اند که بر آموزش مخالفاي وپرورش حرفهگونۀ آموزشاب یشانا

  .)38ـ37 صاي براي امرار معاش (همان، نه با آموزش و پرورش حرفه
نیسـت، بلکـه در   نفسه امري مـذموم  ، فیخاص ادگی براي یک شغل و حرفۀاست که آم آشکارالبته 

ابعـاد   همـۀ هاي آموزشی باید توجه خود را بـه  این است که نظام است. اما بحث جاي خود امري ضرور
در پی بار آوردن متخصصـانی بـراي جامعـه باشـند کـه جـز        فقطکه کنند، نه اینوجودي انسان معطوف 

اعتنـاییِ  کنـد کـه بـی   مـی  از ایـن امـر اظهـار نـاراحتی     بلـوم ایـن،  بـر بنـا  داننـد. خود هیچ نمی تخصص
شـود  مـی  به این واقعیت انجامید که مشـاهده ، تربیت عمومی و فنیوتعلیم نمیا تفاوتگرایی به پیشرفت

سیاسـی و مـذهبی   ، گونه معرفت اخالقیا هیچام، کرده هرچند متخصص کامپیوتر استیک فرد تحصیل
  .)49ص، 1385، ندارد (الیاس

  داند:می تحصیالت عمومیۀ نیز بر اساس طرح پایدیاي خود سه امر زیر را وظیف آدلر
  راه ذهن، اخالق و رشد معنوي و روحی؛اصالحی از رشد فردي یا خود .1
 ؛هاي شهرونديتیآمادگی براي انجام وظایف و مسئول. 2
کارها مشـترك اسـت (نـه کـارآموزي      ۀهاي اساسی که در همآموزان به مهارتز کردن دانشمجه. 3

 .)53ص، (همان )براي یک شغل خاص
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نـه  ، دانش خود اسـت  ةبند، دهد. متخصصمی تخصص انسان را تنزل«نویسد: می بارهنیز در این نلر
، چیزي نیست که بتواند وجه ممیز انسـان از ماشـین باشـد   ، تخصص .)89ص، 1387، نلر» (مسلط بر آن

عمـر خـود    ۀشبیه کارگر کارخانه است که هم، متخصص در علم«نویسد: می بارهدر این نیچهکه همچنان
  .)90ص، همان :از(به نقل » کندمی رفتن با ابزار یا ماشینی صرفوص یا وربه پیچاندن یک پیچ مخص را

ه در دنیـاي صـنعتی امـروز    کاي گونهنظر کارآمدتر از انسان نیز باشد، بهبسا که ماشین از این چه البته
 شـود و نقـش  مـی  ها سـپرده افزونی به ماشینطور روزها بهرویم، امور صنعتی در کارخانهپیش میهرچه 
  :نلریابد. باز به بیان می ها به یک نقشِ مدیریتی و کنترل کاهشانسان

ز براي احـراز شـغل   آمونفسه یا وسایل آماده کردن دانشی و دانش مدون را نباید هدفی فیمواد درس
یشتن یا تحقق خویشتن اسـتفاده کـرد...   وسایل پیشرفت خوعنوان به بلکه باید از آنها ؛دانستاي یا حرفه

یعنـی از آنِ خـود سـازد. در     کند به خود اختصاص دهد؛می آموز هر دانشی را که تحصیلرید دانشبگذا
  .)89 ص، (همان لط شودشخص باید بر کتاب درسی مس، جریان یادگیري

یکسـان  رفتـاري  شوند و در آنجا با همه می شرپرووهاي آموزشدسته روانۀ کارخانهکودکان ما دسته
شـان  هـاي شـخص  و ویژگی هاببینند بدون آنکه به جنبهۀ آنان آموزشی واحد میهم کهايگونهشود بهمی

  .)94ص، (همان توجه شود
ـ    می م یادکیح سقراط از پایاندر  راي کنیم که برخالف سوفسطاییان که مدعی بودنـد بایـد مـردم را ب

پـرورش  وکـرد کـه هـدف آمـوزش    مـی  احتجـاج ، اي تربیت کردها و فنون شغلی و حرفهکسب مهارت
  .)25ص، 1388هو انسان به آن نیازمند است (گوتک، حقیقی ایجاد معرفتی است که انسان بما

هـاي خـاص،   دست گرفتن مهـارت آموزان و دانشجویان براي بهتوان گفت پرورش دانشآیا می
خاص شخصیت آنان، بازگشت بـه سفسـطه در برابـر     هايهاي فردي و جنبهبدون توجه به ویژگی

  ست؟فلسفه ا

  اتحاد عاقل و معقول
 برابـر در ، تـوان گفـت  اي کـه مـی  دارد؛ نظریـه  تحاد عاقل و معقول ضرورتا ۀجا پرداختن به نظرینیدر ا
  قرار دارد.» انتقال اطّالعات ۀمنزلدانش به« ۀنظری

 در حقیقـت  عاقـل و معقـول  ـ    مانند علم حضوريِ نفس به ذات خـود ـ  که در علم حضوريدر این
که به خویشـتن علـم    عالم یا عاقلیم بحثی نیست؛ یعنی ما از آن جهت، اندعتبار مختلفابهیک چیزند و 

نیـز بـا   سـینا  ابن ایم. حتیگرفته ق علم خویش قرارمتعل معلوم یا معقولیم که خود ما و از آن جهتداریم 
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ملّاصـدرا   و، لف. آنچـه وي بـا آن مخـا   پـذیرد میاین امر را ، حاد عاقل و معقولتا انکار خود دربارة ۀهم
  علم حصولی است.، اثبات آن استدرپی 

نفـس انسـان بـا صـورت     ، یک گُل خـارجی  براي نمونه، است که هنگام حصول علم برآنملّا صدرا 
حاد نفـس بـا   تشود. ناگفته پیداست هیچ شخص عاقلی از امی ذهنی آن گل که معلوم بالذّات است متحد

و پاسـخ وي بـه   ملّاصـدرا  گوید. البتـه اسـتدالل   خن نمیس، که معلوم بالعرض است، وجود خارجی گل
  شود. يریگاست و باید در جاي خود پی خارج از حوصله این نوشتار سیناابناشکاالت 

  فرماید:شده مییادحاد تا ةباردر ايمهدي قمشهمیرزا
، انسـان خوبی روشن ساخته که طفل است و این قول را حرکت جوهري به اصل ذات انسان علم و دانش

بـالنظر  «یـا   »الفطـره بیعـه و بالط«نخست انسانیتش ضعیف و ناتوان است و هرچه در مقام علم و هوش او 
ور علمـی و دانـش و فکـرت و     ت وي قويانسانی، افزوده شود »االکتسابو تر و تواناتر گردد. گویی صـ

  .)24ص، 1362، رفیعی قزوینی :از نقلعمارت جان انسانی است (بهخشت گل  ،هوش
 ايگسـترده کـه حجـم   همچنان، سان و رایانه نخواهد بودمیان ان تفاوتیبدیهی است که اگر جز این باشد 

ل خواهـد شـد.   یذهـن انسـان نیـز بـه انبـار اطالعـات تبـد       ، شودمی انه ذخیرهیرا ۀاز اطالعات در حافظ
 ،اردانکـ » (بایـد مـی  مغـز پـرورش یافتـه   ، آیدمغز انباشته به کار نمی«گفت: می مونتنی روست کهازهمین
  .)97ص، 1387

ت یشخصـ  برالعات و دانش اط اثربه حرکت جوهري و ، دیگر منکرانو  سیناابنهمانند اگر بنابراین 
نـوزادي و در  ۀ در مرحلـ  سـینا ابـن میان نفس  باید بگوییم که استاد مطهريبر بیان  بنا، نباشیم قایل انسان
عنـوان معلومـات در    سري صور و نقوش باجز اینکه یک، نیست تفاوتیپختگی فلسفی وي هیچ  ۀمرحل

، 1386، مطهـري بدان متلزم نیسـت (  سیناابنماً خود مسلن قولی است که یالبته ا .اندذهن وي نقش بسته
، مالصـدرا بطالن آن قریب به بدیهی اسـت ( ، ملّاصدرا باورن مطلبی است که بهیو ا .)250ـ249 ص، 5ج

  .)259ص، 3ج، 1423
اصـطالح حکمـاي    براسـاس اندیشد نیسـت.  می داند ومی انسان چیزي جز آنچهچه گذشت، نا برآنب

انسـان بایـد بنگـرد کـه در پـی      ، رواین؛ ازشودمی وجودي وي افزوده ۀبر سع، الهی با گسترش معلومات
افزایـد و از  اي خاص بر درك و فهم انسـان نمـی  ص در شغل یا حرفهآموختن چیست؛ زیرا کسب تخص

ق ل و تعمـ نواخت انجـام دهـد. بـا تفکـر و تأمـ     سازد که مدام باید کارهایی یکمی ي مثل ماشیناو چیز
یابد. همین امر سبب خواهد شد تـا از فروکاسـتن انسـان تـا     است که انسانیت انسان معنا و گسترش می

یـا   )Artificial Intelligence(قایالن به نظریـۀ هـوش مصـنوعی    اندازة یک رایانه برحذر باشیم و همچون
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 رایانـه را هماننـد انسـان داراي ذهـن نـدانیم      ،)Computational Functionalism( ايکارکردگرایی رایانـه 
  .)1388ـ1387(کارکن بیرق، 

 یر پـرورش ذهنـ  کـ د به فیبا، دارد ه در جاي خود ضرورتکاي نی و حرفهضمن آموزش ف، نیبنابرا
  بیان نیز برآمد.ت و منش متریت شخصیدد تربمناسب در ص یز بود و با انتخاب مواد درسین یو روح

  فهم هدف عالي تعليم و تربيت
 اسـتفاده » پرورشوآموزش«یا » تربیتوتعلیم«از اصطالحات » education«گرچه در ترجمۀ واژه انگلیسی 

تـوان  مـی  انسـان  بارةمعنا که درست؛ بدینجدا و آموزش از پرورش تعلیم از تربیت، شکاما بی، شودمی
  .حیوانات چنین استعمالی صحیح نیست ةاما دربار، هر دوي اینها استفاده کرداز 

که تعلیم انسان موجودي است ، تربیتوپردازان عرصۀ تعلیمتوان گفت از دیدگاه فیلسوفان و نظریهمی
نظـران معـروف   ساز تربیت باشد. در این زمینه به بیان دیـدگاه برخـی از صـاحب   مه و زمینهوي باید مقد

 استعدادهاي فروتر را باید همواره با نظر داشتن بـه اسـتعدادهاي  « نویسد:باره میپردازیم. کانت در اینیم
  )136ص، الف 1387، زادهنقیب» (که هوش و نیروي خیال را براي فهمچنان، برتر پرورش داد

ـاد    کاهد. تربیت اآوریم که گذشت زمان از نیرویشان میهایی پدید میعادت، با انضباط خالقی بایـد بـر بنی
  ).139ص، هاي بد است (هماننه بر بنیاد انضباط که فقط بازدارندة عادت، اصول باشد که پرورندة فهم است

نـام چنـین   ، القـی کنـیم  تربیـت اخ  دادن به برخـی امـور  اگر بخواهیم کودك را از راه عادت، واقع در
کـه در  همچنـان ، تـوان انجـام داد  انـات نیـز مـی   زیرا همین کار را بـا حیو ؛ توان تربیت نهادچیزي را نمی

نه تربیت. حیوان هـیچ درك  ، سازي نامیدچنین امري را باید شرطی، کنند. بنابراینها این کار را میسیرك
 شود ندارد؛ اما با توجه به اینکه انسـان ایـن موهبـت الهـی را    و شعوري دربارة کاري که از او خواسته می

  است. اخالقیي غیراخالقی و کار يا دریابد و بداند که چرا کارباید چرایی امور ر، دارد
فهرسـتی از کلمـاتی کـه برایشـان     : «بود پرورش زمان خود معتقدونیز در رد آموزش ژان ژاك روسو

کـه  این«. وي بـر آن بـود کـه:    )205 ص، 1384، (شاتو »گذارندمی در ذهنشان، هیچ چیزي نیستند ةنمایند
عین حقیقـت بـه او آموختـه     [آنکه] نظر است تابیشتر مورد، وي آموخته شود رسیدن به حقیقت به ةشیو
 .)207ص، (همان کرده استاولویت تربیت بر تعلیم را تأیید  بیشتروي  .)206 ص، (همان» شود

در اوایـل قـرن    پسـتالوزي یـانی همچـون   باز مر توانمی تعلیم و تربیت ةنظران حوزاز دیگر صاحب
را انتقـاد   پـرورش زمـان خـود   ونام برد که آمـوزش گراي قرن بیستم پیشرفت ریکویلیام کیلپتو نوزدهم 

معتقـد بودنـد کـه ایـن نـوع       آنـان  د.کـر مـی  بر یادگیري به تسلط بر اطالعات کتـابی تأکیـد   زیرا ؛کردند
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منفعـل   ةکننـد فعـالِ بـالطبع را بـه دریافـت    کند و کـودك  می پرورش بر یادگیري مکانیکی تکیهوآموزش
سازد. تأکید ایشان بر این بود که یادگیري باید متضمن آن باشد که کودکان فعاالنـه بـا   می مبدلاطالعات 
ص ، 1388، (گوتـک  مسـائل بپردازنـد   از حواس خویش استفاده کننـد و بـه حـل   ، رو شوندهمحیط روب

هـم  آموزان اسـت و نـه بـر ف   مبتنی بر محفوظات دانش فقطکه  یادشدهمعتقد بود روش  کیلپتریک .)188
  .)438ص، انجامد (همانمی کشد و به کسالتمی ت فردي رایقالخ، ایشان

به انسان نگرشی ماشینی دارند و ، کنندتربیت را فقط در انتقال اطالعات خالصه میوکسانی که تعلیم
پـس  ، پذیردمنفعل میصورت به العاتی را کههر اط، هایی همانند رایانهکه ماشینکنند که همچنانفکر می

وي فقـط بخشـی از فراینـد     ۀابعاد است که حافظکه انسان موجودي ذوغافل از این، نسان نیز چنین استا
اند که یادگیري امـري مکـانیکی و سـاده    شناسان تربیتی بر آنرو رواننهمیدهد. ازیادگیري را تشکیل می

 س کنـد کـه آنچـه در پـی    گیرنده باید احسـا گیرنده با آن است. یادبلکه مستلزم درگیري کامل یاد، نیست
بسـتگی بـه معنـایی دارد    ، گرفتن دارد. نحوة فراگیري و کیفیـت آن یادگیري آن است ارزش دانستن و یاد

، دارتر شودمعنا، شود. هرچه مطلبی که قصد یادگیري و نگهداري آن در میان استبه موضوع داده می که
  ).179ـ178ص، 1386، کدیورن آن را فراگرفت (توابهتر می، نتیجه توان بر آن تمرکز یافت؛ دربهتر می

در فرایند یادگیري است. این همان اسـت کـه پدیدارشناسـان     ي بسیار مهمامر، قصد و اراده، بنابراین
ق لـ تـوان فهـم خـالی و بـدون متع    نمـی  یعنـی ن اصطالح یا و کنندمی یاد »حیث التفاتی«عنوان  بااز آن 
خواهـد یـاد بگیـرد توجـه و     مـی  گیرنده به امري کـه باشد و تا یادچیزي  ةفهم همواره باید دربار .داشت

  التفاتی نداشته باشد آن را یاد نخواهد گرفت.
گیـرد  می آموز مطلبی را حقیقتاً یاده دانشکمعتقد است ، شدهیاد ۀیهمنوا با نظر ییویجان د، تینهادر

اسـت کـه او   او به موضوع و نیازي  ۀبرخاسته از عالق الیتتجربه کرده باشد و این فع شخصهکه آن را به
در  يو، یلکطـور . به)232 ص، 1387، کند (کاردان گرفتن آن مطلب در خود احساسبراي دانستن و یاد

هـاي  پـرورش اسـت و روش  ومحـور آمـوزش  ، رتفکـ «ه کـ معتقـد اسـت   ، ینیماشـ  يریادگیمخالفت با 
وي میـان علـم و   ، رواز همـین  .)233 ص، (همـان  »ر باشـد وپرورش باید مبتنی بر جریـان تفکـ  آموزش

آمـوز امـروز   انـد و دانـش  ساختهفراهم ، بود آنچه دانشمندان در گذشتهبرآن گذاشت و می اطالعات فرق
به نظـر  ، رواین؛ ازکندمی اي از اطالعات است که ذهن وي را پرتنها مجموعه، ید آنها را حفظ کندفقط با

ی یدیـو ، . بنـابراین شود ظاهرجربیات فعلی و شخصی کودك که در تتوان علم نامید میآنچه را  فقطوي 
عـالی  یعنی به فهم و ابداع او که هـدف  ، داند که به رشد هوش کودكمی ايهدرسی خوب را برنام ۀبرنام

  .)234 ص، (همان کمک کند، وپرورش استآموزش

۸۲       ۱۳۹۲بهار و تابستان ، نهم ، پياپي اول، شماره مپنجسال  

نه شده است که کم این تصور غلط نهادیکم، امروزه با گسترش مؤسسات آموزشیِ آموزش از راه دور
آموز یا دانشجوست. گرچـه  م یا استاد به دانشاطالعات از معل آموزش فقط امري است که مستلزم انتقال

باید توجه داشت که آموزش فقط در انتقال اطالعات ، هاي آموزشی در جاي خود مزایایی دارنداین شیوه
بلکـه مـنش و   ، سـواد معلـم و اسـتاد    تنهـا اطالعـات و  آموزد و نـه شود؛ انسان از انسان میخالصه نمی

در میـان پژوهشـگران عرصـۀ یـادگیري     ، بـاره سـزایی دارد. در ایـن  شخصیت او نیز بر امر یادگیري اثر به
از این امر با عنوان فرایندي وجودي ، یادگیري ةاشاره کرد که در تحقیقات خود دربار جارویسبه  توانمی

، جهان را با جسم (حواس)، شود و انساندر یادگیري درگیر می همۀ وجود انسان، کند که مطابق آنیاد می
، کند (کدیوراعمال (رفتار و مهارت) و نیز عواطف خود تجربه می، باور و ارزش)، نگرش، ذهن (شناخت

  شود.یاد می» گرایی شناختیثرتک«امروزه از این دیدگاه با عنوان ، روایناز .)38- 36ص، 1386
 یهنگـام  يریادگیـ . گفـت سخن  يریادگیتوان از وار مطالب نمیبا حفظ طوطی، بنابر آنچه گفته شد

بسـا  چهوجـود او هماهنـگ باشـد.    ایـن امـر بـا همـۀ     داشته باشد و يریادگیقصد ، یه متربکدهد می رخ
امـا   برنـد؛ از یـاد مـی  زمان آنها را ا گذشت ب یول، نندکمی حفظ تیمد ،یلیبه هر دل، را یه مطالبک یسانک

  همراه او خواهد بود. ن مطلب تا آخر عمریا، رده باشدک كده و دریفهم کاملطور به را یمطلب یسکاگر 

  طبيعت زدايي ازتقدس
هـایی اسـت کـه پـس از     شود حاصل تالشمی دنیاي مدرن یاد بهبریم و از آن می سردنیایی که در آن به

ن آغـازگران  یکـی از مـؤثرتری   نفرانسـیس بـیک  ، شکرفاه بیشتر انسان صورت گرفت. بی رنسانس براي
، (احمـدي  گفـت می از ضرورت فرمانبردار ساختن طبیعت سخن رنه دکارتهمراه  چنین دنیایی بود که

ی به تسلط بیشتر بـر طبیعـت   نگمان وي چنین بود که تکنولوژي و کشفیات علمی و ف. )102ص، 1385
 .آورد (همـان) می ي بیشتر مردم را فراهمتر براۀ خود امکان زندگی راحتشود که این نیز به نوبمی منجر

سـازد و  مـی خداونـد را آشـکار    ةدانست و معتقد بود کـه دیـن اراد  می طبیعی را خادم دین ۀفلسف نکیب
فردي معتقد و مؤمن به اخـالق مسـیحیت    نیز ) و73ص، 1369، (جهانگیري، طبیعی قدرت او را ۀفلسف

وي همـواره از   زیـرا  ؛بینـیم اثـري نمـی  ، وي به طبیعـت ق در نگرش اما از این اخال ؛)87ص، بود (همان
 دانـد کـه بایـد آن را   کند و طبیعت را همچـون جـنس مخـالفی مـی    یاد می »she«طبیعت با ضمیر مؤنث 

  .)102 ص، 1385، احمديك: .تصاحب کرد و از آن کام گرفت! (ر
بـه   فقـط د و دهـ مـی  معناي قدسی خود را از دست طبیعت، ه براساس چنین نگرشیکاست  یهیبد

جنگـل یعنـی   «مطـابق ایـن نگـاه    ، مک ورترتعبیر د. بهشومی برداري هرچه بیشتر تبدیلبهرهمنبعی براي 
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ک چنـین دیـدگاهی حاصـلِ نگـاه     شـ بی )172ص، 1382، ورتر مک»! (و رودخانه یعنی منبع نیرو، الوار
سـت کـه بتوانـد او را از ایـن     بینـد و حریفـی نی  مـی  تاز میدانهن است که خود را یکجویانه انساسروري

معتقـد اسـت    بـاره در این، ن تکنولوژي مدرن استاکه از منتقد، ن هایدگریمارتطغیان و چپاول باز دارد. 
و بـا   از خـود و از ریشـه و بنیـاد خـویش دور    ، باشد یهست همۀشود تا سرور می گاه که بر آنانسان آن

، ج1387زاده، جویانـه اسـت (نقیـب   گـاه سـروري  پیامـد ایـن ن  ، شود. تکنولـوژي مـدرن  می خود بیگانه
 منبـع انـرژي   مثابـۀ بـه تنهـا بـه طبیعـت    یژگی تکنولوژي مدرن آن است که نهاز دیدگاه وي و .)231ص
 طبیعـت مجموعـۀ  ، . از ایـن دیـدگاه  بر آن چیـره شـود و آن را بـه فرمـان آورد    کوشد می بلکه، نگردمی

  .)233ص، (همان شوند است که باید مهار و به خدمت گرفته نیروهایی

  ن استنگاه ماشيني به انسا، نگاه مدرن
چیز را به شکل انبوه و صـنعتی تولیـد   هاي دنیاي مدرن که همهتربیت انسان نیز از آسیبوتعلیم، تردیدبی
باره معتقد است که پردازان معروف حوزة برنامه درسی در ایناز نظریه آیزنردر امان نمانده است. ، کندمی
 و نبـوغ فـردي  «سـازد و البتـه بـدیهی اسـت کـه      امر مدارس را شبیه کارخانه یا پادگان آموزشی می این

  ).Eisner, 1994, p. 111-112( »روندهم در خطّ تولید و هم در پادگان آموزشی از بین می رفتارخاصِ فردي
 میـان از  سـبب و ایـن امـر    کنندمی ابزار رفتار منزلۀتربیت کنونی با انسان بهوهاي تعلیمنظام، نیبنابرا
ســت کــه بــه اعتقــاد حــالی اآزادي وي خواهــد شــد. ایــن در، تیجــهنهــاي فــردي و درویژگــیرفــتن 

همتـا  یعنـی  ، فرد استبهانسان اصیل موجودي یگانه و منحصر، یاسپرسهمچون  ییهااگزیستانسیالیست
ادیـده گـرفتن ارزش   ن، ه گرفتن ایـن نکتـه  توان او را با دیگري عوض کرد. نادیدوجه نمیهیچندارد و به

ـ ا .)182ص، الـف 1387، زادهنقیـب ( اندازة اشیاء و ابزارهاستآوردن او تا انسانی و پایین ن سـخن وي  ی
 نوعِ واحـدي نیسـت کـه   ، داردري ثککه هر نوعی افراد مت هاگونه دیگربرخالف ، ه انسانکمعناست نیبد

  فرد است.بهنوعی منحصر، یک از افراد انسانبلکه هر، دباش افراد مختلف عمرو و زید و بکر و...

  علم زدگي
 شناسی و علـوم اجتمـاعی را  علم زدگی است. امروز روان، هاي دنیاي مدرن و تکنولوژیکاز جمله آفت

بـه آن  ، معناي امروزي آنبه علم ةشناسی را. واژشیمی و زیست، که فیزیکدانند می به همان معنایی علم
شـناختی صـورت   شـیمیایی و زیسـت  ، ۀ اصـول فیزیکـی  شود که بر پایـ میاطالق هایی وششکدسته از 

ن بیسـتم بـراي توصـیف و تبیـین     گیرند. این واژه در اوایل قرن نـوزدهم رواج یافـت و از اوایـل قـر    می

۸۴       ۱۳۹۲بهار و تابستان ، نهم ، پياپي اول، شماره مپنجسال  

، تمن(پسـ  دهند به کار گرفته شـد میانجام شناسان نیز شناسان و انسانجامعه، شناسانهایی که روانتالش
. )248 ص، (همـان  موضوع علمی شد، یارات و قطعات یخس، ز همانند گیاهانی) و بشر ن233ص ،1385

دیگـر در آن جـایی بـراي ذهـن و     ، شد، به مفهومی که گذشت، علم، شناسیبدیهی است که وقتی روان
ـ    آنر یحاالت درونی و آزادي و نظا ر کـار  تـوان د مـی را  یافراطـی چنـین نگرشـ    ۀنخواهـد مانـد. نمون

 یبه امور شـنیدن  فقط که متأثر از پوزیتیویسم قرن بیستم بود واتسون، مثال برايان مشاهده کرد. یرفتارگرا
 درنتیجـه ، و ذهـن و روح کـاري نداشـت    ل بود و به امـوري ماننـد هشـیاري   یقا یکردنو لمس یو دیدن
 .)287ص، 1387، (شـولتز  کـرد یمیک ماشین نگاه  مثابۀعلم رفتاري بود که به انسان به، شناسی ويروان

ایـن  ، مبنی بر عدم پیشرفت ایـن علـم هماننـد فیزیـک وجـود دارد     ، در علوم اجتماعی کنونتفکري که ا
اسـت و دانشـمندان ایـن علـوم در انتظـار       نیـوتن مثـل فیزیـک پـیش از    ، است که علوم اجتماعیِ امروز
  )143ـ142ص ،1382، سرل! (اندة ذهن و جامعهمجموعه قوانین نیوتنی دربار

بـا مـالك و معیـار علمـی سـنجید؛       چیـز را بایـد  همـه ، علم است ةوزگار سلطه و سیطرامروزه که ر
 بـه حاشـیه رانـده   ، علمـی گرنه با زدن برچسـب غیـر  و ؛است پذیرفتنیچیزي که با علم سازگار باشد هر
اشـاره کـرد    چرچلند يگراۀ ماتریالیسم حذفتوان به نظریمی، ذهن معاصر ۀاز فلسف، راي مثالشود. بمی

بایـد بـا   ، هـا و...) اسـتدالل ، احساسـات ، (مانند آرزوهـا ، ما ۀشناسی عامیانکه معتقد است که مفاهیم روان
شناسی علمـی نیـز   همین روان، گزین شوند و در سیر پیشرفت علمشناسی جايمفاهیم علمیِ دقیقِ روان

هی و اثبـات خواهـد شـد کـه آگـا      سرانجامد و گزین خواهد شترِ نوروفیزیولوژي جايبا نظریات بنیادي
، شودمی که مالحظهچنان )Velmans, 2000, p. 34( !چیزي جز حالتی مغزي نیست، حاالت ذهنی دیگر

، دادمـی  ت اصـلی انسـان را تشـکیل   یهو همۀ که زمانی، دچیزي به نام روح مجر، بر اساس چنین نظري
جـایی بـراي امـور متعـالی و معنـوي وجـود       هـیچ ، نبا چنین نگرشی به انسـا  وجود ندارد. بدیهی است

رنـگ و بـوي    رفته خواهنـد بـود کـه   صورتی پذیجاست که دین و امور مذهبی نیز درنخواهد داشت. این
ه امـوري  کـ ، شود که اصـول و مبـانی دیـن   می غالباً دیده« نویسد:می بارهدر این نصرباشند.  داشته علمی

شـوند کـه در تطـابق و سـازگاري بـا آخـرین کشـفیات و        مـی  ضـه اي عرگونهبه، متعالی و ثابت هستند
  .)32ص، 1383، (نصر »دستاوردهاي علمی باشند...

 ةآنچه علم در حـوز  برابرو در  است بیشتر به سکوالریزه کردن طبیعت کمک کرده جدیدر دینی تفک
دیروز در دامـان   انسانی که تا. )35ص، ه و تسلیم شده است (همانکردنشینی عقب کندمیطبیعت دیکته 

 بـه تأمـل در آن نیـز   ، گیـري از مواهـب آن  ضـمن بهـره  ، کـرد مـی  نخـورده زنـدگی  طبیعت بکر و دست
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از آنهـا  ، اي بـود کـه ایـن ظـواهر    یا امور روحانیپرداخت و در وراي این پدیدارهاي مادي در پی امر می
هـایی از عـالم   انسان حامل پیاما زبان حال براي ... همگی بکوه و دشت و، درخت، بودند. رودخانهحاکی 

توانست بدین امـور فـانی و گـذرا دل    و نمی، جستمی حقیقت را در عالم مثُل افالطونباال بودند. اینکه 
قـت را  یحق زیـرا نفسه نگاه بسیار زیبایی است؛ فی، نظر از اشکاالت فلسفی وارد بر آنصرف، خوش دارد
محـض اینکـه انسـان    اند. امـا بـه  هاي آن حقیقت اصیلسایه ،ين ظواهر مادیه اکند یبي میگریدر عالم د

روح شـد و بـا مصـنوعات خشـک و بـی     و از دامان طبیعت دور  کردشروع به زندگی ماشینی و صنعتی 
از آن نگرش نمادین و قدسی فاصله گرفت و در ایـن دنیـاي مـاديِ خـالی از مظـاهر      ، خود انس گرفت

فقـدان  ، ستیزطیبحران مح، تیبحران هوشکل  تلف آن را بهامري که ظهورات مخ .معنویت گرفتار آمد
  م.کنیمی افزون مشاهدههاي جسمی و روانیِ روزیت و انواع بیماريمعنو

رد. کـ یونان باستان مالحظـه   ۀگراییِ ظاهريِ فالسفهتوان در مادی میز را حتیآماین نگاه قدسی و رمز
، 1ج، 1380، کاپلسـتون : ك.(ر گرایـیِ معاصـر نیسـت   همعنـاي مـاد  آنـان بـه   یـی گراهمـاد  کـرد ه جد تویبا

د مــور، دانــان جدیــدقــراوالن فیزیــکپــیشعنــوان بــه ســقراطفالســفه پــیش از «). گرچــه 29و28ص
دانـان جدیـد بـوده    همان آب نزد شیمیطالس اند؛ گویی که آب نزد خوشامدگویی و تحسین قرار گرفته

هـا  همان چیزي نیست که در نهرها و رودخانـه  سطالآب مورد اشاره «اما  .)59ص، 1383، (نصر» است
شـیخ   .)62ص، (همان »انی و اصل جاري جهان فیزیکی استرو ۀ زیرین روحی ـ بلکه الی ؛جاري است

آنچـه  ، اینه زبان رمز بیان شده است و بنـابر بر آن است که سخنان پیشینیان همه ب، نیز در این باره اشراق
 ه خواسـت و مقصـود آنـان نیسـت    متوجـ ، اهر سخن ایشـان اسـت  اند گرچه متوجه ظآنان نوشته در رد

  .)18ص، 1377، (سهروردي

  گيرينتيجه
علـوم   ۀرشد و توسـع ، العلوم بود با پیدایشحکمت که زمانی ام، ار مالحظه شدکه در طی این نوشتچنان

در ، اندنـد خوآن را علم اسـفل مـی   ات که زمانییجایگاه رفیع خود را از دست داد و طبیع، تجربی ِجدید
اي با حکمـت عـوض کـرد.    هشتاد درجهوی صدچرخش باعلم اعلی قرار گرفت و جاي خود را  جایگاه

 شـکل دنیـا را بـه   ، اسـت  تقدس و معنویـت خـود را از دسـت داده   ، ضاعی که علم و دانشدر چنین او
بـراي   ودیل شـده  به ابزاري براي برآوردن نیازهاي آنی و فـانیِ انسـان تبـ   که  آوردهی غول پیکر درماشین
، ت و درستی انجـام ندهنـد  قدهاي ماشین وظایفی تعیین کرده است که اگر بهدندههمچون چرخها انسان

  جاي خود را به دیگران خواهند داد.

۸۶       ۱۳۹۲بهار و تابستان ، نهم ، پياپي اول، شماره مپنجسال  

سـت کـه   تربیت کشور مـا ایـن ا  ورسالت نظام تعلیمترین اصلی، در چنین وضعی، باور این نوشتاربه
آموزان و حتـی دانشـجویان   یت دانشصدد تربیت شخصدر، جدیدهاي ضمن آموزش علوم و تکنولوژي

ه کـ داسـت  یدارد. ناگفتـه پ هـا برحـذر   بزاري به این علـوم و تکنولـوژي  نگرش ا ازد و ایشان را ینیز بر آ
چندان اسـت. جـاي   دو، ه به انسان دارندکسبب نگرشی به، یو اجتماع ین امر در علوم انسانیضرورت ا

مـا   یعلمـ  ۀهمراه دارد و جامعـ مزبور را  ۀطلباننگاه ابزاري و منفعت، علم جدیده تردید و انکار نیست ک
همچـون نگـاه تعمیرکـار بـه     ، پزشـکان بـه بیمـاران   نگـرش  ، مثـال  برايآن در امان نیست.  ۀنیز از هجم

 برطـرف  یکهاي صوريِ پزشـ نامهتفکر با قسمالبته این  شدنی تبدیل شده است.اي خراب و تعمیروسیله
هنگام آموزش علوم طبیعی و تجربی و حتی انسـانی بایـد   ، نیبنابرا .)166 ، ص1385 پستمن،( ودشنمی

کـالس فیزیولـوژي نبایـد هماننـد     تشـریح بـدن انسـان در    ، براي مثـال د؛ شوبه وراي این امور نیز توجه 
دیگـر   ايقابل تعمیر یا تعـویض بـا قطعـه   ، شدتوضیح قطعات یک اتوموبیل باشد که اگر خراب (بیمار) 

گیـرد و  مـی  کربن رااکسـید لی کـاهش یابـد کـه دي   به نقش دستگاه مبد فقطدرخت نباید  جایگاهباشد؛ 
 فقـط اي نگریسـته شـود کـه    کهنـه  هـا یـا مـواد   دهد؛ به آثار باستانی نباید چون ساختمانمی اکسیژن پس

د یـ ن ظواهر بایا يادر ور ».و قس علی هذا«، ها از عمرشان سپري شده استامتیازشان این است که سال
  ق بود.یحقا درپی

 ۀلئاز مسـ  یغ رهبر معظم انقالب اسالمیدرهاي بیهاي داهیانه و حمایتۀ رهبريجیه در نتکحال 
ه کـ  يامـر ، در منطقـه شـده اسـت    ینخست علم ۀز رتبوري اسالمی ایران در سال جاري حایجمه، علم

، یاخـالق علمـ   ةربـا ایشـان در  ۀپیوسـت  هايدیکأه به تن با توجیهمچن .ابدیتحقق  1404 قرار بود در سال
خـالق آن  ا يریادگیـ  هابایـد همـر  علم  يریادگی باشد.شور ک ینظر مجامع علمد مدیز بایله مهم نئن مسیا

نه بـراي نـابودي   ، واهدخسود بشر میبشر و به  يازهایعلم را در جهت رفع ن ه نظام اسالمیکباشد؛ چرا
  .یطانیو ش ینفسان يهابرداريبشر و بهره

شـک در ایـن امـر    ؛ بـی اسـت  امري بسیار ضـرور ، بورزین منابع درسیِ همسو با مطالب مگرچه تدو
نقـش   بـاره بلکـه در ایـن   .ور اکتفـا کـرد  بزدرسی و توضیح مختصري از مسائل م ۀبه برنام فقطتوان نمی

از دیـد مراکـز   ز اهمیت بسیار است و این نیـز امـري اسـت کـه نبایـد      ستادان بزرگوار نیز حایمان و المع
  م دور ماند.لتربیت مع
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